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تاللوهایـی از جنـس سـتاره های درخشـان، 
انسـان را به خود می خواند تا از فراموشـکاری 
وی جلوگیـری کـرده و بـه مـرور او را بـا خـود 

مانـوس کنـد. 
مجلس عزای سـاالر شـهیدان از پس قرنها 
هنـوز هـم همـگان را بـه خـود فرامی خواند تا 
در ایـن عصـر سـردرگمی انسـان، راه نجاتـی 
بـرای وی فراهـم کنـد. تکـرار و دوام دو عنصـر 
اصلـی برای کمک به مسـیریابی آدمی اسـت 
فرامـوش   اباعبداللـه راه  حـال  هـر  در  و 

نیست.  شـدنی 
اکنـون همـه می داننـد که فرقـی نمی کند 
چـه خطراتی پیـش روی دارند تا علم حسـین 
فشـار  روزگاری  دارنـد.  نـگاه  برافراشـته  را 
اهـل  ذکـر  مجالـس  قلـدر  چکمه پوش هـای 
ویروسـی  اکنـون  و  می کـرد  تهدیـد  را  بیـت 
نادیدنـی. امـا انسـان هر چـه را فرامـوش کند 

کلـمـــه انــســـان برای 
دو مــعـنـــا ذکـــر 
کــرده انــد. ریشـه 
آن یـا از انـس اسـت کـه در ایـن صـورت دوام 
بـر امور برای وی ضروری اسـت و یا از نسـیان 
اسـت کـه باید بـرای جلوگیـری از فراموشـی، 

برخـی مسـاله ها را تکـرار کنـد.
شـتاب  گرفتـار  انسـان  کنونـی  دوره  در 
افسارگسـیخته ای در همـه عرصه های زندگی 
شـده و به سـرعت از کنار بسـیاری از مسـائل 
عبـور می کنـد. همانند مسـافری کـه به قصد 
رسـیدن بـه مقصـد با سـرعت حرکـت می کند 
و توجـه نـدارد کـه همین مسـیر هـم جزیی از 
سـفر اوسـت و می توانـد لـذت بیشـتری از آن 
ببـرد. انـگار جنبـه فراموشـی بر انسـان غالب 

شـده و کمتـر بـا چیـزی مانـوس می شـود.
هـم  نابسـامان  شـرایط  همیـن  در  امـا 

یادداشت سردبیر



فراموشـی کربـال را نمی دهند. بایـد ملت امام 
حسـین بـود. باید پـای کار حسـین ایسـتاد و 
نسـل به نسـل در پناهش بود. باید با حسـین 
انـس گرفـت و او را فراموش نکـرد. و باید کالم 
سـید مرتضـی آوینـی را بـه خاطـر سـپرد کـه:
»کاروان تاریـخ در گـذر اسـت و هـرگاه تـو، 
خـود را بـه قافلـه کربـال برسـانی از اصحـاب 

عاشـورایی سیدالشـهدا خواهـی بود.«

یـاد پیامبـر و خاندانـش را نمی توانـد فراموش 
کنـد و ایـن بـه دسـت نیامـده مگـر به واسـطه 

دوام و تکـرار. 
قافلـه،  ایـن  از  کسـی  هـر  بدانیـم  بایـد 
کسـی  حسـین  و  می گیـرد  فاصلـه  خـودش 
فشـارها  و  مشـکالت  اگـر  نمی کنـد.  رهـا  را 
تغییـر کـرده، روش و سـبک عـزاداری هـم بـه 
همان نسـبت تغییـر می یابـد و آدمیـان اجازه 
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اندیشه
می گفت مـا در محضر امام صادق نشسـته بودیم 
کـه ابوبصیـر َنَفس زنـان وارد شـد و زمانـی کـه در جای 
خـود نشسـت، امـام بـه او نـگاه کـرد و فرمـود: »ای ابا 

محمد علـت ایـن َنَفس زدنت چیسـت ؟«.
ابوبصیـر در پاسـخ گفـت: »قربانت شـوم ای فرزند 
رسـول خـدا! سـالمند شـده ام و اسـتخوانم باریـک 
)ضعیـف(  و مرگـم نزدیک شـده. همچنیـن نمی دانم 

وضعـم در آخـرت چگونـه اسـت!«.
امـام بـا محبت و تعجـب پرسـید: »ای ابا محمد تو 

هـم چنین می گویـی؟«.
ابوبصیر در کمال احترام گفت: »قربانت گردم چرا 

چنین نگویم ؟«.
امـام فرمـود: »ای ابـا محمـد! مگـر نمی دانـی کـه 
خـدای تعالی جوانان شـما را گرامی داشـته و از پیران 

شـما حیا دارد؟«.
ابوبصیر پرسـید: »فدایت شـوم، چگونه جوانـان را 

حرمت ها را 
حفظ کنیم

احترام به سالمند
احترام به خدا و احترام به خود

مجتبی پورموسی

هادی عجمي

محمدصادق حاجیاني

خویشتن داری ویژگی جذاب هر فعال فرهنگی

احکام مربوط به وقف مسجد

صفحۀ9

صفحۀ12
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این قشـر از جامعه گوشـزد شـده که در ادامه به برخی 
از ایـن احادیـث اشـاره خواهیـم کـرد.

پیامبر اکـرم می فرمایند: »هر گاه بـزرِگ قومی 
بر شـما وارد شـد، گرامی اش بدارید«.2

راوی می گویـد امـام صـادق بـه من فرمـود: »از 
احتـرام خـدای عّز و جّل ، احترام به شـخص سـالمند 

اسـت«.3
در ایـن روایـت شـریف، امـام احتـرام به سـالخورده 
را همردیـف احتـرام به خدای متعـال قرار داده اسـت. 
همچنیـن از ایشـان نقـل شـده کـه در روایـت دیگری 
فرمود: »کسـی که سـالمند ما )شـیعه( را احتـرام و به 

کـودکان مـا )شـیعه( محبت نکنـد، از ما نیسـت«.4

گرامـی مـی دارد و از پیـران حیا می کنـد؟!«.
امام توضیح داد: »خدا جوانان را از اینکه عذابشان 
کند، گرامی )دور( داشـته و از پیران حیا کند که از آنها 

حساب بکشد«.
ابوبصیـر پرسـید: »فدایـت، آیـا ایـن مقـام ویـژه  ما 
]شیعیان[ است یا برای همۀ اهل توحید و یکتاپرستان 

است ؟«. 
امام فرمود: »نه، به خدا مخصوص شـما اسـت، نه 

همۀ مردم«.1
بـه  ویـژه ای  نـگاه   اهل بیـت روایـات  در 
سـالخوردگان و سـالمندان وجـود داشـته و در روایاتی 
لـزوم حفـظ احتـرام و نیـز وظایـف همـگان در رابطه با 
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رسول خدا مرا 
به پنج خصلت 
سفارش کرد که در 
ضمن آن فرمود: 
»به سالخورده 
احترام کن تا در 
قیامت از رفیقان 
من باشی«

“

مشمول  دارند،  بیشتری  عبادت  سابقه  جوان ترها 
این فراز سخن امام و مستحق تکریم و تجلیل دیگران 

هستند.

او را مقّدم داری. این مقّدم داشتن می تواند 3 
در خدمات رسانی باشد؛ مانند اینکه اگر قرار 
است خدمتی به افراد انجام شود یا مواساتی صورت 
گیرد، ابتدا به سالمندان توجه شود؛ مانند همین 
تزریق واکسن کرونا که امروزه با اولویت سالمندان 
انجام می پذیرد. یا مقّدم کردن سالمندان در استفاده 
از خدمات و ایثار کردن برای آنها در صفوف خرید 
فروشگاه ها و مغازه ها، در نشستن بر صندلی اتوبوس 

و مترو و ... .

با او روبرو نشوی. 4  در اختالفات )خصمانه( 
این خصمانه رفتار نکردن به معانی مختلفی 
فیزیکی، عدم  مانند عدم درگیری  باشد؛  می تواند 
بی احترامی و دشنام دادن، با صبر و حلم با سالمند 
با  برخورد کردن، تندخویی و درشت گویی نکردن، 
صدای بلند با آنان سخن نگفتن و هر رفتاری که از 

سر دشمنی و خصومت باشد.

در راه بر وی سبقت نگیری و جلوتر از او راه 5 
نروی.

نادانش نشماری. بسیار پیش می آید که افراد 6 
جوان تر با سالمندان با بی ادبی رفتار کرده 
و آنان را نادان یا جاهل برمی شمارند. مانند اینکه 
فرزندان یک پدر یا مادر سالخورده او را بی اطالع و 
بی خبر از زندگی امروزه بدانند یا او را سرزنش کنند 

که چرا مانند ما فالن مدرک را نداری.

کنی. 7  تحمل  کرد،  جاهالنه ای  رفتار  اگر 
ممکن است که فرد سالخورده رفتاری انجام 
دهد که صحیح نیست، در چنین مواردی  باید با صبر 

آثار و برکات احترام به سالخوردگان
هـر آموزه  دینی بـرای ما آثـار و برکاتـی دارد. احترام 
به سـالمندان نیز از این قاعده مسـتثنا نبـوده و دارای 

است: برکاتی 

رفاقت با رسول خدا1  

انس بـن مالـک می گویـد: رسـول خـدا مـرا به پنج 
خصلـت سـفارش کـرد کـه در ضمـن آن فرمـود: »بـه 
سـالخورده احتـرام کـن تـا در قیامـت از رفیقـان مـن 

باشـی«.5

در امان بودن از مشکالت قیامت2 

کـس  »هـر  می فرماینـد:  رحمـت  پیامبـر 
سـالخورده مسـلمان را گرامـی دارد، خداونـد او را در 
قیامـت از سـختی ها و مشـکالت در امان مـی دارد«.6

احترام متقابل3 

هـر عملی در این دنیـا بازخورد و عکس العملی 
خواهـد داشـت. احتـرام یـا بی احترامی بـه بزرگ تر ها 
هـم باعـث همان رفتـار در مـورد خـود ما خواهـد بود. 
از امـام علـی نقـل شـده که حضـرت فرمـود: »به 
پیر ها احترام بگذارید تا کودکانتان نیز به شـما احترام 

بگذارند«.7

حقوق سالمندان
امـام سـجاد حق هایـی کـه دیگـران بایـد در 
رابطـه بـا سـالخوردگان رعایـت کننـد، این طـور بیـان 

می فرماینـد:
»حق سالخورده این است که:

حرمت پیری اش را نگه  داری.1 

اگر سوابق فضیلت در اسالم دارد، تجلیلش 2 
به  نسبت  سالمندان  که  امروزه  کنی. 
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هر عملی در این 
دنیا بازخورد و 
عکس العملی 

خواهد داشت. 
احترام یا 

بی احترامی به 
بزرگ تر ها هم 

باعث همان رفتار 
در مورد خود ما 

خواهد بود

“

... به چنین قشری پیشنهاد  عزتمندانه  مؤمنانه و 
می شود.

مسجد 4  بزرگان  و  هیئت امنا  جماعت،  امام 
تهیه  را  مسجدی  سالخوردگان  از  فهرستی 
کرده و در صورت غیبت او در نماز جماعت یا مراسم، 
ِپی جوی احواالت ایشان شوند؛ چراکه ممکن است 
مریض شده یا گرفتاری پیش آمده باشد که در این 
از  مؤمن  گرفتاری  رفع  و  مریض  از  عیادت  صورت 

وظایف دیگر مؤمنان و وظیفه ای شرعی است.

کرد، 5  فوت  افراد  این  از  یکی  اگر  همچنین 
وظیفه مسلمانان تجلیل و احترام  و شرکت در 

مراسم تشییع جنازه اوست.

دعای 24 صحیفه سجادیه را در حق پدران 6 
و مادرانمان بخوانیم و از فراز های این نیایش 
به  خدمت  بزرگ ترها،  به  احترام  مانند  درس هایی 
ایشان از سر شوق، خوش اخالقی و نرمخویی با آنان، 
حفظ بزرگی و هیبت ایشان، عدم مخالفت بی جهت 
با آنان )البته در مواردی که امر آنان مخالفتی با دین و 

دستورهای شرعی ندارد( و ... را بیاموزیم.

افراد 7  این  از  اشتباه  رفتاری  درصورتی که 
کوچک  از  افراد  همۀ  است  الزم  شد،  دیده 
با  با احترام  با سعه صدر و صبر همراه  تا بزرگ سال 
در  و  مشکالت  وجود  کنند.  برخورد  سالخوردگان 
مواردی دچار شدن فرد به بیماری های رنگارنگ در 
سنین کهنسالی، موجب رفتارهای ناخواسته و گاه 
اشتباهی از سوی آنان می شود که صبر و مهربانی ما 

را در این موارد می طلبد. 
فرامـوش نکنیـم همۀ مـا روزی پیـر می شـویم و آن 
زمـان دیگر درک کردن شـرایط پیری و سـالخوردگان، 
فایـده ای بـه حالمـان نـدارد. خـدای متعـال در ایـن 

با او برخورد کرد.

به مقتضای سوابق مسلمانی و سالمندی اش 8 
به او احترام بگذاری؛ چراکه حق سن و سال 

نیز چون حق اسالم است.8

ما مسجدی ها
در یک مجموعه متعالی مانند مسـجد باید احترام 
سـالمندان به صـورت ویژه تـری رعایـت شـود. بـرای 
نمونـه برخـی از رفتارهـا در برخـورد بـا سـالمندان در 

مسـجد پیشـنهاد می شـود:

ایشان، 1  به  گذاشتن  احترام  و  کردن  سالم 
زمانی که با آنان مواجه می شویم. کسانی که 
در مسجد هستند، پیش از آنکه فرد سالخورده به 
آنان سالم کند، به او سالم کنند و احترام بگذارند.9 
کردن  سالم  به  حدیثی،  ضمن  در   صادق امام 

کوچک تر به بزرگ ترها امر می کند.10

برای سالخوردگان جا باز کنیم،11 جای بهتر 2 
را به او تعارف کنیم، او را به صفوف اول دعوت 
کرده و در مراسم، مکان دارای ُپشتی یا صندلی را به 

ایشان اختصاص دهیم.

مسجد 3  هیئت امنای  و  جماعت  امام 
و  کرده  شناسایی  را  مسجد  سالخوردگان 
به صورت محترمانه به منازل ایشان سرکشی کرده 
و از مشکالت آنها باخبر شوند. فراموش نکنیم که 
افراد سالخورده احتمااًل دارای فرزندان دِم بخت یا نوه 
هستند و به لحاظ مالی ممکن است نیاز به کمک و 
خود  مسجدی  مؤمن  خواهران  و  برادران  همیاری 
داشته باشند. همچنین بخشی از این عزیزان ممکن 
است در تأمین برخی نیازهای معیشتی زندگی خود 
کمک های  اختصاص  که  باشند  مشکالتی  دچار 
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برای سالخوردگان 
جا باز کنیم، جای 
بهتر را به او تعارف 
کنیم، او را به 
صفوف اول دعوت 
کرده و در مراسم، 
مکان دارای ُپشتی 
یا صندلی را به 
ایشان اختصاص 
دهیم

“
6. کلینی، کافی، ج2، ص658.

7. آمدی، غرر الحکم و درر الکلم، حدیث10096.

ابن شعبه حرانی، تحف  امام سجاد؛  8. رساله حقوق 

العقول، ج1، ص269.

9. در باب لزوم احترام به مؤمنین بنگرید به: کافی، ج2، 

ص637، حدیث چهارم.

10. کلینی، کافی، ج2، ص646.

11. در باب لزوم جا بازکردن برای دیگران در مجالس می توان 

به عنوان نمونه به روایتی از امام صادق به آدرس کافی، 

ج2، ص637 حدیث سوم اشاره کرد.

12. یس: 68.

ْسـُه ِفـی اْلَخْلـِق  ـْرُه ُنَنکِّ زمینـه می فرمایـد: »َو َمـْن ُنَعمِّ
ـال َیْعِقُلـون؛12 هـر آن کـس را کـه عمـر طوالنـی 

َ
 ف

َ
أ

دهیـم، او را در خلقـت دچـار نقصـان می کنیـم. آیـا 
نمی اندیشـید؟«

پی نوشت:

1 . برگرفته از روایتی از بخش روضه کتاب کافی، ج8، ص33.

2. کلینی، کافی، ج2، ص659.

3. همان، ص658.

4. همان، ص165؛ محمدباقر مجلسی، بحار األنوار، ج72، 

ص138.

5. محمدباقر مجلسی، بحار األنوار، ج72، ص137.



ابتـدا اطرافیانـش شـیعه شـدند؛ امـا به مـرور کار 
به جایـی رسـید کـه بـرای تبلیـغ شـیعه، در نیجریـه 
شـهرک سـینمایی سـاخت! شـیخ در حـوزۀ زنـان و 
و  علمـی  مجموعـۀ  ده هـا  فرهنگـی،  فعالیت هـای 

تأسـیس می کنـد. را  فرهنگـی دیگـر 
کار بـه آنجـا رسـید کـه در سـال 1394، از همـۀ 
شـهرهای نیجریـه، بیـن پنج تـا ده میلیون نفـر با پای 
پیاده به سـمت زاریا و مهدیه ای که مرکز فعالیت شـیخ 
زکزاکـی بـود، حرکـت کردنـد! آن هـم در کشـوری کـه 
روزی شـیعیانش بـه هـزار نفـر نمی رسـیدند و رئیـس 

حکومـت آن تحـت سـلطۀ آل سـعود اسـت.2

راز این موفقیت
این موفقیت شـیخ زکزاکی در جذب قلوب و ایجاد 
تشـکیالت، هـدف هـر فعال مسـجد اسـت. رسـیدن 
بـه ایـن موفقیـت در گرو شـناخت علت موفقیـت این 
شـیخ و حرکـت در مسـیر اوسـت. ازجملـه علت هـای 

پروفسـور »عبداللـه دانـالدی« معاون دانشـکده علوم 
فیزیک و اسـتاد دانشگاه ABU در نیجریه اسـت. او از 
برجسـته ترین اسـاتید متخصص کامپوزیت پلیمر در 
قـاره آفریقاسـت؛ اما بااین حـال، راننده شـیخ زکزاکی 
می شـود! او فـارغ از جایـگاه علمی باالی خـود، تمام 
تالشش را به کار می گیرد که در خدمت رهبر شیعیان 
کشـورش باشـد.1 جـذب این چنینـی این پروفسـور، 

فقط یکـی از موفقیت های شـیخ زکزاکی اسـت.
شـیخ زکزاکـی کسـی اسـت کـه می تـوان گفـت از 
هیـچ شـروع کـرد. کسـی کـه اولیـن بـار بـرای اینکـه 
امـام خمینی را ببیند، به همراه دوسـتانش یک سـال 
کارگـری کـرد تـا پـول آن سـفر را پس انـداز کنـد؛ امـا 
موفق به دیدن امام نشـد. سـال بعد با دعوت سـفارت 
ایـران موفـق به دیدن امام شـد. او پس از چهار سـال از 
این دیدار شـیعه شـد و به تحصیل در قم پرداخت. اما 
در بازگشـت به نیجریه انقالبی را با دسـت خالی شروع 

می کند.
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هر کس می خواهد 
در یک اقدام 
تشکیالتی و 

مسجدمحور به 
موفقیت برسد، 

الزم است مفتخر 
به زینت حلم و 
خویشتن داری 

باشد

“

رانندگی پرفسور
برای یک روحانی
خویشتن داری ویژگی جذاب هر فعال فرهنگی

هادی عجمی
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و  تشـکیالتی  اقـدام  یـک  در  می خواهـد  کـس 
مسـجدمحور بـه موفقیـت برسـد، الزم اسـت مفتخـر 
به ویـژه  باشـد؛  خویشـتن داری  و  حلـم  زینـت  بـه 
اعضـای هیئت امنا؛ ایشـان در برخـورد با مـردم، امام 
جماعـت و دیگـر اعضای هیئت امنا، اگر از شـاه کلید 
خویشـتن داری اسـتفاده کننـد، موفق خواهنـد بود.
فرونشـاندن  به معنـای  و  عربـی  واژه ای  »حلـم«، 
لغت شـناس  اسـت.  خشـم  هیجـان 
می نویسـد:  قـرآن  معـروف 
کنترل کننـده  »حلـم 
طغیـان  از  نفـس 
اسـت«.3  خشـم 
سپس می گوید: 
ایـن  »ازآنجاکـه 
عقـل  از  حالـت 
ناشـی  خـرد  و 
گاهـی  می شـود، 
معنـای  بـه  حلـم 

موفقیـت او را می تـوان، حلـم و خویشـتن داری او در 
تحمـل دیدگاه هـای مختلـف، در برابـر ظلـم دولـت و 

سـختی های راه دانسـت.
دولـت نیجریـه تالش بسـیار کـرد تـا او را در مقابل 
دولـت قـرار دهـد؛ امـا نتوانسـت. بـه مهدیـه او حمله 
کـرد و پسـران شـیخ زکزاکـی را شـهید کـرد. شـهرک 
سـینمایی او را تعطیل کرد و مانع سـاخت فیلم شـد. 

امـا شـیخ زکزاکی بـا حلـم و خویشـتن داری حرکت 
خـود را ادامـه داد؛ تاآنجاکـه دولـت چاره ای 

بـرای خود ندید، مگـر زندانی و حذف 
فیزیکی او؛ اما روزبه روز بر موفقیت 
و جـذب قلـوب توسـط او افـزوده 

می شـود.

شما هم می توانید
نمونـه  یـک  زکزاکـی،  شـیخ 

ثمـره  نشـان دادن  بـرای  عینـی اسـت 
خویشـتن داری  و  حلـم 

فعالیت هـای  در 
. هنگـی فر

هر 
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مسـجدی نه تنها به این اصـل قرآنی عمل نمی کنند، 
کـه توان مسـجد و هیئت امنـا را صرف نـزاع و پیگیری 
اختالف نظرهـا می کننـد و به این ترتیب جایـگاه خود 
را سسـت می کننـد. درحالی کـه اصـل اختالف نظـر 
امـری معمول و پذیرفته اسـت؛ زیرا خداوند انسـان ها 
را مختلـف و بـا سـالیق مختلـف آفریده اسـت. برخی 
چنـان دیـدگاه مخالـف را ناحـق و فاسـد می دانند که 
توجـه ندارنـد چه ضمانتی اسـت که دیـدگاه خود آنها 

نباشد.  ناحق 
نتیجـه اینکه اگـر بخواهیم به الگویـی موفق مانند 
شـیخ زکزاکی تأسی کنیم، الزم اسـت خویشتن داری 
در برابـر اشـتباهات دیگـران و اختالف نظـر بـا آنهـا و 
مقابله به احسـن را سـرلوحه کارهای خود قرار دهیم. 
به ویـژه اعضای هیئت امنـا، در برخورد با دیگر اعضای 
هیئت امنا، مردم و امام جماعت، باید چنین روشـی را 

در پیش بگیرند

پی نوشت:

شد،  زکزاکی  شیخ  راننده  که  پروفسوری  با  گفتگو   .  1

.farsnews.ir

.rasanews.ir ،2. رمز موفقیت شیخ ابراهیم زکزاکی

3. »اْلِحْلمُ : ضبط الّنفس  و الطبع  عن  هیجان  الغضب« )راغب 

اصفهانی، مفردات ألفاظ القرآن، ص253(.

طوسی،  )شیخ  َوِزیُره«  اْلِحْلُم  َو  اْلَمْرِء،  َخِلیُل   »اْلَعْقُل    .4

األمالی، ص146(.

5. آل  عمران: 134.

6. همان: 134.

زکزاکی،  ابراهیم  شیخ  تحول  و  زندگی  از  تازه  روایتی   .7

.tasnimnews.com

8. األنفال: 46.

عقـل و خـرد نیز بـه کار رفته اسـت«. بر همین اسـاس 
امیرمؤمنـان می فرماید: »عقل دوسـت صمیمی 
انسـان اسـت و حلم وزیر عقل اسـت«.4 در فارسـی به 

می شـود.  گفتـه  نیـز  خویشـتن داری  حلـم، 
قـرآن، خویشـتن دار را این گونه وصف می کنـد: »َو 
اِس؛5 خشـم خود را  اْلکاِظمیَن اْلَغْیَظ َو اْلعافیَن َعِن النَّ

فرومی برنـد و از خطـای مـردم درمی گذرند« و دسـتور 
ـْع 

َ
َئُة اْدف ـیِّ می دهـد: »َو ال َتْسـَتِوی اْلَحَسـَنُة َو الَ السَّ

ُه  نَّ
َ
ـذی َبْیَنـَك َو َبْیَنُه َعـداَوٌة َکأ ا الَّ

َ
ِإذ

َ
ْحَسـُن ف

َ
تـی  ِهـَی أ ِبالَّ

َوِلیٌّ َحمیم؛6 هرگز نیکی و بدی یکسـان نیست. بدی 

را بـا نیکـی دفع کن، نـاگاه )خواهـی دید( همان کس 
کـه میان تو و او دشـمنی اسـت، گویی دوسـتِی گرم و 

است«. صمیمی 
برای نمونه، هرچند شـیخ زکزاکی نامهربانی هایی 
از اهل سـنت دیـده بـود، امـا »ویژگـی شـیخ زکزاکـی 
ایـن بـود کـه از اختالفـات عبـور کـرده بـود. نیجریـه 
شـیعه نداشـت، یا کـم داشـت. باهمت شـیخ ابراهیم 
میلیون هـا شـیعه در نیجریـه زندگی می کنند. شـیخ 
اما هیچ مسجد شیعه ای تأسیس نکرد. برای برگزاری 
مراسـم شـیعی ماننـد دعاهـا و عزاداری هـا، مهدیـه و 
حسـینیه تأسـیس کـرد. بـه پیـروان خـود اجـازه نداد 
مسـجد شـیعی تأسـیس کننـد؛ چراکـه معتقـد بـود 
مسـجد خانـۀ خداسـت و هرکس کـه به خـدا و پیامبر 
اعتقاد داشـته باشد، مسلمان اسـت«.7 اما اگر ایشان 
وارد مبـارزات سیاسـی و نظامـی می شـد، تـوان خود و 

طرفـداران و شـیعیان را از بیـن می بـرد. 
َتْفَشُلوا َو 

َ
قرآن به ما دسـتور می دهد: »َو ال َتناَزُعوا ف

َتْذَهَب ریُحُکم ؛8 نزاع )و کشـمکش( نکنید، تا سست 

نشـوید، و قـدرت )و شـوکت( شـما از میـان نـرود«. 
امـا بایـد بـا سـرافکندگی بایـد گفـت برخـی فعـاالن 



طبقه را وقف کند؛ و ااّل وقف به صورت کلی و بدون 
قید، همان معنای اول را دارد.

قانون حفظ شأن مسجد: شأن و آداب مسجد 2 

باید در همه حال حفظ شود.

قانون عدم مزاحمت: عبادتگاه محل عبادِت 3 

عبادت  کنندگان است و نباید برای مهمانان 
خانه خدا مزاحمت ایجاد کرد.

بـا ایـن توضیح، پاسـخ سـؤاالت زیر روشـن خواهد 
: شد

- سـاخت حسـینیه یا مهدیه در زمین مسجد؟ قانون 
یک شماره 

- سـاخت آشـپزخانه یـا آبدارخانـه در زمین مسـجد؟ 
همـان قانـون اول

- قرار دادن وسـایل پایگاه )میز مسئول یا کمد مدارک 
اعضا یا قفسـه کتاب( در مسجد؟ قانون دوم و سوم

- استفاده از شبستان های مسجد برای امور ورزشی؟ 
قانون اول

در همـۀ فرهنگ  ها، احترام گذاشـتن به صاحب  خانه 
و مراقبـت از شـأن و منزلـت او، امـری پسـندیده و الزم 
اسـت. اموری ماننـد حفظ نظافِت خانـه، رعایت ادب 
و پرهیـز از سـروصدا، و عـدم مزاحمـت بـرای دیگـر 
مهمانـان، از مصادیـق روشـن احتـرام گذاشـتن بـه 

صاحب  خانـه اسـت.
نکتـه مشـترک همـۀ انسـان  های خداپرسـت ایـن 
اسـت که عبادتـگاه خود را به عنـوان خانۀ خدا، تکریم 
می  کننـد و بـرای حفظ شـأن آن، همـگان را به رعایت 
آدابـش سـفارش می  کننـد. آری، مسـاجد خانه  هـای 
خـدا روی زمیـن اسـت کـه در اسـالم، احـکام و آداب 

خاصـی بـرای آن ذکر شـده اسـت.
دراین بـاره سـه قانـون کلـی وجـود دارد کـه معمواًل 

پاسـخ سـؤاالت را روشـن می  کنـد:

وقف 1  که  زمینی  کاربری:  عدم  تغییر  قانون 

مسجد شده، در همه طبقات زیرین و باالیی 
آن، احکام مسجد جاری است و تغییر کاربرِی آن 
یک  ساخت  فقط  واقف،  اینکه  مگر  نیست؛  جایز 
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نکته مشترک 
همۀ انسان  های 
خداپرست این 
است که عبادتگاه 
خود را به عنوان 
خانۀ خدا، تکریم 
می  کنند و برای 
حفظ شأن آن، 
همگان را به رعایت 
آدابش سفارش 
می  کنند

“

احترام به صاحب خانه
احکام مربوط به وقف مسجد

محمدصادق حاجیانی
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زمینی که وقف 
مسجد شده، در 

همه طبقات زیرین 
و باالیی آن، احکام 

مسجد جاری 
است و تغییر 

کاربرِی آن جایز 
نیست

“

در مسـاجد و برپایـی درس هـای دینـی زیـر نظـر امام 
جماعت و هیئت امنای آن کار خوب و مطلوبی است.
2. تبدیل مسجد به مکانی برای نمایش فیلم های 
فیلم هـای  نمایـش  ولـی  نیسـت؛  سـینمایی جایـز 
مذهبـی و انقالبـی دارای محتـوای مفیـد و آموزنده به 
مناسـبت خاصی و برحسـب نیاز و تحت نظـارت امام 

جماعت مسـجد اشـکال نـدارد.
3. جـواز اسـتفاده از امکانات مسـجد، مثـل برق و 
سیسـتم تهویـه در اقامـه  مجلـس فاتحـه بـرای اموات 
و امثـال آن، منـوط به کیفیت وقـف و نـذر آن امکانات 

برای مسـجد اسـت.
4. حفر زمین مسـجد برای تأسیس کارگاه و مانند 
آن جایـز نیسـت؛ هرچنـد بـرای اداره  امـور و تأمیـن 

مخـارج خود مسـجد باشـد.
5. ایجاد موزه یا کتابخانه در گوشه  صحن مسجد، 
اگـر مخالـف کیفیـت وقـف تـاالر و شبسـتان و صحن 
مسـجد باشـد یـا موجـب تغییـر سـاختمان مسـجد 
گردد، جایز نیسـت. بهتر است مکانی در کنار مسجد 

- پخـش موسـیقی یـا سـرودهای رادیـو از بلندگـوی 
مسـجد؟ قانـون دوم

حال برخی احکام مسـجد که قوانین مذکور در آن 
ذکر شـده است:

- مراعـات شـأن و منزلـت و جایـگاه مسـجد واجب 

اسـت و از کارهایی که با شـأن و منزلت مسـجد منافات 

دارد، بایـد پرهیز شـود؛ بنابراین:

1. مسجد جای ورزش و تمرین ورزشی نیست.
2. اگر پخش موسیقی در مسجد منافی با حرمت 
آن باشـد، حرام اسـت؛ حتی اگر موسیقی غیرمطرب 

باشد.
- مخالفت با کیفیت وقف مسـجد یا تغییر و تبدیل 

آن جایز نیست؛ بنابراین:

1. اسـتفاده از صحـن یـا ایوان مسـجد برای رشـد 
فکـری، فرهنگـی و نظامی )بـا آموزش هـای نظامی( 
جوانـان، تابع کیفیت وقف صحن مسـجد و ایـوان آن 
اسـت و بایـد از امـام جماعـت و هیئت امنـای مسـجد 
دراین بـاره نظرخواهـی شـود. البتـه حضـور جوانـان 
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7. هرگاه در قسـمت سرپوشـیده  مسجد به خاطر 
عـدم آگاهـی از احـکام شـرعی مسـجد، اتاق هایـی 
سـاخته شـود، واجـب اسـت بـا خـراب کـردن اتاق ها، 
قسـمت سرپوشـیده را بـه حالـت قبـل برگرداننـد. 
همچنیـن اگـر در محلـی که قباًل مسـجد بـوده، براثر 
جهـِل بـه مسـئله، اتاقی بـرای تهیه چـای و ماننـد آن 
سـاخته شـود، واجب اسـت آن مکان به حالت مسجد 

بودن خـود برگـردد.

بـرای ایـن منظور تهیه شـود.
مثـل  مسـاجد،  آب  از  شـخصی  اسـتفاده    .6
نوشیدن، درست کردن چای و مانند آن، درصورتی که 
ندانیـم آب آن بـرای خصوص وضو گرفتـن نمازگزاران 
وقف  شـده اسـت و عـرف رایـج در محله  مسـجد، این 
باشـد کـه همسـایه ها و عبورکننـدگان هـم از آب آن 
اسـتفاده می کنند، اشـکال نـدارد؛ هرچنـد احتیاط 
در ایـن مورد مطلوب اسـت. همچنین اگر مسـجد در 

مجاورت قبرسـتان باشـد، استفاده 
از آب مسـجد برای پاشیدن روی 
قبرهایـی کـه خـارج از آن قـرار 
دارد، درصورتی کـه امـر رایجی 
باشـد و کسـی بـه آن اعتراض 

نکنـد و دلیلـی هـم بـر وقف 
آن آب برای خصوص وضو 

و تطهیر نباشـد، اشـکال 
ندارد.
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مسـجد در صورتی اشـکال نـدارد که برای نمازگـزاران 
مزاحمتی نداشـته باشـد.

11. زیرزمین مسـجد را با سه شرط می توان اجاره 
داد:

الف( عنوان مسجد نداشته باشد.
ب( جزو تأسیساتی نباشد که مسجد به آن نیاز دارد.
ج( وقف آن وقف انتفاع نباشد )وقف منفعت باشد(

پی نوشت:

1. متن حاضر بر اساس پرسش و پاسخ های فقهی 

از مقام معظم رهبری تنظیم شده و در لینک زیر 

قابل مشاهده است:

https://farsi.khamenei.ir/treatise-con-

 29=tent?id

8. کندن چند درخت از صحن مسجد، اگر تغییر 
و تبدیل وقف شمرده نشـود، اشکال ندارد.

9. دفـن میـت در مسـجد جایـز نیسـت و وصیـت 
میـت مبنی بر اینکه مـرا در فالن مسـجد دفن کنید، 
اعتبـاری ندارد؛ مگر اینکه هنگام اجرای صیغه  وقف، 

دفن میت اسـتثنا شـده باشد.
10. ایجـاد مزاحمـت بـرای نمازگـزاران در مسـجد 
جایز نیسـت؛ بنابراین تعلیم قـرآن و احـکام و آموزش 
در  انقالبـی  تمریـن سـرودهای  و  اسـالمی  اخـالق 



مدیریت

علیرضا میری مداح

امیر مؤمني

علي سعیدیان

مسجد محرومان

بزرگداشت عالمان مسجدی

شفافیت مالی و مدیریت اقتصادی مسجد

صفحۀ26

صفحۀ35

صفحۀ38

ارشد  کارشناس  استادحسین،  امیرمسعود  با 

مجموعه  مدیرعامل  به عنوان  اطالعات  فناوری 

سبک زندگی طیبه تماس گرفتم. مجموعه ای که 

حوزه  در  جدی  و  رسمی  به صورت   92 سال  از 

فقط  مجموعه  هدف  می کند.  فعالیت  کسب وکار 

شبکه ای  تشکیل  به دنبال  و  نیست  اقتصادی 

قدرتمند و فعال در حوزه فرهنگی است که عالوه بر 

در  خانگی،  کسب وکارهای  و  ابتدایی  کارهای 

باشد. کمترین نشانه  اثرگذار  حوزه  فرهنگ هم 

با  همکاری  و  پرقدرت  حضور  هم  موفقیتشان 

تعدادی از مساجد استان تهران است.

فرهنگ
حاکم بر اقتصاد

رایحه خوش خدمت به مؤمنین

به کوشش: مجتبی حاجیلو
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ما کارخانه دار یا 
صاحب صنعت 

نیستیم، بلکه 
صنایع فرهنگی 
را در کارگاه های 
کوچک خانگی 

ایجاد می کنیم

“

می شود برایمان مثال بزنید؟ 

مثـاًل یـک بنکـدار بـه مـا سـفارش تولیـد صدهزار 
عـدد از یک عروسـک دست سـاز و پرفـروش می دهد. 
خـودش توانایـی تولیـد در تعداد بـاال را نـدارد. مـا وارد 
شـده و برای او اجراکننده کار را پیدا می کنیم. یا برای  
مثـال با فعالیت ها و ارتباطاتی که با بدنـه  توزیع داریم، 
می بینیـم فـالن جامـدادی را در ایام شـهریورماه مثاًل 
ده هـزار عـدد نیـاز داریـم. ایـن را از طریق سـفارش به 
کارگاه خانگـی کوچـک، تأمینش می کنیـم. یا گاهی 
اتفاقـی رخ می دهـد و محصولـی نیـاز می شـود کـه 
خـود خانه ها تولیـد می کنند. مثـاًل دیدیم نیاز اسـت 
تغذیه  سـالم تولید شـود. هرکدام از کارگاه ها بر اساس 
نیـاز منطقه  خودشـان و در دسـت داشـتن مـواد اولیه 
با قیمت مناسـب، شـروع کردند غذاهـای مختلفی را 

تولیـد و عرضـه کردن.

چطور   را  خانگی  کوچک  کارگاه  این 

شناسایی می کنید؟ از چه واسطه هایی به 

اجراکننده کار می رسید؟

اثرگـذاری و اهمیـت نهادهای اجتماعـی در طرح 
و فراینـد تولیـد مـا بسـیار مهـم و حیاتـی اسـت. نهـاد 
اجتماعـی بـه نهادهـای فعـال مردمـی می گوینـد؛ 
نهادهایـی کـه در محله هـا دارای مخاطبیـن و محـل 
نیازهـای مـردم هسـتند.  رفـع  و  تجمـع، رفت وآمـد 
مهم تریـن نهاد اجتماعی کـه در حال حاضـر در ایران 
داریـم و به شـدت اهمیـت دارد، مسـجد اسـت. نهـاد 
اجتماعـی مسـجد، متولـی و هدایتگـر و ناظـر ایجاد 

شما صاحب چه صنعتی هستید؟ درواقع  

کار اصلی شما چیست؟

اسـت.  فرهنگـی  صنایـع  حـوزه  در  مـا  فعالیـت 
مـا یـک دسـته  کاال بـه نـام صنایـع فرهنگـی داریـم. 
اسـباب بازی، پوشاک، لوازم التحریر، هدایا و تزئینات، 
جـزء صنایع فرهنگی محسـوب می شـود. چیزهایی 
که معّرف فرهنگ ماسـت و بخش عظیمی از وسـایل 
و کارهایی که انسـان به وسـیله آنها زندگـی روزمره اش 
را می گذرانـد، جـزء صنایـع فرهنگـی اسـت. کار مـا 
تمرکـز روی تولیـد و توزیـع صنایـع فرهنگـی اسـت. 
مـن خـودم تولیدکننـده یا کارگزار نیسـتم، مـن زمین 
 بـازی و فضایـی را فراهـم می کنـم کـه افـراد بتواننـد با 
کارگاه های کوچک خانگی شان، محصوالت و صنایع 
فرهنگـی مناسـب را تولیـد کننـد. مـا کارخانـه دار یـا 
صاحب صنعت نیسـتیم، بلکه صنایع فرهنگـی را در 

کارگاه هـای کوچـک خانگـی ایجـاد می کنیـم.

از کسی سفارش می گیرید و تولید می کنید  

از  بعد  و  می کنید  بازاریابی  خودتان  یا 

شناسایی محصول مورد نیاز وارد عرصه  تولید و توزیع 

می شوید؟

مـا هر دو مسـیر را طی می کنیم. سـفارش هایی از 
محصـوالت تولیدی توسـط مـردم، از توزیع کنندگان و 
فروشـندگان عمده داریـم. خیلی جاها هم دنبال یک 
محصـول خـاّلق می گردیـم و آن محصـول را تولیـد و 

عرضـه می کنیم.
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دیدیم نیاز است 
تغذیه  سالم تولید 
شود. هرکدام 
از کارگاه ها بر 
اساس نیاز منطقه  
خودشان و در 
دست داشتن 
مواد اولیه با قیمت 
مناسب، شروع 
کردند غذاهای 
مختلفی را تولید و 
عرضه کردن

“

و جوانـی کـه پـای ایـن کار پراهمیـت بیاید و بایسـتد، 
پیـدا کننـد و کارشـان ناتمـام می ماند. عـدم موفقیت 
آنهـا یا بـه دلیل عـدم توجه بـه اهمیت موضوع اسـت 
یـا به کارکرد مسـجد، نگاه دیگـری دارند. شـاید دالیل 

دیگـری هـم دارد که مـن نمی دانم.

در مساجدی که کارتان به سرانجام رسیده،  

چگونه فعالیت تان را آغاز کردید؟ چه کار 

کردید که هم کار اقتصادی در جهت رشد آن محله 

باشد و هم فعالیتی فرهنگی در جهت جذب مردم 

به مسجد به حساب بیاید؟

مـن بایـد اول فراینـد تعاملـی و ایجـاد کارگاه هـا را 
خدمت شـما عـرض کنم. اولیـن گام ما این اسـت که 
نهـاد اجتماعی را شناسـایی کنیـم. در نظر بگیرید ما 
خدمـت امام جماعت یک مسـجد، بچه های بسـیج، 
ریش سـفیدهای یـک محلـه که بـه مسـجد رفت وآمد 
می کننـد، می رسـیم و ضـرورت ایجـاد کسـب وکار و 
اشـتغال را بـرای فعـاالن آن محـل توضیـح می دهیم. 
وقتـی بـه سـخن مشـترک رسـیدیم، نهـاد اجتماعی 
می شـود متولی اطالع رسـانی برای جـذب مخاطبان 
در منطقـه و محلـۀ خـودش. این مخاطبـی که مطلع 
شـده، یـا بـه ایجـاد کسـب وکار عالقـه دارد و کارآفرین 
اسـت یـا نـه صرفـًا توانایـی کار کـردن و اجـرای کار در 
زمان بندی مناسـب دارد. دسـته  سـومی هم هسـتند 
کـه منابع مالـی حداقلی در اختیـار دارند که حاضرند 
بـه افـراد دیگـر قـرض دهنـد تـا صاحـب کسـب وکار 

شوند.
این روند، باری اسـت که مسـجد به دوش می ِکشد 

کسـب وکارهایی است که به عنوان کسـب وکار صنایع 
فرهنگـی خدمت شـما عـرض کـردم.

تا   کرده  مراجعه  مساجد  به  حال  به  تا  آیا 

بستری فراهم آورید که هم آموزش دهید و 

هم بازار کسب وکارتان را ایجاد کنید؟

زنجیـره   رکـن  مهم تریـن  اجتماعـی،  نهادهـای 
فعالیتی ما هسـتند و چندیـن تجربه  خـوب و موفق را 
با مسـجدهای مختلف داشـتیم. نهادهای اجتماعی 
دیگر هـم در اولویت هایمان هسـتند؛ مثل خیریه ها، 
مدارس، حسـینیه ها و هیئت ها کـه آنها هم  نهادهای 
باارزشـی هسـتند و می توانند نهـاد اجتماعی موفقی 
باشـند. بـا این حـال تالش کرده ایم همیشـه مسـجد 

اولویتمان باشـد.

استقبال مساجد از شما چطور بوده؟ خوب  

بوده یا نه؟ از شما حمایت کرده اند یا نتیجه  

مناسبی نگرفتید؟

مسـجدها باهـم تفاوت هـای ریشـه ای دارنـد؛ زیرا 
سـطوح گوناگـون و پتانسـیل های مختلـف دارنـد. 
برخـی از مسـجدها بی نهایـت اسـتقبال می کننـد و 
همۀ توانشـان را متمرکز می کنند که این حوزۀ مهم را 
در منطقه  خودشـان شـکل دهند. با توجه به اهمیت 
حوزه  اقتصادی و فشارهای اقتصادی و نیاز به افزایش 
اشتغال و کسب وکار، بعضی از مساجد این ضرورت را 
به خوبی احسـاس می کنند و برایش وقت می گذارند. 
متأسفانه بعضی از مساجد خیلی استقبال نمی کنند 
یا استقبال می کنند، اما نمی توانند نیروی کار متعهد 
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نهادهای 
اجتماعی، 

مهم ترین رکن 
زنجیره  فعالیتی 

ما هستند و 
چندین تجربه  
خوب و موفق 

را با مسجدهای 
مختلف داشتیم

“

صـد میلیـون تومـان الزم دارد. مـا بـه بزرگوارانـی کـه 
از طریـق سـایت خودمـان، سـایت مجموعـه کارمـا 
یـا از طریـق آن نهـاد اجتماعـی، ایـن پـول را بـرای 
ایجـاد کسـب وکار قـرض می دهنـد، شـبکه کریمـان 

می گوییـم.
به وسـیله شـبکه  کریمان، صد میلیون تومـان پول 
مورد نیاز آن شـخص تأمین می شـود. هرکس به اندازه 
توانـش قـرض می دهـد. بعـد از اینکه تأمین سـرمایه 
شـکل گرفـت، مـا بـه همـراه آن نهـاد اجتماعـی و آن 
کلبـه  کار کمـک می کنیـم تـا ایـن فعالیت ان شـاءالله 
کسـب وکار پررونقی باشـد و با روش خوب بتواند تولید 

و عرضـه خـودش را گسـترش دهد.
بعضـی وقت ها پـول  کامل نمی شـود؛ یعنـی ایده 
می آیـد، ولـی بـه دالیـل متنـوع، پـول مـورد نیـازش را 
نمی تواند جمع کند. حاال باید بررسی کنیم با مبلغی 
کـه جمع شـده، می توانـد ایـن کسـب وکار را راه اندازد 
یـا نـه. اگـر نـه، پول هـای مـردم را برمی گردانیـم و آن 

کسـب وکار متأسـفانه شکسـت می خورد.

اگر مایل هستید، بفرمایید این کارها برای  

شما آورده ای دارد یا نه؟

هـر مجموعـه ای بـرای اینکه حیات داشـته باشـد 
و شـبکه  مشـاورین و کارشـناس های کسـب وکارش را 
هدایت کند، حتمًا به منابع مالی نیاز دارد. این منابع 
مالـی باید به صـورت خودگـردان از داخل خود همین 
کسـب وکارها تأمین شـود. ما هیچ سـودی از پولی که 
مـردم برای کسـب وکارها قـرض کردنـد، برنمی داریم. 
هیچ سـود یـا کارمـزدی را از قرض گیرنده یا کسـی که 

و شـروع می کنـد بـه اطالع رسـانی در محـل تـا مـردم 
ایده های کسب وکارشـان را بیاورند، ما تحلیلش  کنیم 

تـا ایده  شـان موفق شـود و رونق پیـدا کند.

ایده های رسیده به مسجد چه مسیری را  

طی می کنند تا به تولید برسند؟

فـرض کنید سـه ایده تولیـد رب خانگـی، مانتوی 
مدرسـه و عروسـک پولیشـی بـه مسـجد آمـده. کاری 
کـه از مسـجد انتظـار مـی رود انجـام دهـد، تشـکیل 
کلبه هـای کار اسـت. در ایـن مرحلـه سـتاد کاری مـا 
هـم کنارشـان هسـتند و کمکشـان می کننـد. بـرای 
تشکیل این کلبه، افراد شایسته  حوزه کسب وکار مثل 
دانشـجوهای تحصیل کـرده یـا کاسـبان موفق محل 
کـه توانایی هـای خاصـی دارنـد، دعـوت می شـوند. 
کارشـناس مـا هم بـه آنهـا اضافه می شـود و کلبـه  کار 
به صـورت تخصصـی در مسـجد بـه ارزیابـی ایده های 

کسـب وکار مشـغول می شـوند.
در بخش ارزیابی امکان موفقیت، بحث مالی پروژه 
و خروجی تولید بررسـی می شود. اگر کسـب وکاری از 
کلبـه  کارنامـه  موفقیت آمیـز گرفـت، وارد فرایند جذب 

سـرمایه می شود.

سرمایه از کجا تأمین می شود؟ 

فـرض کنیـد شـخصی صـد میلیـون نیـاز دارد که 
کسـب وکارش را راه انـدازی کند. پس از تأیید کلبه کار 
در پلتفـرم کارمـا و همچنیـن همـان نهـاد اجتماعی، 
فراخوان داده می شـود که این آقا برای این کسـب وکار 
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شما   که  بفرمایید  پایان  در 

فرهنگی  صنعتگر  باید  را 

بشناسیم یا فعال فرهنگی در حوزه  

صنعت؟ منظورم این است که دغدغه  

اصلی تان کدام است که باعث شده 

می خواهد کسـب وکار را شکل دهد، نمی گیریم. تنها 
بخشـی که برای زنجیره  فعالیت ما سود حداقلی دارد 
ـ کـه ایـن سـود حداقلـی هـم  بـرای هزینه هـای بقای 
ـ در مرحله  مجموعه اسـت تا به  جایی وابسـته نباشـد 
تأمین فروش کاالهاست؛ یعنی محصوالتی که تولید 
می شـوند و برایشـان بازارسـازی صـورت می گیـرد که 
محصول را بفروشند، برای ما حاشیه سودی دارد و آن 

حاشـیه سـود می شـود هزینه بقای مجموعه ما.
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مجموعـه پیداسـت، رویکـرد مـا بهبود سـبک زندگی 
افراد به واسـطه  کسـب وکار اسـت که یکی از مهم ترین 

اسـت فرهنگـی  حـوزه   در  اثرگـذار  عناصـر 

دنبال این کار بروید؟

کارهـای مـا کامـاًل فرهنگـی اسـت. مـا 
بـا رویکـرد فعـال فرهنگـی بـودن، سـراغ 
را  مـا  حاضـر  حـال  در  و  رفتیـم  اقتصـاد 
فرهنگـی  اقتصـاد  فعـال  به عنـوان 
نـام  از  کـه  همان طـور  می شناسـند. 
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انتقاد ارزیابی ُبعد 
اجتماعی ماست؛ 
نشان دادن 
خطوط و رنگ های 
نامتوازن با تابلوی 
زیبای زندگی 
است؛ توجه دادن 
به کجی دیواری 
است که ساخته ایم

“
سرخط هدایت

در ادبیـات دینـی پذیـرش انتقـاد سـالم سـرآغاز 
اسـت.  رسـتگاری  و  هدایـت  سـرخط  و  اصـالح 
انتقادپذیـری در مقابـل خودپسـندی، تکبر، لجاجت 
و طغیـان قـرار دارد. مقاومـت در برابـر تذکـر، موعظه، 
و  به حـق  تواصـی  خیـر،  بـه  دعـوت  نصیحـت، 
امربه معـروف و نهی ازمنکـر، فرجامـی غیـر از تباهـی 

فـرد و جامعـه نخواهـد داشـت.
نمونه هـای قرآنـی، روایـی و تاریخـی فراوانـی برای 
انتقادپذیـری و برخورداری از ثمرات شـیرین آن وجود 
دارد. قصه  یوسف پیامبر، حکایت عجیب و آموزنده ای 
اسـت. ولی آیا تابه حال به حق پذیری و منطق پادشـاه 
و عزیـز مصـر اندیشـیده ایم؟ مگر این صفـت نیک آن 
دو منجـر بـه هدایت، نجـات و عمران مصـر و مردمش 
نشـد؟ اگـر آنهـا اعتراضـات بـر حـق حضرت یوسـف 
بـر آییـن و سـبک زندگی شـان را برنمی تابیدنـد، چـه 

کدام نقد؟
تحمـل انتقـاد سـخت اسـت. بیشـتر مـا از انتقـاد 
چراکـه  نمی کنیـم؛  اسـتقبال  خودمـان  از  دیگـران 
انتقـاد را غـر زدن و ایراد بی مـورد می دانیم و عیب یابی 
دیگـران را تخریـب می پنداریـم. امـا آیا انتقـاد تنها غر 
زدن و تخریب و حمله  دشـمن اسـت و باید در قبال آن 

موضعـی دفاعـی بگیریم؟
انتقاد، جدا کردن سـره از ناسـره است. نقد، یافتن 
و نشـان دادن اسـت تـا اگر کسـی خواسـت، راهش را 

بیابد و اگر نخواسـت عذری نداشـته باشد.1
نشـان  ماسـت؛  اجتماعـی  ُبعـد  ارزیابـی  انتقـاد 
دادن خطـوط و رنگ هـای نامتـوازن بـا تابلـوی زیبای 
زندگـی اسـت؛ توجـه دادن به کجی دیواری اسـت که 
سـاخته ایم؛ بررسـی مقـدار صحـت  و سـقم مسـیری 
اسـت که طی کرده ایم. منظور این نوشـتار این معنی 

ترمیمـی اسـت، نـه تخریب.

تنها راه پیشرفت شخصی و 
گروهی

نقدپذیری، هنر متولیان مسجد
هادی نقوی
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پذیرش اعتراض و 
عیب جویی بر حق 
دیگران، سازندگی 

مادی و معنوی و 
تکامل شخصیتی 
مؤمن را به ارمغان 

می آورد

“
و فسـاد دیـن و دنیایش کشـیده شـود. از سـوی دیگر 
بـر حـق دیگـران،  و عیب جویـی  اعتـراض  پذیـرش 
سازندگی مادی و معنوی و تکامل شخصیتی مؤمن را 
بـه ارمغان مـی آورد. تـا جایی که امـام بی عیب و نقص 
و معصـوم! امام صادق می فرمایـد: »أَحبُّ إخوانی 
إَلـَی َمـن أهـدی إَلـَی ُعیوبـی؛2 محبوب تریـن برادرانـم 

کسـی اسـت که عیب های مرا بـه من هدیه کنـد«. تو 
خـود حدیـث مفصل بخـوان از ایـن مجمل!

 حساسـیت موضـوع در جایی اسـت که فـردی در 
مسـند امـور باشـد و مسـئولیتی در جامعـه ایمانی بر 
عهـده داشـته باشـد. نقش و تأثیـر عملکرد کارگـزاران 
مـردم  از  بخشـی  دیـن داری  در  اسـالمی  حکومـت 
قابـل  انـکار نیسـت. حـاال دیگـر سـخن از صـالح و 
فسـاد اجتمـاع اسـت. ترویـج و نمایـش اسـتقبال از 
آرای متفـاوت و انتقـادات سـازنده، عقالنیـت و آرامش 
خاطـر عمومی را بـه همـراه دارد و در مقابل، سـرکوب 

اتفاقی می افتاد؟ آیا ملک و ملتی در دام ابلیسیان، به 
مـرارت بی حاصل دنیـا و دوزخ بی پایـان آخرت گرفتار 
حق گـوی  جـوان  سـخنان  ایشـان  آری،  نمی شـد؟ 

غریبـه را گوش دادند و پذیرفتند و رسـتگار شـدند.
هنـر نجاشـی، پادشـاه حبشـه نیـز گـوش دادن 
ـ فرسـتاده  بـه سـخنان جنـاب جعفربـن ابی طالـب 
ـ و خـردورزی و پذیـرش انتقـادات بـه  پیامبـر رحمـت 
زندگـی طاغوتی بود. مأموران مشـرکان قریـش در پی 
دسـتگیری و بازگردانـدن جعفـر و یارانـش تـا حبشـه 
آمدنـد، امـا پادشـاه حق طلب حبشـه به فرسـتادگان 
پیامبـر امـان داد و سـال ها میزبـان شایسـته ای بـرای 

منتقدیـن سـبک زندگـی شـیطانی بود.

حساسیت موضوع
اگـر فـردی انتقادناپذیـر باشـد، خـود را از خیـر و 
هدایـت محروم کرده و ممکن اسـت به سـوی سـقوط 
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خیال نکنید من از 
شنیدن این جور 
حرف ها ناراحت 
می شوم. نه...، 
من از اینکه این 
حرف ها زده نشود، 
ناراحت می شوم

“

مسـجد هسـتند. طبیعی اسـت که اختـالف نظرات 
و سـالیق در جلساتشـان خودنمایـی کند؛ امـا حق با 
کیسـت و چگونه بایـد این معضـالت را مدیریت کرد؟ 
آیـا مردم و جماعت، به ویژه جوانان و نوجوانان از تفرقه 

و اختالف گریـزان نیسـتند؟
امیـر المؤمنیـن می فرمایـد: »دل هـای مـردم 
رمنده اسـت )باهم آشـنایی ندارند( پس هر کـه آنها را 
)با همراهی و نیکی و دوسـتی( به دسـت آورد، به او رو 
می آورند«.4 قطعًا برنتابیدن اعتراضات درسـت منجر 
بـه قهـر دل هـای باطـراوت و آمـاده جوانـان با مسـجد 
خواهـد شـد. توقـع مـردم از مسـجدی ترین افـراد، 
انتخـاب گزینـه  اصالح و تکامـل در میـدان اختالفات 

است.
بـرای هر رهبر، مدیر، امین مسـجد و هیئت، مبلغ 
و به طورکلی هر کس که با مردم  سـروکار دارد، داشـتن 
شـرح صـدر الزم اسـت. چه بهتـر کـه امامـان و امینان 
مسـاجد بـه هنـگام بـروز اختـالف نظـر بـا همدیگـر، 
وسـعت روحی و ظرفیت باالیی داشـته باشـند. شـاید 
تقویت سـعه صدر تنها راهبرد اتصال و وحدت و جذب 

حداکثـری اهالی محـل و پذیرش اعتراضات باشـد.

سه راه قرآنی
سـه راهکار عملی برای تقویت سعه صدر پیشنهاد 

می شود:

ذکر و یاد خداوند1 
قلـب و جـان انسـان فطرتـا بـه دنبال سـعادت 
و کمـال اسـت. آنچـه که انسـان را به لنگرگاه سـعادت 
متصـل می کنـد و او را محکـم در مسـیر حـق حفـظ 

دیدگاه های مخالف و جلوگیری از بیان آنها، تهدیدی 
بـرای سـرمایه اجتماعـی حکومـت و اعتمـاد مـردم 

به نظـام محسـوب می شـود.
رهبران انقالب اسـالمی همـاره بر این مهـم اصرار 
ورزیـده و بـرای نهادینه سـازی نقدپذیـری مسـئولین 
کوشـیده اند. نمونـه ای از بیانـات ایشـان را مالحظـه 

کنیم:
امـام راحـل در نامـه ای کـه بـه رئیس جمهـور وقت 
نوشتند، مرقوم داشتند: »البته نباید ماها گمان کنیم 
که هر چه می گوییم و می کنیم کسـی را حق اشـکال 
نیسـت. اشـکال، بلکه تخطئه، یک هدیه الهی اسـت 

برای رشـد انسـان ها«.3
رهبـری معّظـم هـم دربـاره سـخنان دانشـجوی 
منتقد سـال 88 گفتند: »خیال نکنید من از شـنیدن 
از  نـه...، مـن  ناراحـت می شـوم.  این جـور حرف هـا 
اینکـه ایـن حرف هـا زده نشـود، ناراحت می شـوم. در 
جلسـاِت دانشجویی، دانشـگاهی که اینجا هستند، 
بنـده گاهـی که ببینم حـاال بعضی هـا روی مالحظه، 
روی احتـرام، روی هرچـه، بعضـی از ایـن حرف هـا را 
که خیال می کنند من خوشـم نمی آیـد، نمی زنند؛ از 
نگفتنش ناراحت می شوم؛ از گفتنش مطلقًا ناراحت 

نمی شـوم«.
بی گمـان نقدپذیـری، شـاخص و رایحـه  خـوش 

اسـت. درسـتکاری 

انعطاف مسئوالن مسجد
مسـجد محلـه دارای فرماندهـان و اتـاق فکـری 
اسـت که با ایشـان شـناخته می شـود. امـام جماعت 
و هیئت امنـا راهبـران فرهنگـی و مدیـران برنامه هـای 
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باید تجربه شود که 
حل مشکالت و 

تضعیف نامالیمات 
در پرتو پناه به نماز 
و عبادت و اتصال 
به قدرت بی کران 

الهی محقق 
می شود

“

اسـت ماننـد گفتن سـبحان اللـه و الحمد للـه و امثال 
آن.« بنابرایـن می تـوان ایـن نتیجـه را گرفـت کـه نماز 
به عنـوان رکنی اساسـی در برطرف کردن بسـیاری از 

مشـکالت می توانـد کمـک کننده باشـد. 

درخواست از خدا3 
حضـرت  الهـی،  بـزرگ  پیامبـر  چنان کـه 
انجـام رسـالت خطیـر خویـش و  بـرای   موسـی
مواجهـه بـا فرعونیـان از خدای منان چنین مسـئلت 
می کنـد: »َرِبّ اْشـَرْح ِلی َصـْدِری؛6 پروردگارا سـینه ام 

را آمـاده  سـاز«.
ایجـاد  تغییـری  نمی افتـد؛  اتفاقـی  او  بـی اذن 
نمی شـود و ننـگ خودخواهـی رنـگ نمی بـازد. آیـه  
اول7 سـوره انشـراح نیـز شـاهد مدعاسـت. یـادآوری 
جمله حضرت موسـی در کالم خداوند به اهمیت 
آن می افزایـد کـه دعـا در ایـن مـورد قطعـا اثرگـذار 
خواهـد بود. پس خداوندا سـینه مـا را آماده سـاز برای 

سـختی هایی کـه در راه تـو بـا آن مواجـه هسـتیم

پی نوشت:

1 . علی صفایی حائری، روش نقد، ص16-15.

2. کلینی، الکافی، ج2، ص639.

3. صحیفه امام، ج 20، ص451.

4. نهج  البالغه )صبحی صالح(، حکمت 50.

ـ98. 5. حجر: 97

6. طه: 25.

َلْم َنْشَرْح َلَك َصْدَرَك؛ آیا ما سینه تو را گشاده نساختیم؟«.
َ
7. »أ

می کند خداوند متعال اسـت. یاد خداوند انسـان را به 
مبداء هستی نزدیک می کند. یاد خداست که آرامش 
دهنده قلوب اسـت و تنهـا راه آرامش نهایی و حقیقی 
نیز همین اسـت؛ چنان که قـرآن در سـوره مبارکه رعد 
آیـه 28 می فرماید: »أالَ ِبِذْکِر الّلِه َتْطَمِئـُنّ اْلُقُلوُب«. به 
ایـن نکتـه نیز باید توجـه کرد که یـاد خداونـد صرفا به 
ذکر با تسـبیح نیسـت؛ اینکه همواره انسـان بداند در 
محضر خدای متعال حضـور دارد و در هرحال متوجه 

حضـور او باشـد از مراتـب یاد و ذکر خداسـت.

عبادت2 
ـَك َیِضیُق َصـْدُرَك ِبَمـا َیُقوُلوَن *  نَّ

َ
»َوَلَقـْد َنْعَلـُم أ

ـاِجِدیَن؛ و ما می دانیم  َن السَّ َك َوُکن ِمّ ْح ِبَحْمِد َرِبّ َسـِبّ
َ
ف

سـینه ات از آنچـه آنـان می گوینـد تنـگ می شـود و تو 
را سـخت ناراحـت می کند. بـرای رفع ناراحتـی از آنان 
پروردگارت را تسـبیح و حمد بگو و از سـجده کنندگان 

بـاش«.5
بایـد تجربـه شـود کـه حـل مشـکالت و تضعیـف 
نامالیمـات در پرتـو پنـاه بـه نمـاز و عبـادت و اتصال به 
الهـی محقـق می شـود. چنان کـه  قـدرت بی کـران 
آیـه  همیـن  تفسـیر  ذیـل  در  طباطبایـی  عالمـه 
می فرمایـد: »معلوم می شـود که تسـبیح و حمد خدا 
و سـجده و عبـادت، در زایـل کـردن انـدوه و سـبک 
کـردن مصیبـت، اثـر دارد.«  این مفسـر بـزرگ در ادامه 
تاکید می کنـد: »مراد از سـاجدین در آیـه مورد بحث، 
نمازگـزاران اسـت، و دسـتور، دسـتور به نمـاز خواندن 
اسـت نـه تنهـا سـجده، و اگـر نمـاز را سـجده نامید به 
خاطر این اسـت که سـجده افضل اجزای نماز اسـت. 
و مقصود از تسـبیح و تحمید، تسـبیح و تحمید زبانی 
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عمده فعالیت 
مسجد المهدی 
در زمینه کمک به 
اقشار کم برخوردار 
بوده است. مسجد 
ما حدود دویست 
خانوار آسیب پذیر 
از اهالی محل را 
شناسایی کرده 
و آنها را تحت 
پوشش دارد

“
ایجـاد شـده که با پرداخـت وام های ضـروری، هرچند 
به صـورت محـدود، در گره گشـایی از افـراد نیازمنـد، 
سـعی و تالش می کنـد. عالوه  بـر آن در تهیه  جهیزیه 

بـرای دختـران کم بضاعـت هـم فعالیـت دارد.

در   مسجد  که  شده  باعث  عاملی  چه 

در  به خصوص  فرمودید،  که  زمینه هایی 

فعالیت های اقتصادی، موفق باشد؟

یکـی از موفق تریـن عرصه هـای فعالیـت مسـجد، 
خانواده هـای  دادن  قـرار  پوشـش  تحـت  همیـن 
کم برخـوردار و ایجـاد صنـدوق قرض الحسـنه اسـت. 
عامـل مهمـش مشـارکت های مردمـی و سـهیم بودن 
نمازگـزاران در ایـن امـر اسـت. واقعـًا اسـتقبال خوبی 

در ابتدا مسجد را معرفی کرده و بگویید  

عملکرد  زمینه ای  چه  در  شما  مسجد 

موفقی داشته است؟ 

 1370 سـال  از  حـدودًا  المهـدی  مسـجد 
فعالیت هـای مذهبـی، سیاسـی و اجتماعـی خـود را 
به صورت جدی و فعال آغاز کرده اسـت. مشـاوره های 
حقوقـی، روان شناسـی، خانـواده، طـب سـنتی برای 
نمازگـزاران توسـط متخصصـان  و  مراجعه کننـدگان 
ذی ربـط انجـام می گیـرد. امـا عمده فعالیت مسـجد 
المهـدی در زمینـه کمک به اقشـار کم برخـوردار بوده 
است. مسـجد ما حدود دویسـت خانوار آسیب پذیر از 
اهالـی محل را شناسـایی کرده و آنها را تحت پوشـش 
دارد. همچنین یک صندوق قرض الحسنه در مسجد 

مسجد محرومان
قسمتی از معیشت اقشار کم درآمد بر عهده این مسجد است

به کوشش: مهدی عبدی

اشاره: نزدیک 35 سال پیش مسجد المهدی را مرحوم حجت االسالم میرشفیعی در جنوب شرقی تهران تأسیس 

نمود. پس از تکمیل ساختمان مسجد، از همان ابتدا مسجد فعالیت های چشمگیری را آغاز کرد. علیرضا 

میری مداح، عضو حقوق دان هیئت امنای فعلی مسجد در گفتگوی زیر به بیان سابقه فعالیت ها و عملکرد کنونی 

مسجد پرداخته است.
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چون وکیل پایه یک 
دادگستری 

هستم، ضمن 
انجام امور 

حقوقی مسجد، 
مشاوره های 

حقوقی مربوط به 
مباحث خانواده را 

به صورت رایگان 
برای مردم انجام 

می دهم

“
امـروز ادامـه پیدا کـرده اسـت. البته در حـال حاضر با 
همفکری هیئت امنا و امام جماعت توسعه پیدا کرده 
و افـراد زیـادی در این زمینه مشـارکت کرده و پولشـان 
را در صنـدوق قرض الحسـنه به عنوان سـرمایه اصلی 

قـرار داده اند. 

اعضای هیئت امنا در مسجد شما به چه  

شکلی انتخاب می شوند؟

اعضـای هیئت امنا با پیشـنهاد معتمدیـن محل و 
مسـجد، و با تأیید امام جماعت، به مرکز امور مسـاجد 

معرفی و تعیین می شـوند.

در ایـن زمینـه شـده و توانسـته ایم کار عام المنفعـه و 
خداپسـندانه ای در این زمینه انجام دهیم. من این دو 
موضوع را ازجمله موفق تریـن کارهایی می دانم که در 

مسـجد صـورت می گیـرد.

این کارها سابقه  زیادی دارد؛ یعنی از همان  

تأسیس مسجد شروع شده یا اخیرًا اجرایی 

شده؟ 

موضوعـی کـه خدمت تـان عـرض کـردم، چنـد 
سـالی اسـت کـه شـروع شـده، ولـی پیشـینه آن بـه 
حدود سـیزده سـال پیش برمی گردد که امام جماعت 
قبلـی مسـجد، آقای میرشـفیعی تشـریف داشـتند. 
ایشـان بنـای این کار را نهادند و به همیـن صورت تا به 
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گاهی برای 
کارهایی که 
تعریف می کنیم، 
چون بودجه در 
اختیارمان نیست، 
نمی توانیم کاری 
از پیش ببریم. 
در بیشتر موارد 
هم هزینه ها دیر 
پرداخت می شود و 
در عمل دست ما را 
می بندد

“

هـم جـدا نمی داننـد. مـردم هـم حضور همیشـگی و 
فعـال در کارهـای مسـجد دارنـد و به هیئت امنا کمک 
می کنند. نمونـه اش را در بحث صندوق توضیح دادم.

آیا   است؟  چطور  هیئت امنایتان  ترکیب 

جنبه های  و  فرهنگی  اقتصادی،  عرصه 

ترکیب  در  دارد،  وجود  جامعه  در  که  مختلفی 

هیئت امنا هم مدنظر گرفته شده؟

امـام  و  دارد  عضـو  نفـر  هفـت  مـا  هیئت امنـای 
جماعـت محتـرم عضـو هیئت امنا نیسـتند. یکـی از 
اعضـا، خانـم بسـیار فعالـی اسـت به نـام خانـم بیات 
که مسـائل مربـوط به خانم هـا را سرپرسـتی می کند. 
در بحث جهیزیه ایشـان بیشـتر پیگیری می کند. نفر 
دیگـر پسـِر امام جماعتی اسـت کـه این مسـجد را در 
ـ66 سـاختند. آقـای محسـن میرشـفیعی،  سـال 65
بعـد از فوت پدرشـان جزء هیئت امنا انتخاب شـدند و 
همچنـان فعالیت می کنند و حدود پنجاه سـال سـن 
دارند. دو نفر دیگر هم از بزرگ ترها و کسـانی هسـتند 
کـه از ابتـدا در مسـجد بودنـد و دارای تجربـه  خیلـی 
خوبـی هسـتند و از لحـاظ مالـی، به نوعـی مسـجد را 
حمایت می کننـد و از افـراد دیگـر در زمینه های مالی 

میانگین سنی اعضا چگونه است؟ 

متوسـط سـن هیئت امنـا بیـن پنجـاه تـا هشـتاد 
سـال اسـت. نمی دانـم خـوب اسـت یـا نـه، ولـی بـه 
نظـر می رسـد اعضـای کنونـی هیئت امنـا، از تجربه و 
جاافتادگی بیشـتری برخوردار هسـتند. ولی به نظرم 
می آیـد جـا دارد کـه در ایـن زمینـه، فعالیـت شـود و 
افراد جوان تر هم در این امر مشـارکت داشـته باشـند. 
البته بسـیج در مسجد ما، فعالیت چشـم گیری دارد. 
جوان ها آنجا هسـتند، آموزش می دهند، کالس های 
مختلـف بـرای نمازگـزاران جـوان و نوجـوان دارنـد. 
فعالیـت  جوان هـا در مسـجد بیشـتر در قالب فعالیت 
پایـگاه بسـیج انجـام می شـود و به نوعی مرحلـه ای از 
مدیریـت را در آنجا می گذرانند. هیئت امنا هم نظارت 

کلـی به کارهـای آنهـا دارد.

نمازگزاران و مردم چه دیدگاهی نسبت به  

اعضای هیئت امنا دارند؟ 

هیئت امنای ما تالش کرده مسـائل جاری مسجد 
را بـه کمـک مـردم و جوان هـا بگردانـد. به نوعـی اینها 
باهـم در مسـجد زندگـی می کننـد و خودشـان را از 
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»خدا وقتی به 
بنده ای عنایت 

کند، او را 
خدمتگزار خانه  

خودش قرار 
می دهد«. این  یکی 

از شیرین ترین 
خاطراتم است 

و من این سخن 
را که شنیدم، 

خیلی خوشحال 
شدم و از آن زمان 

سعی می کنم با 
شوق وذوق کارهای 

مسجد را انجام 
دهم

“

شود. برگزار 

پس جلسات تان نظم و ترتیب خاصی گرفته  

است؟

بله، هر هفته در این خصوص دو جلسه داریم و سه 
نفـر از اعضای هیئت امنا، یعنی آقایان قادری و عینی 
و همچنین خانم بیات، می شـود گفت تمام  وقتشـان 
را وقـف مسـجد کرده انـد. بنـده و آقـای میرشـفیعی 
و یکـی دو نفـر دیگـر بـا توجـه بـه اینکـه شـغل داریم، 
نمی توانیـم تمام وقـت در مسـجد باشـیم. بااین حـال 
سـعی می کنیم در جلسـات به صـورت مرتب شـرکت 
کنیـم و کارهایـی کـه از دسـتمان برمی آیـد، در زمـان 
حضورمان در مسـجد انجام دهیم. تقسـیم  کار اتفاق 
افتـاده و مدیریت امور مسـجد بین اعضای هیئت امنا 

تقسیم  شـده است.

هیئت امنا   اعضای  کار  سختی های  از 

برایمان بگویید.

هر کاری سـختی خـودش را دارد، ولی سـختی ها 
معمواًل با یکپارچگی و همدلی آسـان می شـود. یکی 
از مـواردی کـه باعـث سـختی کار در مسـجد شـده، 

نیـز کمـک می گیرند.
همچنین بنـده چـون وکیـل پایه یک دادگسـتری 
مسـجد،  حقوقـی  امـور  انجـام  ضمـن  هسـتم، 
مشـاوره های حقوقـی مربـوط بـه مباحـث خانـواده را 
به صـورت رایـگان برای مـردم انجام می دهـم. با وجود 
این سالنی را به عنوان میز خدمت در نظر گرفتیم و در 
آن از روان شناسـان، هم خانم هم آقا، پزشـکان سنتی 
و ... اسـتفاده می کنیـم و در ایـن میزهـای خدمـت 
به صـورت رایگان به مردم محـل و نمازگزاران، خدماتی 

می کنیم.  ارائـه 

نوآوری شما برای خدمات بهتر در مسجد  

چه بوده است؟ 

قبـل از اینکـه بنده عضـو هیئت امنا شـوم هم این 
مشـاوره ها را در مسجد داشتم؛ ولی بعد از اینکه عضو 
هیئت امنا شـدم، به صورت رسـمی کار انجام می شود 
و مشـاوره حقوقـی داده می شـود. درعین حـال زمانی 
که بنده عضو هیئت امنا شـدم، سـعی شده که ضمن 
پیگیـری مصوبات گذشـته  هیئت امنـا و بازبینـی آن ، 
وحـدت و همدلـی و یکپارچگی بیشـتری بیـن اعضا 
برقرار شـود و جلسـات به صورت مسـتمر و منظم تری 
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انجـام می شـد. حداقـل دغدغـه فراهم کـردن پـول از 
می رفت. بیـن 

لذت بخش ترین و شیرین ترین خاطره  خود  

را از مسجد بفرمایید؛ چه از دوران گذشته 

و چه زمانی که عضو هیئت امنا بودید.

پدربزرگـم خـادم مسـجدی در پامنار به نام مسـجد 
بهاء الدوله بود؛ روبروی مسـجد الریجانی که حضرت 
آیت اللـه کاشـانی بـزرگ آنجـا نمـاز می خواندنـد. من 
به نوعی خـادم زاده هسـتم. وقتی  عضـو هیئت امنای 
مسـجد شـدم، یکـی از بـزرگان بـه مـن فرمـود: »خدا 
وقتـی بـه بنـده ای عنایـت کنـد، او را خدمتگـزار خانه  
خـودش قـرار می دهـد«. ایـن  یکـی از شـیرین ترین 
ایـن سـخن را کـه شـنیدم،  خاطراتـم اسـت و مـن 
خیلی خوشـحال شـدم و از آن زمان سـعی می کنم با 

شـوق وذوق کارهـای مسـجد را انجـام دهـم.

با توجه به مشکالتی که فرمودید، آیا باز هم   

عضو هیئت امنا خواهید شد؟

البتـه تا جایی که از دسـتم برآیـد، خدمت می کنم 
و تـا جایـی هـم کـه خـدا توفیـق دهـد، بلـه. چراکـه 
نـه! ان شـاءالله اگـر عمـری باشـد و خـدا لیاقتـش را 
بدهـد، سـعی می کنـم تـا جایی کـه به مـا نیـاز دارند، 
اینجـا خدمـت کنـم. مـن در پایـان فقـط الزم می دانم 
کـه از امـام جماعـت محتـرم جنـاب حجت االسـالم 
میرخلیلی که در مسـجد خیلی فعال هسـتند و سایر 
اعضـای هیئت امنـا که همگی واقعًا ِسـمت اسـتادی 

بـرای بنـده دارنـد، تقدیـر و تشـکر ویـژه کنم

کمبـود امکانـات و نبـوِد بودجـه  کافـی جهـت انجـام 
امـور جاری مسـجد اسـت. این مسـئله ما را مقـداری 
بـا سـختی مواجـه کـرده؛ چـون کارهایمـان زیـاد و 
خواسـته های مردم نیـز فراوان اسـت. کارهـای جاری 
را بایـد انجـام داد و درعین حـال بودجـه  کافـی وجـود 

نـدارد؛ لـذا کارهـا را به سـختی انجـام می دهیـم.

مدیریت   را  مسجد  مالی  منابع  چطور 

می کنید؟ 

منابـع مسـجد زیـر نظـر سـازمان اوقـاف اسـت و 
پول هایـی کـه از اجـاره و دیگر مـوارد گرفته می شـود، 
همـه به  حسـاب اوقـاف واریز می شـود. مـا باید هزینه 
امـور جاری مـان را فاکتـور کـرده و بـه سـازمان اوقـاف 
ببریـم. امـور مالـی، آنهـا را بررسـی کنـد و ایـن مـوارد 
را بـه مـا پرداخـت نمایـد. گاهـی بـرای کارهایـی کـه 
تعریـف می کنیم، چون بودجه در اختیارمان نیسـت، 
نمی توانیـم کاری از پیش ببریم. در بیشـتر مـوارد هم 
هزینه هـا دیـر پرداخـت می شـود و در عمـل دسـت ما 
را می بنـدد. خودمان پول مسـتقلی نداریـم. هر کاری 
که انجـام می دهیم، باید از اوقاف درخواسـت کنیم تا 
هزینه اش را به ما بدهد. متأسـفانه تنخواهی هم برای 
مسـجد مشـخص نشـده کـه روی آن حسـاب کنیـم. 
یکـی دو نفـر در این میـان چون وضع مادی شـان  یک 
مقـدار بهتر اسـت، بیشـتر مواقـع از خودشـان هزینه 
اوقـاف  سـازمان  از  را  هزینـه اش  سـپس  می کننـد، 
می گیریم. اگر می شـد امور مسـاجد پیگیری می کرد 
یا اوقاف مسـاعدتی می کـرد پولی را به عنـوان تنخواه 
در اختیار مسـجد می گذاشـت، کارها خیلی راحت تر 
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تجلیگاه هنر اسالمی
نگاهی به اهمیت مرمت و زیباسازی ساختمان مسجد

رضا حیدری

گوناگـون و با حسـن سـلیقه خلق شـود تا اسـتحکام 
و زیباسـازی مسـجد را از هـر جهـت کامـل سـازد. در 
سـاختار مسـاجد امـروزی، عـالوه بـر در نظـر گرفتـن 
در  الزم  فضاهـای  اسـت  ضـروری  اصـل،  سـه  ایـن 
مقیـاس و انـدازه قابـل  قبـول و متناسـب بـا معمـاری 
ـ اسالمی ساخته شود تا مسـجد غیر از کانون  سـنتی 
توحیـدی، با فضاهای خود سـبب ایجـاد انگیزه های 
فرهنگـی، آموزشـی، پژوهشـی، تحقیقاتـی، هنری، 
خصوصـًا  مـردم،  عامـه  بـرای   ... و  تفریحی ورزشـی 
جوانـان شـود. به طـور مثـال کاشـی کاری سـنتی از 
اسـت.  ایرانـی  تزئینـی مسـاجد  عناصـر  مهم تریـن 
دراین بـاره خادمیـن مسـجد می تواننـد طرح هایـی 
ظاهـری،  تکلـف  هرگونـه  از  بـه دور  کـه  به کارگیرنـد 
مفاهیـم و معـارف الهـی را در عین زیبایی و سـادگی، 
برای نظاره گران تداعی سـازد. حجت االسـالم قرائتی 
مسـجد  »کاشـی کاری های  می فرمایـد:  دراین بـاره 
بایـد در موضوعـات و معارف مسـجد و قابل  اسـتفاده 
بـرای مـردم باشـد. مثـاًل شـکیات نمـاز، شـرایط امـام 

تجلـی  محـل  مسـجد،  هـر  سـاختمان  امـروزه 
مجموعـه ای از هنرهاسـت. در مسـاجد نه تنهـا دیـن 
بـا هنـر مالقـات می کنـد، بلکـه مهم تریـن نمـود هنر 
اسـالمی، در معماری مسـاجد امروز ما نمایان اسـت. 
بـه همین خاطـر مسـجد دربردارنـده رسـالت دینی و 
اجتماعـی اسـت و درواقـع همچـون آینه ای اسـت که 
وضعیـت فرهنگی و اجتماعی عصر خـود را منعکس 
می سـازد. معماری مسـجد از جهتی مسیر تحوالت و 
تغییرات ایجادشـده در شیوه زندگی جوامع مسلمان 
را نشـان می دهـد و می تـوان گفـت نمایانگـر عمـق 
برداشـت های بانیـان و سـازندگان هر زمـان از جوهره 
ذهنیـت و ایمان جامعه مسـلمان معاصر آن اسـت. از 
ایـن حیث »بنـای مسـجد« می تواند جایـگاه تمدنی 
و همچنیـن جهان بینی مسـلمانان هر عصـر را پیش 

چشـم مردمـان تاریـخ قـرار دهد.
در نـگاه مهندسـان معمـاری، سـاختمان مسـجد 
بایـد از سـه اصـل: »طراحـی«، »اجـرای سـازه ای« و 
»نماسـازی« برخـوردار باشـد و بـا اسـتفاده از مصالـح 
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بـه شـمار می رفت.
مسـجد جامع بـازار )جامع عتیق(؛ تاریخ سـاخت 
ایـن مسـجد بـه طـور دقیـق مشـخص نیسـت ولـی 

حـدودا در دوره شـاه عباس دوم بنـا شـده اسـت. 
مسجد حضرت سیدالشهداء )مسجد معزالدوله(؛ 
از بناهـای خیریـه محمد اسـماعیل میـرزا معزالدوله، 
نوه عباس میرزاسـت که در سـال 1317 تاسیس شد. 
البتـه تعـداد مسـاجدی کـه در چنـد قـرن اخیـر 
در تهـران سـاخته شـده اسـت و بـا معمـاری ایرانـی و 
اسـالمی در تناسب اسـت زیادتر از این تعداد است که 

در ایـن مقالـه جـای پرداختـن به آنها نیسـت.

مسـئولیت خطیر بانیان مسـجد در حفظ و 
بازسازی سـاختمان مسجد

از  بسـیاری  کـه  می دانیـم  نیـک  همگـی 
سـاختمان های مسـاجد، آثـاری قدیمـی و تاریخـی 
محسـوب می شـوند و بایـد میـان این اماکـن مذهبی 
قائـل شـد.  تمایـز  و سـایر سـاختمان های شـهری 

جماعـت و آداب مسـجد را بـا خـط خوانـا و زیبـا در آن 
نوشـته باشـند. یعنی کاشـی کاری ها باید الهام بخش 
باشـد. مـا آمده ایـم بـا خـط کوفی کـه هیچ کـس از آن 
سـر درنمـی آورد، آیـات و روایات را در کاشـی کار ی های 
مسـاجد می نویسـیم و مثـاًل دیـوار مسـجد را تزئیـن 
می کنیـم. این خطـوط ناخوانا چـه فایـده ای دارد؟«.
بنابرایـن محیط مسـجد دربردارنده اجـزای هنری 
گوناگونـی اسـت و ایـن اجـزا در کنار هم فضـا و مکان 
خاصـی پدیـد می آورند؛ فضـا و مکانی که بـرای ایجاد 
رابطـه میـان خـدا و خلـق او مناسـب باشـد و در عیـن 
داشـتن »شـکوه و جالل«، »آراسـتگی و تزیین« ذهن 
انسـان را به جـای توجه به خداوند سـبحان به خود بنا 

نسازد. مشغول 

ذکـر چند مثال از معماری زیبا و اسـالمی در 
مساجد تهران

مسـجد امام خمینـی )سـلطانی(؛ این مسـجد با 
قدمتی 180 سـاله دومین مسـجد بزرگ جامع تهران 



پیش شامرۀ6
تابستان1400

33

اهمیت دادن به زیبایی و شکوه مسجد، در 1 
عین سادگی و پرهیز از اسراف و دنیاگرایی، 

شایسته است.

توصیه می شود نور مسجد به اندازه ای باشد 2 
که نه مصداق اسراف باشد، نه آن قدر کم نور و 
دلگیرکننده که بر روحیه اشخاص بازتاب منفی ایجاد 

کند.

توصیه می شود معماری در پی خلق فضایی 3 
را احساس  بتواند حضور خدا  تا عبد  باشد 
نماید؛ پس استفاده از هرگونه نوآوری و ابتکار باید 
با توصیه های دینی در عرصه ساخت وساز مسجد 
منطبق باشد و از روش های سنتی نیز الهام گرفته 

باشد.

و 4  »حیاط«  و  »صحن«  دارای  که  مسجدی 
»حوض« و »آب نما« باشد، باعث ایجاد نشاط 
و سرزندگی خواهد شد و عامل معنوی مؤثری برای 

جذب افراد خواهد بود.

امـروزه در برخـی مسـاجد شـاهد هسـتیم کـه فقـط 
تالش شـده فضایی سـاخته شـود که لباس مسجد را 
بپوشـد، نه فضایی که به راسـتی تداعی گر و تجلی گاه 
معمـاری مسـجد باشـد. بـه همیـن خاطـر مسـاجد 
بایـد دارای عناصـر هویتـی الزم بـرای بازشـناخت آنها 
از سـایر بناهـای شـهری باشـند کـه متأسـفانه از ایـن 
موضـوع غفلت شـده اسـت. ریزه کاری هایـی که باید 
در بازسـازی ساختمان مسـجد رعایت شـود، در انواع 
دیگر ساختمان مورد نیاز نیست؛ بنابراین در بازسازی 
سـاختمان مسـجد بایـد اطالعـات دقیقـی مختـص 

بازسـازی ایـن نـوع سـاختمان در دسـت داشـت. 
از سـوی دیگـر بایـد در نظـر داشـت که تغییـرات و 
بازسـازی کـه در سـاختمان مسـجد انجـام می شـود، 
در ابعـادی کوچـک باشـد تـا سـاختار کلـی مسـجد و 
ریزه کاری هـای آن حفـظ شـود. در ادامه بـه ذکر چند 
پیشـنهاد در راسـتای مدیریت بهتر نمای ساختمانی 

مسـجد می پردازیـم:
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بنای مسجد« 
می تواند جایگاه 
تمدنی و همچنین 
جهان بینی 
مسلمانان هر عصر 
را پیش چشم 
مردمان تاریخ قرار 
دهد

“

بناهـای تمدنـی که امـروز در اختیـار ماسـت، ظرافت 
به طوری کـه  را می طلبـد؛  آن  بانیـان  و هوشـمندی 
بنای ساخته شـده با اعتقادات سـازندگان آن پیوندی 
ناگسستنی دارد و درواقع ساختمان زیبا، جمال باطن 
پدیدآورنـده آن را هویـدا می سـازد. ازایـن رو ضـروری 
اسـت که مسـاجد را از جهت اسـتحکام و نماسـازی و 
همچنین زیبایی هنری در مقیاسی اصولی و خالقانه 
بنا کنیم تا روزگاری دراز برای نسل ها پابرجا و استوار و 

قابل  اسـتفاده باشـد
منابع :

1. حسین ُزَمرشیدی و زهرا ُزَمرشیدی، »معماری مساجد 

ایران و هنرهای قدسی آن«، فصل نامه مطالعات شهر ایرانی 

ـ20. اسالمی، بهار 1393، شماره  15، ص5

2. سایت پایگاه تخصصی مسجد، مقاله بررسی تأثیر هنر و 

زیباسازی در طراحی مسجد.

3. قانون تشکیالت و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه.

4. مسجد باید این گونه باشد، مصاحبه حجت االسالم و 

المسلمین قرائتی.

توجه به این نکته برای بازسازی ساختمان 5 
به  بازسازی  برای  که  است  ضروری  مسجد 
احتیاج  تاریخی  آثار  مرمت  درباره  کافی  اطالعات 
است؛ بنابراین متولیان کار، باید آگاهی الزم در زمینه 

معماری سنتی و اسالمی داشته باشند.

مسیر 6  در  مسجد  استقرار  محل  و  مکان 
واقع  شهری  و  محلی  اصلی  گذرگاه های 
شود؛ چراکه مسجد در معابر درون شهری و روستایی 

از دیگر معابر نمایان تر و چشم گیرتر بوده است.

حتما در ساخت، طراحی و بازسازی مساجد 7 
با دفتر فنی مهندسی مرکز رسیدگی به امور 

مساجد در ساخت و ساز هماهنگی صورت گیرد.

در طراحی و ساخت سرویس های بهداشتی 8 
دقت نظر به عمل آید. مکان و فاصله مناسب 
افراد  بو بودن، طراحی ویژه  با فضای مسجد، ضد 
سالخورده و معلول و ... باید در این باره مورد توجه 

قرار گیرد. 
ایـن  نگهـداری  و  حفـظ  گفـت  بایـد  انتهـا  در 
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با نگاهی به تاریخ 
زیست علمای 

بزرگ و برجسته  
اسالم و سرگذشت 

پارسایان و دانایان 
ایران اسالمی، 
همۀ آنها را در 

مسجدی می بینیم 
که مرکز تولید 

فکر و گسترش 
عقالنیت و 

معنویت دینی 
بوده است

“

رفتـه، داریـم؟! آن چنان کـه بـه نظـر می رسـد، شـأن 
عالـم در مجامـع عمومی به عنوان شـخصی کـه قلم و 
جوهر او از خون پاک و مطهر شـهید نیز واالتر اسـت، 
تکریـم نشـده اسـت؛ امـا نکتـه  قابل توجه و شایسـته  
تذکـر اینکـه محل رشـد اهل علـم و مکان ارشـاد آنها، 
مسـجد اسـت. با نگاهی به تاریخ زیست علمای بزرگ 
و برجسته  اسالم و سرگذشت پارسـایان و دانایان ایران 
اسـالمی، همـۀ آنها را در مسـجدی می بینیم که مرکز 
تولید فکر و گسـترش عقالنیت و معنویت دینی بوده 

است.
پیـش از آ نکه به مثال هایـی در این مـورد بپردازیم و 
البته از تکریم، اهمیت آن و پیشنهادهایی برای تکریم 
علمای بزرگوار سـخن بگوییم، نکاتی چند را از بیانات 
رهبـری انقـالب در ایـن بـاب بازخوانـی می کنیـم. 
رهبـری در مهرمـاه 1398، در پیامـی کـه خطـاب بـه 
حاضـران در نوزدهمین اجالس سراسـری نماز صادر 
می کننـد، در ذیـل یـادآوری 34 کارکـرد مسـاجد کـه 
پیـش از آن تبییـن کرده انـد، یادآور می شـوند که علما 

حداقـل می تـوان میان مسـجدی ها مطمئن بـود که 
بیـش از نیمـی از آنها، شـنیده اند کـه: »مـداُد الُعلماء 
َافضـُل ِمـن ِدمـاِء الشـهداء« و می داننـد کـه علـم عالم 

اگر برتر از خون شهید نباشد، حداقل همسنگ با آن 
اسـت. البته خالی از دانش نیست اگر ترجمه  فارسی 
عبـارت کامـل و صحیح تر ایـن روایت را کـه از قول امام 
صادق و در کتاب محترم »سـفینه  البحار« از شیخ 
عبـاس قمـی نقل  شـده اسـت، مـروری کنیـم: وقتی 
قیامـت برپا شـود، خداوند عزوجـل مـردم را در زمین و 
سـطحی واحد جمـع کـرده و ترازوها را قـرار می دهد و 
خون های شـهدا بـا ُمرّکب علما سـنجیده می شـود و 
ُمرّکـب علما بر خون های شـهدا ترجیح پیدا می کند.
اگـر فقط از همین چنـد جمله  باال آگاهی داشـته 
باشـیم، بر ما الزم اسـت تـا نگاهی دوباره به شـأن علم 
و عالـم در سـیره  زندگـی روزمـره  خودمـان بیندازیـم. 
آیـا نـگاه مـا نیـز الهـی و خداگونـه اسـت؟! آیا فـارغ از 
قیـاس با خـون و جایگاه شـهدا، ما نگاهـی هم رتبه با 
شـهیدان بـه علمای در قیـد حیات و بـه رحمت الهی 

حدیث سرو از زبان مسجدی ها
بزرگداشت عالمان مسجدی

امیر مؤمنی
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تکریم و بزرگداشت 
علماـ  چه در زمان 
حیات و چه پس 
از رحلت ایشانـ  
می تواند اثر مفید 
این دانشمندان 
فرزانه را در میان 
اقشار مختلف 
جامعه، پررنگ تر و 
بیشتر کند

“

زیور حضور علمای حاضر و بزرگداشـت علمای غایب 
بیاراییـم؛ چنان که هیئت امنای مسـاجد بسـیاری در 
جهـان اسـالم و ایـران عزیز، بزرگداشـت های ویـژه ای 
بـرای علمای مسـجدی خـود در نظـر داشـته و دارند. 
ازجملـه  ایـن بزرگداشـت ها، در مسـاجد کشـورهایی 
اندونـزی، نیجریـه و کنگـو و  نظیـر مالـی، مالـزی، 
همچنیـن شـهرهایی نظیر اصفهان و مسـجد شـیخ 

لطف اللـه اتفـاق افتاده اسـت.
نمونـه  آن در شـهر تهـران نیز کم نبوده اسـت که در 
برخی از موارد بزرگداشـت هایی برای آنها گرفته شـده 

است.
مرحوم آیت الله سـید محمد حسین میرسجادی، 
فرزنـد مرحـوم آیت الله سـیدمیر بادکوبـه ای، در سـال 
1317 در نجف اشرف متولد شد و از سن 13 سالگی 
مشـغول به تحصیل در حوزه علمیه شـد. وی از درس 
آیت الله خویی بهره مند شـد و از مرحوم سـیدمحمود 
شـاهرودی و آیت الله شـیخ باقر زنجانی اجازه اجتهاد 
گرفـت. ایشـان بعـد از ورود بـه ایران با اسـتخاره شـهر 

نسـبت به مسـاجد حساسـیت بورزند. چند سال بعد 
نیـز در پیامی دیگر، مسـاجد را نسـبت به تکریم علما 
ترغیب می کنند. این رابطه  رفت وبرگشـتی میان عالم 
و مسـجد را نیـز از صـدر اسـالم می داننـد. ایـن تذکـر 
دوسـویه  رهبـر دانـای راز انقـالب اسـالمی، نشـان از 

اهمیـت و ویـژه بـودن این امـر دارد.
امـا چرا باید بـه تکریم علما بپردازیـم؟! اهمیت آن 
از چـه چیز نشـئت می گیرد؟! به نظر می رسـد پاسـخ 
چرایـی اهمیـت بزرگداشـت دانشـمندان دیـن، نیـاز 
بـه توضیح بـرای مخاطب اهل فضل نداشـته باشـد؛ 
امـا به شـکل کوتـاه فقط همیـن نکته بیان می شـود. 
بـرای لحظـه ای وقایـع تاریخـی بـزرگ اسـالم را بـدون 
حضـور عالمـان متصـور شـوید. آری ... تبییـن خـون 
سیدالشـهدا بـا آن عظمـت و کرامـت بـر دوش 
عالمـان آگاه و توفیق منـد بـود. عصـر غیبـت امـام 

دوازدهـم را بـدون ایـن علمـا می تـوان تصـور کـرد؟!
حال که از اهمیت نقش و شـخصیت علما آگاهی 
نسـبی داریـم، بـر ما واجب اسـت تـا مسـاجدمان را به 
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حال که از اهمیت 
نقش و شخصیت 

علما آگاهی 
نسبی داریم، بر 

ما واجب است تا 
مساجدمان را به 

زیور حضور علمای 
حاضر و بزرگداشت 

علمای غایب 
بیاراییم

“

ـ چـه در زمـان حیـات و چـه پـس از رحلـت ایشـان 
ـ می توانـد اثـر مفیـد ایـن دانشـمندان فرزانـه را در 
میان اقشـار مختلف جامعه، پررنگ تر و بیشـتر کند. 
احترام به مقام علما و علم، تسـهیل و تبلیغ برگزاری 
برپایـی  ایشـان،  غیرعلمـی  و  علمـی  کالس هـای 
جلسـات بزرگداشـت، دعـوت از علمـا بـرای حضـور 
مسـتمر در مسـاجد مختلـف، برجسته سـازی نقش 
علـم و عالـم در نـگاه جوانـان و نوجوانـان می تواند از 
شـیوه های بزرگداشـت عالمـان در مسـاجد باشـد. 
مسـتند  مجموعـه   می شـود  پیشـنهاد  همچنیـن 
تلویزیونـی »حدیـث سـرو« را کـه بـه زیسـت علمـای 
دینـی اختصـاص داشـت، در برنامـه  مشـاهده قـرار 
داد تـا بـا ابعـاد ناشـناخته  عالمـان روبـه رو شـویم و 
آگاه باشـیم کـه زیسـت یـک عالـم فقـط آن چیـزی 
نیسـت کـه در عیـان دیـده می شـود و خسـتگی ها و 
نسـتوهی های خفیـه  ایشـان را نیـز مـورد توجـه قرار 
دهیـم. شـاید پـس ازآن بتوانیـم شـاهد هـزاران هـزار 

حدیث سـرو از زبان مسجدی  ها باشـیم؛ ان شاءالله

تهران را برای سـکونت انتخاب کرد. این عالم بزرگ در 
سـال 1399 دعوت حـق را لبیک گفت.

مرحـوم آیت اللـه سـید محمـد ضیاءآبـادی هم که 
در بهمن مـاه 1399 بر سـر سـفره  حـق  تعالی مهمان 
کـه در مسـجد  بودنـد  از علمـای اخالقـی  شـدند، 
حضـرت علی بـن حسـین )دربنـد( بـه اقامـه  نمـاز و 
تدریـس مشـغول بودنـد کـه مسـجدی ها و کارگـزاران 
آن مسـجد نیز به شـکل ویژه ای به بزرگداشـت ایشـان 

می ورزنـد. مبـادرت 
از علمـای بـزرگ دیگـری کـه در سـال های اخیـر 
بـه رحمـت خدا رفتنـد و یـاد آنهـا در دل اهالـی تهران 
مانـدگار شـد می تـوان به نـام آیـت الله خوشـوقت، آقا 

مجتبـی تهرانـی و آیـت الله مجتهـدی اشـاره کرد. 
تمـام  در  نیـز  دیگـری  مشـهور  و  بنـام  علمـای 
ایـران اسـالمی عزیـز هسـتند که مسـاجد با نـام آنها 
شـناخته می شـود و جـذب جوانـان و اهـل فضـل به 
ایـن مسـاجد را بایـد در زمره  ویژگی های شـخصیتی 
ایشـان ذکـر کـرد. البته کـه تکریم و بزرگداشـت علما 
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»حفظ قداست 
مساجد« و برقراری 
»سالمت و امنیت 
محیطی و دور 
ماندن مسجد 
از منازعات و 
مناقشات داخلی«، 
یکی از محورهای 
اصلی مأموریتی 
است

“

ظهـور و بـروز خواهـد یافـت:

در کوران اختالفات و تضارب سالیق مؤمنان، 1 
قرار  آن  معرض  در  همواره  مساجد  که 
و  کدورت ها  تشدید  موجبات  مالی  ابهامات  دارند، 

بدگمانی ها را فراهم می آورد.

با 2  بیماردالن،  و  فرصت طلبان  که  آنگاه 
ایجاد  قصد  معلوم،  و  متنوع  انگیزه های 
فتنه و شبهه افکنی برای بر هم زدن آرامش مسجد 
می نمایند، ابهامات مالی، بهترین مستمسک برای 

ایشان و گاهی تنها نقطه آسیب پذیر تلقی می گردد.

خانه  خدا، امانتی گران سنگ در اختیار امام 3 
جماعت و امنا است و فرض سیال و تغییر پذیر 
از  مختلف  دالیل  به  کارگزاران  از  هریک  بودن 
اقتضائات طبیعی این فضای مردمی تلقی می گردد. 
دارایی های  و  اموال  تحویل  مقاطعی،  چنین  در 
منقول و غیرمنقول مسجد و همچنین سوابق مالی 
از ضروریات و ضامن صیانت از عزت و آبروی مؤمنان 

محسوب می شود.

در 4  مردم  مشارکت  میزان  تدریجی  کاهش 
حمایت، پشتیبانی، عمران و آبادانی مسجد 
که به تدریج دامنه  آن به بی توجهی و حضور کمرنگ تر 

»مدیریت در مسـجد«، با حفظ بنیه  مردمی، از جمله 
امـور مهم و حساسـی اسـت که با وجـود پیچیدگی ها 
و ظرافت هـای مترتـب بـر آن، به شایسـتگی از سـوی 
پرچـم داری  جماعـات  معـزز  ائمـه  و  فضـال  علمـا، 

می شـود.
امـام  درعین حـال تـالش و مجاهـدت فرهنگـی 
کارگـزاران  تبرعـی  و  خالصانـه  خدمـات  و  جماعـت 
نافـی  مکـّرم،  هیئت امنـای  به ویـژه  مسـجد، 
مسـئولیت های مدنی و قانونی سـاری و جاری در این 
عرصه نیست و نظم و اتقان در برنامه ها و فعالیت های 
مسـجد، عـالوه بـر اینکـه اساسـًا مـورد تأکیـد شـرع 
مـورد  مالـی،  مقـدس می باشـد، حداقـل در حـوزه  

مطالبـه مؤمنـان و نمازگـزاران نیـز هسـت.
ایـن مطالـب کـه در اغلب مـوارد بنا بـر مالحظاتی 
آشـکار و اظهـار نمی شـود، هم در مسـاجد برخـوردار 
از َرَقبـات و درآمـد بـاال و هـم در مسـاجدی کـه صرفـًا 
اسـت،  متکـی  مردمـی  مختصـر  کمک هـای  بـر 
و  مهیـا  بسـتر  و  نشـود  درصورتی کـه جـدی گرفتـه 
ارائـه  گزارش هـای  و  و ضبـط  ثبـت  بـرای  کارآمـدی 
سـالیانه یا فصلی به نمازگزاران و شفاف سـازی گردش 
مالی مسـجد تدارک دیده نشـود، در چهـار جلوه گاه، 

شفافیت مالی
و مدیریت اقتصادی مسجد

علی سعیدیان
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تالش و مجاهدت 
فرهنگی امام 

جماعت و خدمات 
خالصانه و تبرعی 
کارگزاران مسجد، 

به ویژه هیئت امنای 
مکّرم، نافی 

مسئولیت های 
مدنی و قانونی 

ساری و جاری در 
این عرصه نیست

“

... نسـبت بـه امـوال و دارایی هـای متعلـق به مسـجد 
امیـن محسـوب شـده اند. امنـای محتـرم بایـد وفـق 
مـاده 7 آیین نامـه نحـوه انتخـاب و برکناری، شـرایط و 
حـدود اختیارات و وظایف امین یا هیئت امنای اماکن 
مذهبـی و موقوفـات مصـوب 1365/2/10 هیئـت 

محتـرم وزیـران، بـه قـرار زیر عمـل نمایند:
الف( مراقبت کامل در حفظ مورد امانت؛

ب( نگهـداری امـوال منقول و ثبت آنها با مشـخصات 
کامـل در دفاتر مربوطه؛

پ( انجـام تعمیـرات الزم اماکـن مذهبـی و رسـیدگی 
مرتـب بـه وضـع آنها؛

ت( نوسـازی و احداث تأسیسـات عمومی برای تأمین 
رفاه مراجعه کنندگان و سـاکنان ناحیه؛

ث( تهیه طرح و برنامه های عمرانی و اتخاذ طرقی که 
مؤثر در پیشرفت کارهای اماکن مذهبی می باشد؛

ج( طـرح دعـوی و دفـاع از حقـوق اماکـن مذهبـی و 
تعقیـب دعـاوی مطروحـه لـه و علیـه آنهـا و در صورت 

لـزوم انتخـاب وکیـل بـرای انجـام امور مذکـوره؛
و  جنسـی  و  نقـدی  نـذور  و  درآمـد  جمـع آوری  چ( 
نگهـداری وجـوه اماکن مذکور در حسـاب مخصوص 

از بانک هـا در یکـی 

در برنامه ها نیز کشیده می شود.
بـر اسـاس آنچـه بیـان شـد و بـا عنایـت بـه اینکـه 
و  »سـالمت  برقـراری  و  مسـاجد«  قداسـت  »حفـظ 
امنیـت محیطـی و دور مانـدن مسـجد از منازعـات 
اصلـی  محورهـای  از  یکـی  داخلـی«،  مناقشـات  و 
مأموریتی اسـت که رهبر فرزانه انقـالب )دامت برکاته( 
در فرمـان تأسـیس مرکـز رسـیدگی بـه امور مسـاجد، 
به صراحـت مـورد اشـاره قـرار داده انـد. بـا مالحظـه 
میزان شـیوع مشـکالت ناشـی از فقدان نظـام جامع 
حقوقـی منعطـف و بومی شـده بـا مقتضیـات و نیـاز 
مسـجد، ضـرورت انطبـاق رابطـه حقوقی فـی مابین 
کارگـزاران مسـجد بـا اشـخاص حقیقـی و حقوقـی، 
نحـوه انعقاد قـرارداد اجـاره موقوفـات و رقبات مطابق 
بـا قوانین و مقـررات نظام مقدس جمهوری اسـالمی 
ایـران، لـزوم ارتقـای سـطح دانـش حقوقی کارگـزاران 
مسـجد، و نداشـتن الگوی مشـخص بـرای اقدامات و 
تدابیر مسـئوالن محترم مالی مسـاجد که در مواردی، 
منجـر بـه درگیری هـای حقوقـی و قضایی یـا لطمات 
شـخصیتی و حیثیتـی بـرای ائمه  محترم جماعـات و 
سـایر فعاالن مسـجد شـده اسـت؛ لذا کلیه کارگزاران 
محتـرم مسـاجد اعـم از ائمه جماعـات، امنا، خـّدام و 
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تشـویق بـرای یکـی و تنبیـه بـرای همـه، یگانـه اصـل 
اساسـی تربیـت در دوران تحصیـل ما بـود که به ظاهر 
از بیـن پادگان هـای نظامـی بـه آموزش وپـرورش نفوذ 
کرده بود. شـاید همین جملـه و اجـرای آن در زمان ما 
باعث شـد تا امروزه شـاهد جامعه ای باشیم که بیشتر 
به جـای تقدیـر از افـراد و بیـان شایسـتگی ها، در پـی 

نقـادی و مـرور  ضعف هاسـت.
آموزه های دینی تکریم و گرامی داشت در خصوص 
هـر کار نیکویی را تذکر داده و بسـیاری از علمای دین 
آن را مطابق رهنمودهای عقل هم می دانند. در منابع 
روایـی ما بر تقدیـر از عالم، مؤذن، مجاهـد در راه خدا، 
مرزداران کشـور اسـالمی و بسـیاری دیگر از صاحبان 

حرفه ها تأکید شـده است.
در سـیره حضرات معصومین تجلیـل از برخی 
افـراد نـه بـه خاطـر خـود او، بلکـه به دلیـل صنفـی که 

که خواجه خود 
روش بنده پروری 

داند
تکریم و عنایت اهل بیت به 

شیفتگان خود
امیر هادیان
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در سیره حضرات 
 معصومین

تجلیل از برخی 
افراد نه به خاطر 

خود او، بلکه 
به دلیل صنفی 

که در آن فعالیت 
می کنند، به چشم 

می خورد

“ در زمـان حاضـر کـه دوران غیبـت امـام معصـوم 
به شـمار مـی رود، عنایـات اهل بیت بـه جلوه های 
گوناگـون برای افراد مختلفی از جامعه نمایان شـده و 
هیـچ گاه نظر لطف ایشـان بـه دوسـتداران خود قطع 
نگردیـده اسـت. یکـی از ایـن جلوه ها توجـه و عنایت 
در عالـم رویـا بـرای دوسـتان و اولیاسـت؛ آنهـا که نهاد 
خـود را از هرگونـه غـل و غش خالی نموده و عاشـقانه 
دل بـه محبوب های حضـرت حق سـپرده اند و گاهی 
چشـمه ای از کرامت خاندان نبوت برایشان جاری 
شـده اسـت. رؤیای صادقه که در قرآن هم به آن اشـاره 
شـده و به تعبیر برخی روایات شاخه ای از نبوت است، 
منحصـر در انبیـا و ائمـه نبـوده و مؤمنـان هـم امـکان 
دریافـت بشـارت هایی در عالـم رؤیـا دارنـد.3 حتـی 
گاهـی از ایـن طریـق خداونـد متعال مسـیر هدایت را 
برای غیرمؤمنـان نیز فراهم می نماید؛ مانند داسـتان 

در آن فعالیـت می کننـد، بـه چشـم می خـورد. امـام 
حسـین پـس از اعطـای هـزار دینـار و هـزار ُحّلـه 
در حرکتـی نمادیـن، دهـان معلمـی را کـه بـه یکـی از 
فرزندانشان تنها و تنها سوره  حمد را آموزش داده بود، 
پـر از در و گوهر می نمایند.1 نمونه هـای فراوانی از این 
نـوع اعمال در زندگی خاندان وحی موجود اسـت؛ اما 
این قدردانی و سپاسـگزاری از مرثیه سرایان و مداحان 
مصائب اهل بیت، نمود بیشـتر و پررنگ تری دارد. 
امـام رضـا پس ازآنکـه دعبـل خزایـی قصیـده ای 
بـرای حضـرت خوانـد، صـد دینـار بـه همـراه یکـی از 
لباس هـای خودشـان را بـه او اعطـا نمودنـد.2 همیـن 
مرثیه سـرایان و مداحـان بـا اسـتفاده از هنـر خـود، 
مضامیـن عالـی دینـی به ویـژه ذکـر غـم و رنـج رشـد 
دهنده اهل بیت را در دل تاریخ زنده نگاه داشـته و 

بـه نسـل های امـروزی منتقـل کرده اند.
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رؤیای صادقه که 
در قرآن هم به آن 
اشاره شده و به 
تعبیر برخی روایات 
شاخه ای از نبوت 
است، منحصر 
در انبیا و ائمه 
نبوده و مؤمنان 
هم امکان دریافت 
بشارت هایی در 
عالم رؤیا دارند

“

می کنـد:  بیـان  چنیـن  اسـت، 
رفیقـی بـه نام آقای افشـار داشـتم که در طـول 25 
سـال دو بـار ایـن داسـتان را بـرای من نقل کـرد. آقای 
افشـار می گفـت: زمانـی کـه جـوان بـودم، بـه دلیـل 
عارضـه ای پایـم عفونت کـرد و به بیمارسـتان مراجعه 
کـردم. پس از بسـتری و آزمایش های فراوان که هفتاد 
روز بـه طـول انجامیـد، یـک روز جمعـی از پزشـکان 
وارد اتـاق مـن شـدند و بـه زبـان انگلیسـی بـا یکدیگر 
گفتگـو کـرده و از اتـاق خـارج شـدند. هم تختـی مـن 
در بیمارسـتان پـس از رفتـن آنهـا گفت: آقای افشـار! 
تیم پزشـکی به این نتیجه رسـیده که حتمًا پای شـما 
را قطـع کنـد. اگـر کاری از دسـتان برمی آیـد، دریـغ 

نکنید.
می گفـت منتظر شـدم و زمانی که شـب فرارسـید 
و مـن مطمئن شـدم کـه اطرافیانم خواب هسـتند، با 
خـود گفتم به در خانه حضرت اباعبداللـه می روم 
و از نازدانه حضرت می خواهم که نزد پدر، شـفیع من 

باشـد تا خداوند مرا شـفا دهد.
بـا اشـعاری کـه در حافظه داشـتم بـه دختر 

دو زندانـی همراه حضرت یوسـف یا پادشـاه مصر 
کـه حضـرت یوسـف به واسـطه تعبیر خوابشـان، 

همۀ آنهـا را هدایـت نمود.
اگرچـه نمی تـوان رؤیـا را حجـت شـرعی قلمـداد 
کـرد، امـا آثـار و پیامدهـای آن را می تـوان مـورد توجـه 
قرار داد و درس هایی از آن برای شـناخت بهتر محبت 
خداونـد بـه بندگان گرفـت و عملکرد خـود را در جلب 

رضایـت پـروردگار بـر این اسـاس تقویـت کرد. 
حـاج غالمرضـا سـازگار )میثـم( عمـری را بـر سـر 
خـوان اهل بیـت گذرانـد و از برتریـن شـاعران و 
مداحـان حضـرات آل اللـه بـه شـمار مـی رود. توفیـق 
ایشـان در سـرودن اشـعار پرمحتـوا و غنـی، در طـراز 
باالیـی از ادب فارسـی، نـور امیـدی در دل شـاعران 
جوان افروخته که اگر شکرگزار باشند، روزِی بیشتری 

نصیبشـان خواهد شـد. 
این خادم آسـتان خانـدان پیامبر، عنایت 

اهل بیـت بـه یکـی از شـاعران 
را کـه رفاقتـی دیرینـه بـا وی 

داشته 
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مشـغول گریه هسـتند. صبح فـردا کـه بـرای آزمایش 
دوبـاره رفتـم، در کمـال تعجـب، پزشـکان گفتنـد کـه 
نتیجـه آزمایـش جدیدتان خبر از بهبودی کامل شـما 

دارد و امـروز مرخـص هسـتید. 
پـس از پخـش خبـر شـفای مـن در بخـش، همـۀ 
بیمـاران دوبـاره در اتـاق من جمع شـده و از من تقاضا 
کردنـد دوباره برایشـان روضه بخوانم. پـس از خواندن 

آن اشـعار از بیمارسـتان مرخص شـدم.
حاج آقـا سـازگار از قـول مرحـوم افشـار می گویـد: 
هفتـۀ بعد بـرای مالقات هم اتاقی خود به بیمارسـتان 
رفتم. پرسـتاران بخش گفتند: تمـام بخش با پذیرش 
جدیـد پـر شـده اسـت. از هفتـه گذشـته کـه حضرت 
اباعبداللـه بـه همـراه دخترشـان بـه بیمارسـتان 

آمدنـد، همـه بیمـاران بهبـود یافته و مرخص شـدند

پی نوشت:

1. محمدباقر مجلسی، بحار األنوار، ج44، ص191.

2. همان، ج49، ص240.

3. ن.ک: همان، ج 58، ص192.

صامت  به  معروف  بروجردی  صامت  محمدباقر  میرزا   .4

بروجردی و متخلص به صامت، متوفای 1333ق.

خردسـال امام حسـین متوسـل شـدم و در همان 
حـال کـه اشـعار را زمزمـه می کـردم، بـه خـواب رفتم. 
در عالـم رؤیـا دیـدم ناگهـان دِر اتـاق مـن بـاز شـد و 
حضـرت سیدالشـهدا بـه اصـرار دخترشـان کـه 
دسـت در دسـت پـدر داشـت، وارد شـدند. امـام رو بـه 
مـن فرمودنـد: »اشـعار را دوبـار برایـم بخـوان؛ من این 
شـعرهای صامـت4 را خیلـی دوسـت دارم«. شـروع به 

خوانـدن اشـعار بـا ایـن مطلـع کـردم که:
بود در شهر شام از حسین دختری

آسیه فطرتی فاطمه منظری

تــالــِی مـریمـی ثانـِی هاجـری

عفت کردگار عصمت اکبری

لب چو لعل بدخش، رخ عقیق یمن

 حضـرت بـه مـن فرمودنـد: »نشسـته می خواهی 
کـه  شـما  جـان!  »آقـا  کـردم:  عـرض  بخوانـی؟«. 
می دانیـد از ایسـتادن ناتوانـم«. امـام فرمـود: »وقتـی 
مـا می گوییـم، توانایـی اش را هـم بـه تـو می دهیـم«. 
ایسـتادم و شـروع کـردم بـه خوانـدن. ناگهـان متوجه 
شـدم که در بیمارستان ایسـتاده ام و مشغول خواندن 
مرثیـه اهل بیت امام حسـین هسـتم؛ درحالی که 
و  زده  حلقـه  مـن  دور  نیـز  پرسـتاران  و  هم اتاقی هـا 

شام خواننده محرتم می توانید با 

اسکن کد روبه رو، اصل داستان را با بیان 

شیوای حاج غالمرضا سازگار

مشاهده منوده و بشنوید
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“

آنها اهل عیش و 
ناز نیستند

سعادت ابدی، ثمره مقاومت همیشگی
هادی پیرمحمدی
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کسی که استقامت 
نداشته باشد، 

روی موفقیت و 
سعادت را نخواهد 
دید و راز موفقیت، 

استقامت است

“

نیـروی عظیـم روحـی او سـر تسـلیم فـرود می آورنـد. 
نـزد فـرد بااسـتقامت هر مانـع عظیمی، حقیر اسـت 
و هـر مشـکلی آسـان. فـرد بااسـتقامت حرف نفـی از 
و  »نمی توانـم«  کلمـات  نمی شـود.  دهانـش خـارج 
»نمی شـود« و »ممکـن نیسـت«، در قامـوس او یافـت 
نمی شـود. کارهایـی کـه در نظـر دیگـران غیرممکـن 
اسـت، در نظـر او واقعـًا ممکـن اسـت و چه بسـا بـا 
اسـتقامت کارهایـی محیرالعقـول رقـم  زنـد. شـاید به 
عقـل مـردم عـادی راسـت نیایـد کـه از میـان قومـی 
بی تمدِن وحشـِی فاسـداالخالق، قومی که غارتگری 
و دزدی در نظرشـان افتخـار بوده، ملتی که عصبیت، 
خودخواهی و غرور رواج بازارشـان بوده اسـت، یک تن 
بیرون بیاید که منزه ترین و پاک ترین فرد بشـر باشـد و 
با استقامت بی منتهای خود جهان و جهانیان را تکان 
دهـد6 و عربی را که کارش یغماگـری، دزدی، چپاول و 
آدمکشـی بـود، به گونه ای تربیـت کند که نمونـه ای از 
تقـوا و فـداکاری شـود.7 آری، اسـتقامت از بزرگی روح 
سرچشـمه می گیـرد و بزرگـی روح، ثمـره آن خواهـد 
بـود؛8 تااندازه ای که اولیای الهی نه محزون می شـوند 

و نـه ترسـی بـه دل راه می دهنـد.9
اسـتقامت،  مـورد  شایسـته ترین  و  مقدس تریـن 
اسـتقامت در ایمـان اسـت کـه هیـچ حـد و انـدازه ای 

نخواهـد داشـت. رسـول خـدا می فرماینـد:
»پایـداری مؤمـن در حفظ ایمان خـود از کوه هایی 
که در زمین ریشـه دوانیده، بیشـتر و اسـتوارتر اسـت؛ 
زیرا از کوه تراشـیده می شود، ولی کسـی را توانایی آن 

نیسـت که اندکـی از دین مؤمن بکاهـد«.10
در فـرازی از زیـارت شـهدای کربـال منسـوب بـه 

بشر به موجب فطرت و سرشت انسانی اش و برحسب 
ادراکات عقلـی خود، همواره اهـداف و آرزوهایی برای 
آینـده خـود ترسـیم می کنـد و راهی بـرای رسـیدن به 
آن برمی گزینـد.1 گرچـه انسـان ها آرزوهـای متفـاوت 
و مسـیرهای مختلفـی بـرای رسـیدن بـه آنهـا در نظـر 
یـک  دینـی  ادبیـات  در  امـا می تـوان گفـت  دارنـد، 
مسـلمان و منظومـه فکـری او، هـدْف »رسـتگاری« و 
تنها مسـیر »تشـخیص و انجام  وظیفه دینی« اسـت.
رستگاری میوه ای است که در پایان حیات دنیایی 
بشـر چیده می شـود و تـا َنَفس باقـی اسـت، راه باقی 
اسـت؛ راهی که همیشـه هموار نخواهد بود و چه بسا 
فراز و نشـیب ها و سـنگالخ هایی پیِش روی این مسیر 
باشـد. ایـن مسـیر کـه بـه درازای عمـر آدمـی در ایـن 
دنیاسـت، اسـتقامت می طلبد. کسـی که اسـتقامت 
نداشـته باشـد، روی موفقیـت و سـعادت را نخواهـد 
 دید و راز موفقیت، اسـتقامت است.2 امیرمؤمنان
همـراه  همیشـه  سـالمتی  و  »نجـات  می فرماینـد: 
بـا اسـتقامت اسـت«.3 اسـتقامت در راه حـق خـود 
تربیت کننـده اسـت؛ به گونـه ای کـه فـرد در مقابـل 
فشـارها و سـختی ها پایدارتـر و بـر موانـع بـزرگ چیره 

می شـود. امیرمؤمنـان می فرماینـد:
سـوزان  و  خشـک  بیابـان  در  کـه  »درختـی 
پرورش یافتـه باشـد، چوبـش محکم تـر اسـت؛ ولـی 
گل هایی که زیردسـت باغبان در گلزارها و بوسـتان ها 
پـرورش  یافتـه باشـد، بسـیار رقیـق و ناتـوان خواهنـد 

بـود...«.4
آری اسـتقامت، اسـتقامت می آورد و فرد را قوی دل 
و بـااراده می سـازد؛5 به گونـه ای کـه همـگان در برابـر 
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فرد بااستقامت 
حرف نفی از 
دهانش خارج 
نمی شود. کلمات 
»نمی توانم« و 
»نمی شود« و 
»ممکن نیست«، 
در قاموس او یافت 
نمی شود

“

 کـرد17 و جـان خویـش را سـپر کـرد تـا آن حضـرت و 
جمعـی از اصحاب نماز خوف را به جماعت خواندند. 
بعـد از اقامـه نمـاز، سـعید بـا سـیزده چوبـه تیـر بـر 
بدنـش، بـر زمیـن افتـاد.18 بااین حـال او در آخریـن 
 لحظـات چشـم خـود را بـاز کـرد و خطاب بـه امام
گفت: »اوفیُت یابن رسـول الله؛ ای فرزند رسـول خدا، 
آیـا وفـا کـردم؟«. امام پاسـخ دادنـد: »نعم انـت امامی 
فـی الجنـه؛ آری، تـو در بهشـت پیشـاپیش مـن قـرار 

داری«.19
همیـن اکسـیر اسـتقامت عاشـورایی بود کـه امام 
ـ در  ـ بـه فرمـوده مقـام معّظـم رهبـری  خمینـی را 
هیئـت یک مکتب، یک اندیشـه، یک تفکر، یـک راه، 
بـرای همیشـه تاریـخ مطـرح کـرد.20 به پشـتوانه این 
استقامت و تالش خستگی ناپذیر، سردار سلیمانی ها 
مـدال شـهادت و رسـتگاری را بـه گـردن آویختنـد. 

تسـلیت  پیـام  در  رهبـری  معّظـم  مقـام 
مجاهـدت  »سـال ها  فرمودنـد:  خـود 

مخلصانـه و شـجاعانه در میدان هـای 
مبـارزه بـا شـیاطین و اشـرار عالـم و 

سـال ها آرزوی شـهادت در راه خدا، 
سرانجام سـلیمانی عزیز 

مقـام  ایـن  بـه  را 
واال رسـانید ... 

او همـۀ عمر 
خـود را بـه 
جهـاد در 
راه خـدا 

ناحیه مقدسـه،11 حماسه، ایثار و استقامت سعیدبن 
عبداللـه، مـورد تحسـین و تقدیـر قـرار گرفتـه اسـت. 
سـعیدبن عبداللـه از آخریـن فرسـتادگان مـردم کوفه 
بـرای دعـوت از امـام حسـین بـود کـه عـازم مکـه 
شـد.12 امـام نیـز پاسـخ نامـه کوفیـان را به وسـیله 
سـعیدبن عبدالله ارسـال داشـت.13 با ورود مسـلم بن 
عقیـل  به کوفه، سـعید حمایت کامـل و بی دریغ خود 
را از مسـلم ابراز داشـت14 و در مأموریتی نامه  مسـلم را 
بـه محضر امام حسـین آورد و ازآن پس پیوسـته در 
خدمـت امـام بـود.15 می توان گفت چندیـن ماه، 
ایـن مـرد بزرگ و انقالبی، به عشـق موالیش در دشـت 
و بیابـان در رفت وآمـد بـود؛ امـا ایـن پایـان مقاومـت او 
 نبـود. شـب عاشـورا، هنگامـی  کـه امـام حسـین
بـه همراهانـش اجازه بازگشـت داد، سـعید با گفتاری 
حماسـی و شـورانگیز وفـاداری خـود را این گونـه ابـراز 

داشت:
»بـه خـدا سـوگند تـو را وانگذاریم تـا خـدا بداند که 
مـا در غیـاب پیامبـرش، حـق و حرمـت او را دربـاره تـو 
پاس داشـته  ایم. سـوگند به خدا، اگر بدانم که کشـته 
می شـوم، سپس زنده می  شـوم و آنگاه سـوزانده شده 
و خاکسـترم بـر بـاد مـی رود و هفتـاد بـار بـا من چنین 
می  شـود، از تـو جـدا نگـردم تـا پیـِش روی تـو مـرگ را 
دیـدار کنـم؛ و چگونـه چنین نکنـم؟ بااینکـه این یک 
کشـته شـدن اسـت و در پی آن کرامتی است که هرگز 

پایان نپذیـرد«.16
َقیـن،  ُزهیربـن  به اتفـاق  سـعید  عاشـورا  ظهـر 
پیشاپیش امام ایسـتاد و با صورت، سینه، پهلوها 
و دسـت هایش، از اصابـت تیرها به امام جلوگیری 
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همین اکسیر 
استقامت 

عاشورایی بود که 
  امام خمینی

راـ  به فرموده مقام 
معّظم رهبریـ  در 

هیئت یک مکتب، 
یک اندیشه، یک 

تفکر، یک راه، 
برای همیشه تاریخ 

مطرح کرد

“

األنوار، ج78، ص172، حدیث 11.

4. نهج البالغه، نامه 45.

ُسِل؛ پس همان گونه که  وُلو اْلَعْزِم ِمَن الرُّ
ُ
5. »َفاْصِبْر َکَما َصَبَر أ

پیامبران نستوه صبر کردند، صبر کن«. احقاف: 35.

ِمْرَت؛ بنابراین به دعوت پرداز و 
ُ
6. »َفِلَذِلَك َفاْدُع َواْسَتِقْم َکَما أ

همان گونه که مأموری ایستادگی کن«. شوری: 15.

7. سید رضا صدر، استقامت، ص47.

8. همان، ص49.

ُه ُثمَّ اْسَتَقاُموا َفاَل َخْوٌف َعَلْیِهْم َواَل ُهْم  َنا اللَّ ِذیَن َقاُلوا َربُّ 9. »ِإنَّ الَّ

َیْحَزُنوَن؛ محققًا کسانی که گفتند پروردگار ما خداست،  سپس 

ایستادگی کردند، بیمی بر آنان نیست و غمگین نخواهند 

شد«. احقاف: 13.

10. محمدباقر مجلسی، بحار األنوار ج64، ص299.

ج3،  الحسنه،  باالعمال  االقبال  طاووس،  سیدابن   .11

ص77.    

ـ39.     12. شیخ مفید، االرشاد، ج2، ص38

13. همان.

14. طبری، تاریخ طبری، ج5، ص355.    

15. محمدبن طاهر سماوی، ابصار العین، ج1، ص217.    

16. سیدابن طاووس، الملهوف، ج1، ص153.   

17. سید محسن امین، اعیان الشیعه، ج7، ص241.

18. همان.

19. تستری، قاموس الرجال، ج5، ص108.

20. بیانات معّظم له در مراسم سی امین سالگرد رحلت امام 

.1398/03/14 ، خمینی

21. پیام تسلیت رهبر انقالب به مناسبت شهادت سردار 

سلیمانی، 1398/10/13.

22. خبرگزاری تسنیم، 1400/03/17.

گذرانیـد. شـهادت پـاداش تـالش بی وقفـه  او در همۀ 
ایـن سـالیان بـود«.21 روحیـه ای واال کـه در سـربازان 
و هم رزمـان سـردار سـلیمانی نیـز ریشـه دوانـد. در 
شـرایطی کـه نابـودی داعـش اعـالم  شـده و جنـگ 
رودررو پایـان  یافتـه اسـت، پس ازآنکـه سـردار دل هـا 
مـدال شـهادت را بـه گـردن آویختـه اسـت، می بینیم 
سربازانی خستگی ناپذیر همچون حسن عبدالله زاده 
میـدان جهـاد را رهـا نکردنـد و آنـگاه  کـه تعـدادی 
در  »بادیـه«  منطقـه  پراکنده شـده،  داعشـی های  از 
سـوریه را ناامـن می کننـد و مـردم مظلـوم را هـدف 
تیـر قـرار می دهند، پاسـدار حسـن عبداللـه زاده عازم 
منطقـه می شـود تـا ضمـن شناسـایی، آن منطقـه را 
پاک سـازی کند که در عصـر روز 13 خردادمـاه 1400 
در مسـیر حرکتـش بـا کمیـن نیروهـای داعش 
مواجه می شـود و با اصابت موشـک به فیض 

نائـل می شـود.22 شـهادت 

پی نوشت:

1. سید رضا صدر، استقامت، ص35.

2. همان، ص44.

3. »السالَمُة َمع 

االسِتقاَمِة«. 

بحار 
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 ،صدیقـه کبـری ،در ارتبـاط بـا حضـرت علـی
حضـرت ام البنیـن، امـام حسـین، حضـرت 
زینـب و حضـرت سـکینه بـه تصویـر کشـیده 
اسـت. هرکـدام از نام هـای ذکـر شـده، عنوانی اسـت 
بـرای فصل هـای ایـن کتـاب. در کنـار آنهـا سـه فصل 
دیگـر نیـز بـا نام هـای عبـاس مواسـات، عبـاس ادب 
و عبـاس فرشـتگان بـه رشـته تحریـر درآمـده اسـت. 
نویسـنده تاکیـد می کنـد که هـر فصل کتاب بـا دقت 
و بـر اسـاس مسـتندات تاریخـی تالیـف شـده اسـت 
و می افزایـد کـه قسـمت اعظـم اثـر، موثـق بـوده ولی 
قسـمت هایی از ایـن کتـاب نیـز حـاوی ذوق و هنـر 
نویسنده و ارادت خاص وی به این شخصیت بی نظیر 
اسـالم است. این بخش صرفا نظرات شخصی جهت 

تلطیـف ادبی و سـتایش حضـرت عباس اسـت

زمانـی که صحبـت از نـام عبـاس می شـود دهان 
بسـته و زبـان ناتـوان از توصیـف فضائل ایـن بزرگ مرد 
تاریـخ اسـت. قمـر منیـری کـه در کنـار تابـش نـور 
دوسـت داران  جمـال  سیدالشـهدا  وجـود  خورشـید 
اهل بیـت را روشـن می کنـد. زندگی سـقای کربال 
در زبـان و گفتـار بسـیاری از اهل قلم و علم به نوشـتار 
درآمـده اسـت. یکـی از کتاب هایـی کـه بـا لطافـت و 
 قلـم شـیوا بـه بازخوانـی زندگـی قمر بنی هاشـم
پرداختـه اسـت کتـاب ارزشـمند »سـقای آب و ادب« 
اسـت. ایـن کتـاب بـه قلـم سـید مهـدی شـجاعی 
نویسـنده خـوش ذوق معاصر تالیف شـده اسـت. این 
اثر مانند دیگر کتاب های این نویسـنده توانسته است 
بـا قلـم زیبای خـود توجه مخاطبیـن را به خـود جلب 
کنـد. این کتاب که در ژانری داسـتانی تالیف شـده به 
خوبی توانسته است نقش حضرت اباالفضل را در 

کمـال منطـق و احسـاس به تصویر بکشـد. 
»سـقای آب و ادب« در ده فصل تنظیم شـده است 
کـه هـر فصـل بخشـی از شـخصیت سـقای کربـال را 

معرفی کتاب
سقای آب و ادب
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با کسب اجازه 
از امام جماعت، 

شماره حاج آقا 
صادقی را گرفتم 

و توضیح دادم 
که ما در فضای 

مجازی سؤاالت 
را جمع آوری 

می کنیم و 
پرتکرارترین 

آنها را برای شما 
می فرستیم

“

 افتـاد، ایـن بـود کـه هـرروز تعـدادی از دانش آمـوزان 
کالس هـای مختلـف به مـن می گفتنـد: »آقا اجـازه! 
نمیشـه حاج آقا صادقی بازم بیاد کالس ما؟«. فرصت 
ایـام تبلیغی محـدود بود و کرونا هم مزید بر علت شـد 

تـا دیگر نتوانیم در خدمت ایشـان باشـیم.
کرونا مهمـان ناخوانده و نامحبوب زندگی ها شـد. 
حـاال همه چیـز تحـت تأثیر کرونـا تغییر کـرده بـود. از 
سـْبک زندگـی مـردم تا تعطیلی هـای مختلـف مراکز 
اقتصـادی و فرهنگـی و تفریحـی؛ حتـی بزرگ تریـن 
ایرانی  هـای مسـلمان، یعنـی  مراسـم و گردهمایـی 
عـزاداری ایام محـّرم نیز از راه نرسـیده تحت تأثیر بود.
بـا صـدور دسـتورالعمل های برگـزاری مراسـم در 
محّرم و تالش مسـجدی ها برای رعایت آن در باالترین 
بـرای طرح هـای  سـطح، هیئت امنـای مسـجدمان 
مختلـف برگـزاری مراسـم جلسـه گذاشـت. قرار شـد 
بخشـی از فعالیت هـا و برنامه هـای مسـجد در فضای 
مجـازی انجـام شـود. بـا همیـن مصوبـه، جرقـه ای 
در ذهـن مـن زد. بـا کسـب اجـازه از امـام جماعـت، 

زندگـی عادی بود. مغازه دارها با بسـم الله کرکـره را باال 
می دادند، سـرویس های مدارس مشـغول سوار کردن 
دانش آمـوزان بودنـد و در خیابـان هـم هرکسـی کـه به 
سـمت محـل کار می رفـت، نـه ماسـک داشـت و نـه 
اسـپری ضدعفونی کننده. به مدرسـه رفتم و از پنجره 
دیـدم، هم زمـان بـا معلم هـا دو نفـر روحانـی در دفتـر 
نشسـته اند. وارد دفتر که شـدم، حاج آقای بابایی را که 
از قبل می شناختم و به نوعی در اداره آموزش وپرورش 
منطقه همکارمـان بود، به همـراه یـک روحانی جوان 
که نمی شناختمش، برخاسـتند و با هم احوال پرسی 
کردیـم. ایـام فاطمیـه و دهه فجر بـود و آن طلبه جوان 
بـرای تبلیـغ دانش آمـوزی از قـم به مدرسـه آمـده بود. 
بـه توصیـه حاج آقـا قـرار شـد طـی یـک هفتـه، همـۀ 
ـ همـان  کالس هـا حداقـل یک بـار بـا آقـای صادقـی 
ـ کالس کامل داشـته باشـند. با اعتمادی  طلبه جوان 
کـه بـه آقای بابایـی داشـتم، برنامه ریـزی کـردم و طی 
چهـار روز هفتـه حاج آقـا صادقـی بـه همـۀ کالس هـا 
سـر زد. نکتـه جالبی که طـی روزهـای آن هفته اتفاق 

برکت کرونا!
زوایای پنهان فرصت های کرونایی

مسعود سهرابی
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شب اول 
محّرم ایشان 
سؤاالت مربوط 
به هزینه های 
عزاداری و زیارت 
و پذیرایی از 
عزاداران را پاسخ 
دادند و آنها را 
منتشر کردیم

“

موجـود جانـدار یعنی شـتران قربانـی در حـج3 را جزو 
شـعائر الهـی برشـمرده، بـر اسـاس آموزه هـای دینـی 
مـا حتمـًا اهل بیـت پیامبـر و هـر آنچـه بـه ایشـان 
منتسـب اسـت، جزو شعائر الهی محسـوب می شود؛ 
پـس بایـد آنها را بزرگ و محترم داشـت. تعظیم شـعائر 
هم حتمـًا هزینه مالی در بـردارد؛ همان طور که خرید 
شـتر برای قربانی یا تجهیز صفا و مـروه برای حاجیان 
در هـر زمـان، متناسـب بـا شـرایط آن عصـر، شـامل 

هزینه هـای مالـی اسـت.
پـس هزینـه کـردن بـرای هـر جنبـه ای از مراسـم 
و  احتـرام  راسـتای  در  کـه   اهل بیـت عـزاداری 
بزرگداشـت ایشـان باشـد، شـامل ایـن قانـون کلـی و 

دسـتور قرآنـی اسـت.
مراسـم  نیـز   ائمـه سـیره  در  ایـن  بـر  عـالوه 
بزرگداشـت یـاد و نـام اجدادشـان و در برخـی مـوارد 
خودشـان، برگزار شـده اسـت. به نمونه های زیر توجه 

: کنید

پدر 1  یاد  بهانه ای  هر  به   سجاد امام 
اشک  ایشان  برای  و  می کردند  بزرگوارشان 
می ریختند و در روایت آمده که ایشان با دعوت از زنان 
بنی هاشم مجلس عزاداری برپا می نمود و خود در 

آشپزخانه کار می کرد.4

 2 به فرزندش جعفربن محمد امام باقر
را  از دارایی اش  دستور می دهد که بخشی 
و  عزاداری  صرف  سال،  ده  طول  در  درهم(   800(
منا  نماید. مکان عزاداری، صحرای  او  بر  گریستن 

است و زمان آن، موسم حج.5

شـماره حاج آقـا صادقـی را گرفتـم و توضیـح دادم کـه 
مـا در فضـای مجازی سـؤاالت را جمـع آوری می کنیم 
و پرتکرارترین آنها را برای شـما می فرسـتیم، شـما هم 
به صـورت متن یـا صوت یا حتی تصویر کم حجـم و در 

زمـان انـدک بـه سـؤال ها پاسـخ دهید.
هـم اعضـا از ایـن پیشـنهاد اسـتقبال کردنـد و هم 
امام جماعت که می گفت: »حاال من تمرکز بیشـتری 
بـرای بقیـه کارهـای مسـجد، ازجملـه منبـر هر شـب 

دارم«.
بـا چاپ یک پوسـتر و نصب آن روی دیوار مسـجد، 
بـه اطـالع نمازگـزاران  را  آدرس فضـای مجازی مـان 
رسـاندیم. قبـل از محـّرم فقـط در یکـی از صفحـات 
مسـجد، 450 نفـر عضـو شـدند و سـؤاالت زیـادی 

برایمـان ارسـال شـد.
بـا کمـک جوان ترهـا کـه در امـور مربوط بـه فضای 
مجـازی پیرتـر از مـا بودند، سـؤاالت دسته بندی شـده 
را بـرای حاج آقـا صادقـی ارسـال کردیـم. شـب اول 
محّرم ایشـان سـؤاالت مربوط به هزینه های عـزاداری 
و زیـارت و پذیرایـی از عـزاداران را پاسـخ دادنـد و آنهـا را 

منتشـر کردیم.
سـؤال اول: آیا ائمه اطهار هم مجالس عزاداری 

برگـزار می نمودنـد و مهم تـر آنکـه آیـا در ایـن مجالـس 
بـرای جنبه های مختلـف آن هزینه هـم می کردند؟

پاسـخ: یـک قانـون کلـی قرآنـی را در نظـر داشـته 

َتْقـَوی  ِمـْن  َهـا  ِإنَّ
َ
ف اللـِه  ـْم َشـَعاِئَر  ُیَعِظّ باشـید: »َوَمـْن 

اْلُقُلوِب«؛1 یعنی »هر کس شـعائر )دین( خدا را بزرگ 

و محتـرم دارد، ایـن از صفـت دل هـای باتقواسـت«. 
وقتـی قـرآن یـک مـکان یعنـی صفـا و مـروه2 و یـک 
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دهه اول محّرم 
سال گذشته، 

حلقه های کوچک 
پرسش و پاسخ 
در مسجدمان 

به برکت کرونا و 
استفاده از ظرفیت 

فضای مجازی 
بسیار بزرگ  شده 

بود

“

متعـدد بـرای خـود و دیگـران همـراه اسـت، در جـای 
دیگـری صـرف کنیم؟

پاسـخ ایـن سـؤال در چنـد بخـش و جنبه مختلف 
خدمـت شـما ارائه می گـردد. هرکـدام از این بخش ها 

مفصـل اسـت و مـا فقط به آنهـا اشـاره می کنیم.

با برگشت هزینه و افزایش روزی، صدقۀ بیشتری 1 

می توانید بدهید!

بـه زیـارت  امـام صـادق فرمودنـد: »هرکـس 
صـرف  کـه  هزینـه ای  اواًل  بـرود،   حسـین امـام 
کـرده برمی گـردد، ثانیـًا رزق و روزی اش زیـاد 
می شـود«. حتی امام باقـر در یک روایت 
روزی،  افزایـش  بـرای  راهـکاری  به عنـوان 
زیـارت امـام حسـین را ارائـه می کننـد و به 
شیعیان دسـتور می دهند که همواره به زیارت 

آن حضـرت اهتمـام داشـته باشـند.7
 ،بنابرایـن بـا رفتـن بـه زیـارت حسـین

بیشـتر می توانیـم بـه فقـرا کمـک کنیـم.

و 2  قدرت  افزایش  »اردوی  در  شرکت  با 

فقرا  به  می توانید  بیشتر  موفقیت«، 

کمک کنید!

فکـر کنیـد در یـک کارگاه راه هـای کسـب 
موفقیـت شـرکت کنیـد. قطعـًا بـا هزینـه بـرای 
شـرکت در این کارگاه کسب وکارتان را گسترش 
می دهیـد و درآمـد بیشـتری کسـب می کنید.
زیـارت اباعبدالله مخصوصًا زیارت های 
جمعی هم همین خاصیت را دارد و ضمن آنکه 
شـما توسـط زیارت جلـب روزی می کنیـد، با 
خوش اخالقـی هـم کـه عامل دیگـر افزایش 

امام علی در ادامه روایت معروف شیعیان 3 
ما کسانی اند که در شادی ما خوشحال و در 
مصیبت ما اندوهگین می شوند، فرمود: »آنها اموال 
و جان هایشان را در راه ما بدون هیچ چشم داشتی 

می بخشند«.6
سـؤال دوم: هزینـه نمـودن بـرای زیـارت هرسـاله 

کربـال صحیـح اسـت؟ در این ایـام و روزهـای کرونایی 
چطـور؟ بهتر نیسـت هزینـه زیارتـی که بـا خطرهای 



ما ننسی حسینا

52

نفـر آن را پسـندیدند و مهم تـر از آن 62 نفـر پسـت اول 
مـا را بـرای دیگـران ارسـال کردنـد. دهـه اول محـّرم 
سـال گذشـته، حلقه های کوچک پرسـش و پاسخ در 
مسجدمان به برکت کرونا و استفاده از ظرفیت فضای 

مجازی بسـیار بـزرگ  شـده بود

پی نوشت:

1 . حج: 32.

َفا َواْلَمْرَوَة ِمْن َشَعاِئِر اللِه؛ در حقیقت صفا و مروه از  2. »ِإنَّ الصَّ

شعایر خداست«. بقره: 158.

3. »َواْلُبْدَن َجَعْلَناَها َلُکْم ِمْن َشَعاِئِر اللِه َلُکْم ِفیَها َخْیٌر؛ و شتران 

فربه را برای شما از ]جمله[ شعائر خدا قرار دادیم. در آنها برای 

شما خیر است«. حج: 36.

ا ُقِتَل اْلُحَسْیُن  4. عن عمرو بن علی بن الحسین قال: »َلمَّ

َواَد َو اْلُمُسوَح َو ُکنَّ   َلِبْسَن ِنَساَء َبِنی َهاِشٍم السَّ ْبُن َعِلیٍّ

اَل َیْشَتِکیَن ِمْن َحرٍّ َو اَل َبْرٍد َو َکاَن َعِلیُّ ْبُن اْلُحَسْیِن َیْعَمُل 

َتم «. برقی، المحاسن، ج2، ص420.
ْ
َعاَم ِلْلَمأ َلُهنَّ الطَّ

ْوِقْف ِلی 
َ
ِبی َیا َجْعَفُر أ

َ
ِه َقاَل: »َقاَل ِلی أ ِبی َعْبِد اللَّ

َ
5. َعْن أ

اَم  یَّ
َ
ِمْن َماِلی َکَذا َو َکَذا ِلَنَواِدَب َتْنُدُبِنی َعْشَر ِسِنیَن ِبِمًنی أ

ِمًنی «. کلینی، الکافی، ج5، ص117.

ْرِض َفاْخَتاَرَنا َو اْخَتاَر 
َ
َلَع ِإَلی اأْل َه َتَباَرَك َو َتَعاَلی اطَّ 6. »ِإنَّ اللَّ

َلَنا ِشیَعًة َیْنُصُروَنَنا َو َیْفَرُحوَن ِلَفَرِحَنا َو َیْحَزُنوَن ِلُحْزِنَنا َو َیْبُذُلوَن 

ا َو ِإَلْیَنا«. محمدباقر مجلسی،  وَلِئَك ِمنَّ
ُ
ْنُفَسُهْم ِفیَنا أ

َ
ْمَواَلُهْم َو أ

َ
أ

بحار األنوار، ج44، ص287.

7. شیخ طوسی، تهذیب األحکام، ج 6، ص42 و 45.

ِتیِه َزاِئرًا ُثمَّ َیْنَصِرُف َمَتی َیُعوُد ِإَلْیِه َو ِفی َکْم 
ْ
8. »ُقْلُت َلُه َمْن َیأ

ا  مَّ
َ
ْکَثَر ِمْن َشْهٍر َو أ

َ
اَس َتْرُکُه َقاَل اَل َیَسُع أ َیْوٍم ُیْؤَتی َو َکْم َیَسُع النَّ

ِتِه 
ْ
اِر َفِفی ُکلِّ َثاَلِث ِسِنیَن َفَما َجاَز َثاَلَث ِسِنیَن َفَلْم َیأ َبِعیُد الدَّ

ٍة«. ابن قولویه،  ِه َو َقَطَع ُحْرَمَتُه ِإالَّ ِمْن ِعلَّ َفَقْد َعقَّ َرُسوَل اللَّ

کامل  الزیارات، ص296.

رزق برشـمرده شـده، روزی خـود را افزایش می دهید.
همچنیـن بـا تأثیـر از قافلـه کربـال و مـرام حضـرت 
سیدالشـهدا کـه همـواره به فقـرا کمـک می کرد، 

راحت تـر می توانیـد بـه دیگـران کمـک کنیـد.

مزاحم تفریح دیگران نشوید!3 

سـال  طـول  در  کـه  دارنـد  دوسـت  برخـی 
به جای مسـافرت به طبیعـت و اماکن گردشـگری، به 
زیـارت برونـد و تجدیـد روحیه کنند. هـم تفریح کنند 
و هـم زیـارت. هیچ کـدام از ایـن مـوارد و سـلیقه ها هم 
اشـکالی ندارد. نه شـمال رفتن را می توان ایراد گرفت 

و نـه کربال رفتـن را.

از شکایت رسول خدا فرار کنید!4 

در برخـی روایـات اشـاره  شـده کـه توانگـران 
سـالی یک بـار و ناتوان هـا دو سـال یـا حداکثـر سـه 
 سـال یک بـار به زیـارت کربـال برونـد. امام صـادق
می فرماینـد: »اگـر بیشـتر از سـه سـال بـر شـیعیان 
بگـذرد و بدون دلیل به زیارت حسـین نروند، مورد 

شـکایت رسـول خـدا قـرار می گیرنـد«.8
همچنین اواًل باید بدانیم که حتمًا اهل بیت به 
وضعیت دشـوار عصر خود و مشـکالت مردم آن دوران 
هـم توجـه داشـته و ایـن روایـات از لسـان مبارکشـان 
صادر شـده اسـت. ضمنـًا درحال حاضر نیـز می توان 
با رعایت دستورالعمل های بهداشتی و مجوزهایی که 
سـتاد ملی مبـارزه با کرونا برای سـفر به عتبـات صادر 
کـرده اسـت، بـه زیـارت کربالی معلی مشـّرف شـد و 
درصورتی که مجوز صادر نشـد، از این کار امتناع کرد. 
البتـه در این امور ما تابع قانون دو کشـور ایـران و عراق 

بود.  خواهیم 
باورکردنی نبود. صفحه مسـجد و پسـت حاج آقای 
صادقـی در همـان شـب اول 362 بار دیده شـد. 158 
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طهران در محّرم
شهری بود یکپارچه نعمت و فراخی و کرم و بخشش

مهدی رزاقی طالقانی

خیلی ها تاریخ طهران را با او می شناسند و شاید اگر او و کتاب طهران قدیمش نبودند، اثری از بسیاری از 

مناسک در پایتخت نبود. صحبت از مرحوم جعفر شهری نویسنده و پژوهشگر قرن سیزدهم شمسی است که 

با قلمی شیوا، میراث بزرگی از سنت های ملی و مذهبی را برای آیندگان به یادگار گذاشت. از قسمت های جالب 

کتاب طهران قدیم مرحوم جعفر شهری۱ ارائه اطالعاتی از سنت ها و آداب عزاداری سید و ساالر شهیدان است 

که در جلد دوم این کتاب و با ادبیاتی واضح و شفاف به مخاطب ارائه  شده است. نگارش این بخش از کتاب به 

نحوی است که گویی مخاطب، سؤاالت خود را از مرحوم شهری می پرسد و ایشان به این سؤاالت، باحوصله و 

دقت جواب می دهند. آنچه در ادامه خواهید خواند، مصاحبه ای نمادین است با مرحوم جعفر شهری درباره 

شیوه های عزاداری امام حسین در تهران که حاوی نکات جالبی است.
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عزاداری محّرم در 
تهران از قرن های 
متمادی معمول 
و مرسوم بوده، 
همه ساله بر شکوه 
آن می افزود، 
تا قرن سیزده 
که به صورت 
بزرگ ترین 
نمایشات برمی آمد

“

آشـکار همه سـاله در دهه محّرم، بیسـتم صفر )چهلم 
امـام( کـه اربعیـن حسـین نامیـده می شـود، مجلس 
تـذکاری در عـزای آن بزرگـوار برپـا می داشـتند کـه تـا 
سـنه نهصـد هجـری قمـری ]ادامه داشـت. تـا زمانی 
کـه[ ماّلحسـین کاشـفی هراتـی واعـظ بـا اسـتفاده 
از مقاتـل و کتـب گذشـته ها در مقتـل، کتابـی بـه نام 
)روضـة الشـهدا( ]روضه بـه معنای باغ[ تدویـن و تمام 
نمـوده، اسـتفاده و استنسـاخ آن را وقـف عـام نمـود و 
چـون جامع تریـن کتـاب در ایـن زمینـه بـود، در ایـن 

تاریخی   پیشینه  شهری  آقای  جناب 

ساالر  و  سید  برای  ایرانیان  روضه خوانی 

شهیدان چگونه شکل گرفت و تا به امروز رسیده 

است؟

از ازمنـه دور، یعنـی از رسـیدن طایفـه بنی اسـد به 
دشـت کربـال و شـناختن اجسـاد شـهدا و بـه خـاک 
سـپردن ایشـان و مویه کردن بر مزارشـان که روز سـوم 
و بـه روایتی پنجم شـهادت بـوده، مردم شـیعه مذهب 
پنهانـی، و در زمـان دیلمیـان و دودمـان صفویه به طور 
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از روز اول محرم 
بود که هر رنگ 

لباس به جز سیاه 
از تن زن و مرد و 
کوچک و بزرگ 

درآمده، همه از سر 
تابه پا سیاه پوش 

یک تیغ می شدند

“

سـیزده کـه به صـورت بزرگ ترین نمایشـات برمی آمد، 
از دهـم، پانزدهـم ماه ذی الحجه که بچه ها پارچه های 
سـبز و سـیاه بـر سـر چوب هـا کـرده، عالمت هـای 
حلبی تخته ای بر سـر دسـت آورده دور کوچه ها به راه 

... افتـاده 
محّرم آمد و عیشم عزا شد

حسینم وارد کرب وبال شد 

می گفتند، مسـاجد و تکایا و حسینیه های شهر را 
آماده بـرای عـزاداری می کردند.

]پـس از ایـن روزهـا[ کم کـم رنگ سـیاه بر پوشـش 
مـردم از زن و مـرد و پیـر و جوان غالب می شـد تا جایی 
کـه در روز اول مـاه محـّرم همـه یک پارچـه سـیاه پوش 
تاجایی کـه  تغییرناپذیـر،  بـود  سـنتی  ایـن  و  بودنـد 
فقیرتریـن مـردم کـه از مـال دنیـا جـز پیراهـن و قبای 
تنشـان چیـزی نداشـتند، همـان را فروختـه، سـیاه 
می خریدنـد یـا با لباس کهنه سـیاه معاوضه نمـوده یا 

حتـی بـا جوهـر رنـگ می کردنـد.

اگر موافق باشید کمی درباره آرایش خاص  

شهر با نمادهای محّرمی مثل پارچه سیاه و 

آذین بندی های خاص صحبت کنیم. لطفًا کمی چهره 

شهر به لحاظ سیاه پوشی را برای ما توصیف کنید.

بـاری، از روزهایـی کـه مسـاجد و تکایـا شـروع بـه 
بسـتن و چادر افراشتن و سـیاه کوب شدن می شدند، 
اطفـال نیز چندتا چندتا و دسته دسـته پارچه هایی بر 
سـر چوب ها کـرده راه افتـاده )محّرم آمد و عیشـم عزا 
شـد حسـینم وارد کرب وبـال شـد( راه می انداختنـد تا 
مـاه محـّرم برسـد و از روز اول آن بـود که هر رنگ لباس 
به جـز سـیاه از تـن زن و مـرد و کوچک و بـزرگ درآمده، 
همـه از سـر تابه پـا سـیاه پوش یـک تیـغ می شـدند و 

مـاه هرکـس عقیـده و سـوادی داشـت، آن را بـر مـردم 
می خوانـد و گریـه می گرفـت تـا کم کـم ایـن کتـاب 
اجتمـاع مذهبـی را بر آن داشـت تا در خانه و مسـجد، 
وقتی را به روضة  الشـهداخوانی مخصـوص گردانند و 
بـه خوش خوان هـا و بهترخوان هـا اجرتـی بپردازنـد.

به نظر می رسد که اقبال مردم به این مراسم  

تغییراتی  موجبات  آن،  برگزاری  شیوه  و 

در جهت جذاب تر شدن این مجالس ایجاد کرد. در 

را  آن  شما  که  گذشته ای 

و  انتهای قرن دوازدهم  در 

ابتدای قرن سیزدهم درک 

تهران  وضعیت  کردید، 

با ماه محّرم و صفر  مقارن 

چگونه بود؟

عـزای  در  تهـران 
بـود  شـهری   حسـین
یکپارچـه نعمـت و فراخی 
و کـرم و بخشـش و نـذر و 
نیـاز و کوشـش و کار عـزا 
کـه هسـتی و حیـات مردم 
برایشـان بـی ارزش شـده، 
فهمید و نفهمیـده و باریا و 
بی ریـا، جـان و مـال طرف 
امـام حسـین می کرد.
محـّرم  عـزاداری 
قرن هـای  از  تهـران  در 
متمادی معمول و مرسـوم 
بوده، همه سـاله بر شـکوه 
قـرن  تـا  می افـزود،  آن 
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شوخی و خنده 
و تفریح و مزاح 
و خوشگذرانی و 
عیش و نوش که 
در این ایام متروک 
گشته، اقدام به 
هر لذت و سرور 
را دشمنی با 
 امام حسین
می دانستند

“

در ایـن دو مـاه ممنوع گردیـده، آن را شـوم و بدعاقبت 
می انگاشـتند و مثـل ایـن بـود رخـت نـو پوشـیدن و 
سرتراشـیدن و اصـالح کردن و حنا و خضاب بسـتن و 
برای زنان البسـه رنگین پوشـیدن، آرایش کردن و سر و 

بـر آراسـتن و از شـرایط حالت عزا داشـتن بود.

سنت های خیرات و نذورات در این دو ماه  

چگونه بود؟ آیا نذورات منحصر به غذا بود؟

]این گونـه نبـود، من فرامـوش نمی کنم ایـن را که[ 
یکی از نذرهای مجّرب مردم ... نذر پیراهن، دستمال 
و پارچـه سـیاه بـود کـه بیـن فقـرا و بی سـیاه مانده ها 
تقسیم می شد. در این روز تمام مساجد، سقاخانه ها، 
حسـینیه ها و تکیه هـا سـراپا سـیاه می شـد و آمـاده 

اجـرای مراسـم و پذیرایـی از عزاداران می شـد.
انـواع  از  یکـی 
روزه  گرفتـن  نـذورات، 
فـرد  و  بـود  سـکوت 
تمـام  در  روزه گیـر، 
دوازده روز عـزا تـا آخـر 
محـّرم و گاهـی صفـر، 
سـخن  کالم  یـک 

. نمی گفـت
راه  پابرهنـه  و  سـر 
و  ژولیدگـی  و  رفتـن 
پریشانی و اندوه زدگی 
مـوی  و  ژنده پوشـی  و 
سـر و رو بلنـد داشـتن 
بـر  و  سـر  بـه  ِگل  و 
مالیدن، که مخصوصًا 
و  ِگل  بـه  بـدن  و  سـر 

سـنتی بـود کـه تغییرپذیـر و اهمال بـردار نمی آمـد؛ 
تاآنجاکـه فقیرتریـن و تهیدسـت ترین افـراد کـه از مال 
دنیـا بـه جـز پیراهـن و قبای تـن چیزی نداشـتند هم 
آن را فروختـه، سـیاه خریده یا با کهنه سـیاهی مبادله 
می کردنـد و در غیـر امـکان همـان مال خود بـه صّباغ 
داده یـا خـود جوهـر سـیاه خریـده، رنـگ می کردند و 
یکـی از نذور مجـّرب مـردم نیز نذر پیراهن، دسـتمال 
و پارچـه سـیاه بـود کـه بیـن فقـرا و بی سـیاه مانده ها 
تقسـیم می کردنـد و از همین روز هم بود کـه در و دیوار 
و تکایا و حسـینیه ها و مسـاجد و اماکن عزا سیاه پوش 
تمـام گردیـده، کار جزکوبـی و کتیبه بنـدی آنهـا تمام 
شـده، صـورت از خانـه کامـل بـه خـود گرفتـه و آماده 

می گردید. پذیرایـی 
بـه ایـن مناسـبت از روز اول ماه سـقاخانه هایی نیز 
که از تغار و طشـت و لگن و بشـکه های شـیردار و مثل 
آن یـا از آجـر و سـاروج در مدخـل و زوایـای دیوارهـا و 
قسـمتی از دکاکیـن بـه وجود آمـده بود، سـیاهپوش 
و دایـر گردیـده، در آنهـا آب و یـخ و گالب و در بعضـی 
شربت قند و بیدمشک و امثال آن ریخته شده با شعار 
)آبـی بنـوش و لعنـت حق بـر یزید کـن، جـان را فدای 
مرقد شـاه شـهید کن( در اختیار مردم قرار می گرفت.

آیا عقد و عروسی در محّرم و صفر، چنان که  

امروز مذموم و ناپسند است، در محّرم و 

صفر آن سال ها هم امری ناپسند بود؟

]بلـه به کلـی مذمـوم بـود. مـردم[ شـوخی و خنده 
و تفریـح و مـزاح و خوشـگذرانی و عیش و نـوش که در 
ایـن ایـام متـروک گشـته، اقـدام به هر لـذت و سـرور را 
دشـمنی با امام حسین می دانستند که به طریق 
اولـی تعطیل عقد و نکاح و عروسـی و مزاوجت بود که 
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از دیگ های 
بیست منی گرفته 

تا کماجدان های 
کوچک، با شور و 

شعفی خاص بر 
سر اجاق می رفت 

و موجودی آن با 
خلوص نیت در 

بین مردم پخش 
می شد

“

ریختن مشـتی برنج در پلوی نذری یا تکه گوشـتی در 
خـورش، در نذر شـریک می شـدند.

ایـن اطعـام حسـینی نـه مخصـوص دولتمـردان 
انجـام  کـه  بـود  دسـت به دهن برس ها  و  اغنیـا  و 
می گرفـت؛ بلکـه اکثر طبقـات را جزو به نـذور که برای 
امـام حسـین عهـدی بـه گـردن داشـته باشـند، 
مخصوصًا در ده دوازده روزه  اول و خاصه در روز عاشـورا 
کـه از هـر گوشـه و کنـار و مطبـخ و اجـاِق دودی بـرای 
نذری تصاعد می نمـود و گرچه نیازمندان خود واجب 

رعایـت بوده باشـند.
هـر طفلـی که بـه دنیـا می آمـد، از واجبات بـود که 
جهتـش نـذری از آش و پلو و آبگوشـت و حلـوا و خرما 
و نـان و ماسـت و هـر چه بـر آن قدرت داشـته باشـند، 
بـه گـردن بگذارند تا هـر اتفاق و گرفتاری خطـر و ضرر 

لجـن آغشـتن، از جملـه نذرهـا نیز بـود که تا آخـر ایام 
عـزا صاحـب  نـذر بایـد آن را رعایـت داشـته، اسـتمرار 
بدهد؛ اگرچه ترک واجبات امسـال، غسل و وضو نماز 
و دیگر فرایض کرده، از دیگر احکام مثل آن سـرپیچی 

نمـوده باشـد.
]نـذر طعـام هـم البتـه در میـان مـردم جاری بـود و 
همچـون این سـال های مقـارن،[ ایـام محّرم همـواره 
به عنـوان روزهـای خیرات و روا شـدن حاجات شـهرت 
داشـته و بـه همین دلیل هنـوز هـم در روزهـای محّرم 
هر کسـی به وسـع خود در اطعام عزاداران می کوشید 
و از دیگ هـای بیسـت منی گرفتـه تـا کماجدان هـای 
کوچک، با شـور و شـعفی خاص بر سـر اجاق می رفت 
و موجـودی آن بـا خلـوص نیـت در بیـن مـردم پخـش 
می شـد. حتی کسـانی که توانایی اطعام نداشتند، با 
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همه اهالی همراه 
این رسوم به کار 
برگزاری عزای 
پسر فاطمه 
برخاسته، طلب 
حاجات خویش و 
درخواست تقرب 
به ساحت ایشان 
می کردند

“

)دهـه عاشـورا( همـان ایام بود که هـر شـب و روز آن به 
نـام شـب و روز خیـرات و براتـی بـه حسـاب می آمده با 
جانفشـانی و خودکشـان تمام، همه اهالی همراه این 
رسـوم بـه کار برگـزاری عـزای پسـر فاطمه برخاسـته، 
طلب حاجات خویش و درخواسـت تقرب به سـاحت 
ایشـان می کردند و شـب های همین روزها هم بود که 
بهترین اوقات برای طلب مغفرت اموات معلوم شـده؛ 
خرمـا، حلوا، شـکرپنیر، سـمنوها نیـز بـر آش و پلوها 
اضافـه شـده، خواسـتار بـرات آزادی رفتـگان و طلـب 

آمـرزش و شـادی روح ایشـان می کردنـد.

و بیمـاری و قـرض و خواهـش و حاجـت و تمنـا کـه 
چاره سـاز و مشـکل  گشـایش نظری بود که بـرای امام 
حسـین و حضـرت عبـاس قبـول نماینـد؛ اگرچه 
ریختـن مشـتی برنـج بـر روی برنـج نـذری دیگرهـا و 
انداختـن تکه گوشـتی در دیـگ آنهـا بـوده باشـد و 
همیـن نذرهـا بود کـه در ایـن روزهـا لبـاس آداب خود 
پوشـیده، از دیگ هـای حلقـه دار بیست سـی منه تـا 
دیـگ کماجدان هـای نیم منـه، یـک چهـار که بر سـر 
آتش هـا رفتـه، مطبوخشـان بـا شـعف دل در اختیـار 
مـردم قـرار می گرفـت و ایـن یعنـی دهـه اول محـّرم 



پیش شامرۀ6
تابستان1400

59

در این ایام هر کار 
و عمل زشت از 

میان غالب مردم 
رخت بربسته، 

هر یک به طریقی 
کوشای اصالح 

اعمال ناپسند خود 
گردیده، برایشان 
قبح و گناه رفتار 

ناشایست مضاعف 
و به مراتب بزرگ تر 

جلوه کرده

“

عالـی و دانی امیر و فقیر خاکسـار و نوکر و غـالم و برده 
و کنیـز مالحسـین گردیـده، خاضـع و خاشـع زانـو به 

درگاهـش زده به عـزاداری می پرداختند.
در ایـن مثـل کـه حاکـم و امیـری کـه از جبـروت 
َخشـیتش پشـت ها بـه لـرزه درآمـده، میرغضبـی کـه 
از اخگـر َفَتَنـش زهره هـا می ترکیـد، در ایـن اوقـات 
چـون گربـه اهلـی در میـان جماعـت لولیـده، نوکری 
نوکـران امام حسـین کرده، پابه پـای خدمه و عمل 
خدمت نمـوده، همراه دیگران در روزها اشـک ریخته، 
در سـینه زنی ها سـینه زده، جلـوی دسـت، سـر و پای 
برهنـه ِگل بـر روی و خـاک و خاشـاک بـر سـر کـرد، 

کوچکـی و فروتنـی می کردنـد.
همچنیـن در ایـن ایام هر کار و عمل زشـت از میان 
غالب مردم رخت بربسـته، هر یک به طریقی کوشای 
اصـالح اعمال ناپسـند خـود گردیده، برایشـان قبح و 
گناه رفتار ناشایست مضاعف و به مراتب بزرگ تر جلوه 
کـرده، درصـدد برسـد توبـه و انابـه و اسـتغفار برآمـده، 
از زنـا و لـواط و می خوارگـی و قمـار و تقلـب و دروغ و 
کم فروشـی تبـرا برجسـته، تاآنجاکـه شـیرک خانه ها 
تعطیـل کامـل گردیـده، زن هـای  و فاحش خانه هـا 
خودفـروش آب توبـه بـر سـر ریختـه تـا آخـر صفـر و 
حداقل تا سـوم امام که سـیزدهم محـّرم بـود، از )کار( 
کنـار می گرفتنـد و در جرگـه عـزاداران درآمـده، چـه 
بسـیار که خـود مجلـس عـزا تعطیـل داده، مداحی و 

روضه خـوان دعـوت می کردنـد!2
پی نوشت:

1. پژوهشگر تاریخ ایران، متولد 1293 در عودالجان تهران، 

درگذشتۀ 6 آذر 1378 در تهران.

2. شهری، جعفر، طهران قدیم، تهران: انتشارات معین، 

.1381

اگرچـه آن بـرات یک شـادی خرمـا و چند دانه 
شکرپنیر و نعلبکی حلوای شـیره ای بوده، همان 
زحمت تحصیل شـده باشـد، بـه غیـر از نذرهای 
بدنـی و پولـی که هر کس چیزی از آن مثل زنجیر 
زدن، سـینه زدن، روضـه خواندن، زیر بیدق و علم 

رفتـن و دیگـر و دیگر به گـردن می گرفت.

بازار در این میان چه نقشی داشت؟ آیا  

رونق این بخش از جامعه دچار تغییری 

می شد؟

کسـب و کار و فعالیت و کوشـش دنیایی در هر 
طبقـه از طبقـات تعطیل و معـوق گردیـده، مردم 
از هـر کار و شـغل و عمل دسـت کشـیده و اوقات 
خـود را وقـف خدمت به امام شـهیدان و عـزاداری 
او می کردنـد. چـه تنهـا او بود که دنیا و آخرتشـان 
به خاطرش تأمین شـده، یک قـران در راه او، صد 
هـزار قـران بـه مالشـان برکـت داده، بـا نم اشـکی 
بـه مظلومیت آخرتشـان آباد گشـته، بـا قدمی در 
راهـش از خاطـر پیغمبر و امام از ایشـان خشـنود 

می گردیـد.

نگاه جامعه همواره به حادثه عاشورا یک  

نگاه اخالقی بود و در دو ماه محّرم و صفر 

بسیاری تقابل حق و باطِل را در درون خود دنبال 

می کنند و درواقع، چهره بدی به واسطه وقایع کربال 

کریه تر و چهره خیر زیباتر می شود. شما چه برداشتی 

از این اخالقی زیستن جامعه در محّرم و صفر آن 

سال ها دارید؟

ایام عزای حسـینی ایامی بود کـه غرورها خاموش 
و نخوت هـا فراموش و بزرگی ها کنار افتاده، مـرد و زن و 
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پرهیز از نغلتیدن 
در بدعت وظیفه 
اول امام جماعت 
و هیئت امنا در 
برگزاری مراسم 
عزاداری است و 
درواقع حفاظت 
و صیانت از کیان 
مسجد در این 
بخش باید مورد 
توجه قرار گیرد

“

فقط گونه  یا شـکلی از یـک رویداد به گونه دیگر تغییر 
می یابد.

بر این اساس باید گفت پرهیز از نغلتیدن در بدعت 
وظیفـه اول امـام جماعـت و هیئت امنـا در برگـزاری 
مراسـم عـزاداری اسـت و درواقع حفاظـت و صیانت از 
کیان مسـجد در این بخش باید مورد توجه قرار گیرد.
امـا چـه اقداماتـی را به عنـوان تنـوع در عـزاداری 

می تـوان مـورد توجـه قـرار داد؟

حوزه بهداشت1 
بـا توجه به شـیوع کرونـا در ماه محّرم پیـِش رو، در 
بخـش بهداشـت می تـوان اقداماتـی را در دسـتور کار 
قـرارداد کـه پیش ازایـن در مسـجد مـورد عنایـت قـرار 

نگرفتـه بود.
الف( اهدا ماسک

می توانـد  مسـجد  مراسـم،  برگـزاری  از  قبـل 
فراهـم  یک شـکل  پارچـه ای  طـرح دار  ماسـک های 
کـرده و کنـار دِر ورودی مسـجد غرفـه ای برپا کنـد و به 

مراسـم  عـزاداری بـرای اباعبداللـه الحسـین حاال 
بخشـی از سـنت های جامعه ایرانی است و محافظت 
از آن ، جـدای از اجـر معنـوی، اقدامـی فرهنگـی و 
پاسـداری از فرهنـگ ایـن سـرزمین نیـز محسـوب 

می شـود.
امـا بااین حـال بـرای جـذب جوانـان و نسـل جدید 
به این مراسـم، اهالی مسـجد و هیئت نیازمند قدری 
خالقیت و نوآوری هم هستند؛ چراکه پایبندی کامل 
بـه سـنت ها و عـدم نـوآوری در هـر حـوزه فرهنگـی، 
باعـث عـدم همراهی نسـل های جدید خواهد شـد و 

بـه همین دلیـل باید در ایـن بخـش کاری کرد.
پیـش از آنکـه مـواردی بـرای ایـن بخـش شـمرده 
شـود،  بایـد تفـاوت میـان کاربـرد ایجـاد تنـوع و ایجاد 
بدعت را قدری توضیح داد. در فرهنگ لغت معین در 
معنـای واژه بدعـت آمده اسـت نوآوری، به ویژه رسـم یا 
آییـن تـازه ای کـه مورد پذیـرش قرار نگرفتـه یا مخالف 
سـنت پذیرفته شـده باشـد. امـا در معنـای واژه تنـوع، 
معنای گونه به گونه شـدن را مشاهده می کنیم؛ یعنی 

از ماسک تا پاورپوینت
ایجاد تنوع در مراسم عزاداری

سید محمد موسوی نسب
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الزم است که 
مسجد برای 

پوشش مراسم 
خود از بسترهای 

مجازی در این 
بخش بهره گیرد 
تا عزاداران غائب 

هم از فیوضات 
ماه محّرم بی بهره 

نمانند

“

کرونـا مطـرح شـده اسـت. با توجه بـه نوع شـیوع این 
ویـروس که بیشـتر به واسـطه تنفـس اتفـاق می افتد، 
حفـظ این فاصله می تواند سـرعت شـیوع را کم کند. 
فاصله هایـی در حـدود حداقـل یـک و نیـم تـا دو متـر 

می توانـد مفید باشـد. 

پوشش رسانه ای مراسم2 
در محـّرم پیـِش رو احتمااًل برخـی از عـزاداران به 
علـت جلوگیری از شـیوع کرونـا و برخی دیگر به علت 
احتمال ابتال به کرونا در مسجد حاضر نخواهند شد. 
الزم اسـت کـه مسـجد بـرای پوشـش مراسـم خـود از 
بسـترهای مجازی در این بخش بهره گیرد تا عزاداران 
غائـب هم از فیوضات ماه محـّرم بی بهره نمانند. برای 
این منظور چنانچه مسـجد صفحه اینسـتاگرام دارد، 
برنامـه ای ترتیـب دهید تا به صـورت زنده مراسـم های 
مسـجد از این صفحه پخش شود و اگر چنین امکانی 
برای مسجد فراهم نیست، از صفحات اهالی مسجد، 
به خصـوص آنهـا که صفحـه پرطرفـداری دارنـد، بهره 
بگیرد. برای این منظور الزم اسـت اجازه قرار دادن پایه 
گوشی همراه در نزدیکی محل قرار گرفتن سخنران و 
مداح داده شـود و حتی برای ارائه کار باکیفیت بهتر از 
طبقـه دوم هم بهره گرفته شـود. اگر چنیـن برنامه ای 
مدنظر شـما نیسـت و فرد دیگـری اجازه ایـن برنامه را 

خواسـت، با او نهایت همکاری را داشـته باشید.
همچنیـن نکتـه اخالقی و مهمـی کـه هیئت ها و 
مسـاجد بایـد بـه آن توجه کنند، این اسـت کـه حق و 
حقوق همسـایه های مسـجد در این ایام حتمًا رعایت 
شـود. بـا توجـه بـه اینکـه بسـیاری از ایـن مراسـم ها 

همـۀ عزاداران و مسـجدی ها، ماسـک متحدالشـکل 
اعطـا نمایـد. ایـن اقـدام هم زمـان هـم از ورود افـراد 
بی ماسـک بـه مسـجد جلوگیـری می کنـد و هـم یک 
اقـدام انسان دوسـتانه منطبـق بـر دسـتورالعمل های 
بهداشـتی به شـمار مـی رود. همچنین حس یکسـان 
بـودن همـه در عـزای سیدالشـهدا را به نوعـی تازه 

تداعـی می کنـد.
ب( استفاده از ظروف یک بارمصرف گیاهی

در محّرم امسـال اسـتفاده از ظروف یک بارمصرف 
گیاهـی اقدامـی اسـت کـه می توانـد به بهداشـتی تر 
 شـدن پذیرایـی از عـزاداران اباعبداللـه الحسـین
کمـک کنـد و هم زمـان به تولیـد زباله پالسـتیکی که 
تهدیدکننـده جـدی محیط زیسـت اسـت، نینجامد. 
لیوان، بشـقاب و قاشق های یک بارمصرف گیاهی در 

بـازار یافت می شـود.
ج( تشکیل گروه همیار پاکبان

برای رعایت بهداشت محیطی مسجد و خیابان ها 
و کوچه هـای اطـراف آن، گروهـی سـه تـا ده نفـره )بـا 
توجه به جمعیت حاضر در مسـجد( را تشکیل دهید. 
با ارائه تجهیزات بهداشـتی به آنها از لباس مخصوص 
تا دستکش و ماسک و کیسه  زباله و غیره، آنها را مأمور 
کنیـد در حین و پـس از هر وعده پذیرایی از عـزاداران، 
کار خـود را آغـاز نماینـد و نظافـت محـدوده مسـجد را 

دهند. انجام 
د( رعایت فاصله گذاری 

یکی از مهم ترین مواردی که جلوی رشـد و سـرایت 
ویـروس کرونا را می گیرد، حفظ فاصله  فیزیکی اسـت 
کـه از طریـق منابـع پزشـکی و سـتاد ملـی مبـارزه بـا 
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یـک گروه منسـجم و سـریع، ظروف غـذای عـزاداران 
را پیـِش روی آنهـا قـرار دهیـد. هر شـب الزم اسـت این 
سـاعت پخش غذا جابه جاشـده و نگهبانی و حراست 
از آشـپزخانه مسـجد بـه نحـوی باشـد کـه احتمـال 

ازدحـام جمعیت پاییـن و پایین تـر بیاید.

ارائه محتوا4 
ایـن روزها قالب های ارائه محتـوا تنوع زیادی 
یافتـه اسـت و بهره گیـری از ابـزار جدیـد در این بخش 
می توانـد گامـی مثبـت و روبه جلـو بـرای مسـجد و 

عـزاداران محـرم به حسـاب آیـد.
الف. استفاده از پروژکشن و پاورپوینت

برای  روحانی مسـجد این امکان را فراهم کنید که 
بـرای ارائـه محتـوای خود بتوانـد از قالب هـای نو بهره 
بگیـرد. برای مثال یک پرده و پروژکشـن در کنار منبر، 
جاگـذاری کنید تا سـخنران از طریـق لپ تاب یا تبلت 
خـود بتواند به صورت دقیق تری محتوای خـود را ارائه 
کنـد. پـس از مراسـم می توانیـد پاورپوینـت محتوایی 
سـخنران را هم در دسـترس مخاطبان فضای مجازی 

مسجد بگذارید.
ب. تعیین وقت برای پرسش و پاسخ

از سخنران بخواهید در کنار سخنرانی نیم ساعتی 
را در مسـجد برای پرسـش و پاسـخ احتمالی، وقت در 
نظر بگیرد. بهتر اسـت این زمان بالفاصله بعد از منبر 
باشـد. توجه داشـته باشـید که مخاطـب جـوان امروز 
بـه یک سـخنرانی با دیـد نقد نـگاه می کنـد. بنابراین 
ایجـاد فرصـت پرسـش و پاسـخ می توانـد احتـرام بـه 
روحیـه پرسشـگری در مسـجد و به خصوص مخاطب 

جوان و هوشـمند باشد

در فضـای بـاز حیـاط یـا خیابان هـای اطـراف مراکـز 
مذهبی برگزار می شـود، حتمًا باید رضایت و آسـایش 
همسـایه های محـل در نظـر گرفتـه شـود و در صورت 
امکان امام جماعت و امنای مسـجد تشـکر ویژه ای از 

همسـایه ها بـه عمـل آورند. 

تنوع در پذیرایی3 
الف( خوشامدگویی به عزاداران

کمتـر اتفـاق می افتد که کسـی در ورودی مسـجد 
بـه عـزاداران حسـینی خوشـامد بگویـد. این سـنت و 
به نوعـی ادای احتـرام بـه عـزاداران را در روضه هـای 
خانگـی که میزبان یک شـخص خاص اسـت، شـاهد 
بوده ایـم. در محـّرم امسـال می توانیـد بـا قـرار دادن 
دو صندلـی در کنـار دِر ورودی مسـجد بـرای یکـی از 
اعضـای هیئت امنـا و یکـی از بزرگ ترهای مسـجد، از 
عزاداران حسـینی استقبال کنید. اعضای هیئت امنا 
می توانند در هر شـب از دهه اول به صورت چرخشی، 
همراه شـخص دیگر وظیفه خوشامدگویی و استقبال 

از عـزاداران را انجـام دهند.
ب( پذیرایی با رویکرد عدم ایجاد ازدحام

اگر به محل سـکونت نیازمندان دسترسـی دارید، 
پذیرایی مسـجد را با تحویل غذا بر در منزل آنها انجام 
دهیـد و از ایجـاد ازدحـام در مسـجد بـرای پذیرایـی از 
عـزاداران جلوگیـری کنیـد. اگر بـرای شـما پذیرایی از 
مسـجد یـا در مسـجد اهمیـت دارد، سـازوکار تحویـل 
غـذا را بایـد به گونه ای بچینیـد که به هیچ وجـه ازدحام 
ایجاد نشـود. بـرای این منظور قـرار دادن غـذا روبروی 
هـر عـزادار در مسـجد  می توانـد یـک گزینـه مطلـوب 
باشـد. به صـورت ناگهانی و پیش بینی نشـده توسـط 
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می شـود و زبان الکنشان از پِس سکوتی تلخ، با تو داد 
سـخن می کنـد و خود را غریـب خوانده و تـو را حبیب 

می خواننـد .... 
می دانـم کـه کربـال را ِمثـل و عاشـورا را ماننـدی 
نیسـت، امـا آثـار حماسـه ات در رگ هـای عالـم جاری 
اسـت. ای حبیـب خـدا! یقیـن دارم که یـاران تو هرگز 
تکرار نخواهند شـد، اما باورم این اسـت که این دعوت 
تـو نه فقـط بـرای حبیب بـن مظاهر، بلکـه بـرای همۀ 
تاریـخ بـود؛ هـم گذشـته و هم آینـده! اگـر غیـر از این 
اسـت، پس چـرا حضرت زکریـا پیـش از تولدت بر 
تـو گریسـت و از خداوند درخواسـت کرد بـه او فرزندی 
عطا کند که با شـباهت به تو، وجودش را نثار محبوب 

در آغاز اگرچه موالیم هسـتی، بگـذار تو را حبیب خدا 
بخوانم، نه موال. اگرچه محبوبم هستی، بگذار تو را به 

خدا نسـبت دهم، نه بـه خودم.
مـوالی مـن! با تـو با زبـان خودت سـخن می گویم. 
گوینـد تـو بـودی کـه در دعـوت حبیب بـن مظاهـر به 
سـفر رسـتگاری، خود را غریب خواندی و  او را حبیب، 
و نگاشـتی: »مـن الغریب إلی الحبیب؛ از حسـین بن 
علـی بـه حبیب بـن مظاهـر ... و امـا بعـد؛ حبیـب، 

خـودت را به مـا برسـان ...«. 
ای حبیـب خـدا! بـار دیگـر تقویـم ورق خـورد و بـه 
ماه محّرم رسـید؛ ماهی که دل عاشـقانت از پِس غباِر 
غربـِت روزهـای سـخت و تاریـک، بـا عشـق تـو مصفا 

من الغریب إلی الحبیب
به تو ای دوست سالم

زهرا نصیری
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اگرچه موالیم 
هستی، بگذار 
تو را حبیب خدا 
بخوانم، نه موال. 
اگرچه محبوبم 
هستی، بگذار تو 
را به خدا نسبت 
دهم، نه به خودم

“

صیقـل ده کـه در این وانفسـای گمراهی، چشـم های 
کم سویمان شـاهراه روشـنتان را بیابد.

ای حبیـب خـدا! َمثـل شـما، َمثـل کشـتی نـوح 
اسـت. خداونـد بـا محبت شـما بر مـا منت نهـاده و به 
جای گرفتن در این کشـتی نجات امیدوار کرده است. 
می دانـم کـه محبت نیز باید تـوأم با معرفت باشـد و در 
عمـل ظهـور پیـدا کنـد، امـا در این مـورد هم، تـو باید 

کمک و هدایتـم کنی.
ای حبیـب خـدا! هـرگاه بـا تو سـخن می کنـم، در 
نهایـت به یک حقیقت می رسـم؛ اینکه مـن از تو هیچ 
نمی دانـم، جز اینکه »دوسـتت دارم«. این هم از ناحیۀ 

تـو خواهـد بود که معرفتی بـر محبتم بیفزایی.
ای حبیـب خـدا! سـخنم بـه درازا کشـید، اما مثل 
همیشـه نتوانسـتم بگویـم کـه چـرا و چقـدر دوسـتت 

دارم. 
سالم بر تو؛

سالم بر ُمحّرَمت؛ 
سـالم بـر بیـرق عزایت کـه َعَلـِم معرفت بـرای اهل 

ایمان اسـت؛
سالم بر عاشقانت؛

سالم بر اشک هایی که برای تو سرازیر می شود؛ 
سالم بر قلب هایی که برای تو می تپد؛

سـالم بـر قلـب مهربانت کـه حتی در سـخت ترین 
شـرایط نبـرد، ِمهـر و عطوفـت را از هیچ کـس دریـغ 

نکـردی؛
سالم بر تو که عشق و عرفان را به حماسه آوردی؛

سـالم بـر تـو، روزی کـه متولـد شـدی و روزی کـه 
بـه زیباتریـن شـکِل ممکن، عشـق را معنـای بی تکرار 

بخشیدی.
به تو ای دوست، سالم ...

کنـد؟ خداونـد نیز در سـال های پیـری، یحیـی را به او 
عنایـت کـرد؛ یحیایی که گرچـه پیش از تو، در مسـیر 
تـو و هماننـد تـو فدای محبوب شـد و همیـن صبغه او 

را جاودانـه کرد. 
تردیـد نـدارم کـه دعوتت بـرای آیندگان نیز بـود. تو 
در کربـال همۀ تاریخ را فتح کردی؛ وقتی که فرمودی: 
»هـل مـن ناصـر ینصرنـی؟«. بـاور نـدارم تـو از کسـی 
یـاری طلبیده باشـی. نه، باورم این اسـت کـه تو با این 
جملـه ات، به همۀ تاریخ فرمودی: »آیا کسـی هسـت 
کـه بخواهـد یـاری اش کنـم؟!«. چـون حقیقـت ایـن 
اسـت کـه همـۀ حبیب هایـی کـه بـه یـاری ات آمدند، 
در واقـع خـود از ناحیـۀ تـو یـاری شـدند و چـون بـه تـو 

پیوسـتند، از تنگناهای نْفس و دنیا رسـتند.
»هل مـن ناصر ینصرنی«ات در تاریخ جاری شـده 

و اکنون به ما رسـیده اسـت. 
ندایـت  پاسـخ  در  می خواهـم  خـدا!  حبیـب  ای 
بگویـم: لبیـک! به فریادم برس، دسـتی خالـی و دلی 
ُپـر امیـد دارم، مرا نیز یـاری کن و از تنگناها و منجالب 

نفـس و روزمرگـی و دنیـای شـلوغ ِبَرهان.
ای حبیـب خدا! با زبـان فرزندت مهـدی در زیارت 
ناحیۀ مقدسـه، خطابت می کنم: »اگرچه زمانه مرا به 
تأخیر انداخت و مقدرات الهی مرا از یاری تو بازداشـت 
و نبـودم تـا بجنگـم بـا کسـانی کـه بـا تـو جنگیدنـد و 
خصومـت نمایـم با کسـانی کـه با تـو اظهار دشـمنی 
کردنـد، در عوض صبح و شـام بر تو مویه می کنـم ...«.  
ای حبیـب خـدا! مـا را چنـان دریـاب و یـاری فرمـا 
کـه به دعـوت فرزنـدت مهدی، لبیک کوفـی نگوییم؛ 
بلکه حبیب وار پاسـخش را بدهیـم و یاریگر حقیقی او 
باشـیم. در دنیایی که هـر روزش آشـفته تر و ُپرتردیدتر 
از روز قبل است، چنان قلبمان را به محبت و معرفتت 


