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دلتنگی ملیترین سردار ایرانی
به وقت
ِ

امسال

ایام فاطمیــه همزمان

در ایــن بخــش از ماجــرا تحلیلهــا و

شــــد بـــــا شـــهـــــادت

دالیــل ایــن تــرور نابخردانــه مطــرحشــد؛ از

مــرد بزرگــی کــه در راه

ســخنان دولتمــردان امریکایــی گرفتــه تــا

رســیدن بــه معبــود خــود ســر از پــا نشــناخت

شــخصیتهای سیاســی داخلــی .دونالــد

و عاشــقانه و شــیدا بهدنبــال شــهادت

ترامــپ ،رئیسجمهــور وقــت امریــکا در

میدویــد تــا در نهایــت خداونــد او را بــه ایــن

همــان زمــان ،در نشســتی خبــری اعــام کــرد

مقــام نائــل کــرد.

کــه بــه دســتور مســتقیم وی تــرور ســردار

ســاعت یکوبیســت دقیقــه صبــح جمعــه

ســلیمانی انجــام شــده اســت .همزمــان

در تاریــخ  13دیمــاه  1398اتفاقــی در عــراق

رابــرت اوبرایــن ،مشــاور امنیــت کاخ ســفید

افتــاد کــه هرگــز از یــاد مــردم ایــران نخواهــد

در توجیــه ایــن تــرور ،ایــن اقــدام را دفــاع از

رفــت .انفجــاری در جنــب فــرودگاه بغــداد رخ

جــان ســربازان و مــردم امریــکا دانســت!

داد کــه توجــه تمــام خبرگزاریهــای منطقــه

در پاســـــخ بـــــه ایـــــن گزافهگوییهـــــا

را بــه خــود جلــب کــرد .و آن ،خبــر شــهادت

شــخصیتهای نظامــی و سیاســی ایــران

حــاج قاســم ســلیمانی بــود کــه از قلــب عــراق

نیــز ســکوت نکردنــد و بــه تهدیدهــای خــود

بــه دنیــا مخابــره شــد.

جامــه عمــل پوشــاندند و پایــگاه بــزرگ

ماجــرای تــرور وقیحانــه حــاج قاســم
ســلیمانی دو وجــه داشــت؛ یــکروی آن
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و معــروف عیــن االســد را بــا چنــد فرونــد
موشــک مــورد حملــه قــرار دادنــد.

اتفاقــی بــود کــه در ظاهــر افتــاد و شــخصیتی

امــا روی دیگــر ایــن ســکه داغــی بــود کــه بــر

کــه ســالها در راه مبــارزه بــا دشــمنان

دل ایــران و مــردم آزاده دنیــای اســام نهــاد.

ایــران اســامی بــود ،بــه شــهادت رســید.

ا گرچــه قاســم ســلیمانی ســالهای بســیاری
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در بیابانهــا بهدنبــال قاتــل خــود میگشــت
ً
و آرزوی او اربــا اربــا شــدن در راه محبــوب

بیشــتر و ویرانکنندهتــر بــرای آنهــا خواهــد
ً
ّ
بــود؛ چنانکــه رهبــر معظــم انقــاب نیــز اخیــرا

بــود ،ولــی ایــن داغ ،داغــی اســت کــه هرگــز

در دیــدار بــا خانــواده آن شــهید بــه ایــن نکتــه

ســرد نمیشــود .قاســم ســلیمانی نهتنهــا

اشــاره کردنــد و فرمودنــد« :امــروز ســلیمانی

فــردی بــود کــه ســنگرهای دشــمنان را بــا

در منطقــه مــا نمــاد امیــد ،اعتمادبهنفــس،

عــزت و درایــت فتــح میکــرد ،بلکــه شــخصیت

رشــادت و رمــز اســتقامت و پیــروزی اســت

بینظیــری بــود کــه قلــوب مؤمنــان و اهــل

و همچنانکــه برخــی بهدرســتی گفتهانــد،

حــق را نیــز بــه تصــرف خــود درآورده بــود.

«شــهید» ســلیمانی بــرای دشــمنانش

مــردم ایــران هیچــگاه نمــاز جانســوزی کــه
ّ
رهبــر معظــم انقــاب بــر بــدن چا کچــا ک

خطرنا کتــر از «ســردار» ســلیمانی اســت».

ایــن جملــه نیــز بــرای دشــمنان بهخوبــی

ایــن شــهید عزیــز و همراهانــش اقامــه کردنــد،

قابــل درک اســت کــه شــهید ســلمیانی طــی

فرامــوش نخواهنــد کــرد .ســوزی کــه از دل

دو ســال گذشــته ضرباتــی بــر بدنــه فرســوده

امــام امــت در آن روز مشــهود و مکشــوف

اســتکبار زده کــه ســردار ســلیمانی میبایســت

بــود ،خبــر از علقــه و عالقــه رهبــر امــت

ســالها بــرای ایــن ضربــات تــاش میکــرد.

اســامی بــه ایــن ســرباز بــزرگ داشــت.

مــردم ایــران هرگــز رشــادتها ،شــجاعتها،

ا گرچــه طــی ایــن دوســال رســانههای
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تالشهــا و ســیما و صــورت دوستداشــتنی

معانــد بــرای حــذف نــام و یــاد حــاج قاســم

ایــن مــرد بــزرگ را فرامــوش نخواهنــد کــرد

ســلیمانی تمــام تــاش خــود را کردنــد ،ولــی

پینوشت

خــون پربرکــت ایــن شــهید نشــان داد کــه

 .1دیدار خانواده شهید سپهبد حاج قاسم

خطــر «شــهید» همــواره از «ســردار» بهمراتــب

سلیمانی با رهبر انقالب؛ .1400/10/11
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شراکت پرضرر

اندیشه

چرا بعضی کارهای ما به نتیجه
نمیرسد؟
هادی عجمی

ـس
جایــزه جهانــی بهتریــن معلــم ،یــک جایــزه نفیـ ِ
یــک میلیــون دالری اســت! ایــن جایــزه را بنیــاد
«وارکــی» وابســته بــه یونســکو بــه معلمــی اهــدا
میکنــد کــه ســهم قابلتوجهــی در ایــن حرفــه
داشــتهاســت« .ثریــا مطهرنیــا» آمــوزگار کردســتانی
اهــل بیجــار در جمــع ده معلــم برتــر جهــان ،نامــزد
ایــن رقابــت شــد .خــود ثریــا مطهرنیــا میگویــد:
فقــط بــرای جایــزه در ایــن دوره شــرکت کــردم!
هادی نقوی

مهمانی متفاوت
صفحه11

اما ماجرا چیست؟
مطهرنیا میگوید:
کارم در روســتای همایــون در شهرســتان
بیجــار بــود؛ روســتایی بــا مشــکالت زیــاد .یکــی

محمدصادق حاجیاني

پا کسازی برای پا کیزه شدن
صفحه15

از دانشآمــوزان ،دختــری بــود کــه در حادثــهای
دچــار ســوختگی شــدیدی شــده بــود .بارهــا بــا

پــدرش صحبــت کــردم تــا اجــازه دهــد دخترشــان

ســرزمینم ببینــم .در طــول دوران معلمــی کــه

را بــرای درمــان بــه تهــران بیــاورم .موفــق شــدم

روزهــای پایانــی آن را ســپری میکنــم ،هــر ســال

رضایتشــان را بگیــرم .بعــد از پیگیــری رونــد
ً
درمانــی دختربچــه کــه واقعــا مثــل فرزندانــم

در یکــی از روســتاهای دوردســت و کمجمعیــت
حضــور یافتــم تــا حتــی یــک دانشآمــوز ابتدایــی

دوســتش داشــتم ،هــر روز بــه تعــداد فرزندانــم

بهعلــت دوری و عــدم تــوان مالــی ،از ســوادآموزی

اضافــه شــد .اوایــل فقــط بــه دانشآموزانــی کــه

محــروم نباشــد.
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مشــکل داشــتند کمــک میکــردم ،امــا پــس از

ایشــان دارای دکتــرای برنامهریــزی اســت ،در

مدتــی کــودکان خردســال هــم بــه فرزندانــم اضافــه

دانشــگاه تدریــس میکنــد و دوازده جلــد کتــاب

شــدند .در حــال حاضــر از تعــداد هــزار و صــد

بــه چــاپ رســانده اســت .او فقــط یــک نمونــه

فرزنــدی کــه دارم ،ســیصد نفــر آنهــا دچــار بیمــاری

از مؤمنــان جهــادی کشــور اســت کــه مــدارک و

هســتند و مابقــی مشــکالت دیگــر دارنــد.

مقامــات خــود را کنــار میگذارنــد و بخشــی از

یکســری از بچههایــی کــه در روســتاها
زندگــی میکننــد ،در هزینــه تحصیــل مشــکل

عمــر خــود را بــه خدمــت بــه بنــدگان اختصــاص
میدهنــد.

دارنــد .وقتــی بــا آنهــا آشــنا شــدم بــا کمــک خیریــن
برخــی از مشکالتشــان را حــل کردیــم؛ امــا وقتــی
بیشــتر در زندگــی آنهــا وارد شــدم ،فهمیــدم
مشــکل اصلــی بیــکاری خانوادههاســت.
بــه همیــن علــت بــه کمــک خیریــن یــک
کارگاه خیاطــی راهانــدازی کردیــم.
فقــط بــرای جایــزه [بنیــاد «وارکــی»] در
ایــن دوره شــرکت کــردم ،حتــی یــک ریــال
هــم نمیخواهــم از ایــن پــول بــردارم .همــۀ
پولــی کــه بهعنــوان هدیــه بــه مــن برســد ،هزینــه
درمــان بچههایــم خواهــم کــرد.
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تندیس جایزه جهانی معلم

 ۲۶سال در شغل معلمی و در روستاهای
ـختی راه ،دوری،
دوردســت خدمــت کــردم .سـ ِ

ســرما و گرمــا و همــۀ مشــکالت را تحمــل کــردم
تــا لبخنــد را بــر لــب دانشآمــوزان ابتدایــی

5

امــا ســؤال ایــن اســت کــه رمــز موفقیــت ایــن

ْ َ َّ
َْ ُ ََْ ُ
ـاق؛ 3آنچــه
اســت« :مــا عِ ندکـ ْـم ینفــد َو مــا عِ نــد اللـ ِـه بـ ٍ

افــراد چیســت؟ پاســخ فقــط یــک کلمــه اســت:

نــزد شماســت ،همــه نابــود خواهــد شــد و آنچــه

اخــاص!

نــزد خداســت ،باقــی خواهــد مانــد».

اخالص یعنی چه؟
حضــرت امــام خمینــی نخســتین مرتبــه
اخــاص را اینگونــه تعریــف میکنــد:
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«یکــی از مراتــب آن ،تصفیــۀ عمــل اســت ـ چــه
عمــل قلبــی یــا قالبــی ـ از شــائب ۀ رضــای مخلــوق و
جلــب قلــوب آنهــا ،چــه بــرای َم ْح ِمـ َـدت [مــدح و

کاری کنیــم کــه دیــده شــویم ،ایــن مگسهــا را

مرائیهــا بیارزشتــر و خســیستر اســت».

برای اینکه دیگران
تشویقمان کنند؛
بلکه برای اینکه
سایرین درس
بگیرند

خوبمــان درپــوش بگذاریــم تــا مگــس دورش
جمــع نشــود.

3

شــریک خــوب ،خــوب اســت؛
هرچنــد
ِ

ا گــر ایــن افــراد ،کار را بــرای دیــده شــدن انجــام
میدادنــد ،هیچوقــت موفــق نبودنــد! هــر کــس

هســتم ،ا گــر کســى در کارهایــش غیــر از مرا شــریکم

کارش را بــرای دیــده شــدن انجــام دهــد ،خــودش

قــرار دهــد ،آن عمــل را نپذیرفتــه ،بــه شــریکم

و کارش را باطــل کــرده!

وا گــذارش مىکنــم ،چــون مــن فقــط چیزهایــى

ا گر اخالص نداشته باشیم ،چه میشود؟

گاهی الزم است بعد

بیان شود؛ البته نه

بــه خودمــان نزدیــک کردهایــم .پــس بــر کارهــای

امــا نــه بــرای هــر کاری .خداونــد بهتریــن
ََ َ َ
شــریک اســت و میگویــد« :أنــا خیـ ُـر شـ ِـریکَ ،مـ ْـن
ً
َ
َ
َ
َْ
أشـ َـرک َم ِعــی شـ ِـریکا فِــی َع َم ِلــهِ ف ُهـ َـو ِلشـ ِـریکی ُدونِــی،
َ
َ
َفإن ّــی َلا أ ْق َبـ ُـل إ ّلا َمــا َخ َلـ َ
ـص لِــی؛ 4مــن بهتریــن شــریک
ِ
ِِ

2

کاری ،نتایجش

جــذب نکنــد .مهمتریــن مانــع کارهــای فرهنگــی،
نمیتواننــد دیــده شــدن دیگــران را ببیننــد .ا گــر

از هم ـ ۀ مراتــب ریــا پس ـتتر و صاحــب آن از همــۀ

از به ثمر رسیدن

درپــوش داشــته باشــد تــا مگسهــا را

حســودانی هســتند کــه چــون دیدنــی نیســتند،

ثنــا] یــا بــرای منفعــت یــا بــرای غیــر آن .و در مقابــل
ً
ایــن ،اتیــان عمــل اســت ریائــا .و ایــن ریــای فقهــی،

"

2

کار خــوب ،ماننــد شــرینی اســت ،کــه بایــد

وقتــی کار بــرای دیگــران انجــام شــود ،چنــد
آفــت دارد:

1

مانــدگاری نــدارد :کارهــای مــا ماننــد کنســرو

را کــه پــا ک و خالــص بــراى خــودم باشــد،
مىپذیریــم» .حتــی ا گــر در ذهنمــان ،یکدرصــد
نــگاه بقیــه را هــم شــریک کنیــم ،باختیــم.

یــا میــوه داخــل پوســت اســت؛ ا گــر بــرای

بنابرایــن در کارهــای فرهنگــی ،بهویــژه کار در

دیــده شــدن ،پوســت آن را بکنیــم یــا درش

مســجد ،یگانــه راه موفقیــت و کمتــر شــدن موانــع

را بــاز کنیــم ،دیگــر مانــدگاری نــدارد! ا گــر کار

و دور شــدن حســودان ،اخــاص اســت!

فرهنگــی بــرای دیــدن دیگــران باشــد ،فقــط تــا
مــردم یادشــان هســت ،میمانــد؛ مــردم هــم کــه

6

کجا میتوان دیده شد؟

فرامــوشکار! امــا هــر کاری در آن اخــاص باشــد،

البتــه گاهــی الزم اســت بعــد از بــه ثمــر رســیدن

نــزد خــدا باقــی میمانــد؛ چنانکــه خــودش گفتــه

کاری ،نتایجــش بیــان شــود؛ البتــه نــه بــرای اینکــه

دیگــران تشــویقمان کننــد؛ بلکــه بــرای اینکــه
ســایرین درس بگیرنــد؛ تشــویق شــوند کــه چنیــن

4

حــرف دیگــران مقـ ّـدم اســت :اخــاص کــه
باشــد ،در مــورد جوانــان حــرف و نظــر

کاری یــا کارهــای مشــابهش انجــام دهنــد یــا هــر

جوانــان مســجد برایمــان مهــم اســت؛ در مــورد

نیــت خــوب دیگــر ،بهجــز دیــده شــدن و تشــویق

دیــن و حکــم خــدا ،حــرف امــام مســجد؛ در

شــدن .بــرای نمونــه ،آن خانــم معلــم ،ا گــر از ابتــدا
ً
بــرای دیــده شــدن کارهــا را انجــام م ـیداد ،اصــا

مــورد زنــان ،حــرف زنــان؛ چــون هــر کــدام را بــه
درک صادقانــه از مســائل خودشــان نزدیکتــر

موفــق نمیشــد؛ امــا ا کنــون خــودش را معرفــی

میدانیــم.

کــرده بــا هــدف اینکــه بتوانــد کارهــای خیــر
بیشــتری انجــام دهــد؛ نــه اینکــه فقــط دیــده شــود
و دیگــران َبه َبــه بگوینــد!

5

بــه چشــم آمــدن کارهــا مهــم نیســت:
اخــاص کــه باشــد ،دیگــر برایمــان معــروف
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بــودن ســخنران و مــداح مهــم نیســت؛ بــرای خــدا

بــودن مهــم اســت.

کارهــای هــر عضــوی از هیئتامنــای مســجد،
ا گــر بــرای خــدا باشــد و نــه بــرای دیــده شــدن و
تشــویق شــدن ،نشــانههایی دارد:

1

ســخن مخالــف را تحمــل میکنــد :حرفمــان

6

کارهــا ســرقفلی مــا نیســت؛ کســی بایــد

انجــام دهــد کــه بهتــر انجــام میدهــد.
اینهــا چنــد نمونــه از بــروز اخــاص در کار
هیئتامناســت .نمونههای دیگر را شــما بفرمایید

اخالص که باشد،

ا گــر بــرای رضــای خــدا بــوده کــه او دیــده

اســت؛ پــس منتظــر تشــویق دیگــران نبودیــم کــه

پینوشت

از مخالفــت و تشــویق نشــدن ،ناراحــت باشــیم.

 . 1منبع :رکنا.

2

"

هیئتامنای ماندگار

ســرقفلی نداریــم :اخــاص کــه باشــد،

در مورد جوانان
حرف و نظر جوانان
مسجد برایمان

مــن نداریــم؛ خــدا داریــم :مــن ایــن را گفتم

 .2امام خمینی ،آداب الصالة ،ص .164عبارت حضرت

و خــوب شــد؛ خــوب شــد مــن گفتــم؛ ایــن

امام به این معناست« :پایین ترین مرحله اخالص آن

طــرح مــن بــود ...اینهــا را نداریــم؛ ا گــر موفقیتــی

است که هدف فرد در تمامی اعمال خود فقط جلب

حرف امام مسجد؛

گــزارش میدهیــم ،میگوییــم مســجد ایــن کار را

رضای خداوند باشد و ستایش یا کسب منفعت از

در مورد زنان ،حرف

کــرد؛ صاحــب مســجد ایــن کار را کــرد!

طرف مردم برای شخص مطرح نباشد» .همچنین در

زنان؛ چون هر کدام

تبلیــغ مســجد و هیئتامنــای خــود را

ادامه ایشان نقطه مقابل اخالص را مطرح میکنند تا

را به درک صادقانه

در دیگــر مســاجد نمیکنیــم؛ مگــر بــرای

شخص با شناخت متضاد اخالص ـ که چیزی جز ریا

3

نمونــه و مشــورت بخواهیــم بگوییــم در مســجد

نیست ـ به آن دچار نشود.

محــل مــا ایــن مشــکل یــا کار را خــدا اینگونــه حــل

 .3النحل.96 :

کــرد!

 .4ابنفهد حلى ،آیین بندگى و نیایش (ترجمه عدة

مهم است؛ در مورد
دین و حکم خدا،

از مسائل خودشان
نزدیکتر میدانیم

الداعی) ،ص.359

7

پیششماره7
پاییز1400

برابری را در اینجا ببینید

یادداشت شفاهی از سرکار خانم یوسفی عضو هیئتامنای مسجد بقیةاهلل شهر پیشوا
به کوشش:
سید علی حسنی

مســجد بقی ـتاهلل ،مســجد بســیار فعالــی اســت و
ً
در آن فقــط نمــاز برگــزار نمیشــود .مثــا مــا بــرای

8

زنهــای بیسرپرســت کــه حــدود شــصت نفــر
هســتند ،در اینجــا مشــغول بــهکار شــدند.

بانــوان کالسهــای مختلفــی تــدارک دیدیــم تــا بــه

پیشــوا ،صیفیجــات خیلــی زیــادی دارد؛

آنهــا مهارتهــای گونا گــون را آمــوزش دهیــم و بــه

ازجملــه گل کلــم و کلــم و گلخانههــای خیــار.

اصطــاح ،روی پــای خودشــان بایســتند.

مشــغول تولیــد فرآوردههــای ایــن محصــوالت

در مراحــل ابتدایــی بــرای بانــوان کالس آرایــش

شــدیم .ترشــی و رب و لواشــک تولیــد کردیــم و

و پیرایــش برگــزار کردیــم .دوره دیدنــد ،مــدرک

بــه فــروش رســاندیم .بــه محصــوالت کشــاورزی

فنــی و حرفــهای دریافــت کردنــد و افــراد ماهرتــر

خودمــان هــم ا کتفــا نکردیم .از دماونــد آلو گرفتیم

را جهــت کار معرفــی کردیــم .کار دیگــری کــه در

و رب آلوچــه درســت کردیــم .همچنیــن از جیرفــت

ایــن مســیر انجــام دادیــم ،احــداث پنــج دهانــه

کرمــان ،ســیب آوردیــم و از آن لواشــک و مربــا و ...

مغــازه بــود و هــر مغــازهای را بــه کســی دادیــم کــه

تهیــه کردیــم .در همیــن راســتا مشــغول افتتــاح

توانمندتــر اســت.

جمعهبــازار هســتیم .در نظــر داریــم بهصــورت

خانمهایــی را بــه کالس خیاطــی فرســتادیم

رایــگان یــک ســوله از شــهرداری در اختیارشــان

تــا مهارتهــای خیاطــی ،ازجملــه نــازکدوزی و

قــرار دهیــم .در ایــن فضــای سرپوشــیده و محصــور

ضخیــمدوزی را فرابگیرنــد و ســپس در مســجد

خانمهــا میتواننــد محصــوالت فراوریشــده

یــک کارگاه خیاطــی افتتــاح کردیــم و تمــام

ارائــه کننــد و بفروشــند؛ بــدون اینکــه هیــچ
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هزینـهای بدهنــد! هرچــه منفعــت هســت ،شــامل

روز اول وارد کار شــدند .همــۀ آنهایــی کــه در

حــال خودشــان میشــود.

زمینههــای مختلــف صنعتــی ،تولیــدی و هنــری

در مرحلــه بعــد بــا چنــد کشــتارگاه قــرارداد

وارد کار شــدهاند ،چــه در مغازههــای مســجد و

بســتیم .یکــی کشــتارگاه مــر غ بــود کــه خانمهــا
بــرای َپرکنــی مر غهــا و نظافــت بهتــر طیــور آنجــا

چــه در کارگاههــا و کارخانههــا ،بیمــه هســتند .مــا
هیچکســی را نداریــم کــه بیمــه بازنشســتگی شــامل

مشــغول کار شــدند .بــا یــک دامــداری هــم در

حالــش نشــود.

جوادآبــاد قــرارداد بســتیم تــا خانمهــا بــرای پــا ک

بــا توجــه بــه اینکــه بیشــتر خانههــا ،آپارتمانــی

کــردن کلهپاچــه و ســیراب و شــیردان بــه کشــتارگاه

اســت و خانمهــا دچــار فقــر حرکتــی هســتند و زیــاد

مراجعــه کننــد .کار خیلــی عالــیای بــود.

راه نمیرونــد ،بــرای آنهــا ســالن ورزشــی گرفتیــم و

ک کمیتــه امــداد توانســتیم یــک مرکــز
بــا کمــ 

خانمهــا روزی یــک ســاعت ورزش میکننــد.

نیکــوکاری بــه نــام حضــرت بقیـتاهلل کــه مدیــرش

همــۀ ایــن کارهــا در راســتای رونــق مســجد

امــام جماعت مســجد اســت و یک مرکــز نیکوکاری

اســت .شــرکت در هــر کالســی اعــم از ورزشــی

بــه نــام شــهید قاســم ســلیمانی افتتــاح کنیــم کــه

یــا هنــری یــا صنعتــی ،هزینــه دارد و بســیاری از

خــودم مدیــرش هســتم .در ایــن مرا کــز ،افــراد

مالــی انــدک افــراد
اســتعدادها بهخاطــر تــوان
ِ
شــکوفا نمیشــود .مــا بچههــا را فرســتادیم تــا

ایــن بــار مهارتهــای صنعتــی مثــل لحیـمکاری یــا

رایــگان در کالسهــا شــرکت کننــد و شــرطمان ایــن

ِفـ ِـرزکاری یــا سیانســی را بــه آنهــا آمــوزش دادیــم.

بــود کــه در نمــاز جماعــت حاضــر شــوند .بچههــا

بــا برخــی کارگاههــا قــرارداد بســتیم و از همــان

و خانوادههایــی کــه در نمــاز جماعــت شــرکت

را توانمندتــر کردیــم و بــا برنامهتــر پیــش رفتیــم.

9

پیششماره7
پاییز1400

میکننــد ،در اولویــت بــرای اشــتغالزایی قــرار

خــوب در آن حضــور داشــته باشــد .مــن خــودم

دارنــد و مــا زودتــر آنهــا را ب ـهکار جــذب میکنیــم.

فرهنگــی هســتم .وقتــی دانشآمــوز مــؤدب و

شــاید بتــوان گفــت مهمتریــن کار مــا در مســجد

موفقــی را در مدرســه میبینیــم ،میگوییــم

کــه بــرای اولیــن بــار در ســطح شهرســتان انجــام
تشــرف یــک خانــم اهل ّ
شــدّ ،
ســنت بــه تشــیع

مــادرش چــه خــوب او را تربیــت کــرده؛ چــون
پــدر بیشــتر بیــرون از منــزل اســت و مــادر اســت

بــود .از همــۀ ائمــه جماعــات شــهر و امــام جمعــه

کــه بیشــترین نظــارت را روی فرزنــد دارد .در

دعــوت کردیــم و برنامــه بســیار خوبــی برای ایشــان

شــورای فرهنگــی ،کانــون نخبــگان مســجد و در

برگــزار شــد .نکتــه جالــب اینکــه آن خانــم گفتــه

همهجــا ،اولویتمــان بــا مردهــا نیســت؛ زیــرا زن
و مــرد ّ
مکمــل همدیگــر هســتند و کارهــا را بــا هــم

دیــدم ،دوســت دارم مذهــب خــود را تغییــر دهــم.

انجــام میدهنــد .شــاید بــه برکــت وجــود امــام

اعضــای هیئتامنــای مســجد مــا جــزء افــراد

جماعتمــان اســت کــه ایــن صمیمیــت و همراهــی

بینظیــر شــهر و همــه فرهنگــی و کارمنــد هســتند.

بیــن اعضــا وجــود دارد؛ امــام جماعــت جــوان،

همــه همیشــه پشــتیبان و حامــی همدیگــر و
ً
مخصوصــا مــن بودهانــد .هیچوقــت بنــده بــا دیگــر

بانشــاط و بااخــاق کــه در کارهایــش نــه افــراط
میکنــد و نــه تفریــط .الحمــدهلل بــه برکــت وجــود

اعضــا بــه مشــکل نخــوردهام .اختالفنظــر همــواره

ایشــان ،مســجد برقــرار اســت و همــه فعالیــت

بــوده ،امــا منجــر بــه ایجــاد چالــش نشــده اســت.

میکننــد؛ زن و مــرد ،جــوان و پیــر ،همــه در کنــار

بــود بــا توجــه بــه برنامههایــی کــه در مســجدتان

نیمــی از جمعیــت جامع ـه مــا زنهــا هســتند.
یــک خانــواده زمانــی موفــق اســت کــه یــک مــادر
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نمازگزاران :مهمان
خادمان مسجد :میزبان
هادی نقوی

کبریایــی حضــرت حــق اســت .مهمانــان بــرای

رســم مهمانــی و رســالتهای ایشــان را یــادآوری

اســتفاده بهتــر بایــد موقعیــت و مســئولیت

کنیــم.

خــود را بازخوانــی کننــد تــا بــه آفــت فراموشــی و
خســارت ناسپاســی مبتــا نشــوند؛ چرا کــه فرصــت
بهرهبــرداری و ایــام مهمانــی در ایــن دنیــا محــدود
اســت.

1

پیشنماز ،خادم
و امنای مساجد

ا کرام مهمان

از یکسو مهمان

مؤمــن در جســتجوی ثــواب و تقــرب الهــی

میزبانی یگانه و

و پــروای از معصیــت اســت .یکــی از راههــای

بیمثال هستند

در نوشــتار حاضــر نمازگــزار بهماننــد مهمــان

رســیدن بــه ایــن هــدف ،احتــرام مهمــان و

اســت و متولیــان و مســئوالن مســجد بهمنزلــه

خدمــت بــه اوســت .امــام صــادق میفرمایــد:

میزبــان .پیشنمــاز ،خــادم و امنــای مســاجد

«فضیلــت مهمانــان بــر تــو از فضیلــت تــو بــر ایشــان

از یکســو مهمــان میزبانــی یگانــه و بیمثــال

بیشــتر اســت؛ چرا کــه ورودشــان همــراه بــا آوردن

هســتند و از ســوی دیگــر میزبانانــی در طــول و

رزق فــراوان و خروجشــان همــراه بــا مغفــرت بــرای

تــداوم میزبانــی خــدای کریــم.

توســت» 1.بنابرایــن احتــرام مهمــان و محبــت بــه

ایــن جایــگاه واال در فراینــد تهذیــب اهــل

"

میزبــان حقیقــی ســفره رنگیــن وجــود ،ذات

میــان میزبانــان معمولــی و میزبانــان مســاجد و

و از سوی دیگر
میزبانانی در طول
و تداوم میزبانی
خدای کریم

او ریشــه در ایمــان میزبــان دارد.

مســجد ،تعهــدی دقیــق برای ایشــان ترســیم کرده

مجموعــه متولیــان مســجد اعــم از امــام

اســت .مــا در تــاش هســتیم برخــی شــباهتهای

جماعــت ،هیئتامنــا و خــادم بایــد فضیلــت
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و جایــگاه نمازگــزاران را باالتــر از خــود بداننــد و

حکــم ادویــه اســت؛ برخــی الزم ،و گاهــی اضافــه

در خدمــت بــه ایشــان سســتی نورزنــد .احتــرام

اســت و دســتپخت و محصــول اندیشــه را زیــر

نمازگــزاران کــه ولینعمتــان مســجد هســتند،

ســؤال میبــرد!

بــه آمــاده کــردن وســایل معنــوی و مــادی بــرای

نظــم در اجــرای نمــاز جماعــت ،جلســات

عبــادت و اظهــار بندگــی اســت .پیشــنهادهای

پرســش و پاســخ ،اســتفاده از نیــرو و نشــاط

مــا بــرای امــام و هیئتامنــا و خــادم مســجد

جوانــان در برنامههــای فرهنگــی و مشــورت و

جدا گانــه طــرح میشــود.

نظرخواهــی از زنــان و مــردان صاحبتجربــه،
کام مهمانــان خانــه خــدا را شــیرینتر خواهــد

الف) پیشنماز
نرمافــزار پذیرایــی کافــی و مناســب از

صفــا و جذابیــت مســجد تــا حــد زیــادی در گــرو

نمازگــزاران بهدســت امــام مســجد اســت .تغذیــه

صفــای باطــن و نورانیــت امــام آن اســت .بنــای

جماعــت بــا ارائــه ســخنان مســتدل و مســتند و

نخســتین مســجد النبــی فاقــد گنبــد و گلدســته

مواعــظ دلنشــین صــورت میپذیــرد .او بایــد در

و فــرش و برخــی امکانــات فعلــی مســاجد بــود؛

تهیــه مطالــب از نابتریــن مــواد اولیــه ،یعنــی

امــا نمــاز و کالم روحافــزا و مــرام دلنشــین پیامبــر،

آیــات و احادیــث محکــم اســتفاده کنــد .نقــل قــول

مســلمانان را بــه مســجد میکشــاند.

بــزرگان ،تاریــخ ،شــعر و تعریــف خــواب و غیــره در
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ســا خت .

دانشــجویان و طــاب از سراســر ایــران بــرای

حضــور در نمــاز جماعــت مرحــوم آیـتاهلل بهجــت

درســت و بههنــگام ،مشــورت بــا علمــا و اســتقبال

بــه قــم میآمدنــد .آنهــا پــس از تشــرف بــه بــارگاه

از کمــک نمازگــزاران ،دلانگیــزی و لــذت معنــوی

نورانــی حضــرت معصومــه و زیــارت ایشــان ،در

مهمانــان را بــه ارمغــان مــیآورد.

مســجد حضــرت فاطمــه بــه آیــتاهلل بهجــت

عملکــرد جناحــی ،ترشرویــی ،تفرقــه و

اقتــدا میکردنــد .هنــوز خاطــرات شــیرینکامی

مســئولیتگریزی ،دلهــای آمــاده نســل نــو را از

و صفــای ایــن مســافران در مجالــس مختلــف

ایــن ســفره نورانــی محــروم خواهــد کــرد.

تعریــف میشــود و خاطــر نمازگــزاران و شــنوندگان
رفتــار و منــش پیامبرانــه پیشنمــاز ،مهمانــان

حضــرت ابراهیــم یکــی از انبیــای اولوالعــزم و

را بــه حضــور و توقــف بیشــتر در مســج د ترغیــب
ْ
مؤمنــان برخــی مســاجد را بــا حــال و
میکنــد.

خلیــل اهلل بــود .خــدای متعــال او و فرزنــدش
اســماعیل را مأمــور تطهیــر خانــهاش بــرای

هــوای دیگــری وصــف میکننــد .حســن باطــن،

طوافکننــدگان ،معتکفــان و اهــل رکــوع و ســجود

برتــر از رنــگ و رونــق و زیبایــی ظاهــری مســجد

میکنــد 2.ایــن بیــان قرآنــی ،تطهیــر و نظافــت

اســت .مهــر ،ایثــار ،عدالتطلبــی و انقالبیگــری

مســجد را در ردیــف کارهــای پیامبــران قــرار

نقطــه جــذب اصلــی مســجد اســت؛ نــه گنبــد و

میدهــد .خــادم بایــد از روی میــل و رغبــت کار

گلدســته و کاشــیکاریهای هنرمندانــه.

کنــد و خیــال نکنــد کــه نقــش او در ســطح پاییــن
اجتماعــی اســت .بــا ایــن دیــدگاه ،اســتقبال و

ب) هیئتامنا

لبخنــد بــه مهمانــان کوچــک و بــزرگ مســجد کار

ســفرهای بابرکتتــر اســت کــه دســتهای

دشــواری نیســت .حتــی زود آمــدن و دیــر رفتــن و

بیشــتری بــه آن دراز شــود .هیئتامنــا بایــد بــا

در مســجد ،بــه امــری عبــادی و
بــاز نگهداشــتن ِ

نگاهــی فرا گیــر تمــام اهالــی را بــر ســر ســفره عمــران

لذتبخــش تبدیــل خواهــد شــد.

مســجد دعــوت کنــد.
در تقســیم کارهــا ،ســاماندهی ســختافزاری
بــا هیئتامنــا و انتخــاب عالــم و خــادم مناســب

2

ً
معموال با خانواده
میرویم و
بهترین لباسها
را میپوشیم؛ با
ظاهری مرتب و
معطر و با رویی
خوش .سخنی

پیشدستی بر غذا!

نمیگوییم که

پیشدســتی میزبــان در غــذا خــوردن و

صاحبخانه

بــا ایشــان اســت .گاهــی نــور و رنــگ و ســاختمان

ادامــه تــا پایــان هــر وعــده ،از آداب مهمــانداری

ســاده مســجد میتوانــد دلهــای پــا ک نوجوانــان

اســت .در حدیثــی از امــام صــادق میخوانیم:

را بــه خــود جلــب و جــذب کند .در مقایســه کلیســا

«هــر گاه رســول خــدا بــا گروهــی همغــذا میشــد،

و دیــر و مســجد ایــن مهــم بهتــر خودنمایــی

اولیــن شــخصی بــود کــه بهطــرف غــذا دســت

میکنــد.

میبــرد و آخریــن کســی بــود کــه دســت از غــذا

شــفافیت در مســائل مالــی ،اطالعرســانی

"

را طــراوت میبخشــد.

ج) خادم
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رنجیده شود و
تابع برنامههای او
هستیم

میکشــید تــا آن گــروه غــذا بخورنــد» .روشــن
3

13

اســت کــه ایــن ســنت زیبــا راحتــی و آســایش

بــوی بــد دهــان و جــوراب و پــای عــدهای ناراحــت

مهمــان را در پــی دارد.

میشــوند .بــازی بــا گوشــی یــا ســخن بــازار دنیــا نیــز

عبــادت و مجالــس اهلبیــت غــذای روح مــا
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پاییز1400

حــال خــوش اهــل مســجد را از بیــن میبــرد.

اســت .آیــا در مســاجد مــا ایــن ســنت مهمانــداری

مجموعــه ایــن نــکات زمانــی کــه توســط

برپــا میشــود؟ گاهــی متولیــان امــور در کنــار

مســئوالن مســجد رعایــت شــود ،آنــگاه هــم

ســفره نمــاز جماعــت و مجلــس دعــا و مراســم

الگویــی بــرای دیگــران اســت و هــم ا گــر زمانــی نیــاز

مســجد حضــور ندارنــد .حتــی در برخــی مناطــق

بــه تذکــر شــد ،ســخن آنــان نافــذ اســت.

کوچــک در خــود مســجد هــم حاضــر نمیشــوند!
ایــن امــور باعــث ســوءتفاهم مأمومــان و تضعیــف
کارکــرد مســاجد میشــود.

کوتاه سخن
خــدای متعــال ،کریمتــر از آن اســت کــه
مهمانــش را رد کنــد .همچنیــن از تعلیمــات
4

رسم مهمان

"

سفرهای بابرکتتر
است که دستهای
بیشتری به آن دراز
شود .هیئتامنا
باید با نگاهی فرا گیر
تمام اهالی را بر سر
سفره عمران مسجد

دعوت کند

همانگونــه کــه اشــاره شــد ،متولیــان امــر

اســت کــه« :کســی کــه بــه خــدا و روز قیامــت ایمــان

مســجد ابتــدا خــود مهمــان خداونــد کریــم

دارد ،بایــد مهمانــش را گرامــی بــدارد» .بنابرایــن

هســتند .حــال الزم اســت از خــود بپرســیم :هنــگام

امیــد اســت قــدر مهمانــان خــدا را بدانیــم و ادب

مهمانــی رفتــن چــه چیزهایــی را رعایــت میکنیــم؟
ً
معمــوال بــا خانــواده میرویــم و بهتریــن

مهمانــی در بهتریــن نقــاط زمیــن را رعایــت کنیــم.
بــا ایــن نــگاه مناســبات مســجد را بهتــر تشــخیص

لباسهــا را میپوشــیم؛ بــا ظاهــری مرتــب و

خواهیــم داد

معطــر و بــا رویــی خــوش .ســخنی نمیگوییــم کــه

پینوشت
َ ْ ُُ ْ َ َْ َ َ ْ َُ ْ َ ْ َ َ َْ ْ َ َ َ ُ
« . 1فضلهم علیک أکثر ِمن فض ِلک علی ِهمِ ،إذا دخلوا
ْ َ
َ َ ْ َ َ َ ُ َ َّ
َ
َ َ
ّ
الر ْز ِق الک ِث ِیرَ ،و ِإذا خ َر ُجوا خ َر ُجوا
علیک دخلوا ِمن الل ِه ِب ِ
ب ْال َم ْغف َرةِ َل َ
ک» .هدایة األمة إلى أحکام األئمة،
ِ
ِ

مؤمــن در چهــرهاش نمایــان اســت و ثــواب

ج ،8ص.97

نمازگــزار معطــر چندیــن برابــر اســت.

 .2بقره.125 :
َ َ َ َ َ ُ ُ َ
َ ْ َ َْ َ
َ
ّ
ّ
« .3عن أبِی عب ِد الل ِه قال :کان رسول الل ِهِ إذا
َْ َ َ
َْ
َ
َ َ
أک َل َم َع الق ْو ِم أ َّول َم ْن َیض ُع َی َد ُه َم َع الق ْو ِم َو ِآخ َر َم ْن
َ
َ َ ْ ُ َْ
َی ْرف ُع َها ِإلى أ ْن َیأک َل الق ْو ُم» .کلینی ،الکافی ،ج،6

صاحبخانــه رنجیــده شــود و تابــع برنامههــای
او هســتیم .بــه اســتثنای کــودکان ،بهتــر اســت
همگــی در نمــاز جماعــت مشــارکت کنیــم .شــادی

امــام خمینــی همیشــه هنــگام نمــاز از
عطــر و بــوی خــوش اســتفاده میکردنــد و شــاید
بــدون بــوی خــوش بــه نمــاز نایســتاده باشــند.

14

پیامبــر بــه امیرالمؤمنیــن و حضــرت فاطمــه
5

حتــی در نجــف هــم کــه نمــاز شــب را در پشــت

ص.285

بــام منــزل میخواندنــد ،شیشــه عطــری همــراه

 .4شیخ صدوق ،األمالی ،ص.467

خــود میبردنــد .متأســفانه گاهــی نمازگــزاران از

 .5کلینی ،الکافی ،ج ،6ص.285
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روشهای پیشگیری و برطرف کردن نجاست از مسجد
محمدصادق حاجیانی

"

پا کسازی برای پاکیزه شدن

قبل از نجس

شدن مسجد ،آیا
راهکاری برای دفع
نجاست هست؟

مســاجد محــل ارتبــاط بــا مظهــر پا کــی اســت؛
ّ
مطهــر؛ 1پــا ک و
خدایــی کــه طاهــر اســت و

راهکارهــای رفــع و برطــرف کــردن نجاســت،

دفع و دفاع ،یعنی

ذکــر ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه قبــل از نجــس

اقدامات بازدارنده

پا ککننــده؛ بلکــه اطهــر الطاهریــن 2اســت.

شــدن مســجد ،آیــا راهــکاری بــرای دفــع نجاســت

در جهت نجس

مســاجد بهعنــوان خانههــای خــدا روی زمیــن،

هســت؟ دفــع و دفــاع ،یعنــی اقدامــات بازدارنــده

نشدن مسجد

بایــد از هــر نــوع آلودگــی دور باشــد؛ هــم آلودگــی

در جهــت نجــس نشــدن مســجد .بــه بیــان دیگــر

باطنــی ،ماننــد اغــراض و اهــداف غیرالهــی در

چگونــه پیشــگیری کنیــم؛ چــون پیشــگیری بهتــر

ســاخت و مدیریــت مســجد ،و هــم آلودگــی

از درمــان اســت.

ظاهــری .یکــی از بدتریــن آلودگیهــای ظاهــری،
ً
نجاســات اســت کــه عمیقــا بــا آلودگــی باطنــی

راهکارهای دفع نجاست (پیشگیری)

مرتبــط اســت.
قبــل از بیــان احــکام طهــارت مســجد و

1

در احــکام مســجد ،ورود اطفــال و دیوانــگان
بــه مســجد جــزو مکروهــات شــمرده شــده

15

اســت .البتــه حضــور در مســجد بــرای کودکانــی

رفــع نجاســت اســت ،یعنــی برطــرف کــردن آلودگــی

کــه طهــارت را رعایــت میکننــد و در حــال آمــوزش

از مســجد کــه عبــارت اســت از:

پیــش از بلــوغ هســتند ،بســیار پســندیده اســت.
امــا افــرادی کــه ایــن احــکام را متوجــه نیســتند

داخــل دیــوار مســجد حــرام اســت .و هــر کــس
ً
بفهمــد کــه نجــس شــده اســت ،بایــد فــورا نجاســت

شــاید منــع ورود ایــن افــراد یکــی از راههــای

آن را برطــرف کنــد .احتیــاط واجــب آن اســت کــه

پیشــگیری از نجاســت مســجد باشــد.

طــرف بیــرون دیــوار مســجد را هــم نجــس نکننــد.

و رعایــت نمیکننــد ،حضورشــان کراهــت دارد.

پیششماره7
پاییز1400

2

از مکروهــات دیگــر ،خوابیــدن در مســجد

و ا گــر نجــس شــود ،نجاســتش را برطــرف ســازند،

اســت .احتــام موجــب جنابــت میشــود

مگــر آنکــه واقــف ،آن را جــزو مســجد قــرار نــداده

و حضــور جنــب در مســجد حــرام اســت و نیــز
ش مســجد
ممکــن اســت از لبــاس جنــب بــه فــر 

ســرایت کنــد .پرهیــز از چنیــن مکروهاتــی،

"

ا گر تعدادی از افراد
که شیوه پا ک کردن
مسجد را میدانند،
مشغول این خدمت
شدند ،تکلیف از
دیگران برداشته
میشود

باشــد.

2

ا گــر نتوانــد مســجد را تطهیــر کنــد ،یــا
کمــک الزم داشــته باشــد و پیــدا نکنــد،

هــم رعایــت ادب و شــأن مســجد اســت ،هــم

تطهیــر مســجد بــر او واجــب نیســت .ولــى ا گــر

پیشــگیری از وقــوع نجاســت.

بىاحترامــى بــه مســجد باشــد ،بنابــر احتیــاط
واجــب بایــد بــه کســى کــه مىتوانــد تطهیــر کنــد،

راهکارهای رفع نجاست (درمان)
نکتــه مهــم در تطهیــر مســجد ایــن اســت

اطــاع دهــد.

3

ا گــر جایــى از مســجد نجــس شــود کــه

کــه تطهیــر مســجد از نجاســت ،واجــب فــوری و

تطهیــر آن بــدون کنــدن یــا خــراب کــردن
َ
ممکــن نیســت ،بایــد آنجــا را بکننــد ،یــا ا گــر خرابــى

واجــب فــوری یعنــی بــدون تعلــل و تأخیــر بایــد

زیــاد الزم نمىآیــد ،خــراب نماینــد .هزینــه پــر

نجاســت را برطــرف کــرد .پــس ا گــر وقــت نمــاز
ً
وســیع اســت ،مثــا تــا غــروب آفتــاب چنــد ســاعت

کــردن چالــه و تعمیــر خرابــى بــر کســى اســت کــه

کفایــی اســت.

باقــی مانــده و پــس از اذان ظهــر متوجــه شــدیم
دیــوار یــا فــرش مســجد ،نجــس شــده اســت ،بایــد
ً
فــورا اقــدام بــه تطهیــر کنیــم.
واجــب کفایــی یعنــی ا گــر تعــدادی از افــراد کــه
شــیوه پــا ک کــردن مســجد را میداننــد ،مشــغول
ایــن خدمــت شــدند ،تکلیــف از دیگــران برداشــته
میشــود و همــان تعــداد کفایــت میکنــد.
آنچــه در رســالهها آمــده ،دربــاره راهکارهــای
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1

نجــس کــردن زمیــن و ســقف و بــام و طــرف

مســجد را نجــس کــرده اســت و بــر اشــخاصى کــه
َ
بــراى تطهیــر مســجد جایــى از آن را کندنــد یــا
قســمتى از آن را خــراب نمودنــد ،پــر کــردن چالــه و
تعمیــر جایــى کــه خــراب کردهانــد ،واجــب نیســت.
َ
ولــى ا گــر آن کــس کــه نجــس کــرده بکنــد یــا خــراب
کنــد ،در صــورت امــکان بایــد پــر و تعمیــر کنــد.

4

ا گــر مســجدى را غصــب کننــد و بهجــاى
آن خانــه و ماننــد آن بســازند کــه دیگــر

بــه آن مســجد نگوینــد ،بــاز هــم بنابــر احتیــاط

واجــب ،نجــس کــردن آن حــرام و تطهیــر آن
واجــب اســت.

5

مســجد برســد .البتــه بــرای مســاجدی

ا گــر حصیــر مســجد نجــس شــود ،بنابــر

کــه هنــوز بنــای آنهــا کامــل نشــده ،میتــوان بــا

احتیــاط واجــب بایــد آن را آب بکشــند.

لولهکشــی در چنــد بخــش از مســجد شــیر آب قــرار

ولــى چنانچــه بهواســطه آب کشــیدن خــراب
مىشــود و بریــدن جــاى نجــس بهتــر اســت ،بایــد
آن را ببرنــد .ا گــر کســى کــه نجــس کــرده ُببــرد ،بایــد
خــودش اصــاح کنــد.

6

1

شــلنگ آب بــا متــراژ بــاال کــه بــه کل نقــاط

داد.

2

بایــد توجــه داشــت کــه صحــن داخلــی
مســجد هــم در چنــد نقطــه کفشــور

داشــته باشــد تــا هنــگام شستشــو ،آب بهراحتــی

بــردن عیــن نجــس ماننــد خــون و

خــارج شــود .در ایــن مــورد نیــز ا گــر صحــن مســجد

همچنیــن بــردن چیــزى کــه نجــس شــده

کفشــور نــدارد یــا دیــوار آن نجــس شــده و امــکان

بــه مســجد ،ا گــر بىاحترامــى بــه مســجد باشــد،

خــروج آب نیســت ،بهتــر اســت آن نقطــه بــا آب

حــرام اســت.

3

بــا مشــاهده فتــاوا میتــوان فهمیــد بــر متولیــان
مســجد الزم اســت در ســاخت و تجهیــز آن بــه
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قلیــل پــا ک شــود.

3

بهتــر اســت متولیــان امــر نظافــت مســجد
در پــا ک کــردن آن بهوســیله آب قلیــل،

ایــن نــکات توجــه نمــوده و بــرای رفــع نجاســت

بــه امــام جماعــت مســجد مراجعــه نمــوده

از مســجد لــوازم مــورد نیــاز آن را تأمیــن کننــد کــه

و بــا توجــه بــه جزئیــات ایــن کار ،روشهــای

بــرای نمونــه میتــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:

پا کســازی را نیــز از ایشــان بپرســند

پینوشت
 .1مفاتیح الجنان،
دعای مشلول.
 .2مفاتیح الجنان،
دعای جوشن کبیر،
فراز .۲۷
 .3توضیح المسائل
امامhttps://farsi. ،
khamenei.ir/treatise-imam-con
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یک تیر و دو هدف

مدیریت

راهکارهای جذب معلمان و
دانشآموزان به مسجد
محمدهاشمی

ابعــاد تربیتــی حضــور در مســجد و جماعــات
بــر کســی پوشــیده نیســت .گســتره ایــن
اثرگــذاری شــامل تمامــی انســانها ،در هــر
شــرایط و وضعیتــی اســت .جوانــان و نوجوانــان
رنگپذیرتریــن گروهــی هســتند کــه اســتعداد
حضــور در مســجد و جماعــات را دارنــد .تا کنــون
دســتاندرکاران مســجد تالشهــای مفیــد و
مؤثــری بــرای حضــور ایــن قشــر کردهانــد؛ امــا
هادی پیرمحمدی

راهکارهای کنترل خشم برای حفظ وحدت در مسجد
صفحه22

خواننــدگان محتــرم و دســتاندرکاران گرامــی
مســاجد تجربــه کردهانــد کــه فعالیتهــای جــذب
بهصــورت مقطعــی و ســطحی و ضرباالجلــی،
ّ
ســوای از اینکــه یــک اقــدام مســکن اســت ،یکــی از
بزرگتریــن آفتهایــی بــوده کــه جــذب نوجوانــان

مهدی رزاقي طالقاني

نگاهی به موضوع بهکارگیری رویکرد اداری در امور مسجد
صفحه29

و جوانــان بــه مســجد و جماعــات را تحــت تأثیــر
منفــی قــرار داده اســت.

مــوارد ریشـهای و مؤثــر و ثابــت در جــذب جوانــان

مســجد و دســتاندرکاران مســجد بــا نهادهــا و

و نوجوانــان را مــورد بررســی قــرار دهیــم.

مجموعههایــی اســت کــه دانشآمــوزان از آنهــا

زمانــی کــه صحبــت از جــذب ریشــهای بــه

تأثیــر بیشــتری میپذیرنــد و ارتبــاط بیشــتری

میــان میآیــد ،بایــد دایــره و محــدوده فعالیــت و

بــا آنهــا دارنــد .ازجملــه ایــن نهادهــا میتــوان بــه

اقدامــات را گســترده دیــد و بایــد دنبــال اقداماتــی

مجموعههــای ورزشــی ،تفریحــی و گردشــگری و

بــود کــه بهصــورت مســتقیم و حتــی غیرمســتقیم

مــدارس اشــاره کــرد .حــال در ایــن بیــن مــدارس

بــا موضــوع اصلــی مرتبــط هســتند .تمامــی

نقــش مؤثــر و پررنگتــری در ارتبــاط نوجوانــان و

دســتاندرکاران مســاجد اعــم از امــام جماعــت،

جوانــان ایفــا میکننــد و هــر قــدر دس ـتاندرکاران

مجموعههــا و شــورای فرهنگــی و هیئــت امنــا و...

مســجد بــه مــدارس بپردازنــد ،بــه همــان میــزان

خــود بــر اهمیــت و ضــرورت انجــام کار ریشــهای

نتیجــه خــود را در جــذب و اشــتیاق نوجوانــان و

و مســتمر در جــذب مخاطبــان و نمازگــزاران

جوانــان بــه مســجد و برنامههــای فرهنگــی نشــان

واقــف هســتند .حــال در بیــن مخاطبــان مســاجد

خواهــد داد.

جوانــان و نوجوانــان حســاسترین و مهمتریــن

نقطــه اصلــی و مرکــزی مــدارس را دبیــران و

گــروه بهشــمار میرونــد کــه بایــد در شــیوههای

معلمــان تشــکیل میدهنــد و ارتبــاط دوســویه

جــذب آنــان دقــت نظــر و صبــر بیشــتری در نظــر

بیــن مســاجد و معلمــان ،اقدامــی ریشــهای

داشــت .یکــی از مــوارد حائــز اهمیــت در دعــوت

بــرای جــذب دانشآمــوزان بــه مســاجد بهشــمار
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"

در ایــن جســتار کوتــاه دنبــال آن هســتیم تــا

پیاپــی نوجوانــان و جوانــان ،ایجــاد ارتبــاط

نقطه اصلی و
مرکزی مدارس را
دبیران و معلمان
تشکیل میدهند
و ارتباط دوسویه
بین مساجد و

معلمان ،اقدامی
ریشهای برای جذب
دانشآموزان به
مساجد بهشمار
میرود
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مــیرود .دبیــران محترمــی کــه بعــد از والدیــن

و حتــی انتخــاب اعضــای هیئتامنــا اســت تــا

و همســاالن ،بیشــترین اثــر را در دانشآمــوزان

زمینــه حضــور معلمــان در مســجد تقویــت شــود.

دارنــد؛ دبیرانــی کــه روزانــه نزدیــک بــه ده ســاعت
بــا قشــر نوجــوان و جــوان ســروکار دارنــد؛ معلمانــی
کــه مؤثرتریــن نقــش را در نظــام تشــویق و تنبیــه
پیششماره7
پاییز1400

مسئـــــوالن و دستانـــــدرکاران مـــســـجـــــد

دانشآمــوزان ایفــا میکننــد .در صــورت اقدامــات

میتواننــد بــه بهانههــای مختلــف و در زمانهــای

کارشناســی و منظــم و ایجــاد ارتبــاط مؤثــر بــا

متفــاوت ،در طــول ســال مراســمهایی را ترتیــب

دبیــران و معلمــان و مســئوالن مدرســه ،شــاهد

دهنــد تــا از معلمــان قدردانــی و تشــکر کننــد؛

نتایــج بیبدیلــی در امــر دعــوت جوانــان و

هماننــد روز معلــم ،هفتــه انجمــن اولیــا و مربیــان،

نوجوانــان بــه مســاجد و جماعــات خواهیــم بــود.

و هفتــه امــور تربیتــی.

در ادامــه مختصــری از رویکــرد عملــی مســاجد
و دسـتاندرکاران مســجد و هیئتامنــای محتــرم
دربــاره ارتبــاط مؤثــر بــا معلمــان بیــان میگــردد:

1
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2

سپاسگزاری از معلمان

3

هر مسجد یک کالس درس
میتـــــوان بــا ارتبـــاطگیـــــری مناســب بــا

مجموعههــای آموزشــی و ارائــه امکانــات بــه آنهــا،

معلمان خود مسئوالن مسجد باشند

برخــی از دروســی کــه ارتبــاط شــکلی بــا مســاجد

یکــی از اقدامــات شایســته در ایــن حــوزه

دارنــد ،مثــل دیــن و زندگــی ،ســبک زندگــی ،قــرآن

اســتفاده از معلمــان خوشنــام و خوشســابقه

و احــکام را بهصــورت دورهای در مســجد برگــزار

جهــت اجــرای برنامههــا و مســئولیتهای مســجد

کــرد.

بـــــا بـــرنـــامـــهریـــــزی منـــســـجـــــم تـــوســـــط

دانشــگاه فرهنگیــان و شــغل معلمــی ایجــاد کننــد

هیئتامنــای محتــرم مســاجد و ایجــاد و جــذب

کــه نتیجــه ایــن اقــدام ،در چنــد ســال آینــده،

امکانــات آموزشــی در مســاجد ،هماننــد کتابخانــه،

پــرورش معلمــان مســجدی خواهــد بــود.

آزمایشــگاه و اتــاق رایانــه ،میتــوان مــدارس و
دبیــران را بــا محیــط مســجد بــه جهــت رفــع
نیازشــان ارتبــاط داد.

5

8

تسهیل امور معلمان توسط مساجد
ازجملــه فعالیتهایــی کــه امــام جماعــت

و دســتاندرکاران مســاجد میتواننــد بــا هــدف

ارتباط امام جماعت با کالس درس

اطمینــان و ارتبــاط معلمــان بــا مســاجد انجــام

مسئـــــوالن مـــســـاجـــــد میتـــواننـــــد بــا

دهنــد ،کمــک و تســهیل در امــور معلمــان منطقــه

برنامهریــزی در کالسهــای درســی حاضــر شــوند.

خــود اســت؛ کمــک بــه جهــت وام و تســهیالت

در مقابــل دیــدگان دانشآمــوزان از زحمــات

مختــص معلمــان ،پیگیــری و رفــع مشــکالت

دبیــران قدردانــی کننــد و بــا هماهنگــی قبلــی

اداری دبیــران در ادارات مختلــف توســط امــام

در ارائــه بخشــی از محتــوای درســی بهصــورت

جماعــت و ....

نمایشــی معلمــان را یــاری نماینــد .بــرای نمونــه
امــام جماعــت مســجد در مــدارس جهــت بیــان
مطالــب در کالس احــکام و قــرآن حضــور یابــد.

6
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9

"

4

مساجد خود یک آموزشگاه

مســجدی ،زمینــه حضــور فرزندانشــان را در

با تشویق و

ارتقای دبیران
مســاجد میتواننــد بــا برگــزاری کارگاههــا

و دورههــای دانشافزایــی در مواضــع خــاص ،بــر

برگزاری کالسهای
انتخاب رشته و
هدایت تحصیلی
برای خانوادههای

معلمان مساجد

ســطح دانــش و بینــش دبیــران منطقــه بیفزاینــد

اعضــای هیئتامنــا میتواننــد بــا برگــزاری

و ایــن مــوارد را گواهــی کــرده و بــه تأییــد اداره

حضور فرزندانشان

کالسهــای فوقالعــاده و تقویتــی در مســاجد

آمــوزش و پــرورش منطقــه خــود جهــت تشــویق

را در دانشگاه

و اســتفاده از معلمــان همــان مدرســه در ایــن

دبیــران برســانند.

فرهنگیان و شغل

کالسهــا ،ارتبــاط شایســتهای بیــن مســجد و
معلمــان برقــرار ســازند.

7

در پایــان بایــد گفــت همــۀ مــوارد فــوق جهــت
جــذب جوانــان و نوجــوان بــه مســجد و جماعــات
اســت کــه بــا اقــدام ریشــهای و تمرکــز بــر روی

هایتگری مساجد برای معلمی

دبیــران صــورت گرفتــه اســت .بدیهــی اســت کــه

بــا تشــویق و برگــزاری کالسهــای انتخــاب

ایــن پیشــنهادها بــرای بــه ثمــر نشســتن و نتیجــه

رشــته و هدایــت تحصیلــی بــرای خانوادههــای

مسجدی ،زمینه

معلمی ایجاد کنند
که نتیجه این اقدام،
در چند سال آینده،
پرورش معلمان
مسجدی خواهد
بود

دادن نیازمنــد زمــان کافــی اســت

21

آبی بر آتش
راهکارهای کنترل خشم برای حفظ وحدت در مسجد
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روابــط میانفــردی طیــف وســیعی از فعالیتهــای

نادرســت و پرمخاطــره وجــود دارد و آن خشــم

انســان را در بــر میگیــرد؛ تــا جایــی کــه حــدود

ناپســند انســان نســبت بــه مؤمنــان اســت.

هفتاددرصــد از زمــان بیــداری بزرگســاالن در

ایــن خشــم چونــان کبریتــی ،خرمــن روابــط

ارتبــاط بــا دیگــران ســپری میشــود 1.پذیرفتنــی

ارزشــمند آدمــی را بــه آتــش میکشــد؛ تجربــهای

اســت کــه بــه هــر میــزان رابطــه فــرد بــا دیگــران

کــه متأســفانه انســانها کموبیــش آن را تجربــه

ســالمتر باشــد ،ســامت درونــی و موفقیــت

میکننــد و بــدان مبتــا هســتند و طعــم تلــخ

بیرونــی او افزایــش مییابــد و در مقابــل ،مخــدوش

ندامــت پــس از آن را چشــیدهاند؛ از آزردن دل
ِ

شــدن ایــن روابــط بــه ضــرر فــرد و جامعــه خواه ـد

عزیــزان در محیــط خانــه و خانــواده گرفتــه تــا

بــود .در ایــن میــان یکــی از عوامــل تأثیرگــذار بــر

ایجــاد تنــش و دلخــوری در تعامــل بــا دوســتان

روابــط میــان انســانها خشــم اســت کــه یکــی از

و همــکاران ،از ثمــرات کنتــرل نکــردن ایــن خشــم

قدرتمندتریــن هیجانــات بشــری در نهــاد و نهــان
بشــر اســتُ .بــروز بهجــای قــوه خشــم و اســتفاده

نابجاســت.
هیجــان ایــن خشــم نابجــا ،چــراغ عقــل آدمــی

درســت از آن زمانــی اســت کــه فــرد در مقابــل

را خامــوش میکنــد 2و احســاس اشــتباه «برحــق

دشــمنان خــدا قــرار گرفتــه اســت .ا گــر کســی بــه

بــودن» را در فــرد ایجــاد و آن را تقویــت میکنــد؛

در مقابل ،مخدوش

ســاحت خــدا بیحرمتــی کنــد یــا خــط قرمزهــا و

توهمــی کــه ســبب میشــود فــرد عصبانــی،

شدن این روابط به

حــدود الهــی را زیــر پــا نهــد ،خشــم و غضــب مؤمــن

رفتارهــای غیراخالقــی و پرخاشــگرانه خــود را

ضرر فرد و جامعه

بــروز پیــدا میکنــد؛ البتــه خشــم و غضبــی همــراه
ً
بــا عدالــت و حقمحــوری .اصــوال کارکــرد صحیــح

توجیــه و بهراحتــی ارزشهــا را زیــر پــا لگدمــال
کنــد .چــه نازیباســت چنیــن خشــمی در میــان

خشــم در مقابلــه بــا کفــار و دشــمنان خداونــد

مؤمنــان ،بهخصــوص در فضــای معنــوی مســجد

اســت و ریشــه چنیــن خشــمی ایمــان و تعصــب

کــه بــر مــدار توحیــد شــکل گرفتــه اســت.

"

پذیرفتنی است که
به هر میزان رابطه
فرد با دیگران
سالمتر باشد،
سالمت درونی و
موفقیت بیرونی او
افزایش مییابد و

د بود
خواه 

مؤمــن نســبت بــه خداونــد اســت.
در مقابــل ایــن خشــم درســت ،خشــمی

22

گرچــه اختــاف نظرهــا میــان تأثیرگــذاران
مســجد امــری متــداول و پیشبرنــده اســت ،امــا

گاه ایــن اختــاف نظرهــا از ســاحت اندیشــه و

در قلبــش وجــود دارد ،حــل شــود و مثــل یخــى کــه

نظــر فراتــر رفتــه و لبــاس هیجانــی خشــم را بــه تــن

4

آب مىشــود ،آب شــود».

میکنــد و جاهالنــه در جبهــه شــیطان شمشــیر
َ
میزنــد و پرچــم تفرقــه میــان مؤمنــان را َعلــم

در ادامــه بــه معرفــی راههایــی جهــت کنتــرل

میکنــد .حــال آنکــه مســجد کانــون خدامحــوری
و مظهــر وحــدت و یکپارچگــی و مدرســه
والیتمــداری اســت .درس همیشــگی و پرتکــرار

خشــم میپردازیــم:

1

یاد خداوند
قــرآن کریــم میفرمایــد« :آ گاه باشــید ،تنهــا

نمــاز جماعــت ،اتحــاد و حرکــت در راســتای

بــا یــاد خــدا دلهــا آرامــش مىیابــد» .بــر اســاس

رضــای خداونــد و اطاعــت از امــام جماعــت اســت.

ایــن آیــه انســان بــا یــاد خداونــد آرامــش مییابــد

حفــظ ایــن اتحــاد و والیتمــداری محــدود بــه

و ایــن آرامــش یکــی از مهمتریــن عناصــر بــرای

فریضــه جماعــت نیســت؛ بلکــه بــه فرمــوده مقــام
ّ
معظــم رهبــری «محــور مســجد امــام جماعــت

جلوگیــری از رفتــار خشــونتبار اســت.

اســت ،مســجد بــر محــور امــام جماعــت اســت».

3

شــیطان بــا ســاح خشــم میخواهــد ایــن ســرمایه
وحــدت و گوهــر والیتمــداری را از ســاحت
مســجد و مؤمنــان بربایــد.

5

2

گذشت و نادیده گرفتن اشتباهات
دیگران

انســان بــا چشمپوشــی و گذشــت از خطــای

دیگــران میتوانــد از خشــمگین شــدن جلوگیــری

بایــد توجــه داشــت آنچنانکــه بــروز خشــم و

کنــد و خــود بــه آرامــش برســد .قــرآن کریــم ایــن

پرخاشــگری بهغایــت اشــتباه اســت ،درونریــزی

ســعه صــدر و گذشــت را از ویژگیهــای پرهیــزگاران

خشــم و کینــه بهســان عقدههایــی گلوگیــر نیــز

برمیشــمارد کــه بهشــت سراســر نعمـ ِـت خداونــد

اشــتباه و پرخطــر اســت و ســامت جســمی و

پــاداش آنهاســت.

روانــی فــرد را بهخطــر میانــدازد .عالمــه شــهید
اســتاد مطهــرى در شــیوه درســت فــرو بــردن
خشــم مىنویســد« :غیظــى (خشــمی) کــه انســان
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6

3

وضو گرفتن
وضــو گرفتــن و تمــاس آب بــا بــدن

پیــدا مىکنــد ،درســت حالــت عقــدهاى را دارد کــه

در خامــوش کــردن آتــش خشــم و کاهــش

در انســان پیــدا مىشــود .حــل کــردن ایــن عقــده

حــرارت ایجادشــده بســیار مؤثــر اســت .پیامبــر

را کظــم گوینــد؛ مثــل غــده ســرطان کــه وقتــى

مهربانیهــا میفرماینــد« :خشــم از شــیطان

آن را زیــر بــرق مىگذارنــد ،آب مىشــود .از نظــر

اســت و شــیطان از آتــش پدیــد آمــده و آتــش را بــه

روحــى ،کظــم غیــظ (فــرو بــردن خشــم) ایــن اســت

آب میتــوان خامــوش کــرد؛ وقتــی یکــی از شــما

کــه انســان کارى بکنــد کــه نهتنهــا اثــرى بــر غیــظ

خشــمگین شــود ،وضــو گیــرد».

7

خــودش مترتــب نکنــد ،بلکــه آن عقــده و کینــه کــه
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4

توجه به نقاط مثبت چیزی که باعث
عصبانیت شده است

8

یکــی از روشهــای مؤثــر مقابلــه بــا خشــم،

توجــه بــه ویژگیهــا و نقــاط مثبــت ســوژهای اســت
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میدهــد؟ ایــن لحظــه ،در بیشــتر انســانها
احســاس خشــم فــوران میکنــد و چهبســا رفتــار
پرخاشــگرانهای نیــز از آنهــا ســر بزنــد.

کــه موجــب خشــمگینی آدمــی شــده اســت .ایــن

چگونــه از تکنیــک فــوق بــرای مهــار خشــم

وا کنــش البتــه بســیار مشــکل اســت و بــه تمریــن

در ایــن شــرایط میتــوان اســتفاده کــرد؟ طبــق

پیوســته نیــاز دارد و بــه همیــن جهــت ،یکــی از

ایــن روش ،بهتریــن وا کنــش ایــن اســت کــه بــه

مصادیــق «ریاضــت» بهشــمار م ـیرود .توجــه بــه

خوبیهــا و نقــاط مثبــت همســر خویــش تمرکــز

یــک مثــال ،بــه تبییــن مســئله کمــک میکنــد.

کنیــم .توجــه کنیــم کــه همســر مــا پیــش از ایــن،

زن و شــوهری را تصــور کنیــد کــه از صبــح زود

کارهــای مثبــت فراوانــی انجــام داده اســت و

ســر کار رفتهانــد و هــر دو تــا عصرگاهــان بــه کار

صفــات نیــک بســیاری دارد .بدینترتیــب ذهــن

مفیــد مشــغول بودهانــد .بــه عــاوه فــرض کنیــد

خــود را بــه شــرایطی معطــوف کنیــم کــه بــه ایــن
ً
وضعیــت منتهــی شــده اســت؛ مثــا بــه خــود

نهــار هــم نداشــته و در آن روز بــا چنــد نفــر نیــز

بگوییــم :همســرم ماننــد خــودم بســیار خســته

بحــث و مشــاجره داشــتهاند .فــرض دیگــر اینکــه

بــوده و همیــن امــر موجــب ســوختن غــذا شــده

بانــوی خانــه شــامگاهان بــا خســتگی تمــام

اســت یــا بــه خــود یــادآور شــویم کــه همســرم کســی

مشــغول آشــپزی شــده و غــذا ســوخته اســت.

اســت کــه چنــد روز پیــش غــذای لذیــذی تــدارک

از ســوی دیگــر ،مــرد بســیار گرســنه و تشــنه و بــا

دیــد یــا بهخاطــر مــن از فــان خواســتۀ خویــش

خســتگی روحــی و جســمی بــه منــزل میرســد و

گذشــت.

کــه آنهــا صبحانــ ه نخــورده ،فرصتــی بــرای صــرف
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اقدامــی چــه حــس هیجانآمیــزی بــه او دســت

بــا ورود بــه خانــه ،متوجــه ســوختگی غــذا و بــوی

بــه عــاوه اینکــه در پیــش گرفتــن ایــن رویــه

آن در فضــای منــزل میشــود .در ایــن وضعیــت،

و تــداوم آن ،فضــای خانــه را بــه کالس آموزشــی

حــال درونــی مــرد چگونــه اســت؟ قبــل از هرگونــه

بــرای فرزنــدان بــدل خواهــد ســاخت و آنهــا نیــز در

زندگــی آتــی خویــش ایــن روال را در پیــش خواهند

بدینترتیــب وا کنشهایــی کنتر لشــده را رقــم

گرفــت .بهراســتی کــه تربیــت واقعــی ،تربیــت عملــی

خواهــد زد.

اســت .والدیــن پیــش از تربیــت فرزنــدان ،بایــد

در پایــان ایــن نویــد صــادق را از امــام صداقــت

بــه خــود بپردازنــد .در ایــن صــورت ،نیــازی بــه

و راســتگویی بــه یــاد داشــته باشــیم کــه« :هیــچ

امــر و نهــی بــرای تربیــت فرزنــدان نیســت؛ چرا کــه

بنــدهای خشــم خــود را فــرو نخــورد ،مگــر اینکــه
ّ ّ
عزوجــل بــر عــزت او در دنیــا و آخــرت
خداونــد

حاصــل آنکــه افــکار خوشبینانــه از شــدت

بیفزایــد».

آنهــا از عملکــرد والدیــن تأثیــر خواهنــد پذیرفــت.

9

خشــم میکاهنــد ،حالــت تعــادل و تعقــل را بــه

مجموعــه راهکارهــای ارائهشــده در جهــت آن

آدمــی بازمیگردانــد و از ایــن رهگــذر ،آرامشــی

اســت کــه در تعامــل بــا دیگــر افــراد مســجد بتوانیــم

وصفناشــدنی بــر وجــود او حا کــم میســازد.

خــود را کنتــرل کــرده و بــا خشــم بیجــا عامــل

بهرغــم اینکــه تغییــر نقطــۀ توجــه بــه کانونــی
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چنددســتگی و اختــاف در مســجد نشــویم

دیگــر در ایــن شــرایط ،بســیار دشــوار مینمایــد
«ریاضــت» مینامنــد ،دســتیابی بــه ایــن مهــارت

 . 1هارجی و دیکسون ،مهارتهای اجتماعی در

بــا تمریــن و تــداوم امکانپذیــر اســت و مهمتریــن

ارتباط میانفردی ،ترجمه خشایار بیکی و مهرداد

آثــار آن بدیــن قــرار اســت:

فیروزبخت ،سال .2004

 .1آرامشبخش

 .2اشاره به روایت بحار االنوار ،ج ،72ص ،274حدیث

 .2احســاس لــذت معنــوی؛ ایــن احســاس در

.24

عملــی معنــوی بــا نــام «کظــم غیــظ» ریشــه دارد.

"

و بهدرســتی ،اقــدام بــه ایــن کار را در عرفــان،

پینوشت

گرچه اختالف

نظرها میان
تأثیرگذاران مسجد

 .3بیانات در دیدار با ائمه جماعات مساجد استان

امری متداول و

 .3سبکی معنوی

تهران.95/05/31 ،

پیشبرنده است،

 .4کارکرد بهتر عقل

 .4مرتضی مطهرى ،فلسفه اخالق ،ص.28
َ
ْ
اهَّلل َت ْط َم ِئ ُّن ْال ُق ُل ُ
وب» .رعد.28 :
« .5أ ال ِب ِذک ِر ِ
ُ
َ
َ
سار ُعوا ِإلی َم ْغ ِف َر ٍة ِم ْن َر ّ ِبک ْم َو َج ّن ٍة َع ْر ُض َها
« .6و ِ
ُ
َ
َ
َّ
ُ
ذین ُی ْن ِف ُق َ
ماوات َو ْال ْر ُض أ ِع َّد ْت ِل ْل ُم َّتقینّ .ال َ
ون
الس

اما گاه این اختالف

فــرد بــا اتخــاذ ایــن رویکــرد ،افــزون بــر
بهرهمنــدی از ثمــرات خوشــایند فــوق ،بهطــور
غیرمســتقیم بــه فــرد مقابــل میآمــوزد کــه در

نظرها از ساحت
اندیشه و نظر
فراتر رفته و لباس
هیجانی خشم را

َ ْ َ ْ
ْ
َّ َ
فی َّ َ
َ
عافین َع ِن
مین ال َغ ْیظ َو ال
کاظ
الس ّر ِاء َو الض ّر ِاء َو ال ِ
ِ
َ َُّ ُ ُّ ْ
َّ
ْ
َ
ُ
اس و الل ی ِحب المح ِسنین» .آل عمران133 :ـ.134
الن ِ

ســر زد ،فاجعهســازی و بزرگنمایــی نکنــد ،از

جاهالنه در جبهه

 .7ابوالقاسم پاینده ،نهج الفصاحه ،ص.586

شیطان شمشیر

شــدت خشــم منفجــر نشــود و رفتــاری نامناســب

 .8ر.ک :زندگی معنوی ،محمدتقی فعالی ،بوستان

میزند

بــا او نداشــته باشــد .ایــن رویکــرد نوعــی همدلــی

کتاب ،سال .1400

در روابــط بینفــردی بهوجــود مــیآورد و

 .9کلینی ،کافی ،ج ،2ص.110

شــرایط مشــابه ،همچــون او عمــل کنــد .در واقــع
بــه وی میآمــوزد ا گــر در شــرایطی خطایــی از او

به تن میکند و

25

آنچه در حال وقوع است
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گزارشی از فعالیت تشکیالتی در یک مسجد
یادداشت شفاهی از حجتاالسالم بیدار
امام جماعت مسجد سرچشمه شهر پیشوا

مســجد سرچشــمه شهرســتان پیشــوا ،کارش

ج در
پیگیــری و اداره میکنــد .مســئول بســی 

زیادتــر از مســاجد دیگــر شــهر اســت؛ زیــرا یکــی

گــروه ،مســئول امــور مالــی و هماهنگیهاســت.

از مســاجد اصلــی پیشــوا محســوب میشــود.

خــود بنــده ،شــعرها ،موســیقیها و متــن را چــک

تقســیم کار در اینجــا ســابقه داشــته؛ البتــه نــه بــه

میکنــم تــا اســتانداردها رعایــت شــود.

ایــن شــدت و اهمیــت؛ ولــی ســعی کردیــم از روز
اول بنــای فعالیتهــا بــر تقســیم کار باشــد.

اســت کــه وظیفــهاش در پنــج قســمت تعریــف

بخشهــای مختلفــی تعییــن شــده تــا امــور

شــده اســت .ایــن گــروه ،یــک قســمت آمــوزش

گونا گــون مســجد را انجــام دهنــد کــه در ادامــه

دارد کــه بایــد هفتــهای یــک محتــوا آمــاده کنــد

ایــن بخشهــا و وظایفشــان را معرفــی خواهــم

و مســئول آمــوزش ،آن را در فضــای مجــازی

کــرد.

بارگــذاری میکنــد .بچههــا تمرینشــان را بــرای

بخــش هیئــت و مراســم ملیمذهبــی کــه
مســئولی بــرای آن ّ
معیــن کردهایــم.

مســئول آمــوزش میفرســتند و مســئول آمــوزش
تأییــد میکنــد تــا در ارزشــیابی فصلــی خودشــان

برخــی کارهــای مســجد بــر عهــده بخــش روابــط

رتبــ ه بهتــری کســب کننــد و بــه دریافــت جایــزه

عمومــی و امــور اجتماعــی و بســیج اســت کــه

26

گــروه رســانهای محــراب زیرمجموعــه بســیج

نزدیکتــر شــوند.

خــودش چنــد شــاخه دارد؛ ازجملــه گــروه «راهیان

گــروه تهیــه کلیــپ داریــم کــه متشــکل از ســه

بهشــت» کــه گاهــی تئاتــر کار میکنــد و گاهــی
ْ
دوســتان مربــی بچههــا اســت و
ســرود .یکــی از
ً
ً
مباحــث فنــی گــروه ،مثــا پیــج گــروه را مســتقیما

نفــر اســت .اینهــا هــم بایــد حداقــل هفت ـهای یــک
کلیــپ تصویــری تولیــدی از برنامههــای مســجد
ً
داشــته باشــند .مثــا صــوت ســخنرانیهایم در
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مــاه محـ ّـرم را بــه کلیپهــای یکدقیقـهای تبدیــل

آخریــن گــزارش مســتندی کــه درســت کــرده

میکننــد و بــرای مــن میفرســتند .تأییدیــهاش

بودیــم ،در مــورد زورخان ـه شهرســتان پیشــوا بــود

کــه گرفتــه شــد ،در شــبکههای اجتماعــی منتشــر

کــه بازتــاب خوبــی داشــت و مســئوالن شــهر بــه

میشــود.

تکاپــو افتادنــد و بــه لطــف خــدا دیــده شــد و جالب

گــروه ســوم گــروه گــزارش خبــری اســت کــه

بــود .در ایــن گــروه چــون نیــاز بــه هدفگــذاری و

مــا بــه آن گــروه خبــر میگوییــم .وظیفــهاش

دقــت عمــل بیشــتری اســت ،چهــار نفــر مشــغول

اطالعرســانی در خصــوص اتفاقــات و امــور

هســتند.
همــۀ ایــن گروههــا یــک مدیــر دارنــد کــه افــرادْ

داریــم کــه زیرمجموع ـ ه بســیج اســت .وظیف ـهاش

زیــر نظــر آنــان کار میکننــد و مدیــر بــه آنهــا نمــره

ی و تهیــه گــزارش تصویــری در مــورد
اطالعرســان 

میدهــد کــه در ارزشیابیهایشــان تأثیــر دارد.

برنامههــای اختصاصــی شهداســت .بعــد از اینکــه

مــا اینهــا را رتبهبنــدی میکنیــم و هنــگام ابقــا یــا

برنامــه تهیــه کردنــد ،ســریع بــرای مــن میفرســتند

انتصــاب مدیــر جدیــد یــا زمــان اهــدای جایــزه،

تــا از نظــر کادربنــدی و اســتانداردهایی کــه در

سابقهشــان را مــورد بررســی قــرار میدهیــم.

مربــوط بــه مســجد اســت .گــروه خادمالشــهدا هــم

هیئتمدیــره محرابمدیــا تعییــن کردیــم ،تأییــد
و ســپس منتشــر شــود.

گــروه آخــر هــم گــروه پوســتر اســت کــه
وظیفــهاش تولیــد پوســترهای اطالعرســانی

ی گــروه مســتند اســت کــه
گــروه بعــد 

م هیئــت و  ...اســت.
مســجد ،بســیج ،مراســ 

توصیفمحــور رفتــار میکنــد .گاهــی هــم نیــاز
ً
باشــد ،در بیــن آن انتقــادی هــم میکننــد .مثــا

همچنیــن قــرار اســت عکسنوشــتههای حدیثــی
یــا ســخن بــزرگان را تولیــد کنیــم و در فضــای
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مجــازی و صفحــات محرابمدیــا منتشــر ســازیم.

امــور مســتغالت و اجارههــا را هــم داریــم کــه بــر

بخــش بعــدی قســمت معاونــت حقوقــی

عهــده یکــی از دوســتانمان اســت .بحــث پذیرایـی

مســجد اســت کــه مشــکالت حقوقــی مســجد را
ً
پیگیــری میکنــد .مثــا مســجد ،زمیــن موقوفــه

مراســمهای بــزرگ و مباحــث مغازههــا را مشــاور
مســتغالتمان انجــام میدهــد .ایشــان بنــگاهدار

دارد کــه میخواهــد تبدیــل بــه احســن شــود.

محلــه و معتمــد همــه هســتند.

ی ایــن موضــوع
دوســتان قســمت معاونــت حقوق ـ 

صنــدوق قرضالحســنهای داریــم کــه از طــرف

را پیگیــری میکننــد .تمدیــد اجارهنامههــا،

هیئتامنــا مســئولی بــرای آن معیــن شــده،

قــرارداد بــا خــادم و پرداختهــای بــه ایشــان و

ولــی متصــدی اصلــی آن از هیئتامنــا نیســت.

ســایر مباحــث قــراردادی و حقوقــی بــر عهــده ایــن
ً
معاونــت اســت .مثــا ارتبــاط بــا ادارات مختلــف

شــخصی کــه مــا بــرای صنــدوق گذاشــتیم ،اپراتــور

بــه یکــی از دوســتان کــه ارشــد حقــوق و تجربــه
ّ
محــول
مدیریــت یــک مؤسســه حقوقــی را دارد،
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اســت و چندیــن ســال اســت کــه از زمــان آغــاز بــه
کار صنــدوق ،بهصــورت رایــگان کارهــا را انجــام
میدهــد.

شــده اســت .غالــب اوقــات ایشــان نماینــده

در مســجد مــا چــون نوجــوان زیــاد میآیــد،

حقوقــی مــا میشــوند .ا گــر از مســجد دزدی شــود،

حیطههــای مختلفــی درســت شــده .بــرای مثــال

ایشــان بایــد شــکایت و پیگیــری کنــد .نمایندگــی

گــروه راهیــان بهشــت ،در چنــد ســال اخیــر پنــج

حقوق ـیاش را مــا تعییــن میکنیــم ،امــور مســاجد

کار بازخوانــی کــرده و حــدود ســه یــا چهــار کار

هــم تأییــد میکنــد و بــرای شــرکت در دادگاههــا

تولیــد کردیــم کــه در رســان ه ملــی هــم منتشــر شــد.

و دادســراها میفرســتیم .در اوقــاف و جاهــای

در اینســتا گرام و اینترنــت «گــروه ســرود راهیــان

دیگــر نیــز ایشــان نماینــده حقوقــی مــا هســتند.

بهشــت» معــروف اســت .البتــه راهیــان بهشــت،

بخــش دیگــر ،قســمت امــور مالــی و حســابداری
ً
اســت .یکــی از عزیــزان حــدودا بیســت ســال ایــن

عمــد ه کارش ســرود اســت و فقــط گاهــی تئاتــر هــم
کار میکنیــم؛ چــون بچههــا مســتعد هســتند و

زحمــت را بــه دوش کشــیده و تمــام امــور مالــی

میتواننــد.

ی را بهدقــت انجــام میدهنــد و
و حســابدار 

در مســجد ،هــر اتفاقــی میخواهــد بیفتــد ،بــه

هیچکــس در حیطـ ه کاری ایشــان وارد نمیشــود.

تصویــب ا کثریــت هیئتامنــا میرســانیم .حتــی

معاونــت تأسیســاتی و عمرانــی هــم داریــم

بــرای تغییــر پس ـتها و مســئولیتها ،بــا دوســتان

کــه یــک پیمانــکار مســئول آن اســت و کارشــان

جلســه میگــذارم ،قانعشــان میکنــم و وقتــی

تأسیســاتی اســت و کارهــای بــزرگ در شهرســتان

ا کثریــت آرا را کســب کــرد ،آن وقــت آن مســئولیت

انجــام میدهنــد .بــا ایــن حــال صفــر تــا صــد بنــای

را تغییــر میدهــم .نظــر مخالــف هــم وجــود

جدیــد مســجد را خــود ایشــان پیمانــکار شــدند؛

دارد؛ ولــی ســعیمــا بــر ایــن اســت کــه هــر اتفاقــی

البتــه بــدون دریافــت مبلــغ خاصــی از مســجد.

میافتــد ،نظــر مثبــت بیشــتر اعضــا جلــب شــود

پلههای مسجد یا دبیرخانه اداره؟
مسئله این است
نگاهی به موضوع بهکارگیری رویکرد اداری در امور مسجد
مهدی رزاقی طالقانی

انســانی را در جامعــه راهبــری میکنــد .حــاال

خدمتگــزاری بیتــاب اســت .یعنــی در اصــل
َ ْ َ ُ
ْ َ َ
«ف
ات» ۱گام برمــیدارد .بــرای
اســت ِبقوا الخ ْیــر ِ

را راهبــری یــا اداره کنــد ،خــود چگونــه بایــد اداره

خدمتگــزار ،بــار بــر روی زمینمانــده و کار

شــود؟ مثــل اداره تأمیــن اجتماعــی یــا اداره

انجامنشــده بیمعنــی اســت ،بنابرایــن بــرای
ً
انجــام دادن کار بایــد دائمــا در مقــام داوطلبــی

بــر اســاس وظیفــه و خطکشــیهای حقوقــی

باشــد.

از ســاختارهای اجتماعــی کــه رفتــار گروههــای
ایــن نهــاد اجتماعــی کــه قــرار اســت یــک جامعــه

بــرق کــه رئیســی دارد و مرئوســی و روابــط در آن
مشــخص شــد ه اســت؟ یــا نــه ،مســجد ســاختار
اداری مختــص بــه خــود را دارد؟
در ایــن یادداشــت بــه ایــن ســؤاالت بهصــورت
مبســوط پاس ـخهایی خواهیــم داد.

حــاال چنیــن انگیــزهای نیازمنـ ِـد خودمدیریتــی
اســت تــا در جهــت اصلــی و درســت خــرج شــده
و در نهایــت بــه کاری تمیــز و بینقــص دینــی
بینجامــد.
خودمدیریتــی یعنــی اداره انگیــزه و تــاش فــرد

"

مســجد یــک نهــاد اجتماعــی اســت؛ یعنــی یکــی

کار در مســجد چیــزی جــز خدمــت نیســت
ً
خدمتگــزار بــه بندههــای خــدا طبعــا در
و
ِ
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مسجد یک اداره
نیست که در آن
خطکشیهای

مرسوم اداری

همانطــور کــه اشــاره شــد ،مســجد وظیفــه
ً
راهبــری در اجتمــاع را بــر عهــده دارد و طبیعتــا

توسـ ِـط خــود او بــرای بهبــود عملکــرد مجموعـهای

اساسی در اداره

نهــاد راهبــر بایــد بهشــکل مطلوبــی
خــود ایــن
ِ
ِ

کــه بــه آن متعهــد اســت .بــرای مثــال موقعیتــی را

مسجد ،اولویت

اداره شــود تــا بتوانــد وظیفــه بنیادیــن خــود را

تصــور کنیــم کــه در مســجد جمعیتــی از مؤمنــان

بهدرســتی انجــام دهــد.
مســجد یــک اداره نیســت کــه در آن

بــرای یــک جشــن دینــی گــرد هــم آمدهانــد و
ً
فضــای مســجد ســرد اســت .طبیعتــا سیســتم

خطکشــیهای مرســوم اداری پاســخگو باشــد.

سرمایشــی و گرمایشــی مســجد طبــق تقســیم

اصــل اساســی در اداره مســجد ،اولویــت دادن

کاری کــه در مســجد صــورت میپذیــرد ،در اختیــار

بــه کار ،در عیــن احتــرام بــه مســئولیتها و اصــل

خــادم مســجد اســت و خــادم مســجد بهدلیــل

تقســیم کار اســت.

یــک موقعیــت ناخواســته در مســجد نیســت.

پاسخگو باشد .اصل

دادن به کار ،در
عین احترام به
مسئولیتها و اصل
تقسیم کار است
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شــما بهعنــوان هیئتامنــای مســجد بایــد ضمــن

داشــتن رفتــار مبتنــی بــر احتــرام بــه نظــم اســت که

تمــاس بــا خــادم و مطلــع کــردن او و گرفتــن

در ســطور قبــل بــه آن اشــاره شــد.
اصــل دومّ ،
اخــوت ایمانــی اســت .در مســجد

گرمایشــی مســجد کنیــد.

هــر فــرد وظیفــه مختــص بــه خــود را دارد و بایــد

دســتورالعمل ،اقــدام بــه روشــن کــردن سیســتم
در ایــن وضعیــت ،در ابتــدا شــما بــرای

بــا تعهــد مؤمنانــه آن را بــه نحــو احســن و بــا انگیــزه
ً
بــاال انجــام دهــد .امــا طبیعتــا ممکــن اســت بــه هــر

نیــاز مؤمنــان در مســجد را درک کــرده ،بــا

دلیلــی ایــن انجــام وظیفــه بــا نقصــان روبــرو شــود،
در اینجاســت کــه اخـ ّـوت ایمانــی دیگــر فعــاالن در

نزدهایــد و بــا هماهنگــی بــا خــادم مســجد و

مســجد ،بــه کمــک او میآیــد تــا آن کار و وظیفــه به
نحــو احســن انجــام شــود .رابطــه مبتنــی بــر اخـ ّـوت

کاری کردهایــد کــه وظیفــه شــما نبــوده اســت.

ایمانــی بــا رابطــه مبتنــی بــر همــکاری اداری

مســئولیتپذیری مؤمنانــه در عیــن احتــرام

متفــاوت اســت .اینجــا یعنــی در مســجد ســمت

بــه نظــم و ادب و برداشــتن کاری کــه روی زمیــن

و ســوی ارتباطــات بــا ریســمان الهــی انســجام و
ْ
َ
اتحــاد مییابــد«َ .و ْاع َت ِص ُمــوا ِب َح ْبـ ِـل ا ّللـ ِـه َج ِم ًیعــا َولا
ََ ُ ْ
تف َّرقــوا» ۲شــعار رفتــار خدمتگزارانــه بــرای انجــام

خدمــت بــه جامعــه اســت.

وظایــف اســت کــه بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد.

خدمتگــزاری داوطلــب بودهایــد و بــا هوشــمندی
پیششماره7
پاییز1400

خودمدیریتــی دســت بــه اقــدام خودســرانه
احتــرام و بــرادری مؤمنانــه ،بــا وی اقــدام بــه انجــام

مانــده بــا نیــت خدایــی و ب ـهدور از چشمداشــت

"

مسئولیتپذیری
مؤمنانه در عین
احترام به نظم و
ادب و برداشتن
کاری که روی زمین
مانده با نیت
خدایی و بهدور
از چشمداشت
نمایشگرانه ،اصل
اساسی اداره
مسجد برای خدمت

به جامعه است
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نمایشــگرانه ،اصــل اساســی اداره مســجد بــرای
حــاال چنیــن موقعیتــی را در یــک اداره متصــور

اصــل ســوم ،همافزایــی اســت .در تعریــف

شــویم کــه کارمنــدی بنابــر دالیــل ناخواســتهای

همافزایــی میگوینــد هنگامــی کــه دو یــا چنــد

غیبــت کــرده اســت و وظایــف او بــه کســی محــول

عنصــر ،جریــان یــا عامــل بــا هــم همیــاری و
ً
برهمکنــش (تعامــل) داشــته باشــند ،معمــوال

توســط همــکاران نیازمنــد ســیکل اداری پیچیــده

اثــری بــه وجــود میآیــد .ا گــر ایــن اثــر از مجمــوع

اســت کــه ممکــن اســت در نهایــت هــم بــه

اثرهایــی کــه هــر کــدام از آن عناصــر جدا گانــه

ســرانجام درســت نرســد و چنــد رونــد کاری دیگــر

میتوانســتند بهوجــود آورنــد ،بیشــتر شــود ،در

را هــم دچــار مشــکل کنــد.

اینصــورت پدیــده همافزایــی رخ داده اســت.

نشــده .انگیــزه وارد شــدن بــه حیطــه وظایــف او

ا گــر بنــای روابــط در یــک اداره یــا ســازمان

در مســجد ضربآهنــگ رفتــار خدمتگزارانــه بــه

دولتــی یــا خصوصــی بــر چــارت ســازمانی و

نحــوی اســت کــه هــر فــرد بــا ارائــه ایــده و مهــارت

بخشــنامه و ...اســت ،مســجد ادبیــات اداری

خــود بــه دایــره خدمتدهــی مســجد بــه جامعــه،

خــاص خــود را دارد.

در پــی افزایــش کارایــی یــک رونــد یــا فراینــد اســت.

اصــل اول ،اولویــت داشــتن کار اســت کــه
َ
«ف ْ َ ُ ْ َ َ
ات» در عیــن
مبتنــی بــر اصــل
اســت ِبقوا الخ ْیــر ِ

بــرای مثــال یــک عضــو هیئتامنــا کــه بیــرون از
مســجد شــغل حســابداری دارد و در مســجد

وظیف ـهای غیــر از حســابداری بــر عهــده دارد ،در

خــدای خــود دریافــت کنــد .در چنیــن فراینــدی

عیــن احتــرام بــه نظــم و تقســیم وظایــف ،تجربیات

نامخواهــی و منفعتطلبــی و اغراضــی اینچنیــن

و مهارتهــای خــود در زمینــه حســابداری را در

جایــی نــدارد و نظــام اداره مســجد هــم چنیــن

اختیــار مســئول ایــن بخــش میگــذارد و مضایقــه

رویکــردی را مطالبــه میکنــد.

نمیکنــد؛ چرا کــه اصــل همافزایــی در روابــط
رســالتهای مســجد در خدمتگــزاری بــه جامعــه

مســجد را بایــد اداره کــرد ،امــا مســجد اداره

مؤمنــان اســت و هــر اقــدام صحیــح فــردی،

نیســت و رویکــرد روابــط میــان عوامــل خدمتگــزار
ً
در مســجد ،اساســا بــا یــک اداره متفــاوت اســت.

و درنهایــت بــه خدامحــوری در بطــن امــور

کار بــرای خــدا بــدون ســهمخواهی و بــا رویکــرد

اجتماعــی میانجامــد کــه اصــل اساســی رســالت

همافزایــی بــا همــکاران ،مســجد را از یــک

انبیــا و ائمــه اطهــار و حجــت خــدا ،امــام عصــر

ســازمان اداری جــدا میکنــد و ا گــر مســجد بنــا بــر

در روی زمیــن اســت .بــا چنیــن هدفــی همافزایــی

اشــتباهات راهبــردی در فــرد یــا افــراد بــه چنیــن

مخلصانــه یــک اصــل ضــروری در روابــط کاری در

ورطــهای بیفتــد ،آســیبهای جــدی متوجــه

مســجد محســوب میشــود.

ایفــای نقــش اجتماعــی مســجد خواهــد شــد

نقــش مســجد را در جامعــه پررنگتــر میســازد
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"

کاری در مســجد درنهایــت بهمنظــور انجــام بهتــر

نتیجه

اصــل چهــارم ،پرهیــز از نامخواهــی و

و حاشــیههای فراتــر از متــن خدمتگــزاری بــه

منفعتطلبــی اســت .در یــک رابطــه اداری

مؤمنــان ممکــن اســت مســجد را بــه مرحلــهای

در مسجد

مرســوم ،هــدف از انجــام صحیــح یــک کار  ،ترفیــع

در آن بســته باشــد ،آثــار بهمراتــب
برســاند کــه ا گــر ِ

ضربآهنگ رفتار

درجــه ،خوشــامد مدیــر یــا افزایــش درآمــد و هــر
ً
انگیــزه شــخصی دیگــری میتوانــد باشــد و غالبــا

بهتــری نســبت بــه عملکــرد معیــوب انحرافــی
خواهــد داشــت.

خدمتگزارانه به
نحوی است که هر
فرد با ارائه ایده

هــم همینگونــه اســت .امــا در مســجد ،انجــام امور

سیســتم مکانیکــی اداری و ورقبازیهــا و

کاری بــا هــدف رضایــت از خــدا انجــام میشــود و
همچــون بســیاری از ّ
خیــران ،گمنامــی رویکــرد

بخشــنامهمحوریهای مرســوم در مســجد ،روح

دایره خدمتدهی

فعالیــت دینــی را از میــان میبــرد و جهــت انجــام

مسجد به جامعه،

اصلــی در فعالیتهاســت .بــرای مثــال ممکــن

امــور را از رضــای خــدا و رضــای مخلــوق ،بــه رضــای

در پی افزایش

اســت فــردی در مســجد مســئول بخــش فرهنگــی

فــرد و رضــای قــدرت و نفــوذ و موقعیــت میکشــاند

کارایی یک روند یا

باشــد و در بازدیــد از ســرویسهای بهداشــتی

و ایــن رونــد مطلوبــی بــرای یــک مســجد نیســت

و مهارت خود به

فرایند است

متوجــه آلودگــی در بخشــی شــده باشــد .رویکــرد
مؤمنانــه مســجدی اینگونــه اســت کــه فــرد بــدون

پینوشت

اینکــه کســی مطلــع شــود ،آن آلودگــی را شســته و
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پروندۀویژه

ام ابیـــــــــــــها

در سایهسار
خیر کثیر

سید ابراهیم یزدینژاد

عاشق سربند یازهرا
صفحه37

محوریت حضرت زهرا در ایجاد
وحدت بین مسلمانان
محمد عبیسی

اجتماعــی بــودن یکــی از ذاتیــات انســان بهشــمار
هادی رمضانپور

نگاهی گذرا به خطبه فدکیه
صفحه44

مــیرود .ازهمیــنرو بســیاری از متفکــران علــوم
اجتماعــی ،انســان را مدنــی بالطبــع میداننــد.
ایــن موجــود اجتماعــی بــرای ادامــه حیــات و
ایجــاد ســاختارهای محکــم و منســجم اجتماعــی
چــارهای جــز ایجــاد رابط ـهای صمیمانــه ،در زیــر
ســایه همدلــی بــا ســایر افــراد پیرامــون خود نــدارد.

جواد نیرومند

ایــن همــان چیــزی اســت کــه از آن بــا عنــوان

صفحه56

وحــدت یاد میشــود .هــر جامعه بــرای ادامه روند

بر در خانۀفاطمه
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خــود نیازمنــد
ایجــاد وحــدت بیــن
اعضــای خــود اســت و میــزان وحــدت موجــود در
بیــن اعضــا در موفقیتهــا و شکســتهای ایــن
جامعــه نقــش مهمــی ایفــا میکنــد .بــه هــر میــزان
اختالفــات بیــن اعضــای یــک جامعــه بیشــتر
باشــد ،ایجــاد وحــدت در آن جامعــه ســختتر
خواهــد بــود .نمونــه ایــن جامعــه بــزرگ را میتــوان
در امــت اســامی مشــاهده نمــود کــه از دو
مذهــب بــزرگ اهلســنت و شــیعه تشــکیل شــده
اســت .ایجــاد وحــدت بیــن اهالــی ایــن دو مذهــب
دغدغــه بــزرگ متفکــران و دانشــمندان دلســوز
جهــان اســام و ایجــاد فتنــه و اختــاف بیــن ایــن
دو مذهــب ،راهبــرد دائمــی دشــمنان اســام بــرای
جلوگیــری از قــدرت یافتــن امــت اســامی بــوده
اســت .بایــد توجــه داشــت کــه وحــدت اســامی
بهمعنــای یکــی شــدن مذاهــب نیســت ،بلکــه
وحــدت بهمعنــای اتحــاد و همبســتگی پیــروان
مذاهــب مختلــف اســامی اســت.

در پیشــگاه ثقلیــن ،یعنــی
قــرآن و عتــرت ،آنگونــه اســت کــه بارهــا
شــاهد تأ کیــد بــر ایــن امــر در بیــان ایــن دو منبــع
هدایــت هســتیم .قــرآن کریــم در مذمــت تفرقــه
میفرمایــد« :و از مشــرکان نباشــید؛ کســانی کــه در

"

زیســت

اهمیــت

وحــدت

دیــن خــود تفرقــه ایجــاد کردنــد و بــه دســتهها و

هر جامعه برای

گروههــا تقســیم شــدند و هــر گروهــی بــه آنچــه نــزد

ادامه روند زیست

ش هســتند».
آنهاســت ،دلخــو 

1

در جــای دیگــر خداونــد بــا تأ کیــد بــر اهمیــت
وحــدت فرمــوده اســت« :و همگــی بــه ریســمان
خــدا چنــگ زنیــد و پرا کنــده نشــوید و نعمــت
خــدا را بــر خــود بــه یــاد آریــد کــه چگونــه دشــمن
یکدیگــر بودیــد و او میــان دلهــای شــما الفــت
2
ایجــاد کــرد و بــه برکــت نعمــت او بــرادر ُشــدید».
همچنیــن خداونــد مؤمنــان را بــرادر یکدیگــر

خود نیازمند ایجاد
وحدت بین اعضای
خود است و میزان
وحدت موجود
در بین اعضا
در موفقیتها و
شکستهای این
جامعه نقش مهمی
ایفا میکند

معرفــی میکنــد و میفرمایــد« :مؤمنــان ،بــرادر
یکدیگــر هســتند .پــس میــان دو بــرادر خــود صلــح
و آشــتی برقــرار ســازید و تقــوای الهــی پیشــه کنیــد
تــا مشــمول رحمــت او شــوید».

3
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امــا همانطــور کــه اشــاره گردیــد ،ایــن تأ کیدات
محصــور در آیــات قــرآن کریــم نبــوده و روایــات

همچنیــن آن حضــرت فرمودنــد« :آنچــه را کــه

بســیاری نیــز از رســول خــدا و اهلبیــت در

پیونــد جمعیــت بــا آن گــره خــورده اســت ،رهــا

اهمیــت وحــدت نقلشــده اســت کــه در اینجــا بــه

مکنیــد».

چنــد مــورد اشــاره میشــود:
فرمودنــد« :کســی کــه یــک وجــب از جماعــت
کــرده ،مگــر آنکــه دوبــاره بــه جماعــت برگــردد.

در یــک جامعــه چیســت و چــه مســائلی جامعــه را

و کســی کــه از دنیــا بــرود درحالیکــه در تحــت

از رســیدن بــه ایــن نقط ـ ه اعتــا دور میکنــد؟

نباشــد ،بــه مــرگ جاهلیــت مــرده اســت».

پیشگاه ثقلین،
یعنی قرآن و عترت،
آنگونه است که
بارها شاهد تأ کید
بر این امر در بیان
این دو منبع هدایت

هستیم

شــاید بتــوان پاســخ ایــن ســؤال را در یــک
جملــه خالصــه نمــود و آن اینکــه بــرای ایجــاد

ایشــان در جــای دیگــر میفرماینــد« :مؤمنــان

وحــدت و همدلــی در میــان گــروه یــا جامعــهبایــد

چنــان متحــد و کمــک کار یکدیگــر هســتند کــه

بــر نقــاط مشــترک اعضــای آن تأ کیــد داشــت و

گویــی همگــی یــک روح هســتند».

5

و نیــز فرمودنــد« :افــراد باایمــان نســبت بــه
یکدیگــر هماننــد اجــزای یــک ســاختمان هســتند
کــه هــر جزئــی از آن جــزء دیگــر را محکــم نگــه
مــیدارد».

جهــت جلوگیــری از درهــم شکســتن ایــن وحــدت،
بایــد از طــرح مســائلی کــه ســبب اختــاف بیــن
ایــن اعضاســت ،پرهیــز نمــود.
در میــان امــت اســامی و در بیــن فریقیــن نیــز
مشــترکات بســیاری وجــود داشــته کــه میتوانــد

6

آن حضــرت در تمثیــل رابطــه مؤمنــان بــا
یکدیگــر میفرماینــدَ :
«م َثــل افــراد باایمــان در
دوســتی و نیکــی بــه یکدیگــر همچــون اعضــای

عامــل ایجــاد وحــدت و همبســتگی در ایــن
جامعــه بــزرگ شــود.
ّ
قــدر مســلم مشــترکات عمیــق و اساســی

یــک پیکــر اســت کــه چــون بعضــی از آن رنجــور

همچــون قــرآن و رســول ا کــرم مهمتریــن

شــود و بــه درد آیــد ،اعضــای دیگــر را قــرار و آرامــش

عامــل وحدتآفریــن بیــن مســلمانان بــوده و

نخواهــد بــود».

7
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عتــرت بــود کــه ذکــر گردیــد.

خــارج شــود ،قــاده اســام را از گــردن خــود بــاز

4

"

دو منبــع اصیــل معرفــت و هدایــت ،یعنــی قــرآن و
امــا بهراســتی راهــکار اساســی ایجــاد وحــدت

رهبــری کســی کــه جامعــه را رهبــری میکنــد،

اهمیت وحدت در

9

اینهــا همگــی بخشــی از اشــارات و تأ کیــدات

پیامبــر ا کــرم در اهمیــت همراهــی بــا جمــع
ام أبـیــــا

گوســفند تنهــا طعمــه گــرگ».

8

خواهــد بــود .در کنــار همــۀ اینهــا ،علقــه جامعــه

امیرالمؤمنیــن علــی نیــز دربــاره همراهــی

اهلســنت بــه اهلبیــت رســول خــدا و وجــوب

خــدا بــا جمــع میفرماینــد« :همیشــه همــراه

احتــرام بــه ســاحت ایشــان در نــگاه علمــای

جمعیتهــای بــزرگ باشــید کــه دســت خــدا

متقــدم و متأخــر ایــن مذهــب ،خــود عاملــی مهــم

بــا جماعــت اســت و از پرا کندگــی بپرهیزیــد کــه

در ایــن همبســتگی اســت .تأ کیــد بــر فضائــل

انســان تکوتنهــا بهــره شــیطان اســت ،چنانکــه

اهلبیــت در منابــع اهلســنت و ســیره

و توســل بســیاری از علمــای اهلســنت بــه مقــام

حضــرت زهــرا بــوده اســت .شــخصیت حضــرت

شــامخ آل اهلل ،خــود میتوانــد زمینهســاز ایجــاد

زهــرا بــرای اهلســنت نیــز بســیار قابلاحتــرام

ارتباطــی قــوی بیــن دو مذهــب و شــکلگیری

اســت و فضیلتهــای بســیاری بــرای ایــن بانــوی

وحــدت باشــد.

بزرگــوار اســام در منابــع اهلســنت نقــل گردیــده

آنچــه تا کنــون گفتــه شــد ،نمایــی کلــی از

اســت .ایــن نکتــه میتوانــد محــور اساســی در

ماهیــت وحــدت و لــوازم شــکلگیری آن در

ایجــاد راهکارهــای دعــوت مســلمانان بــه امــر

جامعــه اســامی اســت؛ امــا قصــد نگارنــده از

وحــدت در زیــر ســایه توجــه بــه مقــام شــامخ

نــگارش ایــن مقالــه بررســی ظرفیــت جایــگاه و

حضــرت صدیقــه طاهــره باشــد.

شــخصیت شــامخ حضــرت زهــرا در تحکیــم
وحــدت بیــن مســلمانان جهــان اســت.
حضــرت زهــرا در بیســتم جمادیالثانــی
ســال پنجــم بعثــت در مکــه دیــده بــه جهــان

طــرح خوانشهــای جدیــد و بازروایــت
فضیلتهــای حضــرت زهــرا در منابــع
اهلســنت بــه پیونــد بیــن دو مذهــب بــزرگ جهــان
اســام کمــک بســیاری خواهــد نمــود.

گشــودند .پــس از آشــکار شــدن دعــوت پیامبــر،

ایــن عظمــت بهگونـهای اســت کــه فخــر رازی در

ایشــان در کنــار پــدر بزرگــوار خــود ایســتادگی نمــود

تفســیر کبیــر خــود ،ذیــل معنــای کوثــر بــرای ایــن

و شــاهد رنجهــای رســول خــدا در آن ســالها

واژ ه قرآنــی  25وجــه برمیشــمارد؛ ولــی مهمتریــن

بــود .عــاوه بــر ایــن ،ســه ســال از دوران کودکــی

مصــداق آن را دختــر پیامبــر ا کــرم دانســته و از

حضــرت فاطمــه ،در شــعب ابیطالــب و تحـت

نظــر معنایــی آن را بــه معنــای خیــر کثیــر مــداوم

فشــارهای اقتصــادی و اجتماعــی مشــرکان علیــه

و خیــری کــه بــه همــۀ بشــریت میرســد ،تفســیر

بنیهاشــم و پیــروان پیامبــر گذشــت .آن حضــرت

میکنــد .وی مداومــت ایــن خیــر را در فرزنــدان

در کودکــی ،مــادر خــود خدیجــه ،و عمــو و حامــی

حضــرت زهــرا میدانــد.

مهــم پــدرش ،ابوطالــب را از دســت داد .تصمیــم

در جــای دیگــر احمدبــن حنبــل ،رئیس مذهب

قریــش بــرای قتــل پیامبــر ،خــروج شــبانه پیامبــر

حنبلــی نیــز بــا ذکــر روایتــی از پیامبــر ا کــرم،
ت زهــرا را َســرور زنــان اهــل بهشــت
حضــر 

فاطمــه بــه مدینــه همــراه بــا حضــرت علــی

میدانــد.

از مکــه و هجــرت بــه مدینــه و ســرانجام هجــرت

پیششماره7
پاییز1400

"

امامــان فقهــی آنــان در مواجهــه بــا اهلبیــت

و برخــی زنــان ،مهمتریــن رخدادهــای کودکــی

برای ایجاد وحدت
و همدلی در میان
گروه یا جامعهباید
بر نقاط مشترک
اعضای آن تأ کید
داشت

10
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همچنیــن حا کــم نیشــابوری کــه از بزرگتریــن

در ادبیــات روایــی منابــع اهلســنت دارد.

علمــای اهلتســنن و معــروف بــه «امــام

بازروایــت ایندســته از فضائــل حضــرت

المحدثیــن» اســت ،در ذیــل روایتــی از رســول

زهــرا در کنــار جایــگاه ایشــان در همراهــی بــا

خــدا ،غضــب خــدا را در غضــب حضــرت

پیامبــر ا کــرم میتوانــد زمین ـهای بســیار مفیــد

زهــرا و رضایــت خــدا را در رضایــت ایشــان

بــرای دعــوت مســلمانان جهــان بــه وحــدت بــا

میدانــد.

11

محوریــت حضرتــش باشــد

حا کــم نیشــابوری در توصیــف شــخصیت
ام أبـیــــا

حضــرت فاطمــه مینویســد« :حضــرت فاطمــه
برتریــن بانــوی دو عالــم اســت کــه دســت خلقــت

پینوشت
َ
«َ . 1و َلا َت ُک ُونوا ِم َن ْال ُم ْشر ِک َ
ین ِم َن ّال ِذ َین َف َّر ُقوا ِد َین ُهمْ
ِ
َ ََ ْ ْ َ
َ ُ
ُ
َ
ُ
َوکانوا ِش َی ًعا ک ُّل ِح ْز ٍب ِبما لدی ِهم ف ِرحون» .روم:

پیامبــر نقــل میکنــد کــه آن حضــرت خطــاب بــه

۳1ـ.۳۲
َ ً َ َ َ َ َّ ُ َ ْ ُُ
َ
ْ
اهلل ج ِمیعا ولا تفرقوا واذکر وا
«َ .2واعت ِص ُموا ِب َح ْب ِل ِ
َ
ُُ ُ
َ َ َّ َ
َ ُ ْ ُ
َ
اهلل َعل ْیک ْم ِإذ ک ْن ُت ْم أ ْع َد ًاء فألف َب ْی َن قل ِوبک ْم
ِن ْع َمت ِ
ََ
ْ ً
فأ ْص َب ْح ُت ْم ِب ِن ْع َم ِتهِ ِإخ َوانا» .آل عمران.۱۰۳ :
َّ ْ ْ ُ َ ْ ٌ َ َ
ََ ُ
َّ ُ
ون ِإخ َوة فأ ْص ِل ُحوا َب ْی َن أخ َو ْیک ْم َواتقوا
«ِ .3إن َما ال ُمؤ ِمن
اهلل َل َع َّل ُک ْم ُت ْر َح ُم َ
َ
ون» .حجرات.۱۰ :

کوفــی معــروف بــه «ابنابــی شــیبه» در کتــاب
ّ
المصنــف نقــل میکنــد کــه پیامبــر فرمــود:

 .4سید محمدحسین طباطبایی ،المیزان فی تفسیر
القرآن ،ج ،3ص.381

«فرشــتهای از جانــب پــروردگار بــر مــن نــازل شــد

 .5محمدباقر مجلسی ،بحار االنوار ،ج ،58ص.150

و خبــر داد کــه فاطمــه ســیده زنــان اهــل بهشــت

 .6ناصر مکارم شیرازی و گروه نویسندگان ،تفسیر

اســت».

نمونه ،ج ،3ص.33

آفریــده اســت .ایــن موضــوع در روایــات زیــادی
منعکــس شــده اســت ،ازجملــه آنکــه عایشــه از
حضــرت فاطمــه زهــرا فرمــود« :ای فاطمــه آیــا
راضــی نیســتی کــه تــو برتریــن بانــوی زنــان جهــان

"

طرح خوانشهای
جدید و بازروایت
فضیلتهای
حضرت زهرا در
منابع اهلسنت
به پیوند بین دو
مذهب بزرگ

و بانــوی زنــان ایــن امــت و بانــوی زنــان باایمــان
باشــی؟».

12

ابوبکــر ،عبداهللبــن محمدبــن عثمــان عبســی

جهان اسالم کمک

ایــن احادیــث ،تنهــا نمونههایــی از صدهــا

بسیاری خواهد

حدیــث در مــدح و فضیلــت حضــرت زهــرا

 .8نهج البالغه ،خطبه .127

نمود

اســت کــه در منابــع اهلســنت نقــل گردیــده

 .9همان ،خطبه .151

اســت.

 .10محمد بخاری ،صحیح بخاری ،ج ،7ص.142

وجــود عباراتــی همچــون« :ســیدة نســاء هــذه
الأمــة أو نســاء المؤمنیــن»« ،ســیدة نســاء العالمین»،
ّ
«ســیدة نســاء اهــل الجنــه»« ،بضعــة منــی» و «احــب
النــاس» نشــان از جایــگاه شــریف بانــوی دو عالــم
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 .7همان.

 .11مسلم نیشابوری ،صحیح مسلم ،ج ،7ص.143
َ َ ُ
َ ُ َ َ
َ
ساء
«َ .12یا ف ِاط َمة الا ت ْر َض ْی َن ا ْن تکونِی َس َّی َدة ِن ِ
ْ َ
َ
ََ َ
ساء هذهِ َّ
عال َ
ساء
الأمةِ َ ،و َس َّی َدة ِن ِ
ال
مینَ ،و َس ّیدة ِن ِ ِ

ْال ُم ْؤ ِم َ
نین» .ابنماجه ،سنن ابنماجه ،ج ،1ص.518

عاشق سربند یا زهرا
خدمتی از جنس اعتقاد و عمل
به کوشش:
محمد حمیدی

میخواهیــم از شــهید ســلیمانی صحبــت کنیــم و از ارادتــش بــه حضــرت زهــرا .از خدماتــی کــه بــه اهلبیــت و
ً
مخصوصــا وجــود مبــارک حضــرت صدیقــه انجــام دادنــد .بایــد بــا کســی همراه شــویم کــه در حــدود  60ســال عمر حاج
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مقــدم او بــوده باشــد .خدمــت ســید ابراهیــم یزدینــژاد ،رزمنــده ،جانبــاز و مســئول ســابق معاونــت
قاســم ،همــراه و ه 
تبلیغــات لشــکر  41ثــاراهلل کرمــان رســیدیم کــه عمــری همــدم شــهید ســلیمانی ،ایــن شــهید عزیــز همــۀ مــا بــود.

چطور متوجه شدید که شهید سلیمانی

بنــده بــا خــدای خــودش ،وابســته بــه گوشــۀ چشــم

به حضرت زهــرا ارادت دارد؟

و نــگاه بهانــۀ خلقــت و افتخــار بــزرگان و معصومــان

موضوعــی کــه شــما عنــوان کردیــد ،بــا روحیــات

و پیغمبــران ،یعنــی حضــرت زهــرا اســت .ایــن

ایــن شــخصیت واالمقــام ارتباطــی روحــی ،عقلــی،

نقطــۀ اتصــال را خــوب فهمیــد و درک کــرد .وقتــی

منطقــی و معنــوی دارد .ایشــان در طــول
حیاتــش خــوب فهمیــد و درک کــرد
کــه نقطــۀ اتصالــش بــه عنــوان

بــه زندگــی ســردار ســلیمانی
در

بخشهــای
مختلــف نــگاه
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ام أبـیــــا

میکنیــم ،میبینیــم در همــه حــال مریــد حضــرت

رزمنــدگان افتخــار میکردنــد کــه بــه حضــرت

زهــرا بودنــد.
ً
انقــاب کــه اتفــاق افتــاد ،طبیعتــا اوضــاع

زهــرا وابســتگی داشــته باشــند.
البتــه ایــن اعتقــاد بــه اهلبیــت و اســتمداد

و احــوال غیرپایــداری در جامعــ ه حا کــم شــد؛

از آنهــا زمینههایــی در دوران قبــل از جنــگ

هــم ســردمداران از جامعــه حــذف شــدند ،هــم

داشــت؛ لقمــۀ حــال پــدران و تربیــت مــادران،

نیــروی جــوان بــا روحیــۀ انقالبــی ،ولــی ناآشــنا بــا

همــه را بــه اهلبیــت مشــتاق کــرده بــود.

ســاختارهای حکومتــی جامعــه روی کار آمــد.

جلــوه دیگــر ارادت ایشــان بــه حضــرت

ـازندگی
ایــن روحیــه و حضــور در جنــگ ،فضــای سـ
ِ
معنــوی بــر آنهــا حا کــم کــرد .جنــگ ،خشــونت

زهــرا ،در شــبهای عملیــات روشــن میشــد.
در

اســت؛ بهویــژه جنگــی کــه ســختی و نابرابــری در

وداع داشــتیم .ایــن نشســت را یکــی دو شــب

آن وجــود دارد؛ امــا وقتـی بــا بینــش عمیق معنوی

قبــل از شــروع عملیــات میگرفتنــد و هرکســی

و عقیدتـ ِـی محکــم شــیعی وارد شــوی ،ســختیها

برنامههایــش را میگفــت .همــه از تــوان و برنامههــا

دیگــر معنــای ظاهــری خــود را از دســت میدهــد.

"

در میان تمام
عرض ارادتها و
استغاثهها ،وقتی

عملیاتهایمــان

همیشــه

شــبهای

و خــط آتــش گــردان خودشــان میگفتنــد .آن موقع

بــا توســل جنــگ یــک پدیــدۀ زیبــا میشــود ،کــه

بــود کــه میگفــت :حــاال ذکر توســلی داشــته باشــید.

ایــن زیبایــی در کربــا هــم اتفــاق افتــاد.

ایــن ذکــر توســل از هرجــا شــروع میشــد ،بــه بیبــی
زهــرا ختــم میشــد؛ چــون نظــر ایشــان بــود کــه

چطــور ارادت خــود را بــه حضــرت زهــرا
نشــان میداد؟

ت بــرده شــود.
بــه ایــن ســم 
همــۀ ضعفهــای مــا بــا ایــن توســل و توجــه

جبهــه شــکل ســازمانی بــه خــودش گرفــت،

پوشــیده میشــد؛ لــذا ا گــر موفقیتــی در عملیاتهــا

ولــی مــا ابــزار و ظرفیتهــای محــدودی در

هــم پیــش میآمــد ،بــه خاطــر توســل بــود .توســات

اختیــار داشــتیم کــه بایــد ایــن نقــص و کمبــود را

در وجــود انســان ریشــه میزنــد و اعتقــادات را

بهنوعــی جبــران میکردیــم .بــا هدایــت امــام

تقویــت میکنــد .حاجــی ایــن کار را بهعنــوان پایــه

یا فاطم ه الزهرا

عقبــه معنــوی مــا کمبودهایمــان را جبــران کــرد.

و اســاس محکــم بــرای خــودش در نظــر گرفتــه بــود.

مشتریهای

در میــان تمــام عــرض ارادتهــا و اســتغاثهها،

زیادتری داشت.

وقتــی پیشــانیبندهایی بــا نوشــتههای مختلــف

ماجــرای تأســیس فاطمیــه (بیــت الزهرا)

میآوردنــد ،میدیدیــم ســربند یــا فاطمـ ه الزهــرا

چــه بــود؟

پیشانیبندهایی
با نوشتههای
مختلف میآوردند،
میدیدیم سربند

شهید سلیمانی
هم اولویت اولشان
همین پیشانیبند
بود
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مشــتریهای زیادتــری داشــت .شــهید ســلیمانی

بعــد از پایــان جنــگ ،حاجــی در همــان خانــه در

هــم اولویــت اولشــان همیــن پیشــانیبند بــود.

ایــام فاطمیــه روضــه میگرفــت .یــادم اســت آقــای

چــون تمــام معیارهــا را در وجــود ایــن شــخصیت

صالحــی یک بلندگوی بوقی داشــت انــدازۀ در دیگ

بزرگــوار میدانســت .شــهید ســلیمانی و همــۀ

بــزرگ! آن را روی دیــوار خانــۀ حاجــی میگذاشــت و

شــروع میکــرد بــه خوانــدن روضــه و توســل .بعــد از

برنامههــای فاطمیــه ،از بیــرق زدن و آمادهســازی

ن بــه خیابــان کار آمدنــد ،درســت روبــروی تأمیــن
آ 

و بنــد و ســیاهپوش و ...همــۀ اینهــا کار زیــادی
می َبــرد .بیســتتــا ســی نفــر میآمدنــد و کارهــای

در زیرزمیــن ایــن خانــه ،روضهخوانــی برگزار میشــد.

مختلفــی انجــام میدادنــد .آن زمــان ،فضــای

حســینیه ثــاراهلل هــم یکــی از دستســاختههای

بــازی بــود کــه داربســت میبســتند و ســیاهپوش

حاجــی اســت .پشــتیبان و آنکــه بــه فکــرش رســید

میکردنــد .اآلن جــای ثابــت پیــدا شــده .حاجــی

بــه ایــن شــکل و عظمــت دربیایــد ،حاجــی بــود.

هــم درگیــر کار بــود .گاهــی شــب مراســم میرســید،

از کرمــان کــه بــه تهــران رفــت ،تــا وقتیکــه ایــن

امــا مدیریتــش را انجــام مـیداد .خیالــش جمــع بــود

مکان ،یعنی خانهای که اآلن وقف شــده را بســازند،

و میدانســت هرکســی دارد کار خــودش را درســت

خالــی صــاف و مرتــب بــود.
کنــارش یــک زمیــن
ِ

انجــام میدهــد .از لحــاظ مالــی هــم هزینههــا را

اینجــا چــادر میزدنــد .یــک چــادر بــزرگ ،لولهکشــی
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حســاب میکــرد .وقتــی هــم میآمــد ،در فــرش پهــن

میشــد و فضــای بــزرگ مهیــا میشــد .بعــد خانمهــا

کــردن و جــارو کــردن ،آب پاشــیدن ،کفــش جفــت

حیــاط خانــۀ خودشــان را فــرش میکردنــد کــه

کــردن و ...کمــک میکــرد و ابایــی از ایــن مســائل

ا کنــون هــم ورودی بیتالزهــرا اســت .خانمهــا اینجــا

نداشــت.

مینشســتند و روضــه را گــوش میدادنــد .تأ کیــد
داشــتند کــه در ایــن مراســم شــرکت کنیــم .دنبــال

فاطمیــه و حضور شــهید ســلیمانی چه

مــا میفرســتاد و میگفــت :بــه ســید بگوییــد بیایــد،

تأثیراتــی در کرمــان و مردمــش داشــت؟

"

اجتماعــی کــه اآلن روبــروی نیــروی انتظامــی اســت.

گاهی شب مراسم
میرسید ،اما

روضــه مربــوط بــه شماهاســت .مــادر ســادات ،مــادر

ایشــان بــا انگیــزۀ خدایــی مراســم میگرفــت.

شماهاســت .ایــن برنامــه هرســال برگــزار میشــد تــا

وقتــی انســان ،خدایــی و خداتــرس باشــد و فقــط

اینکــه شــهید شــدند.
ً
معمــوال ســعی میکردنــد از تصاویــر شــهدا در

بــه خــدا فکــر کنــد ،خودبهخــود تأثیــر حضــورش
در دلهــا مانــدگار میشــود .وگرنــه در ســطح

دورتــادور حســینیه اســتفاده شــود .بعــد آنجــا را

شــهر ،مراســمهای متعــددی بــود ،امــا خیلیهــا

دارد کار خودش

«بیتالزهــرا» نامگــذاری کــرد و ایــن روضهخوانــی

میگفتنــد برویــم خانــۀ حاجــی؛ هــم در مجلــس

را درست انجام

همچنــان ادامــه داشــت .وقــف هــم کــرد کــه چــه مــن

روضهخوانــی شــرکت کنیــم و هــم چهــرۀ ایشــان را

میدهد .ازلحاظ

باشــم و چه نباشــم ،مراســم برگزار باشــد .یک شهید
ً
هــم داخلــش دفــن کردنــد تــا کال هیــچ مالکیتــی

ببینیــم و از روح تأثیرگــذارش اســتفاده کنیــم .ایــن

مالی هم هزینهها را

مطــرح نباشــد.

روح تأثیرگــذار بــه کجــا وصــل بــود؟ بــه اهلبیــت.
ایــن محبـ ْـت دلهــا را بــه هــم مرتبــط کــرده بــود و

مدیریتش را انجام
میداد .خیالش
جمع بود و
میدانست هرکسی

حساب میکرد

افــراد بــا عشــق میآمدنــد .خیلــی شــلوغ میشــد؛
خــود حاجــی در برگــزاری مراســم ایــام

ولــی خــودروی خــود را در دورتریــن مــکان پــارک

فاطمیه ،چــه کارهایی انجــام میدادند؟

میکردنــد و میگفتنــد خودمــان را برســانیم بــه
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جایــی کــه حاجــی بانــی آن اســت.
یــادم اســت حاجــی میایســتاد .خانمهــا
دورش حلقــه میزدنــد و شــروع میکردنــد

اهلبیــت؟ تمســک و توســل و وابســتگی را از
همــان ابتــدای آشــنایی در ایشــان ســراغ داشــتیم
و همچنــان ادامــه داشــت.

احوالپرســی .ایــن رابط ـهای بــود کــه خــدا ایجــاد

ام أبـیــــا

کــرده بــود و هیچچیــز دیگــری در آن نبــود .ایشــان

شــما اطــاع داریــد کــه در مراحــل

بــا انگیــزه خدایــی ایــن فضــا را ایجــاد کــرده بــود،

مختلــف زندگــی ،از جانــب حضــرت

نــه بــرای خودنمایــی و اینکــه مجالــس دیگــر را

زهــرابــهشــهیدســلیمانیعنایتــیشــدهباشــد؟

تحتالشــعاع قــرار دهــد .فقــط بــرای اینکــه ایــن

هیــچ اطالعــی نــدارم؛ امــا وقتــی در کل نــگاه

نقطــۀ شــهر هــم ذکــری از اهلبیــت و بیبــی
ً
زهــرا بــرده شــود .واقعــا وقتــی آن شــخصیت

میکنــم ،میبینــم ا گــر عنایــت ایشــان نبــود،
موفقیتــی برایــش حاصــل نمیشــد .در هرجــا و

الهیمعنــوی را میدیــدی ،روحیــه میگرفتــی؛

مســئولیتی کــه بــود ،از بازگــو کــردن ایــن مســائل

زیــرا خــودش را در ایــن وادی رهــا کــرده بــود.

گریــزان بــود .طبیعــی اســت انســانهای وارســتهای
ً
کــه ارتباطشــان بــا خــدا قــوی باشــد ،حتمــا عنایاتــی

از نظــر شــما بهتر یــن خدمــت ایشــان

"

در سطح شهر،
مراسمهای
متعددی بود ،اما
خیلیها میگفتند
برویم خانۀ حاجی؛
هم در مجلس

بــه آنهــا میشــود؛ امــا بازگــو نمیکننــد.

بــه حضــرت زهــرا چــه بــود؟

هــر چیــزی در توانــش بــود بــرای مــردم انجــام

در پایان ا گر صحبتی دارید ،بفرمایید.

مـیداد تــا ناامیــد برنگردنــد .بــرای رضــای خــدا کار

انســان شــروعی دارد و پایانــی .بایــد

دیگــران را راه میانداخــت .بهخاطــر آدمهــای

تــاش کنــد و زحمــت بکشــد تــا بــه جایــی برســد.

نیازمنــد و دردمنــد جامعــه ،آرامــش خــودش را

قدیمهــا میگفتنــد دود چــراغ بخوریــد تــا عالــم

فــدا میکــرد .بارهــا دیــده بــودم آدمهایــی کــه
ً
اصــا نــام و نشــان نداشــتند ،از جاهــای دور

شــوید؛ امــا معرفــت بــه درس خوانــدن و کتــاب
خوانــدن نیســت .نــه اینکــه کتــاب نخوانیــم،

میآمدنــد و ا گــر کاری هــم نمیتوانســت برایشــان
ً
انجــام دهــد ،اقــا دلخوششــان میکــرد ،بــا آنهــا

از بیــن همــۀ افــراد ،مکتــب حــاج قاســم

ایشان را ببینیم و

مصافحــه میکــرد و میگفــت :تــاش خــودم را

برجســته شــد کــه از مکتــب اســام و شــهدا جــدا

از روح تأثیرگذارش

میکنــم ،از آقــای فالنــی نتیجـهاش را بپرســید و...

نیســت .ا گــر میخواهیــم بــه جایــی برســیم ،بایــد

ن کارهــا را از حضــرت علــی و فاطمــه زهــرا
ایــ 

بــه رفتارهــای حــاج قاســم توجــه کنیــم .شــما

آموختــه بــود.

میتوانیــد یــک آدم معمولــی باشــید ،ولــی خــوب

روضهخوانی شرکت
کنیم و هم چهرۀ

استفاده کنیم
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بخوانیــم ،امــا عمــل هــم کنیــم.

بــه مــادران شــهدا ســر مــیزد .زانــو مــیزد و

خدمــت کنــی و خــوب وظیف ـهات را انجــام دهــی.

چــادر مــادر شــهید را میبوســید .ایــن روحیــات

درنتیجــه هــم خــدا راضــی باشــد ،و هــم اهلبیــت

از کــدام فرهنــگ نشــئت میگیــرد؟ جــز فرهنــگ

و مــردم راضــی باشــند

معرفی کتاب

قصه مدینه
کتــاب «قصــه مدینــه» تألیــف علــى نظــرى منفــرد،

گــزارش و تحلیلــى از تاریــخ زندگــى حضــرت زهــرا
و وقایــع پــس از رحلــت پیامبــر ا کــرم اســت کــه بــا

پیششماره7
پاییز1400

اســتناد بــه کتــب روایــى و تاریخــى شــیعیان و اهــل
تســنن نگاشــته شــده اســت.

علــى بــراى رهبــرى ســخن بــه میــان آمــده

ایــن کتــاب بــرای عالقهمنــدان به مطالــب تاریخی

اســت .ماجــرای غدیــر خــم ،زهــد و تقــوا و جهــاد و

و البتــه تحلیلــی تاریــخ صــدر اســام بســیار توصیــه

علــم امیرالمؤمنیــن ،از جملــه مطالبــی اســت

میشــود.

کــه در فصــل دوم ایــن کتــاب بــه آن اشــاره شــده

حجتاالســام علــی نظــری منفــرد پس از ســالها
تــاش و تحقیــق در کتــب و منابــع مختلــف شــیعی و

اســت .نویســنده در فصــل دوم بــه بیــان فضیلــت
امیرالمؤمنیــن پرداختــه اســت.

ســنی و بــا تحلیلــی منطقــی و مســتند ،تــاش کــرده از

فصــل ســوم ویــژۀ بیــان فضایــل ،ویژگىهــا و

بدعتهــا و انحرافاتــی کــه بعــد از رحلــت پیامبــر در

مظلومیــت حضــرت فاطمــه زهــرا اســت .در ایــن

جامعــه اســامی ایجــاد شــد و ضربۀ عمیقی بر اســام

فصــل نویســنده بــه نــور و والدت حضــرت ،بــه مهریــه

نــاب وارد آورد ،پردهبــرداری کنــد.

و جهــاز و شــب عروســی بانــو ،ایثــار ،فضیلــت و صفات

کتــاب بــا مقدمــهاى از مؤلــف آغــاز شــده اســت.

اخالقــی ایــن بانــوی بیبدیــل اشــاره کــرده و در پایــان

نویســنده در گزارش خود ،سرنوشــت پرفراز و نشــیب

فصل به روایاتی که از پیامبر در ستایش حضرت

مدینــه ،قصههــاى پرماجــراى دوران صحابــه در ایــن

زهــرای مرضیــه وارد شــده ،پرداختــه اســت.

شــهر و بهویــژه مطالبــى در مظلومیــت اهلبیــت
را در شــش فصــل ارائــه کــرده اســت.

در فصلهــاى چهــارم تــا ششــم ،حــوادث و
مســائل مربــوط بــه دوران خلفــاى س ـهگانه (ابوبکــر،

در فصل نخســت این اثر ،مباحثى دربارۀ خالفت

عمــر و عثمــان) بیــان شــده اســت .از جملــه مباحــث

و مشــروعیت آن ،حــوادث تلــخ مربــوط بــه ماجــراى

مطر حشــده در ایــن فصــول ،عبــارت اســت از :حدیث

در خانــۀ وحــی و احادیثــى دربــارۀ
ســقیفه ،ســوزاندن ِ

شــیطان و اســتقاله ،مــدت زمامــدارى ابوبکــر ،رابطــه

حقانیــت امیــر المؤمنیــن و مال ک تعییــن امامت

عمــر بــا یهــود ،رأى عمــر دربــارۀ قــرآن ،جــارود عامــرى،

و مــراد از اهلبیــت در مصحــف شــریف ،بیــان

تصــرف عثمــان در بیتالمــال ،ولیدبــن عقبــه ،تبعید

شــده اســت.

و وفــات ابــوذر ،اســباب قتــل عثمــان و نقــش طلحــه و

در فصــل دوم ،از شایســتگىهاى حضــرت

زبیــر در آن
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َاما َولی...

باید پای کار او ایستاد
امیر مؤمنی

ـ فاطمه کیست؟!
ام أبـیــــا

+دختــر محمــد و خدیجــه؛ همســر

مرزهــای ایمــان را تــا یقین طی کــرده بود .دیگــران هم

علــی؛ مــادر حســن و حســین؛ مــادر
ُ
زینــب و امکلثــوم؛ مــادر همــۀ مــا  ...اســوه!
ُ
ـ اسوه؟! برای چه؟! برای که؟!

میداننــد و میدانیــم ،امــا پایبنــدی تــا کجاســت؟!
َ
همینجاســت کــه مــا از فاطمــه ،ایــن دردان ـ ه عالــم،

+تمــام رفتــارش ،همــۀ ابعــاد وجــودیاش ،نحــوۀ

جــدا میشــویم.
ـمثالیبرای اینپایبندیدارید؟!

زندگــی کردنــش ،همهچیــز و همهچیــز زیســت

+دی ـنداری؛ نابینایــی بــرای گدایــی نــزد ایشــان

فاطمــه ،الگویــی اســت بــرای زندگــی عاقالنــه و

آمــد .چــادر بــر ســر کردنــد و بــه در خانــه رفتنــد .همــه

ی اســت که پــدرش او را مــادر خود
عاشــقانه .او دختــر 

گفتنــد کــه او نابیناســت و نمیبینــد کــه! فرمــود :او

ی اســت کــه جــز امیرالمؤمنیــن
میدانــد .همســر 

نمیبینــد ،ولــی خــدای مــا کــه میبینــد...

بــرای او همتایــی نبــوده و نیســت .مــادر دو امــام بوده
و دخترانــی واالتــر از مریــم و آســیه تربیــت کــرده اســت.

مــردمداری؛ شــبها بــرای تمــام مــردم دعــا
میکردنــد و آخــر بــرای اهــل خانــه...

او یــک زن بــود؛ یــک زن کامــل! یــک الگــوی تمــام
َ
و کمــال بــرای همــه؛ بــرای زن و مــرد عالــم .او نمون ـه

ن ابیطالــب نداشــتند کــه حضــرت
مــوال علیب ـ 

ی اســت کــه قــرآن بــرای انســان ترســیم
همــان انســان 

نتوانــد بــرآورده کنــد...

کــرده اســت .او پایبنــد عقیــده بــود .اســتوار و راســتین
بــر ســر حــرف حــق مانــد و البتــه کــه چــه دفاعی کــرد...

همســرداری؛ در تمــام طــول زندگــی خواهشــی از

فرزنــدداری؛ بیــن هیچکــدام از فرزنــدان حتــی در
صــدا کردنشــان تفاوتــی قائــل نبودنــد...

ـ جلــو ه ایــن پایبنــدی چیســت؟! دیگــران بــه

ـدار حــق ایشــان
اینهــا فقــط تکـهای از زندگـ ِـی بــر مـ ِ

+همیــن عقیدههایــی کــه شــب و روز از آن حــرف

ـ عجــب! ا کنــون چــه بایــد کــرد؟! چگونــه ماننــد او

میزنیــم .همیــن حرفهایــی کــه فکــر میکنیــم

باشــیم؟!
ً
+نخســت ،مفاهیــم را واقعــا بفهمیــم! او بیــش

نبــوده و نیســت .میدانیــم چهچیــز درســت اســت و

از هــر مــدار دیگــر ،بــه دور مــدار والیــت میگشــت

چهچیــز غلــط ،امــاچقــدر بــه همین دانســتههایمان

کــه تجمــع همــۀ خوبیهــا و حقنشــینیها بــود.

عقایدشــان پایبنــد نیســتند؟!

میدانیــم و میفهمیــم .بــه همیــن ســادگیها هــم
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عمــل میکنیــم؟! او مرزهــای بــاور را تــا ایمــان و

اســت.

بصیــرت را نهفقــط در زبــان کــه در جــان داشــت.
میدانســت کــه َ
«ولــی» کیســت و چگونــه زندگــی

پــس ،هــم تکلیــف را بایــد بدانیــم و هــم ظرفیــت

َ
َ
لــی زمانــۀ خویــش را
ولیپســند داشــته باشــد .او و ِ

خــود را .فاطمــه ،تکلیــف و ظرفیتــش را در دفــاع

میشــناخت و یاریدهنــد ه او بــود .ا کنــون مــن و تــو،

اســت ،یعنــی تکلیــف داریــم؛ امــا بــه انــداز ه خــود.

از علــی حتــی بــه قیمــت جــان دانســت .چــادر او را در

الگــوی زمان ـ ه خــود را بایــد بشناســیم ،امــا بــه روشــی

کوچههــای مدینــه خاکــی کردنــد و بــاز هــم تــا پــای

کــه فاطمــه شــناخت؛ بــه روشــی کــه او شــناخت و
زندگـیاش را بــر مبنــای همیــن شــناخت پیــش ُبــرد.

جــان ایســتاد .مــا میتوانیــم فاطمــه باشــیم ،ا گــر آن
درفــش را در خــود بیابیــم و تکلیــف و ظرفیــت خــود را

ســپس بایــد بدانیــم کجــا و در چــه لحظـهای از تاریــخ

در هــر لحظــه و هــر مــکان و برای هر امری بشناســیم.

زندگــی میکنیــم .تمــام ابعــاد ایــن زمانــه را بــا هم ـه

البتــه کــه ســخت اســت؛ خیلــی هم ســخت اســت .به

شــرایط و مقتضیاتــش درک کنیــم .نهایــت ایــن فهــم

قولــی :نــه هــر کــه ســر بتراشــد ،قلنــدری دانــد * هــزار

تمــداری.
و شــناخت و درک بایــد بشــود روحیـ ه والی 

نکتــ ه باریکتــر ز مــو اینجاســت.

والیتمــداری در کالم یعنــی بــر مــدار والیــت زندگــی

ـ یک توصیه از زندگی فاطمه و تمام.

کــردن .والیــت کیســت؟! چیســت؟! والیــت در وجــود
مبــارک َ
«ولــی» خالصــه میشــود .مــا یــک «درفــش»

+اســیر ایــن زندگــی فانی نشــو .فاطمــه از این دنیا،

نیــاز داریــم )1 :درک؛  )2روحیـ ه والیتمــداری؛  )3فهم
مفاهیــم؛  )4شــناخت الگوهــا .ایــن درفــش اســت کــه
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تــاوت کتــاب خــدا و انفــاق در راه خدا و نگاه به چهره
رســول خــدا را دوســت میداشــت .همچــو فاطمــه
بایــد همهچیزمــان بجــا باشــدَ ،امــا َ
«ولــی»  ...بحـ ِـث

مــا را خریدنــی میکنــد .ایــن پرچم از تمــام پرچمهای

«ولــی» و والیــت از همهچیــز جداســتَ .
َ
«ولــی» بایــد

عالــم جداســت .ایــن ،درفــش فاطمــی اســت.

مســئل ه زندگیمــان باشــد؛ همیــن و تمــام!

ـ چه دلنشین و دور! سخت است؟!
+بلــه ،ســخت اســت فاطمــی بــودن و فاطمــی

رنج نبی خاتمه است
بر درد و غم و ِ

زندگــی کــردن .تکلیــف هــر کــس البتــه کــه بــه حــد

مدافعان بیواهمه است
سرمشق
ِ
ِ

ظرفیــت اوســت .امــا فرامــوش نکنیــم کــه وقتــی گفتــه

جان نبی
هم مادر و هم دختر و هم ِ

شــده کــه تکلیــف هــر کــس بــه انــداز ه ظرفیتــش

او فاطمه ،او فاطمه ،او فاطمه است

43

ام أبـیــــا

دریای معارف فاطمی
نگاهی گذرا به خطبه فدکیه
هادی رمضانپور

هنــوز چنــد صباحــی از فــوت پیامبــر نگذشــته
بــود کــه دشــمنی و عنــاد دشــمنان قســمخوردۀ
امیرالمؤمنیــن شــروع شــد.
آنهایــی کــه بــا جلســۀ ننگیــن موســوم بــه
ســقیفه ،حــق و وظیفـهای را کــه خــدای متعــال بــه
امیرالمؤمنیــن داده بــود ،بــا بهانههــای واهــی از
او گرفتنــد ،دســت از زیادهخواهــی برنداشــتند و در
اقدامــی خــاف عــرف و شــر ع ،باغــی را کــه پیامبــر
در زمــان حیاتشــان بــه یگانــه دخترشــان بخشــیده
بودنــد نیــز غصــب کردنــد.
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نگاره کوثر ،اثر استاد فرشچیان

زهــرا رســید ،بــرای احقــاق حــق خویــش و

مســائل مربــوط بــه «توحیــد» و «مبــدأ» و «معــاد»

اتمامحجــت بــا امــت پیامبــر ا کــرم در طلــب

اســت.

حــق خــود ـ کــه پیامبــر در زمــان حیــات خویــش

در بخــش آغازیــن خطبــه مســائلى بــه چشــم

بــه ایشــان بخشــیده بــود ـ درحالیکــه گروهــی از

مىخــورد کــه شــامل تحلیــل فشــرده و عمیــق

مریــدان و خویشــاوندان او را همراهــی میکردنــد،

دربــاره توحیــد و صفات پروردگار و اســماى حســنى

بهطــرف مســجد النبــی حرکــت کردنــد .عــدهای

و هــدف آفرینــش اســت.
در فــرازی از ایــن خطبــه میخوانیــم«َ :ا ْل َح ْمــدُ
َ ُّ ْ
َ ْ َ َ َ َّ
َ
َْ
الثنـ ُ
ـاء
ِل ّلـ ِـه َعلــی مــا ان َعـ َـمَ ،و لـ ُـه الشــک ُر َعلــی مــا الهــم ،و
َ
َ َّ
ُ
ـوم ِن َعـ ٍـم ِا ْب َت َ ادهــا...؛ خــدا را بــر
ِبمــا قــد َمِ ،مـ ْـن ع ُمـ ِ
نعمتهایــش ســپاس میگویــم و بــر توفیقاتــش

جانســوزی زدنــد کــه بــر اثــر آن ،صــدای تمــام

شــکر میکنــم و بــر مواهبــى کــه ارزانــى داشــته ،ثنــا

حاضــران در مســجد بــه گریــه بلنــد شــد .پــس

میخوانــم؛ نعمتهــای گســتردهای کــه از آغــاز بــه

از آنکــه مــردم ســا کت شــدند ،ســخن خــود را بــا

مــا داده .»...

از مهاجــران و انصــار نیــز در مســجد جمــع شــده
بودنــد .وقتــی آن حضــرت و همراهــان وارد مســجد
شــدند ،بــرای احتــرام پــردهای بیــن ایشــان و مــردم
نصــب کردنــد .آنــگاه حضــرت فاطمــه نالــۀ

حمــد و ثنــای خداونــد و درود بــر رســول خــدا
آغــاز کردنــد .بــا شــنیدن نــام رســول خــدا دوبــاره

2

تبیین اسالم نبوی

مفاهیم بلندی

صــدای گریــه مــردم بلنــد شــد.
ً
ایــن خطبــه صرفــا طــرح یــک دعــوا بــرای طلــب

میدهــم کــه پــدرم محمــد بنــده و فرســتادۀ

حــق خــود نیســت ،بلکــه مفاهیــم عمیــق معرفتــی

اوســت؛ پیــش از آنکــه او را بفرســتد ،برگزیــد ....

شــامل توحیــد ،نبــوت ،اخــاق و فلســفۀ احــکام

هنگامــیکــه مبعــوث شــد ،امتهــا را مشــاهده کــرد

نیــز در آن نهفتــه اســت؛ بهطوریکــه میتــوان ایــن

کــه گروهــى بــر گــرد آتــش طــواف میکننــد و گروهــى

خطبــه را حــاوی منظومــۀ معــارف دیــن دانســت و

در برابــر بتهــا ســر تعظیــم فــرود آوردهانــد .لیکــن

دارای موضوعی

در چنــد بخــش دربــارۀ آن صحبــت کــرد.

خداونــد بــه نــور محمــد ظلمتهــا را برچیــد ،او

خاص و بر اساس

مفاهیــم بلنــدی در خطبــه حضــرت زهــرا

بــراى هدایــت مــردم قیــام کــرد و آنهــا را از گمراهــى

ترتیبی منطقی است

وجــود دارد کــه آن را میتــوان بــه هفــت بخــش

رهایــى بخشــید».
ْ ً
«علما
تعبیــر حضــرت فاطمــه کــه میفرمایــدِ :
َ ً
اهلل َتعالــی ب ِ ْ ُ ُ
ـواد ِث
ـورَ ،و ِاحاطــه ِب َحـ ِ
ِمـ َـن ِ
ِ
مائـ ِـل الامـ ِ
ُّ ُ
ـور» ،یعنــی خداونــد چــون رســالت ســنگین
الدهـ ِ
آینــدۀ پیامبــر را میدانســت ،گوهــر او را چنیــن واال

تحلیلهــای عمیــق بانــوى اســام در ایــن

بــرای تکمیــل اوامــر الهــى و اجــراى فرمانهــای

تقســیم کــرد کــه هــر بخــش دارای موضوعــی خــاص
و بــر اســاس ترتیبــی منطقــی اســت.

1

شکوه اصل توحید در خطبۀ حضرت

در بخــش دوم خطبــه آمــده اســت« :گواهى

پیششماره7
پاییز1400

"

وقتــی خبــر غصــب بــاغ فــدک بــه گــوش حضــرت

خطبــه بیانگــر بینــش دقیــق او در پیچیدهتریــن

در خطبه حضرت
زهرا وجود دارد
که آن را میتوان به
هفت بخش تقسیم
کرد که هر بخش

45

تکوینــى او آفریــد .ایــن تعبیــر پرمعنــا مىتوانــد

نکتــۀ ســوم علــم بــاالی زهــرای مرضیــه اســت

اشــارهاى بــه خاتمیــت پیامبــر ا کــرم و تکمیــل

کــه همچــون پــدر بزرگوارشــان بــه فلســفۀ احــکام کــه

مواهــب تکوینــى از طریــق تشــریع و احــکام الهــى

نیــاز بــه علــم نامنتهایــی دارد ،عالــم اســت.

باشــد کــه بیانگــر علم و اشــراف بــاالی وجــود مبارک
حضــرت زهــرا بــه مســئلۀ رســالت و خاتمیــت
پیامبــر اســت.
ام أبـیــــا

3

"

بانوى اسالم در
این خطبه بیانگر
بینش دقیق او
در پیچیدهترین
مسائل مربوط به
«توحید» و «مبدأ» و

«معاد» است

تأ کید بر اهمیت قرآن؛ تبیین اسرار و

حقایــق بزرگــى نهفتــه اســت .ایشــان قبــل از هــر

فلسفۀ احکام

چیــز خــودش را بــه جمعیــت معرفــى میکنــد و عــذر

ت
در بخــش ســوم خطبــه ،حضــرت زهــرا از اهمی 

و بهانههــا را از آنهــا میگیــرد تــا کســى نگویــد مــن

ق تعلیمــات اســام ،فلســفه و
ن مجیــد و عمــ 
قــرآ 

بیخبــر بــودم و دختــر پیامبــر را نشــناختم ،وگرنــه

اســرار احــکام و پنــد و اندرزهایــى در ایــن رابطــه

بــه یــاریاش برمیخاســتم.
ً
ایشــان مخصوصــا روى نســبتش بــا پیامبــر

ایشــان در ایــن بخــش از خطبــه بــه فلســفۀ

تکیــه میکنــد و ارتباطــش بــا علــى را بازگــو

بســیاری از احــکام اشــاره میکننــد؛ از جملــه

مینمایــد .ســپس تأ کیــد میکنــد کــه آنچــه

فلســفۀ نمــاز کــه دوری از تکبــر اســت.

را میگویــم ،عیــن حقیقــت اســت ،ســخنى را

در مســئلۀ بیــان احــکام توســط حضــرت زهرا

نســنجیده نمیگویــم و کلمــهای بیحســاب بــر

ســه نکتــۀ بســیار مهــم و حائــز اهمیــت وجــود دارد:

زبــان نمــیآورم .درســت بشــنوید و ببینیــد چــه

نکتۀ اول مســئلۀ عقالنیت اســام اســت .شــیعه

مىگویــم و مســئولیت عظیــم خــود را در برابــر ایــن

بــر همیــن محــور تأ کیــد دارد و در جایجــای

حادثــه دریابیــد!

مســائل فقهــی شــیعی ،موضعگیریهــای

ســپس زحمــات ســنگین پیامبــر را یــادآور

اجتماعــی و سیاسـ ِـی برخاســته از عقالنیــت ،نقــش

میشــود .در ادامــه نیــز حضــرت فاطمــه آن

بســیار پررنگــی دارد .مخالفــان مــا بــا مخالفــت خود

لحظــات حســاس را کــه بــر دوش مؤمنان ســنگینى

بــا عقالنیــت دینــی ،بهنوعــی منکــر حکمــت دینــی

میکــرد ،بــه یــاد آنهــا مــىآورد تــا نعمتهــای عظیــم

هســتند.

خــدا را فرامــوش نکننــد و در تــداوم ایــن خــط الهــى

نکتــۀ دوم در بیــان فلســفۀ احــکام ،پیــام تربیتــی
احــکام اســت .امــروز بیــش از هــر زمــان دیگــری بــه
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علیه نظام حا کم

در بخــش چهــارم خطبههــای آن حضــرت نیــز

ســخن میگویــد.

تحلیلهای عمیق

4

رویکرد انقالبی در بیان مواضع سیاسی

و رســالت عظیــم بکوشــند و تســلیم جوســازیها
نشــوند.

مســائل و پیامهــای تربیتــی و فرهنگــی احکام توجه

دختــر پیامبــر در ایــن میــان ،خدمــات

کنیــم؛ زیــرا در هیــچ دورهای مثــل امــروز بســتر و

بــزرگ حضــرت علــى را یــادآور میشــود کــه

زمینــۀ گنــاه بــرای امــت پیامبــر فراهــم نبــوده اســت.

چگونــه پیامبــر در حــوادث خطرنــا ک ،او را بــه

و فــدا کارى ،بــه مقابلــه برمیخاســت ،در میــان

در ارث شــریک و ســهیم دانســت .بنابرایــن فقــط

فتنههــا میرفــت و آن را خامــوش میکــرد و

مســئلۀ فــدک مطــرح نیســت ،آنچــه مطــرح اســت

پیروزمندانــه بازمیگشــت .همهجــا یــار و یــاور

در درجــۀ اول خطــر احیــاى ســنن جاهلیــت و محو

پیامبــر و حامــى و پشــتیبان او بــود .آرى ،چنیــن

ســنن اســامى اســت؛ لــذا در ایــن بخــش آنهــا را
ً
شــدیدا مالمــت میکنــد و زیــر رگبــار حمــات خــود

بــزرگ و مانــع انحــراف آن باشــد.

قــرار میدهــد.

کســى میتوانــد تداومبخــش خــط ایــن انقــاب

5

دختــر پیامبــر ،ایــن خطیــب بــزرگ و توانــا،
مقابله با فتنهگران در سایۀ

ســپس بهطــور ضمنــى بــه نقــد دالیــل آنهــا

بصیرتافزایی

بانــوى اســام در ایــن بخــش از ســخنانش بــه

میپــردازد کــه مدعــى بودنــد رســول خــدا
ً
فرمــوده« :مــا پیامبــران مطلقــا ارثــى از خــود بــه

بازمانــدگان احــزاب جاهلــى و منافقــان اشــاره

یادگارنمیگذاریــم».

میکنــد؛ زیــرا اینــان نا گهــان بــا مــرگ پیامبــر

ســپس پاســخ منطقــى و دندانشــکن داده

خــدا ســر برآوردنــد و حرکتهــای مشــکوک آنــان

و از عمومــات قــرآن و خصــوص آن شــاهد و گــواه

آغــاز شــد.

مــیآورد و بــا ذکــر چندیــن آیــه از قــرآن ،ثابــت

انــدوه عمیــق دختــر پیامبــر از اینجــا شــروع
میشــود کــه چگونــه جمعیــت کثیــرى بــه دعــوت
شــیطان لبیــک گفتنــد و بــا اینکــه هنــوز آب کفــن
پیامبــر خشــک نشــده بــود ،حرکتهــای
منافقانــه آغــاز شــد.

6

میکنــد کــه بایــد ایــن حدیــث مجعــول را بــه دیــوار
کوبیــد.
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"

مقابلــه مىفرســتاد و او بــا ایثارگــرى فوقالعــاده

بــر ایــن کار کشــید و همــۀ بســتگان مســلمان را

ً
این خطبه صرفا
طرح یک دعوا

7

نفوذزدایی در سایۀ اتمامحجت با
انصار

بانــوى اســام در بخــش پایانــی از سخنانشــان،

برای طلب حق
خود نیست ،بلکه
مفاهیم عمیق
معرفتی شامل

پاسخهای کوبنده به غاصبان فدک

طایفــۀ انصــار را قشــر برگزیــده و بــازوى توانمنــد

توحید ،نبوت،

حضــرت فاطمــه در بخــش ششــم ،از

اســام و حامــى مخلــص پیامبــر توصیــف

اخالق و فلسفۀ

غصــب فــدک و بهانههــای واهــى جهــت ایــن کار،

میکنــد؛ ولــی بــا اینهمــه نفــوذ بازیگــران سیاســى

احکام نیز در آن

و پاســخ بــه ایــن بهانههــا ســخن میگویــد .ســخنان

در میــان آنهــا وضــع را بهکلــى دگرگــون ســاخت؛ لــذا

نهفته است

فاطمــه در ایــن بخــش اوج بیشــترى میگیــرد و

تعجــب بانــوى اســام از ایــن اســت کــه چــرا ایــن

از هیجــان و ســوز شــدیدترى برخــوردار اســت؛ زیــرا

بــازوان توانمنــد و یــاران دیرینــۀ پیامبــر در برابــر

دلــش میســوزد کــه بــار دیگــر احــکام جاهلیــت

ســتمى کــه بــر خاندانــش روا داشــتند ،ســکوت

دارد زنــده میشــود .در جاهلیــت بــه دختــران
ً
مطلقــا ارث نمیدادنــد ،اســام آمــد و خــط بطــان

کردنــد و بــا ســکوت خــود بــر ایــن ظلــم صحــه
گذاشــتند.
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ایشــان در فــراز دیگــرى از سخنانشــان بــا شــدت
تمــام انصــار را ســرزنش میکنــد
کــه ســکوت شــما در ماجــراى
فــدک ،بــه قیمــت زنــده شــدن
طیــف ضداســامى تمــام خواهــد
شــد! درحالیکــه شــما بایــد بــه ایــن
مســئله بهعنــوان یــک «جریــان» بنگریــد.
ام أبـیــــا

حســاب کنیــد در پشــت ایــن ماجــرا
چــه ماجراهــاى دیگــرى نهفتــه
اســت؟!
بهراســتی چــرا آیــات صریــح
قــرآن را کــه میگویــد« :بــا
پیمانشــکنان بــه پیــکار برخیزیــد» پشــت
گــوش انداختهایــد؟ و بهجــاى تــرس از خــدا ،از
آنهــا مىترســید؟
عافیتطلبــی ،شــاخصۀ کلیــدی نفوذ دشــمنان
در امــت اســامی بــوده و هســت.
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بــا توجــه بــه فرازهــای خطبــه حضــرت زهــرا

دیگــر مقدمــهای بــرای خانهنشــین

میتــوان پــی بــرد کــه طــرح ســخنرانی فــدک در

کــردن امیــر مؤمنان علــی و محاصــرۀ اقتصادی

مســجد النبــی بهانـهای بــوده اســت تــا حضــرت

یــاران علــی اســت.

فاطمــه از حضــرت علــی دفــاع کنــد و تمــام

بــر ایــن اســاس میتــوان گفــت نامگــذاری

تالشــش را بــرای نجــات مــردم از «بزرگتریــن فتنــۀ

خطبــۀ حضــرت فاطمــه در مســجد مدینــه بــه

عالــم» بــه انجــام برســاند کــه همانــا محــروم کــردن

اســم «خطبــه فــدک» ،بخــش زیــادی از محتــوای

جهانیــان از چراغهــای هدایــت و رهبــری بــود کــه

ایــن خطبــه را کمرنــگ جلــوه داده؛ بخشــی کــه

خداونــد بــه مــردم ارزانــی داشــته بــود.

هــدف اصلــی حضــرت و محــور ســخنان ایشــان

حضــرت فاطمــه مشــاهده میکــرد ایــن

اســت کــه شــامل افشــا گری در مــورد غاصبــان

تجــاوز آشــکار کــه تــوأم بــا نادیــده گرفتــن بســیاری

خالفــت و تحریــک مــردم بــرای حمایــت از حضــرت

از احــکام اســام اســت ،جامعــه اســامی را گرفتــار

امیرالمؤمنیــن میباشــد کــه از طــرف خداونــد

انحــراف شــدید از تعالیــم اســام و ســنت نبــوی ،و

منصــوب شــده بــود تــا بعــد از پیامبــر ا کــرم

گرایــش بــه برنامههــای جاهلــی میکنــد و از ســوی

هدایــت و امامــت مــردم را بــر عهــده بگیــرد

مدافعان فاطمیه
مرزداران سرزمین اندیشه شیعی
هادی نقوی

راه حــق منطبــق بــر فطــرت الهــی و دارای زیبایــی

فاطمــی و مــرزداران ســرزمین اندیشــه شــیعی را

و جذابیــت اســت؛ ولــی هنگامــی کــه حــق و باطــل

دانســت .دخــت یگانــه پیامبــر وســیله رســیدن بــه

در هــم آمیــزد ،حــق بــا شــمایل باطــل دیــده

حقیقــت اســام اســت .بنابرایــن بهتریــن خدمــت

میشــود و ظاهــرش چنگــی بــه دل نمیزنــد.

بــه بانــوی اول دو ســرا ،روشــنگری و دفــاع از

دشــمنان دانــای صــدر اســام ،چــون علمــای

فرهنــگ فاطمــی اســت.

پیششماره7
پاییز1400

امــوی و عباســی ،ایــن فتنــه را بهپــا کردنــد و
شــد .مدرســه اهلبیــت در قبــال فتنــه تحریــف،
گزینــه روشــنگری را برگزیــد.

او بزرگشــده ســامرا و عســکری اســت .در
نوجوانــی بــا انگشــت اشــاره بــر روی پیشــانیاش

"

تشــخیص مذهــب و مــرام حــق بــر مــردم ســخت

عالمه سید مرتضی عسکری

ســیره و ســخن صدیقــه کبــری ،والیتمــداری

مینویســد« :وقــف اهلبیــت و شــیعیان

و مظلومیــت او ،همــاره پرچــم حقانیــت تشــیع را

ایشــان» .او بــر تحکیــم عقایــد تأ کیــد مــیورزد و

قبیله ابلیس و

بــاال نگــه داشــته اســت .قبیلــه ابلیــس و منافقــان

کســب معــارف نورانــی اهلبیــت را بــر خــود واجــب

منافقان میکوشند

میکوشــند آنچــه بــر حضــرت فاطمــه گذشــت،

میدانــد.

آنچه بر حضرت

1

وارونــه کننــد یــا کمرنــگ نشــان دهنــد .در ایــن

عالمــه عســکری بــا کمــک تجربیــات تاریخــی

میــان باالتریــن مــدال افتخــار از ِآن گروهــی اســت

علمــای شــیعه ،دنبــال روشــنگری در تاریکیهــای

کــه بــا بیــان و قلــم خــود حقانیــت فاطمیــه و تشــیع

تاریــخ صــدر اســام اســت .ایــن دانشــمند

را انعــکاس دهنــد .در عصــر مــا دو عالــم پارســا کــه

ســختکوش بــر منابــع حدیثــی اهلســنت

خــود از فرزنــدان بانــوی نخســت بهشــت هســتند،

تســلط کافــی دارد .بــرای اثبــات حقانیــت

بیشــک ایــن رســالت را مردانــه بــه دوش

اهلبیــت و حضــرت زهــرا اتفاقــات تاریخــی را

کشــیدند و بــا عشــق و ارادتــی مثالزدنــی رســالت

از کتابهــای اهلســنت نقــل میکنــد و فرصــت

خــود را انجــام دادنــد.

مقایســه و انتخــاب را بــه مخاطــب خویــش

بایــد از عالمــه ســید جعفــر مرتضــی و عالمــه

میدهــد .اخــاص و مجاهــدت علمــی عالمــه

ســید مرتضــی عســکری تجلیــل کــرد و بیــش

ثمــرات شــیرینی دارد .بــا مطالعــه کتابهــای او،

از اینهــا قــدر امثــال ایــن مدافعــان غیــور حریــم

نامههــای فراوانــی از مصــر ،مغــرب و ســودان بــه

فاطمه گذشت،
وارونه کنند یا
کمرنگ نشان دهند
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ایشــان میرســد کــه محتــوای نامههــا ابــراز عالقــه

در آن خانــه بــه منظــور
او نریختــه بــودم ،گرچــه ِ

و تصدیــق مکتــب تشــیع و مؤلــف اســت.

جنــگ بــا مــن بســته شــده بــود».

در اینجــا بــه ایــراد یکــی از شــبهات جدیــد علیــه

ســخن عمربــن خطــاب بــه امیرالمؤمنیــن

مطالــب محکــم فاطمیــه و پاســخ آن از کتــاب

علــی در کتــاب کنزالعمــال آمــده اســت...« :
ُ
یحرقــوا علیــک البــاب؛ دستورشــان
ان امرتهــم ان ِ

در ذکــر مصائــب بیبــی دو عالــم بــه ســوزاندن

در خانـهات را آتــش بزننــد» .ایــن عبــارت
مـیدادم ِ

در خانــه حضــرت توســط خلیفه غاصــب و یارانش
ِ
ً
اشــاره میشــود .امــا آیــا واقعــا خانههــای آن زمــان

خلیفــه بــرای اثبــات در داشــتن خانــه ،کافی اســت.
در خانــه حضــرت زهــرا
داســتان ســوزاندن ِ

در داشــت و آیــا ایــن اتفــاق جانســوز و هولنــا ک در

بهقــدری مشــهور بــوده اســت کــه پــس از گذشــت

مــدارک اهلســنت هــم منعکــس شــده اســت؟

ســالها از ایــن ماجــرا ،وقتــی عبداهللبــن زبیــر در

«ســقیفه» عالمــه عســکری بســنده میکنیــم.

ام أبـیــــا

یعقوبــی ســخنان ابوبکــر را در ایــن بــاره ،در
تاریــخ خــود ،چنیــن آورده اســت:

"

دخت یگانه پیامبر
وسیله رسیدن
به حقیقت اسالم
است .بنابراین
بهترین خدمت به
بانوی اول دو سرا،
روشنگری و دفاع

2

مکــه بــر بنیهاشــم ســخت گرفــت تــا بــه حکومــت
و فرمانروایــی وی گــردن نهنــد ،چــون ایشــان زیــر

«ای کاش مــن ِ[در] خانــه فاطمــه ،دختــر

بــار نرفتنــد و بــا او بیعــت نکردنــد ،دســتور داد آنــان

پیامبــر را نگشــوده بــودم و مــردان را بــه خانــه

را در دره کوهــی حبــس کردنــد و هیــزم فراوانــی
در برابــر دره روی هــم
انباشــتند تــا همــۀ آنــان را
بــه آتــش بســوزانند.
ُعــروه ،بــرادر عبــداهلل
بــن زبیــر ،در توجیــه عمــل
بــرادرش ،بــه کار عمــر،
در آتــش کشــیدن خانــه
فاطمــه در داســتان

از فرهنگ فاطمی

بیعــت ابوبکــر اســتناد کــرد

است

و گفــت :بــرادرم ایــن کار را
کــرد ،فقــط بــرای جلوگیری
از اختــاف مســلمانان و
نابــودی وحــدت کلمــه
آنــان و میخواســت کــه
همــه ،بــا گــردن نهــادن بــه
طاعــت وی ،بــه کلمــهای
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عمربــن خطــاب همیــن کار را بــا بنیهاشــم کــرد،

بــه شــخصیتهای صــدر اســام ،منطقــی و

هنگامــی کــه از بیعــت ســر بــاز زدنــد .او نیــز هیــزم

هنرمندانــه قلــم زد و بــرای احیــای تــراث شــیعی

در خانــه را بــه آتــش کشــد.
حاضــر کــرد تــا ِ

3

قــدم برداشــت .تأســیس دانشــکده اصــول دیــن

"

واحــده بــدل شــوند؛ همچنانکــه پیــش از او نیــز

اســام نــاب میدانســت .او بــدون توهیــن

ا گر منصفانه
بنگریم ،عالمه

عالمــه عســکری احادیــث جعلــی و درســت را

در شــهرهای ایــران و عــراق ،عضویــت در شــورای

بهخوبــی میشناســد .ریشــه آشــوب ،اختــاف

حــزب الدعــوه عــراق ،ایجــاد مجامــع علمــی و

در روایــات و تفرقــه را در کتــاب «صدوپنجــاه

مــدارس دینــی جدیــد در عــراق و ایــران و تأســیس

صحابــی ســاختگی» برمــا میکنــد .ایــن مــورخ

درمانــگاه و بیمارســتان ،نمونههایــی از اقدامــات

درخشیدند .ایشان

خبیــر «نقــش عایشــه در تاریــخ اســام» را در

و خدمــات او بــه شــیعه اســت.

تهدید تحریف و

ســه جلــد مینــگارد و مواضــع و احادیــث متضــاد
امالمؤمنیــن ،عایشــه را از منابــع اهلســنت بازگــو

عالمه سید جعفر مرتضی حسینی عاملی

میکنــد .در فصــل «عایشــه و خاطــرات خدیجــه»
ایــن کالم از عایشــه بــه چشــم میخــورد« :بــا

و تشــیع اســت .ایــن عالــم لبنانــی و شــا گرد حــوزه

آنکــه خدیجــه را ندیــده بــودم ،هیچیــک از زنــان

قــم و نجــف در کتــاب «ماســاة الزهــراء» بــا جــان

پیغمبــر چــون خدیجــه مــورد رشــک و حســادتم

و دل بــه اســتقبال تیرهــای شــک و شــبهه در

قــرار نگرفتــه اســت».

ایــن عالــم ،عامــل اتحــاد را در تمســک بــه

سید جعفر مرتضی
در این عرصه خوش

شبهه را به فرصت

او نیــز شــیفته اهلبیــت و اســتاد تاریــخ اســام

4

عسکری و عالمه

نورافشانی معارف
فاطمی تبدیل
کردند

مســائل پــس از رحلــت رســول خــدا رفتــه
اســت .اعتقــاد و اعتمــاد او بــه حضــرت فاطمــه،
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وجــدان بیــدارش را در برابــر شــبهات دوســت

بــر روی زهــرا آن هنــگام کــه گروهــی بــه او پنــاه

دیرینــش ،آیـتاهلل ســید محمدحســین فضـلاهلل

آوردنــد و از بیعــت بــا ابوبکــر خــودداری کردنــد نیــز

بهپــا مــیدارد .فضــلاهلل چگونــه از طوفــان

مشــهور اســت .احــدی نمیتوانــد روایــت ایــن

مصائــب صدیقــه کبــری فقــط بــه «تهدیــد بــه

مســئله را انــکار کنــد؛ زیــرا مــا روایــت وارده ازطریــق

آتــش زدن خانــه» توســط خلیفــه ثانــی و «غصــب

اهلســنت توســط بــاذری و دیگــران را بیــان

فــدک» ا کتفــا میکنــد؟!

5

آقــای محمــد ســپهری کتــاب را بــا عنــوان
ام أبـیــــا

کردیــم .روایــت شــیعه در ایــن بــاره مســتفیض
اســت وکســی در ایــن بــاره اختــاف نــدارد».

6

«رنجهــای حضــرت زهــرا »در ســال ۱۳۸۰
ترجمــه و منتشــر کــرد .انعــکاس گوشـهای از مقــام

ختم کالم

و مــرام فاطمــی و «مظلومیــت زهــرا» مســئولیت

واالتریــن خدمــت بــه پــاره تــن رســول خــدا و

بخــش اول کتــاب را بیــان میکنــد .در بخــش دوم،
جزئیــات شــهادت و مظلومیــت َســرور زنــان عالــم

شــفیعه روز جــزا ،کســب معــارف فاطمــی و دفــاع
عالمانــه از آن اســت .ا گــر منصفانــه بنگریــم،

از میــان «متــون و آثــار» نهفتــه در دل اشــعار،

عالمــه عســکری و عالمــه ســید جعفــر مرتضــی در

احادیــث و گزارشهــای تاریخــی منعکــس شــده

ایــن عرصــه خــوش درخشــیدند .ایشــان تهدیــد

اســت .در نهایــت بحــث «درهــای خانههــای

تحریــف و شــبهه را بــه فرصــت نورافشــانی معــارف

مدینــه در عهــد رســول خــدا» ،بخــش ســوم کتــاب

فاطمــی تبدیــل کردنــد .خوشــا بــه ســعادت

را بــه خــود اختصــاص داده اســت.

شــیعیان برحــق فاطمــه و خوشــا بــر مجاهــدان

عبــارات علمــای شــیعه ،شــاهدی جــاری بــر

صــادق ایــن راه.

صفحــه تاریــخ اســت کــه از قــرن پنجــم تــا قــرن

ایمان خالصه در تو و مهر تو میشود

حاضــر را شــامل میشــود .بــرای نمونــه از ایــن

مکه تویی ،مدینه تویی ،کربال تویی

7

کتــاب ،بخشــی از ســخن شــیخ طوســی را بــا
هــم میخوانیــم:
«ازجملــه مــواردی کــه تکذیــب کردهانــد،
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پینوشت
 . 1مصاحبه با عالمه.

زدن فاطمــه توســط آنــان اســت .درحالیکــه

 .2تاریخ یعقوبی ،ج ،2ص.115

روایــت کــرده کــه آنــان ،فاطمــه را تازیانــه زدنــد.

 .3مروج الذهب ،ج ،3ص86؛ ابن ابی الحدید ،شرح

مشــهور و بــدون اختــاف نــزد شــیعه ایــن اســت

نهج البالغه ،ج ،20ص.481

کــه عمــر بــه شــکم فاطمــه زد .فاطمــه بــر

 .4نقش عایشه در تاریخ اسالم ،ج ،1ص.92

اثــر آن ،بچـهاش را ســقط کــرد کــه محســن نامیــده

 .5رنجهای حضرت زهرا ،ص.143

شــد .ایــن مســئله هــم نــزد آنــان مشــهور اســت.

 .6همان ،ص.410

همینطــور قصــد مهاجمــان در آتــش زدن خانــه

 .7مرتضی امیری اسفندقه.
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نیکوکاری پایدار
خودت را زنده کن!
حسن شکری

1

احیا

بیمارشــان احیــا شــود و برگــردد .بهتریــن خبــر بــه

یکــی از لحظــات دردنــا ک و حســاس بــرای

آنهــا ،خبــر زنــده مانــدن بیمــار اســت؛ انــگار دنیــا را

همراهــان بیمــار در بیمارســتان ،لحظ ـهای اســت

بــه آنهــا دادهانــد!

کــه بیمارشــان عالئــم زنــده بودنــش کاهــش یافتــه

ایــن احیــا توســط پزشــک و نیروهــای کمکــی

و نیازمنــد عملیــات احیــا میشــود .در ایــن

او انجــام میشــود .آنهــا تــاش میکننــد کســی را

چنــد لحظــه ،از درون فقــط دعــا میکننــد کــه

احیــا کننــد.
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مهمتر از احیا شدن
مهمتــر از احیــا شــدن

بهدســت پزشــک ،ایــن اســت کــه
کاری کنــی کــه هیچوقــت نمیــری!

همیشــه زنــده باشــی! احیــا بمانــی!
ســعدی میگویــد تــا زمانــی کــه
نامــت زنــده اســت ،زنــدهای!
ام أبـیــــا

سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز
مــرده آن اســت کــه نامــش بــه
نکویــی نبرنــد

توضیح بیشتر:
علمــا در فقــه ،از قاعــدهای نــام میبرنــد بــا
عنــوان« :قاعــده تســنین ســنن حســنه» .در

"

کسى که از ما یاد
کند یا نزد وى از
ما یاد شود و از
چشمانش به اندازه
پر مگسى اشک
بیرون آید ،خداوند
گناهان او را ا گرچه
بیشتر از کف دریاها

باشد ،مىآمرزد

امــا مشــکل ایــن اســت کــه مــردم فراموشــکار

روایــات بــر پایهریــزی کارهــای نیــک ،شــیوهها و

هســتند و حتــی نیکــوکاران و نیکویــی را فرامــوش

ســنتهای اجتماعــی پســندیده ،بســیار تأ کیــد

میکننــد .ممکــن اســت چنــد صباحــی از او یــاد

شــده اســت .ایــن روایــات ،اســاس قاعــده تســنین

کننــد ،امــا بعــد از مدتــی فرامــوش میکننــد یــا

ســنن حســنه را تشــکیل میدهنــد« .تســنین

خــود نیــز میمیرنــد و دیگــر کســی نیســت کــه شــما

ســنن حســنه» یعنــی انســان در نهادینــه کــردن

را فرامــوش نکنــد! پــس نیکــوکار عمــر بیشــتری

ســبکی نیکــو ،نقشــی داشــته باشــد .یکــی از ادلــه

دارد؛ امــا او نیــز ممکــن اســت ،یــادش بمیــرد!

ایــن قاعــده ،روایتــی اســت کــه بیان شــد .درنتیجه

راهــکار مؤثرتــر چیســت؟ راهــکاری کــه حتــی
ا گــر نامــت هــم بمیــرد ،زنــده باشــی؟

3

میتــوان گفــت حضــرت محمــد میفرماینــد
ا گــر میخواهــی تــا قیامــت زنــده باشــی ،بــه

راه حی ماندن!

ًَ
رســول خــدا فرمونــدَ :
«مـ ْـن َسـ َـن ُسـ ّـنة
َ
ً ََ َ
َ
َح َسـ َـنة فلـ ُـه أ ْج ُر َهــا َو أ ْجـ ُـر َمـ ْـن َع ِمـ َـل ِب َهــا ِإلــى َیـ ْـو ِم
ُ
َ
ْ ُ
ْ َ َ
ْ َ ْ 1
ْ َْ ْ َُْ َ
ور ِهــم شــیء؛
ال ِقیامــةِ ِمــن غیـ ِـر أن ینقــص ِمــن أج ِ
کســی کــه ســنت نیکویــی پایهگــذاری کنــد ،تــا روز
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ایــن روایــت از اهمیــت بســیاری برخــوردار اســت.

پایهگــذاری یــک ســنت خــوب کمــک کــن .هــر
کــس بهوســیله اقــدام شــما ،آن ســنت را ادامــه
دهــد ،در ثوابــش شــریک هســتید .بــه ایــن ترتیــب
پرونــده اعمالــت بســته نمیشــود؛ انــگار هنــوز زنــده
هســتی؛ انــگار احیــا شــدی!

قیامــت اجــر کســی را دارد کــه بــه آن عمــل میکند؛

چــه ســنتی از ایــن بهتــر کــه انســان کمــک

بــدون اینکــه چیــزی از اجــر انجامدهنــده کــم

کنــد در جامعــه ،یــاد اهلبیــت زنــده شــود؟ یــاد

شــود».

اهلبیــت دلهــا را زنــده میکنــد ،از غفلــت بیــدار

آنهــا را احیــا میکنــد ،بــه برپایــی
مجلــس آنهــا کمــک میکنــد و بــه
رســاندن معارفشــان بــه مــردم
تــاش میکنــد.
فضیــل یکــی از یــاران امــام
صــادق اســت .میگویــد خدمت
حضــرت رســیدم .حضــرت فرمــود:
مــا گفتگــو میکنیــد؟ گفتــم :آرى،
میکنــد و از ظلمــت نجــات میدهــد .بهتریــن

فــداى شــما شــوم .حضــرت فرمــود:

روش هدایــت و تربیــت جامعــه ،احیــای یــاد

مــن اینگونــه مجالــس را دوســت مـیدارم .پــس اى

ـس
اهلبیــت اســت .چــه جوانانــی کــه یــک مجلـ ِ
یــاد اهلبیــت ،مســیر زندگــی آنهــا را اصــاح کــرده

فضیــل امــر مــا را احیــا کنیــد!

اســت.
َ
َ
امــام صــادق فرمودنــد«ِ :إ ّن َح ِدیث َنــا ُی ْح ِی ـی
ُْ ُ
القلــوب؛ 2همانــا حدیــث مــا قلبهــا را زنــده
میکنــد » .

َ
َ
ســپس حضــرت فرمودنــد«َ :ر ِحـ َـم ا ّللـ ُـه َمـ ْـن أ ْح َیــا
َ َ
أ ْم َرنــا؛ خداونــد رحمــت کنــد کســانى را کــه امــر مــا
را احیــا میکننــد».
اى فضیــل کســى کــه از مــا یــاد کنــد یــا نــزد
وى از مــا یــاد شــود و از چشــمانش بــه انــدازه پــر

نهتنهــا خــود اهلبیــت ،کــه یادشــان نیــز

مگســى اشــک بیــرون آیــد ،خداونــد گناهــان او را

پزشــکی اســت کــه شــما را تــا قیامــت احیــا میکنــد!

ا گرچــه بیشــتر از کــف دریاهــا باشــد ،مىآمــرزد.

نــه فقــط بــرای چنــد ســال!

4

3

نتیجــه اینکــه یــاد اهلبیــت اســت کــه تــا
قیامــت احیاســت .ا گــر میخواهیــم خودمــان را

"

آیــا بــا هــم مىنشــینید و دربــاره
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کسی که سنت

نیکویی پایهگذاری
کند ،تا روز قیامت
اجر کسی را دارد که
به آن عمل میکند؛
بدون اینکه چیزی

حسابکتاب زنده ماندن

احیــا کنیــم و تــا قیامــت زنــده باشــیم ،قدمــی در

از اجر انجامدهنده

فقــط کافــی اســت یــک حســاب سرانگشــتی

راه زنــده کــردن نــام و مکتــب اهلبیــت برداریــم تــا

کم شود

کنیــد .ا گــر کســی در مجلــس اهلبیــت اصــاح

احیــا شــویم .پــس :خودتــان را زنــده کنیــد!

شــود ،فرزنــدش را اصــاح میکنــد و فرزنــدش،
فرزندانــش را .پــس یــک نســل بــا آن مجلــس زنــده
شــد ه و برگزارکننــدگان آن مجلــس ،یــک نســل را تــا

پینوشت

روز قیامــت ،اصــاح کردهانــد!
ً
احتمــاال بهعلــت ایــن آثــار شــگفت اســت کــه

 . 1کلینى ،الکافی ،ج ،5ص9ـ.10
 .2ابنبابویه (شیخ صدوق) ،الخصال ،ج ،1ص.22

اهلبیــت دعــا کردهانــد در حــق کســی کــه امــر

 .3همو ،مصادقة اإلخوان ،ص. 33
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ام أبـیــــا

بر در خانه فاطمه
هیچکس دستخالی برنمیگردد
جواد نیرومند
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نگاره غربت حضرت زهرا ،اثر علی بحرینی

پیامبــر دســتهای خــود را بــه آســمان بلنــد

کنــد ،برایــش باقــى میمانــد .منهــم آن جامــه

کــرد و از فاطمــه خواســت تــا او نیــز چنیــن کنــد،
َّ
ْ
ُ
ســپس فرمــود« :الل ُهـ َّـم اغ ِفـ ْـر ِلا َّم ِتــى؛ خدایــا ّامــت
مــرا ببخــش و بیامــرز» .جبرئیــل فــرود آمــد و عــرض

نــو را بــه بینوایــى دادم .فرمــود :ا گــر جامــه نــو را
شــوهرت بهتــر بــود و آن بینــوا هــم بــه پوشــا ک

کــرد :خداونــد میفرمایــد کســانی از امــت تــو کــه

مىرســید .عــرض کــردم :در ایــن کار هــم از شــما

محبــت فاطمــه ،همســر و فرزندانــش را داشــته

پیــروى کــردم؛ زیــرا مــادرم خدیجــه هنگام ـی کــه

باشــند ،آمرزیــدم .ماجــرای ایــن دعــا چیســت؟

افتخــار شــرفیابى خدمــت شــما پیــدا کــرد و همــۀ

مگــر فاطمــه چــه کــرده بــود کــه مســتحق چنیــن

امــوال خــود را در اختیــار شــما گذاشــت ،همــۀ

پاداشــی اســت؟ او فاطمــه اســت کــه خــدا بــه
َّ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ
ـاک الک ْوثــر؛
پــدرش وحــی فرســتاد«ِ :إنــا أعطینـ
مــا بــه تــو خیــر کثیــر عنایــت کردیــم» ،آنهــم خیــر

آنهــا را در راه خــدا بخشــیدى تــا بهجایــی رســید
خــود را بــه او دادى ،و در ایــن امــور ماننــد شــما

کثیــری کــه تــا قیامــت ادامــه خواهــد داشــت.

کســى نیســت .پــدرم گریــه کــرد و مــرا بــه ســینه

میپوشــیدی و کهنــه را بــه فقیــر مــىدادى ،بــراى
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کــه ســائلى از شــما پیراهنــى خواســت ،جامــه

"

هنــگام شــهادت حضــرت زهــرا بــود و

ل شــد و
چســبانید .در ایــن هنــگام جبرئیــل نــاز 

امیرالمؤمنیــن در کنــار بســتر او جعبــهای را

از جانــب خداونــد بــه مــن ســام رســاند و عــرض

مشــاهده کــرد ،پرســید ایــن چیســت؟ حضــرت

کــرد :هرچــه مــن میخواهــم درخواســت کنــم کــه

فاطمــه عــرض کــرد :در میــان جعبــه ،حریــر

خــدا مــرا دوســت دارد .مــن نیــز ب ـه غیــر از شــوق

ســبزی اســت کــه داخــل آن صفحــه ســفیدی

دیــدار پــروردگارم آرزویــی نکــردم؛ ازهمیــنرو بــا

وجــود دارد و در آن چنــد خــط نوشــته شــده

دعــای پــدرم ،خداونــد آن را مســتجاب کــرد .مــن

اســت .امیرالمؤمنیــن از مضمــون آن پرســید.

نیــز تقاضــاى ســندى بــراى ایــن موضــوع کــردم.

دختــر پیامبــر پاســخ داد :در شــب عروســى و

جبرئیــل ایــن حریــر ســبز را آورد کــه در آن نوشــته
ََ َ ُ ُ
ـم َعلى َن ْفســهِ َّ
الر ْح َمــة» و جبرئیل
ـب َر ّبکـ ْ 
اســت« :کتـ 
ِ

آنان درنهایت

بــودم ،مســتمندى آمــد و تقاضــاى جامــهاى

و میکائیــل نیــز گواهــى دادنــد .پــدرم فرمــود :آن را

اخالص برای به

کــرد .مــن دو پیراهــن داشــتم ،یکــى نــو کــه در

حفــظ کــن و در هنــگام وفــات ســفارش کــن کــه

دست آوردن رضای

آن شــب پوشــیده بــودم و دیگــرى کهنــه ،همــان

بــا تــو در قبــر گذارنــد ،میخواهــم در روز قیامــت

پیراهــن نــو را بــه او دادم .صبحــگاه کــه پــدرم بــراى

کــه زبانههــای آتــش شــعله مىکشــد ،درخواســت

دیــدن مــا آمــد ،فرمــود :تــو کــه جامــه نــو داشــتى

آمــرزش امــت کنــى! ۱ایــن عمــل ایشــان مصــداق
َ َ ُ ْ َ َّ ُ ُ
ایــن آیــه بــود« :لــن ت َنالــوا ال ِبـ ّـر َحتــى ت ِنفقــوا ِم َّمــا
ُتح ُّبـ َ
ـون؛ ۲هرگــز بــه نیکــی دســت نمییابیــد و از
ِ

زفــاف ،مــن در جایــگاه عبــادت خــود نشســته

چــرا نپوشــیدى؟! گفتــم :مگــر شــما نفرمودیــد
هرچــه انســان صدقــه و کمــک بــه مســتمندان

آیاتی که در سوره

انسان درباره ابرار
نازلشده ،در
شأن فاطمه و
خانواده اوست
که نشان میدهد
ارزش ایثار و اطعام

پروردگار است
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نیــکان نمیشــوید ،مگــر اینکــه ازآنچــه دوســت

خویــش بــا نیازمنــدان میپرداخــت .زندگــی

میداریــد ،انفــاق کنیــد».

مشــترک فاطمــه و علــی نیــز در حالــی شــکل

ســخاوت حضــرت زهــرا تنهــا بــه ایــن ماجــرا

گرفتــه بــود کــه در جامعــه نوپــای اســامی،

ختــم نمیشــود ،بلکــه از ایــن نمونههــا در

فقیــران ،مســتمندان و گرســنگان فراوانــی بهســر

سرتاســر زندگی پربرکت ایشــان بســیار اســت؛ هیچ

میبردنــد؛ ازایــنرو ایشــان میکوشــیدند بــه

در خانــهاش دســتخالی
فقیــر و مســتمندی از ِ

پیــروی از رســول خــدا زندگــی ســاده و ب ـهدور

برنمیگشــت .بــرای نمونــه مــرد گرســنهای

از تجمــات را بــرای خــود تــدارک ببیننــد و بــه

در مســجد مدینــه بهپــا خاســت و گفــت :ای

مواســات اســامی عمــل کننــد .نقــل شــده هــر

مســلمانان ،از گرســنگی بــه تنــگ آمــدهام ،مــرا

زمــان حضــرت رســول از ســفری مراجعــت
میفرمــود ،ابتــدا بــه خانــه زهــرا تشــریف می ُبــرد

کســی ایــن مــرد را امشــب مهمــان میکنــد؟

و مدتــی میمانــد و پــس از آن بــه منــزل خــود

امیرالمؤمنیــن فرمــود :مــن یــا رســولاهلل.

میرفــت .یکبــار کــه حضــرت بــه ســفر رفتنــد،

پــس از اندکــی وارد منــزل شــد و از فاطمــه زهــرا

حضــرت زهــرا بــرای خــود دســتبند ،گلوبنــد و

پرســید :آیــا غذایــی در منــزل داریــم؟ مهمانــی

گوشــوارهای از جنــس نقــره خریــد و پــردهای بــر در

گرســنه آوردهام .فاطمــه زهــرا ایثارگونــه فرمــود:
َ
َ َ ُ
َ ْ َ َ َّ ُ ُ َّ
الص ْب َیــةِ ل ِک ّنــا ن ْؤ ِثـ ُـر َض ْیف َنــا؛ در
«مــا عِ ندنــا ِإلا قـ 
ـوت
خانــه مــا ،غــذا بهانــدازه خــورا ک یــک دختربچــه

خانــه خــود آویخــت .هنگامــیکــه رســول خــدا
شــد ،چشــمش بــه زینتهــای فاطمــه افتــاد،

هســت؛ امــا امشــب ایثــار میکنیــم و گرســنگی

بــا ناراحتــی از خانــه بیــرون رفــت و بــه مســجد وارد

را تحمــل میکنیــم و همیــن مقــدار غــذا را بــه

شــد و در کنــار منبــر نشســت .حضــرت فاطمــه

مهمــان میبخشــیم» .امیرالمؤمنیــن گفــت:

هنگامــی کــه علــت ایــن رفتــار پــدر را فهمیــد،

بچههــا را بخوابــان و مــن چــراغ را بــراى مهمــان

بــرای جلــب خشــنودی و رضایــت رســول ا کــرم

خامــوش مىکنــم .حضــرت فاطمــه چنیــن

همــۀ آن زینتهــا را نــزد پــدر فرســتاد و پیغــام

کــرد و بــه مهمــان غــذا دادنــد .چــون صبــح شــد،
خداونــد دربــاره آنــان ایــن آیــه را نــازل کــرد«َ :و
َ
َ ٌ
َْ ُ
َ
َ
ُی ْؤثـ ُـر َ
۳
صاصــة؛
کان ِب ِهـ ْـم خ
ون َعلــى أنف ِسـ ِـه ْم َو لـ ْـو
ِ

داد کــه دختــرت ســام میرســاند و میگویــد:
نــزد پیامبــر آوردنــد ،ســه مرتبــه فرمــود« :آنچــه را

و آنــان را بــر خــود ترجیــح مىدهنــد ،گرچــه

کــه میخواســتم ،فاطمــه انجــام داد .پــدرش بــه

مهمــان کنیــد .پیامبــر ا کــرم فرمــود :چــه

خودشــان را نیــاز شــدیدى باشــد».

۴

آن بزرگــوار در مواســات نیــز بــه تقســیم امــوال
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از ســفر مراجعــت کــرد و بــه خانــه دختــرش وارد

اینهــا را درراه خــدا انفــاق کنیــد! چــون آنهــا را

فــدای او بــاد!».

۵

برتریــن و باالتریــن مرتبــه انفــاق ،ایثــار اســت؛

در ایــن مرتبــه فــرد نهتنهــا امــوال خــود را بــا

را گرفــت و نــزد رســول خــدا آمــد .هنگامــیکــه

مســتمندان تقســیم و بــدون تجمــات ،در

آن حضــرت بچههــا را دیــد کــه از شــدت گرســنگی

ســطح فقیرتریــن افــراد جامعــه زندگــی میکنــد،
بلکــه آنــان را بــر خــود ّ
مقــدم مــیدارد و نصیــب

ضعیــف شــدهاند ،گریــه کــرد .در ایــن هنــگام
جبرئیــل بــا ســوره دهــر بــر آن حضــرت نــازل شــد.

خویــش را نیــز بــه آنهــا تقدیــم مینمایــد و ایــن

آیاتــی کــه در ســوره انســان دربــاره ابــرار نــازل

عالیتریــن مصــداق انفــاق و بزرگــواری اســت

شــده ،در شــأن فاطمــه و خانــواده اوســت

کــه حضــرت زهــرا نمونــه بــارز آن هســتند .در

کــه نشــان میدهــد ارزش ایثــار و اطعــام آنــان

تاریــخ نقــل اســت کــه حســن و حســین بیمــار

درنهایــت اخــاص بــرای بــه دســت آوردن رضــای
پــروردگار اســت .ازایــنرو میفرمایــد«َ :و ُی ْطع ُمـ َ
ـون
ِ
َّ َ َ َ
ً َ َ ً َ َ ً َّ
َ
ـام َعلــى ُح ِّبــهِ ِم ْسـ ِـکینا وی ِتیمــا وأ ِســیراِ ،إنمــا
الطعـ
ُ ْ َ َ ً ََ
ُْ ُ ُ
َّ َ ُ
ُ
ْ
َ
ْ
نط ِعمکــم ِلوجــهِ اللـ ِـه لا ن ِریــد ِمنکــم جــزاء ولا
ُ ُ
شــک ًورا؛ ۶و غذایــی را کــه از شــدت احتیــاج

نــذر کردنــد کــه ا گــر کــودکان بهبــودی یافتنــد ،ســه

دوســت میداشــتند ،بــه مســکین و یتیــم و

روز روزه بدارنــد .بچههــا ســامتی را بــه دســت

اســیر عطــا کردنــد و گفتنــد :شــمارا فقــط بــرای

آوردنــد .حضــرت علــی ســه مــن جــو قــرض

خشــنودی خــدا اطعــام میکنیــم؛ نــه از شــما

گرفــت و فاطمــه یکســوم آن را آرد کــرد ،از

عوضــی میخواهیــم و نــه انتظــار ســپاس و ثنایــی

آن نــان درســت کــرد و جلــوی هرکســی ســهم او

داریــم».

شــدند .پیامبــر ا کــرم بــا جمعــی از یــاران بــه
عیادتشــان آمدنــد و بــه علــی گفتنــد :چــه
خــوب اســت کــه بــرای بهبــودی فرزندانــت نــذری
کنیــد .امیرالمؤمنیــن و فاطمــه زهــرا و فضــه

را گذاشــت تــا افطــار کنــد .در همیــن حــال ســائلی

عاقبتبهخیــری مــا در زندگــی ،در گــرو الگــو

بــه در خانــه آمــد و گفــت :ســام بــر شــما اهلبیــت

قــرار دادن حضــرت زهــرا و فرزندانــش اســت؛

محمــد .مــن مســکینم ،مــرا طعــام دهیــد .خاندان
پیامبــر ،آن ســائل را بــر خــود ّ
مقــدم شــمرده،

تــا افــزون بــر بــه دســت آوردن خشــنودی خــدا،
خدمتــی بــه خلــق او کــرده باشــیم

افطــار خــود را بــه او دادنــد و آن شــب چیــزی جــز

پینوشت
ُ َّ
َ
َ . 1ریاحین الشریعه ،ج ،1ص.72

کردنــد .هنــگام افطــار روز دوم یتیمــی بــر در خانــه

 .۲آل عمران.92 :

آمــد و غــذا خواســت و آنهــا غــذای خــود را بــه او

 .۳حشر.9 :

دادنــد .در شــب ســوم اســیری آمــد و همــان عمــل

 .۴شیخ طوسی ،امالی ،ص.185

را نســبت بــه او تکــرار کردنــد .صبــح روز چهــارم

 .۵محمدباقر مجلسی ،بحار االنوار ،ج ،43ص.83

علــی ،دســت امــام حســن و امــام حســین

 .۶انسان8 :ـ.9

آب نخوردنــد و بــا شــکم گرســنه دوبــاره نیــت روزه

پیششماره7
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معرفی کتاب

 18ساله

ام أبـیــــا

کتــاب « 18ســاله» نوشــته حمیــد ســبحانی
صــدر ،کتابــی اســت کــه در هجــده فصــل بــه
بیــان برخــی از فضائــل و بخشــی از تاریــخ و ســیرۀ
حضــرت فاطمــه زهــرا میپــردازد.
ایــن کتــاب بــرای آن دســته از افــرادی کــه
دنبــال مطالــب شــگرف ،زیبــا و درعینحــال بــا
قلمــی روان هســتند کــه هــم زندگــی و شــخصیت

مخاطــب عــاوه بــر اینکــه یــک کتــاب تاریخــی در

بانــوی دو عالــم را از نظــر ارتبــاط بــا مــردم ،پــدر

دســت دارد ،بــا معــارف ناشــناختۀ حضــرت زهــرا

بزرگوارشــان ،امــام شــیعیان و موضعگیریهــای

 نیــز آشــنا شــود و ســپس بــا تغییــر محتــوا و

سیاســی ایشــان و هــم از نظــر تاریخــی و مســتند

شــیوۀ نــگارش ،تحقیقاتــی دربــارۀ هجدهمیــن

بیــان کنــد ،بســیار دلنشــین خواهــد بــود.
ایــن نوشــتار تاریخــی ،بــه هجــده بخش تقســیم

و بهعبارتــی آخریــن ســال حیــات آن بانــوی
عالم ْیــن ارائــه میدهــد.
ِ

شــدهاســت .عــددی برگرفتــه از عمــر هجدهســالۀ
حضــرت ّامابیهــا کــه تحریفگــران تاریــخ ،حتــی

در بخشی از کتاب میخوانیم:
ّ
«امابیهایــش میخواندنــد؛ یعنــی مــادر پــدرش.

از تحریــف آن نیــز دســت برنداشــته و ســن طبیعــی

آری؛ او بــرای پــدرش مادریهــا کــرده بــود .در

حضرتــش را بــه گونههــای دیگــری نقــل کردهانــد.

ـوار پــس از وفــات مــادرش
تمامــی آن ســالهای دشـ ِ

هریــک از ایــن بخشهــای هجدهگانــه نیــز بــا

خدیجــه ،در تمامــی آن تنهاییهــا ،تهدیدهــا،
مجــروح شــدنها َو َو َو ،...او همچــون مــادری

حمیــد ســبحانی صــدر تــاش کــرده اســت بــا

مهربــان ،تســکین قلــب بابــا بــود و تیمــار زخمهــای

روایتــی از معــارف فاطمــی آغــاز میگــردد.
اضافــه کــردن یــک حدیــث و روایــت از منزلــت و
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بســیارش».

شــکوه بانــوی دو عالــم در ابتــدای هــر فصــل و بــا

ایــن کتــاب در  208صفحــه و توســط انتشــارات

ادبیاتــی روان ،بــه بیــان نکاتــی پیرامــون شــناخت

ایمــان مانــدگار در ســال  1394بــه چــاپ رســیده

منزلــت حضــرت فاطمــه زهــرا بپــردازد تــا

اســت
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مادرانههایی از جنس نور
تربیت فرزند در سیره حضرت زهرا
محمدرضا شجاعی

روح او چــون لوحــی ســفید آمادگــی پذیــرش هــر

حضــرت فاطمــه خواهیــم نوشــت.

نقشــی را دارد و اولیــن نقاشــی کــه شــخصیت
کــودک را جزءبهجــزء ترســیم میکنــد ،مــادر اســت.

"

کــودک از زمانــی کــه پــا بــه عرصــه وجــود میگــذارد،

نوشــتار بــه قــدر وســع از مادرانههــای زندگــی

کودک از زمانی که

زنگ ال الیی

پا به عرصه وجود

ازای ـنرو امــام خمینــى در مــورد مقــام مــادرى

الالییهــای مــادران از نخســتین آموزههایــی

فرمودهانــد: «دامــن مــادر بزرگتریــن مدرس ـهاى

اســت کــه گــوش جســم و جــان فرزنــدان بــا آن انــس

چون لوحی سفید

میگیــرد .فاطمــه بــرای دردانــهاش حســن

آمادگی پذیرش

اســت کــه بچــه در آنجــا تربیــت مىشــود».

۱

بــه اعتــراف کارشناســان در ایــن مدرســه

اینچنیــن الالیــی میخوانــد« :حســنم شــبیه پدرت

تربیتــی ،فقــط بــا پنــد و انــدرز نمیتــوان صفــات

بــاش و طنــاب از گــردن حــق بــاز کــن ،یکتاپرســت

اخالقــی را بــه فرزنــد آموخــت و آنچــه بیــش از

۲

بــاش و از همنشــینی بــا بــدان پرهیــز کــن».

موعظــه تأثیــر خواهــد داشــت ،ســیره عملــی

مــادری کــه در آرامــش آغــوش خــود ،الالی ـیاش را بــا

مــادر اســت .ا گــر بخواهیــم در ایــن راه الگویــی

محتوایــی پرمعنــا قــوام میبخشــد .او الگویــی جامــع

شروی خــود تصویــر کنیــم ،بیشــک ســیره
پیــ ِ

را بــه فرزنــدش میشناســاند و معیارهــای حــق را بــه

مادرانــه حضــرت زهــرا بیمثــل و ماننــد اســت؛

او تلقیــن میکنــد .تأمیــن نیازهــای عاطفــی فرزنــد

کالســی عملــی در تربیــت فرزنــد کــه ثمــرات آن

بــه همــراه تلقیــن شــناخت و آ گاهــی درســت ،از

خلقــت را روشــنی بخشــیده اســت .در ایــن

درسهــای الالیــی فاطمــه اســت.

میگذارد ،روح او

هر نقشی را دارد
و اولین نقاشی که
شخصیت کودک را
جزءبهجزء ترسیم
میکند ،مادر است
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سفره درس
ّ
روحیــه ایثــار و مقــدم داشــتن دیگــران بــر

ســخن گفتــن محبتآمیــز و مؤدبانــه نقــش

خــود ،اصلــی بســیار ارزشــمند و انســانی اســت کــه

مؤثــری در شــخصیت و بزرگــی روح کــودک دارد.

هــر کــس ،نمیتوانــد دارنــده آن باشــد .حضــرت

رفتــار مؤدبانــه پــدر و مــادر بــا یکدیگــر و رعایــت

زهــرا فرزندانــش را بــا چنیــن روحیــهای

احتــرام بهتریــن آمــوزش بــرای فرزنــدان اســت.

پــرورش میدهــد؛ آنجــا کــه پــس از یــک روز

چگونگــی صحبــت کــردن حســنین بــا مــادر و

گرســنگی ،هنــگام افطــار ،در بــه صــدا درمیآیــد

پاســخ زهــرا و نحــوه مکالمــه آنهــا ،از جلوههــای

و گرســنه بیسرپرســتی درخواســت طعــام

زیبــای ســیره فاطمــی اســت کــه در حدیــث کســاء

میکنــد .پــس از آنکــه حضــرت علــی و فاطمــه

بــه تصویــر کشــیده اســت:

طعامشــان را کــه قــرص نانــی بــود ،تقدیــم آن

نــا گاه فرزنــدم حســن وارد شــد و رو ســوی مــن

فقیــر میکننــد ،فرزنــدان آنهــا نیــز دیگــران را بــر
خــود مقـ ّـدم میشــمارند و قــرص نــان خــود را بــه

کــرد و گفــت :ای مــادر ســام بــر شــما .گفتــم :ســام
بــر تــو ای روشــنی چشــم مــن و میــوه دل مــن ...

فقیــر میدهنــد و ایــن عمــل تــا ســه شــب تکــرار

حســن بــه طــرف عبــا روی آورد و گفــت :ســام بــر

میشــود و آیــات وحــی چنیــن ایثــاری را تحســین

شــما ای جــد بزرگــوار ای رســول خــدا ،آیــا بــه مــن

میکننــد.
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۳

دیوارنگاره مادر ،اثر کارگاه خط

اجــازه میدهیــد کــه بــا شــما زیــر عبــا قــرار بگیــرم؟

(رســول اهلل) فرمــود :ســام بــر تــو ای فرزنــدم و ای

میآمدنــد و بــرای مــادر بزرگــوار خــود کلمهبهکلمــه

صاحــب حــوض مــن ،همانــا اجــازه دادم (شــبیه

بیــان میکردنــد و چــون امیرالمؤمنیــن علــی

ایــن رفتــار و برخــورد را امــام حســین نیــز انجــام

بــه خانــه تشــریف میآوردنــد ،حضــرت صدیقــه

میدهــد) ...ســپس ابــو الحســن علیبــن ابــی

طاهــره آنهــا را بــرای آن جنــاب بازگــو میکردنــد.

طالــب وارد شــد و گفــت :ســام بــر تــو ای دختــر

روزی حضــرت علــی پرســیدند :ای فاطمــه ،تــو

رســول خــدا .و گفتــم :بــر شــما ســام بــاد ای ابــو

در مســجد حاضــر نبــودی از کجــا ایــن کلمــات را

الحســن ای امیــر المؤمنیــن...

۴

فهمیــدی؟ گفــت :فرزنــدم حســن هــر روز آنچــه
پــدر بزرگــوارم بــر منبــر میگویــد ،بیکموکاســت بــه

شا گردی مادر

همــان ترتیــب برایــم بیــان میکنــد.

۵

یکــی از مصادیــق جالــب ســیره فاطمــی در

ایــن کار مــادر افــزون بــر انــس امــام حســن

پــرورش علمــی فرزنــدان ،زمانــی اســت کــه امــام

مجتبــی بــا مســجد ،ســبب میشــد کــه وی بــا

حســن در پنجســالگی هــر روز بــه مســجد

شــوق و اشــتیاق همــه مواعــظ و کلمــات پیامبــر

میرفــت و از کلمــات و مواعظــی کــه پیغمبــر

را بــه ذهــن بســپارد .اینکــه مــادری بــه فرزنــدش

ا کــرم در مســجد بیــان میفرمودنــد ،بــه

بگویــد تــو معلــم بــاش و مــن دانــش آمــوز و بــه

ذهــن مبــارک خــود میســپردند .ســپس بــه خانــه

عنــوان شــنونده بــه صحبتهایــش گــوش کنــد،
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تاثیــر بســیار مهمــی در روحیــه فرزنــد دارد .هــم

امکلثــوم آمــده اســت :هنگامــی کــه حضــرت

اعتمــاد بــه نفــس او را تقویــت میکنــد و هــم

زهــرا ،دار فانــی را وداع گفــت ،ام کلثــوم ـ کــه

انگیــزه او را بــرای یادگرفتــن و بیــان کــردن بیشــتر

پنــج ســال بیــش نداشــت ـ روپوشــی بــه صــورت

میکنــد و هــم آن مطالبــی کــه فــرا گرفتــه در ذهــن

انداخــت و چــادری کــه بــر زمیــن کشــیده میشــد،

و روح او تثبیــت میکنــد.

بــر ســر کشــید و بــا نالــه گفــت :ای پــدر ،ای پیامبــر
ً
خــدا! حقیقتــا ا کنــون ماننــد زمــان از دســت دادن

درس بندگی

شماســت و دیگــر دیــداری (میــان مــا و مادرمــان

حضــرت زهــرا در شــب بیستوســوم مــاه

تــا قیامــت) نخواهــد بــود.
ً
قطعــا تأســی بــه آموزههــای تربیتــی زندگــی

میکــرد .ایشــان در روز بچههــا را میخوابانیــد تــا
ً
کامــا اســتراحت کننــد و غــذای کمتــری بــه آنــان

حضــرت زهــرا ،کــه نمونههــای اندکــی از آن
مــرور شــد ،میتوانــد مــا را گامــی بــه ســبک زندگــی

مــیداد تــا بدینگونــه زمینــه و وضعیــت بهتــر

فاطمــی نزدیکتــر ســازد و فرزندانمــان را در

و مطلوبتــری از نظــر جســمی و روحــی بــرای

مســیر زندگــی ســعادتمندانه یــاری دهــد

مبــارک رمضــان بــرای بیــداری کــودکان تدبیــر

۹

ش ـبزندهداری داشــته باشــند ۶.گویــا فاطمــه

"

سخن گفتن
محبتآمیز و
مؤدبانه نقش
مؤثری در شخصیت
و بزرگی روح
کودک دارد .رفتار
مؤدبانه پدر و

میخواهــد از دوران کودکــی در قلــب پــا ک
فرزنــدان خــود ،جمــال خــدا را بــه تجلــی و جــان
و زبانشــان را بــه حــاوت و شــیرینی عبــادت آشــنا
ســازد و محبــوب راســتین را بــه آنــان نشــان دهــد.
دیگــر آنکــه عبادتهــای خــود حضــرت ،درســی

 . 1کلمات قصار حضرت امام ،ص 210و 212.
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از فاطمــه نبــود ،آنقــدر بــه عبــادت میایســتاد تــا

الشیعه ،ترجمه علی صحت ،ج ،2ص.12
ً
ُ ْ ُ َ َّ
ُ
ْ
ّ
الط َ
عام َعلی ح ِبهِ ِمس ِکینا
 .۳شأن نزول آیه « َو یط ِعمون
ً َ ً
َو َی ِتیما َو أ ِسیرا»( .انسان.)8 :
 .۴شیخ عباس قمی ،مفاتیح الجنان ،حدیث کساء.

فراموشنشــدنی بــرای فرزنــدان بــود؛ بهگونــهای
کــه امــام حســن فرمــود« :در دنیــا کســی عابدتر

مادر با یکدیگر

پاهایــش متــورم میشــد»« ۷.مــادرم فاطمــه را

و رعایت احترام

دیــدم کــه شــب جمعــه در محرابــش ایســتاده بــود

بهترین آموزش برای

و همچنــان رکــوع و ســجود میکــرد تــا ســپیدی

فرزندان است

پینوشت

صبــح آشــکار شــد».

۸

 .۵مدنی بحستانی ،بی تا ،ص .107
 .۶حسنبن فضل طبرسی ،مکارم االخالق ،ص.484

درس عفاف
حیــا و عفــاف فاطمــی درس عملــی دیگــری بود
کــه در فرزندانــش نهادینــهشــد .در گــزارش حــال
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 .۷محمدباقر مجلسی ،بحار االنوار ،ج ،43ص.84
 .۸اربلی ،کشف الغمة فی معرفة االئمه ،ج ،2ص.96
 .۹محمدباقر مجلسی ،بحار االنوار ،ج ،43ص.192

