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یادداشت سردبیر
1 صبر: آدمی با وقوع هر حادثة ریز و درشــت زندگی 
دچار دگرگونی های محســوس یا نامحســوس می شــود. 
این دگرگونی ها جوششــی را در ذهن حادث می ســازد و 
عکس العملی را در روش هــای رفتاری و منش های اخالقی 
ایجاد می کنــد. اگــر عکس العمل ها در عقالنیت ریشــه 
داشته باشد، صبر را هویدا می کند. در غیر این صورت آفت 
کم تحملی ظاهر می شود. صبر مقاوم نمودن نفس در برابر 
هوس، مدیریــت بی حوصلگی در مواجهه بــا اطاعت الهی، 
مقابله با مشکالت و مصائب زندگی و ... معنا می شود. رسول 
مکرم اسالم )صلی اهلل علیه و آله( می فرماید: »صبر آن است 
که انسان در خوشــی و آسایش، در ناخوشــی و گرفتاری، 
در فقر و نیازمندی، در غنی و بی نیــازی، در بال و بیماری و 
عافیت و سالمتی، صبر کند و به هیچ یک از مخلوقات خداوند 

شکایت نبرد«.1 

2 احســان: نیکی به دیگران از قلــب برمی آید و 
الجرم بــر دل ها نفوذ می کند. رســول رحمــت )صلی اهلل 
علیه و آلــه( می فرماید: »با نیکی کــردن، قلوب به یکدیگر 
رغبت پیدا می کند و الفت می یابد«.2 از دیدگاه آن حضرت، 
احسان کننده به دیگران برای خدا دوست می دارد، برای خدا 
دشــمنی می ورزد، برای خدا جدا می شود، برای خدا خشم 
می گیرد و برای خدا خشنود می شــود.3 نیکوکاران آنانند 
که چون نیکی کنند، شاد شــوند، و چون بد کنند آمرزش 
خواهند؛ چون به آنها بخشش شود، شکرگزارند، چون گرفتار 

شوند، صبر کنند.4 
انسان میل به جاودانگی دارد و احســان به دیگران صدقه 
جاریه ای است که وی را همیشگی می سازد. تسخیر قلوب 
مردم در لباس زیبای احسان و نیکوکاری گاه می تواند نسل ها 
را تحت تأثیر خود قرار دهد و سیرة حســنه ای را تا قرن ها 
به یادگار بگذارد. فرهنگ خشــنود کردن دل های نیازمند، 
احســان بی منت، خدمت به مردم بدون چشم داشــت و... 

جامعه را به مدینه فاضله نزدیک می کند.

3 ُعجب:  عجب یعنی بزرگ و کثیر شــمردن کردار 
شایسته، مسرور شــدن به خاطر عمل صالح و ... عجب یک 
بیماری قلبی و درونی می باشــد و معجب به واسطة رفتار 
شایسته اش، خود را بی عیب و نقص، و صاحب کمال و بزرگی 
می شــمارد. نکتة مهم در عجب این است که معجب ریشة 
بزرگی را، خود می داند و نه خداوند. معجب شأن اجتماعی، 
ثروت، زیبایی، رفتار های نیکو، دستگیری از درماندگان و ... 
را به خود نسبت می دهد. پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله( 
می فرماید: »اگر هیچ گناهی نکنید، من از بدتر از گناه بر شما 
می ترسم و آن عجب است«.5 همچنین فرمود: »خداوند به 
داوود گفت: ای داوود! گناهــکاران را مژده ده و صدیقان را 
بترسان! داوود عرضه داشــت: چگونه؟ فرمود: به گنهکاران 
مژده ده که مــن توبه می پذیرم و از گنــاه درمی گذرم و به 
صدیقان بیم ده که مبادا به کردار خود عجب کنند و خودبین 
شــوند؛ زیرا هیچ بنده ای را به پای حساب نکشم، جز آنکه 

هالک شود«.6 

4 اهمال: سســتی و امروز و فردا کــردن در کار ها، 
فرصت هــا را می بلعد. اهمــال کار تصمیم بــه انجام کاری 
می گیرد، اما بــدون علت شناخته شــده ای آن را به تعویق 
می اندازد. آدمی برای امروز زنده است و از فردای خود خبر 
ندارد. پس باید از امروز خویش حداکثر اســتفاده را ببرد و 
البته برای فردای خود برنامه ریزی نماید. پیامبر اکرم )صلی 
اهلل علیه و آله( می فرماید: »ای اباذر! زنهار که بر اثر آرزو کار 
امروز را به فردا فکنی؛ زیرا تــو در امروز زندگی می کنی، نه 
در فردا. اگر فردایی برای تو بود، در فردا چنان باش که امروز 
بوده ای و اگر فردایی در کار نبود، به خاطر کوتاهی کردن در 

کار امروزت پشیمان نشوی«.7 
تســویف، ســرمایه های اجتماعی را معطل می کند، نشاط 
جوانی در کوچه پس کوچه های اهمال کاری کمرنگ می شود، 
خانواده از رشد معنوی، اقتصادی، اجتماعی و... بازمی ماند 

و بزرگساالن در پس دیوار تسویف موی سفید می کنند. 
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5. نراقی، معراج السعاده، 
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پیشخـــوان
»این روزها، ما بیش از هر زمان دیگــری، به وحدت نیاز 
داریم«. این جمله هیچ گاه کلیشه نمی شود؛ چرا که اسالم و 
جامعۀ اسالمی، هیچ گاه از طمع و آز قدرت های استکباری، 
استعماری و استثماری، خالصی نمی یابد و نخواهد یافت. 
وحدت، هیچ گاه کلیشه نمی شــود؛ چرا که گویا اشتباهات 
جوامع اسالمی هم در برابر یکدیگر، پایانی ندارد؛ اشتباه 
پشت اشتباه، تنگ نظری پشت تعصب و مظلومیت اسالم. 
در پس همۀ اینها، روزها و لحظات و تاریِخ این سال های 
دنیای اســالم رقم می خورد. بنابراین تــا روز اتمام این 

اشتباهات، شعار وحدت، کلیشه نیست و نخواهد بود.
جامعۀ ایرانی اما در طــول دهه های اخیر، به لطف و تالِش 
علما و روحانیِت با بصیرِت خود، در این زمینه به سمت یک 
بلوغ کامل در جریان اســت. وحدت شیعه و سنی، حاال به 
یک هوشمندی فرهنگی در جامعه احتیاج دارد، تا ساختار 
آن قوت یافته و برای زیســِت معنوی و مســالمت آمیز و 

وحدت محور نسل های بعد، ریشه بدواند. 
برای رسیدن به وحدت، شاید ارائۀ مبانی دینی بر اساس 
عقالنیت، بتواند جایگزین اصرار و تکیه بر فرِع فروعات دین 
بر پایۀ تعصب باشد؛ اما خط کشی میان  انفعال و بی هویتی 
با ایستادگی بر ســر اصول با رعایت شرایط امروز جامعۀ 
اسالمی، ضروری است؛ که انجام این امر، بر عهدۀ مبلغان 

و متفکران و علمای دینی است.
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پیشخوان

گفتمــــان
انقالباسالمی
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در مباحث شیعی، اصل برائت به نسبِت 
حسن علی آبادی

كیا فخر
تقریب میان مذاهب اســامی، جایگاِه 
تثبیت یافته تری دارد. همین امر موجب 
گشته است كه در نگاه تعدادی از مدافعان 
موضوع تقریب، برائت یک مانع باشد. اما 
آیت اهلل نجم الدین طبسی این گونه نمی اندیشد و این دو اصل 
را مانعی برای یکدیگر برنمی شمرد. خدمت ایشان رسیدیم تا 
موضوع تبیین و تعیین مرزهای مشترک برائت و تقریب را 
بررسی كنیم. آنچه در ادامه می خوانید، حاصل گفتگوی ما با 

ایشان است.

تقریب و برائت 
هم زمان!

تبیین مرزهای مشترک تقریب میان مذاهبی در اسام و اصِل اصیل برائت

كشاندن مســایل میان مذاهبی به رســانه، در سال های اخیر، 
نشان از برنامۀ دشمن برای استفاده از عناصر ساده دل و منحرف 
مذاهب مختلف اســامی، در ایجاد عناد و تفرقه است. واكنش 
تقریب محــور جامعه به چنین اســتراتژی شــیطانی، در گرو 

فرهنگ سازی در میان آحاد جامعۀ اسامی و ایجاد گفتمان علمی 
میان علمای مذاهب مختلف اســت. اتفاقی كه در حال رخ دادن 
است؛ اما كماكان می توان گفت تقریب مذاهب اسامی، نیازمند 

تبیین علمی و تدقیق خطوط اصلی است.
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در بحث برائت و 

تبری، صحبت در 
شیوۀ اجراست و نه 

اصل مطلب. امام 
علی )علیه السالم( 

برای ما دین 
است؛ چنان که 
در زیارت روز 

غدیر می گوییم: 
»السالم علیک 

یا دین اهلل 
القویم و صراطه 

المستقیم... اشهد 
یا أمیرالمؤمنین 
أن الشاک فیک 
ما آمن بالرسول 

األمین«

  تبیین جایگاه برائت 
برخی،  بین تقریب و برائت، تضاد می بینند؛ یعنی اگر قائل به تقریب 
باشیم، نباید تبری کنیم و اگر قائل به تبری باشیم، نباید دم از تقریب 

بزنیم. 
تولی و تبری، از مسلّماِت فروع دین و بدین معنا است که باید به ائمة 
طاهرین )علیهم السالم( و پیروانشان، تعلق و اظهار ارادت و والیت و 
محبت داشته باشیم و نسبت به جبت و طاغوت و دشمنان اهل بیت 
خصومت داشته باشــیم. البته این خصم، شامل کسانی که فرهنگ 

اهل بیت را نمی شناسند، نمی شود.
ما همان طور که نســبت به ائمه )علیهم السالم( و پیروان آنان اظهار 
ارادت و دوستی داریم، باید نســبت به دشمنان اهل بیت نیز موضع 
دشمنی و خصومت داشته باشیم. حتی از این مهم تر، این جهت گیری 
را به نسل های بعد منتقل ســازیم تا این مرزبندی تا ابد حفظ شود. 
دشــمن همه گونه اهرم تبلیغاتی در اختیار دارد و از آن سو، همیشه 
بچه ها در اختیار ما نیستند. اگر ما کمرنگ وارد شویم، آنان پررنگ وارد 
می شوند و در این صورت، نسل دوم ما یا شیعه نخواهند بود یا شیعه ای 

متزلزل خواهند شد.
تولّی و تبری یعنی بیان این که ما چرا شیعه هستیم؟ چرا اسماعیلی 

نیستیم؟ چرا زیدی نیستیم؟ چرا پیرو مکتب خلفا نیستیم؟ 
امام صادق )علیه الســالم( در دعای قنوت روز عاشوراـ  که خیلی از 
زیارت عاشورا تندتر اســتـ  می فرماید: خدایا زمین را زیر پایشان 
متزلزل کن، بال بر سرشــان نازل کن، اسلحه شــان را از کار بینداز، 
دستشان فلج شود، گرفتار گرانی شوند. چرا؟ چون:  با کسی مخالفت 

کردند که تو به عنوان امام تعیین کردی.1 
اگر این معارف و آموزه ها را بازگو نکنیم، دشمنان با قدرت تبلیغات 
خود، فرزندان ما را گمراه می کنند و روزی را خواهیم دید که یزید را با 

عنوان »حضرت یزید سالم اهلل علیه!« معرفی خواهند کرد.

 اشتباه ما كجا است؟  
در بحث برائت و تبری، صحبت در شــیوة اجراست و نه اصل مطلب. 
امام علی )علیه السالم( برای ما دین است؛ چنان که در زیارت روز غدیر 
می گوییم: » السالم علیک یا دین الله القویم و رصاطه املستقیم... اشهد 
یا أمیراملؤمنین أن الشاک فیک ما آمن بالرسول األمین«2.  کما این که دو 
خلیفة نخست نیز برای آنان دین است. کسی به زهرای اطهر توهین 
کند، از خود بی خود می شــویم و تا به طرف ضربه ای نزنیم، رهایش 
نمی کنیم. چرا نمی خواهیم بپذیریم کــه آن دو نفر نیز برای طرف 

مقابل همین گونه است؟

 باید تبری داشته باشیم، اما با شیوة ائمه 
در روایات آمده که امام باقر )علیه السالم( فرمودند: در طعنه هایتان به 
خلفای اول و دوم، نگویید الت و عزی! صحبت از رجعت را هم به صورت 
صریح مطرح نکنید. عده ای گفتند: آخر در گذشته... امام فرمودند: بله، 
ولی االن دیگر نگویید. بعد امام فرمودند: »فإن رسول الله قد کان یتألف 
الناس باملأة ألف درهم لیکفوا عنه فالتتألفونهم بالکالم؟« پیامبر برای این 
که دل  بعضی ها را به دست بیاورد تا سنگ اندازی نکنند، صد هزار درهم 
می داد؛ آیا شما حاضر نیستید با زبانتان کاری کنید و به گونه ای سخن 

بگویید که اینها را بی خطر نگــه دارید و قلب ها را جلب کنید و کاری 
کنید که برای شما دردسر درست نکنند؟ 3

اما امروزه چیزی به عنوان سّر و کار پنهانی نداریم؛ زیرا هر چه بگوییم، 
خیلی زود در تمام شــبکه های ماهواره ای و فضای مجازی، منتشر 
می شود. ائمه )علیهم السالم( ممکن است بحثی را به صورت مقطعی 
و موضعی مطرح کرده باشند، ولی شیوه شان این نبوده که به شیعیان 
برخورد مستقیم را یاد دهند. حتی در زیارت عاشوراـ  که به نظر من 
قطعی الصدور استـ  اسم ها رده بندی می شود و در آنجا از خلفای اول و 
دوم نامی برده نمی شود. البته معاویه، حتی در میان اهل سنت نیز مورد 
اختالف است و این گونه نیست که همه اهل سنت او را قبول داشته 
باشند. یزید را که خودشان می گویند ناصبی و دشمن اهل بیت است4  

و عمر سعد و ابن زیاد5 را  هم لعن می کنند.
زمانی که حضرت امام در نجف اشرف بودند، حسن البکر رئیس جمهور 
عراق دستور داد که حوزویان را تبعید کنند. خیلی ها را تبعید کردند. 
قرار شد هر کســی موضعی بگیرد. امام هم تلگراف شدیداللحنی به 
حسن البکر زدند. بعد از تلگراف، استاندار کربال به ایشان گفت: چرا 
این کار را کردید؟ چرا از طریق ما وارد نشــدید؟ امام فرمودند: اگر به 

شما تلگراف بزنم، معنایش تبرئة باالتری ها است.
مشخص است که اساس، ســران آنان هستند و یزید و معاویه نتیجة 
کارهای آنان. با وجود همة این مطالب، شــیوة ائمه )علیهم السالم( 
این گونه نبوده که به صراحت اسم برده شــود و حتی گاهی عبارت 
»امامان عادالن قاسطان رحمة الله علیهام«6  و تعبیراتی از این دست هم 

داشته اند. ولی واضح است که معنای آن چیست.

 چرا برائِت این گونه؟  
شیعیان همیشــه در اقلیت بوده اند و اگر وارد فاز دیگری می شدند و 
به سب و لعن علنی می پرداختند، متضرر می شدند. حکومت دست 

دشمنان بود. بنابراین روش ائمه، صراحت را نفی می کرد. 

 این گونه برائت داشتن تقیه نیست  
امروز دیگر دوران تقیه نیست. ما از تقیه عبور کرده ایم و  آنان ما را خوب 

برائت بیجا

یادم نمی رود نامه ای را دیدم از یکی از علمای بخارا که صد سال 
پیش برای شیخ الشریعه نوشته شده بود. مضمون نامه این چنین 
بود: آقای شیخ الشریعه دست شــما درد نکند در نجف  اشرف 
مراسم عیدالزهراء و عمرکشان گرفتید و می گیرید و اینجا نتیجه 
این شد که جوان های ما را کشتند، زن های ما را بردند و تشیع 
را نابود کردند و شمع آن در اینجا خاموش شد. دست شما درد 

نکند، خیلی ممنون زحمت کشیدید. 
کسی که این نامه را بخواند، نه اشک ، که خون از چشمش جاری 

می شود.
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    ماهنامه    فرهنگی،آموزشی وترویجی   

پیشخوان

گفتمــــان
انقالباسالمی

 
  
دشمن مشترک 
یکی از عواملی 
است که برای 
آن باید دم از 
تقریب و وحدت 
بزنیم. با این 
حال مشترکات 
زیادی با اهل 
تسنن داریم

 

عمار در آن به شهادت رسید، تعقیبشان کرد. 
با اینکه هیچ تعاملی بین حضرت و خلفا نبود، در عین حال حدود را 
مراعات می کردند. اگر هم می خواســتند نقد کنند، اسم نمی بردند؛  
مثاًل می فرمودند: »قد َعِمَلِت الوالة َقْبِل أَْعاَماًل َخالَُفوا ِفيَها َرُسوَل اللَِّه 
متعمدین«7.  اما اینکه فالنی حالل زاده نیســت و... در ادبیات و کالم 

ایشان نبود.
امام حسن یا امام حســین به خلیفة دوم می گوید: از منبر پدرم بیا 
پایین، برو روی منبر پدرت بنشــین. همة سنی ها این عبارت را نقل 
کرده اند. چنین عبارتی، بسیار تند است. در ادامه می خوانیم که خلیفه 
دوم می گوید: درست می گویی، منبر پدرت است و منبر پدر ما نیست. 8

از آن سو هیچ کدام از سه امام نخست، در لشکرکشی های خلفا شرکت 
نمی کردند  زیرا مسیر آنان با  مسیر اهل بیت فرق داشت و یکی نبود و 

نمی شد با آنها همکاری کرد.
نامه هایی بین امام حسین و معاویه رد و بدل می شد و به اصطالح امام 
او را می شست؛ اما با یک ادبیات هوشــمندانه. با ادبیاتی که هر کس 
بخواند، تحت تأثیر قرار می گیرد و موضــع و موقعیت امام هم در آن 

لحاظ می شود.
معاویه به امام حسن )علیه السالم( نامه می نویسد و پیام می دهد که 
نمی خواهد بروید مدینه، همین جا باشید همدست شویم و با خوارج 
بجنگیم. امام فرمودند: اگر بنا بود ادامة جنگ دهم، با تو می جنگیدم. 9

مروان استاندار بود، همین حضرت گلوی او را فشار داد تا به حد مرگ 
رسید. همین امام وقتی به عبداهلل بن عمر می رسد، ابن عمر می گوید: 
آقا کوتاه بیایید، نمی خواهد به کوفه بروید. می فرماید: اگر پدرت هم 
همین موضع را داشت... منظور امام کاماًل مشخص است. اما ببینید با 

چه ادبیاتی صحبت می کردند؟ 

 دشمن مشترک، دلیل تقریب میان مذاهب اسامی؟
دشمن مشترک یکی از عواملی اســت که برای آن باید دم از تقریب 
و وحدت بزنیم. با این حال مشــترکات زیادی با اهل تســنن داریم. 
آقای زنجانی نقل می کند: از قاضی نوراهلل شوشــتری خواستند که 
قاضی القضاة هند شود، فرمود: به شرطی که مقید نباشم طبق مذهب 
خاصی فتوا دهم. گفتند: باشد. قاضی گفت: من از چهار مذهب خارج 
نمی شوم. 25 سال طبق مذهب امام صادق )علیه السالم( قضاوت کرد، 

و هر وقت هم می پرسیدند، نظرش با یکی از مذاهب، هماهنگ بود!
پس مذهب فقهی امام جعفر صادق )علیه السالم( مذهب شاذی نیست. 
مرحوم آقای خویی در بحث تعادل و تراجیــح تصریح می کنند که 
مشترکات ما در احکام با اهل سنت خیلی است.10  پس ما به همدیگر، 
از دیگران نزدیک تریم. خدایمان، پیامبرمان، قبله مان و کتابمان یکی 
است. همه به قیامت اعتقاد داریم. ما در اصول و فروع نزدیک هستیم، 
اما نمی خواهم بگویم اصول و فروع ما با آ  نان یکی است؛ اشتباه نشود. 
اختالف هم داریم، ولی چــون به هم نزدیک هســتیم، دلیل ندارد 

رودرروی هم قرار بگیریم.
بنابراین مسئلة تقریب یک استراتژی و ضرورت نیست که چون دشمن 
مشترک  داریم، پس متحد شویم. دشمن مشترک هم نداشته باشیم، 
ما به هم نزدیک هستیم و این اختالفی که بین ما و اهل سنت هست، 
بین مذاهب خود اهل سنت نیز وجود دارد. اگر اختالف بین مذاهب 

می شناسند. ما هم آنان را می شناسیم. از امام خمینی سؤال کردند که 
در کردستان مساجد مشترکی است، مهر بگذاریم یا نه؟ فرمودند: بله، 

مهر بگذارید.
تقیة امروز، مدارایی اســت که باید داشته باشیم. اکثریت اهل سنت 
ناصبی نیستند. شاید پنجاه درصد از اهل سنت محب اهل بیت هستند 
و دشمن مد نظر ما، یعنی ناصبی ها، خیلی کم هستند. ما با این گونه 
اعالم برائت و ســب و لعن صریح و آشــکار، محب ها را هم از دست 

می دهیم.
در سیستان و بلوچستان سمینار وحدتی بود که هر ساله برگزار می شد 
و یک سال آن راجع  به اهل بیت بود. در بیانیة انتهایی آن، همة علمای 
اهل تسنن، امضا کردند که محبت اهل بیت جزء دین ما است و کسی 

که محب اهل بیت نباشد، مسلمان نیست.

برائت در عین لحاظ كردن موضوع تقریب 
 شیوة ائمه در برخورد با خلفا  

شــیوه های ائمه هر کدام در موضوع برائت و تقریب، با دیگری فرق 
داشته است. امیرالمؤمنین )علیه السالم( نسبت به امویین و به اصطالح 
امروز »داعشی ها« شمشیر کشید و تا رقه که االن مرکز داعش است و 

فردای تشیع و برائت با هم 
ارتباط دارند

یکی از دوســتان من در امارات که طلبة فاضلی است، برایم 
تعریف می کرد که به شهر الذقیه در سوریه رفته بودم. به من 
گفتند: فردا صبح جنازه یک شیعه را می آورند و ما می خواهیم 
نمازش را بخوانیم. تو هم بمان. من هم گفتم دیگر منزل نروم 
و در مسجد باشم. نیمه شب که خوابیده بودم، گویا به من الهام 
شد که برای این میت چهار تکبیر بگو! با خودم گفتم: من که 

شیعه ام، او که شیعه است، برای چه چهار تکبیر؟ 
نماز صبح راخوانده و نخوانده دیــدم که خانوادة متوفی آمدند 
و جنازه را آوردند. تعدادی همراه او بودند که ریش های بلند و 
قیافه های داعشی داشتند. با بهت و حیرت پرسیدم: اینها چه 
کسی هستند؟ گفتند: این بندة خدا شیعه بود و اینها بچه های او 
هستند. در شهر آنها نگذاشتند تبلیغات شیعی صورت پذیرد و 
فرزندان این مرد سنی شدند و به این خدابیامرز هم فشار آوردند 
که اگر می خواهی به تو شناسامه بدهیم، باید بگویی من ُسنی 
هستم. او  هم به ناچار تن به این کار داده و نسل بعدش این است 

که می بینی. 
مسئلة تبری برای این است که بتوانیم نسل بعدی خودمان را از 

حقیقت شیعه آگاه سازیم؛ که اگر نکنیم...  
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   شمــاره192  ربیــع االول 1438   

  
علمای بزرگ 
ما در راستای 

اشتراکات، 
گام های فراوانی 

برداشتند که 
پرداختن به فقه 
مقارن و نوشتن 

کتاب های متعدد 
در این زمینه 

نمونه ای از آن 
گام ها است

نبود که چهار گروه نمی شدند. در دوره های قدیم، اختالفات میان اهل 
سنت به کشتار می رســید. ابن اثیر در کتاب »الکامل فی التاریخ«11  

مواردی را نقل کرده است.

فقه مقارن، اشتراک ما با اهل سنت
علمای بزرگ ما در راستای اشــتراکات، گام های فراوانی برداشتند 
که پرداختن به فقه مقارن و نوشتن کتاب های متعدد در این زمینه 
نمونه ای از آن گام ها است. شیخ طوسی در کتاب خالف، از ابوحنیفه 
و شافعی نقل قول می کند. سید مرتضی قبل از شیخ طوسی، کتاب 
انتصار و ناصریات را می نویسد. عالمة حلی، 24 جلد تذکرة الفقهاء را 
می نویسد. قبل از ایشان محقق حلی کتاب معتبر را می نویسد. در همة 
این کتاب ها فقه مقارن دیده می شــود. معنا ندارد که ما آنان را  طرد 

کنیم، ولی در فقهمان حرف هایشان را نقل کنیم.
به هر صورت برای تقریب و برائت توأمان، باید ادبیاتمان را اصالح کنیم.

پی نوشت
1 . »اللهم فزلزل أقدامهم و أخرب دیارهم و اکفف سالحهم و أیدیهم...«. 
االقبال باالعامل الحسنة فیام یعمل مره فی الســنة: ج 3، ص 67، الباب االول 

فیام یتعلق بشهر املحرم، فصل 13 فیام نذکره من ألفاظ الزیارة املنصوص علیها 

یوم عاشوراء.

2 . بحار االنوار الجامعة لدرر أخبار االمئة االطهار: ج 97، ص 360 - 361، کتاب 
املزار، باب زیاراته صلوات الله علیه املختصة باألیام و اللیالی، ح 6.

3 . »التقولوا الجبت و الطاغوت و التقولوا الرجعة...«. بحار االنوار الجامعة 

لدرر أخبار االمئة االطهار: ج 53، ص 39 - 40، تاریخ االمام الثانی عرش، باب 29 

باب الرجعة، ح 3.

4 . »و کان ناصبیا«. ســیر أعالم النبالء: ج 4، ص 37، شــرح حال یزید بن 
معاویه، ش 8.

5 . یزید پس از ماجرای حادثه عاشورا اظهار ندامت کرده و گفت: »لعن الله 
ابن مرجانه یعنی عبیداللــه«. سیر أعالم النبالء: ج 3، ص 317، شرح حال 

امام حسین، ش 48.
6 . »ما تقول فی العمرین؟ فقال: امامان عادالن قاسطان کانا علی الحق فرحمه 

الله علیهام...«. الصراط المستقیم الی مستحقی التقدیم: ج 3، ص 73.

7 . الکافی: ج 8، ص 59، ح 21.
8 . »انزل عن منرب أبی«. انساب  االشراف: ج 3، ص 278، أمر الحسن بن علی.

9 . »أشکو إلی ابن عمک سألته أن یخرج معی فلم یفعل و مل أزل أراه واجدا، 
فیم تظن موجدتــه؟«. شرح نهج البالغه: ج 12، ص 78، نکت من کالم عم 

و سیرته و أخالقه.
10 . »الن االحکام املتفق علیها بین الفریقین کثیرة فی نفسها«. مصباح االصول: 
ج 3، ص 419، التعادل و الترجیح، لزوم رعایة الترتیب بین المرجحات و 

عدمه.
11 . الکامل فی التاریخ: ج 5، ص 121، حوادث 317 قمری، ذکر عدة 
الحوادث و ص 175 - 176، حوادث 323 قمری، ذکر فتنة الحنابلة 

ببغداد.

کج فهمی در وحدت
آیت اهلل العظمی فاضل لنکرانی برای خودم بیان فرمودند که: من 
پنج شنبه ها در خانه روضه دارم و در یکی از جلسات، یک منبری، 
روضة فاطمة زهرا )سالم اهلل علیها( را خواند و حاضران در جلسه، 
متوسل به حضرت شدند. بعد از منبر یکی از طلبه ها به صورت 

اعتراض به من گفت: اینها با وحدت منافات ندارد؟ 
من که به شدت متالطم شده بودم، پرسیدم: روضة فاطمة زهرا 
خواندن؟ ای ... اگر این منبری در خانة من روضة فاطمة زهرا را 

نخواند، بچه های من ِکی بفهمند که حق با علی است؟ 
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    ماهنامه    فرهنگی،آموزشی وترویجی   

پیشخوان

گفتمــــان
انقالباسالمی

 
  
وحدت حقیقی 
مسلمانان را باید 
بر پایۀ مبانی 
و اصول دینی 
استوار ساخت 
و آن را به عنوان 
»مطلوب فی 
نفسه«، یک 
وظیفۀ دینی 
دانست

 
4. در وحدت اسالمی، نباید از باورهای هیچ گروهی، لوازم ساختگی، 

ناخواسته و غیر قابل قبول آنان را برداشت نمود و به آنان نسبت داد.

  وحدت در قرآن
قرآن مجید، عداوت و کینه را به عنوان یکی از مکافات های فراموشی 
خدا و گناه و طغیان بر شمرده و ضمن نهی شدید از تنازع و دشمنی، 

1. در وحدت اســالمی، بایســتی پذیرفت که مســلمانان به رغم 
اجتهادهای کالمی، فقهی و سیاسی مختلف، امت واحده هستند.

2. در وحدت اســالمی، برخورد و مواجهة فکــری با دیگر گروه های 
رقیب، باید بر پایة مجادلة احسن، مدارا و حسن معاشرت باشد.

3. وحدت حقیقی مسلمانان را باید بر پایة مبانی و اصول دینی استوار 
ساخت و آن را به عنوان »مطلوب فی نفسه«، یک وظیفة دینی دانست.

نوشتار حاضر به بررسی گزارش سیره و سخن امامان شیعه، به عنوان برجسته ترین الگوهای دینی، در باب وحدت  دكتر علی آقانوری، 
دكترای فقه و اصول و 
نویسندة كتاب امامان 
شیعه و وحدت اسامی

اسامی می پردازد و تردیدی نیست كه فهم و راه و رسم آن بزرگان، الگوی مناسبی نه تنها برای شیعیان امامی، بلکه 
برای تمام مسلمانان می تواند قرار بگیرد.

وحدت یعنی تبدیل گسستگی به همبستگی، واگرایی به همگرایی، پراكندگی به پیوستگی، اختاف نظر به وحدت 
نظر و تعّین هدفی مشترک و توافق برای برگزیدن راهی مشخص، برای رسیدن به آن هدف واحد است.

ما در ترسیم الگویی از وحدت اسامی، با راه ها و تصورات مختلفی روبه رو هستیم؛ زیرا نواندیشان، مصلحان و صاحبان هر یک از عقاید 
و مذاهب مختلف اسامی، تلقی خاصی از این مقوله دارند. اما وحدت مطلوب و ماندگار، در حقیقت باید حائز ویژگی هایی باشد كه برخی 

آنها در ذیل خواهد آمد.

وحدت در آینۀ سیره و تفکر ائمۀ شیعه
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با مطالعه ای 

اجمالی و 
فهرست وار 

در رخدادها و 
تحوالت سه قرن 

نخست، به این 
نتیجه می رسیم 

که بیشترین 
درگیری و 

چالش های 
سیاسیـ  فکری 
خلفا و کارگزاران 

سلسلۀ اموی 
و عباسی، با 

علویان، شیعیان 
و رهبران شیعی 

بود

و تشنج زا نزد، بلکه به مماشات و همکاری فکری و اداری برای تصحیح 
اشتباهات نظام حاکم نیز پرداخت. البته این بدان معنا نبود که وی از 
بیان شایستگی خود برای مقام خالفت بپرهیزد و یا با سکوت مطلق 
خویش، مؤید اقدامات انحصارطلبانة رقبا باشد؛)4( اما عمده تالش وی 

در جهت ماندگار ساختن پیام نبی مکرم اسالم بود.
آن حضرت در فرازهایی از نامة خود به اصحاب، می نویسد: »...وقتی 
که دیدم برخی مردم از دیْن بازمی گردند و یکدیگر را به نابودی دین 
خدا و آیین محمد)صلّی اهلل علیه و آله و سلّم( و ابراهیم)علیه السالم( 
دعوت می کنند، ترسیدم که اگر به یاری اسالم و مسلمانان برنخیزم، 
در دین رخنه ای پدید آید و بنای مسلمانی ویران گردد و اگر چنین 
شود، مصیبت آن بر من بزرگ تر خواهد بود از محروم شدن از حکومت 
شما، که متاعی است چند روزه و زوال پذیر. ]...[ در این هنگام بود که 

نزد ابوبکر رفتم و با او بیعت کردم.« )5(
با بررسی سیرة عملی آن حضرت، صدق این سخن وی به خوبی روشن 
می شــود که فرمود: »این نکته را بدان که هیچ کس از من بر اتحاد و 
همبستگی امت محمد)صلّی اهلل علیه و آله و سلّم( حریص تر نیست، 

که بدان صواب می جویم و فرجام نیک می طلبم«)6(

اهّم رفتارهای وحدت طلبانۀ آن حضرت، عبارتند از:
1. سیاست صبر و سکوت

2. بیعت و مصالحه با نظام حاکم
3. مساعدت فکری و تصحیح اشتباهات حقوقی و قضایی خلفا

4. مشاوره و کارشناسی نظامی
5. برخورد حکیمانه در جریان شورش بر عثمان
6. سیرة وحدت طلبانه در دوران خالفت خویش

با همة اینها، امام)علیه السالم( مسالمت و گذشت را تا جایی ترجیح 
می داد که اسباب وهن اسالم نباشد. سیرة وی بر این اصل استوار بود: 
»َوَجْدُت امُلسالََمَة ما لَْم َیُکْن َوْهٌن فی اإلسالم أَْنَجَع ِمن الِقتاِل«)7(؛ صلح و 
سازش را مادمامی که منجر به سستی پایه های اسالم نشود، سودمندتر 

از جنگ و خونریزی یافته ام.
موقعیت امام حسن)علیه السالم( اما با پدر تفاوت زیادی داشت؛ در 
میان قشر وسیعی از مردم، اختالف اصحاب امام با معاویه و طرفداران 
شامی اش، به صورت جنگ عراق و شــام در آمده بود، نه جنگ یک 
خلیفه بر حق و منتخب، با یک عصیانگــر داخلی. معاویه نیز ادعای 
خالفت را -که تا پیش از این در ســر داشــت- به طور آشکار مطرح 
کرد. در جنگی این چنین، به ویژه با توجــه به رویارویی و خونریزی 
بی حاصل دو گروه بزرگ از مسلمانان از یک طرف و خستگی مفرط 
اصحاب از طرف دیگر، هیچ حاصلی جز از هم پاشیدگی جامعه اسالمی 
نداشت. از این رو ایشان پس از مشاهدة بی هدفی یاران خویش، در یک 
سخنرانی مهم فرمود: »من امید دارم که خیرخواه ترین فرد برای مردم 
باشم. من به همان اندازه که ناظر به منافع خویشتنم، به منافع شما نیز 
می اندیشم. اکنون طرح صلح و آشتی را در نظر دارم. دربارة آن به من 
اعتراض نکنید. هرچند برخی از شما آن را دوست ندارید، اما چنین 
کاری برای شما از ایجاد شــکاف در میان مسلمانان که آن را ترجیح 

می دهید، بهتر است«.)8(
آنچه دربارة سیرة امام حسین)علیه الســالم( پرسیده شده و توجه 

آن را عملی شــیطانی می داند و رفع آن را یکی از اهداف مهم بعثت 
برمی شمارد. در مجموع می توان گفت که هدف مهم قرآن، تأسیس 
امت یکپارچه ای اســت که در آن، از نزاع و چند دســتگی و جنگ و 
خون ریزی، خبری نباشد و اجتماع مردم، بر اساس همدلی و همکاری 

و برادری و محبت و عدالت سامان بگیرد.)1(

  پیامبِر وحدت 
تأکید پیامبر)صلّی اهلل علیه و آله و سلّم( بر سالم و مصافحه کردن و 
برشــمردن آن به عنوان عمل مالئک، نهی از ادامة قهر تا بیش از سه 
روز، تشویق به اصالح میان مردم و در نظر گرفتن پاداش مجاهد برای 
کسی که به این کار اقدام کند، هدیه دادن و پذیرفتن هدیه بدون در 
نظر گرفتــن ارزش اقتصادی آن، به منظور ایجاد روابط دوســتانه و 
تقویت نظام برادرانه و اتحاد کلمه، به جــای اختالفات و منیت های 
حزبی و جناحی در جامعه اســت. عالوه بر اینها، پیامبر انسان ها را 
همانند دندانه های شانه، یکسان و برابر خواند و فرمود: »النَّاُس َسَواِسَيٌة 

َكأَْسَناِن اْلِمْشِط«.)2(

  وحدت در مکتب ائمه 
با مطالعه ای اجمالی و فهرســت وار در رخدادها و تحوالت سه قرن 
نخست، به این نتیجه می رسیم که بیشترین درگیری و چالش های 
سیاسیـ  فکری خلفا و کارگزاران سلسلة اموی و عباسی، با علویان، 
شیعیان و رهبران شیعی بود. خالصه ای از مشکالت اهل بیت در آن 
زمان، از زبان امام باقر)علیه الســالم( و در یکی از خطبه های زید بن 
علی، به روشنی گزارش شده است. بنا به فرمایش آن حضرت، در آن 
روزگار، عرصه بر پیروان اهل بیت چنان تنگ شده و کار آنها به جایی 
رسیده بود که اگر کسی را زندیق یا کافر می نامیدند، آسان تر بود تا او 

را شیعه بدانند.)3(
در گرماگرم درگیری های فکری و برخوردهای تند و تیز میان فرقه های 
بزرگ اسالمی، گروه های شیعی و منســوب به شیعه و اصحاب ائمه 
نیز بی نصیب نبودند. بنابر گزارش مورخان علم فرقه شناسی، القابی 
نظیر »رافضه«، »ممطوره« و »حماریه« برای گروه های شیعی، متهم 
کردن اصحاب امامان به تشبیه و جسم انگاری خدا، ابتدا توسط خود 

گروه های شیعی مطرح شد.
جریان غلو و غالی گری با گونه های مختلف آن، یکی از خطرناک ترین 
و سرسخت ترین جریان هایی بود که امامان شیعه با آن روبه رو بودند. 
سخنان و رفتار غالیان، نه تنها نزد برخی از افراد کم ظرفیت موجب 
خدشه دار شدن چهرة ائمه و شیعیان شــده بود، بلکه برخی را بر آن 
داشت که به بهانة جلوگیری از سوء استفاده آنها، از بیان مبانی تشیع 
معتدل نیز خودداری کنند. تأثیر زیانمند این پدیده، تنها مربوط به 
زمان پیدایش آن نبود؛ بلکه اکنون نیز جامعة شیعی با برخی از آثار و 

مشکالت فرهنگی به جا مانده از آن، روبه رو می باشد.
پس از ســقیفه، گرچه فرصت و زمینه های به ظاهر مناســبی برای 
علی)علیه السالم( فراهم شد، اما آن حضرت بنابر تصریح خودشان، 
به منظور ســالمت ایمان اســالمی و وحدت امت، هرگونه مالحظة 
شخصی را کنار گذاشــت. با چنین هدفی بود که ایشان، نه تنها در 
بازپس گیری حقوق از دست رفتة خود، دست به هیچ گونه اقدام عملی 
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پیشخوان

گفتمــــان
انقالباسالمی

پی نوشت ها:
)1( آل عمران)3(:103؛ 
آل عمران)3(:105؛ 
شوری)42(:13 و 14؛ 
انعام)6(:153.
)2( ر.ک. کافی: ج179/2.

)3( ابن ابی الحدید: شرح نهج 
البالغه، ج44/11.
)4( به عنوان نمونه بنگرید به 
سخنان آن حضرت با ابن عباس 
دربارة خیانت و گناه رقبا در 
غصب خالفت حقه در صحیح 
مسلم، کتاب الجهاد، ح49.

)5( منبع: الثقفی، ابی اسحاق 
ابراهیم بن محمد،الغارات، 
تحقیق جالل الدین محدث 
ارموی
)6( نهج البالغه، نامة78.
)7( غررالحکم و دررالکلم، 
ح1067.

)8( ر. ک. انساب االشراف: 
ج288/3.
)9( ر. ک. آقانوری، علی: 
»امامان شیعه و وحدت 
اسالمی«، انتشارات دانشگاه 
ادیان و مذاهب، فصل چهارم.
)10( مختصر تاریخ دمشق، 
ج77/23.

خلیفه اموی را نصیحت می کرد و این خلیفه نیز گاهی از امام مشورت 
می خواست.)10( ماجرای ســفارش امام سجاد)علیه السالم( و یا امام 
باقر)علیه السالم( به ضرب سکة اسالمی، که منجر به جلوگیری سوء 
استفاده دولت روم در زمان عبدالملک شــد، از دیگر نمونه های این 
برخورد است. هیچ یک از نویســندگان و بزرگان فریقین، منکر این 
نیستند که شاگردان امام صادق)علیه السالم(، از طیف های مختلف 
مسلمین بودند. جالب توجه اینکه امامان، به آن افراد و دسته هایی که 
منسوب به آنان شده بودند، همواره تأکید می کردند که خودشان را 

تافتة جدا بافته ای از دیگر مسلمانان ندانند.

  نتیجه 
امامان شیعه، مبانی، شرایط و اصول مشخصی را ارائه کردند که توجه 
بدان می تواند بهترین پایة وحدت طلبی، رسیدن به اتحاد یا کاهش و 

جهت مند کردن اختالفات باشد. این مبانی عبارتند از:
1. به رسمیت شناختن اختالف سلیقه و اندیشه

2. محوریت قرآن
3. تمسک به سیره و سخن پیامبر)صلّی اهلل علیه و آله و سلّم(

4. توجه به اصول مشترک دینی
5. اطاعت از رهبری دینی و ســنت و ســیرة اهل بیــت، به عنوان 

روشن ترین راه بیان تعالیم قرآن و سنت نبوی
پایبندی به اصول و ادبیات نقد، تحمل مخالفان، پرهیز از تکفیر و نگاه 
مثبت به آنان را نیز، می توان در چهارچوب پذیرش این اصول ارزیابی 
کرد. نتیجه اینکه اهل بیت، در جهت حفظ وحدت و کیان امت اسالمی، 
از حقوق مربوط به خود چشم پوشــی کردند؛  حتی با وجود برخی از 
زمینه های به دست آمده،  از دســت زدن به اقدام عملی، که موجب 

شکاف بیشتر امت گردد، امتناع ورزیدند.

بســیاری از تحلیلگران را به خود معطوف کرده است، موضوع قیام و 
انقالب آن حضرت و میزان انطباق و تضاد ظاهری آن با وحدت اسالمی 
و سیرة دیگر امامان شیعه است. درست است که امامان شیعه اهتمام 
تام و تمامی به وحدت سیاسی، اجتماعی و برقراری صلح و امنیت و 
همزیستی مسالمت آمیز در جامعة اسالمی داشتند، با این حال مراد 
آنها از وحدت، وحدتی همراه با حفظ اولویت عقیده و ایمان اسالمی، 
آن هم به شرط عدم وهن اســالم و مسلمانی بود، نه وحدتی صرف و 

خاموش و یا »وحدت گورستانی«.
امامان شیعه)ع( در عصر خود، با سه دستة متمایز از خلفا و حاکمان 
سیاسی )خلفای راشدین، امویان و عباســیان( روبه رو بودند که در 
روش ها، اهداف و نوع تعامل با مردم و مخالفان، هم داستان نبودند. 
همان گونه که منشا قدرت و مشروعیت رهبری آنها )از شیوة شورا و 
اجماع و غلبه گرفته، تا ادعای نص و شایستگی قبیلگی(، متفاوت بود. 
اختالف نوع برخورد هر امامی را با حاکمان وقت، باید با توجه به چنین 

تفاوت هایی ارزیابی کرد.
اگرچه امامان با کینه ها و زورگویی های دشمنان روبه رو بودند، اما با 
درک این نکته که حکومت حق به آنها باز نمی گردد، به آموزش دینی 
و اخالقی و تربیت عالی مــردم روی آوردند. نهضت هایی که در عصر 
ائمة اطهار، به رهبری سادات علوی و دیگران در گرفت، در مجموع با 
اجازه و میل آنان نبود؛ بلکه غالب آنها بر خالف اوامر و خواست آنان بوده 
است. با این حال، هرگاه همکاری با حکومت را دارای اشکال شرعی 
می دیدند، اصحاب خود را از آن منــع می کردند. با این همه، آنان در 
مناسبت های صحیح اسالمی -که جنبه و اهداف اجتماعی بر آن غلبه 
داشت و حاکمان وقت عهده دار اقامة آن بودند- شرکت می جستند و 

شیعیان را نیز به مشارکت در آن فرا می خواندند.)9( 
در برخی منابع آمده است که امام باقر)علیه السالم( عمر بن عبدالعزیز، 



   11

   شمــاره192  ربیــع االول 1438   

  
اشتباه نشود؛ 

اگر کسی برای 
اثبات مذهب 

خود تالش علمی 
بکند، من آن را 
رد نمی کنم. هم 

شیعه، هم سنی، 
هم هر مؤمن 

به نحله ای، به 
عقیده ای و به 

طریقه ای، حق 
دارد طریقۀ خود 

را اثبات کند

نمونه اش ایران، یک نمونه اش عراق. چــه موقع خود مردم و معتقدان 
به اسالم در مقابل هم صف آرایی داشتند؟ چه زمانی با هم جنگیدند؟

 ضرورت تقریب، اعتقاد به آن است 
غرض این است که فرقه های اسالمی، در مقام فکر و اعتقاد، به یکدیگر 
نزدیک بشوند. ای بسا برخی از تصورات فِرق نسبت به یکدیگر، با مباحثه 
و مذاکره، به استنتاج خوبی منتهی بشود. شاید بعضی از سوءتفاهم ها، 
برطرف و بعضی از عقاید، تعدیل و بعضی از افکار، به طور واقعی به هم 
نزدیک بشود. البته اگر این بشود، بسیار بهتر از هر شکل دیگر است؛ 
حداقل این است که بر روی مشترکات تأکید بشود. بنابراین باید از طرح 

مسایل تفرقه انگیز خودداری بشود.
 فقه، محور تقریب  

در مرحلة فقهی نیز تبادل نظر بین مذاهب مختلف، در بســیاری از 
ابواب فقهی به فتاوی نزدیک، بلکه واحدی منتهی خواهد شد. بعضی 
از فِرق اســالمی در برخی از ابواب فقهی، تحقیقات و پیشــرفت های 
قابل مالحظه ای دارند؛ دیگران می توانند از آنها استفاده کنند. گاهی 
ممکن است در برخی از احکام و استنباطات اسالمی از کتاب و سنت، 
نوآوری هایی در اختیار بعضی از فِرق اســالمی باشــد؛ دیگران از آن 
اســتفاده خواهند کرد و به فتاوی نزدیک به هم یا مشترکی خواهند 
رسید. ما می بینیم گاهی فتوایی را از مذهبی نقل می کنند، در حالی که 
آن فتوا، فتوایی غریب در آن مذهب است. ممکن است اهل آن مذهب، 
از آن فتوا تحاشی بکنند، یا اصراری به آن نداشته باشند. چرا ما نگردیم 

تا فتاوی مشترک را پیدا کنیم؟
 تقریب عملی، نقطۀ آرمانی  

در نهایت و شــاید مهم تر از همة نتایج تقریب، تقریب عملی است؛ 
یعنی همکاری مسلمین با یکدیگر، منهای احساس جدایی عقیدتی 
فرقه ای. اگر دشــمنان بگذارند و اگر ما عاقل باشــیم، این امر بسیار 
ممکن و سهل التناولی است. پس، این سه مرحله است: هم در مرحلة 
اعتقاد، هم در مرحلة احکام فقهــی و هم در مرحلة همکاری عملی. 
آنچه که اینها را تضمین می کند، این 
است که اوالً به توطئة دشمن 
هوشمندانه نگاه کنند، 
ثانیاً به آن مواردی از 
اسالم که این تقریب 
را تضمیــن می کند، 

بیشتر فکر کنند. 

  مقدمه
حقاً وضع مســلمین از لحاظ تضادهــا و اختافات مذهبی، 
تأسف انگیز است. بسیاری از توانایی های با ارزش علمی و فکری 

مسلمین در طول تاریخ، صرف تعارض با یکدیگر شده است.

  گفت وگو و  مناظره و بحث علمی در دین 
اشتباه نشود؛ اگر کســی برای اثبات مذهب خود تالش علمی بکند، 
من آن را رد نمی کنم. هم شیعه، هم سنی، هم هر مؤمن به نحله ای، به 
عقیده ای و به طریقه ای، حق دارد طریقة خود را اثبات کند. این، چیز 
دیگری است؛ ما آن را رد نمی کنیم. آنچه که ما رد می کنیم، تالش برای 
معارضه، کوبیدن، اهانت کردن و نفی موجودیت طرف مقابل است؛ این 
غلط است. در بحث علمی، طبیعی اســت که هر کس عقیده ای دارد. 
اثبات آن عقیده، به معنای نفی و رد عقاید دیگری، و استدالل بر عقیدة 
خود اســت. همة اینها مفهوم، قابل درک و قابل تحمل است. همین 
بحث ها هم همیشه دامنة تفکر را گسترش می دهد، تعمیق می کند و 

پیش می برد؛ مانعی ندارد.
  اشکال كار كجاست؟

آنجایی که دو گروه، هر دو منتســب به اسالم و هر دو معتقد به مبانی 
اساسی واحد، در مقابل هم صف آرایی می کنند تا یکدیگر را محو کنند، 
یا ضربه بزنند، یا جریحه دار کنند، این فاجعه است؛ ما از این کار بایستی 

جلوگیری کنیم.
  قدرت ها مانع تقریب امت اسامی

تا آنجایی که مــن در تاریخ یــادم می آید، درگیری هــا و تعارضات و 
جنگ های مذهبی بین مســلمین، به وسیلة قدرتمندان هدایت شده 
اســت. از زمان بنی عبــاس و آن جنگ هایی که بیــن مکاتب کالمِی 
تازه تأسیس شــدة آن روزگار اتفاق افتاد، تا زمان هــای بعد، همواره 

دست هایی طرفداران عقاید مختلف 
اسالمی را به جان هم انداختند. 

اگر این دست ها نبوده، آنها با 
هم سال ها در صلح و آرامش 
زندگی کردند و هیچ مشکلی 

نداشــتند. نمونه اش همین 
کشورهای اسالمی است که در 

آن، فَِرق مختلف اسالمی با 
هم مشغول زندگی 

هستند؛ یک 

پا به پا  تا  تقریب حقیقی
بیانات مقام معظم رهبری در باب تقریب میان مذاهب اسامی

* بیانات در دیدار 
اعضای شورای  عالی 

مجمع تقریب مذاهب 
اسالمی

.1370/07/ 01 
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پیشخوان

گفتمــــان
انقالباسالمی

 
  
»هم چیز را 
همه کس
دانند «. هر کس 
تجربیاتی دارد 
که م یتواند آن را 
در اختیار دیگران
قرار دهد؛ لذا 
پیغمبر اکرم 
فرمودند: »ُخذ 
الِعلم ِمْن أفواه 
الِرجال

 

آیا برای برقراری ایــن گفتمان، باید مبنا دوران 
پیش از شکل گیری مذاهب باشد و از دستاوردهای علمی 

مذاهب چشم پوشید؟
اساس کار تمام مسلمانان جهان و پیروان مذاهب اسالمی، گفته های 
قرآن کریم و سنت پیامبر عظیم الشــأن است؛ چون خداوند فرموده 
است: »أَطیُعوا اللََّه َو أَطیُعوا الرَُّســوَل«2 ما باید از خداوند و پیغمبر اکرم 
اطاعت کنیم. البته اهل بیت پاره های تن پیغمبر هستند و آنچه گفتند 
و بیان کردند، بیان کنندة اخالق و رفتار پیغمبر اکرم است. بنابراین 

برای تمام مذاهب، کتاب و سنت اصل است. 
در مسائل اعتقادی، از هیچ کس تقلید نمی کنیم. هر کس باید خودش 
راجع به توحید، نبوت و معاد تحقیق کند. در مسائل اخالقی هم الگوی 
رفتاری ما صفات حق تعالی در قرآن و آنچه که پیغمبر اکرم و اهل بیت 
به ما نشان دادند، است. این را هم از هیچ کس تقلید نمی کنیم. سومین 
بخش اسالم مسائل عملی، شرعی و فقهی است. در ضروریات فقه و 
شریعت و نص صریح نیز از کسی تقلید نمی کنیم. همه نماز می خوانند، 

همه نماز صبح شان دو رکعت است، همه رکوع و سجود می روند و... 
می ماند مسائل مستحدثه یا فرعی و جزئی؛ مثاًل قرآن گفته که برای 
وضو صورت  و دست تان را بشویید: »َفاْغِسُلوا ُوُجوَهُکْم َو أَْیِدَیُکمْ«.3 
در پاره ای از جزئیات این آیه اختالف اســت که صورتمان را در چه 
محدوده ای بشوریم؟ بررسی این مسائل، کار مجتهدان و متخصصان 
فقه است که احکام مورد اختالف را از قرآن و سنت به دست بیاورند. 
بنابراین اختالف مذاهب در جزئیات مسائل فقهی است، نه در اصول، 

جناب حجت االسام بی آزار شیرازی، با تشکر از 
وقتی كه در اختیار نشریه مسجد قرار دادید، لطفًا در آغاز 
بحث بفرمایید كه گفتمان علمی میان مذاهب چه كمکی  به 

تقریب و وحدت دنیای اسام می كند؟
ْ ِعباِدی الَّذيَن َيْسَتِمُعوَن اْلَقْوَل َفَيتَِّبُعوَن أَْحَسَنُه أُولِئَك الَّذيَن َهداُهُم اللَُّه  »َفَبرشِّ

َوأُولِئَك ُهْم أُوُلوااأْلَْلباِب«.1 

این آیه، نقش مهمی از زمان نزول قرآن تاکنون داشته است. آیه بیان 
می دارد که بندگان دو نوع هستند: یک عده بندة شیطان، تعصبات 
و مقام  هســتند. یک عده هم بندگان خدا هســتند، که گفته ها را 
می شنوند و بهترین را انتخاب می کنند. این دســته، خردمندان یا 
اولوااأللباب هستند که خداوند هدایتشان کرده است. گفتگو میان علما 
و دانشمندان، و نیز میان مردم می تواند در تبادل آراء، افکار و سازندگی 
نقش بسیار مهمی داشته باشد. خیلی ها به این وسیله تجربیات خود 
را به دیگران منتقل می کنند. مسلّم است که »همه چیز را همه کس 
دانند«. هر کس تجربیاتی دارد که می تواند آن را در اختیار دیگران قرار 
دهد؛ لذا پیغمبر اکرم فرمودند: »ُخذ الِعلم ِمْن أفواه الرِجال«. این اساسی 
است که دین آسمانی اسالم مقرر داشته است. اما دین ها و فرقه های 
زمینی می گویند: فقط آنچه من یا گروه من یا فرقة من می گوید، همان 
حق است. تمام اختالفات میان فرقه ها و مذاهب به این خاطر است. اگر 
انسان ها طبق آیة قرآن، در یک جو دوستانه و با جدال احسن گفتگو 

کنند، نتایج بسیار درخشانی می گیرند. 

تقریب مذاهب اسامی، اصلی اساسی برای  به كوشش
اعتای اسام به شمار می رود. گفتگوی علمی  یاسر صابری

اندیشــمندان مذاهب، بــه دور از تعصب و 
پیــش داوری و با نیــت تعامــل، تفاهم و 
حقیقت جویی، یکی از كاراترین روش ها برای تقریب مذاهب اسامی 
محسوب می شود. برای روشن تر شدن ابعاد تقریب و یافتن مبنایی 
منطقی برای جریان یافتن گفتگو میان مذاهب، با حجت االسام 
والمسلمین دكتر عبدالکریم بی آزار شیرازی به گفتگو نشستیم. 
ایشان از سال 1348 با دارالتقریب قاهره همکاری داشته و از آغاز 
تأسیس مجمع جهانی تقریب، عضو شورای عالی آن نهاد بوده و 

ریاست دانشگاه مذاهب اسامی را نیز به عهده داشته اند. 

جدال احسن، 
آیین گفتمان 
تقریب مذاهب

در گفتگو با حجت االسام والمسلمین دكتر عبدالکریم بی آزار شیرازی
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گرفتاری عظما 

این است که 
مذهب شیعه 
را سپردیم به 

دست افراد 
جاهل که  هرچه 

دلشان می خواهد 
می گویند و 

مردم را به ایجاد 
تفرقه، تشویق و 

تحریک می کنند. 
در صورتی که 

امام موسی کاظم 
)علیه السالم( 

می فرمایند: »لَْو 
َسَکَت الْجاِهُل َما 

اْختَلََف النّاُس« 
اگر افراد جاهل 

ساکت می شدند، 
مردم با هم هیچ 
اختالفی نداشتند

مسائل اعتقادی یا مسائل اخالقی. اختالف نظر فقها در مسائل جزئی 
نیز هیچ اشکالی ندارد؛ چون اسالم اجتهاد را برای همین مقرر کرده 
است. تمام مذاهب اتفاق دارند که: »ال اجتهاد فی مقابل النص؛ در برابر 
نص صریح هیچ کس حق اجتهاد ندارد«. در مسائلی که نص صریح 

نداریم، متخصصان اجتهاد می کنند.

یکی از راه های مهم تقریب بین مذاهب بررسی 
منابع و مبانی فقه تطبیقی است. دربارة فرایند و چگونگی 

این موضوع توضیح بفرمایید. 
فقه مقارن و تطبیقی در مســائلی که نص صریح داریم، نیست؛ بلکه 
در مسائل مورد اختالف است که طبیعی است هر مجتهدی نظریه ای 

دارد. 
از اواخر قرن اول هجری، علمی در جهان اســالم پدید آمد به نام »علم 
الخالف« که امــروزه ما به آن می گوییم »فقه مقــارن«. مجتهدان در 
حوزه های علمیه، نظریات و صحبت هــای یکدیگر را گوش می دادند و 
بهترین را انتخاب می کردند. این مسئله تا قرن هشتم هجری ادامه داشت. 
از قرن هشتم وقتی ممالیک و افراد متعصب روی کار آمدند، متأسفانه فقه 
مقارن کنار رفت و در نتیجه پیروان مذاهب نسبت به هم بیگانه شدند و در 
اثر بی اطالعی از یکدیگر، سوءتفاهم ها به میان آمد و نه تنها مذاهب شیعه 

و سنی، بلکه مذاهب چهارگانة اهل سنت هم از هم جدا شدند. 
در زمان ما، با همت دارالتقریب مصر و کوشش آیت اهلل بروجردی در 
ایران و شیخ محمد عبده و شاگردانش در مصر، فقه مقارن احیا شد و 

کنگره عظیم
امام موسی کاظم )علیه السالم( می فرمایند: »لَْو َسَکَت الْجاِهُل 
َما اْخَتلََف الّناُس«4 اگر افراد جاهل ساکت می شدند، مردم با هم 

هیچ اختالفی نداشتند. 
سال ها اســت که مقام معّظم رهبری دســتور تأسیس مجمع 
جهانی تقریب و دانشگاه مذاهب اســالمی را داده اند و در حال 
حاضر مجمع جهانی تقریب در سطح بین الملل فعال است. در 
ایران کنگره عظیمی دارد که از مذاهب مختلف جهان می آیند و 
این مسائل برای آنها بیان می شود. در دانشگاه مذاهب نیز افرادی 
با اندیشه تقریب پرورش پیدا می کنند. اگر کارهای دارالتقریب، 
مجمع جهانی تقریب و دانشگاه مذاهب و دیگر سازمان ها نبود، 
ایران هم مثل برخی از کشورها، دچار جنگ شیعه و سنی می شد.  

مذاهب از فقه هم اطالع پیدا کردند و دیدند در بیشتر مسائل مشترکات 
دارند، لذا مجمع البحوثی در مصر تأسیس شد تا آراء مذاهب در آن 
بررسی شود و هر کدام که دلیلش قوی تر بود، آن را برگزینند. در نتیجة 
این کار، حدود پنجاه قانون از قوانین کشــور مصر و سایر کشورهای 
اســالم تغییر یافت و مطابق با فقه شیعه تنظیم شد؛ چون فهمیدند 
که فقه اهل بیت قوی تر است. در این زمینه مقاله ای نوشتم که بیست 
قانون از قوانین تغییر کرد و مطابق با فقه اهل بیت تنظیم شد که در 
کتاب دائرةالمعارف فقه مقارن آیت اهلل العظمی مکارم چاپ شده است.

به نظر می رسد جریانی در قالب كتاب های شناخت 
مذاهب اسامی، نســبت هایی را در اصول و فروع، كه گاه 
پیروان مذهب هم از آن  بی خبر هستند، به مذاهب منتسب 
می كنند. گفتمان علمی برای شناخت صحیح منابع مذاهب 

اسامی، چه راهکارهایی در این باره می تواند ایجاد كند؟
همواره دســت های تفرقه انگیز تالش می کنند رابطة میان ملت ها 
را قطع کنند. مثاًل سال های ســال، بنا به گفتة عالمه شیخ محمود 
شلتوت، در مصر سانسور بود و به هیچ وجه نمی گذاشتند کتاب های 
شیعه وارد این کشور شود. از قدیم در عربســتان نیز سانسور وجود 
داشته و آنچه را که خودشــان می خواهند، به ملت تزریق می کنند. 
ما برخالف کسانی که بندة تعصبات هســتند، نباید بدگویی کنیم. 
این بدگویی ها، فحاشی ها، ســب و لعن ها باعث می شود روزبه روز از 
هم دورتر شــویم. متقاباًل آنها هم تکفیر می کنند؛ چیزی که خیلی 
به ضرر شیعه تمام شده و بهای بسیار گزافی برای آن پرداخته است. 
متأسفانه استعمار تالش می کند این حالت همچنان باقی بماند. حال 
آنکه قرآن به ما می گوید: »جاِدْلُهْم ِبالَّتي ِهَي أَْحَســنُ«.5 پیغمبر اکرم و 
اهل بیت )علیهم السالم( الگوی اخالق بودند و ما نیز باید محکم جلوی 
این بداخالقی های متعصبان را بگیریم. استعمار ماهواره های فراوان 
در اختیار متعصبان گذاشته که شــبانه روز به هم فحش می دهند و 
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پی نوشت
1. زمر: 17ـ  18.
2. نساء: 59.
3. مائده: 6.
4. نحل: 125.
5. محمدباقر 
مجلسی، بحاراالنوار، 
ج75، ص81.
6. آل عمران: 113.
7. مائده: 66.

بددهنی می کنند. در زمان آل بویه، شخصیت هایی مثل شیخ مفید، 
شیخ طوسی، شــیخ طبرسی، سید مرتضی و ســید رضی، به دور از 
بددهنی ها، شــیعه را معرفی کردند؛ در نتیجه جمعیت شیعه در آن 
زمان بیشتر از اهل سنت شد. بیشتر مسلمانان جهان دوستدار اهل بیت 
هستند، ولی بعضی افراد جاهل با پشتوانة استعمار وانمود می کنند که 

همة اهل  سنت دشمن اهل بیت هستند.
مذاهب اربعة اهل سنت، هیچ کدام در برابر ائمه )علیهم السالم( نبودند. 
اگر این را بدانیم بسیاری از مشکالت حل می شود. هیچ یک از مجتهدین 
و مراجع آن ها در برابــر ائمه نبودند. آنها از ائمه اســتفاده می کردند، 
همچنان که تمامی احکام حج را همة مذاهب اسالمی از روایت های امام 
باقر و امام صادق )علیهما السالم( دارند. در مذاهب اسالمی، به خصوص در 
مذهب شافعی و حنفی، اصلی دارند که می گوید گفته های امام باقر و امام 
صادق )علیهما السالم( کاشف از گفته های حضرت علی )علیه السالم( 
است و گفته های حضرت امیر هم برای آنها حجیت دارد. بنابراین اگر به 

آنها نزدیک شویم، می بینیم که هیچ گونه خصومتی با هم نداریم. 

به نظر شما چه نهاد یا نهادهایی می توانند متولی 
گفتگو بین مذاهب شوند؟ 

مرحوم ســید جمال الدین ابتدا تالش کرد که این وحدت و گفتگو را 
توسط سالطین ایجاد کند، ولی بعدها متوجه شد که سالطین آن قدر 
غرق در قدرت و اختالفات بین خود هستند که نمی توانند به این مسائل 
بپردازند و مردم هم به آنها اطمینان ندارند. شاگرد ایشان شیخ محمد 
عبده، این اتحاد را توسط علما ایجاد کرد. او می گفت: علما باید متقاعد 
شــوند که ما در مســائل اعتقادی، اخالقی و ضروریات فقه اختالفی 
نداریم، اختالف در فروعات و جزئیات است. در االزهر مصر این زمینه 
وحدت را فراهم کردند و با کمک علمای شــیعه دارالتقریب تأسیس 
شد. از این سو آیت اهلل العظمی بروجردی به جای فرستادن کتاب های 

همه شیعه شده بودند اگر...
ما باید به گفته اهل بیت )علیهم السالم( عمل کنیم و با ادب و اخالق 
خویش، شــیعه را معرفی کنیم. فقه باعظمــت اهل بیت )علیهم 
السالم( را با نهج البالغه و صحیفه سجادیه معرفی کنیم، نه با کتاب 
مطاعن. کتاب های مطاعنی که به کشــورهای دیگر می فرستیم، 
جز آنکه هزاران شیعه را به کشتن داده، فایده دیگری نداشته است. 
چه کسی با فحاشی، پیرو ما شده اســت؟ آیا وهابی های تندرو و 
داعشی ها با این همه خشونت و تندروی  توانستند عقاید خود را در 
دنیا نشر دهند؟ با مرحوم شهید سید محمدباقر حکیم به سنندج 
رفتیم. آنجا فیلمی راجع به عزاداری اهل  ســنت برای امام حسین 
)علیه السالم( نشان دادند که همه تعجب کردیم. ایشان که در کنار 
من نشسته بودند، گفتند: پدرم می فرمودند اگر این سب و لعن ها 

نبود، تمام دنیا شیعه و پیرو اهل بیت شده بودند. 

مطاعن، کتاب هایی مثل تفسیر مجمع البیان، مبسوط شیخ طوسی، 
مختصر النافع، لمعه و شــرح لمعه را به مصر فرستادند. وقتی علمای 
االزهر این کتاب ها را دیدند، به عظمت فقه امامیه پی بردند. با این تدبیر 
آیت اهلل العظمی بروجردی، بسیاری از اختالفات کنار رفت و کتاب های 
مهم شیعه مانند تفسیر مجمع البیان، لمعه، شرح لمعه و مختصر النافع 
در االزهر مصر چاپ شد. شخصیت هایی مثل امام خمینی، مقام معّظم 

رهبری و بسیاری از مراجع فعلی نیز فکر تقریب را تأیید می کنند. 

چه گزاره های دینی می تواند در گفتمان علمی بین 
مذاهب مورد بحث قرار گیرد و كدام گزاره ها نمی تواند مورد 

مناقشه واقع شود؟
همان طور که مقام معّظم رهبری بیان کردند، طرح اختالفات تاریخی 
بیشترین مشکل را می آفریند که متأسفانه افراد جاهل برای تحریک 
احساسات، همواره در میان مردم عوام این مسائل تفرقه انگیز را مطرح 
می کنند. در عربستان هم وهابی های تندرو همین عمل را علیه شیعه 
انجام می دهند. مقام معّظم رهبری می فرمایند اشکال ندارد ما مسائل 
تاریخی را در مجامع علمی طرح کنیم و ببینیم کدام صحیح و کدام 

ناصحیح است؛ اما نباید این مسائل را به کوچه و بازار بکشانیم. 

آیا مناظره های رسانه ای در گفتمان علمی تقریب 
مذاهب اسامی ابزار مفیدی است؟

به صورتی که االن هست، خیر. این  رسانه ها روزبه روز کار را بدتر می کنند، 
چون خود را در جدالی انداخته اند که پایانی ندارد. اگر رسانه ای باشد که 
با جدال احسن، هر کسی حرف خود را بزند و عالم برجسته هر فرقه ای، 
مذهب خود را معرفی کند و به اشکاالت پاسخ دهد، بسیاری از مشکالت 

حل می شود. اما با این ماهواره ها، محال است به جایی برسیم. 
از طرفی برخی از مسائل نباید به کوچه و بازار کشیده شود. علما باید مثل 
گذشته به حوزه های یکدیگر بروند.  بســیاری از علمای اهل سنت پای 
درس شیخ طوسی در بغداد می آمدند و استفاده می کردند. متقابالً خیلی 
از علمای بزرگ ما مثل شهید اول، شهید ثانی و عالمه حلی، به حوزه های 
اهل سنت می رفتند و از آنها بهره می بردند. اگر این تبادل افکار باشد، به 

قرآن و اسالم راستین نزدیک خواهیم شد. 
یکی از اشتباهاتی که پیروان تمامی مذاهب و ادیان دارند، جزئی بینی 
و کلی گویی اســت. یک آدم منحرف را در یک مذهب پیدا می کنند و 
می گویند کل این فرقه، بد هستند و این فرقه باطل است. اثبات خویش 
با نفی دیگران، جزئی بینی و کلی گویــی، و تعمیم یک مطلب به همه، 
کار صحیحی نیست. قرآن به ما می آموزد که حتی یهود و نصارا یکسان 
ٌة َقامِئٌَة َيْتُلوَن آَياِت اللَِّه آَناَء اللَّْيِل  ْن أَْهِل اْلِكَتاِب أُمَّ نیستند: »لَْيُسوا َســَواًء مِّ
َوُهْم َيْسُجُدوَن«.6 بعضی هایشان شب ها بلند می شوند و عبادت می کنند. 

ٌة ُمْقَتِصَدٌة«7 بعضی هایشان آدم های معتدلی هستند. برخی از  »ِمْنُهْم أُمَّ
آنها این گونه اند که اگر مال فراوانی به او بدهی، به شما برمی گرداند. بعضی  

هم هستند که اگر یک دینار به او بدهی، به شما برنمی گرداند. 
بنابراین باید تالش کنیم که با ادب و اخالق اسالمی، از جزئی گویی و 
کلی گویی بپرهیزیم و سعی کنیم با جدال احسن، با هم گفتگو نماییم. 
اگر به وحدت دست یابیم، به عظمت و عزت و اقتدار خواهیم رسید و 
چنانچه راه تفرقه در پیش گیریم، به طور قطع بیگانگان بر ما مســلط 

خواهند شد. 
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در سایة تقریب ادیان و مذاهب صورت می گیرد. ما می خواهیم با پیروان 
دیگر مذاهب اسالمی همزیستی مسالمت آمیز داشته باشیم؛ کسانی که 
از لحاظ مذهبی در برخی موارد مثل ما فکر و عمل نمی کنند، ولی وجود 
و حضورشان قانونی است. باید حواسمان باشد که حقوق آنها را در رفتار 
اجتماعی مان مراعات کنیم. این فرهنگ مراعــات که بن مایه تقریب 

است، به آموزش نیاز دارد.
در علم و مباحثــاِت منطق می گویند که نتیجــه، تابِع اخس مقدمات 
اســت؛ یعنی ضعیف ترین حلقه از حلقات قضایا، نتیجه را تحت تأثیر 
قرار می دهد. جامعه ای اگر هزار شهروند داشته باشد و فقط یکی از آنها 

فرهنگ تقریب را رعایت نکند، برای ایجاد درگیری کافی است. 

بنابراین ضــرورِت فرهنگ ســازی در تقریب 
مذاهب، یعنی مشاركت و ضمانت صددرصدِی از میان رفتن 

فرهنگ تفرقۀ اجتماعی.
دقیقاً و این، دلیل دوم برای ضرورت فرهنگ سازی در موضوع تقریب 
اســت. به غیر از این، موضوع فرهنگ سازی چند مسئله را برای ما حل 
می کند و آن، اینکه ما به شهروندانمان بگوییم این اقدامات اشتباه چه 

پیامدهایی دارد؛ یعنی آگاهی اجتماعی ایجاد کنیم.
وقتی افراد جامعه آگاه شــوند که یک نکتة ضدتقریبی در جامعه چه 
پیامدهای مخربی برای همبستگی اجتماعی شان دارد، در درون افراد، 
مراقبِت از رفتار اجتماعی شــکل می گیرد. بنابراین آگاهی سازی هم 

جناب دكتر لک زایی، با تشــکر از وقتی كه در 
اختیار نشریه مســجد قرار دادید، به عنوان اولین سؤال 
بفرمایید چه ضرورتی دارد پیش از هر اقدامی زمینه های 

فرهنگی تقریب مذاهب را در جامعه ایجاد كنیم؟
انسان ها، دو دسته رفتار دارند: رفتارهای فردی و رفتارهای اجتماعی. 
بیشتر رفتارهای ما، ازجمله کنش ها و واکنش های ما در تقریب مذاهب، 
جزء رفتارهای اجتماعی است. شرط الزم برای تحقق صحیح رفتارهای 

اجتماعی فرهنگ سازی آنها است. 
هرگاه انجام رفتاری از ما، باعث درگیر شدن و دخالت دیگران شود، آن 
رفتار، رفتار جمعی می شــود. برای مثال نماز شب خواندن یک مؤمن، 
می تواند رفتار جمعی یا فردی تلقی شود. وقتی نماز خواندن نیمه شب 
باعث مزاحمت برای سایر افراد شود، می شود یک رفتار اجتماعِی به طور 
خاص ناپسند. اگر این رفتار در خلوت انجام شود، می شود رفتار فردی.

امیرالمؤمنین )علیه السالم( هنگام گسیل مالک اشتر نخعی به مصر، 
به ایشــان فرمودند: »مردم دو گروهند: یا برادر دینی تو یا همانند تو، 
انسان هستند... برخورد تو با آنها باید انسانی باشد«. در نهادینه کردن 
فرهنگ تقریب در جامعه، این، گام نخست است که مسلمانان بدانند 
هرگاه رفتار و کردار و گفتار و به طور کل فعلی از آنها می خواهد سر بزند 
که به نحوی از انحا، دیگران را درگیر و دخیل می کند، حقوق سایرین 

باید رعایت شود. 
یکی از مصادیق این نوِع نگاه، بحث همزیستی مسالمت آمیز است که 

كنش ها و واكنش های اجتماعی كه باید به تقریب میان مذاهب 
اسامی مدد برســاند، به فرهنگ ســازی نیاز دارد. ما در این 
زمینه باید به سمتی برویم كه در عین ایستادگی بر سر اصول، 
فرهنگ تقریب در جامعه را ترویــج كنیم و ابعاد و خطوط آن را 
مشخص سازیم. فرهنگ سازی در تقریب و موانع پیش روی آن 
را با حجت االسام والمسلمین دكتر نجف لک زایی، دكترای علوم 
سیاسی و رئیس پژوهشــگاه علوم و فرهنگ اسامی و معاونت 
سابق مجمع جهانی اهل بیت به گفتگو گذاشته ایم كه در ادامه 

توجه شما را بدان جلب می كنیم.

فرهنگ سازی 
تقریب مذاهب 

در جامعه

  
ما در بحث 

تقریب با اقشار 
مذهبی سروکار 

داریم و برای 
این گروه، محل 

شکل گیری 
و سپس بروز 

رفتارها و 
ایده های مذهبی، 
عمدتاً کانون های 
مساجد، منبرها، 

مداحی ها و 
مرثیه سرایی ها 

است. بیشتر 
مشکل ما در 

تقریب، از این 
ناحیه بوده است



   16

    ماهنامه    فرهنگی،آموزشی وترویجی   

پیشخوان

گفتمــــان
انقالباسالمی

شکل گیری و سپس بروز رفتارها و ایده های مذهبی، عمدتاً کانون های 
مساجد، منبرها، مداحی ها و مرثیه سرایی ها است. بیشتر مشکل ما در 
تقریب، از این ناحیه بوده است. یا مداحی هایی شده که مخالف فرهنگ 
تقریب بوده یا روی منبر چیزی گفته شده که با تقریب ناسازگار بوده 
است. بنابراین راهکارها باید بر محور مسجد و منبر و هیئت شکل بگیرند 

و فرهنگ سازی از این نقطه آغاز شود. 

مشکل اصلی عدم اقناع فکری است. جامعه را تا 
چه حد توانسته ایم در موضوع تقریب از حیث اندیشه اقناع 

كنیم؟
اقناع جامعه بایــد در فرایند فرهنگ ســازی صورت پذیــرد. در دنیا 
فرهنگ سازی از دو مســیر صورت می پذیرد: یکی از طریق اغواگری و 
دیگری از طریق ارشاد و هدایت. فرهنگ ســازی در مکتب اسالم ناب 
محمدی )صلی اهلل علیه و آله( از طریق ارشــاد و هدایت و خیرخواهی 

است. 
در فرهنگ سازی از طریق اغواگری، دشمن از عوامل خالص و مخلص، 
ولی ناآگاه اســتفاده می کند. اگر فرهنگ ســاز های جامعة اسالمی از 
ناآگاهی نجات نیابند، به ابزار فرهنگ ســازی دشمن تبدیل می شوند. 
این گونه نیست که برای یک سازمان جاسوسی و فرهنگ ساِز غیردینی 

ضرورت دیگر فرهنگ سازی تقریب است.

برای این فرهنگ ســازی چه راهکارهایی باید 
اندیشید؟ چگونه فرهنگ سازی در جامعه انجام می شود؟

در حوزة فرهنگ سازی، هم افراد و هم نهادها، و البته ساختارها نقش 
دارند. به لحــاظ نهادها، مهم ترین نهادی که در حوزة فرهنگ ســازی 
ایفای نقش می کند و به صورت سنتی از گذشته وجود داشته و در همة 
جوامع هم هست، نهاد تعلیم و تربیت است که شامل آموزش و پرورش، 
خانواده ها، دانشــگاه ها و حوزه های علمیه می شود. همة دستگاه هایی 
که ذیل دستگاه تعلیم و تربیت قرار می گیرند، در حوزة فرهنگ سازی، 

ازجمله فرهنگ تقریب و زندگی مسالمت آمیز تأثیر دارند. 
به لحاظ اشخاص و افراد، اگر بخواهیم لیســتی ارائه دهیم، شامل این 
موارد می شــود: پدر و مادر، دوســتان، رهبران مذهبی، ائمة جمعه و 

جماعات و مربیان عرصه های مختلف. 
رسانه  ها هم امروزه بیش از گذشته در امر فرهنگ سازی نقش دارند؛ هم 
رسانه های ســنتی، مثل رادیو، تلویزیون و روزنامه ها، و هم رسانه های 
جدید که در فضای مجازی و شــبکه های اجتماعی، بســیار اثرگذار 

شده اند. 
ما در بحث تقریب با اقشار مذهبی سروکار داریم و برای این گروه، محل 

 
  
آنچه فرهنگ 
اسالم به ما 
می گوید، این 
است که نسبت 
به حق و حقیقت 
تولی، و از باطل 
و طاغوت تبری 
داشته باشیم. 
همان چیزی که 
ما در مراسم حج 
هم شعارش را 
می دهیم و پیگیر 
هستیم
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کار  کنند، اما درحقیقت اسیر دست برنامة دشمنان هستند.

این آگاهی بخشــی باید از بیرون به فرد منتقل 
شــود، یا خوِد فرد هم می تواند در این فرایند برای خودش 

ایفای نقش كند؟
عالوه بر جامعه، خوِد فرد هم به سادگی می تواند به خودآگاهی برسد. 
این گونه که ببیند پیامد اقدامش چیست؟ من اگر این کار را انجام دهم، 
چه نتیجه ای می گیرم؟ آیا درست است که کســی در مرکز شیعه به 
مقدسات دیگران اســائة ادب و توهینی بکند و در نقطه ای دوردست، 
یک شیعة بی گناه، هزینه اش را بدهد؟ آیا خدای متعال  از این مسئله 

می گذرد؟
مسئلة دیگری که در این قسمت راهگشا است، توجه به سیرة اهل بیت 
)علیهم السالم( اســت. آن بزرگواران با مســلمانان فَِرق دیگر چگونه 
برخورد داشتند؟ به هر مقدار، افکار و اندیشه ها را با جریان نورانی مکتب 
اهل بیت )علیهم السالم( آشنا ســازیم، زمینه های احترام به دیگران و 

رعایت اخالق، بیشتر فراهم می شود.

به هر صورت بحث تعصب مذهبی هم اینجا مطرح 
می شود.

حضرت امام)رحمت اهلل علیه(  در کتاب چهل حدیث، حدیثی می آورند 
که: »اگر کســی به اندازة دانة خردلی تعصب در وجودش باشد، بوی 
بهشت را استشمام نمی کند«. ســپس تعصب را معنا فرمودند که اگر 
از کســی به خاطر پیوندی که با ما دارد و نه به خاطر حق، دفاع کنیم، 

تعصب ورزیده ایم. 
ما که پیرو اهل بیت )علیهم السالم( هســتیم، باید یاد بگیریم از حق و 
عدالت دفاع کنیم، نه از هم شهری  و هم کیش مان. این روحیه و رویکرد، 
افزایش همبستگی و انسجام اجتماعی را به دنبال دارد و مردم از گروه ها 

و مذاهب مختلف، اعتمادشان به یکدیگر بیشتر می شود.

درحقیقت تفســیر كلمات است كه سوءتفاهم 
درست می كند. 

بله؛ این وظیفة فرهنگ اســت که رفع ســوءتفاهم کند. فرهنگی که 
بتواند بین اختالف و خصومت تفاوت قائل شود، خصومت زدا است. ما 
با برادران ســنی مان اختالف فقهی و عقیدتی داریم، اما اینها اختالف 
است، نه خصومت. ما دشمن هم نیستیم و در برابر دشمنان  مسلمانان 

باید متحد باشیم. 
تنها دینی که پیروان آن همدیگر را می کشــند، اســالم است که این 

مسئله، آبرو و حیثیت اسالم را می برد. 

موضوع تولی و تبری هم به همین گونه اســت؟ 
جامعه در این زمینه دچار سوءتفاهم است؟

آنچه فرهنگ اسالم به ما می گوید، این است که نسبت به حق و حقیقت 
تولی، و از باطل و طاغوت تبری داشته باشــیم. همان چیزی که ما در 

مراسم حج هم شعارش را می دهیم و پیگیر هستیم. 
از مسجد اصلی باالتر و اسالمی تر نداریم. آیا می توانم بلندگوی مسجد 
را به گونه ای قرار دهم که باعث آزار و اذیت مردم شود؟ نه؛ بنابراین یک 

جاسوسی برای ایجاد تفرقه
در خاطرات امام نقل شده که در دورة قاجار، از سفارت 
انگلیس، فردی سراغ یک حاجی بازاری آمده و گفته 
بود: من کارمند سفارت انگلیس هستم و شیعه شدم. 
اما نمی خواهم کسی این را بداند، چون اگر بدانند، مرا 
از ســفارتخانه اخراج می کنند؛ ولی به تقاص دوران 
گمراهی خودم و اینکه االن هــم نمی توانم خدمتی 
شایســته به مکتب اهل بیت انجام دهم، نذر کرده ام 
که در فالن مسجد هر روز بعد از نماز صبح، برای من 
یک روضة حضرت زهرا )سالم اهلل علیها( برگزار شود؛ 
منتها با این شیوه )شیوه ای گفته بود که تفرقه آمیز 
بود(. مبلغ آن را هم می دهم، هر قدر که باشد. حاجی 
بازاری با خود گفته بود: عجــب آدم مؤمنی، ما هم 

باالخره برای اهل بیت یک کاری بکنیم. 
آن فرد گفته بود: روزانه فالن قدر پول به شما می دهم. 
هر مقدار که الزم اســت، آنجا هزینه کنید؛ بقیه اش 
هم برای خودتان. بعــد از مدتی دولت ایران می بیند 
که ســفارت عثمانی اعتراضیه ای نوشته که در فالن 
مسجد کسی صبح ها روضه می خواند و به مقدسات 
ما توهین می کند؛ شــما جلوی آن را بگیرید. دولت 
ایران می گوید: خب، یک کسی روضه ای خوانده، تمام 
می شود. اما اعتراض ها ادامه پیدا کرد. پس از بررسی 
روشن می شود که این مسجد کنار سفارتخانة عثمانی 
است و مأموران ســفارتخانه برای نماز آنجا می روند. 
یک مداح هم تا نماز صبح تمام می شــود، روضه اش 
را شروع می کند و هر روز فقط یک روضه می خواند. 
به او  گفتند: روضة دیگری بخوان یا به مسجد دیگری 
برو. گفت: نمی شــود؛ چون بانی این طور شرط کرده 
است. پرسیدند:  بانی کیست؟ مداح گفت:  نمی توانم 
بگویم. باالخره پیگیری  کردند و با چند واســطه به 
آن حاجی بازاری رسیدند. به او  گفتند: بگو بانی این 
روضه کیست؟ گفت:  واهلل نمی شود بگویم. او را تحت 
فشار قرار دادند و گفتند که باید بگویی، چون سفارت 
عثمانی اعتراض کرده است. سرانجام شرح ماجرا را 
گفت. به او  گفتند: آدم حسابی! آن فرد جاسوس بوده، 
خواســته که روابط ایران و عثمانی را به هم بزند. او 
اصاًل شیعه نیســت. این مأمور اطالعاتی سفارتخانة 
انگلیس پول خرج می کند تا شــما را ابزار دست قرار 

دهد.

  
مسجد در 

فرهنگ سازی 
جایگاهی 
ویژه دارد؛  

زیرا همه  نوع 
مخاطب، اعم 

از زن و مرد، 
کودک، نوجوان، 
جوان، میان سال 
و پیرمرد دارد. در 
جامعۀ اسالمی، 

مساجد، 
محور هستند؛ 
همان طور که 

در مدینه النبی 
این گونه بود
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پیشخوان

گفتمــــان
انقالباسالمی

 
  
تقریب در 
همۀ بخش ها 
تأثیرگذار است. 
چنانچه این نوع 
نگاه، فرهنگ 
 شود، در اداره 
با هم خوب کار 
می کنیم، هنگام 
انتخابات با 
هم خوب رفتار 
می کنیم و...

 

بود. پیغمبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله( نظام سیاسی را در مدینه بر محور 
مسجد تأسیس کرد. 

به دلیل همین اجتماعی بودن، باید نفع اجتماع در مسجد مطرح گردد؛ 
مثاًل منفعت جامعه از تقریب بیان شــود. ضمــن آنکه تقریب در همة 
بخش ها تأثیرگذار است. چنانچه این نوع نگاه، فرهنگ  شود، در اداره با 
هم خوب کار می کنیم، هنگام انتخابات با هم خوب رفتار می کنیم و... 
اگر در مسجد یاد گرفتیم که اختالف غیر از خصومت است و نکاتی از 
این دست را فرا گرفتیم، مســجد نقش محوری اجتماعی خویش را بر 

اساس منفعت جامعه خواهد یافت. 

به نظر شما می شود همین اختاِف میان مذاهب را 
در مسجد به بحث گذاشت؟

اگر اشــخاصی که بحث می کنند، از نظر فرهنگی ارتقا پیدا کرده باشند، 
یعنی بتواند در مناظره و بحث علمی و دینی خود را کنترل کند، عقلش را بر 
غضبش مسلط سازد و خشمگین نشود، در آن صورت می توانیم در مسجد 
دربارة موضوع تقریب نیز بحث علمی کنیم. ما می توانیم راجع به اختالفات 

گفتگو کنیم؛ اما مشروط به اینکه زمینه هایش را فراهم کرده باشیم. 
این گفتگوها می تواند در مسجد باشد، اگر توسط افراد رشدیافته صورت 
گیرد. چنانچه توســط افراد غیرمهذب انجام شود، مخرب خواهد بود. 
چون افــراد غیرمهذب دنبال برتری جویی و شکســت حریف و رقیب 

هستند، نه روشن ساختن دیدگاه خود. 

اصل بدیهی است که تمام اعمال دینی را به گونه ای انجام دهیم که حقوق 
دیگران نقض نشود. چطور همه جا، این چیزها را می فهمیم،  اما در مسئلة 

تقریب، یک دفعه ذهن ما متوقف می شود؟! 

با توجه به مخاطبان نشــریه مســجد كه ائمۀ 
جماعات مساجد هســتند، در تبلیغ دین و مذهب تشیع، 
چگونه می توان هم تبلیغ شیعی داشت و هم اصول و مبانی 

تقریب مذاهب را رعایت كرد؟
در اصول نباید دچار سیاست یک بام و دوهوا شویم. در احکام می گوییم 
اگر روزه برای شــما ضرر داشــت، نگیرید، اما این اصل را به کسی که 
یک اشــتباهش منجر به ریختن خون افراد بی گناه می شــود، تسری 
نمی دهیم. تبلیغ باید بر اساس دوراندیشی جامعه باشد. بنده، تبلیغ به 
معنای تحریک احساسات تفرقه برانگیز را نمی پسندم. اگر تولی و تبری 
را مطرح می کنیم، باید ســیرة ائمه )علیهم السالم( را نیز بیان کنیم تا 

مخاطب دچار گمراهی نشود.

مسجد در پازل فرهنگ سازی تقریب مذاهب، چه 
نقشی دارد؟

مسجد در فرهنگ سازی جایگاهی ویژه دارد؛  زیرا همه  نوع مخاطب، اعم 
از زن و مرد، کودک، نوجوان، جوان، میان سال و پیرمرد دارد. در جامعة 
اسالمی، مساجد، محور هستند؛ همان طور که در مدینه النبی این گونه 
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بحث ما یک بحث خانوادگی است
آیت اهلل العظمی شبیری زنجانی

از جمله چیزهایی که همه قبول دارند و مورد اختالف نیست، 
»نبوغ عقلی« میرزای شیرازی است و راجع به این موضوع، 
قضایای خیلی زیادی منقول است. مثاًل یک وقت )در سامرا( 
بین شــیعه و سنی اختالف شدیدی می شــود و فی الجمله 
کشتاری هم اتفاق می افتد. به صورتی اوضاع آشفته بود که 
مرحوم آقای مجتهدی تبریزی از قول حاج شیخ عبدالکریم 
حائری نقل می کرد که ایشان می گفتند: یک  باری در سرداب 
بود که قرار بود باال بیاورند تا به جای دیگری منتقل شود، هر 
چه به یکی از حمال های ســامرا گفتیم: »برو این بار را بیاور 
باال«، حاضر نشد و می ترسید که اگر به سرداب برود، گرفتار 

شود و او را بکشند.
خالصه اوضاع در آن زمان، این قدر آشــفته بوده اســت. از 
طرف انگلیسی ها، پیش میرزا می آیند و برای کمک به ایشان 
می گویند که »هر چه امر می فرمایید، در اختیار شــما قرار 
می دهیم و از شما اطاعت می کنیم«. میرزا می فرماید: »بحث 
ما یک بحث داخلی خانوادگی است؛ دو تا برادر با هم مسایلی 
دارند. این صحیح نیست که غیر بیاید مداخله بکند. خود ما 
حل می کنیم و مسئله ای نیســت که شما بخواهید دخالت 

کنید.«

خالصه به اینها رو نمی دهد. همین مسئله به سلطان عثمانی 
می رسد. او هم اطالع می دهد که »میرزا هر امری که در این 

باره دارد، مطاع است و طبق دستور او عمل کنید« .

منبع: شبکۀ اجتهاد: سایت معظم له

قرآن، محور تقریب میان مذاهب اسالمی
حضرت آیت اهلل العظمی جوادی آملی

صاحب شرع، ما را به تقریب دعوت کرده است؛ اما باید بدانیم 
تقریب تنها در مقام قرب الهی ممکن اســت. دلیل تصدیق 
انبیای گذشته توسط انبیا، این بوده است که همه از مقام قرب 

الهی آمده بودند و از حقیقت واحدی سخن می گفتند.
زمانی که تنها در محدودة زبان عربی مبین باشــیم، تقریب 
دشوار است؛ چرا که هر کس از زاویة دید خود، قرآن را تفسیر 
می کند؛ امــا در مقام »علی حکیم« و علــم لدنّی، تقریب به 
راحتی محقق خواهد شد. تنها راه تحقق تقریب بین مذاهب 
اسالمی، اوالً نجات از شرک رقیق و منّیتی است که در بسیاری 
وجود دارد و ثانیاً دستیابی به قرب الهی و حقیقت الهی است. 
که در این صورت نه داعشی در جهان اسالم به وجود خواهد 

آمد و نه جریان های تکفیری و سلفی وجود خواهند داشت.
خداوند، قرآن را نازل کرد؛ اما نزول قــرآن مانند نزول باران 
نیست. خداوند باران را به زمین انداخت، اما قرآن را به زمین 
آویخت و به همة ما امر کرد این طناب را محکم بگیرید و باال 
بیایید. طنابی که در گوشه ای افتاده، قابل باال رفتن نیست؛ اما 
حبلی که به باال متصل باشد، هم از سقوط نجات می دهد و هم 

زمینة صعود را فراهم می آورد.
اعتصام به حبل الهی، ما را از گرایش به شرق و غرب می رهاند و 
بلکه باعث می شود دیگران به ما نیازمند باشند؛ چرا که مسلمانان 

به واسطة اعتصام به حبل الهی، به علم لدنّی متصل هستند.
در مقام علم لدنّی، یک حقیقت بیشتر وجود ندارد و اگر کسی 
قرب الهی پیدا کرد و قــرآن را در مقام علم لدنّی یافت، طبق 
بیان قرآن کریم می شود »علی حکیم« و در این حالت، اهل 
تقریب خواهد بود؛ چرا که در آنجا جز یک حقیقت وجود ندارد.
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زندگی سالم در جامعه ای متکثر، ارزش ذاتی داشت.
او جزء نخستین علمای اسالم است که از ایدة انحصار نجات برای 
پیروان اسالم، فرا تر رفت. او به خوبی می توانست از »عقل گرایِی« 
تمدِن نوین استفاده کند و از آن در نظریات فقهی، بهره ببرد. به طور 
مثال در مورد بیمه -که تا همین دهة اخیر، هم چنان مورد اختالف 
علما بود- می گوید: »اگر اطالعات دقیق از آن ]=بیمه[ در دســت 
نباشد، نمی توان نظر صحیحی نسبت به آن ارائه داد. چرا که بیمه 
در ابتدا برای فقیه، مانند قماربازی جلوه می کند. در حالی که اگر 
فقیه آن را بررسی کند، درمی یابد که بیمه یکی از افتخارات تمدن 
جدید است؛ زیرا متدین و غیرمتدین پول می پردازند و شرکت های 
بیمه با جدول ها و آمار و ارقام بسیار دقیق، احتمال وقوع حوادث را 
محاسبه می کنند، در نتیجه بیمه با قماربازی و فریب فاصله بسیار 
خواهد داشت. بلکه باید گفت شرکت های بیمه، سهم بیمه را طوری 
تعیین می کنند که هرگونه خســارت و زیان را جبران می کند. در 

  وحدت انسانی
کشــور لبنان با تاریخی هفت هزار ســاله، وجود هجده طایفه و 
شش مذهب و قرارگیری در نقطة تالقی مدیترانه و جهان عرب، 
موقعیت طالیی و منحصر به فردی دارد. هدف اســتراتژیک امام 
صدر آن بود تا طایفة شــیعة لبنان را همسان دیگر طوایف -و نه 
مقدم بر آنان- در تمامی عرصه های حیات سیاســی، اجتماعی، 
فرهنگی و اقتصادی آن کشور، مشارکت دهد. او از اولین روزهای 
ورود به لبنان در زمستان 1338، با طرح شعار »گفت وگو، تفاهم 
و هم زیستی«، پایه های روابط دوستانه و همکاری صمیمانه ای را 
با مطران یوســف الخوری )کاردینال  مسیحیان  مارونی (، مطران 
جرج حداد )کشیش مسیحیان  کاتولیک(، شیخ حسن خالد )مفتی 
اهل سنت( و دیگر رهبران دینی مسیحی و اهل سنت آن کشور بنا 
نهاد. اما در اندیشة صدر، گفت وگو تاکتیکی برای همراه و همرنگ 
کردن گروه های دیگــر با خود نبود؛ بلکه به عنــوان ابزاری برای 

نگاهی گذرا به مبانی و فعالیت های امام موسی صدر پیرامون تقریب بین مذاهب

راهی جز 
گفت وگو نیست
بی گمان امام موسی صدر، پرچمدار وحدت ادیان و مذاهب در 
عصر حاضر است. او كه در بیت مرجعیت در قم پرورش یافته 
و به تصدیق اساتید و دوســتان، مجتهد مسلم بوده است، 
حوزة قم و نجف را رها كرد و به وصیت ســید عبدالحسین 
شرف الدین، برای رهبری شــیعیان به لبنان هجرت كرد. 
شیعیان لبنان در آن روز، اقلیتی خاموش و شهروندانی درجۀ 
دو و سه به حساب می آمدند. امام صدر اولین اقدام خود را در 
راستای رشد جامعۀ شیعی و برخوردارسازی آنان از شخصیت 
و حقوق اجتماعی و امکان تعامل با سایر فرق و طوایف، قرار 
داد؛ اما فعالیت های او برای وحدت، تعامل و تقریب افکار و 
افهام، به لبنان محدود نماند و تمامی سرزمین های اسامی 
را درنوردید و حتی جامعۀ مســیحیان و واتیکان را نیز در 

برگرفت.

گفتمــــان
 انقالب اسالمی

محسن صابری 
فعال فرهنگی



   21

   شمــاره192  ربیــع االول 1438   

  
 او از اولین 

روزهای ورود 
به لبنان در 

زمستان ۱۳۳۸، 
با طرح شعار 

»گفت وگو، تفاهم 
و هم زیستی«، 

پایه های 
روابط دوستانه 

و همکاری 
صمیمانه ای را با 

مطران یوسف 
الخوری )کاردینال  

مسیحیان  
مارونی (، 

مطران جرج 
حداد )کشیش 

مسیحیان  
کاتولیک(، شیخ 

حسن خالد 
)مفتی اهل سنت( 

و دیگر رهبران 
دینی مسیحی 
و اهل سنت آن 
کشور بنا نهاد

نتیجه، هم فرد و هم شرکت، هر دو سود می برند و این نمونه ای از 
همیاری اجتماعی است.«

عالوه بر آن، صدر به »کرامت انسانی« بســیار معتقد بود و به آن 
احترام می گذاشت. شاید بتوان بیشترین تأثیر در نظریات فقهی و 
اجتماعی او را، متوجه اهمیت انسانیت و کرامت ذاتی آن در اندیشة 
او دانست. در بســیاری موارد، این نگاه صدر، رویه ای را میان فقها 
تغییر داده و اصالح کرده است. عالمه فضل اهلل می گوید: »در    همان 
زمان که فقه شــیعه از نجاست اهل کتاب ســخن می گفت، سید 
موسی به مغازة بستنی فروش مسیحی می رفت و کنار او می نشست 
و بستی می خورد. این کار او انتقاد بســیاری را بر می انگیخت؛ اما 
امروزه این نظر فقهی ]= طهارت اهل کتاب[ حاکم شــده است و 

بیشتر فقها حکم به طهارت اهل کتاب داده اند. 
حمایت صدر از بستنی فروشی مســیحی در اوایل تابستان سال 
1341 در شهر صور، که به فتوای صریح وی مبنی بر طهارت اهل 
کتاب منجر گردید، توجه تمامی محافل مسیحی لبنان را به سمت 
خود جلب نمود. در اواخر تابستان 1341 مطران گریگوار حداد به 
شــهر صور آمد و از صدر برای عضویت در هیئت امنای »جنبش 
حرکت اجتماعــی« دعوت نمــود. از اواخر ســال 1341 حضور 
گستردة موسی صدر در کلیساها، دیرها و مجامع دینی و فرهنگی 
مسیحیان آغاز گردید. سخنرانی های تاریخی صدر در دیرالمخلص 
واقع در جنوب، کلیســای مارمارون در شمال لبنان طی سال های 

کوشش های جمعی 
در مسیر وحدت اسالمی

نامۀ تاریخی امام موسی صدر به شیخ حسن خالد، 
مفتی اهل سنت لبنان

این راه ]=وحدت اسالمی[ در تالش های مشترکی نمود می یابد 
که برای تحقق اهداف خاص دینی و اجتماعی صورت می گیرد و 
به خودی خود، توفیقی است در راه نیل به وحدت. کوشش های 
جمعی به تماس فعاالن یک عرصه، مانند رزمندگان یک جبهه، 
می انجامد و در نتیجه، اطمینان متقابلی به دست می دهد و در 
پرتو آن، جان های نگراْن به آرامش می رســند؛ چون در چنین 

وضعیتی می توان به باورها و احساسات یگانه دست یافت.
به عنوان نمونه، برخی از این اهداف را یادآور می شوم:

اهداف کامالً دینی: مانند وحدت عیدها و شعائر دینی و یکی  1
شدن الفاظ برخی ازعبادت ها، مانند اذان و نماز جماعت. می توان 
برای به دست آوردن طلوع ماه نو در افق، به روش های نوین علمی 
اعتماد کرد تا روز عید فطر به دقت معلوم شود و مسلمانان جهان 
بتوانند روز واحدی را به عنوان عید گرامــی بدارند و به راحتی 
بتوانند از پیش برای این روز برنامه ریزی کنند. هم چنین می توان 
برای اذان، الفاظی را در نظر گرفت که مورد پذیرش همگان باشد.

2 اهداف اجتماعی: می توان تالش های جمعی را سامان داد که 
در پی مبارزه با بی سوادی و بی خانمانی و سرپرستی ایتام و باالبردن 
سطح زندگی زحمت کشان جامعه باشد. به راحتی می توان نهادها 
و بنیادهایی را تأسیس کرد که این اهداف واال را تأمین کند و نیز 

می توان از نهادهای موجود، حمایت و پشتیبانی بیشتری کرد.
3 اهداف ملی ]در خصوص لبنان و نیز کشورهای دیگری که با 
تنوع مذهبی روبه رو هستند[: هیچ تردیدی در وجود احساسات 
ملی مشترک نیست؛ از این قبیل است وجوب مشارکت عملی برای 
آزادی فلسطین، لزوم حمایت از لبنان در برابر مطامع دشمن غدار، 
لزوم پشتیبانی از مقاومت مقدس فلسطینی ها، ضرورت آمادگی 
کامل و نیز همیاری تمام عیار با دولت های عربِی دوســت، برای 
ایستادگی در برابر تجاوزهای احتمالی دشمن و سرانجام، موضوع 
ایجاد استحکامات دفاعی در جنوب لبنان و نیز در همة لبنان، تا 
این کشور به دژ محکمی تبدیل شود که شاخ های اسرائیل را در هم 
شکند و مطامع استعماری را از بین ببرد. همة اینها اهدافی اند که 
در مورد آنها هیچ اختالفی وجود ندارد؛ ولی تمامی آنها به شدت 
نیازمند بررسی های دقیقی است تا برای تحقق آنها و نیز تعیین 
مسئولیت هر شخص و گروهی، به دقت برنامه ریزی شود و نیز باید 
تالش های همة فرزندان این سرزمین، با هماهنگی الزم با همدیگر 
و با مسئوالن و کشورهای عربی صورت بگیرد و همة توانایی های 
مسلمانان جهان و صاحبان وجدان های بیدار و نیت های پاک، به 

خدمت گرفته شود.

امام موسی صدر در مسجد دانشگاه االزهر 

در مناز جامعت در کنار برادران اهل تسنن
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وحدت فقهی در 
نگاه امام موسی 
صدر، گوهر 
گران بهایی 
بود که هرگز 
در تالش برای 
تحقق آن در 
جوامع اسالمی 
شک نکرد

 

1341 و 1342، تأثیرات معنوی عمیقی بر مسیحیان آن کشور بر 
جای نهاد. در نهایت، حضور او در کلیســای کبوشیین )مهم  ترین 
کلیسای بیروت برای همة کاتولیک های لبنان، از ارمنی و مارونی( 
به عنوان سخنران موعظة آغاز روزة مسیحیان در بهمن 1353، به 
عنوان نقطة عطفی در ارتباط مسیحیان و مسلمانان لبنان شناخته 

می شود.

 وحدت اسامی 
امام موسی صدر در برخورد با اهل ســنت، روش ویژه ای را پیش 
گرفت؛ وی در روش خــود، به »وحدت فقهی« اعتقاد داشــت و 
می گفت: »فقه تطبیقی )فعالیت های تقریبی گذشتگان( همان بذر 
مبارکی است که روش وحدت فقهی بدان بستگی دارد و وحدت 
احکام شــریعت به آن کامل می شــود.« به اعتقاد او، تالش های 
بزرگان در گذشــته، زمینه را به خوبی بــرای این موضوع حیاتی 
آماده ساخته و ما امروز در چند قدمی وحدت فقهی هستیم. صدر 
گفت و گو، کنار هم نشستن رهبران مذهبی، تألیف کتب و انتشار 
مقاله دربارة وحدت اسالمی را تنها راه چاره نمی دانست و معتقد 
بود که تک تک امت اسالمی در سرتاسر جهان، باید به مثابه مشتی 
محکم و فشرده در کنار هم باشــند، که این مسئله تنها با وحدت 

فقهی امکان پذیر است.

او با استناد به حدیث شریف نبوی، اختالف امت را در مرحلة نظر، 
رحمت قلمداد می کند و اعتقاد دارد اختالف به این معنا، به تکامل 
فقه می انجامد، و زمانی که در مرحلة نظریه ای علمی قرار دارد، مایة 
رشد و پویایی است؛ اما وقتی این نظریه ها می خواهد به فتوا و حکم 
قابل عمل در جامعه تبدیل شود و در صورت شعائر دینی بروز کند، 
اگر به طور واحد هماهنگ و یکپارچه نباشد، ناخواسته منشأ چند 
دستگی، تفرقه، اختالف، بدبینی و ســوء ظن خواهد شد، که الزم 

است از آن پرهیز شود.
او در نقش یک فقیه و کار شناس مسایل اسالمی و کسی که دو دهه 
در بطن مسایل سیاسی و اجتماعی خاورمیانه، جهان اسالم و غرب 
حضور مستمر داشت و با شــخصیت های مهم سیاسی و مذهبی 
این دو قطب ارتباط داشت و با تاریخ آنان به خوبی آشنا بود، نقاط 
ضعف و قوت جهان اسالم و مسلمانان را کاماًل درک می کرد. وی از 
اینکه می دید هر سال در مناسک حج -با همه عظمت و فرصت های 
طالیی اش- تنها به دلیل اختالف جزیی فقهــی، نیروهای بالقوه 
و بالفعل اسالم به آسانی هدر می رود، به شــدت رنج می برد. او به 
وحدت افق شرعی در کشــورهای اســالمی می اندیشد تا تلخی 
اختالف رؤیت هالل ماه شوال را به شــیرینی رؤیت واحد تبدیل 
کند و از این فرصت طالیی برای رشد، بالندگی، عزت و سربلندی 

مسلمانان بهره جوید.
صدر در پی آن بود که حتی نمازهای جماعــت، اذان ها، اعیاد و 
وفیات را در کشورهای اسالمی، به شــکل واحد و در وقت و روز 
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موسی صدر

نامۀ تاریخی امام موسی صدر به شیخ حسن خالد، 
مفتی اهل سنت لبنان

مورد اتفاق بــودن پایه های اصلی بنای رفیع اســالم و هم رأیی 
مسلمانان در اعتقادات اصلی، کتاب آســمانی، مبدا و معاد، در 
صورتی اثرگذار می شــود که در تفاصیل و جزئیات نیز، به نوعی 
تفاهم دســت یابیم. یکی کردن یا به هم نزدیک کردن جزئیات 
مختلف، ازآرزوهای دیرینی است که عالمان شایستة ما از دیرباز 
در سر می پرورانده اند. به عنوان نمونه، شیخ طوسی بیش از هزار 
ســال قبل، در زمینة فقه مقارن ]تطبیقی، مقایســه ای[ کتاب 
»خالف« را نگاشت. عالمه حسن بن یوسف حلی نیز، در کتاب 
»تذکره« همین راه را پی گرفت. فقه مقارن، هستة اصلی وحدت 

فقهی و گامی محکم در راه وحدت اسالمی است.
در روزگار ما، سی سال پیش جمعی فرهیخته از بزرگان علمای 
اسالم، »دارالتقریب بین املذاهب االسالمیة« را در قاهره بنیان 
گذاشتند. بنیانگذاران این حرکت نوین، عبارت اند از: استاد فرزانه 
شیخ االزهر شیخ عبدالمجید سلیم، استاد مجدد شیخ محمود 
شلتوت، شــیخ محمد محمدمدنی رئیس دانشکده شریعت در 
االزهر، امام سید عبدالحسین شرف الدین، عالمه سید حسین 
بروجردی مرجع عالی شیعیان جهان و استاد عالمه شیخ محمد 
تقی قمی دبیر دائمی دارالتقریب. مرکز تقریب در کنار خدمات 
گســترده اش، برنامة مهمی را نیز در دستور کار قرار داد که امام 
ســید صدرالدین صدر ]والد امام موسی صدر[ اصول اولیة آن را 
ترسیم و انجام آن را آغاز کرد. کتاب وی، »لواء الحمد«، تالشی 
بود برای گردآوری تمام روایاتی که فرقه های مختلف اسالمی در 
زمینه های مختلف اعتقادی و فقهی، از پیامبر اکرم)صلّی اهلل علیه 
و آله و سلّم( نقل کرده اند تا عالوه بر قرآن کریم، منبع قابل اعتماد 
دیگری فرا روی مســلمانان بوده، زمینه ساز وحدت سنت پاک 

پیامبر اکرم)صلّی اهلل علیه و آله و سلّم( شود.
بزرگان دیگری نیز در این مدت در پیرامون فقه و مذاهب اسالمی، 
آثار ارزنده ای نگاشتند؛ سپس موج موسوعه نویسی ]دایرة املعارف 
نگاری[ آغاز شد. »املوسوعة الفقهیة« از دانشگاه دمشق، »موسوعة 

عبدالنارص للفقه االسالمی« از دانشگاه االزهر و تالش های آغاز شده 

در دانشگاه کویت برای تکمیل الموسوعة الفقهیة، نمونه هایی از 
این موج نوین است. استاد گرانمایه و رئیس دانشکده فقه در نجف 
اشرف، سید محمد تقی حکیم نیز، کتابی گرانسنگ دربارة اصول 

فقه مقارن تألیف کرده است.
دستاوردهای این تالش های سازنده، به مرور در فتواهای فقهای 
اسالم بروز و ظهور یافته و نشــان داده است که دست یافتن به 

وحدت فقهی، چندان هم دور از انتظار نیست.

واحد برگزار شــود؛ چرا که این وضع برای دشــمنان اسالم، از 
بمب های اتمی نیز قدرتمند تر بود و جهان اسالم و مسلمانان را 
در برابر توطئه های آنان و رخدادهای ناگوار برای همیشــه بیمه 

می کرد.
او نخســتین بار این موضوع را در 27 رجب 1389 ق. برابر با عید 
ســعید مبعث، طی نامه ای خطاب به شیخ حســن خالد )مفتی 
اهل سنت لبنان( مطرح کرد. سپس در ماه ذی الحجه    همان سال، 
وقتی در کنفرانس ســاالنة »مجمع البحوث االسالمیه« در قاهره 
حاضر شد، طی سخنانی مفصل در حضور شخصیت های برجستة 
جهان اسالم، به تشریح موضع خود دربارة وحدت فقهی پرداخت و 
طرح مدونی را در این جهت به اجالس ارائه داد، که مورد استقبال 
حاضران قرار گرفت و موجب گردید کــه وی به عضویت دائم این 

مجمع درآید.
صدر در نامة خود خطاب به شیخ حسن خالد در این  باره می نویسد: 
»مثاًل می توان این پیشنهاد را بررســی کرد که در رؤیت هالل به 
طریق جدید علمی و تعیین زاویة دید هالل در افق، تکیه و روز عید 
را با دقت علمی مشــخص کنیم تا همة مسلمانان در یک روز، عید 
داشته باشند و در بسیاری دشواری ها، صرفه جویی شود و از لحاظ 
تعطیل و دید و بازدید، دشواری های ناشی از تعدد روزهای عید را 
نداشته باشیم. نیز می توان شکلی از اذان را که برای همگان مورد 

قبول باشد، بررسی کرد«.
وی مصاحبه ای با مجله المصور چاپ قاهره، در پاســخ به پرسشی 
دربارة وحدت، بــاز هم بر وحدت فقهی تأکید کــرد و گفت: »این 
موضوع بعد از دســتیابی به وحدت فقهی امکان پذیر است و تنها 
با گفت وگو و مذاکرة صوری رهبران مذاهب، به دســت نمی آید. 
چون مذاهب در عمق جان پیروانش شکل گرفته است. من به این 
مجمع که از علمای بزرگ جهان اسالم تشکیل یافته در تحقق این 
هدف مهم )وحدت فقهی(، امید دارم. قاهره هم که در جهان اسالم 
از موقعیت مناسبی برخوردار اســت، می تواند در تحقق این هدف 

نقش مؤثری داشته باشد«.
صدر از هر فرصتی بهره می گرفت و این موضوع را با رجال مذهبی و 
سیاسی جهان اسالم در میان می گذاشت. او سال بعد، پس از شرکت 
در ششمین اجالس مجمع البحوث االسالمیه و در دیدار با نیروهای 
مستقر در کانال ســوئز، ضمن تأکید بر اهمیت جهاد ضد اسرائیل 
غاصب، برای چندمین بار بر وحدت فقهی تحت عنوان وحدت شعائر 
دینی تأکید کرد. در ســال 1352 ش. نیز که در کنفرانس ساالنة 
اندیشة اسالمی در الجزایر حضور داشت، طی مصاحبه ای با مجلة 

المجاهد، به تشریح این موضوع سرنوشت ساز پرداخت.
حاصل تالش های صدر در مجمع البحوث االســالمیه - به واسطة 
حاکمیت آرای آن بر روند قانون گذاری مصر- تا بدانجا پیش رفت که 
حقوق خانوادة مصر بر اساس فقه امامیه تدوین یافت و به اجرا گذاشته 
شد. وحدت فقهی در نگاه امام موسی صدر، گوهر گران بهایی بود که 

هرگز در تالش برای تحقق آن در جوامع اسالمی شک نکرد.

   منبع: موسوعه امام موسی صدر زیر نظر موسسه فرهنگی تحقیقاتی 
امام موسی صدر 
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پیشخوان

حاکمیت دانست. ادبیات انتخاباتي ترامپ به احساسات و نیازهاي عاطفي 
رأي دهندگان پاسخ مي داد. 

ترامپ مي تواند احساسات نهفتة جامعة آمریکا را منعکس سازد و در زمان 
برگزاري انتخابات نیز واقعیت هاي اجتماعي را منعکس ساخت. نیروهاي 
حاشیه اي جامعه توانستند اعتراض خود را به عدم تعادل و توازن اقتصادي 
در جامعة آمریکا نشان دهند. ادبیات ترامپ نه تنها علیه هیالري یا سایر 
کارگزاران اجرایي آمریکا بود، بلکه باید چنین رویکردي را نمادي از 

ادبیات انتقادي به ساختار سیاسي آمریکا دانست. 
1. ترامپ، پدیده اي جهاني یا نمونۀ منحصربه فرد در 

آمریکا  
زماني که مک دونالد اولین تولیــدات کاالي خود را 
به عنوان رستوراني با ســرویس دهي سریع و متفاوت 
از سایر رستوران ها به بازار عرضه کرد، هیچ کس فکر 
نمي کــرد مک دونالد مي تواند بــه کاالي تجاري در 
سطح جهان تبدیل شود. شاید بتوان دونالد ترامپ 
را پدیده اي مشــابه مک دونالد دانست. هر یک از 
این پدیده ها ویژگي هاي کارکردي خاص خود را 
در ارتباط با گروه هاي اجتماعي خواهند داشت. 
ظهور ترامپ در آمریکا نشــان مي دهد بحران 
هویت و حکومت داري بــه  پدیده اي در حال 

گسترش تبدیل شده است. 
تاکنون همــواره این ذهنیت وجود داشــت 
که بحران اجتماعي در کشورهاي توسعه یافتة 
صنعتي شــکل نمي گیرد. واقعیت ترامپ نشان 
داد که چنین بحراني نه تنهــا در آمریکا، بلکه در 
سایر کشــورهاي صنعتي در حال شکل گیري و 
گسترش است؛ پدیده اي که در جامعة انتقادي و 
فضاي بي هنجاري ظهور مي یابد. پیروزي انتخاباتي 
ترامپ نشــان مي دهد که ســاختار اجتماعي و 
سیاسي آمریکا با نشــانه هایي از »آنومي« روبه رو 

شده است. 

دربــارة ویژگي هاي شــخصیتي و کارکــردي ترامپ، 
رویکردهاي مختلفي ارائه شده است. اصلي ترین شاخص 
رفتاري ترامپ را مي توان در ادبیات سیاســي و الگوي 
تهییج اجتماعي مورد توجه قرار داد. مشــابه الگوهاي 
رفتاري ترامپ در بســیاري از شخصیت هاي جنجالي 
کشورهاي دیگري نیز مشاهده مي شود. هم اکنون این 
سؤال مطرح مي شود که آیا ترامپ در شکل بندي هاي 
اقتصاد سرمایه داري و الگوي کنش هویتي تأثیری خواهد 
گذاشت؟ ترامپ چه الگوي رفتاري در ارتباط با ایران به 

کار خواهد گرفت؟
پاسخ به هر یک از پرسش هاي یادشده، واقعیت پدیدة 
ترامپ را منعکس مي سازد. ادبیات، شخصیت و الگوي 
رفتاري ترامپ نشانه هایي از تکرارپذیري کنش نخبگان 
را نشان مي دهد. به طورکلي، پیروزي انتخاباتي ترامپ 

را مي توان شــوک سیاســي 2016 براي ساختار 
سیاســي آمریکا دانســت. در وضعیتی که ترامپ 
از ادبیات انتقادي علیه ســاختار سیاسي آمریکا 
براي جلب توجه رأي دهندگان استفاده مي کرد، 
هیچ کس به این موضوع توجه نداشت که چنین 
فردي مي تواند در آینــده اي نزدیک به عنوان 

رئیس جمهور ایاالت متحده انتخاب شود. 
پیروزي ترامپ در کنوانســیون هاي ایالتي 
و کنوانســیون ملي حزب جمهوري خواه 
را مي توان یکي از نشــانه هاي اصلي ظهور 
بازیگري دانســت که از ادبیات، انگیزه و 
قالب هاي تحلیلــي کامــاًل متفاوتي در 
مقایسه با دیگر کاندیداها برخوردار است. 
علت اصلي پیروزي ترامــپ در انتخابات 
ریاســت جمهوري را مي توان ناشــي از 
شــکاف هاي اجتماعي و تضاد گروه هاي 
مختلف سیاســي در ارتباط با نخبگان و 

ترامپ؛ 
پدیدة نوامبر و شوك آینده 

ابراهیم متقي 
دكترای روابط بین الملل و 

استاد دانشگاه تهران 

تحلیـل 
مـــــاه

اینکه برای ما چه تفاوتی می كند كه در انتخابات امریکا چه كسی 
برنده باشد، تحلیل یا مبنای فکری خوبی نیست. در قواعد سیاست، 
كوچک ترین حركِت مهره ها، تغییرات شــگرفی را در سیاست 
منطقه ای و جهانی ایجاد می كند و بر این اساس، قطعاً تغییر در پست 

ریاست جمهوری آمریکا، بیش از حركِت یک مهره، تأثیرگذار است. 
برای دنیا، ترامپ سنبل دیوانه ای است كه با كبریت، حول انبار پر 
از باروت می گردد و هیاری، سنبل سیاست مرسوم انگلیسی و 

پنهان كاِر سنتی...؛ جهان كدام یک از این دو را می پسندد؟
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تمایلي به انتخاب رئیس جمهوري نخواهند داشت که داراي تردید است 
یا از سازوکارهاي هیجاني براي انتخاب سیاسي بهره مي گیرد. حمایت از 
الیه هاي آسیب دیدة اقتصادي از طریق سیاست هاي مالیاتي را مي توان 
بخش دیگري از رویکرد اجماع ساز ترامپ در کسب حمایت گروه هاي 

اجتماعي دانست. 
2. ترامپ و سرمایه داري جهاني 

ادبیات انتخاباتي ترامپ در انتقاد از سرمایه داري انحصاري بود. برخي از 
تحلیلگران به این موضوع مي پردازند که ترامپ تالش دارد سرمایه داري 
جهاني را به سرمایه داري ملي تبدیل کند. در سرمایه داري ملي هویت 
اجتماعی، آثار خود را در تولید اقتصادي، اشتغال و الگوي رفتار اقتصادي 

شرکت هاي تولیدکننده کاالهاي تجاري منعکس مي سازد. 
از سوي دیگر، در سرمایه داري ملي، سازوکارهاي اعادة قدرت، اهمیت 
ویژه اي در نگرش شهروندان دارد. در وضعیت موجود، محورهاي اصلي 
سیاست خارجي ترامپ را اعادة قدرت ایاالت متحده براي ایفاي نقش 

مؤثر در سیاست بین الملل تشکیل مي دهد.
واقعیت آن است که دونالد ترامپ به هیچ وجه قادر نخواهد بود زمینه هاي 
الزم براي تغییر در شکل بندي هاي اقتصاد سرمایه داري را به  وجود آورد. 
شکل بندي امروز اقتصاد جهاني ماهیت انحصاري داشته و از سوي دیگر 
در فضاي جهاني تولید اقتصادي انجام مي گیرد. شرکت هاي چندملیتي 
را مي توان محور اصلي اقتصاد جهاني دانست. طبعاً دونالد ترامپ قادر 
نخواهد بود بر روندهاي اقتصاد جهاني تأثیرگذار باشد. موج هاي موجود 
اقتصاد جهاني فعالیت  خود را ادامه مي دهد. در چنین فرایندي موضوع 
مربوط به اشتغال براي جوانان آمریکایي، اهمیت ویژه اي دارد. ترامپ باید 
بتواند بین سرمایه داري ملي و سرمایه داري انحصاري الگویي از تعامل و 
همبستگي را ایجاد کند که نیازهاي دولت براي تأمین خدمات اجتماعي، 

رفاه شهروندان و فرایندهایي همانند اشتغال را بازتولید نماید. 
3. هویت و تفاوت در پدیدة ترامپ 

هویت را مي توان اصلي ترین نشانة کمپین هاي انتخاباتي دونالد ترامپ 
دانست. بسیاري از شهروندان الیه هاي پاییني به این نتیجه رسیدند که 
هویت آمریکایي در حال اضمحالل است. نشانه هاي چنین فرسایشي 
را مي توان در ساختار اجتماعي، شکل بندي اقتصادي، ادبیات نخبگان 
و حتي شعر آمریکایي دید. بسیاري از نشانه هاي آمریکا به عنوان شهر 
مقدس در فضاي اجتماعي آمریکا کارکرد خود را از دست داده است. به 
همین دلیل ترامپ در آمریکا و پدیدة ترامپ در نظام جهاني، نشانه هایي 

از هویت ملي را منعکس مي سازد. 
طبیعي اســت که هویت ملي مي تواند زمینه هاي رویارویي هاي نظامي 
و امنیتي کشورهاي مختلف را به وجود آورد. شاید بتوان ظهور ترامپ را 
نشانه اي از انحطاط در هویت حزبي و نسلي در آمریکا دانست. هویتي که 
تحت تأثیر موج هاي نخبه گرایانه شکل گرفته و تالش دارد از فردي حمایت 
کند که با ساختار نخبه گرا و محافظه کار آمریکا هماهنگي چنداني ندارد. 

بخشي از رأي دهندگان ترامپ به طبقة اجتماعي حاشیه اي شده تعلق 
دارند. بخشي دیگر شامل گروه هایي هستند که ساختار سیاسي آمریکا را 
به عنوان نماد قدرت گروه هاي یک درصدي مي دانند. نیروهاي اجتماعي 
دیگري نیز در حمایت از ترامپ ایفاي نقش نمودند که با قانون منع آزادي 
حمل اسلحه مخالفت داشتند. دونالد ترامپ چنین قانوني را نماد مقابله 

با اراده و آزادي اجتماعي آمریکا مي دانست.
پیروزي ترامپ نشان مي دهد که نظام سیاسي و اجتماعي آمریکا در حال 

آنومي یا بي هنجاري در وضعیتي ظهور مي یابد که ساختار اجتماعي، 
اعتماد عمومي خود را به نخبگان و نهادهاي سیاســي از دست دهد. 
شکل گیري این شــوک اجتماعي را مي توان به منزلة کاهش سرمایة 
اجتماعي در روند مشــارکت و کنش هاي انتخاباتي در آمریکا دانست. 
چنین مفاهیم و ادبیاتي زمینه هاي الزم براي انزجار نخبگان از ترامپ را 

به وجود آورده است. 
عوامل فردي را مي توان یکي دیگر از نشانه هاي پیروزي ترامپ دانست. 
برخي نخبگان و گروه هاي اجتماعي آمریکایي، از ترامپ به عنوان فردي 
با جسارت براي نقش یابي سیاسي و ساختاري یاد مي کنند. از آنجایي که 
ادبیات انتخاباتي و رویکرد ترامپ در مقابله با ساختار و نخبگان سیاسي 
آمریکا قرار گرفته، مي توان به این جمع بندي رسید که پیروزي ترامپ به   
معناي آن است که میزان اعتماد شهروندان به نخبگان سیاسي کاهش 
یافته اســت. در چنین وضعیتي، هر کاندیدایي که از انگیزة الزم براي 
نقش یابي سیاسي و رقابتي برخوردار باشد، طبعاً قادر خواهد بود زمینة 
پیروزي بر سایر رقبا را به  وجود آورد. بخش قابل توجهي از ادبیات ترامپ 

ماهیت مقابله جویانه با ساختار موجود داشت. 
واقعیت آن است که نظام اجتماعي آمریکا در وضعیت بي اعتمادي نسبت 
به ســاختار، کارگزاران و الگوي مدیریت اجتماعي قرار دارد. نیروهاي 
حاشیه اي آمریکا که بخشــي از آنان را مي توان در چارچوب »جنبش 
تي پارتي« و »جنبش وال استریت« تحلیل نمود، از ترامپ حمایت کردند. 
تمامي فرآیندهاي یادشده نشــان مي دهد که ترامپ از سکوي حزب 
جمهوري خواه براي ارتقای موقعیت خود بهره گرفت. ادبیات پوپولیستي 
و رویکرد ساختارســتیز ترامپ نقش مؤثري در پیروزي انتخاباتي وي 

داشته است. 
رقابت هاي انتخاباتي و ادبیات ترامپ، زمینه هاي الزم براي شکل گیري 
»بحران اعتماد« را فراهم مي سازد. در فضاي بحران اعتماد هر نیروي 
اجتماعي تالش مي کند از سازوکارهاي افراطي یا انفعالي استفاده کند. 
تحلیل انتخاباتي بیش از آنکه مبتني بر نشــانه هاي مبتني بر فرهنگ 
سیاسي، ساختار سیاسي و انتظارات گروه هاي اجتماعي باشد، معطوف 
به آن است که جامعه و نخبگان در وضعیت بحران و تضاد فراساختاري 

قرار گرفته اند. 
در ایاالت متحده هنجارهاي اجتماعي قوي و نشانه هایي از جامعه پذیري 
سیاسي مشاهده مي شود؛ اما در فضاي موجود، هنجارهاي اجتماعي 
نمي تواند زمینه هاي الزم براي اعتمــاد به احزاب، نهادها و فرایندهاي 
انتخاباتي را به  وجود آورد. هم اکنون نشانه هایي از توده گرایي و پوپولیسم 
ایجاد شده است که شکل جدیدي از سرمایة اجتماعي را نشان مي دهد. 

چنین نشانه هایي زیرساخت هاي نفرت و انتقام را منعکس مي سازد.
پیروزي ترامپ آثار خود را در ادبیات سیاسي و الگوهاي کنش انتخاباتي 
سایر کشورهاي جهان به جا خواهد گذاشــت. به همین دلیل، ترامپ 
به تدریج به پدیده اي جهاني همانند مک دونالد تبدیل خواهد شد. ویژگي 
مک دونالد ارتباط مستقیم و سریع با مخاطب است. دسترسي نزدیک و 
تأمین انتظارات نهفته، در ادبیات سیاسي و حتي الگوهاي رفتاری ترامپ 

در دوران بعد از پیروزي انتخاباتي وجود دارد. 
وبالگ ترامپ خود را موظف به پاسخگویي به مخاطباني مي داند که از 
او دربارة موضوعات مختلف اجتماعي و راهبردي سؤال مي کنند. چنین 
رویکردي، زمینة الزم براي ایجاد احساس اطمینان شهروندان به ترامپ 
را فراهم ساخت. واقعیت آن اســت که جامعه و شهروندان آمریکایي 
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ایران همــواره یکي از موضوعات مطرح شــده در مناظــرة انتخاباتی 
ریاست جمهوري آمریکا بوده است. سیاست منطقه اي و قابلیت راهبردي 
ایران در نگرش کاندیداي کنوانسیون هاي حزبي ایاالت متحده در زمرة 
موضوعات جنجال برانگیز محسوب مي شود. در روند رقابت هاي انتخابات 
ریاست جمهوري نوامبر 2016، رقابت هاي حزبي از آگوست 2015 آغاز 
شده و زمینه براي تشدید رقابت بین کاندیداها با گرایش هاي مختلف را 

اجتناب ناپذیر ساخته است. 
رویکرد کاندیداي مطرح در حزب دموکرات و جمهوري خواه نشــان 
مي دهد که زیرســاخت هاي اجتماعــي آمریکا در برخــورد با ایران 
براساس چه گزینه هایي شکل گرفته اســت. هر یک از کاندیدا تالش 
دارند کمپین هاي انتخاباتي خود را در قالب فضاي عمومي و هیئت هاي 
انتخاباتي سازماندهي و کنترل نمایند. در چنین شرایطي حزب دموکرات 
و جمهوري خواه با شــخصیت هاي نوظهوري همانند »دونالد ترامپ« 
و »برني سندرز« همراه گردیده اند. افراد دیگري همانند »تد کروز« و 
»هیالري کلینتون« داراي رویکرد ســاختاري مي باشند؛ اما آنان نیز 
نگرش تهاجمي و بدبینانه در روند مقابله جویي با ایران را اظهار داشته اند. 
ترامپ تالش دارد ادبیات پوپولیستي را به عنوان زیرساخت رقابت هاي 
انتخاباتي خود قرار دهد. ویژگي هاي شخصیتي، ادبیات سیاسي و مفاهیمي 
که آمریکا دربارة آینده به کار مي گیرد، ویژگي اصلي شخصیت پوپولیستي 
دونالد ترامپ را تشکیل مي دهد. تجربه نشان مي دهد که در بسیاري از 
مواقع کاندیداي جمهوري خواهان، سیاست تهاجمي و محافظه کارانه اي 
در برخورد با موضوعات منطقه اي، راهبردي و سیاست خارجي باراک اوباما 
در برخورد با ایران دارا بوده اند. بخشي از این رقابت ها مربوط به ساختار 

سیاسي و رقابت هاي حزبي در سنت سیاسي آمریکا مي باشد. 
واقعیت هاي راهبردي بیانگر آن است که ساختار سیاسي آمریکا براساس 
نشــانه هایي از موازنه و کنترل تداوم مي یابد. بیان چنین مفاهیمي در 
مقابله با سیاست منطقه اي و ساختار سیاسي ایران نشان مي دهد که 
بســیاري از کاندیداي محافظه کار و پوپولیست آمریکایي تالش دارند 
مقابله با ایران را در چارچوب سیاست هاي هیجاني در جهت جذب افکار 
عمومي سازماندهي نمایند. الگوي رفتار کاندیدا و همچنین ادبیات آنان 
نشان مي دهد که فضاي موجود حزب دموکرات و جمهوري خواه معطوف 
به کاربرد مفاهیم افراطي در مقابله با سیاست هاي منطقه اي و ساختاري 

ایران براي ایجاد هیجان سیاسي مي باشد. 
در این باره، رئیس جمهور اسالمي ایران به این موضوع اشاره داشت که 
انتخابات ریاست جمهوري آمریکا تأثیر چنداني در سیاست خارجي ایران 
نخواهد داشت. محور اصلي سیاســت دولت را مي توان پیگیري اهداف 
برجام دانست. الگوي توافق برجام هیچ گاه دورنماي مثبت و سازنده اي 
براي ایران نداشته است. واقعیت ترامپ به گونه اي است که مسئلة مربوط 
به قابلیت هسته اي ایران را در فضاي ساختاري مورد توجه قرار مي دهد. 

رئیس جمهور جدید آمریــکا به چنین موضوعاتي متعهــد نبوده؛ اما 
واقعیت آن اســت که ترامپ تالش مي کند از الگوهاي ســاختاري در 
ارتباط با ایران استفاده نماید. نگرش ترامپ نشانه هایي از همکاري هاي 
محدود و مرحله اي را نشان مي دهد. مســئلة اصلي آمریکا را مي توان 
طرح موضوعاتي همانند شفاف سازي و گسترش بازرسي هاي مرحله اي 
دانست. چنین رویکردي بیانگر آن است که سیاست ترامپ در مقایسه با 
اوباما و در مورد موضوعاتي همانند برجام و سیاست منطقه اي، با تغییر 

چنداني روبه رو نخواهد شد.
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پیشخوان

پوست اندازي ساختاري است. بسیاري از نشانه هاي فرهنگ سیاسي و 
ارزش هاي بنیادین آمریکا تحت تأثیر مفاهیم پوپولیستي و گروه هاي 
حاشیه اي قرار گرفته است. این دوره از رقابت هاي انتخاباتي آمریکا را 
مي توان در قالب نشــانه هایي از پادگفتمان پوپولیستي ترامپ در برابر 
گفتمان ساختارگرایي و پلورالیسم آمریکایي دانست. روندي که شاید 
بتوان آن را واقعیت اجتناب ناپذیر دموکراســي هاي نخبه گرا دانست. 
چنین روندي به مفهوم انتقام جامعه از نخبگان و ســاختار نخبه گراي 

آمریکایي تلقي مي شود. 
مبارزه با تروریسم یکي از نشانه هاي اصلي هویت گرایي در پدیدة ترامپ 
است. در تفکر سیاسي جامعة آمریکا، ضرورت مبارزه با تروریسم اهمیت 
خاصی دارد. محور اصلي تروریسم منطقه اي را داعش تشکیل مي دهد. 
در بسیاري از ادبیات انتخاباتي ترامپ نشانه هایي از ادبیات تعارضي دربارة 
داعش مشاهده مي شود. داعش در تفکر ترامپ و حامیان وي نمادي از 
بنیادگرایي اسالمي محسوب مي شــود که ضرورت مقابله همه جانبه 
با چنین گروهي اجتناب ناپذیر خواهد بود. بــه همین دلیل ترامپ از 
سیاست هاي سخت گیرانه و شــدت عمل نظامي بیشتري در مقابله با 
داعش استفاده خواهد کرد. داعش در نگرش ترامپ، بازیگر آشوب سازي 
محسوب مي شود که باید مقابلة همه جانبه اي با آن انجام پذیرد. ترامپ 
نه تنها در مورد داعش، بلکه در برخورد با سیاست هاي هویتي و الگوي 

کنش تکفي   ري عربستان نیز داراي نگرش انتقادي است. 
بعضي از تحلیلگران به این موضوع اشاره دارند که ترامپ آمادگي پذیرش 
قدرت راهبردي براي عربستان را دارد؛ اما واقعیت  آن است که نگرش 
ترامپ با بنیادگرایي مذهبي در تضاد قرار دارد. اگرچه کشورهاي عربي 
به عنوان پایگاهي براي قدرت منطقه اي آمریکا محســوب مي شــود، 
ترامپ نگرش خوش بینانه اي به گروه هایي که با ایدئولوژي و آرمان هاي 
تکفیري آخرالزماني زمینة ظهور داعش را به وجــود آوردند، نخواهد 
داشت. جهت گیري سیاست خارجي ترامپ در اواخر آوریل 2016 نشان 
مي دهد که تضادهاي آمریکا و عربستان افزایش خواهد یافت. رویکرد 
هویت گراي ترامپ مي تواند علیه بنیادگرایي تکفیري و سیاست هاي 

منطقه اي عربستان سازماندهي شود. 
4. ترامپ و ایران؛ بد یا بدتر؟ 

در تفکر ایراني نشانه هایي از مصالحه گرایي و پراگماتیسم وجود دارد. دو 
نشانه یادشده را مي توان بخشي از عقالنیت ایراني براي بقای سیاسي 
دانست. در روند انتخابات ریاســت جمهوري آمریکا همواره این بحث 
وجود داشت که: کدام یک از کاندیدا هزینه هاي کمتري براي ایران ایجاد 
مي کند؟ چنین رویکردي به مفهوم آن اســت که پراگماتیسم ایراني 

مي تواند در شرایط بحران و تهدید، بین بد و بدتر یکي را انتخاب کند. 

تحلیـل 
مـــــاه
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مسجـــــد
برای کار فرهنگی و تربیتی آن هم در مکانی مثل مسجد، 
فرد باید چهار »میم« داشته باشد؛ ۱. متدین باشد؛ کسی 
که در زمینه  کار فرهنگی فعالیت می کند، اگر دین نداشته 
باشد کارش می شود ضد فرهنگ. کاری را هم که می کند 
می شود غیر فرهنگی. 2. متخصص باشد؛ یعنی مبانی 
نظری رشته  خودش را فراگرفته باشد. با کاری که به او 
سپرده اند آشنا باشد و مسیرش را بداند. ۳. مؤثر باشد؛ 
یعنی هم روی دیگران اثر بگذارد و هم بتواند از دیگران 
اثر مثبت  بگیرد و باز به خودشان منتقل کند. 4. مجاهد 
باشد؛ یعنی روحیه جهادی داشته باشد. منتظر نباشد تا 
کسی بیاید و او را هل بدهد. خودش به صورت خودکار و 
خودجوش، مانند هشت ســال دفاع مقدس که مردم با 
روحیه جبهه رفتند و کسی مجبورشان نکرده بود. پس 
کسی که می خواهد کار فرهنگی انجام بدهد، باید این 
چهار میم را داشته باشــد؛ متخصص، متدین، مؤثر و 

مجاهد. 

   شماره191  صفر 1438   

  یادبــود مرحوم حجت االســالم 
والمسلمین ابوالقاسم موسوی همدانی

  مسجد ابراهیم خلیل علیه السالم 
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مسجد

امام جماعتی 
برای چند نسل!
یادی از نیم قرن خدمت حجت االسام والمسلمین 

ابوالقاسم موسوی همدانی در مسجد ابراهیم 
خلیل)علیه السام(

تأسیس مسجد ابراهیم خلیل )علیه السام( با وقف زمینی 
در محله اقدسیه شهر ری، در سال 1343 آغاز شد و با تاش 
بی وقفه مرحوم حجت االسام والمسلمین موسوی همدانی 
)حدود نیم قرن(، تا سال 1394 بنیانی فرهنگی در آن نهادینه 
شد كه در نتیجه، این مکان مقدس همچنان میزبان عاشقان از 
همه نسل ها است و وحدت و همدلی در همه شئون این مسجد 

پنجاه ساله، جاری است.
حجت االسام والمسلمین ابوالقاسم موسوی همدانی اهل همدان 
بود و در ایام جوانی، با دختر آیت اهلل گنبدی از مراجع تقلید آن خطه 
ازدواج كرده بود كه به واسطه بیماری همسرش، مجبور به سکونت 
در ری شد. از همان بدو ورود، به عنوان امام جماعت مسجد در 
دست احداث ابراهیم خلیل منصوب شد و با مجاهدتی مثال زدنی، 

طی نیم قرن این مسجد را به پایگاهی مستحکم تبدیل كرد.

 

ویژگی های 
مرحوم حجت االسالم والمسلمین ابوالقاسم 

موسوی همدانی  از زبان آقای شریفی از اعضای 
هیئت امنا و یاران قدیمی ایشان:

 اولین نماز 
 »بعد از آنکه زمین مسجد وقف شد، 
حاج آقای موسوی اولین نماز را در 
مرحله ســفت کاری در این مسجد 
اقامه کردند و باقــی کار را تا اتمام 
نهایی مسجد، ایشان و دوستان شان 

به سرانجام رساندند. حتی تاریخ کتیبه نصب شده در مسجد نشان از 
تکمیل تدریجی این مسجد دارد«. 

نظم مثال زدنی
مرحوم موسوی بسیار منظم بودند و در طول سال، تنها دو هفته به 
مرخصی می رفتند. یک هفته برای زیارت امام رضا)علیه السالم( و 
یک هفته هم برای بازدید از اقوام و خویشان در همدان. ایشان فردی 
دقیق و منظم بودند. در زندگی شخصی خود حتی در تاریکی شب هم 
می دانستند که جای عینکشان کجاست و بر این نظم اصرار داشتند 

و در مسجد و یا محل کار خود نیز همین گونه بودند.
برنامه روزانه ایشان هم به دقت انجام می شد و همه ما می دانستیم که 
ساعت ناهار و شام و یا وقت استراحت ایشان چه موقع است و ایشان 
از آن عدول نخواهند کرد. حتی در اقامه نماز هم این نظم را اعمال 
می کردند، به نحوی که بالفاصله بعد از اذان نماز را اقامه می کردند و 
معتقد بودند که نباید وقت مردم را تلف کرد و هر که می خواهد در 

نماز جماعت شرکت کند، به موقع خود را به مسجد می رساند.

تربیت خانواده ای مجاهد
ایشان فردی مبارز و مجاهد بودند که به اشکال مختلف، اهل محل را 
با بزرگان و مفاهیم انقالب آشنا می کردند. از شرح مسائل بر اساس 
رســاله امام خمینی)رحمت اهلل علیه( و تهیه رســاله ایشان برای 
متقاضیان گرفته تا دعوت از ســخنرانان مبارزی چون مقام معظم 
رهبری و یا شهید مفتح در مناسبت های مختلف.  فرزندان ایشان هم 
مبارز بودند و سیدحسن و سیدجواد، دو پسر اول شان زندانی شدند 
و حتی حکم سیدجواد، زندان ابد بود که با پیروزی انقالب آزاد شد. 
در عین حال در همه حال به فکر مردم بودند و حتی وقتی دیدند که 
برای پیدا کردن مخفیگاه پسر بزرگشان، ساواک اقدام به دستگیری 
تعداد زیادی از دوستان و افراد محله کرده، خود محل اختفای وی را 
اعالم کردند تا دیگران آزاد شده و مزاحمت برای مردم ایجاد نشود. 
مسجد کانون مبارزه بود. عکس هایی که در مسجد از شهدا می بینید، 
این جوان ها می آمدند جذب می شدند. مخصوصاً آن موقع همه عشق 
و عالقه شان این بود که اینجا چه سخنرانی می آید. آقای موسوی این 
نقش را داشتند که در مورد انقالب بگویند، در مورد مبارزه حرف بزنند 
و باتوجه به این افرادی که دعوت می کرد، همه قبل از انقالب تشنه 

بودند و می گشتند دنبال یک مکانی که این جور پایگاه باشد.

یادبود
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حجت االسالم 

والمسلمین 
حاج آقای 

موسوی همدانی 
مردی پرهیزکار، 

دارای پشتکار، 
مصمم، بسیار 
ساده زیست 
و البته مبارز و 
مجاهد بودند

مصطفی طاهریان از اهالی محل كه طی پنجاه ســال حضور 
حجت االسام والمسلمین ابوالقاســم موسوی همدانی با 
ایشان بسیار نزدیک بود، درباره مهم ترین ویژگی های این 

عالم مجاهد می گوید: 

ساده زیست و دقیق
حجت االسالم والمسلمین حاج آقای موسوی همدانی مردی پرهیزکار، 
دارای پشتکار، مصمم، بسیار ساده زیست و البته مبارز و مجاهد بودند. 
ساده زیستی آقای موسوی نکته خیلی مهمی است و به همین خاطر 
چون حاج آقا برای مراجع آن زمان مخصوصاً برای امام مورد اعتماد و 
مورد توجه بود، از راه های دور و نزدیک خیلی از افراد، خمس و سهم 

امام را پیش ایشان می آوردند، همه  هم می دانستند.
ایشان این مبالغ وجوهات را پیش مراجع یا نماینده امام می بردند و 
آن چیزی که برمی گردانند که خودشان استفاده کنند، این قدر در 
این مورد دقیق بودند که مثاًل از این پول برای رفاه زندگی شان خرج 
نمی کردند یا اسراف نمی کردند. در امور خیریه هم بسیار دقیق بودند 
و افرادی برای تحقیق می فرســتادند تا وام را در اختیار افراد نیازمند 

واقعی قرار دهند.
حتی برای هزینه تحصیل فرزندانشان هم از پول وجوهات استفاده 
نمی کردند و پسرانشان از یک ســنی به بعد، تحصیل شان را توأم با 
کار انجام می دادند؛ یعنی ضمن تحصیل، در بازار یا جای دیگری کار 
می کردند. این نبود که از پول وجوهــات در این جهت بتوانند خرج 
کنند و تحصیل کنند. حتی فرزندان دیگرشان هم بعد از اینکه دیپلم 
گرفتند از پدر خود شنیدند که شما خودتان باید کار کنید و از این پول 

نمی توانیم هزینه کنیم. 

وقف مسجد
ایشان هیچ گونه پولی بابت مســجد دریافت نمی کرد و حتی یکی از 

حجت االسام گودرزی كه پس از مرحوم موسوی، دومین امام جماعت 
مسجد ابراهیم خلیل)علیه السام( اســت و مدتی هم از مأمومین 

حاج آقا موسوی بوده، در مورد خصوصیات آن مرحوم می گوید:

علم اندوز
 بسیار به علم اندوزی توجه داشتند. حتی بنده هنگام خواستگاری از همسرم 
که ایشان هم طلبه هســتند، حاج آقای موسوی در جلسه حضور داشتند؛ 
ایشان از من ســؤال کردند که چه می خوانم و با توجه به تسلط ایشان بر 

دروس حوزوی سؤاالتی از من کردند و بر اساس آن مرا تأیید کردند.

روحیه انقابی و جهادی
آقای موسوی همدانی در مبارزات انقالبی، نقش پررنگی داشتند؛ از جمله 
شناســاندن امام و هدف مبارزه به مردم و توزیع رســاله. بعــد از پیروزی 

انقالب، نیز در جمع آوری پول برای ترمیم خرابی هایی که از نظر فیزیکی 
برای بعضی ساختمان ها پیش آمد، بسیار فعال بودند. در هشت سال دفاع 
مقدس، تشویق ایشان سبب شد که این مسجد، مرکز پشتیبانی برای جبهه 
و جنگ قرار بگیرد و حمایت های مالی، جمع آوری کمک های مردمی برای 
جبهه ها و... از جمله فعالیت های ایشان بود. بسیاری از جوان های منطقه با 

صحبت ها و راهنمایی های ایشان به جبهه می رفتند. 

از پایه گذاران جهاد سازندگی شهر
ایشان یکی از پایه گذاران جهاد سازندگی در شهرری بود و سال ها مسئولیت 
آن را به عهده داشت. در سال های ابتدایی نیز حقوق نمی گرفت. به روستاها 
می رفت و در کارهایی نظیر درو کردن محصوالت و... کمک می کرد. به طوری 
کلی ایشان در همه جا برای کمک رسانی و امداد حاضر بود و از هیچ کاری در 

راستای کمک به محرومان، فروگذار نبود.

آقایان در اینجا می گفت حتی 
جایی منبــر رفت بعــداً پول 
نگرفت. این یکــی از کارهای 
ایشان بود که به هر صورت این 

توجه را داشت. 
مرحوم حاج آقا موسوی همدانی 
در این منطقه کارهای زیادی 
انجــام دادنــد که باعث شــد 

جمعیت نمازگزار، در مسجد جا نشــوند و معموال جمعیت تا بیرون 
مسجد صف می بستند. 

هر روز مسأله می گفت، هر روز نصیحت و موعظه می کرد؛ به گونه ای 
که رساله را چند دور برای همه شرح داد.

برای سخنرانی در مســجد از روحانیون بزرگ و سخنرانان معروف 
دعوت می کــرد. مثاًل آیــت اهلل خزعلی درس خداشناســی برگزار 

می کردند که جوانان حضور بسیار پررنگی داشتند.
ایشــان از مؤسســان یکی از بزرگ ترین صندوق های قرض الحسنه 
شهرری به نام حضرت حجت بن الحسن، و یکی از پایه گذاران مدرسه 
امیرالمؤمنین)علیه السالم( و مدرسه الزهرای شهرری برای طلبه ها 
بودند. بعد از انقالب هم حتی آن چیزی که از وجوهات از دفتر مراجع 
برمی گرداندند، تا آن جا که امکان داشت صرف هزینه برای مدرسه 
امیرالمؤمنین)علیه السالم( یا مدرسه الزهرا می کردند. حتی اطالعات 
حوزوی خانم شــان بســیار زیاد بود و در خانه  مجلس درس قرآن و 

دروس مذهبی گذاشته بودند و اهل محل استفاده می کردند.

یار مستضعفان
ایشان فعالیت هایی نیز در زمینه کمک به افراد بی بضاعت داشتند که 
یکی از دغدغه های همیشگی ایشان بود. نتیجه تالش های ایشان در 
این زمینه، مرکز خودیاری است که به نیازمندان کمک رسانی می کند. 
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 سال ساخت و 
آغاز به کار این 
مسجد، مقارن 
با شروع انقالب 
است؛ شور حاکم 
بر جامعه و آن 
ویژگی هایی که 
حاج آقا موسوی 
داشت، این 
مسجد را به یک 
پایگاه انقالب 
تبدیل کرد

 

مکان از آن خلوص حکایت می کند و من اعتقاد دارم آن خلوصی 
که آن ها داشتند و وعده ای که خدا به این ها داده، از دالیل مهم 
رونق این مسجد است. برای همین باید دقت داشت با چه پولی 
و از چه راهی اقدام به ساخت مسجد می کنیم. فکر می کنم که 
چون مسجدســازی کار پیامبرانی چون حضرت آدم، حضرت 
ابراهیم و پیامبر اسالم)علیهم السالم( است، باید به دست پاکان 

انجام شود.
یکی از برکات دیگری که اینجا، به لطف خدا شــاملش شــده یک 
روحانی خوب، مجاهد، خستگی ناپذیر، عالم، شجاع بوده که سکان 

هدایت این مسجد را طی سال ها به عهده داشته است. 

كمی درباره مسجد برایمان بگویید.
 سخن خود را با این نکته آغاز می کنم که خدا را بابت این لطفی 
که به جمع ما عنایت کرده شاکر هســتم چرا که در حقیقت این 
مسجد، ما را تا اینجا رســانده، نه این که ما مســجد را به جایی 

رسانده باشیم. 
همان طور که در تابلوی ورودی مســجد قید شــده، زمین مسجد 
در تاریخ 1343/8/18، توســط دو برادر به این کار اختصاص داده 
شده و بعد از وقف این زمین و اقامه نماز در این ملک و ساخت این 
چهاردیواری به عنوان مسجد، عالم فرهیخته، مرحوم حجت االسالم 
والمسلمین حاج آقای موسوی همدانی )رحمت اهلل علیه(، حدود نیم 
قرن، امام جماعت آن بودند که در ماه رمضان 1394 دعوت حق را 
لبیک گفتند و از بین ما رفتند، اما هنوز هم دعا و برکات ایشان بر این 

مسجد حاکم است. 
در شهرری، این تنها مســجدی اســت که به نام حضرت ابراهیم 
خلیل)علیه السالم( نام گذاری شده و من خیلی خوشحال هستم که 
نام اولین بت شکن تاریخ بشریت بر این مسجد است. به لطف خدا، با 
همت مردم و مدیریت آن مرحوم، این مسجد یکی از مساجد شاخص 
شهر بوده و امیدوارم که ان شاءاهلل بتواند هم چنان جایگاه خودش را 

در بین مردم و در بین نمازگزاران حفظ کند. 

برنامه های شما در مسجد چیست؟
به لطف خدا ما االن در مسجدمان سه وعده نماز داریم، برنامه های 
فرهنگی بسیج ما فعال است، برنامه های داخل مسجد؛ تالوت قرآن 
را هر روز به جز یک شب که تفسیر است داریم، بیان احکام، قرائت 
ادعیه توســل و کمیل، هر روز صبح  زیارت عاشــورا و دعای عهد، 
روزهای جمعه دعای ندبه، برنامه مناسبت های ملی و مذهبی مان 
از جمله فاطمیه، محرم، ماه رمضان و... در حد کامل در این مسجد 

برگزار می شود. 

همه مساجد این فعالیت هایی را كه فرمودید انجام 
می دهند، اما این رونق شکل نمی گیرد؛ شما چه تمهیدی را 
به عنوان مدیر ارشد یک مسجد می اندیشید و چه اتفاقی 
می افتد كه مردم دوست دارند، وقت می گذارند، می آیند و از 

بودن در مسجد لذت می برند؟ 
اگر در مورد ویژگی های این مسجد بخواهیم صحبت کنیم، به 
نظر می رســد که باید از ابتدا از خلوص نیت خاص آن دو برادر 
واقف این زمین بگوییم؛ چراکه این حس برای همه هست که این 

باید با كادر و نمازگزاران مســجد  به كوشش 
محمدصالح حجت 

حضرت ابراهیم )علیه الســام( از االسامی
نزدیک آشنا شد تا صفا و صمیمیت 
را در بین جوانان دیروز و امروز این مسجد درک نمود. 
صمیمیتی كه ناشی از دغدغه و هدف واحد و تربیتی كه 
برخاسته از نفس گرم پیری با تجربه جوشیده است. 
این مسجد با قدمت حدود نیم قرن توانسته چند نسل 
را تربیت كند. نسل قبل از انقاب، نسل زمان جنگ و 
نسل پس از آن همگی در این مسجد جمعند و در كنار 
هم خشت های تربیتی و انقابی مسجد را می سازند. در 
خصوص فعالیت های این مســجد با حجت االسام 
گودرزی كه از نیروهای رشــد یافته همین مکان می 
باشد و پس از مرحوم موســوی همدانی دومین امام 
جماعت این مسجد است به گفتگو نشستیم كه حاصل 

آن را مرور می كنیم.

فقرزدایی کنیم، اما گداپروری نکنیم
رسیدگی به فقرا از شئونات مسجد است. هر امام جماعتی كه بخواهد موفق باشد، باید این شأن را برای خودش حفظ كند. قبًا هم آقای 
موسوی چون مسجدش، مسجدی الهی بود، نمی توانستند بی تفاوت باشد. ایشان امور خیریه مسجد را سامان دهی كردند و قلک هایی به 
منظور دست گیری از نیازمندان، بین مردم توزیع كردند كه االن هم این كار ادامه دارد. تمام همت ما هم این است كه این جا به عنوان یک 

پیرمردهای مسجد 
هر کــــدام شان 
یک جوان هستند

مرور فعالیت های مسجد حضرت ابراهیم )علیه السام( 
در گفتگو با حجت االسام گودرزی امام جماعت مسجد 

مسجـــد 
مـــــــاه
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ُحسن خلق یکی 

از ویژگی های 
امام جماعت 
است که باید 

داشته باشد، باید 
خوش رو باشد. 

این خوش رویی 
باید در چهره 
امام جماعت 
دیده شود و 

مردم احساس 
کنند که دارند 
با رفیق شان 

صحبت می کنند
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که زینت بخش این مسجد است، آثار و برکاتی است که خدا به این 
مسجد عنایت کرده است.

منظم بودن هم از دیگر ویژگی های این مسجد است. ما دو افتخار 
هم در این مسجد داریم، یکی این که فرمانده پایگاه بهترین فرمانده 
شهرستان شناخته شــد و دیگر اینکه هیئت امنای ما هم بهترین 
امنای حوزه حضرت عبدالعظیم شناخته شد. بسیج فعال هم یکی 
از ویژگی های شاخص مسجد است؛ بسیج خوب و فعال و هماهنگی 
که به اذعان همه، افتخار محله است. البته بسیج ما در هر دو بخش 

خواهران برادران بسیار خوب عمل کرده است.
هیئت امنای مسجد همه باسواد و خوش برخوردند و امنای خوب 
داشتن از ویژگی های این مسجد اســت که به لطف خدا می توانیم 

بگوییم این مسجد را شاخص کرده. 

شــما چند ســاعت در روز در مســجد وقت 
می گذارید؟ و به نظرتان ویژگی های شاخص یک امام جماعت 

چیست؟
با توجه به اینکه در حال حاضر تنها یک وعده از ســه وعده نماز 
را من به جا می آورم و به خاطر تغییر ســاعت، زمان ما محدود 
شــده، من نزدیک های نماز می آیم و تقریباً اکثر شب ها آخرین 
نفر هســتم که می روم. البته میزان حضورم با دغدغه ام متفاوت 
است. دغدغه اولم به عنوان یک امام جماعت باید مسجد باشد، 

که هست. 
مقام معظم رهبری فرموده اند که امام جماعت باید یک عالم، صبور، 
شاداب، مقاوم، و دارای روحیه انقالبی باشد. یک امام جماعت برخی 
ویژگی های شــخصیتی هم دارد که تالش من این اســت که این  
ویژگی ها را داشته باشم، حاال چقدر موفق هستم، این را باید مردم 
بگویند. البته در بخش مدیریتی حقیر سعی کرده ام که انفرادی کار 
نکنم. واقعاً از نظرات و مشورت دیگران استفاده کرده ام و به جز آن 
کسانی که تخصص دارند و به من مشورت می دهند، حتی حق همه 
مردم می دانم که نظر بدهند، صحبت کنند، انتقــاد کنند، برنامه 
بدهند. بنده برای هر کسی که انتقاد یا پیشنهاد داشته باشد، وقت 

می گذارم. 
خب ُحسن خلق یکی از ویژگی های امام جماعت است که باید داشته 
باشد، باید خوش رو باشد. این خوش رویی باید در چهره امام جماعت 
دیده شــود و مردم احســاس کنند که دارند با رفیق شان صحبت 

می کنند. 

یکی دیگر از ویژگی های خوب این مســجد، مردم خوب این محل 
است که نعمت بزرگی هستند. قدردان و شاکر بودن مردم و کسانی  
که تعدادشان هم کم نیست، در کنار حاج آقا ماندن و بعد از ایشان 
هم حضور داشتن در این مسجد، برای اقامه نماز، از خصوصیات بارز 
مردم این محله است که به معنای واقعی مجاهدانه وقت گذاشتند و 

در فصول مختلف آمدند و کار کردند. 
از طرفی، سال ساخت و آغاز به کار این مسجد، مقارن با شروع انقالب 
است؛ شــور حاکم بر جامعه و آن ویژگی هایی که حاج آقا موسوی 
داشت، این مســجد را به یک پایگاه انقالب تبدیل کرد و این تفکر 
انقالبی تا پیروزی انقالب در این مسجد حاکم بود. تصاویر شهدایی 

مركز خدماتی باشد؛ چون واقعاً مردم این منطقه نیازمند این امر هستند. در منطقه جنوب شهر، خانواده های نیازمند زیادی وجود دارد كه 
برخی از آنان به نان شب شان محتاج هستند. 

نکته مهم دیگر این است كه ما باید فقرزدایی كنیم، اما گداپروری نکنیم؛ یعنی كسانی هستند كه می توانندكار كنند و می شود آن ها را در 
بخش های مختلف به كار گرفت. برخی را نیز به شركت های كارآفرینی می فرستیم. یعنی اصل این است كه تا جایی كه شخص می تواند با كار 
و فعالیت، مشکل خود را برطرف كند، برای حفظ عزت و احترام وی، كمک مالی نمی كنیم، بلکه به او كمک می كنیم كه مشغول به كار شود.
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اینجا از دید 
سیاسی مسجد 
فعالی است و 
در عرصه های 
انقالب فعال بوده 
است. بسیاری 
از افراد، پیگیر 
شخصیت ها 
و سخنرانان 
هستند و فضای 
فکری و بینشی 
آنها برایشان 
مهم است

 

است و شرطش این است که تجربه و راهی که آنها رفته اند را به کار 
بگیریم تا تکرار خطا نکنیم. تجربه این بزرگان، چیزی است که در 
هیچ کتابی نمی توان یافت، پس باید نهایت استفاده را از این عزیزان 

داشته باشیم. 

به عنوان سؤال آخر بفرمایید چرا االن پیرمردها 
در مساجد زیاد هستند و جوان ها كم؟

این موضوع برمی گردد به گسست نسل ها که موضوعی قابل تأمل 
است. دلیل حضور پررنگ افراد مســن نیز به بیشتر شدن امکانات 
رفاهی برمی گردد. در گذشته، گذاشتن صندلی در مسجد مرسوم 
نبود، اما االن ما در مجموع برای آقایــان و خانم ها، هفتاد صندلی 
در مسجد قرار داده ایم. چراکه همین پیرمرد، همان جوان انقالبی 
است که در انقالب بوده، جنگش را رفته، ایثار و همه تالشش را برای 
انقالب کرده، حاال محاسنش سفید شده، اما فرهیخته و عالم است. 
این افراد را نمی توان از مســجد بیرون کرد و افراد جوان جایگزین 
نمود، اینها با مســجد خو گرفته اند. البته االن حضــور جوانان در 
مساجد، خیلی پررنگ تر از گذشته است؛ زیرا پیرمردهای امروز هم با 
گذشته فرق کرده اند و بسیار خوش اخالق، با متانت و باسواد هستند. 
االن فردی در مســجد ما حضور دارد که پنجاه سال استاد فیزیک 
بوده و هنوز به این مسجد رفت و آمد دارد و دعا می خواند. خب این 
پیرمردهای من هر کدام شان یک جوان هستند، ایده شان، فکرشان، 
انقالبی  بودن شان، من این را دارم می گویم. این جا کمتر پیرمردی 

داریم که بی سواد باشد. 

مسجد شما در چه اموری در محل محوریت دارد ؟
مسجد حضرت ابراهیم خلیل)علیه السالم( - قبل از این که من اینجا 

باشم- نه در محله، بلکه حتی در شهرری محور بوده است. 
اینجا از دید سیاسی مسجد فعالی است و در عرصه های انقالب فعال 
بوده است. بسیاری از افراد، پیگیر شخصیت ها و سخنرانان هستند 
و فضای فکری و بینشی آنها برایشان مهم است. چون در عرصه های 
مختلف مسجد حضرت خلیل)علیه السالم( از زمان انقالب تا االن 

یک پایگاه بوده و هست. 

در مدیریت مسجد آیا مناسب است كه نسل های 
قبلی به عنوان پشتیبانان معنوی و مادی مساجد در نظر 
گرفته شــوند و جوانان به عنوان مدیران مسجد فعالیت 

كنند؟ 
به نظر من اگر این تلفیق صورت بگیرد خوب است؛ چرا که جوان ها 
که خودم هم از آنها هستم، هیجان دارند و در جلسات گاهی اوقات 
تصمیماتی گرفته می شود که نیازمند وجود افراد با تجربه تر است. 
اگر نخواهیم از تجربیات آنها اســتفاده کنیم، باید تجربه های آن ها 
را دوباره تجربه کنیم که خطا اســت. اینکه نسل با تجربه گذشته، 
خالصانه و عاشقانه تجربیات خود را برای ما بازگو می کنند، دلیل بر 
بزرگواری آنهاست. شاید خوب باشد که بدانید که حاج آقای شریفی 
هم مدیر ارشد کشــورمان بودند، هم طلبه اند و هم دانشگاهی اند؛ 
یعنی خودشان فرهیخته اند و یک نمازگزار عادی نیستند. در شورای 
فرهنگی مان حضور چنین افرادی در کنار جوان ها، تلفیقی مناسب 

مسجـــد 
مـــــــاه
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معتقد هستیم 

که مساجد 
می توانند محور 
زندگی باشند. 
اگر قرار باشد 
مسجد محور 
زندگی باشد، 

پس باید مسائل 
جاری و ساری 

زندگی در 
مسجد رتق و 

فتق شود 

نادیده بگیریم، بلکه از آن به عنوان ابزاری جهت برقراری ارتباط هایمان 
استفاده می کنیم. به عنوان مثال مسجدمان یک کانال تلگرامی دارد که 
بیش از دویســت نفر عضو دارد؛ چند ادمین که سه نفر از این ادمین ها 
روحانی های مسجد هستند، بر فعالیت این کانال نظارت دارند. حتی 

بسیج و صندوق خیریه مان هم از فضای مجازی  بهره می گیرد.
فضایی نیز برای سایت کامپیوتری وجود دارد که از قبل در مسجد ایجاد 
شده بود و اخیراً مجهز شده و کار خود را با جدیت دنبال می کند. از سال 
88 چارتی تدوین شده که حدود پنجاه درصد آن عملیاتی شده است؛ 

مثل واحد علمی پژوهشی و آ ی تی. 

راهکار حضور دانش آموزان و دانشجوها در فعالیت های مسجد
تقریباً باالی هفتاد درصد بدنه فعال بسیج، دانشجو هستند که به عنوان 
بازوی فرهنگی مسجد عمل می کنند. از زمان امامت حاج آقا موسوی، 
به واسطه تعاملی که بین امام جماعت و مدارس محل بود، معموالً ظهرها 
برای نماز جماعت، از مدارس اطراف روزی یک کالس ابتدایی را به مسجد 
می آوردند. اکنون هم تعامل امام جماعت با مدارس دخترانه و پسرانه، 
باعث می شود که طیف دانش آموز با فضای مسجد آشنا شود. هدف ما هم 
اقامه نماز است. اگر بتوانیم اقامه نماز را در سطح جامعه تبیین کنیم، تقریباً 
به هدف مان رسیده ایم. زمانی که دانش آموز با مسجد آشنا شد، مباحث 
تربیتی نیز به سادگی صورت می گیرد؛ زیرا حضور در این فضای معنوی 

برای ما کارساز و راهگشا است. چون که صد آمد نود هم پیش ماست.

ایجاد مهد نماز برای بچه ها 
خیلی از خانواده ها دوســت دارند که در مسجد و برنامه های آن حضور 
داشته باشند، ولی به واسطه فرزندان خردسال شان نمی تواند به مسجد 
بیایند و یا به درستی از فضا استفاده کنند. به همین خاطر، قرار شد که در 
مسجد یک مهد نماز برای نگهداری این بچه ها راه اندازی شود و دوستان 
در حال تهیه برنامه و چشم انداز آن هستند که ان شاءاهلل بعد از ماه صفر، 

اجرایی می شود.

  وجود امام جماعت تأثیرگذار  

آقای مقدم مسئول 
فرهنگی مسجد حضرت 

ابراهیم خلیـــل
)علیه السام(

نمی توانم فراموش کنم زمانی که جوان بودیم و 
در بســیج فعالیت می کردیم، مرحوم حاج آقای 
موسوی به بسیج سر می زدند و اصرار داشتند که 
ما حتماً هفته ای دو جلسه با ایشان جلسه داشته 
باشیم و پیرامون مسائل صحبت کنیم؛ یعنی به 
نوعی دست ما را باز گذاشته بودند که ما حتی سر 
مسائل ریز با حاج آقا مباحثه و جدل می کردیم؛ 
یعنی به زبان ساده، باز گذاشتن دست جوان ها و 

دور دادن به آن ها ازویژگی های ایشان بود. 

بسیج خودش را جدای از مسجد نمی داند
بسیج این مسجد، خودش را جدای از مسجد نمی داند؛ این خصیصه ای 
است که تقریباً کمتر در مســجدهای دیگر دیده می شود. ولی اینجا از 
همان ابتدای کار که ما هفت هشت سال مان بود و به بسیج می آمدیم، 
حتی یک مورد اختالف بین امام جماعت، مسجد، هیأت امنا و بسیج 
ندیدیم. چون بسیج متشکل از نمازگزاران همین مسجد بوده و یکی از 
خصایصی که بسیج دارد این اســت که اعضای خودش را به شرکت در 

نماز جماعت ملزم می کند. 

با مسائل روز حركت می كنیم
معتقد هستیم که مساجد می توانند محور زندگی باشند. اگر قرار باشد 
مسجد محور زندگی باشد، پس باید مسائل جاری و ساری زندگی در 
مسجد رتق و فتق شود؛ این دید کلی ما به این قضیه است. اگر بخواهیم 
جزیی نگر باشیم، حداقلش این اســت که ببینیم دغدغه جوان های ما 
چیست که مسجد نمی آیند و یا در مورد جوان هایی که مسجد می آیند 
بدانیم که دغدغه های آنها چیست. توجه به این مسائل باعث می شود که 
دستمان برای برنامه ریزی فعالیت های مسجد باز باشد. مثاًل ما نیامدیم 
بحث فضای مجازی را -که چند سالی است خیلی رونق گرفته- به کلی 

سه نسل در آغوش یک مسجد
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بسیج مسجد 
ما به عنوان 
مرکز علمی در 
سطح استان 
تهران انتخاب 
شده  است؛ 
هم به دلیل 
وجود نخبگان 
و هم به خاطر 
فعالیت های 
علمی

 

تمام نقاط شهرستان ری ثبت نام صورت می گیرد. در طول سال نیز 
اردو های زیارتی قم و مشهد، اردوی کاشان، اردوهای تفریحی و... برای 

بسیجیان و نمازگزاران برگزار می شود. 

دیدار با خانواده شهدا 
در برنامه های بسیج، حداقل ماهی یک بار برنامه دیدار با خانواده شهدا 
صورت می گیرد. در عین حال، برنامه یادواره شهدا نیز به صورت ساالنه در 
محله برگزار می شود که مردادماه سال جاری، بیست و سومین یادواره نیز 
برگزار شد. نشست های بصیرت افزایی، محفل انس و مراسم ستاد حجاب 
که یک ستاد مردمی در حال ثبت در اســتانداری و وزارت کشور است، 
از دیگر برنامه های متنوع بسیج این مســجد است. هدف ستاد حجاب، 
فرهنگ سازی حجاب است که با برنامه هایی از قبیل شرکت در راهپیمایی، 

تجمع و برپایی نمایشگاه و...، سعی در احیای فرهنگ حجاب دارد. 

برنامه ای برای حضور دانشجویان و شاغلین در مسجد
مسجد توانسته برای افرادی که به خاطر تحصیل و شغل، نمی توانند 
در مســجد حاضر شــوند راه حلی ارائه کند؛ بدین صورت که برای 
دوستانی که در طول هفته نمی توانند در مسجد حضور داشته باشند، 
پنج شنبه ها حدود ساعت ده شب، جلسه دیدار یاران برگزار می کند و 
همه بسیجی ها می توانند در این مراسم شرکت کنند. در این جلسه، 
پس از تالوت قرآن، به مباحث سیاسی و فرهنگی پرداخته می شود. 
برای مثال، در ماه های گذشته، طنز دکتر سالم در این محفل پخش 
می شد. روزهای جمعه نیز برنامه فوتســال برقرار است و دوستانی 
می توانند در آنجا، هم ورزش کنند و بــا یکدیگر مالقات کنند. البته 
این برنامه از قدیم برگزار می شد و خدا را شکر تا االن هم برقرار است. 

كار علمی 
بسیج مسجد ما به عنوان مرکز علمی در سطح استان تهران انتخاب 
شده  اســت؛ هم به دلیل وجود نخبگان و هم به خاطر فعالیت های 
علمی. به عنوان مثال، برخی از اعضای ما در زمینه بازیافت زباله های 
اتمی و یا مبحــث روباتیک، ثبت اختراع داشــته و جایزه گرفته اند. 
کالس هایی در زمینه بحث رباتیک نیز برای دانش آموزان برگزار شده 

که تأثیر خوبی در روحیه علمی آنها داشته است.

ایجاد تنوع اعتماد می آفریند 
بســیج مســجد حضرت ابراهیم خلیل فعالیت های متنوع و زیادی 
دارد. این تنوع یکی از آن راهکارهایی است که ما توانسته ایم جوانان 
را جذب کنیم. اگرچه شاید به مسجد نقدهایی هم هست که حاال چرا 
جوان بیشتری نمی آید، ولی نسبت به مساجد اطراف و حتی در سطح 
شهرستان، جمعیت جوان ما باال است. جوان تا وقتی به مجموعه ای 
اعتماد نکند، پا پیش نمی گذارد. مجموعه مقابل هم باید چیزهایی 
برای گفتن داشته باشد تا اعتماد جوان را جلب کند. ما سعی کردیم 
برای همه سلیقه ها برنامه  داشته باشــیم؛ برنامه های متنوعی اعم از 
هنری، اردویی، فرهنگی، سیاسی و... . جوان تا برنامه را متنوع و قوی 
نبیند، مطمئناً سمت آن نمی آید. در این بین، همه در خدمت جوانان 
هستند؛ از امام جماعت و هیات امنا -به عنوان مسئوالن کل مسجد-، 

گرفته تا ما که به عنوان سرباز این جمع، خدمت می کنیم. 

اردوی زیارتی و سیاحتی 
از جمله برنامه های متنوع، بحث اردوهای راهیان نور اســت که ما به 
صورت مستقل، یعنی بدون اینکه با ارگانی به خصوص بخواهیم کار 
را ببندیم، تقریباً هشــت دوره راهیان نور غرب و جنوب داشته ایم. 
این یکی از کارهای بزرگی است که در ســطح محله، فرامحله ای و 
فرامنطقه ای صورت گرفته اســت؛ یعنی ما در بحث راهیان نور فقط 
به محله خودمان اکتفا نکرده ایم، بلکه در صورت داشتن ظرفیت، از 

فعالیت های بسیج
 در جهت 

اهداف مسجد

آقای حیدری فرمانده پایگاه مسجد حضرت ابراهیم خلیل)علیه السام(

مسجـــد 
مـــــــاه
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کمتر پایگاهی 

است که 50 
تا 60 تا جوان 

و در کنارش 
پیش کسوت 
داشته باشد. 
هیأت امنای 

مسجد در 
جلسات بسیج 

شرکت می کنند 
و فرماندهان 
بسیج، باعث 

افتخارشان است 
که ضعف های 
مجموعه را از 

زبان آنها بشنوند

 نکته سوم  
در برگــزاری یادواره شــهدا، بیــش از دو هــزار دعوت نامه بین 
خانواده هایی که در شعاع مســجد بودند ارسال کردیم. این یعنی 
مراســمات فقط مخصوص نمازگزاران این مســجد نیست و همه 
می توانند در مراسم شرکت کنند. به واسطه همین برنامه هایی که ما 
به نمازگزاران و یا بسیج محدود نکردیم، بسیاری از خانواده ها جذب 
مسجد شدند. یکی از این نوع برنامه ها، اردوی راهیان نور است که 
جلسات آن از شش ماه قبل از برگزاری اردو، برگزار می شود. بزرگان 
ما می گویند راهیان نور پیوند نسل قدیم با نسل جدید است؛ یعنی 
این هماهنگی وقتی که به وجود می آید، می شــود مسجد ابراهیم 

خلیل)علیه السالم( و فعالیت هایش.

 نکته چهارم  
 کمتر پایگاهی است که 50 تا 60 تا جوان و در کنارش پیش کسوت 
داشته باشد. هیأت امنای مسجد در جلسات بسیج شرکت می کنند 
و فرماندهان بسیج، باعث افتخارشان است که ضعف های مجموعه 
را از زبان آنها بشنوند. ما اعتقاد نداریم که تمام کارهای مان ایده آل 
است، ما همیشه بر این باور هستیم که ظرف ما پر نیست. ما باید 
به جایی برســیم که روز به روز، بیش از پیش موفق تر باشیم که به 
فرمایش مرحوم حاج آقا موســوی همدانی)رحمت اهلل علیه( این 
مجموعه بتواند سرباز امام زمان تحویل بدهد که یکی از آرزوهای 

ایشان بود.

  نکته اول  
از گذشــته تا االن، همیشه روحانیون مســجد، به عنوان رهبر 
و رهرو بوده اند. قبل از همه، خودشــان به ســخنان خود عمل 
 می کردند. اینکه این پیوند نســل قدیم و جدید چگونه شــکل 
گرفته، دلیل اول آن مدیریت و دوم بحث رهبری امام جماعت 
است. از زمان مرحوم حاج آقای موســوی)رحمت اهلل علیه( این 
دو ویژگی به وضوح به چشــم می خورد. در خیلی از مســاجد، 
دغدغه شان این است که چرا بین بسیج خواهران، امام جماعت، 
هیأت امنا و بسیج برادران تعامل نیســت؟ این مسأله را چگونه 
می توان حل کرد؟ یکی از رمزهای موفقیت این مسجد، به مرحوم 
حاج آقای موسوی و در حال حاضر حاج آقای گودرزی برمی گردد 
و آن هم سعه صدر این عزیزان اســت. حاج آقای موسوی تمام 
برنامه های بسیج را نظارت می کرد و همیشه از عوامل برنامه ها 
گزارش می خواست. این گونه بود که این تعامل شکل می گرفت 
و بر همین اساس بود که چهار سال پیش، این مجموعه  در زمان 
حیات خود حاج آقا موسوی همدانی، عنوان برترین تعامل بین 
هیأت امنا، امام جماعت و بسیج را کسب کرد. شما اگر در کار با 
جوان  صبوری نداشته باشید، آن کار جواب نمی دهد. این یکی از 

مالک های مهم این مجموعه است.

 نکته  دوم  
 در طریقت هر چه پیش سالک آید خیر اوست
در صراط مستقیم ای دل کسی گمراه نیست 

صراط مستقیم این مجموعه از اول حضرت آقا بوده است. به واسطه 
والیت پذیری این مجموعه بوده که خیلی  از مشکالت و چالش های 
پیش رو، با مشــورت و تعامل با بزرگان، مرتفع شــده است. اینجا 
والیت پذیری و خط مستقیم مشخص است. البته اخالص هم نقش 
مهمی در کار دارد و اگر در کاری اخالص نباشــد، کار به سرانجام 
نمی رسد. موفقیت این مجموعه، مرهون اخالصی است که از اول 

تأسیس مسجد بین مسئوالن تا االن بوده است.
بیشتر هیئت امنای این مسجد جوان هستند؛ جوان های این مسجد 
که االن سنی از آنها گذشته، کســانی بودند که در دامان مرحوم 
حاج آقای موسوی بزرگ شــدند؛ مســئول پایگاه و امام جماعت 

مسجد حاج آقای گودرزی بسیجی این مسجد بودند.

در طریقت 
هر چه پیش سالک آید 

خیر اوست

علی تات عضو هیئت امنا و مسئول خیریه مسجد حضرت ابراهیم خلیل)علیه السام(
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از آنجا که ذبح 
و قربانی کردن 
مستحب است، 
ما هم با خیرین 
صحبت کردیم و 
گفتیم اگر نفری 
بیست هزار 
تومان بدهید، 
می توانیم هرماه 
گوشت تازه به 
نیازمندان مان 
بدهیم

 

مسجد

به ثبت رساندند، کمک می کنند. در حال حاضر بانک اطالعاتی این صد 
خانواده در حال تکمیل است و تمام اطالعات خانواده ها در آن وارد می شود؛  
در زمینه سن اعضای خانواده، مشاوره تحصیلی، مشاوره خانواده، درمان و.... 
مزیت بانک اطالعاتی این است که اگر خیری بخواهد در زمینه ای خاص 
کمک کند، از طریق همین بانک، خانواده های مستحق معرفی می شوند. 

در بحث توانمندسازی ضرب المثلی است که می گوید: به جای ماهی دادن، 
ماهی گیری یاد بده. افق دید ما نیز همین است و سعی کردیم که به سمت 
توانمندســازی خانواده ها قدم برداریم، به نحوی که دست شان در جیب 
خودشان باشد. خب چون این مجموعه مورد اعتماد محله است. بنابراین، 
اگر خیلی ها کاری داشته باشند مثالً پرستار بخواهند یا نیازمند کار در منزل 
باشد با ما مطرح می کنند و از خانواده هایی که مورد اعتماد مجموعه هستند 
درخواست می کنند و یک مبلغ خوبی هم می دهند. خیلی از شرکت ها را 
شما می بینید که تبلیغ می کنند و اصالً اعتمادی هم نیست که چه کسی 
می آید، چه کسی می رود. این امر بین افراد همین محله و برخی محله های 

دیگر جا افتاده و اگر نیازمند کاری باشند با ما مطرح می کنند.
  پیاده كردن سنت امیرالمومنین )علیه السام(   

تمام تالش ما این بوده که هر کسی اینجا می آید، آبروی او حفظ شود. 
این نکته برای ما مهم اســت و حاج آقای شــریفی نیز تأکید زیادی به 
این امر دارند که اگر چیزی را می خواهید تحویل بدهید، باید ســنت 
امیرالمؤمنین)علیه السالم( باید پیاده شود؛ یعنی آبرو و عزت خانواده های 

مستحق باید حفظ شود. 
سخن آخر اینکه این مجموعه هم در وزرات کشور و هم در استانداری تهران، 
ثبت شده و در سطح استان تهران به عنوان مؤسسه خیریه مسجد حضرت 
ابراهیم خلیل)علیه السالم( در حال فعالیت اســت. انشاءاهلل که خداوند 

عنایت کند تا جایی که در توان ما است، بتوانیم به مردم خدمت کنیم.

علی تات  شناسایی و پوشش 
مسئول خیریه مسجد 

در حال حاضــر صد خانواده تحت پوشــش این ابراهیم خلیل
مؤسســه اســت. جامعه هدف مــا خانواده های 
بی سرپرســت و بدسرپرست اســت. پرونده های این خانواده ها پس از 
بازنگری، بررسی و تحقیق، به صورت شفاف و عینی، در اختیار خّیر قرار 
می گیرد. در برخی موارد نیز این پرونده ها به صورت اولویت بندی شده 

تنظیم می گردد تا عدالت برقرار شود. 
   تأمین نیازها 

از آنجا که ذبح و قربانی کردن مستحب است، ما هم با خیرین صحبت 
کردیم و گفتیم اگر نفری بیســت هزار تومان بدهید، می توانیم هرماه 
گوشت تازه به نیازمندان مان بدهیم. خّیرین هم این پیشنهاد را قبول 
کردند. به همین منظور، یک سامانه پیامکی به این کار اختصاص یافت 
که االن حدود پنجاه نفر عضو هستند و دو روز مانده به اول ماه قمری، به 
این عزیزان یادآوری می شود و پول واریز می کنند. مثالً اول ماه صفر، چهار 
رأس گوسفند ذبح شد که خیلی از خانواده های تحت پوشش می گفتند 
که دیگر در زمینه تأمین گوشت هیچ مشکلی ندارند. به خانواده هایی هم 
که مستحق مستمری بگیر هستند، بیستم تا بیست و پنجم ماه، مبالغی 

در حد وسع مؤسسه  پرداخت می شود. 
   مشاوره زندگی و تحصیلی 

اگر در تحقیق و بررسی ها، متوجه شویم که خانواده ای نیازمند مشاوره 
است، به مؤسسه و مسجد دعوت می شوند و به وسیله امام جماعت کار 
مشاوره و راهنمایی صورت می گیرد. ذیل فعالیت های خیریه، در زمینه 
مشاوره تحصیلی هم ورود پیدا کرده ایم. ســه نفر از خواهران که این جا 
فعالیت دارند و خود آقای حیدری که یکی از نخبه های شهر ما هستند و 
اختراعی در زمینه پی ال سی یا همان مغز روبات ها، در جشنواره خوارزمی 

خیریه یک مسجد چه فعالیت هایی 
می تواند داشته باشد ؟

آقای حیدری فرمانده پایگاه مسجد حضرت ابراهیم خلیل)علیه السام(

مسجـــد 
مـــــــاه
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پرونده ای برای 
مسجد و گسست نسل

از امام صادق )علیه السام( پرسیدم: آیا می توان نماز شب را در 
تابستان كه شب ها كوتاه است، در اول شب، پیش از نیمه شب 

خواند؟
 فرمود: بله، چه فکر خوبی است و چه كار خوبی كرده ای؛ جوانان 
خوابشان زیاد اســت. من نیز تو را به این نماز در اول شب امر 

می كنم. 
خوب است برای تأثیر گذاری بر روی نسل نو و تربیت او با مراحل 
رشد او نیز آشنا باشیم. امام صادق )علیه السام( با توجه به این  
موضوع كه خواب زیاد در مرحله نوجوانی و جوانی طبیعی است، 
سهل گیری در امور عبادی به ویژه در كارهای مستحبی را نسبت 
به جوانان توصیه می فرمایند. انعطاف پذیری در تربیت دینی، 
تمجید و تشویق جوانان به انجام دادن مستحبات و سنت های 
دینی با توجه به ظرفیت های آنان و ضرورت توجه به ویژگی های 
افراد در تربیت دینی و مطابق با مراحل رشد می تواند در دوستی 

نسل نو با نسل گذشته تاثیر بسزایی داشته باشد. 
وسائل الشیعه،ج3،ص184
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نسل جدید 
با گسترش 
روزافزون فضاهای 
اجتماعی و 
شبکه های مجازی 
و غیرمجازی، 
کمتر تن به 
آموزش پذیری و 
ارتباط تام با نسل 
گذشته می دهد 
و جذابیت های 
کالمی  و شکلی 
این انتقال ارزشی، 
از طریق اینترنت 
و تکنولوژی بیشتر 
است

 

که نیازمند تخصص و درک روح زمان و آشــنایی با الفبای آن است. 
شــکاف از جایی صورت می گیرد که تغییرات اجتماعی و سرعت و 
شدت تغییرات به حدی باشد که یک نسل برای ارتباط با نسل دیگر، 
نیازمند یادگیری و آشنایی با پدیده های نوظهور و فرهنگ جدید باشد. 
تکنولوژی و ارزش هایی که این وضعیت اجتماعی جدید پیش می آورد، 
تمام تابوها و ارزش های سنتی را در معرض تغییرات یا حداقل آشفتگی 
قرار می دهد. نسلی که ارزش های جدید حتی برایش ضد ارزش می شود 
و توانایی تأثیرگذاری و کنترل را از دست می دهد، گاهی در برابر آن دست 
به اقدامات خشن و تالفی جویانه می زند تا ابهت گذشتة خویش را بازیابد.

 مدرنیته، عقالنیت و پیامدها و روابط جدیدی بر جوامع حاکم کرده 
که تابع عقالنیت و روابط سنتی نیست. آرمان ها و اهدافش مبتنی بر 
نیازهای این نظام ارزشی جدید است و نسل گذشته برای بازتعریف 
تمامی  این نیازها، نیازمنــد جامعه پذیری متفاوت و همچنین درک 

جهان و زیست اجتماعی جدید است. 

 نسل ارتباطات مجازی 
در ایران، شکاف نسلی به عنوان مسئله ای بومی  و داخلی نباید طرح شود. اما 
در ایران مؤلفه هایی نیز بر این وضعیت جهانی اضافه می شود. میراث ماندگار 
و قوی اسالم، هویت باستانی ایرانیان و همچنین ادبیات کهن در این مرز 
و بوم، انباشت فرهنگی عظیمی  ایجاد می کند که در فرآیند ورود ایران به 

عرصه توسعه و همگامی  با مدرنیته، دچار آسیب و تحوالت شده است. 
نســل جدید با گســترش روزافزون فضاهای اجتماعی و شبکه های 
مجازی و غیرمجازی، کمتر تن به آموزش پذیری و ارتباط تام با نسل 
گذشته می دهد و جذابیت های کالمی  و شکلی این انتقال ارزشی، از 
طریق اینترنت و تکنولوژی بیشتر است. نسلی که تجربه مشترک سنی 
دارند و در یک دهه سنی به سر می برند، ناگهان با ورود یک وسیله ساده 
مثل موبایل، تمام داشــته های تاریخی خود را از دست می دهد. زبان 

شکاف نسلی به مثابه مسئله ای جهانی در  مهدی رزاقی
عرصه مناسبات اجتماعی و روابط خانوادگی، فوق لیسانس تاریخ

نیازمند تحلیل در دو سطح داخلی و خارجی 
و همچنین بررسی پیوند آن با آسیب ها و مسائل اجتماعی دیگر 
است. در این یادداشت به بررسی شــکاف نسلی در فرآیند 

مدرنیته و تغییرات اجتماعی خواهیم پرداخت. 

خانواده اولین و شاید مهم ترین نهاد اجتماعی است که وظیفه مهم 
انتقال میراث فرهنگی و ارزش های اجتماعی را به افراد خود دارد. در 
این راستا، جامعه پذیری افراد نیازمند یادگیری ارزش ها و سنت هایی 
است که در بستر آن کنش جمعی و ارتباطات اجتماعی شکل می گیرد. 
نسل به عنوان گروهی از افراد که از لحاظ جمعیتی در سن و تجربه 
مشترک جمعی به سر می برند، دارای اشتراکات فرهنگی و تاریخی 
هستند. این اشــتراکات در طول تاریخ از طریق نظام های ارتباطی و 

اجتماعی مثل زبان به نسل های بعدی انتقال پیدا می کند. 

 نسل انقابی 
در جوامع گذشته به علت روند کند تغییرات اجتماعی و تحرک کمی 
 که در سطوح طبقاتی رخ می داد، ارزش ها و فرآیند انتقال هنجارهای 
اجتماعی از طریق هم نســل ها و همچنین نسل گذشته، به راحتی و 
بدون چالش ارتباطی و نقص کالمی  صورت می گرفت. جامعه ای مثل 
ایران، قبل از انقالب صنعتی و گسترش آن به دیگر نقاط جهان، دچار 
مسئله ای به نام شکاف نسلی نبود. در نتیجه شکاف نسلی را باید یکی از 
پیامدهای تغییرات اجتماعی عمیق و ساختاری در جهان مثل مدرنیته 
و انقالب صنعتی دانست. تکنولوژی و ارتباطات جدید حاوی محتویاتی 
ارزشی و فرهنگی بود تا بتواند به عرصه ای برای تاخت و تاز نظام جدید 

ارتباطی و مؤلفه های خاص خود تبدیل شود. 
نسل هایی که تجربه مشترکی مثل انقالب ایران را پشت سر می گذاشتند 
و از طریق روزنامه و اخبار رادیو و تلویزیون، پیام های ارزشی و فرهنگی 
را به هم منتقل می کردند، از بستر جامعه ای برخاسته بودند که خود با 

پدران و پدربزرگان خویش کمتر توانایی ارتباط فرهنگی داشتند. 

 نسل پدیده های نوظهور 
نسل، جمعیتی است که یکدیگر را در یک فضای واقعی و عینی درک 
می کند و نقاط عطف مشترک تاریخی را در ناخودآگاه تاریخی خویش 
فهم می کند. این فضای ذهنی، نیازمند تفسیر مشترک از فضا و زمان 
و ارزش است. این تفسیر مشترک، از مسیر لوازمی  صورت می گیرد 

بررسی شکاف نسل در ایران

آیا شکاف نسلی در 
ایران رخ داده است؟

گسست 
نسل
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تمایز و تغییر در 

سبک زندگی، 
به خودی 

خود، امری 
ناپسند نیست. 

ضمن اینکه 
تالش هایی که 
برای جلوگیری 

از تغییر در 
سبک زندگی 

صورت می گیرد، 
پیشاپیش 
محکوم به 

شکست است

مشترک و پیوند تاریخ یک نسل به نسل بعدی در صورتی امکان پذیر 
می شود که تخصص الزم و زبان جدید یاد گرفته شود. شکاف نسلی 
پدیده ای است که نه فقط حاصل گسست معرفتی و اجتماعی، بلکه 
ناشی از خلق انسانیت و نگرشی جدید به جهان و هستی است که جز 
با درک روند تاریخی این گسســت و فضای مفهومی  این تاریخ و این 
زمان و همچنین تحلیل های بین رشته ای و کیفی، راه حلی برای آن 
نمی شود متصور شد. البته باید اشاره شود که تغییرات صدساله اخیر 
دنیا سرعتی کم نظیر داشته که مسأله شکاف نسلی تا حدودی طبیعی و 
زاییده همین شرایط است. شکاف نسلی وقتی به بحران تبدیل می شود 
که نسلی پیش تر، توانایی برقراری هرگونه ارتباطی را با نسل جدید از 
دســت بدهد و در تمامی عرصه های انتقال ارزش و فرهنگ و سنت، 
دچار ناکامی  شود. در این مرحله یک نسل یا خود را کنار می کشد یا 
با برخوردهای خشن و گاه انتحاری، هم دست به تخریب ارزش های 
جدید می زند و هم نسل جدید را به واکنشی شدید نسبت به ارزش های 

کهن وا می دارد. 

 منحنی شکاف نسل 
شکاف نسلی در مقاطعی از تاریخ که زندگی یک نسل به کل عوض می شود 
و تغییرات به قدری عمیق است که تمام هستی یک نسل در معرض نابودی 
قرار می گیرد، قوی تر است. مثل ورود ماشین به عرصه ارتباطات یا اینترنت 
و شبکه های اجتماعی جدید که مناسبات جدید را رقم زد و مسیر زندگی 
جمعی را کامالً تغییر داد. نسلی که اینترنت نمی داند با نسلی که اینترنت 
می داند، شکاف پیدا می کند. اما نسلی که کمی  اینترنت می داند با نسلی 
که بیشتر اینترنت می داند، شکاف کمتری پیدا می کند. پس شکاف نسلی 
در منحنی ای قرار می گیرد که به طور موازی نسبت مستقیمی  با تغییرات 
تکنولوژیکی و اجتماعی دارد. زبان فرهنگی و نسلی آیینه تمام عیاری است 

از نوع زندگی و زیست اجتماعی و فرهنگی یک نسل. 

احتیاط! به تفاوت نزدیک می شوید
شکاف میان نسل ها و تغییر سبک زندگی 

آیا ما از آن جهت که سبک زندگی مان تغییر  علیرضا اسدی 
دكترای ادیان و 

کرده با نســل پیش متفاوت شده ایم یا چون عرفان
میان ما و نســل پیش شــکاف افتاده، سبک 
زندگی مان نیز تغییر کرده است؟ ممکن است به این سؤال در سطح 
یک بازی زبانی یا به تعبیری ســخیف تر، زبان بازی نگریسته شود؛ 
آنچه در اینجا مفروض تلقی شده، این است که میان سبک زندگی 
ما، به عنوان جوانان ایرانی، با ســبک زندگی نسل های پیش از ما 
تفاوت وجود دارد. این تفاوت دارای درجاتی است؛ ولی به هر حال 

هست و در سطح ماهوی وجود دارد. 
در خصوص به وجود آمدن این تفاوت و تغییر، دو نگاه متمایز وجود 
دارد. اینکه سبک زندگی ما با نسل پیشین ما متفاوت است؛ چراکه ما 
می خواستیم مانند آنها نباشیم و خود را از آنها جدا کنیم. این همان 
نگاه اول است. در این نگاه همه چیز کاماًل آگاهانه روی داده، اراده و 
خواستی در میان بوده است و همه چیز رنگ و بوی اعتراض می دهد. 
روش زندگی پدران همیشــه در ذهن ما مورد انتقاد بوده است. ما 
می خواستیم کاری را که آنها نکرده اند، انجام دهیم؛ همان طور که 

می خواستیم از کارهایی که آنان کرده اند، بپرهیزیم.
 اما در نگاه دوم، این میزان از اراده و اختیار در کار نیســت. جهان 
مدرن، در مسیر رو به جلوی خود، ما را به عنوان نسل متأخر، بیش از 
پدرانمان به عنوان نسل پیشین، با خود هم دل و همراه می بیند و از 
این رو تغییر در سبک و سیاق زندگی ما نسبت به آنها امری محتوم 
و ناگریز است. چه ما و چه آنها در چرخه ای قرار داریم که تغییر جزء 
الزم و جدایی ناپذیر آن به حســاب می آید. همه چیز در حال گذر 
اســت. کیفیت و چگونگی زندگی ها از این تغییر و گذر مستثنی 
نیست. این نسل متأخر است که خود را بیش از نسل پیشین با این 

تغییرات هم ساز می کند و این قانون نانوشتة تمامی اعصار است.
توجه به هر دوی این نگاه ها و منظرهای متفاوت دارای اهمیت است. 
تغییر سبک زندگی نسل متأخرـ  که همان طور که پیش تر ذکر شد، 
در اینجا مفروض گرفته شده استـ  در فرآیندی متشکل از دو نگاه 
باال روی داده است و همچنان روی خواهد داد؛ یعنی نسل بعدی نیز 
نسبت به نسل حاضر چنین رویکردهایی را خواهند داشت. اینکه 
گاهی در جامعه ای مشاهده می شود ارادة جمعی قدرتمندی برای 
بازگشت به ســبک زندگی نیاکان وجود دارد، حتی در صورتی که 
این خواسته  جمعی به نتیجه  قابل اعتنایی دست یابد که از نظر من 
این گونه نیست، باز هم شکاف میان نسل ها را نفی نمی کند. آنچه 
به عقیدة من در این میان اهمیت دارد، به رسمیت شناختن تفاوت 
و تمایز میان کیفیت زندگی نسل ها است. تمایز و تغییر در سبک 
زندگی، به خودی خود، امری ناپسند نیست. ضمن اینکه تالش هایی 
که برای جلوگیری از تغییر در ســبک زندگــی صورت می گیرد، 

پیشاپیش محکوم به شکست است.
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به نظر می رسد شکاف نســل صرفًا یک مفهوم 
جمعیت شناسانه كه ناظر بر یک یا چند نسل باشد، نیست؛ 
بلکه این مفهوم ناظر به تفاوت میان یک یا چند گروه و تغییر 
میان اصول، اهداف و آرمان ها است. از منظر جناب عالی علل 

پدید آمدن شکاف نسل ها چیست؟
شــاید مهم ترین علت، جهانی شدن و مدرنیزاســیون باشد. یعنی 
مدرنیته ملزوماتی به همراه داشته است. در یکی از شهرهای صنعتی 
آمریکا، پژوهشی انجام شد که طی آن مشخص گردید به هر میزان 
این شهر صنعتی می شود، رفتارها و کنش های افراد نیز تغییر می کند. 
مثاًل ارتباط کارگران با خانواده کم شده بود. ناهار در بیرون از خانه و 
در مدت زمان بیست دقیقه میل می شد. غذاهای مفصل به غذاهای 
آماده و فست فود تبدیل شده بود. همچنین تفریح مردم کمتر شده 
بود. این صنعتی شدن باعث بروز رفتارهای مشابه هم شده و مهم ترین 
دلیلش صنعتی شدن بود. حاال چنین تحولی جهانی شده و از منطقه 
محدودی به کل دنیا ســرایت نموده است. در این زمان ما با جهانی 
درهم تنیده مواجه هستیم که تغییرات زیادی را داشته است؛ از جمله 

تغییر در سبک زندگی و نوع نگاه ها و رفتارها.

این علت خارجی كه به آن اشــاره كردید 
درست و بجا است؛ اما به نظر می رسد نباید از علل 

داخلی هم غفلت كرد.
اوالً باید مطالعه شود که ظهور و بروز این گسست، تمام 
دنیا را در بر گرفته است یا خیر؟ پاسخ مثبت است؛ اما 
شکل های آن در جوامع غربی و شرقی، مسیحی و 

مسلمان متفاوت است.
شــاید در تمام دنیا یکی باشــد؛ اما در برخی 
حوزه ها تفاوتی صورت نگرفته است. مثاًل نوع 
نگاه اقتصادی در آمریکا از دهه 1960 به این 

سو تغییر جدی نداشته است؟
نکته اینجا است که ما باید در برابر این شکاف 
تسلیم شویم یا خیر؟ ممکن است در آمریکا 
در برابر این موضوع تســلیم شده باشند. اما 
آیا این تحوالت را باید به شــکل بیماری و 
ناهنجاری مشــاهده کرد یا خیر؟ طبیعتاً 
در جامعه ما نوع نگاه به شکاف نسل 

 
  
 به صورت کاماًل 
ملموس مشاهده 
می کنیم که 
عالیق نسل 
گذشته با نسل 
جدید زمین تا 
آسمان تفاوت 
دارد. گرایش 
نسل جدید 
برخاسته از 
تبلیغات جهانی 
و شبکه های 
اجتماعی است

 

تاکنون سخنان زیادی دربارۀ شکاف نسل بیان شده است. این مســأله را می توان از ابعاد مختلفی همچون جامعه شناسی،  به كوشش 
محمد رضا نظری
دكترای اخاق 

اسامی
مردم شناسی و مدیریت فرهنگی بررسی نمود. با تمام این احوال، شاید نگاه به این مسأله، فارغ از نگاه های محض علمی و به 
صورت کاربردی برای ترسیم واضح تر چند و چون آن، مناسب تر به نظر آید. ازاین رو سعی کردیم تا مسأله شکاف نسل را در 
گفتگو با حجت االسالم والمسلمین دکتر رحیم کارگر بررسی کنیم. ایشــان فارغ از مسئولیت های گوناگون، از سبقه علمی 
درخشانی برخوردارند. با این حال ویژگی بارز ایشان، دغدغه مند بودن نسبت به مسائل فرهنگی و پرداختن به مشکالت عینی و بیان راهکارهای 

کاربردی است. به همین منظور برای بررسی شکاف نسل، با ایشان به گفتگو نشستیم. 

ما نیاز به نسلی داریم که همه را با هم ببیند
بررسی پدیده شکاف نسلی در گفتگو با حجت االسام والمسلمین دكتر رحیم كارگر

گسست 
نسل
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معنای معاد را فراموش نموده اند؛ گویی هر چه هست در این دنیا است. 
در حوزه نبوت و امامت هم شبیه این تحریف ها اتفاق می افتد. برخی 
تحریف ها در حوزه کنش اســت. در دین عمل صالح مبتنی بر نیت 
صالح اهمیت دارد؛ نه دل صاف به تنهایی. این تحریف ها به شدت تبلیغ 
می شــوند و جوانان به آنها گرایش دارند. خود چنین برداشت هایی 
سبب پدید آمدن گسل نسل ها خواهد شد. این تحریف ها سبب پدید 
آمدن خانواده با یک شکل تعریف  شده نخواهد شد و در آینده هشت 

تا ده نوع خانواده به وجود خواهد آمد. 

نکته جالبی است. می شــود به چند مورد اشاره 
بفرمایید.

خانواده یک نفره، خانواده دونفره و بیگانــه از هم، خانواده معمولی، 
مادر با فرزند، پدر با فرزند، زوجی که نمی خواهند فرزند داشته باشند، 
خواهر و برادری که به دور از پدر و مادر زندگــی می کنند و... همة 
این ها می تواند مثال های این مسأله باشند که در تهران امروز می توان 

آنها را مشاهده کرد. 
چرا نســل جدید این آرمان ها را فراموش  كرده 

است؟
مسأله فاجعه بارتر این است که خود نســل قدیم در حال فراموش 
 کردن این آرمان ها است. جا دارد به نکتة مهمی اشاره کنم و آن اینکه 
آیا شکاف نسل ها بیشتر از ناحیه نســل جدید است یا نسل قدیم؟ 
اعتقاد من این است که بیشــتر از ناحیه نسل قدیم است؛ زیرا نسل 
گذشته فقط خودش را دیده و فقط بر چیزهایی که یاد گرفته تمرکز 
کرده است. غافل از آنکه در عصر جدید باید یاد بگیریم که افق فکری 
خودمان را باال ببریم. ما هیچ وقــت برای ایجاد جامعة جهانی قدمی 
برنداشته ایم؛ درحالی که در دین اســالم یکی از مهم ترین مسائل، 
جامعه واحد جهانی است. نسل قدیم برای این ها فکر و برنامه ریزی 
نکرده است. از این منظر ما با پدیده جهانی شدن روبه رو هستیم و نسل 
قدیم از این قافله عقب افتاده است. ما به نسلی نیاز داریم که همه را 
با هم ببیند و همة نیازها و فکرها را بــا هم لحاظ کند. اگر در جامعه 
بنا بر انسجام، هم دلی و نزدیکی فکری باشد، چنین جامعه ای موفق 
خواهد بود. پس نباید از قافله تغییرات جا ماند. ما نه تنها االن عقب 
هستیم، بلکه در ده سال آینده به میزان صد سال عقب خواهیم رفت. 
بنده این را به عنوان یک آینده پژوه به شــما می گویم. نمونه بارز آن 
شبکه های اجتماعی است. آمار داده اند که بیست میلیون ایرانی در 

فیس بوک عضو هستند.

اتفاقاً یکی از پرسش های بنده مسأله تأثیر فضای 
مجازی بر شکاف نسل است؛ اما به نظرم باید پیش از طرح این 
مسأله به ســراغ مدرنیته رفت. طبیعتًا دنیای مدرن خالق 
یک ســری ارزش ها و هنجارهای جدید بوده و پذیرش این 
هنجارها از سوی نسل جدید سبب تضاد رفتاری با نسل قدیم 
شده است. دنیای مدرن چه نقشی در شکاف نسل هاـ  چه در 

عرصه عمومی و چه در عرصه فردیـ  داشته است؟
فضای مجازی فضای دو جهانی شدن است.

متفاوت از غرب اســت. چون نوع نگاه فرق می کند، شــکل آن هم 
متفاوت اســت و حتی نمودش در خانواده های مذهبی بیشــتر از 
خانواده های دیگر است؛ زیرا خانواده های مذهبی سنتی تر هستند. 
این در حالی اســت که در خانواده های مدرن، سنت خیلی پردازش 
نمی شود. من تقاضا می کنم به این نکته التفات داشته باشید که شکل 
تعارضات در این جامعة سی ساله با تمام دنیا متفاوت است؛ چراکه در 
زمینه های اعتقادی و بینشی شکاف وجود دارد. یعنی در این جامعه 
باورهای افراد پا به ســن گذاشــته با جوانان متفاوت است. جوانان 
شکاک تر و دیر اقناع تر هســتند. در زمینه گرایش ها هم همین طور 
است. به صورت کاماًل ملموس مشــاهده می کنیم که عالیق نسل 
گذشته با نسل جدید زمین تا آسمان تفاوت دارد. گرایش نسل جدید 

برخاسته از تبلیغات جهانی و شبکه های اجتماعی است.

با تمامی این تفاصیل آیا شکاف نسلی در ایران 
اتفاق افتاده است و ما می توانیم بگوییم بین ما و نسل جوان 
فاصله است؟ برخی متفکران سه نوع تحلیل دربارة شکاف 
نسل دارند. عده ای  وجود شــکاف نسل را توهم می دانند. 
برخی دیگر قائل به شکاف عمیق هستند و عده ای  نیز نظری 
میانۀ این دو قول انتخاب كرده اند. این دسته به پیوستگی 
میان نسل ها ودرعین حال وجود تفاصل میان آنها اعتقاد 

دارند. نظر جناب عالی چیست؟
به نظرم نباید به این سادگی تقسیم کرد؛ چون ما با پدیده هایی مواجه 
هستیم که تک بعدی نیست؛ بلکه موضوع های مختلفی درهم تنیده 
است؛ موضوعاتی همچون جهانی شدن، فردیت گرایی، اومانیسم و 
تکنولوژی که همگی بر شکاف نسل تأثیر دارد. سؤال این است که باید 
چگونه با آن مواجه شد؟ به نظرم این پدیده گستردگی فراوانی دارد، 
اما در نمودهای خودش، مثل نوع آرایش، نوع سخن گفتن و مد عمق 
ندارد. اگر ما گسل ها را در بخش های مربوط به خودشان رصد کنیم 

و برنامه ریزی داشته باشیم، به راحتی می توانیم با آن مقابله کنیم. 

در مسأله سبک زندگی چند تفاوت به نظر می آید؛ 
مثل تفاوت در آرمان ها و هدف ها، تفاوت در مفاهیم نسل ها، 
مثل مفهوم مستضعف و مستکبر كه در گذشته معنا داشت، 
اما امروزه این مفاهیم كمتر توســط نسل جوان پردازش 
می شــود. یا تفاوت میان الگویابی میان دو نسل كه زمانی 
الگوی نســل ســابق، امام بود؛ اما اكنون ِسِلبریتی ها دل 
بسیاری از جوانان را ربوده اند. تفاوت در اصطاحات نیز نقش 
مهمی در سبک زندگی دارد. تفاوت در ظاهر و نوع پوشش و 

مهم تر از همۀ اینها تفاوت در نوع نگاه به معنای زندگی. 
به نظرم این روند طبیعی نیست و تحریف معنایی و بینشی صورت 
گرفته اســت؛ زیرا عالیق و گرایش ها به شــدت کاهش پیدا کرده و 
ظاهری و مادی شده که تبلیغات جهانی در آنها کم تأثیر نبوده است. 
این امر سبب شده تحریف های فکری و معنایی صورت گیرد. مثاًل در 
تعریف از توحید تحریف صورت پذیرفته است. به این صورت که خدا 
را موجود بسیار رئوف معرفی می کنند که فقط با دل آدم ها کار دارد. یا 

  
باید مطالعه 

شود که ظهور و 
بروز این گسل 
تمام دنیا را در 
بر گرفته است 
یا خیر؟ پاسخ 

مثبت است؛ اما 
شکل های آن در 

جوامع غربی و 
شرقی، مسیحی 

و مسلمان 
متفاوت است
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مسجد

 
  
الزمه فضای حقیقی، 
رعایت اخالق و عمل 
صالح، قانون مداری، 
مسئولیت مداری، 
وحدت، انسجام 
و هویت اجتماعی 
مشترک است. اما 
الزمه فضای مجازی، 
ازهم گسیختگی، 
عدم 
مسئولیت پذیری، 
عدم مدیریت 
و کنترل، عدم 
رازداری، عرضه 
هر نوع محصول و 
ارائه فرومایه ترین 
محصوالت تولیدی 
است

 

یعنی ما دو هویت داریم؟
بله، یکی هویــت حقیقی و دیگری فضای مجازی کــه با آن روبه رو 
هســتیم. مشــکل آنجا پدید می آید که میان این دو جهان تضاد و 
کشمکش به وجود بیاید. هر یک از این دو فضا ملزومات مختص به 
خود دارند. مثاًل الزمه فضای حقیقــی، رعایت اخالق و عمل صالح، 
قانون مداری، مسئولیت مداری، وحدت، انسجام و هویت اجتماعی 
مشترک اســت. اما الزمه فضای مجازی، ازهم گســیختگی، عدم 
مســئولیت پذیری، عدم مدیریت و کنترل، عدم رازداری، عرضه هر 
نوع محصول و ارائه فرومایه ترین محصوالت تولیدی اســت. این دو 
نگاه با یکدیگر تعارض دارند. این در تمام بخش ها، حتی شهرنشینی 
و معماری خود را نشان می دهد. البته مســائل خیلی خوبی نیز در 
فضای مجازی وجود دارد که می توان به بانکداری الکترونیکی، دولت 
الکترونیک، شبکه های اجتماعی مناسب و خرید آنالین اشاره کرد. 
هر وقت دوجهانی شدن را فهمیدیم، آن وقت می توانیم پدیده شکاف 
نسل را در بستر مدرنیته تحلیل کنیم. تمامی حرف من این است که 
ما نگاهمان درست و واقعی نیست و در نتیجه تعامل مان هم درست 

نیست. 

آیا این فضای مجازی قابلیــت آن را ندارد كه 
بتوانیم سبک زندگی خود را ترویج كنیم؟

می شــود؛ اما مدیریت فضای مجازی و محصوالت ارائه شــده با ما 
نیست؛ در نتیجه نمودهای آن خارج از قوه مدیریت ما است. سخن 
اینجا است که باید چه کاری انجام دهیم تا بتوانیم مدیریت را به دست 
بگیریم؟ بایــد با مدیریت صحیح و فعالیت های فرهنگی مناســب، 
محصوالت فرهنگی متناسب با نیاز نسل جدید را ارائه دهیم. چنانچه 
این اقدامات را انجام دهیم، تازه به اول خط رسیده ایم. مرحله مهم تر 
ترسیم چشم انداز فرهنگی برای جامعه است. باید بدانیم بیست سال 

دیگر در مسأله فرهنگی یا فضای مجازی در کجا باید قرار بگیریم. 

ُگَسل نسل
فاصله هایی كه از تغییر نگرش ها به وجود آمده اند 

شکاف نسل مسأله ای است که امروزه مغفول  علی بانشی
كارشناس راهنمایی 

واقع شده است. یک مسأله این است که آیا در و مشاوره
طول تاریخ، با پدیدة شکاف نسل مواجه بوده ایم 
یا این موضوع فقط به این زمان اختصاص دارد؟ واقعیت این است که 
برخی مسائل و موضوعات مختص به این دوران است و حداقل شدت، 
گسترش و فراگیری آن مختص به عصر ما اســت. ویژگی عصر ما، 
سرعت و شتاب تغییر و تحوالت است و این سرعت تغییرات، ما را از 
قافله تفکر و اندیشه عقب نگاه داشته است. ما االن باید منتظر شویم 
که وقایعی روی دهد تا در آن زمینه فکر کنیم. اما تا می خواهیم در این 
زمینه فکر کنیم، مســأله ای  جدیدتر برایمان اتفاق می افتد. شکاف 

نسلی از این دست موضوعات است. 
آنچه امروز مشاهده می کنیم، گسل نسلی یا به تعبیری گسل چند نسل 
است. امروزه حتی کودکان، نوجوانان را قبول ندارند و نوجوانان، جوانان 
را. دلیلش این است که ما شاهد تغییر در سه حوزه اساسی هستیم. 
تغییر در بینش ها و باورها، گرایش ها و عالیق و کنش ها و رفتارها. در 
هر سه حوزه شاهد تغییرات و تحوالت و در نتیجه اختالفات زیادی 
هستیم. در این بستر باید در جامعه فعلی حداقل شاهد کشمکش میان 
چهار نسل باشیم و بروز این مسأله در وضعیت کنونی، در بین نسل 
جوان و میان سال ما است. این دو نسل در هنجارها، کنش ها و باورها 
با یکدیگر اختالف دارند. نتیجه این کار شکل گیری گسل است. گسل 
در اصطالح زمین شناسی نشان دهنده ناهنجاری خطرناک در عرصة 
زمین است و باعث می شود دو طبقه هم سطح از هم فاصله بگیرند. البته 
منظور این نیست که نسل ها کاماًل با یکدیگر متفاوت اند؛ بلکه گسل 
فقط ناظر بر وجود تغییر و جدایی میان دو عرصه است. حال گاهی این 
گسل عمیق است و گاهی نیست. اما به هر تقدیر نفس این گسل نشان 
از فاصله دو سطح از هم دارد. مثاًل اگر بخواهیم این مسأله را در بستر 
خانواده بررسی کنیم، خواهیم دید که بچه های دیروز بیشتر وقت خود 
را در بیرون خانه می گذراندند، اما از لحاظ فکری و معرفتی کامالً وابسته 
به خانواده ها بودند. این حالت برای بچه های امروز به عکس شده است. 
شــخص در خانه حضور دارد، ولی کاماًل در خودش است و با وسایل 
مدرنی که در دسترسش است، سروکله می زند. بیگانگی بچه امروز، 
فکری و معرفتی است. همین امر برخی پژوهشگران را وا داشته که 
اظهار کنند میزان گفتگو در خانواده ها به نیم ساعت تقلیل یافته است 

و افراد بیشتر به سمت فردگرایی گرایش پیدا کرده اند. 
این فردگرایی سبب اختالف و کشــمکش می شود. یعنی احساس 
می شود که اعضای خانواده از هم بیگانه هستند؛ خواه در سخن گفتن 
باشد یا فهم دیگر یا مشورت و تبعیت از مقررات خانواده و چیزهایی از 
این دست. سرانجام این تعارض ها به نزاع و ستیز منجر می شود. نزاع 
لفظی، عقیدتی، معرفتی و حتی زد و خوردها که در نهایت موجب 
فروپاشی خانواده می شــود. این موضوع ابعاد مختلفی دارد؛  اما ما با 

انواع این شکاف ها آشنا نیستیم و فقط الیه رویی قضیه را می بینیم. 

گسست 
نسل
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در جامعه ما 

مدرنیته سبب 
شده است که 
آداب و رسوم 

نسل قبل تا 
حد زیادی 

مشروعیت خود 
را از دست بدهند 

و همین مورد 
برای درگیری و 

نزاع میان والدین 
و فرزندان کافی 

است

خود نبینند، یا جوان ها آنها را مجبور به گوشه گیری کنند و عبارت »در 
کار ُمد خالت نکنید« یا »شما از هیچی سر در نمی آورید« را دائماً به آنها 
گوشزد کنند، آیا به بزرگ ترین معضل جامعه که نتیجه آن تغییر بینش ها 
و نگرش های افراد و از هم پاشیده شدن نهادهای اجتماعی مثل خانواده 

است، منجر نخواهد شد؟
پدری که گذشته و دوران جوانی خود را با حال و دوران پسر جوان خود 
مقایسه می کند، معادالتش درست و حسابی از کار درنمی آید و دائم از 
خود می پرسد: این ماسماسک چیه دست این بچه که خواب و خوراک را 
از او گرفته؟ این بازی ها و این سریال دیدن ها که نشد آب و نان. چه معنی 
دارد جوان تا ساعت نمی دونم چند نصف شب توی اینترنت باشد. به این 
ترتیب دائم خودخوری کرده و وقتی جوابی برای سؤال هایش نیابد، اگر به 

مسئوالن بد و بیراه نگوید، بالشک با جوانش بحثش می شود. 
یا از آن طرف به قضیه نگاه کنیم. جوانی که برای ادامه تحصیل به لپ تاپ 
و اینترنت احتیاج دارد و غصه اش این است که پدرش درکش نمی کند و 
دائم او را با عصر خود مقایسه می کند، اگر رابطه شان شکرآب نشود، شانس 

آورده است.
در جامعه ما مدرنیته سبب شده است که آداب و رسوم نسل قبل تا حد 
زیادی مشروعیت خود را از دست بدهند و همین مورد برای درگیری و 
نزاع میان والدین و فرزندان کافی است. والدینی که یک عمر با یک سری 
اصول خاص زندگی کرده اند، اکنون می بینند که جوانشان با یک سری 
ادله و براهینی که آنها در مقابلش حرفی برای گفتن ندارند، در مقابلشان 
ایستاده است. مدرنیته عالوه بر مزایایی که دارد، خالی از ایراد نیست و اگر 
بخواهیم ساده انگارانه دل به دریای مدرنیته بزنیم، چه بسا محاسن آن 
نتواند در مقابل معایبش قد علم کند. دنیای مدرنی که اکنون در آن زندگی 
می کنیم، سبب شده است جوانان با مسائلی درگیر شوند که ارزش آنچنانی 
ندارد و چنانچه به نوبه خود ارزش داشــته باشد، جوان های ما از دنیای 
مدرن، به واتس آپ و وایبر و فیسبوک برای گذران عمر بسنده کرده اند. این 
موضوع از هزار مشکل دیگر نشأت می گیرد؛ از مشکل کار و اقتصاد گرفته 
تا مشکالت فراهم نشدن شرایط ازدواج. جوانان یک سره خود را به دریای 
بی کران تکنولوژی سپرده اند تا گذر عمر کنند و مسئوالن دلسوز مملکت، 

شاید در فکر چاره ای برای حل مشکالتشان باشند. و در آخر:
»تفاوت میان نسل خود و پدرم را هنگامی دیدم که من برای خوردن شام 

به آشپزخانه رفتم و پدرم در حال خوردن صبحانه بود«.

شکاف نسل در همة اعصار وجود داشته و هم اکنون  محمد صادقی
عضو بنیاد ملی 

در کشور ما نیز وجود دارد. اختالف میان دو نسل به نخبگان
نوبه خود می تواند هم وجه منفی داشته باشد و هم 
وجه مثبت. وجه مثبت آن هنگامی است که به این موضوع به دید یک 
پیشرفت نگاه شود. منظور از پیشرفت این است که ما از عینک برطرف 
کردن کاستی های موجود میان فرهنگ، آداب و رسوم نسل های قبل به 
این قضیه نگاه کنیم. وجه منفی آن هنگامی است که طرفین احساس 
کنند حرف همدیگر را نمی فهمند و هر کدام بر حرف و شیوه خود مصر 

باشد و برای برطرف کردن مشکل به دنبال چاره نباشد. 
شکاف نسل اگر از وجه منفی آن گسترش یابد و جوانان بخواهند تکنولوژی 
و صنعتی شدن را به رخ والدین بکشــانند و والدین هم که خود را از این 
کاروان جامانده دانسته و بخواهند به اصطالح نشان دهند کم نیاورده اند 
و همچنان پا برجا هستند، آداب و رسوم زمانه خود را به زور و تحمیل به 
فرزندانشان دیکته کنند، می تواند به بزرگ ترین معضل جامعه تبدیل 
شود. معضلی که ارزش دارد تمامی کارهای مملکت کنار گذاشته شود و 
تمامی افکار برای برطرف کردن آن گرد هم بیایند تا بتوانند از خسارهای 

جبران ناپذیری که به بدنه جامعه وارد می آید، جلوگیری کنند.
شکاف میان دو نســل جدید و قدیم زمانی به وجود می آید که سرعت 
پیشرفت نسل جدید آنقدر باال باشد که افراد نسل قدیم به گرد پای آن 
هم نرسند. در این صورت فرزندان که خود را از نسل جدید می دانند، به 
آن پیوسته و والدینی که دیگر جوان های دوران قدیم محسوب می شوند، 
از آن جامانده و نمی توانند با آن حرکت کنند. وقتی پای صحبت پدرها 
و مادرهایی می نشینیم که دختر و پسر جوان یا نوجوان دارند، بارها این 
جمله ها را می شنویم که »حرفشــو نمی فهمم«، »دوره و زمونه عوض 
شده«، »سر از کارش درنمی آورم« و... . تمامی این موارد و همچنین موارد 

مشابه، مربوط به شکاف بین نسل می شود.
یکی از مهم ترین عوامل به وجود آمدن شکاف نسل، دنیای مدرن است؛ 
دنیایی که سرعت پیشــرفت تکنولوژی و صنعتی شدن آن به گونه ای 
است که والدین و افراد متوسط جامعه و حتی استادان دانشگاه هم اگر 
حواسشــان را جمع نکنند و اندکی غفلت بورزند، به راحتی از آن عقب 
خواهند ماند. این جمله را همه می دانند و گفتنش خالی از لطف نیست: 
»عصر حاضر، عصر تکنولوژی است«؛ اما جایگاه پدران و مادرانی که از این 
جمله سر درنمی آورند، در کجای این هستی است؟ اگر آنها جایگاهی برای 

من می خواهم مدرن نشوم / بشوم
نقش دنیای مدرن در شکاف نسل ها
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ملی گرایی تا حد 
بسیاری تابع 
شرایط اجتماعی 
است. در عین 
حال باید شکاف 
میان نسل ها را 
قبول کرد و وجود 
یا عدم وجود 
ملی گرایی را 
به شکاف میان 
نسل ها نسبت 
نداد

 

گذرنامه ام کدام است؟
 نگاهی به نقش ملی گرایی در شکاف میان نسل ها

آیا مفهومی  چون ملی گرایی می تواند از وقوع  علی محمدی
كاشناسی ارشد 
شــکاف میان نســل ها جلوگیری کند؟ اگر جامعه شناسی

جواب این ســؤال مثبت باشــد، می توان به 
رویکردهایی تمسک جست تا ملی گرایی افراد یک جامعة چند 
نسلی را تقویت کند و شکاف میان نسل ها را برداشت و اگر جواب 
منفی باشد، باید برای گریز از شکاف میان نسل ها، به مستمسک 

دیگری آویخت.
کسی به دنبال یافتن پاسخ برای پرسش فوق است که از شکاف میان 
نسل ها هراسان باشد؛ حال آنکه، شکاف میان نسل ها یک امر ناگزیر 
است و باید آن را پذیرفت. مفهوم نسل،  در الیه های نه  چندان زیرین 
خود، متضمن معنای شکاف است. آنجا که نسلی وجود دارد، شکاف 
نیز حاضر است. اما ملی گرایی در این میان می تواند چه  کاره باشد؟ 
آیا نسل های تازه تر، ملی گرایی کمتری نسبت به نسل های پیشین 
دارند؟ آیــا مفهوم ملی گرایی در دوران جدید رنگ باخته اســت؟ 
مسلَماً مفهوم ملی گرایی در نسل های متأخر عقالنی تر از نسل های 
متقدم است. همچنین  بروز ُعلقه های ملی گرایانه تا حد بسیاری تابع 
جریانات و وقایع اجتماعی است. تصور کنید به کشوری حمله نظامی 
 شده است و بخش قابل توجهی از مردمان آن کشور به نوعی برای 
دفاع از کشورشان درگیر جنگ شده اند. جنگ، مردمان را در هدفی 
ملی گرایانه هم ساز کرده است؛ اگر چه مبارزان از نسل های مختلف 
و تمایزات مشخص باشند. حاال دوران پس از جنگ همان کشور را 
در ذهن بیاورید. ورزشــکاری از آن کشور در مسابقه ای جهانی در 
حال مسابقه اســت و باز بخش قابل توجهی از مردمان آن کشور با 
پیروزی او شاد و با شکست او اندوهگین می شوند. در اینجا نیز آرمانی 
ملی گرایانه وجود دارد اما آیا می توان گفت ُدوز ملی گرایی در دومی 
 کمتر از اولی است؟ ملی گرایی تا حد بسیاری تابع شرایط اجتماعی 
است. در عین حال باید شکاف میان نسل ها را قبول کرد و وجود یا 

عدم وجود ملی گرایی را به شکاف میان نسل ها نسبت نداد.

َمِن مجازی، َمِن حقیقی
فضای مجازی و نقش آن در شکاف بین نسلی

تفاوت دنیای امروز با سده های پیشین در سرعت  مهدی قادری
انتقال اطالعات و ارتباطات نهفته است. بسیاری از 
دانشــمندان، این عصر را عصــر انفجار اطالعات 
نام گذاری کرده اند. از این زاویه برخی به دفاع از این رهاورد دوران انسان 
مدرن پرداخته و برخی دیگر تیغ در نفی آن کشیده و سعی نموده اند با 
تبیین مشکالت و مضرات این دستاورد، از آن روی برگردانند. شاید بتوان 
اینترنت را مهم ترین وسیلة ارتباطی دنیای معاصر دانست که همچون 
شمشیری دولبه است؛ لبه ای که می تواند به نفع انسان و در جهت رشد 
انسانیت او باشد و لبه ای که می تواند عقب افتادگی و پست شدگی او را به 

همراه آورد.
می توان شکاف نسل ها را فاصله بین عقیده ها، نظرها و ارزش های دو نسل 
متفاوت دانست؛ به طوری که دو نسل، خود را متعلق به دو دنیای متفاوت 

می دانند و خود را با امروز و دیروز یکدیگر مقایسته می کنند.
علل بی شماری موجب این شکاف بین نسلی می گردد؛ از جمله ورود 
فرهنگ های دیگر، پیشرفت تکنولوژی، عدم پیشرفت فرهنگ جامعه با 
تکنولوژی و غرب زدگی که از جمله موارد پیشرفت تکنولوژی، می توان 

به اینترنت و فواید و مضرات آن اشاره کرد.
با وجود تمام مزایای اینترنت در زندگی امروزی، نمی توان آن را خالی از 
عیب دانست. فضای مجازی دغدغه ها و نگرانی هایی را براي خانواده ها 
ایجاد کرده است. نوپدید بودن مســألة فضاي مجازي و عدم آشنایي 
مناســب والدین با این فضا یا کمبود وقت برای نظارت بر فعالیت های 
فرزندان در این فضا، باعث شده فرزندان در خانواده ها به سمت فضای 
خصوصی و هویت مجــازی پیش روند. برون داد ایــن هویت مجازی، 

گسست 
نسل
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اگر بخواهیم 

عوامل و دالیل 
ایجاد بحران 

هویت فرهنگی 
و به ویژه شکاف 

نسلی به وجود 
آمده در جامعه 
خود را بررسی 
نماییم، به طور 

قطع باید یکی از 
مهم ترین آنها را 

رسانه بدانیم

حال و روز فرهنگی ما
رسانه و جایگاه آن در مسأله شکاف نسل

حال و روز فرهنگی جامعة امروز ما، ملغمه ای از  مصطفی موسوی تبار
كارشناسی ارشد 
ادیان و پژوهشگر 

عرصه رسانه
افکار و اندیشه های صحیح و سقیم است؛ البته 
متأسفانه روزبه روز از محتوای صحیح فرهنگی ما 
کاســته و به بخش مقابل افزوده می شود. این 
وضعیت جامعه ای است که بحران مخوف هویِت فرهنگی یقه اش را 
گرفته و به این راحتی ها هم دست از سرش برنمی دارد؛ بحرانی که تمام 

نسل های حاضر در جامعة کنونی ایران را شامل می شود.
یکی از نتایج این بحران سهم ناِک پرمخاطره، ایجاد شکاف نسلی در 
جامعه است. شکاف نسلی را می توان توقف یا کندی انتقال گزاره های 
فرهنگی از نسلی به نسل پس از خود دانســت. اگر نسلی در فرآیند 
اجتماعی کردن نسل بعدی نتواند به نحو مطلوب، فرهنگ خویش را 

منتقل کند، آن جامعه دچار شکاف نسلی می شود.
باید پذیرفت که در فضای فرهنگی ایران اسالمی، معضل شکاف نسلی 
به روشنی قابل مشاهده است و اگر دغدغه مندان فرهنگی کشور عالجی 
برای بیماری مورد نظر نیابند، فرهنگ اسالمی ایرانی را حتی در موزه ها 

هم نمی توان پیدا کرد. دلیل این مدعا در این مختصر نمی گنجد.
اگر بخواهیم عوامل و دالیل ایجاد بحران هویت فرهنگی و به ویژه شکاف 
نسلی به وجود آمده در جامعه خود را بررسی نماییم، به طور قطع باید 
یکی از مهم ترین آنها را رسانه بدانیم. یک استقرای کوچک از وضعیت 
فرهنگی جامعة فعلی ایران، نمایش گر اوج قدرت رسانه در فرهنگ سازی 
است. نسلی که به وسایل عصر مدرن و پسامدرن مجهز شده و تفکرات 
متفاوت و متناقض ضدفرهنِگ خودی، داشته های او را آماج حمله های 
بی امان قرار داده است، نمی تواند فرهنگی دست نخورده و سنتی داشته 

باشد و به طور قطع دچار شکاف فرهنگی خواهد شد.
بر این اساس، اگر به فکر انتقال فرهنگ خویش و عدم شکاف نسلی 
هستیم، باید به جنگ رسانه های غیرخودی برویم و این امر ممکن 
نیست مگر با اســتفاده از خود رســانه. باید پذیرفت که هیچ ابزاری 
توانایی هماوردی با رسانه را ندارد و اگر بگوییم فرهنگ یعنی خروجی 
رسانه، سخنی گزاف نگفته ایم. این اندیشه ای خام و نسنجیده است که 
ذات رسانه فاسد است و نباید از این ظرف نجس برای ساخت فرهنگ 
استفاده کرد. اگر کسی ذات ابزار را بد بداند، به طور حتم نمی داند ابزار 
یعنی چه. مهم، کارکرد ما از این ابزار است. این کارکرد است که خوب و 
بد دارد، نه خود ابزار. رسانه تنها یک ابزار تبلیغ فرهنگ است نه بیشتر و 

آنچه برای ما موضوعیت دارد، فرهنگ اسالمی ایرانی است. 
در دوران جدید، منبر واقعی تبلیغ فرهنگ و راه درمان شکاف نسلی 
ایجاد شده، استفاده از توان باالی رسانه ایی است و ما باید مرد زمان خود 
باشیم. فرهنگی که منبع، ابزار و هدف فرهنگ ها و خرده فرهنگ های 
رقیب را نشناسد و توان خود را بیش از توان حریف نکند، محکوم به 
نابودی است. بر دغدغه مندان فرهنگی ما بایسته است که نگاهی عمیق 
و دقیق به جایگاه رســانه در ایجاد و حل مشکالت فرهنگی جامعه 

بیندازند. چه بسا عزم و جهاد در فرهنگ، همین باشد.

کمتر شدن هر چه بیشتر سطح ارتباط فرد با خود و دیگران است. این 
موضوع سبب می شــود در عرصه های اجتماعی شاهد کاهش درک دو 
نسل و گسسته شدن تدریجی فضای فکری و ارزشی از هم باشیم. این 
گسستگی میان والدین و فرزندان و به تعبیر دیگر، میان نسل ها باعث 

ایجاد تنش های بعدی و تزلزل در نهادهای سنتی شده است. 
شکاف نسلی که به دلیل رشد تکنولوژي به وجود آمده است، می تواند 
یکی از مهم ترین تهدیدات فضای مجازی برای جامعه باشــد که آن را 
می توان در مواردی مثل از بین رفتن سنت ها، کاهش نقش خانواده به 
عنوان ناظر، عدم به وجود آمدن فرهنگ استفاده درست از تکنولوژی، از 
بین رفتن حرمت ها میان افراد جامعه و فرزندان و والدین و کاهش ارتباط 

افراد با یکدیگر مشاهده کرد.
حال آیا با ممنوعیت استفاده از اینترنت، این شکاف پر خواهد شد و آیا 

می توان با حذف صورت مسئله، این مشکل را حل نمود؟ 
از جمله راهکارهای از بین بردن شکاف نســلی و تبدیل آن به فرصت ، 
تشویق فرزندان به شرکت در فعالیت هاي اجتماعي از جمله فعالیت های 
مذهبی مساجد است که نیازمند پرنگ تر شدن فعالیت های حوزه های 
علمیه با توجه به پیشرفت علم و عدم بیان مسائل تکراری توسط طالب 
و آشنایی هر چه بیشتر آنان با تکنولوژی روز است. این امر باعث جذب 
جوانان به مساجد می شود. در خانواده هم والدین باید سعي کنند اوقات 
بیشتري را با فرزندان خود در فضاي بیرون از خانه بگذرانند؛ به طوري که 
فرزندان از نظر عاطفي، احساس خأل نکنند و جهت جبران این کمبود، به 
فضاي مجازي پناه نبرند. با توجه به اینکه بیشتر کاربران اینترنت نوجوان 
و جوان هســتند، برای جلوگیری از اعتیاد اینترنتی الزم است عالوه بر 
فرهنگ سازی، والدین نیز بر رفتار اینترنتی فرزندانشان کنترل و نظارت 
منطقی داشته باشند؛ نه به گونه ای که به طور کلی مانع آنها شوند و نه به 
شــکلی که آنان را کاماًل رها و آزاد بگذارند که در هر دو صورت ضرر آن 

متوجه فرزندانشان خواهد بود.
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    ماهنامه    فرهنگی،آموزشی وترویجی   

مسجد

این مسأله در سایر کشورها مانند ایران نیز گاه با ریشه تقلید از غرب و 
گاه به طور قهری، قابل مشاهده است و از این حیث، گاهی نوِع برقراری 
ارتباط گفتاری بین یک نسل را می توان نشانه ای از مفاهمه مشترک 
بین نسلی و نیز اعتراض، فاصله و بلکه گسست با نسل پیشین انگاشت.

2. تغییر در مناسبات ارتباطی و تعامات اجتماعی
با تغییر نوع نگرش و ارزش های یک نســل، نحوه تعامالت اجتماعی 
جامعه نیز دستخوش تغییرات بنیادین خواهد شد. تغییر در نوع نگاه 
به جایگاه افرادـ  مثاًل رتبه و جایگاه بستگان یا دوستان یا همکارانـ  
می تواند میزان و نحوه ارتباطات اجتماعی را متأثر سازد؛ به نوعی که 
گاه مثاًل در یک نسل، خانواده در درجه اول اهمیت ارتباطی است؛ ولی 
در برهه و نسلی دیگر، گروهِ همساالن یا همکاران چنین جایگاهی دارند. 
یا مثاًل در یک نسل، ارتباط بی ضابطه با جنِس مخالف یک ناهنجاری 
اخالقی و یک ضد ارزش تلقی می شود؛ ولی در نسل دیگر یک فرصت 
برای شــناخت و مقدمه ای برای انتخاب و زندگِی بهتر و از این حیث 

اقدامی است ارزشی!        
3. نقد انکارآمیِز انگاره های ارزشی نسل پیشین

تحت الشعاع قرار گرفتن مناســک مذهبی و اعتقادات دینی و برهم 
خوردن نظام ارزشی حاکم بر فرهنگ عمومی جامعه، مقایسه آموزه های 
فرهنگیـ  ارزشی نسل گذشته با آموزه های مکاتب و ادیان و آیین های 
دیگر و به چالش کشــیدن برخی از ضروریات ارزشی و دینی، ظهور 
اندیشه های دینی و شــکل گیری نظام نوپدیِد ارزشی در میان نسل 

جدید، یکی دیگر از مشخصه های روشن شکاف نسلی است. 
4. عدم درک متقابل و تفاهم طرفینی بین دو نسل

اگر در یک نسل از جامعه چنین مسأله ای پیدا شود، نمودی از »شکاِف 
درون نسلی« است؛ ولی اگر چنین پدیده ای در سطحی عمیق تر و 

گسترده تر بین دو نسل از یک جامعه مشاهده شود، نشانه ای 
از شکاف نسلی است. گفتنی آنکه این عدم درک متقابل 

اگر حاصل ضرورت های تغییرات طبیعی و تاریخی 
یک جامعه باشد، نمی تواند و نباید 

نشانه ای از شــکاف نسلی تلقی 
گردد.

5. نقِد سنت های اجتماعیـ  
تاریخی و گرایش عمیق 

به لوازم فکری و رفتارِی 
مدرنیته

ســنتی انگاشــــــتِن 
ارزش هــای فرهنگــِی 

نسل پیشین و نیز گرایِش 
عمیق و اعتقاد راسخ به همة 
آموزه های عصر مدرن و التزام 
به لوازِم مدرنیته، یکی دیگر از 
نشانه های شکاف نسلی است.

شکاف نسلی به عنوان پدیده ای فرهنگیـ   محمدجواد 
اجتماعی كه از باورداشت ها تا رفتار فردی و مقدمی شهیدانی

اجتماعی، مناسبات ارتباطی و سبک زندگی 
را در یک جامعه تحت الشعاع قرار می دهد، به مثابه یک انقاب 
ـ فرهنگی است كه از عمیق ترین الیه های وجود انسانی  اجتماعی 
تا روبنایی ترین مسائل رفتاری را تحت تأثیر خود قرار می دهد. 
این است كه نشانه شناسی چنین پدیده ای نیز مانند خود این 
پدیده اجتماعی، امــری پیچیده و پُراهمیت اســت. دربارة 

نشانه شناسی شکاف نسلی چند نکتۀ حائز اهمیت وجود دارد:
الف( نشانه های شکاف نسلی لزوماً تابع یک سری مناط ها و مالک های 
مشخص نبوده، در هر جامعه ای بسته به میزاِن تحقِق شکاف نسلی و نیز 
زمینه ها و لوازِم محیطِی خاِص این پدیده در آن جامعه خاص، باید به 
نشانه شناسی شکاف نسلی در آن جامعه پرداخت. یعنی نشانه شناسِی 
شکاف نسلی تابعی از مختصاِت محیطی و مناسباِت فرهنگیـ  اجتماعِی 
خاص هر جامعه است و نمی توان با الگوها و مالک های کلیشه ای ادعای 

نشانه یابی شکاف نسلی داشت.
ب( اندیشــه در نشانه شناســِی بومِی شــکاف نســلی، مبنای عمِل 
اندیشه وران و مصلحان اجتماعی، مسئوالن سیاسی، فعاالِن فرهنگی و 
آحاِد جامعه در ماهیت شناسی و تحلیِل شکاف نسلی است و از این حیث 
یک ضرورت اجتماعی تلقی می شود. چه اینکه هر اقداِم آگاهانه سلبی یا 
ایجابی در تناسب با این پدیده، تابع شناخت دقیقی از ماهیت آن است 

که این شناخت در مرحله نشانه شناسی تحقق می یابد.  
ج( نشانه شناســی راهنمودی به ماهیت شناسی شکاف نسلی است و 
شناخت نشانه ها ما را به ماهیت و واقعیِت این پدیده اجتماعی و تبیین 
ابعاد آن رهنمون می سازد؛ ولی بین نشانه ها و شکاف نسلی تالزم قطعی 
ـ رابطه ِعلّی و معلولیـ  برقرار نیست؛ لذا همیشه نمی توان با بروز برخی 
از نشانه ها، حکم به وقوع قطعی شکاف نسلی در یک جامعه داد. گرچه 
در صورتی که چنین پدیده ای رخ داده باشــد، کشــف نشانه ها امری 

ممکن، ضروری و کاربردی است.
د( نوِع نگاه به پدیده »شکاف نسل ها« و تعریف ما از آن، در امکان سنجی 
وقوعی، اثبات یا نفِی تحقق اجتماعی، ابعاد، میزان، مالک ها و نشانه ها، 
تفاوت ایجاد می کند. پیش از پژوهش میدانی به منظور کشف نشانه های 
شکاف نسلی، باید منطِق پژوهش در چنین پدیده ای و مالک تعریف آن 
مشخص شــود.   با توجه به این مطالب، گرچه نشانه های پدیده شکاف 
نسلی در این مقال مختصر نمی گنجد و شامل موارد متعددی است، برخی 

از  شاخص ها و نشانه های شکاف نسلی را به اختصار از نظر می گذرانیم.
1. تغییر در ادبیات رایج و صنفی شدِن نوِع واژه گزینی و استفاده 

از نشانه های زبانی
یکی از روبنایی ترین نشانه ها را باید در ساحت ادبیات گفتاری و ارتباطی 
ُجست. در برخی کشورهای غربی یکی از  مشخصه های برخی مکاتب 
فکری، تیپ، زبان و ادبیات خاص اســت؛ یعنی نوعی اراده و اختیار در 
بروز اعتراضات مدنی و تغییرات عدیده اجتماعی، ادبیات و زبان است. 

مرا کشـــف کنید
بررسی نشانه های شکاف نسلی

گسست 
نسل



  
 با وقوع فاصله 

عمیق اعتقادی، 
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مشغولند
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در مســیر حرکت جامعه، نقش ایفا خواهد کرد. ازاین رو چه بســا 
روزگاری جامعه نخبگانی یک کشور آرمان خود را حضور در کشورهای 
پیشــرفته و وارد کردن محصوالت مدرنیته بداند و روزگاری دیگر 
گرایش به تقویت بنیان های علمــی، اقتصادی و فرهنگِی بومی یک 
ارزش تلقی شود. یا مثاًل روزگاری میراث ملی مانند نفت با افتخار به 
کشورهای دیگر واگذار گردد، ولی در دوره ای دیگر نسلی ملی شدن 

این صنعت را مایه افتخار بشمارد.
3. تحت الشعاع قرار گرفتن مسأله وحدت و امنیت ملی: با وقوع 
فاصله عمیق اعتقادی، فرهنگی و اجتماعی بین دو نسل از یک جامعه، 
وحدت کلمه از بیــن می رود و اجتماع به جوامــع کوچک تر تبدیل 
می شــود که به جای اتحاد در حفظ کیان اجتماعی، به نزاع مداوم با 
یکدیگر مشغولند و در نتیجه آن وحدت ملی شکننده و امنیت ملی 

ناپایدار می گردد.
4. تضعیف جایگاه خانواده و تغییر مطلوب ها و مناســبات 
رفتاری: با تغییر رویکرد رفتاری یک نسل از جامعه، رویه های رفتاری 
و ارزش های اخالقی دگرگون می شود. یکی از نمودهای روشن آن، 
تضعیف جایگاه خانواده می باشــد که در جامعة ایرانی کانون بروز و 
رشد ارزش های رفتاری است. نوع مراوده برخی از افراد نسل جدید در 
انتخاب همسر، تعامل با اعضای خانواده، عدم رعایت حریم خصوصی 
در حضور نامحرمان، نمونه های کوچکی از پیامدهای منفِی شکاف 

نسلی در آینده است. 
5. تغییر در سبک زندگی: دگرگونی در نوع زیست انسان ها لزوماً 
یک آفت و آسیب نیست. چه بسا روش های اشتباه فراوانی که در زندگی 
نسل گذشته بوده است و اتفاقاً با گسست نسلی مرتفع می شود. اما با 
مشاهده حرکت بدون تفکر و تقلیدی نسل نو، کفه این تغییر به سمت و 
سوی یک آسیب اجتماعی سنگینی می کند. تغییر در معماری، پوشش، 
الگوها و ادبیات رفتاری و برخوردهای اجتماعی، نوع نگاه به انگاره های 
مذهبی، نحوه تعامل با دنیای مدرن و محصوالت متنوع آن، همه و همه 

نمونه های تجلی آسیب های شکاف نسلی در سبک زندگی است.
6. ایجاد فضای عمومِی میل به احســاس استقال و عدم 
تعلق به گذشته: این مورد به نادیده انگاری گذشته منجر می شود. 
کهنه انگاری همة انگاره های نســل پیشین، ســنتی دانستن همة 
داشــته های فرهنگی، دینی و ارزشــی، و در نتیجــه نابودی همة 
ریشه های فرهنگی و بنیادهای اعتقادی و دینی، یکی دیگر از آفات 

شکاف نسلی است.
7. گرایش به شکستن تابوها و گذر از خطوط قرمز: میل به تجربه 
کردن ناآزموده ها و تجربه مجدد تجربه های مردمان عصر مدرنیسم که 
تا پیش از وقوع گسست نسلی امکان تجربه کردن آنها وجود نداشت، 
در هم شکستن حریم ها و احترامات موجود با هدف تبدیل و تغییر قید 
و بندهای اخالقی، پندناپذیری و تجری در مقابل امر و نهی دینی و بر 
هم زدن نظام ارزشی نسل گذشته که میراث معنوی و هویت اجتماعی 

هر کشوری است، نمونه دیگری از آفت های شکاف نسلی است.

پدیــده شــکاف نســلی، موضوعی  لیا كریمی 
مناقشه برانگیز در بحث های اجتماعی و شنبه بازاری

فرهنگی اســت كه در سال های اخیر در 
مــورد جامعه ایرانی نیــز مصداق یافته اســت. در میان 
تحلیل گران و اندیشمندان علوم اجتماعی در مورد وقوع 
شکاف نسل در ایران اختاف نظر وجود دارد. برخی معتقد به 
وقوع این پدیده در جامعه ایرانی هستند و ازاین رو در پی 
آسیب شناسی و ارائه راه حل های مختلف در مورد كاهش 
آفات و آسیب های آن برآمده اند. در مقابل برخی اساساً وقوع 
چنین پدیده ای را در جامعه ایرانی منکرند و در پی توجیه 
اختاف های نسل گذشته با نسل نوخاسته ایرانی هستند و 

تحلیل دیگری از این فاصله نسلی ارائه می دهند.
اما قدر مسلّم این اســت که فاصله نســلی و در نتیجه ایجاد برخی 
آسیب های اخالقی، فرهنگی و اجتماعی ناشی از آن در جامعه ایران 
وجود دارد. حتی اگر کسی اعتقادی به وقوع پدیده »گسست نسلی« 
در ایران نداشته باشد، باز هم نمی تواند و نباید از آسیب شناسی مرتبط 
با چنین پدیده ایـ  هرچند در حد مرور احتماالت - شانه خالی کند. 
بدیهی اســت برخی از این آســیب ها نظر به آینده دارد و با توجه به 

تعمیق پدیده شکاف نسلی، مصداق عینی می یابد.
1. ایجاد فضای بی اعتمادی طرفینی بین دو نســل: از جمله 
آسیب های مهم این موضوع، بی اعتباری ارزش های نسل نخست نزد 
نسل نو است که در نتیجه آن، گرایش به ارزش های جایگزین 
امری عادی و طبیعــی خواهد بــود. رواج پدیده هایی مانند 
عرفان های نوظهــور و معنویت گرایی هــای غیردینی، یکی 
از شــواهد این مدعا اســت. نوع نگاه انحصاری به عقاید نسل 

به آن، توسط نسل گذشتهـ  نو و بی اعتمادی 
که قضاوت ها و برخوردهای 
ســلبی و دفعی زیــادی را 
الزم آورده ـ روی دیگر سکه 

بی اعتمادی طرفینی است.
2. تغییر در نحوه نگرش 
به سرمایه های تاریخی 
و اجتماعــی: اختالف 
در نحوه استفاده از انواع 
ســرمایه های اجتماعی 
ـ اعم از مادی و معنوی 
ـ، یکی دیگــر از آفات 
شکاف  نسل است که در 
تصمیمات راهبــردی آحاد 
جامعه اثر مســتقیم دارد و 
در چگونگــی مواجهــه با 
رویدادهای سرنوشت ساز 

من متهــــم نیستم
نگاهی به آفت های شکاف نسل
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مسجد

 
  
مسجد با توجه به 
ویژگی ذاتی خود 
که محل تجمع 
تمامی نسل ها از 
کودک و نوجوان 
تا جوان، میانسال 
و کهنسال 
می باشد، نقطه 
عطف و تالقی 
تمامی نسل ها با 
تمامی سالیق 
و رفتارها نیز 
هست

 

را مهیا کند.
یعنی مسجد می تواند با تعریف یک نقشه جامع، فرآیندی را طراحی 

و اجرا کند که طی آن:
1. تمامی نســل های موجود در خانواده به پاسخ سؤاالت و شبهات 

فکری خود برسند؛
2. به نیازهای روحی و عاطفی تمامی نسل ها، در خور نیازها و شرایط 

هر کدام پاسخ داده شود؛
3. زمینه تعامل مناسب افراد خانواده در سایه آموزش آموزه های دینی 
و الهی به تمامی افراد خانوده و نیز بسترســازی اجرای آن آموزه ها 

ایجاد گردد؛
4. با میانجی گری، به رفع تنش های طبیعی و البته بعضا غیرطبیعی در 

بین نسل های مختلف موجود در بین افراد خانواده بپردازد.
برنامه های كاربردی در این راستا با توجه به ظرفیت مسجد 

كدام است؟  
1. برگزاری کارگاه ها و کالس های آموزشــی برای والدین به منظور 

تصحیح شیوه های رفتاری با فرزندان و بالعکس؛
2. برگزاری برنامه ها و اردوهای مشترک خانوادگی به منظور ایجاد 

انس و الفت بین اعضای خانواده؛
3. طراحی و برگزاری مســابقات خانوادگی با تکیه بر تقویت روحیه 
هم دلی و همکاری در خانواده ها؛ برای مثال می توان مســابقاتی را 
طراحی کرد که در آن دختران و مادر خانواده با همکاری یکدیگر به 
خلق آثار هنرهای دستی بپردازند و یا پسران خانواده همراه با پدر در 

مسابقات ورزشی شرکت نماید. 
4. برقراری ارتباط با مدارس همجوار مسجد و برگزاری تمامی موارد 

پیش گفته در مدارس؛
5. تشکیل تیم رفع اختالفات برای ورود به اختالفات حاد خانوادگی 

برای میانجی گری؛
6. ترویج سبک زندگی ایرانی اسالمی برای مقابله با تهاجم بی امان دشمن 

برای از بین بردن بنیان خانواده از طریق تمامی راهکارهای یاد شده؛
7. تالش برای رفع مشــکالت اقتصادی خانواده ها کــه باعث بروز 
ناهنجاری هایی از جمله کار کردن مادر خانواده در خارج از منزل و نیز 

بروز مشاجرات شدید بین اعضای خانواده می گردد. 
که می توان با موارد ذیل به این مهم پرداخت:

1. تأسیس صندوق قرض الحسنه؛
2.  تأسیس خیریه؛

3.  ورود به مقوله اقتصاد مقاومتی و ایجاد شغل های کوچک محلی و 
نیز ایجاد کار در خانه برای زنان سرپرست خانوار.

 جمع بندی:
در پایان می توان مســجد را با توجه به جایگاه دینی و 

اجتماعی آن و نیز با توجه به ظرفیت های بی بدلیل 
آن در تجمیع تمامی نســل ها با تمامی سالیق 

اخالقی و رفتــاری در زیر ســایه لطف الهی 
)در مسجد(، بهترین مکان برای ایجاد اتحاد 
نســل ها و دوری از شــکاف و گسست نسل ها 

دانست.

گسست نسل آسیب های بسیاری برای 

حجت االسام رضا نصیری
امام جماعت مسجد 

امام جواد)علیه السام( 
شهر پرند

جامعه ایرانی - اســامی دارد؛ از جمله 
اختال در فرآیند الگوسازی، عدم تعهد به 
و  اختافــات  خــودی،  فرهنــگ 
ناســازگاری های فکــری و رفتاری بین 

والدین و فرزندان و... .
عوامل مختلفی دست به دست هم داده اند تا 
بین نسل حاضر با نسل گذشته فاصله فکری 
ایجاد شود؛ مثا اشتغال روز افزون والدین 
یکی از آن عوامل است. این امر باعث می شود والدین از خانه و 
مسئولیت مربوط به آن دور شوند و در نتیجه، ظرفیت روحی و 
روانی كافی را برای روبه رو شدن با فرزندانشان و حل مسائل آنان 
نداشته باشند كه به مرور زمان، شکاف بین این دو نسل به وجود 
خواهد آورد. یکی دیگر از عوامل گسست نسلی، نفوذ فرهنگ 
بیگانه است. نسل جدید بیش از نسل بالغ و با تجربه در معرض 
هجوم فرهنگی قرار دارد. گرایش به فرهنگ بیگانه در نسل نوپا 
و دفاع از آنچه انتخاب كرده موجب می شود نسل بالغ هم برای 
دفاع از موجودیت خویش، با سرسختی موضع گیری نشان دهد 
و از فرهنگ خود دفاع كند؛ در نتیجه تقابل و تضاد بین نسل ها 

پیش خواهد آمد كه گسست نسل ها را نتیجه خواهد داد. 

 مسجد در این رابطه چه جایگاهی دارد؟ 
مسجد با توجه به ویژگی ذاتی خود که محل تجمع تمامی نسل ها از 
کودک و نوجوان تا جوان، میانسال و کهنسال می باشد، نقطه عطف و 

تالقی تمامی نسل ها با تمامی سالیق و رفتارها نیز هست.
از این رو مسجد می تواند نقش بی بدیلی را در حفظ و انسجام نسل ها 
ایفا کند و یا با ضعف و عملکرد اشــتباه می تواند تسریع کننده روند 

گسست نسل ها باشد.
 مسجد چگونه می تواند اتحاد نسل را از خانواه شروع كند؟ 

با بسترسازی مناسب با توجه به ویژگی یاد شده، مسجد می تواند 
مختلف در یک خانواده زمینه ارتباط صحیح و منطقی نسل های 

مسجد
 بهترین مکان 

برای اتحاد نسل ها

گسست 
نسل
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بررسی رفتار 
جوان بدون 

ارزیابی و 
موشکافی 

زمینه ای رفتاری 
او اشتباه است. 

اگر نگاهمان 
به نسل نو و 

قضاوتمان را 
دربارۀ آنان تغییر 

دهیم، تعامالت 
ما با آنها آسان تر 

و بهتر خواهد 
شد

چشم هـــا را 
باید شست...

بسیاری از اوقات باید عینکمان را عوض 

حجت االسام 
جمال هادیان

 مدیر ناحیه عامه 
طباطبایی

کنیم و جور دیگری به مسائل اطرافمان 
بنگریم. تغییر نگاه می تواند بسیاری از 
گره ها را بگشاید. باید بی پرده به این نکته 
اشاره کرد که جامعة فعاالن فرهنگی نیز 
باید عینک های قدیمی شــان را کنار 
بگذارند و با دید وسیع تری پا به عرصة 
فرهنگ بگذارند. وقتی نگاه ها به واقعیت 
نزدیک تر شود، رویکردهای برنامه ریزان 
فرهنگ نیز مسیر بهتری به خود می گیرد. برای مثال در نوع 
نگاه ما به جوان امروز، قدری توبیخ و سرزنش پنهان شده است. 
نخستین چیزی که برای اصالح جامعة جوان به ذهن خطور 
می کند، سرزنش جوان به خاطر اشــتباه یا گناه یا سلیقة او 
است. حال آنکه با یک واکاوی و تغییر نگاه متوجه خواهیم شد 
که مســائل فراوانی در اشــتباه یا گناه جوان نقش دارد که 
بســیاری از آنها به او مربوط نمی شــوند و خانواده، جامعه، 

مسئوالن و... هم در عملکرد او نقش داشته اند. 
بررسی رفتار جوان بدون ارزیابی و موشکافی زمینه ای رفتاری 
او اشتباه است. اگر نگاهمان به نسل نو و قضاوتمان را دربارة 
آنان تغییر دهیم، تعامالت ما با آنها آســان تر و بهتر خواهد 
شد. پیامبر گرامی اســالم )صلی اهلل علیه و آله( با یاران خود 
نشسته بودند که نگاهشان به جوانی قدرتمند و قوی افتاد که 
از صبح زود مشغول کار کردن بود. یاران رسول خدا گفتند: ای 
کاش جوانِی خود را در راه اطاعت خدا صرف می کرد! پیامبر 
رحمت فرمود: »این ســخن را نگویید؛ زیرا اگر او برای خود 
تالش می کند تــا محتاج دیگران نباشــد، کارش در راه خدا 
است. همچنین اگر به خاطر پدر و مادر یا خانوادة فقیری کار 
می کند تا آنها را بی نیاز سازد، در راه خدا است. اما اگر به خاطر 

فخرفروشی و جمع مال تالش کند، در راه شیطان است«.1
نگرش جامعه و متولیان امر به جوانان همواره بر صواب نیست 
و تصحیح این نگرش جهت کنترل گسست نسلی ضروری و 
الزم به نظر می رسد. بسیاری از رفتارها و عملکردهای جوانان 
با نیت و روح دینی انجام می شود و فقط به درک مشترک و 

جهت دهی سالم نیاز دارند. 
چشم ها را باید شست، جور دیر باید دید...  

پی نوشت
1- فیض كاشانی، المحجه البیضاء، ج3، ص140.

امام جماعت تأثیرگذار باید ...
روحیه و شخصیت معنوی داشته باشد. عالم  حجت االسام 

محمد اسکندری 
مسجد صاحب الزمان 

منطقه 14

بودن، عالقه مندی به ارشاد و راهنمایی، تبلیغ 
دین و مؤمن بودن امام جماعت، تأثیر بســیار 
زیادی در از بین بردن شکاف بین نسل ها دارد. 
امام جماعت آشنا به علم مردم شناسی، جوان شناسی، جامعه شناسی 
و اهل مطالعه، خوش بیان، آشــنا با فضای مجازی و انفورماتیک،  
ارتباط عاشقانه با جوانان و مشاوره دادن به نسل جدید، همه تأثیر 

باالیی در جذب نسل جدید دارد.

من و جوان امروز
راهکارهایی برای تعامل با نسل نو

1. جوان امروز را با دوران جوانی خود مقایسه نکنیم. جوان متعلق 
به نسل پیش رو است، نه زمان قدیم. از او نخواهیم مثل ما فکر کند، 

مثل ما زندگی کند و یا مثل ما لباس بپوشد.
2. خواسته های نسل امروز را باور داشته باشــیم. جوان امروز نیز 
انسان و دارای فکر و اراده است. به فکر و خواست او احترام بگذاریم. 
اگر مخالف نظر ماست با منطق و دلیل و با محبت او را قانع کنیم، 

نه با تحکم و زور.
3. به جوان امروز، زیاد امر و نهی نکنیم و از موضع قدرت دســتور 

ندهیم. محبت شاه کلید است.
4. خواسته خودمان را بر نسل حال حاضر تحمیل نکنیم.

5. سعی کنیم خطاها، لجبازی ها و مخالفت های نسل امروز را نادیده 
بگیریم و با او از درِ لجبازی وارد نشویم.

6. در جمع فامیل، دوستان، هم محلی ها و... شخصیت و کرامت او 
را حفظ نماییم.

7.  از کوچک کردن او پرهیز نموده و همیشه سعی کنیم که وی را 
فردی مقتدر معرفی کنیم.

8. جوان را موجودی بی خاصیت معرفی نکنیم.
9. اگر جوان قادر به انجام کاری نبود، او را با محبت راهنمایی کنیم.

10. هر چه می توانید محبت کنید و از این کار هرگز خسته نشوید. 
امور تربیتی، تدریجی است و اگر کسی مشکل اخالقی داشته باشد، 

مدت ها طول می کشد تا اصالح شود.
11. اگر زود عصبانی می شویم و از کوره درمی رویم، با توکل بر خدا 
و با تمرین و تسلط بر اعصاب، از خانواده بخواهید که شما را جهت 

غلبه بر خشم کمک کنند.
12. پدر و بزرگ و امام جماعت مســجد باید تحملشان از دیگران 

بیشتر باشد و کوتاهی های جوانان را با اغماض و گذشت بنگرند.
13. اگر جوان جسارت زبانی به ما کرد، در مرحله اول بی تفاوت بوده 

و عکس العملی نشان ندهیم. 
14. نباید انتظار داشته باشیم که نسل جدید هر آنچه که توقع داریم 

برآورده نماید.
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مسجد

 
  
فراگیری تربیت 
دینی یکی از 
مهم تریِن این 
ابعاد است که 
با استمداد از 
آن می توان 
فاصله ها، 
برخوردها و 
کشمکش های 
نسلی را با 
کمترین هزینه 
و بدون منجر 
شدن با گسست 
نسلی، مدیریت 
کرد

 

صحیِح آن، بسترهای انقالب در نظام ارزشی یا انکاِر همه گیِر اصول 
فرهنگِی جامعه را از بین خواهد برد. نموِد این تربیت دینی در میان 
نسل جدید نیز مواجهه آنها با اصالت های فرهنگی پیشین است که 
بازنگری در آنها را معقول و منطقی و به دور از دلزدگی انکارآمیز یا 

انتخاب های خلق الساعه خواهد کرد.
فرآورِی اجتهادی و روزآمِد دین نیز جامعه را در مواجهه با اندیشه ها 
و اصالت های وارداتی که نوعاً ســوغاِت عصر مدرن است، تقویت 
خواهد کرد و به نیازهای نوپدید که بر اســاس اقتضائات زمانی و 
مکانی در جامعه به وجود می آید، پاسخ می گوید. ضمن اینکه عماًل 
رویکرِد نسل نو را از انفعاِل محض در مقابِل پاسخ های انحصاری به 

مسائل درون نسلی، خارج می سازد. 
جانب دارِی استداللی از نظاِم ارزشِی موجود، با رویکرد اصالِح موارد 
غیر قابل دفاع، ایجاِد گفتمان فرهنگی بین نســلی، ارائه الگوهای 
رفتاری و زیستی متناســب با انتظارات نسل جدید و اصالت های 
فرهنگی و ارزشــی، پیشــگیری از یک جانبه نگری و حق انگاری 
مطلق در بین دو نسل از جامعه، دعوت نســل اول به دفاع عملی 
از اصالت های فرهنگی و پرهیز از شــعارزدگی، ایجاد فضای درِک 
متقابل و دعوت به مشترکات اعتقادی، فرهنگی و رفتاری، مبارزه 
جدی با نهادینه شــدن نوعی بی تفاوتِی درون نســلی و بین نسلی 
و گسترش اندیشــه های منفعت طلبانه و فردیت گرایانه، از جمله 
کارکردهای دین و اخالق در پیشگیری از شــکاف نسلی در یک 

جامعه دینی است.

قطع پیوندها و روابِط بیِن نســلی، فصل مهم  سهراب مقدمی 
كارشناسی ارشد 
معارف با گرایش 
انقاب اسامی

تحقق شکاف نسلی است که این شکاف عمدتاً 
در مشترکات فرهنگیـ  ارزشی اتفاق می افتد. 
مادامی که اهتمام نســل نــو در جامعه ای بر 
دگرگونی اصالت های فرهنگی و عناصر اصیل و ارزشی تعلق گیرد و 
هم صدایی آنها در بازتعریِف نظاِم ارزشی، منجر به اختالِف معنادار 
در باورهــا، تصورات، بینــش فکری، جهت گیری های ارزشــی و 
الگوهای رفتاری در میان نسل ها گردد، شکاف نسلی در سطحی 
عمیق اتفاق افتاده است که به مثابه یک انقالِب ارزشی و اجتماعی 

خواهد بود.
دین در این میان نقش مهمی در پیشــگیری، محدودســازی یا 
جهت دهی تغییراِت بنیادین فرهنگی اجتماعِی ناشــی از شکاف 
نسلی دارد. از یک سو کاربسِت آموزه های اخالقی و دینی می تواند 
در نحوه برخورد نســل پیشــین با ارزش های نوپدید در نسل نو و 
نیز در مهارت آموزی به آنها در انتقال مفاهیم ارزشــی که یکی از 
عوامل اصلِی بروز این پدیده اســت، تأثیر بســزایی داشته باشد و 
زمینه تغییرات عمیق فرهنگی و موجباِت دلزدگی از فرهنِگ رایج 
را از بین ببرد. از دیگر ســو، بازتعریِف اجتهادی و روزآمِد دین در 
عرصه نیازهای نســل نو به منظوِر برآورده کردن انتظاراِت خاِص 
دورن نســلی، اصالِح تصوراِت عمومی، مقابله با القائاِت مکاتب و 
ادیان، تطبیِق ارزش های اجتماعی، اخالقی و فرهنگِی وارداتی با 
فرهنِگ دینِی رایج به منظــور روزآمدی یا دفاع معقول از فرهنگ 
رایج، تعمیق باورهای بنیادین و پرهیز از جمود بر ســِر آموزه ها و 
عناصِر قابل تغییر فرهنگ دینی، می تواند در پیشگیری از شکاف 

نسلی مؤثر باشد.  
نقِش پردامنه و انکارناپذیِر دین در عرصه پیشگیری یا آسیب زدایی 
از پدیده شکاف نسلی، در ابعاِد متنوعی قابل طرح است. فراگیری 
تربیت دینی یکی از مهم تریِن این ابعاد است که با استمداد از آن 
می توان فاصله ها، برخوردها و کشــمکش های نسلی را با کمترین 
هزینه و بدون منجر شدن به گسست نسلی، مدیریت کرد. اهتمام 
ســازمان یافته به انتقال مفاهیِم ارزشــی و اندیشه در روش های 

»دین حداکثری« 
و »دین حداقلی«

نقش دین و اخاق در پیشگیری از شکاف نسلی

گسست 
نسل
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موقعیِت خاص 
مسجد از حیث 
فضای فیزیکی 

و جایگاه 
متافیزیکی، 

موجب آن 
است که کانوِن 

مهارت آموزی در 
باِب روش های 

روزآمِد انتقال 
مفاهیم دینی 
بوده و سبک 

زندگی مطلوب 
را تصویر کند؛ به 
گونه ای که در آن 
به همۀ نیازهای 

انسانی توجه 
شده باشد

مفاهیم دینی بوده، با بهره مندی از فضای مناسک دینی و مناسبت های 
مذهبی، نمونه های جامعی از الگوی انســان و سبک زندگی مطلوب را 
تصویر کند؛ به گونه ای که در آن به همة نیازهای انسانی توجه شده باشد.

3. هیئت های مذهبــی، پایگاه های مقاومت بســیج و 
كانون های فرهنگی

خأل معنویت، بحران هویت، اجتماعی شدن، درگیری با آموزه ها و لوازِم 
عصر مدرن، ایجاد رشد سریع فرهنگی و تغییرات سریع در مناسبات 
رفتــاری و ارتباطی که به ایجاد فضای عدم درک متقابل بین نســلی 
انجامیده است، همه از جمله زمینه های اثربخشی تشکل های مذکور 
است. هیئت ها با تکیه بر ابعاِد احساســی و عاطفی دین و خصوصاً با 
استمداد از واقعه انسان ساز عاشورا، زمینه های گرایش نسل جوان به 
دین و دلدادگی به معارف را فراهم می کنند، به نیازهای معنوی پاسخ 
می دهند، زمینه رشد اجتماعی و شکل گیری مناسبات رفتارِی مثبت 
و پویا با گروه همساالن را فراهم می آورند و با گره زدِن زندگی مخاطبان 
جوان به سیره اهل بیت)علیهم السالم( و معرفی ایشان به عنوان اسوه 
زندگی، بحران هویِت ناشــی از مدرنیته را حل می کنند. پایگاه های 
مقاومت بسیج نیز تجلی گاه بروز استعدادهای متنوِع نسل نو است و در 
پر کردن فاصله احتمالِی نسل نو با آرمان ها و اصوِل ارزشی رایج جامعه، 
بسیار مؤثرند. برگزاری حلقه های معرفتی در قالب طرح صالحین یکی 

از مهم ترین اقدامات بسیج در موضوع مورد بحث است.
کانون های فرهنگی نیز با رویکردی مشابه، به واسطه حساسیت های 
سیاســیـ  اجتماعی کمتری که نســبت به آنها وجــود دارد، زمینه 
مساعدی برای پیگیرِی نیازهای تربیتی، فکری و فرهنگی نسل نو است 
و شاید محوری ترین اثر مثبت آنها که نباید از آن غافل شد، کمک به 

موضوِع اجتماعی شدن و افزایش مهارت های ارتباطی باشد. 

1. حوزه های علمیه
این نهاد دینی به عنــوان متولی تبیین، تبلیــغ و مرزبانی مبانی دینی، 
مهم ترین نقش را دارد. تأسیس مراکز پژوهشی با رویکرد بررسی آسیب های 
اجتماعی، ایجاد گفتماِن مشترک بین نسلی، فعال سازی مساجد در این 
باب و ایجاد زمینه حضور پررنگ نســل جدید در مسجد، اصالح مبانی 
فکری و رویه های رفتاری غلط در نسل پیشین که منجر به دلزدگی و زمینه 
برآشفتگی و تغییرخواهی نسل نو می شود، پاسخ گویی مستدل، منطقی و 
روزآمد به نیازهای نسل نو، شبهاِت مبلّغین ادیان و مکاتب دیگر، تعمیق 
مبانی دینی در میان جوانان، استحکام بخشی به پیوندهای عاطفی نسل 
نو و ارزش ها و اصالت ها، بازتعریِف اجتهادِی مفاهیم و مبانی دینی و ارائه 
محصول این بازاندیشی در قالب ادبیات خاِص نسل نو، از جمله عرصه های 

نقش آفرینی حوزه علمیه در مواجهه با پدیده گسست نسلی است.

2. مساجد
مسأله احیای نظام ارزشی جامعة دینی ایران، چیزی نیست که جز با 
محوریت مسجد قابل تحقق باشد. منظور از حفظ نظام ارزشی، جمود بر 
رهیافت های سلیقه ای از دین نیست؛ بلکه شامل اصالت های تغییرناپذیِر 
برآمده از دین است که در فرهنگ نسل پیشین هضم و تبدیل به اصوِل 
فرهنگِی جامعه شده است. تقویت بنیه دینی مردم با محوریت مسجد، 
به منزله ایجاِد حصن و پناهگاهی است که هم نسل جدید را درمی یابد 
و به خواسته های او در ساحت باورها و بینش ها، انگیزه ها و گرایش ها، 
عملکردها و منش ها، پاسخ خواهد داد و هم نسل اول را در دفاِع مستدل 
از ارزش هایش یاری می کند و هم در جهت رفع انحراف ها، تحریف ها، 
مقدس مأبی های بی جا، تفسیرهای سلیقه ای از دین و... تالش خواهد 
کرد. موقعیِت خاص مسجد از حیث فضای فیزیکی و جایگاه متافیزیکی، 
موجب آن است که کانوِن مهارت آموزی در باِب روش های روزآمِد انتقال 

بررسی نقش نهادهای دینی 
در مواجهه با گسست نسلی

مسئولیت نهاِد دین در راهبری جامعه، اقتضای آن دارد كه نهادهای دینی بر روند پیدایش پدیده های اجتماعی و مواجهه  عبدالحسن مسلمی 
كارشناسی ارشد 
مقتضی با این پدیده ها كه آثار عمیقی بر دین مداری افراد جامعه دارند، احاطه وافی و وافر داشته باشند. اساساً از همین مدیریت فرهنگی

حیث است كه حتی اگر پیدایش پدیده هایی مانند گسست نسلی با قصور و تقصیِر نهادهای دینی قرین نشده باشد، باز 
هم از مسئولیت آنان نمی كاهد؛ چراكه ماهیت و هویت چنین نهادهایی در مسأله دین مدارِی آحاِد جامعه قوام می یابد و نمی توان 
پاسخ گویی در مقابل عوامل شکل گیری آسیب های احتمالی و ملزوماِت محیطی پدیده ای را كه به نحوی از انحاء دینداری افراد و نظاِم 
ارزشِی موجود را تهدید می كند و در خطر تغییر قرار می دهد، غیر قابل انتظار از نهادهای مذهبی تصور كرد. از دیگر سو، نمی توان و نباید 
همۀ مسئولیت اصاح رویه های ناصحیِح فکری و رفتارِی ناشی از شکاف نسلی را نیز از چنین نهادهایی انتظار داشت؛ چه اینکه حوزه 
اثرگذاری، امکانات و توانمندی، بسِط ید و امکانات و منابع، همه و همه در نقش آفرینی ایشان در مواجهه با پدیده ای فراگیر و پیچیده مؤثرند. 
ضمن آنکه یک جانبه نگری در چنین مقوله ای تکلیف را از نهادهای اجتماعی و حکومتی ساقط خواهد كرد و به نوعی موجب هدررفِت 
سرمایه ها در اصاح آسیب ها و نیز شانه خالی كردن سایرین از بار مسئولیت در مواجهه با آسیب هایی می شود كه پدیدار شدن آن را 

نمی توان بی ارتباط با عملکرِد مسئوالن سیاسی، نظام حکومتی یا نهادهای اجتماعی و تربیتی دانست.
 وظایف نهادهای دینی در همۀ مراحل تحقق گسست نسلی مورد اهمیت است؛ چه پیش از آغاز فاصله و شکاف نسلی، چه در حین تعمیق 

و تحقق و چه پس از وقوع كامل. برخی از ابعاد این نقش آفرینی به تفکیک نوع نهاد دینی، در نوشتار حاضر مورد بررسی قرار می گیرد.
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مسجد

پس مساجد نباید یک بعدی باشند، آخرت و دنیا، عبادت و سیاست، 
معاد و معاش، معنویت و مادیت و... به هم گره خورده است. باید برای 
تقویت ارتباط نسل ها با یکدیگر و طراحی برنامه هایی که با تجربه ترها 

کنار جوانان قرار بگیرند و به وحدت برسند، برنامه ریزی شود.
امام جماعت مســجد، کانون فرهنگی، پایگاه بسیج و هیئت امنای 
مسجد باید با هم هماهنگ باشند تا فعالیت های مثبت این چهارستون 
مسجد، ســبب حضور محســوس مردم در مساجد شــود. تفرقه و 
خودرأیی بدترین ضربه را به جذب نسل های بعدی به مساجد می زند.

یکی از مربیان قرآنی مسجدی:
خود باختگی در تکنولوژی

گسست نسلی یعنی اینکه افکار و عقاید، نوع پوشش، فکر و فرهنگ 

معنی ندارداینجا اختالف 
نقش و جایگاه مسجد در كاهش فاصله نسل نو با نسل گذشته

وقتی پــای صحبت پدرهــا و مادرهایی 
سحرشهریاری 
كارشناس علوم 

ارتباطات
می نشینیم كه دختر و پسر جوان و یا نوجوان 
دارند، بارها این جمله ها را شــنیده ایم كه 
»حرفشو نمی فهمم«، »دوره و زمونه عوض 
شده«، »سر از كارش در نمی آورم« و... . تمامی این موارد، مربوط 
به شکاف نسلی می شــود؛ پدیده ای كه در همه دوران های 
گذشته نیز كم و بیش وجود داشته است و گویا با سرعت زیاد 

رشد تکنولوژی، خود را از هر زمانی بیشتر نشان می دهد.
گسست نسلی چه معنایی دارد؟ اشتراكات بین نسل ها چطور 
باید توسط مساجد و نهادهای فرهنگی تقویت شود؟ مسجد به 
عنوان پایگاهی عبادی و اجتماعی، كه در تمامی سال، پذیرای 
همه سنین و قشرهای مختلف مردمی است، چه كاركردی در 
كاهش پدیده گسست نسل ها دارد؟ حضور در مسجد و شركت 
در نمازهای جماعت و مراسم مذهبی، فعالیت در برنامه های 
مختلف و تعامل با افرادی كه هدف مادی یا تحصیلی یا... ندارند، 
چه محتوا و مهندسی ای باید داشته باشد تا مخاطبان همدل تر 

و در نتیجه مشتاق تر شوند؟
برای بررســی این موضوعات پای صحبت مادر و پدر، مربی، 
فرزند، روحانی مســجد و نمازگزارانی در شمال شرق تهران 
نشسته ایم كه درد    دل هایشان با موضوع »گسست نسل ها« از 

دل بر می آید و بر دل می نشیند.

امام جماعت: 
نگاه چند بُعدی به مسجد

حضور افراد در مسجد، زمینه خوبی برای انتقال پیام های انقالب به 
نسل جدید فراهم می کند. نباید بین نسل جوان ما و اصل انقالب فاصله 
ایجاد شــود، چون یکی از توطئه های دشمن، گسست نسلی و پاک 

کردن تاریخ انقالب اسالمی از ذهن جوانان است.
مناسبت های ملی و مذهبی فرصت خوبی است تا بزرگ و کوچک، با 
حضور در مساجد و در جمع مردم، آرمان ها و اهداف انقالب اسالمی 
را مرور کنند. همین پیوستگی و حضور فعال مردم در مساجد، سبب 

ایجاد انس و الفت می شود.
چه جایی را مانند مساجد می توان یافت که افراد از هر سن و خانواده و هر 
سطح تحصیالت و... کنار هم جمع شوند و چشم داشتی هم نداشته باشند.

گسست 
نسل
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کسانی که در 

مسجد و یا کانون 
فرهنگی آن 

فعالیت می کنند، 
اگر بین خودشان 

همکاری و 
اتحاد داشته 

باشند، می توانند 
تدابیری اتخاذ 

کنند که در 
محله و منطقه 

آنها، مسجد 
پاسخگوی 

نیازهای 
نوجوانان و 
جوانان از 

نظر فرهنگی، 
معنوی، اجتماعی 
و خانوادگی باشد

طور. وقتی والدین مجبورند بیشتر کار کنند، شکاف عاطفی و کالمی 
بیشتر می شود و ارتباط ها کمتر.

با همه این اوصاف، مســائل مختلفی باعث عدم تفاهــم مِن مادر با 
فرزندان می شود. به نظرم ایجاد الگوی مناسب و آشنا کردن آن ها با 
دستورات دین، بهترین راه حل برای کم شدن گسست نسل هاست. به 

شرطی که این مسأله در فضای شاد و جذاب اتفاق بیفتد.

نمازگزاران:
استفاده از ظرفیت ها

با توجه به حدیث امام علی)علیه الســالم( که فرزندان را برای زمانه 
خودشان تربیت کنید؛ باید پابه پای نسل جوان، آموختن را در برنامه 
زندگی خودمان قرار دهیم. اصول، ثابت هســتند؛ اما بعضی روش ها 
دیگر جواب نمی دهد. هر مسجد و کانون و بسیج، آدم های خوش فکر 
و مهربان و با تدبیر می خواهد که روش جذب نســل امروز را بدانند و 

ارزش ها را برای آن ها جا بیاندازند.
برای تعامل بین نسل قدیم و جدید، به نظرم یکی از بهترین مکان ها 
مسجد اســت. طبق فرمایش مقام معظم رهبری، جوان ها ظرفیت 
عجیبی دارند، آنها را از راه رفاقت و هم صحبتی وارد کارها و پذیرش 

مسئولیت ها کنیم.
اردوهای فرهنگی روش خوبی برای جذب هستند. به دلیل فشارهایی 
که االن روی نسل جوان هست، نباید فرصت خندیدن حالل و حرف 
دل زدن را از آنان بگیریم. مسلم است که چارچوب ها باید رعایت شود، 

اما فرصت نشاط و شادی در برنامه های دینی را از آنان نگیریم.
فضای مجازی هم فرصــت خوبی برای رســاندن پیام های دینی و 

ارتباط گیری متولیان مساجد با جوانان است.

مربی مسجدی: 
تعامل مسجد با خانواده

اگر هر مسجد یک روحانی دلسوز، پابه کار و جوان اندیش داشته باشد، 
آن مسجد به شدت فعال و پویا می شود. چیزی که حضرت آقا هم در 
بیانات شان به آن اشاره کردند. برای مثال، مسجدی را می شناسم که 
پر از جوانان خوش ذوق است. ولی چیزی که گاهی این بچه ها را خسته 
می کند، نماز فوق العاده طوالنی حاج آقا و محیط سرد و بی روح مسجد 
است. با اینکه شنیده ام مربیان کارت امتیازهایی را هم برای بچه ها در 

نظر گرفته اند، اما همین نماز طوالنی، آسیب شده است.
نکته دیگر به نظرم تعامل مربی با خانواده ها است. چون خیلی اوقات 
آن چیزی که ما به بچه می گوییم با تفکرات اعضاي خانواده مغایرت 
دارد. نکته  بعدی، رفاقت مسجدی است که خیلی مهم است. اینکه در 

مسجد آدم ها با هم رفیق شوند، باعث جذب افراد به مسجد می شود.
نکته آخر برای جذب نسل جدید به مسجد، آماده کردن یک فضای 
دلنشین در مسجد است. چند وقت پیش عکسی را دیدم که گوشه 
یک مسجد در کنار محل نماز جماعت سرسره و وسایل بازی گذاشته 
بودند. این می شود همان درخت توت کاشتن قدیمی ها در مسجد. یا 

مثال درست کردن کافه کتاب برای نوجوان و جوان و... .

بچه ها با نسل قبل شان )نســل پدر  و مادرشان( تفاوت پیدا می کند. 
باالخره هر نسلی با نسل قبلی تفاوت هایی دارد، اما چون در گذشته 
امکانات کمتر و سرعت پیشرفت  خیلی کند بوده است، تفاوت های 
نسلی هم محســوس نبود. ولی در ســال های اخیر، به  دلیل انفجار 
اطالعات و سرعت شگفت آور تکنولوژی، با نسلی مواجه هستیم که با 
حجم انبوهی از اطالعات روبرو هستند. در حالی که او فقط یک  سری 
اطالعاتش زیاد است ولی تجربه، فهم مسائل، ارتباطات و مهارت هایش 
قطعاً به اندازه پدر و مادرش نیســت. این خود باختگی در تکنولوژی 
باعث می شود پدر و مادر فکر کنند واقعاً او از این ها خیلی جلوتر است 

و ارتباط را کم و محدود کنند.
به نظر من راه جبران، هم می تواند این باشــد که آگاهی همان نسل 
قبلی را افزایش دهیم. بنده به عنوان یک مربی آموزش و پرورش، به 
خانواده ها می گویم که شما به عنوان پدرها و مادر های این نسل، باید 
با اینترنت، فضای مجازی و شبکه های اجتماعی آشنا باشید تا بتوانید 

فرزندان را کنترل کنید و نقش نظارتی داشته باشید.
با توجه به اینکه مخاطبان مسجد از تنوع سنی باالیی برخوردارند )از 
کودک گرفته تا جوان و بزرگسال و...(، باید به اندازه ای  جاذبه داشته 
باشــد که همه را جذب و ماندگار کند. آیا مساجد ما االن پناهگاهی 
برای جوانان جامعه هســتند؟ برخی از مساجد، در اوج بی سلیقگی، 

فقط پذیرای قشر سالمند هستند.

پدر مسجدی:
مسجد پاسخگو

کسانی که در مسجد و یا کانون فرهنگی آن فعالیت می کنند، اگر بین 
خودشان همکاری و اتحاد داشته باشــند، می توانند تدابیری اتخاذ 
کنند که در محله و منطقه آنها، مسجد پاسخگوی نیازهای نوجوانان و 

جوانان از نظر فرهنگی، معنوی، اجتماعی و خانوادگی باشد.
مثال در ماه رمضان، بزرگ ترهایی که مشغول برنامه جزء خوانی بودند، 
از کوچک ترها هم می خواســتند که قرآن بخوانند؛ مثاًل سوره های 
کوچک را بچه ها خواندند. آن جا حس کردم که برای این ها ارزش قائل 
شدند. بچه ها نیز بسیار خوشحال شدند و روز بعد با دوستان شان به 

مسجد آمده بودند.
بچه های امروز، ارتباط کالمی و حرف شــنوی نسل های گذشته را 
نسبت به والدین و مربیان ندارند. اما با شناخت نیازهایشان می شود آنها 
را به محافل مذهبی آورد. اگر جوان راهش راه مسجد و هیئت باشد، 

عاقبتش انحراف نخواهد بود.

  مادر مسجدی:
مسجد الگوساز

بین من و مادرم فاصله فکری بود، اکنون این شکاف بین من و فرزندم 
خیلی بیشتر شده. چرا؟ چون محدودیت ها کمتر شده و از رسانه ها 
با سرعت بیشتری اطالعات کســب می کنند. همین طور تعداد کم 
فرزندان یکی دیگر از مشکالت است؛ چون بچه ها بیشتر خودشان را 
شبیه دوستانشان می کنند تا اعضای خانواده. مسائل مادی هم همین 
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مسجد

 
  
مقام معظم 
رهبری معتقدند 
جهاد کبیر 
باید اکنون نیز 
سرلوحه همه 
تالش های ما 
باشد. به خصوص 
که تمام 
مخالفت های 
گوناگون، حتی 
اقتصادی و 
نظامی با اسالم 
و انقالب، در 
نهایت هدفی 
فرهنگی دارند 
و می کوشند 
فرهنگ ما را غیر 
مؤمنانه کنند

 

در بعد رفتاری و مناسک دینی مثل حجاب دختران، پایبندی به روزه 
و نماز و اعمال عبادی، نسل جوان با نسل قبل فاصله بیشتری دارد.

در عین حال، به نظر من مهم ترین مؤلفه فرهنگی، ایمان دینی است. 
تعمیق ایمان باید جز اهداف ما باشد. مخالفان ایمان دینی درباره ابعاد و 
ویژگی های ایمان دینی تأمل داشته اند و می بینیم که آن را مورد هجمه 
قرار داده اند. ولی ما متأســفانه هنوز شناخت درستی از ماهیت و ابعاد 

ایمان نداریم.
چه عواملی منجر به گسست نسل ها از بُعد ایمان 
می شوند؟ البته شــما فرمودید كه این گسست هم اكنون 

شدید نیست ولی رو به افزایش است.
به نظر می رسد دو عامل سبب پیدایش شرایط گسست در این موضوع 

می شود: نخست، ویروس های تضعیف ایمان بسیار متنوع هستند.
دوم، فعالیت های مقابل این ویروس هــا از طرف متولیان فرهنگی- از 

جمله مساجد- ضعیف است. 
قبل از هر چیز ما باید شناخت و توصیف دقیقی از وضعیت موجود به 
دست آوریم. باید تحقیقات علمی و تخصصی صورت گیرد تا دریابیم 
که چقدر خدا و ایمان در زندگی جوانــان، نقش واقعی ایفا می کنند؟ 
مهم ترین پرسش این است که سبک زندگی فرد تا چه حد با ارتباط او 
با خدا پیوند دارد؟ تاکنون نشناختن شدت بیماری و مقادیر کم درمان 
شرایط را پیچیده نموده است؛ زیرا بســیاری از جوانان و نسل جدید 
نسبت به فعالیت های فرهنگی و درمان ها مقاوم شده اند. یعنی نه تنها 
برخی از روش ها و اقدامات رایج فایده ای ندارد، بلکه مثل استفاده از دوز 
کم دارو در مقابل بیماري ویروسي یا عفوني، باعث مقاومت منفي برخي 
جوانان در مقابل همه فعالیت های فرهنگی حتی فعالیت هاي قوی و 

خوب شده است. 
در واقع شــما معتقدید گاهی ضعف در عملکرد 
فرهنگی صرفا باعث بی اثری آن نمی شود، بلکه آسیب زا هم 

گسســت نســل در خانواده را چگونه تعریف 
می كنید؟

در علوم اجتماعی درباره گسست نسل ها )generation gap( تحقیقات 
بسیاری صورت گرفته است. این واژه به تفاوت نسل ها از جهت معیارهای 
اجتماعی مختلف مثل ارزش ها، هنجارها، رفتارها و حتی فرهنگ اشاره 
دارد. در این سال ها در کشور ما هم پژوهش های دقیق و مفیدی در این 
رابطه انجام شده است. پایان نامه های مرتبط و خوبی هم کار شده است 

که نتایج آنها حتما باید مطالعه شود.

گسست نسل با تفاوت نسل در خانواه چه فرقی دارد؟ 
وضعیت كنونی جامعه ما مصداق كدام یک از این موارد است؟

در رابطه با این پرسش مهم که وضع موجود، مصداق کدام حالت است؛ 
اجماعی وجود ندارد. برخی به تفاوت، برخی به گسست و حتی افرادی 
به انقطاع نسل ها قائل هستند. انقطاع نسل ها شدیدترین حالت در این 
طیف است که ارزش های دو نسل کامال ضد هم باشد. متأسفانه حّتی 
درباره اینکه تفاوت ها و گسســت ها در کدام مؤلفه های فرهنگی رخ 
داده اند، نیز تحقیق جامعی صورت نگرفته است. البته اطالعات نقطه ای 
مفیدی ماننــد پایان نامه ها وجود دارد که الزم اســت همه این موارد 

بررسی و جمع بندی شوند.
شما بر اساس مطالعاتتان كدام مصادیق را مهم تر 

می دانید و وضعیت را چگونه ارزیابی می كنید؟
به نظر می رسد بیشترین بحث و حساسیت به مؤلفه های باور، مناسک 
دینی و دین داری اختصاص دارد. نکته جالب این اســت که از جهت 
باورها به خصوص باورهای دینی، گسست میان والدین و فرزندان شدید 
نیست. برای مثال در پایان نامه ای که اخیرا گسست نسلی ارزشی میان 
مادران و دختران را در مشهد بررسی می کرد، این نتیجه مشاهده شد 
که نسل ها در باورهایی مثل خدا، قیامت و... تفاوت چندانی ندارند. ولی 

مساجد نسل ها را قرنطینه می کنند
تحلیل گسست نسل با نگاه خانواده و مسجد در گفتگو با دكتر ربانی خوراسگانی

چند دهه از آن زمانی كه گفته می شد فاصله بین نسل ها حدود پانزده سال است می گذرد. یعنی والدین و متولیان دینی 
زهرا داور پناه 
دكترای فلسفه 

غرب
و فرهنگی باید هر پانزده سال خود را به روز می كردند تا جوابگوی دغدغه ها و نیازهای نسل نو باشند. رفته رفته این 
فاصله به سه سال تقلیل پیدا كرد. امروز اما همگان اذعان دارند برای پاسخ به نیازهای نسل كنونی باید لحظه به لحظه 
خود را با مطالعه و تحلیل و كسب مهارت به روزرسانی كنیم. در خصوص مواجهه با این حقیقت اجتماعی نشریه مسجد 
با دكتر علی ربانی خوراسگانی عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان كه در جامعه شناسی دین و روش تحقیق كیفی در 
علوم اجتماعی و نیز در حوزه نظریه های جامعه شناسی، جامعه شناسی معرفت فعالیت چشمگیری دارند صاحب تالیفاتی مانند اصول و 
مبانی آموزش شهروندی، دین در علوم اجتماعی، مطالعه ای جامعه شناختی در مورد وضعیت مبلغان دینی در اصفهان، نقد و بررسی متون 

علوم اجتماعی می باشند گفتگویی ترتیب داده است كه تقدیم خوانندگان محترم می كند. گسست 
نسل
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مساجد می توانند 

یک منطقه امن 
و قرنطینه ایجاد 

کنند که اهل 
مسجد را در 

مقابل این فضای 
آلوده محافظت 

کند. ولی این 
منوط به شناخت 
صحیح از جایگاه 
مسجد در بستر 

کلّی فعالیت 
فرهنگی است

تُِطِع الکافِریَن َو جاِهدُهم بِه  ِجهاًدا َکبیًرا«. ســوره فرقان در مکه نازل 
شده است؛ در شرایط مکه قتال و جهاد نظامی موضوعیت ندارد. بلکه 
شرایط ضعف در جنبه های فرهنگی و ایمانی است. خداوند می فرماید 
در حوزه های مختلف از کافران اطاعت نکنید و بدین وسیله با آنها جهاد 

کبیر داشته باشید.
مقام معظم رهبری معتقدند جهاد کبیر باید اکنون نیز سرلوحه همه 
تالش های ما باشد. به خصوص که تمام مخالفت های گوناگون، حتی 
اقتصادی و نظامی با اسالم و انقالب، در نهایت هدفی فرهنگی دارند و 
می کوشند فرهنگ ما را غیر مؤمنانه کنند. پس جهاد کبیر در عرصه 
فرهنگ را باید تحلیل کرد. به نظر می رســد تبیین، یکی از مهم ترین 
مصادیق این مجاهدت است. تبیین یعنی عمق دادن به ذهن ها و رسوخ 

در اعماق فکر و اندیشه. 
متولیان امر مسجد چگونه می توانند در این جهاد 

پیشتاز باشند؟
به نظر من، ما ابتدا باید شرایط فرهنگی جامعه مان را تبیین کنیم. به تعبیر 
رهبر معظم انقالب، بصیرت فرهنگی به دست آوریم. این بصیرت به کار 
تخصصی و علمی نیاز دارد. با فهم َدم دستی نمی توان شدت و نوع آسیب را 
درک کرد، یا دانست که کدام بیماری خطرناک تر است و کدام یک را باید 
در اولویت درمانی قرار داد. چنین آسیب شناسی نیازمند حرکت عالمانه 
است. اگر مسجد می خواهد محافظ جوانان در این هجمه باشد، ابتدا باید 
به مقام تشخیص برسد. همین افرادی که در مرکزیت امور مساجدند و به 
فعالیت هاي آن سامان می دهند و دسترسی دارند، ظرفیت باالیی جهت 
انتقال دانش فرهنگي الزم به مســاجد دارند. این گونه افراد ابتدا باید 
کشف کنند که علمای حقیقی فرهنگ چه کسانی هستند؟ باید ایشان را 

شناخت و مثل پزشکی متخصص، از ایشان درد و درمان را پرسید.
در مرحله بعد، برای جهاد کبیر به یک نقشــه کلّی و جامع نیاز داریم. 
ســپس باید جایگاه هر نهاد از جمله مســاجد در آن تعیین شود و با 
دانش تخصصی فعالیت کنند. وظیفه شناخت مسائل از جمله گسست 
فرهنگی به عهده کسی است که دغدغه فرهنگ ایراني-اسالمي دارد و 

تالش علمي الزم را نیز انجام مي دهد.
نقش فضای مجازی را در تضعیــف باورها و نیز 

مقابله با آن چگونه ارزیابی می كنید؟
اگر ما شــاهد تأثیر فضاهای مجازی هســتیم، به این دلیل است که 
فعالیت ها در آن بر شناختی علمی مبتنی است. ما نیز برای مدیریت 
و احیاناً مقابله با آن به شــناخت علمی نیاز داریم. بعد از شناخت باید 

تصمیم بگیریم که چه باید کرد؟ 
در زمانه كنونی و با تغییراتی كه رخ داده است، آیا 

مسجد می تواند در مسائل فرهنگی نقش جدی ایفا كند؟
بله؛ ولی مشروط بر اینکه طبق مباحث قبلی، یک شیوه و مدل قوی برای 
جهاد داشته باشیم. تا پیش از آن، حداقلی ترین و فوری ترین کاری که 
می توان انجام داد این است که مساجد موفق، به صورت علمی بررسی 
شوند و دالیل و شیوه های موفقیت شان استخراج شود تا تجربه و دانش 
ایشان به همه مساجد انتقال یابد. همچنین یک هدف راهبردی ما در 
مساجد باید پویایی و به روز شدن باشد. این هم یک هدف جدی است 
و نیازمند تأمل است. در هرحال نمی توان بدون فکر و تأمل به راه حل 

واقعی رسید.

هست؟ در چنین شرایطی دغدغه مندان و دلسوزان فرهنگ 
چه وظیفه ای دارند؟ 

هدف اصلی در این زمینه باید تقویــت و تعمیق باورها یا همان ایمان 
افراد باشد. برای تقویت ایمان نیز آگاهی و بصیرت الزم است. بصیرت 
کم، سبب می شود فرد نتواند در مقابل امور جذابی که ایمان را تضعیف 
می کنند مقاومت کنــد. هدف اصلی مــا باید تقویت افــراد در برابر 
ویروس های تضعیف ایمان باشد. ما باید درک کنیم که این هجمه ها 
با ابزارهای عالمانه و جذابی طراحی شــده اند. پس باید متناســب با 
بیماری فرهنگی و ویروس های قوی آن عمل کنیم. من تصور نمی کنم 
جهت گیری های کنونی با چنین هدفی باشــد. اگر به واقع ما چنین 
هدفی داشــتیم، پیش از هر چیز برای شناخت بیماری های فرهنگی 
تالش می کردیم. رفتار ما گاهی چنان اســت که گویی سرطان را یک 
سرماخوردگی ساده دانســته ایم. بســیاری اوقات در مسأله شناسی 

فرهنگی تا این حد سطحی رفتار می شود.
مســجد به طور خاص، به عنوان یک تشــکل دینی، چه 
ظرفیت هایی برای ترمیم گسست نسل و مقابله با تضعیف 

باورها دارد؟
مساجد می توانند یک منطقه امن و قرنطینه ایجاد کنند که اهل مسجد 
را در مقابل این فضای آلوده محافظت کند. ولی این منوط به شناخت 

صحیح از جایگاه مسجد در بستر کلّی فعالیت فرهنگی است.
رهبر معظم انقالب، در این خصوص تعبیر مفیدی دارند. اجازه بدهید 
برای توضیح منظورم از آن کمک بگیرم. ایشان معتقدند که ما در شرایط 
کنونی باید جهاد کبیر انجام دهیم. آیه 52 سوره فرقان می فرماید: »َفال 
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مسجد

همیشه گرم ترین نماز جماعت ها متعلق به پیش نمازهای مردمی است: 
با مردم گرم می گیرند؛ با مردم خوش اخالقی می کنند؛ بی حوصلگی 
نشــان نمی دهند؛ بدخلقی نشــان نمی دهند، جواب مسئله شان را 
می دهند؛ یک وقت اگر کسی بیماری و مشکلی داشته باشد، اگر با پول 

نتوانند، با اخالق آن مشکل را تسکین می دهند. گفت:
چو وا نمی کنی گرهی خود گره مباش

ابرو گشاده باش چو دستت گشاده نیست
به عنوان آخوندی، دست ما گشاده نیست؛ اما ابرویمان که می تواند 
گشاده باشد. بنده خودم سال ها پیش نمازی کرده ام؛ می دانم انسان 
چگونه باید با مردم رفتار کند. وقتی نماز تمام می شــد، برمی گشتم 
رو به مردم می نشستم. تســبیحات حضرت زهرا را هم که می گفتم، 
افراد می آمدند و می دیدند راه باز است. جوان می آمد، مزلّف می آمد، 
بازاری می آمد، ریش دار می آمد، بی ریش می آمد. آن زمان، پوشیدن 
پوســتین های وارونه در میان جوان های بیتل مد شده بود. یک روز 
رفتم نماز، دیدم یکی از همین جوان های آالمد که موهایش را روغن 

قبل ها در دوران مبارزات، خود من ایــن کار ]معرفی کتاب های خوب به 
جوانان[ را می کردم؛ یعنی اصاًل کتاب هایــی را می خواندم، به قصد اینکه 
ببینیم به درد چه کسی می خورد، یا کجاهایش به درد چه کسانی می خورد 
و یادداشت می کردم. جوانانی که با من رفت وآمد داشتندـ  عمدتاً در مشهد، 
یا در دوره ای که مشهد نبودم؛ تبعید بودمـ  من اسم می دادم که این کتاب ها 
را بخوانید؛ این کتاب ها هم متنوع بود. االن هم می شــود این کار را کرد و 
مجموعه ای را در نظر گرفت. البته پخش آن از رســانه ها مصلحت نیست؛ 

به خاطر اینکه وقتی ما یک سری کتاب را رسماً از رسانه ها معرفی می کنیم، 
در واقع کأنّه دایره کتابخوانی را محدود می کنیم. این مصلحت نیست که ما 
بگوییم این کتاب ها مجاز است و معنایش این است که خوب است؛ معنایش 
این است که غیر این کتاب ها خوب نیست؛ شاید این شکلش صحیح نباشد. 
اما اینکه هرکس به ما مراجعه کرد و گفت من چه کتابی را بخوانم، بشود یک 

فهرست و سیاهه خوبی به او داد، البته کار قابل بررسی ای است.
1377/11/13 

معرفی کتاب های خوب به جواناِن قبل از انقالب

زده، آمده و صف اول کنار متدینین و بازاری های خوب و افراد محاسن 
سفید نشسته. احساس کردم این جوان با من حرفی دارد. نشستم و 
به او پاسِخ نگاه دادم؛ یعنی اجازه دادم بیاید حرفش را بزند. جلو آمد 
و گفت: آقا! من صف اول بنشینم، اشکال دارد؟ گفتم: نه، چه اشکالی 
دارد؟ شما هم مثل بقیه. گفت: این آقایان می گویند اشکال دارد. گفتم: 
این آقایان بیخود می گویند! این جوان، دیگر از این مسجد پا نمی ِکشد. 
این جوان، دیگر از این پیش نماز دل نمی کند. همین طور هم بود؛ از 
ما دل نمی کندند. بنده وقتی مسجد می رفتم، در میان صد نفر، اقاًل 
نود نفرش جوان ها بودند. بنده هیچ چیز خاصی نداشتم؛ نه یک مایة 
آن چنانِی معنوی، نه یک مایة دنیوی؛ اما با مردم بودم. در پادگان هم 
همین طور است؛ در محیط نیروی انتظامی هم همین طور است؛ در 
پاسگاه هم همین طور است. یک جا مردم ما بازاری اند، یک جا مردم ما 
دانشگاهی اند، یک جا هم نظامی اند؛ سپاه و ارتش و نیروی انتظامی، 

فرقی نمی کند.
1383/10/23

 

خوش رفتاری با جوان های نمازگزار مسجد گسست 
نسل
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منبــــر
مرحوم آیت اهلل بروجردی یک روز سر درس فرمود: 
یک عده از طالب و مبلغین اسالمی مرتب سؤاالتی 
از من می کنند، امروز می خواهم جواب دهم، سؤال 
می کنند ما چه وقت به مقصد می رسیم؟  از وقتی که 
طلبه می شویم تا چه زمانی باید تالش و کوشش 
کنیم تا به نتیجه و مقصد برسیم؟  و از کجا بفهمیم که 

به مقصد رسیده ایم یا نه؟ 
مرحوم آیــت اهلل بروجردی در پاســخ فرمودند: 
همه محصلین علوم دینی و همه مبلغین و مروجین 
شریعت نبوی باید بدانند که اگر برای دنیا و رسیدن 
به زخارف مادی دنیا به حوزه و ســلک روحانیت 
آمده اند، هیچ گاه به مقصد نمی رسند و از اول اشتباه 
کرده اند و باید تغییر مســیر دهند. این راه، راهی 
نیست که انسان را به مادیات دنیا برساند، مادیات 
هم انسان را به رشد و پیشرفت واقعی نمی رساند. 
اگر برای خدا و انجام وظیفه و رسیدن به مقام قرب 
ربوبی به این مســیر آمده اند بدانند که از روز اول 
که وارد شده اند به مقصد رسیده اند و هر روزی که 

می گذرد در مقصد سپری می شود.
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یکی از دوران های 
بسیار سخت و 
طاقت فرسا که 
صبر و استواری 
فراوانی می طلبد، 
دوران غیبت کبری 
است. انتظار امام 
حسن عسکری 
)علیه اسالم( این 
است که شیعیان 
دوران غیبت را 
تحمل کنند، بر 
دین الهی و والیت 
استوار بمانند و 
دائماً برای ظهور 
مهدی موعود دعا 
نمایند
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منبر

نماز و روزه  می دانند، بدون آنکه در رمز و راز آن اندیشه کنند، جایگاه 
ویژة اندیشه را این گونه بیان می فرماید:

»عبادت به بسیاری نماز و روزه نیست. همانا عبادت، تفکر بسیار در 
امر خداوند است«.7

 2. حسابرسی اعمال،  به یاد خدا و قیامت بودن  
الزم است انسان در ابتدای هر روز نسبت به اعمال نیک و دوری از 
گناه، با خود »مشارطه« و قرارداد، و در طول روز مواظبت و »مراقبه« 
داشته باشــد. در پایان روز نیز به »محاسبه« و حسابرسی خویش 

بپردازد.
امام حضرت عسکری )علیه السالم( می فرمایند: 

»زیرک ترین زیرکان )و هوشمندترین افراد( کسی است که به حساب 
نفس خویش پردازد )و پاسخگوی خدا و وجدان خویش باشد( و برای 

پس از مرگ خویش تالش نماید«.8
ایمان برگرفته از اندیشه، به دنبال خود عمل و یاد خدا و همچنین 
انجام عبادت را در پی دارد. بــه همین جهت یکی دیگر از انتظارات 
حضرت عسکری )علیه السالم( از شــیعیان این است که خداوند و 

قیامت و رسول را فراموش نکنند: 
»زیاد به یاد خداو مرگ باشید و همواره قرآن بخوانید و بر پیامبر )و 
آل او( درود بفرســتید«.9 »هوشمندترین و زیرک ترین افراد کسی 
است که به یاد بعد از مرگ باشد و وجدان خویش را برای رسیدگی به 

اعمال خود قاضی قرار دهد«.10

از دیدگاه امام یازدهم هر كس كه شیعه  محمد حسینی 
دانش آموخته 
خوانده شود، ولی اوصاف شیعۀ حقیقی را تخصصی تبلیغ

دارا نباشد، شیعه شمرده نمی شود. شیعۀ 
واقعی كسانی هستند كه همچون رهبران 
دینی خویش در خدمت رسانی به مردم و برادران دینی خود 
فعال باشند و به دستورها و نواهی الهی پای بند؛ چنان كه امام 
حسن عســکری )علیه الســام( دربارة تعریف شیعه 

می فرمایند: 
»پیروان و شیعیان علی )علیه السام( كسانی هستند كه 
برادران )دینی( خود را بر خویــش مقدم می دارند، گرچه 
خودشــان نیازمند باشند. شــیعیان علی )علیه السام( 
كسانی هستند كه از آنچه خداوند نهی كرده دوری می كنند 
و به آنچه امر نموده عمل می كنند و آنان در تکریم و احترام 

برادران مؤمن خود به علی)علیه السام( اقتدا می نمایند«.1 
در ادامه انتظارات امام حسن عسکری از شیعیان را مورد 

بررسی اجمالی قرار می دهیم.

 1. اندیشه و تفکر 
در قرآن بیش از هزار بار کلمة »علم« و مشــتقات آن تکرار شده و 
افزون بر هفده آیه به طور صریح انسان را به تفکر دعوت نموده است. 
بیش از ده آیه با کلمة »اُنُظُروا؛ دقت کنید« شروع شده است. بیش 
از پنجاه مورد کلمة عقل و مشتقات آن به کار رفته و در چهار آیه نیز 
قاطعانه به تدبر در قرآن امر شده است.2 همچنین از کلمة فقه و تفقه 

و امثال آن بهره جسته است.3
با توجه به اهمیت اندیشــه، امام حسن عســکری )علیه السالم( 
از شــیعیان خویش انتظار دارد که اهل اندیشــه و تفکر باشند؛ لذا 

فرمودند: 
»بر شــما باد به اندیشــیدن. تفکر موجب حیــات و زندگی دل و 

کلیدهای درهای حکمت است«.4
انسان هایی که با عقل اندیشــه نکنند و با چشم جانشان در دیدن 
حقایق دقت به خرج ندهند، روز قیامت نابینا محشور می شوند. امام 
حسن عسکری )علیه السالم( این حقیقت را با گوشزد کردن آیه ای 
از قرآن برای اســحاق بن اسماعیل نیشــابوری طی نامه ای چنین 
بیان می کند: »ای اســحاق! خداوند بر تو و امثال تــو از آنهایی که 
مورد رحمت الهی قرار گرفته و همچون تو دارای بصیرت خدادادی 
می باشند، نعمت خویش را تمام کرده است... پس به یقین بدان ای 
اسحاق که هرکس از دنیا نابینا بیرون رود، در آخرت هم نابینا و گمراه 
خواهد بود. ای اسحاق! چشم ها نابینا نمی شوند، بلکه دل هایی که در 
سینه ها هستند، نابینا می شوند )بر اثر اندیشه نکردن(. و این سخن 
خداوند در کتاب متقن خویش است آنجا که از زبان انسان ستم پیشه 
بیان می کند:5 پروردگارا چرا مرا نابینا محشور نمودی با اینکه دارای 
چشم بودم؟ )خداوند در جواب( می فرماید: همان گونه که آیات ما 
برای تو آمد و تو آنها را فراموش کردی، امروز نیز تو فراموش خواهی 

شد«.6
آن امام با گوشزد این خطر که عده ای در جامعه عبادت را منحصر در 

شیعتنا خلقوا مـــــن فاضل طینتناصفات شیعه در نگاه امام حســـــــــــــن عسکری علیه السام



   59

   شمــاره192  ربیــع االول 1438   

پی  نوشت

1. ری شــهری، میــزان 
الحکمه، ج5، ص231.

2. ر.ک: نحل: 44 و 69؛ آل 
عمران: 191.

3. آمــار استخراج شــده 
براســاس اطالعات کتاب 
»المعجــم المفهــرس« 
محمــد فــؤاد عبدالباقی 
)چاپ دارالحدیث القاهره( 

می باشد.
4. محمدباقــر مجلســی، 

بحاراالنوار، ج8، ص115.
5. ابن شعبه حّرانی، تحف 

العقول، ص513ـ  514.
6. طه: 126.

7. محمدباقــر مجلســی، 
بحاراالنوار، ج71، ص322. 

8. ابن شعبه حّرانی، تحف 
العقول، ص487.

9. حر عاملی، وسائل الشیعه، 
ج16، ص98.

10. همان.
11. همان، ج8، ص389. 

12. ابن شعبه حّرانی، تحف 
العقول، ص519.  

13. همان.
14. همان، ص518. 
15. همان، ص520.

16. محمدباقر مجلســی، 
بحاراالنوار، ج 75، ص371. 
17. ابن شعبه حّرانی، تحف 

العقول، ص520.
18. همان، ص518.

19. شــیخ صدوق، کمال 
الدین، ج2، ص384.

کسی اســت که واجبات را به جا آورد. زاهدترین مردم کسی است که از 
حرام دوری کند و کوشاترین مردم کسی است که گناهان را ترک کند«.13 
در مقابل، بدترین ها را نیز معرفی می کردند تا شیعیان جزء آنها قرار 
نگیرند: »بدترین بندگان بنده ای است که دارای دو چهره و دو زبان 
باشد، در حضور برادرش او را می ستاید و پشت سر، او را می خورد )و 
غیبتش را می گوید(. اگر به او چیزی عطا شود، حسد می ورزد و اگر 

گرفتار گردد، به او خیانت می کند«.14 

 5. عزت نفس و دوری از ذلت    
انسان می تواند گرسنگی و تشــنگی را تحمل کند و با فقر و نداری 
بسازد، اما تحقیر شــخصیت و آزردگی روح و روان و پایمال شدن 
عزتش، به سادگی قابل جبران نیســت و ممکن است تا پایان عمر 

انسان را آزار دهد. 
خداوند عزیز انسان را عزیز آفریده و هرگز به او اجازه تحقیر دیگران یا 
خودش را نداده است. به همین جهت یکی از انتظارات مهم حضرت 
عسکری )علیه السالم( این است که شیعیان عزیز باشند و هرگز خود 
را ذلیل نکنند: »چه زشت است برای مؤمن دل بستن به چیزی که 

وی را خوار می سازد«.15
در جای دیگر دلســوزانه نصیحت نمودند که: »جدال و کشمکش 
مکن؛ زیرا ارزش و شــخصیت تو را از بین می برد و شوخی )بیش از 

حد( مکن تا مردم به تو جرئت جسارت پیدا نکنند«.16
گاه راهکارهای رسیدن به عزت و دوری از ذلت را به شیعیان ارائه می دادند 
و می فرمودند: »هیچ عزیزی حق را رها نکرد مگر آنکه خوار و ذلیل شد، و 

هیچ ذلیل و خواری به حق عمل نکرد، مگر آنکه عزیز گردید«.17

 6. افتخار ما باشید، نه باعث سرشکستگی ما   
از مهم ترین انتظارات ائمه )علیهم السالم( از شیعیان این است که 
به گونه ای رفتار کنند که الگو و نمونه باشــند و مردم بگویند اینها 
شــیعیان علی و امامان معصوم هســتند. به همین جهت حضرت 

عاجزانه درخواست می فرمایند: 
»از خدا پروا نمایید و زینت )ما( باشید نه مایة مالمت. همة دوستی ها 
را به سوی ما جذب کنید و هر زشتی را از ما دور نمایید؛ زیرا هر خوبی 
که در حق ما گفته آید، شایستگی آن را داریم و هر بدی که دربارة ما 
بر زبان آید، ما چنان نیستیم... )چراکه( خداوند ما را پاک شمرده و 
هیچ کس غیر از ما نمی تواند ادعای چنین مقامی را نماید، مگر اینکه 

دروغ گو باشد«.18 

 7. استواری بر دین و والیت در دوران غیبت    
یکی از دوران های بسیار سخت و طاقت فرســا که صبر و استواری 
فراوانی می طلبد، دوران غیبت کبری اســت. انتظار امام حســن 
عسکری )علیه اسالم( این است که شیعیان دوران غیبت را تحمل 
کنند، بر دین الهی و والیت استوار بمانند و دائماً برای ظهور مهدی 
موعود دعا نمایند:  »به خدا سوگند )حضرت مهدی( غیبت طوالنی 
خواهد داشت که نجات پیدا نکند در آن دوران مگر کسی که خداوند 
عزیز و جلیل بر قائل بودن )و اعتقاد( به امامِت او، استوارش نگهدارد، 

و توفیق دهد که برای فرج آن حضرت دعا نماید«.19

 3. تقوا، پاكی، راستی و امانتداری  
مهم ترین ویژگی  شیعیان، تقوا و ورع است که انسان را در مقابل گناه 
حفظ می کند. در کنار آن دو، دو صفت واالی امانتداری و راستگویی 
است که آن چنان اهمیت دارد که اساس نظم و انسجام و آرامش هر 
جامعه ای را می توان با تقویت و ترویج این اوصاف پی ریزی نمود. امام 
حسن عسکری )علیه السالم( با تأکید بر اوصاف فوق و برخی اوصاف 

دیگر خطاب به شیعیان خود می فرماید: 
»شما را سفارش می کنم به تقوای الهی و ورع در دین خود و کوشش 
در راه خدا، راستگویی و رّد امانت به هرکه به شما امانت سپردـ  خوب 
یا بدـ  و طوالنی بودن سجده و خوب همسایه داری؛ چراکه محمد 
برای اینها آمده است. در گروه های آنها )مخالفان( نماز بخوانید )یعنی 
در نماز جماعتشان شرکت کنید( و در تشــییع جنازه آنها حضور 
داشته باشید و بیمارانشان را عیادت، و حقوق آنان را ادا نمایید؛ زیرا 
اگر مردی از شما در دین خود ورع داشت و در سخنش راست گفت و 
امانت را رّد کرد و اخالقش با مردم خوب بود، گفته می شود این شیعه 

است. پس من از این )گفته( شادمان می شوم«.11
در جای دیگر نیز فرمود: »مؤمن برکتی برای مؤمن و )اتمام( حّجتی 

برای کافر است«.12 

  4. جزء بهترین  ها باشید، نه بدترین  ها   
آن امام گاه غیرمستقیم انتظار خویش را از شیعیان ابراز می کردند: 

»پارساترین مردم کسی است که در شبهات توقف کند. عابدترین مردم 
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فقهای اهل سنت 
عالوه بر اتکا به 
سیرت صحابه 
و تابعین، منابع 
حکم و فتاوای 
دیگری نیز 
ارائه دادند که 
مهم ترین آنها 
قیاس بود که 
یکی از عالمان 
اهل سنت در 
توجیه تمسک 
به قیاس، مسئلۀ 
کمبود نصوص 
را مطرح کرده 
است

 

    ماهنامه    فرهنگی،آموزشی وترویجی   

منبر

امام صادق )علیه السالم( با توجه به فرصت مناسب سیاسی به وجودآمده 
و با مالحظه  نیاز شدید جامعه و آمادگی اجتماعی، دنبالة نهضت علمی و 
فرهنگی پدرش را گرفت و حوزة وسیع علمی و دانشگاه بزرگی به وجود 
آورد که در رشته های مختلف علوم آن روز، شاگردان بزرگ و برجسته ای 
همچون هشام بن حکم، محمد بن مسلم، ابان تغلب، هشام بن سالم، 

مؤمن طاق، مفضل بن عمر و جابر بن حیان تربیت کرد. 
آن امام با تمــام جریان های فکری و عقیدتــی آن روز برخورد کرد و 
موضع اسالم و تشیع را در برابر آنها روشن ساخت و برتری بینش اسالم 
را ثابت نمود. شاگردان امام صادق )علیه السالم( منحصر به شیعیان 
نبودند، بلکه پیروان سنت و جماعت نیز از مکتب آن حضرت برخوردار 
می شدند. پیشوایان مشهور اهل سنت بی واسطه یا باواسطه شاگرد امام 
بوده اند. در رأس این پیشوایان ابوحنیفه قرار دارد که دو سال شاگرد 
امام بوده است. او این دو سال را پایة علوم و دانش خود معرفی می کند 

  ایجاد انگیزه بـــه روش سؤالی     
چرا مذهب شــیعه را به امام صادق )علیه السالم( نسبت می  دهند و 
می گویند مذهب جعفری؟ چرا مذهب علوی یا حسینی نمی گویند؟ 

نقش امامان قبل از امام صادق )علیه السالم( چه بوده است؟
علت اینکه تشیع را مذهب جعفری می نامند چیست؟

  اقناع اندیشه به روش پاسخ به سؤاالت   
عصر امامان باقر و صادق )علیهما السالم( عصر گسترش علوم اهل بیت 
)علیهم السالم( در زمینه های مختلف بوده است. این مسئله دربارة امام 
صادق )علیه السالم( بیشتر صدق می کند؛ زیرا بخشی از دوران امامت 
آن حضرت با فضای باز سیاسی مصادف بود که در نتیجه خأل سیاسی 
ناشی از انقراض حاکمیت نیرومند امویان از یک طرف، و روی کار آمدن 
بنی عباس از طرف دیگر به وجود آمده بود. امام صادق )علیه السالم( 
توجه تاّم و تمام شیعیان را به اهل بیت )علیهم السالم( جلب می کرد 
و آنان را از تمسک به احادیث دیگران بازمی داشت. این امر مهم ترین 
علت شکل گیری فقه شیعه به صورتی مستقل و اصیل بود و اهمیت آن 

تا حدودی در زندگی امام باقر )علیه السالم( تبیین شده بود.1
امام در روایتی فرمودند: »ای شیعیان آثار رسول خدا و سنت او و آثار 

امامان هدی از اهل بیت پیامبر را در نظر داشته باشید«.2
همچنین امام صادق )علیه السالم( به یونس بن ضبیان فرمود: »ای 
یونس علم راســتین پیش ما اهل بیت است؛ زیرا ما راه های حکمت و 

میزان تشخیص خطا از صواب را به ارث برده ایم«.3
آن حضرت تأکید داشــتند: »حدیث من حدیث پدرم، و حدیث پدرم 
حدیث جدم، و حدیث جدم حدیث علی بــن ابی طالب و حدیث امیر 
مؤمنان، حدیث رسول خدا و حدیث رسول خدا، فرمایش خداوند است«.4

و نیز فرمودند: »نزد ما اهل بیت چیزی اســت که با وجود آن به مردم 
احتیاج ندارید؛ ولی مردم به ما احتیاج دارند. پیش ما کتابی است که 
رسول خدا امال فرمود و امیر مؤمنان آن را نوشته؛ کتابی که همة احکام 

اعم از حالل و حرام در آن است«.5
یک دستی کتب روایی شیعه، به هیچ وجه در کتب روایی اهل سنت نیست؛ 
زیرا کتاب های آنها دارای اختالف آرا و احادیثی با محتوای ناهماهنگ 
است که ریشة آنها به عقاید و نظریات صحابه منتهی می شود. دلیل  شدت 
اختالف میان فقهای اهل سنت آن بود که به سرعت نیاز به اجتهاد پدید 
آمد و آنان کار استنباط خود را از روایات برای دریافت احکام جدید آغاز 
کردند؛ درحالی که شیعه تا مدت ها به نص روایات امامان تمسک می کرد. 
اشکال مهم اهل سنت این بود که به مقدار کافی منابع حدیثی در اختیار 
نداشتند؛ چون بعد از رسول خدا )صلّی اهلل علیه و آله( اجازة نوشتن حدیث 
به مردم داده نشد و مقدار موجود هم عالوه بر آن، در حافظة عده ای در 
شهرهای متعدد و دوردست پراکنده بود. از نظر محتوا نیز اختالف زیادی 
میان آنها وجود داشت و همین روایات بود که مشکل را دوچندان کرده بود. 
علمای اهل سنت به گمان خود این مشکل بزرگ را با شرعی تلقی کردن 

افعال خلفا و صحابه و حتی تابعین تاحدودی حل کردند.
فقهای اهل سنت عالوه بر اتکا به سیرت صحابه و تابعین، منابع حکم 
و فتاوای دیگری نیز ارائه دادند که مهم ترین آنها قیاس بود که یکی از 
عالمان اهل سنت در توجیه تمسک به قیاس، مسئلة کمبود نصوص را 

مطرح کرده است.6

  چرا مذهـــب      شـــــــیعه را 
مـذهب جعفــــــری می گویند؟
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پی نوشت 

1. رسول جعفریان، حیات 
فکــری و سیاســی امامان 

شیعه، ص345. 
2. حر عاملی، وسائل الشیعه، 

ج18، ص23.
3. همان، ص48. 

4. کلینی، الکافی، ج1، ص5. 
5. همان، ص241. 

6. رسول جعفریان، حیات 
فکــری و سیاســی امامان 

شیعه، ص349ـ  351. 
7. مهدی پیشــوایی، سیرة 

پیشوایان، ص359. 
8. آرام بخش دل داغ دیدگان، 

ص17. 
9.  شیخ عباس قمی، منتهی 

اآلمال، ص330. 
10. کلینــی، الکافی، ج2، 

ص363.

امام جعفر صادق )علیه السالم( غالمی داشت که هرگاه آن حضرت سواره 
به مسجد می رفت، آن غالم همراه آن حضرت بود و هنگامی که حضرت 
وارد مسجد می شد، استر را نگاه می داشت تا حضرت بازگردد. روزی چند 
نفر از خراسان به مدینه آمدند. یکی از آنها رو کرد به غالم و گفت: دوست 
داری جایمان را عوض کنیم؟ من مال بسیار دارم، تمامی اموال من برای تو 
و من به جای تو اینجا بمانم. غالم گفت: باید از آقای خود درخواست کنم. 
رفت و خدمت امام صادق )علیه السالم( عرض کرد: فدایت شوم، می دانی 
خدمت مرا نسبت به خودت و طول خدمتم را. پس هرگاه حق تعالی خیری 
را برای من رسانیده باشد، شما مانع آن خواهید شد؟ حضرت فرمودند: نه، 
من آن را به تو خواهم داد. پس غالم قصة مرد خراسانی را برای حضرت 
بیان کرد. ایشان فرمودند: اگر تو بی میل شده ای در خدمت ما و آن مرد 
رغبت کرده به خدمت ما، قبول کردیم او را و فرستادیم تو را. پس چون 
غالم می خواست برود، حضرت او را صدا زدند و فرمودند: به خاطر طول 
خدمت تو نزد ما، تو را نصیحتی بنمایم. چون روز قیامت شود، رسول خدا 
به نور خدا آویخته است و امیر مؤمنان به رسول خدا و ائمه آویخته باشند 
به امیر مؤمنان و شیعیان ما آویخته باشند به ما. پس داخل شوند در جایی 

که ما داخل شویم و وارد شوند آنجا که ما وارد شویم. 
غالم چون این را شنید عرض کرد: از خدمت شما جایی نمی روم و در 
خدمت شما خواهم بود. وقتی نزد مرد خراسانی رفت، صورتش گریان 
بود، درحالی که با شادمانی نزد امام صادق )علیه السالم( رفته بود؛ لذا 
مرد خراسانی تعجب کرد. غالم کالم امام صادق )علیه السالم( را برای 
او نقل کرد و مرد خراسانی را نزد امام صادق )علیه السالم( برد و حضرت 

والء و دوستی مرد خراسانی را نیز قبول کرد.9

  رفتارسازی     
زید شــّحام گفت: امام صادق )علیه الســالم( به من فرمودند: »با هر 
کس مواجه شدی و فکر کردی که از من اطاعت می کند و سخن مرا 
می شنود، سالم مرا برسان و بگو من سفارش می کنم از خدای عزوجل 
بپرهیزید، در دین خود پارسا باشــید، در بندگی و طاعت خدا تالش 
کنید، سخن را درســت نقل کنید، در ادای امانت امین و باوفا باشید، 
سجده را طوالنی کنید، حق همسایگان را به نیکی بشناسید که رسول 

خدا با این برنامه ها مبعوث شد. 
هر کس که شما را امین دانست و امانتی به شما سپرد، امانت او را باز پس 
دهید، چه نیکوکار باشد و چه بدکار. رسول خدا دستور می داد حتی نخ 
سوزن را به صاحبش بازگردانند، به فامیل خود برسید، در مراسم تشییع 
جنازه شرکت کنید، از بیماران دلجویی نمایید، حق مردم را ادا کنید. 
هر یک از شما که در دین خود پارسا و راستگو و امین و خوش اخالق 
باشد مردم باشگفتی می گویند: این مرد مذهب جعفری دارد! و این مایة 
ُسرور و شادمانی من است. اگر برخالف این برنامه رفتار کند، نکوهش و 
عار آن به من می رسد که با مسخره و استهزا می گویند: مذهب جعفری 
بهتر از این نیست! به خدا ســوگند پدرم می گفت: پیش از این اگر در 
میان یک قبیله یک شیعة علی بود، همان یک نفر افتخار قبیله محسوب 
می شد و در امانت داری و حق شناسی و راست گویی یک فرد نمونه بود. 
همه او را وصی خود می کردند و امانات خود را به او می سپردند و از هر 
کس سؤال می کردی که فالنی چگونه آدمی است؟ می گفت: او مثل 

و مانند ندارد، در امانت داری و راست گویی بر همة ما مقدم است«.10

و می گوید اگر آن دو سال نبود، هالک می شد.7
امام صادق )علیه الســالم( در مقابل اهل سنت که برای خود مذاهب 
حنفی، شافعی، مالکی و حنبلی را درست کرده بودند، مذهب جعفری 
را تأسیس کرد. در احواالت برخی علما می خوانیم که به پنج مذهب 
جعفری، حنفی، حنبلی، مالکی و شافعی تدریس می کرده اند؛ مثل عالم 
وارسته و فقیه نامی شیخ زین العابدین معروف به شهید ثانی که مدتی 

در بعلبک به پنج مذهب تدریس می کرد.8

  پرورش احساس و رفتارشناسی     
ما شیعیان باید افتخار کنیم که مذهبمان جعفری است و احکام ما از 
جعفر بن محمد )علیهما السالم( گرفته شده است. شکر این نعمت را 
به جا آوریم و از خدا بخواهیم حتی یک لحظه ما را از اهل بیت )علیهم 

السالم( جدا نکند و بین ما و آنها در دنیا و آخرت جدایی نیندازد.

  چرا مذهـــب      شـــــــیعه را 
مـذهب جعفــــــری می گویند؟
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منبر

متن اصلی )شعر و ترجمه و شرح(
ووجُهه الُمضيُء مصباُح الهدی   

یزداُد نوراً وضیاًء أبَدا  
ترجمه: وجه نورانی او، چراغ هدایتی است كه نور و جلوه آن تا 

ابد زیاد می شود.
توضیح: وجه هر چیز، حقیقت آن است. شــاعر در اینجا می گوید که 
حقیقت امام زمان )عج اهلل تعالی فرجه الشریف( مضیء و نورانی است. 
یک تفاوت ظریفی بین »ضیاء« و »نور« وجود دارد و آن اینکه »نور« 
مشتق از »ضیاء« است. در حقیقت »ضیاء« منبعی است که »نور« از 
آن متصاعد می شــود. در این صورت حضرت امام زمان)عج اهلل تعالی 
فرجه  الشریف( نسبت به خداوند متعال که خود منبع فیض است، »نور« 
نام دارد و نسبت به کائنات و ما ســوی اهلل »ضیاء« محسوب می شود. 
طبق حدیث شریفی که حضرت حجت)عج اهلل تعالی فرجه الشریف( 
را به خورشید پشت ابر تشبیه می کند، خلق خدا گرچه از دیدار وجه 
مضیء امام زمان)عج اهلل تعالی فرجه الشریف( محرومند، از انوار قدسیه 

والکوکُب الدُّّريُّ في السماءِ ...
شعر مرحوم محمد حسین غروی اصفهانی در مدح صاحب الزمان

آن حضرت بهره ها می برند. 
مصرع دوم به ازدیاد ابدی این نور اشــاره دارد. نــور وجودی حضرت 
حجت)عج اهلل تعالی فرجه الشــریف( به لحاظ کّمی و کیفی دائماً در 
حال زیاد شدن است. از لحاظ کّمی به این معنا است که به میزان تکثیر 
مخلوقات الهی، موجوداتی که از نور آن حضرت بهره می برند، بیشتر و 
بیشتر می شوند. از لحاظ کیفی به این معنا است که جهان روزبه روز به 
موعد محتوم و ظهور آن حضرت نزدیک تر می شود و هنگام درآمدن 
خورشید وجودی ایشان از پس ابر غیبت و گسترش عدالت، جلوة این 

نور با کیفیت بیشتری بر خالئق می تابد.

ّريُّ في السماِء    والکوكُب الدُّ
ِمشکاُة ذاک النوِر والضیاِء  

ترجمه: و ستارگان درخشنده در آسمان، چراغدان آن نور و 
ضیاء هستند.

توضیح: اگر »ال« در »الکوکب« را »استغراقی« بگیریم، به معنی تمام 

 
  
هیچ علمی 
رویش نمي یابد 
مگر آنکه 
ریشۀ آن در 
وجود حضرات 
معصومین 
)علیهم السالم( 
کاشته  شده 
باشد. در 
روایتی داریم 
که: »سه روز 
بی بهره ماندن 
از علم حضرات 
معصومین مرگ 
روح را در پی 
دارد«
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ستارگان آسمان اســت. ولی اگر »ال« را »عهد« 
لحاظ کنیم، منظور از »کوکب« خورشــید است. 
بهتر آن است که »ال« را »استغراقی« بگیریم که 
تمام ستارگان از جمله خورشــید را شامل شود. 
»مشکات« در لغت به معنای چراغدان است، مرحوم 
اصفهانی در این بیت به این حقیقت اشاره دارد که 
اگر ســتارگان آســمان، فروغی دارند، درحقیقت 
چراغدان و فانوســی هســتند که نــور حضرت 
حجت)عج اهلل تعالی فرجه الشــریف( را انعکاس 
می دهند. در زیارت جامعه کبیــره در وصف ائمه 
اطهار )سالم اهلل علیهم اجمعین( این معنا متجلی 
است:  »َخلََقُکُم اهلُل اَنْواراً َفَجَعلَُکْم بَِعْرِشِه ُمْحِدقیَن؛ 
خداوند شما را به صورت نورهایی آفرید و گرداگرد 
عرش خود قرارتان داد«. در جای دیگری آمده است: 
»َواَْشَرَقِت االْْرُض بُِنورُِکْم؛ و زمین به نور شما روشن 
شد«. شــعر مرحوم اصفهانی دقیقاً به همین معنا 
اشاره دارد که آنچه زمین را روشن می سازد، پرتو 
خورشید نیست؛ بلکه این نور ائمه اطهار و حجت 

خداوند است که باعث نورانی شدن زمین می شود.

وصدُره كنُز جواِهِر الِحَکْم   
َمعِدُن أسراِر الُحدوِث والِقَدْم  

ترجمه: سینه او گنجینه جواهر حکمت الهی و 
معدن اسرار حدوث و قدم است.

شــرح: خدا، عالِم بــه علم خویش اســت و علم 
حضرت حق در خزانة وجود حضرات معصومین 
)علیهم الســالم( مصــون مي مانــد. در روایتی 
امام صادق )علیه الســالم( می گویند: »برگی از 
درخت نمی افتد، مگر آنکه خــدا بخواهد و همة 
مقدرات حضرت حق در کتــاب مبین محفوظ 
است«. حضرت امیرالمؤمنین )علیه السالم( نیز 
می فرمایند: »من کتاب مبین هستم«. اگر این دو 
روایت کنار یکدیگر قرار گیرد، حضرات معصومین 
)علیهم السالم( را جلوة کتاب مبین خداي سبحان 
مي بینیم. در روایت دیگری آمده است: »همة علم 
اولیاء و اوصیاء سابق و علمی که تا روز قیامت در 
عالَم، معلوم می شــود، نزد حضــرات معصومین 
محفوظ است«. هیچ علمی رویش نمي یابد مگر 
آنکه ریشة آن در وجود حضرات معصومین )علیهم 
السالم( کاشته  شده باشــد. در روایتی داریم که: 
»سه روز بی بهره ماندن از علم حضرات معصومین 

مرگ روح را در پی دارد«.
مرحوم شیخ محمدحسین اصفهانی در مصرع دوم 
به بحث حدوث و قدم اشــاره می کند. عوالم به دو 
بخش تقسیم می شود: عالم حدوث که همان عالم 
کون و فســاد و به تعبیر دیگر عالم ُملک و شهادت 

است و عالم قَِدم که همان عالم مجردات، ملکوت 
و غیب است. 

تمام علوم در سینة مبارک امام زمان)عج اهلل تعالی 
فرجه الشریف( موجود است.

وقلُبه ُمقلُِّب القلوِب   
وعنَده َمفاتُح الُغیوِب  

ترجمه: قلب شریف آن حضرت، دگرگون کنندة 
قلب ها است و کلیدهای اســرار غیب الهی نزد آن 

حضرت است.
شرح: »مقلّب القلوب« از اسماء باری تعالی است که 
در فرازی از دعای »جوشن کبیر« ذکر شده است. 
پیامبر اکرم )صل اهلل علیه و آله( می فرمایند: »قلب 
ابن آدم بین اصبعین من اصابع الّرحمن؛1 قلب فرزند 
آدم بین دو انگشت خداوند رحمان است و هرگونه 
که بخواهد آن را تغییــر می دهد«. کارهای ظریف 
با انگشتان انجام می شــود و کار ظریف دگرگون 
کردن قلوب با سرانگشتان خداوند متعال صورت 
می گیرد. ولّی خدا، جلوة این صفت از صفات الهی 
اســت. مولوی با الهام از این حقیقــت این بیت را 

سروده است:
تی2 شو و خوش باش بین اصبعین

کز می ال این سرمست است این3
 مصرع دوم اشاره ای اســت به عالم بودن حضرت 
صاحب الزمان)عج اهلل تعالی فرجه الشریف( از غیب. 
در آیة شریفة »َو ِعْنَده َمفاتُِح الَغیِب ال یَعلمها ااّل هو؛4 
و نزد خدا است خزینه های غیب، و نمی داند آنها را 
مگر خودش«، مفاتح جمع مفتح )بر وزن بهتر( به 
معنی کلید است و نیز ممکن است جمع مفتح )بر 
وزن دفتر( به معنی خزینه و مرکز نگاهداری چیزی 

بوده باشد. 
در صورت اول معنــی آیه چنین می شــود: تمام 
کلیدهای غیب به دست او است. و در صورت دوم: 
تمام خزانه های غیب. این احتمال نیز وجود دارد که 
هر دو معنی در یک عبارت مراد باشد. در هر صورت 
این دو الزم و ملزوم یکدیگرند؛ زیرا هر کجا خزانه ای 
است، کلیدی وجود دارد. ولی بیشتر به نظر مي رسد 
که مفاتح به معنی کلیدها باشد، نه خزائن؛ چراکه 
هدف در اینجا بیان علم خدا اســت که با کلید که 
وســیلة آگاهی از ذخایر مختلف است، متناسب تر 
می باشد. در دو مورد دیگر که کلمه مفاتح در قرآن 
به کار رفته نیز منظور، کلید است. مرحوم اصفهانی 
در این مصرع بــه این حقیقت اشــاره دارد که هر 
آنچه دربارة »مفاتح الغیب« در آیة شریفه آمده، در 
وجود خلیفه خداوند و ولّی او متجلی است و همان 

خصوصیات را دارا است.5

حضرت آیت اهلل محمدحسین غروي 
اصفهانی، فرزند محمدحسن اصفهانی 
نخجوانی، در دوم محّرم سال 1296ق 
در نجف متولد شــد. پدرش از تجار 
مشهور كاظمین بود. او دوست داشت 
محمدحسین راه او را در تجارت ادامه 
دهد؛ اما محمدحسین با توسل به امام 

موسی كاظم )علیه السام( رضایت پدر را به دست آورد و حدود 
بیست سالگی برای تحصیل در حوزه، راهی نجف شد. وی به 
سبب شغل پدرش به »كمپانی« مشهور بود. گفته شده است 
وی از این نام ناخشنود بود. با این حال، دیوان اشعار او در یکی 
از چاپ ها به نام دیوان كمپانی منتشر شده است.  محمدحسین 
غروی اصفهانی در 5 ذی الحجه سال 1361ق درگذشت. پیکر 
او در حجره ای متصل به گلدسته شــمالی ایوان طای حرم 
امیرالمؤمنین )علیه السام(، نزدیک مقبره عامه حلی به خاک 
سپرده شد. درگذشت او یک هفته پس از وفات آقاضیاء عراقی 
بود. او در كنار آقاضیاء عراقی و میرزای نایینی یکی از سه مکتب 
اصولی را در شرح و بسط مکتب اصولی آخوند خراسانی ایجاد 

كرده است. 
مرحوم آیت اهلل محمدتقی بهجت )رحمت اهلل( از اهتمام استادش 
به درس، مداومت بر زیارت عاشــورا، نماز جعفر طیار و قرائت 
سوره قدر سخن گفته است: »مرحوم آقا شیخ محمدحسین 
طوری بود كه اگر كسی به فعالیت های علمی اش توجه می كرد، 
تصور می كرد در شبانه روز هیچ كاری غیر از مطالعه و تحقیق 
ندارد. و اگر كسی از برنامه های عبادی ایشان اطاع پیدا می كرد، 
فکر می كرد غیر از عبادت بــه كاری نمی پردازد... مرحوم آقا 
شیخ محمدحسین در روضه شان مقید بود كه خود پای سماور 

بنشیند، و خود او همۀ كفش ها را جفت كند«.
باكس دوم )توضیح شعر مورد نظر(:

مرحوم كمپانی دو دیوان شعر فارسي و عربي در مدح و رثای 
اهل بیت )علیهم السام( دارد. تخلص او در شعر »مفتقر« است. 
دیوان فارسی وی شامل مدایح و مراثی اهل بیت )علیهم السام( 

است كه بارها چاپ شده است. 
دیوان عربی ایشان »االنوار القدسیه« است كه شامل 24 قصیده  
عربی در تاریخ حیات پیامبر و بعضی عموهای ایشــان و ائمه 
)علیهم السام( و برخی اوالد ایشان است. این قصیده ها با اشاره 
به آیات و روایات و با اسلوبی فلسفی در دو هزار بیت سروده شده 
است. این كتاب در نجف با مقدمه شیخ محمدعلی اردوبادی به 

چاپ رسیده است. 
شعري كه از این دیوان انتخاب شده است با عنوان »في مولد 
اإلمام المهدي بن الحســن )صلوات اهلل علیه(« 114 بیت به 
تعداد سوره های قرآن كریم دارد كه ابیات نخستین آن تقدیم 

می شود.

پی نوشت
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2. تی مخفف تهی است.

3. مولوی ، مثنوی معنوی، دفتر ششم.
4. انعام: 59.

5. مکارم شیرازی، تفسیر نمونه. 
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حسن ظن به 
دیگران عالوه 
بر آرامش روحی 
و روانی باعث 
جلب محبت 
می شود. از 
طرفی سوءظن 
باعث ناامنی 
روانی می شود

 

همسر شهید فتح اهلل ژیان پناه نقل می کند: ســفرة عقدمان با همة 
سفره ها فرق داشت. به جای آینه شمعدان، تفسیر المیزان را دورتادور 
سفره چیده بودیم! برکتی که این تفسیر به زندگی مان داد، می ارزید 

به هزاران شگونی که آینه شمعدان می خواست داشته باشد.
برای مراسم هم برنج اعال خریدیم، ولی فتح اهلل نگذاشت بارش کنیم. 
می گفت: حاال که این همه آدم ندار و گرســنه داریم، چگونه شــب 
عروســی ام چنین غذای گران قیمتی بدهم؟ برنج ها را بســته بندی 

کردیم و به خانواده های نیازمند دادیم. 
 در جریان گفتگوی امیر المؤمنین و پیامبر اکرم در مورد خواستگاری 
از فاطمة زهرا )ســالم اهلل علیها(، امیرالمؤمنین )علیه السالم( عرضه 
داشــتند: پدر و مادرم به فدایت! چیزی از من بر تو پوشــیده نیست. 
فقط یک شمشیر، یک سپر و یک شــتر دارم. پیامبر )صلی اهلل علیه و 
آله( فرمود: یا علی از شمشیرت بی نیاز نیستی؛ چون با آن در راه خدا 
جهاد می کنی و دشمنان خدا را می کشی. با شتر نیز نخلستان ها را آب 
می دهی و مسافرت  می کنی. سپر را می پذیرم؛ آن را بفروش و به نزد من 
آی. سپس افزود: ای علی! شاد باش. همانا خداوند، فاطمه را در آسمان 
به نکاح تو درآورد پیش از آنکه من، او را در زمین، به همسری تو درآورم.2 

پی نوشت
1. نور: 32.

2. فاطمۀ الزهرا )سام  اهلل  علیها( من المهد الی اللحد، ص172ـ173.

  ایجاد حسن ظن     
»لَْو ال إِْذ َسِمْعُتُموُه َظنَّ اْلُمْؤِمُنوَن َو اْلُمْؤِمناُت ِبأَْنُفِسِهْم َخْياً َو قاُلوا هذا إِْفٌک 
ُمبنٌي؛1 چرا هنگامی که آن را شــنیدید، مردان و زنان مؤمن )از شما( 

درباره یکدیگر گمان نیک نبردند و نگفتند که این تهمتی آشــکار 
است؟!«. 

 ظن در لغت، هم به معنای یقین و هم شــک به کار رفته و اصطالح 
حسن ظن در مقابل سوءظن، به معنای گمان نیکو است. واژة افک )بر 
وزن فکر( به هر چیزی گفته می شود که از حالت اصلی و طبیعی اش 
دگرگون شود. به هر سخنی که از حق انحراف پیدا کند و متمایل به 

خالف واقع گردد، افک گفته می شود.
حسن ظن به دیگران عالوه بر آرامش روحی و روانی باعث جلب محبت 
می شود. از طرفی ســوءظن باعث ناامنی روانی می شود. نکته ای که 
قرآن کریم خطر آن را هشدار داده و حضرت رسول نیز در ماجرای چلة 
کناره گیری شان از حضرت خدیجهـ  که به امر الهی بودـ  این خطر را 
به همسرشان یادآور شدند و فرمودند: »فال تظنی یا خدیجه إاّل خیراً؛2 

ای خدیجه! جز گمان نیک بر من مبر«. 
پی نوشت
1. نور: 12.

2. محمدباقر مجلسی، بحار األنوار، ج 16، ص78. 
 

 اظهار مودت به همسر     
»َوِمْن آَياِتِه أَْن َخَلَق لَُكْم ِمْن أَْنُفِسُكْم أَْزَواًجا لَِتْسُكُنوا إِلَْيَها َوَجَعَل َبْيَنُكْم 
ُروَن؛1 از نشــانه  های او اینکه  ًة َوَرْحَمًة إِنَّ ِف َذلَِك َلَياٍت لَِقْوٍم َيَتَفكَّ َمَودَّ

از ]نوع[ خودتان همســرانی برای شــما آفرید تا بدانها آرام گیرید و 
میانتان دوستی و رحمت نهاد. آری! در این ]نعمت[ برای مردمی که 

الِحنَي ِمْن ِعباِدُکْم َو إِماِئُکْم  »أَْنِکُحوا اأْلَيامي  ِمْنُکْم َو الصَّ علی 
إِْن َيُکوُنوا ُفَقراَء ُيْغِنِهُم اللَُّه ِمْن َفْضِلِه َو اللَُّه واِسٌع َعليٌم؛ سرابیار

همسران خود و غالمان و کنیزان درستکارتان را 
همسر دهید. اگر تنگ دستند، خداوند آنان را از فضل خویش بی  نیاز 

خواهد کرد و خدا گشایشگر دانا است«. 
»ایامی« جمع »ایم« )بر وزن قّیم( در اصل به معنی زنی اســت که 
شوهر ندارد. سپس به مردی که همســر ندارد نیز گفته شده است. 
به این ترتیب تمام زنان و مردان مجرد در مفهــوم این آیه داخلند. 
مفهوم آیه این است که مقدمات ازدواج آنها را فراهم سازید، از طریق 
کمک های مالی، پیدا کردن همســر مناســب، تشــویق به ازدواج، 

پادرمیانی و... 

ویژگی های یک خانواده مسلمان در نگاه پیامبر رحمت )صل اهلل علیه و آله(

ازدواج درآینه 
زندگی پیامبـــــر
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تأثیر محبت و 
ایجاد فضای 
عاطفی میان 

خانواده، 
مخصوصاً 

زن و شوهر 
در تحکیم 

بنیان خانواده 
بر هیچ کس 

پوشیده نیست

حفظ کنید«. 
یکی از بزرگ ترین چیزهایی که انسان باید خانواده اش را از صدمات آن 
حفظ کند، گناه است. الزمة چنین چیزی اختصاص وقت مناسب به 
اهل و عیال است. یکی از آسیب های جدی در فضای خانواده اشتغال 
شدید پدر و مادر به کارهای بیرون از خانه است. این جمالت همسر 
شهید مطهری است: ایشــان با وجود مشغلة کاری، هنگامی که من 
برای دیپلم گرفتن درس می خواندم، خیلی به من کمک می کردند. 
از من می خواستند سر درسم بنشینم و می گفتند: من غذای بچه ها را 
می دهم. من فکر می کنم وقت مطهری، برکت الهی داشت، او خیلی 
پرتالش و پرکار بود، درس می خواند، درس مــی داد، برای تک تک 
فرزندانمان وقت می گذاشت و مسائل تربیتی آنها را به دقت زیر نظر 

داشت.
امیر مؤمنان علی )علیه  السالم( در مورد سیرة رسول خدا )صلی اهلل علیه 
و آله( در خانه فرموده است: »رســول خدا وقتی به خانه اش می رفت، 
اوقاتش را سه قسمت می کرد: یک قسمت برای خدا و یک قسمت برای 
خانواده اش و یک قسمت برای خودش. آنگاه قسمت خودش را نیز میان 
خود و مردم تقسیم می کرد و آن را برای بستگان و بزرگان صحابه قرار 

می داد و ذره ای از امکانات خود را از آنان دریغ نمی نمود«.2
پی نوشت

1. تحریم: 6.
2. سیمای پیامبر اسام، ترجمه »مختصر الشمائل المحمدیه«، حاج شیخ 

عباس قمی، ص53.

  امر به معروف و نهی از منکر      
کاِة َو کاَن ِعْنَد َربِِّه َمرِْضيًّــا؛1 او همواره  الِة َو الزَّ »َو کاَن َيأُْمُر أَْهَلُه ِبالصَّ
خانواده اش را به نماز و زکات فرمان مــی داد و همواره مورد رضایت 

پروردگارش بود«.
ترک امر به معروف و نهی از منکر موجب آسیب های زیادی در جامعه 
می شود. خانواده نیز به عنوان یک جامعه کوچک از این قاعده مستثنی 

نیست. 
همســر شــهید غالمرضا جان نثاری در خاطره ای از همسرش نقل 
می کند: بعد از چند روز مأموریت، با ماشین بنیاد جانبازان آمده بود 
خانه. گفتم: یه ده روزی می شه تو خونه ایم . حوصله مون سر رفته . حاال 
که ماشین آوردی، بریم خونه مامان اینا؟ گفت: نه! گفتم: خب، پس 
بریم گلستان شهدا. باز گفت: نه! بعد هم پا شد و گفت: من می رم این 
ماشین رو بذارم بنیاد و برگردم. بعدش هرجا خواستی می رویم. این 

ماشین اینجا بمونه، واسه شما شیطون می شه.
در زندگی پیامبر بسیار اتفاق می افتاد که اهل خانه را به نماز ترغیب 
می نمودند و از کارهای ناپسند باز می داشتند. در روایت است که ابن 
ام مکتوم نابینا، به محضر پیامبر رسید. عایشه و حفصه، در کنار پیامبر 
نشسته بودند که حضرت، خطاب به آن دو فرمودند که به داخل خانه 
بروند. آنان گفتند: او نابینا است. پیامبر فرمود: »او شما را نمی بیند، اما 

شما که او را می بینید«.2
پی نوشت

1. مریم: 55.
2. كلینی، الکافی، ج5، ص534.

می  اندیشند، قطعاً نشانه  هایی است«. 
مودت از ریشة ودد به معنای خواستن و تمایل شدید برای رسیدن و به 
دست آوردن چیزي است که دوستش دارند. مودت و رحمت، مالط و 

چسب مصالح ساختمانی جامعة انسانی است. 
همسر شهیدی نقل می کند: نزدیک عملیات خیبر بود. زمستان بود 
و ما در اســالم آباد غرب بودیم. از تهران آمد خانه. چشم های سرخ و 
خسته اش داد می زد چند شب اســت نخوابیده. تا آمدم بلند شوم، 
نگذاشت. دستم را گرفت و نشاندم. گفت: امشب نوبت من است که از 
خجالت تو بیرون بیایم. گفتم: ولی تو، بعد از این همه وقت، خسته و 
کوفته آمدی و ... نگذاشــت حرفم تمام شود. سفره را انداخت، غذا را 
کشید و آورد. بعد هم غذای مهدی را با حوصله داد و سفره را جمع کرد. 

چای ریخت و آورد و گفت: بفرما بخور.
تأثیر محبت و ایجاد فضای عاطفی میان خانواده، مخصوصاً زن و شوهر 
در تحکیم بنیان خانواده بر هیچ کس پوشیده نیست. در روایتی چنین 
امر شده ایم: »با زنانتان مهربان باشید، دل هایشان را به دست آورید تا 
آنها نیز با شما همراهی کنند. ایشان را وادار به کاری مسازید که میل 

ندارند و بر آنان خشمگین نشوید«.2
همچنین حضرت رسول )صلی اهلل علیه و آله(  فرمودند: »مؤمن ترین 
مردم، کسانی اند که با خانواده خود خوش خلق تر باشند و بیشتر از همه 
به آنان لطف و محبت  کنند و من بیشــتر از شما به خانواده ام لطف و 

مهربانی می کنم«.3
پی نوشت

1. روم: 31.
2. محدث نوری، مستدرک الوسائل، ج14، ص252.

3. حر عاملی، وسائل الشیعه، ترجمه شیخ علی صحت، ج8، ص507.

 تأمین نیازهای تربیتی     
تأمین نیاز افراد فضای خوبــی در تربیت صحیح ایجــاد می کند و 
زمینه ساز سالمت روحی و روانی در ســنین جوانی، بازی کردن در 
کودکی است. در قالب بازی می توان مسائل اعتقادی و اخالقی بسیاری 
را در وجود کودک نهادینه کرد. حاج سیداحمد آقا خمینی می گوید: 
بارها شده بود که وارد اتاق می شدم و امام مرا نمی دیدند. می دیدم که 
امام به زانو روی زمین نشســته اند و پسرم علی روی دوش شان سوار 
است. خیلی دلم می خواست از آن صحنه ها، فیلم یا عکس بگیرم، اما 
می دانستم که امام نمی گذارند. صمیمیت و صداقت امام با بچه ها و 

مادرم خیلی عجیب بود.
در سیره رسول اهلل )صلی اهلل علیه و آله( نقل شده روزی در یکی از روزها 
که به منظور خواندن نماز جماعت عازم مسجد بودند، در راه به گروهی از 
کودکان برخوردند که در حال بازی بودند. بچه ها با دیدن پیامبر دست از 
بازی کشیدند و به سوی ایشان رفتند و گفتند: شتر من باش! رسول خدا 

)صلی اهلل علیه و آله( نیز درخواست کودکان را اجابت کردند.1 
پی نوشت

1. عوفی، جوامع الحکایات و لوامع الروایات، باب دوم از قسم دوم، ص30.

  اختصاص وقت به خانواده  
»ُقوا أَْنُفَســُکْم َوأَْهِلیُکْم َناًرا؛1 خودتان و خانواده تان را از آتش جهنم 
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روحیه تحمل در 
سیرۀ پیامبر اکرم 
)صلی اهلل علیه و 
آله( نیز مشاهده 
می شود. با توجه 
به اذیت های 
زیادی که 
از بعضی از 
همسران متحمل 
می شدند، 
هیچ وقت به 
دنبال تالفی 
نبودند

 

تأمین نفقه
»َعَل اْلَمْوُلوِد لَُه ِرزُْقُهنَّ َو ِکْسَوُتُهنَّ ِباْلَمْعُروفِ؛1 و روزی و لباس آنها به 
نحو متعارف بر عهدة کسی است که طفل از آِن او است )یعنی پدر(«. 
نفقه در لغت به معنای بخشیدن و اصطالحاً به چیزی اطالق می شود 

که انسان برای خود و خانواده اش خرج می کند.
در برنامــة جامعی که خدای متعــال برای انســان ها تعریف کرده، 
سرپرست خانواده عالوه بر تأمین نیازهای معنوی خانواده، موظف به 
تأمین نیازهای مادی متعارف نیز می باشد. حدیث معروف »الَْکادُّ َعلَی 
ِ«،2 بیانگر ثواب فوق العاده این کار است.  ِعَیالِِه َکالُْمَجاِهِد فِي َسِبیِل اهللَّ
همسر شهید برونسی نقل می کند: یک روز صبح از خانه بیرون رفت و 
شب که برگشت، متر بنایی و کمی وسایل خریده بود. صبح رفت برای 
کار بنایی، وقتی آمد خیلی خوشحال بود. ده تومان مزد گرفته بود. به 
بچه نان که می داد، می گفت: »از صبح تا االن زحمت کشیده ام، بخور 

که نان حالل است«. 
هنگام بازگشت پیامبر اکرم )صلی  اهلل  علیه  و آله( از جنگ تبوک به 
مدینه، سعد انصاری که نتوانسته بود همراه پیامبر به جنگ برود، به 
اســتقبال آن حضرت آمد. وقتی پیامبر، دستان خشک و خشن او را 
دید، از او پرســید: صدمه ای به دستانت رسیده است؟ سعد در پاسخ 
گفت: برای تأمین مخارج اهل و عیالم با طنــاب و بیل کار می کنم. 
پیامبر بر دستان او بوســه زد و فرمود: »این دستی است که در آتش 

جهنم نمی سوزد«.3 
پی نوشت

1. بقره: 233.
2. كلینی، الکافي، ج 5، ص88.

3. ابن اثیر، اسد الغابه، ج2، ص169.

اخاق، ضامن خوشبختی
»إِنَّک لََعلی ُخُلٍق َعِظیمٍ؛1 همانا تو بر ملکه نفسانی بزرگی )که همة اخالق 

فاضلة انسانی در آن جمع است( استواری«.
 همسر شهید محمدجواد یزدانی: در تمام کارها به من کمک مي کرد. 
یک بار که به سختي بیمار شدم، چشمانم را که باز کردم، بوي غذا تمام 
خانه را برداشته بود. صداي محمدجواد به گوشم رسید: بیدار شدي 

مادر جان؟ 
برگشتم و نگاهش کردم، درحالي که ظرف سوپي را در دست داشت 
کنارم نشست و گفت: ببین چه کار کردم؟ گفتم: تو آشپزي کردي؟ 
با خنده گفت: مگر اشــکالي دارد؟ گفتم: نه! ولي... دیگر نگذاشت 
حرفم را ادامه دهم، قاشق سوپ را به دهانم گذاشت و فقط لبخند 
زد. آن روز با محبت هــاي محمدجواد تمــام درد و رنج بیماري را 

فراموش کردم. 
در طول زندگی مشترک پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله( با حضرت 
خدیجه کبری )سالم اهلل علیها(، هیچ گاه نشد ایشان از پیامبر اکرم 
)صلی اهلل علیه و آله( شکایتی داشته باشند که این، نشان دهندة اخالق 

واالی حضرت است. 
پی نوشت
1. قلم: 4.

روحیه تشکر
»لَِئ َشَكرُْتْم أَلَِزْيَدنَُّكْم َولَِئ َكَفرُْتْم إِنَّ َعَذاِب لََشِديٌد؛1 اگر شکرگزاری کنید، 
)نعمت خود را( بر شــما خواهم افزود و اگر ناسپاسی کنید، مجازاتم 

شدید است«.
تشکر مسئله ای فطری در خلقت انسان است که گاهی برای اثبات لزوم 
عبادت خدای متعال از آن استفاده می کنند. با توجه به خطاب قرآنی 
باال و همچنین قاعدة شکر، ضرورت روحیة شکر در فضای خانواده نیز 
فهمیده می شود. عالمة طباطبایی صاحب تفسیر گران سنگ المیزان 

بارها می گفت که این تفسیر متعلق به همسر ایشان است.
 روحیه تشکر تأثیر بسزایی در مسائل زناشــویی دارد. پیامبر اکرم 
)صل اهلل علیــه و آله( در مواقــف مختلف، هم  بــذل مال خدیجه 
)سالم  اهلل علیها( در راه اسالم و هم اخالق نیکوی این بانوی بزرگوار 
را یادآور می شدند که خود نوعی تشکر از زحمات ایشان بود. بیان 
فضایل ایشان هم یکی از مصادیق تشکر از خدیجه )سالم اهلل علیها( 
بود. پیامبر اکرم  )صل اهلل علیه و آله( در چهل  شــبانه روز اعتزال  از 
خدیجه  )سالم اهلل علیها( توسط  عمار یاسر به  ایشان چنین  پیام  داد: 
»ان  اهلل  عز وجل  لیباهی  بک  کرام  مالئکته  کل  یوم  مرارا؛ همانا خداوند 
متعال  به  افتخار وجود تو هر روز به  طور مکرر به  فرشتگان  بزرگش  

افتخار می کند«.2 
پی نوشت

1. ابراهیم: 7.
2. محمدباقر مجلسی، بحار األنوار، ج 16، ص78.

روحیه مدارا
»إِْن ُتْصِلُحوا َو َتتَُّقوا َفإِنَّ اللََّه کاَن َغُفوراً رَحياًم؛1 اگر)درمورد همسرانتان( 
صلح و سازش کنید و تقوا ورزید، مســلّماً خداوند همواره آمرزنده و 

مهربان است«.
مدارا  به معنای حسن خلق، حسن همجواری و تحمل غیر می باشد که 

از لوازم موفقیت زوجین در زندگی مشترک است.
وقتی شــاگردان شیخ جعفر کاشــف الغطاء، از مراجع بزرگ شیعه، 
متوجه شدند همسرشــان این عالم بزرگوار را اذیت می کنند و حتی 
ایشــان را کتک می زنند، به ایشــان عرض کردند: اجازه بدهید ما 
زن هایمان را بفرستیم، ادبش کنند. شــیخ گفت: این زن برای من 
از اعظم نعمت های خدا است. مدارا و سازش، با نقیصه زوج یا زوجه 
است، و قانون طالق با وجود حالل بودنش، نزد خداوند از مبغوض ترین 

حالل ها شمرده شده است. 
روحیه تحمل در سیرة پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله( نیز مشاهده 
می شود. با توجه به اذیت های زیادی که از بعضی از همسران متحمل 
می شدند، هیچ وقت به دنبال تالفی نبودند. این سخن نورانی ایشان 
درواقع سیرة ایشان را نشان می دهد: »َمْن َصرَبَ َعَل ُخُلِق اْمرَأٍَة َسيَِّئِة اْلُخُلِق 
اِكِريَن؛2 هر کسی که بر اخالق  َو اْحَتَسَب ِف َذلَِك اأْلَْجَر أَْعَطاُه اللَُّه َثَواَب الشَّ

بد همسرش صبر کند و به حساب خدا بگذارد، برای این کارش خدا به 
او اجر شکرگزاران عطا می نماید«.

پی نوشت
1. نساء: 129.

2. حر عاملی، وسائل الشیعه، ج20، ص174.
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نگـــــاه
خشت خام جوان

با کمی جســتجو در کلمات قرآن، می توان محوری ترین 
موضوع را مسئلۀ اخالق دانست؛ مسئله ای جدی و مهم که 
متفکران همۀ عالم در طول تاریخ به آن توجهی ویژه داشته 

و دارند.
 اگر کلمات قــرآن را به عنوان بن مایــه اصلی علم تربیت 
پذیرفته باشیم، نمی توانیم به نســبت بین کلمات قرآن و 
بعضی از نقاط مثبت دانش تجربی تربیتی بی توجه باشیم. 
دین مسئلۀ مشورت و مشاوره را پشتیبان عقالنیت و اخالق 
معرفی می کند. بر این اســاس جوامع کم تراکم گذشته با 
توجه به فرهنگ قبیلگی، جایگاهی از جمله ریش سفیدان را 

به عنوان راهْ رفتگان زندگی برای این کار تعیین می کردند.
اما در عصر حاضر پیچیدگی ها به اندازه تکثر انسان ها رو به 
افزایش اســت. بحران های اخالقی در بعضی موارد چنان 
شرایط اجتماعی را ناامن کرده که کانون زندگی خانوادگی را 

دچار فرو پاشی ساخته است.
در این میان تخصص ها تنها مأمن جدی تربیتی در گره های 
اخالقی و اجتماعی است. هر قدر فرهنگ رجوع به  متخصص 
نهادینه شــود، راهکارهای تربیتی متعالی تری را می توان 

کشف و تولید کرد.
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نگاه

    ماهنامه    فرهنگی،آموزشی وترویجی   

 
  
توضیح المسائل 
یک کتاب کاماًل 
سنتی و قدیمی 
برای آشنایی با 
احکام است که 
سابقۀ تقریباً 
شصت ساله 
دارد. اولین 
رساله ای که به 
این سبک درآمد، 
رسالۀ مرحوم 
آیت اهلل العظمی 
بروجردی بود 
و در طول این 
شصت سال، 
رساله نویسی 
تغییر آن چنانی 
نکرده است

 

آیا با صــرف رجوع به توضیح المســائل می توان 
پاسخگوی مسائل شرعی بود؟ 

رجوع به رساله از دو جهت کفایت نمی کند؛ یکی از جهت محتوا و دو، از 
جهت متن. امروزه آن قدر موضوعات احکام وسیع و گسترده شده است 

که رساله نمی تواند با حجم محدودش، پاسخگوی همة سؤاالت باشد.
اگر ائمه جماعات بتوانند متن رساله را سلیس و روان بیان کنند، باز هم 
کفایت نمی کند؛ چون از نظر محتوایی، رساله یک دهم مسائل شرعی 

را در بر می گیرد. 
توضیح المسائل یک کتاب کاماًل سنتی و قدیمی برای آشنایی با احکام 
است که سابقة تقریباً شصت ساله دارد. اولین رساله ای که به این سبک 
درآمد، رسالة مرحوم آیت اهلل العظمی بروجردی بود و در طول این شصت 

سال، رساله نویسی تغییر آن چنانی نکرده است. 
این نحوه رساله نویسی برای عموم مردم و فضالی آن زمان یک نوآوری 
بوده اســت. ولی امروزه باید متن آن تغییر کند؛ چنان که در سیستم 
آموزش و پرورش، هر ساله باید از دو جهت در کتاب های درسی تجدید 

نظر شود: یک، از نظر محتوا، و دو، از نظر سبک ارائه.
امام جماعت در جایگاهی است که باید بر احکام به صورت دقیق، عمیق، 
قوی مسلط باشد. بدین منظور رساله کفایت نمی کند. ضمن آنکه خود 

فضال نیز در فهم مطالب رساله مشکل دارند؛  زیرا متن آن رسا نیست.

نگاه

كاركرد منابع پژوهشی دیگر، مثل حواشی عروه و 
جامع المسائل چیست؟ 

کارکرد این  کتاب ها در درجة اول تکمیل رساله و برطرف کردن نقصی 
است که به آن اشاره کردیم. 

برای تسلط بر احکام پنج مرحله را باید طی کرد. قدم اول آن رساله خوانی 
است.

 قدم بعدی قرائت رسالة سایر مراجع است؛ زیرا امام جماعت از فتوای 
اغلب آقایان مورد سؤال قرار می گیرد، نه فقط فتوای یک مرجع تقلید 

خاص.
سومین قدم، مباحثه است که در ستاد احکام تجربه شده است. گاهی 
طالب فاضل جوان نمی توانند متن رساله را توضیح دهند، چون ابهامات 

دارد. یکی از فواید مباحثه ملکه شدن مسائل در ذهن است. 
قدم چهارم نکته برداری است. امام جماعت باید یک دفتر مکتوب احکام 
داشته باشد و به شکل خالصه نویسی و نمودار، مطالب را برای خودش 

بنویسد.
قدم آخر، برپایی کارگاه عملی اســت. گاهی تأثیر یک کارگاه عملی از 
دو ماه کار تئوری و نظری که شخص به تنهایی انجام دهد، بیشتر است. 

در کنار موارد مذکور، باید به استفتائات و کتاب های مرجع، مثل عروه، 
تحریر الوسیله و منهاج رجوع کرد تا بتوان به مرور بر احکام تسلط یافت. 

پژوهش در احکام یکی از روش های فهم دقیق  به كوشش: 
حکم برای تبیین بهتر است. این روش را در حسن علی آبادی

مصاحبه با حجت االسام و المسلمین حسین 
وحیدپور رییس مركز ستاد ترویج احکام كه سابقه ای طوالنی در 

این زمینه دارد پی می گیریم.

رســــاله 
تحت تأثیر تفکر 

حوزوی است 
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منابع دیگری به غیر آنچه ذكر شد، معرفی می كنید؟
جامع المسائل مرحوم گلپایگانی در حکم تحریر الوسیله است. مرحوم 

آقای خویی منهاج الصالحین دارد و عروه نیز فروعات فراوانی دارد. 
ســایت مراجع نیز اهمیت فوق العاده ای دارد؛ زیرا امروزه بســیاری از 
استفتائات ممکن است در کتاب های آقایان نباشد، ولی در سایتشان 

در دسترس باشد.

روش پژوهشی مؤلفان گران قدر این منابع چگونه   
بوده است؟

این روش ورود با روش ورود دیگران تفــاوت دارد. آن روش ورود، یک 
روش ورود اجتهادی و تخصصی است که نمی توانیم آن را برای یک امام 
جماعت مالک قرار دهیم؛ زیرا طبیعتاً ورودشان اجتهادی و سطح باال 

است.
روش پژوهش درواقع همان سطح متوسط است؛ یعنی از مطالعه شروع 
می شود، مخصوصاً اگر بخواهیم تحریر و منهاج و عروه را کار کنیم، قطعاً 

به مباحثه و استاد نیاز دارد. 
بعضی جاهای عروه برای یک امام جماعت قابل فهم نیســت. حضرت 
آیت اهلل شــبیری با دقت نظر باالیی که دارنــد، می فرمودند: بعضی از 

بخش های عروه به مراتب نسبت به کفایه دقیق تر است.

چنان كه اشاره كردید، ادبیات رساله ها متأثر از ادبیات 
شصت ســال قبل اســت. برای برطرف كردن این نقص، چه 

راهکاری پیشنهاد می دهید؟
اگر بخواهیم مبسوط بحث کنیم، باید سراغ روش های بیان احکام برویم. 
رساله، ادبیات خاص خود را دارد که متأثر از اشخاصی بوده که آن زمان 
آن را نوشته اند. کم و بیش بعضی از رساله ها، ویرایش شده؛ ولی آن طور 

که باید و شاید، هنوز کاری صورت نگرفته است.
نکتة دوم اینکه رســاله تحت تأثیر تفکر حوزوی اســت. طلبه وقتی 
می خواهد احکام بگوید یا بنویســد، تحت تأثیر فضایی است که در آن 
زندگی می کند؛ لذا ادبیاتش، روان نیست. در احکام گویی و احکام نویسی، 
باید ادبیات ســلیس و روان به کار ببریم. علــت موفقیت آقای قرائتی 
چیست؟ علتش روان گویی ایشان است. در نوشتار نیز باید سلیس و بلیغ 
نوشت تا مطلب به بهترین شیوه ارائه شود. این، هنر و مهارت است. االن 
در احکام گوهایمان، نوعاً مهارت روان گویی نداریم. در نویسندگانمان نیز 
با همین مشکل مواجهیم. البته کتاب های احکامی فراوانی به بازار آمده 
که برخی از آنها ادبیات نوشتاری شان نســبتاً خوب است، ولی هنوز تا 

حالت مطلوب فاصله داریم. 
یکی از روش های به روز کردن رساله، مصورسازی آن است که یک روش 
جدید است. صرف ارائه رساله که مهم نیست. مهم این است که مردم را 

جذب کنیم. یکی از ابزارهای جذب، مصورسازی رساله است.
در ستاد احکام کارهای بازنگری رساله و رساله نویسی انجام شده است. 

ادبیات رساله قطعاً باید عوض شود و همراه با تصاویر باشد. 
به نظر می رسد باید رســاله در چند مرحله ارائه شود؛ شبیه روشی که 
کانون کودکان و نوجوانان در ارائه کتاب به مقاطع مختلف سنی دارد و 

آنها را به مقاطع سنی الف، ب، ج، و د، تقسیم می کند.
آموزش و پرورش نمی تواند رأساً این کار را انجام دهد. حوزه های علمیه 

باید اصل این کار را درست کنند. مقطع ب مرحلة باالتر است. مرحلة 
بعدش دبیرستان است. مرحلة بعد باید دانشگاه باشد. قطعاً اگر این کار 
را می کردیم، امروزه استقبال از دین و مسائل شرعی خیلی بیشتر از این 
می شد. ما ابزارهای فراوانی داریم؛  برای مثال، می توانیم از فضای مجازی 
استفاده کنیم. االن بعضی از مساجد از این شیوه استفاده می کنند که 

قطعاً کارایی آن بیشتر از این است که از روی رساله مسئله بگوییم. 
نکتة مهم آنکه زیرساخت های بهره بردن از فضای مجازی جهت بیان 

احکام کامالً فراهم است. 

تجربۀ شما در روش پژوهش احکام چیست؟
بنده در این زمینه تجربة بسیار طوالنی دارم؛  منتها بالطبع تجربة حضور 
در فضای حوزه متفاوت اســت؛ زیرا کار، جدی تر و علمی تر است. لذا 
نمی توان به طور کلی برای ائمه جماعات ارائه تجارب داشت. از طرفی در 
کالن شهری مثل تهران، قطعاً نمی توان مثل یک طلبه در فضای حوزه 
عمل کرد. با این حال روحانیون هر قدر که می توانند، باید در بیان احکام 
کار کنند و در مســاجد، مدارس، مجالس خانگی و عمومی، و منبرها، 

احکام را بیان کنند.

آیا تاكنون اتفاق افتاده كه نسبت به مسئله ای، در 
دوبار رجوع به منابع، برای شــما دو فهم متفاوت حاصل شده 

باشد؟ 
این مسئله عادی اســت و پیش می آید؛  زیرا منابع و فضائی که در آن 
مطالعه می کنید، ممکن است در هر بار رجوع،  متفاوت باشد. گاهی نیز 
صورت مسئله  را متوجه نمی شــویم. مخاطب مطابق آن چیزی که از 
صورت مسئله در ذهن ما است، جوابش را می گیرد؛ لذا فهمیدن صورت 

مسئله بسیار مهم است.
استفتائاتی که از آقایان می شود، خیلی وقت ها صورت مسئله اش درست 
نیست. پژوهشگری که می خواهد دنبال احکام برود، یا باید خالی الذهن 

باشد یا اگر سؤالی دارد، سؤالش شفاف باشد. 
گاهی به خاطر اینکه سؤال برای انسان شفاف نبوده، به جوابی می رسد 

که بعداً متوجه می شود تناسبی با پرسش ندارد. 

در پایان اگر توصیه ای دارید، بفرمایید.
ائمه جماعات از امکاناتی که الحمدهلل به برکت انقالب ایجاد شده، نهایت 
بهره را ببرند. در گذشــته این امکانات و ابزارها نبود. مرکز رسیدگی به 
مساجد کشور و ستاد ترویج احکام، ازجمله امکاناتی است که در اختیار 
آقایان ائمه جماعات قرار گرفته است. باید از امکاناتش، کتاب هایی که 
منتشر می شود، ابزارهای کمک آموزشی و کارشناسان این مراکز استفاده 
کنند. لزومی ندارد که حتماً حضور فیزیکی داشته باشند؛ مهم، برقراری 
ارتباط است. هر امام جماعتی، مرتب با یک کارشناس ارتباط داشته باشد 
و در زمینة احکام، گره کور کار را با کمک یک کارشناس احکام، باز کند.

به گمان من، استفاده از کارشناس، در روند کار خیلی مؤثر است. 
نکتة آخر اینکه از ابزار روز هم استفاده کنند. برای مثال یک امام جماعت 
می تواند یک کانال یا گروه در تلگرام ایجاد کند و مخاطبان مسجد را 
عضو آن نماید. ســپس احکام مبتال به را به شــیوة جدید، روان و زیبا 

ترویج کند. 

  
به نظر می رسد 

باید رساله در 
چند مرحله 
ارائه شود؛ 

شبیه روشی که 
کانون کودکان و 

نوجوانان در ارائه 
کتاب به مقاطع 

مختلف سنی دارد 
و آنها را به مقاطع 

سنی الف، ب، 
ج، و د، تقسیم 

می کند
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برای بهتر پاسخ دادن به مسائل شرعی، باید رسالة موضوعی تدوین کنیم و 
در کنار رساله، از آنها نیز استفاده کنیم. در این صورت رسالة کاملی خواهیم 
داشت که البته چندجلدی خواهد بود و هر جلد، دربارة یک موضوع است. 
مثالً احکام معامالت، احکام پزشکی، احکام عبادات، احکام خانواده و... امروزه 

به این سمت می رویم و یک سری رساله های موضوعی چاپ شده است.
با توجه به اینکه موضوعات جدیدی پیش می آید که در رســاله مطرح 
نشده، طبیعتاً منابع دیگری نیاز است که البته باید مطمئن و موثق باشند. 
استفتائات مراجع، منبع مطمئن و مهمی است که ائمه جماعات باید به آن 
مراجعه کنند و برای مطالعة آن وقت بگذارند. بر ائمه جماعات واجب است 
که در برنامه ریزی روزانة خود، زمان قابل مالحظه ای برای تسلط بر احکام 

بگذارند؛ چون بیشتر سؤاالتی که از آنها می شود، دربارة احکام است. 
متأســفانه در پیرامون خود می بینیم که برخی از ائمه جماعات، قدرت 
پاسخگویی به مسائل شرعی را ندارند؛  زیرا در این زمینه کار نکرده اند. 

همة روحانیون در برنامة خودشان، مطالعة رساله و استفتائات را مدنظر 
داشته باشند. هر کدام از مراجع، ازجمله مرحوم آقای بهجت و حضرت 
امام، چند جلد استفتائات دارند که دلیلش فراوان بودن موضوعات فقهی 
است. عالوه بر این، حواشی عروه یا تحریر الوسیله حضرت امام، دو منبعی 
است که قطعاً باید یک امام جماعت با آنها مأنوس باشد؛ نه اینکه اگر نیاز 

شد، به آنها مراجعه کند. 
اگر امام جماعت، مرتباً به کتابی مانند تحریر الوسیله رجوع کند و برای 
مطالعة آن، برنامة منظمی داشــته باشــد، بر احکام مسلط می شود و 
به راحتی می تواند پاسخگوی مسائل شرعی باشد. بنابراین امامان جماعت 
در کنار رساله، استفتائات مراجع، کتاب های مرجعی مثل تحریر الوسیله، 
العروه الوثقی و منهاج الصالحین را همواره همراه خود داشــته باشند و 
این کتاب ها را نیز مطالعه کنند. البته صرف مطالعه کافی نیست؛ چراکه 

پژوهش به مطالعه منحصر نمی شود.

برای پاسخگویی به احکام شرعی، توجه به چند  محمد صالح آبسواران
كارشناس مركز ملی 

پاسخگویی به سؤاالت 
دینی

نکته راهگشا است. بررسی و تبیین این موارد، 
محتوای نوشته حاضر را تشکیل می دهد.

آشنایی با كتب مفصل احکام
از آنجایی که تمام فروعات فقهی در رســاله های فارسی نیامده، آشنایی 
با کتب مفصل، مثــل عروه الوثقی، تحریرالوســیله و منهاج الصالحین از 

ضروریات پاسخگویی به مسائل شرعی قلمداد می شود.
البته باید توجه داشــت که رجوع به این کتاب ها نیــاز به آموزش جهت 
شناخت اصطالحات فقها در بیان فتوا دارد؛ چراکه در این کتا ب ها در بیان 
نظرها، از اصطالحاتی استفاده می شود که الزم است با آنها آشنایی کامل 
داشته باشیم تا فتوا از احتیاط، و احتیاط واجب از مستحب تشخیص داده 

شود.
در این متون، فتواها به گونه ای بیان می شــود که می توان تشخیص داد 
که مسئله بین فقها مورد اختالف است. استفاده از تعابیری مثل االظهر و 

االقرب برای بیان فتوا، اشاره به تأمل در مسئله و اختالفی بودن آن دارد.
تسلط به مسائل كلیدی هر بخش

برای پاسخگویی به مسئله الزم اســت کلیات باب فقهی که مورد سؤال 
است، نزد پاسخگو روشن باشد.

اطاق گیری ممنوع
رویکرد فقیه به روایات، نباید با مراجعه به متن رساله عملیه خلط شود. 
فقیه در مواردی که مقدمات حکمت را جاری بداند، از روایت اطالق گیری 

می کند و حکم شرع را استظهار می نماید.
روحانیونی که سطوح عالی حوزه را طی کرده اند و با روش استنباط حکم 
از روایات آشنایی دارند، ممکن است در مواجهه با رساله عملیه فقها، همان 

مباحث برایشان تداعی شود.
مواجهه با متن رساله عملیه که توسط فقها تنظیم شده است، مثل روایات 
نیست. در بسیاری موارد فقیه به یک حیثیت موضوع توجه دارد و حکم 
می دهد، ولی متأسفانه کسی که با این شیوه آشنایی ندارد، با دیدن یک 
حکم از فقیه، اطالق گیری می کند و جنبه های دیگر موضوع را نیز برداشت 
می کند؛ مثاًل ممکن است فقیه در پاســخ به پرسش تتو کردن ابرو برای 
خانم ها، حکم به جواز دهد؛ ولی نمی توان از این حکم برداشت کرد که پس 
مطلقاً اشکال ندارد و در ابتدا که ابرو چند روزی زخم می شود، جایز است.

باید توجه داشت که قید و شــرط بعضی از مسائل رساله عملیه، در مسائل 
بعدی یا حتی در استفتائات مراجع وجود دارد و این موضوع، ضرورت تسلط بر 
مباحث فقهی را بیش از پیش روشن می سازد. برای مثال در بحث چیزهایی که 
تیمم بر آنها صحیح است، خاک و سنگ و... را برمی شمارند، اما در انتهای بحث 

می فرمایند چیزی که بر آن تیمم می شود، باید از خود گردی داشته باشد.
ممکن است در مواجهه با این مسئله با دیدن ابتدای بحث برداشت شود 
که بر سنگی که در منازل است و هیچ گردی از خود ندارد، می توان تیمم 
کرد؛ ولی با مطالعة تمام مسائل این بخش از رساله متوجه می شویم که این 

مسئله مورد اختالف مراجع است.
 مهارت تطبیق مصادیق بر احکام

ممکن است شخصی بر احکام شرعی مسلط باشد، ولی در بعضی از ابواب 
فقهی مثل خمس و معامالت و احکام مخصوص بانوان به علت مصادیق 

خارجی فراوان، در تطبیق احکام با موضوعات خارجی دچار مشکل شود.
این گونه ابواب عالوه بر اطالع از احکام شرعی، تمرین ویژه ای را می طلبد 
تا پاسخگوی محترم بتواند تطبیق صحیحی داشته باشد. الزمة تبحر در 
این ابواب فقهی، مطالعة متن پرسش های مردم از دفاتر مراجع است که در 

مجموعه هایی با عنوان استفتائات موجود می باشد. 

رسالة موضوعی

روش یک پژوهش

 
  
از آنجایی که تمام 
فروعات فقهی در 
رساله های فارسی 
نیامده، آشنایی 
با کتب مفصل، 
مثل عروه الوثقی، 
تحریرالوسیله و 
منهاج الصالحین 
از ضروریات 
پاسخگویی به 
مسائل شرعی 
قلمداد می شود
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در عمل به 

احکام و تکالیف 
الهی، اگر کسی 

خودسرانه و 
بدون اطالع 

کافی از علوم 
مورد نیاز عمل 

نماید، قادر 
نخواهد بود مسیر 
رسیدن به کمال 

و دستیابی به 
سعادت دنیا و 

آخرت را طی کند

رجوع به متخصص یا رجوع جاهل به عالم است. 
هر عقل ســلیمی رجوع جاهل به عالم را می پذیرد؛ چراکه 
مسیر کمال انســان در گرو پرده برداشتن از مجهوالت و 
نادانسته هایی است که بشر همیشه در پیش رو داشته است.

بدیهی است که برای دســت یافتن به آگاهی، گاهی خود 
انسان با سعی و تالش، مسیر درست را پیدا می کند و گاهی هم نتیجة 

تالش های دیگران را چراغ راه خویش قرار می دهد.
در مسیر احکام الهی هم اگر انسان خودآگاهی های الزم را کسب کند 
)مجتهد شود( و از تخصص دیگران بهره ببرد )تقلید نماید(، مسیر 
درستی در پیش گرفته و سعادت دنیا و آخرت را به دست خواهد آورد.
به این گروه باید گفت که مجتهد نیز متخصصی اســت که با تالش و 
کوشش فراوان، در راه به دست آوردن احکام شرعی از راه ها و منابعی که 
نزد فقیهان اسالم متداول است، می کوشد و بر اساس آن فتوا می دهد.

در عمل به احکام و تکالیف الهی، اگر کسی خودسرانه و بدون اطالع 
کافی از علوم مورد نیاز عمل نماید، قادر نخواهد بود مسیر رسیدن به 

کمال و دستیابی به سعادت دنیا و آخرت را طی کند.
البته همان گونه که در مراجعه به سایر متخصصین، انسان عاقل به 
کسی مراجعه می کند که در تخصص خویش سرآمد دیگران است، در 

اینجا نیز باید به اعلم رجوع کرد.
3. گروه دیگر افرادی هســتند که به احکام و تکالیف شــرعی خود 
دسترسی ندارند یا به علت مشغلة کاری، کمتر فرصت می کنند دنبال 
احکام شرعی خود بروند. اینها همچون بیمارانی هستند که بیماری 
خود را چندان جدی نمی بینند و انجام سایر کارهای زندگی را بر درمان 
بیماری خود مقّدم می دانند. دربارة این گروه که درصد زیادی از افراد 
جامعه را شامل می شود، باید سعی نمود همچون پزشکی دوار، خود 

به سراغ آنها رفت و احکام مورد نیازشان را در دسترسشان قرار داد.

یکی از موضوعات نهادینه شــده از صدر اسالم  مهدی دوزنده فردوس 
طلبه سطح چهار حوزه 
علمیه قم و كارشناس 

مركز ملی پاسخ به 
سواالت دینی

تاکنون، مراجعة مردم به عالم دین شناس، جهت 
آگاهی از احکام الهی و اطمینان نسبت به درستی 

اعمال خود بوده است.
با توجه به اینکه در هر دوره ای نسل بشر دچار تغییر ذائقه و رویکرد 
متفاوت به احکام دین است، نقش علما باید چگونه باشد؟ ادامه نقش 

گذشته یا همچون یک پزشک دوار که منتظر مراجعه بیمار 
نیســت و خود بر بالین بیمار رفته و اقدام به مداوای وی 

می کند؟
از باب وجوب امر به معــروف و نهی از منکر و جایگاه 
ابالغ و احکام الهی، باید همچون پزشک دوار، خود پا 
پیش گذارند و از ظرفیت های اجتماعی موجود برای 
رفع این مشکل بهره جویند. چنان که قرآن در آیة نفر 

چنین مسئولیتی را بر عهدة عالمان دین نهاده است 
و می فرماید: »َوَما َکاَن الُْمْؤِمُنوَن لَِیْنِفُروا َکافًَّه َفلَْواَل نََفَر 

یِن َولُِیْنِذُروا  ُهوا فِي الدِّ ِمْن ُکلِّ فِْرَقه ِمْنُهْم َطائَِفٌه لَِیَتَفقَّ
َقْوَمُهْم إَِذا َرَجُعوا إِلَْیِهْم لََعلَُّهْم یَْحَذُروَن«.1

دربــارة چرایی این تغییر روش باید شــناخت درســتی از 
مخاطبین داشت. باید توجه داشت که در این زمینه مردم به چند 

دسته تقسیم می شوند: 
1. یک گروه همچون بیمارانی هســتند کــه از بیماری خود آگاهی 
ندارند. بر این اســاس به اهمیت تقلید و ضرورت رجــوع به فقها و 
علما برای پرسیدن وظایف و تکالیف شــرعی خود آگاه نیستند. در 
مورد این گروه همچون پزشک که سعی می کند به بیماران خویش، 
دربارة بیماری و عواقب عدم درمان انذار دهد، علما نیز باید از طریق 
رســانه های موجود، اعم از صداوســیما، فضای مجازی، نشریه ها، 
مطبوعات، و همچنین منابر عمومی، مساجد، مدرسه ها، دانشگاه ها و 
تبلیغ چهره به چهره به بیان ضرورت تقلید بپردازند و مردم را از عواقب 

بی توجهی به این تکلیف آگاه سازند.
2. گروه دوم افرادی هستند که تصور می کنند بدون مراجعه به فقیه، 
و با تکیه بر برداشت خود از مسائل و احکام دینی، می توانند به آنچه 

وظیفة آنها در قبال عمل به احکام الهی است، دست  یابند.
این افراد که غالباً تحصیل کرده هستند، با تصور اشتباهی که دارند، 
گمان می کنند بدون تحصیل و فراگیری علــوم دینی خود قادر به 
شناخت تکلیف و شیوة عمل به دســتورهای الهی هستند. این عده 
همچون بیمارانی هستند که خودسرانه و بدون آگاهی کافی از علت 
مریضی خود، دارویی را برای درمان خود به کار می گیرند و نه تنها به 
درمان دســت پیدا نخواهند کرد، در موارد بسیاری با مصرف داروی 

اشتباهی با مشکالت جدی تری روبرو خواهند شد. 
دربارة این گروه باید آنها را متوجه معنی حقیقی تقلید نمود که همان 

بررسی كوتاه روش ترویج احکام

تقلید و طبیب دوار

پی نوشت:

1. توبه: 122.
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در فضای 
عمومی نباید 
مسائلی که 
مورد اختالف 
فقها است، بیان 
شود؛ زیرا اگر 
بخواهیم نظر 
یکی از مراجع 
را بگوییم، برای 
همۀ مخاطبان 
جذابیت ندارد

 

نگاه

    ماهنامه    فرهنگی،آموزشی وترویجی   

ب( بیان مسائل اجماعی
در فضای عمومی نباید مسائلی که مورد اختالف فقها است، بیان شود؛ 
زیرا اگر بخواهیم نظر یکی از مراجــع را بگوییم، برای همة مخاطبان 
جذابیت ندارد. اگر بخواهیم نظر مراجع مشهور را بیان کنیم، اوالً موجب 
تشویش ذهن مستمع می شود. ثانیاً به مرور موجب تضعیف تدین مردم 
می شــود؛ زیرا مردم عادی با مبانی احکام و منشأ اختالف نظر فقها، 
آشنایی ندارند و هضم این مسئله برای آنها سخت است و ممکن است 

کم کم دچار شبهه شوند.
دو مسئلة اجماعی به عنوان نمونه ارائه می شود:

ـ اگر کسی در حال روزه چیزی را سهواً بخورد، روزه اش باطل نمی شود 
و فرقی بین روزة واجب و مستحبی و نذر و قضا نیست.

ـ اگر بعد از نماز متوجه شویم که وضو نداشتیم، باید نماز را اعاده کنیم 
و چنانچه وقت گذشــته، باید آن را قضا کنیم. اگر شک کنیم که وضو 
گرفته بودیم، نماز خوانده شده صحیح است؛ ولی برای نماز بعدی باید 

وضو بگیریم.
ج( پرهیز از القای وسواس

بیان احکام در هر شرایطی باید از القای وسواس و حساسیت به مخاطب 
دور باشد؛ خصوصاً در منابر عمومی که تمام اقشار حضور دارند.

 برای روحانی مرّوج احکام دو رویکرد قابل تصور است که هر کدام از آنها 
اقتضائات خاص خود را می طلبد.

 1. تشویق و تحریک مردم به یادگیری احکام 
 یکی از وظایف روحانیون که در جای خــود اهمیت ویژه ای دارد، این 
است که مردم را به یادگیری احکام حساس سازند و با فن خطابه، آنها را 

تشویق به آموختن مسائل شرعی مورد نیاز کنند.
یکی از روش های تحقق این امر، بیان نمونه ای از مسائل شرعی در منابر 

وعظ می باشد که سیرة بسیاری از علمای ربانی بوده است.
در این رویکرد رعایت نکات ذیل، اهمیت ویژه ای دارد:

 الف( مختصر و مفید بودن
مخاطبان منبر از هر قشری می باشند، زن، مرد، کوچک، بزرگ و... از 
سوی دیگر چیزی نباید از جذابیت منبر کم کند؛ لذا الزم است حکمی 
که در این فضا بیان می شود، از پیچیدگی و اغالق به دور باشد. ضمن 

اینکه فروعات متعددی هم نداشته باشد.
اساس منبر بر موعظه استوار است؛ لذا بیان مسائل فقهی مغلق، ذهن 
مستمع را مشوش می سازد و مخاطب ممکن است تا آخر منبر تمرکز 

خود را به دست نیاورد.

بررسی روش تبیین احکام

تبیین چراغ های راهنمایی شریعت
علمای دین برای تبیین احکام شریعت، زحمات طاقت فرسایی را متحمل شدند و عمر خود را وقف این امر مهم كردند.  قاسم آبسواران

 طلبه سطح چهار حوزه 
علمیه قم و ارزیاب 

عالی مركز ملی پاسخ به 
سواالت دینی

آنان، ثمرة تاش خود را در قالب رساله های عملیه در اختیار جامعۀ دینی قرار دادند.
از آنجا كه تدوین این احکام با اصطاحات علمی همراه است كه تودة مردم تسلط كافی به آنها ندارند، ضرورت توضیح 
و تبیین و تطبیق مسائل شرعی، همیشه مورد نیاز بوده است و روحانیون كه با اصطاحات فقها آشنایی دارند، طبیعتًا 
می توانند در این عرصه بهترین نقش را ایفا كنند. این نوشته بر آن است كه به پیش نیازهای علمی و مهارتی این امر اشاره ای داشته باشد.



  
پاسخ دادن به 
پرسش های 

شرعی مردم، 
نیازمند پژوهش 

در احکام و ابواب 
فقهی، اطالعات 

عمومی، کلی و 
اطالعات خاص 
دربارۀ پرسش 
مورد نظر است
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پاسخ دادن به پرسش های شرعی مردم،  فرخنده شلیلیان
سطح چهار حوزه و 

كارشناس مركز ملی پاسخ 
به سواالت 

دینی

نیازمند پژوهش در احکام و ابواب فقهی، 
اطاعات عمومی، كلــی و اطاعات خاص 
دربارة پرسش مورد نظر است. برای آنکه در 
این زمینه موفق عمل كنیم، رعایت برخی نکات ضروری است 

كه به بعضی از آنها اشاره می شود:

1. تسلط علمی در باب مورد نظر و مسائل مرتبط: کسی که قصد 
آموزش احکام را دارد، باید از باب مورد نظر آگاهی کافی و همه جانبه 
داشــته و وجوه مختلف آن را از کتاب هایی مانند تحریر الوســیله، 
عروه الوثقی و رسالة مراجع مطالعه نماید تا مسائل و مصادیق متعدد 
آن باب را بداند. در این باره رجوع به سایت مراجع ضروری است. ضمن 

می توان ادعا کرد که علت بخشی از وسواس قشر متدین، بیان غیرفنی 
احکام شرعی اســت. مثاًل بزرگواری در یک رسانة پرمخاطب، احکام 
ســجده را بیان می کردند و اینکه باید کف دو دست ها روی زمین قرار 
گیرد. ایشان اضافه کردند که باید طوری کف دست ها روی زمین قرار 
گیرد که یک برگ کاغذ از الی آن رد نشود. تنها ثمرة این بیان، وسواسی 

کردن مردم متدین است.
البته باید توجه داشته باشیم این آسیب در بعضی از فروعات رساله هم 
وجود دارد؛ مثاًل گفتن اینکه نباید مانعی، حتی به اندازة سر سوزن در 

اعضای وضو و غسل باشد، یک بیان حساسیت زا است.
این گونه بیان کردن احکام شرعی، وسواس را به متدینین القا می کند 

و این بیماری، از موانع رشد مادی  و معنوی انسان محسوب می شود.
توجه به این آســیب در رویکرد دوم بیان احکام که خواهد آمد، اهمیت 

بیشتری دارد.

 2. پاسخگویی به مسائل مراجعان  
یکی از توقعات مردم متدین از روحانی، پاسخگویی به مسائلی است که 

برای آنها مطرح می شود و در زندگی روزمره به آنها نیاز دارند.
شاید برآورده کردن این توقع برای همة روحانیون امری مشکل به نظر 
رسد؛ ولی نمی توان آن را یک توقع بیجا دانست؛ زیرا مهم ترین وظیفة 

روحانیت، ترویج احکام دین مبین اسالم است.
برای پاسخگویی در این سطح نیاز است موارد ذیل مورد توجه قرار گیرد:

الف( آشنایی با مبانی احکام
تسلط به مبانی احکام شرعی، مهم ترین پیش نیاز جهت برداشت صحیح 

و تطبیق آن با مصادیق خارجی است.
پاسخگوی مسائل شرعی باید از روش استنباط احکام شرعی توسط 
مراجع محترم تقلید اطالع کافی داشته باشد تا بتواند قید و شرط یک 

حکم شرعی را دقیقاً متوجه شود.
اطالع از مبانی یک حکم، به پاســخگو در تطبیق بسیاری از مصادیق 
خارجی کمک ویژه ای می کند. مثاًل آشــنایی با قاعدة فراغ، کثیری از 
مسائل مبتالبه نماز که مبتنی بر همین یک قاعده است، روشن و واضح 
می شود و عدم اطالع از این قاعده پاسخگوی مسائل را متحیر می کند 
که اختالف حکم فروعات شبیه به هم برای چیست؟ و قواعد فقهی دیگر 

که هر کدام مبنای بسیاری از احکام می باشند.
همچنین قواعد اصولی، مثل قاعدة اشتغال و استصحاب و اینکه بدانیم 
فالن حکم دلیل خاصی دارد که برخالف قواعد فقهی و اصولی، حکمی 
صادر شده است. برای رسیدن به این مرحله شکی نیست که روحانی 
محترم باید حداقل چندین سال در دروس خارج علما تلّمذ کرده و با 

قواعد اصولی و فقهی، به طور ریشه ای و عمیق آشنا باشد.

 نتیجه  
باید این واقعیت را پذیرفــت که بیان احکام شــرعی و تطبیق آنها با 
مصادیق خارجی، یک تخصص است که به تعلیم و تعلم خاصی نیاز دارد 

و الزم است مقدماتی را جهت کسب این مهارت طی کرد.
با توجه به مطالب فوق می توان یک توصیه به روحانیون محترمی داشت 
که به هر دلیلی این مراحل را طی نکرده اند: اساساً وارد حوزة پاسخگویی 

مراجعان نشوند و از ابتدا به اشخاص یا مراکز معتبر ارجاع دهند.

مؤلفه های بیان احکام و پاسخگویی به مسائل فقهی 

چگونه حکم 
شرعی را بگوییم
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بیان روان و 
متناسب با 
درک مخاطب، 
یادگیری احکام 
را آسان و رغبت 
فراگیری را بیشتر 
می کند. چنانچه 
سخن مبلّغ، با 
اصطالحات و 
واژگان نأمانوس 
همراه شود، 
مخاطبان کمتری 
بهره مند 
خواهند شد

 

این دسته پرسش ها، همان نقاط قابل تأملی هستند که بررسی آن، 
سبب دانش افزایی خواهد بود. از سویی یادداشت مسئله نشان دهندة 

اهمیت قائل شدن شما برای پرسشگر است.

9. همراه داشتن كتاب احکام؛

10. ذكر منابع و مستندات مسائل؛

11. بیان مناسب و متنوع در احکام؛

12. توجه به زمان و مکان و نیاز مخاطب )موقعیت سنجی و 
نیازسنجی(؛

13. طرح پرسش جهت تفهیم و توجه بیشتر )سؤال آموزشی(؛

14. طرح سؤال برای تشخیص سطح علمی مخاطبان )پیش 
آزمون(؛

15. سطح بندی مخاطبان؛

16. دقت در بیان مسائل اختافی؛

17. عدم طرح مســائلی كه مخاطب را به شــک و وسواس 
می اندازد؛

18. عدم طرح پاسخ های استداللی: جایگاه طرح این نوع مباحث، 
جلسات عمومی نبوده و این دسته پاســخ ها، مخاطبان خاص خود را 

می طلبد.

19. عدم بیان فلســفۀ احکام: این مباحث، با آمــوزش احکام 
غیرمرتبط بوده، سبب خروج از مباحث آموزشی احکام می شود.

20. توجه به تفــاوت نظر مراجع عظــام در تبیین احکام: 
درصورتی که مراجع مخاطبان، متفاوت باشد، چنانچه فتوا قابل جمع 
باشد، می توان آن را جمع نمود. اگر قابل جمع نباشد، با تفکیک آرا، 
مسئله طرح شود. البته در مجامع عمومی نقل تفاوت در فتوا مناسب 

نیست و بهتر است طبق مبنای مرجع بیشتر مخاطبان تبیین شود. 
در انتخاب مسئله، بهتر است به موردی توجه شود که اختالفی نباشد. 
در صورت جمع نمودن نظرها، باید به کلی گویی در مسئله اشاره شود. 

در غیر این صورت متهم به اشتباه گویی خواهیم شد.

21. اجتناب از كلی گویی: در پاسخگویی هایی که مخاطب یک نفر 
است، از کلی گویی پرهیز شود.

22. پرهیز از جواب های احتیاطی: از ارائه پاســخ های احتیاطی 
اجتناب شود.

آنکه الزم است با کتب فتوایی مراجع آشنایی داشته و ترتیب اولویت 
آنان را بداند تا در صورت تفاوت بین آرای یک مرجع در یک مسئله، 

بداند کدا م یک از متون بر دیگری اولویت دارد و همان را مقّدم بدارد.

2. مطالعه قبل از پاســخگویی: این عامل ســبب حضور ذهن 
و آمادگی بهتر در تبیین مســائل خواهد شــد. اندک بودن مطالعه 
زمینه ساز خطای علمی یا مدیریت نکردن محتوای بحث خواهد بود. 
گاهی تکرار مطالعه، سبب توجه دقیق تر و تسلط بر بحث خواهد شد.

3. تنظیم مطالب: این گزینه ســبب می شود با بیانی روان و فکری 
منســجم، مطلب ارائه  شــود و مخاطب نیز با نظم منطقی محتوا را 
بیاموزد و درنتیجه در ذهن وی ماندگارتر باشد. تنظیم مطالب بسته به 
سن مخاطب، میزان تحصیالت و باب مورد نظر متفاوت است. تنظیم 
مطالب می تواند دسته بندی یا درختی یا با استفاده از پاورپوینت های 

مناسب و جذاب و روش های دیگر صورت گیرد.

4. مستندگویی: از آنجایی که مســائل احکام بسیار متعدد بوده و 
احتمال می رود مراجع عظام دیدگاه های متفاوتی در مســئلة مورد 
بحث داشته باشند، الزم است آن مسئله براساس نظر مرجع و طبق 
کتب فتوایی ایشان تبیین شود. عدم توجه به این مهم، سبب خطای در 
تبیین و تطبیق شده و ممکن است مطلب، کم و زیاد یا کامالً متفاوت با 
فتوای مرجع مطرح شود. ازاین رو تطبیق مطلب قبل از بیان آن امری 

ضروری و مهم به شمار می رود.

5. پرهیز از بیان اصطاحات دشوار: بیان روان و متناسب با درک 
مخاطب، یادگیری احکام را آسان و رغبت فراگیری را بیشتر می کند. 
چنانچه ســخن مبلّغ، با اصطالحات و واژگان نأمانوس همراه شود، 
مخاطبان کمتری بهره مند خواهند شد. البته به کارگیری اصطالحات 

مأنوس با اذهان عموم مردم، بدون اشکال است.

6. پرهیز از پاسخ های ظنی: بیان حکم الهی، باید به دور از شایدها و 
احتماالت و اندوخته های قبلی ذهن باشد. چه بسا پاسخ احتمالی کاماًل 
مغایر با پاسخ قطعی و مستند باشد. در برخی موارد تصحیح بیانات 
احتمالی امکان پذیر نبوده یا با آسیب های متفاوتی همراه است و باعث 
می شود یک حالل، حرام و یک حرام، حالل پنداشته شود. فراموش 

نکنیم که خودرأیی در بیان احکام حرام است. 

7. بیان مثال های مناســب: در تفهیم مطلب، بیان مثال، بسیار 
تأثیرگذار اســت. مثال باید متناســب با درک و دانش افراد باشد و 

حتی المقدور مردم در زندگی خود با آن روبرو شده باشند.

8. نوشتن سؤال های مشکل: پس از مواجهه با سؤال های مشکل، الزم 
است برای بررسی بیشتر، آن پرسش یادداشت شود و دربارة آن تحقیق 
کرد تا به جواب مستند و کامل رسید. در مواردی که سؤال کاماًل جدید 
است، باید استفتا شود و نظر مرجع را در این باره جویا شد. این یادداشت ها 

می تواند ماندگار بوده و در موارد متعددی کاربرد داشته باشد. 
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برای دســته بندی احکام، می توان از این 

حجت االسام و 
المسلمین محمد 
حسین فاح زاده 

استاد حوزه و 
كارشناس مسائل 

فقهی 

شیوه ها استفاده كرد: 1. خوشه ای یا نموداری؛ 
2. پرسشی؛ 3. عنوانی؛ 4. تلفیقی یا تركیبی.

1. شیوة خوشه ای )نموداری(: همان شیوة 
متعارف و متداول اســت كه بحثی را از كل 
به جزء می برند. این شیوه از سایر شیوه ها 

راحت تر است.
2. شیوة پرسشــی: بدین ترتیب كه پس از 
انتخاب مسائل، در قالب چند سؤال دقیق و 
با ترتیب منطقی و منظم، سؤال ها را مطرح می كنیم و به جواب 
آنها می پردازیم. برای نمونه، بحث موسیقی را به شیوة پرسشی 

مطرح می كنیم:

الف( موسیقی و غنا چیست؟ ب( آیا موسیقی و غنا مطلقاً حرام است؟ ج( 
مالک تشخیص موسیقی حالل و حرام چیست؟ د( نواختن و گوش دادن 
به موسیقی مشکوک چه حکمی دارد؟ ه( آیا موسیقی هایی که از رادیو 
و تلویزیون جمهوری اسالمی ایران پخش می شود یا مجوز ارشاد دارد، 
حالل است؟ و پرسش های دیگری که در همین زمینه می توان طرح کرد 

و جواب آنها را طبق فتاوای مراجع داد.
3. شیوة عنوانی: ابتدا برخی عناوین مورد نیاز و جذاب را برمی گزینیم. 
بعد در بین احکام و مسائل شرعی، مسائل مربوط به عنوان مورد نظر را 
جمع آوری می کنیم. سپس همان عنوان را به عناوین دیگر تقسیم بندی 
می کنیم. برای نمونه، احکام لباس را بدین شیوه تقسیم بندی می کنیم:

احکام لباس: الف( لباس نماز؛ ب( لباس پوشــش )لباس حجاب(؛ ج( 
لباس احرام؛ د( لباس آخرت، یعنی لباس مّیت. بعد وارد شرایط لباس ها 
می شویم که مثالً لباس نماز باید چه شرایطی داشته باشد؟ اینکه مباح و 

پاک باشد، از اجزاء حیوان حرام گوشت نباشد و شرایط دیگر.
4. شیوة ترکیبی )تلفیقی(: در این شیوه ممکن است از شیوة عنوانی و 
پرسشی شروع کنیم و خوشه ای و نموداری پیش رویم؛ یعنی از تلفیق 

آن سه شیوه استفاده کنیم.

احکام شرعی 
را چگونه 

دسته بندی کنیم؟ 
مهارت مدیریت 

جلسات احکام شرعی
جلسات احکام دو دسته اســت: 1. کوتاه مدت یا مقطعی که 
حداکثر سه جلسه می شود؛ 2. بلندمدت که تعداد آن از سه 
جلسه بیشتر است. در جلســات کوتاه مدت دو کار می توان 
انجام داد: یکی اینکه مســائل اتفاقی را بگوییم و سعی کنیم 
مســائل اختالفی را نگوییم. دیگر اینکــه مطابق نظر مرجع 
تقلید خودمــان بگوییم؛ یعنی فتوای کســی که به نظرمان 
جامع الشرائط است. اما در جلسات بلندمدت بهتر است نظر 
مرجعی را بگوییم که بیشترین مقلد را در بین مخاطبان دارد.

در مورد تفاوت فتوا باید توجه داشت که بسیاری از تفاوت های 
فتوایی اثر عملــی ندارند؛ مثاًل یک مرجــع فرموده: »واجب 
اســت« و مرجع دیگری فرموده: »وجــوب آن خالی از قّوت 
نیســت«. این دو تعبیر هر دو فتوا است و تفاوت آنها در مقام 
عمل تأثیری ندارد. به سخن دیگر، فقط تعبیر علمی است و 
برای اهل فن در حوزه های علمیه خوب است؛ ولی در مرحلة 

عمل، مقلد باید به آن عمل کند.
»بعید نیست«، »مشهور است«، »أشهر چنین است«، »ظاهر 
چنین است«، »خالی از قّوت نیست«، »خالی از وجه نیست« 
و »محل اشکال اســت«، تمام اینها تفاوت هایی است که اثر 
عملی ندارند و به جز چند مورد، بقیه در مقام عمل مشترک 
هســتند و در جایی که تفاوت عملی هم دارند، ممکن است 
برخی از آنها قابل جمع باشند. در این صورت، شما می توانید 
یک فتوا را بگویید و مخاطبان به آن عمل کنند و مشــکلی 
پیش نیاید. برای مثال بگویید: »برای تطهیر چیز نجس، آن 
را با کر، دو بار بشویید«. حاال اگر مرجع تقلیدی گفته که یک 
بار هم کافی است، با آنکه اثر عملی دارد، اما مشکلی ندارد و 

قابل جمع است.

  
در جلسات 

بلندمدت 
بهتر است 

نظر مرجعی 
را بگوییم 

که بیشترین 
مقلد را در بین 
مخاطبان دارد
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    ماهنامه    فرهنگی،آموزشی وترویجی   

 
  
احکام الهی را 
از حیث اهمیت 
می توان به احکام 
فقهی اصلی و 
احکام فقهی 
فرعی دسته بندی 
کرد. در احکام 
اصلی شریعت، 
همانند اصل نماز 
و روزه، هیچ گونه 
اختالف نظری 
در بین فتاوای 
فقها وجود ندارد. 
تمامی اختالف 
فتاوا مربوط به 
احکام فرعی و 

جزئی است
 

حقیقی اختالف، مسئلة دیگری است. به چند نمونه از این موارد اشاره 
می کنیم.

  احکام احتیاطی 
رعایت جانب احتیاط از سوی برخی از فقها در صدور فتوا باعث شده 
در جایی که دو قول در مسئله وجود دارد، آنها قول سخت تر را انتخاب 
کنند تا محتاطانه هر دو قول را در نظر گیرند. خواندن نماز به صورت 
جمع )کامل و شکسته( برای دائم السفر در سفر اول یا سه بار خواندن 
تسبیحات اربعه به جای یک بار گفتن آن در نماز، نمونه هایی در این 

زمینه هستند.

  عدم تشخیص و تبیین موضوع حکم 
موارد زیادی از اختالف فتاوای مراجع بــه بحث مصداقی و موضوع 
خارجی برمی گردد. باید توجه داشت که موضوعات خارجی رأساً در 
حیطه مباحث مراجع تقلید نیست و کار مکلفین می باشد؛ بنابراین 
اگر مراجع حکم یا فتوایی در موضوع خاصی بیان کنند، تشخیص آن 
با مکلف است و چنانچه بین مکلفان اختالفی ایجاد شود، ارتباطی به 
فتوای مجتهد در آن مسئله ندارد. همانند حکم حلیت گوشت ماهیانی 
که دارای فلس می باشــند. حال اینکه کدام ماهی فلس دارد و کدام 
ندارد، کار مکلف است و هرگاه این موضوع احراز شد، حکم به حلیت 
گوشت آن می شود. مثال های فراوان دیگری در این بخش وجود دارد 
که ما به ذکر نام آنها بسنده می کنیم: حکم شطرنج، رؤیت هالل ماه، 

وطن، صعید.4 

   اجمال در مفهوم عناوین شرعی 
گاهی اختالف فتاوا نشــئت گرفته از اجمال عناوین شرعی است که 
مفهوم آن واضح نیست. درحقیقت فقها بر سر حکم موضوع واحدی 
اختالف فتوا ندارند، بلکه در احراز مفهوم و معنای عناوین خاص دچار 
اشکال شده اند که هرکدام ممکن است از راه خاصی به دنبال حل آن 
مشکل باشند. برای مثال مفهوم غنا، که معّین نیست به چه چیزی غنا 
گفته می شود، آیا ترجیع در مفهوم آن شرط است و طرب شرط نیست 
یا هر دو شرط است؟ مثال های دیگری نیز در این قسمت وجود دارد؛ 

همانند مفهوم غبن و عیب در معامالت.5 

   نتیجه 
1. اختالف فتوا امری عادی و طبیعی است؛ چراکه علم فقه نیز همانند 
تمامی علوم نظری با اجتهاد ســروکار دارد و اختالف نظر در اجتهاد 

یکی از پرسش هایی كه از دیرباز1 ذهن مردم  حسین زمان پور 
كیاسری 

استاد سطح عالی حوزه 
علمیه قم

عوام2 را به خود مشــغول كرده، چرایی 
اختاف فتوا در بین مراجع تقلید است.

این ســخن در ذهن مردم نقش بسته كه 
اگر مراجع تقلید بر طبق قرآن و حدیث فتوا می دهند، پس 
چرا نظر آنها در برخی موارد با هــم اختاف یا تعارض دارد، 

درصورتی كه قرآن و منابع حدیث واحد است؟!

 جایگاه فقه و فقیه در شریعت
قبل از ورود به بحث اصلی، ابتدا باید جایگاه علم فقه و فقیه در شریعت 
معّین شود؛ چراکه در این صورت جواب این پرسش تا حدود زیادی 

معلوم خواهد شد.
فقه یک علم است؛ همانند تمامی علوم انسانی3 دیگر، که کار آن کشف 
قوانین شریعت از میان ادلة شرعی و متون دینی است. چون این کار 
توسط انسان ها و با اجتهاد شخصی صورت می پذیرد، طبیعی است که 
فهم هر مجتهدی با مجتهد دیگر، در مواردی متفاوت باشد. البته باید 
توجه داشت که مجتهد جامع الشرایط در اجتهاد خود سلیقه ای عمل 

نمی کند و طبق مالک و معیارهای دینی، شخصاً فتوا صادر می کند.

 دایرة اختاف فتوا 
احکام الهی را از حیث اهمیت می توان به احکام فقهی اصلی و احکام 
فقهی فرعی دسته بندی کرد. در احکام اصلی شریعت، همانند اصل 
نماز و روزه، هیچ گونه اختالف نظری در بین فتاوای فقها وجود ندارد. 

تمامی اختالف فتاوا مربوط به احکام فرعی و جزئی است.

 علت اختاف فتاوا  
با بررسی موارد اختاف فتاوا می توان علت آن را در چند مورد 

جستجو كرد:
1. تفاوت رتبة علمی فقیهان؛ 

2. نحوة بررسی موضوعات مختلف توسط فقها؛ 
3. اختالف مبانی در کیفیت اجتهاد از ادلة شرعی، مثل اصول فقه، علم 

رجال، علم درایه و حدیث؛
4. وجود برخی الفاظ مجمل از حیث معنا و لفظ در متون شــریعت 

)عدم تشخیص موضوع حکم(؛
5. ذکر احکام احتیاطی در کنار بیان حکم اصلی.

زمانی که به برخی از این اختالف ها نظری می افکنیم و در محتوای 
آن دقت می کنیم، درمی یابیم که علت بیشتر آنها فقها نیستند و علت 

بررسی چرایی اختاف فتوا، در بین مراجع عظام تقلید

رحمت یک اختالف 
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   شمــاره192  ربیــع االول 1438   

  
با بررسی 

اختالفات در 
فتاوا معلوم 

شد بسیاری از 
این اختالفات 

ارتباطی به فقیه 
ندارد و به مباحث 
مقدماتی همانند 
تعیین موضوع، 

تعیین مفهوم 
و مالحظاتی 

همانند احتیاط در 
فتوا برمی گردد؛ 

نه به خود فتوا

  پی نوشت 
1. برخی گمان می کنند اختالف فتوا در عصر حاضر در بین مراجع 
تقلید ایجاد شده و در گذشته ها وجود نداشته است. این سخن اشتباه 
محض اســت. با مراجعه به کتاب هایی مانند شرح لمعه و کتاب های 
عالمة حلی، به راحتی می توان اختالف نظر و فتوای علما را مشاهده 

کرد.

 2. این پرسش در بین اندیشمندان و اهل علم یک شبهة سطحی به 
حساب می آید و ارزش طرح کردن ندارد؛ لکن چون مردم عوام از برخی 
مباحث که در حل این شبهه راهگشا باشد، بی بهره هستند، نمی توانند 

به راحتی جواب این شبهه را بیابند.

 3. علم فقه از علوم تجربی نیست تا به خاطر ملموس بودن، اختالفات 
کمتری در بین عالمان آن وجود داشته باشد. علم فقه از علوم انسانی 
است و چون در این علوم، اجتهاد، اصل اساسی می باشد، عقاید مختلف 

و اختالف نظر امری عادی محسوب می شود.

4. جعفر سبحانی، الموجز، ص169.
 5. همان، ص170.

 6. برای مثال، تغییر فتوای عالمه حلی در بحث آب چاه. ر.ک: مجموعه 
 آثار شهید مطهری، ج 4، ص493.

امری معقول است.
2. این اختالف مربوط به عصر حاضر نیست و ربطی به تعداد مراجع 

فعلی ندارد. از قدیم اختالف نظر در بین فقها معمول بوده است.
3. اختالف نظر در فقه، یعنی اختالف در شیوة کشف قوانین الهی، نه 
اختالف در خود قانون. فقیه قانون گذار نیست؛ بلکه کاشف قوانین الهی 
است. پس با وجود یکی بودن قرآن و منابع حدیثی، باز هم امکان دارد 
که در کشف این قوانین، فقها با هم اختالفاتی داشته باشند و این به 

معنای دو تا شدن حکم خدا نیست.
4. با بررسی اختالفات در فتاوا معلوم شــد بسیاری از این اختالفات 
ارتباطی به فقیه ندارد و به مباحث مقدماتی همانند تعیین موضوع، 
تعیین مفهوم و مالحظاتی همانند احتیاط در فتوا برمی گردد؛ نه به 
خود فتوا. فقط در اصول و مبانی فتوا است که فقها با هم اختالف نظر 
دارند؛ بنابراین اگر نظر فقیهی در این اصول تغییر کند، فتوای او نیز 

تغییر می کند.6 
فتوا بر اصولی مبتنی شــده و مادامی که آن اصول باشد، آن فتوا هم 
خواهد بود و زمانی که فقیه دیگر به آن اصل اعتقاد نداشته باشد، اثری 

از آن فتوا باقی نخواهد ماند.
5. فقهای ما در زهد و تقوا و عدالت سرآمدند؛ بنابراین هیچ گاه فتاوای 
آنها جنبة سلیقه ای ندارد و اگر اختالفی در بحث فرعی فقهی با هم 
داشته باشند، این اختالف دارای مالک و معیار می باشد و به مباحث 

علمی برمی گردد.
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برخی، از اساس 
مخالف نظریۀ 
تبعیت احکام 
از مصالح و 
مفاسد هستند و 
معتقدند احکام 
هیچ مالکی به 
جز امر الهی 
ندارند

 

ْمنا َعلَْیِهْم َطِیّباٍت«،5 احکام روز  آیة شریفة »َفِبُظلٍْم ِمَن الَّذیَن هاُدوا َحَرّ
شنبه، نسخ شرایع سابقه و ... به این نتیجه رسیده اند. زیرا بنا بر نظریة 
تبعیت، طیبات نباید حرام باشند؛ چنان  که روز شنبه ویژگی خاصی 
ندارد که احکام خاصی داشته باشد و نیز اگر احکام تابع مصالح باشند، 

دیگر نسخ شرایع توجیهی ندارد.
از سوی دیگر حتی قائالن به تبعیت هم خود نظریات مختلفی دارند؛ 
آخوند خراسانی بین احکام ظاهری6 و احکام واقعی تفاوت قائل است7 
و آیت اهلل خویی فقط بین احکام وضعی و تکلیفی فرق گذاشته و فقط 
احکام تکلیفی را تابع مصالح و مفاسد می داند.8 شهید مصطفی خمینی 
نیز معتقد است حداکثر الزمه نظریه عدلیه آن است که احکام جزاف 
نباشند و عقیده به تبعیت احکام از مصالح و مفاسد نفس االمریه قابل 
دفاع نیســت.9 برخی نیز بین مصالح ملزمه و غیرملزمه تفاوت قائل 
هســتند؛10 چه اینکه امام خمینی نیز با تصور رایج از نظریه تبعیت 
همراه نیست و معتقد است مصلحت می تواند در اصل جعل باشد؛11 

با ارتقای سطح تحصیلی عموم دین داران از یک سو، و رسوخ ذهنیت 
تجربی از سوی دیگر، و نیز با گســترش مدرنیته در جوامع دینی و 
چالش های برخی احکام با ویژگی های عالم مدرن، پرسش از چرایی 

احکام، به ویژه در حوزة احکام اجتماعی رو به فزونی نهاده است.
برای پاسخگویی به این گونه پرســش ها شایسته است به نکات ذیل 

توجه داشته باشیم.
1. تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی: اعتقاد به اینکه همة 
احکام تابع مصالح و مفاسد در مجعول )متعلق جعل( هستند، اعتقادی 
همگانی نیست و منتقدانی جدی دارد. به گفتة برخی محققان، حتی 
نسبت آن به مشهور عدلیه محل تأمل است.3 مثاًل پدر شیخ بهایی، 
آخوند خراسانی، آیت اهلل خویی و سیدعبداالعلی سبزواری، طهارت و 

نجاست را از اساس تعبدی محض می دانند.
برخی، از اساس مخالف نظریة تبعیت احکام از مصالح و مفاسد هستند 
و معتقدند احکام هیچ مالکی به جز امر الهی ندارند.4 اینان با تکیه بر 

بررسی آسیب شناسی بیان فلسفۀ احکام

فلسفه تراشی یا حکمت طلبی
پرسش از فلسفۀ احکام، جزء پرشمارترین پرسش هایی است كه معموالً روحانیون با آن مواجه هستند. برخی از این  محمدكاظم حقانی فضل

 سطح چهار حوزه 
علمیه قم و مدیر 
علمی دانشنامه 

مجازی ویکی شیعه

پرسش ها تاریخی به بلندای تاریخ اسام دارند و در متن روایات نیز می توان آنها را پیگیری كرد. پاسخ امیرالمؤمنین 
)علیه السام( به پرسش گروهی از زنان دربارة منع تعدد شوهر، نمونه ای از این روایات است.1 روایت مفصلی نیز در عیون 
اخبار الرضا)علیه السام( نقل شده كه بر اســاس آن، حضرت چرایی تعدادی از احکام عملی را بیان كرده اند.2 كتاب 
علل الشرایع شیخ صدوق، تاشی است برای پاسخگویی به این دغدغه ها. در دوران معاصر می توان كتاب نظام حقوق زن 
در اسام و اسام و مقتضیات زمان، نوشتۀ استاد شهید مطهری را مصداق این تاش ها دانست. البته كتاب دوم بیش از آنکه به مصادیق 

احکام بپردازد، به مبانی فلسفۀ احکام نظر داشته است. 
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   شمــاره192  ربیــع االول 1438   

  
بعضی احکام به 
عنوان اولی جعل 
شده اند و مطلق 

و همه جایی 
نیستند و در 

صورت تغییر 
یک عنوان 

ثانوی، حکم 
عوض خواهد 

شد

اجتماعی به احکام، باعث فراموشــی جایگاه فرد شده است. گاه در 
بیان فلســفة احکام آنچه آن حکم برای فرد دارد دیده نمی شود و 
فقط فواید جمعی آن تبیین می شــود؛ مثاًل در ازدواج تکامل فرد 
که با ازدواج و گذشت از زندگی شخصی و خدمت به دیگران حاصل 
می شود، مورد بی توجهی قرار گرفته اســت. یا در مسئلة حجاب، 
بیشــترین تأکید بر حفظ جامعه و به گناه نیفتادن مردان است.13 
درحالی که اثر حجاب برای خود زن دیده نمی شود و اگر دیده شود، 
باز هم با توجه به آثار اجتماعی است؛ مثل اینکه خانواده اش حفظ 
می شود یا از گزند نگاه های بد در امان می ماند. به نظر می رسد باید بر 
این نکته هم تأکید کرد که حجاب فراتر رفتن از خواست های حقیر 

فرد و تالش در مسیر تعالی است. 
8. توجه به جعل حکم به عنوان اولی: بعضی احکام به عنوان اولی 
جعل شده اند و مطلق و همه جایی نیستند و در صورت تغییر یک عنوان 
ثانوی، حکم عوض خواهد شــد. مثال های بارز آن حکم رجم و جواز 
قمه زنی است که با توجه به وهن مذهب در دوران ما، فتاوایی بر خالف 
آنها صادر شده است. شاید پرسروصداترین مصداق برای این بحث را 

بتوان جواز استمتاع یا تفخیذ جاریه غیربالغه دانست.
9. جایگاه منابع روایی: منابع روایی فلسفه احکام مثل علل الشرایع 
مرحوم صدوق، رویکرد عقالنــی و عقالئی به مفهــوم رایج ندارند. 
مخاطب امروزی با مخاطب گذشته تفاوت اساسی دارد و هر چیزی را 
نمی پذیرد؛ بنابراین برای بیان حکم مسائل، باید امور متعددی مدنظر 

گوینده باشد تا موجب تمسخر دین یا حتی دین  گریزی نشود.
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اندیشه اسالمی، تهران، 1388.
11. امام خمینی، تهذیب االصول، ج2، ص397.

12. مرتضی مطهری، مجموعه آثار، ج2 )وحی و نبوت(، ص176.
13. بماند که در این مســئله معموالً حضور کنیزان در جامعة صدر 
اسالم و دوران ائمه )علیهم السالم( نادیده گرفته می شود و می دانیم 
که بر کنیز حجاب الزم نیست و اگر بنا به ممانعت از گناه مردان باشد، 

بین کنیز و زن آزاد تفاوتی نیست. 

مثل تمام بودن نماز و روزه در سفر ده روزه، یا حرمت روزه عید فطر؛ 
چنان که دربارة قبلة اول و تغییر آن مصلحتی در خود مسجد االقصی 

نبود.
2. امکان كشف فلسفۀ احکام: نکتة اصلی در پاسخ به پرسش های 
ناظر به فلسفة احکام این است که آیا ما با تکیه بر عقل یا حتی روایات 
محدودی که در این باب رسیده است، می توانیم فلسفة حکم را درک 
کنیم؟ لذا بایــد مخاطب را به این نکته توجــه دهیم که آنچه گفته 
می شود، صرفاً تحلیل ما است و معلوم نیست واقعاً خداوند متعال هم 

بر همین اساس جعل حکم کرده باشد.
3. توجه به اختاف فتوا: گروهی از فتواها شــهرتی افواهی دارند، 
بدون آنکه در فقه جایگاهی چنین مشهور داشته باشند؛ مثل حرمت 
مطلق موسیقی، یا حتی حرمت تک خوانی زن، یا اذن پدر در ازدواج 
باکره رشیده. این فتاوا نه چندان مشهورند که برخی می پندارند و نه 
چندان مورد اتفاق فقهای گذشته و حال. وقتی چیزی دچار اختالف 
فتوا است و برای ما مشخص نیست که حکم قطعی الهی کدام است، 

نمی توان برای هیچ یک از فتاوای مخالف هم فلسفه ای بیان کرد. 
4. توجه به تغییر فتواها: برخی فتواها به مرور زمان از نظر بیشتر 
علما تغییر کرده یا در جمهوری اسالمی یک فتوا قانون شده است؛ مثل 
نجاســت یا طهارت اهل کتاب یا ارث زن از اموال غیرمنقول، یا بازی 
شطرنج. روشن است که با این وضعیت نمی توان با قاطعیت از فلسفة 

خاصی برای این احکام سخن گفت.
5. تفاوت بین امضائیات و تأسیسات شارع: احکام شرع به دو 
دسته امضائی و تأسیسی تقسیم می شوند. احکام امضائی گاه تأیید 
بنائات عقالئی و گاه تأیید رسم و رسوم جامعة صدر اسالم است. به نظر 
می رسد در احکام امضائیـ  دست کم در برخی از آنهاـ  چندان نمی توان 
دفاع قاطعی از فلسفه و حکمت حکم کرد؛ مثاًل اذن زن برای خروج از 
خانه، یا حق طالق مرد، جزء احکامی هستند که با شرط ضمن عقد 
تغییر می یابند. آیا می توان برای چیزی که با یک شرط ساده عوض 
می شود، فلسفه ای ماورائی تصور کرد که با عقل عرفی فهمیده نشود؟ 
6. علم زدگی: دوران جدید، دوران علم زدگی است و این علم زدگی 
اختصاصی به دانشجو و دانشگاهی ندارد. بسیاری از طالب نیز سیطره 
علم تجربی را پذیرفته اند. ضرر داشــتن طال برای مــرد، ایجاد کرم 
تریشین در اثر خوردن گوشت خوک،  آثار مغناطیسی زمین و امثال 
این گزاره های غیرقابل دفاع، جزء اموری هستند که معموالً روحانیون 

به عنوان فلسفة حکم شرع به مخاطب می گویند. 
باید توجه داشت که بسیاری از گزار ه های علمی که در ذهن ما است،  
قدیمی و بعضاً ابطال شده است. دیگر اینکه علمی که کرم تریشین 
را کشــف کرده، راه حل آن را نیز بیان کرده است و با حرارت زیاد آن 
را از بین می برد. نیز می دانیم که ضــرری در حد ضرر طال برای مرد، 
اصوالً نمی تواند در شرع حرام باشــد؛ زیرا طالسازی و همراه داشتن 
طال یا حتی دندان طال برای مرد حرام نیست. ضمن آنکه در شرع ضرر 
معتنابه حرام اســت؛ چنان که پرخوری با آنکه ضرر دارد، ولی حرام 
نیست. توجه به این نکته نیز الزم است که گزاره های علمی بارها و بارها 

تغییر کرده اند و نمی توان برای تبیین دین بر آنها تکیه کرد.
7. جامعه زدگی: شــهید مطهری اصل هدف دیــن را تکامل فرد 
می داند کــه ارزش های اجتماعــی تابع آن هســتند.12 غلبة نگاه 
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نگاه

    ماهنامه    فرهنگی،آموزشی وترویجی   

   تدوین کتب و نرم افزارهای احکام دین؛
   تأسیس کتابخانه و نمایشگاه تخصصی احکام؛

   بازنگری در رساله نویسی فقهی.  
د( تبلیغ

  بیان احکام در رسانه های نوشتاری، دیداری و شنیداری؛
   تدوین، انتشار و پخش کتب و نرم افزارهای احکام؛

   پاسخ گویی مؤثر به موضوعات مختلف احکام؛
   ترویج و بیان احکام در نهادها، مجامع علمی و مراکز آموزشی.

 3. مأموریت ها  
برخی از مأموریت های ستاد عبارت است از: »زمینه سازی نظام مند 
برای ورود و تحکیم احکام فقهی در همة عرصه های زندگی فردی و 

اجتماعی« از طریق:
    ارتباط و تعامل مســتمر با مراجع عظام تقلید، به ویژه در زمینة 

استفتای مسائل مستحدثه و نشر فتاوای آنها برای رفع نیاز جامعه؛ 
    طراحی و برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی برای قشرهای 

مختلف، نهادها و مؤسسات مختلف؛
   تربیت مدرس و مبلّغ احــکام در حوزه های تخصصی و عمومی و 

تأسیس مراکز آموزش احکام دینی؛ 
    تهیه، تولید و توزیع کتاب، مجله و نرم افزارهای فقهی؛

   پشتیبانی و تغذیه فقهی از رســانه ملی و زمینه سازی بر نظارت 
کارشناسانه در اجرای احکام فقهی در رسانة ملی، سازمان ها، مؤسسات 
و مراکزی که به نحوی با مسائل شرعی و احکام ارتباط دارند، برای ارائة 

مشاورة تخصصی به آنها در نشر احکام؛
    تأمین نیروهای پاسخگو به مسائل شرعی برای مراکز پاسخگویی، 

اعم از مشاهد مشّرفه، رسانه ها و... 
  4. برنامه ها  

    اعزام استاد: از جمله فعالیت هــای آموزشی ستاد، اعزام استاد 
برای مؤسسات و مراکز درخواست کننده اســت. استادان احکام به 
مراکز آموزشیـ  فرهنگی، نهاد های دولتی و غیردولتی، مراکز نظامی 

و... اعزام می شوند.
   حضور در نمایشــگاه ها: حضور در نمایشگاه بین المللی قرآن 
در سال 1392 و 1393 و حضور در نمایشگاه مؤسسات حوزوی که 

معاونت پژوهش حوزه قم برگزار کرد.
    برگزاری جلسة تبلیغی برای دانش پژوهان ستاد، قبل از ایام تبلیغ.

 

  1. تأسیس  
با توجه به ضرورت و اهمیت ترویج احکام دین و فقدان تشکیات 
خاص در این زمینه، استادان مطرح در زمینۀ بیان احکام، جلسات 
متعددی را با مدیر محترم حوزه عملیه قم برگزار كردند. در این 
جلسات مقرر شد ستادی برای تبلیغ و ترویج احکام تشکیل 
شود. با تشکیل هیئت مؤســس، حجج االسام و المسلمین 
»محمدحسین فاح زاده، ســیدمحمدتقی علوی و حسین 
وحیدپور«، طرح »ستاد ترویج احکام دین« تدوین شد و این 

ستاد در سال 1386 فعالیت هایش را آغاز كرد. 
  2. اهداف  

الف( اهداف كلی
  فرهنگ سازی برای عمل به احکام دین در جامعه؛

  برنامه ریزی برای ســاماندهی و اســتفادة بهینه از توانمندی ها و 
امکانات حوزه و مراکز فرهنگی دینِی دولتی و غیردولتی جهت ترویج 

و اجرای احکام دین.
ب( آموزش

  آموزش عمومی و تخصصی احکام و فنون جدید در بیان احکام در 
گرایش های مختلف؛

   آموزش غیرحضوری احکام به حوزویان شهرستان ها.
 موضوعات  و مسائل فقهی      

متون و منابع فقهی
   آشنایی بیشتر با احکام: تاریخچه و منابع احکام

قواعد و اصطالحات فقهی 
    آموزش اجرای عملی احکام: )مانند خواندن صیغة نکاح و طالق، 

تطهیر اشیاء و تجهیز میت(؛
) تصحیح اعمال عبادی، مثل نمــاز و وضو و یادگیری روش تصحیح 

اعمال عبادی مردم(.
كاسداری 

   ارتقای توانمندی در بیان احکام و کسب تجربه و تمرین منبر فقهی                           
   فراگیری روش و نحوة محاسبة موارد فقهی )خمسـ  زکاتـ  ارث(؛

  تسلط )نسبی( بر پاســخگویی به مســائل فقهی، در قالب روش 
پاسخگویی و مشاورة فقهی؛

   ایجاد انگیزه برای یادگیری و تبلیغ و ترویج احکام.
ج( پژوهش

گزارش فعالیت های ستاد ترویج احکام دین

 
  
از جمله 
فعالیت های 
آموزشی ستاد، 
اعزام استاد 
برای مؤسسات 
و مراکز 
درخواست کننده 
است. استادان 
احکام به 
مراکز آموزشی 
ـ فرهنگی، 
نهاد های دولتی و 
غیردولتی، مراکز 
نظامی و... اعزام 
می شوند

 


