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نشریه محراب
شماره ۵

عـن الصادق 7: »إِنَ لَِقْتلِ الُْحَسین 
َحَراَره فِی ُقُلوِب الُْمْؤِمِنینَ َلتَْبُرُد أَبَداً.«

اربعین حسینی، نمودی از یک انرژی 
عظیم اجتماعی  ست که در صحرای 
کربال تولید شــد و تاریخ را به حرکت 
درآورد. این حرکت جهت دار است و 
تا زمانی که تاریخ را به نقطۀ مطلوب 
نرســاند، از پا نخواهد نشست. انرژی 
اربعین حســینی در صحرای کربال 
متولد شد و در بدنۀ تاریخ جریان یافت 
و امروز این از هر زمان دیگر شکوفاتر 
شده و نشان  دهندۀ مسیر انسان عصر 

آخرالزمان است.

  اربعین رسانۀ پرقدرت 
عاشورا

برای آنکه پیاده  روی عظیم و معنوی 
اربعین را بهتر بشناســیم، تا بتوانیم 
بهتــر و واقعی  تــر تحلیــل کنیم، 
می بایست بُعد رسانه  ای بودن آن را 
بیش از گذشته مورد پژوهش میدانی 
قرار دهیم. میدانــی دیدن اربعین از 
آن جهت ارزش دارد که با دیده  بانی 
رســانه  های مقابل و عنادورز، نقاط 

اربعین،
 تـرکیب عقل و عاطفه

يادداشت سردبير

لجاجت و عناد آن  ها بیشــتر نمود 
خواهد کرد. واقعیت اربعین به  عنوان 
یک رسانۀ قوی با تأثیرگذاری عمیق 
و درازمــدت در بیــان رهبر معظم 

انقالب این  گونه تبیین می  شود:
»اهّمّیت اربعیِن اّول این بود که رسانۀ 
پُرقدرت عاشوراست. از روز عاشورا تا 
روز اربعین  بنا بر یک روایت روزی

 ست که اهل  بیت برگشتند به کربال  
این چهل روز، چهل روِز فرمان روایی 
منطِق حق در میان دنیای ظلمانی 
حاکمّیت بنی امّیه و سفیانی ها بود. 
رســانۀ حقیقی ]یعنی[ فریاد زینب 
کبری، فریــاد حضرت ســّجاد؛ در 
کجا؟ در کوفه، در شام، در آنجایی که 

ظلمات محض بود؛ این  ها بزرگ ترین 
رسانه بود. همین  ها بود که عاشورا را 
نگه داشت، همین  ها بود که عاشورا را 
به امروز رساند. امروز هم  این حرکت 
اربعین، یک فریاد رســا و یک رسانۀ 

بی همتاست.«

  جاذبه اربعین 
پیاده  روی اربعین مظهر عشق همراه 
با بصیرت اســت. پیامبر اکرم6 
ْیِء یُْعِمی َو یُِصُم؛  فرمود: »ُحبَُّک لِلشَّ
محبت تو به چیزی ]تو را[ کور وکر 

می  کند.«
دنیا محدود و گرفتــار زمان و مکان 
اســت و همین محدودیت موجب 
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نقصان در تحلیل، تدبیــر، تفکر و... 
می  شود. آن هایی که دوستی  هایشان 
صرفاً دنیوی  ســت پیامبر درونشان، 
یعنی عقل آن  ها، دچار کوری و کری 
خواهد شــد. محبت اگر به چشمۀ 
همیشه جوشــان حجت  های الهی 
گره بخورد، نه  تنها بینایی و شنوایِی 
عقل و قلب انسان کور و کر نمی شود، 
بلکه عشــقی همــراه بــا نورانیت، 
بصیــرت و بینایی نصیب انســان 
خواهد کرد. عاشــقان امام حسین 
7 پیاده  روی اربعین را مســیری 
جهت عرض ارادت خالصانه به ساحت 
سید و سالر شهیدان می  دانند، که 
به  وسیلۀ این عشــق  ورزی سعادت 
دنیا و آخرت را برای خود می  خرند. 
حضرت آیت  اهلل خامنــه  ای دربارۀ 
پدیدۀ الهی پیاده روی اربعین و این 
راه سرتاپا عشــق و عاشقی این  گونه 
بیان می کند: »ببینیــد برای اینکه 
ده  هزار نفر، پنجاه  هزار نفر را یک  جا 
جمع کنند، چقــدر تالش تبلیغاتی 
در دنیا انجــام می  گیرد، آخرش هم 
نمی شود. اینجا با وجود موانع فراوان، 
از ایــران فقط دومیلیــون نفر برای 
پیاده روی هشتادکیلومتری  برای 
پیاده روی، نه بــرای لّذت بردن و در 
هتل لمیدن   بلند می  شوند می  روند 
کربال؛ چند برابر آن ]هــم[ از خود 
عــراق و از مناطق دیگــر؛ این یک 
حادثۀ الهی ســت، این یــک پدیدۀ 
الهی  ست؛ این نشان دهندۀ این است 
که این راه، راه عشق است؛ منتها نه 
عشق مجنونانه، عشق همراه بصیرت؛ 
مثل عشق اولیا به خدا؛ اَللُهمَّ ارُزقنی 
ُحبََّک َو ُحبَّ َمن یُِحبَُّک َو ُحبَّ ُکِلّ 

َعَمٍل یوِصُلنی اِلی ُقربِک.« 

  شعاری با ترکیب عقل و 
عاطفه

ادیان و آیین  های الهــی و غیرالهی 
برای خود مناسک و آدابی به عنوان 
شعار و نشانه قرار می  دهند. نشانه  ها 
بســیار مقدس ند و مردم در ادیان و 
آیین  های مختلف از همان ابتدا فکر 
و چشــم و گوش فرزندان خود را با 
نشانه  ها و شعارها آشنا می  کنند. شعار 
آنگاه تأثیر قلبی و خدایی می  گذارد 
که بُــرون  دادش الفت و خیرخواهی 
و سعادت برای خود و دیگران باشد. 
حرکت عظیم اربعیــن خیرش این 
اســت که موجــب الفــت دل  ها از 
کشــورها و فرهنگ  هــای مختلف، 
موجب تبلور ایثــار همگانی هنگام 
سختی چندروزۀ پیاده روی اربعین، 
موجب تفکر در آنچه هستیم و باید 
باشیم و... در همۀ این موارد عقل به 
کمک عاطفه و عاطفه به کمک عقل 
می  آید تا با نور ساطع  شده از خاندان 

حسین : خود را دریابیم.
رهبر معظم انقالب عقــل و عاطفه 
را در بســتر اربعین این  گونه تبیین 

می  کند:
»این یک شعار بزرگ است؛ ل تُِحلّوا 
َشعائَِر اهلل، این بالشک جزو شعائراهلل 
اســت. ... این حرکت حرکت عشق 
و ایمــان اســت؛ هــم در آن ایمان 
و اعتقاد قلبی و باورهای راســتین، 
تحریک کننده و عمل کننده است؛ هم 
عشق و محّبت. تفّکر اهل بیت و تفّکر 
شیعی همین جور است؛ ترکیبی  ست 
از عقــل و عاطفه، ترکیبی  ســت از 
ایمان و عشق؛ ترکیب این دو. این آن  
چیزی  ست که در سایر فَِرق اسالمی، 
خأل آن محسوس اســت؛ سعی هم 
می  کنند گاهی به یک نحوی این خأل 

را پُر کنند، ]امّا[ نمی  شود ...«

  چگونه شکرگزار اربعین 
باشیم؟ 

شکرگزاری نســبت به نعمت  های 
الهی، موجب افزون شدن آن ها خواهد 
شد. در روایات آمده است شکر واقعِی 
نعمت از عبادات خــاص خداوند و 
توفیق شــکرگزاری بــرای بندگان 

خاص خداوند مهیا می شود. 
امام صادق 7 فرمود:

»اگر نــزد خداوند عبادتــى بهتر از 
شــكرگزارى در همه حــال بود كه 
بندگان مخلصش بــا آن عبادتش 
كننــد، هرآينه آن كلمــه را دربارۀ 
همۀ خلقش بــه كار مى بــرد، اما 
چون عبادتــى بهتــر از آن نبود از 
ميــان عبــادات آن را خــاص قرار 
داد و صاحبان آن را ويــژه گردانيد 
و فرمــود: و اندكى از بنــدگان من 

سپاس گزارند.« 
اهمیت و راه شکرگزاری کسانی که 
پیاده  روی اربعین را درک کرده  اند در 
بیان رهبـر معـظم انقالب این گـونه 

تبیین می  شود: 
»حادثۀ راه پیمایی ]اربعین[ را شکر 
کنید. شکرش از جمله به این است 
که آن روحّیــات را، آن حالت را  که 
در این دو ســه روزی که مشــغول 
راه پیمایی بودید، آنجا مشاهده کردید 
یا احســاس کردید   در خودتان نگه 
دارید؛ آن برادری را، آن مهربانی را، 
آن توّجه به ولیت را، آن آماده شدن 
بدن برای تََعب کشیدن را، آن ترجیح 
دادن زحمت کشیدن و عرق ریختن 
و راه رفتن بر راحتــی و تنبلی را. در 
همۀ  امور زندگی بایــد این را دنبال 

کرد؛ این می  شود شکر.«



از جیم تا نون
 جهاد تبیین

ایفای نقش اجتماعی 
مسجد

سرویس پیش خوان این شماره از نشریۀ محراب به موضوع »جهاد تبیین« پرداخته است؛ در این 
یادداشت  ها سعی بر این داشته  ایم که ابعاد این مسئله را با استفاده از بیانات مقام معظم رهبری باز 
کرده و چگونگی عملی کردن این مفهوم و در واقع »منشور جهاد تبیین« را به مخاطب عرضه کنیم.

در بخش دوم یادداشت  ها، به مناسبت روز جهانی مسجد، نگاهی به کارکرد مسجد در جهان مدرن 
شده است؛ در یادداشت  ها از کشت تا برداشت خیرات در مســاجد مورد تدقیق و بررسی قرار 
گرفته است و بایدهای مساجد در جامعۀ امروز مورد تحلیل قرار گرفته است. می  توان گفت در این 
یادداشت  ها  سعی بر این شده است که یک نگاه نو به مسجد و کارکردهای آن در میان قرائت  های 

معمول و قبلی داشته  باشیم.
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   مقدمه
اگر در تعریــف »حقیقت« بتوان 
گفت که حقيقت؛ تركيب  یافته از 
ذرات واقعيات است كه وقتی تجربه 
و تكرار شد و عمومیت يافت، مهر 
حقيقت بــر آن می خورد، آن  وقت 
می توان در بستر زمان، حقیقت را 
تحلیل کرد. بنابراين، اگر مشاهده 
می شود كه امری در زمانی به  عنوان 
حقيقت شناخته می شود، برای آن 
است كه به گرايش های مردم زمان 
پاسخ مســاعد داده است. اما برای 
تبدیل شدِن امری به »حقیقت«، 
اين گرايش ها می بایســت مبانی 
محكمی داشته باشند تا دوام پذير 
شوند، وگرنه عمری كوتاه خواهند 
داشت و به حقیقت بدل نمی شوند.

ازایــن رو، نبایــد تصور کــرد كه 
حقيقت ســيال اســت و متغير؛ 

محسن رحیمی/پژوهشگر و طلبه حوزه علمیه قم

از جیم تا نوِن جهاد تبیین 

حقيقت واحد اســت امــا بروز و 
اثباتش نياز به زمان دارد.

جهــاِد تبیین یک فرصــت برای 
دریافــت و انتشــار حقیقــت در 
روزگاری ست که حق و باطل خلط 
شده  اند و از رهگذر یک اندیشۀ فاقد 
مهارت و علــم، دریافت آن ممکن 

نیست .
واژۀ تبیین را دهخدا به هویدا شدن، 
پیدا شدن و آشکار شدن معنا کرده 
است و آنچه در ذات تبیین به  طور 
طبیعی وجود دارد کشف حقیقت 

است.
اما بــه  زعم مقام معظــم رهبری: 
»چه حقیقتی مکتوم شــده است 
که جهاد تبیین می بایســت آن را 

آشکار کند؟«
پاسخ به این سؤال و چیستی ابعاد 
جهــاِد تبیین موضوع یادداشــت 

پیش رو خواهد بود.

   تبیین در ذات روشنگریست
فلسفۀ جهاِد تبیین در دفاع از 
حقیقت است و قاعدتًا چنین 
قصدی و چنین نتیجه ای یکی از 
مقاصد تعالیم دینی  ست، مقام 
معظم رهبری دو مستند برای 
رویکرد تبیینــی از روایات و 
سیرۀ ائمۀ اطهار ارائه می کنند: 
چرا می  گوییم جهاد، جهاد تبیین؟ 
ایــن گرفته  شــده اســت از کالم 
امیرالمؤمنین 7؛ امیرالمؤمنین 
در آن وصّیت معروف خودشــان 
به َحســنین8ــ کــه خطاب 
به آن هاســت، منتها می  فرمایند: 
»َو َمن بَلََغُه ِکَتابِــی«؛ یعنی بنده 
و شــما هم مخاطب ایــن وصّیت 
ـ از جملۀ چیزهایی که  هســتیمـ 

نگاهی به مفهوم و مقصود جهاِد تبیین
از منظر مقام معظم رهبری
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می  فرمایند ]این است[: »َو اهلَلَ اهلَلَ 
فِی الِجَهاِد بِاَمَوالُِکم َو اَنُفِســُکم َو 
اَلِسَنِتُکم فِی َسِبیِل اهلَل«؛ جهاد با 
السنة حال خوشبختانه ]از میان[ 
ملّت ما، کسانی که می  توانستند، 
وارد بودند، با اموالشان، با انفسشان 
جهاد کردند؛ الن هم دارند جهاد 
می کنند؛ با الســنه هم باید جهاد 
کرد که کســانی در این بخش هم 
می  توانند واقعاً فّعال باشند و جهاد 
کننــد. در آن دوره ای که امـــام 
صادق 7 فرمودند: »اَحیوا اَمَرنا«، 
احیای امِر اهل بیت جزو سخت ترین 
و خطرناک ترین کارهــا بود؛ یک 
جهاد عظیم بود... چطور است که 
همۀ ائمّه به شــهادت می  رسند؟ 
چرا امام جواد در ۲۵ســالگی، امام 
عسکری در ۲۸سالگی به شهادت 
می  رسند؟ چرا این ها را می  ُکشند؟... 
زندگی، زندگی مبارزه بود... خب 

ائمّه : چه جور جهادی می  کردند؟ 
ائمّه جهاد نظامی که نمی  کردند؛ 
جــز معــدودی  فقــط حضرت 
امیرالمؤمنین، امام حسن  مجتبی 
و حضرت امام حسین که با شمشیر 
جنگیدند بقّیۀ ائّمه که با شمشیر 
نجنگیدند؛ جهادشــان چه بود؟ 
»جهاد تبیین«؛ همیــن که بنده 
مکرّر تکرار می  کنم تبیین یا جهاِد 
تبیین، تبیین کنید، روشــنگری 

کنید.

   جهاد چیست؟
و اما اینکه چرا برای پیوست 
فرایند تبیین در جامعه، واژۀ 
جهاد انتخاب شده است. جهاد 
از آن رو که همــت و کیفیت 
مبارزه را ارتقا داده و هدفمند 
می کند، موردنظر مقام معظم 

رهبری قرار دارد:

»جهاد یعنی تــالش در مقابلۀ با 
دشمن؛ هر تالشــی جهاد نیست. 
خیلی ها تالش می  کنند، تالش  های 
علمی زیادی می  کنند، تالش های 
اقتصــادی می  کنند کــه خوب و 
بجاســت، اّما جهاد نیست. جهاد 
یعنی تالشی که هدف گیری مقابل 
دشــمن در آن وجود داشته باشد؛ 
این جهاد است. در اصطالح اسالمی 
و منطق اسالمی، جهاد این ]کاری[

ست که در مقابل دشــمن انجام 
می  گیرد. شما ]اگر[ کار اقتصادی 
بکنیــد بــرای مقابلۀ با دشــمن، 
می  شــود جهاد؛ ]اگر[ کار علمی 
و تحقیقی بکنید بــرای مقابلۀ با 
دشمن، می  شود جهاد؛ حرف بزنید، 
تبیین کنید بــرای خنثی  کردن 
وسوسۀ دشمن، می  شــود جهاد؛ 

این ها همه جهاد است.«

   الگوی تبیین
الگوی تبیین کسی ست که در 
خطیرترین برهه های اجتماعی 
و فرهنگی و سیاسی، از حقیقت 
نگهــداری و آن را به جامعه و 
نســل های حقیقت  جوی آتی 
انتقال دهد. از این منظر حضرت 
زینب از نگاه مقام معظم رهبری 
یک الگوی تمام عیار به شمار 

می رود:
حضرت زینب کبری جهاد تبیین را، 
جهاد روایت را راه انداخت؛ نگذاشت 
و فرصت نداد که روایت دشمن از 
حادثه غلبه پیــدا کند؛ کاری کرد 
که روایت او بر افکار عمومی غلبه 
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پیدا کند. حال تا امروز روایت زینب 
کبــری 3 از حادثۀ عاشــورا در 
تاریخ مانده، ]اّما[ در همان زمان هم 
تأثیر گذاشت در شام، در کوفه، در 
مجموعۀ سال های حکومت اموی و 
منتهی شد به ساقط شدن حکومت 

اموی. ببینید! این درس است.« 

   چرایی وجوب جهاد تبیین 
در مقطع کنونی

گسترش رسانه های جمعی و 
غفلت از بیان حقایق تاریخی 
پس از انقالب اسالمی، موجب 
تشــکیک حقیقت انقالب و 
اقدامات انجام  شده در شرایط 
خاص پس از آن اســت. مقام 
معظم رهبری، با ذکر ثمرات این 
غفلت، وجود جهان تبیین در 
شرایط فعلی را از ضروریات بر 

می شمارند:
»شما روایت کنید حقایق جامعۀ 
خودتان و کشور خودتان و انقالبتان 
را شــما اگر روایت نکنید، دشمن 
روایت می  کند؛ شما اگر حادثۀ دفاع 
مقّدس را روایت نکنید، دشــمن 
روایت می  کنــد، هرجــور دلش 
می خواهد؛ توجیه می  کند، دروغ 
می  گوید ]آن  هم[۱۸۰درجه خالف 
واقع؛ جای ظالم و مظلوم را عوض 
می  کند. شــما اگر حادثۀ تسخیر 
لنه ی جاسوســی را روایت نکنید 
 که متأّســفانه نکردیم  دشمن 
روایــت می  کند و کرده؛ دشــمن 
روایت کرده، با روایت  های دروغ. این 
کاری  ست که ما باید انجام بدهیم؛ 

وظیفۀ جوان  های ماست.« 
»به مسئلۀ تبیین اهّمّیت بدهید. 
خیلــی از حقایق هســت که باید 

تبیین بشود. در قبال این حرکت 
گمراه کننده ای کــه از صد طرف 
به  ســمت ملّت ایران سرازیر است 
و تأثیرگذاری بر افکار عمومی که 
یکی از هدف  های بزرگ دشمنان 
ایران و اســالم و انقالب اســالمی 
اســت و دچار ابهام نگه داشــتِن 
افکار و رها کردن اذهــان مردم و 
به  خصوص جوان  ها، حرکت تبیین 
خنثی کنندۀ این توطئۀ دشمن و 
این حرکت دشمن است. هرکدام از 
شما به  عنوان یک وظیفه، مثل یک 
چراغی، مثل یک نــوری پیرامون 
خودتان را روشــن کنیــد. امروز 
خوشبختانه میدان باز است برای 
انتشــار افکار. این فضای عمومی 
در کنار مشکالتی که ممکن است 
به وجود بیاورد، برکات بزرگی هم 
دارد؛ می  توانید افکار درست را، افکار 
صحیح را منتشــر کنید، پاسخ به 
اشکالت را، پاسخ به ابهام آفرینی ها 
را در این فضا با استفادۀ از این امکان 
منتشــر کنید و می  توانید در این 
زمینه به  معنای واقعی کلمه جهاد 

کنید«

 چه چیز را باید تبیین کرد
جدای از حقایــق تاریخی و 
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حتی پیش از آن، مقام معظم 
رهبری اجتهادهــای نوین از 
تعالیم دینی در سبک زندگی و 
غیره را موضوعات جهاد تبیین 

برمی شمارند و بیان می دارند:
»و به  نظر من امروز آن چیزی که 
می  تواند به بهترین وجهی به صورت 
یک سالح مؤثّری عمل کند، تبیین 
مفاهیــم عالی اسالمی ســت در 
زمینه های مختلف. مــا در زمینۀ 
مســائل معرفتی، مسائل معارفی، 
حرف  هــای نگفتــه زیــاد داریم؛ 
حرف  های قابل  گفتنــی که برای 
دنیا جّذاب و شــیرین است، زیاد 
داریم. در زمینۀ مسائل مربوط به 
سبک زندگی اســالمی، ما خیلی 
حرِف نگفته داریم. فرض کنید حال 
یک قلم، بحث محیط  زیست است، 
یک قلم بحث معاملــۀ با حیوانات 
است، یک قلم بحث خانواده است؛ 
این ها ســبک زندگی  ست دیگر. در 
همۀ این  ها اسالم حرف  های جّذاب 
دارد؛ معارف اسالمی ای که این  ها 
را می  شــود از درون متون اسالمی 
تخلیص کرد و تجرید کــرد و در 
اختیار همه گذاشــت. یا در زمینۀ 
آیین حکمرانی اســالمی؛ یکی از 
موضوعاتی که بســیار مهم است و 

می  توان این را مطرح کرد، مسئلۀ 
حکمرانی اسالمی  ست. حکمرانی 
در منطق اســالم از بــن و بنیاد با 
حکمرانی های رایج جهان متفاوت 
است؛ نه شبیه ســلطنت است، نه 
شبیه ریاست جمهوری های امروز 
دنیاست، نه شبیه فرماندهی هاست، 
نه شبیه رؤســای کودتاگر است؛ 
شــبیه هیچ کدام از این  ها نیست؛ 
یک چیز خاصّی ست مّتکی به مبانی 
معنوی. سبک حکمرانی اسالمی 
این اســت: مردمی  بــودن، دینی  
بودن، اعتقــادی بودن، اَشــرافی 
نبودن، مسرف نبودن، ظالم نبودن؛ 
نه ظالم ]و نه مظلوم[: ل اُظلََمنَّ َو 
فِع َعّنی َو ل اَظلَِمنَّ َو  اَنَت ُمطیٌق لِلدَّ
اَنَت  القاِدُر َعلَى  الَقبِض  ِمّنی در این 
دعاهای صحیفۀ سّجادیّه ]هست[؛ 
این  ها هر کلمه کلمه اش مبانی مهّم 

معرفتی  ست؛ این ها چیزهایی  ست 
که سالح  های جدید ماست، باید از 

این  ها استفاده کرد.«

  ابزار تبیین
ابزار تبیین از نظر مقام معظم 
رهبری ترکیبی از نرم  افزارهای 
سنتی هم چون منبر و مداحی 
و ابزارهــای نوینــی چون 

شبکه های اجتماعی است:
»در جنگ  های سخت با سالح  های 
قدیمی دیگر نمی  شــود جنگید. 
امروز با شمشــیر و با نیزه و با این 
چیزها نمی  شــود به جنِگ توپ و 
موشک و مانند این ها رفت. در جهاد 
تبیین هــم همین  جور اســت؛ با 
شــیوه های قدیمی ]نمی  شود کار 
کرد[. البّته بعضی از شــیوه های 
قدیمــی جایگزیــن ندارند، مثل 
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منبر، مثل مدّاحی؛ این ها قدیمی 
ست امّا این ها جایگزین ندارد؛ این ها 
همچنان اثرگذار است و هیچ  چیز 
دیگری جای این هــا را نمی  گیرد، 
لکن از لحاظ ابزارهــای گوناگون 
بایســتی بِه روز حرکت کرد. البّته 
ما امروز در این زمینه ســالح  های 
سخت افزاری مان خوب است؛ یعنی 
بخش فضای مجازی و امثال این  ها 
بالخره فعّالند و کار می  کنند... }و{ 
از لحاظ سخت افزاری در دسترس 
است؛ مهم بخش نرم افزاری قضّیه 
اســت. ســالح تبیین یک بخش 
نرم افزاری مهّمــی دارد؛ در اینجا 
بایســتی نوآوری صــورت بگیرد، 
بایستی سخن نو گفته بشود و شیوۀ 

نو در بیان ذکر بشود.«

  الزمۀ تبیین
الصاق لفظ جهاد به واژۀ تبیین 
یک فتــوا برای خشــونت و 
بی  اخالقــی در حوزۀ معرفتی 
نیست و مقام معظم رهبری این 

التزام به اخالق در این فرایند را 
الزمۀ کار برمی شمارند: 

»البّته اصل قطعی در این باب این 
است که بایســتی از شیوۀ اخالقی 
در این کار پیروی کرد. از این کاری 
که بعضی ها در فضــای مجازی یا 
در مطبوعات و در مقاله ها و اینجا 
و آنجا انجام می  دهند که با دشنام، 
با تهمت و فریــب و دروغ با افکار 
عمومی مواجه می  شــوند، نسبت 
جوامع مختلف با حقیقت متفاوت 
اســت. در جامعۀ دیرباور حقیقت 
مجال فراخ تری برای بروز و ظهور 
خــود دارد و در جوامع کوتاه مدت 
مانند ایــران، حقیقت تــا ابدیتی 

بی انتها مکتوم می ماند.«

  اگر تبیین صورت نگیرد...
و در نهایت عدم کاربست جهاِد 
تبیین بــرای احصای حقیقت 
موجبات فریب جامعه خواهد 
بود و از این منظر خســرانی 
بزرگ بــرای فرصت تاریخی 

انقالب اســالمی خواهد بود. 
مقام معظم رهبــری در بیانی 
شفاف ثمرات عدم کاربست 
جهاد تبیین را این  گونه توضیح 

داده اند:
»نکتۀ پایانی در باب جهاد تبیین 
ـ که این تحذیر خود  این اســتـ 
ـ که  ماســت، تهدید خود ماستـ 
بدانیم که اگر جهاد تبیین به درستی 
صورت نگیرد، دنیامداران حّتی دین 
را هم وسیلۀ هوس رانی و شهوت رانی 
خودشــان قرار خواهند داد؛ یعنی 
اگر من و شــما کارمان را درست 
انجام ندهیم، آن کــه برایش صرفاً 
ـ دنیای شخص  دنیا مطرح استـ 
خودش، یعنی هوس  های خودش، 
آرزوهای خودش، خواســته های 
ـ حّتی دین را هم  شخصی خودشـ 
در خدمت خواهد گرفت. این جمله 
در نامۀ معروف امیرالمؤمنین 7 
به جناب مالک اشتر است. حضرت 
شرح می  دهند که کسانی را انتخاب 
کن که این خصوصّیات را داشــته 

شما اگر حادثۀ دفاع مقّدس را روایت نکنید، 
دشمن روایت می  کند، هرجور دلش می خواهد؛ 

توجیه می  کند، دروغ می  گوید ]آن  هم[۱۸۰درجه 
خالف واقع؛ جای ظالم و مظلوم را عوض می  کند. 

شما اگر حادثۀ تسخیر النه ی جاسوسی را 
روایت نکنید - که متأّسفانه نکردیم - دشمن 

روایت می  کند و کرده؛
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باشد؛ ]به  طور[ مفّصل خصوصّیاتی 
را ذکر می  کننــد، می  گویند این ها 
را برای همکاری خــودت انتخاب 
کن؛ بعد که آن خصوصّیات را بیان 
می  کنند می  فرماینــد: َفانُظر فی 
ذلَِک نََظراً بَلیغــا؛ با دّقت نگاه کن، 
با دّقت نظر کن؛ َفاِنَّ هَذا الّدیَن َقد 
کاَن اَسیراً فی اَیِدی الَشرار. عجیب 
است! این را امیرالمؤمنین به مالک 
اشتر می  گوید؛ یعنی بیست و چند 
ســال بعد از رحلــت پیغمبر؛ این 
اشارۀ به همین تســلّط بنی امّیه و 
عناصر آن چنانی اســت دیگر؛ آن 
کسانی که نماز صبح را چهار رکعت 
یا شــش رکعت می  خواندند، بعد 
هم می  گفتند کــه حالمان خوب 
است، خوش اســت، اگر بخواهید، 
بیشتر هم برایتان می  خوانیم. َفاِنَّ 
هَذا الّدیَن َقد کاَن اَسیراً فی اَیِدی 
الَشرارِ یُعَمُل فیِه بِا لَهوى َو تُطلَُب بِِه 
نیا؛ دین را وسیلۀ به دست آوردن  الدُّ
دنیا و اطفای شــهوات خودشــان 
قرار بدهند. به خــدای متعال پناه 

می بریم از اینکــه در این دام  های 
سخت شــیطان قرار بگیریم؛ چه 
خودمان، چه مردم مان. و امیدواریم 
کــه از این حرف  هایی کــه زدیم، 
ان شــاءاهلل خودمان در درجۀ اّول 
متّعظ بشویم؛ بعد هم این حرف  ها 

اثر کند.«

  نتیجه
التزام به حقیقت رکن و بنای جهاد 
تبیین اســت و چنین التزامی جز 
از مسیر مشــروِع اخالق و ادب و 
استقامت میسور نخواهد بود. یک 
فرایند شــفاف و مســتمر، اجازۀ 
کتمان حقیقت را از راویان موجود 
وقایع چنددهۀ گذشــته و ناقدان 
نتایج موجــود خواهــد گرفت. و 
تأکیدات مقام معظم رهبری در این 

باب می تواند چراغ راه باشد.
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نشریه محراب
مسجد و فرصتیشماره ۵

 برای کاشت و داشت 
و برداشت عمل خیر

مهدی رزاقی طالقانی/پژوهشگر اجتماعی

نگاهی به ایفای نقش اجتماعی مسجد
به بهانۀ روز جهانی مسجد
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  کاشت خیر
مهم است که یک انسان و به  طریق 
اولی تر یک جامعه چیزی بکارند، 
تا بعدها آن کاشــته را با ارزشــی 
افزوده تر درو کنند. اما از آن مهم  تر 

این اســت که چه چیزی بکارند؟ 
مثاًل اگر تخم نفــاق بکارند خیلی 
اتفاق جالبی نخواهد افتاد، تا اینکه 

مثاًل بذر وحدت را بکارند. 
البته وقتی قرار است خیر و درستی 

کاشته شود، پای کجا کاشتن هم 
به میان می آید. مثــاًل در مرداب 
نمی شود گندم کاشت، یا در لجن زار 
نمی شود درخت سیب کاشت؛ اما 
در مقابل در زمیــن آمادۀ رویش، 
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سخت است خار بکاری، یا نیلوفر 
مرداب دربیاید. اینجای کاشتن و 
این بستر رویش آن قدر مهم است که 
گاهی آدمی فکر می کند در بعضی 
جاها فقط می شــود خیر کاشت. 
اصاًل گیاه هرزه در آن خاک فرصت 

رویش ندارد. 
این یک تمثیل بود برای شناخت 
سرزمینی به  وســعت مسجد که 
خــاک آن را بــرای کاشــت خیر 
سرشــته اند، این ادعا هم منافاتی 
با وجود مســجدی مانند مسجد 
ضرار نــدارد، تنهــا مطلق حقیق 
وجود خداوند است و چنان مسجد 
در تاریخ اســالم از مســجد قبا تا 
همین مسجدهای کوچِک کوچه 
خیابان های این روزها محل کاشت 
خیر بوده اند که می توان با جسارت 
ادعا کرد که بستری پاک تر، بالقوه تر 
و آماده تر از مســجد برای کاشت 
خیر در تاریخ اسالم و جوامع بشری 

وجود نداشته است.
برای اثبات این ادعا باید به  ســراغ 

تمثیالت و عبارات معصوم رفت.

محفل انبیا
پیامبــر اکرم 6: »اَلَمســاِجُد 
َمجالِــُس األنبیــاء علی الســالم؛ 

مساجد، محفل انبیاست.«
خانۀ پرهیزکاران

»الَْمساِجُد بُیوُت الُْمتَّقین؛ مساجد، 
خانۀ پرهیزکاران است.«

به  مثابۀ خانه ای در بهشت
حضرت باقر 7: »َمن بَنی َمسِجداً 
ولَو ِمثَل َمفَحص ِ َقطــاٍة بََنی  اهللُّ  لَُه 
ِة؛ کسی  که یک مسجد  بَیتاً  فِی الَجَنّ
بنا کندـ  هرچند کوچک باشــدـ  
خداوند یک خانه در بهشت برای او 

بنا می کند.«
در چنین بستری ست که محفل انبیا 
و خانۀ پرهیزکاران اســت و نیز به 
 مثابۀ  خانه ای بهشــتی روی زمین 

است، می توان خیر کاشت. 
دربارۀ این کــه چه خیری می توان 
کاشت هم همه  چیز مشخص است. 
امام حســن مجتبــی7 رویش 
هشت خیر را در مسجد قابل  تحقق 

می دانند:
»َمْن أَداَم اْلْخِتالَف إِلَى الَْمْسِجِد 
أَصاَب إِْحدى ثَمــان: آیًه ُمْحَکمًه 
َو أًَخا ُمْســَتفاًدا َو ِعلًْما ُمْسَتْطَرًفا َو 
ُُّه َعلَى  َرْحَمًه ُمْنَتِظَرًه َو َکلَِمــًه تَُدل
ُه َعــْن َرًدى َو تَْرَک  الُهــدى أَْو تَُردُّ
نُوِب َحیــاًء أَْو َخْشــیًه؛ هرکه  الذُّ
پیوسته به مسجد رود به یکى از این 

هشت فایده مى رسد:
۱ـ نشــانه اى محکم و استوار ۲ـ 
دوستى قابل  اســتفاده 3ـ علمی 
کمیاب 4ـ رحمتى موردانتظار ۵ـ 
سخنى که به راه راستش کشد 6ـ یا 
سخنى که او را از پستى برهاند 7ـ 
ترک گناهان به  خاطر شرم از خدا 
۸ـ ترک گناهان به  خاطر خوف از 

خدا.«
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مسجد در جایگاه یک محفل 
تربیتی

مسجد و مدرسه، همیشه یک پیوند 
تاریخی در اسالم دارند که همواره 
برقرار بوده است؛ چیزی شبیه تعلیم 
و تربیت. مسجد همواره جایگاهی 
برای افزایش فهم دینی و اجتماعی 
بوده است و روایات بسیاری هم در 
مدح انجام مباحث علمی در مسجد 
وجود دارد. مسجد صدر اسالم یک 
مدرسۀ تربیت است، تفسیر قرآن و 
احکام و مباحث اجتماعی در این 
مکان با رویکرد صرف آموزشــی 
برقرار نبــوده، بلکه یــک رویکرد 
تربیتی برای تفهیم سبک زندگی 
فکری مسلمان در مسجد برقرار بود. 
ازاین  رو، محافظت از وجهه و جایگاه 
تربیتی مســجد، محافظت از بذر 
عادات و آموزه های رفتاری ای ست 
کــه مؤمنی کــه به مســجد پای 
می گذارد آن ها را فرا می گیرد و بذر 

آن در وجودش کاشته می شود.

  ویژگی های مســجد طراز 
اسالمی

مســجد در جایگاه جلوه گاه 
بندگی

مسجد خانۀ خداست و اولویت اول 
بنده در آن طبیعتاً بندگی اســت. 
جایی که جایگاه سجده است، آن هم 
سجده ای که طبق تعالیم اسالمی 
اوج عبادت و بندگی برای خداوند 
است، طبیعتاً باید به  نحوی اداره و 
سازمان دهی شود که بذر عبودیت 
در آن رشد کند و بنده به اوج تعالی 

انسانی خود برسد.

در باب کاشــت خیرات اجتماعی، 
می توان به ایجاد جامعۀ ایمانی، رفع 
و حل مسائل جامعۀ مؤمنین، ایجاد 
فضایی برای اخوت ایمانی، فراهم 
آمــدن محفلی برای شــور دربارۀ 
امورات جامعۀ اســالمی و... اشاره 
کرد، که تمامی این بذرها در زمینی 
که مســجد نام دارد، قابل  کشت و 

برداشت است.

  داشت خیر
برای حفاظت از آنچه در مســجد 
بذر آن ریخته شده است، اقدامات 
هوشــمندانۀ زیادی باید صورت 
بپذیــرد تا با تحقق مســجد طراز 
اســالمی، حفاظت از رویش های 
اصیل دینی کــه در بخش قبل به 
تعدادی از آن ها اشاره شد به بهترین 

نحو صورت بپذیرد.
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  برداشت خیر
مسجد معتدل

در  فــردا  و  امــروز  مســجد 
جهت گیری هــا و حضور در عرصۀ 
سیاسی که بخشی از واقعیت مسجد 
تا همیشه هست و خواهد بود، باید 
معتدل، آرام و پذیرنده باشد و قدرت 
جاذبه   اش بر دافعه  اش بچربد. در 
خارج از جوامع اسالمی، بنیادگرایی 
و نفرت  پراکنی و در داخل جوامع 
اســالمی درگیــری در مســائل 
حزب بازی و مســائل ُخرد، قدرت 
جاذبۀ مســجد را خواهد کشت و 
فرصت برداشت خیرات را از جامعه 
می گیرد. چرا که در چنین شرایطی 
اولویت مسجد مسائلی خواهد بود 
که وجود آن مسائل مانع تابش نور 
معنویت و حقیقت بر خدمات  دهی 

مسجد به مردم خواهد شد.

یکپارچگی جامعۀ اسالمی و نمایش 
وحدت و همدلی نمازگزاران است. 
اینکه افــراد مختلــف، زن و مرد، 
بزرگ و كوچــك، صاحبان افكار و 
سلیقه های مختلف، همه در یك جا 
گرد هم می آیند. همدل و هم سو و 
دوش  به  دوش یكدیگر می ایستند، 
نماد وحدت اجتماعی است، از این 
منظر مسجد نگهدار بذر وحدت و 
مجالی امن برای رویش یکپارچگی 

جامعۀ اسالمی است.
برای حفاظت از آنچه در مســجد 
بذر آن ریخته شده است، اقدامات 
هوشــمندانۀ زیادی باید صورت 
بپذیــرد تا با تحقق مســجد طراز 
اســالمی، حفاظت از رویش های 
اصیل دینی کــه در بخش قبل به 
تعدادی از آن ها اشاره شد به بهترین 

نحو صورت بپذیرد.

مسجد امروز و فردا در جهت  گیری ها و حضور در عرصۀ 
سیاسی که بخشی از واقعیت مسجد تا همیشه هست و خواهد 

بود، باید معتدل، آرام و پذیرنده باشد و قدرت جاذبه   اش بر 
دافعه  اش بچربد.

مســجد در جایــگاه تعاون 
اجتماعی

مســجد یک جایگاه عمومی ست 
که هر قشــری بــه آن راه دارد و 
ازاین روســت که محفل گفت  وگو 
پیرامون مسائل اجتماعی، جایگاه 
مناســبی برای تعــاون اجتماعی 
مسلمانان و پیدا کردن یک راهکار 
برای هم  افزایی و رفع مشــکالت 
آن هاســت، کاری که هنگامی که 
به نتیجــۀ نهایی می رســد، خیر 
مسجد در آن به  صورت عیان روشن 
است. ازاین  رو، مسجد نگهدار بذر 
خیرخواهی و نوع  دوستی در جامعه 

است.

مسجد،پایگاه وحدت اجتماعی
اصاًل صــف و جماعــت و آن نظم 
زیبــای هنــگام نماز در مســجد 
تجلــی گاه پرشــکوه انســجام و 
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کارشناسی  شده وجود داشته باشد 
و از اقدامات خلق الســاعه پرهیز 
شــود. ســاده گیری، بی برنامگی، 
کارنامه  ســازی، آمارسازی و اقدام 
نمایشــی می تواند یک مسجد را 
از ایفای نقشــش در جامعۀ خود 
به  طور کامل حذف کند و اینجاست 
که سازمان دهی دینی و به روز مانع 

چنین رخدادی خواهد شد.

ادارۀ مسجد توسط یک تیم
مســجد امروز و فردا بــرای ایفای 
هرچــه بهتــر نقش کنشــگری 
اجتماعی خود، نمی تواند توســط 
یک نفر اداره شــود، امام  جماعت، 
یا یک عضو قدیمــی هیئت  امنا با 
همۀ صالحیت  هــا و کاردانی  ها و 
اخالص ها، به  تنهایی قادر به ادارۀ 
تمام امور مسجد نیســتند. بهتر 

در آینده به  شــدت وامدار امامان 
جماعت به روز و کاردان است.

ادارۀ مسجد با یک سازمان دهی 
دینی و به روز

مســجد اگر بنــای ایفــای نقش 
اجتماعی را دارد و اگر قرار اســت 
مزرعۀ برداشــت خیــرات فردی 
و اجتماعــی باشــد، نمی توانــد 
توســط یک نفر و با شــیوه  های 
ســنتی مدیریت دقیقــه  نودی و 
لحظه آخــری و مدیریت در لحظه 
اداره شود، مســجد مدرن امروز و 
فردا باید ســازمان دهی  شده آمادۀ 
ایفای نقش اجتماعی  اش باشــد. 
این به  معنــای ســازمانی کردن 
مســجد و ایجاد بوروکراسی  های 
معمول نیســت، بلکه بــه  معنای 
این اســت که برای هر نقش، یک 
برنامۀ درست، کارشــده، پخته و 

رهبــری مســجد توســط 
امام جماعت عــادل، پویا و 

کاردان
مســجد در دوره های بحران  های 
اجتماعی و فرهنگــی برای حفظ 
کارکرد و مجــال داشــتن برای 
برداشــت خیــرات ذاتــی خود، 
نیازمنــد هدایت ائمــۀ جماعاتی 
روشــن اندیش، به ــروز، آگاه، 
عادل، پویا و کاردان اســت. وجود 
امام جماعتی بــا ویژگی های فوق 
باعث خواهد شــد تا مســجد از 
مســیر حقیقی خود خارج نشده 
و قابل  اعتماد بــرای نمازگزاران و 
مراجعان و نیازمندان به مسجد باقی 
بماند. مســجد فردا با امام جماعت 
سنتیِ با افکار متعلق به گذشته قابل  
اداره و اعتمــاد نخواهد بود. ایفای 
نقش اصیل مســجد در مســاجد 
جوامع اســالمی و غیراســالمی 

مسجد اگر بنای ایفای نقش اجتماعی را دارد و اگر قرار است 
مزرعۀ برداشت خیرات فردی و اجتماعی باشد، نمی تواند 
توسط یک نفر و با شیوه  های سنتی مدیریت دقیقه  نودی و 

لحظه  آخری و مدیریت در لحظه اداره شود.
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اســت امور مختلف مسجد، تحت 
هدایت امام  جماعت و کمک اعضای 
هیئت  امنا، توسط چند تیم از اهالی 
مســجد و نمازگزاران، امور خود را 
سازمان دهی  شده و با برنامه به پیش 
ببرد. مسجد امروز نمازخانه نیست، 
بلکه یک نهاد اجتماعی فعال است 
و تیم  سازی در آن یک ضرورت به 

شمار می آید.

  آغاز یک پایان با روز جهانی 
مسجد

مقام معظم رهبری جمله ای دربارۀ 
نقش فردی و اجتماعی مســجد 

دارند که قابل  تأمل است:
»مسجد پایگاه است؛ نه فقط پایگاه 
برای فالن  مسئلۀ اجتماعی، ]بلکه [ 
مسجد می  تواند پایگاه همۀ کارهای 
نیک باشــد؛ پایگاه خودســازی، 
انسان ســازی، تعمیر دل و تعمیر 
دنیا و مقابلۀ با دشمن و زمینه سازی 
بــرای ایجاد تمــّدن اســالمی و 

بصیرت افزایِی افراد.«
جهان پیشِ ــرو به  علت وقوع وقایع 

ســخت و ســهمگین اجتماعی، 
سیاســی و فرهنگی، دیر یا زود با 
خواســت و ازدحــام فراوانی برای 
ورود به مسجد روبه  رو خواهد شد 
و آماده  ســازی این نهاد اجتماعی 
که از قضا خانۀ خداوند هم هست، 
یک ضــرورت به شــمار می رود. 
بازاندیشــی در ادارۀ مســجد، در 
کارکردها و کارسازی های مقتضای 
روز، می تواند به  منزلۀ آماده سازی 
مسجد برای عصر پیشِ ــرو باشد. 
در غیر این صورت مســجد تقلیل 

یافته است به نمازخانه، در نهایت 
در همین حــد در اجتماع کارکرد 
خواهد یافت و این ناشکری بزرگی 
برای جامعۀ اســالمی است که از 
موهبتی با کارکرد مسجد این گونه 
بهره ببــرد. روز جهانی مســجد 
فرصتی برای بازاندیشی ایفای نقش 
فردی و اجتماعی مســجد است و 
به این بهانه می تــوان نقصان های 
روندی در این باب را دریافت و برای 

اصالح آن گام برداشت. 



اربعین،موضوعی 
مستقل و مرتبط

شبهات اربعینی مردم اربعین ،زیارت 
و امت سازی

یکی از بهترین فرصت  ها در مبحث تربیت و تبلیغ دین اسالم استفاده از مناسبت ماه محرم و صفر، به  
ویژه موضوع »اربعین« است. امام  جماعت با استفاده از نرم  افزار و مغزافزاری به نام »اربعین« می تواند 
تربیت و معرفت را در مدرسۀ امام حسین علیه السالم بازتعریف کند. پروندۀ پیِش رو برای شما از 

»اربعین« می گوید...
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 گفتاری از:حجت االسالم  والمسلمین حمید پارسانیا
  استاد حوزه و دانشگاه و عضو شورای عالی انقالب فرهنگی

اربعین، موضوعی 
مستقل و مرتبط

امور و پدیده  های دینــی  و از جمله مقام امام و 
امامت، منزلت سید الشهدا و هم چنین احوال و 
امور مربوط به ائمۀ معصوم، از جمله مسئلۀ اربعین 

را با رویکردهای سه گانه  می  توان شناخت: 

اول: مطالعاتی  ســت که ابعاد تکوینی اربعین را 
بررسی می  کند.

دوم: مطالعاتی  ست که بُعد مناسکی و رفتاری 
اربعین را به  لحاظ دینی و شرعی مطالعه می  کند.

ســوم: مطالعات تاریخــی و فرهنگی اربعین 
است که فراز و فرود عمل و اقبال مردم به آن را 

شناسایی می  کند.
مطالعات نــوع اول، به ابعــاد تکوینی تاریخ و 
جغرافیای اربعین، یعنی به زمــان و مکان آن 
می  پردازد و ابعاد معنوی و ملکوتی این حادثه 
را بررسی می  کند. این نوع از مطالعات، متناسب 
با سطح و افق پژوهشگر، روش مربوط به خود 
را دارد. بخشی از آن می  تواند در زمرۀ مطالعات 
تجربی طبیعی باشد و از روش های مربوط به این 
علوم بهره ببرد و بخشی دیگر در حوزۀ مطالعات 
کالمی و عرفانی قرار می  گیرد و از روش های نقلی 

شهودی یا عقلی تجریدی نیز بهره می  برد.

مباحثی کــه دربارۀ ثــواب زیــارت اربعین 
و آثار معنوی و اخروی آن بیان شــده است و 
پژوهش هایی که دربارۀ سلوک معنوی عامالن 
این مناسک انجام شود، در زمرۀ مطالعات نوع 
نخســتند و با روش های مربوط به خود انجام 

می  شوند.
مطالعات نوع دوم، به بُعد تجویزی مناســک 
اربعین می  پردازد و از جایز بودن یا جایز نبودن، 
استحباب، کراهت، حرمت، وجوب یا اباحۀ این 
مناسک و هم چنین از آداب و شرایط آن سخن 
می  گوید. این گونه از مطالعــه، از نوع مطالعات 

فقهی  ست و با روش فقهی نیز انجام می  شود.
مطالعات نوع ســوم، خالف مطالعات نوع دوم، 
به احکام و ضوابط شرعی اربعین به عنوان یکی 
از مناسک و رفتارهای دینی نمی  پردازد، بلکه 
به رفتار و عمل مردم در این مناســک، اعم از 
رفتارهای موافق با ضوابط شــرعی و مطابق با 
مراد تشریعی خداوند یا مخالف با آن می  پردازد. 
این سطح از مطالعات، از نوع مطالعات فرهنگی، 
اجتماعــی، تاریخی و حتی روان شــناختی و 
تربیتی  ســت و از روش های مربوط به این علوم 

استفاده می  کند.

بررسی 3 موضوع برای پژوهش اربعین
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  اســتقالل و ارتباط در ابعاد 

پژوهش اربعین 
نکتۀ مهم در مطالعه و شــناخت 
پدیدۀ اربعیــن، تفکیک بین انواع 
مطالعات و روش هــای مربوط به 
هر نوع و خــودداری از خلط بین 
این انواع و روش هــای مربوط به 
آن ها و ممانعــت از تقلیل گرایی و 
فروکاســتن برخی از این انواع به 

دیگر انواع است.

البته پذیــرش امتیاز بیــن انواع 
مطالعات و روش هــای مربوط به 
آ ن ها، به  معنای نفی ارتباط و تعامل 
یا دادوستد علمی بین آن ها نیست. 
مطالعات تکوینی دربارۀ مســئلۀ 
رسالت و امامت و پدیده  های دینی 
که اغلب بــا روش هــای کالمی، 
فلســفی و عرفانی انجام می  شود، 
زمینه یا اصول موضوعه  مربوط به 
مطالعات تشریعی فقهی را ایجاد 
می  کند، یا از بین می  برد؛ همچنین 
اصول، مبــادی یــا پارادایم های 
مربوط بــه مطالعــات فرهنگی، 

تاریخــی، اجتماعــی و تربیتی را 
فراهم می آورد یا زایل می  گرداند؛ 
همان  گونه که مطالعات فرهنگی، 
اجتماعی یا تربیتی اغلب بر اساس 
مبانی و اصــول موضوع ه ای بنیان 
نهاده می شود که مطالعات فقهی یا 
مطالعات کالمی، فلسفی یا عرفانی 
را به دامــن خــود فرومی  کاهد و 
هویت معرفتی علمــی آن ها را به 

رسمیت نمی  پذیرد.
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  بُعد فرهنگــی و اجتماعی 

زیارت اربعین
زیارت امام حسین و خصوصاً زیارت 
اربعین و مناسک مربوط به آن، به  
لحاظ تاریخی و اجتماعی با تاریخ 
و فرهنگ تشیع پیوند خورده  است. 
اولین زیــارت اربعیــن را یکی از 
صحابی رسول خدا، جابربن  عبداهلل 
انصاری، و نیز اهل بیت رسول خدا، 
یعنی زین  العابدین سید الساجدین  
7و زینب کبــری 3 و کاروان 
اسرای واقعۀ کربال رقم زدند که به 
قصد زیارت، مسیر بازگشت از شام 

به مدینه را به مسیر شام به کربال و 
مدینه تغییر دادند. 

به  موازات مباحث کالمی و فقهی 
زیارت، جنبۀ فرهنگی و اجتماعی 
زیارت نیز همــواره به عنوان یک 
پدیــدۀ مهــم و فعــال اجتماعی 
حضور داشته  اســت؛ بلکه تحقق 
اجتماعی این پدیده  هــا، همواره 
متأثر از مباحث کالمی، فلســفی، 
عرفانــی و فقهــی مربــوط به آن 
بوده اســت؛ زیرا روایاتی که ابعاد 
معنوی زیارت را تشــریح کرده و 
با بیان فقهــی و تجویزی، به انجام 
آن تحریض و تشــویق  کرده  اند، از 
عوامل مهم استقبال مردم از اربعین 
و کشش و کوشش آن ها به  سوی آن 

بوده اســت. اقبال مردم به زیارت 
اربعین به معنای ورود این مسئله 
به عرصۀ فرهنگ و تاریخ اســت و 
این پدیدۀ فرهنگی و تاریخی، در 
مراتب بعد، مطالعات مربوط به خود 

را می  طلبد.
زیارت امام حسین 7 به طور عام، 
و زیارت اربعین آن حضرت به طور 
خاص، همواره یــک کنش و رفتار 
قوی فرهنگی و اجتماعی بوده و به  
موازات حضور تأثیرگذار فرهنگی و 
اجتماعی خــود، همواره در تعامل 
و تعاضد، یا تقابل و ســتیز با دیگر 
بخش های فرهنگی و اجتماعی قرار 

گرفته است. 

نکتۀ مهم در مطالعه و 
شناخت پدیدۀ اربعین، 

تفکیک بین انواع مطالعات 
و روش های مربوط به هر 
نوع و خودداری از خلط 
بین این انواع و روش های 
مربوط به آن ها و ممانعت از 
تقلیل گرایی و فروکاستن 
برخی از این انواع به دیگر 

انواع است.
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  ارادۀ انسان و واقعیت  های 
فرهنگی

واقعیت های فرهنگی و اجتماعی 
نه از نــوع واقعیت های تکوینی  اند 
که مســتقل از حوزۀ اراده و عمل 
انســان باشــند و نه از نوع حقایق 
فقهی و شرعی اند. حقایق فقهی و 
شرعی گرچه ناظر به عمل و رفتار 
انسان ها هستند، به واقعیت  عینی 
کنش هایِ آن ها نظر ندارند، بلکه از 
شکل مطلوب و آرمانی کنش های 
فردی و جمعی ســخن می گویند 

که مراد تشــریعی خداوند است. 
مطالعات تشریعی، مراد تشریعی 

خداوند را شناسایی می  کنند.
موضــوع مطالعــات فرهنگــی و 
اجتماعی، واقعیت های عینی  ست 
که در بســتر اراده  ها و کنش  های 

انسانی فعلیت یافته است.
واقعیت  های فرهنگــی، تاریخی و 
اجتماعی با اراده و مشیت انسان ها 
شکل می  گیرند، ولی اراده و مشیت 
آدمیــان، مســتقل یــا در کنار و 
در ردیف مشــیت و ارادۀ خداوند 
سبحان نیست، بلکه در جغرافیای 
مشیت الهی و تحت تدبیر و حکمت 
او عمل می کند. خداوند ســبحان 

با مشــیت خود، جامعه و تاریخ را 
عرصۀ عمل، ابتال و آزمون انسان ها 

قرار داده است.
انســان بالضروره مختار اســت و 
همان گونه که اختیار او و ضرورت 
آن، بــه خــود او بازنمی  گــردد، 
ابتــال، آزمــون، پــاداش و جزای 
آنچه را که اختیــار می  کند نیز به 
او بازنمی گردد؛ بلکه به مشــیت، 
خواســت و ارادۀ تکوینــی الهی و 
به ســننی بازمی گردد که خداوند 
ســبحان در جامعه و فرهنگ قرار 
داده اســت و از جمله سنن الهی، 
سنت هدایت، اعالم حقیقت و اتمام 

حجت است. 
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بُعد فرهنگی و اجتماعی آن اشارت 
دارد.

بخش هایی که از شــرافت محل و 
مقام و منزلت ائمۀ معصوم سخن 
می  گویند، از مقامات معنوی آن ها 
در نظام هســتی خبــر می  دهند؛ 
بخش هایی نیز بــه جایگاه آن ها در 
نظام تشریع و به حقوق و احکامی 
اشاره می  کنند که دربارۀ آن ها وجود 
دارد؛ ولی در بخش های دیگر و از 
آن  جمله به جایگاه ایشان در عرصۀ 
فرهنگ و جامعــه می پردازند و از 
ســنتی یاد می  کنند کــه خداوند 
ســبحان دربــارۀ آن ها، بــا عنوان 
»اعالم الهدی«، یعنی نشــانه  های 
هدایت الهی یــاد می  کند. اعالن، 
اظهار یک شیء است؛ ولی اعالم، 
َعلَم کردن و برافراشــتن یک امر 

انجام می  شود و حجت بر بندگان 
تمام می  گردد. خداوند ســبحان 
همان  گونه  که عرصــۀ فرهنگ و 
جامعــه را صحنۀ عمــل و کردار 
انسان ها قرار داده است، سنت و کار 
خود را نیز در همین عرصه دنبال 
می کند؛ به گونه  ای که باطل نتواند 
اعالم هدایت و نشانه  های دیانت را 

زایل گرداند.

 
     

 نشانه  های هدایت
فرازهــای زیارت جامعــه به ابعاد 
سه گانۀ مســئله امامت، یعنی بُعد 
تکوینی، بُعد فقهــی و همچنین 

 
     

جایگاه ســنت هدایت در 
فرهنگ و تاریخ 

خداونــد ســبحان همان  گونه  که 
آدمیان را با قدرت انتخاب مســیر 
هدایت و ضاللت می  آفریند، قدرت 
شناخت این دو مسیر را نیز به آن ها 
می  دهد؛ فجور و تقــوا را از درون 
به آنان الهام، و از برون به ایشــان 
اعالم می  کند. الهــام فجور و تقوا، 
به نجوای الهــی در فطرت و عقل 
آدمیان است که پیامبر درونی آنان 
است و اعالم فجور و تقوا، به اظهار 
خداوند در فرهنگ و جامعه است 
که با معجزات انبیا و آیات باهره و 
نشانه  های آشکار او انجام می  شود؛ 
به گونه  ای  که ابالغ مبین و روشنگر 
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که بــا ســلوک و رفتــار مؤمنان 
محقق می  گردد؛ بلکه یک پدیدۀ 
فرهنگی  ســت که در مسیر سنن 
الهــی تاریخی، مســئولیت های 
دیگری هم دارد، نظیر برافراشتن 
َعلَم و پرچم هدایــت جهت اتمام 
حجت و حتی فراتر از آن، آمایش، 
ایجاد مشارکت، معاضدت، همراهی 
و انســجام اجتماعی مؤمنان برای 

رخدادهای عظیم تر تاریخی.
نقش اجتماعی و فرهنگی حساس 
و فعال زیارت امام حســین به طور 
عــام، و زیــارت اربعیــن به طور 
خــاص، در طول تاریخ از یک ســو 
موضع گیــری مخالــف و مبارزۀ 
قدرت های سیاســی، و از دیگرسو 
تدبیــر و مدیریت ائمــۀ معصوم و 
حتی پیش بینــی پیامبر 6  و 
عملکرد ایشان و همچنین عنایات و 

 
     

  ارتباط هدایت و بُعد فرهنگی 
اربعین

به نظر می  رســد زیــارت اربعین، 
یکی از همان بارقه  های الهی  ست 
که با کارکرد فرهنگی و اجتماعی 
و تاریخی خود، دســت کم زمینۀ 
اندیشه دربارۀ حقیقت و شناخت 
حقیقت را بــرای هر انســانی که 
نجوای فطــرت الهی خــود را در 
پرســش گری و جســت وجوی 
حقیقــت خاموش نکرده باشــد، 

فراهم می  آورد.
امــام  زیــارت  به بیان دیگــر 
حســین7فقط یک منســک 
دینی، نظیر دیگر مناسکی نیست 

است؛ به گونه  ای که چونان پرچم، 
نشانه  و عالمت برای همگان باشد.

در بخشــی از زیارت جامعه دربارۀ 
منزلت و جایگاه ائمه معصوم آمده 
اســت که جایگاه شما چنان است 
که نه تنها مؤمنان و صالحان، بلکه 
هر انســان فاجر طالح و هر جبار 
معاند و شیطان رانده شده  ای نیز به 
جاللت، عظمت و بزرگی آن واقف 
است. در متن زیارت عاشورا نیز از 
امام حســین 7 با  عنوان حجت 
خداوند بر خلق یاد می  شود و کسی 
که بندگان به  ســبب او از جهالت 
و از حیــرت ضاللت، نجــات پیدا 

می  کنند.

زیارت امام حسین به طور عام، و زیارت 
اربعین آن حضرت به طور خاص، همواره 

یک کنش و رفتار قوی فرهنگی و اجتماعی 
بوده و به  موازات حضور تأثیرگذار 

فرهنگی و اجتماعی خود، همواره در 
تعامل و تعاضد، یا تقابل و ستیز با دیگر 
بخش های فرهنگی و اجتماعی قرار 

گرفته است. 
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بدون لحاظ کردن ســنت  های 
الهی در تاریخ و فرهنگ، تبیین 

و تحلیل کرد.

بشری نبوده اســت که به عناصر 
تاریخی بشری آن فرد کاهش یابد؛ 
بلکه مجرای یکی از سنن الهی تاریخ 
اســت که به رغم مقاومت مستمر 
کنش گران سیاســی و هم چنین 
به رغــم تالش  هــای فرهنگــی 
جریان های معرفتی رقیب، در متن 
تاریخ اسالم تداوم یافته و اینک با 
زوال موانع داخلــی، ظرفیت  های 
بیشــتری را برای ایفای نقش  های 
گســترده  تر در جامعۀ بشری پیدا 

کرده است.
بنابراین نه ابعــاد تکوینی و فقهی 
زیارت اربعین را می  تــوان به بُعد 
فرهنگی و اجتماعی آن فروکاست و 
نه می  توان بُعد فرهنگی و اجتماعی 
آن را بدون آن ابعــاد و همچنین 

مواجهات ویژۀ الهی را جهت تثبیت 
و تقویت آن، به  همراه داشته است.

 
     

  ســنن الهــی و مطالعات 
فرهنگی

مطالعاتی که با نظر به بُعد تاریخی و 
فرهنگی این جریان شکل می  گیرد، 
ضمن آنکه زیارت را کنشی انسانی 
می بیند و از ایــن جهت پیامد ها و 
آثار آن را بر نهادها و سازمان ها ی 
مختلف اجتماعی دنبال می  کند، 
از این نکته نیز نمی  تواند به سادگی 
عبور کنــد که اســتمرار تاریخی 
زیــارت اربعین، پدیــده  ای صرفاً 
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اربعین و امت سازی

اشاره:
اربعین بی  شک یکی از مهم  ترین مناسک شیعه است که زوایای 
پیدا و پنهانی دارد. یکی از این جنبه  ها تفسیری تمدنی از این اتفاق 
عظیم است. در این راستا به  سراغ آیت اهلل سیدمهدی میرباقری 

رفتیم و ظرفیت تمدن  سازی اربعین را از ایشان جویا شدیم. 

به کوشش دکتر محمدرضا نظری/پژوهشگر حوزه دین

بررسی ظرفیت امت سازی اربعین

   یکی از مهم  ترین مناسک 
دینی که در ادیان مختلف نیز 
وجود دارد مسئلۀ زیارت است. 
این مسئله نیز در عالم اسالم 
به  صورتی پررنگ چه در عالم 
شــیعه و چه در جهان تسنن 
دیده می  شود. در اولین سؤال 
خواســتم مطرح کنم: اساسًا 
مفهوم زیارت از منظر شــیعه 
چیســت و چه شاخصه  هایی 

دارد؟
 زیارت، هجرت به  سوی امام و عبور 
از این حجب ظلمانی و رســیدن 
به وادی ولیت امام اســت؛ محور 
امت سازی در تاریخ هم هست که 
از نظر تاریخی و تجربی، روشــن 
اســت. یکی از حقایقــی که حول 
اهل بیت، به خصوص حول عاشورا 
شکل گرفته، شــکل گیری زیارت 
است. زیارت، تجدید عهد با امام و 
هجرت به  سمت امام است. بعضی از 
عبادات، فردی و بعضی نیز جمعی 

 در گفت وگو باآیت اهلل سیدمهدی میرباقری
 عضو مجلس خبرگان رهبری
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است. امت ســازی به یک عبادت 
جمعی نیــاز دارد؛ نیاز بــه انفاق 
دارد، نیاز به شــهادت طلبی دارد. 
بنابراین به خودی خود امت تشکیل 
نمی شود. ثواب زیارت سیدالشهدا 
ثواب شــهادت در رکاب نبی اکرم 
اســت؛ ثواب انفاق بی حــد در راه 
خداســت؛ ثواب هزاران حج است. 
اساساً بیشترین چیزی که زیارت 
امام با آن مقایسه شده، حج است؛ از 
یک حج تا هفتادهزار. زیارت امام به 
»لقاء اهلل فوق عرشه« ختم می شود. 
این برکات در کجای حج اســت؟ 
آن هایــی که دنبــال انبیا حرکت 
کردند و با بیش از دنیا مأنوس شدند 
و در طرح خدای متعال می خواهند 
زندگی کنند، باید حول امام جمع 

شوند و تجمع حول امام بسازند.

   منظورتان این است که امام 
همان نقطۀ کانونی خلقت است، 
که انســان  ها در کنار او با هم 

مرتبط می  شوند؟
این سخن که جامعه برای ارضای 
نیازهای مادی شکل می گیرد، هم 
درست است و هم نادرست. اینکه 
جامعه تجمع نفوس اســت برای 
اینکه نیازهای مادی خودشــان را 
تأمین کنند، و مســکن، خوراک، 
پوشاک و امنیت از حوادث طبیعی 
و غیرطبیعــی در جامعه شــکل 
می گیــرد. در تمدن هــای مادی، 
مقیاْس همین است؛ ولی در تمدن 
الهی تجمع برای پرستش خدای 
متعال اســت. به تعبیر دیگر، همۀ 
تمدن ها تجمع حول ائمه ای  ست 
برای پرستش؛ یا حول ائمۀ نار برای 

دنیاپرستی  ست یا حول ائمۀ حق 
است برای خداپرستی. تجمع امت 
انبیا حول انبیا، برای پُر کردن شکم 
و رفاه مادی و این ها نیست؛ گرچه 
آن رفاه و امنیت هــم در مقیاس 
بالتری برایشان حاصل می شود، 
ولی اصالً جامعۀ حول  المام، جامعه 
برای ارضای نیاز مادی نیست. اگر 
کسی به امام رســید، خوابش هم 
نماز است، بازارش هم نماز است، 
اداره اش هم نماز است، مدرسه اش 
هم نماز است، آشــپزخانه اش هم 
نماز اســت؛ اما وقتــی از امام جدا 
می شود، مســجدش هم مسجد 
ضرار می شود و فقط دوری از خدا 

را ایجاد می کند.
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محبت هیچ چشم داشتی ندارند. 
»المتباذلون فی اهلل«؛ آن ها امکاناتی 
را که به سختی به دست آوردند، بذل 
می کنند، ولی در راه خدا؛ اهل دنیا 
هم بذل می کنند، ولی خدایشــان 
نفس است، دنیاســت، شیطان در 
جامعۀ مؤمنین که حول امام شکل 
می گیرد، هویت های قومی و صنفی 
و نژادی از بین می رود، زبان بی معنا 
می شــود، رنگ بی معنا می شود. 
هیچ وقت دیده اید کســی هنگام 
زیارت امام رضا 7 بحث کند که 
این فارس اســت، این آذری  ست، 
این عرب اســت؟ همه زائرند. پرتو 
امام این هویت هــا را نفی می کند. 
هم گرایــی، هم دلــی، هم فکری، 
همراهی در مسیر توحید، بر محور 

زیارت امام محقق می شود.

   با این توصیف امام محور و 
میزان تشکیل امت است؟

بله، اصل امت اســالمی از تجمع 
حول امام شکل می گیرد. امام، طبق 
زیارت جامعه »عناصرالبرار« است 
و آن  هایی که جزو ابرار می شــوند، 
همۀ عناصر وجودی شان با انوار امام 
شکل می گیرد. امام همان طورکه 
عناصرالبرار است، ارکان البالد هم 
اســت. بالد مؤمنین بر محور امام 
شکل می گیرد و همه جا آهنگ امام 
دارد، صبغۀ امــام دارد، صبغه  اهلل 
دارد، همه جا تجلی روح امام است؛ 
کما اینکه تمدن هــای مادی هم 
تجلی ارواح پرچم داران خودشانند. 

 
  جامعه همین گونه که شکل 
نمی  گیــرد. تک  تک مردم در 

جامعه بر اســاس یک  سری 
مفاهیم تعریف  شــده با هم 
مرتبطند. به  نظر شما زیارت این 
قدرت را دارد که در نقش انتقال  

دهندۀ این مفاهیم باشد؟
 همۀ عناصر لزم برای امت سازی، 
از شهادت طلبی تا انفاق تا عبادت 
جمعی امــت، در زیــارت محقق 
است و آثاری که برای زیارت گفته 
شده، همین است. اگر امتی حول 
امام جمع شد، آفاق غیب و عوالم 
الهی به روی او گشوده می شود، تا 
جایی که به »لقاءاهلل فوق عرشه« 
می رسد. امت زائر، امتی  ست که در 
آن فضا زندگــی می کند. لذا حول 
امام، جامعــه »المتحابون فی اهلل« 
شکل می گیرد؛ یعنی جامعه ای که 
به همدیگر محبت می کنند و در این 
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زیارت عاشوراست. کسی که زیارت 
عاشورا می خواند، می فهمد کسی 
که عاشورا را به پا کرده فقط شمر 
نیست و نسبت به آن ها موضع  دارد. 
به لعن آن ها و اشیاع و اتباع و اولیای 
آن ها و برائت از آن ها تا قیامت خواهد 
پرداخت. قرب و معیت و ثبات قدم 
و مقام محمود و حیــات طیبه، از 

دیگر آثار زیارت است. 

   پس به  نظر شــما در زیارت 
یک وجه مستتر تمدن  آفرینی 
وجود دارد که الزم اســت در 
تحلیل زیارت به آن توجه جدی 

شود؟
البته اینکه اســم تمــدن را بر آن 
گذاشتند، از باِب نبودن لفظ است؛ 
وگرنه حقیقت عصــر حضور، یک 
واقعۀ فراتمدنی اســت و ربطی به 
تمدن ندارد؛ بلکه جلوه ای از غیب 
این عالم است و کلمۀ غیب در آن 
ظهور پیدا می کنــد. زیارت، همۀ 
ارکان ایجاد یک امت بر محور امام، 
برای حرکت به  سوی عصر ظهور را 

داراست.

   مفاهیــم دیگری هم چون 
گردشگری و توریسم در این 

قاب چقدر تحلیل می  شود؟
اصــالً قابل  مقایســه نیســت و 
نمی خواهم مقایســه کنــم، ولی 
ببینید چطــور برای توســعه، بر 
صنعت توریسم به عنوان یک صنعت 
اســتراتژیک تکیه می کنند؛ چون 
باعث انتقال فرهنگ است و انتقال 
فرهنگ، مبدأ انقــالب اجتماعی 
می شود. غربی ها از طریق مسافرت 
شرقی ها به کشــورهای اروپایی، 
دنیای شــرق را تســخیر کردند. 
آدم هــای بی هویتی کــه وقتی به 
اروپا رفتند، ایران را وابسته به غرب 
کردند و گفتند باید از مغز ســر تا 
نوک پایمان اروپایی شــویم. این 
خاصیت سفر های این  چنینی است. 
بحث درآمد هم مطرح نیست؛ غرب 
حاضر است برای گسترش توریسم 
هزینه کنند. بنابراین این یک نوع 
سفر اســت؛ یک ســفر دیگر هم 
زیارت نام دارد که آن هم باعث انتقال 
فرهنگ می شــود؛ ولــی فرهنگ 
تمدن دیگری را انتقال می دهد که 

البته تمدن دیرپاتر و دوریاب تری 
اســت. خیلی نباید دنبــال دولت 
مستعجل باشــید. آن ها که دنبال 
دولت مستعجل بودند، در گودی 
قتلگاه، امام حســین را محکوم به 
شکست می دانســتند؛ ولی زینب 
کبری فرمود این طــور نمی ماند و 
عالم عوض می شود. زیارت محور 
یک سفر معنوی همه جانبه است 
که همۀ امکانات حرکت به  سمت 
»امت واحــدۀ اســالمی در عصر 
ظهور« را فراهم می کند. ثوابی هم 
که برای زیارات گفته شده، اینکه 
زیارت به منزلۀ شــهادت، به منزلۀ 
انفاق، به منزلۀ حج است، به همین 
دلیل اســت. در نتیجه یک جامعۀ 
مستشهد ایجاد می کند که افرادش 
در سلوک فردی شان طالب شهادت 
می شــوند و آرزویشــان می شود 
»ان یرزقنی طلب ثــارک مع امام 
منصور«. زیارت عاشــورا انسان را 
مستشهد می سازد؛ آدمی می سازد 
که بصیرت پیدا می کند؛ صف حق 
و باطل را تشخیص می دهد. درک 
وسعت حادثۀ عاشــورا و بصیرت 
به جبهۀ تاریخی دشــمن، از آثار 

جامعۀ حول  االمــام، جامعه 
بــرای ارضــای نیــاز مادی 
نیست. اگر کسی به امام رسید، 
خوابش هم نماز است، بازارش 

هم نماز است
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فهم خیلی ادراک  شده نیست. 
یعنی ما به  صورت ناخودآگاه 
داریم در این بحر عمیق کشیده 
می  شویم و خیلی از زائران به 
این ظرایف توجه ندارند. همین 
االن بســیاری از مسئولین ما 
اربعین را به چشم گردشگری 

می  بینند.  
 ببینیــد گردشــگری بــه روال 
موجود بستر توســعۀ غربی است، 
ولی گســترش زیارت اربعین ضد 
توسعۀ غربی است و مانع توسعه در 
مقیاس ملی، امت و حتی در مقیاس 
جهانی ست. حتی مطمئن باشید 
غربی هــا قبل از مــا پژوهش های 
علمــی خــود را آغــاز کرده اند تا 
این واقعه را بشناســند. لذا شبکۀ 
توسعه گرایان و وابستگان فرهنگی 

  می  خواهــم بــه  صورت 
مصداقی در مورد زیارت اربعین 
از حضرت عالی سؤال کنم. این 
زیارت ویژگی  هــای خاص به 
خودش را دارد، یا اینکه همانند 

زیارات دیگر است؟
 اربعین در بین زیارات ویژگی های 
مخصوص خودش را دارد. یکی از 
ویژگی هایش این است که زیارت 
تشّوقی اســت. در روایات، زیارات 
اقسامی دارد؛ یک قســم، زیارت 
شوقی  ست؛ یعنی عده ای مشتاق 
امام شان هســتند و دل شان برای 
امام و فضــای ولیت امــام تنگ 
می شــود. این ها زیارات مخصوص 

است و ثواب خاصی هم دارد. 
ویژگی  دیگر زیــارت اربعین این 
اســت که در آن، تجلی خاصی از 
ضیافت امــام و عصر ظهور محقق 
شــده که این را شــما در محبین 
حضرت می بینید. این ســفر، سفِر 
سختی  ســت و همۀ کســانی که 
رفته اند، می دانند؛ پیاده روی دارد، 
ســختی دارد، جای خواب خوب و 
جای استراحت ندارد، غذایش هم 
غذای لذیذی نیست. پس چه چیز 

باعث ترغیب افراد برای رفتن به این 
زیارت برای دفعات بعدی می شود؟ 
آیا جــز ُخلقی کــه در آنجا تجلی 
می کند، چیز دیگری شما را جذب 
می کند؟ این ُخلق، تجلی ُخلق امام 
حسین است؛ یک جلوۀ کوچک از 
ضیافت امام حسین در مردمی  ست 
کــه مهمان دارند و یــک تجلی از 
اصل ظهور است. شــما جلوه ای از 
آن ضیافت امام را که در بهشــت 
و در عصر حضور اتفــاق می افتد، 
در اربعین می بینید و این اســت 
که به  نظر من مشــتاقان را جلب 
می کند. اگر اربعین یک سفر عادی 
مثل بقیۀ زیارات بود، این قدر جاذبه 
نداشت. آن ها که جلوه های باطنی را 
کمتر درک می کنند، بدانند که این 
جلوه ها در اربعین تجلی کرده است. 
علتش نیز به  نظر بنــده از زیارت 
اهل بیت در اربعین ناشی می شود. 

   بنده با حرف  های شما در این 
خصوص مخالفتی ندارم، اما با 
نگاه پدیدارشناســی که نگاه 
می  کنیم می  بینیم که اتفاقاً این 

زیارت محور یک سفر معنوی 
همه جانبه اســت کــه همۀ 
امکانــات حرکت به  ســمت 
»امت واحدۀ اسالمی در عصر 

ظهور« را فراهم می کند.
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مسئله برای سایر عرصه ها، به ویژه 
ســامان دهی جریان زیــارت در 
مقیاس ملــی و مقیــاس امت در 
ایــران، الگوبرداری کنیــم تا این 
اخالق بسط پیدا کند. این احتیاج 
به مطالعات نظری جدی دارد. من 
پیشنهاد می دهم حول این موضوع، 
پژوهشگاه بزرگی تأسیس، و ابعاد 
جامعه شناســانه، انسان شناسانه 
و تربیتی اربعین مطالعه شــود و از 
آن برای سامان دهی جامعۀ شیعه 
و امت اســالمی و امــت موحدین 
اســتفاده کنیم. این تحولی را که 
در عقــل عملی جامعــۀ مؤمنین 
پیدا می شود، با عقل نظری تحلیل 
کنیم و آن را بــه راهبردهای قابل 
پیگیــری برای ایجاد یــک امت و 
حرکت به سمت ظهور تبدیل کنیم. 
تلقی بنده این است که این زیارت 
ظرفیت تبدیل شدن به یک کانون 
تولید فرهنگ ضدتوســعه را دارد 
و می تواند جامعــۀ جهانی را از این 

حجاب عبور بدهد.

به غــرب در کل دنیای اســالم، با 
این زیــارت مخالفند. البته ممکن 
اســت عده ای واقعاً مؤمن باشند و 
بر اساس ایمان شان با این اندیشۀ 
غربی مقابله کنند. جبهۀ نفاق در 
دنیای اســالم هم با زیارت اربعین 
مخالف اســت و احساس می کند 
این زیارت، رقیب آن چیزی  ســت 
که آن ها خودشــان را پرچم دارش 
می دانند. همۀ تقــدس آن ها به این 
است که به  جای جهاد در راه خدا 
خودشان را خادم الحرمین می دانند. 
لذا احســاس رقابت می کنند؛ در 
حالی  کــه اربعین هیــچ رقابتی با 
حج واقعی نــدارد؛ چــون هر دو 
یک حقیقتند. دشــمنان اســالم 
می فهمند که اربعین گســترش 
فرهنگ عاشوراست. لذا برای مبارزه 
با آن برنامه ریزی می کنند؛ از ایجاد 
اختالل های فیزیکی گرفته تا ایجاد 
جنگ های روانی مثل ایجاد اختالف 
نژادی، قومی و مذهبی. بنابراین ما 
باید مواظب نقشــۀ دشمن باشیم 
و اربعین را به محور هم گرایی بین 

همۀ موحدان عالــم تبدیل کنیم. 
این ظرفیــت در اربعیــن وجود 
دارد. ما باید بــرای هم گرایی بین 
گروه های مختلف شیعه با اختالف 
سالیق، مذاهب اســالمی و ادیان 
غیراســالمی کار کنیم و دیگران 
را هم دعوت کنیم تا از این تجربۀ 

معنوی بهره مند شوند. 
  با این توصیف به عنوان سوال 
آخر بفرمایید چرا ما نمود عینی 
را از این رخداد عظیم مشاهده 

نمی  کنیم؟
 بله، باید برای ســایر عرصه ها هم 
از اربعین الگوبرداری شــود. مثاًل 
چقدر از زمان جنگ هشت سالۀ ما 
می گذرد؟ ولی شما ببینید اربعین 
چطور این دشــمنی را به الفت و 
محبت تبدیل کرده است. آیا جز از 
طریق »سلم لمن سالمکم و حرب 
لمن حاربکم« بوده اســت؟ غیر از 
این است که محبین امام حسین 
حول محور امام حسین، این مسائل 

برای شان حل  وفصل می شود؟ 
به  نظــر بنــده می توانیــم از این 
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حجت االسالم  والمسلمین رضا غالمی 
رئیس موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی

اربعین و مرور 
پنج کارکرد  بشری

مروری بر برونداد پیاده روی اربعین

در نگاهی کالمی، بخشی از اهمیت آیین اربعین را می توان در آموزه  هایی جست وجو کرد که فلسفۀ این 
بزرگداشت را توضیح می دهند؛ آموزه  هایی هم چون: 

ـ و من یعظم شعائراهلل فانها من تقوی القلوب؛1
ـ و ذکرهم بایام اهلل ان فی ذلک الیات لکل صبار شکور؛۲

ـ قل ال اسئلکم علیه اجرا اال المودة فی القربی و... ۳
به  طور حتم اربعین را عالوه  بر شیوه های عملکرد در طول تاریخ، می توان به  عنوان نمادی گویا و پرمعنا 
و دارای کارکردهای تأثیرگذار درون و بیرون از مذهب شیعه نیز مورد بررسی قرار داد. در ادامه به  مرور 

به شیوه های عملکرد اربعین و کارکردهای این رویداد عظیم دینی پرداخته می شود.

   شیوه های عملکرد اربعین
 با مرور در ســیر تطــور گفتمان 
كربــال و اربعیــن درمی یابیم این 
جنبش دینــی و مذهبی به عنوان 
مجموعه ای از نمادهاي قدسي به  
همراه مناســك مربوط به آن ها، در 
طول تاریخ به شيوه  هاي ذیل عمل 

می کرده است:

 ابزاري بــراي انديشــيدن و فهم 
موضوعات مربوط بــه خود حادثۀ 
كربــال و همچنين ســاير عناصر 
مذهب بوده است. به عبارت  ديگر 
ساختار مشخصي از تفكر و دانش 
پويا را در حيطــۀ آگاهي مذهبي 

افراد ايجاد می کرده است. 

اين گفتمان شــامل مجموعه ای 
از تصاوير ذهني  ســت كــه تعداد 
متفاوتي از ويژگي  هــا و ارزش ها 
و اعتقادات خــاص مذهبي را در 
يــك تصويــر و حادثه، فشــرده 
و متراكــم كرده اســت. لــذا اين 
گفتمان به صورت زبان يا دستگاه 

۱۲
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و بازنماياننــده عمــل می کند كه 
هم براي بازنمايــي خودش و هم 
بازنمايي ســاير عناصــر و تصاوير 

مذهب تشيع به كار می رود.

اين گفتمان بــراي پيروانش اين 
امــكان را فراهم می کنــد كه در 
مجموعۀ عناصر جهــان پيرامون  
اعم از مذهبي و غيرمذهبي بتوانند 
تفاوت  هــا و تمايزات خودشــان و 
دیگران را بفهمند؛ لذا گفتمان كربال 
به مثابۀ يك گفتمــان ديني، هم 
هويت ساز و هم بازنمايانندۀ هويت 
است. از سوي  ديگر نيز عاملي براي 
فهم خويشتن در وجه اجتماعي و 
ديني و فرهنگي و سياسي  اش برابر 

ديگري  هاست.

اين گفتمان به مثابۀ ايدئولوژي عمل 
می کند. گفتمان كربال به  واســطۀ 
دانش خاصي كه پديد می آورد، در 
فضايي از ارزيابي  هاي مثبت و منفي 
و قضاوت  هــاي اخالقــي و ديني، 
زمينه  هايی را براي ايجاد گرايش  ها 

و احساسات مثبت و منفي دربارۀ 
امور مختلف فراهم می کند. 

اين گفتمان به  واسطۀ وجه غالبي 
كه در حيات دينــي و عرصه  هاي 
دين ورزي اقشار فرودست داشته 
است، گفتمان اصلي و غالب را براي 
تأمين، توليــد و بازتوليد معرفت 
ديني آن ها، هم از منابع ديني و هم 
از جهان پيرامــون فراهم می کرده 

است.

   کارکردگرایی
در ادامــه باید یادآور شــد که این 
مراسم صرفاً یک آیین نیست و حول 
محور آن، تحولتی در ابعاد مختلف 
حیات تشیع رخ می دهد. علت دوام 
و استمرار دین و مراسم دینی همین 
کارکردهایی  ست که برای اجتماع 
بشری دارند. شناخت کارکردهای 
دین و آموزه  های دینی و تحولت 
مربوط بــه آن هــا ازآن رو اهمیتی 
مضاعــف می یابد کــه ارزش های 
دینی از اساسی ترین عناصر هر نظام 
اجتماعی  انــد و از طریق کنترل و 
هدایت آن ها می توان موجب تعالی یا 

زوال یک جامعه شد. به همین دلیل 
واکنش  های متعددی به تحولت 
سریع جوامع متأثر از مدرنیته نشان 

داده شده است.
کارکردهای اربعین را می توان در 

امور زیر برشمرد:

۱- عاطفــه ورزی و ایجاد 
اجتماعــی  پیوندهــای 

دگرخواهانه؛ 
در شــرایطی که متعاقــب تعالیم 
مدرنیتــه، انســان ها بــه جدایی و 
گسســت از یکدیگر ســوق داده 
شده  اند، اربعین بستر ممتازی برای 
عاطفه ورزی و ایجــاد پیوندهای 
اجتماعی دگرخواهانه اســت. در 
این مراسم، طبقه و فاصله و شکاف 
نســلی، در یک هم گرایی و تعاون 
خیره کننده، جای خود را به تقویت 
اشتراکات و وفاق آفرینی می دهد. 
در توضیح این مطلــب باید گفت 
کارکرد   تـجانس، وحدت و انسجام 
بخشیدن به جامعه و  اعضای  یک 
گروه اجتماعی را معمــولً دین  و 
نظام هــای  قانونی بـــر عـــهده 
داشــته اند. در زمــرۀ کارکردهای 
تشــریفات مـــذهبی، این است 
که مـــردم را گرد هم می آورند و 

۳

۴

۵
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بدین  سان  پیوندهای مشترک شان  
را دوبــاره تصدیــق می کننــد و 
درنتیجه، هم بستگی اجتماعی را 
تحکیم می بخشند. اجرای مراسم 
مذهبی، میــراث اجتماعی گروه 
را ابقا و احیــا  می  کند و ارزش های 
پایــدار آن  را به نســل های آینده 
انتقال داده،  ارزش های آن جوامع 

را تأیید مجدد می کند. 
در واقع كنش  هاى  متقابل اعضاى 
گــروه و خرده گروه  هــا، موجب 
»پويايى گروهى« می شود و بـــر 
اثـر آن، اعـــضاى گروه در  زندگىِ  
يكديگــر رخنــه می کننــد و به 
يكديگر وابسته می شوند، بر اثر آن، 
اعضاى  گروه به سرعت و با شدتى 
فزاينده، رفتار عاطفى يكديگـــر 
را فـــرامی گیرند و در نتيجــه، از 
نوعى هم گروهی  عاطفى  برخوردار 
می شــوند. تمرین صبر و بردباری 
در این مراسم، فرایند جامعه پذیری 

افــراد را کارآمدتر، و ســعۀ صدر 
اجتماعی را افزون می کند و حیات 
اجتماعی خویشــتن داری را رقم 
می زند. بر این  اســاس مراســم و 
مناسک آیینی، بازتـــاب دهندۀ 
رفتارهای انسانی، مبتنی  بر مبانی 
و پیش فرض  های اعتقادی است و 
به تقویت اعتقادات، ابراز و تحکیم 
هویت گروهی و دینــی و بازنمود 
انسجام و هم بستگی جامعۀ شیعی 

می انجامد. 

۲-فرصتی بــرای ایجاد 
جماعت؛

جـامعه شناســــــان مـــعمولً  
صحبت هــای خود را از  مـــفهوم 
»جمع«، به مفهــوم »جماعت « 
كه  مهم  تريــن  نوع جمع اســت، 
می رسانند. »جماعت« جمعى ست 
پر از همبستگی، مرّكب از اشخاصى 
كه معمولً  در  يك جا گرد نمی آیند، 

بـا يكديگـر  »ربـــط « می یابند و 
به  »جنب وجــوش « مى افتند. لذا 
می توان گفت اربعین فرصتی برای 
ایجاد جماعت اســت. این مراسم 
اوج هم بستگی اجتماعی و نمایش 
پیوندهای دینی  ســت؛ به طوری 
 که کمتر واقعۀ  دینــی را می توان 
چون قیام امام حسین 7 و برپایی 
مراسم  مختلف نکوداشت آن سراغ 
گرفت کــه به رغم تنــوع و کثرت 
در جلوه  ها و تفاســیر و تجلیات در 
مناطق مختلف جهان، تا این میزان 
وحدت بخش و انسجام آفرین باشد. 
بر این  اساس اربعین می تواند محیط 
پیوستگی دانشی، گرایشی، ارزشی، 
نگرشی، هنجاری و رفتاری به رغم 
تعلق خاطر حاضران در این مراسم 
به ساختارهای اجتماعی، فرهنگی 

و تاریخی متفاوت باشد.
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۳-بازنمایی تجربۀ دینی 
مؤمنان؛ 

مناسک به عنوان مهم ترین عامل 
پیوند حالت روحی و سبک زندگی 
افراد بــا جهان بینی و نظم اخالقی 
متناســب با آن، عالوه  بر بازنمایی 
حیات مذهبی، فرهنگی، اجتماعی 
و سیاسی مؤمنان، رابطۀ عمیقی با 
هویت و معرفت دینی آنان نیز دارد؛ 
ضمن آنکه در جهت بازنمایی این 
هویت و معرفت نیــز عمل کرده و 
گذشــته از حمل فرهنگ دینی و 
نمادهاي قدســی، امکانی جهت 
ایجاد معرفت دینی و تقویت ایمان 
مذهبی مؤمنان اســت. به تعبیر 
دورکیم، امور قدسی و لهوتی در 
زمان جمع بودن افراد، بالخص در 
مناسک، به شدت افزایش می یابد.۴ 
به طور كلي دين از طريق مناسك و 
نظام نمادينش در اين مناسك، به 

حل مسئلۀ معنا  به  واسطۀ تجربۀ 
رنج و شر و تناقضات اخالقي موجود 
در جهان  براي انسان  ها مي  پردازد. 
اگر نظر دورکیم را مبنی  بر ارتباط 
وثیق دین و امر قدسی و بازنمایی 
مفاهیم دینی در نمادهای مقدس 
و شــعائر دینی بپذیریــم، اربعین 
می تواند جایگاه ممتازی در تحکیم 
مبانی و نظام اعتقادی شیعیان ایفا 
کند. بی شک تجربۀ دینی حضور در 
مراســم عزاداری سیدالشهدا 7 
تجربه  ای عمیق و تأثیرگذار بر فرد و 

جامعه خواهد بود. 
این آیین در پیشبرد، اعتباربخشی 
و همچنین بازنمایی دگرگونی  هاي 
فرهنگی جامعه سهیم می شود.۵ در 
اين مناسك، مســائل اصلي مردم 
به  طور نمادين بازنمايي، و پاسخي 
ديني براي آن ها عرضه می  شــود. 
البته دانش مطالعات اجتماعی دین 

باید به بررسی این مسئله بپردازد 
که وجدان جمعــی اجتماع دینی 
با اســتفاده از ظرفیت  های اربعین 
حسینی، با چه سازوکارهایی تولید 

و بازتولید می شود. 

۴-رسانه و رسانۀ اربعین  
برای ترویج شیعه؛

 از ســوی دیگر باید توجه داشت 
اربعین خود یک رســانۀ گویا برای 
ترویج تشیع اســت. از مشکالت و 
آسیب  های ناشی از شیعه  هراسی 
می توان به این نکته اشاره کرد که 
متأسفانه در شبکه  های رسانه  ای 
به  هم  پیوستۀ غربی، خط هماهنگی 
برای معرفی تشــیع با نمادهایی 
هم چــون قمه زنــی بــه چشــم 
می خورد. این خط رسانه  ای تالش 
می کند تشــیع را با خشونت و کم  
فروغی عقالنیت کــه در بدو امر از 
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بسیاری شــاخصه  های دیگر، این 
فرصت را می دهند کــه به اربعین 
از زاویۀ تبدیل آن به نماد تشــیع 

نگریسته شود.۷

>>>>>>>>>
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مذاهب، می توان به این کارکردهای 
اربعین اشاره کرد: پیاده روی اربعین 
با مفهــوم »رنــج« گــره خورده 
اســت که در ادیــان و آیین های 
مختلف، مفهومی شناخته شــده 
و تقدیس شده اســت. این فرصت 
ادبیات مشــترک »رنج« با اغلب 
ادیــان و مکاتب، کمــک می کند 
که اربعیــن نمــادی مأنوس  تر و 
فهم پذیرتر بــرای ذهن فرد بیگانه 
با تشیع باشــد و برای او جذابیت 
داشته باشــد و با آن ارتباط برقرار 
کند. اربعین اوج ایثار و دگرخواهی 
و پیوســتار بودن یک جامعه است 
و کســی نیســت که این مفاهیم 
اخالقــی را در یک نمــاد ببیند و 
ارزش و مکانــت آن نماد را تکریم 
و تجلیل نکند. از ســوی  دیگر این 
منسک از اختصاصات تشیع است 
و کمتر می توان همــاورد و بدیلی 
برای آن سراغ گرفت. این آیین به 
برجسته سازی و تمایزگذاری میان 
مکتب اهل  بیت  با ســایر مذاهب 
اسالمی از یک  سو و ممتازسازی آن 
در میان ســایر ادیان و نحل کمک 
می کنــد. این مؤلفه  ها بــه  همراه 

چنین نمادهایی بــه ذهن متبادر 
می شود معرفی کند. از سوی  دیگر 
برخی جامعه شناســان دین بیان 
می دارند که گســترش و سرایت 
نمادها و تصاویر مذهبی در جامعه، 
سبب می شود این تصاویر و نمادها 
که در کانون مرکزی صحنۀ زندگی 
قرار دارند، ناگزیر به نماد آن جامعه 

نیز بدل شوند.۶ 
 اربعیــن این ظرفیــت را دارد که 
بــا بازنمود رســانه  ای مناســب، 
مؤلفه هــای دارای بار منفی نهفته 
در نمادهایی همچون قمه زنی را با 
مؤلفه  های اصیلی همچون محبت، 
ایثار، تعاون، دگرخواهی، رنج برای 
قرب به امر قدســی، هم بســتگی 
اجتماعی و... کــه در آیین اربعین 

موج می زند، جایگزین کند. 

۵-شناســا کردن نماد 
شیعه برای سایر ادیان؛ 

در تأکید در تالش برای شناســا 
کردن اربعین به عنوان نماد شیعه، 
به ویژه برای پیروان ســایر ادیان و 
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 استاد حوزه و دانشگاه

شبهات اربعینی مردم
تبیین چند شبهۀ مردمی 

دربارۀ زیارت و پیاده روی اربعین

مالک های تقسیم بندی علوم مختلف و برون داد هرکدام 
نیز برای صاحبان مبنا قابل  دفاع علمی ســت. در یک 
طبقه بندی می توان علوم را با مالک عقل، نقل، تجربه، 
کشف و عرفان دسته بندی کرد. اگر بخواهیم از منظر 
متدولوژی به زیارت اربعین نگاه کنیم می  توان در یک 
صورت  بندی علمی و منطقی و در نهایت با خروجی  های 
قابل استدالل شبهات اربعینی را نیز با نگاه عقل، نقل 
تجربه، کشف و عرفان دسته  بندی و مورد پژوهش قرار 
داد. با این مقدمه برخی از شبهات را با موضوع اربعین که 
از طرف مخاطبین ائمۀ جماعات پرسیده می  شود طرح و 
تبیین کرده  ایم، با این توجه که برای پاسخ  گویی به این 

شبهات امام  جماعت نیازمند پژوهش است. 
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برخی اربعینیات مــورد تعظیم و 
تجلیل قرار گرفته است، اما سؤال 
این اســت که چرا در بین اربعین 
رحلت و شــهادت ائمۀ اطهار فقط 
اربعین امام حســین مورد تعظیم 
و تجلیل قرار گرفته اســت؟ چرا 
اربعیــن پیامبــر 6، اربعین 
امیرالمؤمنین 7 که مقام شــان 
بالتر است یا سایر ائمه به این شدت 
مورد تعظیم و تجلیل قرار نگرفته 

اند؟ این سؤال از نظر تاریخی یک 
بحث دارد، از منظــر روایات بحث 
دیگــری دارد و از منظــر جایگاه 
اربعین امام حسین 7 و تفاوتش 
با ســایر موارد نیز دارای مباحث 
مربوط به خودش است و ظرفیت 

پژوهش را دارد.

ضرب در ده اســت و یــک جایگاه 
معنوی، از ایــن نظر که عدد چهل 
کمال را می رســاند. عدد چهل را 
می  توان از منظر آیات و روایات نیز 
مورد پژوهش قرار داد. در آیات قرآن 
راجع به اربعین حضرت موســی 
شاهد مثال داریم: »َو واَعْدنا ُموسى  
ثاَلثيَن لَْيلًَه َو أَتَْمْمناها بَِعْشٍر َفَتمَّ 
ِِّه أَْربَعيَن لَْيلًَه« و هم چنین  ميقاُت َرب
در آیات دیگر. در روایات نیز داریم 
پیامبر در چهل  سالگی به رسالت 
مبعوث شــدند. بررسی اربعین در 
آیات و روایات می تواند دست مایه ای 
برای منبر و پاسخ گویی به برخی از 

سؤالت ائمۀ جماعات باشد.

   چرا اربعین امام حسین 7 
مورد تعظیم و تجلیل است؟

در ادبیات دینی ما و در روایاتمان، 

   چرا عدد چهل مقدس است؟ 
یک موضوع بحث اربعین، چهلم و 
آثار آن اســت. در همۀ آثار ادبی و 
فرهنگ  ها به این صورت است که 
جایگاه عدد چهل با مثاًل عدد سی 
فرق می کند، با عــدد پنجاه فرق 
می کند. اینکه چه فرقی بین پنجاه 
و چهل و سی وجود دارد، در باورها، 
ادبیات دینی و ادبیات مرســوم و 
از لحاظ جایــگاه ریاضی و عددی 
می  تواند مورد بحث قرار بگیرد. چرا 
عدد چهل تا ایــن اندازه در ادبیات 
فکری و گفتاری دینی و مرســوم 
جایگاه پیدا کرده است و هرکسی 
چهل سالش باشد نشانۀ این است 
که به سن کمال رسیده است؟ و... 

خالصه  این است که برخی از عددها 
دو تــا جایگاه دارند. یــک جایگاه 
ریاضی که عدد چهل همان چهار 
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بعضی  ها وقتشان را تلف کنند. این 
بحث را از جهات مختلفی می توان 
مورد مطالعه قرار داد. یکی از ابعاد 
مهم کــه می  تواند ذهن پرســؤال 
مخاطــب را به تحلیــل منطقی 
و اقناعی برســاند این اســت که 
دشــمن چرا این  قدر به پیاده  روی 
اربعین می  تازد و چرا این شبهه را 
این قدر بزرگ می کنــد.  مثاًل برای 
راهپیمایی برهنگان، هیچ  کســی 
نمی گوید خب چــرا این ها برهنه 
شدند و چرا راهپیمایی می کنند؟ 
از این حرکت  های جمعی در دنیا 
پر است و کسی اصاًل به آن اعتنایی 
نمی کنــد. اما به ایــن راهپیمایی 
چقدر حمله می کنند و چقدر به آن 
می تازند؟ به نظرم به ابعاد چرایی 
راهپیمایی اربعین از نظر شــرعی، 
عرفی، شــعائری، مناســکی و... 
می توان در قالب یک مقالۀ علمی 

پژوهشی پرمحتوا پرداخت.

   آیا پیاده  روی و زیارت اربعین 
شرک است؟

 موضوع بعدی سوءاســتفادۀ تفکر 
وهابیت از راهپیمایــی اربعین با 
مطرح کردن شــرک در زیارت ها 
و تبرک هــا و به  ویــژه راهپیمایی  
اربعیــن اســت. آن هــا می  گویند 
فقط برای دو تا مســجد است که 
انســان مســلمان می تواند سفر 
کند؛ یکی مسجدالحرام و دیگری 
مسجدالنبی. غیر از این دو انسان 

شــبهۀ ذهنی مخاطبین می  شود 
که اگر امــام  جماعت محترم خود 
را در پاسخ به این سؤال قوی کند 
جلوی شبهات ذهنی را به  صورت 
مستدل خواهد گرفت. امام  جماعت 
اگر بتواند با پژوهش جواب متقن و 
قانع  کننده ای به مخاطب بدهد و 
همان  طور که برخی از علما قبول 
دارند ثابت کند همان ســال اول و 
در اربعیــن اول اهل بیت به کربال 
آمدنــد، یکی از وجوه اســتحباب 

زیارت اربعین را ثابت کرده است.
 

   آیا راهپیمایی اربعین وجه 
شرعی، عرفی و یا... دارد؟

مسئله این است که اصالً راهپیمایی 
اربعین وجه شــرعی دارد یا نه؟ آیا 
وجه شرعی دارد تا میلیون ها انسان  
دو روز، ســه روز، چهار روز به  قول 

   آیا اهل بیت در اربعین سال 
اول به کربال تشریف بردند؟ 

با توجه به شرایطی که در آن زمان 
از نظر اســارت، دوری مســافت، 
وضعیــت جســمانی و... بــرای 
اهل بیت پیش آمــده بود می  توان 
سؤال مورد نظر را مورد مطالعه قرار 
داد. به  نظر برخی از علما و مورخین 
ســرهای مقدس در اربعین اول به 
پیکرهای شان ملحق شده  اند و دفن 
شهدا در این روز کامل شده است. 
در مجموع از طرف بزرگان و علما 
سه چهار قول دربارۀ اربعین مطرح 
شده است: مانند اینکه بعضی قائلند 
که سال دوم بوده، بعضی گفته  اند 
اصالً اهل بیت بــه کربال نرفته  اند و 
بعضی ها گفته  اند که در مسیر رفتن 
به  سوی شام از کربال عبور کردند. 
این نظــرات مختلف موجب ایجاد 
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تحت  تأثیر سلبریتی  های وطنی و...  مطرح می  کنند، دستۀ دوم را، دشمنان 
آگاه و مغرض که با هدف و نقشه هستند و می دانند چه  کار می کنند، مطرح 

می  کنند. امروزه به این شبهه به  طرق مختلف جواب داده شده است.

نکته: 
به نظر می  رسد اگر ائمۀ جماعات محترم در پژوهش خود به پیاده روی اربعین 
با نگاهی کالن بنگرند و ابعاد مذهبی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، تبلیغی 
و... آن را با مطالعه و تحقیق علمی برای مردم و مخاطبین خود تبیین کنند، 
بسیاری از شبهات پیش  آمده قابل حل و هضم است. امروز اربعین یک مسئلۀ 
فقط مذهبی و انجام یک زیارت به  صرف ثواب نیست. پیاده  روی اربعین یک 
مسئلۀ سیاسی ست، یک اهرم قدرت برای شیعه است، یک مؤلفۀ اقتدار برای 
مذهب اهل بیت و پیروان اهل بیت است که این را دشمنان خوب فهمیدند، 
در حالی که خود ما هنوز به این مسئلۀ حیاتی و جایگاه آن واقف نیستیم و 
نمی  دانیم چه جایگاهی برای پیروان اهل بیت در دنیا محقق می کند. اینکه 
انسان عاشقانه شب و روز راه می  رود و در هوای گرم و سرد این  همه به خودش 
زحمت می  دهد ابعادی مختلف و قابل  بررسی دارد. این مطالعات ظرفیت 
برگزاری نشست ها و تألیف کتاب  ها و مقالت علمی تحقیقی، علمی پژوهشی 

بسیاری دارد.

به هر طرفی برای زیارت ســفر و 
راهپیمایی کند شــرک است. در 
این  گونه شــبهات مخاطب بیشتر 
خود وهابی ها و برخی از اهل سنت 
و برخــی از روشــن فکرمآب های 
خودمانند کــه باید جوابشــان با 

استدلل داده بشود.
  آیا زیارت و پیاده  روی اربعین 
کاری جدید و ساختۀ شیعیان 

است؟
چه بســا عــده  ای می  گویند که 
شیعیان یا حاکمیت ایران چیزی 
به نام زیارت و پیاده  روی اربعین را 
در سال  های اخیر باب کرده است، 
در حالی که در گذشته ائمه و علمای 
دین جایی توصیه نکرده  اند که این 
کار را انجام دهید. برای پاسخ گویی 
به این دست شبهات امام  جماعت 
نیازمند پژوهش در سیرۀ امامان و 

بعد هم علمای سلف است.

   چرا هزینۀ راهپیمایی اربعین 
را خرج فقرا نمی  کنند؟

یکی از شــبهات امــروزی که به 
 ویژه از طرف ســلبریتی  ها مطرح 
می شود این است که آیا بهتر نیست 
هزینه هایی کــه صرف راهپیمایی  
اربعین و این موکب ها و پذیرایی  ها 
می  کنند صرف فقرا بشود و فقرشان 
برطرف بشود. این جنس از شبهات 
را دو دسته مطرح می  کنند. دستۀ 
اول را افــراد جاهــل، ظاهربین، 
کم اطالع، با قدرت تحلیل ضعیف و 
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کتاب »جاذبۀ  حسینی« گزیده ای 
از بیانات حضرت آیت اهلل خامنه ای، 
رهبر معظم انقالب اســالمی، در 
دو موضــوع »اربعیــن« و »زینب 
کبری«ســت که از کتاب مرجع 
»آفتــاب در مصاف« اســتخراج 
گردیده و در سه فصل تدوین شده 
است. این کتاب را خود ایشان تألیف 
نکرده و صرفــاً محصول گردآوری 
گفتارهای ایشــان در این موضوع 
است، اما به  دلیل رویکرد و نگرش 
ویژه ای که مقام معظم رهبری، در 
مقام یک »فقیه متفکر« از یک سو و 
»رهبر امت مسلمان« از سوی دیگر 
دارد، در این اثر با تحلیل هایی ناب، 
عمیق و متفاوت دربارۀ شخصیت 
حضرت زینب 3 و مسئلۀ  اربعین 
روبه رو می شــویم که این ســنخ 
تحلیل، اگر نگوییم بی نظیر، قطعاً 

کم نظیر است. 
کتاب در ســه فصل تدوین شده 
است. در فصل اول ُشکوه و عظمت 
شــخصیت حضرت زینب کبری 
3 به تصویر کشیده شده است، 

جاذبۀ  مغناطیس حسینی 
در پدیدۀ اربعین 

  نگاهی به کتــاب »جاذبۀ  
اثر رهبر معظم  حســینی« 
انقالب اسالمی )مّدظّله العالی( 

اشــاره به شــخصیت چندبعدی 
زینب کبری، ولیت الهی او، حکمت 
شجاعانه اش، ایستادگی و مقابله  اش 
با سختی  ها و نامالیمات، استفاده 
از هنر فن  بیان برای رساندن پیام 
عاشورا، همه از محورهایی  ست که 
در این بخش طرح شده  اند و سبب 
می  شــود که ما او را نمود یک زن 

شاخص در تاریخ بدانیم.
فصل دوم کتاب به تشــریح ابعاد 
تاریخــی و تمدنــی »اربعیــن« 
اختصاص دارد.  از نظر مقام معظم 
رهبری، از بعد تاریخی اربعین که 
بگذریــم باید به معانی مســتتر و 
اتفاقاً مهم  تری از این اتفاق بی نظیر 
توجه نمــود و آن امتــداد حرکت 
عاشوراست. لذا این موعد زمانی و 
مکانی خاص، میعادگاه بزرگی  ست 
که با جمع  شدن در این میعادگاه، 
هدف جامعۀ شیعی و هدف بزرگ 
اسالمی جامعۀ مســلمین را باید 
به یاد هم آورد و بــرای تحقق آن 
کوشــید و هزینــه داد. بنابراین 
اربعین در حادثــۀ کربال، خودش 
یک آغاز اســت و این محبت و این 
عشــق، آتش سوزنده ای  ست که 
روزبه روز اشتعالش بیشتر می شود. 
فرونشســتن ندارد و هرچه زمان 

معرفی 
سه کتاب اربعینی
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گذشــته اســت، موج این حادثه 
بلندتــر، نمایان تــر، ماندگارتــر، 

زاینده تر و جوشنده تر شده است.
فصــل پایانــی کتــاب »جاذبۀ 
حسینی« به شرح فقرات ابتدایی 
زیــارت اربعین اختصــاص دارد؛ 
آنجا که خطاب بــه خداوند عرض 
می کنیم: »و بَــَذَل ُمهَجَتُه فیَک 
لَِیســَتنِقَذ ِعباَدَک ِمــَن الَجهالِه و 
َحیَرِه الّضاللِه و قدتَــواَزَر علَیِه َمن 
ــُه باألرَذِل  تُه الدنیــا و باَع حظَّ َغرَّ
األدنی؛ یعنی حسین 7 خونش 
را فدا کرد تا بندگانت را از تاریکی 
جهل و حیرت گمراهی نجات دهد؛ 
و آنان که مقابلش صف کشیدند، 
کســانی بودند که دنیا فریبشان 
داده بود و بهــرۀ خویش از حیات 
حقیقی را در قبــال بی ارزش ترین 

چیز فروختند.«
آیت اهلل خامنه ای معتقد است این 
عبارت، جمله ای پرمغــز و دارای 
مفهومی بس  مترقی و پیشــرفته 
است. از نظر ایشــان باطن جریان 
عاشــورا، فراتر از مبــارزه با یزید 
کوته عمــر بی ارزش اســت؛ بلکه 
عاشــورا یک حرکــت بزرگ تر و 
مهم تر است؛ یک حرکت تاریخی 
علیه جهل، پستی، گمراهی و ذلت 
تاریخی انسان است؛ حرکتی که نه 
با زبان، بلکه با خون، با مظلومیت، با 
زبانی که تاریخ تا ابد آن را فراموش 
نخواهد کرد، پیام خود را مثل یک 
جریان مــداوم و انقطاع ناپذیر در 

تاریخ، به جریان می اندازد.

کتاب »جاذبۀ حســینی« توسط 
گروه مؤلفان مؤسســۀ لوح و قلم 
گرآوری شده اســت و نشر انقالب 
اسالمی در 96 صفحه این کتاب را 

روانۀ بازار کرده است.

 انسان اربعینی ، زمینه  ساز 
تمدن مهدوی

  نگاهی به کتــاب »اربعین 
حســینی، امکان حضور در 

تاریخی دیگر« 

اصغر طاهرزاده از نویســندگان و 
استادانی  ســت که تربیت نسل، از 
دغدغه های اساســی اش به شمار 
می رود. ایشــان از یک سو خود را 
متعلق به جریان صدرایی می داند 
و از سوی دیگر از عرفان ابن عربی 
متأثر اســت؛ هم به اندیشۀ عالمه 
طباطبایی  احساس تعلق دارد و هم 
می کوشد تبیینی به روز از اندیشۀ 
سیاسی اجتماعی مرحوم حضرت 
امام خمینی  ارائــه دهد. البته غور 
در این مسائل سبب نشده است که 
وی از اندیشه های غربی بی اطالع 
باشد؛ او متعلق به جریانی  ست که 
غرب را سراسر بد نمی داند و برایش 
محاسنی هم قائل است که به اعتقاد 
او، بهره بردن از آن ها می تواند کمک 
شایانی به گفتمان دینی جمهوری 
اسالمی کند. اصغر طاهرزاده با این 
دست مایه سراغ مسئله ای اجتماعی 
به نــام اربعین رفته اســت و آن را 
بازخوانی آینده پژوهانه و اجتماعی 
کرده است. کتاب »اربعین حسینی؛ 
امکان حضــور در تاریخی دیگر« 
تالشی ا  ســت برای تحقق چنین 
هدفی، در بستر چنین اندیشه ای. 

»اربعین حســینی؛ امکان حضور 
در تاریخی دیگــر« کتابی موجز، 
خوش خوان و آسان فهم است و در 
عین  حــال غنای مطالــب آن نیز 
برای نخبگان، درخور توجه است. 
نویســنده در این کتاب، مســئلۀ 
اربعین را از سه زاویه و در سه فصل 
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شروع شده و قرار است زمینه ساز 
حضور شــیعه در معادلت جهانی 
شود و با عبور از فرهنگ استکباری، 
تمــدن اســالمی را رقــم زند و 
همین گونه ادامه  یابد تا به جامعۀ 

مهدوی منتهی گردد. 
فصــل ســوم »اربعیــن، امکان 
حضور در تاریخی دیگر« اســت. 
از نگاه نویســنده، اربعین حرکتی 
کیفی ست، نه کّمی. در این حرکت، 
شــیعه کوشیده اســت مبتنی بر 
زیرساخت های خود، هویت خود 
را حفظ کنــد و مســیری را رقم 
زند که بن بســتی نــدارد. اربعین 
محل ظهور نتیجــۀ قیام حضرت 
اباعبداهلل الحســین7 اســت. 
طاهرزاده در ایــن فصل، خواننده 
را از این نکته آگاه می ســازد که او 
حضوری تاریخی دارد و باید با کدام 
احســاس، حضور تاریخی خود را 
دریابد. طاهرزاده ایــن ادراک را از 
سنخ ادراک عقل مدرن نمی داند، 
بلکه از ادراکــی می داند که چونان 
نوزادی، از درون جان آدمیان سر 
برآورده و در قول و فعل آن ها جریان 
می یابد؛ ایــن خط تمایز انســان 
اربعینی با انسان اومانیسمی است؛ 
این همان تاریخی  ا ست که می تواند 
سرنوشــت شــیعه را عوض کند؛ 
خطی  ســت که از انقالب اسالمی 

ایران شروع شده و تا عظمت شیعه 
ادامه می یابد. چنین جریانی ســت 
که می تواند انســان را از بند غرب 
وارهاند و از اسارت تاریخی سست 
به نام سکولریسم نجات بخشد. به 
همين معنا ما در تاريخي هستيم 
که اربعين به صورتي خاص ظهور 
کرده و اگر از حضــور خود در اين 
رخداد آگاه شويم، راِه آيندۀ تاريخ 
ما مقابلمان گشــوده خواهد شد و 
ديگر در توهمات بشِر غرب زده قدم 

نخواهيم زد.
کتاب »اربعین حســینی، امکان 
حضور در تاریخی دیگر« را نشر آثار 
استاد طاهرزاده به نام لب المیزان، 
سال ۱39۵ و در ۸6 صفحه به چاپ 

رسانده است. 

بررسی کرده است: 
مؤلــف در فصل اول ایــن کتاب، 
»معنــای حماســۀ میلیونــی 
پیــاده روی اربعین حســینی« را 
از نظر خواننــدگان می گذراند؛ به 
روایات معصومــان در باب اهمیت 
اربعین استناد می کند و برداشت ها 
و تفسیرهای تربیتی از این روایات 
مطرح می کنــد. او در این فصل به 
بحث ثواب پیــاده روی و چگونگی 
اثربخشــی آن در تمدن شــیعی 
پرداخته اســت، و معتقد است در 
پرتو پیاده روی اربعین، زائران امکان 
تبدیل شدن به مصلحانی را دارند 

که عزم تغییر تاریخ خود را دارند. 
عنــوان فصــل دوم ایــن کتاب 
»حماســۀ اربعین؛ سنتی در حال 
شکوفایی«ســت. استاد طاهرزاده 
در این فصل، شناخت اربعین را با 
عقل غربی، در تحلیل اربعین نارسا 
می  داند. از نظر وی فهم اربعین نیاز 
به ســیری درونی دارد. آن ها که با 
مرکب دل، پــا در این جادۀ جاوید 
نهاده اند توانایی فهــم این رویداد 
عظیم را دارند. از نظر نویســنده، 
طاهرزاده، به رغم تالش دشمنان 
اربعین تجدید عهد مؤمنان با ولّی 
خود است و این رویداد چون سراسر 
حقیقت اســت، هیچ بن بستی در 
آن راه ندارد. این حرکت با اربعین 
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 اربعین تمدن  ساز
  نگاهی به کتاب »واهلل متم 
نوره؛ کاوشــی در کشف ابعاد 
الهی، تمدنی و مهدوی حرکت 

عظیم اربعین حسینی«

پیاده روی اربعین مسئلۀ نوظهوری 
در کنش گری مذهبی شیعه نیست 
و جریانی  ست که از سال 6۱ هجری 
شروع شده و تا به امروز امتداد یافته 
است. با این حال امروزه اربعین نیاز 
به تحلیل و الگوگیری دارد؛ چرا که 
می  تواند خط  فاصلــۀ میان الگوی 
مدیریتی اسالمی با الگوهای رقیب 
غربی باشد. یکی از کتاب هایی که 
در این راســتا روانۀ بازار نشر شده 
است، مجموعه مقالت، سخنرانی ها 
و مصاحبه های اربعینی با نام »واهلل 
متم نوره« است. این کتاب، مشتمل 

بر سه جلد سخنرانی ، نشست های 
تخصصی و مصاحبه های همایش 
بین المللی لقاءالحسین7است 
و توانسته تحلیل نخبگان حوزوی 
و دانشــگاهی از ایــن ابَررویداد را 

به خوبی انعکاس دهد. 
جلد اول این اثر، شــامل مجموعه 
ســمینارهای  و  نشســت ها 
تخصصی ســت کــه در مســجد 
مقــدس جمکران برگزار شــده و 
متن اجالسیۀ کنگره در حرم امام 

حسین7نیز آمده است. 
جلد دوم کتاب شــامل مجموعه 
مصاحبه هایــی در محورهــای 
گوناگــون و جذاب اســت که در 
کنگرۀ بین المللی لقاءالحســین 

7انجام شده است.
جلد سوم این مجموعه، به مقالت 
و یادداشــت های برگزیدۀ کنگرۀ 
بین المللــی لقاءالحســین 7 

اختصاص دارد. 
کتــاب »واهلل متم نــوره« انجام 
نیست، بلکه آغازی  ست بر مطالعات 
و پژوهش هایی در خصوص اربعین. 
در این اثر تالش شده است برخی 
لیه های اربعین واکاوی شــود، اما 
عظمت ابررویداد اربعین بسیار فراتر 
از آن چیزی  ست که در این کتاب 
بدان پرداخته شده است. ازاین رو 
توقف در ایــن اثر، عقیــم ماندن 

حرکت مطالعات اربعینی ســت. 
موضوعات و مسائل بســیاری، از 
مســائل هستی شناسانه و فلسفی 
و کالمی گرفته تا اخالقی، تربیتی، 
روان شناسانه، سیاسی اجتماعی، 
اقتصادی، فرهنگــی، مدیریتی و 
تاریخی، همگی این قابلیت را دارند 
که نخبگان فن وارد این عرصه شوند 
و آن را تحلیل کنند. به صورت کلی 
می توان این کتــاب را در حوزه ای 
که قصد پرداختن بــه آن را دارد، 
ارزشمند و درخور اعتنا قلمداد کرد.
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.   عمل گرایی و بسنده نکردن 
به شعار 

یکــی از روش های زینب 3 
در رساندن پیام امام حسین 
7، تبلیغ با عمل بوده است. 
وقتی اسرا را وارد کوفه کردند، 
مردم کوفــه از روی ترحم به 

مریم نصراصفهانی/ پژوهشگر حوزه تربیت

دختران زینبی 

دختران زینبی 3 

اطفال و اســیران نان و خرما 
می دادند. حضرت حتی، حاضر 
می شود نان و غذای خود را بین 
بچه ها تقسیم کند و سه روز یا 
بیشتر چیزی نخورد، ولی اجازه 
نمی دهد ذره ای از آن صدقه  ها 

را تناول کنند.

 
اهداف تربیتی:تقویت ایثار، صبر 

و درک معنای کرامت
پیشنهاد تربیتی:مربی می  تواند 
اردویی یــک  روزه ترتیب دهد و از 
قبل برای پیگیری، تمرین و تحقق 
اهداف تربیتی ازپیش  تعیین  شده 
برنامه ریزی کند. برای تمرین صبر 

روش انتقال مفاهیم اربعینی به دختران، با 
استفاده از سیرۀ حضرت زینب3 

»انقالب اسالمی زن  ها را از گوشۀ خانه ها به میدان 
و صحنۀ اجتماع آورد، ولی بعد از انقالب روی این 
موضوع تمرکز نشده که چه برنامه ای برای آن  ها 

داشته باشند، ولی ما برای آن  ها برنامه داریم.« 
این ها سخنان رویل گریکت، مسئول میز ایران در 
سازمان سیا در سال  های پس از فوت امام راحل تا 
1۳۷۸، در مصاحبه با یک روزنامۀ ایتالیایی  ست. 
گفته های او و امثال او نشان می دهد که دشمن در 
جهت تغییر هویت زنان مسلمان تالش می کند 
و برنامه ریزی برای حفظ هویت شــیعی با تکیه 

بر الگوهایی همچون عقیلۀ بنی  هاشم اهمیتی 
دوچندان می یابد. البته باید توجه داشت که تنها 
با استفاده از آن الگوها نمی توان مفاهیم اربعینی 
را به نسل جدید، به ویژه دختران منتقل کرد، ما 
نیاز داریم به روش ها و مهارت هایی دست بیازیم 
که با توجه به شرایط امروز و مقتضیات زمان این 

مفاهیم را ابالغ کنند. 
در ادامه با توجه به سیرۀ حضرت زینب3روش 
انتقال مفاهیم حسینی و اربعینی به دختران جوان 

را مرور می  کنیم.
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و ایثار در اردو می  توان از دختران 
ابتدایی و متوســطۀ اول و دوم در 
اردو دعوت به عمــل آورد. مربی با 
نقشــۀ ذهنی خود می  تواند در دو 
سه برنامه ســختی را به دختران 
بچشاند و بستر تمرین ایثار و صبر 
را برای آن ها فراهــم کند. مثاًل پس 
از بازی و تفریح کــه دانش  آموزان 
تشنه و گرسنه می  شوند، در هنگام 
صرف ناهــار مقدار غــذا کمتر از 
تعداد دانش  آموزان در نظر گرفته 
شــود. در این حالت دانش  آموزان 
کوچک  تر احســاس نیــاز و صبر 
کمتری دارند. با این بهانه می  توان 

بستری مناسب جهت تمرین صبر 
و ایثار نسبت به کوچک  تر را برای 
دختران دبیرســتانی فراهم آورد. 
این موقعیت سازی بهانه  ای مناسب 
برای بیان ســیرۀ تربیتی حضرت 

زینب3 هنگام اسارت است.
نکته: 

  در ایــن تمریــِن اردویــی بیان 
فداکاری های حضــرت زینب در 
اســارت با شــیوه ای نو، ماهرانه، 

کوتاه، گویا و البته تأثیرگذار باشد.
توجه داشــته باشــیم مدت زمان 
مرور ســیرۀ حضرت زینب کوتاه 
و با ایجاد سؤالتی باشــد که قرار 

است آن سؤالت در گعدۀ عصرانه یا 
شبانه، مورد بحث بین دانش  آموزان 

به همراه مربی قرار بگیرد. 
در ایــن میــان از معرفت  افزایــی 
دانش آموزان ابتدایی غافل نشویم 
و از ســختی شــرایط کودکان در 
ماجرای کربال و اســارت برایشان 
بگوییم و در نتیجه  گیری هر داستان 

آن ها را مشارکت دهیم.
در این تمریــن اردویی باید طاقت 
دانش  آموزان در نظر گرفته شــود 
و مدت  زمان گرسنگی آن  ها نباید 

طولنی شود.
در نظر داشته باشیم پس از تمرین 
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دخترانــه با هــدف تقویت هویت 
فــردی و اجتماعــی دخترانه در 

دختران نوجوان و جوان.
  برگزاری جلســات پرســش و 
پاســخ آزاد جهت تقویت روحیۀ 
پرســش گری و تقویــت تفکر و 
خــردورزی دخترانه با موضوعاتی 
مانند »اعتمادبه  نفــس«، »غرور 
دخترانۀ خــوب یا بــد«، »کی به 

ازدواج فکر بکنم؟« و...

.    توصیه به صبر و مقاومت
حضرت زینــب3، فرزندان 
خود را در روز عاشورا، مهیای 
رفتن به میدان کرد و آن  ها را 
ترغیب به شهادت نمود و نیز 
بعد از شهادت آن ها بی تــابی 
نکرد. در زیارت  ناحیه مقدسه 
می خوانیــم: »لقد عجبت من 

صبرک مالئکه السماوات.«

اهداف تربیتی:  ازخودگذشتگی 
در مال و جان، اعتماد به وعده  های 

خدا
پیشنهاد تربیتی:   برای تمرین 
گذشتن از خواسته  های خود به دو 

شرط باید توجه نمود:
  جلب رضایت الهی

  اعتماد به وعده  های خدا 

دفاع از آرمان های دینی در قامت 
یک زن می  تواند الگو و شیوۀ قابل 
بومی سازی برای دختران امروزی 
باشــد. برای تقویت ایــن روحیه 
می توان برنامه  هایی کوتاه  مدت و 
بلندمدت را طــرح  ریزی کرد. این 
برنامه  ها می  تواند در قالب های زیر 

باشد:
       برگزاری جلســات قرآن و مرور 

ســوره  هایی بــا مضامیــن نکات 
معرفتی و هویتی موردنیاز دختران، 

مانند سورۀ نور و... 
   دیدن کلیپ خاطرات هویت  ساز 
مــادران، همســران، خواهران و 

دختران شهدا.
  خوانــدن کتــاب بــه  صورت 
دسته جمعی با ســوژۀ زنان موفق 
مســلمان درصدر اسالم، انقالب و 

دفاع مقدس. 
  دعــوت از زنان موفــق علمی، 
کارآفرین، فرهنگی و... محله یا شهر 
و ایجاد زمینۀ گفت  وگوی دختران 

نوجوان و جوان مسجدی با او.
  برگزاری جلســۀ دعا و مناجات 
هفتگی ویژۀ دختــران نوجوان و 
جوان با هــدف تقویت انس با خدا 
و اهل  بیت و بیــان معارف و احکام 

موردنیاز دختران.
  دعــوت از اســاتید فــن جهت 
برگزاری کالس  های سبک زندگی 

این ســختی، برای دانش  آموزان 
خوراکی  های دل چســب و مفید در 

نظر بگیریم.

.   تقویت دیــدگاه هویتی و 
توحیدی

 جملۀ معروف »مــا رأیت اال 
جمیال« در پاسخ به طعنه زنی 
ابن زیاد، نشانۀ ایمان و توحید 
قوی حضرت زینب 3 است. 
حضرت در ادامه می فرمایند: 
»هوالء رجال کتب اهلل علیهم 
القتل فبرزوا الی مضاجعهم«. 
هم چنین بیــان جملۀ »اللهم 
تقبل منا قلیــل القربان« در 
مواجهه با پیکر سیدالشهدا، 
نشانۀ صبر و توکل ایشان است. 
بیان قصص انبیــا و اهل بیت : 

خود درس توحید است.
 

اهداف تربیتی: شــناخت هویت 
دخترانه، ثبات قدم در هویت، نگاه 

توحیدی
تربیتی:جهــت  پیشــنهاد 
تقویت روحیۀ اســتقامت و دفاع 
از هویت دخترانــه برابر فتنه های 
زمانــه و افــراد غــرض ورز، مرور 
گفت  وگوی حضــرت زینب 3با 
ابــن  زیاد ملعــون و مرور شــیوه 
و کالم دختــر امیرالمؤمنین۱در 
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ازخودگذشتگی و اعتماد به خدا در 
نوجوانان و جوانان دختر می  تواند 
کارهای زیر را بدون چشم داشــت 
انجام دهند. در انجــام این کارها 
به صورت هنرمندانه می  توان بذل 
و بخشش در سیرۀ حضرت زینب 

3 را به دختران انتقال داد.
  پویش اهدای یک عروســک به 

دختران نیازمند
  پویش اهدای یکی از لباس  هایی 
که نیــاز نداریم بــه دخترانی که 

نیازمندند
  پویش انجام همۀ کارهای مادرم 

در روز جمعه
  اردوی یــک  روزه بــه ســرای 
سالمندان جهت کمک به خانم  های 
سالمند. در این اردو دختران از وقت، 
توان جسمی و هنر تکلم خود نیرو 
می  گذارند و نیز می  توانند هنرهای 
فردی موردنیاز یک ســالمند مثل 
دوخت یک دســتکش بافتنی در 
همان اردوی یــک  روزه و هدیۀ آن 
به یکی از ســالمندان، تمیز کردن 
محیط و جــای ســالمندان و... را 

تمرین کنند. 
  برگزاری جلساتی جهت ساخت 
نمایشنامه با الهام از مرور برش  هایی 

از ســیره و تاریخ زندگی حضرت 
زینب با رویکرد ازخودگذشتگی 

.    برپاکردن عزاداری 
یکی از اثرگذارترین روش های 
سیرۀ حضرت زینب 3 نوع 
عزاداری ایشان بر سیدالشهدا 
7 اســت. ایشــان با بیان 
عباراتی همچون: »وا اخاه وا 
ســیداه وا اهل بیتاه... لیست 
الســماء اطبقت علی االرض 
ولیت الجبال تدکدکت علی 
السهل«  و با ناله های جان سوز 
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  در ایام محــرم و صفر به مالقات 
مادران و خواهران شــهید رفته و 
روضه  ای کوتــاه از مصائب حضرت 
زینــب را بخوانیم )حتــی از روی 
کتاب مقتل به  صورت دکلمه( و در 
صورت امکان از مادر و خواهر شهید 
بخواهیم خاطراتــی آموزنده را از 

شهید خود نقل کنند. 
  از جملــه شــیوه های مدبرانۀ 
منســوب به حضرت زینب3 ، 
ســیاه پوش نمودن محمل ها بود. 
چنان  که فرمود: »اجعلوها ســوداء 
حتی یعلم الناس، انــا فی مصیبه 
وعزاء لقتل اولد الزهرا.« می  توانیم 
از دختــران در ســیاه  پوش کردن 
قسمت بانوان مسجد استفاده کنیم.

اهل  بیت قلب نوجــوان و جوان را 
نشــانه می  رود و آن را آباد می  کند. 
برای آبادانی قلب دختران به  وسیلۀ 
روضه و بیان مصائب امام حســین 

7 موارد زیر پیشنهاد می  شود:
  جلسۀ مقتل  خوانی در روز عاشورا 
با توضیحات ویژۀ دختــران. باید 
توجه شــود که در مقتــل  خوانی 
می بایست عبارات گزیده و انتخابی 

و مناسب درک مخاطب باشند.
  پس از جلسه از دختران بخواهیم 
دل  نوشــته  ای تقدیم بــه حضرت 
زینب 3 نوشــته و نمایشگاهی 
کوچک از آن ها در مسجد بر پا کنیم.

  تهیــۀ عکس  نوشــت از عبارات 
روضه  گونــۀ حضــرت زینب 3 
توســط دختران و انتخاب و تقدیر 
از بهترین اثر با برپایی نمایشگاهی 

کوچک از عکس  نوشت  ها.

»وا محمداه صلی علیک مالئکه 
السماء، هذا حســین مرمل 
بالدماء مقطع االعضاء و بناتک 
سبایا« و موارد مشابه آن، ضمن 
عزاداری مردم را به دادخواهی 
و هشــدار درونی برای پرهیز 
از همراهی با ســتمگر دعوت 

می  کنند. 

اهداف تربیتی:   انس با اهل  بیت 
و جلسات روضه، بی  تفاوت نبودن

اهداف تربیتی:   ابرای ارتباط و 
ارادت قلبی با اهل  بیت : می  بایست 
از ظلمی که بر آن هــا رفته مطلع و 
ناراحت بود. این ناراحتی بین محب 
و محبوب طبیعی  ست و اگر نباشد 
رشتۀ حب شکل نخواهد گرفت و یا 
گسسته خواهد شد. حب و دوستی 
یک مسئلۀ قلبی  ســت و دوستی 



   51

نشریه محراب
شماره ۵

  روضۀ امام حسین 7
آیت  اهلل جوادی آملی

  وجود مبــارک ابی  عبداهلل 7 که چشــمان 
مطهرش را خون گرفته بود، فرمود: »کیستی؟«

»لقد ارتقیت مرتقاً عظیماً؛ هرکه هســتی بدان 
جای بلندی نشسته ای.« 

فرمود: »طــال ما قّبلــه رســول اهلل؛ جایی که 
نشستی، مکرر پیغمبر بوسید.«

    روضـۀ حضــرت ابوالفضل العباس 7
آیت  اهلل مظاهری

  آقا آمد بالی سر اباالفضل 7، صدا کرده بود: 
»برادرم، بیا.«

تا به حال نگفته بود »برادر«، همیشــه می گفت 
»مول، آقا.« 

گفت: »برادر حسین 7 به فریادم برس.«
آقا، امام حسین 7 آمد، بدن پاره  پاره، دست ها 
قطع  شده. اول جمله ای که امام حسین 7 دارد 

این است که: »برادرم، کمرم را شکستی.«

  روضۀ حضرت علی  اکبر 7
آقامجتبی تهرانی

 طولی نکشــید، علــی برمی گــردد. اما چه 
می گوید؟ ببین جگر حســین را می ســوزاند، 

می گوید: »يَا أَبَِت الَْعَطُش َقْد َقَتلَِني.«
چه آمد به  تعبیر ما بر ســر حســین 7 با این 
جمله؟  » بابا تشــنگی دارد من را می کشد.«، نه 

دشمن...

  روضۀ حضرت زینب 3در روز اربعین
آقامجتبی تهرانی

 خودش را از روی ناقه انداخت روی قبر حسین 
7، ناله زد، گریبان چاک زد: »و نادت وا حسینا 
وا حبیب رسول اهلل، یإبن مکه و منا و إبن فاطمه 

الزهراء یا إبن علٍی المرتضی.«
می نویســند زینب آنجا روی قبر حســین 7 

بیهوش شد. 

چند قطره اشک



   52

نشریه محراب
شماره ۵

  روضۀ شهادت امام رضا 7
حجت  االســالم  والمسلمین سیدحسین 

مؤمنی 

ــلِيِم؛ به خود   دارد »يََتَملَْمــُل تََملُْمــَل الَسّ
می  پیچد، مثل پیچیدن مارگزیده.«

مثل مارگزیده، امام رضا 7 به خودش می پیچد، 
ناله می زند. اما خدا را شکر، می دانید چرا؟ خدا را 
شکر خواهری نبوده در این حال برادرش را ببیند. 

حضرت معصومه نبوده ببیند...

  روضۀ رحلت پیامبر گرامی اسالم 6
حجت  االسالم  والمسلمین رفیعی

 چطور طاقت آوردید جسم پیغمبر 6 را زیر 
خاک کنید؟! چطور ُگل مرا زیر ِگل قرار دادید؟ 
چطور خاک بر بدنش فشــاندید؟ اتاق را خلوت 
کردیم، فاطمه 3 وارد اتاق شــد، فرمود: »بابا 

بلند شو، دخترت تنها مانده است.«
»ُصبَّْت َعلَــیَّ مصائُب لَو أَنَها ُصبَّــْت َعلَی الَیّام 

ِصْرَن لَیالِیا.«

 شهادت امام حسن مجتبی 7
حجت  االسالم  والمسلمین میرزامحمدی

 امام صادق 7 فرمود: »امام مجتبی 7 دید 
از همه بیشتر حســین 7 دارد گریه می کند. 
دست حسینش را گرفت با زحمت بسیار فرمود: 
داداش چیه؟ چرا این جوری داری گریه می کنی؟ 
عرض کرد: آخه برادری مثل تو را دارم از دست 

می دهم. چرا گریه نکنم...«

.
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امام حداقلی
مسجد حداقلی

معافیت های مالی 
مساجد را بشناسیم

اربعین و ده کارکرد 
مسجدی

در سرویس امام مسجد به نیازهای هویتی و صنفی امام مسجد، قوانین مبتالبه مالی و مالیاتی مسجد 
و نیز چگونگی استفاده از ظرفیت موضوع »اربعین« جهت برنامه های فرهنگی در مسجد و محله از 

زبان یک امام  جماعت پرداخته شده است.
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 استاد حوزه و قائم  مقام  مدیر حوزه های علمیه

امام حداقلی، 
مسجد حداقلی

دربارۀ وظایف امام  جماعت 
در یک مسجد

برای تشکیل نمازجماعت اول مسئولین مسجد، دوم نمازگزاران و همسایگان مسجد، سوم و مهم  تر 
ازهمه این امام  جماعت است که نقشی راهبردی و اساسی دارد. هر سه گروه حول محور جماعت و جمع 
مؤمنین در مسجد تعریف می  شوند و نقش ایفا می  کنند. اما نکتۀ کلیدی این است که امام  جماعت نماز 
را به جماعت تبدیل می  کند و پلی ست جهت سرازیر شدن آثار و برکات نمازجماعت به  سوی مؤمنین و 

نمازگزاران و همسایگان مسجد. 
مسجدی که چراغش روشن باشد، برای محله روشــنی و هدایت به ارمغان می  آورد. حضرت رسول 
اکرم 6 فرمود: »المساجد سوق من اسواق االخره قراها المغفره و تحفته الجنه؛ مساجد بازاری از 
بازارهای آخرت است. پذیرایی آن مغفرت و تحفه  اش بهشت است.« اولین امام  جماعت در اسالم پیامبر 
عظیم الشأن است، باید ببینیم پیامبر عظیم  الشأن به  عنوان امام مسجد و جماعت چه نوع اموری را با آن 

جماعت و با آن جمع انجام می داده، امام  جماعت هم باید همۀ آن امور را انجام بدهد.
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   راهبری، کاری فراتر از امامت 
نمازجماعت

 اماِم مسجد رســالت و وظیفه اش 
راهبــردی و راهبــری ا  ســت. او 
می بایســت خودش را فراتر از امام 
نمازجماعــت ببینــد. او در واقع 
امام مردم و جماعتی  ســت که در 
مکان مقدسی به نام مسجد جمع 
شــده اند. اگر نگاه مان را نسبت به 
امام  جماعت به  اندازه  توسعه بدهیم 

آنگاه می گوییم امام  جماعت فقط 
کســی نیســت که نماز را صحیح 
می خواند و الفاظ و کلمات را صحیح 
ادا می کند. امام  جماعت فقط کسی 
نیســت که عدالت اجتماعی دارد، 
یعنی مشهور به فسق نیست، کسی 
از او گناه یا اصــرار بر گناه را ندیده 
است، بلکه این حداقل انتظاری ست 
که از امام  جماعت می  توان داشت. 

شخص امام  جماعت کارهای مهمی 

بر عهده دارد.
در بیان حضرت رسول اکرم 6 
امام جماعت مسجد کسی ست که: 
»من صلی بقوم و فیهم من هو اعلم 
منه لم یزل امرهم الی سفال الی یوم 
القیامه؛ هرکس امامت گروهی را 
عهده دار شود، در حالی که در بین 
آنان عالم تر از امام وجود دارد، آن 
گروه تا روز قیامت حرکت قهقرایی 

خواهند داشت.«
امام  جماعت به  عنــوان امام محله 

وظایفی بر عهده دارد، از جمله:

1- امامت فکری مردم:
 مردم در مســجد جمع می شوند 
تا اعتقاداتشــان روزبه  روز کامل تر 
و جامع تر شــود. جمع می شــوند 
تا اگر شــبهاتی در ذهن  خانواده  
و فرزندشان اســت مطرح کنند و 
جواب بگیرنــد. امام  جماعت چون 
امام فکری و اندیشــه  ای  ا ســت و 
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و توکل بر خدا می  تواند شبکه  ای از 
خیرین محلی را بــرای رتق  وفتق 

امور نیازمندان تشکیل دهد.

۴-امامت وصلت  ها و فراق  ها:
 اگر قرار است عروسی  ای در محله 
اتفاق بیفتد، امام مسجد باید آن قدر 
در تعامالتش با مردم محله موفق 
بوده باشــد، که از جملۀ کســانی 
باشــد که در آن عروســی دعوت 
می  شــود و حتی خطبــۀ عقد آن 
عروسی را بخواند و یا حتی حضور 
معنوی داشته باشــد. اگر کسی از 
اهالی و بســتگان محلۀ آن  مسجد 
به رحمت خدا رفت، امام مســجد 
باید جزو اولین نفراتی باشــد که 
برای سرسالمتی در منزل و مجلس 

صاحب  عزا شرکت می کند.

۵-امامت، پایگاه علم، آموزش 
و مهارت: 

اگر مســجد بخواهد وظیفۀ خود 

مهارت های زندگی زناشویی را به 
آن  ها آموزش بدهد. بالتر از این، اگر 
در خانواده ای دعوا، مشکل و چالشی 
بین همسران، والدین و فرزندان به 
وجود آمد، امام مسجد باید آن قدر قد 
بلندی داشته باشد که مردم محله 
او را ملجأ و مــأوا و پناهگاه رجوع 
خود ببینند. او پناهگاهی است که 
یا خودش مشکالت را حل می  کند 
و یا متخصصین را به مردم معرفی 
می  کند و مردم به حرف و معرفی او 

اعتماد می  کنند.

۳-امامت در امــر مدیریت 
مشکالت مردم:

 امام  جماعت می  تواند نزد کســبه، 
خیرین و... آبــرو گرو بگــذارد و 
آســتین ها را بال بزند و جهت حل 
مشــکالت اقتصــادی خانواده  ها، 
جوان  ها، مریض  دارها و کسانی که 
می  خواهند ادامه  تحصیل دهند و 
بضاعت مالی ندارند و یا خانواده ای 
که نان  آورش از دنیا رفته و... قدم 
بردارد. امام  جماعت با زیرکی، توسل 

فقط امام نماز نیست، باید بتواند به 
سؤالت احکامی، اخالقی، اعتقادی 
و فقهی مراجعین خود پاسخ بدهد. 

نکته: چون همۀ مسائل تخصصی 
شــده اســت، قرار نیســت خود 
امام جماعــت به  تنهایــی به همۀ 
سؤالت و شبهات پاسخ دهد، بلکه 
او مدیریت می  کنــد و زمینه  های 
پاســخ گویی را فراهم می  کند. او 
می  تواند یک روز در هفته، کســی 
را که در امر پاسخ گویی به مسائل 
اعتقادی، فقهی، اخالقی، خانوادگی 
و... مسلط است، دعوت کند تا مردم 
بدون تکلف سؤالت خود را با او در 

میان بگذارند.

 

۲-امامت سبک زندگی مردم:
 امام  جماعــت باید به  روز باشــد 
و نسبت به مســئلۀ هنر زندگی و 
مهارت  های زندگی خود را مجهز 
کند. امام مســجد باید تکیه گاه و 
راهنمایی بشــود برای جوان هایی 
که تازه ازدواج کرده  اند و مســئلۀ 
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یعنــی آن جاهایی کــه تیرهای 
مسموم شلیک می شــود تا عقاید 
مردم را از بین ببرند این مســجد 
است که به  عنوان سنگر جلوی این 
تیرها را می گیرد، پاسخ می دهد و 

خنثی می کند. 

   قدر جایگاه امام  جماعت و 
امامت مسجد:

رسول خدا 6 در بیان پاداش 
امام جماعت می  فرمایــد: »َمْن أَمَّ 
َقْوماً بِإِْذنِِهْم َو ُهْم بِِه َراُضوَن َفاْقَتَصَد 
بِِهْم فِی ُحُضوِرِه َو أَْحَســَن َصاَلتَُه 
بِِقَیاِمِه َو قَِراَءتِِه َو ُرُکوِعِه َو ُسُجوِدِه 
َو ُقُعــوِدِه َفلَُه ِمْثُل أَْجــِر الَْقْوِم َو َل 
یُْنَقُص ِمْن أُُجوِرِهْم َشْیٌء؛ هرکس 
امامت جمعی را با اجازۀ خودشان به 
عهده بگیرد و آنان به امامت او راضی 
باشند و وی در حضور به جماعت، 
رعایت نماید )و به  موقع حاضر شود( 
و نماز را از حیث قیام، قرائت، رکوع، 
سجود و نشستن نیکو انجام دهد؛ 
پس بــرای او مانند ثواب نماز همة 
مأمومین خواهد بود، بی  آنکه از اجر 

آنان چیزی کاسته شود.« 

زیرا جایگاه امام مســجد از حیث 
اجتماعی، از جایگاه رئیس دانشگاه 

تهران بودن هم بالتر است.
باید اعتمادبه  نفس امامان مسجد 
بال رود تا آن هــا و متولیان و مردم 
مسجد ســهم او را از فعالیت  های 
مسجدی تنها نماز خواندن نبینند. 
امام مســجد باید حرف حق را در 
لباسی زیبا بگوید و در مسیر وظایف 
خود با اقتدار و رعایت اعتدال قدم 

بردارد.
امــام مســجد بهتــر اســت از 
سیاسی بازی و حزب و حزب  بازی 
دوری کند. مردم اگر احساس کنند 
که مساجد دست خوش تغییرات 
سیاست و سیاست مدارانند حاضر 
نیستند در مســاجد حضور پیدا 
کنند. مســجد باید جنبۀ دینی  و 
بصیرت  افزایی  اش پررنگ باشــد. 
امام مسجد باید سیاست مدار باشد، 
سیاست زده نباشد، او باید پدر باشد 

و نباید از حزبی جانب  داری کند. 
امام  جماعــت، مســجد را محل 
حرب و سنگر خود ببیند. مسجد 
با رهبری امام  جماعت سنگر دفاع 
از ایدئولوژی دینی و شیعی  است. 

را انجام دهــد باید پایگاهی جهت 
علم  افزایی، آموزش و مهارات  افزایی 
برای مردم محله باشد. یک پایگاه 
ایمان افزا، مهارت افــزا، اعتقادافزا 
و یک مکان امن جهت به دســت 
آوردن آرامش مــردم محل. برای 
این کار امام مسجد باید با شناسایی 
تمام ظرفیت ها و شــخصیت های 
علمی و مهارتی محله، همه  شــان 
را به  صف کند تا به محله خدمات 
بی منت و بی اجر و بی پاداش بدهند، 
زیرا پاداش را خدای ســبحان به 

آن ها خواهد داد.

   الزامات تحقق امام مسجد و 
محله شدن:

مسجد جایگاه خودش را پیدا بکند، 
تا امام  جماعت هم جایگاه خودش 

را پیدا کند.
کسی می تواند امام  جماعت بشود 
که در بحث مدیریت فرهنگی توان 

کار را داشته باشد. 
کســی می  تواند امامت مسجد را 
بر عهده بگیرد کــه آزمون  هایی از 
نوع شــخصیتی، علمی، مهارتی، 
تخصصی را پشت  سر گذاشته باشد، 
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در راهپیمایی اربعین و مشارکت در 
خدمت  رسانی معنوی و...

اگر این ســه عنصر در یک محله 
وجود داشــته باشد، یعنی سرمایۀ 
اجتماعی شکل گرفته است. سرمایۀ 
اجتماعی اربعین در جامعۀ اسالمی 
می  تواند پایه گذار تمدن اســالمی 

باشد. 
      کارکرد مسجدی: 

 مســجد به تأســی از ســرمایۀ 
اجتماعــی اربعین، روی مســئلۀ 
حفظ، پاسداشــت و نگه داشــت 
عناصر اعتماد، ارتباط و مشارکت 
عملی می  تواند سرمایۀ اجتماعی 
خود را تقویت کرده و برای تحقق 
آن برنامه داشــته باشــد. در واقع 
بحث اعتمادسازی و مسئلۀ توسعه 
یا تعمیق ارتباطــات و اینکه یک 
مسجد بتواند در سطح یک محل 
مشارکت سطوح مختلف مردم با 
سالیق مختلف را مدیریت کند و در 
جهت گیری خودش به این عنصر 
توجه کند جزو مأموریت های یک 

مسجد است.

ســال یک جامعه ای، یــک گروه 
زیادی در میدان حاضر بشــوند و 
به آرمان های مطرح  شده در چند 
صد سال گذشــته بلی بگویند و از 
آن حمایت کنند، نشان می دهد که 
عنصر اعتماد به  عنوان محور بحث 

سرمایۀ اجتماعی وجود دارد. 
عنصر ارتباط؛  توســعۀ ارتباطات 
گســترده بین افــراد مختلف از 

طبقات و ملیت های مختلف.
عنصر مشارکت عملی؛ حضور مردم 

حجت االسالم کاویانی/امام جماعت مسجد وحدت

   ۱
کارکردهای اربعین در مسجد

پیامدی کــه امــروز در قالب یک 
راهپیمایی چندمیلیون  نفره تحقق 
پیدا می کند، مفهوم شکل گیری و 
توسعۀ سه عنصر از مؤلفۀ سرمایۀ 

اجتماعی  ست. 
عنصر اعتمــاد؛ اینکه بعد از صدها 

اربعین 
و ده کارکرد مسجدی 

بررسی چگونگی الگوگیری
  فرهنگی مساجد از اربعین 

مسجد به  عنوان خانۀ خدا ظرفیت الگوبرداری از حرکت عظیم 
اربعین را داراســت. اربعین پر از درس  های کاربردی و عملیاتی 
جهت جاری  سازی در مسجد و محلۀ مرتبط با مسجد است. در 
این یادداشت به چند کارکرد اربعین در فضای فرهنگی و تربیتی 

مسجد اشاره می  شود.
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بوده است. 
      کارکرد مسجدی: 

از فعالیت فرهنگــی و تربیتی در 
مسجد و تالش مستمر نباید ناامید 
شد. در بدترین شرایط فرهنگی و 
تربیتی نیز باید در محیط مسجد 
و محلۀ اطراف مسجد امید رویشی 

جدید را داشت. 

   ۴
اربعین هزینه بــرای نجات از 

جهالت و حیرت ضاللت:
چرا در زیارت اربعین این فراز مطرح 
شده اســت؟ به  دلیل اینکه ما در 
حوزۀ فعالیت مســجدی ناگزیریم 
برنامه ریزی برای مواجهه با جهالت 
و نادانــی و از آن مهم تر مواجهه با 
سرگردانی مردم امروز داشته باشیم. 

مسجد باید همواره در کنار محراب 
خودش عناصر و المان های شهید و 

شهادت را مدنظر قرار بدهد.  

 ۳
اربعین و تقویت عنصر امید:

در واقع اربعین نماد رویش مجدد 
در زمین ســوخته اســت. وقتی 
عاشورا اتفاق افتاد تصور همه این 
بود که کار تمام شده است، یعنی 
ناامیدانه ترین اتفاقی که می توانست 
بیفتد، افتاده است؛ شهادت فجیع 
امام حسین7و اصحاب شان در 
روز عاشورا نماد شکست و سوخته 
شدن ظاهری ریشۀ دین بود. ولی 
اربعین جوانۀ اولیۀ یک درخت تناور 
و یک جنگل برای آن زمین سوخته 

 ۲
  اربعین حرکت بر مدار عنصر 

شهید و شهادت: 
در واقع حدوث اربعیــن بر محور 
بزرگ داشــت، توجه و محوریت و 
نقش محوری شــهید و شــهادت 

است.
      کارکرد مسجدی: 

مساجد می  توانند با حفظ ارتباط 
مستمر با محالت، نسبت به حفظ 
نام و یاد شــهیدان، بزرگداشــت 
شــهدا و این که در هر مسجدی به 
نوعی مؤلفه ها و المان های شهید 
و شــهادت مورد توجه قرار بگیرد 
تالش کنند. ممکن اســت ابعاد و 
نشــانه  های شهید و شــهادت در 
سطح جامعه ضعیف شود، ولی یک 
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بعضی از برنامه های ما انگیزۀ یک 
حرکت عملی و یک اقدام عملی و 
کنش گری را بــرای مخاطب مهیا 
نمی  کند. ایفای نقش امت به تأسی 
از امام درس بزرگ اربعین اســت. 
ما باورمان بر این است که عاشورا 
فقط صحنــۀ عرضــۀ هنرنمایی 
سیدالشهـدا 7 است. ولی اربعین 
بازخورد این صحنه اســت، یعنی 
مسئلۀ کنشگری عمومی و ایفای 
نقش امت به تأسی از امام در عاشورا 

که یک اتفاق بسیار بزرگ است. 

      کارکرد مسجدی: 
در مســجد نباید فقط اکتفای به 
تعلیم بشود. در مسجد نباید تنها 
اکتفا به اصول تربیتــی و معنوی 
بشود، بلکه در مساجد ما به  شدت 
به مهارت نیاز داریم. مهارت جهاد، 
مهــارت اخالقــی، مهارت هــای 
اجتماعــی. بــه نظــر می رســد 
این ها در بعضی از مســاجد جزو 
گم شده هایی اند که حتماً باید روی 

آن ها تأکید بشود. 

 ۷
   اربعیــن و تجربۀ زیســت 

مهدوی: 
هرچه داریم به زمان ظهور ان شاءاهلل 
نزدیک تــر می شــویم احســاس 
می کنیم که سبک زندگی و شکل 
زیست ما باید مهدوی بشود. جامعۀ 

تسهیل گرانه اســت برای استفاده 
از فرصت  هــای فرهنگی و تربیتی 

ایجادشده.
      کارکرد مسجدی: 

مســجد به  جای تمرکز بر هدایت 
و مدیریت یک گــزارۀ فرهنگی و 
تربیتی باید به بحث تسهیل گری 
در مســیر هدایت و مدیریت روی 
بیاورد. تکنیک آن هم مشــخص 
اســت، یعنی وقتی انســان این را 
به عنوان یک استراتژی بپذیرد در 
عمل می بینید کارکردهای حوزۀ 
مســجد متفاوت می شود. کارکرد 
تسهیل گرانه هم هزینه اش کمتر 
است، هم تأثیر آن بیشتر است و هم 
سختِی ایجاد فرصت و خلق فرصت 
را ندارد. امام جماعت بستر مناسبی 
مثل مســجد را می تواند برای این 
تحقق گزاره  های فرهنگی و تربیتی 
در قالب تسهیل گری استفاده کند.

   ۶
اربعیــن، اقــدام عملــی و 

ُکنشگری:
متأسفانه بعضی وقت ها روش های 
تبلیغی و آموزه هــای معرفتی که 
به مــردم ارائه می دهیــم رویکرد 
کنشــگرانه ندارد. یعنی یک آدم 
را به فعالیت وا نمــی دارد. ممکن 
اســت اقناع کند، ممکن است آن 
فرد را جــذب کند، یا احســاس 
خوبی به او بدهد، اما الزاماً خروجی 

ممکن است ما جهالت به آن شکل 
را نداشته باشیم ولی مسئلۀ حیرت 
یک بحث جدی  ست که نسل جوان 

را دارد تهدید می کند. 
      کارکرد مسجدی: 

در حــوزۀ مســجد اولً بایــد 
برنامه ریزی مــدّون برای رهایی از 
جهالت و حیرت و ضاللت داشت. 
ثانیاً باید هزینۀ مبــارزه با جهالت 
و نجات از ســردرگمی را برآورد و 
دقیقاً مشخص کرد و ثالثاً بحث را 
در قالب جهاد تبییــن دنبال کرد. 
اساساً موضوعٌ له جهاد تبیین همین 
مســئلۀ نجات از جهالت و ضاللت 
است. یعنی اینکه فعالیت تبلیغی 
و تربیتی امام  جماعت مسجد باید 
با محوریت تبیین ان شــاءاهلل شکل 
بگیرد و بر اســاس همان هم عمل 
کند و البته هزینــه اش را هم باید 

پرداخت. 

  ۵
 اربعین و مسئلۀ تسهیل گری:

ما در ایجاد فرصت ممکن اســت 
همواره محدودیت هایی را داشته 
باشیم، اما برای اینکه از یک فرصت 
فرهنگی به  درستی استفاده بشود 
و به  کمال مــورد بهره برداری قرار 
بگیرد مسئلۀ تسهیل گری خودش 
یک بحث مهم و کاربردی   است. لذا 
تصور می کنم که اربعین و زیارت 
اربعین و مراسم اربعین یک جهاد 



   61

نشریه محراب
شماره ۵

مســیر خودســازی هســتیم و 
نتیجۀ خودســازی یــک جامعۀ 
اربعینی ست، ولی نباید متوقف شد، 
باید جهت گیری ما تمدن ســازی 
باشد، یعنی مجموعه ای از نظامات 
مختلفی که با هــم بتوانند ارتباط 
برقرار کنند و عمل کنند. نظاماتی 
که برای آن فرقی نکند در کجای 
دنیا و در چه زمان و تاریخی، بین 
چه گروهی شکل می گیرد. الن ما 
در کشورمان در تولید و هماهنگ 
کردن ایــن نظامات هم مشــکل 

داریم. 

      کارکرد مسجدی: 
مسجد می تواند با همدلی نظامات 
محلۀ خودش را در مســیر رشد و 
پیشرفت سامان دهد. مثاًل با توجه 
به ظرفیت  های موجــود در محله 
از نظر توانمندی و مهــارت افراد 
با برنامه  ریزی و توجیه مناسب به 
رفع مشــکالت و در مسیر دانش  
افزایــی و مهارت  افزایی محله قدم 
بردارد. مســجد باید ظرفیت  های 
مختلــف را ترتیب بدهــد، منظم 
کند، با هم مرتبط کند و با رویکرد 
جامعه  ســازی و هدایت جامعه به 
سمت تمدن اسالمی که ان شا اهلل در 

انتظارش هستیم پیش برود. 

۹
  اربعین یک رفراندم رسمی: 

اربعین رأی گیری برای جناح امام 
حسین7است. 

      کارکرد مسجدی: 
مسجد باید کانون و نتیجۀ انتخاب، 
گزینش و خودمختاری افراد باشد. 
مسجد محل تزریق اجباری معارف 
نیست، مخصوصاً در زمان فعلی این 
تکنیک جواب نمی دهــد. امروزه 
در سطح مساجد، پای منبر دیگر 
مردم ســاکت نیســتند و سؤال و 
اعتراض می کنند. لذا باید شــکل 
تبلیغ در مساجد هم از گفت  وگوی 
یک  جانبه به  سمت گفت  وگوهای 
دوجانبه پیش برود. حال این تجربه 
چگونه عملیاتی خواهد شد؟ زمان 
ما را ناچار می کند کــه این کار را 
بکنیم؛ یعنی گفت  وگوی دوطرفه 

با مخاطبین.

  ۱۰
  اربعین با خروجی نظام همدلی: 
همدلی پایۀ تمدن اســت. تمدن 
بر اساس همدلی شکل می گیرد، 
یعنی در واقع همان اشــارۀ مقام 
معظم رهبــری در بیانیۀ گام دوم 
که خودســازی، جامعه پردازی و 
مفهومــش  تمدن سازی  ســت. 
این مطلب این اســت کــه ما در 

مهدوی یــک جامعۀ مســئول و 
مسنجم است. به همان شکلی که 
راهپیمایی اربعین دارد به این نکته 
اشاره می کند، یعنی جامعه ای که 
همۀ اجزای آن احساس مسئولیت 
می کننــد و به  صورت منســجم 
و پیوســته دارند با هــم حرکت 

می کنند. 

      کارکرد مسجدی: 
در طــرح  ریــزی و اجــرای 
برنامه های فرهنگی مســجد اصل 
مشارکت و مســئولیت  سپاری و 
مســئولیت پذیری و اخوت ایمانی 

مورد توجه قرار گیرد. 

۸
 اربعین و اتحاد جامعۀ مسلمین:

تمام امتیــازات از نظر نژاد، ملیت، 
ثروت و جنســیت، تمام این ها در 
محضر امام حســین7و اربعین 

رنگ می بازد. 

      کارکرد مسجدی: 
مســجد باید کانون اتحاد سالیق 
مختلف باشد. مسجد محل ممیزی 
نیست. مسجد محل گزینش نیست. 
مسجد محیطی  اســت که ضمن 
حفظ اصول و کلیات باید جواب

 گوی نیازهــای گروه های مختلف 
باشد. 
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حجت االسالم علی سعیدیان
معاون حقوقی مرکز رسیدگی به امور مساجد

   معافیت اول

طبق بند الف مادۀ ۱39 قانون مالیات های مســتقیم که 
در تاریخ ۱394/4/3۱ هم یک اصالحاتی داشت و مصوب 
شد، هرآن چه متعلق به مسجد است معاف از مالیات است. 
برای آن که به موضوع معافیت مالیاتی مسجد قدری به  طور 

مصداقی بپردازم مثالی می زنم:
بر فرض عرصــه و اعیان یــک رقبه ای موقوفه اســت و 
می خواهد نقــل  وانتقال پیدا کند، طبــق قانون مالیات 

ده درصد از قیمت عادلۀ روزش را باید مالیات بدهد. 
سؤال: 

حال این سؤال مطرح می  شود که مساجد در چه اموری باید 
مالیات پرداخت کنند؟ آیا در مورد هرآنچه که برای مسجد 
نذر می شود، نذورات به  طور مطلق چه اعم و چه اخص، و 
یا اینکه مثالً مسجد یک زمین موقوفه دارد که می  خواهد 
آن را با شــرط و حق احداث اعیانی به اجاره واگذار کند و 
یا مانند اینکه در مورد رقبات متعلق به مساجد چه از نقل 
 وانتقال آن در واگذاری ابتدایی، و چه حال در خصوص نقل 
و انتقالت واحدهای تجاری آن، یا عرصه و اعیان آن ها که 
وقف است باید مالیات بپردازند. آیا این واگذاری و امثال آن 

یک نوع پذیرۀ مختص به خودش  را دارد؟

معافیت  های مالی 
مساجد را بشنا سیم

یکــی از دغدغه  های ائمــۀ جماعات و 
متولیان ادارۀ مساجد امور مالی و مالیاتی 
مســجد اســت، تا هم اعتماد مردم به 
مسجد خدشه دار نشــود و هم اینکه از 
نظر شفاف سازی امور مالیاتی طبق قانون 

عمل کنند.
سؤال اصلی این اســت که: آیا مساجد 
مشمول دادن مالیات، عوارض، قبوض و... 

می شوند یا خیر؟
در این مجال کوتاه معافیت  های مالی را که 
بنا به قانون شامل مساجد می  شود مرور 

خواهیم کرد.
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جواب: 
کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی، هرآنچه 
که هســت مانند اجاره و درآمد اجارۀ رقباتش، درآمد 
مغازه اش،  کمک هــای مردمی، هدایــا، دریافت های 
نقدی؛ چه از اشــخاص حقیقی و چــه حقوقی و همۀ 
مسائل مالی اتی که مربوط به مسجد است طبق بند الف 
مادۀ ۱39 قانون مالیات های مســتقیم، مساجد از آن 

مالیات  ها معافند.
نکته:

 شرط معافیت مسجد به  صورتی که بیان شد این است 
که حساب به نام مسجد باشــد و دستگاه پوز متعلق به 
مسجد باشد. مســجد به دارایی منطقۀ مربوطه اعالم 
می کند که حساب و دســتگاه پوز به نام خودش دارد و 
مشمول معافیت می  شود و یک ریال هم به  عنوان مالیات 

پرداخت نمی کند.

   معافیت دوم

به صراحت مادۀ 9 قانون تشکیالت و اختیارات سازمان 
اوقاف و امور خیریه و تبصرۀ آن، تقاضای ثبت و ســایر 
اقداماتی که در اعتراض و اقامۀ دعــوی و در این موارد 

هســت نســبت به موقوفات عام که مربوط به اماکنی 
مانند مساجد، بقاع متبرکه، اماکن مذهبی و اسالمی، 
مدارس علوم دینی، مؤسسات و بنیاد خیریه است، معاف 
از پرداخت هزینۀ ثبت ســایر اقدامات اند. به بیان دیگر 
برخی از موقوفات مساجد موقوفۀ عامند و هزینه هایی 
دارند، دادخواست می دهند و اظهارنامه دارند، به این  ها 
هزینه های دادرســی می گویند، ایــن مراحل گاهی 
ثبتی اســت یا گاهی وقت هــا به مرحلــۀ اجرایی وارد 
می شود، مساجد از پرداخت هزینه های دادرسی و ثبتی 

و اجرایی معافند.

   معافیت سوم

به اســتناد تبصرۀ ذیِل بند الِف مــادۀ 9۵ قانون برنامۀ 
پنج  سالۀ ششم توســعۀ اقتصادی اجتماعی فرهنگی 
کشور، مســاجد، مصال ها، اماکن صرفاً مذهبی، حتی 
اماکن اقلیت های دینی مصوب در قانون اساســی مثل 
مسیحیت، یهودی و زرتشتی، حوزه های علمیه، مراکز 
آموزشی و پژوهشی و اداری از پرداخت هزینه های حق 
انشعاب آب، برق، گاز، فاضالب و عوارض ساخت  وساز 

فقط برای فضای اصلی این اماکن معافند.
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   معافیت چهارم

 طبق مستند قانونی مادۀ ۱3 قانون الحاق برخی مواد به 
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که مصوب 
تقریباً اسفند سال ۱393 است، مساجد از پرداخت قبض 
آب، فاضالب، برق و گاز ماهانه معافند. غیر از مساجد، 
حسینیه ها، مؤسسه های قرآنی، دارالقرآن ها، حوزه های 
علمیه، امامزاده ها و حتی خانه های عالم نیز از پرداخت 

هزینۀ آب، گاز و برق مصرفی معافند. 

   معافیت پنجم

مطابق مادۀ ۲6 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 
سال ۱347 مساجد، امکان مقدســۀ اسالمی و معابد 
اقلیت های مذهبی؛ مســیحی، زرتشــتی، کلیمی و 
مدارس قدیمۀ طالب علوم دینی، به گواهی ســازمان 

اوقاف از پرداخت عوارض و حــق مرغوبیت و اراضی و 
ساختمان های متعلق معافند. 

مثال حق مرغوبیت: 
مثاًل شهرداری می گوید ما اینجا یک طرحی اجرا کردیم 
که موجب شد کوچۀ شما دونبش شود و ارزش ملک شما 
مثالً دو برابر شد و به مرغوبیت آن افزوده شد، به  خاطر 
همین طبق قانون باید حق مرغوبیت بپردازی و این مبلغ 
عوارض را باید به شهرداری بدهی. مساجد از پرداخت 

عوارض شهرداری و مرغوبیت معافند.
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برای یک خوشبختی 
قیمه و نذریدو نفره

وسعت 
یک ارتباط سازنده

سرویس همسرانه در این شــماره به مبحث »رابطۀ مؤثر میان همســر امام  جماعت و شخص 
امام جماعت« می پردازد. ارتباط مؤثر که در سه یادداشت این شماره به آن اشاره شده است، همان 
ارتباطی  است که در آن پیاِم زبان، منطق، عقل و احساس با حداکثر دقت ممکن توسط فرد مقابل 

دریافت و درک شود. 
با توجه به تعریف » ارتباط مؤثر« در یادداشت  ها پیشنهادهایی برای رسیدن به یک ارتباط با این 

کیفیت مطلوب ارائه شده است.
در مطلب انتهایی سرویس همسرانه، طرز تهیۀ  طبخ خورش  قیمۀ نذری به مناسبت در پیشِ رو بودن 
ماه محرم تقدیم خوانندگان نشریۀ محراب شده است. این یادداشت ترفندها و چگونگی طبخ این 
غذای سنتی برای نفرات با تعداد باال را ارائه داده است، که از این جهت یک مطلب کامالً کاربردی و 

مهارتی  ست.
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خاطرات مشترک و تعامل عاطفی و 
احساسی آنان را کاهش می دهد. 

می توان گفت مهم ترین گام برای 
بهبود اوضاع و داشــتن رابطه ای 
صمیمانه با همســر این است که 
استفاده از شــبکه های اجتماعی 
را محــدود کنیــم. در ســاعتی 

حضور دیگری، با کاستن از فرصت 
توجه به نیازهــای عاطفی و روانی 
زوجین همراه اســت و به افزایش 
نارضایتی و تنش ها در خانواده دامن 
می زند. اســتفادۀ مدیریت  نشده 
از شــبکه  های اجتماعی مجازی 
فرصت گفت  وگو بین زوجین، ثبت 

برای خوشبختی
دو نفره 

فاطمه دولتی/نویسنده

چند سال پیش، وقتی آقای خانه، از محل کار به منزل برمی گشت تمام ساعات باقی  ماندۀ روزش صرف 
امور منزل، بازی با بچه ها، هم  صحبتی با همسر و به  طور کلی نقش پدری و همسری می شد، خانم خانه 
هم در حین انجام کارهایی مانند آشپزی و خانه داری به خانواده اش می رسید، گپ و گفت در خانواده ها 
بیشتر بود و زوجین حین صحبت، هم ظرف عاطفه شان پر می شد و هم از دغدغه ها و دل  مشغولی های 
یک دیگر آگاه می شدند. اما این  روزها همه  چیز عوض شده است، پدران پس از بازگشت از محل کار باز 
هم درگیرند و خانم ها هم همان  طور که کنار همسرشان نشسته اند به هزارویک فکر و فعالیت مشغولند 

و نتیجۀ این وضعیت چیزی نیست جز، سردی روابط بین همسران.

   معجزۀ گفت  وگو
این روزها شــبکه های اجتماعی 
مجازی به  دلیل مدیریت ناصحیح 
و استفادۀ افراطی برای بسیاری از 
خانواده ها به تهدیدی جدی تبدیل 
شده است. حضور افراطی هریک از 
زوجین در فضای مجازی به  ویژه در 

درباره   شناخت ارتباط مؤثر، 
مهارت ها و موانع آن
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راه حل هــای بهتر کــردن اوضاع 
خوب اســت، اما کــش دادن آن 
موجــب کالفگی می شــود. همۀ 
ما داشــته هایی داریم که برایشان 
تالش کرده ایم، در روزگار سختی 
بهتر است داشــته هایمان را مرور 
کنیم، بالترین دارایی یک زندگی 
مشترک عشق و عالقه است. خانه 
فضایی اســت امن که بــه دور از 
دوندگی ها و مشکالت ریز و درشت 
می تــوان در آن آرامش داشــت و 
به همســر خود ابــراز عالقه کرد. 
ابراز عالقه دِل همسرتان را قرص 
می کند که شما تالش او را می بینید 
و با تمام عیب ها و کاســتی هایش 

دوستش دارید. 

   قانون  های نجات  دهنده

در دنیــای کنونــی، بســیاری از 
همسران مجبورند بخشی از کارها 

که همســرمان در خانــه حضور 
دارد، گوشــی را کنار بگذاریم، از 
خاطرات خوش گذشــته بگوییم، 
از فعالیت هایی که هــر روز انجام 
می دهیم، در مــورد آینده حرف 

بزنیم و حتی رؤیا ببافیم. 
امــروزه گــپ زدن، گم شــدۀ 
زندگی های مدرن است. روزهای 
اول آشــنایی تان را به یاد بیاورید، 
سراپا شوق بودید برای حرف زدن و 
تعریف کردن ریز و درشت اتفاقات 
روزتان. باور کنید بعد از ده ســال 
زندگی مشترک هم می توان مانند 
گذشته موضوعی برای حرف زدن 
پیدا کرد، فقط کافی ست چشم تان 
را روی انبوه عکس هــا، کلیپ ها، 
پیام ها و... در شبکه های اجتماعی 
ببندید، به همسرتان نگاه کنید و 
به خودتان یادآوری کنید شریک 
زندگی تان مهم  ترین آدم دنیا برای 

شماست.

   ابراز عالقه در دوران سخت 
اقتصادی

مشــکالت اقتصادی و اجتماعی 
زیادی در جامعــۀ کنونی ما وجود 
دارد، زندگی ها ســخت شده است 
و فشار روانی زیاد. در این میان اگر 
همســران هم به فریاد هم نرسند، 
زندگی بســیار خســته کننده و 
فرسایشی خواهد شــد. اگر شما 
مدام اخبار را دنبال کنید، در مورد 
مشکالت حرف بزنید، داشته هایتان 
را کوچک بشمارید و نداشته هایتان 
را بزرگ کنید، زندگی تان ســرد و 
تاریک خواهد شد. همۀ آدم ها نیاز 
دارند هنگام ناراحتی ها، استرس ها 

و دغدغه هایشان حرف بزنند. 

از وضعیت اقتصادی تان نگرانید؟ 
ابراز کنید، گفت  وگــو برای یافتن 
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کارهای شما و همسرتان تناسب 
چندانی با هــم ندارند. راه  حل این 
اســت که باید بتوانید در ساختن 
یک فعالیت مشترک خالق باشید، 
فرقی ندارد کاری که انجام می دهید 
چیست، مهم با هم بودنتان است. 
گل های بالکن  یا حیــاط را با هم 
سامان دهید، ترشی بیندازید، در 
مورد یک کتاب با هم حرف بزنید، 
یک ســریال یا فیلم ببینید، با هم 
بازار بروید، زیارت دونفره داشــته 

باشید، یا...
هر کار مشــترکی می تواند شــما 
و زندگی تان را ســر کیف بیاورد. 
پس بگردید و یک نقطۀ مشترک 
پیــدا کنیــد. اینکه شــما بدانید 
قرار اســت هر روز، یا هر چند روز 
هم  پای همســرتان کاری با هدف 
مشخص انجام دهید، نشاط خوبی 
در رابطه تان ایجاد می کند. دوستی 
داشــتم که اهل مطالعه بــود، با 
همسرش قرار گذاشــته بودند هر 
شــب، نیم ســاعت نهج البالغه و 
شرحش را بخوانند و با هم در مورد 

می شود، اخم و گله و شکایت و بعد 
هم دعوا و قهر. پس بهتر است برای 
کنترل اوضاع قوانینــی را در خانه 
تصویب کنیم، اگــر مجبوریم در 
خانه بخشــی از مسائل شغلی مان 
را پیگیری کنیم ساعتی مشخص و 
محدود برایش در نظر بگیریم، مثاًل 
به همسر خود بگوییم: »ساعت پنج 
تا شش و نیم عصر باید کار کنم.« یا 
»ساعت چهار باید چند تماس کاری 
بگیریم.« این برنامه  ریزی کاری از به 
وجود آمدن دل  خوری جلوگیری 
خواهد کرد، از طرفی همســرتان 
متوجه می شــود که شما برای او و 
حضورش احتــرام قائلید، مهم  تر 
اینکه همسرتان نیز در همان ساعت 
به کار موردعالقه اش می رســد، یا 

استراحت می کند یا...

  من + تو = ما
 فعالیت های مشــترک، می تواند 
در ایجاد صمیمت بیــن زوجین 
مؤثر باشد. شــاید بگویید عالیق و 

را از طریق فضــای مجازی پیش 
ببرند، یا بعضی از خانم ها مشغول 
دورکاری اند و پروژه های شــغلی 
خود را از خانه مدیریت می کنند. در 
چنین شرایطی زوجین مجبورند که 
در خانه نیز گوشی به دست بگیرند، 
یا پشت رایانه بنشینند. مسلماً کار 
کردن زن و مرد برای ساختن یک 
زندگی بهتر است، اما گاهی همین 
کار موجب به هــم ریختن اوضاع 
می شود. وقتی یکی از زوجین حس 
کند، همســرش مدام به فکر کار 
است سایۀ  نارضایتی در منزل پیدا 

مسلمًا کار کردن زن و مرد 
برای ساختن یک زندگی 

بهتر است، اما گاهی همین 
کار موجب به هم ریختن 
اوضاع می شود. وقتی 

یکی از زوجین حس کند، 
همسرش مدام به فکر کار 
است سایۀ  نارضایتی در 
منزل پیدا می شود، اخم 
و گله و شکایت و بعد هم 

دعوا و قهر. 
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هر چند وقت یک بار، رفتار و کردار 
خود را مرور کنید. 

آخرین بار که جملۀ: »دوســتت 
دارم.« را به زبــان آوردید کی بود؟ 
آخرین بار که به همسرتان گفتید: 
»خدا رو شکر می  کنم تو رو دارم.« 
در خرج کردن عاطفه برای شریک 
زندگی تان خسیس نباشید. عاطفه 
همانند چسبی ا ســت کــه رابطۀ 
زناشــویی را به هــم متصل نگه 
می دارد. رابطۀ گرم و صمیمی در 
زندگی خودبه  خود ایجاد نمی شود، 
بلکه نیاز به اندکی تالش دارد، اما 

نتیجۀ آن شگفت  انگیز است!
      

چند ساندویچ 
کوکوسبزی و رفتن به 
بوستان یا امامزاده ها 
می تواند پیک نیکی 

کوچک محسوب شود. 
در مناسبت های مختلف 

خریدن یک شاخه گل، یک 
هدیۀ خیلی معمولی و از 
همه مهم  تر نوشتن یک 
نامه با دستخط خودتان 
می تواند زندگی را بسیار 

شیرین کند.

آن صحبت کنند. می گفت گاهی 
حرفمان گل می اندازد و می بینم دو 
ساعت است نشسته ایم پای کتاب.

.

   رنِگ زندگی
خانه هــای قدیمی، بــزرگ بود و 
حیاط دار، مهمان می آمد و می رفت، 
مرغ و جوجه و ریحان و شمعدانی و 
حوض داشت. اما این روزها، خانه ها 
کوچک شده  اند، خبری از حیاط و 
حوض نیست و مهمانی  ها هم رونق 
قبل را ندارنــد. همۀ این ها موجب 
می شــوند زندگی به تکرار بیفتد و 

خسته  کننده شود.
اما در همین موقعیت هم می توان 
بــه زندگی تنوع و رنگ بخشــید. 
برای اینک حــال و هوای خودتان 
و همســرتان را عوض کنید لزم 
نیست سفرهای آن  چنانی تدارک 
ببینید، یا برای سالگرد ازدواجتان 
یک مهمانی بزرگ بگیرید. گاهی 
درســت کــردن چند ســاندویچ 
کوکوســبزی و رفتن به بوســتان 

یا امامزاده هــا می تواند پیک نیکی 
کوچــک محســوب شــود. در 
مناسبت های مختلف خریدن یک 
شاخه گل، یک هدیۀ خیلی معمولی 
و از همه مهم  تر نوشتن یک نامه با 
دستخط خودتان می تواند زندگی 
را بسیار شیرین کند. اعیاد مذهبی 
یکی از بهترین موقعیت هایی  است 
که می توانید در آن برای شــادی 
و نشــاط همســرتان برنامه  ریزی 
کنید. پختن کیک، درست کردن 
ناهار خوش مزه، معطر کردن خانه، 
تغییری هرچند جزیی در چیدمان 
منزل می تواند نشان دهد که شما تا 
چه اندازه زندگی تان را دوست دارید 

و به فکر رابطه تان هستید.

   عاطفه، چسبی قوی
رابطۀ زناشویی از چند جهت شبیه 
یک باغ است. هر دوی آن ها نیاز به 
آبیاری، رســیدگی و دقــت دارند 
تا سرزنده و شــاداب باقی بمانند. 
خودتان می توانید تصور کنید که 
چه بالیی بر ســر باغی کــه به آن 
توجهی نمی شود می آید. شما هر 
نقشی در اجتماع داشــته باشید 
درون خانه همسرید و برای اینکه 
همسری خوب باشید نیاز دارید که 
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را بهانه کند تا بگوید فکر و حرفش 
درست است.

بنابرایــن امام  جماعت جایگاهش 
در اجتماع هم چون یک مرد عادی 
نیست و فردی ا ست که مسئولیت ها 
و انتظارات زیادی بیش از آنچه هر 
مرد دیگری به دوش می کشــد بر 

عهده دارد. 
اگر خانواده برای بسیاری از مردها 
فقط خانوادۀ خود و خانوادۀ پدری 
و خانوادۀ همسر را شامل می شود، 
برای امام  جماعت خانواده شــامل 
ده ها خانوادۀ دور و نزدیک در یک 

که خانواده ای و یــا مادری مجبور 
نشود کودکش را برای کالس زبان 
انگلیسی به چند خیابان آن  طرف تر 
ببــرد، در واقع کیفیــت لحظات 
زندگی مــادر آن بچــه را بال برده 

است.
یک امام  جماعت چه بخواهد و چه 
نه، در یک محله و میان خیلی ها یک 
الگوست؛ از این جهت که موافقان 
و مخالفانش، حتی هر دو، با دقت 
زیاد رفتارهــا و عملکرد او را دنبال 
می کنند، یکی برای اینکه از او یاد 
بگیرد و یکی دیگر برای اینکه آن ها 

عطیه شیخ  االسالم/کارشناس تربیتی 

امام  جماعت بودن در مسجد یک 
نقــش و الگوی اجتماعی  ســت و 
نمی شــود به آن گفت یک شغل، 
کــه مثاًل »همســر من شــغلش 
امام  جماعــت مســجد اســت.« 
امام جماعــت بــودن یــک نقش 
اجتماعی  اســت، به  خاطــر اینکه 
کیفیت زندگی خیلی از افراد محله، 
مسجدی ها و غیرمسجدی ها حتی 
می  تواند بــه عملکرد امام  جماعت 

وابسته باشد.
به  طور مثال امام  جماعتی که کانون 
مسجد را طوری مدیریت می کند 

وسعت یک ارتباط سازنده،
 از خانواده تا محله

دربارۀ ارتباط مؤثر با همسری که 
امام جماعت  است
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کیفیت عملکرد طرفین، خانواده و 
به  صورت غیرمستقیم مردمانی که 
با امام جماعت در ارتباطند داشته 

باشد. تأثیراتی مانند:
۱ایفای نقش صحیــح و ارتباط 
مؤثر با همسر از سوی امام  جماعت

۲پذیــرش کارآمــدی زندگی 
امام جماعت توسط جامعه و تالش 
برای الگوبــرداری از بخش  هایی 

از آن
3ارتقای سطح روحی امام  جماعت 
و بــه  دنبــال آن افزایش ســطح 

کارآمدی وی
4افزایــش ایفای نقــش پدرانۀ 

امام جماعت در خانه
بنابراین قدم گذاشــتن در مسیر 
یک ارتباط مؤثر بــرای زوج هایی 
که همسر نقش امام  جماعتی یک 
مسجد را بر عهده دارد ضروری ست. 
چرا کــه ارتبــاط مؤثــر، موجب 
شــکوفایی افراد و بهبود کیفیت 
زندگی می  شــود و تسهیل  کنندۀ 

محله است، که با چشمانی باز او را 
می نگرند، از او انتظار دارند و با او در 
تعامل و حتی تقابل و معاشــرت و 

همکاری  اند.
مردی کــه امام  جماعت اســت از 
یک طرف یک فرد اســت با هویت 
و فردیت مستقل که همه می بینند 
و با او در ارتباطند و از سمت دیگر، 
یک شخصیت اجتماعی  ست با دو 
کالبد که یکی خــودش و دیگری 

همسرش است.
بنابراین همســر امام  جماعت در 
جایگاه اجتماعــی خانوادگی خود 
مانند یک کاتالیزور یا تسهیل  کننده 
عمل می  کند، یعنی کسی  ست که 
می تواند بار زیادی را از روی دوش 
همسر بردارد و انجام کارهایی را که 
بر دوش همســرش است ساده تر 

کند.
کیفیــت ارتبــاط همســر امام  
جماعــت بــا خــود امام  جماعت 
می توانــد تأثیــرات بســیاری بر 

مردی که امام  جماعت است از 
یک طرف یک فرد است با هویت 

و فردیت مستقل که همه 
می بینند و با او در ارتباطند و 
از سمت دیگر، یک شخصیت 

اجتماعی  است با دو کالبد 
که یکی خودش و دیگری 

همسرش است.

امورات زندگی ســت؛ در حالی که 
ارتباط غیرمؤثر یک مانع اســت و 
مانع شکوفایی و حتی ابزاری برای 
سلب آسایش و آرامش روان انسان 

است. 
به  جرئت می  توان گفت که یکی از 
موارد اساســی خوشبختی انسان، 
ارتباطات میان  فردی وی اســت؛ 
حال اگر هــدف ارتباط، کســب 
آرامش در کنار همسر و در زندگی 
مشترک باشد، »ارتباط« به خون 
حیات  بخــش زندگی مشــترک 
تبدیل می  شود و در کیفیت زندگی 
زناشویی، نقش تعیین  کننده ای 
می  یابد. در ایــن میان مجهز بودن 
همســران به مهارت  های ارتباطی 
مایــۀ ســازگاری و رضایــت آن ها 
می شود و عدم آگاهی نسبت به این 
مهارت اساسی، به بروز بسیاری از 
سوءتفاهم  ها، تعارض  ها و تنش  های 

میان زوجین می  انجامد.
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همان طور که هســتید، بپذیرید. 
طبیعی  اســت کــه گاهــی در 
کارزارهای زندگی انتظار داشــته 
باشــید رابطه  تــان ماننــد یک 
زوج بــدون مســئولیت های یک 
امام جماعت باشــد، امــا این  طور 
نیست. در شرایط خاص مانند ماه 

های محرم و مــاه مبارک رمضان، 
فصل تابستان و مشغله های کانون

 های فرهنگی تربیتی مساجد و در 
زمان پیچیده تر شدن زندگی، برخی 
از ویژگی  های زندگی مشترک شما 
و ارتباط میان شــما و همسرتان 
تغییر خواهد کرد. اگر بپذیرید که 
در شرایط خاص اقتضای مسئولیت 
همسر قدری او را متمرکز بر مسائل 

اثربخشی ارتباط تبدیل نکند.
امام  جماعت و همســرش در واقع 
هر دو باید در پی یک ارتباط مؤثر 
باشــند و درک و خواست متقابل 
برای رســیدن به ارتباطــی با این 
کیفیت بسیار مهم است. در اینجا 
با فرض بر اینکــه در امام  جماعت 
چنیــن خواســتی وجــود دارد 
چند مهارت ارائه خواهد شــد که 
بهره  گیری از آن ها مســتلزم رعایت 
یک سری دستورالعمل  ها و داشتن 

مهارت  ها و درک متقابل است
  

1.شرایط خاص همسری را که 
امام  جماعت است بپذیرید

 اول اینکــه خود و همســرتان را 

  
مقدمه

ارتباط موثر رابطه ایست که در آن 
طرف مقابل، پیام شما را با حداکثر 
دقت ممکن دریافت و درک کند. 
اکثر متخصصان ارتباطات بخش 
اصلی )و گاه تمام(  مسئولیت ارتباط 
مؤثر را بر عهدۀ ارسال  کنندۀ پیام 
می گذارنــد. البته ایــن به  معنای 
انکار اهمیت نقش دریافت کننده 
نیســت، بلکه تأکیدی بر این امر 
است که فرستندۀ پیام ها، مسئولیت 
دارد از تمام توان خود برای افزایش 
اثربخشی ارتباط اســتفاده کند و 
به  ســادگی بی توجهی یا بی دقتی 
مخاطب را به بهانه ای برای کاهش 

با این چند ترفند
 ارتباطت را کوک کن

هانیه قراگوزلو/روان شناس

چند مهارت برای ارتباط مؤثر با همسری 
که امام  جماعت است
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گفت  وگو با او را از میان ببرد؟ یا او 
نباید از این اشــتیاق با خبر باشد؟ 
قطعاً این  طور نیست، پس برای او 
بگویید که کنار هم بودن برای شما 
چه معنایی دارد و مثــاًل در این یا 
آن بازۀ زمانی به میزان کافی با هم 
بوده اید یا نه، با صداقت و روشــنی 
و احترام در مــورد موضوعاتی که 
شما را آزار می  دهد صحبت کنید 
و احساســات خود دربارۀ اتفاقات 
رخ داده را سرکوب نکنید. خالصۀ 
کالم از گفت  وگو دســت نکشید و 
دربارۀ تمام این مسائل به گفت  وگو 
بپردازید و راه  های برقراری ارتباط 
موثر با همســر را که به هماهنگی 
بیشتر شما می  انجامد، تمرین کنید.

  
۴- به این رقابت اشــتباه پا 

نگذارید
 حتماً شما هم با این ویژگی فردی 
همسرتان آشــنایید که او ممکن 
اســت در جریان گفت  وگو قدری 
بیشــتر از دیگران متکل م وحده 
باشــد. این ویژگی زمانی که بحث 
جدی تر می  شود و هیجانات شدت 

همسر خود را بیاموزید. مثاًل ممکن 
است نحوۀ راه رفتن همسر شما در 
شــرایط مختلف، متغیر باشد. به

 عنوان مثال زمانی که عصبانی ست، 
به  ســرعت راه می  رود و زمانی که 
آرامــش دارد، به  شــکلی دیگر. 
زبان بدن نشــانۀ حالت روحی و 
خلق وخوی افراد است. تکنیک  های 
غیرکالمی را نادیده نگیرد و از این 
نشانه  ها برای انتخاب زمان صحیح 
گفت  وگو و محتوای بحث خود بهره 

ببرید.
  

۳. دربارۀ احساس با هم بودن 
عالوه بر درک شرایط گفت  وگو 

کنید
امام  جماعــت همان  طــور که در 
سطور قبل خواندید مردی نیست 
که تنها متعلق به یک یا دو خانواده 
باشد، او شــخصیتی اجتماعی با 
مســئولیت های متفــاوت دارد، 
بنابراین ممکن است شما فرصت 
کمتری نسبت به سایر زنان برای 
گفت  وگو با وی داشــته باشید. اما 
آیا چنین وضعیتی باید اشــتیاق 

بیرون خانه می کند، یک مرحله به 
تکامل ارتباط خــود با او نزدیک تر 
شده  اید و از تغییرات ناگهانی ناامید 

نخواهید شد.
  

۲ . زبان بدن، تکنیک ارتباطی 
غیرکالمی

این مهارت بــرای تمــام زوج ها 
از جمله شما و همســرتان صدق 
می کند. زبــان بدن، یک مســیر 
مؤثر برای صحبت بــا صدای بلند 
است. زمانی که همسرتان صحبت 
می کند، به چشمان او با دقت کنید. 
این نگاِه خاص و مهرورزانه، میزان 
لطف، توجه و اشــتیاق شــما را با 
صدای بلند و رســا نشان می دهد. 
هنگامی که گفت  و گــوی دونفره 
دارید، مقداری به  طرف همسر خود 
متمایل شوید، در واقع با این نرمش 
میزان عالقۀ خود به حرف های او را 
ابراز می  کنید. دقت داشته باشید 
که هر شخصی زبان بدن مخصوص 
خود را دارد و نیازها و صحبت  های 
خود را از این طریق بیان می  کند. 
بنابراین نیاز اســت که زبان بدن 
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چنین قواعدی نه  تنها از اســاس 
باطل است، بلکه در زندگی با فردی 
که مسئولیت اجتماعی دارد عماًل 
امکان پذیر نیست و زندگی را تبدیل 

به میدان جنگ می کند.
  

نتیجه
امام  جماعــت بودن در شــرایط 
امــروز کار راحتی نیســت، بلکه 
کوهی از مسئولیت است و شانه ای 
قــرص می خواهد. در ایــن میان 
پشــتوانۀ ارتباط مؤثر با همسر و 
بهره  مندی از فکر، اندیشــه و مهر 
و محبــت زن می توانــد در انجام 
این تکلیف دینی اجتماعی بسیار 
مؤثر باشــد. عالوه بر این همســر 
یک امام  جماعــت در یک ارتباط 
مؤثر هــم دارای جایگاه مدیریتی 
در خانواده خواهد بود و هم بازوی 
مــرد خانــواده در فعالیت هــای 
اجتماعی به شــمار می رود، حتی 
اگر این دخالــت در امور اجتماعی 
غیرمستقیم و از طریق مشاوره به 
شخصیتی چون امام  جماعت باشد. 
بنابراین مهارت هــای ارتباطی در 
عین حال در نظــر گرفتن رضای 
خداونــد در محدودیت  های یک 
چنین زندگی ای می تواند رهگشای 
اتفاقات خوبی بــرای یک خانواده، 

یک مسجد و یک محله باشد.

می  شود. در تعالیم دینی کالم نیکو 
بسیار ارزشمند اســت، بنابراین از 
ســخنان نیکــو و محبت  آمیز که 
بسیار ارزشمند و گران هم هستند 
اســتفاده کنید و ارتبــاط خود با 
همسرتان را قیمت ببخشید. ممکن 
است با توجه به موقعیت همسرتان 
و ویژگی های خــاص اخالقی یک 
روحانی نتوانید حضوری و رودررو 
عاشــقانه هایتان را با او به اشتراک 
بگذارید، اگر این چنین است برای او 
نامه بنویسید و از بیان احساس خود 
غافل نشوید. بخشی از مهارت  های 
ارتباط مؤثر با همسر این است که 
به او بگویید که در گیرودار فعالیت 
اجتماعــی و مرتبط بــا موقعیت 
امام جماعتی او، همیشــه در ذهن 
شما هست، به یادش هستید و به او 
فکر می کنید. بنابراین در طول روز 
نه به  صورت مــدام و عذاب آور، بلکه 
گاه گاه پیامی برایش ارسال کنید و 
نشان دهید که احوالتش برای شما 

مهم است.
  

۶. نه سلطه  پذیر، نه سلطه  جو
در دنیای امروز رابطۀ مؤثر با همسر 
مبتنی بر سلطۀ هیچ کدام از طرفین 
بر دیگری نیســت، بنابراین برای 
رسیدن به ارتباطی باکیفیت نباید 
دنبال زیــر ســلطه گرفتن طرف 
مقابــل بود. یک زن ســلطه  طلب 
قانون وضع می  کند و دوست دارد 
رفتار همسرش را کنترل کند و با 
او مانند یک طلبکار رفتار می کند. 

می  گیرد و هر فرد می  خواهد نقطه  
نظر خود را بیان کند بیشــتر خود 
را نشــان می دهد و یــک رقابت 
ناخودآگاه شــکل می  گیرد. شما 
ســعی کنید که وارد ایــن رقابت 
نشوید، چرا که پا گذاشتن در این 
رقابت نشان می  دهد که هیچ  کدام 
از شما واقعاً به گفت  وگو و پیدا کردن 
راه  حل مناســب عالقه  ای ندارید. 
بنابراین، صحبــت یکدیگر را قطع 
نکنید. نشــان دهید که حرف ه ای 
طرف مقابل اهمیت بسیاری دارند 
و باید شنوندۀ این صحبت  های مهم 
باشید. هدف از گفت  وگو، شنیدن 
و درک همدیگر اســت، بنابراین 
هیچ کدام از طرفیــن نباید در آن 

خللی ایجاد کنند.
  

۵. قیمت کلمه را باال ببرید
یکی از مشــکالت هر زوجی فارغ 
از شــرایط ویژه یا غیرویژۀ آن  ها، 
ارزان بودن کلمه برای طرفین در 
جریان گفت  وگو در شرایط مختلف 
است. نباید از هر کلمه ای در جریان 
گفت  وگو استفاده کرد، این راه  حلی 
جدای از صحبتِ به  اندازه اســت. 
کلمات اگر باعث خشــم نشــوند، 
ممکن اســت ایجاد ابهام کنند و 
این یک گفت  وگــوی مؤثر را دچار 
اختالل می کند. پیــش از آن که از 
گفتۀ خود پشیمان شوید، به آن فکر 
کنید. ارزش هرکس به اهمیت کالم 
اوست و سخن نسنجیده، باعث از 
بین رفتن اعتبار شــما در خانواده 
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می کند:»شاهنشــاه  توصیــف 
خورش ها، خورشی است بس نیکو 
و بامزه و گوارنده و پسندۀ هرکس 
که به آن خورش  قیمــه گویند و 
از ساســانیان مانده. گوشت فربه 
باید که آن را بــه کارد، پاره کنند، 
به دیگدان ریزند با روغن. و بتابند 
و بعد پیاز و نیمۀ نخود اضافه کنند 
و سپس آب و زعفران به  آب  سوده و 
داروها در آن افشانند. این راه پختن 
ساده اش بود. اما اگر لیمون عمان 
و بادنــگان در آن افکنند به هنگام 
نیم پخت شــدن گوشــت و نیمۀ 
نخود، نیکوترین خورش ها شود و 

آن خورش قیمه  بادنگان است.«
این خــورش معمولً پــای ثابت 
نذری  هاســت و از زعفران و گالب 

است، ولی گاهی مواد دیگری هم 
اضافه می  شــود، مثل قیمه  سیب  
زمینی یا قیمه  بادمجان که به همان 

نام گذاری می  شوند.«
از جعفــر شــهری قدیمی تــر، 
شــاردن، جهانگرد و شرق شناس 
فرانسوی ست، که در دورۀ صفویه 
به ایران آمده بود و در سفرنامه اش 
اشاره به اصالت خورش قیمه کرده 
است که چند صد ســال در ایران 

تاریخ دارد.
نادر میرزای قاجار، مورخ مشــهور 
دورۀ قاجاریــه، خــورش قیمه را 
شاهنشــاهِ خورش  ها و قدمت آن 
را به دورۀ ساسانی مرتبط می داند. 
این نویســنده و تاریخ نگار نامدار 
دورۀ قاجار خورش قیمه را این گونه 

 اگر اهــل دنبال کردن آشــپزی 
خورش  های اقوام گوناگون باشید، 
حتماً تــا کنــون خورش هایی را 
دیده  اید که شــباهتی به خورش 
قیمه ندارند، ولی اسم آن ها نیز قیمه 
یا ترکیبی از قیمه اســت. دهخدا 
ریشــۀ کلمۀ قیمه را از زبان ترکی 
می  داند، که به  معنای ریزریز شدن 

است.
در کتاب  هــای تاریــخ اجتماعی 
هم نام خورش قیمه آمده اســت، 
مثاًل جعفر شــهری، پژوهشــگر 
تهران شــناس، در کتاب »طهران 
قدیم« دربارۀ نحوۀ درست کردن 
خــورش قیمــه می نویســد که: 
»گوشــت را فندقی خــرد کنید. 
نحوۀ طبخ قیمه  ها معمولً یکسان 

قیمه و نذری 

کیا  فخر

دربارۀ تاریخ خورش قیمه و چرایی پختن 
خورشی قیمه به  عنوان غذای نذری
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نذری به  ســمت غذاهای خانگی 
رفت و قیمه نذری به عنوان یکی از 

پرطرفدارترین غذاها شناخته شد.

و روغن و مواد درجه  یک برای تهیۀ 
آن استفاده می  کنند که قیمۀ نذری 

را خوش مزه  تر می  کند.
نــذری دادن در برخــی اعیــاد و 
ماه های محرم و صفر از سنت  های 
دیرینه مســلمانان است که قیمۀ 
نذری هم یکی از این نذورات است. 
در زمان رضا خان عــزاداری امام 
حسین 7 در مألعام ممنوع اعالم 
شده بود و به همین علت در منازل 
برگزار می  شــد. بنابراین غذاهای 
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معصومه محمودزاده وزیری/نویسنده

   
مزایای پخت خــورش  قیمه 

به   عنوان غذای نذری :
۱ زمان آماده  سازی مواد اولیه و 
مایحتاج خورش قیمــه در حدود 

نیم ساعت طول می  کشد.
۲ در دسترس بودن مواد اولیه

3 در کل ســه الی چهار ســاعت 
زمان برای پخت آن صرف می  شود.

4 این خورش را می  توان هم برای 

قیمه نذری
در چند حرکت

طرز تهیۀ قیمۀ نذری؛
با راهکارهای خاص

مسجد به  عنوان خانۀ خدا ظرفیت الگوبرداری از حرکت عظیم 
اربعین را داراســت. اربعین پر از درس  های کاربردی و عملیاتی 
جهت جاری  سازی در مسجد و محلۀ مرتبط با مسجد است. در 
این یادداشت به چند کارکرد اربعین در فضای فرهنگی و تربیتی 

مسجد اشاره می  شود.

وعدۀ ناهار و هم شام سرو کرد.
۵ می  تــوان آن را با انــواع پلوها 

صرف کرد .
دستور طبخ خورش قیمۀ نذری که 
در ادامه می آید برای صد نفر است. 
جای نگرانی نیست و خیلی راحت 
می  توانید با تقسیم یا ضرب مقدار 
مواد این تعداد را برای افراد بیشتر یا 

کمتر هم تهیه کرد. 

ادویۀ مخصوص خورش قیمه 
که اتفاقــاً از مهم ترین اجزای 
این خــورش هم محســوب 
می شود حاوی مواد زیر است 
)دقت کنید که این میزان برای 

۱۰۰ نفر است(: 
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 طرز تهیۀ خورش قیمۀ نذری
 مرحلۀ اول

برای تهیۀ خــورش قیمه به روش 
نذری ابتدا باید لپه را بخیســانیم. 
برای این منظور لپــه را درون یک 
کاسه می  ریزیم و تا یک بندانگشت 
بالتر از ســطح لپه  هــا آب اضافه 
می کنیم و اجــازه می  دهیم لپه  ها 
یک شب خیس بخورند تا نفخ شان 

گرفته شود.
نکته:

قبل از اینکه لپه را به غذا اضافه کنید 
آن را داخل آب جوش روی اجاق  گاز 
بگذارید و دو الی سه بار کف روی لپه 
را بردارید. این کار به زلل شدن آب 

خورش شما کمک می  کند.

  مرحلۀ دوم
در این مرحلــه پیازها را به  صورت 
نگینی خــرد می  کنیم، ســپس 
قابلمه  ای را که برای پخت خورش 
در نظــر گرفته  ایــم روی حرارت 
قرار می  دهیم و کمی روغن اضافه 
می کنیــم. در ادامــه پیازهــای 
خردشــده را به قابلمه اضافه کرده 

و به  خوبی تفت می  دهیم.

  مرحلۀ سوم
پــس از اینکــه پیازها بــه  خوبی 
سبک و شیشــه  ای شدند، گوشت 
را می  شــوییم و به  صورت قیمه  ای 
خرد می  کنیم، ســپس به قابلمه 
اضافه می  کنیم. در ادامه مقداری 
فلفل  سیاه و زردچوبه اضافه کرده و 
گوشت را به  خوبی تفت می  دهیم تا 

کمی سرخ شود.
نکته:

گوشــت مخصوص خورش قیمه، 
گوشت گوساله یا گوسفندی  ست 
که در صورت تمایل می  توانید برای 
خوش مزه  تر شدن خورش، چربی  ها 

را از گوشت جدا نکنید .

  مرحلۀ چهارم
در این مرحله پس از اینکه گوشت 
رنگش تغییر کرد، رب گوجه  فرنگی 

را اضافه می  کنیم.
نکته: 

رب گوجه  فرنگی را باید به  خوبی 
تفت دهیم، این کار عالوه بر اینکه 
باعث خوش ــرنگ شــدن خورش 
می  شود، باعث می  شود طعم و بوی 
خامی رب گوجه  فرنگــی گرفته 

شود. 

  مرحلۀ پنجم
پــس از اینکه رب گوجــه  فرنگی 
ســرخ شــد، 4 پیمانه آب جوش 
به قابلمه اضافــه می  کنیم و اجازه 
می دهیم گوشــت به مــدت یک 
ســاعت با حرارت مالیم بپزد. در 
همین حین لپه  ها را آب  کشی می

 کنیم و به همراه ۱ قاشق غذاخوری 
روغن  مایع داخل یک قابلمۀ دیگر 

می ریزیم.

 مرحلۀ ششم
حال قابلمۀ حاوی لپه  ها را هم روی 
حرارت قرار می  دهیــم و لپه  ها را 
دو دقیقه تفت می  دهیم تا پس از 
پخت، خرد نشوند. در ادامه ۲ لیوان 
آب جوش اضافه می  کنیم و اجازه 
می  دهیم لپه  ها نیز بــه  مدت 4۵ 

دقیقه تا یک ساعت بپزند.
نکته:

مقداری از زعفران را هنگام پخت و 
بقیۀ آن را با گالب را در انتهای کار 

به خورش اضافه کنید.

  مرحلۀ هفتم
در این مرحلــه لیموعمانی  ها را با 
چنگال سوراخ می  کنیم و درون یک 
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تلخی  شان گرفته می  شود، یا اینکه 
می  توانیم لیموعمانی  ها را از وسط 
نصف کنیم و تخمه  هایشان را خارج 

کنیم تا خورش را تلخ نکنند.

 مرحلۀ هشتم
پس از اینکه لپه پخت، آن را آب کشی 
می  کنیم و به قابلمۀ حاوی گوشت 
اضافه می  کنیم. دلیل اینکه لپه را 
به  صورت جدا پختیم، این است که 
بعضی از لپه  هــا لعاب زیادی دارند 
و باعث می  شوند که طعم خورش 

قیمه شبیه به آبگوشت شود.

 مرحلۀ نهم
حال باید اجازه دهیــم خورش با 
حرارت بســیار مالیم جا بیفتد و 
روغن بیندازد. در 3۰ دقیقۀ پایانی 
لیموعمانی را به  همــراه پودر گل 
ســرخ و پــودر دارچیــن اضافه 
می  کنیم، ســپس طعم خورش را 
می  چشیم و نمک و ادویه  های آن را 

تنظیم می  کنیم.
نکته:

در طرز تهیۀ خورش قیمۀ نذری، 
بــرای گرفتن تلخــی لیموعمانی 
بعد از اینکه آن ها را با چاقو ســوراخ 
کردید، آن ها را در یک ظرف جداگانه 

با مقداری آب به  مدت چند دقیقه 
بجوشانید و بعد آب کش کنید.

 مرحلۀ دهم
به این نکته توجه داشته باشید که 
به  هیچ  وجه پودر دارچین را ابتدای 
پخت به خورش اضافه نکنید، چون 

خورش را بدرنگ می  کند. 

 مرحلۀ یازدهم
در حیــن جــا افتادن خــورش، 
ســیب زمینی را آماده می  کنیم، 
برای این منظور ســیب  زمینی ها را 
پوست می  گیریم. سپس به  صورت 
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ظرف مورد نظرمان می  کشیم و به  
همراه برنج سرو می  کنیم.

نکته:
اول: خــورش قیمۀ شــما وقتی 
به  خوبی جــا نیفتاده باشــد، کف 

ایجادشدۀ روی آن زردرنگ است.
دوم: اگــر احســاس کردیــد که 
آب خــورش کم شــده می  توانید 
به آن مقداری آب جــوش اضافه 
کنید. برای خــورش قیمۀ نذری 
مناســب ۱۰۰ نفر، به میزان یک 
وجب دســت کاماًل باز روی مواد 
آب جوش بریزید. میزان آب روی 
مواد در انتهای پخت باید به اندازۀ ۵ 

سانتی متر باشد.

خاللی نــازک و یک  انــدازه خرد 
می کنیم. در ادامه سیب  زمینی  ها 
را با آب سرد می  شوییم تا نشاستۀ 
اضافی شــان به  طور کامل از بین 
برود. اگر نشاســتۀ سیب  زمینی را 
نشوییم باعث چسبیدن آن به تابه 
و در نتیجه له شدن سیب  زمینی  ها 

می  شود.

 مرحلۀ دوازدهم
در این مرحله سیب  زمینی  ها را با 
یک دستمال تمیز خشک می  کنیم، 
سپس یک تابۀ مناسب روی حرارت 
قرار می  دهیم و مقداری روغن اضافه 
می  کنیم. پس از این اینکه روغن به  
خوبی داغ شد، سیب  زمینی  ها را به 

تابه اضافه می  کنیم.

 مرحلۀ سیزدهم
پس از اینکه سیب  زمینی را سرخ 
کردیــم، آن هــا را روی دســتمال 
حوله ای قرار می  دهیــم تا روغن 
اضافی  شان گرفته شــود. در پایان 
پس از اینکه خورش جا افتاد، آن را 
به  همراه سیب  زمینی سرخ  کرده در 


