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در

هــر ســاختمانی ،ســتون بخــش

از پیامبــر ا کــرم مشــخص اســت کــه نمــاز

مهــم و یکــی از قســمتهای

همهچیــز دیــن و از مهمتریــن بخشهــای

اصلــی آن بهشــمار م ـیرود .ســتون

دیــن اســت و در یــک کالم اســام بــدون نمــاز

محکــم ســقف را بهخوبــی از فشــارها و
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هیــچ اســت.

آســیبها و لرزشهــا حفــظ میکنــد؛ ولــی

از طــرف دیگــر ایــن ســتون دیــن واالتریــن

چنانچــه ســتون سســت باشــد ،ســقف نیــز بــه

معــارف اســامی را در خــود گنجانــده اســت؛

تبــع آن از قــوام کافــی برخــوردار نخواهــد بــود.
َّ ُ
«الصــلاة
زمانــی کــه رســول ا کــرم فرمــود:
َ ُ ّ
الدیـ ِـن» ،دیــن را بهمثابــه ســقف در نظــر
عمــود ِ
گرفتنــد کــه بــا تمــام ســنگینی خــود بــر ســتون

از توحیــد و عبودیــت محــض خــدای واحــد

واســعه خداونــد گرفتــه تــا تکــرار بــه اقــرار بــه

مقاومــی همچــون نمــاز اســتوار شــده اســت؛

عظمــت معبــود واحــد .هــم دنیــا دارد هــم

چنانکــه در روایتــی دیگــر میفرماینــد:
ُ
َ َ
َ َ ُ َّ
َ َ
ـطاط؛ إذا ث َبــت
«مثــل
الصــلاةِ َمثـ ُـل عمـ ِ
ـود الفسـ ِ
َ
َ
ُ
ُ
َ
ـت الأطنـ ُ
الغشـ ُ
ـاء،
ـاب و الأوتــاد و ِ
العمــود نف َعـ ِ
َ
َ
العمـ ُ
ـود لــم َینفـ ْـع ُط ُنـ ٌ
و إذا انك َسـ َـر َ
ـب و لا َو ِتـ ٌـد
و لا غِ شـ ٌ
ـاء؛َ 1م َثــل نمــازَ ،م َثــل ســتون خیمــه

آخــرت .هــم معــاد دارد و هــم نبــوت .تمــام
َ َ
اینهــا در نهایــت میشــود« :ت ْنه ـى َعـ ِ 
ـن
َ
ْ ْ َ
َْ َ
اهلل
الف ْحشـ ِـاء َو ال ُمنکـ ِـر»؛ 2میشــود« :و ل ِذکـ ُـر ِ
َ
الاکبــر» 3.ایــن ذکــر خداونــد و گوهــری کــه
اســام در اختیــار انســانها قــرار داد ســبب

اســت .ا گــر ســتون محكــم باشــد ،طنابهــا

شــکلگیری مکانــی بــا نــام مســجد شــد.

و تســبیح و حمــد او گرفتــه تــا شــکل زیبــای
قامــت و رکــوع و ســجود .از اقــرار بــه رحمــت

و میخهــا و چــادر كارآیــى دارنــد .امــا ا گــر

امــا مســجدی کــه در اســام تأســیس شــد،

ســتون بشــكند ،نــه طنابــى بــه كار مىآیــد

بــا معابــدی کــه در دیگــر ادیــان و آیینهــا

و نــه میخــى و نــه چــادرى» .بــا ایــن تشــبیه

شــکل گرفــت ،بســیار متفــاوت اســت .ا گرچــه
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محوریــت در مســجد بــا نمــاز و عبــادت اســت،

بهشــمار میرونــد« .مقاومــت وقتــی گفتــه
ً
میشــود ،فــورا ذهــن مــیرود بــه مقاومــت

اجتماعــی ،حکومتــی و  ...در مســاجد بــود .به

نظامــی و امنیتــی و امثــال اینهــا .خــب بلــه،
ً
آن هــم قطعــا مقاومــت اســت ،امــا باالتــر از آن،

جوامــع اســامی بــود و هســت .بــا ایــن دیــدگاه

مقاومــت فرهنگــی اســت .حصــار فرهنگــی،

مســجد پایــگاه تمــام فعالیتهــای خیــر و

خا کریــز فرهنگــی در کشــور ا گــر سســت باشــد،

نیــک اســت .از خودســازی و انسانســازی

همهچیــز از دســت خواهــد رفــت».

ولــی تمــا م فعالیتهــای فرهنگــی ،نظامــی،
عبارتــی مســجد پایگاههــای اســام در سراســر
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گرفتــه تــا تعمیــر دنیــا و آخــرت اهــل مســجد

ایــن فرمایــش وظیفــه ســنگینی بــرای

و اهــل محــل .از شــناخت دشــمن گرفتــه تــا

آحــاد مســلمین و بهویــژه کارگــزاران امــور

زمینهســازی تمــدن نویــن اســامی .بــا ایــن

مســاجد ترســیم میکنــد .ســنگری کــه بایــد

رویکــرد بــه مســجد ،امــام جماعــت دیگــر
ّ
امــام نمــاز نیســت .بــه فرمــوده رهبــر معظــم

باشــد و مقــاوم هــم باشــد تــا بهعنــوان خــط
ّ
مقــدم انقــاب اســامی ایــن نظــام را بــه

انقــاب« :پیشنمــازی مســجد تنهــا وظیفــۀ

دســتان صاحــب اصلــی خــود برســاند

امــام جماعــت نیســت؛ پیشنمــازی هــم یکــی

پینوشت

از کارهاســت .اقامــۀ نمــاز ،اقامــۀ حــق و عــدل،

 .1کلینی ،الكافی ،ج ،۳ص.۲۶۶

اقامــۀ دیــن ،ابــاغ احــکام دینــی ،وظیفــۀ

 .2سوره عنکبوت ،آیه .45

مــا بهعنــوان پیشنمــاز و بهعنــوان امــام

 .3همان.

جماعــت اســت» 4.بنــا بــر ایــن نــگاه ،مســاجد

 .4بیانات در دیدار ائمه جماعات مساجد

پایــگاه انــواع و اقســام فعالیتهــای اجتماعــی

استان تهران .1395/05/31

هســتند و درواقــع هســتههای مقاومــت

 .5همان.
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چگونه یک خانوادۀ مسجدی داشته باشیم؟
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ّ
محــرم خیابانهــا و کوچههــا رنــگ
بــا شــروع مــاه
حســینی میگیــرد و هرکــس ســعی میکنــد بهنوعــی
نشــان دهــد همنــوا و هــمآوا بــا اهلبیــت بــه
پیشــوازی عــزای آل اهلل رفتــه اســت .قرنهاســت
کــه ایــن فرهنــگ عاشــورایی نسلبهنســل و از

مهدی رزاقي طالقاني

فرصتی در یک ازدحام
صفحه18

فرهنگــی بــه فرهنــگ دیگــر منتقــل میشــود تــا یــاد
سیدالشــهدا در جانهــا و قلبهــا زنــده بمانــد.
در ایــن میــان مســاجد قلــب تپنــده احیــای مکتــب
حســینی بودهانــد .در آســتانه ایــن مــاه بــزرگ بــه
گفتوگــو بــا حجتاالســام والمســلمین پرویــزی،
معــاون محتــرم جــذب و آمــوزش مرکــز رســیدگی بــه

حسن عليآبادی

رونق خانۀ خدا،آبادانی دین و دنیا
صفحه23

امــور مســاجد نشســتهایم تــا از تجربیــات و نظرهــای
ایشــان بهرهمنــد شــویم.
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در آســتانه مــاه محـ ّـرم قــرار دار یــم،

ً
از هیئــت محلــه اســت کــه بعضــا شــاید جــای

حضرتعالــی چــه توصیههایــی بــه

مناســبی نداشــته باشــند و مشــکالت خاصــی

امنــای محتــرم مســاجد داریــد تــا در ایــام محـ ّـرم و

داشــته باشــند .میتواننــد بــا رعایــت جمیــع

صفــر بهــره بیشــتری داشــته باشــند؟

مهمتریــن بحثــی کــه امــروز بایــد امنــای

شــرایط از آنهــا دعــوت داشــته باشــند؛ هــم باعــث
ً
پررونقتــر شــدن مســجد و مخصوصــا حضــور قشــر

محتــرم بــه آن توجــه داشــته باشــند ،ایجــاد

جــوان در مســجد میشــوند و هــم میتواننــد از

وفــاق و همدلــی در مســجد اســت تــا گروههــا و

ظرفیــت مســجد اســتفاد ه شایســتهتر و بهتــری

افــراد مختلــف مــردم از قشــرهای گونا گــون کــه

کننــد.

در محلــه حضــور دارنــد ،بــا احســاس امنیــت و
آرامــش بتواننــد در برنامههــای عــزاداری مســجد

همدلــی و همراهــی ائمــه جماعــات بــا

شــرکت کننــد و حضــور فعــال داشــته باشــند .یکــی
ً
از کارهــای دیگــری کــه مخصوصــا امنــای محتــرم

امنــای محتــرم چگونــه بــه شــکلگیری
مســجد تــراز کمــک میکنــد؟

میتواننــد از طریــق آن تأثیرگــذار باشــند ،دعــوت

یکــی از مهمتریــن کارهایــی کــه در مســجد
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بایــد صــورت گیــرد و نمــود داشــته باشــد و مــردم

توصیه شما به ائمه محترم جماعات

ببیننــد ،همدلــی و همراهــی امــام جماعت محترم

چیست؟

و هیئــت امنــای بزرگــوار اســت .هرقــدر اتحــاد،

نکتــه مهمــی کــه ائمــه محتــرم جماعــات

همراهــی و همدلــی داشــته باشــند ،در جــذب

بایــد بــه آن عنایــت داشــته باشــند ،ســخنرانی

افــراد تأثیرگذارتــر خواهنــد بــود .البتــه بــدون

در مســجد اســت .ا گــر در چنــد روزی کــه در

شــک اختــاف نظــر و ســلیق ه وجــود دارد ،ولــی

مســجد برنامــه اســت ،امــام جماعــت بناســت
ً
خــودش ســخنران باشــد ،حتمــا بایــد ســخنرانی

همدلــی ایجــاد کنــد .متأســفانه گاهــی عزیــزان

پرمحتــوا و بــا مطالع ـ ه قبلــی انجــام شــود .بعضــی

محتــرم مــا نــه مدیریــت میکننــد و نــه میتواننــد

وقتهــا گالیــ ه میشــود کــه امــام جماعــت کــه

ورود پیــدا کننــد .ایــن مشــکالت بایــد حــل شــود.

امســال ســخنرانی کــرد ،ســال قبــل هــم همیــن

لــذا بــرای رســیدن بــه مســجد تــراز اولیــن و شــاید

مطالــب را میگفــت! ســه ســال اســت بــا یــک

مهمتریــن نکتــه ،همدلــی و همراهــی و یکرنگــی

دفترچــه میآیــد و آن را بــاز میکنــد و بــرای مــردم

امــام جماعــت محتــرم بــا امنــا و فعــاالن مســجد

میخوانــد! ایــن خیلــی بــد اســت .لــذا مناســب

اســت .ا گــر همیــن نکتــه رعایــت شــود ،پشــت

اســت کــه ائمــه محتــرم بــا حضــور قــوی از جهــت

ســرش اتفاقــات مبارکــی میافتــد.
ّ
محــرم قشــرهای مختلــف بــا
در ایــام مــاه

علمــی ،وارد بحــث شــوند تــا بتواننــد روشــنگری
داشــته باشــند؛ هــم نســبت بــه مطالبــات حضــرت

ســایق و ســطح دانــش متفــاوت ،بــرای عــزاداری

آقــا (حفظــهاهلل) ،هــم نســبت بــه مباحــث مختلــف

سیدالشــهدا (علیــه الســام) وارد مســجد

ت میتوانــد بــا ســخنرانی
جامعــه .امــام جماعــ 

میشــوند .مــا چــه وظیفــهای بهعنــوان امــام

خــوب خــود ایــن کار را انجــام دهــد.

امــام جماعــت بــا مدیریــت خــوب خــود میتوانــد

جماعــت یــا امنــا داریــم؟ اول اینکــه حضــور

ّ
محــرم
مشــکلی کــه گاهــی در ایــام

ایــن عزیــزان را در مســجد تثبیــت کنیــم تــا
مشــتریهای پروپاقــرص مســجد شــوند .دوم
اینکــه از ظرفیتهــای علمــی و تجربیشــان
اســتفاده کنیــم.
ا گــر امنــا و امــام جماعــت مســجد همــدل و
ً
همــراه باشــند ،و ضمنــا خدمــت بــه ائمــه محتــرم
جماعــات توســط مدیــر محتــرم ناحیــه صــورت
گیــرد ،شــاهد مســجد تــراز اســامی خواهیــم بــود.
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بــه چشــم میخــورد ،پرا کندگــی
اجتماعــات و مراســم محـ ّـرم اســت .آیــا مناس ـبتر
نیســت مســجد محــور ایــن امــر باشــد یــا اینکــه
ً
اساســا ایــن مســئله را نبایــد بهصــورت مشــکل
دیــد؟

بــه نظــر بنــده ایــن بحــث نــه اینکــه بــرای محلــه
ً
و مســجد چالــش نیســت ،بلکــه اتفاقــا وجــه

مثبتــی اســت .اول اینکــه مــا دنبــال ایــن هســتیم
کــه کوچهبهکوچــه و خانهبهخانــه پرچــم
عــزاداری سیدالشــهدا (علیــه الســام)
ً
مخصوصــا در مــاه محـ ّـرم برافراشــته
شــود .نبایــد اعتــراض کنیــم
شماره8
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کــه چــرا فالنجــا هیئــت
عــزاداری دارنــد؟
امــام جماعــت و امنــا
بــه هیئــت عالقــه دارنــد و
آنهــا میتواننــد تحــت ضوابطــی
در مســجد حضــور داشــته باشــند و
ســاعتها عــزاداری کننــد و برونــد.
منتهــا اینهــا چــه زمانــی اتفــاق
میافتــد؟ وقتــی کــه بــه عــزاداری
و هیئــات مختلــف بهعنــوان یــک
چالــش نــگاه نکنیــم .وقتــی مــا همــراه
آنهــا شــویم ،آنهــا هــم بــا مــا همــراه
میشــوند .چهبســا طــی پروســهای
چندیــن ســاله بتوانیــم ایــن کار
را بهصورتــی انجــام دهیــم کــه
ّ
روحانیــت معظــم هــم حضــور
داشــته باشــند و مــا بهعنــوان
یــک مشــکل بــه ایــن بحــث نــگاه
نکنیــم .

نقاشی آبرنگ ،اثر استاد یرواند ناهاپتیان
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یتــوان در محـ ّـرم برنامــهای
چطــور م 

اســتفاده کنیــم تــا پرچــم امــام حســین (علیــه

تنظیــم کــرد کــه شــور و شــوق حضــور

الســام) بــاال باشــد کــه الحمــداهلل ایــن پرچــم

در مراســم در تمــام ســال ادامــه داشــته باشــد؟

بــاال هســت .میتوانیــم بــا برنامهریــزی خــوب،

ّ
محــرم
نــوع نــگاه مــا در چینــش برنامــه مــاه
میتوانــد بــر کل ســال اثرگــذار باشــد ،بــه شــرطی

عزیزانــی را بــه مســجد دعــوت کنیــم کــه باعــث
عالقهمنــدی مخاطــب شــود.

کــه بهصــورت مقطعــی بــه برنامههــا نــگاه نکنیــم.
خواهشــم ایــن اســت از ائمــه محتــرم جماعــات

در مراســم محـ ّـرم معمــوًال مــردم بهدنبال

و امنــای محتــرم کــه دلســوز هســتند ،در کنــار

مــداح هســتند و اهمیــت ســخنرانی

همدیگــر برنامهریــزی داشــته باشــند.
ســخنران ا گــر قابــل اســت ،در کل ســال از او

8

کمتــر میشــود .امنــا چگونــه میتواننــد در ایــن
بخــش مؤثــر باشــند؟

یکــی از مباحــث بســیار مهــم کــه ائمــه محتــرم
جماعــات ،امنای دلســوز و انقالبــی باید به آن توجه

ســخنرانی ،باعــث تشــویق قشــر نوجــوان و جــوان
میشــود.
نکتــ ه بعــدی چینــش برنامههاســت .قــاری

داشــته باشــند ،اســتفاده از مباحــث در راســتای
ً
ُ
جهــاد تبیین اســت؛ مخصوصــا در ماه محـ ّـرم که گل

قــرآن قرآنــش را تــاوت میکنــد ،ســخنران بــاالی

کار اســت .ا گــر مخاطــب مــا که وارد مســجد میشــود

منبــر مـیرود و مــردم کمکــم میآینــد و حضــور پیــدا

بــا یــک ســخنران خــوب ،حرفــهای ،خوشبیــان و

میکننــد و وقتــی مجلــس آمــاده شــد ،تحویــل عزیــز

خــوشکالم روب ـهرو شــود کــه هــم مطالــب را خــوب

مداحمــان داده میشــود .شــاید ایــن صــورت کار

بیــان میکنــد و هــم مخاطــب را مســتغنی میکنــد،

درســت نباشــد .چهبســا جابجایــی ایــن برنامههــا

ایــن میتوانــد خیلــی تأثیرگــذار باشــد .البته ایــن کار،

ی و عــزاداری
مؤثــر باشــد؛ یعنــی اول مــداح ،مداح ـ 

کار امــام جماعــت اســت کــه بــا ســخنران ،موضــوع

ی کنــد.
کنــد ،بعــد ســخنران ســخنران 
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ی را بررســی کنــد .بایــد هدفمنــدی خوبــی
ســخنران 
در رابطــه بــا مباحــث جهــاد تبییــن داشــته باشــیم.

ا گر نکتهای باقی مانده ،بفرمایید.

لــذا چــه خــود امــام جماعــت ســخنران باشــد و چــه

امنــای محتــرم ،امامــان جماعــت و

ســخنران مدعــو داشــته باشــند ،بایــد بــه صورتــی

کســانی کــه در مســجد خدمــت میکننــد ،مــردم

باشــد کــه هــم اســتفاده کننــد و هــم آ گاهیبخشــی

عزیــز و شــریف ،همــه دقــت کنیــم کــه قبــل از هــر
ً
چیــز قصــد قربــت داشــته باشــیم و خالصــا لوجــه

بــه نظــر میآیــد اینجــا چنــد وظیفــه بــه عهــده

اهلل قــد م برداریــم .نــه اینکــه بهخاطــر دیــده

امنــای محتــرم میآیــد .اول اینکــه کم ـککار امــام

شــدن کار و خــرجکنیــم .دیــده شــدن آفــت زندگــی

جماعــت باشــند در انتخــاب ســخنران قــوی

و علــم و تقــوای مــا میشــود .نکتــ ه بعــدی کــه
ً
مجــددا تأ کیــد میکنــم اینکــه همدلــی و همراهــی

شــیرین و جذابــی داشــته باشــد .نکتـه دوم اینکــه

بیــن امنــا و عزیزانمــان در مســجد اتفــاق بیفتــد؛

خــود امنــای محتــرم هــم حضــور داشــته باشــند و

چرا کــه ایــن همدلــی و همراهــی ثمــرات زیــادی

دیگــران را هــم بــه حضــور در ســخنرانی تشــویق

دارد .آخریــن نکتــه ،اســتفاده از ظرفیتهــای
ً
مختلــف اقشــار مــردم اســت کــه مخصوصــا در
مــاه محـ ّـرم در مســجد حضــور پیــدا میکننــد .بــا

داشــته باشــد.

کــه محتــوای خوبــی ارائــه دهــد و بیــان خــوب و

کننــد .جوانهــا ،نوجوانهــا ،اقشــار مختلــف
مــردم در برنامــه ســخنرانی حضــور داشــته باشــند
ً
کــه جذابیــت کار بــا حضــور عزیــزان ،حتمــا باالتــر

مدیریــت امــام جماعــت محتــرم و کمــک امنــای

مــیرود و خــودش پیــام بســیار زیبایــی دارد.

عزیــز میتوانیــم از ظرفیتهــای مختلــف مســجد

حضــور افــراد فرهیختــه از امنــای مســجد در

بــه نحــو احســن و شایســته اســتفاده کنیــم
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چگونه یک خانواده مسجدی داشته باشیم؟
میثم کریمانی

"

نقش تربیتی
مسجد در میان
تمام عناصر تربیتی
در ایجاد فضای
تربیت دینی نقشی
بهشدت ویژه و

تأثیرگذار است

ایــن مســئله در تجرب ـهای بــه طــول تاریــخ اســام

خانــواده میتوانــد بــرای فرزنــدان و اهالــی خــود

ثابــت شــده کــه نقــش تربیتــی مســجد در میــان

در نظــر بگیــرد ،مســجد میتوانــد نقشــی پررنــگ

تمــام عناصــر تربیتــی در ایجــاد فضــای تربیــت

و بهشــدت مؤثــر ایفــا نمایــد .بنابرایــن ا گــر تربیــت

دینــی نقشــی بهشــدت ویــژه و تأثیرگــذار اســت.

دینــی و اســامی برایمــان اهمیــت دارد ،تــاش

مســجد از آنجــا کــه محــل اجتمــاع مــداوم و

در جهــت ایجــاد خانــواده مســجدی کــه ارتبــاط

مســتمر مؤمنــان بههمــراه ترویــج معــارف دینــی

بــا مســجد و حضــور مســتمر و پررنــگ در مســجد

و اخــاق اســامی اســت و بــا توجــه بــه اینکــه

برایــش در صــدر دغدغههــای تربیتــی اســت،

عبــادت خــدا بهصــورت مســتمر و جمعــی در

راهبــردی بســیار مهــم و اساســی اســت.

مســاجد انجــام میشــود ،حالــی معنــوی و پایــدار

نوشــتار حاضــر در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه

در مخاطبــان مســجد ایجــاد میکنــد؛ حالــی کــه

چگونــه میتوانیــم خانــوادهای مســجدی داشــته

اوًال بــه لحــاظ روانشــناختی موجــب پایدارســازی
ً
و اســتحکام اعتقــادات در ذهــن میشــود و ثانیــا

باشــیم؟ ســعی میکنــد جنبههــای مختلفــی از
ایــن پرســش را روشــن ســازد و پاســخ گویــد تــا

رفتارهــای دینــی همچــون پایبنــدی بــه مناســک

شــاید بتوانــد در عرصههــای مختلــف مدیریــت

و اخــاق مســتند بــه دیــن را آمــوزش داده و در

مســجد و تربیــت خانــواده مــورد اســتفاده قــرار

رفتــار مخاطبــان مســتحکم میســازد .بــه همیــن

گیــرد.

جهــت در میــان تمــام ابزارهــای تربیتــی کــه یــک
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بتوانیــم بــه راهکارهایــی برســیم کــه بــه مــا در

حضــور در مســجد ،بــه شــکلی قــوی ایــن مســئله را

تربیــت خانــواده مســجدی کمــک کنــد.

درمییابیــم کــه خداونــد در جهــت ایجــاد انگیــزه

"

و روشــنی معرفــی نماییــم تــا بــه کمــک آنهــا

اســت .بــا نگاهــی بــه روایــات مربــوط بــه مســجد و

در میان تمام

ایمانــی و بــاور قلبــی بــرای مؤمنــان چگونــه ثــواب

ابزارهای تربیتی

رفتــن بــه مســجد و آثــار بســیار مهــم آن را بــرای

که یک خانواده

واضــح اســت کــه حضــور در مســجد خــود

مؤمنــان ترســیم مینمایــد؛ بهطوریکــه مؤمــن

میتواند برای

جنبـهای عبــادی دارد و در پیونــدی نا گسســتنی

پــس از شــنیدن ایــن روایــات اشــتیاق وافــری بــرای

بــا گزارههــای ایمانــی و اعتقــادی اســت .چــه ا گــر

رفتــن بــه مســجد پیــدا میکنــد.

جنبــه باورهــای قلبــی و ایمانــی در قبــال مســجد و

بــرای نمونــه در روایتــی از امــام صــادق
ََ
َّ
آمــده اســتَ :
«م ْك ُتـ ٌ
التـ ْـو َراةِ أ ّن ُب ُيوتِــي فِــي
ـوب ف ِـي
ُ
َ
َ َ
ْ َْ
َْ َ
ـاج ُد ف ُطوبَــى ِل َع ْبـ ٍـد ت َط ّهـ َـر فِــي َب ْي ِتــهِ ثـ َّـم
الأر ِض المسـ ِ
ََ َ َ ْ
َ
ك َر َامـ َـة َّ
الز ِائـ ِـر
َز َارنِــي فِــي َب ْي ِتــي ألا ِإ ّن َعلــى ال َمـ ُـز ِور
َ
ُّ ُ
ـث َآخـ َـر أ َلا َب ّ ِشــر ْال َم َّشـ ِـاء َ
ـات
َو فِــي َح ِديـ ٍ
ين فِــي الظل َمـ ِ
ِ
ْ
ُ
النــور َّ
إ َلــى ْال َم َســاجد ب ّ
ـاط ِع َيـ ْـو َم ال ِق َي َامــة؛ ۱در
السـ ِ
ِِ ِ
ِ
ِ
تــورات نوشــته شــده اســت کــه خانههــای مــن در

اصل اول :ایجاد گرایش ایمانی و قلبی

کارکــرد دینــی و ایمانــی آن در افــراد سســت باشــد،
روشــن اســت کــه گرایشــی در فــرد بــرای حضــور
مســتمر و مــداوم در مســجد ایجــاد نخواهــد
شــد .لــذا قویتریــن و ریشــهایترین عنصــر در
ایجــاد گرایــش بــه حضــور در مســجد بذرافکنــی
گزارههــای ایمانــی و بــاور بــه دخیــل بــودن مســجد
در امــر ســعادت اخــروی و ایجــاد حیــات ّ
طیبــه

فرزندان و اهالی
خود در نظر بگیرد،
مسجد میتواند
نقشی پررنگ و
بهشدت مؤثر ایفا
نماید

زمیــن مســاجد هســتند .خوشــا بــه حــال بنــدهای
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کــه در خانــه ،خــود را مطهــر و پــا ک ســازد (وضــو

چیــزی خواهــد آموخــت کــه وی را از ســقوط و

بگیــرد) و ســپس مــرا در خانــهام زیــارت نمایــد.

هال کــت نجــات دهــد یــا ســخنی خواهــد شــنید کــه

بدانیــد کــه واجــب اســت بــر زیارتشــده کــه زائــر

او را بــه راه هدایــت راهنمایــی کنــد یــا گناهــی را بــه

خــود را تکریــم و احتــرام نمایــد .در روایــت دیگــری

خاطــر تــرس از خــدا یــا حیــا تــرک خواهــد کــرد».

فرمودنــد کــه بشــارت ده بــر کســی کــه در تاریکــی
شــب بــه مســجد م ـیرود کــه در روز قیامــت منـ ّـور

همانطــور کــه واضــح اســت در دو روایــت فــوق
خداونــد متعــال از زبــان بــزرگان بــه دو دســته از

بــه نــور حاضــر خواهــد شــد».

انگیزههایــی کــه میتوانــد افــراد را مشــتاق بــه

در ایــن روایــت خداونــد متعــال اهــل مســجد

مســجد کنــد ،اشــاره نمــوده کــه اول انگیزههــای

را زائــران خــود معرفــی و مســجد را محــل زیــارت

معنــوی و مبتنــی بــر محبــت الهــی ،و دوم

و مالقــات معرفــی مینمایــد .چــه انگیــزه ایمانــی

انگیزههــای منفعتگرایانــه و عملــی در زندگــی

و معنــویای بــرای اهــل ایمــان قویتــر از اینکــه

روزمــره اســت.

خــود را زائــر خالــق ایــن عالــم بدانــد؟

"

ایجاد گرایش معنوی
و ایمانی بخش
مهمی از ایجاد
گرایش به مسجد
است که باید مورد
توجه قرار گیرد.
بدون ایجاد این
زمینهها شاید دیگر
راهبردها در ایجاد
رونق مسجد چندان
پاسخ درخوری

ندهد
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از ایــن روایــات انگیزهبخــش میتــوان اســتفاده

در برخــی روایــات بــه فایدههــای عملــی و

کــرد کــه ایجــاد گرایــش معنــوی و ایمانــی بخــش

تربیتــی کــه بــه اهــل مســجد میرســد اشــاره شــده

مهمــی از ایجــاد گرایــش بــه مســجد اســت کــه بایــد

و از ایــن طریــق انگیزههــای عملــی را نیــز بــه آن

مــورد توجــه قــرار گیــرد .بــدون ایجــاد ایــن زمینههــا

اضافــه مینمایــد تــا کســانی کــه انگیزههــای

شــاید دیگــر راهبردهــا در ایجــاد رونــق مســجد

ســودانگارانه در زندگــی میتوانــد بــرای آنهــا

چنــدان پاســخ درخــوری ندهــد .لــذا در ابتــدا و

گرایــش بــه مســجد ایجــاد کنــد نیــز از ایــن قافلــه

پیــش از همــۀ راهکارهــا ایجــاد انگیزههــای ایمانــی
بــر همــۀ راهکارهــای دیگــر تقـ ّـدم دارد.

عقــب نماننــد .بــرای مثــال از امــام علــی
ْ َ َ َ
روایــت شــده کــه فرمودنــدَ :
«مـ ِـن اخ َتلــف ِإلــى
َ
َ ً
ً
َ َ َ ْ َ
َّ َ
َْ َ
ـان أخــا ُم ْسـ َـتفادا
ـاج ِد أصــاب ِإحــدى الثمـ ِ
المسـ ِ
َ
َ
َ
ً
ْ ً
ً
َ ً
ً
َ
فِــي ا ّللـ ِـه أ ْو ِعلمــا ُم ْسـ َـت ْط َرفا أ ْو َآيــة ُم ْحك َمــة أ ْو َر ْح َمــة
َ
َ ً َ َ ً َ
ُم ْن َتظـ َـرة أ ْو ك ِل َمــة ت ْر َد ُعـ ُـه َعـ ْـن َر ًدى أ ْو َي ْسـ َـم ُع
َْ ً َ ْ ً َ
َ ً َ ُّ َ
َ ْ
ك ِل َمــة ت ُدلـ ُـه َعلــى ُهـ ًـدى أ ْو َيتـ ُـر ُك ذنبــا خشـ َـية أ ْو

یکــی از مهمتریــن و ارزشــمندترین نمونههــا
و مصادیــق ایجــاد چنیــن فضــای معنــوی و
گرایــش ایمانــی و قلبــی بــه مســجد را میتــوان در
ســیره معنــوی مرحــوم آی ـتاهلل میــرزا عبدالکریــم
حقشــناس ،امــام جماعــت مســجد امیــن الدولــه

َح َيـ ً
ـاء؛ ۲کســی کــه بــه مســجد رفتوآمــد کنــد ،یکــی
ً
از ایــن هشــت خیــر حتمــا بــه او خواهــد رســید:

دلکــش معنــوی افــراد مختلفــی را جــذب مســجد

یــا بــرادری کــه بــرای او در راه خــدا مفیــد باشــد

نمــود و شــا گردانی اهــل معنویــت تربیــت کــرد کــه

خواهــد یافــت یــا علــم جدیــدی خواهــد آموخــت

برخــی از آنهــا را میتــوان از اولیــای الهــی دانســت.

یــا معرفتــی اعتقــادی فــرا خواهــد گرفــت یــا رحمتی

از شــا گردان بینظیــر مرحــوم حقشــناس

کــه مــورد انتظــار اســت بــه او خواهــد رســید یــا

میتــوان از شــهیدی بزرگــوار نــام بــرد کــه بهحــق

مشــاهده کــرد .ایشــان بــا ایجــاد فضــای محبتــی و

ولــیای از اولیــای الهــی بــود؛ شــهید احمدعلــی

معمــول ایجــاد فضاهــای تشــویقی حالــت خوشــی

نیــری کــه در نوزدهســالگی بــه شــهادت رســید؛

بــرای فــرد ایجــاد میکنــد .ایــن مســئله میتوانــد

امــا قبــل از آن بــه مراتبــی از عرفــان دســت یافــت

توســط والدیــن در خانــواده بــرای ایجــاد حــس

و در معنویــت پیشــرفتهای بینظیــری داشــت.
ً
قطعــا میتــوان وی را محصــول مســجدی

خــوب و حالــت خــوش نســبت بــه مســجد مــورد

محبــت الهــی بــود.
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کارگــزاران مســجد :ازجملــه راهکارهــای
ایــن بخــش اســتفاده کارگــزاران مســجد

بــدون شــک ا گــر امــام جماعــت یــا امنــا و

از زیباییهــای هنــری اســت کــه بــا فضــای

خادمــان مســجد بتواننــد چنیــن فضایــی را در

مســجدی تطابــق دارد و میتوانــد فضــای مالیــم

مســجد ایجــاد کننــد ،جذابیتهــای معنــوی

طبــع بشــری ایجــاد نمایــد.

بهطــور قطــع اثــر خــود را خواهــد گذاشــت .هــر

خوشخلــق بــودن اهالــی مســجد ،بهویــژه

امــام جماعتــی بایــد یکــی از وظایــف خــود را ترویــج

خادمــان و امنــای مســجد میتوانــد گرایــش افــراد

چنیــن فضــای معنــویای بدانــد.

بــه مســجد را زیــاد کنــد؛ چهاینکــه بســیار دیــده
شــده کــه افــرادی بــا کجخلقــی اهالــی مســجد از

اصل دوم :ایجاد گرایش و جذابیتهای

مســجد فــراری شــده و حتــی از آن نفــرت پیــدا

ظاهری

کردهانــد.

ازجملــه اصــول مهــم ایجــاد گرایــش در انســان

ایجــاد فضایــی آزاد و جــذاب بــرای کــودکان

اســتفاده از اصولــی اســت کــه طبــع انســانی

میتوانــد در ایجــاد گرایــش آنــان بــه مســجد

بــه آن گرایــش دارد؛ همچــون اســتفاده بجــا از

کمــک شــایانی کنــد؛ بهطــوری کــه در نوجوانــی و

زیباییهــای ظاهــری ،ایجــاد فضــای آرام روانــی،

جوانــی نیــز ایــن گرایــش ادامــه پیــدا کنــد.

اســتفاده از رایحههــای خــوش کــه حالتــی مالیــم

در خاطــرات شــهید احمدعلــی نیــری کــه

طبــع انســان ایجــاد میکنــد یــا اســتفاده از

ذکــر آن در بــاال آمــد ،ایــن مســئله آمــده اســت

تشــویقهایی کــه میتوانــد حالــت روانــی خوشــی

کــه در مســجد شــا گردانی داشــت کــه خیلــی

در رابطــه بــا مســجد بــرای افــراد ایجــاد کنــد.

اهــل شــیطنت و بازیگوشــی بودنــد ،امــا شــهید

اســتفاده از راهکارهــای ذیــل کــه مربــوط بــه

نیــری نســبت بــه شــیطنت آنهــا بههیچوجــه

اصــول گرایــش ظاهــری اســت ،میتوانــد در شــرح

اهــل کجخلقــی و دعــوا و ســخن درشــت نبــود

وظایــف دو گــروه قــرار گیــرد:

و بــا مالیمــت و خوشــرویی برخــی تذکــرات الزم

1

والدیــن در خانــواده :والدیــن میتواننــد

را مــیداد کــه موجبــات فــرار بچههــا از مســجد

بــرای اهــل خانــواده خــود در رابطــه بــا

فراهــم نشــود.

مســجد فضایــی خــوش ایجــاد نماینــد .بهطــور

شماره8
تابستان1401

"

دانســت کــه محــل ترویــج معنویــت و عشــق و

اســتفاده قــرار گیــرد.

شاید در میان

راهکارهای جذب

به مسجد هیچچیز
مانند خوشخلقی
اهالی مسجد در
ایجاد گرایش و
ْ
جذابیت مفید و
کارساز نباشد

شــاید در میــان راهکارهــای جــذب بــه
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مســجد هیچچیــز ماننــد
خوشخلقــی اهالــی مســجد
ْ
جذابیت
در ایجــاد گرایــش و
مفیــد و کارســاز نباشــد
پینوشت
 .۱شیخ صدوق ،ثواب
شماره8
تابستان1401

األعمال و عقاب األعمال،
ج ،۱ص.۲۶
 .۲همو ،من ال يحضره
الفقيه ،ج ،۱ص.۲۳۷
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ادب از که آموختی؟
از منافقان!

شماره8
تابستان1401

هادی عجمی

شــما به رفتــار خودتــان در هیئتامنا

میتــوان از منافقــان هــم درس ادب آموخــت؛

چــه نمــرهای میدهیــد؟ بــه جمــع

آنچــه را انجــام میدهنــد تــرک کنیــم!

مؤمنانــه خــود در هیئتامنــای
مســجد ،چــه نمــرهای میدهیــد؟
بــرای نمــره دادن بــه هــر کاری ،دو

پرده اول :اجتماعی منافقانه
قرآن جمع منافقان را اینگونه ترسیم میکند:

چیــز را بایــد بدانیــم :درســت انجــام دادن آن کار

ا گــر بــرای کاری ایمانــی ،دعــوت بــه همــکاری
ََ َ ْ
نافقيـ َ 
ـن
میشــوند ،دور میشــوند« :رأيْــت ال ُم ِ
ً
ون َع ْنـ َ
َي ُصـ ُّـد َ
ـك ُصـ ُـدودا».

در جامعــه اســامی ،دو مــدل تجمــع را قــرآن

همیشــه بهدنبــال فریــب هســتند؛ امــا

ترســیم کــرده اســت :جمــع مؤمنانــه و جمــع

حواسشــان نیســت کــه خــدا آنهــا را فریــب داده
َ ْ
َ ُ ُ َ َ
ـون ا ّللـ َـه َو ُهـ َـو
خادعـ
نافقيـ 
ـن ي ِ
اســت«ِ :إ ّن ال ُم ِ
۱
خاد ُع ُهـ ْـم ».
ِ

جمــع مؤمنانــه را بدانیــم و خــود و جمــع

بهجــای اینکــه امــر بــه خوبــی کننــد ،بــه

خــود را بهســمت آن نزدیــک کنیــم .از طرفــی،

بدیهــا دســتور میدهنــد .از کارهــای خــوب

شــاخصههای جمــع منافقانــه را بدانیــم و خــود

نهتنهــا حمایــت نمیکننــد ،بلکــه از آن نهــی هــم
ْ
ُ
ـون َو ْال ُمنافقـ ُ
«ال ُمناف ُقـ َ
ـات َب ْعض ُهـ ْـم ِمـ ْـن
میکننــد:
ِ
ِ

چگونــه اســت؟ اشــتباه انجــام دادن آن بــه چــه
شــکلی اســت؟

منافقانــه .بــرای اینکــه بدانیــم جمــع مؤمنانــه
چگونــه بایــد باشــد ،الزم اســت شــاخصههای

و جمــع خــود را از آن پرتــگاه دور کنیــم .پــس

نقاشی آبرنگ ،اثر استاد میشا شهبازیان
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ْ
َ ْ ْ َ ََْ َ َ ْ
َ
َ
وف».
ب ْعـ ٍـض يأ ُمـ ُـر ون ِبال ُمنكـ ِـر َو ينهـ ْـون عـ ِـن ال َم ْعـ ُـر ِ

۲

دســتی بــه انفــاق و بخشــش ندارنــد؛ چــون
ْ ُ َ َ
ـون أ ْي ِد َي ُهـ ْـم
خــدا را فرامــوش كردهانــد«َ :و َيق ِبضـ
َ
َ ََ
۳
ن ُســوا ا ّللـ َـه فن ِسـ َـي ُه ْم».
قــدرت و حکمــت مؤمنــان را کــه میبیننــد،
بهجــای اینکــه بفهمنــد علتــش تــوکل مؤمنــان
شماره8
تابستان1401

بــه خداونــد اســت ،میگوینــد مؤمنــان ،مغــرور
ْ َ ُ ُ ْ ُ َ َّ
ُُ
ـون َو الذيـ َـن ف ـي قل ِوب ِهـ ْـم
نافقـ 
هســتند«ِ :إذ يقــول ال ُم ِ
َ
ٌ َ
ّ َ َ َ َ
لاء ُ
دين ُهـ ْـم َو َمـ ْـن َي َتـ َـوك ْل َعلــى ا ّللـ ِـه فـ ِـإ ّن
َمـ َـرض غـ َّـر هـ ُـؤ ِ
َ
۴
ا ّللـ َـه َعزيـ ٌـز َحكيـ ٌـم».
ُ
تــا مشــکلی پیــش میآیــد ،غــر میزننــد کــه
ْ
ُ
پــس وعــده خــدا چــه شــد؟«َ :و إ ْذ َي ُقــول ال ُمناف ُقـ َ
ـون
ِ
ِ
َّ
ُُ
َ َ َ َ َّ ُ َ َ ُ ُ ُ َّ
ٌ
َو الذيـ َـن فـي قل ِوب ِهـ ْـم َمـ َـرض مــا وعدنــا اللــه و رســوله ِإلا
ً
ُ
۵
غـ ُـر ورا».
از دل ،کارهــای خــوب را کــه قبــول ندارنــد؛
امــا هنگامــی کــه بــه مؤمنــان میرســند ،قســم
دروغ میخورنــد کــه مــا بــا شــما هســتیم«ِ :إذا
َ َ ْ ُ ُ َ ُ َ ْ َ ُ َّ َ َ
ُ َ
ـك ل َر ُســول ا ّللـ ِـه َو
ـون قالــوا نشــهد ِإنـ
نافقـ 
جــاءك الم ِ
َّ ُ َ ْ َ ُ َّ َ َ َ ُ ُ ُ َ َّ ُ َ ْ َ ُ َّ ْ
نافقيــنَ
ُ
اللــه يعلــم ِإنــك لرســوله و اللــه يشــهد ِإن الم ِ
َ
۶
كاذ ُبــون».
ل ِ
ایــن قســم دروغ را ســپر قــرار میدهنــد تــا
شــناخته نشــوند و بهتــر بتواننــد مانــع کاری
َ ً َ ُ
َّ َ ُ َ َ
خــوب شــوند« :اتخــذوا أ ْيمان ُهـ ْـم ُج ّنــة ف َصـ ّـدوا َعـ ْـن
ُ
كانــوا َي ْع َم ُلـ َ
۷
َســبيل ا َّللـ ِـه إ َّن ُهـ ْـم سـ َ
ـون».
ـاء مــا
ِ
ِ
ْ
امــا در دل آیــات خداونــد و کارهــای مؤمنانــه را
ْ
َ َ ْ َ َّ َ َ َ ْ ُ ْ
ـاب
مســخره میکننــد« :و قــد نــزل عليكــم فِــي ال ِكتـ ِ
ُ
َ َْ
ُ
َْ
۸
ـات ا ّللـ ِـه ُيكفـ ُـر ِبهــا َو ُي ْسـ َـت ْه َزأ ِبهــا».
أن ِإذا َسـ ِـم ْعت ْم آيـ ِ
پرده دوم :اجتماع مؤمنانه
مؤمنــان بــه هــر آنچــه ســخن خداونــد باشــد،
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ایمــان دارنــد و فقــط دنبــال اطاعــت از ســخن
ُْ َ َ
َ َ َّ ُ
خدایــی هســتند« :آمــن
الر ُســول ِبمــا أنـ ِـزل ِإل ْيــهِ
ْ َ ّ َ ْ ُ ْ ُ َ ُ ٌّ َ َ َّ
َ
لائ َك ِتــهِ وَ
َ
ِمــن ر ِبــهِ و المؤ ِمنـ 
ـون كل آمــن ِباللـ ِـه و م ِ
َ
ْ ُ ُ َ ُ
ُ
َُ ُّ
َ
َ
ْ
َ
ك ُت ِبــهِ َو ُر ُسـ ِـلهِ لا نفـ ِـرق بيــن أحـ ٍـد ِمــن رسـ ِـلهِ و قالــوا
َ
َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ َّ َ َ ْ َ ْ
ُ ۹
ـك ال َمصيــر».
سـ ِـمعنا و أطعنــا غفرانــك ربنــا و ِإليـ
مؤمنــان از حرفهــای ایمانــی لــذت میبرنــد و
هــر ســخن درســتی را میپذیرنــد« :إ َّن َمــا ْال ُم ْؤم ُنـ َ
ـون
ِ
ِ
َّ
ُ َ َّ ُ َ َ ْ ُ ُ ُ ُ ْ َ ُ َ ْ
كــر اللــه و ِجلــت قلوبهــم و ِإذا ت ِليــت
الذيـ َـن ِإذا ذ ِ
ً
ََْ ْ ُ ُ َْ
۱۰
زادت ُهـ ْـم إيمانــا».
علي ِهــم آياتــه
وقتــی مشــکلی در راه خیــر بهوجــود میآیــد،
نهتنهــا ناامیــد نمیشــوند کــه میگوینــد ایــن
همــان وعــده خداونــد اســت؛ (زیــرا میداننــد در
حــال امتحــان در راه خیــر هســتند)؛ درنتیجــه
در مشــکالت حتــی ایمــان و تسلیمشــان بیشــتر
َ َ َّ َ َ ْ ُ ْ ُ َ ْ َ ْ َ ُ
ـزاب قالــوا ه ـذا
میشــود« :و لمــا رأ المؤ ِمنــون الأحـ
ُ
ُ
َ َ
َ َ
ُ
َ
ُ
ُ
مــا َو َع َدنــا ا ّللـ ُـه َو َر ُســول ُه َو َصـ َـدق ا ّللــه َو رســوله َو مــا
َّ
ً َ
َ
۱۱
زاد ُهـ ْـم ِإلا إيمانــا َو ت ْســليما».
در راه خیــر ،شــک و تردیــدی ندارنــد؛ بلکــه
در راه خداونــد از مــال و حتــی جــان خــود مایــه
ْ ْ ُ َ َّ
َّ
َ
ـون الذيـ َـن َآم ُنــوا ِبا ّللـ ِـه
میگذارنــد«ِ :إن َمــا ال ُمؤ ِمنـ
َ ُ َ
َو َر ُســولِهِ ُثـ َّـم َلـ ْـم َي ْر ُ
وال ِهـ ْـم َو
تابــوا َو جاهــدوا ِبأ ْم ِ
ُ
َ
َّ
َ ُ ُ َّ ُ
۱۲
أ ْن ُف ِســه ْم ف ـي َ
الص ِادقــون».
ولئــك هــم
ـ
س
ـبيل اللـ ِـه أ ِ
ِ
ِ
دنبــال کارهــای بیهوده و ظاهرســازی نیســتند:
َّ
َّ ْ
۱۳
َ«و الذيـ َـن ُهـ ْـم َعـ ِـن اللغـ ِـو ُم ْع ِر ُضون».
ا گــر بــا کارهــای بيهــوده و ظاهرســازی برخــورد
َّ ْ
كننــد ،بزرگوارانــه از آن مىگذرنــد«ِ :إذا َمـ ُّـر وا ِباللغـ ِـو
ً
ُ
۱۴
كرامــا».
َمـ ّـر وا ِ
ا گــر کاری یــا چیــزی بــه آنهــا ســپرده شــود،
َّ
َ
ُ
مانات ِهـ ْـم َو
امانــتدار هســتند«َ :و الذيـ َـن هـ ْـم ِلأ ِ
راعـ َ
َع ْهدهـ ْـم ُ
۱۵
ـون».
ِ ِ

َّ
هیـچگاه ،شــهادت باطــل نمىدهنــد«َ :و الذيـ َـن
لا َي ْشـ َـه ُد َ
ُّ َ ۱۶
ون الــز ور».

مــا درصــدی از خوبیهــا را داریــم و از برخــی
نشــانههای ایمانــی دور هســتیم؛ درنتیجــه ا گــر
حرکتــی غیرمؤمنانــه در هیئتامنــا دیدیــم ،بایــد

قاضی دیگران نشویم!

بــا گذشــت و مــدارا از آن گــذر کنیــم و بدانیــم کــه

آنچــه را قــرآن گفتــه اســت ،بــرای نمــره دادن

حتــی ا گــر پیامبــر هــم باشــیم ،غیــب هــم بدانیــم،

بــه دیگــران نیســت! قــرار نیســت ایــن عناویــن

معجــزه هــم داشــته باشــیم؛ امــا ا گــر بــا یکدیگــر

را دســتمان بگیریــم و در زندگــی و رفتــار دیگــران

نــرم نباشــیم ،نهتنهــا اطــراف مــا خالــی میشــود:
َ ًّ
َ
َ
َ ُ
اهَّلل ِل ْنـ َـت ل ُهـ ْـم َو لـ ْـو ك ْنـ َـت فظــا
«ف ِبمــا َر ْح َمـ ٍـة ِمـ َـن ِ
َ َ
ــن َح ْول َ
ليــظ ْال َق ْلــب َال ْن َف ُّضــوا ِم ْ
ــك» ۱۹بلکــه در
غ
ِ
ِ

دقــت کنیــد کــه بفهمیــم مؤمــن هســتند یــا
منافــق! قــرآن بهصراحــت دســتور میدهــد کــه
َُ
بدگمانــی ،تجســس و غیبــت ممنــوع« :يــا أ ّي َهــا
َّ
َ ً َ َّ
الظـ ّـن إ َّن َب ْعـ َ
ـض
الذيـ َـن َآم ُنــوا ْاج َت ِن ُبــوا كثيــرا ِمــن
ِ ِ
َّ
ُ ُ
الظـ ّـن إ ْثـ ٌـم َو لا َت َج َّس ُســوا َو لا َي ْغ َتـ ْ
۱۷
ـب َب ْعضك ـم».
ِ ِ
ایــن دو تصویــر کــه خداونــد از دو مــدل
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مشــاجره ،بــاد و ابهــت مــا هــم خالــی میشــود« :ال
َت َ
ُ ُ ْ ۲۰
ناز ُعــوا َف َت ْف َش ُــلوا َو َت ْذ َه َ
ــب ريحكــم».
نتیجــه اینکــه در برخــورد بــا رفتــار خــود دقــت
کنیــم و شــاغول بیندازیــم کــه ذرهای بهســمت

اجتمــاع مؤمنانــه و منافقانــه ترســیم میکنــد،

صفــات جمــع منافقانــه پیــش نرویــم! امــا در مــورد

بــرای ایــن اســت کــه مؤمنــان در رفتــار خــود دقــت

دیگــران ،ذرهای مــدارا را فرامــوش نکنیــم! ولــی تــا

کننــد تــا ذرهای بــه مرزهــای نفــاق نزدیــک نشــوند؛

جایــی کــه میتوانیــم یکدیگــر را در راه رســیدن بــه

زیــرا نفــاق چنــان مخفــی اســت کــه ممکــن اســت

قلــه و مراتــب بــاالی جمــع مؤمنانــه کمــک کنیــم

خــود فــرد حتــی ندانــد کــه رفتــاری منافقانــه
داشــته اســت!

پینوشت
 . 1سوره نساء ،آیه.61

 .۲همان ،آیه.142

 .۳سوره توبه ،آیه.67
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هیئتامنــای مســجد ،هیئتــی مؤمنانــه

نشــانههای جمعــی مؤمنانــه نزدیکتــر شــود« :يــا
َ ُ َّ
َ َ ُ َ َ ْ ّ َ َّ ْ
التقــوى».
أ ّي َهــا الذيـ َـن َآم ُنــوا  ...تعاونــوا علــى ال ِبـ ِـر و
از طرفــی ا گــر اشــتباهی از یکدیگــر مشــاهده

 .۱۵سوره فرقان ،آیه.72

کردنــد و دیگــران را در راه اشــتباه و ســخن باطــل

 .۱۷سوره فرقان ،آیه .۱۸ .72سوره حجرات ،آیه.12

یافتنــد ،بایــد توجــه داشــته باشــند کــه در جمــع

 .۱۹سوره مائده ،آیه.2

 .۲۰سوره آلعمران ،آیه.159

مؤمنانــه هســتند؛ نــه جنــگ حــق و باطــل! همــۀ
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فرصتی در یک ازدحام
درباره شکلگیری مساجد در جوامع غیراسالمی و نقش آن در هدایت مردم
مهدی رزاقی طالقانی

مقدمهای بر وجود مسجد در جوامع

بیــان شــود کــه بــا رویکــرد مســئلهمحور مســیر

غیراسالمی

گذشــته بهســهولت قابلرصــد و ارزیابــی ،و مســیر

نــام مســجد در جوامــع غیراســامی امــروز از

18

آینــده روشــن و ســازنده خواهــد شــد.

دو منظــر ســرخط رســانهها قــرار میگیــرد .یکــی از

نــام مســجد در جوامــع غیراســامی بایــد

حیــث گســترش ســاخت مســاجد در ایــن جوامــع

بــه ســالهای فتوحــات اســامی بازگــردد کــه

و دیگــری از حیــث حمــات گاهوبیــگاه گروههــای

شــهرهای تسخیرشــده توســط مســلمانان دارای

افراطــی بــه ایــن مســاجد کــه خــود مولــود مســائل

مســجد میشــدند و ســاخت بنــای مســجد

گونا گونــی اســت کــه میتــوان بــه آنهــا بهصــورت

درواقــع برافراشــتن پرچــم فتــح نیروهــای

جزئــی و کالن پرداخــت.

مســلمان بــود .دربــاره کارکــرد چنیــن مســاجدی

بههرصــورت و از هــر منظــری مســجد در

بایــد تحقیقــات مســتقلی صــورت پذیــرد ،امــا

جوامــع اســامی یــک مســئله اســت و نیازمنــد

آنچــه امــروز بهوضــوح از کارکــرد ایــن ابنیــه

پایــش دقیقــی کــه نشــان دهــد چــه کارکــردی دارد

قابلتشــخیص اســت ،ایــن اســت کــه مســجد

و چــرا بــرای جوامــع غیراســامی یــک فرصــت و

زیربنــای اقدامــات آتــی اســام در حوزههــای

بــرای دولتهــا و کارتلهــا و بنیادگرایــان از منظــر

تبلیــغ دیــن و فرهنــگ و تربیــت اســامی و

امنیتــی و دینــی و سیاســی بــه یــک مســئله تبدیــل

همچنیــن مکانــی بــرای دیوانســاالری دینــی

شــده اســت .بنابرایــن پربیــراه نخواهــد بــود ا گــر

و رفعورجــوع امــور اقتصــادی و حمایتــی و

مسجد شهر کلن ،آلمان
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ســازماندهی دولــت اســامی بهشــمار میرفــت.

مسجد ،جوامع غیراسالمی و فرصت هدایت

از ایــن منظــر بهروشــنی نــام قدیمیتریــن

امــروزه امــا مســجد در جوامــع غیراســامی

مســجد بناشــده در جوامــع غیراســامی روشــن

بهوفــور در حــال افزایــش اســت .مســلمانانی

نیســت .در ایــران مســجد جامــع فهــرج یــا

کــه در ایــن جوامــع زندگــی میکننــد در طــول

مســجد امــام حســن را قدیمیتریــن مســجد

یــک قــرن گذشــته بــا اهــرم افزایــش جمعیــت و

میداننــد کــه در نیمــۀ اول قــرن یکــم هجــری

بهرهگیــری از ظرفیتهــای قانونــی و البتــه مقابلــه

بنــا شــده اســت .در افریقــا مســجد عتیــق در

بــا تصویــر هراسانگیــز از اســام توانســتهاند

لیبــی بهعنــوان قدیمیتریــن مســجد شــناخته

هــزاران مســجد را از افریقــای مرکــزی تــا امریــکای

میشــود .مســجد جامــع قرطبــه یــا مزکیتــا ،واقــع

شــمالی و جنوبــی احــداث کننــد و دریچ ـهای نــو

در اندلــس یــا اســپانیای امــروزی را قدیمیتریــن
ً
مســجد در اروپــا میداننــد کــه ســاخت آن تقریبــا

محتــاج معنــا بــاز کننــد.
بــه روی بشــریت
ِ

آمارهــا نشــان میدهــد کــه تعــداد مســاجد و

دو قــرن و نیــم بهطــول انجامیــد کــه درنهایــت

مرا کــز فرهنگــی در اروپــا گســترش چشــمگیری

در ســال  ۷۸۶میــادی توســط عبدالرحمــن اول

داشــته اســت .شــبکه خبــری العیــن در ســال 2017

ســاخته شــد و بعــد از تصــرف مجــدد شــهر کوردوبــا

میــادی تعــداد مســاجد در اروپــا را  13181اعــام

توســط اســپانیاییها بــه کلیســا تبدیــل شــد.

کــرد کــه در ایــن مســاجد نمــاز جمعــه و روزانــه

19

امنیــت تعریــف نســبی دارد ،بیشــتر شــد و تحــت

اقامــه میگــردد.

۱

ایــن در حالــی اســت کــه در چنــد دهــه اخیــر
مســلمانان اروپــا تحــت فشــارها و تنگناهــای
شــدیدی هســتند کــه احــداث مســجد را بــا
دشــواریهای زیــادی مواجــه کــرده اســت .امــا
عملکــرد ذاتــی مســاجد موجبــات رونــد رو بــه رشــد
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غیراســامی آغــاز شــد.

2

مسجد و وحدت
در ســطور پیــش بیــان شــد کــه مســجد

احــداث و گرایــش بــه ایــن مــکان مقــدس را ایجــاد

در جوامــع تازهمسلمانشــده مرکــز اداره امــور

کــرده اســت.

مســلمین بــود و بــا کمــی انعطــاف ،امــروزه در

مؤلفههــای اصــل و ذاتــی مســجد در اروپــا

جوامــع غیراســامی ،مرکــز و نمــاد وحــدت

ن ســالها بســیاری از برنامهریزیهــای
طــی ایــ 

مســلمانان اســت و بســیاری از تصمیمــات عمــده

هراسانگیــز از اســام را تحــت تأثیــر قــرار داده

و جزئــی حقــوق مســلمانان در آن کشــورها و حــل

کــه شــناخت آنهــا درواقــع شــناخت کارکردهــای

مشــکالت آنهــا بــه دســت یکدیگــر در مســاجد

مســجد بــرای پیشــبرد اهــداف عالیــه اســام در

صــورت میپذیــرد .هرچــه میــزان کیفیــت زندگــی

میــان بشــریت اســت.

مســلمانان در جوامــع غیراســامی از طریــق

1

همیــن کارکردهــای همافزایانــه در مســجد باالتــر
مسجد و آرامش
بیشــترین تــاش

مــیرود ،جلــوه ســبک زندگــی اســامی تجلــی
گروههــای افراطــی

بیشــتری خواهــد داشــت و در پرتــو ایــن تجلــی

ضداســامی در تروریســمخیز نشــان دادن

میتــوان گرایــش وجدانهــا و فطرتهــای پــا ک

مســجد در جوامــع غیراســامی بــوده اســت .آنهــا

بــه اســام را شــاهد بــود.

بــا تحریــک احساســات اســامی نمازگــزاران از
طریــق حملــه بــه مســجد و آتــش زدن قرآنهــا
ســعی در ایجــاد وا کنــش عصبــی و خشــونتبار
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ایــن آرامــش ذاتــی مــوج نــو اســامآوری در جوامــع

3

مسجد و شوکت
ایــن خاصیــت مســجد و عبــادات جمعــی

از پایــگاه مســجد بــر ضــد شــهروندان آن جوامــع

اســت کــه بــرای مســلمانان شــوکت و اعتبــار بهثمــر

داشــتند کــه در چندیــن مرحلــه موفــق بــه ایــن

مـیآورد .نظــم مثالزدنــی و فــرم زیبــای نمازهــای

کار شــدند ،امــا بــا عقالنیــت دینــی کــه علمــای

جماعــت چیــزی نیســت کــه از چشــم مردمــان

دینــی در مســاجد ترویــج کردنــد ،بهمــرور از

رهاشــده در جوامــع پیشــرفته و غیرپیشــرفته

ایــن وا کنشهــا کاســته شــد و از آن ســو مشــت

دور بمانــد .مســجد نمــاد شــوکت مســلمانان

گروههــای افراطــی را بــرای اهالــی مســجد بــاز

اســت و ایــن شــوکت ،هــم قــدرت جــذب دارد،

کــرد .وقتــی مســجد خانــه آرامــش و عبــادت و

هــم خاصیــت دفاعــی .یعنــی اجــازه تعــرض بــه

آمــوزش شــد ،گرایــش بــه آن در جوامعــی کــه

جامعــه مســلمانان را نخواهــد داد و ایــن در کنــار

ایجــاد عظمــت ،میتوانــد مزیــت نســبی خوبــی

ازدواج ،رفــع مســائل روزمــره زندگــی ،حــل

بــرای مســلمانان و تازهمســلمانان در جامــع

تنگناهــای مالــی و  ...بخشــی از آن چیــزی اســت

غیراســامی ایجــاد کنــد.

کــه مســلمانان جوامــع غیراســامی در ارتبــاط بــا

4

مســجد قــادر بــه حــل آنهــا خواهنــد شــد و ایــن از
مسجد و پیشگیری از بنیادگرایی و
تروریسم مذهبی

مســلمان جدامانــده از مســجد مثــل تــن

جدامانــده از ســر اســت کــه ا گــر قــادر بــه حرکــت

بــرکات مســجد اســت.

6

مسجد و جذب غیرمسلمانان
مســجد بهعلــت دارا بــودن ذات منطقــی

هــم باشــد ،قــادر بــه جهتگیــری صحیــح و
ً
اندیشــه نیســت .مســاجد عمومــا منبــع تعالیــم

بــوده و درواقــع مســجد ـ مدرسـ ه بخشــی از منطــق

دینــی اصیــل اســامی هســتند و ارتبــاط بــا آنهــا

دینــی مســلمانان بــوده ،قــادر اســت اذهان روشــن

زندگــی مســلمان ســا کن جامعــه غیراســامی را

جویــای حقیقــت را در دل جوامــع غیراســامی بــه

بــه تعــادل میکشــاند .عــدم ارتبــاط بــا مســجد

خــود جــذب کنــد و از تعالیــم دیــن مبیــن اســام

میتوانــد بــرای مســلمان تحــت فشــار ســا کن

ســیراب ســازد .امــروز علیرغــم ازدحــام جهانــی

در جوامــع غیراســامی ،آثــاری چــون ایجــاد

کــه دائرمــدار رســانه میچرخــد ،انســانهای

تنشهــای روانــی ،ازخودبیگانگــی و سرگشــتگی

جویــای حقیقــت بســیاری بــه اســام گرایــش

را بههمــراه بیــاورد کــه از دل چنیــن وضعیتــی

یافتهانــد و نقــش مســاجد جوامــع غیراســامی در

گرایــش بــه گروههــای تروریســتی و بنیادگرایــی

ایــن میــان بهشــدت پررنــگ اســت.

ایجــاد خواهــد شــد و دســتگاه جــذب ایــن
گروهکهــا دام خــود را بــر راه چنیــن افــرادی پهــن
میکننــد و انتهــای چنیــن مســیری داعــش اســت
کــه هــزاران هــزار جــذب از دل جامعــه مســلمانان
اروپــا داشــت.

5

و علمــی خــود کــه از دیربــاز همــراه بــا مــدارس

7
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مسجد و توسعه گفتوگوی
مسلمانان با غیرمسلمانان

بنیــاد تحقیقــات آلمــان در فاصلــه ســالهای

 ۲۰۰۰تــا  ،۲۰۰۶از پــروژهای تحقیقاتــی بــا عنــوان
«درگیــری بــر ســر نمادهــای اســامی :مســاجد

مسجد و همگرایی دینی

و مؤذنهــا در شــهرهای آلمــان» حمایــت کــرد.
ایــن پــروژه تحقیقاتــی در مؤسســه پژوهشــی

نخســتین آن در مدینــه تــا
مســجد ،از
ِ
مســاجد امــروزی ،محــل حــل مســائل مســلمانان

درگیریهــای میانمنطقــهای و خشــونت در

بــوده و اســت و مســلمانان در جریــان رفتوآمــد

دانشــگاه بیلهفلــد انجــام شــد و نتایجــش در

بــه مســجد ،بــا مســائل و مشــکالت هــم آشــنا شــده

ســال  ۲۰۰۶در کتــاب «منــاره؛ درگیریهــای

و اســباب حلوفصــل آنهــا را فراهــم میکننــد.

فرهنگــی ـ سیاســی بــر ســر نمادهــای اســامی»
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مسجد مرکزی لندن ،انگلستان
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منتشــر شــد .یــورگ هوترمــان ،مســئول ایــن

گرونــدگان بــه مســیر حقیقــت .هرقــدر پتانســیل

پــروژه تحقیقاتــی ،هنــگام انتشــار نتایــج پژوهــش

کنشهــا و وا کنشهــای اصیــل مســجد در

تأ کیــد کــرد« :درگیریهایــی کــه در جامعــه آلمــان

مســائل اجتماعــی آزادتــر شــود ،عقالنیــت دینــی

بــر ســر ســاخت مســاجد روی میدهــد ،باعــث

کــه عامــل توســعه و نفــوذ اســام در قلــوب و

نزدیکتــر شــدن مســلمانان و غیرمســلمانان

اندیشــه انسانهاســت ،روی خــود را بیشــتر

بــه یکدیگــر میشــود» .بــه اعتقــاد او ،بحــث بــر

نشــان خواهــد داد و فرصتهــای اسالمهراســی

ســر مســائل مختلــف میتوانــد جامعــه را متحــد

روزبــهروز بــرای مخالفــان دیــن خاتــم بســتهتر از

کنــد و شــهروندان از ایــن طریــق درک بهتــری

قبــل خواهــد شــد و چنیــن رویــدادی میتوانــد

از یکدیگــر پیــدا میکننــد .بــه گفتــه هوترمــان،

نویدبخــش اتفاقــات خوبــی بــرای اســام و

وقتــی مســلمانان قصــد ســاختن مســاجد را

مســلمانان سرتاســر جهــان باشــد

دارنــد ،ارتبــاط بــا جامعــه ا کثریــت اجتنابناپذیــر

پینوشت

میشــود .ایــن فرصتــی بــرای جامعــه مســلمانان

 .۱خبرگزاری شبستان« ،اینفوگرافی تعداد مساجد در

اســت تــا از طریــق گفتگــو دربــاره ســاخت مســاجد،

اروپا» ،۱۳۹۷/۰۱/۱۲ ،شناسه خبر.۶۹۶۳۱۱ :

روابــط خــود را بــا جامعــه اروپایــی توســعه دهنــد.

۲

 .۲خبرگزاری بین المللی قرآن« ،ساخت مساجد در

مســجد بــا کارکــرد اصیــل دینــی خــود مجالــی

اروپا؛ عامل همبستگی اجتماعی»،۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ،

اســت در جوامــع غیراســامی بــرای هدایــت
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شناسه خبر.۳۸۳۴۸۵۹ :

رونق خانه خدا
آبادانی دین و دنیا
حسن علیآبادی

مســجد بهعنــوان یکــی از مرا کــز مهــم اجتماعــی

مــردم تأميــن شــده اســت و دولتهــا اعتبــاری

کــه خدمــات متعــددی بــه همــگان ارائــه میدهــد،

بــرای هزینههــای جــاری و عمرانــی مســاجد درنظــر

نیازمنــد زیرســاخت مالــی قدرتمنــدی اســت کــه

نگرفتهانــد.
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بتوانــد نیازهــای خــود و عمــوم مــردم را تأمیــن کنــد.

پــس از انقــاب نیــز تنهــا نهــادی کــه در حــوزه

اســتفاده از موقوفــات مســجد یکــی از مــواردی

مســاجد برپــا گردیــد ،مرکز رســیدگی به امور مســاجد

یســازد.
اســت کــه احتیاجــات مســجد را بــرآورده م 

اســت کــه وظیفــه آن ،بــا همراهــی ســازمان تبلیغــات

ازجملــه ایــن موقوفــات میتــوان بــه ســاخت مغــازه

کشــور ،تأمیــن نیازهــای تبلیغــی و اعــزام روحانــی و

و بــازار اشــاره کــرد کــه عــاوه بــر تأمیــن نیــاز عمــوم

تعییــن خــادم ایــن نهــاد دینــی اســت؛ ولــی در امــور

مسجد برای ایجاد

مــردم ،رونــق اقتصــادی مســجد را هــم بهدنبــال

مدیریتــی و اعتبــاری آن دخالتــی نمیکنــد.

جریان فرهنگ دینی

خواهــد داشــت.
ایــن پایــگاه محــوری دیــن و مذهــب ،از زمــان

عمــوم برنامههــای مســاجد در ایام مناســبتی که
اوج آن در مــاه مبــارک رمضــان و ّ
محرم و صفر اســت،

نیازمند حمایت

تأســیس آن در صــدر اســام تا کنــون ،بهشــکل

از طریــق نــذر تأمیــن میشــود .در مــواردی همچــون

مردمــی اداره شــده و نفــوذ و دخالــت حکومتــی

امــور جــاری و عمرانــی مســاجد نیــز کمکهــای

در امــور آن وجــود نداشــته؛ زیــرا زیربنــای مســجد

عمومــی و مردمــی اســت کــه نقشآفرینـ ِـی محــوری

شــکل گرفتــه اســت.
ایــن ویژگـ ِـی همگانــی بــودن مســجد زمینهســاز

حضــور همگانــی مــردم بــا نظرهــای گونا گــون اســت
کــه بــرای عبــادت و همچنیــن ســاخت اجتمــاع
دینــی همبســتگی و یکرنگــی مییابنــد.
بــر ایــن اســاسدرآمــد مســاجد همیشــه از ســوی

"

اعتقــادی و براســاس بــاور الهــی عمــوم مســلمانان

دائم و پرقدرت مالی
و اقتصادی است

دارد.

امــا بــا اینهمــه مســجد بــرای ایجــاد جریــان
فرهنــگ دینــی نیازمنــد حمایــت دائــم و پرقــدرت
مالــی و اقتصــادی اســت.
در یکــی دو دهــه اخیــر مجموعههــای حکومتــی،
شــهرداری برخــی مرا کــز اســتانها ،بــرای
ازجملــه
ِ
تقویــت بیشــتر تــوان مالــی مســاجد اجــازه ســاخت
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جــواب :ا گــر

بــرای

رایــگان صــادر کردهانــد .بــا ایــن رونــد تعــداد زیــادی

صحــن مســجد بخشــیده

از مســاجد در برخــی شــهرها بــه ســاخت یــک مرکــز

و خریدهانــد ،جایــز نیســت

تجــاری روی آوردهانــد .در بعضــی شــهرها نیــز با توجه

بــه مغــازه تبدیــل کننــد؛

بــه بهرهمنــدی مســجد از زمیــن حاصلخیــز یــا خانه

مگــر اینکــه هنــوز وقــف

موقوفــه ،از درآمــد حاصــل از اجــاره آن ،هزینــه مــورد

نشــده و صاحبــان پــول بــه

نیــاز ایــن نهــاد دینــی را بــرآورده میســازند.

آن راضــی باشــند.

ایــن راهکارهــا ا گرچــه از جهتــی راهگشاســت،

همچنیــن از آیــتاهلل

امــا چالشهــا و آســیبهایی بــه همــراه دارد کــه در

مــکارم شــیرازی ،از مراجــع

ادامــه بــه بخشــی از آن اشــاره میشــود.

تقلیــد ،پرســیده شــده کــه
آیــا میتــوان بخشــی از

ممنوعیت تغییر کاربری زمین و فضای وقفی

مســجد ،مثــًا زیرزمیــن آن را بــه آشــپزخانه تبدیــل

مسجد

نمــوده یــا در بازســازی ،چنــد مغــازه درســت کــرده و

ی اســت کــه امــکان
زمیــن مســجد موقوفــها 

"

زمین مسجد
موقوفهای است که
امکان تغییر در آن از
جهت شرعی وجود
ندارد؛ چنانکه
در فتاوای مراجع
نیز به این امر

اجــاره داده شــود؟

تغییــر در آن از جهــت شــرعی وجــود نــدارد؛

ایشان در پاسخ به این استفتا گفتهاند:

چنانکــه در فتــاوای مراجــع نیــز بــه ایــن امــر

اجــاره دادن مســاجد تحــت هیــچ عنــوان جایــز

اشــاره شــده اســت .امــا تغییــر کاربــری موقوفــات

نیســت .توضیــح آنکــه گاهــى قســمتى از مســجد را

وابســته بــه مســجد کــه محیــط مســجد محســوب

تبدیــل بــه منبــع درآمــدى بــراى مســجد میکننــد،

نمیشــوند ،اشــکالی نــدارد.

مثــًا زیرزمیــن آن را بــه آشــپزخانه تبدیــل میکننــد

در ایــن خصــوص بــه فتــوای رهبــر انقــاب کــه در
ّ
پایــگاه اطالعرســانی معظملــه درج شــده اســت،

و کرایــه میدهنــد یــا در بازســازى مســجد چنــد
مغــازه درســت مىکننــد کــه درآمــد آنهــا را صــرف

اشــاره میشــود:

مســجد مىکننــد .اینهــا هیچکــدام از نظــر شــرعى

اشاره شده است.

ســؤال :در همســایگی مســجد خانــه کلنگــی

جایــز نیســت ،نــه مســجد را میتــوان اجــاره داد و

اما تغییر کاربری

وجــود دارد کــه صاحبــان خانــه قســمتی از آن را

نــه میتــوان از آن مغــازهای جــدا کــرد و نــه زیرزمیــن

موقوفات وابسته

بخشــیده و مقــداری را هــم مــردم خریدهانــد و جــزو

آن را میتــوان بهعنــوان آشــپزخانه و ...کرایــه داد؛

ی کــه
صحــن مســجد (حیــاط) میشــود .از آنجایــ 

چــون زمیــن مســجد هرچــه پاییــن هم بــرود ،بــاز هم

زمیــن و مســجد لـ ِـب خیابــان واقــع شــده ،ســاختن

جــزو مســجد اســت و احــکام مســجد را دارد .البتــه

مغــازه یــا مکانــی شــبیه آن بــرای مخــارج مســجد یــا

ا گــر ایــن تغییــرات را بــدون اجــازه انجــام دادنــد ،مــا

ســاختن کتابخانه چه حکمی دارد؛ البته به حیاط

ـود آن
نمیگوییــم آن را تخریــب کننــد ،ولــى بایــد از خـ ِ

مســجد هــم لطمــهای وارد نمیشــود؟

بــراى مســجد اســتفاده شــود ،نــه از درآمــد آن .مثــًا

به مسجد که محیط
مسجد محسوب
نمیشوند ،اشکالی
ندارد
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ا گر مغازهای اســت ،درب بیرونى آن را مســدود کنند

برخــی دیگــر نیــز پــس از اتمــام ســاختمان مســجد

و درى از داخــل بــراى آن بــاز کننــد تــا بهعنــوان اتاقى

بخشــی از آن را تخریــب و ســپس تجاریســازی را

بــراى مســجد مــورد اســتفاده قــرار گیــرد .در ضمــن

انجــام دادهانــد.

بایــد توجــه داشــت کــه ا گر از اول نیت ســاخت مغازه

ایــن گــزارش مدعــی اســت کــه ایــن موضــوع تــا

و ماننــد آن را داشــته باشــند ،ایــن کار مانعــی نــدارد.

جایــی گســترش یافتــه کــه هما کنــون در سراســر
کشــور و در هفــت هــزار مســجد صورت گرفته اســت.

1

شفافیت مالی

ا گرچــه ایــن کار زمینــه خودکفایــی مســاجد را از

نهادهــای درآمــدزا همــواره آســیبهایی

نهادهــای حکومتــی فراهــم کــرده ،امــا آنچــه باعــث

دارنــد کــه مســاجد در ایــن زمینــه بــا مشــکالت

ایجــاد چالــش اســت ،ایــن اســت کــه بیشــتر ایــن

خاصتــری مواجــه هســتند .ازایــنرو توجــه بــه

مســاجد از ســوی هیئتامنــا اداره میشــوند کــه

مســئله شــفافیت مالــی و گردشهــای وابســته بــه

زمینــه بهرهمنــدی انحصــاری بــرای آنــان و گاهــی

آن بهدلیــل حساســیت جایــگاه مســجد و موضــوع

نزدیــکان آنــان را فراهــم مــیآورد .ایــن مســئله

دیــن و باورهــای دینــی ضــروری اســت ،و اهمــال در

گاهــی زمینــه سوءاســتفاده ذینفعــان و درنتیجــه

ایــن زمینــه منجــر بــه کمرنــگ شــدن باورهــای دینی

نارضایتــی عمــوم مــردم را بهدنبــال داشــته اســت.

پینوشت
 .1خبرگزاری پرسون،

در عمــوم مــردم خواهــد شــد .بــرای نمونــه براســاس

ازاینرو مسئله شفافیت مالی ،قراردادهای اجاره

گزارشــی از شــهر تهــران بــا بیــش از دو هــزار مســجد،

و همچنیــن عــدم انحصارگرایــی در زمینــه تحویــل

«ساخت بنای

حــدود 50درصــد از آنهــا تجاریســازی شــد ه کــه

اجــاره رقبات مســجد ضــرورت دارد تــا از ایــن راه عالوه

مساجد به سبک

برخــی از آنهــا پیــش از ســاخت مســجد ،طــرح ایجــاد

بــر تأمیــن مخــارج مســجد ،زمینــه بهرهمنــدی و

تجاری سازی»،

طهــای تجــاری را در دســتور کار قــرار دادهانــد.
محی 

خدمترســانی همگانــی فراهــم گــردد
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آشنایی با
مرکز رسیدگی به
امور مساجد

نگاهی به تاریخچه و مروری بر اهم
وظایف یکی از معاونتها
به کوشش رضا رادمهر

مدیریت

یکــی از مرا کــزی کــه تأســیس و تــداوم آن باعــث
یو
خیــر و برکــت در جامعــه شــد و یکپارچگــ 
همبســتگی میــان مســاجد را بــه ارمغــان آورد،
مرکــز رســیدگی بــه امــور مســاجد بــود .مســاجد کــه
تــا قبــل از آن جزایــری غیرمتصــل ودور از ســاحل
تشــکیالت بهســر میبردنــد ،بــا فرمانــی مدبرانــه و

سید روحاهلل دعایي

میزگردی در باب مدیریت مسجد
صفحه34

حکیمانــه ،همچــون منظومــهای منظــم در کنــار
هــم بــه چرخــش درآمدنــد .اتفاقــی کــه در تاریــخ
 30مهرمــاه ســال  1368رقــم خــورد ،نویددهنــده
ایجــاد تشــکیالتی بــود کــه میتوانســت مدیریــت
راهبــردی یکــی از بخشهــای مهــم فرهنگــی ـ

کیا فخر

یک اشتباه ،با یک نیت شاید خوب
صفحه40

معنــوی جامعــه را ،چــه در حــوزه تصمیمگیــری و
چــه در حــوزه تصمیمســازی ،بهدســت گیــرد .در
ابتــدای شــکلگیری انقــاب اســامی ،رســیدگی بــه
نهــاد مقــدس مســجد و امــور مربــوط بــه آن برعهده
نهادهایــی ماننــد ســازمان حــج و اوقــاف و امــور

احمد اولیایي

اهمیت جوانگرایی در امنای مسجد
صفحه44

خیریــه یــا ســازمان تبلیغــات اســامی ســپرده شــده
بــود .برخــی از مســاجد نیــز نمایندگانــی از طــرف
ّ
رهبــر معظــم انقــاب اســامی داشــتند .چندگانگــی

مدیریــت مســاجد و عــدم دسترســی بــه ســازمانی

ی کنــی پــس از دریافــت ایــن
مرحــوم مهــدو 

کــه بتوانــد آنهــا را در نظامــی تشــکیالتی منســجم

حکــم بــا همــکاری تعــدادی از علمــای تهــران مرکــز

قــرار دهــد و از طــرف دیگــر مراجعــات متعــددی کــه

رســیدگی بــه امــور مســاجد را تأســیس کــرد و آیتاهلل

رهبــری در امــر مســاجد از طــرف مــردم داشــتند،

انــواری را نیــز بهعنــوان قائممقــام آن منصــوب

باعــث شــد رهبــر فرزانــه انقــاب اســامی در

نمــود.

ی کنــی دســتور
حکمــی بــه مرحــوم آی ـتاهلل مهــدو 

ایــن مرکــز پــس از تأســیس ،مســاجد تهــران را

تأســیس مرکــز رســیدگی بــه امــور مســاجد را صــادر

تحــت پوشــش خــود قرار داد و شــروع بــه فعالیت در

کننــد .ایشــان در حکــم خــود بــه آی ـتاهلل مهــدوی

جهــت ســازماندهی امــور مســاجد نمــود .ایــن مرکــز

کنــی بیــان داشــتند« :مراجعــات متعــدد از ســوی

بــا هــدف سیاســتگذاری و برنامهریــزی کالن و

مرتبطیــن بــا مســاجد تهــران مــن جملــه ائمــه

سازماندهی ،هماهنگی ،هدایت و نظارت مساجد

جماعــت ،گروههــای بســیج ،متولیــان و متصدیــان

تشــکیل گردیــد و ســپس وظایــف و اختیــارات و نیــز
اهــداف آن مرکــز ّ
معیــن شــد .از مهمتریــن اهــداف و

و آ گاه و نافذالکلمــهای در امــر مســاجد ،یعنــی

سیاسـتهای کلــی مرکــز رســیدگی بــه امــور مســاجد

اصلیتریــن پایــگاه دیــن و معنویــت و اخالق اســت.

میتــوان بــه مــوارد ذیــل اشــاره کــرد:

شــک نیســت کــه حفــظ قداســت مســاجد و تقویت

 .1حفــظ ســامت و امنیــت مســجد و دور مانــدن

هماهنــگ جنبههــای معنــوی و انقالبــی و تعلیمــی

از منازعــات ملــی و مناقشــات داخلــی

و تبلیغی آن نیازمند سالمت و امنیت محیط آن و

 .2تقویــت جنبههــای معنــوی ،انقالبــی ،تعلیمــی

دور مانــدن از منازعــات و مناقشــات داخلــی در آن

و تبلیغــی مســاجد

اســت .لــذا شایســته اســت جنابعالــی کــه بحمــداهلل

 .3رونــق و افزایــش کارآیــی و شــکوفایی هرچــه

برخــوردار از وجاهــت و قبــول و حرمــت در نــزد

بیشــتر مســاجد

و غیرهــم حا کــی از فقــدان مرکــز و مرجــع مقبــول

حضــرات آقایــان ائمــه جماعــت مســاجد شــهر
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وظایــف ایــن مرکــز نیــز در همــان ابتــدای کار بــه

تهــران میباشــید ،بــا تعییــن مرکــزی و نمایندگانــی

قــرار ذیــل معرفــی و اعــام شــد:

بــه مهمــ ه مســاجد پرداختــه و در مــوارد الزم بــا

 .1انجام فعالیتهای ویژه ستادی امور مساجد

کمک و حمایت از برنامههای اســامی در مســاجد

 .2عزل و نصب ائمه جماعت

و یــا لــدی االقتضــاء بــا نصــب امــام جماعــت و دیگــر

 .3رسیدگی به امور معیشتی نیروی انسانی

مســئولین مربــوط بــه مســاجد ،بــه رونــق و کارآیــی و

 .4کمک به احداث ،تعمیر و تجهیز مساجد

شــکوفایی هرچــه بیشــتر ایــن پایگاههــای انقــاب و

 .5رسیدگی به دعاوی حقوقی

اســام کمــک نماییــد».

 .6ایجــاد هماهنگــی بیــن مســاجد بهمنظــور

27

افزایــش توانایــی فرهنگــی و اجتماعــی مســاجد

آموزشــی علمــی و کاربــردی ذیصــاح از طریــق

 .7برگزاری مراسم و مناسبتهای ملی و دینی

عقــد قــرارداد و وا گــذاری و اجــرای آموزشهــا بــه

 .8برگــزاری همایشهــا و ســمینارهای علمــی و

آنهــا.

فرهنگــی
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 .9کمک به برنامههای آموزشی و تبلیغی مساجد

کاربــردی توســط مرا کــز آموزشــی مجــری ذیصــاح

ایــن مرکــز غیــر از حــوزه ریاســت شــامل ســه

طــرف قــرارداد مرکــز بــه نحــو مطلــوب در راســتای

معاونــت فرهنگــی اجتماعــی ،معاونــت جــذب و

ارتقــای ســطح علمــی دانشــجویان و فرا گیــران.

آمــوزش و معاونــت اجرایــی اســت.

هماهنگــی بــا معاونــت هماهنگــی در امــور

ازجملــه ارکانهــای مهمــی کــه یکــی از بازوهــای

مربــوط بــه نواحــی از طریــق ارســال بخشــنامهها

مرکــز رســیدگی بــه امــور مســاجد قلمــداد میشــود،

و دســتورالعملها و ...بــه آن معاونــت قبــل از

معاونــت جــذب و آمــوزش اســت .ایــن معاونــت

ارســال بــه نواحــی.

چنانکــه از نــام آن مشــخص اســت ،مســئولیت
جــذب و آمــوزش در مرکــز را برعهــده دارد و برخــی از
وظایــف آن بــه شــرح زیــر اســت:
برنامهریــزی بهمنظــور اداره بهینــه امــور

بنابرایــن بهطورکلــی میتــوان اهــم وظایــف ایــن
شهــای زیــر ارزیابــی کــرد:
معاونــت را در بخ 
مدیریــت تأمیــن و تولیــد محتــوا و محصــوالت
آموزشــی

آموزشــی ،توانمندســازی و مهارتافزایــی ائمــه

مدیریت سنجش ،ارزیابی و برنامهریزی

جماعــات و کارگــزاران مســاجد بــا همــکاری

مدیریت آموزش و ارتقای کارگزاران مسجد

واحدهــای ذیربــط.

مدیریــت جــذب و اســتقرار (شــامل شناســایی،

سیاســتگذاری و برنامهریــزی آموزشــی در
جهــت رفــع نیازهــای آموزشــی کوتاهمــدت و

جــذب ،اعتباربخشــی و اســتقرار کارگــزاران مجســد
اســت).

بلندمــدت ائمــه جماعــات و کارگــزاران مســاجد

آشــنایی بــا ســاختار مرکــز رســیدگی بــه امــور

و کارکنــان مرکــز در صــورت درخواســت معاونــت

مســاجد ،معاونتهــا و بخشهــای آن میتوانــد

اجرایــی.

کارگــزاران مســجد ،بهویــژه امنــای محتــرم را در

برنامهریــزی بــرای اجــرای آموزشهــای
کوتاهمــدت بهصــورت غیرمتمرکــز در نواحــی و
آموزشهــای غیرحضــوری و از راه دور.
اولویــت دادن بــه تســهیل و کمــک بــه اســتمرار
دروس حــوزوی ائمــه جماعاتــی کــه موفــق بــه
اتمــام دروس خــود نگردیدهانــد.
بهرهگیــری از ظرفیتهــای آموزشــی مرا کــز
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نظــارت بــر اجــرای آموزشهــای علمــی و

هماهنگــی بــا ایــن مرکــز ،مطالبــات و بررســی
چالشهــا و نقــاط ّ
قــوت آن کمــک شــایانی کنــد.
مخاطبــان محتــرم میتواننــد بــرای کســب
اطالعــات بیشــتر از مرکــز بــه ســایتهای زیــر رجــوع
کننــد:
مرکز رسیدگی به امور مساجدmasjed.ir :
معاونت جذب و آموزشamoozesh.masjed.ir :

از مردم
برای خدا
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مروری بر شرح وظایف امنای مسجد
به کوشش محمدرضا بابازاده

«و بــه فرشــتگان گفتیــم کــه بــر آدم ســجده کننــد.

شــد .در ســال  68بهدلیــل تعــدد ســازمانهایی

آنــان نیــز چنیــن کردنــد؛ امــا ابلیــس متکبرانــه ســر

کــه بــه امــور مســاجد میپرداخــت ،طــی حکمــی
ّ
از ســوی مقــام معظــم رهبــری مرکــز امــور رســیدگی

ا گرچــه در ســجده مقصــود ،مســجود و معبــود

بــه مســاجد تأســیس شــد .حــاال دیگــر هماهنگــی

اســت ،امــا ســجدهگاه و مســجد نیــز قداســت خــود

و یکپارچگــی در میــان مســاجد در پیشــبرد

را از مســجود خــود دریافــت میکنــد .مکانــی کــه

اهــداف اســام مــورد نظــر بــود .امــا بــرای ایــن مهــم

بــا نــام مســجد مزیــن شــده ،محــل اتصالــی اســت

عالوهبــر وجــود امــام جماعــت نیــاز بــه مؤمنانــی

بیــن ســاجد و مســجود و عابــد و معبــود.

پایــهکار و فعــال بــود؛ افــرادی کــه از دل مــردم و

بــاز زد و از کافــران بــود».

۱

مســجد ایــن عبادتــگاه مهــم در اســام بهقطــع

بــرای خــدا و در خانــۀ خــدا و بــرای مــردم زمــان،

مهمتریــن و سرنوشتســازترین مکانــی بــود کــه

مــال و جــان خــود را در طبــق اخــاص قــرار دهنــد.

در اســام بــه دســتان رســول خــدا تأســیس

امنــای مســاجد بــه اقتضــای ســاختار مســاجد

شــد .ســاخت ،حفــظ و توســعه مســاجد در طــول

بایــد مردمــی و از اهــل محــل باشــند و همانطــور

تاریــخ باعــث تــداوم حیــات عبــادی ،فرهنگــی

کــه از اســم آنهــا پیداســت ،امیــن و مــورد اطمینــان

و سیاســی در جوامــع اســامی بــوده اســت.

نیــز باشــند .امنــا نخبــگان فرهنگــی ،علمــی و دینــی

بــا پیــروزی انقــاب اســامی نقــش مســاجد و

هســتند کــه بهعنــوان بــازوان اجرایــی امــام جماعت

اهمیــت آنهــا بــرای آحــاد مــردم بهخوبــی روشــن

و بــا انتخــاب وی بــه خدمــت مســجد درمیآینــد.
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نظــام مدیریــت مســاجد بــا تکیــه بــر خــرد
جمعــی و نظــر نخبــگان و معتمدیــن محــل شــکل
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پــس از تأییــد ناحیــه و صــدور حکــم قطعــی
میشــود.

میگیــرد و امــام جماعــت نیــز تصمیمگیــری

تبصــره  :2اتمــام خدمــت بــه نمازگــزاران در

نهایــی را براســاس همیــن ظرفیــت اتخــاذ خواهــد

کســوت هیئتامنــا ،ابتــدا از ســوی امــام جماعــت

کــرد .امنــای محتــرم نیــز بایــد توجــه داشــته

اعــام و پــس از ثبــت خاتمــه همــکاری توســط

باشــند کــه امــام جماعــت بهعنــوان «مدیــر

ناحیــه مشــخص میشــود.

طبیعــی مســجد» مدیــر امــور مســجد و مســئول
هیئتهــای امناســت و اداره شــئون مختلــف
مســجدبایــد براســاس نظــر وی انجــام شــود .در

2

اعضــای امنایــی کــه حکــم مــدتدار
دریافــت کردهانــد ،تمدیــد احــکام آنهــا

ادامــه بــه بخشــی از آییننامههــای مربــوط بــه

منــوط بــه معرفــی مجــدد امــام جماعــت و تأییــد

انتخــاب هیئتامنــا اشــاره میشــود.

ناحیــه اســت.
تبصــره  : 1در تمــام مســاجد بایســتی امــکان و

تعریف هیئتامنا
ّ
هیئتــی اســت مرکــب از افــراد واجــد شــرایط کــه

هیئتامنــا ،از نظــر تجربــه ،ســن و ســال و

بهمنظــور ســازماندهی و اداره مســاجد تشــکیل

مالحظــات فرهنگــی ـ اجتماعــی رعایــت شــود.

میشــود .هــر یــک از افــراد ایــن هیئــت بهعنــوان

تبصــره  :2انتخــاب فرمانــده پایــگاه بســیج

عضــوی حقوقــی ،مســئولیت انجــام بخشــی از
ً
امــور مســاجد را تبرعــا و بــرای رضــای خــدا ،طبــق

مســجد بهعنــوان یکــی از اعضــای هیئتامنــا،

شــرح وظایــف در آییننامــه عهــدهدار هســتند.

نســبت عضویــت نمازگــزاران بهعنــوان اعضــای

بهطــور مؤکــد توصیــه میشــود.
تبصــره  :3عضویــت بانــوان در هیئتامنــای
مســجد بالمانــع اســت.

نحوه تشکیل هیئتامنا مساجد

1

تبصــره  :4عضویــت متولیــان موقوفــات مســجد

امــام جماعــت بهعنــوان مدیــر مســجد

در هیئتامنــای مســجد بالمانــع بــوده و ایــن

موظــف اســت پــس از اســتقرار در مســجد

افــراد ماننــد بقیــ ه اعضــا دارای یــک حــق رأی

بــا مشــورت و معتمدیــن محــل از میــان افــراد

هســتند.

واجــد شــرایط و نمازگــزاران محتــرم ،افــراد امینــی
را انتخــاب و بــه مرکــز رســیدگی بــه امــور مســاجد
معرفــی کنــد.
تبصــره  :1معرفــی افــراد بهعنــوان هیئتامنــا
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تعداد اعضا و مسئولیتها
تعــداد اعضــای هیئتامنــا پنــج نفــر اســت کــه
بســته بــه مســجد و محلــه و تعــداد مراجعیــن

میتوانــد بــه ســه نفــر تقلیــل پیــدا کنــد یــا تــا هفــت

 .6همراهــی و مشــارکت در برنامههــای فرهنگــی،

نفــر افزایــش یابــد.

سیاســی و اجتماعــی تشــکلهای فعــال در

بــرای اینکــه نظــارت بــر امــور بهتــر انجــام شــود

مســجد .

و امــور مســجد منظــم گــردد ،هــر یــک از افــراد امنــا
میتوانــد بــا توجــه بــه تخصــص و تجربــه خــود

شرح وظایف اختصاصی اعضای هیئتامنا

یکــی از امــور زیــر را بــر عهــده گیــرد:
مسئول هماهنگی ،پیگیری و روابط عمومی

الف
روابــط عمومــی

مسئول امور مالی و حسابداری

 .1اعــام جلســات عــادی و فوقالعــاده بــه امــام

مسئول امور فرهنگی

جماعــت و اعضــای هیئتامنــا و ابــاغ دســتور

مسئول امور اجتماعی

جلســه بــه آنهــا حداقــل یــك روز قبــل از تشــكیل

مسئول امور ساختمانی ،عمرانی و فنی

جلســه پــس از هماهنگــی بــا امــام جماعــت

مسئول تدارکات ،پشتیبانی

مســجد.

مسئول امور بهداشت و سالمت

 .2دبیــری جلســات هیئتامنــا ،ثبــت و ضبــط

وظایــف مســئول هماهنگــی و پیگیــری و
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مذا کــرات و مصوبــات جلســات و تنظیــم
شرح وظایف عمومی هیئتامنا
مهمتریــن وظایــف عمومــی امنــای مســجد بــه

صورتجلســه

رســمی.

 .3پیگیــری مصوبــات هیئــت امنــا كــه بــه تصویــب

شــرح زیــر اســت:

اعضــا و تأییــد امــام جماعــت رســیده اســت.

 .1حضــور منظــم ،مفیــد و مؤثــر در جلســات

 .4دریافــت گــزارش کار اعضــا و ارائــه آن در جلســه

هیئتا منــا ؛

هیئتامنــا.

 .2قبــول مســئولیت و حســن انجــام وظایــف

 .5درصورتیکــه امــام جماعــت متولــی و یــا دارای

محولــه ،همــراه بــا ســعه صــدر و رعایــت اخــاق؛

حکــم امیــن موقوفــه از ادارهکل تحقیــق اوقــاف

 .3اختصــاص وقــت کافــی بــرای انجــام امــور و

و امــور خیریــه اســتان تهــران نباشــد ،مســئول

وظایــف محولــه در مســجد؛

هماهنگــی و پیگیــری هیئتامنــای مســجد،

 .4التــزام بــه شــرکت در جلســات و دورههــای

جهــت تنظیــم و انعقــاد قــرارداد کار موقــت بــا

آموزشــی و توجیهــی مرکــز رســیدگی بــه امــور

خــادم مســجد ذیســمت اســت.

مســا جد ؛

 .6انجام امور روابط عمومی مسجد.

 .5حضــور فعــال در نمازهــای جماعــت و برنامههای

 .7نظارت بر كار خادم مسجد.

مسجد؛

 .8دریافــت نامههــا و انجــام مكاتبــات اداری
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مســجد بــا موافقــت امــام جماعــت مســجد و

عقایــد و احــكام و انجام مراحل ثبتنــام و امور اجرایی

ثبــت ،نگهــداری و بایگانــی مكاتبــات و اســناد.

برگــزاری برنامــه بــا تصویــب و نظــارت امــام جماعت؛
 .3برگــزاری مراســم مذهبــی بــا مشــاركت و

ب
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وظایف مسئول امور مالی و حسابداری

همــكاری بســیج ،كانــون فرهنگــی ،نمازگــزاران و

 .1آشــنایی و کســب اطــاع از قوانیــن مالــی،

اهالــی محــل؛

مقــررات بانکــی ،اقتصــادی و حقوقــی مســاجد؛

 .4انجــام تبلیغــات مقتضــی بــرای فعالیتهــا و

 .2افتتــاح حســاب جــاری بهنــام مســجد برابــر

برنامههــای مســجد در جهــت گســترش اســتقبال

ضوابــط مرکــز رســیدگی بــه امــور مســاجد؛

و جــذب هرچــه بیشــتر مــردم و جوانــان بــه

 .3تنظیــم و عقــد قراردادهــای مالــی مســجد بــا

مســجد؛

تأییــد و نظــارت امــام جماعــت ،براســاس ضوابــط

 .5برنامهریــزی فرهنگــی براســاس نیــاز محلــه و

حقوقــی و آییننامههــای امــور مســاجد؛

مســجد؛ ماننــد برگــزاری برنامههــای فرهنگــی،

 .4دریافــت و واریــز تمــام وجوهــات مســجد در

اجتماعــی ،ورزشــی ،اردوهــا و....

حســاب بانکــی جــاری مســجد؛
 .5ثبــت منظــم دریافتهــا و پرداختهــا و نگهداری

د
 .1تشــیكل صنــدوق قرضالحســنه ،تعاونــی

 .6انجــام امــور حســابداری ،ارائــه بیــان مالــی

مصــرف محلــی ،مركــز درمانــی -در صــورت

بهصــورت ماهانــه بــه امــام جماعــت ،ارائــه بیــان

امــكان -پــس از تصویــب هیئتامنــا و تأییــد امــام

مالــی شــشماهه بــه مرکــز رســیدگی بــه امــور

جماعــت؛

مســاجد -پــس از تأییــد و امضــای امــام جماعت-

 .2تشــیكل گروههــای امــداد بــرای پیشــگیری

و تنظیــم ترازنامــه مالــی ســالیانه؛

و كاهــش عــوارض حــوادث طبیعــی نظیــر ســیل

 .7شــفافیت و مستندســازی فعالیتهــای مالــی

و زلزلــه و جمــعآوری كمــك بــرای حادثهدیــدگان

مســاجد براســاس آییننامــه مالــی مســجد.

تحــت نظــر امــام جماعــت؛

اســناد مالی؛

وظایف مسئول امور اجتماعی

 .3برنامهریــزی جهــت امــداد بــه نیازمنــدان

ج
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وظیفه مسئول امور فرهنگی

محــدوده مســجد بــا اشــراف و نظــارت امــام

 .1عضویــت و حضــور فعــال در شــورای

جما عــت ؛

فرهنگــی مســجد و مشــارکت جــدی در برنامههــا و

 .4تنظیــم برنامــه بازدیــد از خانوادههــای شــهدا و

اجتنــاب از مــوازیکاری؛

جانبــازان و  ...بــا هماهنگــی امــام جماعــت؛

 .2برنامهریــزی و تشــكیل كالسهــای آمــوزش قــرآن،

 .5ســعی در افزایــش نقشآفرینــی مســجد در امــور

اجتماعــی بــا هماهنگــی مســئولین مربوطــه.

ه

وظایف مسئول امور ساختمانی ،عمرانی و فنی

 .۱اجــرای طر حهــای عمرانــی ،بازســازی و

امكانــات و فضــا.

ز
 .1برنامهریــزی و پیگیــری مــداوم جهــت
وظایف مسئول امور بهداشت و سالمت

بهســازی مســجد بــا نظــارت دفتــر فنــی و عمرانــی

نظــارت بــر بهداشــت و زیباســازی مســجد.

مركــز رســیدگی بــه امــور مســاجد؛

 .2نظــارت بــر پا کیزگــی ســرویسهای بهداشــتی،

 .2نظــارت و رســیدگی بــر امــور زیرســاختی و

آبدارخانــه ،آشــپزخانه و ...و انتقــال مســائل و

تأسیســاتی مســجد؛ ماننــد وضعیــت ســاختمان،

مشــکالت ایــن حــوزه بــه امــام جماعــت و جلســات

آب ،بــرق ،گاز ،سیســتمهای گرمایشــی و

هیئتامنــا جهــت تصمیمگیــری و رفــع مشــکالت.

سرمایشــی ،وســایل صوتــی و تصویــری و...؛

 .3نظــارت بــر ســامت مــواد غذایــی کــه بــرای

 .3اختصــاص امکانــات و تجهیــزات جانبــی

پذیرایــی در مراســمات تهیــه ،طبــخ و توزیــع

مســجد بــرای فعالیتهــای بســیج و كالسهــای

میشــو ند .

فرهنگــی.

 .4آمــوزش ،یــادآوری و مطالبــه مســائل مربــوط بــه
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امــور بهداشــتی و نظافتــی مســجد ماننــد بازیافــت

و

وظایف مسئول تدارکات ،پشتیبانی

زبالــه ،خوشــبو کــردن فضــای مســجد ،نظافــت

 .1تهیــه و خریــد اقــام مــورد نیــاز مســجد

اما کــن و ...از خــادم مســجد و زمینهســازی

بــا تصویــب و نظــارت امــام جماعــت و اعضــای

جهــت اجراییســازی ایــن قبیــل مســائل در

هیئتا منــا ؛

جلســات هیئتامنــا

 .2فــروش اقــام مســتهلك بــا تصویــب و نظــارت
امــام جماعــت و هیئتامنــا؛

پینوشت

 .3تجهیــز مســجد در جهــت اســتفاده بهینــه از

 .۱سوره بقره ،آیه .34

آنچه در اینجا ذکر شد بخشی از اهم مسائل مربوط به وظایف امنای مسجد بود که تحت عنوان «رشح
وظایف کارگزاران مسجد» توسط مرکز امور رسیدگی به مساجد تهیه شده است .عالقهمندان میتوانند با
اسکن کد کیوآر باال از دیگر وظایف کارگزاران مساجد بهعالوه تبرصههای آن مطلع گردند.
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همکاری پویا
میان ائمه جماعات و هیئتامنا
میزگردی در باب مدیریت مسجد
به کوشش سید روحاهلل دعایی
اش��اره :هیئتامنــا بهعنــوان مرجــع مدیریتــی و اجرایــی در مســجد ،نقــش ویــژه و مهمــی در رونــق گرفتــن و موفقیــت
یــک مســجد فعــال دارد .چابکــی و چاال کــی در تصمیمگیــری و بــروز بــودن تفکــر ایــن اعضــا میتوانــد باعــث جــذب
بیشــتر جوانــان و پویــا بــودن ایــن نهــاد شــود .از طــرف دیگــر هماهنگــی و همســویی هیئتامنــا بــا ائمــه جماعــات
باعــث موفقیــت روزافــزون نهــاد مســجد خواهــد شــد .بــرای بررســی ایــن موضــوع نشــریه امیــن میزگــردی بــا حضــور
حجــت االســام حســنی امــام جماعــت مســجد ارشــاد امرآبــاد ورامیــن و حجــت االســام تیمــوری امــام جماعــت
مســجد جاویــد تهــران تشــکیل داده و ایــن مســئله را وا کاوی کــرده اســت.
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از تجربیــات و چالشهایتــان در

دارد ،امــام جماعــت هرچقــدر هــم توانمنــد باشــد،

مواجهــه بــا هیئتامنــا بفرماییــد؟

نمیتوانــد در جهــت اقام ـ ه نمــاز ،اقام ـ ه فرهنــگ

حجتاالســام حســنی :تجربه نشــان

دینــی و اجــرای هــر آنچــه در اســام از امــام

داده هیئتامنــا ا گــر در راســتای

جماعــت و مســجد خواســته شــده ،موفــق باشــد.

تقویــت امــام جماعــت و بهعنــوان بــازوی اجرایــی

لــذا ا گــر هیئتامنــا بهعنــوان یــک هیئــت امیــن و

امــام جماعــت و همفکــر و همســو بــا او قــدم

مــورد اعتمــاد امــام جماعــت و مــردم در کنــار امــام

بــردارد ،بســیار توانمنــد و مفیــد و مؤثــر واقــع

جماعــت قــرار گیرنــد ،بســیار موفــق و چنانچــه در

خواهــد شــد .امــا ا گــر هیئتامنــا خــودش را در

عــرض او باشــند یــا خــدای نکــرده در مخالفت با او

عــرض امــام جماعــت ببینــد و امــام جماعــت را

قــدم بردارنــد ،چنانکــه خیلــی وقتهــا هــم دیــده

بهعنــوان کارمنــد یــا اجیــر خــودش محســوب

میشــود کــه بدیــن ســو کشــیده میشــود ،هــم

کنــد ،آن هیئتامنــا چــون از اول فکــر غلطــی

امــام جماعــت و هــم هیئتامنــا انرژیهایشــان
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هــدر مـیرود و از هــدف خودشــان دور میشــوند.

یــا از بیــن رفتــه یــا در شــرف از بیــن رفتــن بــود.

حجتاالســام تیمــوری :از مهمتریــن

الحمــدهلل بــا قاعدهمنــد کــردن پاســخگویی

تجربیاتــی کــه در بــدو ورودم در

هیئتامنــا بــه امــام جماعــت و مأمومیــن

برخــورد بــا امنــا داشــتم ،ایــن بــود کــه امنایــی

نمازگــزار ،و بــا جــذب تعــدادی از جوانــان در

کــه ســابق در مســجد مســئولیت داشــتند ،ایــن

هیئتامنــا ،ایــن ظرفیــت ایجــاد شــد کــه گفتمــان

ظرفیــت پاســخگویی را ایجــاد نکــرده بودنــد.
ً
تقریبــا دو ســه ســال قبــل از حضــور مــن در

بیشــتری رخ دهــد.

مســجد ،پش ـتبام مســجد را ایــزوگام کردنــد؛ امــا

تجربــه خــود را از کارهــای فرهنگــی

چــون حســن نظــارت و انتخــاب آن عامــل توســط

موفقــی کــه انجــام دادیــد ،بفرماییــد.

امنــا بــا دقــت صــورت نگرفتــه بــود ،بعــد از دو

حجتاالسالمحسنی:کارهایفرهنگی
ً
کهمیدانخیلیوسیعی دارد .انصافا

همیــن کمیتــهای تشــکیل دادیــم و بــا احتــرام

فرهنــگ ،شــاید وســیعترین مقول ـ ه هــر اجتماعــی

ســعی کردیــم کــه بیــن نظــرات مختلــف ارتبــاط

اســت .در ســاحت مســجد هــم کــه وظیفــه

برقــرار کنیــم ،پاســخگو بــودن را هــم تذکــر دادیــم.

فرهنگــی دارد ،خیلــی وســیع اســت .هــر کار

مســجد ،حــدود پنجــاه ســال اســت کــه ســاخته

فرهنگــی ا گــر بــا نیــت صادقانــه و بــا شــوق انجــام

شــده ،امــا آنچنــان کــه بایــد اهتمــام بــه نگهــداری

پذیــرد ـ چــه در کار قرآنــی ،چــه در کارهــای هنــری،

از ســاختمان و تجهیــزات مســجد صــورت نگرفتــه

چــه در کارهایــی کــه بــرای آمــوزش اقشــار مختلــف

و بعضــی از امــوال مســجد هــم بــه همیــن دلیــل

در مســجد اســت ،چــه در زمینــ ه تبلیغــی ،چــه

ســه ســال ایــزوگام بــه مشــکل خــورده بــود .بــرای
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اصــل نمــاز ـ ا گــر ایــن شــوق و نشــاط و صداقــت
ً
دیــده شــود ،قطعــا نتیجــه هــم میگیریــم .ایــن
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نــه فقــط پیشنمــاز.

یــک مــورد .مــورد دوم بــه نظــرم کارهــای فرهنگــی

اقامــه نمــاز در ســاحت عمــل ،تفســیر و

مــا بایــد پیوســت اجتماعــی داشــته باشــد .یعنــی

آمــوزش قــرآن در ســاحت عمــل ،در موضوعــات

نمــازی کــه برپــا میکنیــم ،بایــد ادامــهاش را در

اجتماعــی ،رفــع محرومیتهــا ،کارهــای فرهنگــی

آن محــل و منطقــه هــم ببینیــم .فقــط در نمــاز

و آموزشــی بایــد پیوســت داشــته باشــد کــه دامنــۀ

جماعــت خالصــه نشــود .نمــاز بــه معنــی واقعــی

آن محــل و جامعــۀ زندگــی را در بــر بگیــرد و بــرای

کلمــه اقامــه شــود .یــا در مــاه رمضــان ،روزه گرفتــن

همــۀ اقشــار هــم باشــد .ا گــر اینگونــه باشــد،

فقــط امســا ک در خــوردن و آشــامیدن نباشــد.

میتوانیــم بگوییــم کــه کار فرهنگــی موفــق بــوده.

بایــد در رفتــار و حــرکات مــا پیوســت پیــدا کنــد و

مــا ســعی کردیــم در کار خودمــان در چنــد ســالی

مســجد در صحنــ ه اجتمــاع بایــد ایــن پیوســت

کــه در خدمــت مســجد و مســجدیها هســتیم،

را داشــته باشــد و امــام جماعــت بایــد ایــن کار را

ـرف گفتــن و صــرف
بــه ایــن ســمت برویــم .یعنــی صـ ِ

کنــد.

دعــوت نباشــد.

ا گــر میگوییــم خدمــت بــه محرومــان ،خدمــت
بــه محرومــان اوًال یــک کار فرهنگــی اســت .ا گــر
در خدمــت بــه محرومــان ،اولیــن داوطلبــش
امــام جماعــت باشــد ،هیئتامنــا باشــد،
خادمــان مســجد و بانیــان مســجد
ً
باشــند ،اینهــا قطعــا باعــث میشــود
کارهــای فرهنگیشــان هــم دیــده و
شــنیده شــود و دارای آثــار باشــد.
پیوســت فرهنگــی ،یعنــی مــا
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میخواهیــم امــام جماعــت ،امــام جماعــت باشــد

خودمــان هــم قــدم برداریــم در همــان کار و

افــق روشــن بــود .نیتمــان ایــن بــود کــه هــم

بــه کارهــای تشــکیالتی روی بیاوریــم کــه خیلــی

منبــاب فرمایــش حضــرت آقــا گفتمــان صــورت

بــرکات دارد .اینهــم مــورد ســوم .کار تشــکیالتی

بگیــرد و اهالــی محلــه ایــن ظرفیــت برایشــان

کــردن و نهفقــط کار فــردی .کار وقتــی تشــکیالتی

ایجــاد شــود کــه از تریبــون مســجد هــم مطلبشــان

میشــود ،فرهنگســازی میشــود .امــا کار فــردی

را برســانند ،هــم از لحــاظ تبیینــی مفاهیــم

هــر چقــدر هــم موفــق باشــد ،در فــرد خالصــه

کاملتــری بــه اطالعشــان برســد .جلســات

میشــود.

خیلــی خوبــی برگــزار شــد .اولویــت مــا اســتفاده از
حجتاالســام تیمــوری :شــاید مهمترین

نخبــگان محلــی بــود .شــاید یکــی از موفقتریــن

و مطر حتریــن بحـث ،راهانــدازی سلســله

جلســاتمان در بــاب وضعیــت اقتصــادی بــود کــه

نشســتهای تحلیلــی گفتمانــی بــا محوریــت
ً
موضوعــات سیاســی و اجتماعــی و اخیــرا هــم

جلسـ ه پرشــوری شــد .بهصــورت پرســش و پاســخ
از مهمــان مدعــو صــورت گرفــت و بــه بســیاری از

اقتصــادی بهصــورت هفتگــی در مســجد تحــت

شــبهات پاســخ داده شــد.

عنــوان جلســه سلســله نشســتهای گفتمانــی
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مهمتریــن مــورد بحــث تشــکیل قرارگاهــی بــود
پیرامــون مســائل اقتصــادی ،اجتماعی و مســائلی
کــه مــردم بــا آن درگیــر بودنــد .بحــث خیریــه هــم
داخــل آن قــرار داشــت .قرارگاهــی تشــکیل شــد
تحــت عنــوان قــرارگاه حضــرت صاحباالمــر
کــه بــه بررســی مشــکالت مــردم و پیگیــری از
مســئوالن ذیربــط بــا محوریــت
محــل میپرداخــت .مهمتریــن
ویژگــی ایــن جلســات
ایــن بــود کــه

نقاشی آبرنگ ،اثر دریا امامی
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بهصــورت مردمــی برگــزار میشــد و مطالبــه

تمامــی ایــن عزیــزان خــارج از محــدود ه مســجد

مردمــی از خــود مــردم بــود.

مــا بودنــد .یــا از شهرســتانهای اطــراف تهــران

طــی جشــنهایی کــه در دهــه کرامــت

یــا از نقــاط جنوبــی شــهر بودنــد .اســتفاده از
ظرفیــت ّ
خیریــن شناسایینشــده مجموعــه

کــه بــا مجموعــه خیریــه داشــتند ،جمــع شــد کــه

صنــدوق ،از ثمــرات جلســات شــورای فرهنگــی

خیلــی اثرگــذار بــود .شــب قــدر بیــش از  250نفــر

و حضــور مجموعــه خیریــه مســجد در ایــن

جمعیــت حضــور داشــتند ،درحالیکــه دو هیئــت

جلســات محســوب میشــد .البتــه ایــن مرهــون

بــزرگ نزدیــک مســجد مــا هســت .در بزرگداشــت

توفیــق طــرح شــهید ســلیمانی بــود کــه در زمــان

شــهید ســلیمانی نیــز بــا محوریــت اهالــی محــل

کرونــا ایــن اتفــاق افتــاد و منجــر شــد کــه افــراد
ً
نیازمنــد شناســایی شــوند و صــرف اینکــه حتمــا

جاویــد یکــی از مســاجد تاریخــی زمــان انقــاب

بســته غذایــی بدهنــد نبــود .بــا توجــه بــه اینکــه

اســت .شــهید بزرگــوار مفتــح اولیــن امــام

مســجد مــا در منطقــ ه متوســط شــهر قــرار دارد،

جماعــت مســجد مــا بــود.

بســیاری از کســانی کــه نیازمنــد بودنــد ولــی

داشــتیم ،کمکهــای مؤمنانــه بــا هماهنگــیای
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برنامههــای خیلــی خوبــی برگــزار شــد .مســجد

ممکــن بــود بــرای مثــال در هزینـ ه پرداخــت اجــاره
در مــورد ظرفیــت جذبصندوقهــای

یــا پرداخــت جزئیتــر مثــل قبــض بــرق ،شــارژ

مســاجد تجربــه خودتــان را بازگــو

ســاختمان یــا بدهیهایــی کــه خیلــی مختصرتــر
بودنــد بــه مشــکل خــورده بودنــد ،یــا بازنشســته

بفرماییــد.

حجتاالســام تیمــوری :ا گــر عنــوان

بودنــد و درآمدشــان مکفــی نبــود ،در ایــن زمینــه

صنــدوق قرضالحســنه اســت کــه

هــم الحمــدهلل توفیقاتــی حاصــل شــد و ایــن

مســجد مــا صنــدوق قرضالحســنه مســتقل
ً
نــدارد؛ چــون تقریبــا دو صنــدوق خــارج از

شناســایی مهمتریــن نکتــه بــود .هــم شناســایی

مجموعــه مســجد و مرتبــط بــا مســجد اســت کــه
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کســانی کــه آبرومنــد بودنــد و شناســایی نشــده
بودنــد و هــم شناســایی بعضــی از ّ
خیریــن مرتبــط

عزیــزان نیازمنــد بــه آنجــا مراجعــه میکننــد .امــا

بــا مســجد کــه وقتــی عملکــرد مســجد را در رابطــه

بحــث خیریــ ه مســجد ،ظرفیــت خیلــی خوبــی
ً
داشــت .تقریبــا هفتــاد خانــواده تحــت پوشــش

بــا خدمترســانی بــه اهالــی محــل دیدنــد،
خودشــان پیشقــدم شــدند .البتــه کمکرســانی

گرفتــه بــود و شــاید مهمتریــن عملکــردی کــه در

بهصــورت محرمانــه صــورت میگرفــت و اســامی

زمــان خدمــت ایــن حقیــر در مســجد اتفــاق افتــاد،

منتقــل نمیشــد .فقــط اعضــای عزیــزی کــه

هدفمنــد کــردن ایــن خدمترســانی و پوشــش
ً
بــود .تقریبــا هفتــاد خانــوادهای کــه بهصــورت

مســئولیت داشــتند ،شناســایی میکردنــد.
همیــن باعــث شــد کــه جــذب منابــع خیریـه بیــش

ماهانــه از خیریــ ه مســجد کمــک میگرفتنــد،

از گذشــته باشــد.

حجتاالســام حســنی :صندوقهــای

میشــود .هرقــدر شــعار حمایــت از جــوان و

مســجد ا گــر ســازوکار خوبــی داشــته

جــذب جــوان هــم بدهیــم ،ولــی در عمــل کار را

باشــند ،یعنــی بــدون هیچگونــه اغمــاض و اهمــال در

بــه آنهــا نســپاریم ،ســعه صــدر نداشــته باشــیم،

تشــکیالت مالــی بتواننــد زیــر نظــر امــام جماعــت و
ً
هیئتامنــا کار کننــد ،قطعــا خیلــی مشکلگشاســت

آنهــا را درک نکنیــم و از خطاهــای آنهــا در موقــع
ً
مناســب چشــم نپوشــیم ،قطعــا جــوان از مســجد

و اصــًا از مســجد چنیــن انتظــاری همیشــه هســت.

فــراری خواهــد بــود .بــه نظــرم ا گــر هیئتامنــا

ا گــر در مســجدی هــم صندوقهــای قرضالحســنه
ً
فعــال نیســتند ،قطعــا نقصــی بــرای آنهاســت؛ ولــی

دســت امــام جماعــت را در ایــن جهــت بــاز

بیگــدار بــه آب زدن هــم متأســفانه مشــکالتی بــه
وجــود آورده .عــدم رعایــت قوانیــن و مقــررات مالــی

بگذارنــد ،خودشــان هــم مســجد را پایــگاه جوانــان
ً
و نوجوانــان قــرار دهنــد ،اوًال در زمینـ ه فکــر و ثانیــا
ً
در ســاحت عمــل حتمــا بــرکات زیــادی خواهــد

و اهمــال بهخاطــر ارتباطــات و مالحظهکاریهــا و

داشــت و بهتریــن موفقیــت بــرای هیئتامنــا

رودربایســتیها ،خیلــی از صندوقهــا را ممکــن اســت

همیــن جــذب و حمایــت از جوانــان خواهــد بــود.

دچــار مشــکل و ورشکســتگی کنــد کــه تبعــات بســیار

حجتاالســام تیمــوری :همانطــور

بــدی هــم دارد.

کــه در ســؤال اولتــان گفتــم ،ازجمله
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مــواردی کــه خیلــی تأثیــر مثبــت داشــت ،عملکــرد
عملکرد خوب هیئتامنا چه تاثیری

بــه شــیو ه جدیــد بــود .حضــور جوانترهــا کــه هــم

بر موفقیت و جاذبه مسجد برای

تجربــه داشــتند و هــم تخصــص ،و همینطــور

جوانان دارد؟

ارتبــاط مســتمر هیئتامنــای مســجد و تشــکیل

حجتاالســام حســنی :هیئتامنــا

حســاب حقوقــی بــرای مســجد ،از ثمراتــی بــود

ا گــر جــوان باشــند یــا تفکــری مثــل

کــه باعــث شــد اعتمــاد بیــش از گذشــته بــرای
ً
هیئتامنــا اتفــاق بیفتــد و حقیقتــا جذبــه داشــته

خیلــی وقتهــا کســانی بــا اینکــه ســن باالیــی

باشــد .همیــن حضــور جوانهــا در عضویــت

دارنــد ،ولــی ماننــد جــوان فکــر میکننــد .همیــن

هیئتامنــا خــودش جــاذب بــود و ارتبــاط خیلــی

جوانانــه فکــر کــردن باعــث میشــود کــه جوانهــا

مؤثرتــر شــد .برنامههایــی کــه برگــزار شــد ،حضــور

را بــه خودشــان جــذب کننــد .خیلــی از اعضــای

امنــا بــا تأ کیداتــی کــه شــخص بنــده داشــت در

هیئتامنــا هنــوز تغییــرات زمانــه و ســبک زندگــی

رابطــه بــا ارتباطــات ،جلســات بســیج و جلســات

را درک نکردهانــد و هنــوز بــا روشهــای قدیمــی

کانــون فتــح بابــی شــد کــه خیلــی از ذهنیتهــا از

بــه همــه چیــز نــگاه میکننــد؛ حتــی بــه جوانــان.

بیــن بــرود و جوانهــا راحتتــر ارتبــاط بگیرنــد

ماننــد جوانــان فکــر نکــردن ،مقتضیــات روز و

و بتواننــد در فعالیتهــای مســجد حضــور

زمــان را در نظــر نگرفتــن ،موجــب دوری جوانــان

پررنگتــری داشــته باشــند

جوانهــا داشــته باشــند ،بســیار کارگشاســت.

39

شماره8
تابستان1401

یک اشتباه
با یک نیت شاید خوب
کیا فخر

مقدمهای برای آنان که خیال همهفنحریف
بودن دارند
امــام علــی در نهــج البالغــه در بیانــی
َ َ َ َ
«مـ ْـن أ ْو َمــأ ِإلــى
بســیار زیبــا و آموزنــده میفرماینــد:
ْ
ََ َ
ََُ
ـاو ٍت ،خذل ْتـ ُـه ال ِح َيـ ُـل؛ كســى كــه بــه كارهــاى
متفـ ِ
مختلــف بپــردازد ،نقشــهها و تدبيرهايــش بــه
جايــى نمىرســد».
در برخــی مســاجد و بهویــژه در عنــوان عضــو
هیئتامنــا افــرادی را میتــوان دیــد كــه قانــع بــه

دليــل ایــن عــدم موفقیــت هــم واضــح اســت:
هــر كارى تدبيــر و تخصــص خــاص خــودش را
میطلبــد و كارهــاى مختلــف تدبيرهــاى مختلفــى
را طلــب مىكننــد و جمــع كــردن بيــن تدبيرهــاى
متضــاد ،كار بســيار مشــكلى اســت .هیچکــس در
دنیــا نیســت کــه همزمــان بتوانــد هــم حســابدار
امــور مالــی مســجد باشــد و هم تأسیســات مســجد
را مدیریــت کنــد و هــم مســئول خریــد باشــد.

يــك يــا چنــد مســئولیت نيســتند و حتــى گاهــى

امــروز عصــر تخصصهاســت و چنیــن

فعالیتهــای متضــاد و مختلــف را بــر عهــده

رویکردهــای همهفنحریفانــهای یــا از توهــم

میگیرنــد .بــا اينكــه از نیــت و هــدف خوبــى

سرچشــمه میگیــرد یــا از غــرور یــا از اســتبداد

برخوردارنــد و گاه ممكــن اســت جــزء کاردانهــا

ذهنــی .عصــر ایــن افــراد گذشــته و امــروز روزگار
بــر وفــق مــراد کســانی اســت كــه تمــام هـ ّـم خــود را
ً
مصــروف بــه يــك فــن مىكننــد و طبیعتــا موفقیــت
ْ
زيــادى هــم بــه دســت مىآورنــد .در مقابــل

هــم باشــند ،بــاز مشــاهده میشــود کــه نهتنهــا
بــه موفقيــت چشــمگيرى نائــل نمىشــوند ،بلکــه
امــور مهمــی از مســجد را دچــار وقفــه و اشــکال
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افــرادى كــه تعــدادی فــن مختلــف و گاه متضــاد

كــرده ،آمــده اســت كــه امــام صــادق بــه يكــى

را ســطحی و بــا کیفیــت پاییــن انجــام میدهنــد
ً
و وظیفــه انجــام آن را بــر عهــده مىگيرنــد ،غالبــا

از يــاران خاصــش بــه نــام فضيلبــن يســار فرمــود:
َّ ُ َ ْ َ َ َ ُّ ُ َ ّ ً َ ً َ َ َ
اح ـدا كفـ ُـاه ا ّللـ ُـه َه َّمـ ُـه
ِ«إنــه مــن كان همــه همــا و ِ
َّ ُ َ
َ
ُ
َ ْ َ َ َ ُّ ُ
ـال اللــه ِبــأى
َو مــن كان همــه فِــى ك ِ ّل َواد لـ ْـم َيبـ ِ
َ َ
َواد َهلــك؛ بــه يقيــن كســى كــه يــك هــدف داشــته

شــیخ بهایــی هــم دربــاره تمرکــز بــر یــک هــدف
ََ
ُ
ََ ُ ُ
و علــم میگویــد« :غلبــت ك َّل ِذي فنــون َوغل ِبنــى
َ
واحــد؛ بــر تمــام دانشــمندانى كــه مثــل مــن
ذو فـ ّـن ِ

باشــد ،خداونــد او را بــراى رســيدن بــه هدفــش
كمــك مىكنــد .امــا آن كــس كــه ّ
هــم او در
وادىهــاى مختلــف اســت ،در هــر وادىاى هــاك

در علــوم مختلفــى كار كــرده بودنــد غلبــه كــردم.

شــود ،خــدا او را كمــك نخواهــد كــرد».

یــا همــه را ناقــص مىگذارنــد يــا از انجــام تعــدادی
بازمیماننــد.

امــا دانشــمندى كــه فقــط در يــك علــم فعاليــت
داشــت ،بــر مــن غلبــه نمــود».

تقسیم کار چیست؟

جــدای از دنیــای تخصصهــا ،بــه روایــت

مفهوم تقســیم کار در ســال  1776توســط آدام

معصــوم خداونــد هــم یــاور فــردی کــه

اســمیت ،اقتصــاددان اســکاتلندی ،در کتــاب

هــدف و کار مشــخصی را بــه صــورت متعهدانــه و

ثــروت ملتهــا آمــد و بــرای ایــن کار او از مثــال

تخصصــی انجــام نمیدهــد ،نیســت .در حديثــى

معــروف یــک کارخانــه تولیــد ســنجاق اســتفاده

كــه مرحــوم كلينــى در كتــاب شــريف كافــى نقــل

کــرد کــه در دو فراینــد متفــاوت وقتــی یــک فــرد

نقاشی آبرنگ ،اثر استاد یرواند ناهاپتیان
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تمــام فعالیتهــای تولیــد یــک ســنجاق را انجــام

ً
هســتند کــه تقریبــا از ریـ ِـز امــور مســجد باخبرنــد

میدهــد ،بــا زمانــی کــه چنــد نفــر چنــد کار را در

و مشــکالت و مســائل مســجد را میشناســند و بــه

تولیــد ســوزن انجــام میدهنــد ،کارایــی متفــاوت

ســبب ســالها حضــور در مســجد ایــن اعتبــار را

میشــود .آدام اســمیت نشــان داد کــه چگونــه

دارنــد کــه تمــام مســئولیتها را بــر عهــده گرفتــه

کارایــی تولیــد بهشــدت افزایــش یافتــه اســت ،زیــرا

و خیلــی هــم موجــب اعتــراض دیگــران واقــع

کارگــران تقســیم شــدهاند و نقشهــای مختلفــی

نشــوند.

هــم ریشــه در تقســیم کار دارد .مدیریــت و

2

هیئتامنــای مســاجد در حــال پاییــن آمــدن

ســازماندهی مســجد هــم جــدای از ایــن اصــل

اســت ،امــا هنــوز در هیئتامنایــی کــه میانگیــن

نیســت و نمیتــوان بــا یــک دســت چنــد هندوانــه

ســنی باالیــی دارنــد ،ورود یــک جــوان باانگیــزه

را برداشــت و بهعنــوان یــک عضــو هیئتامنــا

و تفویــض اختیــارات گونا گــون بــه وی باعــث

چندیــن و چنــد فعالیــت مــورد نیــاز مســجد را

میشــود خواســته یــا ناخواســته ،اصــل تقســیم

بهتنهایــی انجــام داد.

کار زیــر پــا گذاشــته شــود و امــور مســجد در دســت

بــرای آنهــا تعییــن شــده اســت.
بــه طــور کلــی رشــد در هــر فراینــد مدیریتــی

جوان باانگیزه

حــاال کمکــم متوســط ســن اعضــای

یــک فــرد قــرار گیــرد کــه قــادر بــه اداره درســت همــۀ
چه کسانی زیر بار تقسیم کار نمیروند؟
ً
عمومــا دو دســته از افــراد در هیئتامنــا ایــن

امــور نیســت.

تفکــر را دارنــد کــه بــدون تقســیم کار میتواننــد

نتایج عدم تقسیم کار در امور مسجد

امــور مســجد را یکتنــه بــه پیــش ببرنــد.

1
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عــدم اســتفاده از ظرفیتهــای مختلــف بــرای

باتجربههای بااعتبار و بیاعتماد

اداره امــور مســجد آســیبهای بســیاری خواهــد

گــروه اول اعضــای بســیار باتجربــه مســجد

داشــت کــه از مهمتریــن آنهــا میتــوان بــه مــوارد

شماره8
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زیــر اشــاره کــرد:

1

عــدم پیشــرفت امــور مســجد و بههمریختگــی
در مدیریــت مســجد

اختیــارش بگــذارد ،محــروم خواهــد شــد.

3

هیئتامنای منفعل

بــر عهــده گرفتــن تمامــی امــور توســط

ســاده اســت؛ وقتــی مســجدی بــا آنهمــه

یــک نفــر در مســجد و عــدم اعتقــاد به تقســیم کار،

فعالیــت کــه ناشــی از ذات کاربــردی آن در

ترکیــب هیئتامنــا را ترکیبــی منفعــل میســازد کــه

اجتمــاع اســت ،امــورش در دســت یــک فــرد فاقــد

اعضــای آن در هنــگام بحرانهــا قــادر بــه مدیریــت

تخصــص باشــد ،دچــار اختــال کارکــرد خواهــد

اوضــاع نخواهنــد بــود.

شــد .امــروز کولــر مســجد خــراب اســت و فــردا

مســجد امــروز بهعنــوان یــک قطــب در

میکروفنهــا صــدای با کیفیــت ندارنــد و روزی

کانــون توجهــات اجتماعــی و بــا قابلیــت ایفــای

دیگــر خریــد چــای و قنــد مســجد هــم در هنگامــه

نقــش اجتماعــی در حوزههــای گونا گــون بــه

برگــزاری یــک مراســم بــه دقیقــه نــود میافتــد

واقــع بــا اندیشــه یــک نفــر قــادر بــه فعالیــت پویــا

و درنهایــت ســردرگمی کلیــدواژه فعالیتهــای

نیســت .پویایــی مســجد در ایــن عصــر مــازم

مســجد میشــود.

بــا در خدمــت بــودن اندیشــههای مختلــف در

2

عدم کادرسازی در هیئتامنا

آن اســت و تقســیم کار ناشــی از حضــور تفکــرات

مســجد بــرای اداره امــور خــود در همــۀ

و ســایق مختلــف در مســجد و تحــت زعامــت

زمانهــا نیازمنــد یــک تیــم اســت و در اختیــار

امــام جماعــت میتوانــد مســجد را از ســاختمانی

گرفتــن همــۀ امــور مســجد توســط یــک نفــر اجــازه

فاقــد توانایــی کنشگــری ،بــه مجموعــهای

رشــد افــراد در ترکیــب هیئتامنــا را نخواهــد داد

بــا کارکردهــای مختلــف عبــادی ،اجتماعــی و

و مســجد از خدماتــی کــه یــک تیــم میتوانــد در

معرفتــی تبدیــل کنــد

نقاشی آبرنگ ،اثر استاد یرواند ناهاپتیان
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برای جذب جوانان باید برنامهریزی کرد
اهمیت جوانگرایی در امنای مسجد
احمد اولیایی

جهــان و بــه تبــع آن جامعــۀ مــا همیشــه شــاهد

کــه شــاید بتــوان گفــت چالشهــای امنیتــی و

پدیدههــای سیاســی ،اقتصــادی ،اجتماعــی،

اقتصــادی و حتــی اخالقــی و اعتقــادی بــرای

فرهنگــی و حتــی نظامــی متعــدد اســت کــه

مــردم ایجــاد کــرده اســت .بــرای مواجهــه بــا چنیــن

گاهوبیــگاه زندگــی اجتماعــی و فــردی انســان

اتفاقــی ،همــه ســعی بــر حــذف یــا تولیــد نســخه

را تحتالشــعاع قــرار میدهــد .ایــن پدیدههــا

بدیــل میکننــد .امــا راه دیگــری هــم وجــود دارد و

دارای ابعــاد گونا گــون هســتند و از جهــات

آن ،ایجــاد مقــاوت در مــردم نهفقــط بــرای کاهــش

مختلــف بــر جامعــه تأثیــر میگذارنــد .ایــن

آثــار ســوء فضــای مجــازی ،بلکــه بــرای وا کســینه

تأثیــرات گاهــی موافــق بــا خیــری اســت کــه انســان

کــردن در برابــر هــر پدیــدهای اســت کــه میتوانــد

بــرای خــود تعریــف کــرده و گاهــی نیــز ایجــاد

انســان ایرانــی مســلمان را دچــار چالــش کنــد.

چالــش میکنــد .بــرای تقابــل بــا همــۀ آثــار ســوء

ا گــر ایــن وا کســینه اتفــاق بیفتــد ،دیگــر نگــران

پدیدههــا و اتفاقــات ،فــار غ از عکسالعملهــای

پدیدههــای متکثــری نیســتیم کــه هــر لحظــه

ســریع و خــاص ،انســان نیــاز بــه «وا کسیناســیون

میتوانــد بــه ســبک زندگــی مــا حملــه کنــد و بــه آن

اجتماعــی» دارد .بهعنــوان مثــال پدیــده فضــای

آســیب برســاند.

مجــازی ،بــا گســترش مدرنیتــه و تکنولوژیهــای
رســانهای و ارتباطــات ،ا کنــون بــه یکــی از
بزرگتریــن چالشهــای ایــران تبدیــل شــده

44

مسجد و ایمنی اجتماعی
مســجد ،خانــواده و هیئــت میتواننــد نقــش
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وا کسیناســیون اجتماعــی ســهگانه را بــر عهــده

ایتــام و نیازمنــدان ،حــل مســائل اجتماعــی و ...

بگیرنــد .مســجد ا گــر بهمعنــای تــام و کاملــش

یشــده
همــه در صــدر اســام در مســاجد انجــام م 

نقــش اجتماعــی خــود را ایفــا کنــد ،میتوانــد

اســت.

انســان اجتماعــی مقاومــی را در برابــر آثــار فرهنگــی،

بهنظــر میرســد ا کنــون بــا مســاجدی

اجتماعــی ناشــی از پدیدههــا و
اعتقــادی و
ِ
تکنولوژیهــا و بهطــور کل تهاجمــات دنیــای

در ایــران روبــرو هســتیم کــه از میــان همــۀ
کارکردهــای مســجد ،بیشــتر بــه کارکــرد عبــادی

مــدرن بســازد .ایــن مســجد نهفقــط محلــی

توجــه کردهانــد .البتــه نقــش مدرنیتــه و گســترش

بــرای نمــاز ،بلکــه گذرگاهــی بــرای اتصــال دیــن و

نــگاه مــدرن بــه زندگــی کــه حــذف دیــن از بدنــه

دنیاســت .بــه ایــن معنــا کــه دغدغههــای دنیــوی

اجتماعــی را دنبــال میکنــد ،بــه ایــن کاهــش

و اخــروی انســان معاصــر در آنجــا قابلحــل یــا

کارکــردی مســجد کمــک کــرده اســت .لــذا مقــام
ّ
معظــم رهبــری میفرماینــد« :بعضیهــا مســجد را

و دوران شــکوفایی تمــدن اســامی گــواه ایــن

ـ برخــاف آنچــه مــا حــاال عــرض کردیــم ـ از مســائل

مطلــب اســت؛ چرا کــه مســجد کارکــرد عبــادی،

سیاســی میخواهنــد بهکلــی برکنــار بدارنــد.

سیاســی و اجتماعــی داشــته و حتــی بــرای تمــام

[میگوینــد] آقــا شــما وارد سیاســت نشــوید ،کار

دقایــق روز انســان مســلمان برنامــه داشــته اســت.

خودتــان را بکنیــد .کار خودتــان یعنــی چــه؟ یعنــی

گفتگویهــای سیاســی ،قضــاوت ،رســیدگی بــه

بیاییــد همــان نمازتــان را بخوانیــد و برویــد؛ فقــط

حداقــل قابلطــرح اســت .مســاجد صــدر اســام
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پیشنمــازی محــض .ایــن همــان سکوالریســم

پیگیــری و روابــط عمومــی ،امــور مالــی و

اســت .سکوالریســم بهمعنــای بیدینــی نیســت،

حســابداری ،امــور فرهنگــی ،امــور اجتماعــی،

سکوالریســم بهمعنــای ایــن اســت کــه دیــن در
غیــر عمــل شــخصی ،هیــچ ُبروزوظهــوری نداشــته

امــور ســاختمانی ،عمرانــی و فنــی ،امــور

باشــد .نظــام اجتماعــی کاری بــه دیــن نــدارد».
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بهداشــت و ســامت فقــط بخشــی از وظایــف
۳

۱

ایــن هیئــت اســت .تبدیــل مســجد عبــادی

امــا مــا از مســجدی صحبــت میکنیــم کــه

صــرف بــه مســجدی در قامــت یــک ســنگر بــا

قــدرت وا کســینه کــردن داشــته باشــد؛ همانگونــه
َ َ َ
کــه رســول ا کــرم میفرماینــد«ِ :إذا ن َزلـ ِ 
ـت
ْ َ ُ ْ َ ُ ُ َ
َ
ْ َْ َ
َ
ـاجد؛ ۲هنگامــی
العاهــات و الآفــات عوفِـ َـي أهـ ُـل المسـ ِ
کــه مشــکالت و بالهــا نــازل میشــود ،اهــل

کارکردهــای متعــدد اجتماعــی ،مهمتریــن رویکــرد

مســاجد در امــان هســتند».

هیئتامنــای حرفــهای در مســجد محســوب
میشــود .واضــح اســت کــه ایــن رویکــرد و وظایــف،
انتخــاب اعضــای هیئتامنــا را دشــوار میســازد.
ً
قطعــا پیــدا کــردن افــرادی کــه تمــام
صالحیتهــای مدیریــت مســجد را داشــته

مدیریت بهینه در مسجد
بــرای رســیدن بــه چنیــن مســجدی بایــد

بــا اتخــاذ یــک مبنــا ،بســیاری از صالحیتهــا را نیــز

بحــث را بهســمت مقولــه مدیریــت مســجد بــرد.

بــه ارمغــان آورد .آن مبنــا شــاید «جوانگرایــی» در

مدیریــت مســجد را میتــوان در ســه ســطح تعریف

هیئتامنــا باشــد« .هــم از لحــاظ جســمانی و هــم
ً
از لحــاظ فکــری و ذهنــی حقیقتــا تواناییهایــی

کــه حا کمیــت برعهــده دارد .در ســطح وســط،

کــه در جــوان هســت ،میتوانــد معجــزه کنــد،

نهادهــای متولــی مســجد ماننــد مرکــز رســیدگی

میتوانــد کوههــا را جابهجــا کنــد» ۴.امــا در

بــه امــور مســاجد اســت .در ســطح پایینتــر و امــا

مســجد امــروز ،جوانــان کمتــر در مدیریــت
ً
مســجد نقــش ایفــا میکننــد .قطعــا تجربــه و صبــر

مســجد و امــام جماعــت در کســوت مدیــر مســجد

بزرگترهــا در هیئتامنــا ذخیــرهای الزم بــرای

هســتند کــه مســجد را مدیریــت میکننــد.

مدیریــت مســجد اســت؛ امــا «اندیشــ ه پیــران

کــرد؛ سیاســتهای کالن و قوانیــن باالدســتی

مهمتــر ،هیئتامنــا در قامــت شــورای مدیریــت
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باشــند ،کار بســیار دشــواری اســت؛ امــا میتــوان

فــار غ از اهمیــت دو الیــه اول در بهینهســازی

و فکــر و تجربــ ه آنهــا آنوقتــی بــه کار میآیــد کــه

مســجد ،الیــه ســوم یعنــی هیئتامنــا نقــش

۵

حرکــت جوانان ـه جوانــان وجــود داشــته باشــد».

مهمتــری دارد .همانطــور کــه در شــرح وظایــف

مدیــران مســجد یــا بــه عبارتــی هیئتامنــای

هیئتامنــای مســجد ،ابالغــی از طــرف مرکــز

مســجد بــرای مدیریــت مســجد و تغییــر مســجد

رســیدگی بــه امــور مســاجد آمــده ،هماهنگــی،

از یــک مــکان عبــادی بــه یــک ســنگر تمامعیــار

کــه قابلیــت وا کســینه کــردن اجتماعــی اهــل
خــود را دارد ،بایــد در ُبعــد شــناختی و رفتــاری

دهــد« .بایســتی بــرای جوانهــا جایــگاه خــاص در
ً
مســجد ایجــاد کــرد؛ یعنــی واقعــا بایــد بــرای جــذب

قابلیتهایــی داشــته باشــندُ .بعــد شــناختی

جــوان برنامهریــزی کــرد .نهاینکــه مــا بــا حضــور

ناظــر بــه آ گاهیهــا ،اطالعــات و دانشهــای
الزم اســت و ُبعــد رفتــاری از کنشهــا و اقدامــات

میانســال و پیرمــرد در مســجد مخالفیــم؛ نــه،

حکایــت میکنــد .افــراد بزرگســال و مســن شــاید در
ُبعــد شــناختی مزیــت بیشــتری داشــته باشــند ،امــا
در ُبعــد رفتــاری ،جســارت ،قــدرت و ســرعت الزم

مؤمنیــن همــه بایــد بیاینــد بــه مســجد و اســتفاده
کننــد ،امــا جوانهــا را بایــد جــذب مســجد بکنیــم.
اینکــه جــوان مســجد را خانـه خــود و جایــگاه خــود
ُ
بشناســد و بــه آن انــس پیــدا کنــد و رفتوآمــد

را ندارنــد .ای ـن ویژگیهــا در جــوان بیشــتر یافــت

پیــدا بکنــد ،خیلــی بــرکات دارد .کار را در جامعــه

میشــود.

جوانهــا انجــام میدهنــد ،پیشــران حرکتهــای

بــا توجــه بــه ســرعت گســترش مدرنیتــه و

اجتماعــی جوانهــا هســتند ،اینهــا هســتند کــه

آثــار ســوء آن و همچنیــن تنــوع پدیدههــای
اجتماعــی ،الزم اســت تقویــت ُبعــد رفتــاری در

امیــد اســت بــزرگان مــا در هیئتامنــای

مدیریــت مســجد بــا ســرعت بیشــتری انجــام

مســجد بــا ایــن رویکــرد همراهــی کننــد و اجــازه

شــود .البتــه حتــی شــاید بتــوان گفــت تفــاوت

دهنــد فرزنــدان خــود و جوانــان کشــور ،در کنــار

زیســت امــروز بــا ســبک زندگــی دهههــای گذشــته،
نشــان میدهــد کــه جوانــان در ُبعــد شــناختی

آنهــا مدیریــت مســجد را بهدســت گیرنــد
پینوشت

هــم دســتکمی از پیــران ندارنــد .آنهــا تغییــرات

 .۱بیانات در دیدار ائمه جماعات مساجد استان

تکنولوژیــک امــروز و آثــار اجتماعــی آن را بیشــتر

تهران.۱۳۹۵/۰۵/۳۱ ،

درک کردهانــد ،در جامعــه حضــور مؤثرتــری دارنــد،

 .۲محدث نوری ،مستدرک الوسائل ،ج ،۱ص.۲۲۶

در دانشــگاه تحصیــل کــرده و پیامهــای رســانهای
ً
متنــوع و متکثــری را دائمــا دریافــت کردهانــد؛ لــذا
شــاید بتــوان گفــت در ُبعــد شــناختی هــم دارای

 .۳مرکز رسیدگی به امور مساجد ،شرح وظایف
ّ
 .۴گزیدهای از سخنان مقام معظم رهبری در دیدار

ضعــف نیســتند.

با جوانان ،مجله پاسدار اسالم ،اردیبهشت ،1379

همانطــور کــه پیشــتر بیــان شــد ،تغییــر

شماره8
تابستان1401

کار میکننــد ،تــاش میکننــد».

۶

کارگزاران مساجد ،ص.48

شماره .221

رویکــرد مســجد از انــزوا بــه حضــور اجتماعــی

 .۵بیانات در دیدار با بسیجیان.۱۳۹۵/۰۹/۰۳ ،

نیــاز بــه جســارت و حــذف رویکــرد محافظ ـهکاری

 .۶بیانات در دیدار ائمه جماعات مساجد استان

دارد .ایــن کار را فقــط جــوان میتوانــد انجــام

تهران.139۵/۰۵/31 ،
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حرکت صبر

پروندۀویژه

درونمایه حرکت حضرت
اباعبداهلل از آغاز تا انتها

مسجد،خیمۀ
عاشورایی

الهه پورساالری

یکــی از بایســتههای تقــرب بهســوی حــق تعالــی
آن اســت کــه در مقابــل ســختیها و شــدائد
ایــن راه پرپیچوخــم صبــور بــود .اصــوًال رســیدن

مرتضي عالمي

محرم و انقالب ،مسجد و تداوم آن
صفحه52

معرفي کتاب

رحمت واسعه ،اثر آیتاهلل بهجت
صفحه59

بــه هیــچ موفقیتــی بــدون گــذر از مشــکالت و رد
شــدن از موانــع امکانپذیــر نیســت .ایــن قاعــده
در مســیر عبودیــت نیــز جــاری اســت؛ چنانکــه
در آیــه  30ســورۀ فصلــت بــه نتایــج ایــن صبــر
َ َّ
ُ ُ َ ُ
اشــاره شــده اســت«ِ :إ ّن الذیـ َـن قالــوا َر ّب َنــا ا ّللـ ُـه ثـ َّـم
ْ َ ُ َ َ َ َّ ُ َ َ ْ ُ ْ َ َ ُ َ َّ َ ُ
لائكــة ألا تخافــوا َو لا
اســتقاموا تتنــزل علی ِهــم الم ِ
َ
ْ َ َّ
َ ُ
ُ
وعـ ُـدونَ،
ك ْن ُتـ ْـم ُت َ
ت ْح َزنــوا َو أ ْب ِشـ ُـر وا ِبال َج ّنــةِ التــی
ْ
ْ
ُ ْ
َ
َ ُ ُ
آخـ َـرةِ ؛
ن ْحـ ُـن أ ْو ِلیاؤكـ ْـم فِــی ال َحیــاةِ ّالدنیــا َو فِــی ال ِ
بیتردیــد کســانی کــه گفتنــد :پــروردگار مــا «اهلل»
اســت ،ســپس پایــداری نمودنــد ،فرشــتگان بــر

مهدی عالمي

بررسی ویژگیهای سپاه اموی
صفحه60

آنهــا فــرود میآینــد و میگوینــد کــه هرگــز مترســید
و غمگیــن نشــوید و مــژده بــاد شــما را بــه بهشــتی

شماره8
تابستان1401

کــه بــه آن وعــده داده میشــدید .مــا سرپرســتان،

اســت.

دوســتان و یــاران شــما در دنیــا و آخــرت هســتیم».

کربــا و حرکــت امــام حســین ازآنجا کــه

دنیــا در لســان روایــات بهمثابــه دریایــی پــر

وســیعترین و ســریعترین کشــتی بــرای نجــات

از طوفــان و آشــفتگی بــه تصویــر کشــیده شــده

انسانهاســت ،گوشهگوشــهاش نمایــش صبــر و

اســت .کســی کــه قصــد پیمــودن ایــن مســیر را

شــکیبایی اســت؛ الگویــی کامــل و تمــام از ظهــور

اصوًال رسیدن به

دارد بایــد منتظــر امــواج ســهمگین و طوفانهــای

صبــر در تــارک تاریــخ بــرای پوینــدگان مســیر

هیچ موفقیتی بدون

شــدید باشــد ،و جــزر و مــد و ســایر مشــکالت

عبودیــت .الگویــی کــه نــه صبــر تنهــا را ،بلکــه صبــر

گذر از مشکالت و

دریــا را تحمــل نمایــد .ازایــنرو حضــرت پیامبــر
َ َ َ
ُّ ْ
«الدن َیــا َب ْحـ ٌـر َع ِمیـ ٌـق قـ ْـد غـ ِـرق
ا کــرم میفرماینــد:
َْ
َ
ِف َیهــا خلــق ك ِثیـ ٌـر؛ ۱دنیــا دریایــى عمیــق اســت كــه

جمیــل را ترســیم مینمایــد .آنچنــان ایــن صبــر،

رد شدن از موانع

امیدبخشــی از نتیجــه کار صابــران را بــه نمایــش

بســیارى در آن غــرق میشــوند».

میگــذارد .در حماســه عاشــورا ،صبــر در تمــام

ســختیها و مشــکالت را ندارنــد ،تســلیم
میشــوند و از رســیدن بــه مقصــود بازمیماننــد.
ْ
ـتقامت انســان
ایــن در حالــی اســت کــه صبــر و اسـ
را از طوفانهــا عبــور میدهــد و ا گــر کســی صبــوری
را پیشــه خــود نســازد ،اســیر کیــد دنیــا خواهــد شــد
و ایــن همــان ســقوط بــه ورطــه غفلــت و نابــودی

"

بســیاری از مــردم چــون تــاب و تحمــل

بــزرگ و معنــادار اســت کــه چشــمانداز روشــن و

امکانپذیر نیست

شــئون رفتــاری و گفتــاری امــام و یــاران باوفایــش
مشــهود اســت.
امــام حســین آن زمانــی کــه از مکــه به قصد
عــراق خــارج شــد ،در خطبـهای مســیر حرکتشــان
َ
«رضــی
را مســیر صبــر توصیــف کردنــد و فرمودنــدِ :
َ
َ
لائــهِ َو َیوفینــا
صبـ ُـر َعلــی َب ِ
اهلل ِرضانــا اهـ َـل البیــت ،ن ِ
َ
الصابریـ َـن؛ ۲رضایــت و پســند مــا خانــواده،
ا ْجـ َـر
ِ
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همــان رضــای الهــی اســت .بــر بــا و آزمــون او صبــر

آمــاده کــرده بودنــد؛ آنچنانکــه هــزار بــار کشــته

میکنیــم ،او نیــز پــاداش صابــران را بــه مــا عطــا

شــدن در ایــن راه برایشــان آســان بــود.

میکنــد».

مسجد
خیمۀعاشورایی

وجــود ایــن صبــر آنچنــان بــرای حرکــت امــام

تشــنگی و ســایر مشــکالت هجــوم آورد ،یــاران

الزم و ضــروری بــود کــه ایشــان در یکــی از منــازل
َ
َ
َ
کان
بــه یــاران خــود فرمودنــد« :ا َیهــا النــاس! ف َمـ ْـن

گــرد امــام جمــع شــدند ،بــه او چشــم دوختنــد تــا

ُ َ
ـیف َو َطعـ ِـن الاسـ َـنةِ
یصبــر علــی َحــد السـ ِ
ِمنکــم ِ
ْ
َ ّ َ ْ َ ْ
َْ ُ
َ
۳
فلیقــم َمعنــا والا فلینصـ ِـرف عنــا؛ ای مــردم! هــر
کــدام از شــما کــه تحمــل تیــزی شمشــیر و ضربــت

نیزههــا را دارد بــا مــا بمانــد ،وگرنــه برگــردد».

"

ْ
صبر و استقامت
انسان را از

در روز عاشــورا هنگامــی کــه فشــار نظامــی،

رهنمــود امــام را بشــنوند .امــام خطــاب بــه
آنــان بــا چهــرهای گشــاده و بــا نفــس آرام فرمونــد:
ََ َ ُ ّ َ َ ٌَ َ
َ
َ
عبـ ُـر
«ص ْبــرا ب ِنــی الکـ ِ
ـرام! فمــا المــوت إلا قنطــرة ت ِ
َ
البـ ِ َ
بکــم َعــن ُ
الواسـ َـعةِ
ـان ِ
الجنـ ِ
ـؤس والضــرأ ِالــی ِ
ِ
ِ
َ
۴
َ
والنعیـ ِـم الد ِائم ـة؛ ای فرزنــدان کرامــت و شــرف!

امــام حســین بــرای امیدبخشــی ،دلــداری

شــکیبا باشــید ،مــرگ پلــی اســت کــه مــا را از

یــاران و خانــواده خویــش و همچنیــن آمــاده

مشــکالت و ســختیها بهســوی بهشــت وســیع و

ســاختن آنــان بــرای تحمــل ســختیهای ایــن
َ ْ ُ َّ
ْ
َ ً
ت ِإلا
ام ف َمــا ال َمـ ْـو 
«ص ْبــرا َب ِنــی ال ِکـ َـر ِ 
راهفرمودنــد:
َ ْ َ َ ٌ َ ْ ُ ُ ُ ْ َ ْ ُ ْ َ َّ َّ َ ْ
َ
ـان
قنطــره یعبــر ِبکــم عـ ِـن البــؤ ِس و الضــر ِاء ِإلــی ال ِجنـ ِ
ْ َ َ َ َّ
َ
الو ِاســعهِ و
الن ِعیـ ِـم ّالد ِائ َمــهِ ؛ صبــر و مقاومــت کنیــد
ای بــزرگزادگان! چرا کــه مــرگ ،فقــط ُپلــی اســت

نعمتهــای جاویــدان عبــور میدهــد».
و در جــای دیگــری فرمونــد« :إ َّن َا َّللـ َـه َقـ ْـد َأذنَ
ِ
ِ
َ ُ َ َ ُ
َّ
فِــي ق ْت ِلكـ ْـم ف َعل ْيكـ ْـم ِب
الص ْبـ ِـر؛ ۵بهراســتی خداونــد
اذن کشــته شــدن و شــهادت شــما را داده اســت،
پــس بــر شــما الزم اســت کــه صبــر کنیــد».

کــه شــما را از رنــج و ســختی عبــور میدهــد

آن حضــرت خطــاب بــه احمدبــن حســن ،پــس

و بهســوی بهشــت گســترده و نعمتهــای

از آنکــه از جنگــی ســخت برگشــت و از عمــو آب
ً
خواســت ،فرمودنــد« :یــا بنــی اصبــر قلیلا حتــی تلقی
جــدک فیســقیک شـ ْ
ـربه مــن المــاء لا تظمــا بعدهــا

سختیهاســت .زخــم شمشــیر و نیــزه ،جراحــت

ابـدا؛ ۶پســرم! کمــی شــکیبایی کــن تــا جــدت رســول

و این همان سقوط

و خــون ،قطــع اعضــا ،تشــنگی ،خســتگی ،جــان

خــدا را مالقــات کنــی ،پــس آنــگاه از آبــی ســیرابت

به ورطه غفلت و

باختــن یــا اســیر شــدن ،از پیامدهــای حضــور در

کنــد کــه هرگــز بعــد از آن تشــنه نشــوی».

نابودی است

میــدان مبــارزه اســت .هــر کــس صبــر و مقاومــت

همچنیــن امــام حســین خطــاب بــه

بــر اینهــا را نداشــته باشــد ،مــرد میــدان جهــاد

حضــرت علیا کبــر هنگامــی کــه بــرای تجدیــد

نیســت .حضــرت سیدالشــهدا از آغــاز حرکــت،

قــوا آب خواســت ،فرمــود« :اصبــر حبیبــی فانــک

نیروهایــی را همــراه داشــت کــه تحمــل تیــغ و تیــر

لاتمســی حتــی یســقیک رســو ل اهلل بکاســه؛ عزیــز

و زخــم شمشــیر و مــرگ در ایــن راه را شــیرینتر

دلــم صبــر کــن؛ زیــرا بــهزودی از دســت جــدت

از عســل میدانســتند و خــود را بــرای همــۀ آن

رســول خــدا ســیراب میشــوی».

طوفانها عبور
میدهد و ا گر کسی
صبوری را پیشه
خود نسازد ،اسیر
کید دنیا خواهد شد
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همیشــگی میرســاند».
میــدان نبــرد یکــی از عرصههــای بــروز

۷

وقتــی بــا گریــه و بیتابــی آنــان مواجــه شــد،
خطــاب بــه ســکینه فرمودنــد« :یــا ُنـ ُ
ـور َع ْینــی ...
َ
َ ُ
َْ
َف ْ
اص ِبــری َعلــی قضـ ِـاء ا ّللـ ِـه َولا تشــکی فـ ِـا ّن ّالدنیــا
ٌ
ٌ ْ ُ
باق َیــة؛ ۸ای نــور چشــمم!  ...پــس
فان َیــة َوالا ِخـ َـرة ِ
ِ

کســی کــه صبــر داشــته باشــد ،درد و مصیبــت و
زخــم و مشــقت را بهتــر و بیشــتر تحمــل میکنــد.

بایــد بــر تقدیــرات الهــی صبــر کنــی و ِشــکوه نکنــی؛

امــا بیشــک قهرمــان همهجانبــه صبــر در

چرا کــه دنیــا ناپایــدار و آخــرت مانــدگار اســت».

حماســه کربــا ،زینــب کبــری اســت؛ آن حضــرت

حمیدبــن مســلم میگویــد« :حســین را

شــهادت نزدیــک بــه بیســت نفــر از نزدیــکان خــود

در ســختترین لحظههــای عاشــورا و جنــگ

را بــه چشــم دیــد ،سرپرســت کاروان آزادگان کربــا

دیــدم .بــه خــدا ســوگند هرگــز مــرد گرفتــار و

تــا کوفــه و شــام بــود ،و در مبــارزه ســختی قــرار

مصیب ـتزدهای را ندیــدم کــه فرزنــدان و خانــدان

گرفــت کــه بــا ســخنرانیها و خطابههــای مختلــف

و یارانــش کشــته شــده باشــند ،درعینحــال

صبــر جمیــل را بــه تصویــر کشــید.

اســتوارتر و قویدلتــر از آن بزرگــوار باشــد .چــون

کربــا جلوهگاهــی از صبــر بــرای پوینــدگان

پیادهنظــام بــه او حملــه میکردنــد ،او بــا شمشــیر

مســیر حقیقــت اســت کــه در تمــام امــور و شــئون

بــر آنهــا حملــه میکــرد و آنهــا از راســت و چــپ

خــود متکــی بــر آن بایــد شــکیبایی را در حالــت

میگریختنــد؛ چنانکــه گلــه روبــاه از شــیری فــرار

اعــای خــود تمریــن و جــاری کننــد

کنــد».

کربال و حرکت

۹

آنــگاه کــه حضــرت بــه زمیــن افتــاده بــود و

شماره8
تابستان1401

"

امــام حتــی در لحظــات وداع بــا اهــل حــرم

چنیــن رجــز میخوانــد:
ً َ َْ
َ ْ َ َّ
َص ْبرا َعلی الأ ْس َی ِ 
اف و الأ ِسنهِ
َ ْ ً َََْ ُ ُ ْ َ
ول ال َج ّنه
صبرا علیها ِلدخ ِ

پینوشت

امام حسین
ازآنجا که وسیعترین

لحظــات آخــر عمــر خویــش را ســپری میکــرد،
آخریــن پــرده از ُشــکوه صبــر خویــش را بــا ایــن
َ ً
«ص ْبــرا
جمــات بــه عرصــه نمایــش گذاشــت:
َ
ـک یــا َر ّب ،لا إلـ َـه سـ َ
َعلــی َقضائـ َ
ـواک یــا غِ یــاث
ِ
ِ
ِ
المسـ َـتغیثین ،مــا لــی َر ُّب سـ َ
عبــودُ
ُ
ـواک َو لا َم ُ
ِ
ً
َغیـ َـر َکَ ،ص ْبــرا َعلــی ُحکمـ َ
ـک؛ ۱۰در برابــر قضــای تــو
ِ

ص.406

گوشهگوشهاش

 .۴ابنطاووس ،لهوف ،ص.۲۶

نمایش صبر و

 .۵شیخ صدوق ،معانی االخبار ،ص.۲۸۸

شکیبایی است

صبــر میکنــم ،خدایــی جــز تــو نیســت  ،ای پنــاه

 .۶حافظ سلیمان قندوزی حنفی ،ینابیع الموده،

پناهآورنــدگان ،معبــودی جــز تــو وجــود نــدارد ،بــر

ص.۴۱۵

حکــم تــو صبــر میکنــم».

 .۷سید محسن امین ،اعیان الشیعه ،ج ،۱ص.۶۰۷

ایــن فرهنــگ و نــگاه نیــز در تکتــک یــاران آن

 . 1تفسیر منسوب به امام عسکری ،ص.432
 .۲سید محسن امین ،اعیان الشیعه ،ج ،1ص.593
 .۳حافظ سلیمان قندوزی حنفی ،ینابیع المودة،

و سریعترین
کشتی برای نجات
انسانهاست،

 .۸همان.

حضــرت متجلــی بــود و در شــعرها و رجزهایشــان

 .۹ابنطاووس ،لهوف ،ص.۱۱۹

نمــود داشــت .بــرای نمونــه ســعدبن حنظلــه

 .۱۰سید محسن امین ،اعیان الشیعه ،ج ،۱ص.۶۱۰
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مسجد
خیمۀعاشورایی

"
پایتخت

فعالیتهای رسول

ریشه در مسجد
شاخه در آسمان انقالب
ّ
محرم و انقالب ،مسجد و تداوم آن

ا کرم در پایتخت

مرتضی عالمی

جهان اسالم،
مسجد است

رســول ا کــرم از مکــه بــه مدینــه مهاجــرت

مرکــز فعالیتهــای دینــی و عبــادی اســت ،بلکــه

کردهانــد .راهــی طوالنــی آمدهانــد .مدتــی در

مرکــزی بــرای فعالیتهــای سیاســی و اجتماعــی

نزدیکــی یثــرب در آبــادیای بهنــام «قبــا» بــه

نیــز بهشــمار م ـیرود و حتــی فراتــر از آن ،شــهر بــر

انتظــار اهلبیتشــان هســتند .در همیــن زمــان،

محــور آن توســعه مییابــد .پایتخــت فعالیتهــای

مســجدی را بنــا نهادنــد کــه بــه آن مســجد قبــا یــا

رســول ا کــرم در پایتخــت جهــان اســام،

مســجد التقــوی نیــز میگوینــد.

مســجد اســت.

پــس از پیوســتن اهلبیتشــان ،مدینــه را بــه

مســجد ،قــرارگاه فعالیتهــای مســلمانان و
یــادگار نبــی ّ
مکــرم از ایــن پــس بــه قلــب تپنــده

کــه پیامبــر گرامــی ســنگ بنــای مســجدی را

مهمتریــن فعالیتهــای دنیــای اســام تبدیــل

در مدینــه بنــا مینهنــد؛ مســجدی کــه نهتنهــا

میشــود؛ بهگونــهای کــه شــروع بزرگتریــن

نــور وجودشــان آراســتند .مدتــی نگذشــته اســت
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چنانکــه پیامبــر و امیرالمؤمنیــن علــی هرگونــه

«یکــی از علــل پیــروزی ایــن انقــاب مبــارک در

فعالیــت سیاســی ،اجتماعــی ،عبــادی و علمــی

ایــران اســامی ـ و یــا الاقــل ســهولت ایــن پیــروزی

را در ایــن مــکان برقــرار میکردنــد .نشــر معــارف

ـ ایــن بــود کــه مــردم بــه مســاجد اقبــال پیــدا

دینــی در طــول ســالیان پــس از اســام ،ازجملــه

کردنــد؛ جوانــان مســاجد را پــر کردنــد و علمــای

نشــر عــزای حســینی در بســتر مســجد صــورت

اعــام ،مســاجد را بهعنــوان مرکــزی بــرای تعلیــم،

میپذیــرد .عالوهبــر ایــن نقشآفرینــی مســجد

تربیــت ،روشــنگری افــکار و اذهــان ،مــورد اســتفاده

در ظهــور امــام زمــان را نیــز نمیتــوان نادیــده

قــرار دادنــد و مســجد ،مرکــزی بــرای حرکــت،

گرفــت و شــروع ظهــور از مســجد الحــرام خواهــد

آ گاهــی ،نهضــت و افشــای اســرار زمامــداران

بــود ۱و مرکــز حکومــت ایشــان نیــز مســجد خواهــد

فاســد و خودفروختــه رژیــم طاغــوت شــد .در

بــود.

۲

هــزار و انــدی ســال پــس از قیــام رســول
ً
گرامــی ،دقیقــا در زمانـهای کــه نقــش دیــن در
اداره جامعــه بــه چالــش کشــیده میشــد و تــاش

شماره8
تابستان1401

دوره مشــروطیت هــم همینطــور بــوده اســت؛ در
دوره ملــی شــدن صنعــت نفــت هــم تــا حــدودی
همینطــور بــود؛ در زمــان انقــاب هــم کــه ایــن
مســئله ،بــه ّ
حداعلــی رســید» .مثــًا مســجدی

"

حــرکات تاریــخ اســام را بایــد در مســجد جســت؛

تبدیــل شــدند.

دســتگاه حا کــم بــر تضعیــف آن بــود ،ایــن بــار نیــز

همچــون مســجد کرامــت در مشــهد بــه پایگاهــی

عالمــی متقــی ،از درون مهمتریــن پایــگاه دینــی،

بــرای تفســیر آیــات الهــی و ارائــه نگاهــی اصیــل و

بیداربــاش امــت اســام را نــدا داد .مســاجد از

مســتند از اســام بــدل گشــته بــود.

جریان حرکت

آن پــس رنــگ و بــوی مســجد نبــوی گرفتنــد.

جریــان حرکــت مســاجد در انقــاب اســامی
هــرگاه بــه مــاه محـ ّـرم میرســید ،پرجنبوجوشتــر

مساجد در انقالب

نــاب بــر آنهــا حا کــم شــد و حرکتــی عظیــم آفریــد تــا

میشــد .خــون حســین آتشــی علیــه ظلــم و

طاغــوت و زنــگار آلودگــی را از قلــب کشــور شــیعیان

بیعدالتــی در طــول تاریــخ روشــن کــرده اســت کــه

پــا ک کنــد .حرکتهایــی عظیــم در جامعــه از

بــه ایــن ســادگیها ســرد نخواهــد شــد .چهاینکــه
ّ
محــرم و صفــر پرخروشتــر
انقــاب اســامی در

شــکل گرفــت .تشــکیالت انقالبــی به هم پیوســتند

علیــه ظلــم و اســتبداد ،حســینیوار میشــد.

و ســازماندهیها صــورت پذیرفتنــد .تبییــن

همــۀ ناظــران معتقدنــد و اعتــراف دارنــد کــه بــا
ّ
محــرم و صفــر حرکــت انقالبــی مــردم
آمــدن مــاه

روح اســام نــاب در آنهــا دمیــده و جریــان اســام

درون مســاجد شــروع شــد و هســتههای مبــارزه

مبارزاتــی
حرکــت
هــدف مبــارزه و افــق انقالبــی
ِ
ِ
امــام خمینــی در مســاجد و حســینیههای
مختلــف مــورد پیگیــری قــرار گرفتنــد .مســاجد

اسالمی هرگاه به
ماه ّ
محرم میرسید،
پرجنبوجوشتر
میشد

ســرعت میگرفــت .چهاینکــه در خــرداد 1342
ّ
محــرم بــود ،بزرگتریــن حــرکات
کــه مصــادف بــا

نقــش اجتماعــی خــود را بازیافتنــد و بــه محــل

جنبــش انقالبــی از مســجد و بــا محوریــت مســجد

مباحثههــای سیاســی ،علمــی ،اعتقــادی و ...

شــکل گرفــت .ا گرچــه شــعارها علیــه ظلــم و
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اســتبداد شاهنشــاهی بیــان میشــد ،امــا از

و جــان خودشــان را در راه خــدا دادهانــد؛ نقطــۀ

اســتکبار و ظلــم جهانــی نیــز غافــل نبودنــد .در

عزیمــت عبــارت اســت از مســجد .خیلــی حــرف

همیــن ســال بــرای نخســتین بــار علیــه اســرائیل

بزرگــی اســت ،حــرف مهمــی اســت».

شــعار دادنــد و چنیــن خواندنــد:

مسجد
خیمۀعاشورایی

مســجد امــروزه نیــز در جایــگاه خــود قــرار

ّ
عمال اسرائیلی رسوا

دارد و میتوانــد در تــداوم ارزشهــای دینــی و

کشتند از کین بیپناهان را

انقالبــی نقشآفرینــی نمایــد .مســجد همــواره

در تربت اعال

نقــش خــود را بــا نیازهــای جامعــه تطبیــق داده

شد موج خون برپا

و عالوهبــر نقــش عبــادی و اعتقــادی ،گاهــی مرکــز

نقــش مســجد بــا پیــروزی انقــاب تقویــت

مبارزاتــی و گاهــی مرکــز جهــاد نظامــی بــوده اســت.

شــد .مســجد ایــن بــار پایگاهــی بــرای جهــاد

شــرایط امــروز جامعــه نیــز اســتفاده از بســترهای

بــود .از اســتمرار آموزشهــای اعتقــادی،

جدیــد را در کنــار موقعیتهــای زمانــی انتظــار

اخالقــی ،سیاســی و اجتماعــی جهــت مبــارزه

دارد .نیازهــا و اقتضائــات امروزیــن بــرای بیــان

بــا گروهکهــای منافقیــن و شــبههآفرینان

اســام اصیــل انقالبــی و مباحثــه و گفتگــو جهــت

تــا پایگاهــی بــرای آمــوزش و اعــزام بهتریــن

تبییــن اهــداف انقــاب اســامی در مســجد و بــا
اســتفاده از موقعیــت مــاه محـ ّـرم کــه قلــوب مــردم

اســتکبار ۹۷« .درصــد از شــهدای مــا مســجدی

متوجــه مراســم معنــوی اســت و حضورشــان در

بودهانــد ـ ا گــر تحقیــق بشــود ـ ایــن خیلــی حــرف

ایــن مــکان پررنــگ میشــود ،از الزامــات مســجد

مهمــی اســت .از هــر صنفــی :دانشــجو اســت

در زمــان حاضــر اســت« .مســجد پایــگاه انــواع

مســجدی اســت ،کاســب اســت مســجدی اســت،

و اقســام فعالیتهــای اجتماعــی اســت؛ یعنــی

دانشآمــوز دبیرســتانی اســت مســجدی اســت.

وقتــی مــا مــردم را گــرد ایــن محــور جمــع کردیــم،

از مســجد حرکــت کــردن و راه افتــادن و رفتــن

از آنهــا چــه میخواهیــم .یکــی از چیزهایــی کــه

بــه میدانهــای جنــگ و جــان خودشــان را کــف

میخواهیــم ایــن اســت کــه بــه فعالیتهــای

حضورشان در

دســت گرفتــن ،بــه زبــان آســان اســت؛ جــان در

اجتماعــی بپردازنــد .در جامعــه اســامی همــۀ

این مکان پررنگ

کــف دســت گرفتــن ،جــان فــدا کــردن بــه زبــان
ََ
ُ
المـ َ
ک ُنتــم َت َم َّنـ َ
ـون َ
ـوت
[آســان اســت]؛ َو لقــد
َ َ َ َ ُ ََ ََ ُ ُ َ
َ ُ
ـوه َو ا ُنتــم تنظــر ون،
ِمــن قبـ ِـل ان تلقــوه فقــد رایتمـ
انســان خــب میگویــد کــه بلــه مــا جانمــان [را

آحــاد وظیفــه دارنــد ،مســئولیت دارنــد ،بایــد کار

و پرا کنــدن وظایــف مختلــف و کشــاندن مــردم

میدهیــم]؛ آنوقتــی کــه در مقــام عمــل مواجــه

بــه کارهــای گونا گــون اســت .مســجد بــرای انجــام

میشــود بــا مــرگ ،جــور دیگــری اســت ،خیلــی

فعالیتهــای اجتماعــی و پایــگاه فعالیتهــای

ســخت اســت .ایــن جوانهــا از مســجد رفتهانــد

اجتماعــی اســت».

"

تبیین اهداف
انقالب اسالمی
در مسجد و با
استفاده از موقعیت
ماه ّ
محرم که قلوب
مردم متوجه مراسم
معنوی است و

میشود ،از الزامات
مسجد در زمان
حاضر است
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انســانهای دنیــای اســام بــرای مبــارزه بــا جبهــه

انجــام بدهنــد؛ کار بــرای پیشــرفت جامعــه ،کار
بــرای امــت .بنابرایــن اینجــا محــل پمپــاژ فکرهــا

۳

در برابــر حجــم وســیع حمــات ترکیبــی دشــمن

پیچیــده نیســت« :مســجد پایــگاه بــزرگ بســیج

کــه جامعــه ایرانــی را فرا گرفتــه اســت ،هســته

فرهنگــی و حرکــت فرهنگــی اســت؛ شــیوۀ کار را

مقاومــت فرهنگــی بایــد در مســجد شــکل بگیــرد:

بایــد در مســجد آموخــت کــه چــهکار کنیــم .اوًال

«مســجد عبــارت اســت از هســتۀ مقاومــت.
ً
مقاومــت وقتــی گفتــه میشــود ،فــورا ذهــن

بــه شــما عــرض بکنــم حرفــی کــه شــما بــا مأمومیــن

مــیرود بــه مقاومــت نظامــی و امنیتــی و امثــال
ً
اینهــا .خــب بلــه ،آن هــم قطعــا مقاومــت اســت،

خودتــان و مســجدیهای خودتــان میزنیــد ،از
نطــق تلویزیونــی و ماننــد اینهــا بهمراتــب کارآمدتــر
و مؤثرتــر اســت .بارهــا ایــن را عــرض کردهایــم

امــا باالتــر از آن ،مقاومــت فرهنگــی اســت .حصــار

نــگاه چشمدرچشــم و جلســ ه نزدیــک کــه
کــه
ِ
َنفــس گوینــده بــه شــنونده می َ
خــورد ،یکچیــز

باشــد ،همهچیــز از دســت خواهــد رفــت»« .مــن

دیگــری اســت .ایــن فقــط هــم در اجتماعــات

بــه شــما عــرض بکنــم :امــروز بعــد از  ۳۷ســال۳۸ ،

مــا تجلــی دارد؛ البتــه در کل اســام در نمازهــای

ســال از پیــروزی انقــاب ،انگیــزۀ دشــمنان بــرای

جمعــه و امثــال اینهــا ایــن هســت ،لکــن در بیــن
شــیعهُ ،بروزوظهــور بیشــتری دارد .ایــن مجالــس

فرهنگــی ،خا کریــز فرهنگــی در کشــور ا گــر سســت

نفــوذ در حصــار فرهنگــی از روز اول بیشــتر اســت؛
ً
نــه اینکــه کــم نشــده ،قطعــا زیــاد شــده؛ روشهــا را

روضهخوانــی ،مجالــس وعــظ و خطابــه ،مجالــس

هــم کــه شــما میبینیــد :ایــن شــیوههای فضــای

گونا گــون خیلــی چیزهــای مهمــی اســت؛ اینهــا را

مجــازی و تبلیغــات گونا گــون و ماهــواره و امثــال

دســتکم نبایــد گرفــت ،هــم از فضــای مجــازی

اینهــا؛ [یعن ـی] انگیزههــا بیشــتر شــده .آمــاج ایــن

مؤثرتــر اســت ،هــم از صداوســیما مؤثرتــر اســت،

حرکــت هــم درســت همــان چیــزی اســت کــه

منتهــا خــب دایرهاش محدود اســت؛ ا گــر چنانچه

مایــه و هســته اصلــی ایجــاد نظــام اســامی شــد؛

ایــن سلســل ه عظیــم ،ایــن تشــکیالت عظیــم خوب

یعنــی ایمــان دینــی ،آمــاج ایــن اســت .بــا حکومــت

کار کنــد و در همهجــا کار کنــد ،تأثیراتــش بــر همــۀ

اســامی و جمهــوری اســامی و سیاســتهای

اینهــا فائــق خواهــد آمــد و میتوانیــد شــما ایــن

جمهــوری اســامی مخالفنــد ،بهخاطــر مخالفــت

جــوان را ،ایــن مخاطــب را بهمعنــای واقعــی کلمــه

بــا ایمــان دینــی؛ چــون میداننــد ا گــر ایمــان

مصونیــت ببخشــید و میتوانیــد او را در مقابــل

دینــی نبــود ،ایــن انقــاب پیــروز نمیشــد ،ایــن

ایــن میکروبهــا و ایــن ویروسهایــی کــه بهطــور

نظــام بــه وجــود نمیآمــد « ،»...بنابرایــن مســجد،

دائــم دارد ســرازیر میشــود بهطــرف ایــن کشــور

[ه ـم] پایــگاه مقاومــت اســت ،هــم [پایــگاه] رشــد

و طــرف ایــن نظــام وا کســینه کنیــد .بنابرایــن

فعالیتهــای فرهنگــی و هدایــت فرهنگــی و

[مســجد] هســتۀ مقاومــت اســت ،منتهــا مقاومــت
َ
ِبانواعــه؛ مقاومــت فرهنگــی ،مقاومــت سیاســی،
و درجــای خــود هــم مقاومــت امنیتــی و نظامــی؛

بصیــرت فرهنگــی [اســت]؛ در دل فرهنــگ،
سیاســت هــم هســت».
راههــای مبــارزه بــا ایــن فشــار رســانهای چنــدان

کمااینکــه در مســاجد [اینگونــه بــوده]»
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پینوشت
 .1محمدباقر
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 .۳بیانات در دیدار
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چگونه با هزینه کم
مسجد را آذینبندی کنیم؟
امیرحسین محمودی

"

شما با محیطی
روبهرو هستید
که عالوه بر

یکــی از امتیــازات مکتــب اســام ،نســبت بــه همــۀ محیطهــای پرادعــای تربیتــی ،حتــی در باالتریــن ســطوح ادیــان
دیگــر یــا مجموع ههــای ریــز و درشــت فرهنگــی همــان چیــزی اســت کــه آنهــا بــرای فراهــم کردنــش دســت و پــا
میزننــد و مــا بهصــورت مقــری همیشــگی از آن برخورداریــم .هــر کســی کــه کار تربیتــی کــرده ،خــوب میدانــد کــه
اولیــن مســئله ،فراهــم آوردن یــک پاتــوق ثابــت و جــذاب روزانــه بــرای مخاطبــان اســت .چیــزی کــه حتــی در مکاتــب
دینــی آنهــا هفتـهای یــک بــار تعریــف شــده ،ولــی در نــگاه راهبــردی دیــن مــا هــر روز قابلیــت دسترســی دارد .بــرای مــا

استقرار دائمی،

«مســجد» همــان پاتــوق جــذاب همیشــگی ،همــان مــکان اهدایــی خداونــدی و همــان ســنگر فرهنگــی بــرای تربیــت

مناسبتهای

انسانهاســت .ا گــر خواســتید در زیباســازی و آذینبنــدی و فضاســازی مســجد اصولــی بدانیــد ،بــه همیــن مقدمــه

سالیان ه واحد دارد

و تعریــف ،نــگاه ویــژه داشــته باشــید.

1

توجه به دائمی بودن فضای تربیتی

ً
ســاده ،اساســا نبایــد ابزارهــای آذینبنــدی و

مسجد

فضاســازی شــما یکبارمصــرف یــا کوتاهمــدت

شــما بــا محیطــی روب ـهرو هســتید کــه عــاوه بــر

تعبیــه گــردد .از وســایلی اســتفاده کنیــد کــه

اســتقرار دائمــی ،مناســبتهای ســالیانه واحــد

از حیــث جنــس و مــواد بهکاررفتــه یــا امــکان

دارد .توجــه داشــته باشــید فــار غ از اتفاقــات و

نگهــداری تــا ســالها قابلاســتفاده باشــند .در
بســیاری از مســاجد کشــور پردههــا و َب ِنرهــای

پیشبینــی رخ دهــد ،بــا توجــه بــه همیــن مســئله

مناســبتی در اوج زیبایــی بــدون تاریــخ خاصــی در

مناســباتی کــه ممکــن اســت مقطعــی و غیرقابــل
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دیگــر قابلاســتفاده باشــد.

2

ممکــن باشــد .بهطــور مثــال در فضــای امــروزی

"

نظــر گرفتــه میشــود کــه ســال بعــد یــا در مســجد

ســردر ورودی
درواقــع هماننــد یــک نمایشــگاه
ِ
مســجد آذینبنــدی شــما جذابتریــن نــوع

از وسایلی استفاده

توجه به جذابیت فضاسازی مسجد

قالبهــای طراحــی پوســتری ـ داســتانی یکــی

کنید که از حیث

برای مخاطب

از جذابتریــن شــیوههای فضاســازی تلقــی

جنس و مواد

مســجد پاتوقــی جــذاب و منحصربهفــرد

میگــردد یــا بهعنــوان یــک نمونــه دیگــر مــدل

بهکاررفته یا امکان

بــرای مخاطــب اســت؛ پــس بایــد بــه الزامــات

همیشــگی آذینبنــدی شــما کــه بــه یــک صــورت

فراهــم کــردن ایــن محیــط جــذاب هــم پایبنــد

مشــخص بــود ،ایــن بــار بــا خالقیــت ویژهتــر و

باشــید .اصــوًال محیطهایــی بــرای مخاطــب،

بهنوعــی دیگــر بــا نظــر مخاطبــان جــوان شــما

بهویــژه نوجوانــان و جوانــان ،جــذاب اســت کــه

نصــب گــردد.

از حیــث نــوآوری و شــکل تزییــن بــهروز و جدیــد
باشــد .نگــران نباشــید؛ ایــن نکتــه بــا مســئله اول

3

نگهداری تا سالها
قابلاستفاده باشند

توجه به بوم دینی و ارزشی مسجد
برای آذینبندی

هیــچ تضــادی نــدارد .شــما میتوانیــد یکــی از
ً
محلهــای آذینبنــدی را (ترجیحــا مکانــی کــه

امــام راحــل فرمودنــد مســجد ســنگر اســت.

در چشــم مخاطــب و محــل ورود اولیــه اوســت)

عنــوان ســنگر شــما را بــه یــاد چــه میانــدازد؟

بهطــور غیرثابــت بــا نظــر خــود او تنظیــم کنیــد.

مســجد شــما چنــد شــهید داده؟ ا گــر تازهتأســیس
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اســت ،چگونــه در ایــام فتنــه ظاهــر شــده؟ یــا اصــًا

باشــید .شــعارها فقــط مختــص محتــوای

بــه چــه ویژگی فرهنگی خاصی شــهره شــده اســت؟

ســخنرانی نیســت ،حتــی آذینبنــدی شــما هــم

از همیــن ســابقه ارزشــی و فرهنگــی اســتفاده کنیــد

بایــد شــعار داشــته باشــد .شــعار آذینبنــدی

تــا فضاســازی همــراه تصاویــر و پوســترها ،حتــی

اســتفاده از «همهچیــز و همهجــا» در فضاســازی

همــان مــدل آذینبنــدی موجــود در عکسهــای

اســت .موفقتریــن طراحــان داخلــی و دکورســازان

قدیمــی و خاطرهســاز مســجد باشــد .بگذاریــد

معتقدنــد از تکتــک وســایل موجــودی کــه

مخاطــب روح همــان ســنگر و محیــط فرهنگــی

در اطــراف شماســت و بــدون اســتفاده بــه

غالــب در اذهــان و همــان حســی را بیابــد کــه از

نظــر میرســد ،میتــوان بــرای زیباســازی و

توصیــف مســجد پیــدا کــرده اســت.

منحصربهفــرد کــردن فضــا اســتفاده کــرد .انــواع

4

"

مسجد پاتوقی
جذاب و

منحصربهفرد برای
مخاطب است؛
پس باید به الزامات
فراهم کردن این
محیط جذاب هم

پایبند باشید

گونیهــا ،طنابهــا ،پارچههــا حتــی نــوع قــرار
توجه به سادگی ،عدم تجملگرایی و

گرفتــن ســتونها و تیربــرق خیابــان اطــراف

متناسب با فطرت خدایی مخاطب

مســجد بایــد در ذهــن شــما وســیلهای بــرای

ا گــر مســجد تنظیــم مقــر و مــکان مشــخص از

آذینبنــدی و مــورد اســتفاده در فضاســازی

ســوی خــدا بــرای ماســت ،مبــاد بــا تجملگرایــی

باشــد و چنانکــه هــدف مــا درگیــر کــردن همــۀ

و لوکــس کــردن ایــن فضــا ،مخاطــب بهجــای

مــردم محلــه و مخاطبــان بــا فضــای عــزاداری
یــا ُســرور اســت ،در زیباســازی محیــط هــم بایــد

آذینبنــدی وســیلهای بــرای اعــام و انتقــال

هــدف مــا درگیــر کــردن همــۀ ابزارهــا و امکانــات

فضــای متناســب بــا ایــام اســت .در ســالهای

قابلاســتفاده باشــد.

مســجد و مراســم ،محــو آذینبنــدی شــما شــود.

اخیــر کتیبههــای پرطمطــراق و پرهزینــه
اهلبیتــی گرچــه بســیار زیبــا بهنظــر میرســد،
ولــی نهتنهــا حــواس مخاطــب از ســخنران و

حتی در آذینبندی

مــداح را پــرت میکنــد ،بلکــه موجــب ســؤاالت

بــا رصــدی اجمالــی ،ا گــر در آذینبنــدی

جــدی در ذهــن مخاطــب میگــردد .فضاســازی

محصــول یــا مــدل خــاق ویــژهای داشــتهاید ،بــا

و آذینبنــدی شــما بایــد بــا روح پــا ک و فطــرت

مســجد محــل دیگــر بــه اشــترا ک گذاریــد یــا در

ســاده و خدایــی مخاطــب تــازم داشــته باشــد.

اختیــار آنهــا قــرار دهیــد .از ســوی دیگــر بــا ایجــاد

5

گــروه تبادلــی چندمحل ـهای حتــی در آذینبنــدی
توجه به محیط اطراف،

هــم از مدلهــای متفــاوت مســاجد دیگــر

سادهترین ابزارهای موجود و

محلههــا اســتفاده کنیــد .گاهــی برخــی نــکات ریــز

غیرقابلاستفادهترین امکانات
اصلــی کلیــدی و شــعاری همیشــگی داشــته
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6

مغفول تبادل فرهنگی
توجه به اصل
ِ

تزییــن در محیطهــای دیگــر سرمنشــأ ایدههــای
بــزرگ در ذهــن شــما میگــردد
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رحمت واسعه
بیان خصایص رحمت واسعه خدا ،حضرت سید الشهدا
در اشارات فقیه عارف ،حضرت آیتاهلل العظمی محمدتقی بهجت

واقعــه عاشــورا رویــداد عظیمــی اســت کــه از

سیدالشــهدا ،درسهــا و عبرتهــای عاشــورا،

جهــات گونا گــون از دیگــر رویدادهــای بــزرگ

فضائــل و کرامــات سیدالشــهدا و اهلبیــت آن

عالــم متمایــز اســت .عالمــان پرهیــزکار شــیعه در

حضــرت ،آداب و فضائــل زیــارت ســید الشــهدا،

مناســبتهای گونا گــون بــه بیــان عظمــت مقــام

مجلــس عــزای سیدالشــهدا ،بایســتههای

و مصائبــی کــه بــه امــام حســین و یــاران و

منابــر حســینی ،و پرســشها و پاســخها.

اهلبیتــش واقــع شــده اســت میپردازنــد و ایــن
مهــم را یکــی شــعائر دیــن میداننــد.

وجــه تمایــز کتــاب رحمــت واســعه ایــن اســت

ایــن کتــاب پژوهشــی موضوعــی در بیانات کتبی

کــه هــر جــای آن را بــاز کنیــد ،نکت ـهای بــرای شــما
ً
دارد و نیــاز نیســت کــه حتمــا از صفحــه اول

و شــفاهی آیتاهلل بهجت اســت که با رعایت کامل

شــروع بــه مطالعــه کنیــد .ضمــن اینکــه طیــف

امانـتداری در یــازده فصــل بخشبنــدی شــده کــه

گســتردهای از مخاطبــان در ســطوح مختلــف

شــامل ایــن مــوارد اســت :شــوق زیــارت ،اشــاراتی در

ســنی و تحصیلــی را در بــر میگیــرد.

بــاب محبــت اهلبیــت ،خصائــص اصحــاب

از ضمیمههــای پژوهشــی خــوب ایــن کتــاب

سیدالشــهدا ،تاریــخ سیدالشــهدا و اهلبیــت

میتــوان بــه کتابنامــه ،فهرســت اعــام و فهرســت

آن حضــرت ،خبائــث و شــقاوت دشــمنان

تفصیلــی آن اشــاره کــرد
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نامردمان بی ّ
مروت
بررسی ویژگیهای سپاه اموی
مهدی عالمی
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نقاشی عرش بر زمین افتاد ،اثر حسن روحاالمین  -بخشی از اثر

بــه همــراه دوســتش بــه حضــور امــام حســین

تعقیــب او پرداختنــد ،امــا چــون بــه روســتایی بــه

رســید .امــام پــس از خوشــامدگویی ،علــت حضــور

نــام شــیفه رســید ،تعقیبکننــدگان او را شــناختند

را جویــا شــد ،پــس از ســام و آرزوی ســامتی بــرای

و رهایــش کردنــد.

شــدهاند! نظــر شــما چیســت؟
امــام آیــه حســبی اهلل و نعــم الوکیــل را قرائــت
نمودنــد.
آن دو بــرای امــام دعــا کردنــد ،بعــد از اتمــام
کالمشــان ،امــام پرســید :چــرا بــه یــاری مــن

حــدودی بــه نمایــش درمــیآورد .مردمــی کــه بــه
دالیــل و ویژگیهــای متعــدد خــوب و بــدی کــه
در طــول تاریــخ داشــتهاند ،در حــوادث و وقایــع
مهمــی ازجملــه فتــح ایــران تــا حادثــه کربــا و بعــد
از آن نقشآفرینــی کردهانــد.

نمیآییــد؟ مالکبــن نضــر داشــتن بدهــی و

قبــل از شــروع کالم اشــارهای گــذرا بــه پیدایــش

عائلهمنــدی خــود را بهانــه کــرد ،دعــوت امــام را

شــهر کوفــه ضــروری اســت .شــهری کــه بــا کاربــری

رد کــرد و رفــت.

نظامــی در ســال  17قمــری بــه دســتور خلیفــه

ضحا کبــن عبــداهلل نیــز مشــابه جــواب

اول ســاخته شــد .قبیلههــای متعــددی از

ابننضــر را داد ،امــا برخــاف ابننضــر پیشــنهاد

مکانهــا و فرهنگهــای متعــدد در آن گــرد

بیعــت موقــت و مشــروط خــود را در کنــار امــام

آمدنــد .ازهمیـنرو شــهری نوبنیــاد و فاقــد هویــت

مطــرح کــرد و شــرط بیعــت خــود را اینگونــه

تاریخــی ،ســا کنانی اصیــل ،یکدســت و هماهنــگ

مطــرح کــرد :تــا آنجــا از شــما دفــاع خواهــم کــرد کــه

بــود .طیــف وســیعی از افــراد از قومیتهــای

دفــاع مــن بــه حــال شــما مفیــد باشــد ،در غیــر ایــن

مختلــف بــا ادیــان و مذاهــب مختلــف در آن گــرد

صــورت در جدایــی از شــما آزاد خواهــم بــود ،امــام

آمــده بودنــد .از جهتــی بــه دلیــل اینکــه مردمــی

نیــز پذیرفــت.

بــا روحیــات نظامــی و دارای ســاح بودنــد ،دارای

در روز عاشــورا ،دلیرانــه جنگیــد و امــام بارهــا او
را تشــویق و دعــا فرمــود .هنگامــی کــه یــاران امــام
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امــام گفتنــد :مــردم بــرای جنــگ بــا شــما جمــع

روایتــی حقیقــی کــه چهــره مــردم کوفــه را تــا

چرا به یاری من

نمیآیید؟ مالکبن
نضر داشتن بدهی
و عائلهمندی خود
را بهانه کرد ،دعوت
امام را رد کرد و رفت

روحیــهای ســرکش بودنــد و ازایــنرو در مقابــل
هــم ســریع صفآرایــی میکردنــد.

حســین بــه شــهادت رســیدند ،نــزد امــام آمــد

مــوارد مذکــور زمینهســاز ویژگیهایــی خــاص

و بیعــت خــود را یــادآور شــد و امــام هــم آزادش

بــرای مــردم کوفــه و ســایر افــرادی بــود کــه شــا کله

گذاشــت.

ســپاه یزیــدی میســاختند .ازایــنرو شــناخت

او کــه اســب خــود را در یکــی از خیمههــا پنهــان

و بررســی ویژگیهــای اهالــی کوفــه و ســپاهیان

کــرده بــود ،پــس از اذن امــام ،ســوار بــر اســب شــد

امــوی حاضــر در حادثــه عاشــورا بایــد مــورد

و در آن شــرایط فــرار کــرد .تعــدادی از ســربازان بــه

مطالعــه قــرار گیــرد.
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قبــل از ورود بــه موضــوع تذکــر ایــن نکتــه

آن عقبنشــینی میکردنــد .ا گــر جایــی بهــرهای
ً
از دنیــا وجــود داشــت ،فــورا بــه آن ســرازیر

همــۀ اهالــی کوفــه نبــوده و حتــی ظهور و بروزشــان

میشــدند و ا گــر بهــرهای در میــان نبــود ،آنجــا را

در زمانهــای مختلــف بــه دالیــل خــاص تاریخــی

خالــی میکردنــد .ایــن خصیصـهای رایــج در بیــن

بــوده اســت.

کوفیــان شــده بــود .برخــی علــت تعــداد فــراوان

ضــروری اســت کــه ایــن ویژگیهــا و صفــات در

بیعتکننــدگان بــا مســلم را نیــز بــر همیــن دلیــل
دنیا گرایی و دنیاطلبی
مسجد
خیمۀعاشورایی

"

تا آنجا از شما دفاع
خواهم کرد که دفاع
من به حال شما

مفید باشد

توجیــه کردهانــد؛ زیــرا در آن هنــگام از ســویی

یکــی از عمدهتریــن ویژگیهــای مــردم کوفــه

بهدلیــل مــرگ معاویــه و همچنیــن خامــی،

و ســپاهیان یزیــد را میتــوان دنیا گرایــی و

جوانــی و بیبندوبــاری یزیــد و از طرفــی دیگــر

دنیاطلبــی آنــان نــام بــرد .ویژگــیای کــه باعــث

حکومــت شــام را در ضعــف میدیدنــد و از ســوی

شــد بســیاری نهتنهــا از یــاری امــام دســت

دیگــر بهعلــت ضعــف فرمانــدار کوفــه او را قــادر

بردارنــد ،بلکــه در مقابــل ایشــان صفآرایــی

بــه مقابلــه بــا یــک قیــام جــدی نمیدانســتند.

کننــد .همانطــور کــه در داســتان ابتدایــی بیــان

ایــن دنیا گرایــی و طمــع برخــی از مــردم کوفــه

شــد ،اســتدالل یکــی از کســانی کــه امــام و جایــگاه

بــه حــدی بــود کــه بــا ورود عبیداهللابــن زیــاد و

امــام را میشــناخت ،گرفتــاری و بدهــی دنیــوی و

وعدههــا و وعیدهایــی کــه بــه ســران قبائــل داد،

عائلهمنــدی بیــان شــد.

توانســت آنهــا را وارد جنــگ کنــد.

حــال از انگیــزه فرمانــده ســپاه عمــر ســعد

از همینجــا بــه عمــق کالم حضــرت ســید

گوییــم تــا آن پســت بیمقــداری کــه بهخاطــر

الشــهدا هنــگام ورود بــه کربــا پــی میبریــم
َ
کــه فرمودنــد«َ :ا ّلنـ ُ
ـاس َعبیـ ُـد ّالدنیــاَ ،و ّالدیـ ُـن ل ِعـ ٌـق
َ
َ َّ َ ُ
َ ُ
َ
۲
عایشـ ُـهم؛
َعلــی ِ
ألســن ِت ِهم یحوطونــه ِبــهِ مــا درت م ِ
مردمــان بنــدگان دنیاینــد و دیــن ماننــد امــری

صــدر اســام بــا اهــداف متعالــی ،پیشــرفت اســام

لیســیدنی بــر زبــان آنهــا افتــاده اســت تــا هنگامــی

و کســب رضــای الهــی در فتوحــات و جنگهــا

بــه دنبــال دیــن میرونــد کــه معیشــت آنهــا برقــرار

شــرکت میکردنــد .امــا افــراد و قبایــل فراوانــی

باشــد ،امــا هنگامــی کــه در امتحــان افتنــد،

هــم در کوفــه وجــود داشــتند کــه بــا هــدف بــه

دینــداران انــدک خواهنــد بــود».

انگشــتر بــر انگشــت رحــم نکــرد .البتــه بخشــی
از ایــن ویژگــی بهدلیــل ریشــه تاریخــی شــهر
بازمیگــردد .هرچنــد بســیاری از مســلمانان در

دســت آوردن غنائــم جنگــی در ایــن جنگهــا
شــرکت میکردنــد ۱.ایــن روحیــه بــه اخالقیــات
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ســایر مــردم نیــز ســرایت کــرد؛ بهطوریکــه

در میــان کوفیــان و ســپاهیان امــوی

اینــان حاضــر بــه از دســت دادن دنیــای خــود

صحابــه و قاریــان فراوانــی بودنــد کــه خــود را در

نبودنــد و بــه محــض احســاس خطــر نســبت بــه

بســیاری از مســائل صاحبنظــر میدانســتند؛

بهصورتیکــه دیــدگاه خــود را بــر هــر چیــزی ارجــح

برمیآینــد و میفرماینــد« :خدایــا هرچــه بــرای

میدانســتند ۳.نمونــه بــارز ایــن نــوع اجتهــاد را در

آنــان خیرخواهــی کــردم ،جــواب مــرا بــا فریــب

حوزههــای مختلــف میتــوان دیــد .از تحمیــل

دادنــد و هــرگاه آنــان را امیــن شــمردم ،بــه مــن

حکمیــت بــه امیرالمؤمنیــن در جنــگ صفیــن

خیانــت کردنــد».

۴

تــا واقعــه صلــح امــام حســن .ایــن مســئله

حضــرت مســلم نیــز در آخریــن لحظــات زندگــی

آنچنــان پررنــگ شــد کــه حتــی خــون امــام را

خــود میگویــد« :خدایــا تــو خــود میــان مــا و

حــال برشــمردند و بــا اینکــه میدانســتند کــه

گروهــی کــه مــا را فریــب دادنــد و تکذیــب نمودنــد

در مقابــل چــه کســی قــرار دارنــد و نتیجــه ایــن

۵

و آنــگاه مــا را خــوار کــرده و کشــتند ،حکـم فرمــا».

حضورشــان چیســت ،امــا بــر نــگاه غلــط خــود

امــام حســین نیــز در آخریــن ســاعات

اصــرار میورزیدنــد.

شماره8
تابستان1401

حیــات خــود فرمودنــد« :اللهــم ان اهــل العــراق
غر ونــی و خدعونــی؛ خــدای مــن شــاهد خدعــه و
۶

نبود عقالنیت

نیرنــگ کوفیــان بــا مــن بــاش».

یکــی از خصیصههــای بســیار واضــح اهــل

اهالــی کوفــه و ســپاهیان امــوی ویژ گیهــای

کوفــه و ســپاهیان امــوی کــه باعــث عــدم رســوخ

دیگــری همچــون تعصبهــای قبیلــهای،

ایمــان در قلبهایشــان دانســت نبــود عقالنیــت

حرمتنشناســی ،دورویــی و جهــل را نیــز دارا
بودنــد کــه حاصــل آن نامردمانــی بی ّ
مــروت

بــا یــک ســخنرانی میشــد آنهــا را بــرای کاری

بــود کــه حادثــة ســهمگین و غمبــار کربــا را رقــم

با یک سخنرانی

برانگیخــت و در همــان ســخنرانی یــا ســخنرانی

زدنــد

میشد آنها را برای

بــا فاصل ـهای انــدک عــزم آنــان را در همــان عمــل

"

و احساســاتی بــودن آنــان بــود؛ بهطوریکــه

کاری برانگیخت و
در همان سخنرانی

فروکــش کــرد .نمونههــای واضــح ایــن اخــاق

پینوشت

را میتــوان در هجــوم بــرای بیعــت بــا مســلم

 .۱هشام جعیط ،کوفه ،پیدایش شهر اسالمی،

یــا حملــه بــه قصــر عبیداهللابــن زیــاد ،تنهــا

ص.129

آنان را در همان

گذاشــتن مســلم ،شــرکت در ســپاه امــوی و گریــه

 .۲محمود شریفی و دیگران ،موسوعه کلمات االمام

عمل فروکش کرد

بــر اســرای کربــا دیــد.

الحسین ،ص.373

یا سخنرانی با
فاصلهای اندک عزم

 .۳ابن قتیبه دینوری ،االمامه و السیاسه المعروف

فریبکاری و نفاق
از دیگــر ویژگیهــای مــردم کوفــه بدعهــدی

بتاریخ الخلفا ،ج ،1ص.127
 .۴مختصر کتاب البلدان ،ص.171

و فریبــکاری آنــان بــوده اســت .ایــن ویژگــی

 .۵مسعودی ،مروج الذهب ،ج ،3ص.69

بهقــدری در آنــان نفــوذ داشــته اســت کــه حضــرت

 .۶محمود شریفی و دیگران ،موسوعه کلمات االمام

امیــر در مقــام شــکایت از دســت کوفیــان

الحسین ،ص.500
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مسجد
خیمۀعاشورایی

معرفی کتاب

ّ
شماس شامی
اثر مجید قیصری

در پشــت جلــد کتــاب آمــده اســت« :داســتان

در مقــام یــک ّ
شــماس بــا او پیــش میرویــم تــا

ا گــر اجــازه نــدارد تاریــخ را تحریــف کنــد ،امــا ایــن

پرســشهای ذهنــی خــود را شــفاف کنیــم.

تــوان و ظرفیــت را داراســت کــه تاریــخ را از زاویــه

ایــن کتــاب از نــگاه شــخصی بیگانــه و

نــو بــه روایــت بنشــیند .گویــی کــه آن را دوبــاره
میآفرینــد .در شـ ّـماس شــامی برهـهای از تاریخــی

غیرمســلمان بــه واقعــه میپــردازد؛ نکتــهای کــه

مکــرر بــاز هــم تکــرار میشــود و هنــوز نامکــرر
اســت».
مجیــد قیصــری از نویســندگان توانــای کشــور

64

حقانیــت امــر را نمایــان میســازد و آزادگــی را در
تفکــر و بیــان حقیقــت بیــان میکنــد .درواقــع
قیصــری بــا انتخــاب ّ
شــماس ســعی کــرده اســت
واقعــه عاشــورا را جهانشــمول کنــد.

اســت کــه بــرای ورود بــه تاریــخ زاویـهای را انتخــاب

ایــن نــکات و قلــم بینظیــر قیصــری در بیــان

کــرده کــه میتوانــد مــا را بــه تماشــای آن چیــزی

بیطرفانــه ماجــرا از زبــان خدمتــکاری رومــی
باعــث شــد کتــاب شـ ّـماس شــامی اثــری مانــدگار

بنشــاند کــه بــه آن توجــه نکردهایــم .ایــن کتــاب
ّ
محــرم ســال  61را از نــگاه خدمتــکاری
واقعــة

و جریانســاز در عرصــه ادبیــات داســتانی کشــور

رومــی بهنــام ّ
شــماس بیــان میکنــد؛ فــردی کــه

باشــد و نشــان دهــد کــه قصههــا خــود بیــان تاریــخ

کنجکاوانــه بــه پرســش برمیخیــزد و درواقــع مــا

هســتند

