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ساختارشناسی سند 2030
ســاختن فکــر انقالبــی
ب فرهنگی
درانقال 
آتشبهاختیاری
یعنی فاستبقوا الخیرات

پیشخـــوان
سند  ،2030فرصتی برای جمعبندی چهار دهه مواجهه

با تمدن و تفکر غرب در کشور بود .آنچه پس از انقالب
در این مواجهه در اکثر حوزههای فکری گذشته به نظر

میرسد ،با نوعی پاک کردن صورت مسئله برای گذر از

بحرانها همراه بوده است .نمونۀ این عدم حل مسئلۀ
غرب و ایران اسالمی را در موضوع اقتصاد ،بانک ،بورس

و ...شاهد بوده و هستیم

حاال با طرح مسئلۀ سند  ،2030شاید فرصتی گرانبها
برای حل این مسئله در حوزۀ فرهنگ و آموزش ،پیش

روی متفکران و اندیشمندان قرار گرفته است ،در طول

این مدت -یعنی از  17اردیبهشــت و سخنان رهبری
دربارۀ این موضوع -بیشتر وقت جامعه و اندیشمندان
جامعه به مباحث حاشــیهای گذشــته است .صورت

مســئلهای که رهبری باز بدان تأکید کردند ،محتوای

سند  2030نیست؛ بلکه درک و حل چگونگی مواجهه با
اندیشۀ غربی در ساختارهای مختلفی است که در اولین

گام ،سست شدن مبانی استقالل و سپس ،هضم شدن

در نظام جهانی را به دنبال خواهد داشت.
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سرویس پیشخوان نشریۀ مسجد ،در این شماره به طرح موضوع سند  2030یونسکو و مسائل پیرامون آن -دور از هیجانات کاذب-
میپردازد و در انتها ،با بررسی و ارزیابی سند تحول بنیادین -به عنوان سند ملی و باالدستی وطنی -به دنبال آشنایی و شناخت بیشتر
ائمۀ جماعات مساجد با این سند است.

پیشخوان
بررسی
سند2030

اهمیتابعادمختلفمقولۀتوسعۀپایداروبرنامههاییونسکودراینرابطه

؟؟؟؟

ساختارشناسیسند2030

امیرحسین
مسئلۀ «توسعۀ پایدار» به عنوان اساسىترین ،حیاتىترین و محورىترین موضوع در قرن بیست و یکم به شمار میآید.
نوری حسامی
کارشناسفرهنگی این اصطالح ،امروزه به یكی از اصلیترین موضوعات مورد بحث كنفرانسها ،مؤسسات پژوهشی ،نهادهای بینالمللی و
سازمان فرهنگ
اسالمیو باألخص برنامهریزان رشد و توسعۀ اقتصادی كشورها تبدیل شده است؛ تا جایی كه امسال ،سران كشورها ،رهبران دولتها
ارتباطات
و نمایندگان بلندمرتبۀ جامعه جهانی ،جهت شركت در هفتادمین جلسۀ مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورك
حضور یافتند تا دستورالعمل هایی را به تصویب برسانند كه هدف آنها ،پایان دادن به فقر ،حفاظت از كرۀ زمین و ایجاد رفاه
برای همگان است .آنچه كه در این دستورالعمل ۱۷بندی مهم به نظر میرسد ،قرار دادن فرهنگ در قلب سیاستهای توسعۀ پایدار ،به منزلۀ
سرمایهگذاری ضروری در قبال آیند ۀ دنیا است.

تعریف توسعۀ پایدار
اصطالح «توســعۀ پایدار» یا «پایا» در اوایل سالهای دهۀ
 ۱۹۷۰و از سوی برخی اندیشمندان حوزۀ مطالعات اقتصادی و
اجتماعی به کار گرفته شد .تعاریف متعددی از صاحبان فكر و
نظریه دربارۀ این مقوله صورت گرفته است كه در ادامه با برخی
از آنها آشنا میشویم:
توسعۀ پایدار ،فرآیندی است كه برای به دست آوردن پایداری در هر
فعالیتی استفاده میشود که نیاز به منابع و جایگزینی سریع و یکپارچه
آن وجود دارد.
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توسعۀ پایدار در کنار رشد اقتصادی و توسعۀ بشری در یک جامعه
یا یک اقتصاد توسعه یافته ،سعی در كسب توسعۀ مستمر ،ورای توسعۀ
اقتصادی دارد.
توسعۀ پایدار ،عنصر ســازمان دهندهای است که موجب پایداری
منابع تجدید ناپذیر و محدودی میشود که برای زندگی نسل آینده بر
روی کرۀ زمین ضروری هستند.
توسعۀ پایدار ،راهحلهایی را برای الگوهای فانی ساختاری ،اجتماعی
و اقتصادی توسعه ارائه میدهد تا بتواند از بروز مسائلی همچون نابودی
منابع طبیعی ،تخریب سامانههای زیســتی ،آلودگی ،تغییرات آب و
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هوایی ،افزایش بیرویۀ جمعیت ،بیعدالتــی و پایین آمدن کیفیت
زندگی انسانهای حال و آینده جلوگیری کند.
در كنار تعاریف ارائه شــده كه همگی به نوعی جنبهای از جنبههای
مختلف توسعۀ پایدار را به درستی ترســیم میكنند ،مایكل تودارو،
نویسندۀ شهیر كتاب «اقتصاد و توسعه» و از چهرههای شناخته شده
در عرصۀ اقتصاد ،بر این عقیده است كه« :توسعه از نظر اندیشمندان
علوم اقتصادی و اجتماعی ،به معنای ارتقای مستمر كل جامعه و نظم
اجتماعی به ســوی زندگی بهتر یا انسانیتر اســت؛ اما توسعهاى كه
نیازمندیهای حاضر را بدون لطمه زدن به توانایى نســلهاى آتى در
1
تأمین نیازهاى خود برآورده میسازد ،توسعۀ پایدار نام دارد».
آنچه در تعاریف مربوط به توسعۀ پایدار مشترک است ،جنبۀ پویایی
آن ،رفع نیازهای اساســی ،توجه خاص به حفاظت از محیط زیست و
جلوگیری از تخریب و آلودگی آن است.
اولویتدادن به سرمایۀ انســانی  -به ویژه جوانان -در جهت پایداری
توسعه ،نقش مدیریت در به دوشکشیدن و باالبردن تالشها در راستای
تحقق توسعه ،نقش ســازمانهای مدنی اجتماعی برای پیشراندن
توسعه از پایین به باال ،آمیختن توسعه با ساختار اجتماعی و فرهنگی
جامعۀ مقصد و ،...عموماً از جمله عواملی هستند كه میتوانند در نیل به
توسعۀ پایدار در یك جامعه مؤثر باشند.
روند سازمانهای جهانی برای رسیدن به پروژۀ توسعۀ پایدار
بنا به دعوت کنفرانس ســازمان ملل پیرامون محیط زیست انسانی،
اجالسی در سال  ۱۹۷۱و در كشور ســوئیس با حضور کارشناسان با
هدف ایجاد ارتباط بین توسعۀ اقتصادی و محیط زیست تشکیل شد.
این حرکت در اجالس «استکهلم» در سال  ۱۹۷۲قوت بیشتری گرفت
و در اعالمیۀ کوکویوک در سال  ۱۹۷۴تفسیر جامعتر و عمیقتری از
آن عرضه شد.
چالش جدیدی که در آغاز ،توسعۀ بومشناسانه خوانده میشد ،سرانجام
با عنوان توســعۀ پایدار عالم گیر شــد تا به طرح الگویی برای توسعۀ
اقتصادی بپردازد که برای محیط زیست بشری نیز مضر نباشد.
اجالس سازمان ملل متحد در زمینۀ محیط زیست و توسعۀ پایدار -که
یكی از بزرگترین و معتبرترین گردهماییهای سازمان ملل متحد به
شمار میآید -در ســال  ۱۹۹۲میالدی (۱۳۷۱خورشیدی) در شهر
ریودوژانیرو برزیل آغاز به کار کرد و در آن ،نمایندههایی از  ۱۷۲کشور
دنیا و  ۲۴۰۰نفر از سازمانهای مردم نهاد ( )NGOشرکت نمودند.
یكی از مهمترین مصوبههای این اجــاس ،تصویب «»۲۱Agenda
بود .كلمۀ  Agendaبه معنی دســتور كار و  ۲۱به منزلۀ ورود به قرن
 ۲۱یا سال  ۲۰۰۰میالدی است .ســرفصلهای این دستور كار ،خود
در چهل فصل تدوین شــد و هدف اصلی آن ،رسیدن به توسعۀ پایدار
همهجانبه بود.
مبارزه با فقر ،تغییر الگوی مصرف ،جمعیت و پایداری ،حفظ و توسعۀ
بهداشت انسان ،مدیریت پایدار منابع زمینی ،مبارزه با جنگلزدایی،
مدیریت صحیح فناوریهای زیستی ،حفاظت و مدیریت اقیانوسها،

حفاظت و مدیریت كودكان و نوجوانان در توسعۀ پایدار ،تقویت نقش
مردم بومی ،تقویت نقش سازمانهای مردمنهاد و ...از جمله مهمترین
این سرفصلها به شمار میرفتند.
کشورهای جهان از زمان شروع به کار این اجالس ،متوجه شدند که برای
رسیدن به اهداف توسعۀ پایدار ،نباید تنها به حضور دولتها اكتفا كرد.
بنابراین ،نیاز است که تمام گروههای جامعه و همۀ اقشار مردم از جمله
کشاورزان ،کارمندان ،تجار ،دانش آموزان ،دانشجویان ،محققان ،اساتید
دانشگاهها و ...در این زمینه مشارکت فعال داشته باشند.
از آن به بعد ،بر مسئلۀ توسعۀ پایدار به عنوان اساسىترین ،حیاتىترین و
محورىترین موضوع در قرن بیست و یکم تأکید بسیار مىشود به طوری
كه اصطالح «توسعۀ پایدار» ،امروزه به یكی از اصلیترین موضوعات
مورد بحث كنفرانسها ،مؤسســات پژوهشی و نهادهای بینالمللی و
باألخص برنامهریزان رشد و توسعۀ اقتصادی كشورها تبدیل شده است.
در طول همۀ این سالها ،جلســات متعددی دربارۀ شناخت و تفسیر
زوایای مختلف توسعۀ پایدار از سوی دولتهای پیشرفته و یا در حال
توسعه در اقصی نقاط دنیا برگزار شده است .تا جایی كه امسال سران
كشورها ،رهبران دولتها ،نمایندگان بلندمرتبۀ سازمان ملل و جامعۀ
جهانی ،جهت شركت در هفتادمین جلســۀ مجمع عمومی سازمان
ملل متحد در نیویورك حضور یافتند تا در كنــار مالقات با یكدیگر،
تصمیمی تاریخی را نیز اتخاذ كرده و اهداف جدید برنامۀ توسعۀ پایدار
را به تصویب برسانند.
این تصمیم ،دستورالعملی جهانشمول ،بلندپروازانه و دستوراتی در
راستای توسعۀ پایدار را در بر میگیرد و در واقع ،دستور كاری «از مردم،
به وســیلۀ مردم و برای مردم» به شــمار میآید كه با مشاركت فعال
یونسكو طرحریزی شده است.
در طی این نشست ،این امکان برای كشورها فراهم شد تا یك سری از
اهداف را برای پایان دادن به فقر ،حفاظت از كرۀ زمین و ایجاد رفاه برای
همگان به عنوان بخشی از «اهداف جدید توسعۀ پایدار» تنظیم کنند.
این اهداف جدید ،سرفصلهایی از قبیل مردم ،كرۀ زمین ،رفاه ،صلح و
مشاركت را در بر میگیرد .هر هدف ،خود از اهداف مشخصی تشكیل
شده است كه باید نهایتاً تا  ۱۵سال آینده محقق شوند.
برای نیل به این اهداف ،همۀ آحاد جامعه -از دولت و بخش خصوصی
گرفته تا جوامع مدنی و مردم -باید وظیفۀ خود را به طور صحیح انجام
دهند.
نهایتاً در روز  ۲۵سپتامبر  ۳( ۲۰۱۵مهر  ،)۱۳۹۴طبق قطعنامۀ شمارۀ
 ۷۰/۱سازمان ملل متحد 2كه در چهارمین جلسۀ عمومی آن مطرح
شد ،دستورالعمل  ۲۰۳۰جهت نیل به اهداف توسعۀ پایدار در  ۱۷بند
ذیل به تصویب مجمع عمومی رسید:
 -۱ریشــهكن كردن فقر؛ فقر را در هر جایی و به هر شكلی كه وجود
دارد ،پایان دهیم.
 -۲ریشهكن كردن قحطی غذا؛ قحطی غذا را پایان بخشیم و كشاورزی
پایدار را توسعه دهیم.
 -۳بهداشت و سالمت مناسب؛ زندگی بهداشتی و رفاه را برای تمامی
سنین تضمین نماییم.
 -۴برابری آموزش؛ آموزش مكفی و بــا كیفیت را برای همگان فراهم
آوریم.
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 -5برابری جنسیتی؛ دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمندسازی همۀ
زنان و دختران را فراهم کنیم.
 -6آب و سیستم فاضالب؛ دسترسی به آب ســالم و فاضالب را برای
همه فراهم آوریم.
 -7انرژی پاك و مقرون به صرفه؛ دسترســی به انرژی پاك ،مقرون به
صرفه ،قابل اعتماد ،پایدار و مدرن را برای همگان تضمین نماییم.
 -8رشد اقتصادی؛ رشــد اقتصادی پایدار و همهجانبه را برای همگان
فراهم نماییم.
 -9نوآوریهــای صنعتی؛ زیرســاختهای انعطاف پذیر بســازیم،
صنعتیسازی پایدار را ارتقا بخشیم و نوآوریها را پرورش دهیم.
 -10كاهش نابرابریها؛ نابرابریها را بین خود كشورها و جوامع بشری
كاهش دهیم.
 -۱1شهرها و جوامع پایدار؛ شهرها را به طور نسبی امن ،قابل سكونت
و پایدار نماییم.
 -۱2تولید و مصرف مســئوالنه؛ الگوهای تولید و مصرف مسئوالنه را
تضمین نماییم.
 -۱3اقدام دربارۀ وضعیت آب و هوا؛ فورا ً برای مبارزه با تغییرات آب و
هوایی و تأثیرات آن اقدام نماییم.
 -۱4دنیای زیر آب؛ منابع دریایی ،اقیانوسی و زیرآبی را به طور پایدار
مصرف نماییم.
 -۱5زندگی بر روی كرۀ زمین؛ به طور پایدار ،جنگلها را مدیریت نماییم،
با بیابانزایی مبارزه كنیم ،تخریب زمین را متوقف نموده و به جای آن در
حفظ زمین كوشا باشیم ،تخریب تنوع زیستی را متوقف كنیم.
 -۱6صلح و عدالت؛ جوامع صلحطلب و عدالتجو را توسعه و ارتقا بخشیم.
 -۱7مشاركت برای نیل به اهداف؛ همكاری جامعۀ جهانی برای نیل به
اهداف توسعۀ پایدار را دوباره احیا نماییم.
بعد از آن ،سازمان یونسكو موارد ذیل را برجسته كرده و اهمیت آنها را
مجددا ً مورد تأكید قرار داده است:
آموزش فراگیر و مكفی برای همگان جهت دستیابی به توسعۀ پایدار.
محافظت از میراث فرهنگی و مبارزه با قاچاق غیرقانونی اشــیاء
فرهنگی.

حل بحران آموزشــی STEM 3در زمینههــای دانش ،فناوری،
مهندسی و ریاضیات كه امروزه دنیا با آنها مواجه است.
سرمایهگذاری در زمینۀ جوانان و دسترسی به آموزش مكفی جهت
مقابله با افراطگرایی خشونت آمیز.
نقش آزادی بیان و دسترسی به اطالعات و دانش در توسعۀ پایدار.
آموزش:
یونسكو به طور مستمر كمك میكند تا مقولۀ آموزش ،به عنوان هدف
شمارۀ  ۴اهداف توسعۀ پایدار ،در چارچوب دستورالعمل برنامۀ آموزش
 ۲۰۳۰ 4گنجانده شــود .مقولۀ آموزش ،در واقع در تحقق بسیاری از
اهداف از قبیل تولید و مصرف پایدار ،تغییرات آب و هوایی ،اشــتغال
و بهداشت ،مهم و ضروری به حساب میآید .بیانیۀ «اینچئون» كه در
انجمن آموزش جهانی در ماه می ۲۰۱۵در كشور كرۀ جنوبی تصویب
شد ،در حقیقت كار را به یونسكو ســپرد تا برنامۀ آموزشی  ۲۰۳۰را از
طریق حمایتهای فنی و طبق دستورالعمل كلی اهداف توسعۀ پایدار،
هدایت و راهنمایی کند.
علوم طبیعی:
در واقع ،دستورالعمل جدید  ۲۰۳۰جهت توسعۀ پایدار ،قدم قابل توجه
و رو به جلویی را در جهت به رسمیت شناختن علم ،فناوری و نوآوری
برای توسعۀ پایدار ارائه میكند.
علوم انسانی و اجتماعی:
هدف برنامۀ علوم انسانی و اجتماعی یونسكو ،این است كه در اجرای
برنامههای توسعۀ پایدار پس از  ،۲۰۱۵از ارزشها و اصول جهانشمول
از قبیل همبستگی جهانی ،احســاس همدردی با انسانها ،رفتار ضد
تبعیض نژادی و پاسخگویی و احساس مسئولیت به نحوی پایدار و در
عین حال مستحكم ،محافظت شود.
فرهنگ:
قرار دادن فرهنگ در قلب سیاســتهای توســعۀ پایــدار ،به منزلۀ
سرمایهگذاری ضروری در قبال آیندۀ دنیا است .این امر پیششرطی
برای فرآیندهای جهانی موفقیتآمیز به حساب میآید كه اصول تنوع
فرهنگی را تشكیل میدهند.
ارتباطات و اطالعات:
یونسكو از به رسمیت شناخته شــدن نقش حیاتیای كه آزادی بیان،
دسترســی به اطالعات و دانش در توسعۀ پایدار در فرآیندهای پس از
توسعه بازی میكند ،حمایت مینماید.

پینوشتها:

( ) 1تودارو ،مایكل« :توسعۀ اقتصادى در جهان سوم» ،ترجمۀ غالمعلى فرجادى،
تهران ،سازمان برنامه و بودجه.
(Transforming our world: the 2030 Agenda for )2
Sustainable Development1/70
(STEM (Science, Technology, Engineering and )3
Mathematics) education crisis
()The global education agenda (Education2030 )4
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مسئلهشناسیدربرنامهآموزش2030؟

؟؟؟؟؟

تاالسالم
حج 
علیو هرچند پدیدۀ سند  2030و مسائل پیرامون آن بیش از پنج ماه است که مورد توجه برخی دلسوزان انقالب و نظام بوده
المسلمین
لطیفی
است ،اما ســخنرانی مقام معظم رهبری در این خصوص -که در دیدار با معلّمان در تاریخ  17اردیبهشت  1396ایراد
دکترای فلسفه
شد -باعث شد این مسئله وارد فاز جدیدی گردد .از سوی دیگر ،فقدان یا کمبود شناخت و اطالعات نسبت به برنامۀ
تعلیم و تربیت
آموزش  2030و مسائل پیرامون آن ،همزمانی مسئله با انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم و سیاسیکاری و دو قطبی
شدن مسئله ،باعث پدید آمدن برخی حاشیهها و انحراف مسئله از مسیر اصلی خود شد .اکنون که انتخابات ریاست
جمهوری به پایان رسیده است ،متن پیش رو به دنبال آن است که فارغ از این حاشیهها و سیاسیکاریها ،به میزان وسع خود ،قدمهایی در
منطقی
ِ
جهت روشنگری پیرامون برنامۀ آموزش  2030در جمهوری اسالمی ایران و مالحظات پیرامون آن با تکیه بر مستندات و تحلیل
مبتنی بر گفتمان انقالب اسالمی بردارد.
یادآوری این نکته نیز ضروری است که با توجه به اینکه در فهم و تحلیل مناسب برنامۀ آموزش  ،2030آگاهی از آنچه روی داده و بسترها و
زمینههای تاریخی و معرفتی این برنامه و اسناد آن ،از اهمیت زیادی برخوردار است ،به ناچار بخشهایی از متن نیز به این مباحث اختصاص
خواهند یافت.

شرح ما وقع
برنامۀ آموزش 2030؛ مروری بر سوابق ،ابعاد و فرآیندهای طی
شده جهانی و م ّلی
برای آشنایی تاریخی با ســابقۀ برنامۀ آموزش  ،2030باید به سال
 )1369( 1990باز گردیم .در این ســال ،در شهر جامتین تایلند،
کنفرانسی جهانی با عنوان «آموزش براي همه ( »)EFAو با هدف
فراگیر نمودن آموزش در کشورهای جهان ،با همکاری پنج سازمان
بين المللي (يونسكو ،يونيسف ،صندوق جمعيت سازمان ملل ،بانك
جهاني و برنامۀ عمران ملل متحد) برگزار گرديد .ده سال پس از این
کنفرانس و با تحلیل نتایج حاصل از این برنامــه ،در آوریل 2000

(اردیبهشت  )1379در شهر داکار سنگال ،کنفرانسی دیگر برگزار
شد که طی آن ،سندی با عنوان «چارچوب عمل داکار» ارائه شده و
برنامهای  15ساله برای «آموزش برای همه» در آن ارائه شد .از سوی
دیگر ،سران کشورهای جهان در اجالس مجمع عمومی سازمان ملل
در آغاز هزارۀ جدید (سال  )2000توافق نمودند تا برای دستیابی به
توسعۀ پایدار در کشورهای جهان ،پایان دادن به فقر و کاهش شکاف
طبقاتی ،تا ســال  2015برای تحقق هشــت هدف مشترک تالش
نمایند .این هدفها در زمینههایی همچون رفع فقر و گرســنگی،
آموزش ابتدایی همگانی ،برابری جنســیتی ،سالمت و بهداشت و
محیط زیست بودند .همزمانی توافق بر اهداف توسعۀ هزاره با تصویب
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چارچوب عمل داکار و تناســب این چارچوب عمل با هدف دوم از
اهداف هشتگانۀ توســعۀ هزاره (که عبارت بود از «دست یافتن به
ال در
آموزش ابتدایی همگانی») به معنــای آن بود که این هدف عم ً
ضمن برنامۀ «آموزش برای همه» پیگیری شــد .ایران نیز یکی از
کشورهایی بود که در اجرای این برنامه مشارکت نمود ،خصوصاً که
آموزش و پرورش پس از انقالب اسالمی ،توفیقات قابل توجهی در
مبارزه با بیسوادی و فراگیری آموزش عمومی داشت.
پس از گذشت  15ســال از این دو واقعه (توافق بر «اهداف توسعۀ
هزاره» و برنامۀ «آموزش برای همه») ،دستاندرکاران معتقد بودند
که هرچند از زمان اجرای دو برنامۀ «توسعۀ هزاره» و «برنامۀ آموزش
برای همه» ،پيشرفتهای خوبی حاصل شده ،اما دسترسي به اهداف
این برنامهها تــا مهلت مقرّر آن يعني تا ســال  2015تحقق نيافته
است و لذا ،برای به پايان رساندن دستور كارهای ناتمام آنها ،نیازمند
اقدامات تكميلي هستيم .به همین خاطر ،وزرای آموزش و پرورش
برخی کشورهای جهان (از جمله ایران) و نمایندگان عالیرتبۀ آنها
در اردیبهشــت ( 1394مصادف با ماه مه  )2015در اینچئون کرۀ
جنوبی گرد آمده و بر یک برنامۀ  15سالۀ جهانی دیگر توافق نمودند.
نتیجۀ این توافق ،بیانیهای به نام «بیانیۀ اینچئون» در  20بند بود که
در ضمن آن ،شرکتکنندگان خود را متعهد به اجرای اهداف آموزشی
مورد توافق دانستند.
از سوی دیگر ،در مهرماه ( 1394ســپتامبر  ،)2015سندی به نام
«دستور کار  2030برای توسعۀ پایدار» به تصویب مجمع عمومی
سازمان ملل متحد رسید که برنامۀ  15ســالۀ دیگری برای تحقق
توسعۀ پایدار در کشــورهای جهان را ارائه مینمود .این برنامه که
دربردارندۀ  17هــدف در عرصههای مختلف فرهنگی ،آموزشــی،
اجتماعی ،اقتصادی و زیستمحیطی اســت ،هدف چهارم خود را
به آموزش اختصاص داده است .این هدف عبارت است از «تضمين

آموزش با كيفيت ،برابر و فراگير و ترويج فرصتهاي يادگيري مادام
العمر براي همه» .در نشستهای مشورتی مرتبط ،صاحبنظران به
ال بنیادین در
این جمعبندی رســیدند که این هدف ،جایگاهی کام ً
تحقق دیگر اهداف «دستور کار  2030برای توسعۀ پایدار» داشته
و به صورت مستقیم یا غیرمستقیم ،در تحقق عمدۀ آنها نقشآفرین
است .لذا ،ضروری است عالوه بر برنامهریزی برای تحقق آن ،دامنه و
گسترۀ آن نیز افزایش یابد .به همین علت ،در راستای بیانیۀ اینچئون،
با توجه به نتایج دستورکار  2030برای توسعۀ پایدار و با استفاده از
تجارب کشورها در اجرای برنامههای پیشین دربارۀ «آموزش برای
همه»« ،چارچوب عمــل برنامۀ آموزش  »2030تهیه شــده و در
کنفرانس عمومی یونسکو در پاریس در آبان (نوامبر) سال  1394به
تصویب رسید 1.این «چارچوب عمل» به همراه «بیانیۀ اینچئون»،
مشترکاً توسط یونسکو در قالب ســندی با عنوان «آموزش :2030
بیانیۀ اینچئون و چارچوب عمل برای اجرای هدف چهارم توســعۀ
پایدار» منتشر شد.
اهمیت کلیدی آموزش در تحقق اهداف توســعۀ  2030باعث شد
که «آمــوزش فراگیر در چارچوب عمل جهانــی آموزش  2030به
مراتب دامنهای گستردهتر و تکالیفی وسیعتر از برنامۀ «آموزش برای
همه» داشته باشــد و عالوه بر حوزههای ناتمام آموزش برای همه،
حوزههای دیگر آموزش از جمله اشتغال و توسعۀ مهارتها ،آموزش
فنی حرفهای ،آموزش عالی ،آموزش سالمت و بهداشت ،آموزشهای
اجتماعی و شــهروندی را نیز در برگیرد 2.به همیــن دلیل ،برنامۀ
آموزش « 2030یک برنامۀ توسعهای «جامعنگر» و «چند مؤلفهای»
است که کلیت نظام آموزشی را در تمامی سطوح -پیشدبستانی تا
عالی و آموزشهای فنی و حرفهای -و ماهیت -رسمی ،غیررسمی و
ساختار نایافته -در بر میگیرد .با توجه به کاربرد جهانی این برنامه
و هدفگذاریهای انجام شده در آن ،میتوان برنامۀ آموزش 2030
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را اولین برنامۀ جامعنگر جهانی در بخش آموزش محسوب کرد».
 2030در ایران
در ایران ،کمیســیون ملّی یونســکو که متولی اجــرای چارچوب
عملهای جهانی در ایران است ،پس از تصویب نهایی «برنامۀ آموزش
 »2030در یونسکو در سال  ،1394تهیۀ چارچوب عمل ملّی آموزش
 2030را در دستور کار خود قرار داده و این اقدامات را در این جهت
انجام داد:
 -1تشکیل  30کارگروه ملی برای تهیۀ چارچوب عمل ملی؛ هر یک از
این کارگروهها به تهیۀ نقشۀ راه پیشنهادی برای بخشی از چارچوب
عمل ملی پرداختند .ســپس پیشــنهادات آنهــا در کمیتۀ تلفیق
چارچوب عمل ملی نهایی شده و نتیجۀ کار ،در قالب یک سند 368
صفحهای با نام «چارچوب عمل ملی آموزش  2030جمهوری اسالمی
ایران» آماده شد 4.ویرایش اول این سند -که در بیان عمدۀ مسئوالن
ن «سند ملّی آموزش »2030
تهیه کننده و برخی عبارات موجود در آ 
نامیده شد -در تاریخ  20آذر  1395با حضور برخی مسئوالن دولتی
از جمله وزیر علوم ،وزیر آمــوزش و پرورش ،معاون رئیس جمهوردر امور زنان و خانواده -و برخی مســئوالن محلی و جهانی یونسکو
رونمایی شد.
 -2پیگیــری اخذ مصوبــه از هیئــت دولت؛ به موازات تشــکیل
کارگروههای فوق ،طرح تشــکیل «کارگروه ملی آموزش »2030
در سه جلسۀ متوالی کمیسیون آموزش ،تحقیقات و فناوری دولت
به ریاست وزیر علوم و با حضور برخی از اعضای هیئت دولت همچون
وزیران آموزش و پرورش و صنعت و معدن ،معاون علمی و فناوري
ریاست جمهوري ،معاون آموزشی ،پژوهشی و فرهنگی سازمان برنامه
و بودجه ،ریاست سازمان انرژي اتمی ایران ،ریاست سازمان حفاظت
محیط زیســت و برخی از معاونان ذيربط وزارتخانهها بررسی شد و
در نهایت ،هیئت دولت تشــکیل «کارگروه ملی آموزش  »2030را
تصویب نموده و در تاریخ  25شــهریور  1395به کلیۀ دستگاههای
اجرایی ابالغ نمود.
همچنین ،سرعت عمل ایران در تدارک تمهیدات الزم برای اجرای
برنامۀ آموزش  2030باعث شد از ایران به عنوان یکی از کشورهای
5
پیشگام منطقۀ آسیا و اقیانوسیه در این جهت تقدیر شود.
3

آغاز چالشها و حساسیتها
پس از رونمایی سند «چارچوب عمل ملی آموزش  2030جمهوری
اسالمی ایران» در  20آذرماه  1395بود که کم کم ،آنچه روی داده
در فضای عمومی رسانهای شد و در پی آن ،ابراز نگرانیها و انتقادات
در سطوح مختلف عمومی ،رســانهای و نخبگانی -از جمله برخی
اعضای غیر دولتی شــورای عالی انقالب فرهنگی -نســبت به این
برنامه -اعم از فرآیند طی شده و اسناد مرتبط با آن -آغاز شد .در عین
حال ،مسئولین دولتی در بخشهای مختلف ،توجّ ه چندانی به این
اعتراضها و ابراز نگرانیها نداشتند .در اواخر بهمن ماه همان سال
به واسطۀ همین نگرانیها ،این مسئله به عنوان یکی از مواد پیش از
دستور ،توسط برخی از اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی در یکی
از جلسات شورا نیز طرح شده و نگرانی و اعتراض برخی اعضا نسبت به
آن اعالم شد .با این اعتراض ،رئیس جمهور -که ریاست شورای عالی

انقالب فرهنگی را نیز بر عهده دارد -موافقت نمود که این مسئله در
یکی از جلسات آتی شورا به عنوان دستور جلسه طرح گردد .لکن این
مسئله تا اردیبهشت  1396به تعویق افتاد .در  17اردیبهشت ،مقام
معظم رهبری در دیدار ساالنۀ خود با معلمان و فرهنگیان بر اساس
سنت هر سالۀ خود ،به مهمترین مسائل مرتبط با آموزش و پرورش در
سال گذشته و سال پیش رو اشاره نموده و در همین چارچوب ،پس
از ابراز گالیه و انتقاد از اجرایی نشــدن سند تحول بنیادین آموزش
و پرورش به رغم گذشــتن  6-5ســال از تدوین آن و اشاره به نبود
انگیزۀ الزم برای اجرای آن ،به انتقاد جدّ ی از برنامۀ آموزش 2030
پرداختند .مهمترین محورهای انتقاد معظمله را میتوان در این چند
محور خالصه نمود:
این برنامه توسط مجموعهای بینالمللی تهیه شده که قطعاً تحت
نفوذ قدرتهای بزرگ دنیا است.
اصل این مســئله که چنین مجموعهای بخواهد برای ملتهای
دارای سوابق تمدنی مختلف ،تعیین تکلیف نماید ،غلط است.
جمهوری اسالمی ایران در زمینۀ آموزش و پرورش ،برنامه و نقشۀ
ویژه خود را داشــته و این عرصه ،زمینهای نیست که غرب بخواهد
سبک زندگی ویرانگر خود را اینگونه به صورت رسمی بر ما تحمیل
نماید.
پذیرش این سند و اجرایی کردن آن به صورت بی سر و صدا ،اقدام
نادرستی بوده که روی داده است.
گالیه از شورای عالی انقالب فرهنگی که چرا مراقبت ننموده و
زودتر جلوی این اقدام را نگرفت.
پس از این بیانــات ،در کنار برخی اتفاقات حاشــیهای و اظهارات و
اقدامات غیر دقیق و حتی نسنجیده از جانب برخی افراد -فارغ از نیت
و قصد آنها -دولت نیز به موضعگیریهایی پرداخت که دو نمونه از
رسمیترین این مواضع ،بیانیۀ تبیینی شورای اطالعرسانی دولت در
تاریخ  25اردیبهشــت و اطالعیۀ معاونت حقوقی ریاست جمهوری
در تاریخ  27اردیبهشت بود .مهمترین توضیحات موجود در این دو
بیانیه ،بدین شرح میباشند:
مشــارکت در این برنامههای جهانی ،در راستای رویکرد دولت
در جهت مشارکت بیشتر در عرصههای بینالمللی جهت استفاده
از فرصت تعامل و تأثیرگذاری بر سیاستهای جهانی و بهرهمندی
از تجارب جهانی است تا از رهگذر این مشارکت ،ارزیابیهای منفی
جهانی از ایران کاهش یافته و با ایرانهراسی و اسالمهراسی مقابله
شود.
برنامۀ آموزش  ،2030در امتداد برنامۀ «آموزش برای همه» است
که ایران پیش از این ،آن را اجرا کرده و در اجرا نیز موفق و مورد تقدیر
بوده است [پس این برنامه ،چیز جدیدی نیست که اینقدر برجسته
شده و مورد نگرانی واقع شود].
ســند «چارچــوب اقــدام آمــوزش [ »2030که در ســطح
جهانی تصویب شــده] یک توصیهنامه به شــمار میرود و در زمرۀ
پیماننامههای بینالمللی نیســت که نیاز به امضا داشته باشد .لذا،
6
مورد امضای فیزیکی هیچ کشوری -از جمله ایران -واقع نشده است.
وزیر آموزش و پرورش در اجالس بررسی پیشنویس این سند در
اینچئون و همچنین در طی تصویب آن در مجمع عمومی یونسکو ،با

؟؟؟؟؟
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توجه به «مالحظات و حساسیتهای مهم موجود در سند»« ،تحفظ
رسمی» جمهوری اسالمی ایران نسبت به کلّ سند را اعالم داشته
و این تحفظ ،طی یادداشت رسمی به یونســکو نیز ارائه شده است.
بر اســاس این تحفّظ« ،جمهوری اســامی ایران خود را متعهد به
بخشهایی از «چارچوب اقدام آموزش  »2030که به هر شکلی در
تعارض با مقررات و اولویتهای ملی ،باورهــای دینی و ارزشهای
فرهنگی جامعۀ ایرانی تفسیر و تعبیر شوند ،نمیداند» .طبق این اعالم
تحفظ ،ایران «هیچ تعهد حقوقی یا سیاسی نسبت به چارچوب اقدام
آموزش  2030ندارد» و هرچند بسیاری از اهداف و رویکردهای این
برنامه برای کشورمان قابل پذیرش است ،اما ایران میتواند از اجرای
هر بخشی از آن که تشــخیص دهد در تعارض با مقررات ،باورهای
دینی و ارزشهای فرهنگی کشور است ،خودداری نماید.
بر اساس مصوبۀ هیئت وزیران برای تشکیل کارگروه ملی آموزش
 ،2030برنامۀ ملی تهیه شــده برای اجراییسازی برنامۀ  2030در
ایران ،باید همســو با اهداف «برنامههای توســعۀ کشور»« ،اسناد
راهبردی توسعه»« ،نقشۀ جامع علمی کشور» و «سند تحول بنیادین
آموزش و پرورش» باشد .دولت بر آن بوده تا «از امتیازات موجود در
ســند «چارچوب اقدام آموزش  »2030همسو با اسناد باالدستی»
استفاده شود.
سند «چارچوب عمل ملی آموزش  2030در جمهوری اسالمی
ایران» که در آذر  1395رونمایی شــده ،با هدف انطباق چارچوب
بینالمللی با اهداف ملی و نظام ارزشی جمهوری اسالمی ایران آماده
شده و لذا« ،مبتنی بر اسناد باالدستی و منطبق با معیارها و ارزشهای
شریعت اسالمی» بوده و «در حقیقت ،تفسیری ملی از چارچوب اقدام
آموزش  2030به شمار میرود».
خالصه آنکه مضمــون کلی این دو بیانیه ،همــان چیزی بود که به
صراحت در سخنان ریاســت جمهور نیز انعکاس یافت؛ در جریان
 ،2030به رهبری گزارش دروغ و خالف واقع داده شــده و ایشان را
نگران کردهاند ،حال آنکه جای نگرانی نیســت و ما به ایشان و مردم
اطمینان میدهیم که چیزی بر خالف ارزشها و احکام اســامی و
اسناد باالدستی کشور ،اجرا نخواهد شد!
 )3سند جهانی «آموزش  »2030و سند ملّی «چارچوب عمل ملی
آموزش  2030ج.ا.ا».؛ گزارشی کوتاه از محتوا و ساختار

آن خود را متعهد به «چارچوب عمل»ی که در بخش بعدی این سند
خواهد آمد ،دانستهاند.
 «پیشــگفتار» :در دو صفحه که توســط دبیرکل کمیسیون ملییونسکو در ایران نگاشته شده است.
 متن «چارچوب عمل آموزش  :»2030این متن از یک مقدمه ،سهفصل و دو ضمیمه تشکیل شده است .فصل اول «دیدگاه ،منطق و
اصول» نام دارد .فصل دوم به «هدف اصلی ،رویکردهای راهبردی،
اهداف ویژه و شــاخصها» پرداخته اســت و فصل ســوم با عنوان
«روشهای اجرا» ،به محورهایی همچون« :راهبری ،پاسخگویی و
مشارکت»» ،هماهنگی مؤثر»» ،پایش ،پیگیری و بازبینی به منظور
سیاستگذاریهای مبتنی بر شواهد» و «تأمین بودجه» پرداخته
است .ضمیمهها نیز به شاخصها اختصاص دارند.
سند ملّی «چارچوب عمل ملی آموزش  2030در جمهوری اسالمی
ایران» (ویرایش اول) که به «سند ملی آموزش  »2030نیز معروف
است ،متنی  368صفحهای است که از یک پیشگفتار و  6بخش اصلی
و  4پیوست تشکیل یافته است .این بخشها بدین قرارند:
 -1مروري بر شاخصهاي اقتصادي-اجتماعی و جمعیت شناختی
ایران و ارتباط آن با آموزش.
 -2معرفی ساختار آموزشی ایران (از پایه تا عالی).
 -3ســاختار و راهبردهاي کالن ملــی برنامۀ آمــوزش  2030در
جمهوري اسالمی ایران.
 -4اهداف آموزش ( 2030که در چند فصل ،به اهداف ویژه در هر یک
از زمینههای «آموزش پایه و متوسطه»« ،فراگیری و دسترسی برابر
زنان و مردان به فرصتهای آموزشی»« ،دسترسی برابر به آموزش
عالی»» ،آموزش فنی-حرفهای و مهارتی با کیفیت و کارآفرینی» و
«آموزش شهروندی برای توسعه پایدار» پرداخته است).
 -5عوامل مؤثر در تحقق اهداف آموزش ( 2030با سه فصل «توسعۀ
فضاهای مناسب یادگیری»« ،افزایش بورسها» و «معلم ،تربیت معلم
و افزایش همکاریهای بینالمللی»).
 -6نظام نظارت و ارزیابی برنامۀ آموزش .2030
پیوستها نیز به اســامی  30کارگروه و اعضای آنها و اعضای دیگر
کمیتههای درگیر در فرآیند تدوین پرداختهاند.

ســند جهانی «آموزش  :2030بیانیۀ اینچئون و چارچوب عمل»
دارای ترجمهای رسمی توسط کمیسیون ملی یونسکو است که در
 81صفحه در سایت اصلی این کمیسیون منتشر شده است .البته این
سند ،ترجمههای غیر رسمی دیگری هم دارد .همچنین ،خوشبختانه
متن انگلیسی آن نیز موجود است و میتوان در موارد احتمالی ابهام،
به آن متن مراجعه کرد ،هرچند که مقایســه در عمدۀ موارد ،نشان
میدهد که این ترجمۀ رســمی ،عمدتاً با وفــاداری به متن اصلی و
اصطالحات تخصصی آن انجام پذیرفته است .این ترجمۀ رسمی ،از
این بخشها تشکیل یافته است:
 متن «بیانیۀ اینچئون» :که عبارت است از بیانیهای  20بندی کهتوســط وزرای آموزش و پرورش و دیگرانی که در اجالس اینچئون
حاضر بودهاند ،صادر شده است .در پایان این بیانیه ،تهیهکنندگان

پینوشتها:

( )1الزم به ذکر است که شرکت کنندگان در اجالس اینچئون ،در پایان بیانیۀ
خود به این نکته اشــاره کرده بودند که با نهایی شدن این چارچوب عمل ،خود
را متعهد و ملتزم به آن میدانند (ترجمۀ فارســی رسمی سند آموزش ،2030
ص .)13
( )2سند چارچوب عمل ملی آموزش  ،2030ص .5
( )3همان ،ص .24
( )4ر.ک .همان ،ص.6
( )5همان ،ص.7
( )6بحث «امضا»ی ســند ،از آن جهت مورد توجه قرار گرفته که مقام معظم
رهبری در بیانات خویش برای اشاره به پذیرش این سند ،از تعبیر «امضا»ی آن
توسط مسئولین استفاده نمودند.

شماره  198شوال 1438

صورت مسئله،
استقالل است

بیانات مقام معظم رهبری در تبیین مسئله
1
سند 2030
مسئلۀ «استقالل» خیلی مهم است .حاال همین مسئلۀ ۲۰۳۰
این قضیّۀ ســند  -۲۰۳۰از همین قبیل است؛ این مسئلۀال فرض
استقالل است .حاال بعضیها میآیند میگویند آقا ،مث ً
کنیم ما تحفّظ دادهایم یا گفتهایم فالن چیزش را قبول نداریم؛
نه ،بحث سر اینها نیست .فرض کنیم در این سند ،هیچ چیز
واضح بیّنی هم که مخالف با اسالم باشد وجود نداشته باشد
که البتّه وجود دارد؛ آنهایی که خیــال میکنند ما گزارشدرســت نگرفتهایم؛ نه ،گزارشهای ما گزارشهای درستی
است -حرف من این است که نظام آموزشی کشور نباید بیرون
کشور نوشته بشــود؛ حرف من این است .شما میگویید این
ال فرض کنید خالف اســام ندارد؛ داشته باشد یا نداشته
مث ً
باشد! اینجا ایران است ،اینجا جمهوری اسالمی است ،اینجا
یک ملّت بزرگاند .نظام آموزشی ما را چهار نفر در یونسکو یا
سازمان ملل یا فالن جا بنشــینند بنویسند؟ چرا؟ این همان
مسئلۀ استقالل است .استقالل ابعادش تا اینجاها است.
ی است.
 مسئلۀ «نفی نظام سلطه» ،جزء کلیدواژههای اصل  مسئلۀ «آزادی» ،جزء کلیدواژههای اصلی است؛ آزادی رادرست باید تبیین کنید.
 مسئلۀ «عدالت» ،جزء کلیدواژههای اصلیاست؛ و ا ز این قبیل.اینها را باید تبییــن کنید .یعنی توصیۀ من به تشــ ّکلهای
دانشجویی این است که این کلیدواژههای اساسی و اصلی را
درست تبیین کنند .از بیانات امام استفاده کنید و مانند اینها.
ینوشت )1( :بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان.1396/03/17 :
پ 

نقدهای
پانزدهگانه
اگرچه همزمانی پرداختن جامعه به سند
معین
 2030با انتخابات ریاست جمهوری موجب
یدست
قو 
سیاسی شدن نقد این سند گشت ،اما بودند
در این میان منتقدانی که با ابزار منطق و
اندیشه ،ابهامات و ایراداتی را به این سند با
درنظرگرفتنمبانیشرعی،عرفیواخالقنقادیمطرحکردند،
که نگاه به این سند را واضحتر نمایان خواهد ساخت.
پانزدهگانۀ زیر ،فهرست مشکالتی است که به گمان و اندیشۀ
منتقدان سند ،2030در این سند وجود دارد و میتواند در آینده
باعث بروز مشکالتی در کشور گردد:

؟؟؟؟؟

 1یونسکو ،در راستای اهداف مبتنی بر «جهانی سازی» و «صلح
جهانی» از طریق برنامۀ «آموزشهای مشــترک عمومی» ،میکوشد
ارزشهای لیبرالیســتی و سکوالریســتی را در نظام تعلیم و تربیت
کشورهای مختلف بگنجاند تا به واســطۀ آن ،از اصطکاک نسلهای
جدید با نظامهای استکباری و سرمایهداری ،جلوگیری کند.
از جمله میتوان به برنامههای آن سازمان ،برای اصالح بنیادین مفاهیم
آموزشی و تربیتی در جوامع اســامی مانند فلسطین ،اردن ،امارات،
بحرین ،عمان ،قطر ،لبنان و عربســتان به نفع رژیم صهیونیستی و به
اصطالح حل «بحران اعراب و اســرائیل» از مسیر تغییرات فرهنگی و
ارزشهای ملی در قالب برنامۀ «صلح جهانی» اشاره کرد.
 2از موضوعات و تکالیف مهم اجرایی برنامۀ آموزش 2030که سبب
نگرانی میشــود ،گردآوری اطالعات و آمار معتبر از کشورها ،توسط
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یونسکو است و تمام کشورها متعهد هستند که با مرکز آمار و اطالعات
یونسکو( )Uisهمکاری کنند تا یونسکو و مجامع بینالمللی به آمار و
اطالعات آموزشــی و تربیتی کشــورها به صورت منظــم و دورهای
دسترسی داشته باشند.
نکتۀ مهمی که در این امر نهفته است ،این است که ارائۀ آمار و اطالعات
آموزشی نسل آیندۀ کشور به سازمانهای بینالمللی -آن هم مطابق با
خواست آنها -چه نفعی برای کشور دارد؟ آیا این سازمانها در راستای
اعتال و رشد و پیشرفت کشور ما کاری کردهاند؟
در قضایای مختلف مانند برجام ،دیدهایم کــه نهادهای بین المللی و
کشــورهای غربی ،آمار و اطالعاتی که از خودمان بر اساس تعهد داده
شده دریافت میکنند -و باید محرمانه تلقی شود -را منتشر میکنند
و مســلماً علیه منافع ملی خودمان اســتفاده میکنند .بنابراین ،این
سادهاندیشی است که ما به راحتی اطالعات نسل آیندهساز خود را در
اختیار آنها قرار دهیم.
ی کلیدی یونسکو «بینالمللیسازی آموزش عالی
 3یکی از برنامهها 
ایران» است تا آنجا که «کمیسیون ملی یونسکو» به صورت متمرکز،
بینالمللیسازی آموزش عالی کشور را در دستور کارخود قرار داده است.
دبیرکل کمیســیون ملی یونســکو هم با اظهار تأســف از عدم ورود
دانشــگاههای ایران به حوزۀ بینالملــل ،از تأکید ویژۀ یونســکو بر
«جهانیشدن آموزش عالی» خبر داد.
 4با وجود اسناد باالدستی متعدد مانند «سند تحول بنیادین آموزش
و پرورش»« ،سند نقشۀ جامع علمی کشور»« ،نقشۀ مهندسی فرهنگی
جدیت برنامۀ  2030یونسکو پیگیر اجرای
ِ
کشور» و ،...چرا مسئوالن به
آنها نیستند؟ پذیرش و اجرای برنامههای سازمانهای بینالمللی نظیر
برنامۀ آموزش  2030و درگیر شــدن چهار وزارتخانۀ دولت با آن -در
سکوت رسانهای و بدون شرح جزئیات و منافعی که از اجرای آن نصیب
سیستم آموزشی کشور میشود -چه توجیهی دارد؟
« 5جهانیشدن» ،یکی از مفاهیمی است که مرزهای جغرافیایی
کشورها و هنجارهای فرهنگی آموزشی را تحت تأثیر قرار داده است و
سازمانهای بینالمللی مانند یونسکو ،این مفهوم را درحوزۀ تعلیم و
تربیت پیگیری میکنند .به همین جهت شرکتهای چند ملیتی برای
تصاحب مدارس در کشورهای جهان ســوم و خاورمیانه ،به باالترین
نهادهای دولتی «نفوذ» کرده و اجرای برنامۀ آموزش همگانی یونسکو را
از ملزومات پیوســتن به «ســازمان تجارت جهانی» و بهرهمندی از
فاکتورهای اقتصادی و سیاسی کشورهای توسعهیافته میدانند.
 6در اسفند « ،94کنفرانس بازاندیشی و آیندهنگری در نظام آموزش
و یادگیری ایران با توجه به تغییرات پرشتاب جهان معاصر» ،در تهران
برگزار شــد .اما منظور از جمالتی نظیر «بازنگری در نظام آموزشی»
چیست؟! و طرح این نوع مفاهیم به چه نیتی است؟
 7هدف شمارۀ  ،4توسعۀ پایدار یعنی «تضمین آموزش باکیفیت،
فراگیر و برابر و ارتقای فرصتهای یادگیری مادامالعمر برای همه» است،
در حالی که تعابیر و برداشتهایی از آموزش باکیفیت وجود دارد که با
مبانی آموزش در مدارس و دانشگاههای جمهوری اسالمی مغایر است.
 8برنامۀ جامع آموزش ،2030توصیههای جدی و مؤکد در خصوص
ورود بعضی مفاهیم و مطالب به کتابهای درسی به کشورهای عضو
دارد که قطعاً با فرهنگ اســامی ما سازگار نیســت .این موضوع از

اقرارهای صریح برخی مدیران ارشد وزارت آموزش و پرورش است.
 9در برنامۀ  ،2030ارتباطات و برنامههای بینالمللی شبکۀ مدارس
ال راهاندازی شدهاند،
مرتبط با یونسکو در کشورها از جمله ایران که قب ً
مورد توجه جدی قرار میگیرد که ابهامات فعالیت در مدرســهداری
توسط این نهاد را با شک و تردید مواجه میکند.
 10در برنامههای توســعۀ پایدار پس از  ،2015از ارزشها و اصول
جهانشــمول از قبیل همبســتگی جهانی ،صلح جهانی ،احســاس
همدردی با انسانها و مفاهیمی که ضدیت با رژیم غاصب صهیونیستی
را از اذهان محو کند ،آموزش داده میشود.
 11این برنامه ،چه ارتباط و نســبتی با اسناد باالدستی مانند «سند
چشم انداز  20سالۀ کشور»« ،سند تحول بنیادین آموزش و پرورش»،
«سند نقشۀ جامع علمی کشور»« ،نقشۀ مهندسی فرهنگی کشور» و
سایر اسناد باالدستی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی ،وزارت کار ،تعاون و رفاه اجتماعی دارد؟ اگر
نسبتی دارد ،کدامیک مرجع است؟
با توجه به تفکر حاکم بر یونسکو که تفکری لیبرالیستی و سکوالریستی
است و قطعاً با تفکر دینی در تقابل یا حداقل غیر همسو است ،اجرای این
برنامه ،چگونه نیازها و شرایط تعلیم و تربیت اسالمی را محقق میکند؟
و آیا این برنامه با اهداف تعلیم و تربیت اسالمی که در اسناد باالدستی
تصریح شده است ،هماهنگی دارد؟
 12اگرچه اهداف کالن هفدهگانۀ برنامۀ توسعۀ پایدار  2030که هدف
شمارۀ 4آن به صورت مشخص به آموزش مربوط میشود ،با واژههای زیبا
که برخی از آنها در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نیز آمده -تبیینشده ،اما شاخصها و مفاهیم مد نظر در سند تحول بنیادین آموزش و
پرورش که در تراز تربیت اسالمی اســت ،با برنامۀ آموزش  2030مغایر
است؛ مانند تأکید بر تعلیم و تربیت اسالمی در سند تحول بنیادین آموزش
ال تربیت
و پرورش با تأکید بر آموزش غیر ایدئولوژیک در برنامۀ 2030یا مث ً
انسان خلیفة اهلل در اسناد باالدستی آموزش و پرورش جمهوری اسالمی
با تربیت انسان بر اساس مکتب اومانیسم در برنامۀ.2030
 13در برنامۀ  ،2030تأکید فقط بر آموزش است در حالی که آموزش،
شرط الزم برای تغییر و بهبود زندگی است ولی شرط کافی نیست .انسان
امروز ،بیش از گذشــته در کنار آموزش ،نیازمنــد معنویات ،اخالق و
ارزشها و به طور کلی «تربیت» است ،که این موضوع ،عنصر گمشده
در برنامۀ آموزش  2030است.
 14با توجه به مطالب پیشگفته ،چگونه امکان دارد «ســند تحول
بنیادین آموزش و پرورش» با «برنامۀ آموزش »2030تطابق داشــته
باشد؟ از همین رو ،مهم جلوه دادن این برنامه یا تفاهمنامه -که به اشتباه
به آن سند میگویند -برای تحتالشعاع قرار دادن «سند تحول بنیادین
آموزش و پرورش» است.
 15باتوجه به بندهای 2و 5از مادۀ 2اساسنامۀ کمیسیون ملی یونسکو،
مصوب هیأت وزیران جمهوری اســامی ایران در ســال  ،1366چرا
کمیسیون ملی یونسکو در راستای این دو بند از شرح وظایف ،اقداماتی را
انجام نمیدهد و به صورت منفعل مجری برنامههای یونسکو است؟
به چه مناسبت باید یک مجموع ۀ به اصطالح بینالمللی که قطعاً تحت
نفوذ قدرتهای دنیا است ،این حق را داشته باشد که برای ملتهای دنیا
با فرهنگهای مختلف ،تکلیف مشخص کند؟
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رزاقی طالقانی

«سند  2030یا سند تحول بنیادین آموزش و پرورش؟» .پاسخ این سؤال برای آیندۀ آموزش و پرورش در کشور ،حیاتی
است .سند تحول بنیادین ،حیات طیبۀ شهروند ایرانی-اسالمی و سند  2030شاید شهروند جهانی را هدف قرار داده
است .برای اطالع از کم و کیف روند آموزش و سندهای باالدســتی آن ،گفتوگویی را با سیدمحمدباقر پیشنمازی،
کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسالمی ،رئیس ستاد نماز جمعۀ تهران و عضو سابق شورای عالی آموزش و پرورش
کشور ترتیب دادهایم که در ادامه ،نظر شما را به آن جلب میکنیم.

تحلیل کلی شما از حضور سند  2030در خط مقدم
سیاستگذاریهای حاکمیت چیست؟ ریشههای این حضور را
در محیا شدن چه پیشزمینههایی میدانید؟
ریشۀ این امر در واقع ،تصوری اســت که در بعضی از مسئوالن وجود
دارد مبنی بر اینکه در همۀ مســائل باید حتماً نظر مثبت قدرتهای
جهانی -و خصوصاً غربیها -تحصیل شود ،تا مشکالت اقتصادی رفع
و مسیر پیشرفت کشور ،هموار گردد؛ بر اساس این نگرش و این تفکر،
وقتی مطالباتی از آن سمت صورت میگیرد ،قرار را بر این میگذارند

که حداکثر همکاری را به عمل بیاورند .البته در برخی از مسائل مربوط
به حوزۀ صنعت و تکنولــوژی ،اگر بتوانیم دانشــی از طرف مقابل به
دست آوریم ،ایرادی ندارد؛ اما متأســفانه آنها در مسائل علمی ،فنی و
تکنولوژیک ،به نوعی بخل میورزند و مراقب هستند که چیزی به دست
ما نرسد .در حوزۀ علوم انسانی ،مسئلۀ تعلیم ،تربیت ،فرهنگ و آموزش
هم که ما چیزی در مبانی کم و کســر نداریم که نیاز باشد آنها برای ما
ریلگذاری کنند .ما میخواهیم روی همــان ریلی که آفریدگار برای
انسان تعریف کرده و مسیر ســعادت و خوشبختی او در سرنوشتش را
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مشخص کرده ،حرکت کنیم؛ حاال اگر دیگران هم تجاربی داشته باشند،
آنها را مطالعه میکنیم ،اما در مسائلی که به مبانی دینی ما برمیگردد،
هیچوقت مبانی برگرفته از وحی را رها نمیکنیم که مبانی ساخته شده
توسط تجارب محدود بعضی از صاحبنظران غربی را مبنا قرار دهیم؛
تجاربی که تئوریها و نظریههایی را به وجود آورده و این نظریهها هم
هرچندگاه یکبار ،نیاز به ویرایش و به روز رسانی دارد.
پس ما چرا باید به جایی تکیهکنیم که خیلی پایدار نیست؟ در صورتی
که خودمان اصــول و مبانی پایدار و متقنی داریــم که چون مبتنی بر
وحی هستند ،میتوانیم با خاطری آســوده در مورد ماندگار بودن آنها
تصمیم بگیریم .ســند  2030هم در ظاهر به نظــر میآید که با تصور
ال همزیســتی جهانی و همکاری بینالمللی پذیرفته شده است .در
مث ً
صورتی که تجربه نشــان داده که غربیها وقت اضافــی ندارند نگران
سعادت و خوشبختی فرزندان ما باشند یا از ما برای ما دلسوزتر باشند
و برای آیندۀ فرزندان ما خیرخواهی کنند؛ قطعاً آنها نیت خیری در کار
ن را سابقه و عملکرد آنان ثابت میکند؛ امروزه غرب در مسیر
ندارند؛ ای 
تحصیل قدرت نرم و سلطۀ جهانی خود برای غارت بیشتر ثروت ملتها،
تغییر روش داده و دیگر از روشهــای پرهزینهای همچون درگیری و
هجوم نظامی ،استفاده نمیکند و بیشتر به همراه کردن ملتها با خود
نیازمند است .در حال حاضر ،در اکثر کشورهای اسالمی اطراف ،دهها و
شاید صدها مدرسۀ ابتدایی و متوسطه داریم که هدفشان کشف و جذب
استعدادهای نخبه اســت تا کمکم تمام فکر و اندیشۀ آنها تحت تأثیر
جهانبینی و چشماندازهای جوامع غربی قرار بگیرد و سربازان فرهنگی
و فکری سلطهگران شوند؛ در این صورت دیگر نیازی به لشکرکشی به
آن کشورها نیست.
اگر بخواهیم این موضوع را به صورت سیستماتیک
بررسی کنیم ،چه نهاد یا نهادهایی در ساختار سیاستگذاری
کشور مسئول رصد امورات کالن آموزشی هستند و آیا خط
انشقاق عملکردی این نهادها به طور کامل در قانون مشخص
شده؟ آیا ممکن است این امکان موازیکاری باعث اخالل در این
نظام سیاستگذاری شود؟
شورای عالی انقالب فرهنگی همان قرارگاه اصلی فرهنگی کشور است
و باید بتواند سیاستهای کالن را هم تدوین و ابالغ و در عرصۀ اجرا نیز
روند آنها را تعقیب کند .اما عالوه بر این ،یک نهاد رصدکننده و ناظر بر
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دستگاههای آموزشی و فرهنگی در شورای عالی انقالب فرهنگی نیز باید
تعریف شود که موظف باشد مسیر را کنترل کند و اگر متوجه اشتباه و یا
توقف حرکت شد ،اعالم هشدار کند.
در مراحل بعدی هم کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای
اسالمی در این زمینه وظیفه دارد .اما آنچه که در عمل اتفاق میافتد،
این است که این مراقبت امروزه وجود ندارد چه برسد به اینکه بگوییم
این دستگاههای نظارتی موازیکاری هم میکنند! اما بنده از این جهت
معتقد هستم که ما در حیطۀ عمل ،خأل داریم؛ زیرا اگر در بخش مراقبت
و نظارت بر رعایت اسناد باالدستی ،دستگاههای ذیربط در طول هم
عمل کنند ،مشکلی به وجود نخواهد آمد؛ اینکه مقام معظم رهبری در
مورد سند  2030از شورای عالی انقالب فرهنگی گالیه میکنند که چرا
در این قضیه ورود و آن را متوقف نکردند ،این اســت که به نظر میآید
دیگر در عرصۀ اجرا و کار میدانی ،شورای انقالب فرهنگی حضور ندارد!
و در حال حاضر ،بهترین راه حل که مورد اتفاق همۀ چهرههای مؤثر و
نهادهای ذیصالح نظام -از جمله شورای انقالب فرهنگی -قرار گرفته،
ش و پرورش است.
سند تحول بنیادین آموز 
با توجه به اینکه سند ملی تحول ،هدف کالن خود را
همان حیات طیبه برای دانشآموز قرار داده است و با توجه به
اینکه -همانطور که خودتان فرمودید -نظام فعلی آموزشی
کشور دچار ضعفهای بنیادین بسیاری است که شاید بر اثر
اشتباه استراتژی ،حضور سند  2030برای جراحی و بهبود نظام
آموزشی مناسب تشخیص داده شده باشد ،با توجه به تجربیات
زیادی که شــما در این عرصه دارید ،لطفــ ًا به صورت واضح
ش و پرورش به صورت
بفرمایید که این ضعف بنیادین نظام آموز 
محسوس چیست؟
ضعف نظام آمــوزش و پرورش ،به نگــرش مدیران عالــی آن که کار
سیاســتگذاری و برنامهریزی را به عهده دارند ،برمیگردد؛ در واقع،
خروجی نگرشی که آنها به مسئلۀ تعلیم و تربیت ،انسان و تربیت دینی
ش و پرورش است .علت هم این است که
دارند ،همین وضع فعلی آموز 
این مدیران ،اکثرا ً فارغالتحصیل رشتههایی از علوم انسانی هستند که
منابع وآموزشهای آن ،مبتنی بر علوم انسانی غرب و نگرشی است که آنها
نسبت به دنیا و انسان دارند؛ نگرشی که در آن ،باور به وحی ،اعتبار و ارزش
ندارد ،دائماً نیازها و خواهشهای نفسانی انسان به عنوان مبنای آزادی
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تعریف شده است و موفقیت انسان را ناشی از این میدانند که صرفاً بتواند
یک تولیدکنندۀ موفق باشد و به هر صورت بتواند به امیال و غریزههای
خودش پاسخ کاملی بدهد .از طرفی هم تفکر غربی ،زندگی انسان را تنها
در همین عمر هفتاد هشتاد سالهاش میبیند و تعریف میکنند و در آن،
برای سرنوشت دائمی و باقی انسان ،جایگاه و محلی از اعراب وجود ندارد.
طبیعتاً هنگامی که سند تحول بنیادین را به دانشآموختۀ چنین نگرشی
بدهید ،چارچوب آن را در همان تفکری که آموخته میبرد؛ یعنی سند
را به نحوی استحاله یا متوقف میکند؛ دقیقا همین چیزی که اآلن اتفاق
افتاده است .در پنج سال گذشته ،از سند تحول جز مقداری مصاحبه و
ش و پرورش ،چیزی نصیب
هدایت بودجۀ آن به سایر نیازمندیهای آموز 
نظام جمهوری اسالمی و نظام ملت ما نشده است.
امیدواریم روزی برسد که به جای مالکهای سیاسی و ،...مالک دولتها
ش و پرورش ،تجربه ،پیشینه ،آگاهی و تجارب
برای انتخاب وزیر آموز 
ش و پرورش انقالب اسالمی
همسنخ با حیطۀ مسئولیت و با تراز آموز 
باشد .در این صورت ،میشود از وزیر توقع داشت که معاونان و مدیران
کل را از افرادی انتخاب کند که برای تعلیم و تربیت ،اهلیت داشته باشند.
ش و پرورش
اینکه مقام معظم رهبری میفرمایند «کار سیاسی در آموز 
سمّ است» ،یعنی همان طور که خاصیت سم کشنده بودن است ،اولین
چیزی که با کار سیاسی تهدید میشود ،حیات تعلیم و تربیت است؛ و
از پس آن دیگر نه تنها حیات طیبهای ایجاد نخواهد شد ،بلکه ممکن
است یک نوع حیات سیئهای هم به وجود بیاید .در حقیقت ما میتوانیم
ش و پرورش ،اندرونی این سیستم را توصیف
از خروجی مدارس و آموز 
کنیم؛ «از کوزه برون همان تراود که در اوست».
پیشنهاد بنده این است که تحول بنیادین آموزش و پرورش ،نباید به
مجریان فعلی که کار آنها ادارۀ وضع موجود است ،سپرده شود ،بلکه باید
ن افراد ،فقط وضع موجود را اداره کنند و در کنارش ،یک بنای دیگر
ای 
ال برای تحقق سند
و نیروهای دیگری -که ساختار و صالحیت آنان کام ً
ال صحیح و
تحول بنیادین احراز شده باشد و نگرش ایشان هم نگرش کام ً
درستی باشد -بیایند و کاری جز اجرای سند تحول نداشته باشند؛ یعنی
زیرساختها ،نظام کادرسازی و تربیت نیرو را ایجاد کنند و بعد از اینکه
توانستند به هر صورت آن را سر پا کنند ،یک نظام ستادی مبتنی بر سند
تحول ،به تدریج به مدارس زیر چتر این نهاد جدید تحولیافته بیایند.
در ســال هفتاد و یک هفتاد و دو ،زمانی که ابتدای اجرای نظام جدید
متوسطه بود و مدارس به تدریج زیر چتر نظام جدید متوسطه میرفتند،
همین روند طی شد؛ یعنی همزمان هم نظام متوسطۀ قدیم و هم نظام
متوسطۀ نظام جدید را اداره میکردیم.
بنده معتقدم که متوقف کردن کشور و نظام برای یک ساختار ناکارآمد و
ش و پرورش ،چیزی جز از دست دادن فرصتها
ناتوان در امر تحول آموز 
نیست؛ پس قبل از اینکه پنج سال دوم بخواهد هدر برود ،باید در مورد
ش و پرورش ،کاری انقالبی کنیم و نهاد
نظام سند تحول بنیادین آموز 
دیگری را مأمور این کار کنیم .چهرههای واجد شرایط که اهلیت تحقق
ش و پرورش تحولیافته را داشته باشند ،کم نیستند .خیلی چیزها
آموز 
باید متحول شــود؛ از نظام تعلیم و تربیت معلم گرفته ،تا تربیت مربی
و کادرسازی؛ زیرا شــیرازۀ اصلی تحول ،از همین معلم و مربی شروع
میشود و ما معتقد نیستیم که تنها کتاب ،تربیت ایجاد میکند ،بلکه
شخصیت معلم و مربی است که به کتاب ارزش و به کالس و مدرسه بها

میدهد و به ارتباطات تربیتی معنا میبخشد.
بنابراین ،اول باید نظام تربیت معلم و مربی خودمان را متحول کنیم و
بعد ،آن دانشآموز الیق و شایســتۀ تراز انقالب اسالمی را از این معلم
مطالبه کنیم .اول باید ظرف تربیت دانشآموز -که وجود و شخصیت
معلم است -را در تراز انقالب اسالمی تربیت کنیم تا بتوانیم متوقع باشیم
که چنین دانشآموزی تحت تأثیر شخصیت این معلم تربیت شود .اما
هماکنون نمیتوانیم ادعا کنیم که اکثریت معلمهای فعلی کشور ما بر
ش و پرورش پیدا کردهاند.
اساس این رویکرد و نگرش ،گزینش و آموز 
ال اعتقادی
ش و پرورش اص ً
متأسفانه اآلن بعضی از مسئوالن عالی آموز 
به تربیت معلم ندارند؛ یعنی بین کسی که در نظام تربیت معلم  -البته
نظام مورد انتظار نه وضع موجود! -تربیت میشــود ،با کســی که در
دانشگاه عالی تربیت میشود ،فرقی قائل نیســتند و به همین دلیل،
میبینیم که چندین سال است فردی که شورای عالی انقالب فرهنگی
مصلحت ندیده ایشان رئیس دانشــگاه فرهنگیان باشد ،متأسفانه به
عنوان سرپرست در رأس دانشگاه فرهنگیان باقی میماند .در حالی که
سرپرست باید شش ماه بعد تعویض شود یا به عنوان مدیر منسوب شود.
علت زمینگیر شدن سند تحول بنیادین ،همین است که آن را به دست
مدیرانی سپردهاند که خود این سند تحول را قبول ندارند و فقط در ظاهر
ابراز موافقت میکنند .شما عالیترین سند تحول را هم دست این مدیران
بدهید ،استحاله میشود و چیز دیگری از آن در میآید.
ش و پرورش ،به یک جراحی
پس قطع ًا نظام آمــوز 
بزرگ نیاز دارد .برداشت شما این است که عدهای یا سازمان یا
نهادی خارج از نهادهایی کــه وظیفۀ حفظ وضعیت موجود را
دارند ،باید این جراحی را بر عهده بگیرند؟
من حتی اهمیت این موضوع را فراتر از جراحی میدانم؛ ببینید ما در
جراحی ،بخشی از پیکر را درمان میکنیم و بقیۀ پیکر ،ممکن است سالم
باشد .وضع آموزش و پرورش ما چیزی نیست که حتی با جراحی هم
حل شود ،بلکه به یک تولد دوباره نیاز دارد؛ یعنی باید ابتدا مجلس ترحیم
وضع فعلی برگزار شود ،رو به قبله هم گذاشته شود و نماز میتش را هم
بخوانیم ،بعدا ً وقت را صرف مولود جدید کنیم؛ مولود جدیدی که باید
از کودکی بر اساس نگرش انسان متعالی تربیت شود .به همین جهت
ش و پرورش ،جراحی
من با تعبیر جراحی موافق نیستم؛ درمورد آموز 
مشکل ما را حل نمیکند.

؟؟؟؟؟

عالوه بر این عواملی که در کــمکاری دولتها در
پیادهسازی و اجرایی شدن کامل سند تحول بنیادین مؤثر بوده
است ،آیا از لحاظ ساختاری هم به این سند ایرادی وارد است؟ زیرا
انتقاداتی به این سند میشود که این سند هزینهزا است و . ...آیا
چنین چیزی وجود دارد؟ شما به چنین چیزی معتقد هستید؟
خب قطعاً سند تحول هم برای خودش کار و هزینه میطلبد .از هزینه
مهمتر ،مدیریت عالمانهای است که اقتضای اجرایی شدن سند تحول
میباشد .مگر سند  2030بدون هزینه است؟ هزینهای که در مورد سند
تحول میفرمایند ،یک نوع سرمایهگذاری است؛ اگر سند تحول محقق
شــود ،چندصد برابر پولی که هزینه میکنیم ،ارزش افزوده خواهیم
داشت .انسان ماهر ،توانمند ،برخوردار از احساس هویت اسالمی و ایرانی
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و دارای احساس تشخص ملی و اسالمی تربیت خواهد شد که دیگر چشم
به صدقۀ غرب نمیدوزد و خودش با کد یمین و عرق جبین ،کشورش
را اداره میکند؛ این ،ارزش افزودهای است که سند تحول برای کشور ما
ایجاد خواهد کرد .زمانی که این سند تحول را محقق کردید و آنگونه
که مورد انتظار است در تراز انقالبی ،نظام تعلیم و تربیت متحول شد،
چهرههای خادم ،مؤثر ،نابغه و دانشمندی چون ابوعلیسیناها ،فارابیها،
مالصدراها ،مطهریها و دکتر حسابیها خواهیم دید .این رجال بزرگ
علمی ،تصادفی به این قلل علمی و اخالقی نرسیدهاند ،بلکه در یک بستر
صحیح تعلیم و تربیتی اوج گرفتهاند و امروز ،ما به آنها مباحات میکنیم.
ش و پرورش
اما فکر نمیکنم در آینده بتوان به آن چیزی که اآلن آموز 
ما میکارَد ،مباحات کرد.
در نظام تعلیم و تربیت مکاتب قدیم ،دانشگاههای کشورهای اسالمی،
در سطح جهان منشأ و مرجع علمی بود .ما میتوانیم دوباره به آن عزت
و افتخار برگردیم تا دیگران برای دسترســی به علم ،زبان فارسی را یاد
بگیرند .در پیشبینی نبی مکرم اسالم(صلی اهلل علیه و آله و سلم) هم
آمده است که اگر علم در ثریا هم باشد ،رجالی از فارس به آن دسترسی
پیدا میکنند؛ این ،امر ممکنی اســت و ما باید تالش کنیم .این روش
مدیریتی که ما بنشینیم تا دیگران از خارج از مرزها بیایند و به ما ترحم
و تصدق و مشکالت ما را حل کنند ،تأسفبار است .در حقیقت ،اگر ما
هر مشکلی که در کشور داریم را ریشهیابی کنیم ،به یک مدیر ناتوان،
ناکارآمد و ناالیق برمیگردد؛ اگر هر جایی موفقیتی هم داریم ،به یک
شو
مدیر توانمند ،الیق ،شایسته و خودساخته برمیگردد .پس آموز 
پرورش ،از این جهت جایگاهش راهبردی اســت که اگر ما یک کشور
پیشرفته ،سعادتمند و یک ملت سربلند میخواهیم ،باید ابتدا آموزش
و پرورش را دریابیم .متأسفانه به نظر میآید در سالهای بعد از انقالب،
آموزش و پرورش هیچوقت مسئلۀ شمارۀ یک هیچ دولتی نبوده است،
حاال به دلیل اینکه مســائل مربوط به دفاع مقدس و جنگ تحمیلی را
داشتیم ،گاهی اوقات هم محاصرۀ اقتصادی بودهایم .اما امیدواریم که
روزی برسد که نظام و مسئلۀ تعلیم و تربیت ،در انقالبی که اولین وعدهاش
به مردم ،وعدۀ فرهنگی بود ،مسئلۀ شماره یک دولتمردان شود؛ یعنی
رئیس جمهور وقتی میخواهد کابینه را تنظیم کند ،بیشترین وقت و
ش و پرورش بگذارد و اولین دغدغۀ او ،وزیر
فکر را برای انتخاب وزیر آموز 
ش و پرورش باشــد نه وزیر نفت! یعنی احساس کند که اگر روزی
آموز 
نفت را هم بخواهد تبدیل به ارزشافزوده کند و فروش رود ،باید آموزش
و پرورش وزیر نفت الیقی را تربیت کنــد که بتواند به جای اینکه نفت
خام را ارزان و آسان در اختیار کشورهای دیگر بگذارد ،آن را تبدیل به
ارزشافزوده کند و درآمد چندین برابر از آن نفت خام را عاید کشور کند.
ولی ما هنوز اهمیت این موضوع را احساس نمیکنیم و در دولتهای
مختلف که رئیس دولت چند وقت یکبار در تلوزیون به مردم گزارش
ال یک گــزارش هم در حوزۀ
میدهد ،به ندرت اتفــاق میافتد که مث ً
فرهنگ ،تعلیم و تربیت بدهند؛ همۀ گزارشها در حوزۀ عمران و آبادی،
میلهگرد و تیرآهن ،سیمان و این چیزها است که البته اهمیت آنها را نفی
نمیکنیم ،ولی میگوییم که باألخره این پیکره ،غیر از جسم که موضوع
اصلی گزارش رئیس دولت است ،یک بخش جان و روح هم دارد که باید
گزارش آن را هم در دولت ببینیم.
امیدواریم که إنشاءاهلل باألخره این آرزو روزی محقق شود.

ساختن
فکرانقالبیدر
بفرهنگی
انقال 
گفتاریازاستادحسنرحیمپورازغدی

دو خط در انقالب
پیش از انقالب ،یکی از مشــکالتی که خط انقالب با جریانهای چپ
مذهبی مثل مجاهدین خلق و جریانهای لیبرال مذهبی داشت ،بحث
بر سر نوع نگاه آنها به حکومت دینی بود .من در نامهای از شهید بهشتی
به امام خمینی(ره) در اوج دعواهایشان با لیبرالسیمهای مذهبیها
خواندم که شهید بهشتی نوشته بود :آقا ما دوتا خط هستیم؛ یک خط،
لیبرالهای مذهبی و چپهای مذهبی ،و خط دیگر ،انقالبی های قائل
به ساختارسازی مبتنی بر اهداف ایجاد حکومت دینی.
لیبرالها میگویند ما مذهب را قبول داریم ولی در شــکل مســائل
شخصی چون نماز ،روزه و حج! و در هنگامۀ نظامسازی حقوقی و قضایی
و سیاسی و اقتصادی و حقوق بشر و اینها ،مذهب دیگر علم محسوب
نمیشود.
برای لیبرالها ،علم ،آن دانش موجود در غرب بود که به علت آنکه آنها
آنزمان ،چپزده بودند ،علم برای آنها به سوسیالیزم تعریف میشد .آنها
به دنبال نظامسازی علمی و خط مبارزۀ علمی و تحلیل علمی بودند و
مارکسیسم برای ایشان ،علمِ مبارزه و اقتصاد و سیاست بود که در قالب
لیبرالیزم آن را بیان میکردند.
لیبرالها اعتقاد داشــتند که ما مذهبی هستیم؛ نماز جمعه میرویم،
حج میرویم ،هر کس میخواهد حجاب داشــته باشد داشته باشد،
فاحشهخانهها علنی نباشد ،مشروبفروشیها علنی نباشد ،ولی برای
نظامسازی ،همان الگوهای غربیها را عمل کنیم .مدل توسعۀ غربی به
عالوۀ نماز جماعت و روزه در ماه رمضان ،میشود حکومت اسالمی.
آیتاهلل بهشتی در آن نامه به امام میگویند که نه! این ،حکومت اسالمی
نیست.
«مواضع ما» کجا است؟
چندی پیش ،جزوۀ «مواضع ما» را که در حزب جمهوری اســامی و
توسط آقای بهشتی و آقای هاشمی و بعضی دوستان زحمت کشیده و
تهیه شده بود را میدیدم .جالب بود که سی سال پیش ،این انقالب چه
حرفهای مترقی راجع به اقتصاد ،حقوق بشر ،مسائل قومیتی ،سیاست
خارجی ،دفاع از مستضعفین جهان ،دفاع از فقرا و محرومین زده بود و در
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حقیقت ،تئوری آن بود که حکومت چگونه باید عمل کند و چگونه عمل
نکند .حاال بعد از سی سال ،ما جرأت نمیکنیم این جزوۀ «مواضع ما»ی
حزب جمهوری اسالمی را منتشر کرده و در دانشگاه از آن دفاع کنیم.
میدانید چرا؟ برای اینکه طبق این علوم انسانی که در کشور وجود دارد
ن مواضع ،غیر علمی ،ایدئولوژیک ،سنتی و
و تدریس میشود ،همۀ ای 
مزخرف است .این یعنی خطر! این یعنی ارتجاع!
خطر نزدیک است!
ما امروز صدای این خطر را هم نمیشنویم .گاهی خب ِر بد رسیده است،
ما نمیفهمیم .به یک نفر گفتند آقا پدرت از دنیا رفت ،لباس سیاه بپوش
میخواهیم برویم برای کفن و دفن .طرف گفت :نه! یک چیزی شــده
شما نمیخواهید به من بگویید؛ یعنی این را خبر بد نمیداند .آقا! خبر بد
همین بود که به تو گفتند و از آن بدتر وصیتنامۀ پدرش بود که وصیت
کرده بود که من نماز قضا هیچی ندارم ،همه نمازهایم را خواندهام ولی
تا میتوانید برای من وضو بگیرید .ما در این سی سال ،نمازهای بیوضو
بسیار خواندهایم ،نماز بیوضو این اســت که شعار حکومت اسالمی،
اقتصاد اسالمی ،جمهوری دینی ،حقوق بشر اسالمی میدهیم ،ولی در
دانشگاههای خودمان ،کادرسازی میکنیم برای رژیم سکوالر بعدی
که احتماالً خواهد آمد!
این سکوالر شدنکه میگویم ،جدی است؛ دلیلش هم آن استکه ما
اگر نتوانیم این شکاف را بپوشانیم و جبران کنیم ،یعنی اقتصاد اسالمی،
سیاست اسالمی ،حقوق بشر اســامی را نتوانیم در جامعه و دانشگاه
تدریس و در حوز ۀ علمیه فعال و وارد حکومت کنیم ،ســکوالر شدن
بسیار به ما نزدیک است.
مگر ما تا چه زمانی میتوانیم با شهید دادن از جمهوری اسالمی دفاع
کنیم و آن را نگهداریم؟ اگر به دفاع از نظام در دانشــگاه و حوزه دست
نزنیم ،اسمش جمهوری اسالمی میماند و باطنش هزار چیز دیگر است.
ما در این سی سال ،چهار جمهوری اسالمی داشتهایم؛ در دورهای فضا

متمایل به چپ بود ،در دورهای متمایــل به لیبرالیزم و در دورهای هم
ن موضوع
فضا متمایل به تحجر و مقدس مآبی بود .ما یک جایی باید ای 
را حل کنیم.
من عرضم این اســت کــه هدف عمــدۀ این کرســیهای مناظره و
نظریهپردازی باید این باشــد که علوم ادارهکنندۀ فــرد و جامعه را از
اسالم اســتخراج کنیم؛ ما نمیخواهیم علوم انسانی غرب نفی بشود؛
علوم انسانی غرب ،باید نقد شود و البته اسالم و این انرژی الیزالی که
در آن است ،باید دینامیک شــود و فرآیند را حوزه و دانشگاه دولتی و
دانشگاههای آزاد میتوانند انجام بدهند .بچه مسلمانها که «مشکل»
نیســتند .دورهای بود که در انقالب فرهنگــی میگفتند آقا یک عده
ال ساواکی هستند یا کمونیست
اساتید هستند ،اینها شاهی هستند ،مث ً
هستند ،غربزده هستند؛ که به اصطالح به آنها «مشکل» میگفتند و
آنها را اخراج کردند! بعد بچه مسلمانها در دانشگاهها چه کار کردند؟
ما بچه مسلمانها را آوردیم گفتیم حاال همان کتابهای آنها را بردارید
خودتان بخوانید دوباره شما همانها را تحقیق کنید و بازگو کنید؛ فقط
یک تهریش میگذارید که در آن تهریــش هم بعد از مدتی میمانیم!
چون آدم تا یک حدی میتواند شکاف و دوگانگی را حفظ کند .مدام در
تعارض ظاهر انقالبی و باطن سکوالریزم که نمیتوان دوام آورد .بعد از
مدتی کم کم از شر ریش و اینها هم خالص میشویم و می گوئیم «بگذار
کنار آقا دیگر!!!» بقیهاش تعارف است.

؟؟؟؟؟

نتیجه
خالصه بگویم این مذهب و ایدئولوژی انقالب و این حرفهای امام روی
دوش ما دارد سنگینی میکند؛ من بعضی حرفهای امام را که در دهۀ
اول انقالب زدهاند میخوانم ،فکر میکنم که اگر نگوئیم امام این حرف
را زده ،جرأت بیانش را نداریم؛ اینقدر که این حرفها دارد از ذائقۀ ما
یشود.
دور م 
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پیشخوان

لزومیکتحول،تنهاباسندتحول
بیاناتمقاممعظمرهبریدرتبیینلزومتحولآموزشوپرورش

1

؟؟؟؟
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یک مســئلۀ مهمّ  ...مسئلۀ سند تحوّل اســت .خب ،دوستان و
مســئولین مجرّب و باسابقه نشســتند ،زحمت کشیدند ،سند
تحوّل را درست کردند؛ خیلی خوب ،ابالغ هم شد .شروع شد که
عملیّاتی بشود ولی تا حاال پنج شش سال هم گذشته[ ،امّا] نشده؛
چرا؟ تا کِی باید نشست تا این نظامنامههایی که گفته میشود در
ذیل سند تحوّل باید تحقّق پیدا کند ،تنظیم بشود؟ این کار باید
زود انجام بگیرد .معلوم میشود شور و شوقِ الزم نیست ،انگیزۀ
الزم نیست .بنده جدّ ا ً از وزیر محترم و مسئولین محترم میخواهم
که مســئلۀ تحوّل را جدّ ی بگیرند .آموزشوپرورش ما نیازمند
تحوّل است .این سند تحوّل ،نشــاندهندۀ این است که ما نیاز
داریم به تحوّل! تحوّل هم صِ رف عوض کردن ظواه ِر کار نیست،
یعنی یک کار عمقی باید انجام بگیــرد .آنطور که متخصّ صین
اینکار میگویند -چون بنده که تخصّ ص این کار را ندارم -این
سند تحوّل علیالظّ اهر میتواند؛ کفالت میکند و کفایت میکند
این را؛ باید دنبال کنند.
این ســند  ۲۰۳۰ســازمان ملل و یونســکو و این حرفها ،اینها
چیزهایی نیست که جمهوری اسالمی بتواند شانهاش را زیر بار اینها
بدهد و تسلیم اینها بشود .به چه مناسبت یک مجموعۀ به اصطالح
بینالمللیای -که قطعاً تحت نفوذ قدرتهای بزرگ دنیا است -این
حق را داشــته باشد که برای کشــورهای مختلف ،برای ملّتهای
گوناگون ،بــا تمدّ نهای مختلف ،با ســوابق تاریخــی و فرهنگی

گوناگون ،تکلیف معیّن کند که شــما باید اینجوری عمل کنید؟
اصل کار ،غلط است .اگرچنانچه با اصل کار شما نمیتوانید مخالفت
بکنید ،حدّ اقلّش این است که ب ِایستید ،بگویید جمهوری اسالمی
خط و ربط دارد ،ما سندهای باالدستی داریم،
خودش ممشی داردّ ،
ما میدانیم بایــد در زمینههای آموزش ،پرورش ،اخالق ،ســبک
زندگی چه کار کنیم؛ احتیاج به این سند وجود ندارد .اینکه ما برویم
سند را امضا کنیم و بعد هم بیاییم شروع کنیم بیسروصدا اجرائی
ال مطلقاً مجاز نیســت؛ ما اعالم هم کردهایم
کردن ،نخیر ،این اص ً
به دستگاههای مسئول .بنده از شــورای عالی انقالب فرهنگی هم
گلهمند هســتم؛ آنها باید مراقبت میکردند ،نباید اجازه میدادند
اینکار تا اینجا پیش بیاید که ناچار بشویم ما جلوی آن را بگیریم
و ما وارد قضیّه بشــویم .اینجا جمهوری اسالمی است؛ اینجا ،مبنا
اسالم است ،مبنا قرآن است؛ اینجا جایی نیست که سبک زندگی
معیوبِ ویرانگ ِر فاس ِد غربی بتواند در اینجا اینجور ا ِعمال نفوذ کند.
البتّه متأسّ ــفانه ا ِعمال نفوذ دارند میکنند و از طُ رق مختلف وارد
میشوند امّا [اینکه] اینجور به طور رسمی سند به ما بدهند که «تا
پانزده سال دیگر باید شما اینجوری بکنید ،اینجوری بکنید» ،ما
هم بگوییم بله ،معنی ندارد این کار.
ینوشت )1( :بیانات در دیدار معلمان و فرهنگیان به مناسبت هفتۀ معلم:
پ 
.1396/02/17
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سندتحولبنیادینمیتواندکشتی
نجاتآموزشدرکشورباشد
گفتگوباحجتاالسالموالمسلمینعلیذوعلم
درآسیبشناسیموضعدوگانۀدولتدربرابرسندتحولبنیادینوسند2030

کارشناسان ،عدم موفقیت در اجرای سند تحول بنیادین و خأل این سند را از جمله دالیل حضور سند  2030در عرصۀ
گفتگو
یاسر صابری
آموزش کشور بیان میدارند .سند  ،2030این روزها بیش از پیش مبحث سند تحول بنیادین آموزش و پرورش را در
میان کارشناسان مطرح کرده است.
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در کشور ایران ،با هدف دستیابی به آرمانهای اصیل انقالب اسالمی ،با الهام
از ارزشهای بنیادین و اهداف راهبردی نظام جمهوری اسالمی ایران ،چشمانداز و اهداف تعلیم و تربیت در افق  1404هجری شمسی
تدوین و ابالغ گردید .این سند که حاصل سالها بحث و بررسی حلقههای کارشناسی-پژوهشی و مشارکت صاحبنظران حوزوی و
دانشگاهی ،مدیران و کارشناسان مجرب آموزش و پرورش و سایر دستگاههای ذیربط است ،در سال  90به تصویب شورای عالی انقالب
فرهنگی رسید.
در گفتوگویی که پیش رو دارید ،سعی کردهایم علل و موانع عدم اجرای کامل سند تحول را با جناب حجتاالسالم ذوعلم که خود از
دستاندرکاران تدوین این سند بودهاند را مورد بررسی قرار دهیم.
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چه عامل یا عواملی را مانع اجرای ســند تحول

پیشخوان
بررسی
سند2030

؟؟؟؟

میدانید؟
مهمترین عرصۀ فرهنگسازی و اصالح نگرشها و رفتار در جامعه،
عرصۀ تعلیم و تربیت اســت؛ و ما از آغاز پیروزی انقالب اســامی،
همواره دغدغۀ تحول را در آموزش و پرورش داشتیم .در دهۀ هشتاد،
قرار شد این دغدغه به صورت یک کار منسجم علمی درآید و سند
تحول آموزش و پرورش که حاصل حدود ده ســال تالش است ،در
غالب مبانی نظری تحول بنیادین در آموزش و پرورش نهایی شد و به
تصویب شورای عالی انقالب فرهنگی رسید و قرار شد اجرایی شود.
در مبانی نظری تحول بنیادین ،در حقیقت نگاه متفاوتی به تعلیم و
ال تعلیم و تربیت را بیشتر یک مقولۀ
تربیت ارائه شده است؛ اگر ما قب ً
ن سند به عنوان یک مقولۀ آرمانی برای
ابزاری تلقی میکردیم ،در ای 
ال آموزش و پرورش را یک دستگاه
جامعه دیده شده است .اگر ما قب ً
مصرفی تلقی میکردیم ،در سند تحول بنیادین ،آموزش و پرورش
نه یک دستگاه سرمایهای ،بلکه دستگاه سرمایهساز تلقی شده است.
اگر پیش از این نگاه رایج به آموزش و پرورش ،یک نوع نگاه اقتباسی
بود ،در این سند بر اساس مبانی تعلیم و تربیت اسالمی ،تحول عمیقی
ی قرار است که چنین کار اساسیای انجام شود،
رقم خورده است .وقت 
حتماً نیازمند تمهیدات و مقدماتی هستیم؛ مهمترین ضعف ما در
این زمینه ،این است که تاکنون به زمینهها و بسترهای این تحول در
عرصۀ مدیریت کالن آموزش و پرورش و عرصۀ کالن مدیریت اجرایی
ال چندین جلسۀ
کشور ،توجهی نشده است .یعنی اگر بگوییم که مث ً
هیئت وزیران به این مهم اختصاص داده شده که دولت چگونه باید
از این طرح حمایت کند ،اگر بگوییم که چندین جلسۀ شورای عالی
انقالب فرهنگی برای اجرایی شدن طرح اختصاص داده شده ،چنین
چیزی مشاهده نشد .بنابراین ،اولین گام ،بررسی زمینههای مورد نیاز
و فراهم کردن آن زمینهها است؛ از بین همۀ آن زمینهها ،مهمترین آن
که من به صورت ویژه بر آن تأکید میکنم ،فهم عمیق و درست این
سند -مخصوصاً در الیههای سیاستگذاری ،برنامهریزی و مدیریت
آموزش و پرورش ،و بعد در خود بدنۀ آموزش و پرورش -است .به نظر
میرسد این فهم هنوز حاصل نشده است .به عنوان نمونه ،تلقی من
ی که بخشهای برنامۀ آموزشی  2030را تدوین
این است که آن کسان 
کردند ،اطالع عمیقی از برنامۀ تحول خود آموزش و پرورش و در واقع
آن نگاه مبنایی در سند تحول نداشتند ،چه برسد به الیههای اجرایی
و عملیاتی آموزش و پرورش! در مبانی نظری ســند تحول ،یک نوع
فکر جدید دربارۀ آموزش و پرورش ارائه میشود که باید در الیههای
مختلف فهم و به یک باور تبدیل شود تا زمینۀ اجرایی آن فراهم گردد.
بگذریم از بحثهای پشتیبانی مالی ،مدیریتی ،انسانی و برنامهریزی
که هیچکدام به فراخور سند تحول ،انجام نشده است.
آیا در تدوین ســند تحول ،به زیرساختهای
اجرایی آن توجه شــده بود؟ و آیا در حین تدوین ســند،
استعدادهای اجرایی کشور در آن لحاظ گردید؟
اگر ما بخواهیم توان و ظرفیت بالقوه را ببینیم ،بله! در واقع توانمندی
فرهنگیان و حوزههای فکری ما ظرفیت اجرایی شــدن این سند را
دارد .البته تحقق یک فکر و رســیدن به مراتب عالیۀ آن به صورت
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تدریجی امکان پذیر است .طبعاً چنین انتظاری وجود نداشته است
که توانمندی بالفعل آموزش و پرورش بتواند این سند را تحمل کند؛
برای تحقق یک نظام جدید ،از نظر مبانی فلســفی و فکری نیازمند
کارشناسی خاص و نیروی انسانی متناسب هستیم و اگر آن تمهیدات
و مقدمات فراهم شــود ،بعد از یک بازۀ زمانی این توانمندی بالقوه
میتواند به فعلیت برسد .ضمن اینکه حداقل در یکی از زیرنظامهای
ال
سند تحول که سند برنامۀ درسی ملی است ،سازوکار اجرایی کام ً
پیشبینی شده بود؛ اینکه ما در چه زمانبندی و در چه مراحلی باید
سند را اجرایی کنیم .اما برآورد مالی پیرامون میزان اعتبار الزم صورت
نگرفت ،بنابراین ،اینکه گفته شود که سند تحول آموزش و پرورش به
صورت آرمانی طراحی شده و فراتر از ظرفیت تعلیم و تربیت ما است،
مطلب درستی نیست .ما با یکسری اسناد میانی و واسطهای که باید
به عنوان نقشۀ راه تدوین میشد ،میتوانستیم این کار را انجام دهیم و
هنوز هم باید همین کار را انجام بدهیم .اگر عزم راسخی وجود داشته
باشد ،برای اینکه سند تحول بنیادین و برنامۀ درسی ملی تحقق پیدا
کند ،راهی جز این نداریم که یک عزم ملی شــکل بگیرد و کارگروه
ویژهای که فراتر از دستگاه تعلیم و تربیت است ،در دستگاه اجرایی
کشور برای مراقبت ،پیگیری و رفع موانع تشکیلشود .ولی ما هنوز
متأسفانه این اقدام را در دولت نمیبینیم.
شــما چه راهکاری برای فراهم شــدن بسترها
پیشنهاد میکنید؟
راهکار عقالیی و علمی ،طراحی یک نقشۀ راه است؛ وقتی وضع موجود
روشن و معلوم است که به چه نقاط مطلوبی باید برسیم ،باید نقشۀ
راهی طراحی کنیم که در آن نقشۀ راه ،متناسب با توانمندی فکری،
ی و پشتیبانی مالی ،مشخص شــود که چند گام باید
نیروی انســان 
طی کنیم تا اینکه به این اهداف برسیم .البته در آموزش و پرورش،
مجموعهای به عنوان نقشۀ راه تدوین شده ،اما خیلی کلیشهای و غیر
واقعی دیده شده است .متأسفانه آن سرمایهگذاری کارشناسی که
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برای تحقق اهداف یونسکو در یک دورۀ پانزده ساله تا سال دو هزار
و سی در آموزش و پرورش شکل گرفت ،به مراتب از یک پشتیبانی
مدیریتی و مالی و فکری بیشتری برخوردار بود؛ و این ،نشان میدهد
که واقعاً اگر ما میخواستیم این نقشۀ راه دقیق و عملی را برای سند
تحول طراحی کنیم ،حتماً میتوانستیم این کار را انجام دهیم .البته
یکی از موانع مهم ،دیدگاههای محدود مدیریتی است که در آموزش و
پرورش ما وجود دارد و یک نوع نگاه سیاسی به تعلیم و تربیت که اجازه
نمیدهد از همۀ توانمندیها و کارشناسیها در این زمینه استفاده
شود .باید با دید بازتر به تعلیم و تربیت نگاه کرد ،واقعاً باید تالشی را که
از ب ُعد علمی برای تدوین مبانی نظری انجام گرفت ،قدر دانست و آن
نقشۀ راه را با یک نگاه باز باید طراحی کرد و این ،شدنی و ممکن است.
به نظر شــما چه نهادی میتواند متولی ترسیم
نقشۀ راه باشد؟
جایی مثل شــورای عالی انقالب فرهنگی میتواند متولی این کار
باشد؛ چراکه تجمیع توانمندیها و بسیج امکانات در سطح کشور
برای تحول بنیادین در آموزش و پــرورش ،فراتر از حیطۀ اختیار و
توانمندیهای آموزش و پرورش است و الزم است یک نهاد باالدستی
مسئول این کار باشد .همانگونه که ستاد اجرایی نقشۀ جامع علمی
کشور در دبیرخانۀ شورای عالی انقالب فرهنگی شکل گرفته و فعال
هم هست ،چنین ستاد اجرایی برای اجرای تحول بنیادین هم باید
در دبیرخانۀ شــورای انقالب فرهنگی شکل بگیرد .مسلم است که
وزارت آموزش و پرورش باید در این زمینه نقش بیشتری ایفا کند و
وظیفۀ بیشتری به عهده بگیرد ،ولی نباید مابقی دستگاهها را در این
ال اگر وزارت علوم
زمینه لحاظ نکرد و وظایف آنها را نادیده گرفت؛ مث ً
یا دستگاههای برنامهریز کالن کشور مثل سازمان برنامه و بودجه در
این زمینه وارد نشوند ،آن اهداف نمیتواند محقق شود.
ســند تحول بنیادین دارای موضوعات بسیار

گسترده ای اســت و عرصههای خیلی وســیعی را در بر
میگیرد .آیا این سند باید به صورت یکجا و یکپارچه اجرا
شود یا میشود مرحلهبهمرحله آن را اجرایی کرد؟
در سند تحول ،شش زیرنظام تعریف و طراحی شد؛ زیرنظام برنامۀ
درسی ،زیرنظام مدیریتی ،زیرنظام منابع مالی ،زیرنظام تربیت معلم
و . ...اگر این زیرنظامها طراحی نمیشــد ،سند تحول نمیتوانست
خودبهخود تحقق پیدا کند؛ همان نقشۀ راهی که اشاره کردم ،باید
مشخص کند که ترتیب و توالی این زیرنظامها چگونه باشد! در حال
حاضر ،زیرنظام برنامۀ درسی تحول بنیادین به عنوان برنامۀ درسی
ملی جمهوری اســامی ایران ،تصویب و ابالغ شده است و سازمان
پژوهش و برنامهریزی آموزشــی ،عهدهدار اجرای آن اســت .این
زیرنظام ،در یک حد میانی در حال اجرا است ولی برای اینکه بتوانیم
تحول اساســی در برنامۀ درسی کشــور ایجاد کنیم و سرفصلها،
عناوین ،روش آموزش و رویکردها را اصــاح کنیم ،حتماً نیازمند
یک نوع مرحلهبندی هستیم .بنابراین ،اگر آن ستاد اجرایی تحول
بنیادین با یک ترکیب قوی ،دغدغهمند و آشنا به مبانی نظری تحول
شکل گیرد ،فکر میکنم همۀ مراحل به دنبال آن قابل اجرا است.
اجرای سند تحول ،کند است و یا شاید هم متوقف
باشد! با این نظر موافقید؟
تقریباً متوقف است! گاهی دربارۀ آن حرف زده میشود ،ولی تالش
برنامهریزی شده ،سامان یافته و مؤثر را جامعۀ فرهنگیان مالحظه
نمیکنند .گاهی هم با یک نوع تحریف در ســند تحول آموزش و
پرورش مواجه هستیم؛ به این معنا که وزارتخانه همۀ آن وظایف
عادی را که باید انجام دهد ،ذیل اقدامات تحولی تعریف میکند! خب
این واقعاً ظلم به این کار علمی است که انجام گرفته و معتقد هستیم
باید همه کمک کنند.

؟؟؟؟؟

در واقع محتوا تغییری نمیکند و صرف ًا شــکل
تغییر میکند.
شکل و ظاهر بهگونهای کلیشــهای و ویترینی تغییر میکند .همۀ
کشور -اعم از نهاد قانونگذار ،دولت و شورای عالی انقالب فرهنگی-
باید در این زمینه حساس باشد؛ خوشبختانه بدنۀ آموزش و پرورش
ن مورد بسیار فعال است .ما گاهی میبینیم که در سطح مناطق
در ای 
آموزش و پرورش و حتی در سطح مدارس ،تالشهای خودجوش
خیلی خوبی برای اینکه مفاهیم و جهتگیریهای اساســی سند
تحول را تحقق ببخشد ،شکل گرفته اســت .ولی در سطح کالن و
مدیریت کالن آموزش و پرورش ،متأسفانه این تالشها بسیار ضعیف
و کمرنگ است .باور به این سند ،فهم آن و دریافت نکات برجستهاش
بسیار مهم است.
چند سال است که سند تحول به تصویب رسیده
و در حال حاضر آیا این سند متوقف شده یا خیر؟
این سند در سال  90نهایی ،و در سال  ،91ابالغ و رونمایی شد! یعنی
دقیقاً پنج سال است که این سند در اختیار آموزش و پرورش است! من
نمیگویم که در طول این پنج سال هیچ اقدامی انجام نشده؛ این ادعا
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واقعاً منصفانه نیست ،ولی میخواهم عرض کنم که نسبت به آن کاری
که باید انجام میشد ،بسیار ضعیف برخورد شده است .یک علت اساسی
آن را بنده در خارج از آموزش و پرورش میبینم؛ یعنی دغدغۀ تعلیم
و تربیت در دستگاه مدیریت کالن کشــور ما بسیار ضعیف است! در
س جمهور و یا نخستوزیر
ال امپراطور ،پادشاه ،رئی 
بعضی از کشورها مث ً
آن کشور ،مباحث تعلیم و تربیت را رصد میکنند و بهگونهای مؤثر در
هدایت و رفع موانع نقش دارند .در کشور ما متأسفانه دولت به عنوان
قوۀ اجرایی کشور بسیار بیتفاوت و کمدغدغه -نمیگویم بیدغدغه-
ولی کمدغدغۀ به تعلیم و تربیت اســت .مهمترین گالیۀ فرهنگیان و
صاحبنظران ما در عرصۀ تعلیم و تربیت ،کمتوجهی دستگاه اجرایی
به عرصۀ تعلیم و تربیت است .این را ما باید اصالح کنیم.

پیشخوان
بررسی
سند2030
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این ضعف به یک نگاه کلی بر میگردد که دستگاه
آموزش و پرورش را دســتگاه مصرفی میبیند .این ،همان
چیزی است که شما اشاره فرمودید؟
متأسفانه همینطور است! یعنی دولتهای مختلفی در این زمینه
همین دیدگاه را داشتند .حاال قدری دیدگاههای بعضی از دولتها
قویتر بوده و اقداماتی انجام دادند ،بعضیها ضعیفتر بوده ،ولی در
کل ،در نظام مدیریتی ما و در ساختار کالن دیوانی ما ،برای آموزش
و پرورش جایگاه بسیار ضعیفی دیده شده است.
تا چه اندازه با این نظر موافق هستید که سند 2030
در خأل وجودی یک برنامۀ جامع به درون سازمان آموزشی
وارد شده است؟
آنچه که به عنوان ســند  2030آموزش و پرورش توسط بخشی از
کارشناسان در داخل کشور ذیل شعارهای یونسکو تدوین شده است،
به نظر من ناشی از یک نوع خودکمبینی و خودناباوری ملی است که
در این جماعت وجود داشته اســت .و بر اساس این تلقی که اگر ما
برنامۀ پانزده سالۀ آموزش و پرورش خود را ذیل برنامۀ یونسکو قرار
دهیم ،برنام های مترقیتر و پیشرفتهتر خواهیم داشت ،شکل گرفت
که البته این تصور ،تصور بسیار غلطی است! من معتقد هستم که اگر
همان اهتمام مدیریتی و پشتیبانی که برای تدوین سند  2030انجام
شد برای سند تحول انجام شده بود ،ما خیلی بیشتر میتوانستیم به
آوردهای مفید برای تعلیم و تربیت برسیم .به هر حال ،در این زمینه
ما مصوبۀ هیئت وزیران را داریم در حالیکه برای اجرایی شدن سند
تحول ،اساســاً و به هیچوجه هیئت وزیران وارد نشد .شاید به این
دلیل یا به این بهانه که شورای عالی انقالب فرهنگی در این زمینه
کاری انجام داده است .به نظر میرسد که آن گرایش فکری زاویهدار
با گرایش فکری انقالب اسالمی و کسانیکه به هر حال درک درست
و عمیقی از فلسفۀ تعلیم و تربیت اسالمی ندارند ،تالش کردند که
در ذیل تابلوی یونســکو حرفهای خود را بزنند .یعنی ما وقتیکه
آن ســند را ورق میزنیم ،میبینیم بعضی از این عبارات ،ادبیات و
شاخصهایی که هست ،هیچ لزومی نداشته که مطرح و تصویب شود
ولی این کار انجام نشده است! و نکتۀ بسیار نگرانکننده ،نفوذ نوعی
تفکر سکوالریستی ،تفکر نگاه به بیرون در زمینههای تربیتی ،علمی
و آموزشی است که هنوز در الیههای مختلف اجرایی ما وجود دارد و

توانسته در گوشهای الن ه کند و وقتی فرصتی پیدا کرد ،سند یونسکو
را بهانهای قرار دهد برای اینکه حرف خودش را بزند .البته همۀ این
حرفها منفی نیســت ،ولی مهم این است که این کار تحت تابلوی
یونسکو در حال انجام است و این ،نوعی تهدید استقالل فرهنگی ما
است .سؤال من این اســت که آیا ما انتخابات خود را به خاطر فالن
بخش یا سازمان ملل که توصیه به مردمساالری کرده است ،برگزار
میکنیم؟ هرگز ما این کار را نمیکنیم! ما میگوییم قانون اساسی
مستقلی داریم ،بر اساس مبانی خودمان که این مردمساالری از آن
برخاسته و بر اساس آن ضرورت ،انتخابات برگزار میکنیم .البته اگر
یک زمانی در ســازمان ملل بخواهند بسنجند که میزان مشارکت
مردم در کشــورهای مختلف چگونه اســت؟ ما یک گزارش هم از
انتخابات خودمان به آنها میدهیم .اینکه ما از پیشرفتهای تعلیم
و تربیت خودمان به یونســکو گزارش بدهیم و سعی کنیم در آنجا
ال درست است ،اما اینکه
یک جایگاه خوبی داشته باشــیم ،این کام ً
خاستگاه و تکیهگاه برنامۀ پیشرفت آموزشی را یونسکو قرار دهیم،
ال غلط است! و البته نقد سند  2030هم هرگز به این معنا نیست
کام ً
که ما از تجربههای آموزشی مفید در بقیۀ کشورها استفاده نکنیم؛
چون اساساً این به هم ارتباط ندارد! کشورهای پیشرفتۀ آموزشی هم
هرگز برنامۀ خودشان را ذیل یونسکو تعریف نمیکنند .آنها خود را
پیشرفتهتر از اهداف یونسکو میدانند .ما هم واقعاً در داخل کشور
خودمان ،در ایران اسالمی خودمان ،در بعضی از زمینهها واقعاً از آنها
پیشرفتهتر هستیم.
ال با توجه به وضعیتی که تحصیل دختران در بعضی از کشورها
آنها مث ً
دارد که اساســاً مجاز نمیدانند دختران تحصیالت داشته باشند،
یک هدفگذاری میکنند؛ ولی در کشــور ما که دختران و پسران
ال برابر و حتی بیشتر در آموزش
دوشادوش هم و با یک امکانات کام ً
و پرورش حضور دارند و در واقع بهرهبرداری میکنند ،برای ما زشت
است که بخواهیم بیاییم آن اهداف یونســکو را حدّ نهایی خودمان
قرار بدهیم .ما چه کمبودی ،چه کسری از نظر توانمندیهای فکری
برای پیشرفت آموزش و پرورش خودمان داریم که بخواهیم ادبیات
ال با
سکوالریسمی یونسکو را -آن هم با بعضی از کلیدواژههایی که کام ً
نگاه مبنایی ما متفاوت است -از آن استفاده کنیم؟! ما هرگز در صدد
تربیت یک شهروند جهانی با تعریفی که آنها از شهروند جهانی دارند
که در واقع شهروند تحت سلطۀ فرهنگ آمریکایی تعریف میشود-نیســتیم! من اصل قضیه و علت اصلی این مسأله را در حقیقت یک
نوع خودکمبینی در این طایفهای که این کار را انجام دادند و یک نوع
وابستگی فکری به سکوالریسم میبینم که واقعاً این وجود دارد .در
الیهای هم ضعف کارشناسی و ضعف آن نگرش عمیق تعلیم و تربیتی
که در این افراد وجود داشته که حتی نتوانستند ادبیات این سند را
تشخیص بدهند ،ضعف فهم و قصور علمی و نظری در این زمینه واقعاً
کار دست ما داده است .امروز هم که بعضیها از آن دفاع میکنند و
حرفهایی زدند که به نظر کارشناسان واقعاً قابل توجیه نیست ،باز
من این را هم ناشی از قصور علمی میدانم؛ یعنی اگر که افراد فرهیخته
و متخصصین تعلیم و تربیت با این مسأله مواجه شوند ،قطعاً چنین
ال تأیید نمیکنند که ما برنامۀ آموزشــی
اقدامی را برنمیتابند و اص ً
 2030را بخواهیم برای کشورمان تجویز کنیم.
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مساجد آتشبهاختیارانی مصلح و مردمنواز بودند که در حکومتهای مختلف ،امورات مردم را فارغ از
در تمام طول تاریخ ،ائمۀ جماعات
ْ
چون و چرای شرایط ،رسیدگی کرده و نقش هدایتگری و حمایتگری اجتماع را توامان در قبال مردم ایفا میکردند.

آتشبهاختیارییعنیفاستبقواالخیرات
کیافخر

؟؟؟؟؟

دیدار مقام معظم رهبری با دانشجویان در تاریخ  17خرداد  ،1396حائز نکاتی در مهندسی فرهنگی و اجتماعی کشور بود
که اگرچه در دیدار با دانشجویان ایراد شده است ،اما قطع ًا مخاطب آن میتواند سایر اقشار تأثیرگذار فرهنگی و دینی
کشور ،از جمله ائمۀ جماعات باشد .یادداشت تحلیلی زیر از این منظر به موضوع پرداخته است.

 .1امام جماعت و آتشبهاختیاری در مسجد
«من به همۀ آن هستههای فکری و عملیِ جهادی ،فکری ،فرهنگی
در سرتاسر کشور مرتّباً میگویم :هرکدام کار کنید؛ مستقل و بهقول
میدان جنگ ،آتشبهاختیار .البتّه در جنگ ،قرارگاه مرکزی وجود دارد
که دستور میدهد؛ امّا اگر چنانچه رابطۀ قرارگاهقطع شد یا قرارگاه
عیبی پیدا کرد ،اینجا فرمانده دستو ِر آتشبهاختیار میدهد .خب شما
افسرهای جنگ نرمید -قرار شد شما افسران جوان جنگ نرم باشید-
آنجایی که احساس میکنید دستگاه مرکزی اختاللی دارد و نمیتواند
درست مدیریّت کند ،آنجا آتشبهاختیارید؛ یعنی باید خودتان تصمیم
1
بگیرید ،فکر کنید ،پیدا کنید ،حرکت کنید ،اقدام کنید».
عبارت آتشبهاختیــار در طی روزهــای اخیر ،بســیار مورد توجه
تحلیلگران مختلف در محافل مطبوعاتی و مجازی قرار گرفته است؛
اما برای یک امام جماعت ،آتشبهاختیار چــه معنایی میدهد؟ آیا

میتوان یک از تأثیرگذارترین اقشــار فرهنگساز جامعه را مخاطب
این سخنان ندانست؟ قطعاً پاسخ منفی است .آتشبهاختیار برای امام
جماعت یک مسجد ،یعنی او در عین حال که برای مستمندان اطراف
مسجد با کمیتۀ امداد مکاتبه و پیگیری حضوری میکند ،به صورت
خودجوش و جهادی با کمک خیرین محل ،بستههای غذایی و ...برای
آن خانوادهها فراهم کند .آتشبهاختیار برای امام جماعت یعنی اگر
حضورش در یک اداره یا سازمانی گره از کار بیکسان و مستضعفان
محل میگشاید ،در آنجاحضور پیدا کند و به اعتبار حضورش ،موجب
حل مشکل آنها گردد .آتشبهاختیار برای امام جماعت یعنی اگر فردی
به نماز جماعت نمیآید و کاسبی پایش به مسجد باز نمیشود ،امام
جماعت چند دقیقهای به دیدار او برود و زمان خود را در اختیار آنها قرار
دهد و حرفهای آنان را بشنود و از مشکالتشان آگاه شود و اگر کاری
از دست او برمیآید ،برای آنها انجام دهد .آتشبهاختیاری یعنی منتظر
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نبودن و «فاستبقوا الخیرات» بودن در تمام عرصههای اجتماعی.

پیشخوان
بررسی
ماه
تحلیل
سند2030

؟؟؟؟

پینوشتها:

( )1بیانات مقام معظم
رهبری در دیدار
جمعی از دانشجویان،
.1396/03/17
( )2همان.
( )3همان.
( )4همان.
( )5همان.
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 .2شناخت دستاوردهای نظام برای جوان آگاه ،با غیرت دینی
و ملی
بعضیها زمزمه میکنند «نظام ناکارآمد اســت»؛ چرا؟ چون فالن
وزارتخانه بد عمل کرده .نه! اگر نظام ناکارآمد بود ،تا حاال ده بار بلعیده
شده و از بین رفته بود .بزرگترین دلیل کارایی این نظام ،خود وجود
این نظام و ماندن این نظام است .اینکه یک نظام بایستد ،حرفش را
صریح بزند ،هیچ مالحظهای نکند ،موضع قاطع خودش را با صراحت
در دنیا اعالم کند ...این خیلی مسئلۀ مهمّ ی است .یکی از توصیههای
من هم همین است .جوان مؤمنِ حزباللهیِ انقالبی فراموش نکند
2
دستاوردهای نظام را».
اگر جوانِ مومن انقالبیِ در کالم رهبــری را جامعه فرض کنیم ،ارائۀ
دستاوردهای انقالب اســامی و تهیۀ محتوای فکری این قشر بسیار
مهم در جامعه ،بر عهدۀ ائمۀ جماعات مساجد نیز میتواند باشد .ارائۀ
دستاوردهای انقالب اسالمی ،به معنای دفاع از تمام آنچه در چهار دهۀ
گذشته رخ داده ،نیســت؛ نگرش صد در صدی در دفاع از هر مفهومی
برای جوان ،منجر به جبههگیری میشود .اما این موضوع هم نباید دست
تریبونداران فرهنگی را در ذکر دستاوردهای نظام ببندد .هوشمندی
در دفاع از ارزشها و نکوهش کاســتیها بدون درگیر شدن با اسامی
و احزاب ،میتواند در این مسیر بســیار راهگشا باشد .کلیدواژۀ دفاع از
دستاوردهای نظام« ،استقالل» است که رهبری در این باره میفرماید:
«این انقالب توانســت به ما ،هم هویّت بدهد ،هم آرمان بدهد؛ این
مهم است .ما ،هم هویّت پیدا کردیم ،ما فهمیدیم چهکسی هستیم،
فهمیدیم که ما مغلوب و هضمشدۀ در هاضمۀ سیاست جهانی و نظام
3
سلطه نیستیم؛ ما هستیم ،ما خودمانیم».
تفهیم ارزش مفهوم استقالل برای جوانی که وابستگی را درک نکرده
است ،امر بسیار دشواری است .امام جماعتی که مسلط به تاریخ باشد،
میتواند در قالبهــای مختلف روایتخوانی تاریخــی و ،...با ایجاد
دوگانگی وابستگی و استقالل ،جامعۀ جوانان مخاطب خود را دارای
غیرت ملی و دینی سازد .این غیرت ،مبتنی بر آگاهی هم خواهد بود
و جوانِ آگا ِه با غیرت ،مهمترین سرمایۀ یک کشور برای ادامۀ مسیر
استقالل خود است.
 .3خأل سبک زندگی ایرانی  -اسالمی و حفرۀ نفوذ
«صدور جهانبینی و فرهنگ و رسوم و عادات -یکی از به اصطالح لوازم
و تبعات این نظام سلطه -این است که آن کشورهایی که ابتکار دارند،
پیشرفت دارند ،اعتماد به نفس دارند؛ عادات خودشان و رسوم خودشان
و جهانبینی خودشان را منتقل میکنند به کشورهای زیر سلطه .اینها
هم از آنها قبول میکنند؛ به صورت کتاب ،به صورت تحقیقات و انواع و
اقسام [دیگر] که اینها هرکدام شواهد تاریخی واضح و روشنی دارد که
4
ال پیدا میکنید».
[اگر] اهل مطالعه باشید و اینها را دنبال کنید ،کام ً
تأکید رهبری بر مسئلۀ ســبک زندگی ،تأکید تازهای نیست .هر روز
در مسئلۀ خو گرفتن جامعۀ ایرانی به ســبک زندگی غربی ،فرصت
گرانبهایی از دست میرود .حقیقتاً سبک زندگی حفرۀ بزرگی بر سر راه
استقالل کشور در حال و آینده فراهم میآورد .سبک زندگی ،ارتباط

مستقیمی با اقتصاد دارد و اقتصاد ســیبلِ اصلی تهاجم به استقالل
کشور است .سبک زندگی ارتباط مستقیمی با فرهنگ دارد و تهاجم
فرهنگی ،دیگر از مفاهیم قدیمی نفوذ به عمق جامعۀ ایران و هدف
گرفتن استقالل است .امام جماعت در مسئلۀ سبک زندگی ،هر روزه
به استناد به شناخت سیرۀ پیامبر ،ائمۀ اطهار ،علمای گذشته و حال و
حتی تلفیق سبکهای مختلف زندگی به یک فرمول و راهکار دست
یابد و آن را به جامعۀ پیرامون خود ارائه دهد.
البته باید توجه داشت که ارائۀ ناممکنها در سبک زندگی ،هُل دادن
سمت سبک زندگیِ ممکن و سهلِ غربی است .برای مثال
ِ
خانوادهها به
اصرار بر تجمالتی بودن مبل و صندلی دو ملیونی ،بازخور ِد مناسبی
نخواهد داشت .شناخت مقتضیات و حتی آنچه که خانوادۀ ایرانی امروز
پذیرفته اســت ،میتواند به امام جماعت در این زمینه کمک نماید.
این شناخت مستلزم این اســت که امام جماعت با مردم محلۀ خود،
ارتباط مستقیم داشته باشد ،به خانه آنها برود و همسفرۀ آنها بشود.
بدون شناخت سطح زندگی مردم محله و جزئیات سبک زندگی آنها،
هرگونه توصیه در این زمینه ،کلی گویی است و تأثیری نخواهد داشت
دست باالی
و به تدریج مسجد را در این زمینه به انفعال خواهد رساند و ِ
سبک زندگی و فرهنگ وارداتی را به همراه خواهد داشت.
 .4ناکافی بودن فضای مجازی برای گامها و اقدامات فرهنگی
و دینی
«اهتمام به تخاطب واقعی .فضای مجازی چیز خوبی است ،فرصتی
است؛ امّا کافی نیست .بعضیها چسبیدهاند به فضای مجازی -توئیتر
و مانند اینها -برای اینکه پیامهایشان را برســانند .این فایده ندارد؛
تخاطب واقعی الزم اســت ،میزگرد الزم است ،سخنرانی الزم است،
نشریّه الزم است ،بحثهای دو نفره و ســه نفره الزم است ،جلسات
5
تحلیل الزم است؛ اینجور با مخاطبینتان بنشینید».
امروزه برای فرهنگســازانْ در دنیای عدم دسترســی مستقیم به
تودههای مردم ،حضور در فضای مجازی و تأثیرگذاری بر آن ،امری
حیاتی است .میتوان هزاران منبر و مسجد را بر همین اساس در فضای
مجازی طراحی کرد و محتوای مورد نیــاز را فراهم نمود .اما فضای
مجازی و فعالیت در آن ،هیچ گاه نسبت به تبلیغ مستقیم و چهره به
چهره دارای اولویت نخواهد بود .چرا که در گفتوگو و دیدار مستقیم،
میزان تأثیرگزاری به میزان بسیار زیادی افزایش خواهد یافت.
امام جماعت میبایست پیش از وقت اقامۀ نماز ،در مسجد حضور یابد و
بالفاصله پس از نماز ،مسجد را ترک نکند تا فرصت انجام گفتوگوها و
نشستها با موضوعات مختلف ،برای اهالی مسجد با حضور او فراهم باشد.
اگر در طول هفته اهتمام به برگزاری نشستهای مختلف در موضوعات
روز در امام جماعت وجود داشته باشد ،قطعاً هدایت فکری جامعۀ اطراف
او در مسجد ،با ضریب اطمینان بیشتری پیگیری خواهد شد .زيرا در اين
شيوه زبان ،مكان ،نحوة القا و موضوع پيام ،در ارتباطي بسيار نزديک و
متناسب با نياز و فهم مخاطب در نظر گرفته ميشود و مبلّغ ،طبيبانه ذهن
و عواطف پير و جوان را با درياي بيپايان معارف درگير نموده و مسير را
برايشان هموار ميکند .در کنار اینها ،قرار دادن روزنامههای روز -روزنامۀ
مسجد و اهتمام به تهیۀ روزنامههای دیواری برای مخاطبهایی با سنین
مختلف و -...در تابلو ،میتواند به این بحث کمک کند.
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اوقات فراغت
همیشگی است!
بایدها ونبایدهای
بـــــرنامههای
اوقات فراغت
این ماه:
مسجد جامع امام سجاد (ع)
امور مساجد

مسجـــــد
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مسجد
بررسی
سند2030
مسجـــــد
و اوقات فراغت

اوقاتفراغتهمیشگیاست!
بررسیموضوعمسجدواوقاتفراغتدرگفتگوباحجتاالسالموالمسلمینمجتبیوافی

؟؟؟؟

فریاد شادی دانشآموزان به خاطر اتمام امتحانات خرداد ماه ،هرسال بالی ذهن و جان پدرها و مادرها میشود .تصور سه
به کوشش
مهدی منتظری
ماه بیکاری و بیبرنامگی فرزندان به همراه خواستههای بهجا و بیجای آنان ،به عالوه بیحوصلگی والدین و عدم تجهیز
آنها به دانشهای تربیتی روز ،موجب شده تا بهترین دوران رشد شخصیتی و روحی دانشآموزان هدر برود .به راستی نگاه
ما به اوقات فراغت چگونه باید باشد؟ آیا مسجد میتواند برنامهای راهبردی جهت پوشش اوقات فراغت دانشآموزان در ایام تابستان داشته
باشد؟ ارتباط مسجد با خانواده در این خصوص چگونه تعریف میشود؟ پاسخهای حجت االسالم و المسلمین مجتبی وافی که شخصیتی نام
آشنا در حوزه فعالیتهای تربیتی و مسجدی هستند به این پرسشها و مسائل پیرامون آن در گفتگویی که نشریه مسجد با ایشان انجام داده
است تقدیم میشود.
اوقات فراغت چیست و چه ارتباطی با تربیت دارد؟
بنده با این موضوعکه معمــوالً در خردادماه همه یــاد اوقات فراغت
میافتند ،مشکل دارم! نوجوان امروزی همهاش در فراغت است؛ حال
آنکه انسان ،بازیاش هم موجب رشد است .خوشبختانه سیستم غربی
نصف صبح بچهها را با مدرسه پر کرده؛ وگرنه ما هیچ حرفی برای کودک
نداشتیم!
از همین فراغتها هم هست که دشــمن ،نوع سبک زندگی برایمان
طراحی کرده و به آن عادت کردهایم .وقتی جبر مدرســه در تابستان
برداشته میشود ،در بهترین حالت تلویزیون جایگزینش میشود و در
غیر این صورت ،ماهواره و شبکههای اجتماعی و بازیهای رایانهای .به
نظرم فراغتها را بگوییم بیبرنامگیها بهتر اســت! ما چون برنامهای
نداریم ،اسمش را میگذاریم فراغت!
اسالم لذت دنیوی را تأیید کرده که شامل همنشینی با دوستان ،صله
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ال روایات ،زندگی مؤمن را چهار قسمت میکند
رحم و تفرج میشود .اص ً
که یک بخش آن لذات دنیوی است .بعد تأکید میکند که اگر این بخش
نباشد ،سه بخش دیگر جوابگو نیست! ولی چیزی به نام فراغت که یعنی
هیچ برنامهای در آن نیست ،نداریم! تفکر غربی به ما یاد داده ،فراعت
یعنی سرگرمی ،یعنی ســرش را گرم کنید! چنانچه قرار باشد انسان
همیشه در حال رشد باشد ،معنا ندارد ســرش را گرم کنند .اینها هم
تقصیر خودمان است .وقتی طرحی برای خانواده نداریم ،سریالهای
طنز مشغولیت ایجاد میکنند .تفریح و خنده هم الزم است ،اما چون
پشت آن چیزی نیست ،ارزشی ندارد.
از بحث مبنایی که بگذریم ،خانواده هست و تابستان
و فراغت دانشآموزان از درس و مدرسه .به نظر شما مسجد چه
ظرفیتهای محتوایی و شکلی برای استفاده از این فرصت دارد؟
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مســجد محل انس برای ارتباط با خدا و قرآن و معنویت است .وقتی
میگویم معنویت ،یعنی برای نیازمندیهایی که در وجود انسان کاشته
شده ،جوابگو اســت .اینجا میشــود با قرآن صحبت کرد ،با معشوق
صحبت کرد ،با معشوق انس گرفت.
مســجد یک ظرف و محفل انس برای دوســتان و همساالن ،برادران
بزرگتر و کوچکتر است .اگر بخواهیم مؤمنان را به همدیگر نزدیک
کنیم ،هیچ پایگاهی بهتر از مسجد پیدا نمیکنید .نکت ه دیگر اینکه برای
رشد فکری و آگاهیها ،مسجد بهترین مرکز است.
ی انسان را
مسجد محل رشد است و ظرفیتی دارد که نیازهای عظیم واقع 
جواب میدهد .انس در مسجد شکل میگیرد و رشد فکری و آگاهیهای
الزم را کسب میکند .همراهان و همسفران و دوستان کوچک و بزرگ را
اینجا مییابی .این ظرفیت کمی نیست .هم مقصد به دست میآید ،هم
همسفرها و همراهان ،هم امکانات و مایههای فکری و آگاهی .برای این
مسیر طوالنی و بینهایت ،هیچ مرکزی که این قابلیت را داشته باشد،
غیر از مسجد نداریم .حتی خانواده این قابلیت را ندارد.
پساینظرفیتمیطلبدبهبهانههایمختلفحضور
دانشآموزان را در مسجد پررنگ کنیم.
باید همینگونه باشد .مســجدی رفتم که دانشآموزی میخواست
اذان بگوید ،از دســتش بلندگو را کشیدند! چرا؟ برای اینکه پیرمردی
با صدای زشتش میخواســت اذان بگوید .به بهانه اینکه صدای امام
جماعت به همه برسد ،بچهها را از تکبیرگویی منع کردیم و برای امام
جماعت میکروفن یقهایگذاشــتیم .میکروفن را بگذارند که حمد و
سوره را مردم از امام جماعت یاد بگیرند ،ولی مکبر را حذف نکنند! باید
دنبال بهانههایی برای جذب باشیم .یکی از دوستان که تایلند رفته بود،
میگفت :به مسجدی رفتم ،فهمیدند شیعهام ،راهم ندادند .وهابیها
ساخته بودند .وهابیهای خشک متعصب بدون خالقیت و زمخت ،در
حیاط مسجدشان پر از سرسره و الستیک و وسائل بازی برای بچهها بود.
آنها این مسئله را فهمیدهاند ،اما ما هر روز قفلها و درهای مسجدمان
بیشتر میشود ،به خاطر پیرمردهای مأمور سکوت در مساجد که آخر
عمرشان آمدهاند مسجد عبادت کنند و هزار تا دلیل دیگر.
در پوشش اوقات دانشآموزان ،تشکلهای مسجدی
چه جایگاهی دارند؟
مسجد آباد بدون تشکل ممکن نیست! امام جماعت بهتنهایی نمیتواند
کاری بکند .امام جماعت در یک روستا هم دست تنها شروع میکند،
اما کمکم جوانها ،نوجوانها و بچهها را بــه کار میگیرد .در کل باید
در مسجد یک تشکل ،چه رســمی و چه غیررسمی درست شود و کار
تشکیالتی باشــد تا بتوانند آنجا فعالیت کنند .خود آن تشکیالت هم
توســط جوانها بچرخد؛ البته با محوریت امــام جماعت .اگر چنین
تشــکلی با محوریت امام جماعت وجود نداشته باشــد ،بهنظرم آن
مسجد پا نخواهد گرفت؛ حتی اگر امام جماعتش خوشبرخورد ،جوان
و دارای جذابیت باشد .چون تربیت کردن غیر از جذب و ارتباط اولیه
گرفتن است .نیرو میخواهد ،عِده میخواهد ،عُده میخواهد ،فرهنگی
میخواهد ،ورزشــی میخواهد ،تشــکیالت میخواهد ،برنامهریزی
میخواهد ،طرح و برنامه میخواهد ،مربی میخواهد ،حلقه میخواهد.

بنابراین یک تشکیالت درونمسجدی میخواهیم.
چرا تشکل گاهی جواب نمیدهد و آفت جان مسجد

یشود؟
م 
اگر به من بگویند برو پیش مقام معظّ م رهبری و فقط یک سؤال اجازه
داری بپرس ،میگویم :آقا درباره هیئت امنا و تولیگری مساجد راهکاری
به ما نشان دهید .من گریه متعدد مسئول و مربیهای کانون فرهنگی
ی متأسفانه حتی امام جماعت اینها را از مسجد بیرون
را دیدهام .گاه 
کرده است! من با یک استقراء میگویم چند نوع امام جماعت داریم؛ از
اوج مثبت تا امام جماعت منفی!
عنوان مسجد بدون امام جماعت معنا ندارد و هر مرکزی باید مدیری
داشته باشد و مدیر مســجد ،امام جماعت آن است .اگر مسجدی امام
جماعت مسن دارد ،دستکم جانشین جوانی داشته باشد که بتواند کار
بکند .حتی قائل هستم گهگاهی باید امام جماعت مسن کنار بنشیند
و حالت رهبری به خود بگیرد و یــک امام جماعت جوان بیاورد .چون
انس امام جماعت با مردم و نوجوانها مهم است و جوان برای این کار
مناسبتتر است.

احساس وظیفه ممنوع!
االن دوره زمانهای که جایزه جاســوئیچی ،مــداد و مدادتراش
بدهیم ،تمام شده است .شاید در بعضی از روستاها جواب دهد.
اینکه حضرت آقا فرمودند با میز پینگ پنگ نمیشود بچهها را
جذب کرد ،برخی از بزرگواران حمل بر این کردند که آقا با ورزش
در مسجد مخالف هستند .بحث این بود که سیره ،رفتوآمد با
بچهها ،گفتگوها ،نشست و برخاســت ،و ارتباط امام جماعت با
مردم و نوجوان ،مهم و اصل است.
در این دوره غالباً مردم با گریه بچههایشــان ،برایشــان تبلت
میخرند! با یک قهر ،یک دوچرخه میگیرند! بچهها ،مادر را به
جان بابا میاندازند و چیزی که اراده میکنند ،به آن میرسند؛
بنابراین نمیشــود بچهها را بــا این جاذبهها به مســجد آورد.
روشهای تربیتی فرق میکند و باید واقعی و اثرگذار باشــد .با
بچهها بد برخورد نکنیم ،نمیخواهد به آنان جایزه بدهیم .گاهی
در مسجد چند جوان میآیند که به اقتضای سنشان حواسشان به
پیرمردها نیست و صحبت میکنند .امام جماعت سریع احساس
وظیفه نکند و سخنرانیاش را در رابطه با سکوت و تمرکز بگوید!
من گاهی میگویم بزرگترهایی که در مســجد هســتند و از
سروصدای جوانان ناراحت هستند ،به یاد نوجوانیهای خودشان
بیفتند .نباید تحمل ما با سروصدای یک بچه در مسجد از بین
برود .هنوز اوایل کار است و آداب مســجد را از مربیهایش فرا
ش بر سر آنها کشید و بوسیدن آنها را
نگرفته است .باید دست نواز 
ترک نکرد؛ چه رسد به اینکه با آنها برخورد تند شود!

؟؟؟؟؟
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انواع تشکلها از حیث عملکردی و ارتباطشان را با
امام جماعت تبیین بفرمایید.
چهار دسته امام جماعت داریم .یکسری امام جماعت که خودشان مدیر
هستند و وسط میدان! با اینکه این امام جماعتها کم هستند ،آدم از آنها
لذت میبرد .شادابی مسجد کار امام جماعتی است که هم مدیر است ،هم
ت داریم که به
وسط میدان ،هم مربی و درون گود .یکسری امام جماع 
خاطر سن ،وقت و روحیهشان ،نه وسط میدان هستند و نه مدیر ،اما ناظر،
مشاور و حامی خوبی برای جوانها و نوجوانها و تشکل هستند .اینهم
خوب است .اگر کسی خواست برخوردی کند ،بچهها باید پشتیبانی به
نام امام جماعت در مسجد داشته باشند .سومین دسته امام جماعتهای
خنثی و بیتفاوت هستند .نمازشان را میخوانند و میروند .گاهی پشت
سرشان را هم نگاه نمیکنند .شاید به دوتا پیرمرد هم سالم کنند ،بعد از
نمازکفششانرامیپوشندومیروند.امامجماعتخنثیموجبمیشود
ک دسته
دعوای هیئت امنا و تشکلها و پیرمردها و جوانها شروعشود .ی 
امام جماعت هم داریم که مانع و مخرب هستند .آن دنیا یقهشان را بدجور
میگیرند .امام جماعتهایی که مانع از حضور خیر میشوند ،مانع از این
میشوند که این محل امن الهی ،موجب آرامش نوجوانها شود.
در مقابل چهار دسته تشکل داریم .تشکلهایی که فعالیتهایشان با
محوریت امام جماعت است و برای امام جماعت محوریت و جلوداری
قائل هستند .این میشود اوج یک تشکل .دسته دوم تشکلهایی است
که شاید جلوداری قائل نباشند ،که امکان دارد علتش خود امام جماعت
باشد؛ ولی هماهنگی و مشــورت و ناظر بودن و نظارت یک روحانی را
به عنوان یک امام جماعت میپذیرند و ارتباط میگیرند .سومین نوع
ی خود را میکنند و
تشکلها بیتوجه به امام جماعت ،کارهای فرهنگ 
به حاج آقا کاری ندارند .چهارمین دسته تشکلهایی است که خودشان
اجتهاد میکنند و جایگاهی برای امام جماعت قائل نیستند! معموالً
همین تشکلها باعث تشــتت ،مشــکالت ،انحرافها ،درگیریها و
ناآرامیهایی در مساجد میشــود .علتش این است که این تشکلها
تمکینشان نسبت به امام جماعت پایین است.

؟؟؟؟

انس مسجدی
هنوز هم بعد از سی و چهار سال مسجدی که در آن از نوجوانی
بزرگ شدیم ،یکجور دیگر است! ما یک همسایه مسجد داشتیم،
میدانی بود ،پولدار بود .میرفتند سراغش پول بگیرند ،برای محرّم
نمیداد ،میگفت :من میروم تکیه آسید حسن! حاال کجاست؟
ما ساالری ه هستیم ،تکیه آسید حسن آذر است! میگفتیم :آخر
چرا؟ میگفت :من آنجا بزرگ شدم .االن هم که پولدار شده بود،
ده شب محرّم آنجا شام میداد .آنجا میرفت ،بیست میلیون خرج
میکرد؛ چون آنجا نضج گرفته و بزرگ شده است .مسجد انس
اینجوری میآورد! این ظرفیــت را در هیچ قالب دیگری ،نه در
فرهنگسرا ،نه حتی در خانواده پیدا نمیکنید.
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چه کسانی باید بدنه تشکل مسجدی را در دست

بگیرند؟
جوانها؛ زیرا جوانها هم شــور و انگیز ه فراوانی دارند که بزرگتر ها
ندارند؛ هم فرصت حضور و وقتگذاری .زمین ه ارتباط و انس و اثرگذاری
جوانها برای کار با نوجوانها بیشتر است .ضمن اینکه توانایی مدیریت
حجم سنگین کار تربیتی را دارند .اهل فکر ،تشکیالت ،برنامهریزی و
خالقیت هستند .به این ادله قائل هستم که مسجد بدون تشکل و آن
هم تشکل جوان معنادار نیست.
مســجد چگونه میتواند اعتماد خانواده را جهت
تأمین اوقات فراغت نوجوان و جوانان جلب کند؟
ذات معنوی مسجد و حضور امام جماعت به عنوان مدیر مسجد و یک
روحانی در رأس امور و حضور متدینین ،برای خانودهها اعتماد میآورد.
هیچ مرکز دیگری این قابلیتها را ندارد و این ،خیلی مهم اســت؛ لذا
پدر و مادرها اینقدری که به مســجد اعتماد میکنند ،به فرهنگسرا
اعتماد نمیکنند .غیر از تقدس مکان ،امام جماعت و حضور متدینین،
یآورد.
ناخواست ه برای خانوادهها اعتماد م 
با یکسری کارهای دیگر نیز میتوانیم اعتمادسازی را بیشتر بکنیم.
ی دور باشد .نکت ه دوم اینکه
اول آنکه نوع برخوردها با نوجوانها ،از تند 
برنامهها جامعیت داشته باشد .چنانچه مسجد کالس زبان انگلیسی،
ورزش ،هنر ،کامپیوتر و ...داشته باشد ،اعتماد مردم را جذب خواهد کرد.
در این صورت مردم انگیزه ندارند که یک ورزشگاه و آموزشگاه هنری
پیدا کنند ،چون مسجد این کار را انجام میدهد .نکت ه سوم رضایت خود
فرزندان است .اگر آنها از برنامههای مسجد و مسئوالن و مردمی که رفت
و آمد دارند ،احساس رضایتکنند ،اعتماد خانوادههایشان نیز افزایش
مییابد .حتی گاهی بچهها خانوادهها را به سمت مسجد میکشانند.
اما اگــر دلزدگی بچهها از مســجد پیش بیاید ،یقینــاً خانوادهها به
فرهنگسراها و آموزشگاهها و ورزشــگاهها روی میآورند .نکت ه چهارم
رشد تربیتی فرزندان است .وقتی پدری تفاوت فکری ،اخالقی و رفتاری
فرزندش را بعد از مدتی حضور در مسجد دید ،اعتماد خاصی به مسجد
پیدا میکند .نکته دیگر بحث مدیریت صحیح و کارآمد است .بینظمی
و شلختگی که گهگاهی در مســاجد میبینیم ،باید رفع شود .سطح
ی پدر و مادرها از جهاتی ،مخصوصاً در عرص ه تربیتی باال رفته؛ لذا
آگاه 
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ع خاصی از مسجد دارند و اگر مدیریت صحیح و کارآمد را ببینند،
توق 
هیچوقت بچهشان را دیگری نخواهند گذاشت.
حاال که بحث از خانواده پیــش آمد ،بفرمایید که
مســجد چگونه میتواند اوقات فراغت خانواد ه دانشآموز را
پوشش دهد؟
حضرت آقا در موضوع تربیت به وســیله خانواده تعبیر قشنگ هسته
نخسین را دارند .متأســفانه پدر و مادر به مسجد میآیند و میگویند:
ما بچهمان را به شما سپردیم و رویشان را برمیگردانند و میروند .این
غلط است! هم قدر برنامهها را نمیدانند ،هم نمیدانند که خودشان نیز
نیازمند برنامههای مسجد هستند .بعدا ً دچار ناهماهنگی بین تشکل
و مسجد و خانواده میشــویم .در خانوادهای که همراه و هماهنگ با
تشکل تربیتی مسجد نباشــد ،امکان کار تربیتی وجود ندارد یا بسیار
سخت است .مادر مربی دائمی است و حضور پدر در کنار فرزندان ،به
عنوان یک الگو بسیار مؤثر اســت و ما دو مربی دائمی داریم به نام پدر
و مادر .این مربیها باید جایی آموزش ببینند .راهکارش این است که
حضورشان در مسجد فراوان شــود .به سخن دیگر ،مخاطب تشکل و
مسجد ،سه دسته است :یکی مردم محل هستند که عمدتاً نمازگزارها
هستند که در ایاماهلل حضور پیدا میکنند که باید برای اینها فکر داشت.
ی معموالً با پدر
دو :نوجوانان ،سه :والدین نوجوانها .کانونهای فرهنگ 
و مادرها کاری ندارند و فقط در مراسم افتتاحیه و اختتامیه دعوتشان
میکنند .درحالیکه مربیان واقعی آنها هستند .در جلسات پرسش و
پاسخ ،جلسات آموزشی با حضور کارشناسان تربیتی ،حضور مشترک
والدین با بچههایشان در مراســمات و برنامهها و حتی نماز جماعت
مسجد ،باید ضرورت این ارتباط با خانوادهها را نشان داد.
اگر پیوند این دو سنگر شکل گیرد ،به ســنگر سوم که مدرسه باشد،
میشود وصل شد .غالباً مسجد با خانواده خیلی راحتتر میتواند پیوند
بزند ،به خاطر اشــتراکاتی که دارند .مسجد در عرص ه تربیت به کمک
هسته نخستین تربیت ،یعنی خانواده رفته و بارهای نتوانسته و نداشته
و ندانست ه خانه را قرار است بردارد .قرار است پدر و مادرها را دانا کند،
دوستی با فرزند در مسجد تأمین شود ،متولی اردو و برخی آموزشها و
غیره ،مسجد باشد .اما به هر حال هست ه نخستین تربیت خانواده است
و مسجد باید کمک آنها باشد.

شاید خانوادهها خودجوش به مساجد نیایند .آیا
وظیفه مسجد است که سراغشان برود؟
تفکر و تمدن غربی دارد به بنبستهای کوچههای شهوتش ،کوچههای
یوبیعقلیاشمیرسد؛بنابراینتوج هبهصراطمستقیمبیشتر
لذتدنیو 
شده است .االن حتی خانوادههای غیرمذهبی یا به تعبیر جدید خاکستری
و حتی متمایل به سیاه ،برای بچهشان دنبال مدرس ه غیرانتفاعی تربیتی
میگردند؛ چون میدانند که رسانهها و اجتماع و حال و هوای فرهنگی و
اتمسفر آلود ه جامعه و فضای مجازی ،چه بالیی سر فرزندشان میآورد.
برای جذب ،مشــکل را مخاطب نمیبینم .چنانچه کارشناس خوب
بیاوریم ،دست بگذاریم روی دغدغهها و یکمقدار بینش بدهیم ،گاهی
با بروشور روز پدر یا روز مادر را تبریک بگوییم و از ایندست کارها انجام
دهیم ،مردم جذب خواهند شد .ما میترسیم مردم حضور پیدا کنند،
اما مسجد آمادگی مدیریت و تأمین این نیازها را نداشته باشد .حاال که
خانوادهها بسیار مستأصل شدند و تشنه و طالب ،انشاءاهلل حوز ه علمیه
با کمک سنگر مسجد ،این نیاز خانوادهها را پاسخ گوید.
یک مربی اوقات فراغت در مسجد چه ویژگیهایی
باید داشته باشد؟
مربی باید هدف زندگی را بشناسد ،راهها را بشناسد و مبانی تربیتی را
بداند .باید فرایندی را برایش تعبیه کنیم که رشد کند و وقتی میخواهد
در عرصههای خاص تربیتی باشد ،توانمندیهای مضاعف و خاصی را
برای عملیاتهای دقیقتربیتی پیدا کرده باشد.
یک مربی باید انگیزه و عالقه به کار تربیتی داشته باشد که این خیلی
ال حال و حوصلهاش را ندارند و مسجد
مهم است .بعضی روحانیها اص ً
کار دست دومشان است .این انگیزه و عالق ه کار تربیتی که با بینشهایی
همراه است ،بسیار مهم است.
اخالق و رفتار صحیح و سالم داشته باشد .لودگیها و خشکبازیها مانع
حضور مخاطب و نوجوان میشود.

؟؟؟؟؟

رسانه ساالری
به پدر و مادرها میگویم نگویید در خانــه دو بچه داریم ،بگویید
دو تا خلیفةاهلل بالقوه داریم! آنوقت میفهمید اینها چقدر گران
هستند و بار مسئولیتتان چقدر سنگین است .آنوقت میفهمید
که فقط برای خوراک و پوشاک و سقف باالی سرشان نباید فکر
کرد .لحظهبهلحظه باید برای تربیت برنامه داشت .االن در خانهها
نه مردساالری اســت و نه زنساالری ،فرزندســاالری و عمدتاً
ی و رفیق ،همه را
رسانهساالری .پدر ،مادر ،برادر ،عمو ،بابابزرگ ،باز 
ال زندگیها دارد مجازی
برداشتیم و به جای آن رسانه گذاشتیم .اص ً
میشود .ما از فضای حقیقی داریم بیرون میآییم و بچهها یکجور
دیگر فکر میکنند ،یکجور دیگر تخیل میکنند ،یکجور دیگر
لذت می برند ،یکجور دیگر میخورند ،یکجور دیگر میخوابند!

29

ماهنام ه فرهنگی،آموزشیوترویجی

مسجد
بررسی
سند2030
مسجـــــد
و اوقات فراغت

؟؟؟؟

نکت ه ســوم اینکه در ابتدای کار ،آگاهیهای الزم را داشته باشد .عرص ه
تربیت ،عرص ه بیسوادی نیست و عرص ه بسیار خطرناکی است .گاهی یک
اخم مسیر زندگی آدمها را عوض میکند .گاهی یک لبخند و گوش شنوا
برای یک جوان مسیر زندگیاش را برمیگرداند .این کار صبوری و حوصله
میخواهد .این کار هیچ برند اجتماعی نــدارد ،دکتر به تو نمیگویند،
حجتاالسالم و المســلمین به تو نمیگویند .فقط به چشم اولیاءاهلل و
خداوند متعال میآید که همان کافی است .اینجا جای سخنرانی و منبر
نیست ،جای زندگی و ارتباط است .وقتی جای زندگی و ارتباط شد ،باید
مثل پیامبر اکرم رفتار کنی .ما طبیب دوّار میخواهیم.
این میشود اوج .در کف آن صبوری میخواهد .حال و حوصل ه بچهها را
داشته باشیم ،گهگاهی دویدن بچهها ،شیطنتهای بچهها ،شادابیهای
بچهها ـ که نقاط مثبت اســت ـ باعث رنج مربی نشود .مربی نشاط و
فعالیت میخواهد .این کار تنبلی برنمیدارد؛ کار بسیار سختی است.
دیگر مثل قدیمها نیست .دشمن بسیار ظریف و هنری کار میکند و
از سنین کوچکی و مادرها شــروع کرده است .ما بسیار فشل ،ضعیف،
رهاشده ،بدون سیستم و بیتوجه عمل میکنیم.
باید در دورههای توانمندســازی مربیان ،آشــنایی با مبانی ،اصول و
روشها ،اهداف تربیتی اسالم گنجانده شود .دورههای مهارتی گهگاهی
سخنرانیهای همایشــی میگذارند ،اما جوابگوی یک مربی نیست
که پانزده خلیفةاهلل را در یک گروه تربیتی به او میدهند که هر کدام
روحیهای دارند .باید زمینههای رشد را فراهم آورد که البته با چهار تا
کتاب روانشناسی خواندن حاصل نمیشود.
نکت ه بعدی که در فرایند رشــد مربی خیلی مؤثر اســت ،مهارتهای
ارتباطی ،انتقالی ،بیانی و حتی برخی از مهارتهای هنری و ورزشی است.
نکت ه بعد اینکه برای مربیان مهم است بدانند که این زمین بکر نخواهد
ماند .در این زمین دشمن هم دارد بذر میکارد .پس دشمنشناسی،
روشهای نفوذ و روشهای مواجهه با دشمن سومین محوری است که
باید یک مربی بداند.
ی باید مدیر و مدبر باشند؛ آنهم مدیریت و تدبیر برای
غیر از اینها ،مرب 
انسان و خلیفةاهلل .مدیر یک کارخانه نیست که میخواهد یک دستگاه
یک قوطی بسازد و حتی یک ســانتیریفیوژ نیست که باید سرعت آن
ن یک انسان است .معنویت و مقید
دقیق باشد و چرخشهایش آرام .ای 
بودن بسیار مهم اســت .معنوی بودن و حال و هوای رشد خودشان و
مقید بودن و تعبدشان نسبت به دستورهای الهی و اهلبیت و قرآن و
ال دورههای چهارساله
ت اق ً
روایات ،اهمیت فوقالعادهای دارد .امام جماع 
کارورزی و فکری را باید بگذراند؛ وگرنه نباید امام جماعت شود!
به عنوان ســؤال آخر بفرمایید برنامهریزیها و
برنامهها باید چگونه باشد؟
به چند شــاخص در برنامهها برای جذب بچههــا و فراهم آوردن زمینه
رشدشاناشارهمیکنم.یک:بایدمبتنیبراهدافعملیاتیتربیتیمشخص
باشد.برنامههایمابااهدافماننمیخواند.بایدازهدفغاییبهاهدافمیانی
وعملیاتیبرسیم.بعدبرایاهدافعملیاتیبرنامهریزیکنیم.هربرنامهای،
بایدهدفیرانشانهگرفتهباشدوهرهدفیراکهدستگذاشتیم،بایدبرایش
برنامههایی تعبیه شده باشد .نکته آخر آنکه ارتباط اهداف تربیتی اسالم،
از غاییاش که عبودیت است ،تا ریز اهداف آن که عملیاتی میشود ،باید با
برنامهها حفظ شود؛ مسئله مهمی که از آن غافل هستیم.
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بـــــرنامههای
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هر فعالیتی هدفی داشته باشد
در فعالیتهای فرهنگــی تربیتی اول باید هدف
را در نظر بگیریم .بیحســاب و کتاب کار کردن
نتیجه ندارد ،و اگر نتیجه داشته باشد ،موقت است
حجت االسالم
سیدمحمدمحسن و ماندگار نیســت .هدف باید حتماً تعریف شود،
روح االمین
حتی در برهههای موقت مثل تابستان.
امام جماعت
بعد از آن ،وضعیت و امکانات را باید دید تا از هدف
مسجد علوی
خارج نشویم و برنامهریزی غیرعملی نکنیم .عدم
توجه به وضعیت موجــودش و امکانات ،موجب
برنام هریزی آرمانی و غیرعملی میشود که قابلیت اجرا ندارد.
رسالت اصلی مسجد
رسالت اصلی مسجد ،تربیت دینی جامعه است؛ اعم از تربیت اعتقادی،
بصیرتی ،فقهی و ...بدین منظور میتوان در مساجد دو گونه اقدام کرد:
یک :اقدامات عملی که در حکم زمینهسازی عملی است؛ مثل برگزاری
ک جهت
مراس م مذهبی ،دینی ،ملی ،خدماترسانی به نیازمندان ،کم 
رفع معضالت اخالقی جامعه ،اعتیاد ،بدحجابی ،تنبلی و اسراف .یکسری
فعالیتها ،فعالیتهای آموزشی و علمی است که مسجد میتواند در این
زمینه نیز کار کند؛ مثل برگزاری کالس قرآن ،احکام و عقاید .مسجد در هر
دو جهت باید کار کند ،اما محوریت با تربیت دینی است .در غیر این صورت
یراههرفتهوپتانسیلوامکاناتشرادرراهدیگریخرجکردهاست.
مسجدب 
فرصت تابستان
در فصل تابستان ،چون جوانها و نوجوانها اوقات فراغت بیشتری دارند،
بحث تربیت دینی بر این دو قشر متمرکز میشود .تربیت آنها ،تربیت یک
نسل و جامعه است؛ زیرا آیندهساز هستند .ضمن اینکه تربیتپذیریشان
راحتتر است؛ چون در سنین تربیتپذیری هستند .در روایت داریم:
ي ال ْحَ جَ رِ؛ 1یادگیری در کودکی مانند نقاشی
ْش فِ 
«ال ْ ِعلْمُ فِي الصِّ َغ ِر كَال َّنق ِ
و اثر گذاشتن بر روی سنگ است».
مؤلفههای برنامهریزی برای مساجد
برنامهریزی برای مسجد ،نیازمند در نظر گرفتن امکانات مسجد ،وجود
دغدغه در مجموع ه فرهنگی مسجد ،اعم از امام جماعت ،بسیج و شورای
ش دهند و یک کار
فرهنگی است .اگر دغدغ ه نباشد و فقط بخواهند گزار 
نمادین باشد ،نهتنها جاذبه ندارد ،بلکه دافعه دارد .برخی اوقات به بهان ه کار
فرهنگی ،در جشن نیمه شعبان گروه موسیقی به مسجد دعوت میکنند
ال حرمتهای دینی رعایت نمیشود .هدف که نباشد ،هر اقدامی ـ
و اص ً
حتی گاهی خارج از چارچوب شرع ـ برای جذب مخاطب صورت میگیرد.
در تابســتان میتوان ســه نوع برنام ه برای دانشآموزان استفاده کرد:
 .1برنامههای آموزشی؛  .2برنامههای عملی که وضعیت را برای تربیت
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نوجوانها و جوانها مهیا میسازد؛ .3برنامههای تفریحی .در هر سه برنامه،
ی چه عملی و چه تفریحی ،باید هدف در نظر گرفته شود.
چه آموزش 
اردو به شرط...
اردویی که در آن اهداف تربیتی نباشد ،نباید برگزار شود .این اردو در پازل
تربیتی مسجد باید جایگاهی داشته یا برای تجدید قوا و تقویت روحیهها
باشد .اهداف تربیتی در تمام فعالیتهای مسجد ،اعم از اردو و آموزش و ...
لحاظ شود .نباید به صرف ارائه گزارش ،کاری را انجام داد .برنام ه آموزشی،
ش کامپیوتر و مواردی از این
چه آموزشهای مذهبی و چه حتی آموز 
قبیل ،باید هدف تربیتی داشته باشد .اگر هیچ هدف تربیتی در آن نباشد،
برگزاری آن در رسالت مسجد نیست.
باید وضعیت و حال مخاطبان در نظر گرفته شود .امکان دارد برنامههای
مذهبی برای نوجوانها و جوانها جذابیت نداشته باشد .باید با واسطه و
کنایه در قالبهای راحتتر و سهلتر برگزار شود؛ اما از هدف غفلت نشود.
فقط قالبها ،کمیّت و کیفیت ،مطابق حال مخاطبان برنامهریزیشود.
مهمترین کارکرد مسجد
مســجد باید بر کاال و متاع بیبدیلی که در آن یافت میشود و در هیچ
مدرسه ،محل تفریحی ،آموزشــی و منزلی یافت نمیشود ،مانور دهد
و از آن موقعیت اســتفاده کند .بعضی اوقات اینقــدر درگیر کارها و
جذابیتهای روزمره در مسجد میشویم یا میخواهیم مسجد را شبیه
جاهای دیگر کنیم که ویژگیها و اختصاصات مسجد را فراموش میکنیم!
مقام معظّ م رهبری سال گذشته به ائمه جماعات فرمودند که جذابیت
مسجد به میز پینگپنگش نیست ،به آرامش معنوی است که جوان،
نوجوان ،بزرگتر ،کوچکتر ،زن ،مرد در مســجد آن را حس میکند و
ب ه دست میآورد .مسئوالن مســجد وقتی میخواهند برای جوانها و
نوجوانها برنامهریزی کنند ،حتماً در نظر بگیرند که یکی از مهمترین
ابزارهای جذب ،این اســت و روی این ســرمایهگذاری کنند .اینکه با
ابزارهای مختلف چطور میتوان رشــد معنوی را در مخاطب تقویت
کرد ،قالبهای مختلفی دارد که بسته به فرهنگ ،حال و سن مخاطب
میتوان از آن بهره برد .با این حال باید روی آرامش معنوی مســاجد
سرمای هگذاری کرد.
دوست مسجدی
رفاقت ،میتواند برای مسجد جذابیت بیافریند؛ خصوصاً در محلههای
مرفه که بچهها در خانههایشــان امکانات و وســایل تفریحی دارند و
همهچیز برایشان فراهم است ،و هدیه برایشان جذابیت ندارد .چیزی
که در مســجد پیدا میشود و در خانههایشــان پیدا نمیشود ،رفاقت
صادقانه و بیکلک است .بنابراین رفاقت در مسجد باید خیلی تقویت
شود .در تابستان میشــود روی آن مانور دارد .اگر جمعیتی در مسجد
انس بگیرند ،بهسختی از مسجد جدا میشوند؛ چون این انس ،آرامش و
صداقت را در جای دیگر نمییابند .گاهی بچهها از یک مدرسه میروند

و دیگر به آن برنمیگردند؛ چون فقط یک محیط آموزشی صرف بوده
است .یا از محلهای میروند و دیگر به آن محل ه برنمیگردند؛ اما مسجد
اینگونه نیست .مسجد خصوصیتی دارد که به یاد میماند .البته اگر این
موارد در برنامهریزی فراموش نشود.
مسجد در راهبرد تربیتی خود باید تمام اقدامات آموزشی و تفریحی را با
این معیار تدوین کند .تنوع در برنامهها خوب است ،ب ه شرطی که مسجد
را از اهدافش خارج نکند.
نیازسنجی مخاطبان
در برنامهها نیازسنجی مخاطبین حتماً صورت گیرد .برنامهها کلیشهای،
ابالغیهای و صوری نباشد .مسجد باید انعطاف داشته باشد تا هر موقع نیاز
شد که برنامهای را تغییر دهد ،این کار را بکند .اشکال ندارد آدم روش
دهسالهاش را عوض کند ،نباید تعصب اینچنینی داشت.
نکته بعد ضرورت جذب از مدارس اســت .اقدامــات مقتضی پیرامون
این مسئله قبل از تابســتان باید در نظر گرفته شــود .مدارس یکی از
پتانسیلهای خیلی ویژه برای جوانها و نوجوانها هستند .مطلوب این
است که در طول سال ارتباط با مدرسه به معنای ارتباط با بچهها و نه صرفاً
مسئوالن ،به گونهای باشد که یا خود امام جماعت یا کادر فرهنگی بتوانند
بچهها را به مسجد سوق دهند .طوری در طول سال با دانشآموزان ارتباط
برقرار کنند که برای آوردن آنان به مسجد در تابستان ،با مشکل روبرو
نشوند و از اینجا ارتباطشان با مسجد شروع شود.
ال میشود پس از ایام امتحانات ،مسجد با کادر فرهنگی خود با مدیر
مث ً
مدرســه هماهنگ کند و اردویی برای مدرسه برگزار شود .اردو یکی از
بهترین راههای ارتباط گرفتن است .یا میشود به بهانه اعتکاف با یک
مدرسه ارتباط گرفت و دو سه روزی با دانشآموزان ارتباط داشت .سپس
این ارتباط را تقویت کرد .قوی بودن مجموع ه مسجد و محتوای باالی
برنامههای آن ،باعث جذابیت مســجد میشود .حتی اگر مسجد هیچ
تبلیغاتی نداشته باشد ،آواز ه مســجد قوی در محله و مدارس اطراف
میپیچد و خانوادهها به آن اعتماد میکنند.
استفاده از خرد جمعی
برنامهها باید با فکر جمعیِ فعاالن فرهنگی مسجد ،شورای فرهنگی و
سایر اشخاص فعال در محله طراحی شود .برنامههای فردی و سلیقهای،
پختگی کامل ندارد؛ چون فکر یک نفر است .ضمن اینکه وقتی سلیقه
چند نفر در کاری دخالت پیدا میکند ،صاحبان فکر وابستگی و دلبستگی
پیدا میکنند که در کار دخیل شوند و همراهی کنند تا آن را جلو ببرند.
ضرورت آسیبشناسی فعالیتها
اگر میخواهید مسجد رشد داشته باشد ،باید برنامههایش آسیبشناسی
شود .تکتک برنامهها و اردوها را با فکر جمعی آسیبشناسی کنید .اگر
ن کار را نکنید ،از یک سوراخ چند بار گزیده میشوید .آسیبشناسی و
ای 
عبرت گرفتن از برنامههای گذشته موجب ارتقا کارها و فعالیتها میشود.
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آفت و آسیب اوقات فراغت از عدم تعریف صحیح و جامع
نسبت به این موضوع شروع میشــود .گاهی چون افراد
تعریف درســتی از اوقات فراغت ندارند ،نمیتوانند از آن
خروجی خوبی بگیرند و نتایج این برنامهها و غنیســازی
اوقات ،نامشخص اســت که این ،یکی از مشکالت بزرگ
برنامههای تابستانی است.

 .1نامشخص بودن هدف
هدف فعالیتها و برنامههای اوقات فراغت مساجد ،پر کردن اوقات مخاطبان با کالسهای
آموزشی است .قرار است دانشآموزان در اوقات فراغت عالوه بر تفریح و لذتی که از جلسات
و اردوها میبرند ،مهارتی را بیاموزند؛ ولی در عمل ،این برنامه فقط روی کاغذ است و مهارتی
نصیب مخاطب نمیشود.
 .2نداشتن متولی خاص
آفت دیگر ،سرگردانی اوقات فراغت بین نهادهای مختلف است! بعضاً مشاهده میشود
نهادهای فرهنگی مختلف ،مدعــی و دنبالکنند ه برگزاری کالسهــای اوقات فراغت
هستند ،که این معضل ،متأسفانه موجب افت کیفیت برنامههای مراکز فرهنگی ،کاهش
شرکتکنندهها ،هدررفت اعتبارات و هزین ه خانوادهها و در نهایت عدم کارایی این طرحها
میشود .سرای محله ،مدرسه ،بسیج و کانون فرهنگی مسجد ،هر کدام در زمینه اوقات
ن موازیکاری آفت برنامهها است.
فراغت کاری را انجام میدهند .ای 
 .3عدم ابتکار
متأسفانه دستاندرکاران اوقات فراغت در برنامههای تابستانی ابتکار و خالقیت ندارند.
کارهایی که دوستان غالباً به آن میپردازند ،کلیشهای است و حتی آموزش قرآن یا احکام
نیز بهصورت دلچســب و جالب انجام نمیگیرد .چنانچه بخواهند در بحث مهارتها و
آموزشها ابتکار به خرج دهند ،ربوکاپ یا آموزشهای دستی نیز میگذارند .دانشآموزی
ی میبیند
که میتواند از این کالسها استفاده کند ،ســال اول میآید ،اما سال دوم وقت 
برنامهها تکراری است ،از آن استقبال نمیکند.
 .4تمرکز بر درآمدزایی
یکی دیگر از مشکالت ،ورود بخشهای خصوصی در این حوزه است .بخشهای خصوصی
بیشتر روی درآمدزایی کار میکنند و اوقات فراغت با درآمد مستقیم و تمکن خانوادهها گره
خورده که این ،یک مشکل مضاعف است .برخی دانشآموزان با هزین ه ویژه در کالسهای
بخشهای خصوصی ثبتنام میکنند و از وسائل تفریحی آن استفاده میکنند که این هم
میتواند آسیبزا باشد.
 .5برگزاری برنامهها بدون پشتوانه فکری
آفت دیگر ،بالبداهه برگزار کردن فعالیتها است .برخی مراکز در طول سال فکر میکنند،
ولی نزدیک تابستان که میشود ،میگویند :خب حاال چکار کنیم!؟ بعد شروع میکنند
کارهای کلیشهای انجام دادن ،بدون داشتن پشتوانه فکری.
 .6غلفت از ب ُعد تربیتی
اوقات فراغت برای رفع خستگی و تفریح است؛ ســپس رشد و شکوفایی شخصیت .این
سه ،مهمترین هدفهای غنیسازی اوقات فراغت است؛ اما نهادهایی که در زمینه اوقات
فراغت فعالیت دارند ،بیشتر روی تفریح و رفع خستگی منحصر شدهاند و رشد و شکوفایی
شخصیت کمتر در آنها دیده میشــود .باید اوقات فراغت را جهت دهیم .البته چون سن
دانشآموزان زیاد نیست ،نمیتوان مواردی مثل اردوهای جهادی را برای آنان برگزار کرد.
ت آنها را رشد دهیم.
با این حال در دبیرستان میتوانیم این کار را انجام دهیم تا شخصی 

فعــــالبودن
سرمنــــــزل
رشــــداست
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مصطفیموسویتبار محققان نحوة گذراندن اوقات
فراغت را به چند دسته تقسیم
طلبه سطح سه
میکنند ،اما این نوشــتار به دو
دستة مهم اشاره میکند که نمود
عینی بیشتری دارند .در دستهبندی اول فراغت به
صورت فردی و جمعی و به صورت فعال و غیر فعال
تقسیم میشود که از ترکیب این دو مورد چهار وجه
به دست میآید:
یکم .شیوههای فردی و غیر فعال گذران اوقات فراغت
همچون تماشای تلویزیون ،گوش دادن به رادیو ،استفاده از
کامپیوتر و اینترنت ،اســتفاده از مطبوعات و مکتوبات،
استراحت و ...با وجود گسترش چشمگیر رسانهها از جمله
اینترنت به نظر میرسد همچنان تلویزیون سهم عمدهای
در پرکردن اوقات فراغت جوانان دارد؛ چراکه تماشــای
تلویزیون از کمهزینهترین راههــای گذران اوقات فراغت
است ،ضمن اینکه تلویزیون را در همة ساعات شبانهروز و
در خانه میتوان استفاده کرد .نزديک به  60درصد اوقات
فراغت نوجوانان و جوانان کشور به صورت غيرفعال ،صرف
تماشاي تلويزيون ،فيلم و انجام بازيهاي رايانهاي گروهي
يا انفرادي ميشــود .انســان در اجتماع محدود به زمان
هنگامی که به  65سالگی میرسد به طور متوسط نه سال
از تمام عمر خود را جلوی تلویزیون سپری کرده است؛
دوم.شیوههای جمعی و غیر فعال گذران اوقات فراغت
مانند تماشای مسابقات ورزشی در استادیومها ،صحبت با
افراد خانواده و ...؛
سوم .شــیوههای فردی و فعال گذران اوقات فراغت
مثل انجام امور خیریه ،بازدید از موزهها و نمایشگاهها ،قدم
زدن در پارک ،کوچه و خیابــان ،کارهای هنری ،رفتن به
قهوهخانه ،شرکت در پایگاههای بسیج و ...؛
چهارم .شیوههای جمعی و فعال گذران اوقات فراغت
همچون بازی و ورزش ،رفتن به ســینما ،رفتن به تئاتر،
رفتن به پیک نیک و مسافرتهای ســیاحتی و زیارتی،
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گفتوگو و دیدار دوستان و اقوام و ...؛
در دستهبندی دوم نیز چهار حالت برای فراغت متصور است که عبارتند
از فراغت بیبرنامه یا بیمارگونه ،فراغت انفعالي ،نيمه فراغت و فراغت فعال.
تفصیل این موارد در زیر میآید:
یکم .فراغت بيبرنامه :گذراندن فراغت با افعالی که برابر با بیهودگی،
بطالت و وقتگذرانی باشــند ،مانند ايستادن سركوچه ،پرسه زدن در
خيابانها و ...این نوع از فراغت بدترین نوع فراغت است؛ زیرا آثار مخربی
برای فرد و جامعه به همراه دارد .در این زمینه امام علي(علیهالسالم)
ميفرمايد :بدترين چيزي كه يك فرد وقت خود را با آن پر ميسازد ،امور
بيهوده و گزاف است؛«شرما شغل به المرء وقته الفضول».
دوم .فراغت انفعالي :در این نوع از فراغت فرد به گیرندة صوتی و
تصویری صرف تبدیل میشود .گوش دادن به راديو و تماشاي تلويزيون
مصادیقی از این نوع فراغت به حســاب میآیند .در نتيجة این رابطة
یکطرفه بین شخص و محیط ،اراده و نوآوري مخاطبان از آنان گرفته
ميشود؛ زیرا فراغت انفعالي ،قوة خالقيت انسان را کاهش می دهد و
معموالً تأثيرات منفي در انديشه و عمل ميگذارد؛
ســوم .نيمه فراغت :در این نوع از فراغــت ،کار و فراغت با هم
میآمیزند .به عبارتی در این مفهوم کار به نوعی فراغت به حساب میآید.
درچنين شرايطي ،لذت خلق و آفرينش آثار هنري و ظرافتهاي كاري
و متعاقــب آن درآمد حاصلــه از این نوع فعالیت در هــم ميآميزند.
فعاليتهاي هنري همچون نقاشي ،مجسمهسازي ،منبتكاري و ...از
این نوع فراغت به حساب میآیند؛
چهارم .فراغت فعال :این نوع از فراغت بهترين شيوة گذراندن
اوقات فراغت است كه سبب رشد خالقيت و پويايي انسان ميشود .اين
نوع از گذراندن اوقات فراغت انسان را به شکوفایی میرساند و متعاقب
آن جامعه به تعالی نزدیک میشــود ،یعنی وقتی مردم یک جامعه به
سمت این فراغت حرکت کنند با باروریشان چرخهای شکوفایی جامعه
را به حرکت در میآورند و جامعــه را در جایگاهی بلند و متعالی قرار
میدهند .این فعالیت به جسم و روح انسان شادابی میبخشد؛
همانطور که مطرح شــد برای باال بردن پیشرفت جامعه باید تالش
کرد تا نوجوانان و جوانان را در مسیر فراغت فعال قرار داد .در کشور ما
سازمانهاي مختلفي مسئولیت پر کردن اوقات فراغت را به عهده دارند
تا مسیر پیشرفت و ترقی جوانان و نوجوانان را هموار کنند .وزارتخانهها،

ســازمانها و مراکزی نظیر وزارت آموزش و پرورش ،کانون پرورشی
فکری کودکان و نوجوانان ،ســازمان ملی جوانان ،سازمان تبليغات
اسالمي ،ســازمان دانشآموزي ،نيروي مقاومت بسيج ،وزارت علوم
تحقیقات و فنآوری و ...با تشــكيل اردوهاي گردشگري ،تفريحي،
علمي ،برگزاري كالسهاي فرهنگي ،هنري ،ديني ،ورزشي ،نمايش،
نقد فيلم و تئاتر ،تشكيل كالسهاي آموزشي ،بهویژه زبان انگليسي
و كامپيوتر و ...در زمینة این نیاز اساســی و غالب جوانان و نوجوانان
گامهایی برداشتهاند .حال این پرســشها ایجاد میشود که چهقدر
این ارگانها در جذب این گروه سنی جامعه و سوق دادن آنها به سمت
عالیقشان موفق بودهاند .چه مقدار جوانان و نوجوانان در بینش سیاسی،
فرهنگی ،هنری و ...خود به شکوفایی رسیدهاند؟ و «چرا»های دیگری
که جوابشان را باید از خود این ارگانهای متصدی امور فراغتی این قشر
عظیم از جامعه پرسید.
متأســفانه هیچگونه آمار رســمی و دقیقی دربارة میزان موفقیت یا
سطح کیفیت این مراکز وجود ندارند ،یا در واقع هنوز این مراکز به این
نتیجه نرسیدهاند که فعالیتهای خود را از لحاظ کیفی بررسی کنند و
تنها آماری که ارائه میشود بررسی کمّ ی کار آنها و تالش در پر کردن
فهرستهای مربوط به بودجه است .اگر این دســتگاهها در پایان هر
سال به بررسی سطح کیفی خود در سال گذشتهشان میپرداختند و
آمارهای مربوط به فعالیتهای خود را منتشر میکردند میتوانستیم به
سؤاالت باال پاسخ دهیم و راهکارهای بهتر و مناسبتری را برای بهرهمند
شدن تعداد بیشتری از مخاطبان این دستگاهها ارائه دهیم.
دستگاهها باید در سه بخش مهم فعالیتهایشان را بررسی و بازبینی
کنند :وهلة اول باید به برنامهریزی دقيق و همجانبه درخصوص اهداف،
سياســتگذاري ،مشــاركت مؤثر جوانان ،تنوع بخشيدن خالقيت،
امكانات ،روشها و محدوديتها ،شــناخت اقتضائــات ،ظرفيتها و
انتظارات جوانان و ...بپردازند .در مرحلة بعد باید در کنار تشکیل و تهیة
برنامههای با کیفیت ،سطح اطالعرسانی و تبلیغاتشان را بهبود بخشند
و در مرحلة آخر باید پس از پایان هر دوره فعالیت کاری خود به بررسی
آماری کیفیتها و بازخورد فعالیتهایشان بپردازند؛ زیرا رویکرد این
دستگاهها باید ارتقايي و رو به پیشرفت باشد تا فعالیتهایشان به تأمين
حداكثری نيازهاي اساسي انسان اعم از تعالي دينی و اخالقي ،تقويت
هويت ديني و ملي ،سالمت جسمي و رواني و ...بینجامد.

منابع و ماخذ

.1محمد على كشاورزى ،
مسايل جوانان و نوجوانان،
تهران ،انتشارات روزبهان،
.۱۳۸۵
.2ســيداحمد احمــدى
ـ،روانشناســى نوجوانان
و جوانان ،نشــر نخستين
.۱۳۷۸
 .3دكتــر علــي قائمــي
 ،تحقيــق و پژوهــش ،
سازمان ملي جوانان.
 .4پورصادقــی حقیقت ،
کبــری  ،اوقــات فراغت
دانشجویان دختر و پسر .
 .5ســازمان ملی جوانان
( ، )1381گــزارش ملی
جوانان بررســی وضعیت
اوقــات فراغــت جوانان
 ،انتشــارات  :موسســه
فرهنگی اهل قلم.
.6شهناز قلی زاده ،بررسی
تاثیر وسایل ارتباط جمعی
( تلویزیــون ) بــر اوقات
فراغت نوجوانان و جوانان
تهــران  ،اســتاد راهنما :
دکتر سید وحید عقیلی ،
پایان نامه کارشناسی ارشد
 ،دانشــکده روانشناسی و
علوم اجتماعی دانشــگاه
آزاد اسالمی.1381،

33

ماهنام ه فرهنگی،آموزشیوترویجی

فراغت جوانان مؤمن ،اينگونه مىگذرد...
ابوذر
کمال

اوقاتفراغتدرسخنانرهبرمعظمانقالب

انرژی متراکم جوان

نیروی مقاومت بسیج باید با همكاری وزارتخانههای آموزش و پرورش ،و
علوم ،تحقیقات و فنآوری از این ظرفیت در جهت سازندگی و آبادانی كشور
و همچنین پر كردن اوقات فراغت جوانان استفاده نماید.
باید با برنامهریزی صحیح و هماهنگی با تمام دستگاههای ذیربط ،انرژی
1
متراكم جوان در مسیر صحیح بهكار گرفته شود.

مسجد
بررسی
سند2030
مسجـــــد
و اوقات فراغت

پینوشتها:

 .1بیانات در جمع
فرماندهان نیروی مقاومت
بسیج.۰۲/۰۶/۱۳۸۴ ،
 .2بیانات در ديدار
اعضای انجمنهاى
ن،
شآموزا 
اسالمى دان 
.۱۹/۰۲/۱۳۸۶
 .3قاموس قرآن ،ج ،3ص:
.361
 .4بيانات در ديدار جوانان
اهواز.۰۸/۰۵/۱۳۸۲ ،
 .5ديدار با قاريان مصرى:
شحات محمد انور و
سيد متولى عبدالعال،
.1370/11/03
 .6مصاحبه با خبرنگار صدا
و سيما ،پس از بازديد از
سومين نمايشگاه بينالمللى
كتاب تهران.۱۹/۰۲/۱۳۶۹ ،
.7گفت و شنود با گروهی
از نوجوانان و جوانان،
.1376/11/14
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سه عنصر اصلی

شــاءالل بعد از امتحانات ،جوانان
َّ
حاال تابســتان در پيش اســت .ان
انجمنهاى اسالمى بيش از ديگران به فكر باشــند كه از اين فراغت
تابســتان و از اين فرصت براى مطالعه ،براى فراگيرى ،براى شركت
در كارهاى بدنى كه در خدمت مردم هست  -گاهى بسيج و ديگران،
كارهايى را در اختيار جوانها مىگذارند؛ فعاليتهاى بدنى ،خدمات،
سازندگى  -و كمك به پدر و مادر ،كمك به خانواده ،تهذيب و ورزش
اســتفاده كنند .ورزش هم يك كار الزم اســت .من به همة جوانها،
دخترها ،پسرها ،توصية دائمىام اين است كه ورزش بكنند.
اين سه عنصر اصلى(تحصیل ،تهذیب ،ورزش) را شما جوانهاى انجمن
اسالمى با كيفيت بهتر و با كيفيت باالتر در رفتار خودتان و در تأثيرى
2
كه بر روى ديگر جوانها مىگذاريد ،انجام دهيد.

عادت کتابخوانی

كتابخوانى را بايد جزو عادات خودمان قرار دهيم .به فرزندانمان هم از
ال وقتى مىخواهند بخوابند،
كودكى عادت بدهيم كتاب بخواننــد؛ مث ً
كتاب بخوانند .يا وقتى ايام فراغتى هست ،روز جمعهاى هست كه تفريح
مىكنند ،حتماً بخشى از آن روز را به كتاب خواندن اختصاص دهند .در
تابستانها كه نوجوانان و جوانان محصّ ل ،تعطيلاند حتماً كتاب بخوانند.
كتابهايى را معيّن كنند ،بخوانند و تمــام كنند .افرادى كه كار روزانه
ال كارمند ادارى ،كارگر ،كاسب و يا كشاورز هستند وقتى به خانه
دارند مث ً
6
مىآيند ،بخشى از زمان را گرچه نيمساعت براى كتاب خواندن بگذارند.

فراغت ،جهاد و سیاحت

االن در فصل تابستان ،بسيارى از جوانان خوب ما اوقات فراغتشان را يا
در بسيج سازندگى و يا در بسيج نيروى مقاومت مىگذرانند و يا به باال
بردن علم و سواد ديگران كمك مىكنند .عدّ هاى به تن خودشان زحمت
مىدهند و براى ديگران كار مىكنند .عدّ هاى با برنامههاى خوب و منظّ م،
به كتابخوانى و ارتقاى سطح فكر خودشان مىپردازند .فراغت جوانان
مؤمن ،اينگونه مىگذرد .من گزارشهاى متعدّ دى داشتهام از جوانانى
كه در تابســتان ،تعطيالت دانشگاهى يا دبيرســتانى خود را در نقاط
دوردست گذراندهاند و براى روستاييان مسجد ،درمانگاه ،راه ،حسينيه،
جادّه و پل ســاختهاند .عكسهاى اين فعّاليتها را براى من آوردهاند و
من آنها را ديدهام .پيغمبر طبق روايتى فرمود« :انّ سياحة امّتى الجهاد
الل» .3جوانان ما سياحتشان را هم از اين راه تأمين مىكنند؛
فىسبيل َّ
4
سياحتشان در ضمنِ كار براى مردم است.

فراغت و قرائت

در دوران طاغوت ،من در مشهد جلســات تفسير و درس قرآن داشتم .به
جوانانى كه مىآمدند ،مىگفتم كه هر كدام از شماها يك نسخة قرآن در
جيب بغلتان داشته باشيد .اگر در جايى منتظر كارى مىايستيد و فراغتى
پيدا مىكنيد ،يك دقيقه ،دو دقيقه ،پنج دقيقه ،نيمســاعت ،قرآن را باز
كنيد و به تالوت آن مشغول شويد تا با اين كتاب انس پيدا كنيد .تعدادى
كه اينطور عمل كرده بودند ،هرچند بسيار اندك بودند ،ليكن احساس
ىدانستند ،از لحاظ فهم معارف
ن كه غالباًهم عربى نم 
مىكردم كه اينها با اي 
5
اسالمى از ديگران برجستهتر بودند و بهطور ممتازى با آنها تفاوت داشتند.

تفریح من

تفريح من در محيط طلبگي خودم در دوران جواني ،حضور در جمع طلبهها
بود .به مدرس ه خودمان ميرفتيم .جو طلبهها براي ما شيرين بود طلبهها
دور هم جمع ميشــدند ،صحبت و گفتگو و تبادل اطالعات ميكردند و
حرف ميزدند .محيط مدرسه براي خود طلبهها ،مثل يك باشگاه محسوب
ميشد .در وقت بيكاري ،آنجا دور هم جمع ميشدند .عالوه بر اين ،در مسجد
گوهرشاد مشهد هم مجمع خيلي خوبي بود .آنجا هم ،افراد متدين ،طالب،
روحانيون و علما ميآمدند ،مينشســتند و با هم بحث علمي ميكردند،
بعضي هم صحبتهاي دوستانه ميكردند .من از آنوقت ورزش ميكردم.
االن هم ورزش ميكنم .آنوقت ما كوه ميرفتيم ،پيادهرويهاي طوالني
ميكرديم من با دوستان خودم ،چندبار از كوههاي مشهد ،همينطور كوه به
7
كوه ،روستا به روستا ،چند شبانهروز حركت كرديم و راه رفتيم.
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؟؟؟؟؟

اینماه:مسجدجامعامامسجاد

(ع)

؟؟؟؟
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مسجد
بررسی
سند2030
مسجــدماه
مسجدجامع
امام سجاد(ع)

مردم به این مسجد اعتماد دارند
؟؟؟؟

فلکهدومصادقیه،بزرگراهاشرفیاصفهانیجنبپارکصبا،مسجدجامعامامسجادعلیهالسالممانندنگینیمیدرخشد.
علی اکبری
فعال فرهنگی
مسجدی که اکنون محل امنی استبرای خانوادهها و جوانان محله .اعتمادی کهموجب شدهمخاطبینمسجدنیز خود را در
ت االسالم و
مشکالت و کمبودهای این مکان مقدس دغدغهمند نشــان داده و در رفع آنها سهیم و شریک شوند .حج 
المسلمین مجتبی همدانی سالهاست به عنوان امام جماعت این مسجد افتخار خدمت به نمازگزاران را دارد .نشریه مسجد در مورد توفیقات
مسجد امام سجاد علیه السالم و راهکارها و تجربیاتی که میتواند در جهت موفقیت یک مسجد ائمه جماعات را یاری نماید با ایشان به گفتگو
نشستیم که ماحصل آن تقدیم میشود.
در ابتدا از فعالیتهای مسجد امام سجاد برایمان

بگویید.
در این مسجد بیش از ده سال است که هر سه نوبت ،نماز را برگزار
میکنیم و خود بنده در ایامی که نزدیک مســجد سکونت داشتم،
توفیق حضور در نوبت صبح را نیز داشــتم که بعدها به دلیل ب ُعد
مسافت ،سید بزرگواری این مهم را پذیرفت .در این مسجد هر سه
نوبت نماز به خوبی برگزار میشود و عالوه بر آن سایر مراسم ،اعم
از اعیاد و شهادتها بهخوبی و با برنامهریزی صحیح انجام میشود.
تقریباً هر شب در اینجا برنامه داریم .یکی از اصلیترین برنامههای

36

ما ،هر شب ،قرائت یک صفحه از قرآن است .بنده در طول این مدت،
ســه دور کامل تالوت قرآن را با ترجمه بــرای نمازگزاران برگزار
کردهام .بعدها برای جلوگیری از تکراری شدن و خستهکننده بودن
مباحث ،ترجمه و تفسیر موضوعی قرآن را راه انداختیم .هر شنبه
شب حدود بیست دقیقه ،دو یا ســه آیه را که با هم ارتباط و قرابت
موضوعی دارند ،ترجمه میکنیم و توضیح میدهیم .تا ب ه حال شاید
بیش از ده موضوع از جمله تقوا ،ایمان ،ســبک زندگی و توکل را
بحث کردهایم .روزهای یکشنبه و چهارشنبه نیز بعد از تالوت یک
صفحهای شبانه ،مسائل شرعی را مطرح میکنیم.

شماره  198شوال 1438

مدتی نیز روزهای دوشــنبه نهجالبالغه میگفتیم کــه بعدها با
برگزاری جلس ه قرآن توسط قاری مشهور جناب آقای استاد افرش،
که قرائت قرآن ،تجوید ،روخوانی و ســبکهای مختلف قرآنی را
تدریس میکند ،آن را تعطیل کردیم تا ایشان بتواند کالسهایش
را به نحو احسن برگزار کند.
سهشنبهشبها هم در ســالهای گذشته مراســم دعای توسل
داشتیم .اما اکنون حدود دو ســال است که توسط روحانی جوانی
به نام آقای دکتر اعوانی ،جلسه صحیفه سجادیه برگزار میکنیم.
ایشان حافظ قرآن ،نهج البالغه و صحیفه سجادیه هستند و روی
صحیفه سجادیه کار تخصصی انجام داده و تاکنون بیش از هفتاد
جلسه از این مباحث را برگزار کردهاند .خوشــبختانه نسبتاً افراد
زیادی اســتقبال کرده و از مناطق مختلف در آن جلســه شرکت
میکنند.
چهارشنبهها ـ همانطور که پیشتر گفته شد ـ عموماً جلسه مسائل
شرعی برقرار اســت که البته به دلیل برگزاری حلقههای صالحین
بسیج مسجد ،بیشتر وقت به آنها اختصاص داده میشود.
شــبهای جمعه نیز مراســم دعای کمیل برقرار است .همة این
برنامهها در صورت تداخل با برنامههای مناسبتی ،تعطیل میشود
و آن مراســم برگزار میگردد .جمعهشــبها هم سالها است که
بنده تحلیل مختصری راجعبه مســائل هفته دارم؛ بهخصوص اگر
رهبر معظّ م انقالب در آن هفته صحبتی کرده باشــند ،به واکاوی
محورهای اصلی آن میپردازم.
شنیدیم مردم به این مسجد اعتماد دارند و در
برنامهها و مراسمات مختلف مسجد حضور پرشوری دارند،
به نظر شخص شما به عنوان یک امام جماعت خاستگاه این
اعتماد و حضور چیست؟
بحمداهلل مراســمها به نسبت مساجد اطراف شــلوغتر است؛ زیرا
مسئوالن مســجد و ادارهکنندگان آن ،اغلب افراد خوبی هستند و
خوشبختانه اختالفی بین امامجماعت ،هیئتامنا و بسیج نیست.
البته بعضی وقتها اختالف نظر جزئی ممکن است باشد؛ ولی منجر
به جدایی و بحث و جدل میان اعضا نمیشود.
هماهنگی و برنامههای خوب و مدون مسجد ،باعث شده جمعیت
آن نسبت به مساجد اطراف خیلی بیشتر باشد .برای تشویق دیگران
ی برای نماز و سخنرانی ندارم.
و الگوسازی میگویم که هیچ دریافت 
همهساله دهه اول ماه مبارک رمضان ،اینجا منبر میروم .سالهای
پیش محرّم نیز منبر میرفتم و برای هیچ یک از این برنامهها مبلغی
دریافت نمیکنم و بعضاً اگر بتوانم ،کمکی هم میکنم .این مسئله
مسلّماً جاذبه ایجاد میکند؛ چراکه مردم با خود میگویند :فالنی
برای خدا به مسجد میآید .بیشتر مسئوالن مسجد هم همینطور
هســتند .اینکه میگویم اغلبشــان به این جهت اســت که افراد
خدمهای داریم که باید برایشان پرداختی منظور کرد.
یکی از علتهای اصلی رغبت مردم به این مســجد ،این است که
هیئتامنا ،امام جماعت ،بســیج و ســایر ادارهکنندگان مسجد،
هیچگونه چشمداشــتی به مســجد ندارنــد و خالصانه خدمت
میکنند.

تاریخچه
زمین این مسجد از سال  1362خریداری شد و تا سال 1380
بهصورت ســوله بود و نماز در چنین مکانی برگزار میشد .از
سال هشتاد که توفیق حضور در اینجا را پیدا کردم ،بنا را بر این
گذاشــتم که با کمک هیئتامنا ،کار ساخت و توسعه مسجد
را آغاز کنم .شروع گودبرداری مسجد و مراسم کلنگزنی آن
توسط مرحوم آیتاهلل مهدوی کنی انجام شد.
با توجه به بودجه کمی که داشتیم ،ساخت مسجد مدتها طول
کشید .با ارتباطاتی که با برخی نهادها از جمله ارتش داشتیم،
توانستیم اندکاندک کار توسعه مسجد را پیش ببریم .ساخت
و توسعه مسجدی با زمین پنج هزار متری ،کار بسیار دشوار و به
نوعی پروژه عظیمی بود.
در ابتدای کار یکی از دوستان ،مهندسی را برای ساخت معرفی
کردند که ایشان با مبلغ خیلی کم حاضر به شروع کار شد .ولی
با توجه به اینکه نقشهای برای ساخت در اختیار ما قرار نداد و
همچنین برخی اقدامات ،از جمله به کار بردن  313ستون برای
شبستان مسجد به نیت  313یار امام زمان (عج) که مورد نقد
عدهای قرار گرفت ،در نیم ه راه دیگر نتوانستیم با ایشان همکاری
کنیم .لذا با شرکت دیگری وارد کار شدیم و آنها با زحمت بسیار
توانستند نقشه ساخت را استخراج کنند و کار را ادامه دهند.
در هر حال مسجد با بودجة بســیار کم و کمکهای مردمی،
آرامآرام مراحل ساختش طی شد و با گذشت حدود شانزده سال
از شروع ساخت ،فقط توانستیم شبستان اصلی را آماده سازیم.
این شبستان توسط آیتاهلل مهدوی کنی کلنگ خورد و توسط
آیتاهلل جنتی افتتاح شد.

؟؟؟؟؟

آیا برای جذب کــودکان ،نوجوانان و جوانان،
برنامهای داشتهاید؟
اقدامات بســیاری در این زمینه انجام دادهایم و هماکنون نیز در
حال اجرای آن هســتیم .یکی از این اقدامات ،حلقههای صالحین
و برنامهها و جلسات متعدد بسیج است .ما با نوجوانان و جوانان از
طریق جلسات هفتگی حلقههای صالحین ،ارتباطات نسبتاً خوبی
برقرار کردهایم .جوانان و نوجوانان بســیجی با ما ارتباط دوستانه
خوبی دارند .ما نیز با آنها دوست هستیم و همصحبت میشویم.
غیر از برنامه حلقههای صالحین ،جلســات قرآن ،مسائل شرعی،
سخنرانی و ذکر احادیث و روایات و داستانهای قرآنی که مستمرا ً
گفته میشــود ،کودکان ،نوجوانان و جوانان را به مســجد بسیار
متمایل میکند.
یکی دیگر از اقدامات ما ،برگزاری کالسهای تقویتی دروس مدرسه
است .در طول هفته حداقل سه شب برنامه و کالس تقویتی برگزار
میشود که البته اجباری نیست ،اما بچهها از آن استقبال میکنند.
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اینجــا همچنیــن برنامــه کتابخوانی داریــم .نوجوانــان حتی
درسهایشان را در محیط مســجد و در اتاقی که به آنها اختصاص
دادهایم ،مطالعه میکنند.
در کانال تلگرامی مسجد ،تصاویر این برنامهها موجود است .در این
کانال ،هر روز اعالم میکنند افرادی که وقت آزاد دارند (عمدتاً برای
پنجشــنبهها و جمعهها) ،میتوانند در بحث کتابخوانی و مطالعه
کتاب در مسجد شرکت کنند.
یکی دیگر از برنامههای ما برای جــذب کودکان و نوجوانان ،بحث
اردوهاست .در طول سال هر دو سه هفته یکبار ،بهویژه تابستانها،
برای بچهها اردوی مناسبتی برگزار میکنیم .ضمن اینکه هر هفته
برنامههای ورزشی و فوتبال نیز برای آنها ترتیب میدهیم.
در مسجد امکانات تفریحی و ورزشی از جمله فوتبالدستی و میز
پینگپنگ نیز در نظر گرفتهایم .ضمن اینکه باشــگاه ما هم اخیرا ً
راهاندازی شده و قسمتی از مسجد را بهعنوان باشگاه آماده کردهایم
و به بچههــا ،ورزشهای رزمی آموزش میدهیم .ســعی کردهایم
هر برنامهای را که امکانش بوده ،اجرا کنیم .برای مثال مســابقات
زیادی برگزار کردهایم که بتواند جذاب باشد و نوجوانان را به مسجد
متمایل کند.

به طور کلی ،کیفیت مراسم مذهبی مسجد ،چه
مراسم عادی و چه مراسم مناسبتی را چگونه ارزیابی میکنید؟
نمیخواهم بگویم عالی است ،ولی باید گفت که نسبتاً خوب است .در
واقع بسیار خوب است! البته این نظر بنده نیست؛ این حرف مردم است.
معموالً بعد از هر مراسمی ،فرمهای نظرســنجی در اختیار مردم قرار
میدهیم و رضایتمندی آنها از مراسم و سخنران را میسنجیم و نظر
آنها را جمعبندی میکنیم.
بحمداهلل بیشتر برنامهها با رضایتمندی بیش از نود درصدی همراه بوده
است .به طور مثال اخیرا ًبه مناسبت انتخابات ،جناب آقای دکتر رفیعی،
آقای عالی ،آقای مؤمنی و آقای خاتمی امام جمع ه موقت تهران و چندین
مسئول دیگر را دعوت کردیم ،یا به مناسبت دهه کرامت ،برنامههای
ویژهای داریم که آنها را به امور مساجد نیز اعالم کردیم.
گاهی میزان استقبال به حدی بوده که ظرفیت مسجد تکمیل شده و از
ال چند روز اخیر که میزبان
فضاهای بیرون مسجد استفاده کردهایم .مث ً
آقایان عالی و رفیعی بودیم ،حدود دو هزار غذا تهیه دیدیم که در شب
آخر مراسم ،به مناسبت اعیاد شعبانیه بین مردم پخش کنیم که به دلیل
ال در ماه
استقبال زیاد جمعیت ،باز هم عدهای بدون غذا ماندند .یا مث ً
مبارک رمضان ،استقبال برای شبهای احیاء ،باالی  2500نفر است! و
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چارهای برای پاکیزگی مسجد
اگر نگاهی بــه قســمتهای مختلف مســجد از جمله
سرویسهای بهداشــتی بیندازید ،خواهید دید که برای
ساخت آنها به بهترین وجه ممکن عمل کردهایم؛ به طوری
که هرکس آمده و دیده ،از نحوه و کیفیت ساخت آن تعریف
کرده است .این مســائل باعث جذب مخاطب شده است.
انسان ذاتاً تمیزی و نظافت را دوست دارد و کسی که اهل
مسجد است ،انتظار دیگری از این مکان مقدس دارد .بعضی
وقتها که به برخی مساجد میرویم ،سرویسهای بهداشتی
کثیف و نامرتب ،حال آدم را دگرگون میکند .اینکه مردم از
سرویسهای بهداشتی رضایت داشته باشند و برای شستشو
و نظافت اذیت نشوند ،یکی از دغدغههای ما بوده است .کار
خوب دیگر که پیشنهاد من برای سایر مساجد نیز هست،
استفاده از دمپاییهای مجزا برای سرویسهای بهداشتی
است .در این صورت هم افراد میتوانند پاهایشان را بشویند
و هم محیط دستشویی و ســرویسهای بهداشتی کثیف
نمیشود .برای حفظ نظافت مســجد ،هیچوقت در خود
شبستان اصلی پذیرایی نمیکنیم؛ پذیرایی بیرون انجام
میشود تا محیط مسجد تمیز بماند .در کل نظافت مسجد
در جذب مردم به مسجد خیلی تأثیرگذار است.

گاهی با وجود پخت حدود  2500غذا ،باز به عدهای غذا نرسیده است.
اولین تجربه برگزاری اعتکاف را امسال داشتید.
نظرتان چیست؟
امسال اولین سالی بود که اعتکاف برگزار شد .هر سال درخواستکننده
داشتیم ،ولی شبستان آماده نبود و نمیتوانستیم در نمازخانه این مراسم
را برگزار کنیم؛ زیرا از نظر شرعی معذوریت داشتیم .حاال که بحمداهلل
مسجد و شبستان هر دو آماده شده ،این مراسم را برگزار کردیم که اتفاقاً
استقبال زیاد و بیش از تصوری شد و مجبور شدیم یک عده را پذیرش
نکنیم! هر سه روز را جناب آقای پناهیان برای معتکفین صحبت کردند.
برنامهها خوب بود و استقبال خوبی از آن شد.
البته با توجه به اینکه ســال اول بود ،نقصها و ایرادهایی داشــت که
انشاءاهلل امیدواریم سالهای بعد آن را برطرف سازیم.
بهعنوان آخرین سؤال ،اگر پیشنهاد یا انتقادی از
مرکز رسیدگی به امور مساجد دارید ،بفرمایید.
انتقاد نه؛ ولی پیشــنهاد دارم .حدود پنج ســال در این مرکز فعالیت
داشتم و چون مدتی مسئول ارزشیابی مســاجد بودم ،در این زمینه

؟؟؟؟؟

نظارت و ارزیابی داشتم و میدیدم مســاجدی که روحانیون برخورد
خوبی با مردم داشــتند ،در زمینه جذب حداکثــری موفقتر بودند و
بالعکس ،آن دسته از مساجدی که امام جماعتشان خوشاخالق نبودند
و برخوردشان مناسب نبود ،خلوت بود .من این مسئله را بارها به خود
آقای حاجعلیاکبری که رئیس مرکز هستند ،عرض کردم که امامان
جماعت ارزیابی شوند و آنهایی که برخوردهایشان مناسب نیست ،با
تذکر و توصیه ،رفتارشان اصالح شود ،و اگر نه ،عوض شوند! چون باعث
دفع مردم میشوند.
نکته دیگر رفع اختالفات ائمه جماعات ،هیئتامنا و بسیج مساجد است.

پیشنهاد بنده این اســت که کاری کنند که این اختالفات کمتر شود.
منشأ اختالفات متعدد است .ممکن است اختالف به خاطر این باشد که
امام جماعت اخالقش مناسب نبوده یا نتوانسته با بسیج برخورد مناسب
داشته باشد یا ممکن است بسیج اشتباهاتی داشته است .این مسائل
را بررسی کنند و در پی رفعش باشند؛ چراکه این اختالفات باعث دفع
مردم از مسجد میشود.
نکت ه آخر بحث نظافت و تمیزی مسجد است که در برنامههای مسجد
میتواند بسیار مؤثر باشد.
مســاجدی که در نظــارت و ارزیابی ،چنین ضعفهایی را مشــاهده
میکنند ،سعی و همت جدی در رفع آنها داشته باشند تا انشاءاهلل مردم
و بهخصوص جوانها ،جذب مساجد شوند.
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سختافزارها فراهم نیست
شصت درصد مساجد کشور ســاخته پیش از انقالب است .این از نظر
سختافزاری برای مساجد اوج فاجعه است؛ چراکه زمینه کار نرمافزاری،
داشتن سختافزار اســت .در حال حاضر بســیاری از مساجد تهران
فاقد امکانات مناسب از جمله یک ســرویس بهداشتی خوب و مرتب
با جایگاهی مناسب است .باید مســجدها را آباد کنیم و این جنبشی
است که فقط به وسیله مردم صورت نمیگیرد؛ بلکه یک کار دولتی و
حاکمیتی است.
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مسجددرکجای
اطلسفرهنگی
کشور است؟

محمدحسن هوشیار حدود سه دهه است که در مسجد توفیق
خدمتگذاریداردوچندسالیاستکهمسئولهیئتامنایمسجد
امام سجاد نیز میباشد .او از دغدغههای مسجدیاش میگوید:
چرایی عدم استقبال جوان امروز از مسجد
متأســفانه بر خالف دوران انقالب که مساجد نقش محوری و کلیدی
کمرنگ و
ِ
داشتند ،امروزه به دلیل برخی سیاستهای غلط این نقش
کمتأثیر ـ اگر نگوییم بیتأثیر ـ شده است و دیگر نسل جوان ما تحت
تأثیر مساجد نیستند.
افراد مسن چون از جوانی و پیش از انقالب با مسجد انس و الفت داشتهاند،
اکنون نیز به مســجد رفتوآمد دارند .اما جوان امروز بر اثر هجمههای
ضدفرهنگیغرب،همچونافرادمسن،ریشهاشمحکمنیستواستمراری
در حضورش در مسجد دیده نمیشود .مساجد نتوانستند نقش خود را با
یدانم
توجهبههجمهضدفرهنگیغرب،بهدرستیایفاکنند.علتشرااینم 
ال محلی از اعراب
که در برنامهریزیها و سیاســتهای کالن ،مسجد اص ً
ندارد .تا مسجدهایمان به جایگاه اصلی خودشان برنگردند ،وضع اجتماعی
و فرهنگی جامعه همینگونه خواهد بود.
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امام جماعتهای نیمهوقت فرصت نیستند
امام جماعتهایی که فقط یک وعده و آنهم بعضاً یک خط در میان! به
مسجد میآیند ،فایده چندانی برای مسجد نخواهند داشت .مسجدی
موفق اســت که امام جماعت آن تماموقت در آن حضور داشته باشد؛
چون ارتباط معنوی قویای برقرار میشود.
آیتاهلل ب ُدَ ال ،یکی از دوســتان صمیمی حضرت امام بود .پسر ایشان
تعریف میکرد که حدود چهل سال پیش وقتی که قم برف میآمد ،پدرم
پارو برمیداشت و مسیر خانه تا مسجد را پارو میکرد .ایشان میگفت:
در ســختترین وضعیت ،من و برادرم ،او را بغل میکردیم و حتی در
محراب هم میایستادیم و زیر بغلش را میگرفتیم تا ایشان نماز بخوانند.
آن زمانها میگفتند :چیزی که بین امامجماعت و مسجد مفارقت ایجاد
میکند ،فقط مرگ امامجماعت است؛ یعنی اگر امامجماعت ،مغرب و
عشاء مسجد نیامد ،صبح مردم میرفتند تشییعجنازهاش!
االن چند درصــد از امامجماعتهــای ما اینچنین هســتند؟ اینها
ط با مسجد باید دائمی باشد .سیالن
مسئولیت و مأموریت دارند؛ ارتبا 
معارف الهی باید از طرف امام جماعت به مردم منتقل شود.
مسجد به متراژ باالیش مسجد نمیشود
شاید بتوان گفت مســجد ما ،از نظر متراژ و مساحت بزرگترین مسجد
ایران است .این مسجد  5500متر زمین دارد و  22000متر مربع زیربنا.
شبستان ما شاید در کل کشور بینظیر باشد .ما در اینجا برای جوانان باشگاه
ورزشی و کالسهای مختلف آموزشی داریم .در بسیج ،برنامهریزی ،اردو
و ...داریم .البته این در مقابل آن هجمه خیلی ناچیز و یک نبرد نابرابر است.
ما اینجا در ســال  ،91زمانی که جناب آقای حداد عادل نایب رئیس
مجلس بود ،برای بودجه با ایشــان جلســهای داشــتیم .متأسفانه
بودجهریزی برای مساجد تقریباً صفر است .سال  92که آخرین سال
دولت آقای احمدینژاد بود 1500 ،میلیارد تومان برای کارهای فرهنگیِ
(مساجد) اختصاص داده شده بود .بودجه فرهنگی امسال یعنی سال
 ،95به  150میلیارد تومان کاهش یافته است .فکر میکنید از این پول
چه مقدار را به مساجد اختصاص دادند؟ یک ریال هم ندادند!
مساجد با این اوصاف نمیتوانند جوانان را جذب کنند ،جوان که اکنون
به مسجد میآید ،انتظار رایانه و کتابخانه مرتب دارد .ما برای مسجدمان
 900متر کتابخانــه پیشبینی کردیم ،اما اکنــون بودجه تکمیل آن
را نداریم .کتابخانه یک مســجد باید بهترین کتابها را داشته باشد؛
کتابهای علمی و مطابق با فناوری روز .اینها جوان را به سوی مسجد
میکشاند .وقتی شما پول ندارید و مردم هم فقط در حد تأمین پول آب
و برق کمک کنند ،فایدهای ندارد و جذب جوانان ممکن نخواهد بود.
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هیئت باید با مســجد هماهنگ
باشد
مســجد مــا هیئتی بــا نــام هیئت
«انصارالحســین» دارد که همزمان با
فعالیتهای مسجد به صورت گردشی
در خانهها ،انجام میگیرد .در اوقاتی که
این هیئت در مسجد برگزار میشود،
برنامهمان به گونهای اســت که اجرای
هیئت با مراسم مسجد تداخلی نداشته
باشــد .نمازگزار ،نمازش را میخواند.
اگر سخنرانی و برنامه دیگری هم باشد،
استفاده میکند؛ سپس در هیئت هم
شرکت میکند .مراسم هیئت انصار در
مسجد ما ،ماهی یک بار است که در ایام
مناسبتی همچون محرّم و فاطمیه نیز
چندین شب مراسم برگزار میکند.
به نظر بنده هیئتهایی کــه با برنامه
مسجد تداخل داشــته باشند ،ریزش
دارند .چون به هر حال یک سری امور از
جمله دستزنی در ایام جشن و مولودی
در هیئتها انجام میشود که با شأنیت
مسجد سازگار نیســت .لذا عدهای از
جوانان در شرکت در این نوع مراسم در مسجد معذور میشوند .ما در
این مسجد با جلوگیری از اینگونه تداخالت ،مانع از ریزش جمعیت
هیئت و مسجد شدهایم.
در شبســتان یک شبســتان فرعی هم داریم که در آن صیغه مســجد
نخواندهایم تا در این مواقع ،اگر مراسم شادی و سروری برپا شد ،به شئونات
مسجد لطمه نخورد.
این قبیل قضایا را باید به شــکلی مدیریت کرد که با یک برنامهریزی
صحیح ،نهتنها در تعارض و تضاد با هم نباشــند ،بلکه مکمل یکدیگر
باشند .چون به هر حال مداح و سینهزن ،شوری را که در هیئت دارند،
نمیتوانند در مسجد داشته باشند .با این قبیل اقدامات ،این جوان هم
به هیئت خویش میرسد و هم به مسجد میآید؛ یعنی این دو مکمل
و پشتیبان یکدیگر میشوند .این امتیاز در بسیاری از مساجد نیست.
البته گردشی بودن هیئتها در خانهها نیز لطف و برکت خاص خود را
دارد .با این روش روح اسالمی در خانهها دمیده میشود .خانهای که در
آن قرآن تالوت شود ،مداحی شود ،ســینهزنی شود و معارف اسالمی
گفته شود ،خود آن خانه متبرک میشود و اهل آن خانه رشد میکنند.
اما آن دسته از هیئاتی که همزمان با مســجد برنامه دارند ،مثال آنجا
شام میدهند و مســجد نمیدهند ،قطعاً بر تعداد جمعیت مسجد اثر
میگذارند .باید این موارد مدیریت شــود و هماهنگی بین اعضای آن
هیئت و هیئتامنای آن مسجد برای همافزایی بیشتر برقرار شود.
صندوق قرض الحسنه یک ظرفیت است
صندوق خیریه بسیار فعالی داریم که  110خانواده را تحت پوشش دارد
و به آنها حقوق ماهیانه میدهد .در ســال دو نوبت سبد کاال میدهد،

یک بار در ماه مبارک رمضــان و یک بار
عید نوروز.
همچنین به دنبال این هستیم که بتوانیم
با ایجاد یک فضای کارگاهــی ،برای این
خانوادهها شــغل ایجاد کنیم و همه اینها
را به اینجا بیاوریم و به جای اینکه ماهانه
 120تــا  150هزار تومان بــه آنها حقوق
دهیم ،با مشغول کردن آنها ،مخصوصاً زنان
سرپرست خانواده و بدسرپرستها ،مبلغی
معادل  500،600هزار تومــان برای آنها
فراهم کنیم تا بتوانند زندگی تقریباً راحت و
آبرومندانهای برای خود ایجاد کنند.
مجموع وامی که صندوق قرض الحسن ه ما
داده ،از یک میلیارد تومان نیز عبور کرده
است؛ با آنکه مبلغ این وامها زیاد نیست و
معموالً یک یا دو میلیون تومان بوده است.
خیریهما در این منطقه نظیــر ندارد؛ با
همین صندوقهای کوچکی که در خانهها
پخش کردیم و یک سری خیرین ثابتی که
داریم ،الحمدهلل خیلی موفق بودهایم .این
صندوق در ایجاد الفت نیازمندان با مسجد
تأثیر خوبی داشته است.
چند پیشنهاد به متولیان امر
در حال حاضر گهگاهی در جلسات هماندیشی هیئات امنا که با هدف
شرح وظایف امنا در مرکز تشکیل میشود ،شرکت میکنم.
اولین پیشنهاد من این است که باید یک جریان مطالبهگری از دولت
برای اختصاص ردیف بودجــه قوی جهت تعمیر ،ســاخت و عمران
مساجد ایجاد کنیم؛ زیرا همانطور که تمام محیطهای شهری در حال
گسترش و توسعه است ،متناسب با آن مساجد نیز باید توسعه یابند.
اما متأسفانه امروز بودجه گرفتن برای مساجد باید با البیگری با فالن
ال
نماینده مجلس ،فالن مسئول و فالن بازاری انجام گیرد .یا اینکه مث ً
امام جماعتهای مساجد مسئوالن محلهشان را شناسایی کنند تا از آنها
ال وزیر هم باشد ،معاون وزیر
بودجه بستانند .ممکن است در محله ما مث ً
ال به مسجد نمیآیند؛ باید با اصرار و تمنا آنان را به
هم باشد ،منتها اص ً
ال این مسجد توالتش خراب است
مسجد بیاورند و نشانش دهند که مث ً
تا بلکه کاری برای مسجد انجام دهند و کمکی کنند.
تأمین اعتبار برای مساجد از طریق فضاســازی یا اینکه از رسانهها و
خبرگزاریها بخواهند با ایجاد جنگ روانی مثبت ،فشار بیاورند که این
بودجه را فراهم آورند ،بیفایده است.
درخواست بعدی بنده از مرکز ،مسئله انتخاب ائمه جماعات است .در
ت باید خیلی دقت شــود .امام جماعتی که در تراز
انتخاب امام جماع 
ت نفر مسجدی و تعداد محدود
انقالب اسالمی نباشد ،همان پنجاه ،شص 
نمازگزار را نیز فراری میدهد .دقت در انتخاب ائمه جماعات ،کم است.
ت بسیار خوبی داریم که همتا ندارد؛ بحثم
البته ما الحمدهلل امام جماع 
برای سایر مساجد است.
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فعالیتهای پایگاه بسیج مسجد امام سجاد
(علیه السالم)
اولویت کاری ما در این پایــگاه ،در درجه اول امور
علی شفیعزاده فرهنگی و بهویــژه فعالیتهــای دانشآموزی
جانشین
فرماندهی است .بخش عمدهای از فعالیتهای بسیج را به
بسیج مسجد امام
سجاد (علیه السالم) فعالیتهای دانشآموزی اختصــاص دادهایم؛
آنهم فعالیت مستمر هفتگی که شرح برنامهاش
به این صورت است:
چهارشــنبهها را به حلقههای صالحین یا حلقههای قرآنی اختصاص
دادهایم .در این برنامه ،بســته به فراخور ایام ،حدود شــصت تا هشتاد
دانشآموز کودک و نوجوان شرکت میکنند .این حلقهها در حوزههای
مختلف قرائت ،حفظ و سایر شاخههای قرآنی توسط استادان و مربیان
مجرب برگزار میشود.
در خصوص فعالیتها و اقدامات ورزشــی بســیج نیز اخیرا ً باشــگاه
ورزشهای رزمی را راهانــدازی کردهایم که مورد اســتفاده جوانان و
نوجوانان مسجد است .این باشگاه در هفته سه نوبت برگزار میشود که
بچهها در آن در سبک رزمی انتظاران فعالیت میکنند .جلسه فوتبال
هفتگی نیز داریم.
در حوزه برنامههای درسی و آموزشی ،چند سالی است که کالسهای
رفع اشکال درسی برگزار میکنیم .همچنین سالنی مجزا تحت عنوان
سالن مطالعه به دانشآموزان اختصاص دادهایم که معموالً در ایام منتهی
به امتحانات ،به آنجا میآیند و مشغول درس خواندن و مطالعه میشوند.
برنامههای تفریحی متنوعی نیز داریم .به طور مثال ،اردوهای تفریحی و
مذهبیوزیارتیکههرسالهشهریورماهدرانتهایدورهتابستانیپایگاه،یک
اردوی مشهد داریم .در سال دوبار اردوی قم و جمکران ،و به کرات اردوهای
یکروزه و چندروزه تفریحی داخل و خارج شهری نیز برگزار میکنیم.
همچنین پایگاه تابستانی فعالی داریم که اوج فعالیتهای دانشآموزی
است و شــامل فعالیتهای قرآنی ،ورزشــی و علمی مثل کالسهای
خلقیت ،هوش و ریاضی میشود.
رباتیکّ ،
وجه تمایز فعالیتهای مسجد امام سجاد (علیه السالم)
کارهای فرهنگی ـ دانشآموزی در مراکز مختلفی در سطح شهر انجام
میشود؛ مثل سراهای محله یا کالسها و برنامههای تابستانی مدارس .اما
ن مراکز اذعان داشتند که مسجد جامع امام سجاد (علیه السالم)،
همة ای 

کارشان را کساد کرده! برنامههای ما بهقدری جاذبه داشته که کمبود
مخاطب در مراکز دیگر ایجاد کرده است.
مزیت ما نسبت به ســایر مراکز ،دغدغهمند بودن مسئوالن آموزشی و
تربیتیماست.بیشترهمکارانیکهاینجافعالیتمیکنند،دردانشگاههای
خوب تحصیل کــرده و در محیطهای فرهنگی بســیار خوبی فعالیت
داشتهاند .اینگونه نبوده که از روی بیکاری دور هم جمع شده و کاری را
شروع کرده باشند .با دغدغه ،عقبة فکری و ذهنی باالیی وارد کار شدهاند
و در مسائل تربیتی که بسیار پیچید ه اســت ،انسانهای اهل مطالعه و
کارشناس هســتند .آنها بحث تعامل با دانشآموز را ،یک مسئله جدی
تلقی کردهاند .این مزیت باعث شده خانوادهها به ما اعتماد کنند .خیلی
کم پیش میآید خانوادهای به مرکز و نهادی اعتماد کند و فرزند خویش را
چند روز با آنها به اردو بفرستد .اکنون فضا برای خانوادهها به گونهای امن
و مطمئن شده است که وقتی اسم مسجد میآید و فرزندشان میگوید:
من رفتم مسجد ،خیالشان راحت است و هر قدر بچهها را آنجا نگه داریم و
کالسهایشان طول بکشد ،خانوادهها هیچ مشکلی ندارند.
همچنین استادان اینجا ،معلمان شاخص و مطرحی هستند که اگر در
مراکز دیگر تدریس میکردند ،یقیناً از لحاظ مالی خیلی بیشتر تأمین
میشدند؛ اما روحیه جهادیشان ایجابکرده که با وجود دریافتی کمتر،
اینجا حضور یابند که همین ،خود ،باعث استقبال بیشتر شده است.
در خصوص اردوی جهادی نیز اقداماتی داشتهایم و هماکنون عدهای از
دوستانی که در این مسجد حضور دارند ،از چهرههای مطرح اردوهای
جهادی کشور هستند .امســال به همراهی همین دوستان یک گروه
جهادی تشکیل دادیم و در مناطق محروم بشاگرد هرمزگان فعالیتی را
شروع کردیم که هم در حوزه اقتصادی است ،هم عمرانی ،هم فرهنگی
و هم بهداشت و درمان .انشاءاهلل بناست این گروه جهادی فعالیت خود
را به طور مستمر در ســالهای آتی نیز پی گیرد و امسال برای مناطق
حاشیهنشین شهر تهران فعالیت مستمری را آغاز کند.
هر فرد به اندازه توانش
دوستان و دستاندرکارانی که اینجا مشغول هستند ،تعدادشان زیاد
ال یک روز یا یک ساعت در هفته در اینجا فعالیت
است؛ اما خیلی از آنها مث ً
دارند؛ مثل بعضی از استادان و معلمهایمان که حدود بیست نفر هستند.
اما آن دسته از افرادی که هر روز مشغول فعالیت هستند ،شش ،هفت
نفرند که کار را مدیریت میکنند.
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تنديسشجاعت
و غيرت ديني
فرازهايياززندگيآيتاهللبافقي

در ســال  1253شمسی در بافق يزد متولد شــد .عشق به اهل بيت
(عليهم السالم) در وجودش موج ميزد .در سالهاي تحصيل در نجف،
شبهاي پنجشنبه به مسجد سهله ميرفت و شبزندهداري ميکرد.
صبح که میشد ،پیاده عازم کربال ميشد .دو بار پياده از نجف به مکه و
مدينه و هفت بار پياده از نجف به مشهد مقدس مشرّف شد.
پس از بازگشت به ايران ،پيشــنهاد و پيگيري جدي براي تأسيس
بزرگترين مرکز نشر اســام ناب ـ حوزه علميه قم ـ توسط مرحوم
آيتاهلل حائري يزدي ،از او بود.
در ا ُنس با اما زمان (عجل اهلل فرجه الشريف) زبانزد خاص و عام بود.
بارها به ديدار حضرت ولي عصر (عجل اهلل فرجه الشريف) نائل آمده
بود .همت او در بازساي و توسعه مسجد جمکران ،آن مسجد را از غربت
درآورد و مورد توجه مرد قرار داد.
همواره توصیه میکردند« :نماز امام زمان (ارواحنا فداه) در ســحر
جمعه توسل بسيار مؤثري است».
او را بايــد از بزرگترين احياکنندگان فريضه امــر به معروف و نهي
از منکر بناميم .او توانسته بود از گشــودن مشروبفروشيها در قم
جلوگيري کند و ســلمانيهاي قم را متعهد ســاخته بود که ریش
مشتريان را نتراشند.
يک بار هم احمدشــاه را نصيحت کرد که« :تو بايد صورتت محاسن
داشته باشد و ظاهر اســامی را حفظ کني ،چون پيغمبر (صلي اهلل
عليه و آله) فرمود« :مردم بر شــيوه حاکمانشان هستند» .رضاخان
در جوابش گفته بود :آشيخ! اين فضوليها به تو نيامده! مرحوم بافقي
محکم به سينه رضاخان زد و گفت« :ساکت شو زنديق! ميبينم که به
زودي عليه اين شاه کودتا ميکني ،تشکیل سلطنت ميدهي ،عمامه
را از سر اهل علم برميداري ،چادر را از سر زنان ميکشي و بدعتها که
در دين خواهي گذاشت».

نوروز  ،1307وقتي همسر رضاشــاه بدون حجاب ميخواست وارد
حرم شود ،در آن جو خفقان ،او بود که خروشید و اجازه ورود خاندان
سلطنت را به حرم نداد .چند ساعت بعد رضاخان خودش با گارد ويژه
به قم آمد ،با چکمه وارد حرم مطهر شد ،آنقدر شیخ بافقي را کتک
زد که تمام سر و صورت نورانياش ،خوني شد؛ ولي او زير لب فقط «یا
صاحب الزمان» میگفت .چند ماه زنداني شــد و سپس به شهرري
تبعيد .حماسه این فقیه مجاهد ،توطئه شــیطانی کشف حجاب را
هشت سال به تعويق انداخت.
سالهای تبعيد را در آســتان حضرت عبدالعظیم (عليه السالم) ،به
تبليغ دين ،ارشاد مردم و اقامه نماز جماعت پرداخت .مردم شهرری
به خاطر مهرباني ،سادهزيستي ،تقوا و صفاي باطنش ،شيفتهاش شده
بودند .روزي در راه امامزاده ابوالحسن شهرري ،با يک بهايي متعصب
برخورد کرد .به قدري مُستدل و آرام با او مناظره کرد که مسلمان و از
ارادتمندان او شد.
امام خميني (رحمه اهلل علیه) در درس اخالق ميفرمود« :هر کس
ميخواهد در اين عصر مؤمني را ببیند که شیاطین تسلیم او ميشوند
و به دست او ايمان ميآورند ،برود شــهرري و بعد از زیارت حضرت
عبدالعظیم (علیه السالم) ،مجاهد بافقی را ببیند» .گاهی این شعر را
در این ارتباط میخواند:
«چه خوش بود که برآید به یک کرشمه دو کار /زیارت شه عبدالعظیم
و دیدن یار».
بعد از سقوط رضاشاه ،با اينکه تبعيدش پايان يافت ،تا پايان عمر در
جوار حضرت عبدالعظیم (عليه السالم) زندگي کرد و در سال 1321
شمسي در شهرري مسموم شد و در  72سالگی به شهادت رسید و در
حرم حضرت معصومه (علیه السالم) مدفون گردید.

؟؟؟؟؟
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مسجد بخشی از زندگی مردم است
درگفتگوباحجتاالسالموالمسلمینحسینی،امامجماعتمسجدفائق

؟؟؟؟

با تعریفهایی که از مسجد فائق شنیده بودیم ،وقتی از خیابان 17شهریور وارد خیابان فیاضبخش شدیم ،منتظر خودنمایی یک مسجد بزرگ
بودیم؛ اما تنگی خیابان و نمای ساده مسجد غافلگیرمان کرد .مسجدی که عالوه بر برگزاری باشکوه نماز جماعت ،با برخورداری از مهد کودک و
کالسهای آموزشی برای کودکان ،کالسهای فرهنگی ،درسی و مذهبی برای نوجوانان ،سالن و امکانات ورزشی برای خانمها و آقایان ،دورههای
رسمی آموزشی و چندین شبستان ،چون نگینی در منطقه میدرخشد.
نگاهی به تاریخچه مسجد فائق نشان میدهد مسجدی که در گذشته فضای محدودی را در اختیار داشت ،حاال با تدبیر امام جماعت و کمکهای
مردم ،به یکی از مساجد نمونه در تهران تبدیل شده که البته در سالهای اخیر به برکت دفن شهدای گمنام دراین مسجد ،نورانیت ویژهای به آن
اضافه شده است.
حجت االسالم و المسلمین سید علیاکبر حسینی که سالهاست به خاطر برنامه اخالق در خانواده صدا و سیما ،شخصیت شناختهشدهای دارد،
به اعتراف نمازگزاران نقش ویژهای در موفقیت برنامههایاین مسجد داشته است .او که از دوران کودکی تا به حال دراین منطقه زندگی میکند،
عالوه بر خاطرات شنیدنی از مسجد ،احساس علقه مثالزدنی به مسجد فایق دارد و در عین متانت و آرامش ،با شوق ویژهای به شرح امکانات و
برنامههایمسجد،بهخصوصبرایجوانانمیپردازد.دردوجلسهایکهمفصلبااوگفتگوکردیم،باتوجهوحوصلهسؤاالتمتعددماراپاسخگفت
وازبرنامههایمتعددمسجدفائقورازهاییکامامجماعتموفقگرفتهتارازدوشهیدیکهدرمسجدفائقآرامگرفتند،همهرابرایماشرحداد.
متن کامل گفتگو با حجت االسالم و المسلمین حسینی ،امام جماعت مسجد فائق را میخوانید:
بهعنوان یــک امام جماعت شناختهشــده ،چه
ویژگیهایی را عامل موفقیت یک امام جماعت در مســجد
میدانید؟
همواره ســعی کردهام که احترام مردم ،مخصوصاً مؤمنانی که در نماز
جماعت ثابتقدم هستند ،حفظ کنم .بین دو نماز نیز با مؤمنان ارتباط
برقرار میکنم و چند کالمــی درباره موضوعات مختلف با آنها صحبت
میکنم.
ارتباط ائمه جماعات با مردم و نمازگزاران باید صمیمی باشــد .ما در
این مسجد سالن ورزشی مخصوص آقایان و بانوان داریم .عالوه براین،
دورههای مختلف درسی ،آموزشی ،فرهنگی و مذهبی برای نوجوانان،
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جوانان ،خانمها و افراد مسن در مسجد برگزار میکنیم .همچنین یک
مهدکودک مجهز داریم که مورد استقبال ویژه اهالی منطقه قرار گرفته
است.
چنانچه پای مردم به مسجد باز شود ،بهتدریج به معارف و آموزهها هم
گرایش پیدا میکنند .باید با اخالق اسالمی مردم را به مسجد عالقهمند
کرد .نکته دیگراینکه اگر نیاز روحی مردم در مسجد برآورده شود ،حتماً
اقبال به مسجد افزایش پیدا خواهد کرد.
مسجدترازاسالمییامسجدیکهکانونحیاتطیبه
شناخته میشود ،چه مختصاتی دارد؟

شماره  198شوال 1438

مسجد بخشی از زندگی مردم اســت؛ به همین دلیل زیبایی مسجد تا
حدی که اسراف و زیادهروی نباشد ،الزم است .بنده مکرر به مردم توصیه
میکنم که بچهها را به مسجد بیاورید .مسجد باید بخشی از زندگی مردم
باشد .اگر مردم احســاس کنند که دنیا و آخرتشان در مسجد تضمین
میشود ،حتماً اقبال میکنند.
مسجد تراز اسالمی باید مکان طیبی باشد که هم به جسم مردم بپردازد و
هم به روح آنها .شبهای عید در مسجد عطر پخش میکنیم و معتقدیم
کهاین خوشبویی به کارهای دیگر مسجد هم سرایت میکند .مسجدی
میتواند پایهگذار حیات طیبه باشد که به معرفت مردم هم بپردازد .باید
مسجد را محل انس ،توجه ،عبادت و گفتگو برای مردم قرار دهیم تا به
آن سوق پیدا کنند.
امام جماعــت موفق باید واجد چــه ویژگیهای
شخصیتیباشد؟
یکی از ویژگیها ،ناطق بودن است .نطق گویا و شایست ه باعث ارتباط ائمه
جماعات با دیگران میشود.
عالوه براین ،مهمترین ویژگی شخصیتی امام جماعت ،صبر در مقابل
مشکالت و برخی انتظارات و توقعات مردم است .برای کودکی که هنگام
نماز عبای بزرگی را به دوش میگذاشت ،عبایی به اندازهاش تهیه کردیم
و در مســجد به او هدیه دادیم .این کودک هر روز برای نماز ازاین عبا
استفاده میکند و بعد از نماز برایاینکه خاطرش جمع باشد ،در دفتر
یگذارد.
من م 
غرض آنکه امام جماعت باید با همة سنین ارتباط خوبی داشته باشد.
بچههایی که به مســجد میآیند ،باید مورد توجه قرار گیرند .گاهی به
برخی نمازگزاران مسن که مخالف حضور بچهها در مسجد هستند ،تذکر
میدهم؛ البته به گونهای که دلخور نشوند.
امام جماعت باید برای همه سنین برنامه داشته باشد ،که البتهاین کار
دشواری است.
این نکته را فراموش نکنیم که معموالً توان امام جماعت و سایر کارگزاران
مسجد محدود ،و نیازها فراتر از حد تصور است.
در کل باید گفــت خوشلباســی ،خوشنگاهی و خوشســخنی از
ویژگیهای بسیار مهم یک امام جماعت موفق است.
وضعیت حضور و فعالیت خانمها را در مسجد فائق
چگونهمیبینید؟
متأسفانه در مساجد جایگاه شایست ه بانوان حفظ نمیشود .د ر این مسجد
تالش کردیم احترام خانمها حفظ شود و بنده اجازه نمیدهم به خانمها
کوچکترین جسارتی شود.
مادر بنده اهلاین مسجد بود و ما از کودکی مشکالت خانمهای مسجد
را میشنیدیم .با مشکالت خانمها در مسجد آشناییم و همیشه در تالش
هستیم آنها را حل کنیم .در مسجد فائق امکانات خوبی برای حضور بانوان
فراهم آوردهایم و همیشه تالش میکنیم نکات بهداشتی را به طور ویژه
برای خانمها رعایت کنیم .خانمهای مسجد ماهانه از طرف مسجد به
زیارت شاه عبد العظیم میروند .بانوان مربی بچهها هستند و باید بیشتر
مورد توجه قرار گیرند .بنابراین در مسجد ما از خانمها غفلت نشده است.

چه راههایی برای جذب و تثبیت حضور کودکان و
جوانان در مسجد وجود دارد؟
برای کودکان و نوجوانان فرد شایســتهای را انتخاب کردیم و با تقسیم
نوجوانان به گروههای مختلف ،امور مسجد مانند تکبیر گفتن را به عهده
آنها گذاشتهایم .روزهای پنجشــنبه زمان خاصی برای ورزش در نظر
گرفتهایم تا بچهها در سالن ورزشی مسجد ورزش کنند .هر کسی به سهم
خود باید برای موفقیت مسجد تالش کند .البته نباید به بهانه جوانگرایی
بزرگترها را فراموش کنیم .امام جماعت باید پدری کند و مردم تحت
محبت او قرار گیرند .همة افراد در مسجد باید مورد کرامت امام جماعت
قرار گیرند تا مسجد را از آنِ خود بدانند.
نخبگان محل چه سهمی در اداره مسجد دارند؟
گاهی از نخبگان برای سخنرانی در مسجد دعوت میکنیم .ضمن اینکه با
آنها مشورت میشود و از راهنماییهای آنان بهره میگیریم.
مهمترین مشــکالت امام جماعت برای مدیریت
مسجدچیست؟
تعدد فرماندهی در مسجد یکی از مشکالت است .مشارکت در رأی ،ما را
به نظر صواب میرساند؛ اما اگر در فرماندهی مشارکت باشد ،به اضطرار
میافتیم .گاهی تعدد فرماندهی در مسجد ،از ناحیه بسیج و امام جماعت
است .بسیج تا حدودی خود را مستقل میبیند و به فرمان مسجد نیست
ک ه این ممکن است تضاد پیش آورد.
پیشنهاد بند ه این است که امام جماعت ،فرمانده بسیج را پیشنهاد دهد
و سپاه حکم صادر کند .بسیج زمینه خوبی برای فعالیت دارد؛ بهخصوص
آنکه اعضای بسیج معموالً جوان و عالقهمند هستند؛ اما نکته مهماینکه
فعالیتهای بسیج باید با هدایت امام جماعت انجام شود.

؟؟؟؟؟

وجود مجموعههای فرهنگی در منطقه را فرصتی
پیش روی مساجد ارزیابی میکنید یا یک تهدید؟
مسجد متعلق به همة مؤمنان است و قاعدتاً همة سازمانها باید به رونق
آن کمک کنند .اما متأسفانه گاهی مســجد به محملی برای تبلیغات
دیگران تبدیل میشــود؛ در صورتی که مسجد باید مستقل باشد و در
صورت نیاز از کمکهای سازمانها بهرهمند .در مجموع باید گفت تنوع
فضاهای فرهنگی برای مسجد یک فرصت است.
ارتباط شما با همسایگان مسجد و خانوادههای شهدا
چگونه است؟
اخیرا ً در روز عاشــورا برای مســجد اطعامی تهیه شــده بود که بنده
سفارش کردم به همسایگان مسجد هم اطعام دهید .گاهی به عیادت
همسایههای بیمار مسجد میشتابیم و حال نمازگزاران را جویا میشویم.
گاهی به دیدار خانوادههای شــهدا و جانبازان میرویم و از نورانیت و
محبوبیتشان استفاده میکنیم.
سعی ما براین است که به عیادت بیماران برویم؛ بهویژه آنهایی که در نماز
جماعت حضور مداوم دارند .گاهی مردم نوزادانشان را به مسجد میآورند
برایاینکه در بدو تولد برای آنها اذان بگوییم .گاهی هدیهای نیز به آنها
میدهیم .همچنین جوانان برای خطبه عقد در مسجد حضور مییابند.
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ماجرای دفن شــهدای گمنام در مسجد فائق را
مختصرا ًبیان بفرمایید؟
در مسجد فائق زیارتگاه شــهدای گمنامی وجود دارد که مردم سر به
آستان آنها میسایند .دربارهاین شهدا ماجرایی رخ داد که بیان آن خالی
از لطف نیست .وقتی ساختمان جدید ســاخته میشد ،پیشنهاد شد
که شهدای گمنام د ر این مســجد دفن شوند .شب بعد از دفن شهدای
گمنام ،فردی خواب شهیدی را دید که گفته بود :به خانوادهام بگویید در
جستجوی من نباشند ،من در تهران ،در مسجد فائق دفن شدم .وقتی
این پیام به خانواد ه این شهید که ساکن یکی از روستاهای کرمان بود،
داده شد،این شهید شناسایی شد.

میافتد؟
باز بودن مسجد در ساعات روز را در شورای فرهنگی مطرح کردیم .به
نظر میرسد باید مساجد را به دو بخش تقسیم کرد .یکی مساجدی که
در ساعات غیر نماز مردم به آن مراجعه میکنند و دیگری مساجدی که
مانند مسجد ما محلی است .چون مراجعهکننده زیادی در ساعات خارج
از زمان نماز نداریم ،اعالم کردهایم که تا دو ساعت بعد از نماز مسجد باز
است .البتهاین صرفاً به شبستان اصلی مربوط است و در غیر ساعات نماز،
بخش هشتی و مختص به مقبره شهدا باز است .عالوه براین دانشآموزان
و جوانان در مسجد ما میتوانند تا هر زمانی که بخواهند ،درس بخوانند و
تا وقتی که حضور داشته باشند ،مسجد برای آنها باز است.

دربارهاجرایبرنامههایمشترکمساجدیکمنطقه
و ارتباط با یکدیگر تجربهای داشتهاید؟
در روزهای  21ماه رمضان از مساجد اطراف دعوت میشود که به طور
دسته جمعی به زیارتگاه شهدا بیایند .د ر این مراسم حدود ده مسجد
دعوت میشوند و در دســتههای منظم عزاداری بهتدریج وارد مسجد
میشوند .بعد ا ز اینکه در مسجد از سخنرانی بهرهمند میشوند ،مراسم
عزاداری مشــترک انجام میشــود .به طور کلی اجتماع اهالی محل و
نمازگزاران مســاجد مختلف در یک مسجد خوب است و موجب انس
مردم و ائمه جماعات آن منطقه میشود .برای ائمه جماعات هم خوب
است که چنین جلسات مشترکی وجود داشته باشد که البته به نحوی
این جلسات برگزار میشود.

اولویــت کارکردهای مســجد را چگونه ارزیابی

ارتباط مسجد فائق با مدارس منطقه چگونه است؟
بنده برای تقویت پیوند مسجد و مدرسه با آموزش و پرورش ارتباط برقرار
کردم .آنها هم با مدارس نامهنگاری کردند .به دنبالاین ارتباط ،مدارس،
دانشآموزان را برای زیارت شهدا میآورند ،نماز میخوانند و ما از آنها
پذیرایی میکنیم .گاهی هم جشن تکلیف پسران و دختران را در مسجد
فائق برگزار میکنیم.

؟؟؟؟

در مسجد فائق چقدر به اقامه نماز جماعت صبح
اهتمام ورزیده میشود؟
ما در مسجد اعالم کردهایم که نماز جماعت صبح در مسجد برگزار میشود
و کسانی که میتوانند شرکت کنند ،حضور داشته باشند .در حال حاضر
حدود بیست نفر در نماز جماعت صبحهای مسجد فائق شرکت میکنند.
رابطه شما با هیئتامنا و خدام و نقش آنها در مسجد
فائق چیست؟
ی این مسجد ،هم جوانان حضور دارند و هم بزرگترها .تجربه
در هیئتامنا 
نشان دادهاین ترکیب خوب است تا هم از تجربیات بزرگترها استفاده شود
و هم از شور و نشاط جوانان .هیئتامنا بازوی امام جماعت است.
خادم مسجد هم که شرح وظایف خود را دارد .دراین مسجد یک نفر بر
عملکرد خادمها نظارت دارد .من هم البته با آنها ارتباط دارم و بر کارشان
نظارت میکنم.
توصیه شده است که د ِر مساجد ،از قبل از نماز ظهر تا
بعد از نماز مغرب و عشا باز باشد .آیااین اتفاق در مسجد فائق
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میکنید؟
ط ایمانی بین نمازگزاران
اقامه نماز ،تعلیم معارف دین ،بیان احکام و ارتبا 
در اولویت هســتند .بنده اهتمام دارم بین دو نماز چند دقیقه حدیث
بخوانم و آن را توضیح دهم .باید بهاین موضوع هم اشاره کنم که وقتی
گفته میشود نباید امام جماعت نماز مردم را به گروگان بگیرد ،مربوط به
سخنرانیهای طوالنی است.

دربارهنحوهادارههزینههایمسجدچهمدلیراپیشنهاد
میکنید؟آیاوجودموقوفاتورقباتبرایمسجدمفیداست؟
مسجدی که درآمد نداشته باشد ،نمیتواند هزینهها را جبران کند .در
گذشته مساجد به موقوفات متکی بودند و االن هم خوب است که مؤمنان
برای مســجد ،موقوفات و رقباتی راایجاد کنند .مسجد فائق موقوفه
مستقلی ندارد ،اما صندوقی در داخل مسجد داریم که هر کس تمایل
داشته باشد ،میتواند به آن کمک کند.
در حال حاضر تالش میکنم خانهای برای امام جماعت بعدی تهیه کنم
و موقوفهای را برای مسجد فراهم آوریم.
چه نکاتی برای برگزاری صحیح مراســم جشن و
عزاداری در مسجد رعایت میکنید؟
در مسجد برای جشنها مداحانی را دعوت میکنیم که شادمانی مردم
را تأمین کنند و سفارش میکنم روضه نخوانند .مراسم جشن و عزا باید
ال متمایز باشند .ذهن مردم به علت گرایش به تلویزیون و
از یکدیگر کام ً
وسایل تصویری ،کمتر تحمل سخن غیرتصویری دارد.
نکته دیگر آنکه اگر روحانی بتواند برخی اشعار را با آوای خوب بخواند،
جذاب خواهد بود.
اقدامات مرکز رسیدگی به امور مساجد را در پیشبرد
اهداف و مأموریتهایش چگونه ارزیابی مینمایید؟
افتخار میکنیم که تحت والیت مقام معظّ ــم رهبری و از طریق مرکز
رسیدگی به امور مســاجد هدایت میشــویم .این مرکز هدایتها و
راهنماییهای کتبی و شــفاهی خود را به مســاجد ابــاغ میکند.
پشتیبانیهای مرکز برای مساجد بسیار مفید است .اگر هر مسجدی
بتواند برنامههایش را به سایر مساجد منتقل سازد ،باعث رشد مساجد
دیگر میشود .به طور کلی بنده اقدامات مرکز رسیدگی به امور مساجد
را شایسته ارزیابی میکنم.
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امامجماعتموفق
وقت اضافی ندارد!
حجتاالسالموالمسلمینسیدابراهیمجذبی

حجتاالسالم و المسلمین سید ابراهیم جذبی که یکی از ائمه
جماعات شناخته شده در شرق تهران محسوب میشود ،حدود
 24سال است که در مسجد روحانی مشغول به فعالیت است.
ایشان در اوایل در تهران خدمت آیتاهلل مجتهدی و آیتاهلل
حق شناس بود ،تا اینکه به قم مشرف شد و بعد از سال  42و پس
از گذراندن دروس سطوح حوزه ،از درسهای آیتاهلل العظمی
گلپایگانی ،آیتاهلل العظمی اراکی ،آیتاهلل العظمی مرعشی و
آیتاهلل حرمپناهی بهره برد .در سال  1370به تهران برگشت و
با کمک مردم مسجد روحانی را گسترش داد .یکی از آثاری که
ایشان در سالهای اخیر مشغول نوشتن آن بودند کتاب «االدب
و اآلداب» درباره سنتهای پیامبر اسالم(ص) بود ،که البته چند
سالی است که نیمهکاره رها شده است.
رمز موفقیت یک امام جماعت موفق
برای امام جماعت در درجه اول اخالص اهمیت دارد .توفیقی است که
خداوند مسجد را در اختیار انسان گذاشته است .بنابراین ،ما باید در درجه
اول با اخالص باشیم و با عزتنفس هیچ توقعی از هیچ کسی نداشته باشیم
و با حضور مرتب در مسجد و حسن اخالق ،با مردم رفتار کنیم.
مرحومآیتاهللمجتهدیبهطالبمیگفتاگربرایتبلیغبهجاییرفتید،
یک کشمش از کسی نگیرید .بنده در این مسجد از هیچ کسی هیچ گونه
توقعی نداشتهام .اگر ما از مراکز و سازمانهای دولتی هم توقعی داشته
باشیم ،این موجب میشود که توقعی وجود بیاید که حق پوشانده شود.
امام جماعت باید به موقع در مسجد حضور داشته باشد .بنده یک ساعت
قبل از اذان در مسجد هستم و مشکالت مختلف را پیگیری میکنم.
مسجد باید جوابگوی نیازهای مادی و معنوی اهالی محل باشد .امام
جماعت باید خود را وقف مســجد کند؛ برخی کارهای اجرایی خارج
مسجد باعث میشود امام جماعت به کار اصلی خود نرسد.
امام جماعت هم باید به کارهای علمی برسد و هم کارهای خدماتیاش را
انجام دهد .امام جماعت موفق وقت اضافی ندارد تا صرف کارهای دیگر کند.
بنابراین ،امام جماعت موفق باید واجد مختصاتی باشد؛ وقتشناسی،
حضور به موقع در مسجد ،توقع نداشتن از مردم ،جوابگوی نیازهای
مادی و معنوی بودن ،برقراری رابطــه صمیمانه با مردم ،مناعت طبع
داشتن ،اخالق خوش و ظاهر پسندیده داشتن ،دخالت ندادن بستگان
در کارهای مسجد ،آزاده بودن و توکل به خداوند داشتن از مهمترین
این ویژگیها است.
به نظر من یکی از آموزههای زیربنایی ،فرمایشات پیامبر(ص) در حادثه
غدیر خم است و این باید توسط ائمه جماعات سرلوحه قرار گیرد .در

ضرورت شناخت غدیر در اســام همین بس که بدون شناخت ولی
خداوند ،هیچ عبادتی مقبول نیست.
نکته دیگر اینکه ائمه جماعت که کاری حساس و پیچیده دارند ،باید
دورههای آموزشی علمی و اخالقی را بگذرانند و به آنها مجوز و مدرک
داده شود.
ویژگیهای مسجد طراز اسالمی
مساجد اولین پایگاهی اســت که خداوند برای بشر مقرر فرموده است و
امیدواریم از این پایگاه برای رفع نیازهای مادی و معنوی مردم استفاده
کنیم.
اینکه مسجد طراز اسالمی توسط مقام معظم رهبری رایج شده است،
جای تشکر دارد .مسجد باید بانشــاط و جوانپسند باشد و این باید با
اخالص و تحصیالت همراه باشــد .ما در جوانی شبانه روز در مسجد
بودیم .مسجد طراز اسالمی همچنین باید ظاهری تمیز داشته باشد.
چون مسجد محل رجوع همه مردم اســت ،هر چند زینت کردن آن
مزمت شده ،اما آراستگی آن ضروری است.
برنامههای مســجد برای جذب و تثبیت حضــور کودکان و
نوجوانان
جذب مردم و جوانها به مسجد یک هنر است و الزمه آن بیتوقع بودن.
امام جماعت حتی نباید توقع ســام داشته باشــد .قناعت و دوری از
تشریفات و تجمالت هم الزمه امام جماعت در مسجد است.
ائمه جماعات باید به سیره پیامبر اســام(ص) را در همه زمانها عمل
کنند .از ابتدایی که بنده به مسجد روحانی آمدم ،برای همه اقشار و سنین
برنامههای جداگانه گذاشتیم .ما در تمام موالید و وفیات برنامه میگذاریم
و به اسامی و القاب مسجدیها هدیه میدهیم و همین باعث میشود در
طول سال جمعیت زیادی در این مسجد حضور پیدا کنند .نکته دیگر
اینکه امام جماعت باید از جوانان به عنوان نیروهای اجرایی بهره ببرد.
نقش پدری و مدیریتی امام جماعت
اگر امام جماعت بخواهد جناحی و خطی عمل کند ،موجب قهر یک گروه
خواهد شد .امام جماعت مدیریت محله را دارد ،اما نباید با همه سازش کند.

؟؟؟؟؟
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ما معتقدیم هر جناحی یک محسنات و اشتباهاتی دارد .امام جماعت باید راه صحیح
را به مردم ارائه دهد .در امور کشورداری و سیاستگذاریها همه مردم باید از مقام
معظم رهبری حمایت کنند ،البته در امور عبادی دیگر مردم میتوانند از دیگر مراجع
عظام تبعیت داشته باشند.
مناسبترین روش برای اداره کردن هزینههای مسجد
مساجد خانه دوم مردم است و نباید توسط کسانی غیر از خود مردم اداره شود.
مردم باید در خیر و شر مسجد دخالت داشته باشند .اگر این طور نباشد ،مردم هم
در خدمات و هزینهها وارد نمیشوند.
آیتاهلل برهان در دوره جوانی استاد ما بود .ایشان وقتی مسجد لرزاده را بنا میکردند
گفتند که مسجد نباید موقوفه داشته باشد .این مسجد روحانی هم موقوفه ندارد.
بنده معتقد هستم مسجد نباید از شهرداری و نهادهای دیگر پول بگیرد.
مردم مسجد ما چون میبینند که از جایی پول نمیگیریم ،با طیب خاطر کمک
میکنند .ما حتی از امور مساجد هم کمک نگرفتهایم .صرفهجویی در هزینههای
مسجد هم موجب جذب اعتماد مردم برای کمک و در نهایت بینیازی مسجد از
کمکهای جانبی میشود.
مراکز فرهنگی موازی مسجد
مراکز و نهادهای فرهنگی موازی مسجد شاید زمانی بر اساس مصلحتی ایجاد شده
باشند ،اما نکته مهم این است که مراکز فرهنگی آن جور که باید و شاید نمیتوانند
این بودجهها را صــرف آموزشهای صحیح کنند و بیشــتر بودجه صرف ظواهر
میشود.
ارتباط با همسایگان ،اهالی مسجد و به خصوص خانوادههای شهدا
یکی از کارهای ما در مسجد روحانی این بود که در هفته یک روز به منزل یکی از
شهدا میرفتیم و چندین سال این کار را کردیم .پس از آن هم به یاد شهدا هر هفته
در مسجد مراسم ویژهای برگزار میشود.
عیادت از مریضان ،رفع اختالفات ،شرکت در مراســم مختلف هم وظیفه امام
جماعت است که در واقع پدر معنوی مسجد محســوب میشود .در اختالفات
خانوادگی هم تا جایی که توانســتهام وســاطت کردهام؛ چراکه رفع اختالفات
مؤمنین یکی از نقشهای امام جماعت است .باید بگویم که اخالق خوش زینت
امام جماعت است.
پیوند مسجد و مدرسه
درباره ارتباط مدرسه و مسجد هم ما پیش از این به مدارس میرفتیم ،اما این کار به
نیروهای مددکار نیاز دارد .به خصوص در سالهای اخیر به علت ناتوانی بنده ،دیگر
امکان ادامه دادن آن طرح وجود نداشت .در مسجد ما شناسایی جوانان نخبه از طریق
بسیج صورت میگیرد .عالوه بر اینها برخی مدارس در جماعت شرکت میکنند.
اقامه نماز جماعت صبح
این موضوع اهمیت ویژهای دارد .امام جماعت برای برپایی نماز صبح باید منافع
نماز جماعت صبح را برای مردم بیان کند.
مراسم عزاداری و ختم در مسجد
در مراسمها و به خصوص عزاداریها نباید جنبههای اخالقی فراموش شود .چراکه
عزاداری مقدمهای برای فهم و تبعیت از امام است و انسان نباید به شعرخوانی و
سینهزنی اکتفا کند .اینکه اخیرا مراسم ختم بدون سخنران برگزار میشود ،یک
فاجعه است .باید ما برای بازماندگان وعظ بیان کنیم و درست نیست اینکه برخی
به مداحی اکتفا میکنند.
ارزیابی اقدامات مرکز رسیدگی به امور مساجد
کار امور مساجد در چند سال اخیر معجزه بوده است .امیدوارم که موفقیتهای امور
مساجد ادامه داشته باشد .تحول فکری خوبی نیز در امور مساجد اتفاق افتاده است.

طبققانونمسئولیت
مدنی ،کارگزاران
مسجد مسئول جبران
خسارات مادی و معنوی
شخص آسیبدیده در
مسجدهستند
گفتگوباحجتاالسالموالمسلمینسعیدیان

در میان پروندههایی که در دفتر حقوقی مرکز رسیدگی به امور
مساجد مطرح شد ،پرونده مسجدی در منطقه بازار تهران بود
که بنا بر آن در مراسم دعای روز عرفه ،جاکفشی مسجد سقوط
میکند و دســت فردی که در مراسم دعا شــرکت کرده و در
نزدیکی آن بود ،میشکند.
به دنبال این حادثه شکایتی از امام جماعت و هیئتامنا توسط
فرد آسیبدیده اقامه و پرونده در یکی از شعب دادسرای ویژه
روحانیت پیگیری شد .بعد از چند جلســه درباره این پرونده،
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حســب تقاضای امام جماعت ،پیگیری آن به دفتــر حقوقی مرکز
رسیدگی به امور مساجد ارجاع شد .در این مرحله تفهیم اتهام انجام
پذیرفته ،قرار صادر شده و وثیقهای معیّن گشته بود.
در همان ابتدا جلسات متعددی با مصدوم و پدرش صورت گرفت
و تالش شد نرخ دیه حســب نظر پزشــک قانونی پرداخت گردد
تا از ادامه رونــد از طریق مراجع قانونی جلوگیری شــود که بنا بر
استداللهای فرد آسیبدیده ،این پرونده از طریق مراجع قضایی
پیش رفت.
در نخستین گام تقاضای کارشناســی صورت گرفت .با توجه به
اینکه این مســئله عمدی نبود و بر اثر بیاحتیاطی صورت گرفته
بود ،شعبه مربوط با درخواست کارشناسی موافقت کرد تا میزان
تقصیر توســط کارشناس رسمی دادگســتری معیّن گردد .طی
بررسیها ،تقصیر مسجد کاهش یافت و درصدی از تقصیر به خاطر
بیاحتیاطی بر عهده فرد آســیبدیده قرار گرفت و امام جماعت
و اعضای هیئتامنا نیز به میزان تقصیرشان ،مقصر شناخته و به
پرداخت دیه محکوم شدند.
نکتهای که در بررســی این پروند ه باید مد نظر قرار گیرد ،این است
که مساجد شخصیت حقیقی نیستند ،بلکه جایگاه حقوقی مستقل
دارند .بند  2ماده  3قانون تشکیالت اوقاف و امور خیریه به این مسئله
صراحت دارد که هر موقوفه دارای یک شــخصیت حقوقی مستقل
است .البته مسجد جزء نهادهای حکومتی یا دولتی نیست و شخصیت
مستقل دارد.
ماده یک قانون مسئولیت مدنی میگوید« :هر کسی که بدون مجوز
قانونی ،عمدا ًو یا در نتیجه بیاحتیاطی ،به جان ،سالمتی ،مال ،آزادی،
حیثیت ،شــهرت تجاری و یا هر حقی که قانون برای فرد قائل شده
است ،آسیب مادی و یا معنوی بزند ،مســئول جبران خسارت فرد
آسیبدیده است» .در اینجا بحث این است یک شخصیت حقیقی یا
حقوقی باعث شده است که فردی آسیب ببیند .در مسجدی که ذکر
شد ،فردی برای دعا و نیاش آمده بود ،اما جسمش آسیب دید و دستش
شکست؛ بنابراین مسئولیت مدنی آن متوجه شخصیت حقوقی مسجد
است و امام جماعت و اعضای هیئتامنا مسئولیت حقوقی دارند و باید
ت وارده را جبران کنند.
خسار 
اخیرا ً در آیین دادرسی کیفری اصالحیهای صورت گرفته است که بنا
بر آن دادگاه میتواند جایگاه حقوقی مسجد را محکوم کند؛ اما طبق
قانون مسئولیت مدنی ،مسئولیت حقوقی و قانونی مسجد بر عهده امام
جماعت و اعضای هیئتامنا است.
نکته دیگر آنکه با همت مرکز رسیدگی به امور مساجد برای پیشگیری
از این اتفاقات ،بیمه مســئولیت مدنی در نظر گرفته شده است که
ساالنه با پرداخت حدود  180هزار تومان توسط مسجد ،همة خساراتی
که مسجد در آن مقصر شناخته شود ،توسط شرکت بیمه طرف قرارداد
تأمین میگردد و اگر اتفاقی برای نمازگزار یا یکی از کارگزاران مسجد
رخ دهد که مسجد مقصر شناخته شــود ،جبران خسارات مادی بر
عهده بیمه است.
در پایان میتوان اینگونه جمعبندی نمود که کارگزاران مسجد طبق
قانون مسئولیت مدنی در قبال فرد آســیبدیده در مسجد مسئول
هستند و باید خسارات مادی و معنوی را جبران نمایند.

گفتگوباحجتاالسالموالمسلمینبصیری

ارزیابی برنامهها،
فعالیتها و وضعیت
مساجدناحیهشهیدباهنر

مدیر ناحیه شهید باهنر به ارزیابی اجمالی فعالیتها ،برنامهها و وضعیت
مساجد ناحیه شهید باهنر پرداخت.
حجت االسالم و المسلمین احمد بصیری درباره وضعیت نهضت قرآنی
در مساجد ناحیه با بیان اینکه کرسی تالوت مد نظر مرکز ،شاخصهای
ویژهای دارد ،گفت :حدود  25مسجد در این ناحیه کرسیهای تالوت را
به صورت مهندسیشده برگزار میکنند.
وی با اشاره به اینکه در کنار این مساجد ،هفت مسجد واجد دارالقرآن
فعال هستند ،توضیح داد :البته این مساجد کرسیهای تالوت را نسبت
به دیگر مساجد به صورت فعالتری برگزار میکنند و البته این سخن
بدین معنی نیست که این مساجد کرسیهای تالوت را به صورت مطلوب
برگزار میکنند.
مدیر ناحیه شهید باهنر در ادامه افزود :درباره طرح پیوند مسجد و مدرسه،
جلسات زیادی با حضور ائمه جماعات ،مدیران و معاونان پرورشی برگزار
شده است .اخیرا ً نیز نشستی با حضور ده نفر از ائمه جماعات با برخی از
مدیران مدارس و معاونان پرورشی مدارس منطقه 1و 3برگزار شد .عالوه
بر این ما برای عملیاتی کردن تفاهمنامه مرکز با آموزش و پرورش ،یک
مجتمع آموزشی را به عنوان پایه کار انتخاب کردهایم.
وی در تشریح وضعیت اقامه نماز جماعت صبح در مساجد ناحیه گفت:
نماز جماعت صبح در منطقه 1در شصت مسجد و در منطقه 3در بیست
مسجد برپا است.
حجت االسالم و المسلمین بصیری خاطرنشان کرد :بانک اطالعات سجم
در این ناحیه تکمیل شده است ،اما در برخی موارد اطالعات با هم تطبیق
ندارد که در حال پیگیری برای رفع اشکال فنی احتمالی از واحد مربوطه
هستیم.
وی بیان داشــت که همة دورههای آموزشی ائمه جماعات ،امنا و خدام
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مجموعه تولیدات محتوایی برگرفته از فرمایشهای رهبر فرزانه انقالب
اسالمی در دیدار ائمه جماعات اســتان تهران در اختیار عالقهمندان
موضوعات مسجدی قرار گرفته است.
مسجد تراز اسالمی یکی از کلیدواژههای اصلی و اساسی فرهنگ اصیل
اسالمی است؛ پایگاه مهمی که مرکز پرورش نسل مؤمن ،تراز و برگزیده
است ،جایگاه استراتژیک و راهبردی که بقا و دوام و اعتالی مکتب ژرف
حضرت ختمی مرتبت ،رســول اعظم (صلی اهلل علیه و آله) در جامعه
معاصر به نحوه ظهور و بروز آن وابسته است.
اما در روزگا ما با آغاز نهضت حضرت امــام روح اهلل (ره) این حقیقت
کمرنگ شــد و چهره واقعیتر و اصیلتری به خود گرفت؛ تا جایی که
در سالهای منتهی به پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی ،مسجد تراز
اسالمی تقریباً با تمام ویژگیها به منصه ظهور رسید.
رهبر معظّ م انقالب اسالمی به عنوان پرچمدار اسالم ناب در سالهای
رهبری خود در ســخنرانیهای مختلف و پیامهای گوناگون ،به تبیین
مسئله مسجد تراز اسالمی و برشمردن مؤلفههای این مفهوم عمیق در
جامعه امروز پرداختهاند که به یقین ،نقطه اوج آن در دیدار با جمعی از
امامان جماعت مساجد استان تهران در مرداد سال  1395به ثبت رسید.
دیدار ائمه جماعات استان تهران با رهبر معظّ م انقالب در روز جهانی
مسجد را میتوان نقطه عطفی بر طرح دغدغهها و تأکیدات معظّ م له در
خصوص احیای جایگاه پراهمیت مساجد دانست .این جمالت طرح یک

دغدغه مهم از سوی معظّ م له در خصوص برقرار بودن مسجد است که
پیش روی همة دستاندرکاران ،متولیان و بهویژه مخاطبان کلیدی این
دیدار (ائمه محترم جماعات) قرار گرفته و مستلزم برنامهریزی ،اهتمام و
سرمایهگذاری بیشتر میباشد.
از این رهگذر مجموعه تولیدات محتوایی برگرفته از سخنان رهبر فرزانه
انقالب اسالمی در دیدار ائمه جماعات استان تهران به همت معاونت
فرهنگی مرکز رسیدگی به امور مســاجد در دسترس ائمه جماعات و
سایر عالقهمندان به موضوعات مسجدی قرار گرفته است.
کتاب فرمایشهای مقام معظّ م رهبری ،ویژهنامه عهد جانان ،بروشور
خاطرات مسجدی ،بروشور مسجد هسته مقاومت فرهنگی ،بروشور
مسجد برقرار ،لوح فشرده فیلم کامل دیدار ،لوح فشرده نماهنگ ،لوح
فشرده مجموعه پوستر ،سخننگاشت مســجد تراز اسالمی ،کتابچه
سرگذشــت مســجد و تقویم رومیزی یادبود دیدار از محتویات این
مجموعه چندرسانهای میباشد.
نماز جماعت برقرار ،برنامههای پررونق فرهنگی و اجتماعی ،خدمت
افتخاری ،گردآوری و حفظ تاریخ و سرگذشتپژوهی مساجد ،تبیین
اهمیت مسجد ،تبیین نقش مســجد ،خاطرات مسجدی مقام معظّ م
رهبری ،مقابله با سکوالر شدن مسجد ،باز بودن مساجد از نماز ظهر تا
عشا و برنامهریزی برای جذب جوانان ،از مهمترین محورهای موضوعی
است که در این مجموعه محتوایی بدان پرداخته شده است.

شماره  198شوال 1438

نکات بهداشتی ساختمان مسجد
 -1کف قسمتهای اصلی مســجد باید از جنس مقاوم و قابل شست
وشو و بدون فرو رفتگی بوده و هنگام تردد ایجاد گرد و خاک ننماید.
 -2ساختمان دیوار قسمت اصلی مسجد باید از جنس مقاوم و به نحوی
باشد که از ورود حشرات و جوندگان در امان بوده و صاف و برنگ روشن
قابل نظافت باشد.
 -3در و پنجرههای مسجد باید سالم بدون شکستگی ،ترک خوردگی،
زنگ زدگی و همواره تمیز و پاکیزه بوده از ورود حشرات جلوگیری به
عمل آورد.
 -4سقف باید از جنس مقاوم و به رنگ روشن قابل نظافت باشد.
 -5پوشش سطح حیاط صحن و شبستان مسجد باید از جنس مقاوم
و قابل شست و شو و دارای شیب کافی به سمت چاه فاضالب و همواره
تمیز و پاکیزه باشد.
 -6دیوارهای شبستان و صحن حیاط مســجد باید سالم و مقاوم در
برابر جوندگان و پوشش سطح داخلی آن قابل نظافت و حتی المقدور
صاف باشد.
 -7قسمت اصلی مساجد باید مجهز به سیستم قابل قبول و بهداشتی
برای تأمین حرارت و برودت و تهویه به تناسب فضای مسجد و جمعیت
استفاده کننده باشد.
 -8پیشبینی الزم برای تأمین نور به صورت طبیعی یا مصنوعی در تمام
قسمتهای مسجد اعم از داخل آبدارخانه ،کفشداری ،وضوخانه ،توالت
و دست شویی با رعایت کامل مسائل ایمنی ضروریست.
 -9آّب مصرفی در تمام قسمتهای مســجد باید سالم و مورد تأیید
مقامات بهداشتی باشد.
 -10فاضالب تولیدی در آبدارخانه و حیاط ،توالت ،دســت شویی و
وضوخانه باید به طریق بهداشتی دفع گردد.
 -11وجود وضوخانه با شرایط مناســب بهداشتی و ظرفیت کافی به
تناسب تعداد مراجعین به مسجد ضروری است.

 -12کف قســمت وضوخانه باید از جنس مقاوم و قابل شست و شو و
دارای شیب کافی بطرف کف شور و چاهک فاضالب باشد.
 -13پوشش سطح داخلی دیوارهای قسمت وضوخانه باید از کف
تا زیر سقف از کاشی ،سنگ و یا سرامیک باشد و یا حداقل سیمان
صاف تخت مالهای و لیســهای و به رنگ روشــن و همواره تمیز و
پاکیزه باشد.
 -14شیرهای برداشت قســمت وضوخانه باید همواره سالم و بدون
اینکه موجب پراکندگی و ترشح آب شود قابل استفاده بوده و تعداد آنها
متناسب با مراجعین مسجد در ساعات و ایام شلوغ باشد.
 -15وجود ظرف محتوی صابون مایع در مجاورت هر شیر برداشت در
قسمت وضوخانه اجباریست.
 -16وجود تعداد کافی توالت بهداشتی به تناسب تعداد مراجعین به
مسجد در ساعات و ایام شلوغ ضروریست.
 -17کف توالت باید از جنس مقاوم و قابل شست و شو و دارای شیب به
سمت سره و چاهک توالت بوده و همواره تمیز و پاکیزه باشد.
 -18استفاده از سر توالت ســاخته شده از جنس مقاوم و صاف صیقل
بدون شکستگی قابل شست و شو و مجهز به شتر گلو الزامی است.
 -19دیوارهای توالت باید از کف تا زیر ســقف از کاشــی ،سنگ و یا
سرامیک به رنگ سفید و همواره تمیز و پاکیزه باشد.
 -20سقف توالت باید صاف و از جنس مقاوم به رنگ روشن روغنی و
همواره تمیز باشد.
 -21وجود شیر برداشت (حتی المقدور مجهز به شلنگ خرطومی) در
داخل هر توالت الزامی است.
 -22پیش بینی الزم برای تهویه کامل و نیز جلوگیری از ورود حشرات
بداخل محوطه عمومی و هر یک از توالتها بعمل آید.
 -23وجود تعداد کافی دستشوئی بهداشتی متناسب با تعداد مراجعین
در ساعات و ایام شلوغ الزامی است.
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تخریب اندیشه «تخریب
قبور» در محکمه علمای عامه
ْك دِينِي
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أُرِيدُ أ َنْ أ َ ْعر َ
اکنون سید شاعرانی
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ظهور فرقه ضاله وهابیت و تخریب قبور مطهر ائمه اطهار به پشتوانه فتاوای فردی به نام ابن تیمیه ،بهانه ای شد تا در این
یادداشت به یکی از دیدگاه های شاذ و نادر این فرد بپردازیم .نکته قابل توجه در این میان ،موضع گیری و تنش زیاد علمای
اهل سنت با ابن تیمیه است که به نمونه هایی از آن اشاره خواهیم کرد .اکنون برآنیم تا با بررسی احادیث و روایات مبنی بر
زیارت قبر پیامبر(ص) و سایر مسلمانان ،نظر اهل سنت را در این مسئله از دیدگاه روایی و سیره و رفتار اصحاب بررسی کنیم.

روایات زیارت قبر پیامبر(ص)
چند نمونه از این روایات که تمامی راویانش توسط علمای اهل سنت
توثیق شده اند را تنها بیان می کنیم.
«من زار قبری وجبت له شــفاعتی» .این حدیث در بیشتر منابع اهل
سنت آمده است (سنن دارقنطی ،ج ،2ص.)278
«من جائنی زائرا ال تعمله ـ ال تحمله ـ إال زیارتی کان حقّا َعلَیَّ أن أکون
له شفیعا یوم القیامة» این حدیث که به نقل از عبداهلل بن عمر است ،در
شانزده منبع اهل سنت آمده است (المعجم الکبیر ،ج ،12ص.)291
«من حَ جَّ فزا َر قبری بعد وفاتی کان کمن زارنی فی حیاتی» .این حدیث در
 25منبع از منابع اهل سنت نقل شده است (المعجم الکبیر ،ج ،12ص.)406
زیارت قبر سایر مسلمانان
همچنین نمونه هایی از سنت پیامبر (ص) ،صحابی و بزرگان مورد اتفاق
اهل سنت درباره زیارت قبور سایر مسلمانان به این قرار است:
امام محمد باقر (ع) میفرمایند« :إنّ فاطمة بنت رسول اهلل کانت تزور
قبور الشــهداء بین الیومین و الثالثة  ...و کانت تزور قبر حمزه ،ترمّه و
تصلحه و قد تعلّمته بحجر» ...( .آن را تعمیر و بازسازی میکرد و سنگی را
به عنوان عالمت روی قبر گذاشت) (المصنف عبدالرزاق ،ج ،3ص572؛
السنن الکبری ،ج ،4ص.)178
ابن مسعود میگوید :پیامبر فرمودند« :أال فَزور القبور ،فإن ّها تَ َزهُّد فی
الدُّنیا و تُذَ کّر اآلخرة» (سنن ابن ماجه ،ج ،1ص.)501
عایشــه میگوید :پیامبر(ص) همواره در آخرین بخش از شب خانه را

به قصد زیارت بقیع ترک میکرد و وقتی وارد آنجا میشد ،میفرمود:
«السالم علیکم دار قوم مومنین ،وآتاکم ما توعدون غدا مؤجلون و إن ّا إن
شاءاهلل بکم الحقون .اللهم اغفر ألهل البقیع الغرقد» (وفاء الوفا بأخبار
المصطفی ،ج ،3ص.)883
ابن ابی ملیکه میگوید :عایشه را دیدم که قبر برادرش عبدالرحمان را (که
در مکه دفن شده بود) زیارت میکرد (مصنّف عبدالرزاق ،ج ،3ص.)570
خطیب بغدادی مینویسد :از حســن بن ابراهیم ـ بزرگ حنبلیهای
عصر خود ـ شنیدم که میگفت :هر مشکلی که برای من پیش میآمد،
به زیارت قبر موســی بن جعفر (ع) میرفتم و به او متوسل میشدم.
خداوند نیز آنچه را دوست میداشــتم ،برای من آسان میکرد (تاریخ
بغداد ،ج ،1ص.)120
ذهبی در «میزان االعتدال» مینویسد :بر روی قبر احمد بن حنبل ـ امام
حنبلیها ـ ضریحی نصب شده و مکان زیارتی است (میزان االعتدال،
ج ،1ص.)114
قبر ابوحنیفه نعمان بن ثابت ـ پیشــوای حنفیها ـ در اعظمیه بغداد،
مکان زیارتی معروفی است .نقل شــده که امام شافعی هر روز شنبه،
ابوحنیفه را زیارت میکرده است (تاریخ بغداد ،ج ،1ص.)123
نمونههایی از موضعگیری علمای اهل سنت در برابر توهّمات
ابن تیمیه
غزالی :هر کس در زمان حیات پیامبر (ص) با مشاهده آن حضرت تبرک
میجست ،باید بعد از رحلتش به واسطه زیارت آن حضرت تبرک بجوید.
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جایز است انسان برای زیارت پیامبر(ص) بار سفر ببندد و حدیث «ال
تشدّ الرحال» مانع از این کار نیست (احیاء علوم الدین ،ج ،2ص.)247
قسطالنی:گفتارابنتیمیهدرموردمنعزیارتقبرپیامبر(ص)اززشتترین
مسائلی است که از وی نقل شده است (ارشاد الساری ،ج ،2ص.)329
نابلسی :این نخستین گرفتاری نیست که ابن تیمیه و پیروانش در آن
قرار گرفتهاند ...اینگونه فتواها (منع سفر برای زیارت و توسل نمودن)
نشانه سبکسری بیشرمانه او است که موجب شد علما به طور قاطع
در مقابل او بایستند ،به گونهای که حصنی دمشقی در کتاب مستقلی او
را رد کرده و به کفر وی تصریح نموده است (الحضرة اإلنسیة فی الرحلة
القدسیة ،ص.)129
عزامی شافعی :ابن تیمیه بر جناب پیامبر (ص) نیز جسارت کرد و گفت :بار
سفر بستن برای زیارت آن حضرت گناه است( ...فرقان القرآن ،ص.)133
هیثمی شــافعی بعد از آنکه با دالیلی جواز زیارت قبر پیامبر (ص) را
ثابت میکند ،میگوید :اگر کسی بگوید چگونه شما بر جواز زیارت و
سفر برای پیامبر(ص) اتفاق نظر علما را مطرح کردهاید در حالی که ابن
تیمیه مشروعیت سفر و زیارت را انکار کرده است؟ در جواب میگوییم:
مگر ابن تیمیه کیست و چه ارزشی دارد که به او توجه شود یا در مسائل
اسالمی و دینی به عنوان مرجع شناخته شود تا نظر او به اجماع علما
خلل وارد سازد .بسیاری از دانشمندان سخنان فاسد و دالیل سست او را
نقد کرده و لغزشهای ابلهانه و تخیالت ناموزون او را آشکار ساختهاند...
(الجوهر المنظم فی زیارة القبر المکرم ،ص.)12
نمونهای از نسبتهای خالف ابن تیمیه به صحابه
ابن تیمیه برخی فتواهایش را به صحابه نسبت میداد؛ از جمله اینکه
صحابه هنگام دعا نزد قبر پیامبر (ص) ،پشت به قبر میکردند و رو به
قبله مشغول دعا میشدند.
ابن تیمیه حتی نام یک صحابه را ذکر نمیکند .این در حالی اســت که
مثالهای نقض بزرگی در میان صحابه وجود دارد ،از جمله عبداهلل بن عمر
کهمیگوید:ازجملهمستحباتایناستکهانسانهنگامدعانزدقبرپیامبر
برود و رو به قبر بایستد و پشت به قبله کند (فضل الصالة علی النبی ،ص.)84
فتوای فقها در این مورد
فتوای مالک در جواب این پرسش :چرا از رسول خدا روی برگردانی در
حالی که او وسیله تو و وسیله پدرت آدم تا روز قیامت است؟ بنابراین
به قبر رو کن و از او طلب شفاعت کن که خداوند میپذیرد( ...وفاءالوفا
بأخبارالمصطفی ،ج ،4ص.)1376
خفاجی میگوید :نظر شافعی و عموم علما این است که هنگام دعا نزد
قبر پیامبر (ص) به او رو کرده و پشــت به قبله نمایند .از ابوحنیفه نیز
همین فتوا نقل شده است (شرح الشافی ،ج ،3ص.)517
فتوای ابراهیم حربی هم مانند محقق حنفی و ســختیانی این است:
هنگام دعا نزد قبر پیامبر (ص) ،پشت خود را به قبله کن و روبروی وسط
قبر بایست (شفاء الســقام ،ص169؛ وفاءالوفا بأخبار المصطفی ،ج،4
ص1378؛ المعرفة و التاریخ ،ج ،3ص.)97
فتوای ابن جماعه :طبق مذهب ابوحنیفه  ...روبروی پیامبر (ص) بایستد،
درحالیکه پشت به قبله( ...وفاءالوفا بأخبار المصطفی ،ج ،4ص.)1378
سمهودی :از اصحاب شافعی و دیگران نقل شده که گفتهاند :زائر کنار
قبر پیامبر (ص) بایستد و پشت به قبله کند ...نظر احمد بن حنبل نیز
همینگونه است (همان).

ُأرِيدُ َأ ْن َأ ْعر َِض
ْكدِينِي
َع َلي َ
بهمناسبت 19شوالوفاتحضرتعبدالعظیمحسنی
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پیشینه عرضه دین
موضوع کسب اطمینان از مطابقت معتقدات دینی با نصوص دینی و
وحی نازل بر پیغمبر اکرم (صلی اهلل علیه و آله) ،و موروث از آن حضرت
به ائمه طاهرین (علیهم السالم) به صورت عرض دین و عقاید یا به صورت
پرسش و سؤال از اصول و مبانی دین ،از زمان پیغمبر (صلی اهلل علیه
و آله) مطرح بوده است .افراد متعهد و بامعرفت ،در این مقام بودهاند تا
دریافتهای دینی خود را به طور مستقیم و در صورت امکان به خود
آن بزرگواران عرضه بدارند یا به علمایی که بر نصوص شریعت احاطه
دارند ،رجوع نمایند؛ کار مهمی که در زمان ما ،اهل ایمان و دیانت کمتر
به آن توجه دارند.
این شخصیتهای بزرگ ،به اینکه در این امور عقیدتی ،اجتهاد کرده
و علم و یقین حاصل نمودهاند ،اکتفا نمیکردند؛ برای اینکه بدانند آیا
دین آنها با «ما نَزَل مِن اهلل عَلی رَسول ِه صلی اهلل علیه وآله و ما عِند األئمه
علیهم السالم» موافق است و مبادا چیزی کم یا زیاد شده باشد ،دین
خود را به امام زمان خود عرضه میداشتند.
از جمله شخصیتهای بزرگی که دین خود را بر امام زمان خود عرضه
داشت ،ابوالقاسم عبدالعظیم بن عبداهلل بن علی بن الحسن بن زید
بن السبط االکبر االمام ابی محمد الحسن المجتبی (علیه الصاله و
السالم) است.
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هر کسی باید مطابق بودن عقاید خود با کتاب و سنت را احراز نماید،
به این ترتیب که:
اوالً :آنچه را به حکم شرع ،اعتقاد ســلبی یا ایجابی به آن واجب است،
بشناسد.
ثانیاً :مطابق بودن عقاید خود با آن را احراز کند.
ثالثاً :در مسائل دیگر که به معنایی که گفته شد ،اعتقاد به آنها واجب
نیست نیز اعتقاد خود را بر کتاب و سنت عرضه نماید.
رابعاً :کتاب و ســنت را بر عقاید خود ،بدون قرینه عقلیه یا شرعیه که
برای عرف روشن باشد و نزد همه قرینیت داشته باشد ،حمل ننماید.
شرح فرازهایی از روایت عرضه دین

م عَدُ وُال ّل َه و طا َع َتهُمْ طا َع ُه ال ّل ِه و َمعْصِ ی َتهُمْ
إِنَّ َولِیهُمْ وَلی ال ّل ِه َو عَدُ وَّهُ ْ
َمعْصِ ی ُه ال ّل ِه

منبر

؟؟؟؟

پینوشت

 .1نجم.23 :
 .2برگرفته از کتاب
«شرح عرض دین»
آیتاهلل صافی گلپایگانی
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از این بیانات حضــرت عبدالعظیم ،اهمیت و عظمــت مقام امامت و
والیت معلوم می شود که در آنچه ذکر شده اســت ،تالی تلو خداوند
متعال میباشند؛ دوست و ولیّ ایشــان ،ولیّ خدا و دوست اوست .از
بعضی احادیث معتبر چنین برداشت میشود که اگر کسی در عبادت
بسیار کوشش کند و به مدتی که نوح قوم خود را به سوی خدا دعوت
کرد ( 950ســال) خدا را بندگی نماید ،روزها را روزه بدارد و شبها را
به عبادت سر کند ،و بین رکن و مقام مظلوم کشته شود ،اما والیت این
بزرگواران را نداشته باشد ،بوی بهشت را استشمام نخواهد کرد.
«مَنْ أَتاکُمْ نَجی َو مَنْ لَمْ ی ْأتِکُ مْ هَ ل ََک»
« َو مَنْ أَطاعَکُ مْ َف َق ْد أَطاعَ ال ّل َه مَنُ عَصاکُمْ َف َق ْد عَصَ ی ال ّل َه»
بر حسب بعضی روایات که از طرق عامه نیز روایت شده ،والیت اهل بیت
(علیهم السالم) به همه معانیاش ،دوستی آن بزرگواران ،و بر شمردن
آنها به عنوان ولیّ امر ،امام و خلیفه ،یکی از چهار امری است که از آن در
روز قیامت از هر بندهای پیش از اینکه قدم از قدم بردارد ،سؤال میشود.
 ...فرزدق در قصیده معروفش میگوید:
«من معشر حبّهم دین و بغضهم کفر و قربهم منجی و معتصم».
إنّ المعراج حقّ و...
 ...اما انصافاً آنچه از ابتدا از این معراج تلقی شد و مؤمنین به آن ایمان
آوردند و پیغمبر اکرم (صلی اهلل علیــه و آله) را تصدیق نمودند و کفار
آن را نپذیرفتند و به استهزا گرفتند ،معراج جسمانی بود .در هیچ کجا
هم نداریم که پیغمبر (صلی اهلل علیه و آله) به آنها جواب داده باشد که
من معراج جسمانی نکردهام که شما نمیپذیرید؛ بلکه ظاهر حالِ آن
حضرت هم تأکید بر جسمانیت معراج بود.
به هر حال بسیاری انکار معراج جسمانی را انکار ضروری دین دانسته و
موجب کفر و ترتب احکام ارتداد میدانند و بعضی هم مقید میکنند،
به صورتی که به انــکار پیغمبر (صلــی اهلل علیه و آله)
برگشت کند .آنچه نباید ناگفته بماند ،اینکه شبهات
بعضی اهل معقول در مورد معراج جســمانی ،که
مستلزم خرق و التیام در افالک است ،همه عالوه

بر اینکه با عمومیت قدرت خدا و صدور خرق عادات بسیار و اخبار رسول
صادق مصدق ،مردود است ،با اکتشــافات ثابت علمی امروز نیز همه
مردود شده است .این حضرات بر اساس تئوریهای خود برای ماسوی
اهلل نقشهای فرضی کشیده بودند و تشکیالت کیهان و افالک را تعیین
کرده و به گمان خودشان نقشــه ربط حادث به قدیم و صدور کثیر از
واحد را نوشته بودند؛ گویی اینکه همهجا و در همه تحوالت و ادوار ،عالم
با خدا بوده است .بر این اساس عالم عقول و مجردات را عنوان کرده و
سلسلههایی در نظر گرفته بودند که با ظهور علوم و فنون جدید ،بطالن
بیشتر نقشههایشان ظاهر شد.
 ...راه صواب و مصون از خطر این اســت که در این امور انسان به اخبار
پیغمبر صادق مصدق اکتفا نماید و به معراج قائل باشــد؛ هر چند از
شناخت چگونگی آن و نحوه فراهم شدن این ســیر برای بشر ،عاجز
بماند؛ از پیش خود چیزی را که از شرع نرسیده نگوید و خود را برای فهم
اینگونه حقایق که مکلف به فهم آنها نیست ،به تکلف نیندازد.
 ...ما مقصود این فاضل را نفهمیدیم .اگر میخواهد بگوید روح یا عقل
آن حضرت با بقای در این جســد عنصری به عالم ارواح و عقول عروج
کرد ،این نیاز به سیر جسم تا منتهی الیه عالم اجسام ندارد و اگر مقصود
این اســت که روح آن حضرت این بدن عنصری را خلع کرد و به عوالم
دیگر شتافت؛ آنهم اول به منتهی الیه عالم ارواح و پس از آن ،عقل آن
حضرت به عالم عقول عروج کرد .از آیات و احادیث معراج این حرفها
ال وجود عوالمی ماورای عالم
فهمیده نمیشود ،مگر با تأویل و توجیه و اص ً
اجسام به معنایی که بر مالئکه «اولی اجنحه» قابل اطالق باشد ،مورد
حرف است و به طور کلی این حضرات برای کائنات برنامهریزی کرده
و عالم ارواح و عقول ساختهاند
و معــراج و حقایــق دیگر را
بر ســاختههای خودشــان
تطبیق و تأویــل مینمایند،
که اگر بگوییــم مصداق «انْ

ُم
هِ ی ّال اسْ ام ٌء سَ مَّیتُمُ وها ا ْنت ْ
ُم ما أ ْنزَلَ اللّــ ُه بِها مِنْ
َو آبا ُؤک ْ
1
سُ لْطان» هستند ،گزافگویی

نکردهایم؛ زیرا مؤیدی از شرع
بر گفتههای خود ندارند.
سید شــبّر از حضرت صادق
(علیه السالم) روایت میکند
لیس مِنْ شــی َعتِنا
که فرمودَ « :
مَنْ أَ ْن َک َر أَ ْر َب َع َه اشیاء :المعراجَ  ،و
المسائله القبر ،و خلْقَ الجن ِه و
2
النار ،والشفاعه».
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اکنونسیدشاعرانی

ابوهاشم یا ابوعامر سید اسماعیل بن محمد یَزید بن رَبیعه حِ ْمیَری معروف به سید حِ ْمیَری (عمان ۱۰۵ق ـ بغداد ۱۷۹ق) از مشهورترین
شاعران شیعه و مدافع و زبان گویای این مذهب بود .طبع شعر وی بهقدری روان و شعرش به حدی فراوان بود که تاکنون کسی موفق به
تدوین دیوان جامع و ضبط همة اشعار او نشده است .فقط  ۲۳۰۰قصیده از هاشمیات او را جمع آوردهاند 1.نقل شده که وی در ابتدا بر مذهب
خوارج بود ،سپس مذهب کیسانیه اختیار کرد و بعدها با عنایت امام صادق (علیه السالم) به مذهب امامیه گرایید و تا پایان عمر شیعه باقی
ماند .امام صادق (علیه السالم) او را «سید الشعراء» خواند .بنا به نقل کشی ،ابوعبداهلل (علیهالسالم) سید را دید و فرمود« :مادرت اسم تو
2
را سید گذاشته است ،تو نیز موفق شدهای و اکنون سید شاعرانی».
سید حمیری در وصف امام صادق (علیه السالم) شعر زیر را سروده است:
أیا راکبا نحو المدینه جسره *** غذافره یطوی بها کل سبسب
اذا ما هداک اهلل عاینت جعفرا *** فقل لولی اهلل و ابن المهذب
اال یا امین اهلل و ابن امینه *** اتوب الی الرحمن ثم تأوبی
ای که بر شتر سختاندام که بیابان با آن درنوردیده میشود ،سواری؛
و مدینه را پیش رو داری!
چون خدایت راهنمایی کرد و جعفر را دیدی ،به ولیّ خدا و پسر کسی
که پیراسته از عیب است ،بگو:
ای امین خدا و پسر امین ،به رحمان توبه میکنم؛ پس بازگشتم.
الیک من االمر الذی کنت مطنبا *** احارب فیه جاهدا کل معرب
الیک رددت االمر غیر مخالف *** وفئت الی الرحمن من کل مذهب

؟؟؟؟؟

سوی ماتراه یابن بنت محمد *** فانه به عقدی و زلفی تقربی
وماکان قولی فی ابن خوله مبطنا *** معا نده منی لنسل المطیب3
به توست از آنچه در آن درازگفتار بودم (و) با هر فصیحگفتار مجاهدت
یکردم.
م 
کار را به تو بازگرداندم ،بیآنکه مخالفت کنم و از هر مذهب به رحمان
بازگشتم.
جز آنچه میبینی (ایمان آوردن بــه امانت تو) که پیمان و تقرب من
بدان است.
و گفته من درباره پسر خوله (محمد حنفیه) دشمنی درونی با نسل
پاکیزه نبود.
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و نیز از اوست:
و لما رایت الناس فی الدین قد غووا *** تجعفرت باســم اهلل فیمن
تجفروا
و نادیت باسم اهلل و اهلل اکبر *** و ایقنت ان اهلل یعفوا و یغفر
ویثبت مهما شاء ربی بامره *** و یمحوا و یقضی فی االمور و یقدر
و دنت بدین غیر ما کنت داینا *** به و نهانی سید الناس جعفر
فقلت فهبنی قد تهودت برهه *** و اال فدینی دین من یتنصر
وانی الی الرحمن من ذاک تائب *** و انی و قد اسلمت و اهلل اکبر
چون دیدم مردم در دین گمراه شــدند ،به نام خدا در زمره جعفریان
جعفری گشتم.
و به نام خدا ندا در دادم ،و خدا بزرگ است و یقین کردم خدا میبخشد
و میآمرزد.
و خدای من به امر خــود هر چه خواهد ثبت و هــر چه خواهد محو
میکند ،و مقدر میسازد و انجام میدهد.
و دینی جز آنچه در آن بودم ،پذیرفتم و ســید من جعفر ،مرا (از آن)
بازداشت.
پس گفتم :مرا ببخش که لختی یهودی شدم و اگر (نبخشی) دینم از
آنِ کسی است که ترسایی پیش میگیرد.
و من از آن (دین پیشین) به رحمان باز میگردم و همانا اسالم آوردم
4
و خدا بزرگ است.

منبر

پینوشت

 .1ابوالفرج اصفهانی ،االغانی،
ج ،۷ص۱۷۲؛ ابن کثیر،
البدایه و النهایه ،ج،۱۰
ص۱۷۳ـ.۱۷۴
 .2کشی ،رجال ،ص۲۸۸؛
و نیز :شوشتری ،مجالس
المؤمنین ،ص۵۰۳؛ قهپایی،
مجمع الرجال ،ج ،۳ص۱۸۵؛
تستری ،قاموس الرجال ،ج،۲
ص.۱۰۸
 .3دیوان حمیری،
ص115ـ.116
 .4همان ،ص202ـ.203
 .5شعراء.۲۱۴ :
 .6مسد.1 :
 .7الميزان في تفسير القرآن،
ج ،15ص 333ـ .334
 .8فتح.29 :
 .9سعدی ،گلستان ،باب
هشتم.
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نقطه شروع هدایت
در این اشعار بحث هدایت شدن ســید حمیری به مکتب اهلبیت
(علیهم السالم) مطرح شده است .یکی از مشــکالت افراد متدین و
مسجدی« ،روگردانی یا بدبین شدن برخی جوانان نسبت به دین و
دینداران» است .گاهی از متدینان فرار میکنند ،گاهی شبهه مطرح
میکنند و گاهی حتی بیاحترامی میکنند .چــه باید کرد که این
جوانان به دین بازگردند؟ اولین کاری که متدینان به ذهنشان میرسد،
این اســت که به آن جوان تذکر جدی یا صمیمانه یا با گوشه زدن و
تمســخر میدهند که این راه که در پیش گرفتهای ،نادرست است و
آخر و عاقبت ندارد و...
راهی که برخی دیگر در پیش میگیرند ،اســتدالل است؛ برخی با
اســتداللهای خوب و بعضی با اســتداللهای ضعیف مثل تعریف
کردن خواب.
ولی در بسیاری موارد این راهها جواب نمیدهد و آن جوان را فراریتر
یا عصبانیتر میکند.
یکی از طالب با یکی از همین جوانها مواجه بود و نمیدانســت چه
باید بکند .با یکی از علما پرتجربه در تعلیم و تربیت مشــورت کرد.
آن عالم بزرگوار به آن طلبه فرمود« :این مســئله یک دوران موقت
دارد که میگذرد .شما با ایشان بحث نکنید ،رابطه صمیمیتان را با
ایشان حفظ کنید .وقتی آن جوان صحبت میکند ،اگر مطلب خوبی
بین صحبتهایش بود که حتماً هســت ،آن را یادداشت کنید .این
یادداشتبرداری عالوه بر استفاده از دیدگاههای دیگران ،نوعی احترام
به آن فرد نیز هست».
این سه توصیه کوتاه ،مهم و کارســاز که حاصل یک عمر کار علمی
و تجربه عینی است ،بهترین نســخه در این موارد است .چند سال

بیشتر نگذشت که پیشبینی آن عالم محقق شد و آن جوان پس از
تحقیقاتش مجددا ً به دین بازگشت؛ ولی این بار با اعتقادی محکم و
عمیق .آن طلبه از آن جوان پرسید :چه شد که به این تصمیم رسیدی؟
گفت :نکته اصلی «اعتماد» است .وقتی فرد به پیامبر اعتماد پیدا کند،
هر چه پیامبر بگوید ،میپذیرید.
وقتی جوان ،به «ما» یا «به کسی که از او چیزی نقل میکنیم» به هر دلیل
اعتماد نداشته باشد ،بحث و تذکر و تمســخر از طرف ما معموالً نهتنها
نتیجهبخش نیست ،بلکه ممکن است تأثیر معکوس نیز داشته باشد.
در این اشعار که از سید حمیری نقل شد ،به همین اصل مهم اشاره
شده اســت .در این ابیات به مخاطب خود میگوید :وقتی ولیّ خدا،
یعنی امام صادق (علیه السالم) را دیدی به ایشان بگو :ای مورد اعتماد
خدا و ای کسی که پدرت نیز مورد اعتماد خدا بود ،من به سوی خدای
رحمان باز میگردم (توبه میکنم) .سپس در ابیات بعدی ترک همة
مذهبها و انتخاب مذهب اهلبیت (علیهم السالم) را یادآور میشود.
این جمالت سید حمیری نشانگر اعتماد او به امام و آگاهی نسبت به
مقام امام نیز هست؛ چون امام صادق (علیهالسالم) را به عنوان ولیّ و
مورد اعتماد خدا معرفی میکند:
اذا ما هداک اهلل عاینت جعفرا *** فقل لولی اهلل و ابن المهذب
اال یا امین اهلل و ابن امینه *** اتوب الی الرحمن ثم تأوبی
الگوی هدایت
بهترین الگو برای ما شیوه پیامبر اعظم ،حضرت محمد (صلی اهلل علیه
و آله) است؛ روش ایشان نقطه شروع هدایت مردم را به ما میآموزد.
عالمه طباطبایی (قدس سره) جریان شروع دعوت پیامبر را اینگونه
نقل میکند:
از ابن عباس نقل شده که وقتی آیه «به خویشاوندان نزدیکت هشدار
ده» 5نازل شد ،پیامبر روی کوه صفا رفتند و مردم را صدا زدند که جمع
شوند .مردم نزد پیامبر جمع شدند تا بفهمند چه شده است .ابولهب
و قبیله قریش نیز آمدند .پیامبر (صلی اهلل علیه و آله) فرمودند« :به
من بگویید که اگر به شما خبر دهم اســبهایی در وادی (پشت این
کوه) هستند که میخواهند به شــما حمله کنند ،آیا شما سخن مرا
باور میکنید؟» .گفتند :بله ما همیشه از تو سخن راست شنیدهایم.
پیامبر (صلی اهلل علیه و آله) فرمودند« :من به شما هشدار میدهم که
در خطر عذابی شدید قرار دارید» .ابولهب گفت :در باقیمانده امروز
نابود شوی (یا تباه شوی) آیا به این دلیل ما را جمع کردی؟ در نتیجه
6و7
آیه «دستهای ابولهب بریده باد و خودش نیز نابود (یا تباه) شود».
ابولهب اهانت کرد ،ولی اینکه پیامبر ابتدا از مردم اقرار گرفتند که به
ایشان اعتماد دارند ،درس بزرگی برای ماست که اگر مردم از ما برخورد
خوب و محبتآمیز ببینند و به ما اعتماد پیدا کنند ،بهتدریج هدایت
میشوند و چه بسیار افرادی که بر اثر محبت و اخالق حسنه به دین و
دینداران عالقهمند شده و خودشان دیندار شدهاند .البته این نسخه
برای برخورد با کسانی اســت که دوستدار سخن حق و هدایتپذیر
هستند ،ولی اغفال شدهاند .ط بیعی است که در مقابل دشمنانی که
نهتنها هدایتناپذیرند ،بلکه مانع هدایت و دشمن قسمخورده دین
هستند ،باید «أَشِ دَّا ُء َعلَى ال ْ ُك َفّارِ» 8و محکم بود؛ چرا که:
9
ترحم بر پلنگ تیزدندان ستمکاری بود بر گوسفندان
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از ابنتیمیه تا
محمد بن عبدالوهاب
جغرافیای تکفیر
وهابیــت ،مرجعیــت علمی
اهلسنت را به دست گرفته است

نگـــــاه

سلفیگری علیه اسالم

شــاید بتوان جریان وهابیت و ســلفیۀ تکفیری را از
مهمترین مخاطرات جهان اســام در سه دهۀ اخیر
دانســت .جریانی که خود را نماد مجسم اسالم و دیگر
مذاهب و فرق اسالمی را مشرک و واجبالقتل میداند،
امروز وسیعترین و مؤثرترین فعالیتها را علیه اسالم،
در سرتاسر جهان انجام میدهد.
بی شک یکی از نقاط قوت این جریان ،قدرت یارگیری از
میان تودۀ مسلمانان و شستوشوی فکری و مغزی آنان
در فضای غبارآلود درگیریها و تشتتهای مذهبی است.
ابزار و رسانههای مدرن ،این قدرت را برای این جریان
به ارمغان آورده است تا در آنِ واحد با میلیونها مخاطب
در ارتباط باشد و بر ذهنها و قلبهای آنان اثرات سیاه
خود را بگذارد .رسانههایی که در ایران شیعی نیز مخاطب
پیدا کرده و جوانان را در معرض شبهات گوناگون آنان
قرار داده است.
در این فضا یکــی از وظایف قطعــی روحانیون و ائمۀ
جماعات ،پاســخگوی و رفع شــبهات از ذهن و قلب
جوانان و تقویت باورهای عقیدتی و اخالقی آنان است.
در این رهگذر ،آشنایی روحانیون معزز با تاریخ ،مبانی و
شگردهای تبلیغی وهابیت و سلفیۀ تکفیری ،میتواند
کمک در خور توجهی در موفقیت ایشــان در مواجهۀ با
جوانان داشته باشد.
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نگاهیکوتاهبرمبانینظریوعقیدتیجریانسلفیۀوهابی

ازابنتیمیهتامحمدبنعبدالوهاب

نگاه

؟؟؟؟
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سلفیه جریانی است که بخش زیادی از مسلمانان از
شبه قارۀ هند و شمال آفریقا تا شبه جزیرۀ عربستان،
از لحاظ فکری به آن وابســته هســتند و طیفی از
اندیشههایاصالحی-تقریبیتاتکفیریوتروریستی
صادق مصلحی را شامل میشــود .همۀ این گروههای سلفی ،در
وادقانی
دانشجوی دکترای تعظیم و تأثیرپذیری از ابنتیمیه با یکدیگر اشتراک
وهابیتشناسی ،دارند؛ هر چند میزان تبعیت یــا تأثیرپذیری آنان
پژوهشگر و مدیر
سایت تخصصی نقد متفاوت اســت .برخی چون وهابیت ،مبانی نظری
وهابیت
ابنتیمیه را به طور کامل پذیرفته و در مرحلۀ اجرا ،با
شدت بیشتری از خود ابنتیمیه اجرا کردهاند .بخشی
از این جریان ،همچون اخوانالمسلمین ،برخی از شاخصههای فکری
ابنتیمیه را پذیرفته و ضمن رد دیگر اندیشههای ابنتیمیه ،از او به احترام
یاد میکنند .بخشی دیگر چون دیوبندیه ،تقریباً هیچ یک از شاخصههای
فکری ابنتیمیــه را نپذیرفتهاند؛ اما متأثر از او بــوده و او را اصالحگری
1
میدانند که شایستۀ احترام است.
وهابیت مشهورترین بخش از سلفیه است که سابقهای سیاه از جنایت
ْ
علیه مسلمانان داشته و ریشۀ فکری گروههای تروریستی همچون داعش
است 2.حمایت حکومت آلسعود از این جریان ،حکومتی وهابی را به وجود
آورد که در دورۀ اول خود ،دهها هزار نفر از مسلمانان را به خاک و خون
کشید .حمایت استعمار انگلیس و آمریکا از آلسعود ،موجب انتشار این
اندیشه در جهان اسالم و تأثیرپذیری مسلمانان از فکر تکفیری وهابیت
شده است 3.از این رو در این نوشته به بررسی مبانی اندیشۀ وهابیت به
عنوان نمود کامل اندیشههای ابنتیمیه میپردازیم.
ابنتیمیه عالم حنبلی قرن هشتم هجری که به خاطر آرای جدیدش،
در زمان خود مورد پذیرش جامعۀ علمی معاصر قرار نگرفت ،به واسطۀ
تالشهای شاگردانش و آثار بسیاری که بر جای گذاشته بود ،در تاریخ
ماندگار شد .او با ارائۀ مبانی جدیدی که در اندیشۀ اسالمی سابقه نداشت،
اعتقادات و فتاوایی را مطرح کــرد که با واکنش تند فقهای معاصر خود
مواجه شد .برتر دانستن فهم سلف یعنی پیشــوایان سه قرن نخست
اسالمی ،نسبت دادن عقاید شاذ خود به سلف ،باز دانستن باب اجتهاد و به
تبع آنْ فتواهای شاذ و عجیب ،تعریف جدید از عبادت و مخالفت با تعظیم
اولیای الهی ،تقسیم جدید از توحید
و تکفیر کردنِ مسلمانان ،مخالفت
سرسختانه با تصوف و تشیع ،فتوای
جهاد علیه حاکم مســلمان مغول و
اصرار بر اندیشــههایی که از آن بوی
تجسیم و تشبیه و بیاحترامی به مقام
پیامبر عظیم الشأن اسالم میآمد،
عالمان و حاکمان معاصر را به مقابله
با او واداشت و پس از جلسات مناظره،
محکوم به زندان شد و در نهایت نیز در

زندان از دنیا رفت .اما پس از چهارصد سال ،بار دیگر اندیشههای ابنتیمیه
توســط محمد بن عبدالوهاب در نجد مطرح و با حمایت آلســعود ،با
خشونت هر چه تمام اجرایی شد.
اندیشههای ابنتیمیه در چند شاخصه خالصه میشود:

 .1تعریف جدید از عبادت
مسلمانانْ عبادت را نهایت خضوع و خشوع در برابر خدا میدانند؛ چنانکه
با شنیدن کلمۀ عبادت ،این مفهوم در ذهن همۀ آنها شکل میگیرد .در
این تعریف ،دو رکن وجود دارد :اول .نهایت خضوع و خشوع و دوم .اعتقاد
به خدا بودن معبود .بر این اساس ،تعظیم در برابر والدین یا استاد یا سجدۀ
مالئکه بر آدم و سجدۀ برادران یوســف ،عبادت آنها به حساب نمیآید؛
چراکه اعتقاد به ربوبیت یا الوهیت ،همراه این خضوع نیست .ابنتیمیه اما
قید دوم را در تعریف عبادت معتبر ندانست و نهایت خضوع همراه با نهایت
حب را عبادت معرفی کرد .در نتیجه بسیاری از اعمال مسلمانان -که از
محبت آنها به اولیای خدا و تعظیم آنها حکایت میکند -عبادت غیر خدا
به حساب آمد .استغاثه ،توسل ،طلب شفاعت ،تبرک و سوگند خوردن به
غیر خدا ،که همگی از محبت باالی مسلمانان نسبت به اولیای خدا ناشی
میشد ،از نگاه او نمودهای بارز شرک دانسته شد و مسلمانانی که به جهت
تعظیم اولیای خدا بر قبورشــان گنبد بنا میکردند و از دور و نزدیک به
زیارت بارگاه آنان میشتافتند و نذورات خود را صرف آبادی آن میکردند،
متهم به شرک شدند.
محمد بن عبدالوهاب نیز به تقلید از ابنتیمیه ،مسلمانان معاصر خود را
مشرک و گمراهتر از مشرکین زمان پیامبر دانست؛ 4بر همین اساس فتوا به
جواز قتل آنان داد و منشأ جنایات بسیاری شد.
 .2تقسیم جدید از توحید
ابنتیمیه برای اولین بار تقسیم سهگانهای از توحید ،به صورت .1 :توحید
ربوبی .2،الوهی و .3اسماء و صفات ،مطرح کرد .توحید ربوبی یعنی اعتقاد
به اینکه خلق و تدبیر هستی تنها کار خداوند یگانه است ،توحید الوهی
یعنی اینکه تنها او شایستۀ پرســتش میباشد و توحید اسماء و صفات
یعنی یگانه دانستن خدا در اسماء و صفاتش .در این تقسیم ،آنچه مورد
سوءاستفاده قرار گرفته است ،تفکیک بین توحید ربوبی و الوهی است.
مسلمانان ربوبیت و الوهیت خدا را مالزم هم میدانند؛ اما ابنتیمیه متأثر
از تعریفی که از عبادت مطرح کرده بود ،مسلمانان را در عبادت خدا مشرک
دانست ،هر چند میپذیرفت که آنان به یگانگی خداوند در ربوبیت اعتقاد
دارند 5.ابنتیمیه ادعا کرد که مسلمانانی که اولیای خدا را واسطۀ بین خود
و خدا قرار میدهند و به آنان توسل کرده و از آنان حاجت میخواهند ،آنان
را پرستش کرده و دچار شرک شدهاند ،هر چند یگانگی خداوند در ربوبیت
را قبول داشــته و اولیای خدا را به عنوان اله و رب ندانند .همین اندیشه
عیناً در آثار محمد بن عبدالوهاب و پیروان او به چشم میخورد .هرچند
ابنعبدالوهاب به خاطر دانش کم نتوانسته است به صورت منطقی و منظم
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این اندیشه را بیان کند ،اما اتباع وی مثل بن باز و بن عثیمین در آثارشان
به وضوح آن را ذکر کردهاند.
نتیجۀ این تعریف جدید از عبادت و تقسیم جدید از توحید ،مسلمانانی
که موافق اندیشۀ وهابی نبودند کافر و مشرک به حساب آمده و در صورت
نپذیرفتن اندیشۀ وهابیت ،همچون کفا ْر جان و مالشان مباح و به بدترین
وضع کشته میشدند .تا زمان تشکیل پادشــاهی آلسعود ،نزدیک به
چهارصد هزار نفر از مسلمانان کشته و زخمی شدند و حاکمان منصوب
عبدالعزیز ،چهل هزار نفر را علناًاعدام کردند 7تا کل شبه جزیرۀ عربستان به
تصرف وهابیت درآمد و قبور اولیای خدا همچون بقیع ،ویران شد و کسی
حق زیارت و بزرگداشت بزرگان دین را نداشت.
طبیعی است که بر اساس چنین اندیشهای که مسلمانان غیر وهابیْ کافر
و مشرک شمرده میشوند ،تقریب مذاهب اسالمی جایی نداشته و هیچ
یک از فرق اسالمی از شیعه و سنی مسلمان شناخته نمیشوند .هرچند
در سالهای اخیر و تحت فشار حاکمان سکوالر آلسعود ،مشایخ وهابیت
ناچار شدهاند تکفیر مسلمانان را کمرنگ کرده و به جهت مصالح سیاسی و
تقابل با تشیع ،فتاوای تکفیری خود را اختصاص به شیعیان داده و از اجرای
آن در عربستان خودداری کنند ،در عین حال از کشتار شیعیان در عراق و
سوریه ابراز خرسندی نمایند.
6

 .3باز دانستن باب اجتهاد
جمهور اهلسنت خود را ملزم به تقلید از مذاهب چهارگانۀ حنفی ،مالکی،
شافعی و حنبلی میدانند؛ اما ابنتیمیه تقلید انحصاری از چهار امام را غلط
دانسته و معتقد بود باب اجتهاد باز است و هر مجتهدی میتواند با مراجعه
به قرآن و سنت ،احکام دین را استنباط کند 8.در نتیجه فتاوایی مخالف
مذاهب چهارگانۀ اهلسنت داد و علیرغم مخالفت علمای مذاهب ،از
موضعخودعقبننشست 9.وهابیتنیزبهتبعابنتیمیهتقلیدازائمۀاربعه
را جایز نمیدانند ،هر چند در ابتدا خود را پیرو احمد بن حنبل معرفی
یکردند ،10اما در عمل تقلید انحصاری از مذاهب چهارگانه را غلط دانسته
م 
و معتقدند که باید با مراجعۀ مستقیم به قرآن و سنت ،احکام را به دست
آورد 11.سایرجریانهایسلفی،مثلاخوانالمسلمینوسلفیۀجهادینیز،
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همین نظر را پذیرفته و پیروی انحصاری از مذاهب را ضروری ندانستهاند.
هرچند اصل باز بودن باب اجتهاد مطلب صحیحی است ،اما عدم توجه
به قواعد فقه و استنباط ،باعث شد در میان سلفیان برخی با مطالعۀ کتب
حدیثی ،خود را مجتهد دانسته و بدون اینکه اهلیت فتوا داشته باشند،
پا در این میدان سترگ بگذارند .نتایج ناگوار این خروج از قواعد علمی را
میتوان در جریانهای تفکیری همچون القاعده و داعش دید ،که جوانانی
بدون داشتن پشتوانۀ علمی ،بر مسند فتوا نشسته و جان و مال مسلمانان
را بر پیروان خود مباح میکنند.
 .4تأکید بر ظاهرگرایی
ابنتیمیه به تبع اهل حدیث ،برای عقل ارزش چندانی قائل نیست ،هر
چند خود علوم مختلف عقلی مثل منطق و فلسفه را آموخته بود ،اما به
خاطر اینکه تابع اهل حدیث بود ،علوم عقلی وارد شــده از خارج جهان
اسالم را گمراهی و باطل میدانست .به همین خاطر کتابهایی در رد
منطقیون و فالسفه نوشت .مهمترین مسئلهای که به نظر میرسید میان
عقل و نقل تعارض وجود دارد ،در بحث صفات خبری است؛ صفاتی که
اگر خداوند و پیامبرش آنها را بیان نکرده بودند ،هیچ دلیلی بر نســبت

دادن آنها به خداوند وجود نداشت.
صفاتی همچون اســتوای بر عرش،
ید اهلل ،وجه اهلل ،آمــدن خداوند در
قیامت ،دیده شدن خداوند در قیامت،
نزول به آسمان دنیا و ...که در قرآن
و روایات منســوب به پیامبر گرامی
اسالم وجود دارد .متکلمان اسالمی
مفهوم این صفــات را غیر از معنای
ظاهری آن دانسته و به اصطالح آن را
تأویل میکنند؛ استوای بر عرش را به
معنای استیالی بر خالیق و ید اهلل را قدرت خدا و آمدن خداوند را آمدن
امرخدامعنیمیکنند.اماابنتیمیهمعتقداستحملاینالفاظبرمعنایی
خالف ظاهر آنها ،جایز نیست؛ یعنی مفهوم استوای بر عرش ،همان قرار
گرفتن بر عرش است و ید اهلل یعنی دست خداوند .این الفاظ به کار رفته
مَجاز نیستند ،بلکه همان معنای حقیقی که به ذهن متبادر میشوند،
مقصود خداوند بوده و نباید آن را خــاف ظاهر آن تأویل کرد .تأکید بر
معنی ظاهری و حقیقی دانستن این معنی ،موجب تصور شباهت خداوند
با مخلوقاتش شده و این سؤال را به وجود میآورد که دست و صورت خدا
چگونه است؟ چطور خداوند در مکانی استقرار پیدا میکند یا از باال به پایین
نازل میشود؟ ابنتیمیه برای فرار از پاسخ به این لوازم و سؤاالت میگوید:
این صفات برای خدا ثابت است ،اما بدون تشبیه و بدون تکییف و آن طور
که الیق ذات خداوند است .از آنجا که نفی شباهت و کیفیت این صفات،
سؤال را از ذهن حقجویان بر طرف نمیکند ،اهل حدیث و سلفیه تفکر
کردن در این امور را ممنوع کرده و ایمان به آن را واجب و سؤال کردن از
آن را بدعت معرفی میکنند .ابنتیمیه مهمترین شخصیتی است که در
مخالفت با تأویل ،کتاب نوشته و با طرح نظریهای جدید ،مفهوم اصطالحی
تأویل را تخطئه کرد و تفسیری جدید از آن ارائه داد 13.پس از ابنتیمیه نیز
پیروان او همین تفسیر جدید را مالک قرار داده و تأویل مصطلح را تحریف
14
و تعطیل دانستند.
در نهایت ابنتیمیه تمامی بدعتهای خود را به پیشوایان قرون نخستین
اسالمی نسبت داده و بر خالف واقعیت ،اندیشۀ خود را همان اعتقادات
سلف معرفی کرد .ابنتیمیه در آثارش چنان بر مطالب خالف واقع خود
تأکید میکند که خواننده جرأت نپذیرفتن آن را به خود نمیدهد؛ اما
علمای مســلمان در آثار خود ادعاهای دروغ و بدعتهای ابنتیمیه را
15
آشکار کردهاند.

پینوشتها:

( )1برای شناخت بیشتر تاریخ و اندیشۀ جریانهای سلفی ،مجموعه کتابچههای
«جریان شناسی سلفیگری» متعلق به انتشارات مؤسسۀ داراالعالم بسیار مفید است.
(« )2زادگاه تروریسم» با اسناد معتبر ،نتیجۀ تحقیق جمعی از پژوهشگران عرصۀ
وهابیتوجریانهایتکفیریاستکهنشانمیدهدجریانهایتکفیریوتروریستی،
از نظر فکری وابسته به اندیشۀ وهابیت هستند.
( )3حمایت انگلیس را میتوان در آثار مشاوران انگلیسی عبدالعزیز همچون فیلبی،
لورنس و تاریخ عربســتان سعودی الکسی فاســیلیف دید .برخالف شهرت کتاب
«خاطرات مستفر همفر» ،این کتاب مستند تاریخی محکمی ندارد.
( )4ابن عبدالوهّاب ،محمّ د« :الرسائل الشخصية» ،تحقيق :صالح الفوزان و محمّ د بن
صالح العقيلي ،جامعة اإلمام محمّ د بن سعود ،رياض ،بي تا ،ج ،1ص.125
( )5ابنتيميه حراني ،احمد« :مجمــوع الفتاوى» ،تحقيق :عبدالرحمن بن محمد،
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ،مدينة نبوية1416،ق ،.ج ،8ص.354

( )6بنعثیمیــن ،محمد بن
صالح بــن محمــد« :القول
المفيد على كتاب التوحيد»،
دار ابنالجــوزي ،المملكــة
العربية السعودية ،چاپ دوم،
محرم1424ق ،.ج ،1ص12؛
و «شرح العقيدة السفارينية:
الدرة المضية فــي عقد أهل
الفرقة المرضية» ،دار الوطن
للنشــر ،الرياض ،چاپ اول،
 1426ق.؛ و بن باز ،عبدالعزيز
بن عبداهلل« :مجموع فتاوى»،
جمع آوری محمد بن ســعد
الشويعر ،ج ،1ص.35
( )7الــگار ،حامــد:
«وهابیگری» ،ترجمۀ عباس
خضیــر کاظم ،منشــورات
الجمــل ،بغداد ،چــاپ اول،
 ،2006ص.44
( )8الشریف ،محمد الشاکر:
«الدرة البهیة فــی التقلید و
المذهبیة» ،چاپ اول،1408،
ص.16
( )9زریاب ،عبــاس :مدخل
ابنتیمیــه در دائرة المعارف
بزرگ اسالمی.
( )10ابن عبدالوهّاب ،پیشین،
ج ،1ص.40
( )11بن باز ،پیشــین ،ج،3
ص.52
( )12قرضــاوی ،یوســف:
«االجتهــاد و التقلیــد فی
الشریعة االسالمیة» ،دار القلم،
چاپ اول ،ص.69
( )13ابنتیمیــه حرانــی:
«االکلیــل فی المتشــابه و
التاویــل» ،تعلیــق محمد
الشیمی شحاته ،داراالیمان،
مصر اسکندریه2002 ،م.
( )14االشقر ،عمر سلیمان:
«خطــورة التاویــل» ،دار
النفائس ،عمــان اردن ،چاپ
اول ،1412 ،ص.11
(« )15شفاء السقام فی زیارت
خیر االنام» نوشتۀ تقیالدین
سبکیدراثباتفضیلتزیارت
پیامبر اسالم ،و «االجهاز علی
منکریالمجاز»نوشتۀعیسی
بن عبداهلل حمیری در اثبات
مَجازی بودن صفات خبری،
دو نمونه از آثاری است که در
نقد اندیشۀ ابنتیمیه نوشته
شده است.
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سلفیگریومرجعیتبنیامیه
بازشناسینسبتسلفصالحباجریانهایسلفی

؟؟؟؟

«سلف»بهمعنايگذشته،دراصطالح،بهصحابۀپیامبر(صلیاهللعلیهوآلهوسلم)،تابعین،تابعینِ تابعینوعالمانسهقرننخست
اسالم اطالق میشود .سلفی نیز کسی است که بر مذهب سلف باشد و از راه و حرکتشان در زمینۀ ایمان و اعتقاد ،پیروی کند.
درنگاهمروجانسلفیگری،سهقرننخستبهدلیلزیستنسلفصالحدرآنعصر،بهتریندورهتلقیمیشود.حدیثخیره،
آغاز ارزشگذاری جمعی است که سلفیان آنان را الگوی خود ساخته و حیات مذهب خویش را مرهون ایشان میدانند؛ حدیث
َّاس َق ْرنِی ،ثُمَّ ال َّذِ ینَ یَلُونَهُمْ ،ثُمَّ ال َّذِ ینَ یَلُونَهُمْ»...؛ بهترین
حجتاالسالم منسوب به پیامبر(صلی اهلل علیه و آله و سلم) بدین قرار است« :خَ ْی ُر الن ِ
و المسلمین
دکتر محمدباقر مردم همنسل من هستند ،سپس آنان که در پی ایشان میآیند ،سپس آنان که در پی این گروه میآیند .تأکید بر مرجعیت
سلف و محال بودن ضاللت و گمراهی آنان با استناد به حدیث خیره ،با واقعیتهای تاریخی و شدت اختالفات حاکم و جاری
پورامینی
عضو هیئت
علمی و در عصر سلف ،در تعارض است؛ ورای از تشتت در امور اعتقادی ،فقهی و شکلگیری مذاهب مختلف و مکاتب کالمی متضاد،
پژوهشگاه فرهنگ
اندیشۀ اسالمی جنگها و دشمنیهای سه قرن نخست ،محوریت سلف را زیر سؤال میبرد .ترجیح برخی از سلف بر دیگران ،مشکل بزرگ
سلفیگری است که این گروه را از راه صواب دور میسازد؛ این ترجیح و مرجعیت بنیامیه ،به معنای نفی عترت است؛ اهل بیتی
که با برخورداری از علم الهی و عصمت ،سرآمد سلف صالح بوده و شایستۀ مرجعیت مسلمین هستند.
سلفیگری ،ترجمان اندیشۀ امویان است و با اسالم محمدی بسیار فاصله دارد؛ در این نوشتار ،آسیب فکری سلفیان در ترجیح و محور قرار
دادن برخی از صحابه و تابعین پیرو بنیامیه و مرجعیت اسالم ایشان ،بررسی و نقد میشود.
سلفیگری ،ترجمان حشویه
خاستگاه سلفیگری ،اهلحدیث است؛ اهلحدیث ،در آغاز بيش از
آنكه يك مكتب كالمي باشد ،يك بينش و زمينۀ فرهنگي است كه
انديشههاي گوناگون از آن سرميزند .از همين بستر بود كه مرجئه،
جبرگرايي ،خارجيگري ،تشبيه و تجسيم و دهها انديشۀ ديگر روييد
و امواج آن تا سدههاي بعد ،انديشۀ اسالمي را متأثر کرد.
اهلحدیث ،آهستهآهســته به صورت يك انديشۀ مستقل در میان
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حنابله درآمد و به حشــويه نیز خوانده شد .حشــويه در اسالم لقب
تحقيرآميزى اســت كه بعضى از علماى كالم اسالم مانند معتزله به
ث غالباً قائل به «تجسّ م»
ب حدي 
ب حديث» دادند؛ زيرا اصحا 
«اصحا 
و «تشــبيه» خداوند بودند و از اینرو با جهمیه مخالفت میکردند.
همچنین احاديث نبوی را بدون تحقيق در اســناد آن در كالم خود
وارد كردهاند .حشــویه ،بنىاميه را امام میدانستند و براى فرزندان
رسول خدا(صلی اهلل علیه و آله و ســلم) در هيچ حال و زمانى امامت
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قائل نبودند.
در نگاه غالب ،حشــویه همان اهلحدیث یا گروهى از آنان ،با عقاید
افراطی بودند که به مرور زمان و در طول تاریخ ،محور تفکر ســلفی
گردیدند .حشویه همچون مشــبهه به ابنحنبل منتسب هستند و
دمیریدر وصف پیروان او از عبارت «الحنابلة الحشــویه» استفاده
میکند 1.مشهور است كه حشــویه در زمرۀ پیروان احمد بن حنبل
و در واقع گروهى از حنابلهاند ،2تا جایى كــه خود حنابله نیز تلویحاً
وجود ارتباط میان حنابله و حشویه را پذیرفتهاند و ابنتیمیه نیز به
این انتساب اذعان دارد 3هرچند که تالش میکند پیشوای حنابله را از
آنان مبرا سازد ،لیکن منهج و اسلوب یکسان حشویه و ابنحنبل ،این
انتساب را تقویت میسازد.
حشویه گرچه فرقۀ مســتقل و جداگانهاى نیست ،اما به دلیل روش
خاص آنان در مواجهه با ظاهر الفــاظ قرآنى و حدیثى ،دوری از عقل
و نفى تأویل ،همســو با اهلحدیث به شمار خواهد آمد؛ حتی گاهى
موجب شده است که این دو اصطالح بهجاى هم به كار روند و گاهى،
خواه با حرف عطف یا بدون آن ،اهلحدیث و حشویه در كنار هم بیایند
و هر یك بیانى براى دیگرى دانسته شود.
در یک تقسیم بندی ،حشویه و نابته از اهلحدیث به شمار میآیند؛
4
هرچند که در برخی از متون «نابته الحشویه» یکجا به کار رفته است.
5
قرطبی نیز حشویه را فرقهای از مرجئه میداند.
حشویه ،تنها گروهى هستند كه اجتهاد و تحقیق را به طور كلى در
اصول و فروع ممنوع شمرده و ملتزم به تقلید در اصول دین و عقاید
هستند .نامیدهشدن آنان به «مقلّده» ،ناظر بر همین نكته است.
محوریترین اعتقاد حشویه ،سلب حجیت از عقل در فهم دین است،
به گونهای کــه آراى دیگر آنان هر یك به نوعى نتیجۀ آن به شــمار
میآید؛ تکیه بر ظاهر آیات و روایات و همچنین نفی تأویل ،سبب شد
که حشویه در مواجهه با آیات و روایاتِ راجع به صفات خدا ،قائل به
تشبیه و تجسیم شوند .کتاب «التوحيد و اثبات صفات الرب عزّوجلّ »
نوشتۀ ابنخُ زَیمه ،مشهورترین كتاب براى شناخت عقاید تشبیهى
حشویه است به گونهای که فخر رازي معتقد است که بايد آن را «کتاب
الشرک» ناميد 6.ابنخزیمه در این كتاب ابواب متعددى را به اثبات
وجود دست ،پا ،انگشتان و نظایر اینها براى خدا اختصاص داده است.
حشویه ،بر خالف سایر فرق اسالمی ،معتقدند که پیامبران در ارتكاب
گناه كبیره مجازنــد .در اعتقاد گروهى از حشــویه ،حتى كفر نیز از
محدودۀ گناهان كبیرۀ پیامبران مستثنا نیست ،چنانكه به گفتۀ آنان،
پیامبر اسالم(صلی اهلل علیه و آله و سلم) به استناد آیات قرآن ،پیش
از بعثت كافر بوده است .حشــویه ،بهرغم این دیدگاه دربارۀ عصمت
پیامبران ،از پرداختن به صحابه و اختالفات آنان خوددارى كرده و همۀ
آنان را افرادى عادل و به دور از خطا و گناه دانستهاند!
عالمان فرقههاى مختلف اســامى از همان سدههاى نخست ،آثار
متعــددى را در نقد و رد حشــویه تألیف كردند؛ فضل بن شــاذان
نیشابورى ،ابومحمد حسن بن موســى نوبختى 7و احمد بن داود بن
سعید فزارى ،از جمله ردیهنویسان قدیم شیعى به شمار میآیند .از
میان آثار عالمان مذاهب دیگ ِر منتقد حشویه ،میتوان به آثاری چون
«تنزیه االلهیة و كشف فضائح املشبهة الحشــویة» اثر متكلم اشعرى،
بأكف التنزیه» اثر
ابوالحسن تمیمى قُسَ نطینى« ،دفع شبه التشبیه ّ

عالم حنبلى و ...اشاره کرد.
همانندی اسالم سلفی با اسالم اموی
اهل حديث بــه «عثمانیه» مشــهور بودند .عثمانیه ،به بخشــی از
مســلمانان که از طرفــداران عثمان و مخالفــان حکومت حضرت
علی(علیه الســام) بودند ،اطالق میشد .بســتر تاریخی این نام به
ماجرای کشــته شــدن عثمان باز میگردد؛ ذهبی معتقد است که
8
مسلمانان پس از کشــته شــدن عثمان ،به دو گروه تقسیم شدند.
ذهبی از واژۀ «شیعی» در برابر «عثمانی» نیز استفاده میکند 9.مفهوم
عثمانی معنای وسیعی داشته و به طرفداران اموی ،زبیریان و توقف
کنندگان در باب حضرت امیر(علیه الســام) گفته شده و گاه به هر
کس که حضرت امیر را دوست نداشته یا مثل مرجئه مردد بوده ،نیز
اطالق شده است .عثمانیه بعد از سال  41هجری ،کار تبلیغاتی خود را
سب و لعن
علیه حضرت امیر(علیه السالم) و علویان شروع کردند و به ّ
ایشان پرداختند .در قرن سوم ،عثمانیه بر برتری شیخین بر حضرت
امیر تأکید میورزیدند و کتاب «العثمانیه» ،اثر جاحظ ،نمونۀ کامل
این رویکرد است.
اهلحدیث در قرن چهارم هرچنــد به تعدیل عثمانیه پرداختند ،اما
به ترویج اسالم اموی که تناســبی با اسالم نبوی و محمدی نداشت،
اقدام کردند .مفید ،تأکید دارد که حشویه به امامت بنیامیه معتقدند
و امامت فرزندان رســول خدا(صلی اهلل علیه و آله و ســلم) را قبول
نداشتند 10.این فرقه ،كساني كه با اميرالمؤمنين علي(عليه السالم)
به جنگ پرداختند را كافر نميدانستند .آنان با اينكه نسبت به انبيا و
اصيای الهي و رسول اهلل(عليهم السالم) توهين ميكنند ،اما نسبت به
11
بنياميه محبت دارند و از نقد بنياميه خشمناك ميشوند.
آنان در زمينۀ خالفت ،اعتقاد به صحت خالفت ســه نفر نخست را
كافى میدانســتند .قتيبة بن ســعيد ،يكى از ائمۀ اهل حديث ،در
اعتقاديۀ كوتاه خود بر برتری سه خلیفۀ نخست تأکید کرده و نامی از
12
امیرمؤمنان(علیه السالم) نمی برد.
اصحاب حدیث تالش کردند با ابزار احادیث نبوی و حتی جعل آن،
دربارۀ شرافت و رهبری قریش ،عدالت صحابه ،مشروعیت وقایع سقیفه
و حتی مشروعیت خالفت اموی ،مبانی نظری خود را تثبیت نمایند.
این جریان ،مشروعیت خالفت بنیامیه را بازسازی کرده ،ضمن تالش
برای تطهیر و جانبداری از بنیامیه ،فضائلی برای آنان ساخت و نقش
معاویه را به عنوان کاتب وحی در صدر اسالم پررنگ نمود و حتی به
مدح شخصیتی مانند «یزید بن معاویه» پرداخت! اگر كسي در مورد
عمرو عاص ،معاويه و امثال اينها حرفي بزند و معاصي و اعمال قبيح
ايشان را ذكر كند ،غضب ميكنند و ميگويند که اين اكاذيب رافضه
13
(شيعيان) است كه بر صحابه دشنام ميدهند.
سخن آخر
سلفیگری با اندیشــه و عمل سلف صالح بیگانه اســت و این گروه،
با ترجیح برخی از چهرههای صدر اســام از صحابه ،تابعین و اتباع
تابعین ،بر محوریت بنیامیه پای میفشارد و به واقع ،اسالم اموی را
نمایندگی مینماید؛ 14نظام معرفتی ،اعتقادی و ارزشی سلفیان گواه
این مدعا است.

پینوشتها:

( )1دمیری« :حیاة
الحیوان الکبری» ،ج،2
ص.206
( )2سبكى« :السیف
الصقیل» ،ص.130
( )3ابنتیمیه« :منهاج
السنة النبویة» ،ج،2
ص.601
( )4زمخشری« :اساس
البالغه» ،ص.728
( )5قرطبی« :الجامع
ألحکام القرآن»،ج،4
ص.162
( )6فخر رازي« :التفسير
الكبير» ،ج ،27ص.150
( )7همان ،ص.64-63
(« )8سیر اعالم النبالء»،
ج ،8ص.471
(« )9تاریخ االسالم» ،ج،7
ص .299
( )10مفید« :االرشاد»،
ج ،2ص.23
( )11ابن ابىالحديد:
«شرح نهج البالغة» ،ج20
،ص .15
( )12أبي أحمد الحاكم:
«شعار اصحاب الحدیث»،
ص.31
( )13ابن ابىالحديد،
پیشین ،ج ،20ص.33
( )14ر.ک .پورامینی:
«بنیاد تفکر سلفی».
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ریشههای خون
نگاهیبهبسترهایزمینهسازخشونتدرسلفیه

میثم سجادی

نگاه

؟؟؟؟

خشونت ،کلمهای است که در انگلیسی به صورت « »violenceو در عربی به آن «العنف» گفته میشود .از آنجا که خشونت با
حوزههایمختلفیدرگیراست،میتوانعواملمتعددیرابرایشکلگیریآندرجوامعاسالمییافت؛عواملیهمچونسنتها
و سوابق تاریخی ،سرکوب و فشار ،موج سکوالریسم ،مداخالت بیگانه و توجیهات ارزشی و دینی.

 .1توحید و شرک
مهمترین موضوعی که به عنوان بستری برای روا دانستن خشونت از
سوی وهابیت نسبت به دیگر مسلمانان مطرح میشود ،مسئلۀ توحید
و شرک است .توحید از نظر اکثر مذاهب مسلمان ،به دو دستۀ توحید
نظری و عملی تقسیم میشود .توحید نظری خود به سه دسته تقسیم
میشود؛ توحید ذاتی ،صفاتی و افعالی .توحید عملی را نیز به اقسامی
همچون؛ توحید در اطاعت ،توحید در اســتعانت و توحید در عبادت،
تقسیم نمودهاند.
آنچه وهابیت را از دیگر مذاهب اســامی جدا میسازد ،تلقی خاص از
توحید و تقسیم توحید به الوهی و ربوبی است .توحید ربوبی را میتوان
برداشت عامی از توحید نظری به شمار آورد به گونهای که در این قسم
از توحید ،اقرار به وحدانیت ،خالقیت ،قدرت ،تدبیر جهان ،زنده کردن و
1
میراندن و همچنین رازقیت لحاظ گشته است.
2
وهابیان با اســتناد به برخی آیات قرآن کریــم معتقدند که تمامی
انسانها ،اعم از موحدان و مشــرکان -خواه قبل از اسالم و چه بعد از
اسالم -به توحید ربوبی اعتقاد داشته و از آن برخوردارند .در این راستا،
وهابیت برای پاسخ به پرسشهایی از این قبیل که «پس چرا خداوند
مشرکان را مذمت کرده و فرمان مقابله با آنها را داده است؟» چاره را در
مفهوم دیگری به نام توحید الوهی میبیند .توحید الوهی ،همان توحید
عبادی است .ابنتیمیه دلیل مقابله با مشرکان را نداشتن توحید الوهی
قلمداد میکند .او معتقد است «توحيدي که خداوند به آن دستور داده،
توحيد در الوهيت است که خود متضمن توحيد در ربوبيت نيز هست؛
بدين معني که تنها خداوند عبادت شود و به وي شرک ورزيده نشود که
تمام دين از خداوند است» 3.برخی دیگر از وهابیها دایرۀ توحید و شرک
را شامل هر سه حوزۀ بینشی ،گرایشی و کنشی معرفی کردهاند .شيخ
عبداللطيف آل شيخ -از نوادگان محمد بن عبدالوهاب -معتقد است:
«شرک يعني شريک قرار دادن براي خداوند در اموري که شايستۀ او
و مخصوص او اســت ،از عبادات ظاهري و باطني؛ مانند حب ،خضوع،
4
تعظيم،ترس ،اميد،انابه و مانند آن از عبادات».
در نتیجه وهابیان معتقدند هر کسی که از نظر آنان فاقد توحید الوهی
باشد ،فرقی با مشرکان نداشته و حتی کفر آنها شدیدتر و بدتر از مشرکان
صدر اسالم خواهد بود .پس جنگ با آنها روا و مال و جان و ناموس آنها
حالل خواهد بود.
 .2حقانیت خود و نفی دیگری
یکی از مهمترین بایســتههایی که در تحلیل خشونت رفتاری نقش
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اساسی را دارد ،مسئلۀ حقانیتانگاری خود است .حقانیت خود و نفی
غیر خود ،زمینه را برای اعمال خشونت باز میگذارد .به بیان دیگر ،آن
هنگام که برداشت شخص یا گروهی آن باشد که خود را عین حقیقت
تلقی کند ،دیگران به چشم ضالّ و گمراه نگریسته خواهند شد و همین
موضوع خشونت را بر علیه آنان موجه خواهد ساخت .سلفیه به پیروی از
سلف ،معتقد است هر آن چیزی را که برای سعادت آدمی نیاز است ،در
اختیار دارد که همان نص و پیروی از سلف صالح در فهم آن است .این
جزماندیشی سیرۀ سلف را هم حق ،راهگشا و بیانکنندۀ حد و مرزهای
حقیقت تلقی میکند.
از نظر وهابیــت ،اصوالً اعتقادات گروههای دیگر اســامی ،اعتقادات
درستی نیست؛ بلکه آنها اموری غیردینی و غیرواقعی و تشکیل شده از
خرافات و موهومات است .محمد بن عبدالوهاب میگوید :خداوند در
بسیاری از آیات به اهل شرک نام کفار را داده است .پس آنها را باید تکفیر
نمود .این عمل مقتضی کلمۀ اخالص یعنی «ال إله إال اهلل» است .پس
معنای این کلمه جز با تکفیر کسانی که در عبادت برای خداوند شریک
قرار میدهند ،تمام نیست .همانگونه که در حدیث صحیح آمده است:
«کسی که بگوید ال إله إال اهلل و سپس در عبادت خداوند کفر بورزد ،مال
5
و خونش حالل است و حسابش بر خداوند است».
این انحصارگرایی دینی ،محمد بن عبدالوهاب را وادار ســاخت تا در
برابر مخالفان خود چنین واکنش نشان دهد که «اگر استدالل به قرآن
در نزد شما بیهوده اســت -کما اینکه عادت شما نیز چنین است و آن
را نمیپذیرید -به درد و رنجی که در باب مرتد و امور زجرآوری که در
آن باب آمده اســت ،نگاه کنید که هنگامی انسان مرتد شود ،خونش
حالل خواهد بود .پس بدانید که شما شــهادت به کلمۀ ال إله إال اهلل را
نشــناختهاید 6».در جای دیگر چنین میگوید« :با اينکه همۀ آنها به
وحدانيت خدا شــهادت ميدهند و اينکه محمد فرستادۀ خدا است و
نماز جمعه و جماعت ميخوانند ،چون اظهار مخالفت شريعت در اموري
کردند غير از آنچه ما در آن هســتيم ،علما اجماع بر کفر و قتال با آنان
دارند و اينکه شهرهاي آنها شهرهاي جنگي است و مسلمانان بايد با آنان
بجنگند تا آنچه را دارند ،از آنان بگيرند» 7.نتیجۀ چنین دگماتیزم دینی،
آن است که او به پیروان خود دستور میدهد «پس اگر از شما پرسیده
شد دینتان چیست ،پس بگویید اسالم و اصل و قواعد آن ،دو چیز است؛
یکی امر به عبادت خداوند یکتایی که شریک ندارد و تحریص بر آن و
مواالت در آن و تکفیر کسی که اینچنین نیست ،و دیگر ،انذار از شرک
در عبادت خداوند و درشتی کردن در آن و دشمنی کردن با آن و تکفیر
8
کسی که چنین میکند»
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 .3احساس مسئولیت
پس از خود حقپنداری ،احساس مسئولیت ،دومین رکن برای پدید آمدن
خشونت است .خشونتهای مذهبی غالباً بر اساس احساس مسئولیت
فرد یا گروهها رقم میخورد .به بیان دیگر ،احساس تکلیف و تکلیفگرایی
با پسند و ناپسند بودن یک عمل در جامعه کاری ندارد ،بلکه مؤمن فقط
میکوشد تا آنچه مورد دستور شارع است را به انجام رسانده و امر او را اتیان
نماید .احساس تکلیف در فضای سَ لفی در بستر اصل امر به معروف و نهی
از منکر انجام میگیرد .از اینرو ،این اصل ،رکنی بسیار اساسی در دعوت
وهابیان است 9.محمد بن عبدالوهاب از پیروان خود میخواهد که« :پس
اگر بر شما روشن شد که این راه همان راه حقی است که هیچ شکی در آن
نیست ،پس اشاعۀ آن در میان مردم و تعلیم آن به زنان و مردان ،واجب
است .پس خداوند رحمت کند کسی که این واجب را به جا میآورد و به
ســوی خدا توبه میکنند و در درون به آن اقرار دارند .پس توبهکننده،
10
همانند کسی است که هیچ گناهی انجام نداده است».
 .4رواداری و توجیه خشونت
بســتر دیگری که میتوان در پرتو آن خشــونت وهابیان را به نظاره
نشست ،توجیه اخالقی خشونت است .نه تنها وهابیان ،بلکه هر آئینی
که بخواهد مجوز بیحد و حصر دینی به خشونت دهد ،باید به چند اصل
اساسی پایبند باشد .اوالً آن را مورد تأیید دین قرار دهد .ثانیاً خشونت
را به عنوان راه حل یا تنها راه حل قلمداد نماید .ثالثاً برای انگیزۀ دینی
و هدفی مقدس صورت پذیرد .با جمع این شرایط ،دین ،دست شخص
را برای إعمال خشونت باز خواهد گذاشــت تا برای بیشترین نتیجه،
دست به انتخاب بهترین وسیله زند .در این منظر ،هدف وسیله را توجیه
خواهد کرد؛ اما پرسشی که باقی خواهد ماند ،آن است که به چه دلیل
خشونت در حق یک تفکر باید روا دانسته شود؟ و چرا به یک عده باید
برچسب کفر ،شــرک ،بدعت ،ارتداد و غیره زد؟ این گروه ،پاسخ را در

همان متن دینی مییابند و اظهار میکنند که دین ،به ما چنین مجوزی
را داده! زیرا اساساً گروه مقابل ،دین درستی ندارند و چون دارای عقاید
باطلی هستند ،اعمال خشونت برای اصالح جامعه جایز است .محمد
بن عبدالوهاب در چندین جا کفر مخالفان خود را از کفر مشرکین صدر
اسالم بیشتر و شدیدتر میداند 11.سپس حکم کفر را جاری ساخته و
میگوید «مقام توحید ،هیچگاه کامل نخواهد شد ،مگر به این امر و این،
12
همان دین پیامبران است که قومشان را به آن انذار میدادند».

؟؟؟؟؟

پینوشتها:

( )1ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحليم« :درء تعــارض العقل و النقل او موافقه صحيح
المنقول لصريح المعقول» ،بيروت ،دارالکتب العلمیه1417،ق1997/م ،ص343؛ ابن
فوزان ،صالح« :االرشاد إلی صحیح اإلعتقاد و الرد علی اهل الشرک و اإللحاد» ،ریاض،
دارالعاصمه1423 ،ق ،2002 /ص.16
( )2ن .ک .یونس(31:)10و32؛ عنکبوت(.63-61:)29
( )3ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحليم« :المقدمة فی اصول التفسیر» ،بيروت ،دارمکتبه
الحياة ،بیتا ،ج ،3ص289و.290
( )4البدر ،عبدالرزاق بن عبدالمحسن«:القول السديد في الرد علي من انکر تقسيم
التوحيد» ،ص 86و.87
( )5محمد بن عبدالوهاب« :الدرر السنية فى االجوبة النجدية»1425 ،ق ،ص.206
( )6همان ،ص.42
( )7محمد بن عبدالوهاب« :کشف الشبهات» ،قاهره1399 ،ق ،ص.12
( )8البدر ،عبدالرزاق بن عبدالمحسن« :رسالة تلقين اصول العقيدة للعامة» ،ص.41
( )9ر.ک .کوک ،مایکل« :امر به معروف و نهی از منکر در اندیشۀ اسالمی» ،ترجمۀ
احمد نمایی ،موسسۀ چاپ آستان قدس رضوی ،بنیاد پژوهشهای اسالمی.1386 ،
( )10محمد بن عبدالوهاب« :الدرر السنية فى االجوبة النجدية»1425 ،ق ،ص.43
( )11همان ،ص41،42و.26
( )12همان ،ص.204
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 .1جغرافیای معرفتی
«این اسالم وهّابی و تکفیری ،همان اسالم اموی است ،اسالم مروانی
است ،اسالمی است که با اسالم حقیقی فرسنگها فاصله دارد؛ بدنام
1
کردند اسالم را».
با نگاهی تاریخی به صدر اســام ،درمییابیم که پس از رحلت پیامبر
گرامی اســام(صلی اهلل علیه و آله) دو جریان شیعه و سنی در جامعۀ
اسالمی پدید آمدند .جریان اهلسنت را از منظری کالن نیز میتوان
به دو شاخۀ اهلسنت دوستدار اهلبیت و اهلسنت مبغض اهلبیت یا
همان اهلسنت اموی و مروانی تقسیم نمود .به بیان دیگر ،آن چیزی که
امروز از جریان وهابی و سلفی تکفیری مشاهده میشود ،بر بنمایههای
معرفتی اسالم اموی و مروانی استوار است .این در حالی است که اکثریت
اهلسنت در گسترۀ اسالم را دوستداران اهلبیت تشکیل میدهند و
مظاهر این محبت را میتوان در کشورهای مختلف از شرق آسیا گرفته
تا آفریقا مشاهده نمود .رهبر معظم انقالب در این خصوص میفرمایند:
«امروز این جماعت وهّابی و سلفی ،شیعه را كافر میداند؛ سنی محب
اهلبیت را هم كافر میداند؛ سنیِ پیرو طریقههای عرفانی و قادری را
هم كافر میداند! این فكر غلط از كجا سرچشمه میگیرد؟ همۀ مردم
شیعه در سراسر دنیا ،مردم سنی شافعی در شمال آفریقا ،یا مالكی در

كشــورهای آفریقای مركزی -كه اینها محب و دوستدار اهلبیتاند؛
طریقههای عرفانی اینها به اهلبیت منتهی میشــود -كافرند؛ چرا؟
چون به مرقد حســین بن علی در قاهره احترام میگذارند و مســجد
2
رأسالحسین را مورد تقدیس قرار میدهند؛ به این جهت اینها كافرند!»
 .2جغرافیای جریانی
امروزه دستهای جریانهایی که سلفیۀ تکفیری را همچون عروسک
خیمهشببازی ،ملعبۀ دستان خود قرار دادهاند ،بیش از پیش آشکار
شده است .این جریان که «وحدت اسالمی مسلمانان» را نشانه رفته
است ،در پس پردۀ خود از سوی قدرتهای بزرگ و توطئهگری اداره
میشوند که هدفی جز استعمار بر کشورهای منطقه ندارند.
«یک نکتۀ غیرقابلانکارى وجود دارد و آن این است که جریان تکفیر
ال در جهت نیّات
و حکومتهایى که پشتیبان و حامى آن هستند ،کام ً
استکبار و صهیونیسم حرکت میکنند؛ کار آنها در جهت هدفهاى
آمریکا و دولتهاى استعمارى اروپا و رژیم اشغالگر صهیونیستى است.
ال در خدمت جریانهاى استعمارى و
تکفی ْر ظاهر اسالمى دارد؛ امّا عم ً
استکبارى و سیاسى بزرگى است که علیه دنیاى اسالم کار میکنند.
3
شواهد روشنى وجود دارد؛ از این شواهد نمیشود گذشت».
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از ایــن رو همواره یکــی از تأکیدات مقام معظم رهبری بر شناســایی
جریانهای ادارهکنندۀ گروههای تکفیری است .بدیهی است این نوع نگاه،
طبیعتاً چگونگی مقابله و خنثیسازی توطئهها را نیز تغییر خواهد داد.
«دشمن اصلى ،آن کسى است که اینها را تحریک میکند ،آن کسى است
که پول در اختیارشان میگذارد ،آن کسى است که وقتى انگیزۀ آنها اندکى
ضعیف شد ،با وسایل گوناگون آنها را انگیزهدار میکند .دشمن اصلى ،آن
کسى است که تخم شکاف و اختالف را مىافشاند .اینها آن دست پنهانِ
سرویسهاى امنیتى و اطالعاتى است؛ لذا ما مکرر گفتهایم این گروههاى
بىعقلى را که به نام سَ لَفىگرى ،به نام تکفیر ،به نام اسالم با نظام جمهورى
اسالمى مقابله میکنند ،دشمن اصلى نمیدانیم؛ ما شما را فریبخورده
میدانیم .دشمن اصلى ،آن دشمن پشت پرده است؛ آن دست نهچندان
پنهانى است که از آستین سرویسهاى امنیتى بیرون مىآید و گریبان
4
مسلمانان را میگیرد و آنها را به جان هم مىاندازد».
 .3جغرافیای نبرد
در اندیشۀ رهبر معظم انقالب ،اندیشۀ تکفیر ملعبهای است در دستان
قدرتهای استعمارگر ،به منظور خنثیکنندگی خیزشهای اسالمی
در جهان اسالم .این مســئله را نباید فراموش کرد که خیزشهای
اسالمی ،منافع قدرتهای بزرگ و خصوصاً موجودیت رژیم غاصب
اسرائیل را با خطر جدی مواجه میکند.
«دشــمن مکار بر آن اســت که با افروختن آتش جنگهای خانگی
میان مسلمانان ،انگیزههای مقاومت و مجاهدت را در آنان به انحراف
کشانده ،رژیم صهیونیســتی و کارگزاران اســتکبار را که دشمنان
حقیقیاند ،در حاشیۀ امن قرار دهد .راهاندازی گروههای تروریستی

تکفیری و امثال آن در کشورهای منطقۀ غربِ آســیا ،ناشی از این
سیاست غدارانه است .این هشداری به همۀ ما است که مسئلۀ اتحاد
ِ
مسلمین را امروز در صدر وظایف ملی و بینالمللی خود بشماریم»5.
از این رو سعی در تکثیر این جریان در جهان اسالم و مشغولسازی
مسلمانان به این بلیه را دارند تا در سایۀ آن ،به اهداف شومی همچون
به رسمیت شناختن اسرائیل و ادامۀ طرحهای توسعهطلبانۀ آن ،غارت
منابع و ذخایر نفتی منطقه ،تخریب سیمای تمدنی اسالم و در نهایت
ترویج سکوالریسم و بیدینی تلقی نمود.
«سلفیگری اگر به معنای اصولگرایی در كتاب و سنت و وفاداری به
ارزشهای اصیل و مبارزه با خرافات و انحرافات و احیای شریعت و نفی
غربزدگی باشد ،همگی سلفی باشــید؛ ولی اگر به معنای تعصب و
تحجر و خشونت میان ادیان یا مذاهب اسالمی ترجمه شود ،با نوگرایی
و ســماحت و عقالنیت -كه اركان تفكر و تمدن اسالمیاند -سازگار
نخواهد بود و خود باعث ترویج سكوالریزم و بیدینی خواهد شد»6.

؟؟؟؟؟

پینوشتها:

( )1بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم.1395/05/11 ،
ن در میدان آزادی ســنندج،
( )2بیانــات در جمع مــردم اســتان کردســتا 
.1388/02/22
ى جریانهاى افراطى و
( )3بیانات در دیدار شــرکتکنندگان در «کنگرۀ جهانــ 
تکفیرى از دیدگاه علماى اسالم».1393/09/04 ،
ت و پنجمین سالگرد رحلت امام خمینی (ره).1393/03/14،
( )4بیانات در مراسم بیس 
( )5پیام به حجاج بیتاهللالحرا م .1393/07/08 ،
( )6خطبههای نمازجمعۀ تهران.1390/11/14 ،
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وهابیت،مرجعیتعلمیاهلسنترا
به دست گرفته است
گفتوگوباحجتاالسالموالمسلميندكترمهديفرمانيان،عضوهیئتعلمیدانشگاهادیانومذاهبقمورییسدانشکدۀمذاهباسالمی
پیرامونروشهایتبلیغیجریانسلفیه

؟؟؟؟

به کوشش:
محسن صابری

جریانوهابیتوسلفیۀتکفیری،ازآغازبهامرتبلیغدرجهتیارگیریازمیاندیگرفرقاسالمی،اهتمامویژهایداشتندومیتوان
گفت تا حدود زیادی موفق نیز بودهاند .با جناب دکتر فرمانیان ،که فعالیت و تألیفات گستردهای در رابطه با مذاهب اسالمی و
جریانهایسلفیهداشتهاند،پیراموناینموضوعبهگفتوگونشستیم.

روش تبلیغی سلفیه از آغاز شکلگیری تا امروز،
سیر تطوری دارد؛ شما این سیر تطور را چگونه تقسیمبندی و
تحلیل میکنید؟
شیوههای تبلیغی سلفیها ،تنوع بســیار زیادی -از شیوههای سنتی
گرفته تا اشکال مدرن آن -دارد .شیوههای سنتی نظیر منبر ،سخنرانی،
چاپ کتاب ،نوشتن رساله ،جزوه و ...است که امروز در بسیاری از مراکز
و قسمتهای مختلف جهان اسالم وجود دارد .عربستان این رویکرد
یعنی رویکــردی منبری و توزیع کتاب و جزوه به صورت وســیع ازسوی وهابیت -را بیشتر از بقیه دارد .عدهای از مسلمانان اندونزی در
سی سال گذشته شیعه شدند و رشد شیعه در آنجا گسترش یافت تا
جایی که بعضیها شیعیان آن منطقه را حدودا ً پنج میلیون تخمین
میزنند .وهابیها کتابی به نام «حتی ال ننخدع» را به صورت وسیع در
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اندونزی پخش کردند .این کتاب ،دربارۀ این است که شیعه با مفهوم
تقریب و بحث وحدت اسالمی ،وارد فضای اهلسنت میشود و بسیاری
از سنیها را شیعه میکند؛ پس وحدت ،یک حربه است و شما نباید
فریب شیعه را بخورید! از این کتاب حدود پنج میلیون نسخه -یعنی
معادل هر فرد شیعی در اندونزی -پخش کردند .هرچند این کتاب در
مصر چاپ شده ،اما عربستان از این برای موقعیت خودش در اندونزی
استفاده کرده است .جزوات کوچک بسیار زیادی هم در همین راستا
به حجاج خودمان میدهند که گاهی با هفتاد و پنج هزار نسخه در هر
نوبت چاپ تا چاپهای بیستم هم رفته است؛ این ،یک رویکرد است
که بیشتر وهابیها با این نگاه کار را پیش میبرند.
روش دیگر ،بحث شبکههای ماهوارهای است که جدیدا ً خیلی جدی
شده است .ما اآلن بیش از شصت شــبکۀ ماهوارهای را رصد کردیم؛

شماره  198شوال 1438

شبکههایی که عربستان و وهابیت هزینۀ آنها را میدهد و شدیدا ً هم
ضد شیعی هستند .یعنی شیعه را طوری معرفی میکنند که هر کس
از شبکههای ماهوارهای بشنود ،فکر میکند شیعه یک اباحهگر ،ملحد،
کافر و مشرک است که آمده اسالم را از بین ببرد .متأسفانه این تفکر
در دل اهلســنت هم تأثیرگذاری خودش را داشــته و نگاه به شیعه
بسیار منفی شده است .در این راستا میتوانید به کتاب «شیعهشناسی
اهلسنت» از آقای دکتر خاویار صداقتحسینی مراجعه کنید؛ وقتی
شما این را بررسی میکنید ،متوجه میشوید که تقریباً شیعهشناسی
در جهان اهلسنت ،دست وهابیت است .یعنی شــیعه را آنها دارند
معرفی میکنند و ما متأســفانه نتوانستیم شــیعه را معرفی کنیم.
شــبکههای ماهوارهای خیلی اثرگذار بودنــد و تأثیر خیلی جدی بر
اهلسنت داشتند .اآلن چهار شــبکۀ ماهوارهای فارسیزبان :توحید،
کلمه ،وصال حق و نور ،امروزه در ایران اسالمی ،آذربایجان و افغانستان
فعال هستند و متأسفانه تأثیرگذاری خیلی جدی هم دارند .میتوانیم
بگوییم شــاید بیش از شــصت الی هفتاد درصد از اهلسنت ایرانی،
این شبکهها را میبینند! ما در تمام مناطق اهلسنت ایران مشاهده
میکنیم که شدیدا ً شبههزده شده و شــبهات وهابی را پذیرفتهاند.
بعضی هم به دنبال جواب هســتند؛ خیلی از علمای اهلســنت هم
توانایی جواب دادن را ندارند.
روش سوم ،بحث ســایت و شــبکههای مجازی مثل توئیتر ،تلگرام،
واتسآپ ،فیسبوک و اینســتاگرام است .اگر در کشور ما فیسبوک،
توئیتر و ...حرام است و ارتباط برقرار کردن با آن  -به دلیل فیلترینگ-
ممکن نیست ،در وهابیت این مسئله وجود ندارد و راحت از فیسبوک
و توئیتر استفاده میکنند .گاهی یک وهابی در این شبکههای مجازی،
تا چهارد ه میلیون الیک و بیننده دارد؛ اما متأسفانه مبلغ ما در فضای
مجازی با این حجم از مخاطب مواجه نیســت .محمدالعریفی وقتی
در توئیتر یک مطلب میگذارد ،گاهی تــا هفت میلیون بیننده دارد!
اینها فضاهایی است که از آن استفاده میکنند .آنها در توجه به تأثیر
شبکههای اجتماعی ،خیلی جلوتر از ما بودند .متأسفانه تشیع لندنی
هم در این زمینه از ما جلوتر است! در حال حاضر تقریباً بیست و پنج
شبکۀ ماهوارهای داریم که طیف تشیع افراطی و تندرو آنها را تأسیس
کرده است .اما متأسفانه تعداد شبکههای تشیعی که معتدل و با نظام
است ،بسیار کم است و بیشــتر هم شبکههای سیاسی و خبری است
که اثر مذهبی کمی دارد .بنابراین ،وهابیها بیشتر در این فضا هستند.
از روش دیگری که مربوط به دیوبندیها ،موسوم به «جماعةالتبلیغ»
است نیز باید نام برد؛ جماعةالتبلیغ ،از ابتدا برای تبلیغ چهره به چهره
تأسیس شد .فردی ب ه نام «مال محمد الیاس کاندهلوی» در شبه قارۀ
هند ظهور و به مسلمانان اعالم کرد که بیایید برای خدا ،سه روز تبلیغ
بروید؛ یعنی آدم به آدم ارتباط برقرار کنید و مفاهیم دینی -مخصوصاً
مفهوم «ال إله إال اهلل» -را انتقال بدهید .اصول شــشگانهای دارند؛
محبت ،عدم ورود به بحثهای سیاسی ،تکرار زیاد ذکر ال إله إال اهلل،
ذکر منظم شبانه و. ...
در حال حاضر ،مطابق بیان خودشــان ،جماعةالتبلیغ هشتاد و پنج
میلیون مبلّغ دارد ولی حداقل ده میلیون مبلّــغ فعال دارند .در صد
و شصت کشور جهان -از شیلی تا ژاپن -حضور دارند .تقریباً در همۀ
کشورها حضور دارند و تبلیغ میکنند .این را با کل روحانیون ما مقایسه

کنید .ما جمعاً در ایران دویست و سی و هفت هزارطلبه و روحانی -از
اول طلبگی تا باالترین سطوح و سن -بیشتر نداریم! روحانیون شیعۀ
کل جهان هم شاید به پانصد هزار نرسد .پانصد هزار نفر یک طرف این
فضا را تبلیغ میکنند ،ده میلیون مبلّــغ آن طرف فقط و فقط چهره
به چهره آن فضا را تبلیغ میکنند .معاون بینالملل جامعةالمصطفی
از آنچه در آفریقای مرکزی دیده بود ،نقل میکرد که یکی از مبلغان
جامعةالتبلیغ ،از یازده سال پیش به خانهاش برنگشته بود؛ یعنی یازده
سال تبلیغ میکرد و بودجهاش را هم از کارهای عامالمنفعهای که برای
مردم انجام میداد ،تأمین میکرد؛ طب سنتی یاد گرفته بود و هر جایی
که میرفت ،با طب سنتی مردم را مداوا میکرد و پول درمیآورد و از
این پول ،امرار معاش میکرد .این روش چهره به چهره ،خیلی توانسته
فضای سلفیگری را در جهان اسالم گسترش بدهد.
روش پنجم ،روش تشکیالتی است که اخوانالمسلمین انجام میدهد.
کار اخوانالمســلمین دعوت کردن با رویکرد تشکیالتی است؛ اینها
در هر شهر و یا روستایی که دو سه نفر میشوند ،تشکیالتی تأسیس
میکنند ،بعد ،افرادی دیگر را کمکم به این تشکیالت اضافه میکنند.
اینچنین تبلیغ را در خانوادهها گسترش میدهند .تمام این سلفیها
اعم از وهابی ،دیوبنــدی و اخوانی -بهشــدت روی خانمها هم کارال جماعةالتبلیغ،
میکنند و گروههای متعدد مبلغ خانم دارنــد .مث ً
خانمها را «مســتورات» مینامند؛ یعنی کسانیکه پوشیده هستند،
اما تبلیغ میروند! زنان اخوانی خیلی فراوانی داریم که در این زمینه
کار میکنند .پــس ما چند جریان داریم که هر کــدام با یک رویکرد
کار میکنند :وهابیت با رویکرد سنتی و ماهوارهای و فضای مجازی،
جماعةالتبلیغ با رویکرد چهره به چهره و اخوانالمسلمین با رویکرد
تشکیالتی.
تکفیریهایی که در جهان هستند ،بیشتر از رویکرد ترکیبی از چهره
به چهره و تشکیالتی استفاده میکنند .یعنی ابتدا چهره به چهره کار
میکنند ،بعد به تشــکیالت تبدیل میشــوند و این گروه ،یک گروه
تکفیری در یکی از جاهای جهان میشــود که با آن تشکیالت اصلی
مرتبط میشــود؛ اینها هم یک طیف دیگری هســتند که این کار را
انجام میدهند .بنابراین ،اینها از انواع و اقسام شیوههای تبلیغی ،برای
گسترش فکر سلفی و تکفیری استفاده میکنند.

؟؟؟؟؟

مخاطب اصلی سلفیها ،جریان اهلسنت هستند
یا به خصوص برای شیعیان هم کار میکنند؟
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تمام اینها اوالً و بالذات برای اهلسنت است .اما در این فضا ،وهابیت
برای شــیعه هم برنامههای خیلــی خاص و جدی دارد که بیشــتر
رویکردش همان شبکههای ماهوارهای و سایتها است .بقیۀ گروهها
یعنی اخوانیها ،سلفی جهادیها و جماعةالتبلیغیها -برای شیعهبرنامۀ خاصی ندارند؛ اما اگر شــیعهای دیدند و ارتباط برقرار کردند،
در تشکیک کردن و شــبهه انداختن زبردست شدهاند و خیلی جدی
این کار را انجام میدهند؛ لذا از این جهت ،باید به آن دقت داشت که
شبههپراکنی در همۀ آنها وجود دارد.

؟؟؟؟
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شاید بشود گفت که در روش تبلیغی وهابیت ،به
خصوص در شبکههای ماهوارهای ،یک تغییر تاکتیک به وجود
ال کمتر سراغ مباحث اعتقادی میروند و به جای
آمده است؛ مث ً
آن ،بیشتر از مباحث تاریخی یا سبک زندگی -که برای عموم
ال میگویند اگر تشیع
قابل درکتر است -استفاده میکنند؛ مث ً
مذهب حق است ،پس چرا در جامعۀ شیعه اینقدر رباخواری و
ال از حربۀ حقوق شهروندی استفاده
بیحجابی وجود دارد؟ یا مث ً
میکنند و میگویند ما اهلســنت حق داشتن نماز جمعه در
تهران و یا حق داشتن مسجد نداریم ،بچههای ما حق تحصیل
بر مبنای فقه اهلسنت ندارند و . ...نظر شما در اینباره چیست؟
اینکه میفرمایید بیشتر به این سمت رفتند ،درست نیست .اکثر مطالب
شبکههای ماهوارهای ،اعتقادی است؛ اما بیشتر از اینکه بخواهند آن
اعتقاد را تبیین کنند ،رویکرد شبهه انداختن در عقاید شیعه را دارند.
یعنی بیشتر آن مباحثی که به نوعی خرافه یا بدعت وارد عمل مردم شده
ال وقتی که بحث توسل
را برجسته میکنند و روی آن مانور میدهند .مث ً
و شفاعت را مطرح میکنند ،سراغ عمل اشتباه مردم میروند؛ مثل اینکه
ال جلوی قبر حضرت امام
بعضی جاها به درختی پارچه میبندد یا مث ً
رضا(علیه السالم) سجده میکنند .شاید طرف دارد بوس میکند ،اما
این بوس را به عنوان سجده کردن و این سجده را هم به عنوان سجده به
امام رضا معرفی میکنند .میگویند :ببینید! اینها نشاندهندۀ شرک
آنها اســت! یا مداح یک عبارتی میخواند ،این عبارت وقتی در تهران
ال
و قم خوانده میشود ،من و شــما مفهوم مجازی از آن میگیریم ،مث ً
وقتی که مداح معروفی در تهران میخواند :انا عبد رقیه ،انا کلب حسین،
شما معنای مجازی از آن میگیرید .اما او معنایش را به حقیقت تبدیل

میکند و میگوید :ببینید! خودشان میگویند ما بندۀ رقیه هستیم،
پس اینها مشرک هستند .لذا از این جهتها زیاد استفاده میکنند .از
آن طرف هم ظاهر برخی از آیات و روایات را میگیرند و به مردم ارائه
میدهند .مردم هم که غالباً ظاهرگرا و حسگرا هستند و تعمیق دینی
ندارند ،خیلی راحت گول این حرفها را میخورند و میگویند :راست
ن کار را انجام میدهند؟
میگوید دیگر! اینها چرا ای 
از جهت دیگر ،وهابیها فضا را به این سمت بردهاند که همان انتقادات،
ایرادها و شبهاتی که سنیها به ما داشــتند را پررنگ میکنند .برای
اینکه به نوعی میخواهند به اهلسنت بفهمانند که «ای اهلسنت!
ما مدافع شما هستیم ،اهلســنت واقعی ما هستیم!» وقتی ده شبهۀ
اهلسنت نسبت به شیعه را مطرح میکند ،دو شبهۀ وهابی و سلفی
همراه آن میکند .آن ســنی به مرور عقاید وهابیت را هم میپذیرد و
خیلی راحت این شبهه در ذهنش جاگیر میشود.
به نظر شما در آینده چه تغییراتی خواهند داشت؟
در آینده هر چه جلوتر برویم ،این فضا بیشتر خواهد شد .یعنی شاید ما
در آینده به جایی برسیم که وهابیها به هیچ وجه وارد بحثهای توسل،
شفاعت و استغاثه (مباحث اختصاصی وهابیت و سلفیت) نشوند و فقط
سراغ آن عقاید اهل ســنت بروند ،تا بتوانند اهلسنت را با خودشان
همراه کنند ،جذب کنند و به نوعــی به آنها بفهمانند که مرجع عملی
شما ما هستیم! مشکلی هم که اآلن در مناطق اهلسنت ایران پیش
آمده ،همین است که بسیاری از آخوندها ،ماموستاها و مولویها ،دیگر
مرجعیت علمی برای مردم ندارند ،مرجعیت علمی به سمت شبکههای
ماهوارهای وهابی رفته اســت .اگر آن اهلســنت ما ،مرجعیت علمی
وهابیت را پذیرفت ،تبعاً عقایدش را هم میپذیرد .کار دیگری که اآلن
هم به صورت جدی شروع کردند و در آینده خیلی بیشتر خواهد شد،
نقد عملکرد نظام مقدس جمهوری اسالمی است؛ هم نسبت به مباحث
مرتبط با اهلسنت و حتی فراتر از آن ،تا بتوانند مردم را نسبت به نظام
تحریک کنند .اهلسنت را تا حدی تحریک کردند و متأسفانه توانستند
ال
موفق بشوند .اآلن به تحریک شهروندان شــیعی روی آوردهاند؛ مث ً
میگویند :آزادی ،حقوق بشر و ...نســبت به شهروندان شیعی رعایت
ال قبول نداشته باشند؛ اما
نمیشود .شاید خودشــان این عقیده را اص ً
برای اینکه شــیعۀ ما را تحریک کنند ،روی اینها مانور میدهد .حتی
بدتر از این ،گاهی وقتها شبکههای ماهواره فراتر از این هم رفتهاند؛
ال یک بهائی دستگیر شده ،آن وهابی مدافع حقوق شهروندی بهائیان
مث ً
شده اســت! در صورتی که او خودش به مراتب از ما نسبت به بهائیت
سختگیرتر است؛ او هم بهائی را کافر و نجس میداند ،ولی برای اینکه
ما را بکوبند ،از حقوق شهروندی بهائی هم دفاع میکند .گاهی وقتها
ال نه ما را قبول
در فضای انتخابات هم وارد میشوند؛ یعنی با اینکه اص ً
دارند ،نه انتخابات ما را قبول دارند ،نه نظام ما را قبول دارند ،نه مذهب
ما را قبول دارند ،ولی در انتخابات وارد میشوند و فقط دنبال سوژههایی
هســتند که از هر دو گروه  -برای ایشان فرقی هم نمیکند -بگیرند و
ال اینکه بگویند
برجسته کنند و بگویند که این ایران اسالمی است؛ مث ً
همۀ مسئولین دزد هســتند ،همه اختالس کردند! همه قدرتطلب
هســتند! این فضاها را هم هر روز گســترش میدهنــد ،برای اینکه
تأثیرگذاری خود بر افراد شیعۀ ایرانی را بیشتر کنند.
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گونهشناسی
شبهاتسلفیه
یادداشتشفاهیحجتاالسالموالمسلمیناحمدمبلغی،
رئیسمرکزتحقیقاتاسالمیمجلسشورایاسالمی

کیان سلفیگری بر پایههایی از شبههها بنا شده و فاقد منطق
روشن و شفاف علمی است .شبهههای این گروه را میشود به
چند دسته تقسیم کرد:
 .1شبهات مبنایی :شبهاتی که مبانی یک مذهب یا یک مکتب را
هدف قرار میدهد و بر اساس مبناهای غلط سلفیه ،به اندیشهها و یا
ال با دیدگاه غلطی که نسبت
رفتارهای عقالنی دینی وارد میشود .مث ً
به مفهوم شرک دارند ،بسیاری از فعالیتها و رفتاری را -که از منطق
دین بر اساس فهم درست ،عقالنیت و نیاز اجتماعی برمیخیزد -خارج
از دایرۀ دین تعریف میکنند؛ این قسم را «شبهات شرکیه» مینامیم.
همچنین بسیاری از اعمال را بر اساس مفهوم غلطی که از بدعت دارند
و دایرهای که برای آن تصور کردهاند ،تحت عنوان بدعت مورد هجوم
قرار میدهند .این قسم را نیز «شبهات بدعتیه» مینامیم.
 .2شبهات روشی :سلفیه ،نوع مطالعه یا شیوۀ نگاه کردن به متون
دینی را شیوۀ خاصی میدانند و هر شیوهای که به دور از شیوۀ متبوع
آنان باشــد را غلط و خاطــی میانگارند .آنهــا در روش خود ،نوعی
تمرکز بر ظاهر رفتارهایی که در اوایل اســام انجام میگرفته است
را بدون مجهز بودن به ابزار تحلیل و با مناطیابی سطحی ،به صورت
الیتغیر میانگارند و اگر کســی این نوع سطحیاندیشی و ابزارهای
سطحیاندیش را در روش خودش به کار نگیرد ،مورد طعن و هجمه
قرار میدهند.
 .3شبهات تطبیق :سلفیه به شدت در تطبیق اندیشههای خود بر
مسائل زمانه ،در وضعیت رنجور و ناتوانی قرار دارند؛ ولی اخیرا ً که پا به
مسائل اجتماعی گذاشته و در فضاهای اجتماعی -به مثابه حرکتهای
اجتماعی -وارد شدهاند ،به ناچار در جایگاه تطبیق قرار گرفتهاند .این
تطبیق ،به گونهای پیش رفته کــه از دل آن ،افراطیگری اجتماعی،
تکفیر و خشونت پدید آمده است و به بدترین تطبیقها دچار شدهاند؛
در این جریان ،گروههایی را به سرعت تکفیر و محکوم به قتل میکنند،
در روابط خود با دیگران و در حرکتهای اجتماعی خود ،به شدت به
ورطۀ خشونت گرایش پیدا میکنند .اگر سلفیگری حائز جایگاههای

اجتماعی ،حرکتها و فرصتهای اجتماعی نمیشد ،چه بسا حجم
افراطیگری آنها خیلــی محدود باقی میماند .طبیعتــاً در جایگاه
اجتماعیسازی ،با اتکا به افکار غلط و بیبنیان خود ،در مقام تقابل با
مجموعهها ،گروهها ،طایفهها ،مذهبها و جریانات اجتماعی ،دچار
افراطیگری میشود .یکی از ابزارهای آنان در این تقابل ،این است که
شبهات بسیاری را علیه دیگران ایجاد کنند تا حضور آنان در جامعه را
محدود نمایند .اینجا دیگر شبهه با هدف خاطی معرفی کردن صاحب
فکر و اندیشه یا یک مذهب نیست؛ بلکه هدف آنان ،حذف «دیگری»
از صحنۀ اجتماعی است .این سنخ از شبهات ،ناشی از درماندگی آنها
در مقام تطبیق و نداشتن تاب تحمل دیدن عقالنیت گروهها و مذاهب
دیگر است.
شــیوههایی که برای این منظور در پیش میگیرند ،بســیار متنوع
اســت .یک قالب آن دعوت افراد به مرام خود و شبههپراکنی علیه
دیگران است .شیوههای ســلفیه ،نوعاً دارای صفت خشونت است و
با ادبیات خشن ،هجومی و همراه با فحاشی است .صفت دیگری که
این شیوهها دارد ،عدم تحمل گفتوگو است؛ به هیچ وجه گفتوگو را
برنمیتابند ،اگر هم به آن تن بدهند ،از سر اضطرار و در موارد محدود
و معدود است.
ما باید بتوانیم شیوههای سلفیگری را به صورت دقیق مورد شناسایی
قرار دهیم و به هیچوجه در مواجهه با این شیوهها ،اهلسنت را محل
نقد قرار ندهیم؛ بلکه در فضای گفتمان اســامی -چه شیعه و چه
سنی -شیوههای وهابیت و افکار آنان را نقد کنیم ،خطرات این شیوهها
را گوشزد نماییم و بر عقالنیت دین و شــریعت تأکید ورزیم .در این
صورت ،زمینۀ نفرت و بیتوجهی به شیوههای آنها از خاستگاه شیعه و
سنی را برمیانگیزانیم .اینکه ما شیوههای سلفیۀ وهابی را به اهلسنت
نسبت دهیم و یا در نقد آنها ،به نقد مبانی اهلسنت بپردازیم ،بسیار
غیر منطقی است.
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ماهنام ه فرهنگی،آموزشیوترویجی
یادداشت شفاهی
حجتاالسالم و
المسلمین حبیب
عباسی
کارشناس ادیان و
مذاهب ،پیرامون
تبیین نگاه مبلغین
مختلف شبکههای
ماهوار های

چهار شبکۀ وهابی فارسیزبان وجود دارند که
مشخص ًا در حوزۀ ترویج وهابیت و مقابله با
تشیع کار میکنند؛ شبکههای توحید ،وصال
حق ،نور و کلمه .این چهار شبکه ،در دو بخش
بخشترویجوهابیت،وبخش
فعالیتمیکنندِ :
تخریبباورهاواعتقاداتمسلمانانوشیعیان.
اولویت اول اینها نیز تخریب اعتقاد شیعیان و
بعد از آن ،ساختن اعتقاد وهابی است.

فعالیتهای تخریبی
در بخش تخریبی این شــبکهها ،برای اینکه مخاطب را جذب نمایند
و اثرگذاری خودشــان را تقویت کنند ،ترفندهایی دارند که به صورت
موردی ،به مهمترین آنها اشاره میکنیم:
 .1ساخت دوگانۀ «تشیع صفوی» و «تشیع علوی» و فاصله
ایجاد کردن میان آنها :به ایــن ترتیب که تشــیع را به دو نوع
ال یک
تشــیع علوی -که عموم مردم شیعه تابع آن هســتند و مث ً
ســری بدعتها را نمیپذیرند -و تشــیع صفوی -که تشیع مورد
نظر آخوندها ،جمهوری اســامی و مراجع است -تقسیم و معرفی
میکنند .پس از آن ،سعی میکنند حمالت خود را -ولو اینکه متوجه
کل تشیع باشد -متوجه تشیع صفوی کنند .با این شگرد ،مخاطب
شیعۀ آنان ،خود را شیعۀ علوی میداند و میگوید در بخش منفی
و تخریبی آن ،من مقصود او نیســتم؛ بلکه او به جمهوری اسالمی
روحانیت تابع تشــیع صفوی حمله میکند .لذا همیشــه سعی
ِ
و
میکنند که افراد را تقسیم کنند و بینندۀ خود را از آن جریان مورد
هجمۀ خود ،مستثنی نمایند.
 .2احترام به اهلبیت(علیهم السالم) :ترفند دیگر ایشان ،این است
که نام مبارک اهلبیت(علیهم الســام) را همراه با نوعی احترام بیان
میکنند؛ نام حضرت علی را همراه با تعبیر «علیه الســام» یا «رضی
اهلل عنه» میآورند و حتی گاهی اوقات برای حسنین(علیهما السالم) از
عنوان «امام» استفاده میکنند.

نگاه

رسانههایتصویری

 .3استفاده از شخصیتهای مستبصر :ترفند دیگر ،این است که
وقتی میخواهند اعتقادات شیعه را تخریب کنند ،از شخصیتهایی
استفاده میکنند که مدعیاند شیعه بوده و حاال سنی یا وهابی شدهاند.
اگر قرار است نقد تندی اتفاق بیفتد و یا حتی ناسزا گفته و یا بحثها
چالشی شود ،از چنین کسانی استفاده میکنند.
 .4استفاده از شخصیتهای شیعه :ترفند دیگر در برخی موارد این
است که از سخنان شخصیتهای مطرح شیعی برای تخریب اعتقادات
ال کلیپی پخش میکنند
یا بیان انتقادها علیه تشیع استفاده میکنند؛ مث ً
که در آن یک روحانی یا شخص شیعه ،شیعه را نقد میکند ،یا بریدهای
ال از حرفهای آیتاهلل سید کمال حیدری را میآورند که اعتقادات
مث ً
شیعه را نقد میکند ،یا قســمتی از انتقادات افراد سیاسی درون نظام
را پخش مینمایند ،تا از زبان اینها -که چهرۀ موجهی برای شــیعیان
هستند -نقدها و ایرادات شنیده شــود .یا از زبان مخالفین جمهوری
اسالمی که شیعه هستند -مثل آقای الهیاری -نقدهایی را علیه مقام
معظم رهبری پخش میکنند.
تاریخی اعتقادات :یکی از اقدامات دیگر ،این اســت که
ِ
 .5رد پایۀ
ال در ایام
پشــتوانۀ تاریخی اعتقادات را مورد هجمه قرار میدهند .مث ً
شهادت امیرالمؤمنین(علیه السالم) ،در اینکه محل فعلی آرامگاه واقعی
ال این آرامگاه را
امیرالمؤمنین(علیه السالم) باشد ،تشکیک میکنند و مث ً
محل دفن مغیره معرفی میکنند ،یا با رد پیشینۀ تاریخی مقبرهسازی،
میگویند گنبدسازی در قرون اول و زمان ائمه(علیهم السالم) نبوده
است ،یا میگویند یک نمونۀ تاریخی بیاورید که امام رضا(علیه السالم)
متوسل شده باشــد و . ...این هم سبکی اســت که تشکیک بر مبنای
تاریخی و علمی صورت میگیرد؛ ادعای ایشــان هم این است که ما
میخواهیم بررســی علمی و تاریخی کنیم که آیا چنین چیزی اتفاق
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شبکۀ نور

شبکۀ توحید

شــبکۀ نور از اولین شبکههایی اســت که توسط وهابیت
راهاندازی شد .تمرکز این شــبکه -عالوه بر جریان اصلی
ترویج عقاید وهابیت -بر مباحث مربوط به خانواده و مباحث
اجتماعی است.

شبکۀ توحید -که پیش از این با نام «وصال» فعالیت میکرد-
مبتنی بر یک کارشــناس اصلی -آقای مــازاده -برنامه
تولید میکند .محوریت برنامههای این شــبکه ،بر مباحث
شبههافکنی نسبت به عقاید شیعه و جمهوری اسالمی است.
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یمروجسلف یگرایی
افتاده یا نه؟ بعد ،از طریق زدن پایۀ تاریخی و علمی ،سعی میکنند که
اعتقادات مخاطب را مورد تشکیک قرار دهند.
 .6طلب دلیل از مخاطب :کار دیگری کــه انجام میدهند ،این
اســت که با درخواســت مدرک و دلیل از طرف مقابل ،به تخریب
اعتقادات مخاطبین میپردازند .یعنی برنامههایی میگذارند و مکرر
ال یک
برنامه را ادامه میدهند و درخواســت میکنند شیعیان مث ً
آیه از قرآن بر اثبات فالن موضوع بیاورند و معموالً سؤال را طوری
طراحی میکنند که مخاطب هر پاسخی میآورد ،بتوانند آن را رد
ال میگویند یک آیه از قرآن بیاورید که به تولد امام زمان
نمایند .مث ً
و فرزند امام حسن عسکری(علیهما السالم) بودن او ،تصریح شده
باشد؛ خب مسلّم است که کسی نمیتواند چنین آیهای بیاورد .یا
میگویند یک آیه بیاورید که صریحاً اسم ظهور امام زمان و دوران
ظهور در آن آمده باشد .حاال مخاطب هر آیهای بیاورد که بخواهد
در کنار آن شأن نزول و تفســیر بگذارد ،او را رد میکنند .این نوع
بیان و این مدل اصرار و ادامۀ ســؤال ،در ذهن مخاطبین به شدت
تشکیک ایجاد میکند.
.7سوءاستفادهازمشکالتداخلیایران:کار دیگر این شبکهها ،سوء
ال میگویند
استفاده از مشکالت سیاسی اجتماعی داخل ایران است .مث ً
نتیجۀ حکومت مبتنی بر والیت و امامت حضرت علی(علیه السالم) ،امثال
جمهوری اسالمی است که در آن فقر ،بیکاری و ...وجود دارد .در مقابل،
کشورهایی مثل قطر ،کویت و ...توسط طرفداران تفکر خلفا ،به بهترین
وجه اداره میشود .در ادامه هم به مردم میگویند همینطور که اآلن این
مشکالت وجود دارد ،اگر امام زمان هم بیاید ،اقتصاد شما خراب خواهد
بود ،جنگ و خونریزی خواهد بود و . ...این هم یک ترفند از ترفندهایی
است که این شبکهها از آن استفاده میکنند.

شبکۀکلمه
شبکۀکلمه،درگذشتهبیشتربرمباحثاعتقادیمتمرکزبود؛
اما مدتی است که تغییر رویه داده و با محوریت مباحث سیاسی
مربوط به نظام جمهوری اسالمی ایران پیش میرود .البته
این به معنای غفلت از برنامههای اعتقادی و تخریبی نیست.

فعالیتهای ترویجی
در بحث ترویج و تبیین عقاید وهابیت نیز از شــگردهایی اســتفاده
میکنند که مهمترین آنها بدین صورت است:
 .1سوء استفاده از آیات قرآن :این شبکهها برای تبیین عقاید خود،
آیات قرآن را -بدون اینکه تفسیر آن را مطرح کنند ،یا آیات مشابه را با
ال در موضوع علم غیب ،آیۀ «ال یعلم
هم تطبیق بدهند -میآورند .مث ً
الغیب اال هو» 1را بیان میکنند و بدون ذکر مقیدات و مخصصات آن،
از مطلق آیه بهرهبرداری میکنند و میگویند :هیچ علم غیبی در نزد
غیر خدا وجود ندارد .معموالً از آیات به صورت مطلق و بدون ذکر موارد
صحیح و تفسیر آن استفاده میکنند.
 .2نشان دادن اشکاالت برنامههای عبادی :مورد بعدی در تبیین
و ترویج عقاید وهابیت ،نشان دادن اشکاالتی است که در یک سری از
ال میخواهند با
برنامههای عبادی در عمل ممکن است اتفاق بیفتد .مث ً
عزاداری مبارزه کنند و اعتقاد خودشان را مبنی نفی آن مطرح نمایند،
فیلمهایی از اشکاالت عزاداری را نشــان میدهند و به عنوان نتیجه و
ثمرۀ عزاداریها مطرح میکنند.
 .3سوء استفاده از روایات ضعیف السند :مورد دیگر ،سوء استفاده
از روایات ضعیف السند و یا قابل جمع در شیعه است .به عنوان مثال،
روایاتی را که بحث تخریب قبور با ویژگیهای خاص در آن آمده را بیان
میکنند و برای مطلق تخریب قبور اســتفاده میکنند و میگویند بر
اساس روایات شیعه ،حتماً باید قبور تخریب شود.
 .4تکرار مدعا :بحث دیگر ،تکرار مکرر ادعــای وهابیت در مباحث
عقیدتی است؛ یعنی با برنامهسازیهای پرحجم در بیان عقاید ،سعی
ال در موضوع حرمت
میکنند آن را قطعی و مســتند جلوه دهند .مث ً
توسل ،صدها برنامه و مستند تولید میکنند .کثرت این برنامهها ،باعث
میشود که بعضی از مخاطبین احساس کنند که این عقاید برحق است.
 .5مؤیدآوری از آرای اهلسنت :نکتۀ دیگری که اینها در ترویج عقاید
خود استفاده میکنند ،بحث به دست آوردن مؤید از علمای اهلسنت یا
کتب ایشان میباشد که با این اقدام ،فاصلۀ خود با اهلسنت را کم کرده و
به مرور ،خود را به عنوان مرجع علمی آنان نیز معرفی نمایند.

پینوشت:

( )1ر .ک .انعام(.59:)6

؟؟؟؟؟

شبکۀ وصال حق
شــبکۀ وصال حق -که به تازگی و با انشعاب از شبکۀ توحید
راهاندازیشدهاست-زیرنظرمجموعۀشبکههایوصالفعالیت
میکند و برنامههایی نیز به زبان عربی تولید مینماید .محور
فعالیت این شبکه ،هجمه به اعتقادات شیعه و ترویج اعتقادات
وهابیت است و بیشترین کارهای اعتقادی را در بین شبکههای
وهابی انجام میدهد.
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مراجع در سنگر روشنگری و جهاد
؟؟؟؟

گفتوگوباآیتاهللنجمالدینطبسینجفی،عضوجامعۀمدرسینحوزۀعلیمۀقمورییسمؤسسۀوالءصدیقهکبری(علیهاالسالم)
پیرامونشیوههایبرخوردمراجعگذشتهباوهابیتوسلفیگری

به کوشش
علما و مراجع دین ،به عنوان مرزبانان اسالم ،در طول تاریخ چشم بینا و حافظ معارف دینی و مصالح اجتماعی مؤمنان بودهاند .از
پیمان حیدری
سهسدۀگذشتهتاکنون،کهجریانوهابیتوسلفیۀتکفیریدرجوامعاسالمیرخنمودهاست،اینعلمابودهاندکهبهایستادگی
در برابر آنان و حراست از معارف اصیل دینی همت گذاشته و حتی در میدانهای رزم علیه آنان حاضر شدهاند .در این خصوص با
آیتاهللنجمالدینطبسی،استادحوزهودانشگاهکهسابقهایطوالنیدرمبارزۀفکریبااینجریانخطرناکداشتهوبیشازسیعنوانکتابدررد
تفکروهابیوسلفینگاشتهاست،بهگفتوگونشستیم.

اگر بخواهیم به سدههای گذشته برگردیم ،رویکرد
مراجع و زعمای قوم در برابر تفکــرات و اقدامات گروههای
افراطی تکفیری (وهابیت و سلفیه) چگونه بوده است؟
در ارتباط با این گروه و این جریان ،حرف و بحث زیاد است؛ اگر تاریخ
وهابیت را نگاه کنید ،سراپا خیانت ،جنایت ،وطنفروشی ،دینفروشی،
قتل ،غارت و آدمکشی است؛ شــالودۀ بنای اینها همین است .بودجۀ
وهابیت -قبل از نفت -بر اســاس غارت اموال بســته میشد .اینها از
«عیینه» شروع به کشتار مردم خودشان کردند .بعد هم در شهرهای
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«طائف»« ،مکه» و «مدینه» ،شکمها را پاره کردند و کتابخانهها را آتش
زدند .چه قدر اموال از طائف بردند ،به طوری که انگار شهرهای کفار را
فتح میکنند .در «کربال» هم همین جنایات را مرتکب شدند .عثمان بن
بشر نجدی که یکی از مورخین سعودی است در کتاب «عنوان المجد
فی تاریخ نجد» که یکی از مهمترین کتابهای آنان است و در مکه چاپ
شده ،راجع به جنایات وهابیها در سال  1216ق .میگوید :خود سعود
با کمک نیروهایی که از شهرها و روستاهای منطقۀ حجاز بسیج کرده
بود ،به سمت عراق و غارت شهرهای این کشور حرکت کرد و شهر کربال

شماره  198شوال 1438

را محاصره کردند و به زور وارد شهر شدند .اکثر اهالی و
ساکنین کربال را در بازارها و خانهها قتل عام کردند و قبۀ
شریف و بارگاه و گبند امام حسین را ویران کردند و هر
چه در شهر بود ،بردند .میگوید :دوهزار نفر را کشتند! 1که
طبق اسناد دیگر ،بیست هزار نفر بوده است .دیگر جنایات
2
آنان نیز از حد شمارش خارج بود.
علمای ما از همان ابتدا در برابــر این جریان خطرناک،
موضع صریح گرفتند .نظیر فتوای مرحوم شــیخ جعفر
کاشف الغطاء و بســیج مردم در زمان حملۀ وهابیهای
سعودی به نجف اشــرف و محاصرۀ آن .مرحوم آیتاهلل
العظمی ســید جواد عاملی ،در کتاب «مفتاح الکرامة»
قضایا را بیان میکند و موضع نجف و مرجعیت و علما را
اعالم مینماید .ایشان که یکی از مراجع شیعیان بود ،لباس رزم پوشید
و به عنوان یک سرباز ،به دفاع از نجف پرداخت و بخشهایی از این کتاب
بسیار مهم فقهی را -که شرح قواعد االحکام عالمه حلی است -در همان
سنگر نوشت؛ این کتاب ده جلد است و در انتهای سه جلد از این کتاب،
به جریان حملۀ وهابیت سعودی به عراق اشاره دارد .در آخر جلد پنج،
پایان کتاب صلح ،مینویسد :در سال  1221ق .این کتاب به اتمام رسید
در حالی که فکرم به خاطر حملۀ آن «خارجی ملعون» مشــوش بود،
«فإنه اخترع ما اخترع فی الدین و اباح دماء المسلمین و تخریب قبور
األئمّ ه المعصومین ...و قتل الرجال و االطفال و اخذ االموال و عاث فی
الحضرة المقدسه فخرب بنیانها و هدم ارکانها»؛ او بدعتهای فراوانی در
دین گذاشت و خونهای مسلمین را مباح کرد .مردها و بچهها را کشت
و اموال مردم را به غارت برد و جســارتهایی به حرم کرد و بنیانش را
ویران کرد.
آیتاهلل العظمی عاملی در ادامۀ ســخنانش میگوید :در سال 1221
ق .شب نوزدهم ماه صفر قبل از اذان صبح ،در حالی که ما غافل بودیم،
سعود و نیروهایش به نجف اشرف حمله کردند ،به گونهای که بعضی
از نیروهایش از دیوار شهرهم رد شــدند .میرفت که نجف را تصرف
و تخریب کنند؛ اما «فظهرت ألمیرالمؤمنین(علیه الســام) معجزات
الظاهره و الکرامات الباهره فقتل من جیشه کثیر» معجزاتی ظاهر شد و
3
هزاران نفر از آنان کشته شدند و مأیوسانه برگشتند.

مرحوم آیتاهلل العظمی عاملی در آخر جلد ششم کتاب
مفتاح الکرامة ،برای بار دوم به حملۀ وهابیان سعودی به
عراق اشاره میکند و میگوید :در سال  1223ق .سعود آن
خارجی ملعون در ماه جمادی الثانی با بیست هزار جنگجو
از نجد آمد .به ما خبر رسید که وهابیها به نجف نزدیک
میشوند ،لذا حالت آمادهباش پیدا کردیم و همه به مواضع
دفاعی خود رفتیم -خود مرحوم عاملی هم جزء نیروهای
مدافع بود-؛ «فرآنا علی حذر و قد أحطنا بالسور بالبنادق
و األطواب»؛ وهابیها متوجه شدند همۀ ما اطراف نجف
مسلح به اسلحۀ سبک و سنگین هستیم .وقتی آمادگی
ما را مشاهده کردند« ،فمضی إلی الحله فراهم کذلک»؛
به سمت شهر حله رفتند .متوجه شدند ساکنان و اهالی
حله نیز اسلحه به دست آمادۀ دفاع از شهر هستند« ،ثم مضی إلی مشهد
الحسین(علیه السالم) علی حین غفله نهارا ً»؛ به سمت کربال رفتند و از
غفلت مردم و اهالی کربال استفاده کرده و به شهر حمله کرده و شهر را
محاصره کردند .اهالی کربال نیز با آمادگی و ایستادگی از شهر دفاع کردند
و نیروهای وهابی نتوانستند وارد شهر شوند .اما در روستاها چه کارهایی
که نکردند و ما اآلن مدتی اســت درس را رها کردیم و در ســنگر دفاع
5
هستیم و حج هم سه سال است ،تعطیل شده و نمیدانیم چه کنیم؟
مرحوم آیتاهلل العظمی عاملی و مطالبی کــه از کتاب مفتاح الکرامه
ایشان نقل کردم ،تاریخ زنده هستند؛ یعنی کسانی تاریخ نوشتند که
خود در متن و بطن حوادث بودند .ایشان در انتهای جلد هفتم و برای
بار سوم به حملۀ وهابیها به شــهرهای عراق در سال  1225ق .اشاره
کرده و میگوید :این کتاب را به اتمام رســاندم ،در حالی که «األعراب
من عنیزه ،القائلین بمقالة الوهابی الخارجی»؛ اعراب عنیزه ،کسانی که
اعتقاد وهابی دارند و خارجی هستند ،نجف و کربال را محاصره کردند؛
راه کربال را بســتند ،زوار امام حسین را میکشتند و اموالشان را غارت
6
میکردند ...و تا اآلن ما در محاصره هستیم.
شیخ جعفر کاشف الغطاء نیز نامۀ مفصل و بسیار متین و محکمی را برای
عبدالعزیز بن سعود فرستاد که در راستای موضوع بحث و نحوۀ برخورد
و موضع علمای شــیعه در برابر جریان انحرافی وهابیت قابل تفسیر و
تأویل است.

قضیۀ این معجزات چه بود؟
آیتاهلل العظمی عاملی به این معجزات اشــاره نمیکند .اما من بعد از
تالش و جستوجوی زیاد ،به کتابی با عنوان «لؤلؤ الصدف فی تاریخ
النجف» نوشتۀ سید عبداهلل اصفهانی برخورد کردم .ایشان میگوید که
وقتی وهابیهای سعودی به نجف اشرف حمله کردند و شهر را محاصره
کردند ،اهالی نجف که اخبار قتل و غارت کربال توسط وهابیها را شنیده
بودند ،پیر و جوان و زن و مرد به دفاع از شهر پرداختند .یکی از حاضرین
و شاهدین ماجرا میگوید :ناگهان دیدیم شخصی سبزپوش که عمامۀ
سبزرنگی نیز بر سر داشت ،از ضریح امیرالمؤمنین بیرون آمد و تک و
تنها به سمت نیروهای وهابی سعودی رفت .دیگر نفهمیدیم چه شد؛
إال اینکه ناگهان صدای شــیون و فریاد و استغاثه وهابیها را شنیدیم؛
ولی میترسیدیم بیرون برویم .صبح که رفتیم ،دیدیم تکه پاره شدند و
4
بقیهشان هم فرار کرده بودند.

موضع علمای اهلسنت در برابر شکلگیری وهابیت
چگونه بود؟
علمای اهلســنت هم موضع گرفتند .وهابیت با حکومت اســامی
عثمانی نیز درگیر شد و با انگلیس پیمان بســتند تا عثمانیها را از پا
درآوردند .در این مدت ،علمای اهلســنت ،کتابهــای زیادی علیه
وهابیت سعودی نوشتند؛ شاید نزدیک به ســیصد عنوان که بیش از
صد عنوان از آنها را خودم مطالعه کردم .ای کاش این کتابها به عنوان
موضع علمای اهلسنت در برابر جریان وهابیت ،به صورت مجموعهای
منتشر میشد .البته متأسفانه امروز این مواضع به دلیل تهدید و تطمیع
کمتر شده است .امروز وهابیت بهترین ابزار دست آمریکاییها در مهار
کردن ،کشتار و ترساندن مسلمین است .لذا کسی از علمای اهلسنت
جرأت حرف زدن و موضع گرفتن در برابر وهابیها را ندارد و یا به ندرت
چنین اتفاقی میافتد .هرچند امروز هم کتابهایی در میان اهلسنت،

؟؟؟؟؟

75

ماهنام ه فرهنگی،آموزشیوترویجی

نگاه

پینوشتها:

( )1عنوان المجد فی
تاریخ نجد ،ص.122
( )2ر .ک .عبدالحسین
الکلیدار آلطعمه« :بغیة
النبالء فی تاریخ کربالء»،
ص90؛ جعفر الخلیلی:
«موسوعة العتبات
المقدسة» ،ج( 6قسم
النجف) و ج( 8قسم
الکربال).
( )3مفتاح الکرامة ،ج،5
ص.1242
( )4لؤلؤ الصدف فی تاریخ
النجف ،ص.76
( )5مفتاح الکرامة ،ج،6
ص.1204
( )6همان ،ج،7
ص.1598
( )7رد المحتار علی الد ّر
المختار ،ج ،6ص.413
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ال در تونس کتابی با
علیه وهابیت نوشته میشود .مث ً
عنوان «الوهابی حنابل أم یهود؟» منتشر شد ،دهها
کتاب نیز در مصر نوشته شده؛ ولی موضع اهل سنت،
ضعیفتر از قبل است .از جمله کتابهایی که در رد
وهابیت نوشته شده« ،فتنة الوهابیه» و «الدرر السنیه
فی الرد علی الوهابیه» است که توسط زینی دحالن
شافعی ،امام جماعت و مفتی مکۀ مکرمه نوشته شده
است« ،المقاالت الســنیه فی ضالالت ابنتیمیه»
نوشــتۀ ابنعبدالحلیم و کتابهای فرحان مالکی،
تا عبداهلل قصیمی که کتاب «الصراع بین االسالم و
الوثنیه» را علیه شیعه نوشت و بسیار مورد توجه قرار گرفت؛ ولی بعد
علیه وهابیت شد و کتاب قطور «هذی هی االغالل» را نوشت و توسط
وهابی ها تکفیر شد.
یکی از نویسندگان اسالمی ،کتابی با عنوان «معجم المؤلفات االسالمیه
فی الرد علی الفرقة الوهابیة» نوشته و حدود نهصد کتاب از عالمان شیعه
و سنی را که در رد وهابیت نوشتهاند ،معرفی کرده است.
نکتۀ جالب درباره مواضع علمای شیعه و سنی دربارۀ وهابیت این است
که علمای اهلسنت نیز همچون عالمان شیعه ،دربارۀ وهابیت از تعبیر
«خارجی» استفاده کرده و وهابیها را خارج از دین اسالم معرفی کردهاند.
ابنعابدین حنفی ،یکی از علمای اهلسنت است که معاصر محمد بن
عبدالوهاب و حرکت انحرافی اوست و در کتاب «رد المحتار علی الد ّر
المختار» ،که به حاشیة ابنعابدین معروف است ،در باب جهاد ،بحثی
با عنوان «مطلب فی اتباع عبدالوهاب الخوارج فی زماننا» دارد و محمد
بن عبدالوهاب و پیروانش را «خوارج زمان ما» معرفی میکند؛ وی ابتدا
دربارۀ خوارج زمان امیرالمؤمنین(علیه السالم) مطلبی را بیان میکند
و سپس به معرفی و بیان اوصاف خوارج می پردازد و میگوید :در دوران
ما پیروان عبدالوهاب که از نجد ســر درآوردند و حرمین شریفین را
اشغال کردند و خودشان را حنبلی و پیرو احمد بن حنبل میدانند ،اما
عقیدۀشان این است که تنها خودشان مسلمان هستند و کسی که با آنان
هم عقیده نباشد ،مشرک است .بنابراین قتل سنیها را مباح میدانند و
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قتل علمای اهلسنت را نیز مباح میدانند.
ابنعابدین در ادامۀ مطالبــش به تاریخ افول وهابیت اشــاره کرده و
میگوید :عثمانیها با نیروهای مصر ،وارد شدند و مکه و مدینه را از لوث
وجود وهابیها پاک کردند و تا نزدیکی منطقۀ نجد ،وهابیها را تعقیب
کردند و چهارده هزار نفر از آنان را کشتند.
با ایجاد و ظهور فرقۀ وهابیت ،شعلۀ فتنهای در جهان اسالم روشن شد و
اجماالً به نظر میرسد علمای شیعه و سنی نیز در موضعگیری و تبیین
و تنویر افکار عمومی مسلمانان ،کوتاهی نکردند .خود من هم به اقتضای
وظیفه ،شاید سی و پنج سال قبل احساس خطر کردم و اولین درس و
بحث دربارۀ وهابیت را در جامعة الزهرا شروع کردم که آن مباحث بعدها
پیادهسازی و به کتاب تبدیل شد و بیش از پنجاه یا شصت بار به زبانهای
مختلف چاپ شد؛ ترجمۀ عربی آن نیز بیش از سی بار چاپ شده است.
توفیق نوشتن کتابهای متعدد دیگری نیز در این موضوع داشتم که
آخرینش «شناخت وهابیت» است که حدود هزار صفحه است و شاید
جامعترین و کاملترین کتابی است که در زمینۀ معرفی تاریخچه و عقاید
وهابیت نوشته شده و به عنوان کتاب سال حوزه ،برگزیده شد.

همان طور که اشاره فرمودید ،اتحاد
فکری علمای اهلسنت و شیعه در زمان دولت
عثمانی ،باعث منزوی شــدن وهابیت شد؛ این
اتحاد فکری اآلن چه قدر میتواند منشأ اثر باشد؟
اتحاد امت اســام امروز ضروریتر از قبل است؛ ولی
علمای اهلســنت میترســند ،زیــرا وهابیها ترور
میکنند .ایران در راســتای اتحــاد و تقریب مذاهب
اسالمی کارهای مختلفی انجام داده و گامهای متعددی
برداشته و جلسات تقریب ،معموالً با همین هدف برگزار
میشود .سمینار بینالمللی تکفیر که از سوی آیتاهلل
العظمی مکارم شیرازی برگزار شد ،در همین راستا بود که امت اسالم
را علیه این جریان خطرناک ،متحد کند .مصر هم ظاهرا ً برنامههای ضد
تکفیری داشته است.
االزهر مصر یک یا دو ماه پیش همایشی با عنوان
«صلح جهانی» برگزار کرد که پاپ هم در آن حضور پیدا کرد،
ولی نمایندهای از ایران شیعی نبود.
دليلش اين است كه كشورهاي اسالمي و اهلسنت هنوز تحت تأثیر
سلفیها هستند .حکومتها را تطمیع میکنند و ملتها را میترسانند.
امتهای اسالمی را از حکومت تروریست سعودی که آلت دست آمریکا
و بریتانیا شده میترسانند .عربســتان یهودی همانند اسرائیل ،فرزند
نامشروع امریکا است .همانطور که با اسرائیل مبارزه جدی نمیشود،
با عربستان یهودی هم مبارزه جدی صورت نمیگیرد.
کشورها و بالد شیعه ،هم در فاز فرهنگی و هم در فاز نظامی علیه وهابیت
مشغول کار هستند .علمای شیعه در دوران معاصر کتابهای متعددی
علیه جریان انحرافی وهابیت در ســطوح مرجعیت نوشتهاند؛ آیتاهلل
مکارم شیرازی ،آیتاهلل سبحانی و سید محســن امین عاملی در این
زمینه کتاب نوشتهاند .در فاز نظامی نیز وهابیت و دشمنان اسالم تصمیم
گرفته بودند سوریه را مثل افغانستان و لیبی کنند .چه کسی در برابرشان
ایستاد؟ چه کسی نیروها را بسیج کرد؟ شیعه وارد عمل شد و شاخشان
را شکست .در عراق تا بیست کیلومتری کربال آمده بودند و نزدیک بود
همان جنایات ســال  1216ق .دوباره تکرار شــود .حمایت جمهوری
اسالمی ایران ،مقام معظم رهبری و فتوای مرجعیت ،کارشان را تمام کرد.
از اهلسنت انتظار میرود در برابر وهابیت موضع صریح گرفته و جدیتر
اقدام کنند؛ زیرا خطر وهابیت متوجه اهلســنت هم است .اهلسنت
نیز باید همانند شــیعیان در مقابل وهابیها اسلحه به دست بگیرند و
ایستادگی کنند و از شهرها و روستاها دفاع کنند .متأسفانه نگذاشتند
اهلسنت مرجعیت واحدی داشته باشد؛ سعودیها هر کجا وارد شوند،
قصدشان این است که آنجا را لقمه لقمه کنند تا به خیال خودشان ،رشته
را در دست خودشان بگیرند؛ ولی خوشبختانه موفق نشدند.
امت اسالم باید در برابر این جریان انحرافی بایستد؛ اگر امروز نایستد،
فردا دیر است .پای آمریکا را به منطقه کشاندند و به خیال خودشان،
امت اسالم را علیه ایران و تشیع بسیج کردند .جالب این است که هیچ
وقت اعراب در طول تاریخ ائتالف نکرده بودند؛ فقط یک بار زمان پیامبر
اکرم ائتالف کردند که پیامبر را بکشــند ،یک بار هم اآلن علیه تشیع.
نویسندگان ما ،رسانههای ما ،همه و همه باید همدست بشویم.

شماره  198شوال 1438

بر همه الزم است
تعصباتناپسندراترککنند

؟؟؟؟؟

توصیههایآیتاهللالعظمیسیستانیبرایمبارزهباداعش

شما را به خدا! شــما را به خدا! مراقب باشید تا برای مباح شمردن
حرمتها و انتقامگیری ،به دین مردم تهمــت نزنید؛ همانگونه که
خوارج در صدر اسالم عمل کردند و در روزگار ما نیز گروهی که از تفقه
در دین به دور هستند ،بر اثر سالیق و هوای نفس خویش از آنان پیروی
نموده و اعمال خود را با برداشــت نادرست از بعضی احادیث ،توجیه
کردند؛ پس مسلمانان را به مشکالت بزرگی گرفتار ساختند.
بدانید که هرکس شهادتین را بگوید ،مسلمان است و خون و مال او
محترم است؛ گرچه در برخی مسایل گمراه و مرتکب بدعتهایی باشد.
چراکه هر گمراهی ،موجب کفر نمیشود و هر بدعتی ،موجب خارج
شدن صاحب آن از جرگۀ مســلمانان نمیگردد ،و چه بسا انسانی به
خاطر فسادی که مرتکب شده یا قصاصی که در حقش ثابت شده ،در
حالی که مسلمان است نیز ،سزاوار قتل باشد.
خداوند متعال خطاب به مجاهدان میفرماید« :یَا أَ ُّیهَا ا َّلذِینَ َآ َمنُوا إِذَا

روایات فراوانی از حضرت امیرالمؤمنین(علیهالسالم) وارد شده است
که ایشان از تکفیر عموم دشــمنان جنگی خود ،نهی مینمودند-در
حالیکه خوارج موجود در لشکر ایشان ،مایل به این کار بودند -بلکه
میفرمودند :اینها افرادی هســتند که گرفتار شبهه شدهاند؛ اگرچه
این امر نمیتواند رفتار ناپســند آنان را توجیه کند .در روایت معتبر
از امام صادق از پدر بزرگوارشــان(علیهما الســام) آمده است« :أنّ
علیاً(علیه السالم) لم یکن ینسب أحدا ً من أهل حربه إلی الشرک و ال
إلی النفاق و لکن یقول :هم اخواننا بغوا علینا ،وکان یقول ألهل حربه:
إنا مل نقاتلهم علی التکفیر لهم و مل نقاتلهم علی التکفیر لنا»2؛ همانا امام
علی(علیهالسالم) به هیچ یک از کسانی که با او میجنگیدند ،نسبت
شرک و نفاق نمیداد؛ بلکه میگفت :آنان برادران ما هستند که علیه
ما دست به نافرمانی و سرکشی زدهاند ،و به لشکریان خود میفرمود:
ما با آنها به خاطر اینکه آنها را کافر میدانیم یــا اینکه آنها ما را کافر
میدانند ،نمیجنگیم.

در راه خدا گام میزنید [و به سفری برای جهاد میروید] تحقیق کنید و
به خاطر اینکه سرمایۀ ناپایدار دنیا را به دست آورید ،به کسی که اظهار
صلح و اسالم میکند ،نگویید :مؤمن نیستی!

شما را به خدا! شــما را به خدا! در تمامی حرمتها ،از کوچکترین
تعرض و هتک حرمت با زبان یا دست بر حذر باشید و از مؤاخذۀ کسی،
به گناه شخص دیگری بپرهیزید ،که خداوند سبحان میفرماید« :ولَ َت ِز ُر

ض ْبتُمْ فِی سَ بِیلِ ال َّل ِه َف َت َب َّینُوا َو لَ َتقُولُوا لِمَنْ أَ ْلقَی إِلَیْکُ مُ السَّ َل َم لَسْ َت ُم ْؤ ِمنًا
َ َ
1
َت ْبتَغُ ونَ َعر ََض الْحَ یَا ِة الدُّ ْنیَا» ؛ ای کسانی که ایمان آوردهاید! هنگامیکه
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زنده کرده و هر کس بدون عذر شرعی شبههای در ذهن کسی بیندازد،
گویی او را به قتل رسانده است.
سیرۀ ائمۀ اهلبیت(علیهمالســام) نیز همواره اینگونه بوده است
که به رفع شبهات دشمنان جنگی خویش -حتی با ناامیدی از قبول
آنان -توجه فراوان داشتهاند تا در پیشگاه خداوند ،معذور باشند و امت
را بدین نحو تربیت نموده و عواقب امور را در نظر گرفته و کینۀ مردم،
به ویژه در نسلهای بعدی را دفع کنند.
در بخشی از حدیثی از حضرت امام صادق(علیهالسالم) آمده است که
فرمودند« :أنّ االمام عل ّیاً(علیه السالم) فی یوم البرصة ملا صال الخیول قال

ألصحابه :ال تعجلوا علی القوم حتّی أعذر فیام بینی و بین الله و بینهم ،فقام
الیهم ،فقال :یا أهل البرصة هل تجدون علیّ جورة فی الحکم؟ قالوا :ال ،قال:
فحیفاً فی قسم؟ قالوا :ال .قال :فرغبة فی دنیا أصبتها لی و ألهل بیتی دونکم
فنقمتم علیّ فنکثتم بیعتی؟ قالوا :ال ،قال فاقمت فیکم الحدود و عطّ لتها
عن غیرکم؟ قالوا :ال»؛ حضرت امیرالمؤمنین(علیهالسالم) در روز بصره

نگاه

؟؟؟؟

وَا ِز َر ٌة ِو ْز َر أُخْ رَی»3؛ هیچ گناهکاری بار گناه دیگری را بر دوش نمیکشد.
پس بر اساس بدبینی پیش نروید و آن را نزد خود به یقین تشبیه نکنید.
بهدرستی که قاطعیت به آن است که مرد در امور احتیاط کند؛ همانا که
بدبینی ،تجاوز به دیگران بدون دلیل است.
مراقب باشید بغض شما نسبت به کسانی که از آنها تنفر دارید ،موجب
م
هتک حرمت آنها نشود ،که خدای سبحان میفرماید« :لَ یَجْ ِر َمنَّکُ ْ
شَ َنآَنُ َق ْو ٍم َعلَی أ ََّل َت ْع ِدلُوا ا ْع ِدلُوا هُ َو أَ ْقر َُب لِل َّت ْقوَی»4؛ دشمنی با جمعیتی،
شما را به گناه و ترک عدالت نکشــاند ،عدالت کنید که به پرهیزکاری
نزدیکتر است.
روایت شده است که حضرت امیرالمؤمنین(علیهالسالم) در روزهای
جنگ صفین ،گروهی از اصحاب خود ،مانند حجر بن عدی و عمرو بن
الحمق را مشاهده نمودند که اهل شام را دشنام میدادند .پس حضرت
فرمودند« :إ ِِّن أَ ْك َر ُه لَكُ مْ أَنْ تَكُ و ُنوا سَ بَّا ِب َني َو لَ ِكنَّكُ مْ لَ ْو وَصَ ْفتُمْ أَع َْملَهُمْ َو َذ َك ْرتُمْ

حَ الَهُمْ كَانَ أَصْ و ََب ِف اَ ْل َقوْلِ َو أَ ْبلَغَ ِف اَلْعُ ْذ ِر َو ُق ْلتُمْ َمكَانَ سَ بِّكُ مْ إِيَّاهُ مْ اَل َّلهُمَّ
َات َب ْي ِننَا َو َب ْي ِنهِمْ َو اِهْ دِهِ مْ مِنْ ضَ َاللَ ِتهِمْ حَ تَّى
اِحْ قِنْ ِدمَا َءنَا َو ِدمَاءَهُ مْ َو أَصْ لِحْ ذ َ
َي ْعر َِف اَلْحَ قَّ مَنْ جَ ِه َل ُه َو َي ْر َعوِيَ عَنِ اَ ْلغَيِّ َو اَلْعُ ْدوَانِ مَنْ لَهِجَ ِب ِه»5؛ من خوش

پینوشتها:

( )1نساء(.94:)4
( )2قرب اإلسناد ،ص.94
( )3فاطر(.18:)35
( )4مائده(.8:)5
( )5نهج البالغه ،خطبۀ.206
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ندارم که شما دشنامدهنده باشید؛ اما اگر کردارشان را توصیف و حاالت
آنان را بیان میکردید ،به سخن راست نزدیکتر و عذرپذیرتر بود .خوب
بود به جای دشنام دادن آنان ،میگفتید :خدایا! خون ما و آنها را حفظ
کن و بین ما و آنان اصالح فرما و آنان را از گمراهی به راه راست هدایت
کن ،تا آنان که جاهلاند ،حق را بشناسند و آنان که با حق میستیزند،
پشیمان شده به حق بازگردند.
پس اصحاب فرمودند :ای امیرمؤمنان! وعظ شما را قبول میکنیم و به
ادب شما پایبند میشویم.
بدانید که بیشتر دشمنان شما در جنگ ،دچار شبهه شده و فریب
دیگران را خوردهاند .پسکاری نکنید که شبهات دشمنان در اذهان
مردم ،تقویت شده و مردم به آنها ملحق شوند ،که این کار یاریرساندن
به گمراهکنندگان است؛ بلکه شبهه را با رفتار نیک و نصیحت و رعایت
عدالت و گذشــت به جا و پرهیز از ظلم و ستم و تجاوز ،دفع کنید .به
درستی که هر کس شبههای را از ذهن شخصی دفع کند ،گویی او را

(جنگ جمل) هنگامی که لشکریان را آمادۀ نبرد کردند ،فرمودند :در
جنگ با این قوم ،عجله نکنید تا بین خــود و خدا و آنها اتمام حجت
کنم .سپس حضرت برخاستند و فرمودند :ای اهل بصره! آیا تاکنون در
حکمهای من کمترین ظلمی دیدهاید؟ گفتند :خیر! حضرت فرمود:
آیا در قسمت کردن ظلمی کردهام؟ گفتند :خیر! حضرت فرمود :آیا
تاکنون از روی دنیاپرستی ،خود و خاندان خود را بر شما مقدم داشتهام
که اینگونه بر من کینه ورزیدید و بیعتم را شکستید؟ گفتند :خیر!
حضرت فرمود :آیا حدود خدا را فقط در میان شــما اجرا کردهام و در
میان دیگران تعطیل کردهام؟ گفتند :خیر!
همین روش را حضرت امام حسین(علیهالسالم) در واقعۀ کربال پیروی
نمودند .آن حضرت نسبت به روشنگری و برطرف کردن شبهات ،توجه
ویژهای داشتند تا آنکس که هدایت مییابد ،از روی دلیل روشن باشد
و آنکس که گمراه شــود ،از روی اتمام حجت باشد؛ بلکه جنگیدن
با قومی از مســلمانان -از هر گروهی که بودند -بدون اتمام حجت و
برطرف کردن شبهۀ ظلم و استبداد بهقدر ممکن از ذهن آنها ،جایز
نیست؛ همانطور که آیات و روایات بر آن تأکید دارند.
بر همه الزم اســت که تعصبات ناپســند را ترک نموده و اخالق
پسندیده داشته باشند .همانا خداوند متعال مردم را بهصورت اقوام و
ملتهای مختلف قرارداد تا با یکدیگر آشنا شوند و منافع را رد و بدل
کنند و یاریدهندۀ یکدیگر باشــند .مراقب باشید که تنگنظری و
خودشیفتگی بر شما غلبه نکند .همانا شما شاهد بودید که چه بالهایی
دامنگیر شما و عموم مســلمانان در سرزمینهایشان شده است ،تا
جایی که انرژی و نیرو و اموال و ثروتهایشــان در راه ضربه زدن به
یکدیگر هدر میرود ،بهجای آنکه در پیشرفت علوم و بهرهوری امکانات
و سامان بخشی امور مردم سرمایهگذاری شود .پس مراقب فتنهای
باشید که فقط گریبان ظالمان را نخواهد گرفت.
بهدرستی که فتنه واقع شده است؛ پس برای خاموش کردن آن تالش
کنید و از شــعلهور نمودن آن ،دوریکنید و همگی به ریسمان الهی
چنگ زده و متفرق نشوید و بدانید که اگر خداوند خیرخواهی را در
دلتان ببیند ،نعمتی را بهتر از آنچه ستانده ،به شما خواهد داد .همانا
که خداوند متعال بر همه چیز توانا است.
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لزوم طرح مباحث اعتقادی در مســاجد و
محافل مذهبی
در مقابلــه با جریان ســلفیۀ تکفیــری ،نباید از
مهندسی معکوس روشهای تبلیغی آنان -به این
یادداشت شفاهی معنا که ما هم دوباره شبهات آنها را علیه خودشان
حجتاالسالم و
المسلمين دكتر مطرح کنیم -اســتفاده کرد .هرچند ما به پاسخ
مهدي فرمانيان نقضی هم معتقد هستیم ،اما بهتر است که پاسخ،
حلی باشد .ائمۀ جماعات ،باید روی دو مسئله کار
کنند :اثبات عقاید شیعه با رویکرد آیات و روایات،
و رویکرد اخالق و مسایل اخالقی.
این دو موضوع به شــدت در فضای منابر کمرنگ
شده است .اساساً مهمترین دلیل پیروزی ما در انقالب اسالمی ،این بود
که بیشترین سخنرانیهای ما پیش از انقالب ،سخنرانیهای اعتقادی
بود .دقیقاً همین را وهابیت و ســلفی جهادی تکفیری انجام میدهد؛
روی عقیده تمرکز میکنند و با همراه شدن عقیدۀ مخاطب با آنان ،بقیۀ
مسایل سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی هم حل میشود .متأسفانه پس
از انقالب ،منابر ما شدیدا ً سیاسی و فقهی شده در حالی که اعتقادات
مردم ضعیف شده است!
وقتی جریان تکفیری بحث توحید را مطرح میکنند ،ما باید از توحید

اهلبیت(علیهم السالم) سخن بگوییم و به زبان ساده و همهفهم ،این
موضوع را برای مردم روشــن کنیم .با وجود آیات و روایات متعدد در
زمینۀ توحید ،باید پاســخ حلی ارائه دهیم .در کنــار این روش حلی،
میتوان از پاسخهای نقضی هم در پاسخگویی به شبهات استفاده کرد.
در حال حاضر ،بیش از هزار فاضل حوزوی در حوزۀ علمیۀ قم داریم که
در بخشهای مختلف تخصص دارند .کافی است برنامهای تدوین شود
ال ماه
تا طی آن ،هر فرد فاضلی مطابق تخصصی که دارد ،چند روز از مث ً
مبارک رمضان را در مکانی همچون مسجد دانشگاه تهران به شبهات
پاسخ دهد .این امر بدین معناست که اجازه دهیم جوان ما بحث کند و
متخصصی محترمانه پاسخ او را بدهد.
متأسفانه بسیاری از ائمۀ جماعات مساجد ما ،در بحث اعتقادات تخصص
ندارند .به همین جهت وقتی جوانی از آنها شــبههای میپرسد ،توان
پاسخگویی ندارند .در برخی موارد هم متأسفانه با تندخویی به اصل طرح
شبهه اعتراض میشود و طرح شبهه را مساوی با الحاد میدانند؛ این
یعنی ما با دست خودمان این جوان را راندهایم و به سمت تفکر ضد دین
سوق دادهایم! باید از ظرفیت مساجد -مخصوصاً مساجد معروف -برای
پاسخگویی عالمانه و صحیح به شبهات جوانان استفاده نمود.
اعزام مبلغین باید با توجه به تخصص مبلغین برنامهریزی و مدیریت
شود؛ برخی اوقات استادی که موفق هم هست را برای تبلیغ به روستا
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ماهنام ه فرهنگی،آموزشیوترویجی

میفرستند ،در مقابل شاگرد وی را به محیط دانشگاهی اعزام میکنند.
تا وقتی برنامهریزیهای ما دقیق نباشد ،خوب نمیشویم.
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استفاده از رسانههای جدید
امروزه مردم عالقۀ زیادی به منبر نشان نمیدهند؛ روشهای دیگری برای
تبلیغ وجود دارد که باید از آن راهها نیز استفاده کنیم .اگر هر مسجدی
یک گروه یا کانال پاسخ به شبهات برای مخاطبین خود ایجاد کند و از چند
استاد هم برای پاسخگویی به شبهات مدد گرفته شود ،جوانان به شکل
بهتری جذب میشوند و این امر ،بسیار کارآمد خواهد بود.
در زمینۀ شبکۀ ماهوارهای ،بر اساس قوانین مصوب ،مجوز فعالیت شبکۀ
ماهوارهای باید از شورای نظارت صدا و ســیما گرفته شود .متأسفانه
اعطای چنین مجوزهایی در غایت ســختی است ،در حالی که برخی
صاحبان اندیشههای شیعی تند و افراطی به راحتی در خارج از کشور
شبکه راهاندازی میکنند .از دیگر سو وهابیها نیز شبکههای متعددی
دارند .در نتیجه میبینیم که طیفی که معتقد به قوانین داخلی ،مدافع
نظام و اندیشههای ناب شیعی اســت ،مجوز فعالین ماهوارهای ندارد،
ولی طیف تشیع تند و افراطی و همچنین دشمنان وهابی ما ،آزادانه از
ظرفیت ماهواره برای فعالیتهای خود استفاده میکنند.
نکتۀ دیگر اینکه امروزه شبکههای ماهوارهای وهابی ،شیعه را به شکلی
خالف واقع معرفی میکنند .ما میتوانیم این تهدید را به فرصت تبدیل
کنیم .ما باید شــبکههای ماهوارهای متعددی تنها برای معرفی شیعۀ
معتدل ایجاد کنیم که بر خالف برخی شبکههای افراطی و کجرو ،با بیان
و روشی محترمانه شیعه را با چهرۀ واقعی آن معرفی کنند؛ در این راستا،
ال الزم نیست که به شبهات پاســخ داده شود و یا اینکه با شبکههای
اص ً
ماهوارهای دیگر درگیری ایجاد شود ،بلکه ضروری است که چهرۀ واقعی
تشیع تبلیغ گردد.
هزینۀ اجرای چنین طرحی نیز نسبت به کل هزینههایی که میپردازیم،
زیاد نیست؛ هزینۀ یک شبکۀ مصری مثل شبکۀ صفا ،سالیانه چهارصد
و پنجاه هزار دالر -کمتر از دو میلیارد تومان -است .بر فرض اینکه این
هزینه پنج میلیارد تومان هم باشد ،صد شبکه ،پانصد میلیارد تومان
میشــود .اگر از هزینههای هر کدام از مجموعههای فرهنگی متعدد
کشور اندکی برداریم ،به راحتی این پانصد میلیارد تومان فراهم میشود.
مساجد ما باید به فضای قبل از انقالب برگردد
مساجد باید دوباره به فضای قبل از انقالب برگردند .دیگر نظام توانایی
خیلی از کارها را به تنهایی ندارد .مســاجد ما باید دوباره برای مسایل
اعتقادی -همچون پیش از انقالب -فعال باشند؛ باید همه برای نجات

جوانان دست به دســت هم دهند ،دعوت کنند ،جلسه بگذارند ،گروه
تشکیل دهند و کالسهای آموزشــی بگذارند .متأسفانه ما مقداری
ال به زید
بیش از حد به فضای سیاسی رفتهایم! این همه گفتیم که مث ً
رأی بدهید ،مردم به بکر رأی دادند؛ پس در مسایل سیاسی هم حرف
ما را نمیخوانند و تأثیرگذاری ما در اینجا خیلی کم است .پس باید به
جای اینکه این هزینه را به بخشهای سیاسی اختصاص دهیم ،برای
بخشهای اعتقادی بگذاریم .وقتیکه جوان ما معتقد شد ،خودبهخود
راه صحیحی که ما میخواهیم ،میرود.
زبان محبت و تکریم را بیاموزیم
مشکل اساسی ما -مخصوصاً کسانی که در فضای عقیدتی هستند -این
است که زبان و ادبیات ما ،ادبیات تندی اســت .تا وقتی ما این ادبیات
تند را داریم ،چیزی درســت نمیشــود .باید به فضای تبلیغی قبل از
انقالب برگردیم؛ قبل از انقالب با یک جوان مارکسیست چگونه برخورد
میکردیم؟ او را میپذیرفتیم ،با همنشینی ،همصحبتی ،تفریح و کوه
و محبت ،کمکم او را جذب میکردیم .متأسفانه امروز از این محبتها
نداریم ،میخواهیم مخاطب را با فضای تند به خود جذب کنیم و این
اتفاق هم نمیافتد.
برخی جوانان ما از دســت ما -روحانیون -ناراحت هستند ،چرا که در
مقابل سؤال خود ،تندی دیدهاند .قبل از انقالب ،وقتی جوانی میآمد و
من نمیتوانستم پاسخ بدهم ،دنبال فرد عالمتر از خودم میگشتم و این
ارتباط را ایجاد میکردم .این ارتباط با محبت ایجاد میشد و جوان هم به
جواب شبههاش میرسید .آن روزها تبلیغ چهره به چهره -که موفقتر از
منبر است -رواج بیشتری داشت.
باید میان اهلسنت و وهابیت فاصله ایجاد کنیم
متأسفانه مشــکل دیگر ما این است که تا اسم اهلســنت میآید ،با
عبارتهای نازیبایی از آنها یاد میشود؛ در سخنرانیها ،طوری صحبت
میکنیم که اگر یک سنی پای صحبت ما باشد ،به شدت دلزده میشود.
در مسایل سیاسی ،طوری با اهلسنت برخورد میکنیم که انگار اینها
شهروند ما نیستند .طبیعتاً در چنین شرایطی وقتی اهلسنت با محبت
و کمکهای وهابیون مواجه شوند ،از ما دور و به آنها نزدیک میشوند.
اینها اولیات تعامل است که متأســفانه هنوز با آنها آشنا نیستیم .ما با
همین فضای محبت انقالب کردیم ،اما در این چهار دهه ،کمکم فراموش
کردیم .حاال همان روش ما را تکفیریها یاد گرفته و عمل میکنند .تا
وقتی به آن فضا برنگردیم ،نمیتوانیم جوانان را جذب کنیم.

