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گــر ادعــا سخن  گزافــی نیســت ا

کمتــر  در  کــه  شــود 

طــول  در  فرهنگــی 

زنــان  بــرای  واال  جایگاهــی  می تــوان  تاریــخ 

جســتجو  بــا  را  ســخن  ایــن  کــرد.  مشــاهده 

در تمدن هــای بــزرگ می تــوان دیــد. زن در 

یــک ملــک هــم  گرچــه ملکــه  ا اقــوام  میــان 

کاالیــی از ســوی پادشــاه  گاهــی به ســان  بــود، 

پنداشــته  زیبایــی  آنچــه  نمایــش  بــرای 

گــر  ا و  می شــد  عرضــه  وزیــران  بــه  می شــد، 

ــا فرهنــگ  ــاز مــی زد، تبعیــد می گشــت ی ســر ب

در  کــه  دختــر  بــر  پســر  فرزنــد  ذاتــِی  برتــرِی 

می شــد،  مشــاهده  مختلــف  جوامــع  میــان 

کنــار ســایر اســناد تاریخــی  گواهــی اســت در 

مطلــب. ایــن  بــر 

در میــان چنیــن نگــرش غالبــی در دنیــا، 

و در میــان یکــی از بدتریــن جوامــع، دیــدگاه 

کــرم؟لص؟  جدیــدی ظهــور می کنــد. پیامبــر ا

بــا ابــاغ دیــن اســام بــه مبــارزه بــا آن نــگاه 

مــادی بــه زن پرداخــت. زن در نــگاه جدیــد، 

اجتماعــی  اولیــن حرکــت  میــان  در  را  خــود 

دوشــادوش رهبــر ایــن حرکــت می یابــد و در 

نمــاز جماعــت  اولیــن  میــان مســجدالحرام 

را  جماعــت  نمــاز  ایــن  می کنــد.  اقامــه  را 

فضــای  علیــه  اجتماعــی  حرکتــی  می تــوان 

زمــان  آن  سیاســی  فرهنگــی،  اجتماعــی، 

نــگاه،  ایــن  و  ایــن حرکــت  از  بعــد  دانســت. 

زن دیگــر منفعانــه عمــل نمی کنــد و در برابــر 

بلکــه  کت نمی مانــد؛  زنده به گــور شــدن ســا

جریان هــای  محرک هــای  از  یکــی  را  خــود 

از زنده به گورکردن دختران تا زن زندگی آزادی
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بــرای  مختلــف اجتماعــی می بینــد و حتــی 

جــان  شــکنجه  زیــر  جدیــد  نــگاه  تقویــت 

بلکــه   ، به اجبــار نــه  زن  بــار  ایــن  می دهــد. 

زندگــی  بــر درک  بــاز و مبتنــی  بــا چشــمانی 

و  می گیــرد  قــرار  مــردان  کنــار  در  غیرمــادی 

را  آزادی  می کنــد.  ایفــا  اجتماعــی  نقشــی 

بــدن  بنــد  از  او  آزادِی  امــا  می کنــد؛  زندگــی 

کــه  کاالشــدۀ اوســت. در چنیــن جریانــی بــود 

گهــان رســول خــدا؟لص؟ صاحــب دختــری  نا

ــام  « ن ــر ــد »کوث ــه فرمــوده خداون ــه ب ک شــدند 

ــر پیکــره  کوثــری بــه زن، تیــری ب گرفــت. نــگاه 

فضیلــِت برتــرِی ذاتــی مــردان بــر زنــان بــود. 

شــرایطی  هــر  در  و  همــواره  کــه  دختــری 

زمــان  آن  دنیــای  مقــام  عالی تریــن  توســط 

و  می گیــرد  قــرار  منزلــت  و  ارجمنــدی  مــورد 

کــه بهشــت مــی رود زیــر پــای  از اینجاســت 

جدیــدی  نگــرش  چنیــن  در  زن  مــادران. 

نقشــی بــس بلندتــر و جایگاهــی بــس عظیــم 

اســت،  مــادر  اســت،  دختــر  زن  می یابــد. 

کــه در پــرده ای پــر از حیــا و زیــر  همســر اســت 

، چــون  ، بــرادر و همســر حفاظــت پــر مهــر پــدر

و  می کنــد  رشــد  و  می رویــد  ریحانــه وار  گلــی 

در اجتمــاع انســانی نقــش ایفــا می کنــد. در 

ایــن میــان مســجد به عنــوان موتــور محــرک  

مهمــی  تأثیــر  می توانــد  اســامی  جریــان 

زن  نقــش  نمایانــدن  و  فرهنگ ســازی  در 

جوامــع  ارتقــای  در  وی  واالی  جایــگاه  و 

باشــد.   اســامی داشــته 
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صفحه17

اندیشه

توحید اساس اسالم
و بن مایه سعادت بشری

مجتبی عادل پور

و  ســعادت  بــه  رســیدن  انســانی  هــر  آرزوی 

کســی  کــی  خا کــرۀ  ایــن  در  اســت.  رســتگاری 

رنــگ  دیــدن  آرزوی  کــه  یافــت  نمی تــوان  را 

خوشــبختی را نداشــته باشــد. همــه بــه طریقــی 

بــه  هســتند.  ســعادت  خــوش  روی  خواهــان 

ســر  در  شــود  صــرف  گــر  ا »عمــر  ســعدی:  قــول 

تکــرار چــه ســود؟/ چــون ســعادت نبــود، کوشــش 

بســیار چــه ســود؟«. ســخن حکیمانــه ای اســت؛ 

»او« آغاز 
سعادتمندی است



5

شماره9
پاییز1401

"
گرو  رستگاری در 

توحید است. 

که  یعنی هر کسی 

خواهان فالح و 

رستگاری است، 

باید به توحید 

تمسک جوید

بــه رســتگاری ختــم نشــود،  گــر تاش هــا  ا یعنــی 

ــخصی  ــر ش ــه ه ــان. البت ــت و زی ــارت اس ــه خس هم

تعریفــی از خوشــبختی دارد و براســاس آن تعریــف 

نیــز به دنبالــش روان اســت. یکــی آن را در پســت 

 . و مقــام می جویــد و دیگــری در محــراب و منبــر

یکــی حســرت آن را در درهــم و دینــار می کشــد و 

کــه آن را در  . کســانی هــم  گــذار دیگــری در گشــت و 

کــم نیســتند.  خــال و خــط و زلــف یــار می بیننــد، 

امــا واقعــًا ســعادت در چیســت؟ چگونــه می شــود 

می تــوان  چیــزی  چــه  بــا  بــود؟  ســعادتمند 

کــرد؟ فراهــم  را  رســتگاری  زمینه هــای 

ــر از دیگــران  ــدگار انســان اســت و بهت خــدا آفری

کــه نیازهــای مخلوقــش چیســت. فــرض  می دانــد 

اســت.  کــرده  اختــراع  وســیله ای  شــخصی  کنیــد 

کســی ایــن وســیله را بهتــر می شناســد؟ آیــا  چــه 

ع از دیگــران بــه ســاختار  کــه مختــر جــز ایــن اســت 

بــا  کــه  خدایــی  اســت؟!  گاه تــر  آ آن  کار  نحــوه  و 

ِگل آدم را سرشــته، بی شــک  رحمــت بی انتهایــش 

راه نجــات و ســعادت را نیــز در برابــر قدم هــای او 

گر بناســت انســان از کســی نشــان  گذاشــته اســت. ا

ــز  ــت ج ــی نیس ــد، او کس ــبختی را بپرس ــوی خوش ک

ــا ایــن  ــق انســان. خــدا رســوالنش را فرســتاد ت خال

پــای بندگانــش بگذارنــد. در منابــع  را پیــش  راه 

کــرم؟لص؟  کــه پیامبــر ا تاریخــی نقــل شــده اســت 

کــرد:  دعــوت علنــی خویــش را بــا ایــن جملــه آغــاز 

ا الّلــه ُتفِلحــوا؛ بگوییــد خدایــی جــز 
ّ
»قولــوا لا إلــه إل

الل�ّ نیســت، رســتگار شــوید«. ایــن جملــه بارهــا 

از ایشــان در مناســبت ها و مکان هــای مختلفــی 

کــه  می کنــد  نقــل  ابن شهرآشــوب  شــد.  شــنیده 

رســول خــدا؟لص؟ در میانــۀ بــازار راه می رفــت و 

خطــاب بــه مــردم ایــن جملــه را تکــرار می کــرد. در 

کوتــاه دســت کم بــه دو نکتــۀ مهــم و  ایــن جملــۀ 

کلیــدی اشــاره شــده اســت. نکتــۀ نخســت، دعــوت 

مــردم بــه توحیــد و خداپرســتی اســت. نکتــۀ دوم 



6

شماره9
پاییز1401

در اهمیت توحید "

همین بس که 

یک سوم آیات قرآن 

به این موضوع 

اختصاص یافته 

است. حتی بر پایۀ 

برخی آیات، محتوای 

؟ص؟  وحی پیامبر

چیزی جز اعالم 

یکتایی خدا نیست: 

َما ُیوَحی 
َ
 ِإّن

ْ
ل

ُ
»ق

ٌه 
َ
ُهُکْم ِإل

َ
َما ِإل

َ
ّن

َ
ّيَ أ

َ
ِإل

َواِحٌد«

آل  ایــن ســوره ســفارش شــود. همچنیــن ســورۀ 

قــرآن  از بزرگ تریــن ســوره های  کــه یکــی  عمــران 

ا 
َ
کلمــۀ توحیــد آغــاز می شــود: »الــم * ل اســت، بــا 

ــۀ  ــن، در آی ــر ای ــزون ب ــوم«. اف َقّی
ْ
ــّیُ ال َح

ْ
ــُه ال ا الّل

ّ
ــَه ِإل ِإل

ــه  ــم ب ــوا العل ــه و اول ــدا، مائک ــوره، خ ــن س ۱۸ همی

می دهنــد. شــهادت  خــدا  یگانگــی 

توحید، مقصد نهایی همۀ انبیا

تاش هــای  و  آرمان هــا  همــۀ  نهایــی  نقطــۀ 

انبیــای الهــی رســاندن انســان ها بــه قلــۀ توحیــد 

َقــْد 
َ
بــوده اســت. خداونــد در قــرآن می فرمایــد: »َو ل

ــوا  ــُدوا اهلَل َواْجَتِنُب ِن اْعُب
َ
ا أ

ً
ــول ــٍة َرُس ّمَ

ُ
ـِـي ُكِلّ أ ــا ف َبَعْثَن

اُغــوَت؛2 مــا در هــر امتــی رســولی برانگیختیــم  الّطَ

کــه خــدای یکتــا را بپرســتید و از طاغــوت اجتنــاب 

کنیــد«. حضــرت نــوح، شــعیب، صالــح و هــود؟مهع؟ 

ِمــْن  ــْم 
ُ

ك
َ
ل »َمــا  می گفتنــد:  خــود  قوم هــای  بــه 

ــٍه َغْيــُرُه؛ جــز او معبــودی بــرای شــما نیســت«. 
َ
ِإل

حضــرت ابراهیــم؟ع؟ قــوم خویــش را از پرســتش 

ــان معرفــی  ــه آن بت هــا نهــی و خــدای حقیقــی را ب

گــرو توحیــد اســت. یعنــی  نیــز اینکــه رســتگاری در 

کــه خواهــان فــاح و رســتگاری اســت،  هــر کســی 

بایــد بــه توحیــد تمســک جویــد. در ادامــه ایــن دو 

نکتــه را بیشــتر توضیــح می دهیــم.

بلندای توحید در اسالم 

ــوم  ــه یک س ک ــس  ــن ب ــد همی ــت توحی در اهمی

یافتــه  اختصــاص  موضــوع  ایــن  بــه  قــرآن  آیــات 

محتــوای  آیــات،  برخــی  پایــۀ  بــر  حتــی  اســت. 

یکتایــی  اعــام  جــز  چیــزی  ؟لص؟  پیامبــر وحــی 

ــٌه 
َ
ــْم ِإل

ُ
ُهك

َ
ــا ِإل َم

َ
ّن

َ
ــّيَ أ

َ
ــا ُيوَحــی ِإل َم

َ
ــْل ِإّن خــدا نیســت: »ُق

گــون  گونا آیــات  در  خداونــد  درهرحــال  َواِحــٌد«.1 

بــه  را  توحیــد  متنوعــی،  تعابیــر  و  بهانه هــا  بــا  و 

ســورۀ  در  مثــًا  می کنــد.  یــادآوری  بندگانــش 

کــه ســورۀ توحیــد نیــز خوانــده می شــود،  اخــاص 

از رســولش می خواهــد کــه او را بــه یگانگــی بخوانــد 

کنــد: »ُقــْل ُهــَو  و بــه بی نیــازِی او از هرچیــز اقــرار 

َحــٌد * اهلُل الَصَمــد«. مضامیــن توحیــدی ایــن 
َ
اهلُل أ

ســوره ســبب شــده در روایــات فراوانــی بــه خواندن 
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"
نقطۀ نهایی 

همۀ آرمان ها و 

تالش های انبیای 

الهی رساندن 

انسان ها به قلۀ 

توحید بوده است

؟لص؟ فرمــود: »بهــا و  خویــش بــاز می کنــد. پیامبــر

قیمــت بهشــت، ال الــه اال الل�ّ اســت«.6 همچنیــن 

کــه فرمــود: »خداونــد عــز� و  از ایشــان نقــل شــده 

فرمــود: ای موســی!  بــه موســی بن عمــران  جــل 

مجمــوع  و  کنینش  ســا تمــام  و  آســمان ها  گــر  ا

ــک  ــه ی ــن ب ــگاه م ــه را در پیش ــای هفت گان زمین ه

دیگــر  طــرف  در  را   “ الل�ّ اال  الــه  ”ال  و  تــرازو  طــرف 

“ بــر آن  ــۀ ”ال الــه اال الل�ّ کف� کــه  بگذارنــد، به راســتی 
داشــت«.7 خواهــد  ترجیــح  ــه  کف�

الذهــب«  »سلســة  کــه  مشــهور  روایتــی  در 

را  نجــات  راه  رضــا؟ع؟  امــام  می شــود،  خوانــده 

اهلُل  ا 
ّ
ِال ِالــَه  لا  ِلَمــُة 

َ
»ك کرده انــد:  معرفــی  توحیــد 

ِمــْن َعذابــي«.8 در  ِمــَن 
َ
ا َفَمــْن َدَخــَل ِحْصنــي  ِحْصنــي 

« دژ مســتحمی دانســته  ایــن روایــت، »ال الــه اال الل�ّ

کــه هــر کســی وارد آن شــود، از عــذاب  شــده اســت 

ایــن  از  ســعادتی  چــه  می مانــد.  امــان  در  الهــی 

کــه انســان داخــل دژ مســتحکم خــدا شــود  باالتــر 

الهــی دور بمانــد؟!  از عــذاب  و 

هــر فــرد نمازگــزار روزانــه چندیــن بــار پیــش از 

ْرِض 
َ
أ

ْ
ــْم َرّبُ الَســَماَواِت َوال

ُ
ك ّبُ  َبــْل َر

َ
می کــرد: »َقــال

پــروردگار  همــان  شــما  پــروردگار  ؛3  َفَطَرُهــّنَ ــِذي 
َّ
ال

کــرده  کــه آنهــا را ایجــاد  آســمان ها و زمیــن اســت 

اعتقــاد  ایــن  از  عیســی؟ع؟  حضــرت  اســت«. 

کــه او و مــادرش را الــه می پنداشــتند،  قــوم خــود 

خــدا  پرســتش  بــه  را  آنــان  و  می جســت  بیــزاری 

کــه بــرای  دعــوت می کــرد.4 رســول خــدا؟لص؟ هــم 

همــۀ عالمیــان مبعــوث شــده اســت، قــرآن از زبــان 

کتــاب این گونــه خطــاب می کنــد: »بگــو  او بــه اهــل 

کــه  ســخنی  به ســوی  بیاییــد  کتــاب!  اهــل  ای 

ــد  ــز خداون ــه ج ک ــت  ــان اس ــما یکس ــا و ش ــان م می
یگانــه را نپرســتیم«.5

توحید، قدم اول و آخر خوشبختی

بــرای  شــگفت انگیزی  ثمــرات  روایــات  در   

اســت.  شــده  بیــان  توحیــد  کلمــۀ  ذکرکننــدۀ 

گــر  کــه ا همــۀ ایــن ثمــرات حکایــت از ایــن دارد 

دهــد،  جــای  خــود  ســینۀ  در  را  توحیــد  کســی 

روی  بــه  را  ســعادت  و  خوشــبختی  پنجره هــای 
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گر کسی توحید را " ا

در سینۀ خود جای 

دهد، پنجره های 

خوشبختی و 

سعادت را به روی 

خویش باز می کند

بــرای شــناخت یــک چیــز می تــوان بــه نقطــۀ 

می شــود  مثــًا  جســت.  تمســک  نیــز  آن  مقابــل 

بــا  بــا ســیاهی شــناخت و روشــنی را  ســفیدی را 

تاریکــی. بــرای آشــنایی بــا فــاح و رســتگاری نیــز 

بــا شــناخت  و  رفــت  می تــوان ســراغ خســارت ها 

امــام  یافــت.  را  ســعادت  می تــوان  خســارت ها 

معرفــی  کســانی  را  زیــان کاران  حســین؟ع؟ 

کــه ســراغ غیــر خــدا رفتنــد: »آن کــه تــو را  می کنــد 

از دســت داد، چــه یافــت؟ و آن کــه تــو را یافــت، 

چــه از دســت داد؟ بی گمــان، آن کــه بــه غیــر تــو 

را  تــو  جــز  آن کــه  و  گشــت  محــروم  داد،  رضایــت 

کــرد«.10 در دعــای مــاه رجــب نیــز  ُجســت، زیــان 

ــِرَك، َو َخِســَر  ــُدوَن َعلــى  َغْي واِف
ْ
آمــده اســت: »خــاَب ال

کــه به غیــر حضرتــت  آنــان  ــَك؛11 
َ
ل ا 

ّ
ِال ُضــوَن  ُمَتَعّرِ

ْ
ال

کــه جــز وجــود  روآورده انــد، ناامیــد شــدند، و آنــان 

نشســتند« خســران  بــه  خواســته اند  تــو 

پی نوشت

1 . سوره األنبیاء، آیه ۱۰۸.

2. سوره النحل، آیه ۳۶.

3. سوره األنبیاء، آیه ۵۶.

4. سوره المائده، آیه ۱۱۷. 

5. سوره آل عمران، آیه ۶۴.

6. شیخ صدوق، ثواب األعمال و عقاب األعمال، ج1، 

ص2.

7. حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۷، ص۲۰۹.

8. شیخ صدوق، التوحید، ص۲۵.

، ج۸۱، ص۱۳۳. 9. محمدباقر مجلسی، بحار األنوار

، ج۹۸، ص۲۲۰. 10. محمدباقر مجلسی، بحار األنوار

11. سیدبن طاووس، إقبال األعمال، ج۳، ص۲۰۹.

نمازهــا نــدای »حــّی علــى الفــلاح« را  بلنــد می کنــد. 

ســوی  بــه  شــعار  ایــن  بــا  را  همــگان  و  خــود  او 

رســتگاری می خوانــد. در روایتــی امــام علــی؟ع؟ 

کردنــد: »...َو  »حــّی علــى الفــلاح« را این گونــه معنــا 

ُعْقبَــى َو َنَجــاِة الآِخــَرِة 
ْ
ْنَيــا َو ال وِر الّدُ ــى ُســُر

َ
ــوا ِإل

ُ
اْعَجل

و  دنیــا  شــادمانی  به ســوی  بشــتابید  ــى ؛9 
َ
ول

ُ
أ

ْ
ال َو 

آخــرت، و به ســوی نجــات آخــرت و دنیــا«. ایــن 

کــه در ســایۀ توحیــد بــه  همــان رســتگاری اســت 

می آیــد. دســت 

افــزون بــر آنچــه بیــان شــد، خداونــد  در آیــۀ اول 

ــوَن؛  ُمْؤِمُن
ْ
ــَح ال

َ
ْفل

َ
ــْد أ ــد: »َق ــون می فرمای ــورۀ مؤمن س

ــد مؤمنــان رســتگار شــدند«. در اصطــاح  بی تردی

کــه  می شــود  گفتــه  کســی  بــه  مؤمــن  قرآنــی، 

کتاب هــای  خــدا، فرشــتگان، فرســتادگان الهــی، 

آســمانی و روز قیامــت و غیــب را پذیرفتــه باشــد. 

کســانی  فــاح  از  خبــر  آیــه  ایــن  وصــف،  ایــن  بــا 

کــه مــوارد پیش گفتــه را پذیرفتــه باشــند.  می دهــد 

نهفتــه  ظریفــی  نــکات  نیــز  »فــاح«  کلمــۀ  در 

ــیدن  ــن و رس ــر یافت ــای ظف ــاح« به معن ــت. »ف اس

ــه اســت: دنیــوی  ــه دوگون کــه خــود ب ــه آرزوســت  ب

بــه ســعادت  و  اخــروی. ظفــر دنیــوی، رســیدن 

گــوارا  کــه زندگــی را  زندگــی اســت؛ یعنــی بــه چیــزی 

توانگــری  بقــا و ســپس  اول  آن در درجــه  و  کنــد 

و عــزت اســت. ظفــر اخــروی نیــز در چهــار چیــز 

کــه فنــا نداشــته باشــد،  خاصــه می شــود: بقایــی 

کــه  عزتــی  نشــود،  فقــر  دســتخوش  کــه  غنایــی 

کــه آمیختــه بــا  همــراه بــا ذلــت نباشــد و علمــی 

جهــل نباشــد. بــه ایــن ســبب ســعادت را فــاح 

چهــرۀ  و  می شــکافد  را  موانــع  کــه  خوانده انــد 

می دهــد. نشــان  را  مطلــوب 
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"
گر مسجد نجس  ا

شود، تطهیر مسجد 

واجب کفایی است 

و باید به سرعت این 

کار انجام شود

طهــارت از نجاســت، یکــی از شــرط های مهــم اســالم بــرای پذیرفتــن اعمــال عبــادی اســت. هنــگام عبــادت نه تنهــا 

کــه هنــگام عبــادت اســتفاده می شــوند هــم الزم  طهــارت ظاهــری بــدن مهــم اســت، بلکــه طهــارت مــکان و اشــیائی 

اســت. ایــن لــزوم طهــارت بــرای مســاجد و مشــاهد شــریفه بیشــتر اســت؛ زیــرا محــل عبــادت و مــکان مقدســی اســت 

گاهــی مســاجد نجــس  کیــد،  کــرد. امــا بــا وجــود ایــن تأ کــه بایــد بــا حفــظ طهــارت آن، حرمــت و قداســتش را حفــظ 

گاهــی از احــکام طهــارت مســجد، ضــروری اســت تــا بــه محــض متنجــس شــدن، نجاســت  می شــوند؛ بنابرایــن آ

برطــرف شــود.

ِس ُطًوی ك ِباْلَواِد اْلُمَقدَّ ِانَّ
احکام طهارت مسجد

مریم فوالدزاده
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که " گر چیزی را  ا

نجس شده در 

کر و جاری فرو  آب 

ک  ببرند، آن را پا

می کند و خود نجس 

نمی شود

حکــم طهــارت بــا هرکــدام از ایــن آب هــا بــه ایــن 

صــورت اســت:

کــه نجــس شــده اســت ۱  گــر بــه چیــزی  آب بــاران ا

ک می کنــد. ببــارد، آن را پــا

کــر و ۲  آب  کــه نجــس شــده در  را  گــر چیــزی  ا

ــود  ــد و خ ک می کن ــا ــد، آن را پ ــرو ببرن ــاری ف ج

نمی شــود. نجــس 

گــر بــا ریختــه شــدن چیزهــای ۳  آب کــر و جــاری ا

نجــس در آن، رنــگ یــا بــو یــا مــزه  اش تغییــر 

کنــد، نجــس می شــود و در ایــن صــورت چیزهایــی 

کــر و  ک نمی کنــد. آب  کــه نجــس شــده اند، پــا را 

ــا هــم ندارنــد. جــاری در تطهیــر هیــچ تفاوتــی ب

گــر چیــز نجســی در آب قلیــل فــرو بــرده شــود، ۴  ا

کــه نجــس شــده  نجــس می شــود و چیــزی را 

ــد.     ک نمی کن ــا پ

کــه نجــس ۵  گــر آب قلیــل را بــر روی چیزهایــی  ا

ک می کنــد؛ ولــی  شــده اســت بریزنــد، آنهــا را پــا

کــه پــس از ریختــه شــدن بــر روی  آن مقــدار آبــی 

نجــس، از آن ســرازیر می شــود، نجــس اســت.

ــا جــاری متصــل باشــد ۶  ــر ی ک ــه  ــر ب گ آب قلیــل ا

کــر و جــاری اســت. در حکــم 

احکام طهارت مسجد 

مســجد  تطهیــر  شــود،  نجــس  مســجد  گــر  ا

کار  ایــن  بایــد به ســرعت  و  کفایــی اســت  واجــب 

شــود. انجــام 

کر و جاری  تطهیر فرش مسجد با آب 

کننــد یــا  ک  گــر فــرش نجــس را زیــر شــیر آب پــا ا

کار را  کــر و جــاری ایــن  بــا شــلنگ متصــل بــه آب 

اقسام آب ها

ــا  ــنایی ب ــجد، آش ــر مس ــه تطهی ــروع ب ــل از ش قب

اقســام آب بــرای نحــوه طهــارت اهمیــت دارد.

آب مضاف )آب ناخالص و عصاره ای( 1 

آن اضافــه شــده  بــه  کــه چیــزی  اســت  آبــی 

کــه در عــرف بــه آن  و خالــص نباشــد؛ به گونــه ای 

و  گاب  ِگل آلــود،  بســیار  آب  مثــًا  نگوینــد.  آب 

ک بــودن  پــا آب میوه هــا. آب مضــاف در صــورت 

ک اســت و بــا برخــورد بــه نجاســت،  اصــل آن، پــا

نجــس  ک کننــده  پا آب  ایــن  می شــود.  نجــس 

. نیســت

آب مطلق 2 

دیگرمخلــوط  چیــزی  بــا  کــه  اســت  آبــی 

مخلــوط  آن  بــا  چیــزی  هــم  گــر  ا و  باشــد  نشــده 

آب  آن  بــه  عرفــًا  دیگــر  کــه  نباشــد  طــوری  شــد، 

گفتــه نشــود؛ ماننــد: آب دریــا. آب مطلــق بــه دو 

می شــود:  تقســیم  دســته 

 ، کــر کــد؛ دوم:  اول: آب جــاری، آب بــاران، آب را

. قلیل

آب یــا از آســمان می بــارد یــا از زمیــن )مخــزن 

نــه  و  می بــارد  نــه  یــا  می جوشــد  زیرزمینــی( 

کــه از آســمان می بــارد »آب  می جوشــد. بــه آبــی 

زمیــن می جوشــد  از  کــه  آبــی  بــاران« می گوینــد. 

کــه از زمیــن نمی جوشــد  »آب جــاری« اســت. آبــی 

گــر  کــه ا کــد« اســت  و از آســمان نمی بــارد »آب را

( باشــد،  حجــم آن 42۸/۷ وجــب )تقریبــًا ۳۸۴ لیتــر

قلیــل«  باشــد »آب  آن  از  کمتــر  گــر  ا و   » کــر »آب 

خواهــد بــود. 



11

شماره9
پاییز1401

"
کردن  برای خارج 

آب می توانند موکت 

را )هنگام اتصال 

آب و بعد از اینکه 

عین نجس از بین 

رفت( بفشارند؛ 

یعنی مقداری مالش 

دهند تا آب آن 

خارج شود که در 

این صورت موکت 

ک  و زمین زیر آن پا

می شود

کر و جاری تطهیر زمین مسجد با آب 

نجاســت  عیــن  زمیــن  شســتن  از  قبــل  گــر  ا

بــه  آنکــه آب شــلنگ  بــه محــض  برطــرف شــود، 

ک می شــود  همــۀ جاهــای نجــس رســید، زمیــن پــا

ــن  ــر عی گ ــا ا ــت. ام ــا الزم نیس ــردن آب ه ک ــارج  و خ

ــد مقــداری  نجــس قبــًا برطــرف نشــده باشــد، بای

گرفتــه تــا  بیشــتر آب شــلنگ را روی محــل نجــس 

کــه در ایــن صــورت  عیــن نجاســت از بیــن بــرود 

ــون  ــدر آب روی خ ــد آن ق ــًا بای ــود. مث ک می ش ــا پ

کامــًا از بیــن بــرود و غســاله  ریخــت تــا رنــگ خــون 

ســفید شــود.

تطهیر زمین مسجد با آب قلیل

کــه آب روی آن جــاری  گــر زمیــن چنــان اســت  ا

مثــل  نمی شــود.  ک  پــا قلیــل  آب  بــا  نمی شــود، 

زمینــی کــه از گــچ پوشــیده شــده کــه آب در آن فــرو 

زمین هــا  این گونــه  نمی شــود.  جــاری  و  مــی رود 

ک  کــر و جــاری یــا آب لوله کشــی پــا فقــط بــا آب 

تــا اعماقــی  لوله کشــی  آب  می شــود؛ به طوری کــه 

کــرده پیــش بــرود. کــه نجاســت در آن نفــوذ 

کر و جاری تطهیر حصیر مسجد با آب 

کــه بــا نــخ بافتــه  بــا فــرو بــردن حصیــر نجــس 

ــا جــاری، بعــد از برطــرف شــدن  ــر ی ک شــده در آب 

ک می شــود. پــا عیــن نجاســت، حصیــر 

تطهیر حصیر مسجد با آب قلیل

کــه  طــور  هــر  بایــد  قلیــل،  بــا  آب کشــی  بــرای 

کــردن ـ حصیــر را  گرچــه بــا لگــد  ممکــن اســت ـ ا

شــود  جــدا  آن  غســاله  تــا  داد  فشــار 

انجــام دهنــد، بایــد بعــد از آنکــه عیــن نجاســت، 

ــار آن  ماننــد خــون و بــول، از آن جــدا شــد، یــک ب

ــا آب داخــل آن در حــد متعــارف  را فشــار دهنــد ت

ــد.  بیــرون بیای

تطهیر فرش مسجد با آب قلیل

گــر فــرش بــا بــول نجــس شــود، یــا بایــد منتظــر  ا

کــه بــول خشــک شــود یــا مقــداری آب قلیــل  مانــد 

روی آن ریخــت تــا عیــن بــول از آن زائــل شــود. بعــد 

از اینکــه عیــن بــول از بیــن رفــت، بایــد دو مرتبــه 

آب روی آن ریخــت و بعــد از هــر بــار آب ریختــن 

فشــار داد تــا آب هــای داخــل آن خــارج شــود.

گــر بــه خــون آلــوده شــد، بعــد از ریختــن  امــا ا

مقــداری آب روی آن، بــا مالــش فــرش عیــن خــون 

کــرد و یــک بــار دیگــر روی آن آب  را بایــد برطــرف 

ریخــت و فشــار داد تــا آب داخــل آن خــارج شــود و 

ک شــود. فــرش پــا

زمیــن  بــه  کــه  باشــد  موکتــی  مســجد  در  گــر  ا

چســبیده و نجاســت از آن بــه زمیــن هــم رســیده، 

می کننــد  بــاز  آن  روی  لوله کشــی  آب  مقــداری 

تــا آب همــۀ جاهــای نجــس را فــرا بگیــرد و عیــن 

آب  کــه  حــدی  بــه  بــرود؛  بیــن  از  هــم  نجاســت 

کنــد و بــه زمیــن هــم برســد. ســپس  در آن نفــوذ 

آب هــای آن را خــارج می کننــد. بــرای خــارج کــردن 

آب می تواننــد موکــت را )هنــگام اتصــال آب و بعــد 

بفشــارند؛  رفــت(  بیــن  از  نجــس  عیــن  اینکــه  از 

خــارج  آن  آب  تــا  دهنــد  مالــش  مقــداری  یعنــی 

کــه در ایــن صــورت موکــت و زمیــن زیــر آن  شــود 

می شــود. ک  پــا
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اسالم یک دین "

کامًال سیاسی است 

و سیاست به معنای 

»راه و رسم و شیوه 

مدیریت اجتماع 

برای رسیدن به 

اهدافی خاص« در 

جزءجزء برنامه های 

اسالم نهفته است

اسالم و سیاست

کــه  اســت  به گونــه ای  اســام  دیــن  جامعیــت 

انســانی  زندگــی  مراحــل  و  شــئون  تمــام  بــرای 

اســام،  نظــر  از  اســت.  هــدف  و  برنامــه  دارای 

بــه فــرد انســانی وابســته  ســعادت انســان فقــط 

نیســت، بلکــه اجتمــاع انســانی نیــز در ســعادت 

و رســتگاری او نقش آفریــن اســت. حــوزه اجتمــاع 

و  فــردی  حوزه هــای  همچــون  نیــز  سیاســت  و 

قالــب  در  و  بــوده  خداونــد  مدنظــر  خانوادگــی 

دســتورها و راهنمایی هــای ســازنده و انسان ســاز 

و به واســطه خاتــم االنبیــا و المرســلین؟لص؟ بــرای 

همــۀ بشــریت ابــاغ شــده اســت. ازایــن رو اســام 

بــرای مدیریــت توحیــدی جامعــه دارای مبانــی، 

اصــول، راهبردهــا و راهکارهــای سیاســی اســت تــا 

کنــد. انســان را بــه هــدف آفرینشــش نزدیــک 

برنامــه سیاســی اســام بــرای نیــل و رســیدن بــه 

هــدف آفرینــش انســان کــه بــه حکــم آیــه شــریفه »َو 

ــُدوِن«۱ رســیدن  ا ِلَیْعُب
َّ
ــَس ِإل ِإْن

ْ
ِجــّنَ َو ال

ْ
ْقــُت ال

َ
مــا َخل

بــه عبودیــت و بندگــی محــض بــرای حــق تعالــی 

کامــل و ولــی� الهــی در  اســت، از مجــرای انســان 

لــذا پیامبــر خــدا؟لص؟  زمیــن محقــق می شــود. 

انسان هاســت،  بــرای  خداونــد  پیــام آور  نه تنهــا 

کــم جامعــة  بلکــه مدیــر اجتمــاع مســلمانان و حا

ــا والیــت الهــی خــود انســان ها  ــا ب اســامی اســت ت

را بــه ســعادت برســاند. پــس از رســول خــدا؟لص؟ 

وظیفــه  ایــن  عهــده دار  ؟مهع؟  اطهــار ائمــه  نیــز 

اجــرا  جامعــه  در  را  اســام  سیاســت  تــا  هســتند 

ــد.  کنن

دیــن  یــک  اســام  گفــت  می تــوان  ازایــن رو 

کامــًا سیاســی اســت و سیاســت به معنــای »راه 

ــیدن  ــرای رس ــاع ب ــت اجتم ــیوه مدیری ــم و ش و رس

برنامه هــای  جزءجــزء  در  خــاص«  اهدافــی  بــه 

کســی بخواهــد اســام  گــر  اســام نهفتــه اســت. ا

را از سیاســت و سیاســت را از اســام جــدا ســازد، 

چیــزی از اســام باقــی نخواهــد مانــد و سیاســت 

نیــز تبدیــل بــه خدعــه و نیرنــگ و فریــب می شــود؛ 

مسجد باید سیاسی باشد
نه سیاست زده

محمدحسین جمالزاده
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سیاست و 

سیاست ورزی در 

نگاه اسالم راه 

و رسم مدیریت 

اجتماع برای 

رسیدن به سعادت 

است. چه جایی 

بهتر از مسجد برای 

؟  کار این 

والیــی، تجلــی گاه می خواهــد؛ جایــی می خواهــد 

بتوانــد  کــه  نشــان دهــد؛ مکانــی  را  کــه خــودش 

کــرم؟لص؟  کارآمــدی خــود را نشــان دهــد. پیامبــر ا

نمایان کننــده  و  تجلــی گاه  به عنــوان  را  مســجد 

به مثابــه  مســجد  کــرد.  تعییــن  سیاســی  اســام 

و  بــوده  سیاســی  اســام  روح  بــرای  کالبــدی 

اســام سیاســی  کــه  دلیــل  ایــن  بــه  امــا  هســت. 

و  فرصت طلبــان  از  برخــی  موجودیــت  و  منافــع 

همــان  از  می انــدازد،  خطــر  بــه  را  منفعت گرایــان 

روزهــای نخســت حضــور رســول خــدا در مدینــه 

ایشــان،  توســط  اســامی  حکومــت  تشــکیل  و 

عــده ای سیاســی بــودن مســجد و طــرح مباحــث 

ــی� الهــی  کــه سیاســت اســام همــان والیــت ول چرا

امــام  فرمــوده  بــه  نیــز  اســام  اســاس  و  اســت 

کــه فرمودنــد: »ُبِنــَى  ؟ع؟ والیــت اســت آنجــا  باقــر

َحــِجّ 
ْ
َكاِة َو ال اِة َو الــّزَ

َ
ــل ــى الّصَ

َ
اُم َعلــى َخْمــٍس: َعل

َ
ِإْســل

ْ
ال

ــْم ُيَنــاَد ِبَشــْى ٍء َكَمــا ُنــوِدَی 
َ
اَيــِة َو ل

َ
ِول

ْ
ــْوِم  َو ال َو الّصَ

اَيــِة؛۲ اســام بــر پنــج چیــز اســتوار و بنــا شــده 
َ
ِول

ْ
ِبال

، زکات، حــج، روزه و والیــت، آن گونــه  اســت: نمــاز

کــه بــه والیــت فراخوانــده شــده، بــه چیــزی نــدا 

اســت«.  نشــده  داده 

مسجد و اسالم سیاسی

اســام   ، بهتــر تعبیــر  بــه  یــا  سیاســی  اســام 

سخنرانی آیت ال�ل خامنه ای در تحصن روحانیون در دانشگاه تهران،  1357
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»مسجد سیاسی "

است« به این 

معناست که 

به دنبال مدیریت 

اجتماع است برای 

رساندن انسان به 

سعادت نهایی. 

مسجد سیاسی 

است، چون اسالم 

سیاسی است

فــردی، خانوادگــی، عبــادی، فرهنگــی، اجتماعــی 

و سیاســی اســت، بــه یکــی از اینهــا تقلیــل دهــد و 

کنــد. انــگاره  منحصــر و محبــوس در یکــی از اینهــا 

اینکــه مســجد فقــط محــل عبــادت اســت، چنــان 

گــر کســی  کــه ا در عاَلــم اســام تقویــت شــده اســت 

کنــد،  کارکردهــای مســجد را فعــال  بخواهــد دیگــر 

ســریعًا بــه او اتهــام سیاســی بــودن می زننــد و ایــن 

از صحــن مســجد طــرد می کنــد. را  او  اتهــام 

بــاره  همیــن  در  انقــاب  ــم  معظ� رهبــر 

-برخــاف  را  مســجد  »بعضی هــا  می فرمایــد: 

کردیــم- از مســائل سیاســی  آنچــه مــا حــاال عــرض 

]می گوینــد[  بدارنــد.  برکنــار  به کلــی  می خواهنــد 

را  کار خودتــان  نشــوید،  وارد سیاســت  آقــا شــما 

بیاییــد  یعنــی  یعنــی چــه؟  کار خودتــان  بکنیــد. 

فقــط  برویــد؛  و  بخوانیــد  را  نمازتــان  همــان 

سکوالریســم  همــان  ایــن  محــض.  پیش نمــازی 

کشــاندند  انحــراف  بــه  را  آن  در  سیاســی  اســام 

ضــرر  کمتــر  خــود  تــا  ســاختند  ضــرار  مســجد  و 

ببیننــد. امــا چــون اســام سیاســی بــرای رســول 

مســجد  داشــت،  طریقیــت  و  موضوعیــت  خــدا 

ضــرار بایــد تخریــب می شــد تــا نفــع اســام سیاســی 

برســد. مســلمانان  همــۀ  بــه 

امــام  تعبیــر  بــه  اســت.  سیاســی  اســام، 

سیاســت  تمامــش  اســام  »والل�ّ  خمینــی؟حر؟: 

سیاســت  کرده انــد.  معرفــی  بــد  را  اســام  اســت. 

پایــگاه  می گیــرد.  سرچشــمه  اســام  از  ُمــُدن 

اســتقال اســامی اینجاســت«.۳ اســام سیاســی 

گــر  و سیاســت اســامی ریشــه در مســجد دارد و ا

سیاســت  و  سیاســی  اســام  بــه  بخواهــد  کســی 

شــروع  مســجد  از  کنــد،  وارد  ضربــه ای  اســامی 

اســت  کافــی  چگونــه؟  بپرســید  شــاید  می کنــد. 

کــه در همــۀ حوزه هــای  کارکــرد جامــع مســجد را 

حضور آیت ال�ل طالقانی در مسجد جامع سنندج برای سخنرانی، 1358
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"
سیاست زدگی 

مسجد را بی روح 

می کند؛ چون 

مسجد و موجودیت 

و تقدس آن را به 

خدمت اهداف یک 

گروه و منافع یک 

حزب درمی آورد

مســائل  از  جامعــه،  مســائل  از  مســاجد،  یعنــی 

جامعــه  مســیر  از  جامعــه،  مســیر  از  سیاســت، 

کنیــم؟ ایــن جفــای بزرگــی اســت  به کلــی منصــرف 

مســجد«.۴  حــق  در 

مسجد و سیاست اسالمی

تجلــی گاه  و  اســام  سیاســت  محــل  مســجد 

کــه  آنهایــی  اســت.  اســامی  سیاســت ورزی 

مســئلۀ  بــه  صرفــًا  را  سیاســت ورزی  و  سیاســت 

منحصــر  اینهــا  مثــل  و  انتخابــات  و  حکومــت 

اســام  سیاســت  و  اســام  بــه  نه تنهــا  کرده انــد، 

هــم  سیاســت  خــود  بــه  کــه  کرده  انــد،  خیانــت 

و سیاســت ورزی در  کرده انــد. سیاســت  خیانــت 

نــگاه اســام راه و رســم مدیریــت اجتمــاع بــرای 

رســیدن بــه ســعادت اســت. چــه جایــی بهتــر از 

؟ مدیریــت اجتمــاع، هــم  کار مســجد بــرای ایــن 

اســت. سکوالریســم به معنــای بی دینــی نیســت، 

در  دیــن  کــه  اســت  ایــن  به معنــای  سکوالریســم 

غیــر عمــل شــخصی، هیــچ ُبروزوظهــوری نداشــته 

کــه دشــمنان  ایــن همــان چیــزی اســت  باشــد. 

می خواهنــد.  را  همیــن  دشــمنان  می خواهنــد؛ 

کــه بــا  کــه بــا آن مخالفنــد، آن ایمانــی  آن دینــی 

بــه ایجــاد  کــه  آن ایمانــی اســت  آن می جنگنــد، 

را قدرتمنــد  اســام  و  اســامی می انجامــد  نظــام 

می ترســند؛  اســام  از  مخالفنــد.  آن  بــا  می کنــد؛ 

کــه دارای قــدرت اســت،  کــدام اســام؟ اســامی 

اســت،  سیاســت  دارای  اســت،  نظامــات  دارای 

اســت،  ارتــش  دارای  اســت،  حکومــت  دارای 

دارای نیــروی مســلح اســت، دارای توانایی هــای 

بین المللــی  توانایی هــای  دارای  اســت،  علمــی 

]اســت [. از این جــور اســامی می ترســند. آن وقــت 

کانون هــای اصلــی خــود  مــا بیاییــم اســام را در 

تجمع مردم انقالبی و معترض در مسجد ارک تهران
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مسجد سیاسی "

مسجدی است که 

پرورش یافتگان 

آن ستارگانی 

می شوند برای 

هدایت؛ چراغ هایی 

می شوند برای 

راهنمایی مردم

مســجد نیســت. محــل ســجده و عبــادت بــرای 

و  منافــع حــزب  از  اطاعــت  نیســت، محــل  خــدا 

گــروه و دســته اســت.

کــه  اســت  مســجدی  سیاســی  مســجد  امــا 

بــرای  می شــوند  ســتارگانی  آن  پرورش یافتــگان 

هدایــت؛ چراغ هایــی می شــوند بــرای راهنمایــی 

شــهید  آیــت الل�ّ  مرحــوم  کــه  اســت  نقــل  مــردم. 

ســعیدی در جریــان مبــارزات انقــاب اســامی در 

ک  مســجد ســخنرانی و روشــنگری می کــرد. ســاوا

کــه دیگــر حــق منبــر رفتــن نداریــد.  او را تهدیــد 

خــادم  و  مســجد  پرورش یافتــه  شــهید  ایــن 

می پرداخــت.  ســخنرانی  بــه  ایســتاده  مســجد 

می نشســت  کردنــد.  منــع  هــم  ایســتادن  از  را  او 

می کــرد.  گاه  آ را  مســجد  اهالــی  و  زمیــن  روی 

روی  کردنــد.  منــع  مــردم  بــا  زدن  حــرف  از  را  او 

ســجاده اش می نشســت و بــا خــدا حــرف مــی زد؛ 

کــه نشــانه های  حرف هــای سیاســی، حرف هایــی 

خــدا روی زمیــن را نمایــان می کــرد. حرف هــا رو بــه 

آســمان و بــرای خــدا بــود، ولــی مخاطبــش اهــل 

مســجد بودنــد. ایــن می شــود مســجد سیاســی. 

کــه سیاســت اســام و اســام سیاســی  مســجدی 

برایــش اهمیــت دارد، نــه سیاســت زدگی حــزب و 

کــه می خواهنــد از اســام  گــروه و دســته ای خــاص 

کننــد  علیــه اســام اســتفاده 

پی نوشت

۱. سوره ذاریات، آیه 56.

کلینی، الکافی، ج2، ص18.  .۲

۳. صحیفه امام، ج1، ص270.

.1395/5/31 .۴

اعمــال عبــادی می خواهــد، هــم فعالیــت فرهنگــی 

می خواهــد، هــم اقدامــات اجتماعــی می طلبــد و 

می شــود  هــم  بــا  اینهــا  همــۀ  سیاســی.  کار  هــم 

جایگاهــی  بهتریــن  مســجد  اســامی.  سیاســت 

جمــع  یکدیگــر  بــا  اینهــا  همــۀ  آن  در  کــه  اســت 

. ند می شــو

ایــن  بــه  اســت«  سیاســی  »مســجد  پــس 

کــه به دنبــال مدیریــت اجتمــاع اســت  معناســت 

نهایــی.  ســعادت  بــه  انســان  رســاندن  بــرای 

سیاســی  اســام  چــون  اســت،  سیاســی  مســجد 

گروه هایــی  و  افــراد  میــان  ایــن  در  امــا  اســت. 

ــی  ــام سیاس ــام و اس ــت اس ــه از سیاس ک ــتند  هس

خودشــان  دســته  و  حــزب  و  گــروه  منافــع  بــرای 

کــه  اینجاســت  می کننــد.  سوءاســتفاده 

بــودن  سیاســی  می شــود.  معنــا  سیاســت زدگی 

یعنــی تــاش بــرای تحقــق برنامــه ســعادت اســام 

یعنــی  بــودن  سیاســت زده  ولــی  اجتمــاع.  در 

بــرای  اســام  نــام  از  سوءاســتفاده  بــرای  تــاش 

گــروه و حــزب. مســجد، اولــی،  رســیدن بــه منافــع 

یعنــی سیاســی بــودن را می خواهــد؛ نــه دومــی و 

را.  سیاســت زدگی 

می کنــد؛  بــی روح  را  مســجد  سیاســت زدگی 

بــه  را  آن  تقــدس  و  و موجودیــت  چــون مســجد 

گــروه و منافــع یــک حــزب  خدمــت اهــداف یــک 

راهــی  نه تنهــا  سیاســت زده  مســجد  درمــی آورد. 

بــرای نجــات و رســتگاری اهالــی اش نخواهــد بــود، 

بلکــه پایگاهــی می شــود بــرای بدنــام کــردن دیــن و 

دینــداران. مســجد سیاســت زده مســجدی اســت 

کــه قــدرت و قدرت گرایــی در آن اهمیــت دارد؛ نــه 

سیاســت زده  مســجد  خــدا.  بندگــی  و  عبودیــت 
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"
دائم هم حواسش 

که نکند  به این بود 

ذره ای آب هدر 

برود یا المپی روشن 

بماند و اسراف 

شود. می گفت آن 

دنیا نمی توانم 

جوابگو باشم

مســـــجـــــد مـــــحــــله مـــــان مـــــحــــــل رفـــــت وآمـــــد 

ــود. از  ــل بـــــــــ ــای مـــحــــ ــن آدم هـــ خوش اخاق تری

گرفتــه تــا نمازگــزار و خــادم، همــه  امــام جماعــت 

ــه در  ک ــد  ــث ش ــن باع ــًا همی ــد. اص ــوش رو بودن خ

کودکــی جــذب مســجد شــوم. ســنین 

آقــای محمــدی  افــراد همیشــه  ایــن  بیــن  در 

برایــم جالــب بــود. مــرد میان ســال بــا یــک پیراهــن 

ســفید مرتــب و بــوی گل محمــدی. همیشــۀ خــدا 

دســتم  تــوی  شــکاتی  یــک  می دیدمــش  وقتــی 

کــه هنــوز طعــم شــیرین آن خاطــرات  می گذاشــت 

محترم مثل مسجد
ارتباط اخالقی، شرعی و قانونی با خادم و توجه به مسئولیت های وی

امیرحسین محمودی
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می گفت: خدا "

مقام خادمی را به 

اولیای خود داده 

و حضرت ابراهیم 

و اسماعیل؟امهع؟ را 

خادم خانۀ خود 

دانسته 

آقــای  حــاج  دیــدم  نمــاز  از  بعــد  افتــاده.  بســتر 

نفــر  دو  از  دارد  مســجد  جماعــت  امــام  جــوادی 

از  ظاهــرًا  کــه  شــدم  متوجــه  بعــدًا  می کنــد.  گلــه 

ــاخت و  ــه در س ک ــد  ــته بودن ــجد خواس ــادم مس خ

کــه یــک  کمــک بدهــد  ســاز های صحــن مســجد 

کارگــر کمتــر بگیرنــد. ایــن بنــده خــدا هــم، هــم بــه 

کار هــای مســجد رســیده بــود و هــم مجبــور شــده 

ــیب  ــرش آس ــد. کم کار بکن ــجد  ــی مس ــود در بنای ب

دیــده بــود. حــاج آقــای جــوادی می گفــت: آخــه 

ایــن بنــده خــدا خــودش کلــی زحمــت برعهــده اش 

هســت، خدایــی روا نیســت شــما هــم این همــه 

روز  آن  حاج آقــا  می خواهیــد.  ازش  اضافــه  کار 

ــا در مــورد  ــه پیرامــون وظایــف هیئت امن ــی نکت کل

اینکــه مبــادا در  از  کردنــد؛  بیــان  خــادم مســجد 

او  بــه  مشخص شــده  وقت هــای  از  غیــر  وقتــی 

زحمــت بدهیــد و... حتــی بــه داســتانی از مرحــوم 

کــه:  کردنــد  آخونــد خراســانی اشــاره 

خــواب  بــه  همــه  کــه  شــب ها  از  شــبی  در 

آخونــد  منــزل  در  حلقــۀ  طلبــه ای  بودنــد،  رفتــه 

کوبیــد. طولــی نکشــید  خراســانی را چندیــن بــار 

آن  بــاز شــد،  کــرد. وقتــی در  بــاز  را  کســی در  کــه 

کــه  هســت  خــودش  آخونــد  آقــای  دیــد  طلبــه 

گــوش  ــر ســر بســته و قلمــی بــاالی  شــالی ســفید ب

راســت خــود گذاشــته اســت. آن شــخص از تعجــب 

فــراوان نتوانســت چیــزی بگویــد. آخونــد خراســانی 

فرمــود: ســام علیکــم چــه فرمایشــی داریــد؟ چــه 

از  بعــد  جــوان  طلبــه  بکنــم؟  می توانــم  کمکــی 

گفــت: همســرم  ایجــاد مزاحمــت  از  عذرخواهــی 

کنــد و چــون در نجــف  می خواهــد وضــع حمــل 

تنهــا هســتم و منــزل قابلــه را نمی دانــم، بــه منــزل 

ظاهــر  و  خوبــش  برخــورد  می کنــم.  حــس  را 

مســجد  بــه  خیلی هــا  جــذب  باعــث  آراســته اش 

دقیــق  خیلــی  مچــی  ســاعت  یــک  بــود.  شــده 

داشــت و ســاعت همــۀ اذان هــا را حفــظ بــود. بــاد 

صبایــی بــود آن موقع هــا بــرای خــودش. هــر ســه 

نوبــت دقیقــًا ســِر وقــت بلندگــوی مســجد را روشــن 

کــه قــرآن و اذان پخــش شــود. خــودش  می کــرد 

را بعضــی  هــم صــدای خوبــی داشــت و اذان هــا 

می گفــت. خــودش  وقت هــا 

آن موقع هــا، مــاه رمضــان، دو ســاعت مانــده 

مســجد.  در  داشــتیم  قــرآن  تــاوت  مغــرب  اذان 

کــه:  کــردم  اصــرار  کنجــکاوی  ســِر  از  روز  یــک 

کمــک  »آقــای محمــدی اجــازه بــده مــن بمانــم 

ــد، اجــازه داد  ــه دی ک کنــم«. بنــده خــدا اصــرار مــرا 

ــه پــدرم  کنــم. ب بعــد از نمــاز ظهــر بمانــم کمکــش 

اطــاع دادم و مانــدم. یــک ظهــر تــا غــروب، ایــن 

فقــط  کــه  مــن  کــه  کشــید  زحمــت  آن قــدر  مــرد 

از جــارو زدن و  تماشــا می کــردم، خســته شــدم؛ 

گل هــای  تــا آب دادن  گرفتــه،  گردگیــرِی مســجد 

ایــن  بــه  حواســش  هــم  دائــم  مســجد.  حیــاط 

المپــی  یــا  بــرود  هــدر  آب  ذره ای  نکنــد  کــه  بــود 

روشــن بمانــد و اســراف شــود. می گفــت آن دنیــا 

باشــم.  جوابگــو  نمی توانــم 

ولــی  بــود،  زیــاد  زحمت هایــش  آنکــه  خاصــه 

مقــام  خــدا  می گفــت:  و  بــود  راضــی  خــودش 

حضــرت  و  داده  خــود  اولیــای  بــه  را  خادمــی 

خــود  خانــه  خــادم  را  اســماعیل؟امهع؟  و  ابراهیــم 

دانســته کــه نشــان از جایــگاه خــاص ایــن کار دارد.

شــنیدم  کــه  مســجد  بــودم  رفتــه  روز  یــک 

در  و  گرفتــه  شــدیدی  کمــردرد  محمــدی  آقــای 
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"
اآلن وقت استراحت 

اوست، من خودم 

می آیم. طلبه 

کرد که  جوان اصرار 

مستخدم را بیدار 

کند، اما آخوند به 

کار  او فرمود: وقت 

مستخدم به پایان 

رسیده. او تا ساعت 

معّینی از شب باید 

کند و اآلن وقت  کار 

استراحت اوست، 

یک دقیقه تأمل 

کنید خودم می آیم

کــه  کــرد  گفــت. مخصوصــًا توصیــه  کنیــم  پرداخــت 

زمــان بیمــاری، حواســمان بیشــتر بــه آنهــا باشــد تــا 

نکنــد بــا حقــوق کمــی کــه دارند، رنــج بیمــاری، آنها 

گفــت: نبایــد او را مجبــور می کردیــم  را آزار دهــد. 

کاری را کــه وظیفــه اش نیســت، انجــام بدهــد. ایــن 

کــه وظیفــه اش  کاری  کــه بــرای  حــق النــاس اســت 

گرفته ایــم. در مســجد نبــوده، او را بــه کار 

چنــد وقــت پیــش یــاد آقــای محمــدی مســجد 

احوالــش  نمی دانــم  افتــادم؛  قدیم مــان  محــل 

ولــی  باشــد.  ســامت  امیــدوارم  اســت.  چطــور 

خــادم مســجد مــا و مســاجد دیگــر وظایــف زیــادی 

اذان و مراقبــت  مثــل نظافــت مســجد و پخــش 

پــس  هســت.  برعهده شــان  مســجد  امــوال  از 

روا نیســت مــا در هــر جایگاهــی، چــه نمازگــزار و 

داشــته  اضافــی  خواســته های  هیئت امنــا،  چــه 

باشــیم؛ چــون ممکــن اســت یــک خــادم خــوب 

ــا  ــه مــا آســیب ببینــد ی مثــل آقــای محمــدی محل

اذیــت شــود. ایــن خادم هــا نعمتنــد، خــدا نکنــد از 

دستشــان بدهیــم  

کمــال  کمــک بگیــرم. ســپس بــا  شــما آمــده ام تــا 

کــه مســتخدم ایشــان، او را  کــرد  فروتنــی خواهــش 

بــه خانــه قابلــه راهنمایــی نمایــد.

بیایــد،  نمی توانــد  مســتخدم  فرمــود:  آخونــد 

اآلن وقــت اســتراحت اوســت، مــن خــودم می آیــم. 

بیــدار  را  کــه مســتخدم  کــرد  اصــرار  طلبــه جــوان 

کنــد، امــا آخونــد بــه او فرمــود: وقــت کار مســتخدم 

نــی از شــب بایــد  بــه پایــان رســیده. او تــا ســاعت معی�

کار کنــد و اآلن وقــت اســتراحت اوســت، یــک دقیقه 

آخونــد  بعــد  اندکــی  کنیــد خــودم می آیــم.  تأمــل 

درحالی کــه عبائــی بــه دوش انداختــه و فانوســی 

بــه دســت گرفتــه بــود، از منــزل بیــرون آمــد و همــراه 

آن طلبــه راهــی دراز را طــی کــرد و از چندیــن کوچــه 

بــه منــزل قابلــه رســید.  تــا  گذشــت  و پس کوچــه 

قابلــه را دِم در خواســت و مشــکل را بــرای او بازگــو 

کــرد و ســپس به عنــوان راهنمــا درحالی کــه فانــوس 

ــه منــزل  ــه را ب ــاد و قابل ــو افت در دســت داشــت، جل

بیمــار رســانید و آنــگاه خــود بــه منــزل بازگشــت.

به موقــع  را  آنهــا  حقــوق  اینکــه  از  حاج آقــا 



مهدی رزاقي طالقاني

مرتضي عالمي

سید روح اهلل دعائي

مسئولیت پذیری و وفای به عهد در تعهدات مسجد

برای تمام سال برنامه داشته باشیم

میزگردی در باب ضرورت خدمت رسانی

صفحه25

صفحه29

صفحه32

مدیریت
یادداشت شفاهی مهندس فتحی

مدیر دفتر طراحی و فنی-مهندسی 
مرکز رسیدگی به امور مساجد

کریمی  به کوشش محمدجواد 

ــه  ــیدگی ب ــز رس ــکیل مرک ــد از تش بع

ــم  مســاجد بــه دســتور مقــام معظ�

مشــکات  وجــود  رهبــری، 

در  ســاختمانی  عدیــده 

مســاجدی  به ویــژه  مســاجد، 

ســاخته  انقــاب  اوایــل  در  کــه 

شــده بودنــد، آن هــم به دلیــل عــدم 

رعایــت ضوابــط فنــی و مهندســی و نبــود 

و  راهنمایــی  و  مشــاوره  ارائــه  جهــت  مرجعــی 

تعامــل بــا دســتگاه های ذیربــط، مراجعــه  اربــاب 

محتــرم  ائمــه  و  مســجد  هیئت امنــای  و  رجــوع 

کــه  جماعــت بــه مرکــز خیلــی زیــاد بــود. مشــکاتی 

حــادث می شــد، گاه خطــر جانــی بــرای نمازگــزاران 

دفتــر  ایــن  کــه  شــد  باعــث  هــم  ایــن  و  داشــت 

تشــکیل شــود. حضــور آقــای مهنــدس احمــدی 

عمران مسجد
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بــه  ضوابطــی  و  شــمایل  و  شــکل  دفتــر  ایــن  در 

دفتــر داد. از ســال 94 بنــده در ایــن دفتــر مشــغول 

کــه  ــوده  ــر ایــن ب ــه کار شــدم و تمــام تاش مــان ب ب

برداریــم. مســاجد  دوش  روی  از  بــاری  بتوانیــم 

شرح وظایف 

بازدید از مساجد دارای درخواست مالی و 1  

معاونت و مشاوره ای 

عمــران  کمیتــه  بحــث  در  کــه  همین طــور 

تعمیــرات  بابــت  مســاجد  برخــی  کــردم،  عــرض 

نیــاز بــه مســاعدت مالــی دارنــد. مــا از آن مســاجد 

بازدیــد می کنیــم و شناســنامه  فنــی و مهندســی 

درخواســت  کــه  مســاجدی  می شــود.  تهیــه 

مســائل  برخــی  بابــت  مشــاوره 

عمرانــی و مشــکات 

ســاختمانی دارنــد، خدمتشــان می رســیم و ارائــه 

می دهیــم. مشــاوره 

راهنمایی مساجد جهت انجام امور 2 

بازسازی، تعمیرات، تخریب و نوسازی 

از  قســمتی  می خواهنــد  مســاجد  زمانــی 

کننــد، قســمتی  مســجد را بازســازی یــا بهســازی 

می خواهنــد  مجمــوع  در  یــا  کننــد  تعمیــرات  را 

کننــد. انجــام امــور اداری اش  تخریــب و نوســازی 

و مســیری را کــه بایــد طــی کننــد، خدمتشــان ارائــه 

می دهیــم.

بررسی نقشه های مساجد 3 

الحداث و تخریب و نوسازی  جدیدا

مساجد شهرستان های استان تهران 

گــر  ا تهــران  اســتان  شهرســتان های  در 

پــس  یــا  شــود  ســاخته  مســجدی  اســت  قــرار 
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از دستاوردهای "

این تعامالت و 

ارتباطات این 

که توانستیم  است 

داخل شهر تهران 

برای مساجدی 

که زمین آنها زیر 

هزار متر است، 

کم صددرصد  ترا

برای طبقه همکف 

بگیریم

کارشناسی به مساجد 5  ارائه نظریه  

جهت رفع مشکالت و نواقص 

ساختمانی 

مشــاوره  بــه  نیــاز  مســاجد  مــوارد  برخــی  در 

کارشــناس متخصــص مــا در  دارنــد. پــس از حضــور 

ــر  محــل و بررســی مشــکات ســاختمانی، صــاح ب

کــه حتمــًا هیئت امنــا و امــام  ایــن دیــده می شــود 

جماعــت محتــرم مســجد، داخــل دفتــر تشــریف 

داشــته باشــند و در دفتــر ارائــه مشــاوره، چگونگــی 

کار بحــث شــود  کار و بــه ســرانجام رســاندن  انجــام 

و راهنمایی هــای الزم بــه آنهــا داده شــود و قضیــه 

ختــم به خیــر شــود.

ارتباط با شهرداری ، نهادها و 6 

دستگاه های مرتبط با مساجد 

چــه داخــل شــهر تهــران و چــه در ســطح اســتان 

ــهرداری ها  ــا ش ــی ب ــی خوب ــاط خیل ــا ارتب ــران، م ته

از  داریــم.  مســاجد  بــا  مرتبــط  نهادهــای  و 

ایــن  ارتباطــات  و  تعامــات  ایــن  دســتاوردهای 

بــرای  تهــران  شــهر  داخــل  توانســتیم  کــه  اســت 

کــه زمیــن آنهــا زیــر هــزار متــر اســت،  مســاجدی 

کــم صددرصــد بــرای طبقــه همکــف بگیریــم.  ترا

گــر مســجدی زیــر هــزار متــر باشــد، طبقــه  یعنــی ا

اصلــی  شبســتان  بحــث  معمــوًال  کــه  همکفــش 

می توانــد  کامــل  به صــورت  هســت،  مردانــه  و 

و  درصــد  ده  اینکــه  یــا  کنــد.  طراحــی  شبســتان 

دو  زیــر  مســاجد  زمیــِن  از  متــر  دویســت  نهایتــًا 

جهــت  مســاجد  تجــاری  بحــث  بــه  متــر  هــزار 

حتــی  کنــد.  پیــدا  اختصــاص  خوددرآمدزایــی 

بخشــودگی  توانســتیم  قالیبــاف  آقــای  زمــان  در 

طرحــش  نوســازی،  و  تخریــب  ز  مجــو� ارائــه  از 

ایــن طــرح بررســی  تهیــه می شــود. در دفتــر مــا 

می شــود، بایــد بــا ِالمان هــا و الگوهــای معمــاری 

کــه ایــن  اســامی ایرانــی مطابقــت داشــته باشــد 

مطابقــت را مــا اینجــا بررســی می کنیــم. در صــورت 

بــه مســجد عــودت  تأییــد مــا نقــش مهــر شــده 

بــه شــهرداری و اخــذ  ارائــه  بــرای  داده می شــود 

پروانــه ســاختمانی کــه مابقــی کار انجــام می شــود.

حضور نماینده  دفتر فنی-مهندسی 4 

مرکز در کمیته تخصصی بررسی 

طرح های مساجد و نماهای مذهبی شهر 

تهران 

مهــم  و  خــوب  بســیار  دســتاورد  یــک  ایــن 

بــرای مرکــز بــود. پــس از پیگیری هــای فــراوان، از 

کردیــم؛  اتــاف وقــت و انــرژی و هزینــه  جلوگیــری 

داخــل  مســاجد  تأییــد  و  طــرح  بررســی  چــون 

بــه  ســال  ســه  تــا  دو  شــاید  بعضــًا  تهــران،  شــهر 

طــول می انجامیــد. طــی تعامــل بــا شــهرداری ها 

بــرای طراحــی مســاجد،  و ســازمان های ذیربــط 

داخــل  را  ســازمان ها  ایــن  همــۀ  توانســتیم 

یــک  کــدام  هــر  بــرای  و  کنیــم  جمــع  شــهرداری 

بررســی  تخصصــی  کمیتــه  دفتــر  در  نماینــده 

شــهرداری،  مســاجد،  بگیریــم.  نظــر  در  طرح هــا 

آتش نشــانی، اوقــاف و تمــام ســازمان های ذیربــط 

بــا مســاجد، همــه حضــور دارنــد. هماهنگــی بیــن 

ــًا  ــا ســه ســال طــول می کشــید، تقریب ــه دو ت ک آنهــا 

و  کــرد  پیــدا  تقلیــل  مــاه  دو  بــه  گفــت  می شــود 

کار مســاجد، یعنــی بررســی طرح هــا و تأییــد آن 

می افتــد. اتفــاق  راحت تــر  خیلــی 
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"
نباید در معماری 

مسجد نوآوری 

اتفاق بیفتد؛ چون 

معماری سّنتی 

ما بسیار زیباتر و 

کارآمدتر است. ما 

نوآوری را می توانیم 

در بحث مصالح 

و سازه  مساجد 

کنیم تعریف 

و  طراحــی  معیارهــای  کتــاب  نمونــه اش 

اســت.  مهندســی  و  فنــی  نظــام  اســتقرار  جــزوه  

، مهندســین آرشــیتکت  کشــور متأســفانه داخــل 

بــرای طراحــی مســاجد خیلــی  یــا همــان طــراح 

کــه عاقــه  کــم داریــم. هســتند مهندســین عزیــزی 

خیلــی زیــادی بــه طراحــی مســاجد دارنــد، ولــی 

کتــاب جامعــی جهــت طراحــی مســجد  متأســفانه 

وجــود نــدارد. تقریبــًا از ســال 89 و 90 شــروع بــه 

کــه بیــش  کردیــم  جمــع آوری یــک ســری اطاعــات 

کردنــد.  کار  از چهــل مهنــدس روی ایــن مطالــب 

چکیــده آن در ســال 94 بــه اســم کتــاب معیارهــای 

طراحــی بــه چــاپ رســید. خوشــبختانه می توانیــم 

کــه کمیســیون مــاده 5 شــهرداری هنــگام  بگوییــم 

بــه  تهــران   22 منطقــه  تفصیلــی  طــرح  ارائــه 

کار  کــرده بــرای انجــام هرگونــه  شــهرداری مکلــف 

کاربــری مذهبــی، مرجعــش  بــر روی زمین هــای بــا 

کتــاب معیارهــای طراحــی مرکــز رســیدگی  حتمــًا 

بــه مســاجد باشــد. جــزوه اســتقرار نظــام فنــی-

مهندســی در ارتبــاط بــا مســاجد فعــال و در حــال 

عــوارض نوســازی و مالیــات مســاجد را بگیریــم تــا 

برنخورنــد. مشــکلی  چنیــن  بــه  دیگــر  مســاجْد 

ثبت شناسنامه فنی و مهندسی 7 

مساجد در سامانه سجم )سامانه  

جامع مساجد( 

و  شــد  بازدیــد  مســجد  از  اینکــه  از  پــس 

ــرح  ــرای ط ــجد ب ــی مس ــی ـ مهندس ــنامه فن شناس

کمیتــه عمــران و بررســی نواقــص ســاختمانی  در 

مســجد و ارائــه گــزارش تهیــه شــد، ایــن شناســنامه 

پرونــده  به صــورت  ســجم  ســامانه  داخــل 

دسترســی  جهــت  می شــود.  ثبــت  الکترونیــک 

ســاختمان  بررســی  و  مرکــز  محتــرم  ریاســت 

مســجد، نــوع عملکــرد هیئت امنــا و امــام جماعــت 

یــا  مســجد  ســاختمان  از  نگهــداری  به منظــور 

فعالیت هــای عمرانــی مــورد بازدیــد قــرار می گیــرد.

تهیه و تولید محتوا در ارتباط با 8 

طراحی مساجد
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گر قرار " مسجد ا

است ساخته شود، 

حداقل در فاصله 

پانصد متری اش 

نباید مسجد دیگری 

باشد یا اینکه زمین 

مسجد نباید زیر 

سیصد متر باشد

کــه نبایــد  نــوآوری معتقــد هســتیم  در بحــث 

در معمــاری مســجد نــوآوری اتفــاق بیفتــد؛ چــون 

کارآمدتــر  و  زیباتــر  بســیار  مــا  تی  ســن� معمــاری 

اســت. مــا نــوآوری را می توانیــم در بحــث مصالــح و 

کنیــم. ســازه  مســاجد تعریــف 

پیگیری دستورالعمل های جدید و 11 

مباحث مقررات ملی ساختمان، و 

نحوه  اخذ پروانه ساختمانی 

ایــن مــوارد به صــورت تحقیقاتــی و در تعامــل بــا 

ســازمان نظــام فنــیـ  مهندســی و شــهرداری اتفــاق 

می افتــد.

مکان یابی احداث مساجد جدید 12 

مــا یکســری مقــررات و قوانیــن جــاری 

گــر  ا مســجد  اینکــه  مثــل  داریــم؛  مرکــز  داخــل 

فاصلــه  در  حداقــل  شــود،  ســاخته  اســت  قــرار 

باشــد  نبایــد مســجد دیگــری  پانصــد متــری اش 

یــا اینکــه زمیــن مســجد نبایــد زیــر ســیصد متــر 

ســرویس های  بــه  نیــاز  مســاجد  زیــرا  باشــد؛ 

ــر  ــه خاط ــد. ب ــن دارن ــه و صح ــتی، آبدارخان بهداش

همیــن زمین هــای زیــر ســیصد متــر قابــل قبــول 

نیســتند و جهــت مکان یابــی هــم یکســری قوانیــن 

کار را مــا  کــه ایــن  کــه بایــد رعایــت شــود  هســت 

بررســی  جهــت  را  کارشــناس  و  می دهیــم  انجــام 

می فرســتیم 

بخواهنــد  زمانــی  گــر  ا کــه  هســتند  بهره بــرداری 

ســرویس های  آبدارخانــه،  مثــل  قســمتی 

کــدام  ــا هــر  ــر بســیج، ی بهداشــتی، شبســتان، دفت

یــا  تعمیــر  را  مســجد  مختلــف  قســمت های  از 

ــه  کننــد، مــا اســتاندارد آن فضــا را چــه ب بازســازی 

حتــی  و  معمــاری  لحــاظ  بــه  چــه  مالــی،  لحــاظ 

آرایــه ای خدمتشــان توضیــح دادیــم و می تواننــد 

کننــد. اســتفاده  مســاجد 

ارائه نظریه در ارتباط با اختالف 9 

مساجد و پیمانکاران 

بعضــًا دیــده شــده در برخــی مســاجد، وقتــی 

ــد جهــت  ــرار می بندن ــکار ق ــا پیمان ارکان مســجد ب

ــاختمانی،  ــای س ــی و فعالیت ه ــور عمران ــام ام انج

بــه  متأســفانه  کارهــا  از  یکســری  انجــام  از  پــس 

ــد. مــا اینجــا  اختــاف نظــر و مشــکات برمی خورن

می رونــد  کارشــناس هایمان  می کنیــم،  ورود 

بررســی می کننــد. اینکــه چقــدر از عملیــات انجــام 

در  و  می شــد،  انجــام  بایــد  کــه  هزینــه ای  شــده، 

کــه مربــوط بــه مســائل ســاختمانی  هــر زمینــه ای 

باشــد و بــه مشــکل برخــورده باشــند، مــا آنجــا ارائــه 

محتــرم  معــاون  بــه  آن  از  پــس  و  می کنیــم  نظــر 

می شــود. داده  ارجــاع  حقوقــی 

بررسی مصالح نوین ساختمانی 10 

گنبد،  جهت احداث مساجد، 

گلدسته یا مصالح مورد نیاز جهت 

سبک سازی سازه  مسجد 
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"
مسئولیت وقتی 

گاهانه  گاه و آ خودآ

توسط انسان 

پذیرفته شود، آن 

وقت وجه قانونی 

می یابد 

در  مشــتاقانه  شــکل  بــه  آقایــی  پیــش  ســال ها 

فعالیــت  کارهــا  پیشــبرد  بــرای  محلــه  مســجد 

بخش هایــی  مســئولیت  داوطلبانــه  و  می کــرد 

بــود.  گرفتــه  عهــده  بــه  را  مســجد  کارهــای  از 

کــه او در پــی انجــام آنهــا بــود، امــور فرعــی  امــوری 

ــًا امــا در انجــام  فعالیت هــای مســجد بــود. طبیعت

از  پیــش  را  مســجد  باغچــه  او  بــود،  کوشــا  آنهــا 

علف هــای  و  می کــرد  تمیــز  عشــا  و  مغــرب  نمــاز 

هــرز را می چیــد یــا آینه هــای ســرویس بهداشــتی 

را تمیــز می کــرد و خاصــه فعالیت هــای  مســجد 

در  اعتبــاری  تــا  بــود  شــده  باعــث  او  داوطلبانــه 

ایــن  بــود.  آن هــم  کــه الیــق  کنــد  پیــدا  مســجد 

چنــد مــاه فعالیــت در مســجد باعــث شــد به مــرور 

گــذار  اعضــای هیئت امنــا امــور مهم تــری بــه او وا

درباره مسئولیت پذیری و وفای به عهد در تعهدات به مسجد

مهدی رزاقی طالقانی

طالق غیابی مسئولیت
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مسئولیت هایی "

که در مسجد فرد 

در قالب عضو 

هیئت امنا برعهده 

می گیرد، از جنس 

مسئولیت قانونی 

نیست و وجه 

اخالقی و دینی دارد 

 برای انسان 
ً
که طبعا

مؤمن بیش از قانون 

باید الزام آور باشد

کــه  شــوند. مهمــان آن جلســه آقــای داوطلــب بــود 

بــا دعــوت امــام جماعــت بــه جلســه آمــد. 

در همــان ابتــدای جلســه بــرق مســجد رفــت و 

کــه به صــورت نانوشــته مســئول  آقــای داوطلــب 

بــرق مســجد هــم بــود، در تاریکــی از جــای خودش 

بلنــد شــد و بــه ســمت دِر خروجی رفــت و هم زمان 

ــه به صــورت رســمی  ک ــا  یکــی از اعضــای هیئت امن

مســئول امــور بــرق مســجد بــود هــم بــه شــکلی 

طبیعــی از جــا برخاســت و به ســمت دِر خروجــی 

رفــت. در آســتانه دِر خروجــی دو نفــر ایســتادند و 

یکدیگــر را نــگاه کردنــد. چنــد ثانیــه ای مکــث کافی 

آنهــا بپرســد:  از  امــام جماعــت مســجد  کــه  بــود 

کیســت؟«. جــواب دادن  »مســئول بــرق مســجد 

کــه یکــی مســئولیت  بــرای هــر دو ســخت بــود؛ چرا

را بــه اجبــار و غیررســمی پذیرفتــه و دیگــری هــم 

بــود.  کــرده  گــذار  وا را  مســئولیتش  نامتعهدانــه 

آرام  صــدای  بــا  هیئت امنــا  عضــو  به هرصــورت 

داوطلــب  آقــای  جماعــت  امــام  »بنــده«.  گفــت: 

کننــد و او در انجــام ایــن فعالیت هــا هــم موفــق 

از  تــن  چنــد  گذشــت  کــه  ســالی  دو  یکــی  بــود، 

را  خــود  مســئولیت های  هیئت امنــا  اعضــای 

کوهــی از فعالیت هــای  کردنــد و بــا  گــذار  بــه او وا

ــد.  ــت ش ــغول فعالی ــجد مش ــس او در مس نامتجان

ــا هماهنگــی امــام  ــه ب ک گــذاری مســئولیت  ایــن وا

بــه  می پذیرفــت  صــورت  هــم  مســجد  جماعــت 

کــرد و صــدای  مــرور امــور مســجد را دچــار اختــال 

اهالــی مســجد درآمــد. دیگــر ســنگ روی ســنگ 

قصــد  کــه  آنهــا  حتــی  و  نبــود  بنــد  مســجد  در 

داشــتند مســئولیت خــود را درســت انجــام دهنــد، 

وظایفشــان بــا آقــای داوطلــب دچــار تداخــل شــد 

کامــًا بــه هــم ریخــت. امــام جماعــت  و وضعیــت 

مســجد کــه ایــن وضعیت را مشــاهده کــرده و علت 

را دریافتــه بــود، یــک روز شــخصًا بــا همــۀ اعضــای 

گرفــت و از آنهــا خواســت حتمــًا  هیئت امنــا تمــاس 

بــرای نمــاز بــه مســجد بیاینــد و پــس از نمــاز در 

جلســه ای مهــم در اتــاق جلســات مســجد حاضــر 
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"
که اوج  در مسجد 

تبلور مدیریت 

و تدبیر مؤمنان 

است، وقتی 

شخصی مسئولیت 

می پذیرد، درواقع 

خود را پایبند به 

اصول اخالقی و 

اجتماعی و انسانی 

ساخته است و 

وفای به عهد 

و انجام درست 

مسئولیتش در 

مسجد، بیانگر رشد 

و کمال انسانی او 

خواهد بود

گــذار  انجــام آن وظیفــه اســت و نــه مســئولیت وا

گرفتــن شــرایط. درنهایــت  کــردن بــدون در نظــر 

هــم ایــن دو عزیــز بــا اینکــه قطعــًا نیتشــان خیــر 

بــوده، در درون مســجد بــه معصیــت افتادنــد«. 

کــه  منظــور امــام جماعــت مســجد دروغــی بــود 

گفتــه بودنــد و دلیــل انجــام آن  آنهــا  ناخواســته 

گــذاری مســئولیت  وا و  پذیــرش  در  اشــتباه  هــم 

ــود. ب

فــرد  دو  هــر  و  شــد  وصــل  کــه  مســجد  بــرق 

روی  بــه  جماعــت  امــام  بازگشــتند،  جلســه  بــه 

شــده اند؛  خطــا  دچــار  کــه  نیــاورد  هیچ کــدام 

در  رســمی  مســئولیت های  از  را  فــرد  دو  هــر  امــا 

کــرد و بعــد از پایــان جلســه به صــورت  مســجد مبــرا 

گفــت. آنهــا  بــه  را  موضــوع  ایــن  خصوصــی 

کــه  اســت  مفاهیمــی  ازجملــه  مســئولیت 

همیشــه بــا انســان از هبــوط تــا بــه امــروز همــراه 

بــوده اســت. در انجــام هــر فعلــی بــه محــض اینکــه 

گفتــه می شــود، ایــن  از انســان و رفتــارش ســخن 

کجــا  شــما  »پــس  گفــت:  و  داد  قــرار  خطــاب  را 

می توانســت  نــه  کــه  داوطلــب  مــرد  می رویــد؟«. 

کــه مســئول اســت و نــه می توانســت بلنــد  بگویــد 

گفــت: »مــن بــرای کمــک  کنــد،  شــدنش را توجیــه 

بــه ایشــان مــی روم«.

عضــو هیئت امنــا بــرای تلطیــف فضــا رو بــه امــام 

کــه بــا  گفــت: »بنــده از ایشــان خواســتم  جماعــت 

مــن بیاینــد«. به هرصــورت هــر دو از اطــاق خــارج 

شــدند.

اعضــای  از  دیگــر  یکــی  بــه  جماعــت  امــام 

کــه دِر اتــاق را ببنــدد و او هــم  گفــت  هیئت امنــا 

در  جلســه  و  داد  انجــام  به ســرعت  را  کار  همیــن 

کــرد. پیــدا  ادامــه  فــرد  دو  آن  غیــاب 

امــام جماعــت بــا ذکــر یــک صلــوات جمــع را 

گفــت: »دســتور  ــرد و  ک آمــاده شــنیدن ســخنانش 

قطــع بــرق مســجد را مــن دادم تــا شــما ببینیــد 

کــه مســئولیت پذیری در تعهــدات بــه مســجد، نــه 

گرفتــن تــوان  پذیــرش مســئولیت بــدون در نظــر 
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انسان بر حسب "

مقام خلیفگی 

خداوند روی زمین 

دارای مسئولیت 

ذاتی است و مؤمن 

از آن جهت که 

از این مسئولیت 

گاه است  آ

مسئولیت های 

خود را الزمه شأن 

خالفتی که خدا 

به او عطا فرموده 

می بیند و در 

تمامی امور سعی 

بر مسئولیت پذیری 

دارد

روی زمیــن دارای مســئولیت ذاتــی اســت و مؤمــن 

اســت  گاه  آ مســئولیت  ایــن  از  کــه  جهــت  آن  از 

کــه  مســئولیت های خــود را الزمــه شــأن خافتــی 

تمامــی  در  و  می بینــد  فرمــوده  عطــا  او  بــه  خــدا 

مؤمــن  دارد.  مســئولیت پذیری  بــر  ســعی  امــور 

مســئولیت دینــی دارد و مســئولیت دینــی انســان 

اخاقــی،  مســئولیت های  همــۀ  تعیین کننــده  را 

می بینــد.  او  این جهانــی  و  انســانی  اجتماعــی، 

بــه ســخن دیگــر پایبنــدی انســان بــه آنچــه دیــن 

از او می خواهــد، درهمان حــال مبتنــی بــر همــۀ 

انســانی  و  اجتماعــی  اخاقــی،  پایبندی هــای 

اوســت.

تدبیــر  و  مدیریــت  تبلــور  اوج  کــه  مســجد  در 

مســئولیت  شــخصی  وقتــی  اســت،  مؤمنــان 

اصــول  بــه  پایبنــد  را  خــود  درواقــع  می پذیــرد، 

اخاقــی و اجتماعــی و انســانی ســاخته اســت و 

وفــای بــه عهــد و انجــام درســت مســئولیتش در 

ــد  ــانی او خواه ــال انس کم ــد و  ــر رش ــجد، بیانگ مس

بــود. 

کمــال انســان، چــه از لحــاظ روحــی و  رشــد و 

بــه  دینــی،  و  اجتماعــی  لحــاظ  از  چــه  و  فــردی 

اهتمــام  زیــرا  دارد؛  ارتبــاط  او  مســئولیت پذیری 

کنــش  ــه اداره و مدیریــت امــور و وا افــراد نســبت ب

پیرامــون  پدیده هــای  بــه  نســبت  مســئوالنه 

بــر  در  را  انســانی  و  اخاقــی  رشــد  خویــش، 

خواهــد داشــت و در موقعیتــی چــون مســئولیت 

رفــاه مؤمنــان  افزایــش  بــه لحــاظ  هیئت امنایــی 

نمازگــزار و تســکین روانــی مهمانــان خانــۀ خــدا، 

بــود  خواهــد  تأثیرگــذار  فوق العــاده 

انســان ها  میــان می آیــد.  بــه  پایــش  نیــز  مفهــوم 

در هــر محیطــی مســئولیت خــاص خــود را دارنــد 

گزیــر بــه نحــوی بــا ایــن مفهــوم ســروکار دارنــد.  و نا

خانــواده اش  بــه  نســبت  گاه  آدمــی  مســئولیت 

اســت و زمانــی نســبت بــه جامعــه اش، و بــه صــرف 

انســان بــودن و اجتماعــی بــودن، آدمــی در همــۀ 

احــوال مســئول رفتــار خــود می باشــد. مســئولیت 

کــه حتــی نســبت  ــا انســان چنــان عجیــن اســت  ب

بــه حیوانــات و محیــط زیســت نیــز مســئول اســت. 

انســان  به گونــه ای  مفهــوم  ایــن  بــه  بی توجهــی 

را  خویــش  پیونــد  و  کــرده  خودخواهــی  دچــار  را 

کــه بــه نحــوی در  در رابطــه بــا عناصــر و عواملــی 

اینهــا  می نمایــد.  سســت  مؤثرنــد  سرنوشــتش 

کــه  اســت  مســئولیت هایی  بــا  انســان  نســبت 

برحســب انســان بــودن برعهــده دارد و تــرک آن 

شــمار  بــه  او  انســانی  اعتبــار  کاهــش  به نوعــی 

مــی رود. 

گاهانــه  آ و  گاه  خــودآ وقتــی  مســئولیت  امــا 

وجــه  وقــت  آن  شــود،  پذیرفتــه  انســان  توســط 

ــا عنــوان مســئولیت قانونــی  کــه ب قانونــی می یابــد 

از آن یــاد می شــود و بــرای فــرد تعهــد و التزامــی 

بــرای پاســخگویی بــه قانــون بــه وجــود مــی آورد 

کیفــری و هــم در قالــب  کــه هــم در قالــب قانــون 

اســت. قابل تعریــف  مدنــی  قانــون 

ــب  ــرد در قال ــجد ف ــه در مس ک ــئولیت هایی  مس

جنــس  از  می گیــرد،  برعهــده  هیئت امنــا  عضــو 

مســئولیت قانونــی نیســت و وجــه اخاقــی و دینــی 

کــه طبعــًا بــرای انســان مؤمــن بیــش از قانــون  دارد 

ــزام آور باشــد. بایــد ال

خداونــد  خلیفگــی  مقــام  حســب  بــر  انســان 
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"
باید توجه داشت 

که می توان این 

کارکردها را در هر 

مسجدی گسترش 

کارکردهای  داد. مثًال 

فرهنگی، مذهبی، 

اجتماعی، سیاسی، 

علمی، ورزشی، 

تبلیغی، مهارتی، 

آموزشی و حقوقی

هــر نهــاد فرهنگــی دارای ظرفیت هــای متعــددی 

سیاســی،  فرهنگــی،  ظرفیت هــای  ماننــد 

ایــن  میــان  در  اســت.   و...  مذهبــی  اقتصــادی، 

کــه  کــز فرهنگــی کمتــر جایــی را می تــوان یافــت  مرا

در  عظیــم  ظرفیت هایــی  دارای  مســجد  ماننــد 

حوزه هــای مختلــف و متعــدد باشــد. عاوه بــر ایــن 

ظرفیت هــا، تنــوع و گســتردگی مراجعه کننــدگان بــه 

کــه موجــب  مســاجد نیــز از ظرفیت هایــی اســت 

کــز و نهادهــا  تفــاوت ایــن نهــاد مقــدس بــا ســایر مرا

می شــود. هدف گــذاری در مســاجد نیــز می توانــد 

طیف وســیعی از اهداف را نمایان ســازد که شــامل 

تربیــت انســان موحــد، برگــزاری مراســم مذهبــی، 

می شــود. و...  خیریــه  متعــدد،  آموزش هــای 

واقعــی  جایــگاه  و  افــق  بــه  رســیدن  بــرای 

اســت؛  نیــاز  مــورد  آن  ابــزار  بی شــک  مســاجد، 

تســهیل می کنــد  را  فراینــد دســتیابی  کــه  ابــزاری 

عاوه بــر  می نمایــد.  کوتــاه  را  رســیدن  زمــان  و 

معمــول  روش هــای  از  بیــش  را  تأثیرگــذاری  ایــن 

کاهــش می دهــد.  ایــن  می کنــد و هزینه هــا را نیــز 

ابزارهــا عاوه بــر اینکــه بــرای انســان ضــروری اســت، 

مجموعه هــا و ســازمان های فرهنگــی را نیــز شــامل 

می شــود. یکــی از ایــن ابزارهــا برنامه ریــزی اســت.

اهــداف  بــه  دســتیابی  بــرای  برنامه ریــزی 

اســت.  ضــروری  بلندمــدت  و  کوتاه مــدت  در 

برنامه ریــزی موجــب تنظیــم منابــع، در نظــر گرفتــن 

اســتفاده  و  اهــداف  گرفتــن  نظــر  در  ظرفیت هــا، 

برای تمام سال برنامه داشته باشیم!

مرتضی  عالمی

به افق مسجد
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شیوه هزینه کرد در "

برنامه ریزی های 

بلندمدت تأمین 

منابع مالی 

هدفمندتر خواهد 

شد و منابع جدید را 

به منظور دستیابی 

به اهداف برنامه 

می توان اضافه نمود

کارکردها 

هــر آنچــه در یــک مســجد می تــوان بــه آن اقــدام 

نمــود و اجرایــی کــرد. ایــن مســئله کامــًا بســتگی به 

ظرفیت هــای منطقــه ای و بومــی هــر مســجد دارد. 

کــه می تــوان ایــن کارکردهــا  امــا بایــد توجــه داشــت 

را در هــر مســجدی گســترش داد. مثــًا کارکردهــای 

فرهنگــی، مذهبــی، اجتماعــی، سیاســی، علمــی، 

آموزشــی، و حقوقــی.  تبلیغــی، مهارتــی،  ورزشــی، 

بایــد توجــه کــرد کــه در یــک برنامه ریــزی بلندمــدت 

کارکردهــای مختلــف مســجد بیشــتر می توانــد خود 

را نمایــان ســازد؛ درصورتی کــه در برنامه ریزی هــای 

اســت  ممکــن  مســجد  کارکردهــای  کوتاه مــدت، 

نادیــده گرفتــه شــود.

شــامل  کــه  مســجد  یــک  در  مالــی  منابــع 

مردمــی،  حمایت هــای  خیریــن،  کمک هــای 

موقوفــات، مســتغات مســجد و... می شــود. شــیوه 

هزینه کــرد در برنامه ریزی هــای بلندمــدت تأمیــن 

منابــع  و  شــد  خواهــد  هدفمندتــر  مالــی  منابــع 

جدیــد را به منظــور دســتیابی بــه اهــداف برنامــه 

نمــود. درحالی کــه در نگاه هــای  می تــوان اضافــه 

کتفــا بــه منابــع  کوتاه مــدت به نوعــی نــگاه کفایــت و ا

اســت.  کــم  موجــود حا

هزینه ها 

مخــارج  شــامل  مســجد  ماهیانــه  هزینه هــای 

عمومــی مســجد، هزینه هــای مربــوط بــه مراســم 

مذهبــی و... می شــود. صرفه جویــی در هزینه هــا 

برنامه ریزی هــای  در  منابــع  حفــظ  به منظــور 

ســالیانه بیشــتر خواهــد بــود.

و  بیشــترین  تــا  می شــود  فرصت هــا  از  بهینــه 

مؤثرتریــن راه هــا را برگزینــد. بی شــک قبــل از برگزاری 

هــر رویــدادی برنامه ریــزی الزم و تقســیم وظایــف 

و  مشــخص  برنامه هــا  ســین  می پذیــرد.  صــورت 

مطابــق آن اجــرا می شــود. امــا می تــوان بــرای یــک 

منســجمی  برنامه ریــزی  بلندمدت تــر  یــا  ســال 

کــه در آن اهــداف مشــخصی هدفگــذاری  داشــت 

مخاطبــان  تمــام  بــرای  برنامه هــا  و  می شــوند 

الزم  بنابرایــن  می شــود.  گرفتــه  نظــر  در  مســجد 

اســت به منظــور انجــام برنامه ریــزی یکســاله پیــش 

از هــر چیــز نســبت بــه احصــا اهــداف بلندمــدت 

فرصت هــا،  ظرفیت هــا،  منابــع،  کوتاه مــدت،  و 

اقــدام  و...  قابل اجــرا  برنامه هــای  و  مخاطبــان 

کــرد. آنهــا را در جدولــی یادداشــت  نمــود و 

به منظور برنامه ریزی به این نکات توجه کنید:

دســتیابی  کــه  اهدافــی  کوتاه مــدت:  اهــداف   

ــه  ــت؛ بلک ــجد نیس ــک مس ــی ی ــدف نهای ــا ه ــه آنه ب

اهدافــی اســت کــه در میان مــدت دســتیابی بــه آن 

می توانــد موجبــات نیــل بــه اهــداف بلندمــدت را 

فراهــم آورد؛ اهدافــی ماننــد برگــزاری منظم نمازهای 

جماعــت، برگــزاری منظــم مراســم مذهبــی، افزایــش 

جمعیــت نمازگــزاران و پرشــورتر کــردن مراســم.

 اهــداف بلندمــدت یــک مســجد چــه می توانــد 

کــه می تــوان آن را هــدف غایــی  باشــد؟ اهدافــی 

و  کــرم؟لص؟  ا پیامبــر  عصــر  در  مســجد  ایجــاد 

تبدیــل  مثــًا   دانســت.  آن  بــه  مرکزیت بخشــی 

بــه مهم تریــن مرکــز اجتماعــی در محلــه،  شــدن 

، و تربیــت نیروهــای جــوان مبتنــی  منطقــه یــا شــهر

اســامی. اصیــل  آموزه هــای  بــر 
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"
داشتن برنامه برای 

همۀ طیف های 

حاضر در مسجد 

گرفتن  با در نظر 

ظرفیت های زمانی 

می تواند تأثیرات 

مثبتی در مسجد 

داشته باشد

مختلــف، برگــزاری رویدادهــا و مســابقات منطقــه/

فعالیت هــای  اجــرای  و  ؛  محله/شــهرمحور

و  درآمدزایــی  اشــتغال آفرینی،  ماننــد  اقتصــادی 

خیریــه.

گرفتــن ارکان و عناصــر برنامه ریــزی  بــا در نظــر 

کــرد، می تــوان بــه ارائــه  کــه در بــاال بــه آنهــا اشــاره 

بــرای  آن  بــا  متناســب  زمان بنــدی  و  برنامه هــا 

حداقــل یــک ســال اقــدام کــرد. بــرای مثــال پیــش از 

م ســند  آغــاز ســال نــو شمســی یــا پیــش از مــاه محــر�

کــه در یکســال آینــده مســجد  یک ســاله ای از آنچــه 

بایــد اتفــاق بیفتــد و می توانــد رخ دهــد را برنامــه 

میــان  پیگیــری  مســئولیت های  و  کــرده  ریــزی 

اعضــای هیئت امنــا تقســیم گــردد. در تقویــم آینــده 

مســجد فرصت هــای اجــرای برنامــه و برنامه هایــی 

کــرد، لیســت کنیــد و  کــه می تــوان در آن روز اجــرا  را 

تصمیــم بگیریــد کــه کــدام برنامــه را بــا چــه هزینه ای 

و بــا هدف گــذاری بــر روی کــدام مخاطبــان مســجد 

می خواهیــد برگــزار کنیــد.

گرفتــن  از نــکات الزم در برنامه ریــزی، در نظــر 

بایــد  برنامه هــا  همــۀ  برنامه هاســت.  انســجام 

فرهنگــی  جریــان  و  کننــد  تکمیــل  را  همدیگــر 

ســوق  واحــدی  ســمت  بــه  را  مســجد  تربیتــی  و 

مســجد  هدفگــذاری  گــر  ا مثــال  بــرای  دهنــد. 

افزایــش حضــور نمازگــزاران در مســجد و تقویــت 

کــه  نظــام خانــواده در محلــه اســت، فعالیت هایــی 

ایــن هــدف را تقویــت می کننــد بیشــتر بایــد مــورد 

ــالیانه  ــای س ــد و در برنامه ریزی ه گیرن ــرار  ــه ق توج

مجموعــه  خــال  از  تــا  گیرنــد  قــرار  کیــد  تأ مــورد 

فعالیت هــا بــه تقویــت هــدف عالــی و نهایــی خــود 

دســت یابنــد 

فرصت ها 

عبارتنــد از بســترهای مختلــف زمــان، مــکان، 

آنهــا  از  اســتفاده  بــا  می تــوان  کــه  و...  ابــزار 

برنامه هــای  کیفیــت  افزایــش  و  توســعه  موجــب 

از  اســتفاده  مثــال  بــرای  شــد.  مســجد  یــک 

از  اســتفاده  مذهبــی،  مختلــف  مناســبت های 

آموزش هــای  ارائــه  در  جوانــان  ظرفیت هــای 

کــز و ســازمان های  مذهبــی، مهارتــی، وجــود مرا

دولتــی و غیردولتــی بــرای حمایــت از برنامه هــای 

در  می تــوان  کــه  اســت  فرصت هایــی  فرهنگــی 

بهره منــد شــد. در فرصت هــای  آنهــا  از  مســاجد 

زمانــی انتخــاب برنامه هــا متناســب بــا موضوعــات 

گیــرد.   قــرار  برنامــه  در  می توانــد  زمانــی 

مخاطبان 

مســجد ازجملــه نهادهایــی اســت کــه بیشــترین 

کــودکان  طیــف اجتماعــی در آن حضــور دارنــد. از 

و  تحصیل کــردگان  مــردان،  و  زنــان  پیرمــردان،  تــا 

داشــتن   . و...  مجــردان  و  متأهــان  کم ســوادان، 

برنامــه بــرای همــۀ طیف هــای حاضــر در مســجد 

گرفتــن ظرفیت هــای زمانــی می توانــد  بــا در نظــر 

تأثیــرات مثبتــی در مســجد داشــته باشــد.

برنامه های قابل اجرا 

فضــای  در  کــه  اســت  برنامه هایــی  مجموعــه 

هــر  در  کــه  برنامه هایــی  قابل اجراســت.  مســجد 

ســخنرانی،  ماننــد  می شــود،  برگــزار  مســجدی 

مراســمی  و  دعــا  مراســم  برگــزاری  قــرآن،  قرائــت 

مســجد  در  آنهــا  اجــرای  بــرای  می تــوان  کــه 

کارگاه هــای  کــرد؛ برنامه هایــی ماننــد  برنامه ریــزی 
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زمانی: از "

ظرفیت های محلی، 

از مردم، از هیئات 

مذهبی محل، از 

افراد شاخص و 

تأثیرگذار در محله، 

کردیم و  استفاده 

این عزیزان در امور 

مسجد و محله 

فعالیت می کنند و از 

نزدیک، خودشان 

شاهد جریانات 

محله و مسجد 

هستند

به ویــژه  و  مــردم  توجــه  مــورد  همیشــه  انقــالب  دوران  در  مســاجد  دینــی  و  اجتماعــی  فرهنگــی،  فعالیت هــای 

، هنــر ائمــه جماعــات و اعضــای هیئت امنــا،  گار نوجوانــان و جوانــان بــوده اســت. بــا توجــه بــه شــرایط خــاص ایــن روز

همــکاری و همیــاری بــا هــم اســت و بایــد هــدف مشــترک آنهــا جــذب جوانــان و مــردم به ســمت مســجد و همیــاری و 

کمک رســانی دینــی و اجتماعــی و فرهنگــی بــه آنــان باشــد.  دردآشــنایی ائمــه جماعــات و غم خــواری آنــان بــا مــردم 

کلیــدی ایــن عزیــزان اســت. در ایــن شــرایط خــاص اقتصــادی وظیفــه 

الســالم زمانــی، امــام جماعــت مســجد جامــع امــام حســین؟ع؟  گــردی مجــازی را بــا حضــور حجت ا نشــریه امیــن میز

کدشــت  الســالم تاجیــک، امــام جماعــت مســجد حضــرت فاطمــه زهــرا؟اهع؟ پا ، حجت ا محلــه  ســعیدی اسالم شــهر

الســالم امیــد قاســمی، امــام جماعــت مســجد جامــع امــام جعفــر صــادق؟ع؟ شهرســتان مــالرد تشــکیل  و حجت ا

گذاشــت. آنچــه در پــی می آیــد حاصــل ایــن  داد و ضــرورت خدمت رســانی بــه مــردم و جوانــان را بــا آنهــا بــه بحــث 

گفت وگوســت.

میزگردی در باب ضرورت خدمت رسانی به مردم و جوانان

سیدروح اّلل دعائی

هدف مشترک
ائمه جماعات و هیئت امنای مساجد
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"
قاسمی: حدود صد 

نفر تحت پوشش 

مسجد ما هستند و 

ماهانه یا چهل روز 

یک بار کمک هایی 

به آنها می شود؛ 

حاال چه معیشتی، 

چه نیازمندی های 

دارویی و درمانی 

یا هر کمکی که در 

توانمان باشد

  
ً
لطفــا ابتــدا  در  بحــث،  شــروع  بــرای 

مســجدتان  فعالیت هــای  مــورد  در 

بفرماییــد. توضیحاتــی 

مســجد    زمانــی:  حجت االســالم 

محلــه   حســین؟ع؟  امــام  جامــع 

، بــا توجــه بــه اینکــه  ســعیدی واقــع در اسام شــهر

جامعیــت  از  اســت،  محلــه  ایــن  مســجد  تنهــا 

ویژه تــری نســبت بــه ســایر مســاجد در محــات 

فعالیت هــای  عزیــزان  اســت.  برخــوردار  دیگــر 

می دهنــد.  انجــام  مســجد  در  گســترده ای 

و  نوجوانــان  جوانــان،  از  مختلفــی  تیم هــای 

تشــکیل  بــرادران  و  خواهــران  از  بزرگ ترهــا، 

به صــورت  مختلفــی  کارگروه هــای  داده ایــم. 

کار می کننــد  تخصصــی در رده ســنی های مختلــف 

از  محلــی،  ظرفیت هــای  از  دارنــد.  فعالیــت  و 

مــردم، از هیئــات مذهبــی محــل، از افــراد شــاخص 

ایــن  و  کردیــم  اســتفاده  محلــه،  در  تأثیرگــذار  و 

عزیــزان در امــور مســجد و محلــه فعالیــت می کننــد 

نزدیــک، خودشــان شــاهد جریانــات محلــه  از  و 

بــا  مــا  مســجد  فعالیت هــای  هســتند.  مســجد  و 

خــواص  مــردم،  عمــوم  بســیج،  پایــگاه  مشــارکت 

کارگروه هــای تشکیل شــده  و  و نمازگــزاران  محلــه 

کارگاه هــای تخصصــی پیگیــری می شــود. ایــن  در 

هیئت امنــا  شــورای  و  فرهنگــی  شــورای  در  امــور 

مــورد تصویــب قــرار می گیــرد و عملیاتــی می شــود. 

فعالیت هــای مــا در عرصه هــای مختلــف فرهنگــی، 

مذهبــی، سیاســی و حتــی امنیتــی، در حوزه هــای 

و  نیکــوکاری  امــور  و  خیریــه  اجتماعــی،  مســائل 

کــه رفقــا مســائل را  فضــای رســانه و مجــازی اســت 

می رســانند. ســرانجام  بــه  و  می کننــد  پیگیــری 

مســجد    تاجیــک:  حجت االســالم 

از  یکــی  زهــرا؟اهع؟  حضــرت فاطمــه 

کــه در  کدشــت اســت  مســاجد فرهنگــی و به نــام پا

کارهــای فرهنگــی، عمرانــی و اجتماعــی، همیشــه 

فعالیت هــای  مــورد  در  اســت.  بــوده  پیش قــدم 

مســجد، مــا فعالیت هــای اجتماعــی، فرهنگــی و 

ــرد.  ک ــم  ــرض خواه ــه ع ــه در ادام ک ــم  ــی داری قرآن

مســجد    قاســمی:  حجت االســالم 

صــادق؟ع؟  جعفــر  امــام  جامــع 

مســاجد  جــزء  مــارد،  شهرســتان  سرآســیاب  در 

و  آمــده  به حســاب  قدیــم  ســال های  از  فعــال 

ســه  هــر  مســجد  ایــن  در  می شــود.  شــناخته 

برپــا  منظــم  به صــورت  جماعــت  نمــاز  وعــده، 

رفت وآمــد  به خاطــر  مســجد  دِر  و  می شــود 

وعــده  ســه  هــر  در  نمازگــزاران  و  جوان هــا  زیــاد 

ایــن مســجد برنامه هــای  بــاز اســت. در  معمــوًال 

کــرد.  خواهــم  اشــاره  کــه  داریــم  منظمــی  قرآنــی 

برنامه هــای فرهنگــی در مناســبت های مختلــف، 

کــه حــدود صــد نفــر  برنامه هــای خیریــه ای داریــم 

تحــت پوشــش مســجد مــا هســتند و ماهانــه یــا 

چهــل روز یــک بــار کمک هایــی بــه آنهــا می شــود؛ 

حــاال چــه معیشــتی، چــه نیازمندی هــای دارویــی 

کــه در توانمــان باشــد.  کمکــی  و درمانــی یــا هــر 

آزادی   ، قــدر مثــل شــب های  در مناســبت هایی 

زندانــی داشــتیم. بخــش مهمــی از فعالیت هــای 

اســت  تربیتــی  و  دانش آمــوزی  فعالیت هــای  مــا، 

آقایــان جدی تــر شــروع شــده، در  کــه در بخــش 

آغــاز  بــه زودی  ان شــاءالل�ّ  هــم  خواهــران  بخــش 

شــد. خواهــد 
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داریــم  قرآنــی منظــم  برنامه هــای  همین طــور 

اء،  کــه بــه شــنبه های قرآنــی معــروف اســت و قــر�

ــاظ کشــوری و حرفــه ای در جلســۀ  اســاتید و حف�

مــا حاضــر می شــوند. راهبــری ایــن جلســه هــم 

کــه  بــا قــاری بین المللــی، اســتاد غام نــژاد اســت 

بــرای  مفیــدی  و  اثرگــذار  خــوب،  بســیار  برنامــه 

اســت. شهرســتان 

حجت االســالم تاجیــک: فعالیت های   

مختــص  بیشــتر،  فرهنگی مــان 

وقتــی  شــما  اســت.  نوجــوان  و  جــوان  قشــر  بــه 

مــا  مســجد  وارد 

فعالیت هــای فرهنگی تــان در   دربــاره 

مســجد نیــز توضیحاتــی بفرماییــد.

حجت االســالم قاســمی: مــا در تمــام   

مناســبت ها بــا دعــوت از ســخنرانان 

برگــزار  مراســم  مختلــف،  کارشــناس های  و 

مــاه  م،  محــر� مثــل  مناســبت هایی  در  می کنیــم؛ 

مبــارک، فاطمیــه، ایــام رجــب، اعتــکاف، شــعبان 

و  شــهادت ها  والدت هــا،  مناســبت ها،  تمــام  و 

مناســبت های ملــی و مذهبی. غیــر از آن به صورت 

و  داریــم  بصیرتــی  نشســت  برنامه هــای  ماهانــه، 

بــا دعــوت از اســاتید خبــره، چــه شهرســتانی، چــه 

بهره منــد  نظراتشــان  از  کشــوری،  چــه  اســتانی، 

می شــویم. 
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شــورای  اســت.  فرهنگــی   شــورای  فرهنگی مــان 

فرهنگــی بــا اعضــای مشــخص، جلســاتی به صــورت 

مناســبت ها،  می کنــد.  برگــزار  مســتمر  و  ماهانــه 

مــاه  بــرای  کــه  طرح هایــی  و  ایده هــا  برنامه هــا، 

آینــده قــرار اســت انجــام شــود و بــه ثمــر برســد، 

کارگــروه تخصصــی  از ســمت  کــه  پیشــنهادهایی 

فرهنگــی بــه مــا می رســد و دوســتان در ایــن شــورا 

هــر ایــده و نظــر و پیشــنهادی داشــته باشــند، مورد 

ب می شــود  ــو قــرار می گیــرد، مصــو� بحــث و گفت وگ

ابــاغ  بــه خــود  کارگــروه مربــوط  بــه  بــرای اجــرا  و 

می شــود. اولیــن مســئله، شــورای فرهنگــی اســت. 

کــه  کارگــروه فرهنگی مــان اســت  دومیــن مســئله، 

متشــکل از جوانــان و نوجوانــان اســت. در ایــن 

نوجــوان  ب  طــا� کارگــروه، 

جــوان،  و 

بــا مســاجد دیگــر متوجــه  را  آن  می شــوید، فــرق 

افــراد  بیشــتر  دیگــر  مســاجد  در  می شــوید. 

در  ولــی  دارنــد؛  حضــور  ســالخورده  و  میانســال 

مســجد مــا دقیقــًا برعکــس اســت و بیشــتر قشــر 

جــوان و نوجــوان حضــور دارنــد و اتفاقــًا تمامــی 

کارهــای فرهنگــی و اجتماعــی و قرآنــی و سیاســی 

برگــزار می شــود، همیــن بچه هــا،  کــه در مســجد 

می دهنــد. انجــام  را  کارهایــش  خودشــان 

مــا در وهلــه     زمانــی:  حجت االســالم 

اول، شــورای فرهنگــی مســجدمان 

مســائل  تکیــه گاه  و  کردیــم  فعــال  بســیار  را 
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تاجیک: وقتی "

وارد مسجد ما 

می شوید، فرق آن 

را با مساجد دیگر 

متوجه می شوید. در 

مساجد دیگر بیشتر 

افراد میانسال و 

سالخورده حضور 

دارند؛ ولی در 

 
ً
مسجد ما دقیقا

برعکس است و 

بیشتر قشر جوان 

و نوجوان حضور 

دارند

مســجد    زمانــی:  حجت االســالم 

یــک  حســین؟ع؟  امــام  جامــع 

ــه بحمــدالل�ّ از آن ثمــرات  ک ــه دارد  صنــدوق خیری

زیــادی عایــد مــردم و به ویــژه نیازمنــدان و افــراد 

و  ریــن  خی� جــذب  بــا  مــا  می شــود.  بی بضاعــت 

کمک هــای ایــن عزیــزان، کمک هــای نمازگــزاران و 

همچنیــن مســئوالن شهرســتانی موفــق بــه ایجــاد 

عمــوم  بــرای  صنــدوق  ایــن  و  شــدیم  صنــدوق 

کــه احتیــاج بــه وام دارنــد.  مــردم و کســانی اســت 

کــه مشکلشــان  کــه بــه مبلغــی نیــاز دارنــد  کســانی 

مرتفــع شــود، نیــازی هســت بــرای اشــتغال زایی، 

گرفتــاری مــردم مرتفــع  نیــازی هســت بــرای اینکــه 

شــود، مــا از ایــن صنــدوق بــرای ایــن عزیــزان وام بــا 

گرفتیــم و وام تقدیم شــان  شــرایط آســان در نظــر 

می کنیــم. ایــن صنــدوق رســیدگی بــه نیازمنــدان و 

کم بضاعــت را به صــورت ویــژه مدنظــر دارد  افــراد 

در  باعــوض  کمک هــای  مــوارد،  از  خیلــی  در  و 

گاهــی در  اختیــار افــراد کم بضاعــت قــرار می گیــرد. 

قالــب  نقــدی صــورت می گیــرد و در بعضــی مــوارد 

خودمــان  یعنــی  اســت؛  غیرنقــدی  به صــورت 

اقامــی  کم بضاعــت  و  بی بضاعــت  افــراد  بــرای 

در  معیشــتی  بســته  به صــورت  و  می کنیــم  تهیــه 

صنــدوق  از  گاهــی  می دهیــم.  قــرار  اختیارشــان 

کمــک  نقــدی  شــکل  بــه  و  می کنیــم  برداشــت 

. می کنیــم

بحمــدالل�ّ ایــن صنــدوق فعــال اســت و افــرادی 

فضــای  بــا  و  نداشــتند  ارتباطــی  مســجد  بــا  کــه 

مســجد بیگانــه بودنــد یــا اصــًا تفکر ضدمســجدی 

و مخالفــت بــا مســائل مذهبــی داشــتند، افــرادی 

کــه گرایــش بــه احــزاب سیاســی مختلفــی دارنــد کــه 

کار را در دســت دارنــد. دوســتان فعــال در  اســاس 

ــکاندار  ــی، س ــی و مداح ــی و فرهنگ ــای قرآن زمینه ه

را اداره می کننــد.  آن  کارگــروه فرهنگــی هســتند و 

ایــن اعضــا، هــم پیشــنهاد و ایده پــردازی می کننــد 

و هــم طــرح عملیــات و اجــرای برنامه هــا بــا ایــن 

عزیــزان اســت. عــاوه بــر اینکــه از افــراد فرهنگــی 

نهادهــای  و  ســازمان ها  از  محلــه،  در  تأثیرگــذار 

اجتماعــی  و  فرهنگــی  ســازمان  از  شهرســتان، 

ــه  ــهرداری و جبه ــی ش ــت فرهنگ ــهرداری، معاون ش

از همــۀ  اســتان، جبهــه فرهنگــی،  جنــوب غــرب 

کارهــا  ایــن عزیــزان کمــک دریافــت می کنیــم و در 

و  خواهــران  بســیج  پایــگاه  می کننــد.  مشــارکت 

کانــون  کــه دوســتان فرهنگــی هســتند و  بــرادران 

اینهــا  تمــام  مســجد،  خــود  نورالزهــرای  فرهنگــی 

انجــام  کار  هســتند،  حلقــه  فرهنگــی  شــورای  در 

می دهنــد، فعالیــت و ایده پــردازی می کننــد، طــرح 

در  عملیــات  بــرای  و  می کننــد  ب  مصــو� عملیاتــی 

ســطح محلــه و مســجد در قالب هــای مختلــف، 

اجــرا  بــه  را  بــات  مصو� و  برنامه هــا  و  طرح هــا 

فرهنگــی،  مختلــف  زمینه هــای  در  می رســانند. 

کار بــا جــوان و نوجــوان در  قرآنــی، هیئــت، تربیتــی، 

کاس هــای  مســائل تربیتــی، اردوهــای فرهنگــی، 

فرهنگــی  آموزه هــای  تشــکیاتی،  کار  بــا  مرتبــط 

حــوزه  در  مختلــف  مؤلفه هــای  و  شــاخصه ها  و 

دوســتان  مختلــف،  قالب هــای  در  و  فرهنــگ 

کار فرهنگــی  اســتفاده می کننــد و بهــره می برنــد و 

می برنــد. پیــش  را 

خدماتــی   چــه  مســجدتان  صنــدوق 

می د  هــد؟ ارائــه 
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"
زمانی: مناسبت ها، 

برنامه ها، ایده ها 

که  ح هایی  و طر

برای ماه آینده قرار 

است انجام شود 

و به ثمر برسد، 

که  پیشنهادهایی 

کارگروه  از سمت 

تخصصی فرهنگی 

به ما می رسد و 

دوستان در این 

شورا هر ایده و نظر 

و پیشنهادی داشته 

باشند، مورد بحث و 

گفتگو قرار می گیرد

اســتفاده می کننــد.  و  برمی دارنــد  را  لباس هــا  آن  

در مناســبت هایی مثــل عیــد غدیــر و عیــد قربــان، 

کــه حتمــًا قربانــی داشــته  ســعی مان بــر ایــن اســت 

باشــیم. 

گفته ایــم  کــه بــه مــردم  طــرح بعــدی ایــن اســت 

بــه  کــم،  مقــدار  بــه  حتــی  را،  صدقه هایشــان 

جمــع  خردخــرد  را  صدقه هــا  بیاورنــد.  مســجد 

می کننــد و آخــر هــر مــاه آنهــا را تقســیم می کنیــم.

مســجد    قاســمی:  حجت االســالم 

مــا صنــدوق قرض الحســنه نــدارد. 

کــه  ولــی حــدود صــد نفــر تحــت پوشــش داریــم 

به صــورت ماهانــه یــا چهــل روز یــک بــار بــه آنهــا 

کــه در تــوان  کمــک معیشــتی یــا هــر نــوع کمکــی 

می کنیــم. تقدیــم  باشــد 

از برگزاری مراسم بفرمایید. 

الحمــدلل�ّ    تاجیــک:  حجت االســالم 

مراســم پرشــوری مخصوصــًا در اعیاد 

برگــزار می کنیــم. ســعی می کنیــم برنامه هــای بســیار 

مفصلــی بــرای حضــرات معصومیــن بگیریــم. بیــروِن 

کــه در حیــاط  مســجد در کنــار دو شــهید گمنامــی 

مســجد هســتند، ســعی می کنیــم مراســم بســیار 

عالــی بگیریــم و الحمــدلل�ّ بازخــورد بســیار خوبــی 

داشــته و مــردم هــم اســتقبال کرده انــد.

مراســم    زمانــی:  حجت االســالم 

قالب هــای  و  حوزه هــا  در  مســجد 

مختلفــی صــورت می گیــرد. مــا بــرای همــۀ اقشــار 

مــردم و مخاطبمــان در قالب هــای مختلــف برنامــه 

داریــم. بعضــی از مراســم ها در ســطح محلــه برگــزار 

ــد و از  ــکل خوردن ــه مش ــی ب ــتند، وقت ــی نیس انقاب

کردنــد  صنــدوق مســجد به راحتــی وام دریافــت 

مواجــه  مســجدی  مســئوالن  خــوب  چهــره   بــا  و 

گرایــش و ذهنیتشــان نســبت بــه مســجد  شــدند، 

کــرد و نمازگــزار مســجد شــدند. خودشــان  تغییــر 

کمــک  کار راه انــداز شــدند و حــاال در ایــن جبهــه 

کــه مــا  می کننــد. ایــن یــک برداشــت فرهنگــی بــود 

از ایــن صنــدوق در مســجدمان شــاهدش بودیــم.

مــا    تاجیــک:  حجت االســالم 

نداریــم،  قرض الحســنه  صنــدوق 

ولــی مجموعــه خیریــه ای به نــام خیریــه حضــرت 

ناتــوان،  افــراد  کــه  دارد  وجــود  زهــرا؟اهع؟  فاطمــه 

بدسرپرســت  یــا  سرپرســت  فاقــد  بی بضاعــت، 

اقــام  خیریــه   ایــن  در  داریــم.  پوشــش  تحــت  را 

روغــن،  برنــج،  )مثــل  ارزاق   ، خواروبــار فرهنگــی، 

غ( و بعضــًا مایحتــاج  کارونــی، گوشــت و مــر رب، ما

کــه تحــت پوشــش  و وســایل زندگــی بــرای افــرادی 

می کنیــم.  فراهــم  هســتند  مســجد 

تهیــه  مــوردی  بعضــًا  هــم  را  زندگــی  وســایل 

کردیــم،  تقبــل  جهیزیــه  بــاری  چنــد  می کنیــم. 

سیســمونی دادیــم. برخــی مشــکل مالــی دارنــد، 

کــه برایشــان یخچــال  مثــًا یخچالشــان ســوخته 

کــه مــورد نیــاز  گاز یــا چیــزی بــوده  کردیــم.  تهیــه 

ــجد  ــش مس ــت پوش ــون تح ــوده، چ ــان ب زندگی ش

کردیــم.  بودنــد و بی بضاعــت، خدمتشــان تقدیــم 

ک هــم بــه  خیریــه مــا از لحــاظ لبــاس و پوشــا

افــراد تحــت پوشــش خــود کمــک می کنــد. طرحــی 

کــه لباس هــا را در مســجد دســته بندی  گذاشــتیم 

خاصــی  قســمت  در  و  می کنیــم  بســته بندی  و 

خودشــان  دارنــد،  نیــاز  کــه  مردمــی  می گذاریــم. 
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تاجیک: طرحی "

که لباس ها  گذاشتیم 

را در مسجد 

دسته بندی و 

بسته بندی می کنیم 

و در قسمت 

خاصی می گذاریم. 

که نیاز  مردمی 

دارند، خودشان 

آن  لباس ها را 

برمی دارند و 

استفاده می کنند

مختلفــی  ســانس های  هســت،  زیــاد  مســجد  در 

مصنوعــی  چمــن  زمیــن  ورزشــی،  ســالن های  از 

فوتبــال، ســالن فوتســال و والیبــال را کرایــه می کنیــم 

تــا عزیــزان بهره منــد  شــوند و اســتفاده  کننــد. 

م، فاطمیــه، مــاه  مراســم بــزرگ ســال مثــل محــر�

ــا دعــوت  مبــارک رمضــان، بســیار پرشــور و قــوی ب

کریــن مطــرح شهرســتانمان برگــزار  از مداحــان و ذا

می شــود. 

تمــام    قاســمی:  حجت االســالم 

به صــورت  ســال  طــول  در  مراســم 

و  مناســبت ها  آن،  از  غیــر  دارد.  وجــود  روتیــن 

مراســمی به صــورت اقتضایــی پیــش می آیــد، مثــًا 

ایــن ایــام، مباحــث بصیرتــی و جهــاد تبییــن داریــم 

کــه ســعی می کنیــم بــه نحــو احســن برگــزار شــود و 

کــه قــدرت اقناع ســازی دارنــد،  از اســاتید خبــره 

می کنیــم. دعــوت 

رابطــه اعضــای هیئت امنــا بــا رئیــس  

امنــا و امــام جماعــت چگونــه اســت؟ 

برایمــان بیشــتر از چالش هــا بگوییــد.

حجت االســالم تاجیــک: هیئت امنــا بــا   

مــا رابطه شــان بســیار خــوب اســت و 

 ، غدیــر اعیــاد  جشــن ها،  یک ســری  می شــود. 

بزرگمــان در ســطح  نیمــه شــعبان و جشــن های 

خیلــی  محلــه  پارک هــای  و  بوســتان ها  محلــه، 

مجلــل و بســیار قــوی برگــزار می شــود. حتــی دعــای 

ــزار  ــا برگ ــان در پارک ه ــارک رمض ــاه مب ــل را در م کمی

می کنیــم. بــرای برخــی از مراســم ها مثــل اربعیــن 

حســینی در ســطح محلــه برنامــه داریــم کــه توســط 

دســته های عــزاداری، بــه همــت عزیــزان هیئــات 

می شــود.  برگــزار  خیابــان  در  محله مــان  مذهبــی 

مراســم های مختلفــی بــا عنــوان »آبــروی محلــه« 

شــهدای  تمــام  بــرای  شــد.  آغــاز  کرونــا  ایــام  در 

ویــژ ه ای  مراســم  شهادتشــان  روز  در  محله مــان 

ــادواره  ــم ی ــه اس ــهید ب ــزل ش ــهید و من ــه  ش در کوچ

تــا بــه  آبــروی محلــه می گیریــم  شــهدا و بــه اســم 

کــرده باشــیم.  شــهیدان و شــهدا ادای احتــرام 

ویژه برنامه هایــی طبــق نیــاز و اقتضائــات خــاص 

نوجوان هــا برگــزار می شــود؛ مثــل اردوهــای زیارتــی، 

از مجموعه هــای  اســتفاده  و  اردوهــای تفریحــی، 

ُاپــارک. برخــی مراســم و هیئت هــا در  آبــی ماننــد 

کمیــل،  دعــای  می شــود.  انجــام  مســجد  خــود 

برگــزار  مســجد  در  و...  عاشــورا  زیــارت   ندبــه، 

نوجــوان  و  جــوان  الحمــدلل�ّ  چــون  می شــود. 
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قاسمی: این ایام، 

مباحث بصیرتی و 

جهاد تبیین داریم 

که سعی می کنیم به 

نحو احسن برگزار 

شود و از اساتید 

خبره که قدرت 

اقناع سازی دارند، 

دعوت می کنیم

هیئت امنــا  اعضــای  به عــاوه  باشــند.  داشــته 

همــه در پایــگاه بســیج، دارای ِســمت هســتند و 

عضــو شــورای پایــگاه هــم هســتند. ایــن کار نهایــت 

تعامــل و انســجام و اتحــاد را رقــم زده و مــا در بیــن 

ــی و  ــزاِن قدیم ــا، از عزی ــرم هیئت امن ــای محت اعض

کــه در محلــه صاحــب چهــره و سرشــناس  کســانی 

کرده ایــم.  هســتند اســتفاده 

از  هیئت امنایمــان  هفت نفــره   جمــع  در 

پیرغامــان اهل بیــت، دو ســه نفــر از ســالخوردگان، 

و دو نفــر میانســال هســتند و تقریبــًا از دو ســه نفــر 

جــوان هــم بهــره می بریــم. ســعی کردیــم ایــن تعامل 

بیــن  رابطــه  بحمــدلل�ّ  کنیــم.  حفــظ  را  تعــادل  و 

امنایمــان خیلــی خــوب اســت، همــه بــا انســجام و 

اتحــاد پشــت هــم و کنــار هم هســتیم و بحمــدلل�ّ در 

کــم نمی گذاریــم.  اداره  مســجد، چیــزی 

ارتبــاط    قاســمی:  حجت االســالم 

اعضــای هیئت امنــا بــا هــم و بــا امــام 

براســاس  و  و دوســتانه  ارتبــاط خــوب  جماعــت، 

اعتمــاد متقابــل اســت. چالــش خاصــی نیســت. 

همــان مســائلی اســت کــه در همــۀ مســاجد معموًال 

کردیــم فضــای مســجد،  وجــود دارد؛ ولــی ســعی 

فضــای برادرانــه و مؤمنانــه باشــد 

چالشــی نداریــم. ســعی کرده ایــم با مدیریــت بتوانیم 

جماعــت  امــام  بازوهــای  به عنــوان  هیئت امنــا  از 

اســتفاده کنیــم. هیئت امنــا وقتــی ببیننــد کــه امــام 

جماعــت بــه آنهــا بهــا می دهــد و آنهــا را مــورد احتــرام 

آنهــا نظــر  از  کرامشــان می کنــد و  ا قــرار می دهــد و 

می خواهــد، ســعی می کننــد همــراه باشــند.

مــدل    مــا  زمانــی:  حجت االســالم 

کــه بحمــدلل�ّ  جدیــدی ارائــه کردیــم 

موفــق بودیــم و ایــن مــدل را حتــی بــه مســئول 

محتــرم ناحیــه امــور مســاجد و مســئول محتــرم 

پیشــنهاد  شهرســتان مان  پاســداران  ســپاه 

ــرای ســایر مســاجد و محله هــا و  ــا از آن ب ــم ت دادی

ببرنــد.  بهــره  بســیج  پایگاه هــای 

کــه  مــا در مســجدمان ایــن قالــب را قــرار دادیــم 

مســئول محتــرم پایــگاه بســیج محله مــان یکــی از 

اعضــای ثابــت هیئت امنــای مســجد باشــد؛ یعنــی 

امــام  و  هیئت امناســت  عضــو  پایــگاه،  فرمانــده 

پایــگاه در  جماعــت مســجد، جانشــین فرمانــده 

پایــگاه بســیج اســت. ایــن اوج تعامــل را می رســاند 

و تقریبــًا دو مجموعــه را یکســان حرکــت می دهــد 

و باعــث می شــود ایــن دو مجموعــه در یــک قالــب 

کننــد و انســجام بیشــتری  و یــک برنامــه حرکــت 



سید رضا گوهری

سیده زهرا علیزاده

میثم کریماني

غبار مرگ بر ذهن های مردم مدینه

حرکت های اجتماعی زنان از خاستگاه مسجد

سبک شناسی دفاع از والیت باتوجه به خطبه فدکیه

صفحه43

صفحه50

صفحه56

پروندۀویژه
قلِب رسول؟ص؟

بیان صفات حضرت فاطمه زهرا؟اهس؟ 
مبتنی بر روایات نامگذاری ایشان 

مرتضی عالمی

 ! مادر

تمــام وجــودت  کــه صدایــش می زنــی،  وقتــی 

مقابــل  در  تصویــرش  می شــود.  آرامــش  از  پــر 

گــوش  چشــمانت نقــش می بنــدد. صدایــش در 

طنیــن می انــدازد، دقیقــًا صــدای همــان لحظــه 

نور را چه می توان 
نامید؟
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ــد.  ــد و نامــت را می گوی ــه صدایــت می زن ــه مادران ک

همــان  از  می کنــی،  حــس  را  دســتانش  گرمــای 

کنــی و  کــه می خواســتی از خیابــان عبــور  وقتــی 

دســت تــو را میــان دســتانش می گرفــت و تــو دیگــر 

بــا خیــال راحــت از خیابــان رد می شــدی تــا آن 

از چیــن و  پــر  کــه پیــر شــده و دســتانش  موقــع 

چــروک بــود و تــو کســی شــده بــودی بــرای خــودت. 

و تــو بــاز هــم دســتانش را می گرفتــی تــا خیالــت آرام 

شــود از هــر خیالــی. 

گــر مــادری، مــادر همــۀ مادرهــا باشــد،  حــاال ا

قضیــه خیلــی فــرق می کنــد. مــادر همــۀ مادرهــا 

گــر  ا حتــی  بچه شــیعه ها.  همــۀ  و  پدرهــا  همــۀ  و 

مــادِر پــدرش باشــد.۱ قلــب پــدرش باشــد؛۲ راضــی 

دیگــر  باشــد؛۳  پــدرش  رضایــت  موجــب  بودنــش 

فــرق نمی کنــد او را چگونــه صــدا بزنــی. هــر جــور کــه 

کــرده ای. خــدا هــم وقتــی  بگویــی مــادر صدایــش 

مــادر  را  فاطمــه  برگزینــد،  را  نامــش  می خواســت 

کــه او را دوســت داشــت. مــادر  کــس  دیــد بــرای هــر 

کــه باشــی دیگــر نمی توانــی فرزندانــت را در عــذاب 

کــه پرســیدند: چــرا  ببینــی. در روایــت آمــده اســت 

کــرم؟لص؟  فاطمــه را فاطمــه نامیدنــد؟ پیامبــر ا

پاســخ دادنــد: »دختــرم را فاطمــه نامیدنــد، زیــرا 

کــه او را دوســت بــدارد، از  کــس  خداونــد او را و هــر 
ــت«.۴ ــی بخشــیده اس آتــش جهنــم رهای

میــان  در  شــد،  قیامــت  وقتــی  می گوینــد 

یــا  مؤمــن  می نویســند  شــخص  هــر  پیشــانی 

جلــوی  در  قیامــت  روز  زهــرا؟اهع؟  حضــرت   . کافــر

بــه  کــه  دِر جهنــم می ایســتند. دقیقــًا لحظــه ای 

گر مادری،  حاال ا

مادر همۀ مادرها 

باشد، قضیه خیلی 

فرق می کند. مادر 

همۀ مادرها و 

همۀ پدرها و همۀ 

بچه شیعه ها، حتی 

گر مادِر پدرش  ا

باشد، قلب پدرش 

باشد



42

قلب رسول؟لص؟

خداوند او را و هر "

که او را دوست  کس 

بدارد، از آتش جهنم 

رهایی بخشیده 

است

کــه او را در زمیــن  کــه جبرائیــل بــه پیامبــر می گویــد 

»فاطمــه« و در آســمان »منصــوره« می نامنــد. در 

زمیــن فاطمــه نامیــده شــد بــرای اینکــه پیــروان 

و  می دهــد  نجــات  آتــش  از  را  خــود  شــیعیان  و 

دشــمنانش از محبــت او محــروم خواهنــد بــود، 

کــه  و در آســمان بــه ایــن جهــت منصــوره اســت 

ــرت  ــان از نص ــت، مؤمن ــود: »در روز قیام ــدا فرم خ

و یــاری خــدا خشــنود می شــوند، و خداونــد هــر 

کنــد«. مقصــود از نصــرت خــدا  کــه را خواهــد یــاری 

بــرای مؤمنــان، همانــا شــفاعت و امــداد فاطمــه 
می باشــد.۸ دوســتدارانش  و  شــیعیان  بــرای 

تــو فقــط فاطمــه نبــودی بــرای خــدا، تــو بهترین 

خلقــت خــدا بــودی و بــرای همیــن تــو را صدیقــه، 

مبارکــه، طاهــره، زکیــه، راضیــه، مرضیــه، محدثــه و 

زهــرا، مطهــره، علیمــه، معصومــه، فاضلــه، رشــیده، 

مهدیــه نامیــد. 

هــر  مــا در  داریــم.  را دوســت  تــو  مــادر جــان، 

کــه  خوشــی و ناخوشــی نــام تــو را بردیــم. در آن روز 

مــا را یاری رســی نیســت، تــو بــه فریــاد مــا بــرس 
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بــه  می گوینــد  گناهانشــان  به خاطــر  گناهــکاران 

گناهــکاران نــگاه  ســوی جهنــم برویــد، بــه پیشــانی 

کــه دوســتدار اهل بیــت؟مهع؟  می کنــد و می بینــد 

هســتند. پــس می فرمایــد: »خداونــدا! ای مــوالی 

وعــده  مــن  بــه  و  نامیــدی  فاطمــه  مــرا  تــو  مــن! 

دوســت  را  فرزندانــم  و  مــرا  کــس  هــر  کــه  دادی 

کنــد، از آتــش جهنــم او را  بــدارد و از مــا پیــروی 

تــو  و  اســت  حــق  تــو  وعــده  مــی داری.  نگــه  دور 

می شــنود:  پاســخ  نمی کنــی.  وعــده  خلــف  هرگــز 

مــن تــو را فاطمــه نامیــدم و وعــده ام حــق اســت... 

کــس را دیــدی در پیشــانی اش نوشــته شــده  هــر 

کــن«.۵  مؤمــن، دســت او را بگیــر و داخــل بهشــت 

ــا  ــد ت ــم می آی ــا دِر جهن ــد، ت ــه باش ــر فاطم گ ــادر ا م

را فاطمــه  او  نگــذارد فرزندانــش رنجــی بکشــند. 

نامیدنــد، زیــرا از بدی هــا و از هــر شــری دور شــده 

و  می درخشــید  خوبی هاســت.  مــادر  او  اســت.۶ 

می رفــت  خانه به خانــه  مدینــه،  تمــام  در  نــورش 

کــب  کوا نــور  همچــون  را  نــورش  آســمان  اهــل  و 

می دیدنــد. وقتــی مــردم مدینــه از حضــرت رســول 

خانــه  نشــانی  او  چیســت،  نــور  ایــن  پرســیدند 

دل هــای  امــا  وجــودش  نــور  داد.  را  فاطمــه؟اهع؟ 

کــرد. بــرای  همــۀ نیکوســیرتان را لبریــز از محبــت 

همیــن هــم او را زهــرا نامیدنــد.۷ »خــدا نــور فاطمــه 

را قبــل از آنکــه زمیــن و آســمان خلــق شــود آفرید«. 

کــرم؟لص؟ ایــن را می فرمــود، مــردم  وقتــی پیامبــر ا

نیســت؟  انســان  جنــس  از  او  یعنــی  پرســیدند: 

حضــرت پاســخ دادنــد: او حوریــه انســیه اســت. 

کــه از  قبــل از آنکــه »آدم« خلــق شــود، نــوری بــود 

نــور خــدا خلــق شــده بــود. آنــگاه آن نــور در ســینه 

م قــرار داده شــد. در ایــن هنــگام بــود  پیامبــر مکــر�
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"
چطور مردم مدینه 

که تجربه سالیان 

زیادی همزیستی 

با پیامبر را داشته 

و روزها و اوقات 

مختلف رفتار ایشان 

را با اهل بیت؟مهع؟ 

دیده اند، تمام 

آنچه را که دیدند، 

کردند؟  فراموش 

کــرم؟لص؟  هنــوز دو مــاه از آخریــن حــج پیامبــر ا

کمــال و اتمــام دیــن در غدیــر نگذشــته  و ابــاغ ا

کریــم و دلســوز بــر  کــه وجــود نورانــِی پیامبــری  بــود 

هدایــت بشــریت رحلــت نمودنــد. در همیــن 

داغــدار  اهل بیــت؟مهع؟  درحالی کــه  زمــان 

ایــن مصیبــت عظمــی بودنــد، در ســقیفه 

جریــان  در  دیگــر  حرکتــی  بنی ســاعده 

کــه مبــدأ انحرافــی عظیــم  بــود؛ جریانــی 

پــس  اســام،  در  نابخشــودنی  بدعتــی  و 

؟لص؟ شــد و غمــی بــزرگ بــر دل هــای  از پیامبــر

گذاشــت. باقــی  مســلمانان 

و  اســام  صــدر  اتفاقــات  از  صحبــت  وقتــی 

هیاهــوی آن روزهــای سرنوشت ســاز می شــود 

صفحــات  پژوهــش  و  جســتجو  بــه  وقتــی  و 

نقل هــای  البــه الی  در  و  می پردازیــم  تاریــخ 

می گردیــم،  حقیقــت  دنبــال  تاریخــی 

ســؤاالت  حق طلبــان  و  حق جویــان  بــرای 

ایــن  چطــور  کــه  می آیــد  پیــش  متعــددی 

سیدرضا گوهری 

غبار مرگ بر ذهن های مردم مدینه
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قلب رسول؟لص؟

مسائل داخلی "

جامعه اسالمی 

مانند سنت های 

جاهلی و 

قبیله گرایی که پیش 

از این قرآن خطر 

ظهور مجدد آنها 

را داده بود، به این 

مسائل دامن می زد

ایــن  از  بــرای خــروج  یــاری  کننــد و دســت  کاری 

اوضــاع پیچیــده نمی دهنــد؟ نه تنهــا دســت یــاری 

آنهــا بــه پیاده نظــام  نمی دهنــد، حتــی برخــی از 

اجــرای دســتورهای باطــل علیــه خانــدان رســول 

شــده اند. تبدیــل  کــرم؟لص؟  ا

اســام  صــدر  پیچیــده  حــوادث  به هرصــورت 

اســت.  ابعــاد مختلفــی داشــته 

ماننــد 1  اســامی  جامعــه  داخلــی  مســائل 

کــه پیــش  ســنت های جاهلــی و قبیله گرایــی 

داده  را  آنهــا  مجــدد  ظهــور  خطــر  قــرآن  ایــن  از 

بــه ایــن مســائل دامــن مــی زد. بــود،۵ 

ادعــای 2  کــه  نفــاق  داخلــی  جریان هــای 

همــواره  داشــتند،  را  قــدرت  تصاحــب 

مترصــد اوضــاع بودنــد تــا بتواننــد مســیر قــدرت 

ــی در  ــراد حت ــن اف ــانند. ای ــود بکش ــمت خ ــه س را ب

نیــز  پیامبــر  آخــر عمــر شــریف  روزهــای  حــوادث 

نافرمانی هایــی در جهــت مخالفــت بــا دســتورهای 

انجــام دادنــد. آن حضــرت 

قســم خورده۶ 3  دشــمن  مســیر  ایــن  در 

همــۀ انبیــا و مؤمنــان نیــز بیــکار نبــوده 

خناســی  مشــغول  عــوام  و  خــواص  بیــن  در  و 

ــات  ــر روای ــه تعبی ــه ب ک ــوده اســت. دیگــر دشــمن  ب

ایــن  در  شــده،  معرفــی۷  دشــمنان  دشــمن تریِن 

میــان زمینه ســاز و حتــی انگیزه ســاز بــرای اقــدام 

امیرالمؤمنیــن؟ع؟  اســت.  بــوده  اقــدام  عــدم  یــا 

نیــز ریشــۀ فتنه هــا را همیــن هــوای نفس هایــی 
می شــوند.۸ تبعیــت  کــه  دانســته اند 

کســی حــق را تشــخیص  وقایــع رخ داده اســت و 

نــداد؟ یــا چگونــه شــد کــه حــْق مظلــوم واقــع شــد و 

ایــن اتفاقــات انگیــزه ای بــرای عمــل و دفــاع از حق 

در دل کســی ایجــاد نکــرد؟ در ایــن میــان افــرادی 

فعالیت هــای  مؤمنــان،  بیــن  در  جامعــه  در  کــه 

ایــن  از دو جهــت،  اجتماعــی و فرهنگــی دارنــد، 

می شــود:  ایجــاد  برایشــان  ســؤال 

و  اجتماعــی  مســائل  شــناخت  بــرای  یکــی   -

جامعــه  در  پیــشِ رو  معضــات  حــل 

- دیگــری بــرای شــناخت وقایــع و الگوپذیــری 

از اهل بیــت؟مهع؟ جهــت شــناخت حــق و دفــاع از 

آن در دل جامعــه

چطــور  کــه  اســت  ایــن  ســؤاالت  ایــن  از  یکــی 

زیــادی  ســالیان  تجربــه  کــه  مدینــه  مــردم 

همزیســتی بــا پیامبــر را داشــته و روزهــا و اوقــات 

اهل بیــت؟مهع؟  بــا  را  ایشــان  رفتــار  مختلــف 

فرامــوش  دیدنــد،  کــه  را  آنچــه  تمــام  دیده انــد، 

کــه در ایــام نــزول آیــه تطهیــر رفتــار  کردنــد؟ آنهــا 

شــاهد  اهل بیــت؟مهع؟  بــا  را  کــرم؟لص؟  ا پیامبــر 

کــه ایشــان در مقابــل منــزل،  بوده انــد۱ و دیدنــد 

بــه آنهــا بــا خطــاب »الســلام علیكــم يــا اهــل بیــت 

النبــوه« ســام می دادنــد و آنــان را دعــوت بــه نمــاز 

کــه تــا آن زمــان در هــر جــا  می نمودنــد. مردمــی 

بــا همــۀ مشــکات،  راه دیــن خــدا  بــود، در  الزم 

ســعی در همراهــی پیامبــر داشــتند و در برخــی 

صحنه هــا از مــال و زندگــی۲ و در بعضــی مــوارد از 

آســایش و رفــاه۳ و حتــی از جــان۴ خــود گذشــتند، 

نمی تواننــد  حــوادث  ایــن  برابــر  در  کنــون  ا چــرا 
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"
جریان های داخلی 

که ادعای  نفاق 

تصاحب قدرت را 

داشتند، همواره 

مترصد اوضاع 

بودند تا بتوانند 

مسیر قدرت را 

به سمت خود 

بکشانند

باطــل(؛ مقابــل  در  )ســکوت  زیان رســان 

گرفتن از قرآن. عامل سوم: فاصله 

طبــق کام صریــح ایشــان دو عامــل بــاال جامعــه 

را بــه ســکوت و انفعــال کشــانده بــود و علــت آن را 

کــه باعــث  گرفتــن از قــرآن می داننــد  هــم فاصلــه 

ــگار  ــان زن ــند و دل هایش ــق را نشناس ــود ح ــده ب ش

بگیــرد. از طرفــی بــدون بررســی و صرفــًا به خاطــر 

برخــی جنبه هــای حــرف باطــل، آن را اصــل قــرار 

داده و بقیــه مــوارد را بــا آن می ســنجیدند و دیگــر 

کام اصلــی و حــق، به نوعــی رویگــردان شــده  از 

بودنــد و فرصــت توجــه بــه حــق و پرداختــن بــه آن 

آیــا  را نداشــتند. حضــرت در ادامــه می فرماینــد: 

در قــرآن تدبــر نمی کنیــد؟ تــا بــا ایــن ســخن جامعــه 

را بــه ســمت قــول حــق رهنمــون ســازند. در پایــان 

کــه  کردنــد  حضــرت صدیقــه؟اهع؟ بــرای آنهــا روشــن 

کنیــد،  آنهــا چشم پوشــی  گــر در مقابــل اعمــال  ا

قطعــًا نابــودی را می بینیــد 

پی نوشت

۱. اهل بیت؟مهع؟ در قرآن و حدیث، ج۱، ص۸۲ـ۸۹.

۲. در هجرت از مکه به مدینه و استقبال انصار از 

. مهاجر

۳. در شعب ابی طالب

۴. در جنگ ها.

م«. سوره آل 
ُ

عقاِبك
َ
بُتم َعلى أ

َ
و ُقِتَل انَقل

َ
َفِإن ماَت أ

َ
۵. »أ

عمران، آیه 144.

ْجَمِعيَن«. سوره ص، آیه 82.
َ
ُهْم أ َيّنَ ْغِو

ُ
أ

َ
ِتَك ل  َفِبِعّزَ

َ
۶. »َقال

، ج۱، ص۲۵۹.  ام بن ابی فراس، تنبیه الخواطر ۷. َور�

۸. نهج الباغه، خطبه 50. 

کــه تــا آن زمــان هــرگاه 4  دشــمنان خارجــی 

مســلمانان  بــه  زدن  ضربــه  درصــدد 

کنــون دنــدان  برآمدنــد ضربــات مهلکــی خوردنــد، ا

بزننــد. بتواننــد ضربــه ای  تــا  کــرده بودنــد  تیــز 

کــرم؟لص؟ جامعــه را در بهــت  رحلــت پیامبــر ا

کــه  و حیــرت فــرو بــرده بــود. در چنیــن شــرایطی 

خــواص  و  شــده  تردیــد  دچــار  عــوام  از  بســیاری 

تهدیــدات  اجتماعــی،  شــرایط  تأثیــر  تحــت  نیــز 

بودنــد،  کشــیده  اقــدام  از  دســت  تحمیق هــا،  و 

کــه در میــدان  کبــری؟اهع؟ بــود  حضــرت صدیقــه 

از هیــچ تاشــی دریــغ نکردنــد و در عرصــه تبییــن 

اوضــاع بــرای عمــوم مــردم تاشــی بی ســابقه رقــم 

زدنــد.

ــرای تبییــن، حضــور  یکــی از اقدامــات ایشــان ب

در مســجدالنبی و ایــراد ســخنرانی عمومــی بــود. 

ایــن ســخنان وجــود دارد.  کلیــدی در  نکتــه ای 

مفصــل  گفت وگویــی  از  پــس  آنجــا  در  ایشــان 

گــردن  را  تقصیرهــا  همــۀ  ابوبکــر  کــه  هنگامــی  و 

بــه عمــوم مــردم می کننــد و  رو  انداخــت،  مــردم 

کــه باعــث فراموشــی  بــه عواملــی اشــاره می کننــد 

و غفلــت و ســکوت مــردم شــده اســت:

ــْت: َمعاِشــَر 
َ
ــى الّنــاِس َو قال

َ
َتَفَتــْت فاِطَمــُة إل

ْ
»َفال

ــى 
َ
ُمْغِضَیــِة َعل

ْ
باِطــِل ال

ْ
ُمْســِرَعِة إلــى قیــِل ال

ْ
الّنــاَس ال

أْم  ُقــْرآَن 
ْ
ال وَن  ــُر َيَتَدّبَ أَفــلا  خاِســِر 

ْ
ال َقبيــِح 

ْ
ال ِفْعــِل 

ْ
ال

هــا«.
ُ
ْقفال

َ
ــوٍب أ

ُ
َعلــى ُقل

عامــل اول: خیلــی ســریع بــه ســمت حرف هــای 

باطــل رفتیــد )شــتابزدگی در پذیــرش باطل(؛ 

زشــت  کار  از  چشم پوشــی  دوم:  عامــل 
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یکی از مهم ترین "

کارکردهای مسجد 

عبارت است از 

فراهم آوردن محیط 

عبادی. حضور زنان 

در مسجد موجب 

برگزاری پرشورتر 

مراسم عبادی در 

مسجد خواهد بود

از ابتــدای اســام نقــش انســان در فضــای زندگــی 

و  اجتماعــی  طبیعــت  بــه  توجــه  بــا  اجتماعــی 

راهبــرد  و  برنامــه  و  اصــول  از  او،  جمعــی  زیســت 

گرفتــه تــا احــکام مختلــف ایــن نقــش، بیــان شــده 

اســت. اصــًا محــور حرکــت پیامبــر بــرای بازگشــت 

حرکــت  محــور  بــر  اجتمــاع  در  انســانی  هویــت 

جاهلیــت  از  ســاختن  رهــا  بــرای  تــاش  و  الهــی 

بــه  اتصــال  و  دنیــا  پســتی های  بــه  وابســتگی  و 

اجتماعــی  و  جمعــی  و  فــردی  رشــد  و  الوهیــت 

ــگاه  ــه همیــن دلیــل پای ــوده اســت. ب مســلمانان ب

اصلــی حرکــت اســام و پیامبــر از مســجد شــکل 

کلیــدی مســجد به عنــوان محــور  گرفتــه و نقــش 

بلکــه  بــوده،  انکارناپذیــر  اجتماعــی  حرکت هــای 

کیــد و بــرای آن برنامــه ارائــه شــده اســت. بــه آن تأ

جاهلیــت  اعتقــاد  و  رســم  بــه  کــه  دورانــی  در 

به عنــوان  نهایتــًا  و  نمی دادنــد  ارزشــی  زنــان  بــه 

مروری بر ضرورت حضور زنان در مسجد

زینب رحمتی

گوهری در بهشت، پویا و بالنده
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"
با توجه به 

گی های  ویژ

زندگی شهری و 

محدودیت های 

برگزاری هیئت های 

خانگی و مراسم در 

آپارتمان ها، مساجد 

یکی از مهم ترین 

بسترها برای ایجاد 

ظرفیت برگزاری 

گردهمایی های 

زنان برای این هدف 

می باشد

آنــان وارد نمی ســازد. بــر  و فرهنگــی 

مســجد دارای شــبکه ای از مؤمنــان اســت 4 

فردبه فــرد  به صــورت  را  فعالیتــی  هــر  کــه 

گیــر می ســازد.  توســعه می دهــد و در جامعــه فرا

بنابرایــن هــر اقدامــی، هرچنــد کوچــک، در نظــام 

اجتماعــی مســجد توســعه و برکــت می یابــد. 

گرامــی رســول خــدا، ســیده  بــه حرکــت دختــر 

بــه  کــه  کنیــد  توجــه  زهــرا؟اهع؟  حضــرت  زنــان، 

مســائل  تبییــن  در  پــدرش،  روش  از  پیــروی 

پیش آمــده بــرای جامعــه اســامی در مســجد بــا 

ــردم  ــا م ــا ب ــدند و در آنج ــر ش ــاص حاض ــی خ حالت

گفت وگــو نمودنــد و ســخنرانی فرمودنــد. حرکــت 

مــردم  گاه ســازی  آ به منظــور  اعتــراض اجتماعــی 

در محیــط امــن مســجد و اســتفاده از شــبکه نشــر 

اجتماعــی حاضــر در آن می توانــد به خوبــی چهــار 

وجــه تمایــز بــاال را بــرای مــا روشــن ســازد. 

در  دینــی  معــارف  نشــر  در  زنــان  حرکــت 

بســتر مســجد، پیــش از انقــاب اســامی و ارائــه 

و  فرهنگــی  سیاســی،  معرفتــی،  آموزش هــای 

حکومــت  بــا  مقابلــه  و  مبــارزه  جهــت  مبارزاتــی 

منحــوس پهلــوی، ازجملــه فعالیت هــای موفــق 

به خوبــی  کــه  می باشــد  مســجد  بســتر  در  زنــان 

بســتر  در  زنــان  توانمندی هــای  شــدن  شــکوفا 

می گــذارد. نمایــش  بــه  را  اجتماعــی 

مقــدس  دفــاع  دوران  در  و  انقــاب  از  پــس 

به منظــور  مســجد  در  زنــان  پررنــگ  حضــور  نیــز 

ایــن  از  موفقــی  نمونــه  رزمنــدگان،  از  پشــتیبانی 

اســت. حضــور 

گی هــای  حــال در عصــر مــا و بــا توجــه بــه ویژ

گاهــی  آ افزایــش  امکانــات،  پیشــرفت  جامعــه، 

آنــان  بــرای  و  می شــد  نــگاه  آنهــا  بــه  ابــزار  یــک 

ارزشــی قائــل نبودنــد، اســام بــه زنــان به عنــوان 

آنــان  بــه  کــرد،  توجــه  جامعــه  اعضــای  از  نیمــی 

ــان  هویــت بخشــید و نقــش فــردی و اجتماعــی آن

کــرد، بلکــه بــرای رســاندن آنــان  را نه تنهــا تبییــن 

کــرد و پیامبــر  بــه جایگاهشــان برنامــه و ایــده ارائــه 

مأمــور اجــرای آن بــود.

در  زنــان  نقــش  ایفــای  جایگاه هــای  از  یکــی 

ــی  ــرد اجتماع کارک ــت و  ــه اهمی ــه ب ــا توج ــه ب جامع

می توانــد  مســجد  باشــد.  مســجد  می توانــد  آن 

در هویت بخشــی و حتــی بازیابــی هویــت اصلــی 

و واقعــی و الهــی زنــان مفیــد باشــد. لــذا پیامبــر 

از همــان ابتــدا در برنامه هــای مختلــف، فضــای 

به طــور  آن هــم  زنــان،  بــرای حضــور  را  اجتماعــی 

صحیــح و بجــا و براســاس برنامــه دیــن آمــاده کــرده 

گی هــای  ویژ دارای  جهاتــی  از  مســجد  بودنــد. 

متمایــز و برجســته ای بــرای حضــور زنــان جهــت 

اســت.  نقش آفرینــی 

و 1  مفاهیــم  از  برســاخته  اســت  محیطــی 

آدمــی  روح  آن  در  کــه  اســامی  ارزش هــای 

جــا می یابــد و فعالیت هــا رنگــی الهــی می یابنــد. 

بــه 2  توجــه  بــا  مســجد  در  حاضــر  افــراد 

فضــای معنــوی و الهــی آن در تاشــند از 

نظــر اخــاق دینــی و عمــل بــه دســتورهای آن از 

یکدیگــر ســبقت بگیرنــد و دعوت کننــده براســاس 

بنابرایــن  باشــند.  خــدا  دیــن  بــه  خــود  اعمــال 

بــرای زنــان فراهــم اســت. محیطــی امــن 

شــکل 3  مســجد  در  کــه  فعالیت هایــی 

بــا روحیــات و  می گیــرد، عمدتــًا مطابــق 

توانمنــدی زنــان اســت و فشــار مضاعــف اجتماعی 
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که " از فعالیت هایی 

می توان در صورت 

وجود ظرفیت های 

مادی در مسجد 

کرد، ایجاد  پیگیری 

مشاغل در بستر 

فضای مسجد 

به منظور حمایت 

از زنان سرپرست 

خانوار است

گی هــای زندگــی شــهری و  زنــان: بــا توجــه بــه ویژ

خانگــی  هیئت هــای  برگــزاری  محدودیت هــای 

از  یکــی  مســاجد  آپارتمان هــا،  در  مراســم  و 

ــزاری  ــت برگ ــاد ظرفی ــرای ایج ــترها ب ــن بس مهم تری

گردهمایی هــای زنــان بــرای ایــن هــدف می باشــد.

مهارتــی 3  و  آموزشــی  کالس هــای  برگــزاری 

مســجد  مســجد:  در  بانــوان  ویــژه 

بــرای  محلــی  می توانــد  دانشــگاهی  به مثابــه 

ــی  ــی، معرفت ــی، عقیدت ــف علم ــای مختل آموزش ه

زندگــی  ســبک  احــکام،  آموزش هــای  باشــد؛ 

ــر ایــن  ــد، قرائــت قــرآن و... . عاوه ب اســامی، عقای

گیــری مهارت هــای مختلــف از طریــق شــرکت  فرا

خیاطــی،  شــامل  مهارت آمــوزی  دوره هــای  در 

نیــز  و...  دســتی  صنایــع  نقاشــی،  قالی بافــی، 

ــزاران حاضــر در  ــه توانمندســازی نمازگ ــد ب می توان

کنــد.  کمــک  مســجد 

در 4  خیریــه  و  خانگــی  صندوق هــای  ایجــاد 

کمــک  و  مالــی  توانمندســازی  مســجد: 

ــه  ــز ازجمل ــجد نی ــر در مس ــای حاض ــه خانواده ه ب

می باشــد. مســجد  موجــود  ظرفیت هــای 

کارکردهــای  و  ظرفیت هــا  افزایــش  و  اجتماعــی 

مســجد، زنــان می تواننــد از ایــن بســتر به عنــوان 

بهــره  خویــش  اجتماعــی  نقــش  ایفــای  جایــگاه 

بهره منــد  آن  از  بالتبــع  نیــز  را  جامعــه  و  ببرنــد 

ســازند. ایــن فعالیت هــا عــاوه بــر توســعه فــردی 

نیــز  آنــان  اجتماعــی  توســعه  موجــب  نمازگــزاران 

زیــر  پیشــنهاد های  منظــور  بدیــن  می شــود. 

ایفــای نقــش  و  زنــان در مســجد  جهــت حضــور 

می شــود. ارائــه  آنهــا 

حضــور در مســجد و اقامــۀ نمــاز بــه جماعــت 1 

مهم تریــن  از  یکــی  خانــواده:  بــا  همــراه 

کارکردهــای مســجد عبــارت اســت از فراهــم آوردن 

محیــط عبــادی. حضــور زنــان در مســجد موجــب 

مســجد  در  عبــادی  مراســم  پرشــورتر  برگــزاری 

می تواننــد  زنــان  ایــن  عاوه بــر  بــود.  خواهــد 

بــرای حضــور خانــواده  بهتریــن دعوت کننــدگان 

از  بهره منــدی  و  مســجد  بســتر  در  فرزنــدان  و 

مزایــای معنــوی، مــادی، فــردی و اجتماعــی ایــن 

شــوند. حضــور 

بانــوان 2  ویــژه  معنــوی  جلســات  برپایــی 

هیئت هــای  دعــا،  قــرآن،  قرائــت  شــامل 
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زنان در مسجد 

همواره می توانند 

دانش خود را 

افزایش دهند و با 

ایجاد حلقه های 

مطالعاتی پیرامون 

یک مسئله به 

مباحثه و مطالعه 

دربارۀ آن بپردازند

مشــاور 8  حضــور  جهــت  برنامه ریــزی 

و  خانــواده  حــوزه  در  امیــن  و  متخصــص 

در  حاضــر  نمازگــزاران  میــان  در  فرزنــد:  تربیــت 

متعــددی  توانمندی هــای  بــا  افــرادی  مســجد 

توانایــی  بــه  می تــوان  ازجملــه  دارنــد.  وجــود 

مشــاوره در میــان افــراد حاضــر در مســجد اشــاره 

احتیــاج  می توانــد  افــراد  ایــن  به کارگیــری  کــرد. 

امــن  را در بســتر فضــای  زنــان نیازمنــد مشــاوره 

نمایــد. تأمیــن  مســجد 

ایجــاد 9  تســهیلگر  گروه هــای  راه انــدازی 

کــه  فعالیت هایــی  از  خانگــی:  مشــاغل 

می تــوان در صــورت وجــود ظرفیت هــای مــادی 

در  مشــاغل  ایجــاد  کــرد،  پیگیــری  مســجد  در 

ــان  بســتر فضــای مســجد به منظــور حمایــت از زن

اســت. خانــوار  سرپرســت 

در 10  محتــوا  تولیــد  گروه هــای  راه انــدازی 

بــه  توجــه  بــا  زنــان  مجــازی:  فضــای 

فراغــت زمانــِی بیشــتر می تواننــد بــه تولیــد محتــوا 

بــا  منطبــق  اجتماعــی  شــبکه های  مدیریــت  و 

در  و...  فرهنگــی  علمــی،  متعــدد  موضوعــات 

بپردازنــد   مســجد  فضــای 

بانــوان 5  معضــالت  حــل  بــه  کمــک 

آســیب دیده اجتماعــی یــا در معــرض آســیب: 

زنــان حاضــر در مســجد بــا شــبکه ای از مرتبطیــن 

شناســایی  امــکان  مســجد  از  خــارج  در  خــود 

کــه در معــرض  آســیب های اجتماعــی و بانوانــی را 

ایــن آســیب ها هســتند، دارا می باشــند. بنابرایــن 

در  حاضــر  گاهــان  آ و  خیریــن  از  اســتفاده  بــا 

مســجد می تــوان بــه حــل معضــات و مشــکات 

کــرد. کمــک  ایــن بانــوان 

اهالــی 6  بــا  اجتماعــی  همدلــی  و  همیــاری 

بانــوان:  محوریــت  بــا  شــهر  و  محلــه 

مشــکات  حــل  بــرای  ایده پــردازی  و  همفکــری 

نــگاه  بــا   ، یــا شــهر اجتماعــِی محلــه  و معضــات 

می توانــد  زنــان،  و  دختــران  حــوزه  بــه  متناســب 

توســط زنــان مســجدی به صــورت یــک رویــداد یــا 

گیــرد. قــرار  بررســی  مــورد  کارگاه 

علمــی 7  و  مطالعاتــی  حلقــه  تشــکیل 

زنــان در مســجد همــواره  بانــوان:  ویــژه 

بــا  و  دهنــد  افزایــش  را  خــود  دانــش  می تواننــد 

یــک  پیرامــون  مطالعاتــی  حلقه هــای  ایجــاد 

مســئله بــه مباحثــه و مطالعــه دربــارۀ آن بپردازنــد.
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زن در ادوار مختلــف تاریــخ همــواره در چالــش هویت یابــی بــوده اســت. درحالی کــه یکــی از محور هــای حرکــت قلب رسول؟لص؟

 منفــی بــوده 
ً
ــا ــار مــردان اســت، امــا نــگاه  جوامــع و ملــل مختلــف بــه زن، غالب کن و تحــول در جامعــه حضــور زن در 

ــه زن  ــگاه جدیــدی ب ــا ظهــور اســالم ن ــه ب ک ــه زن وجــود داشــت  ــگاه منفــی ب ــز ن اســت. در منطقــه جزیــره العــرب نی

گرفــت. شــکل 

اســالم زنــان را نه تنهــا در ارزْش مســاوی بــا مــردان می دانــد، بلکــه بــرای آنــان وظایــف و رســالت های اجتماعــی 

ویــژه ای معّیــن می ســازد. در صــدر اســالم نیــز زنــان جامعــه پیامبــر در بســیاری از امــور اجتماعــی همپــای 

مــردان مشــغول فعالیــت بوده انــد.

گشــت و پیونــد زن  حضــور اجتماعــی زن و ایفــای نقــش در جامعــه بــا ظهــور اســالم آغــاز 

و هویــت اجتماعــی در مســجد تبلــور عینــی یافــت. مســجد همــواره محــل حضــور زنــان و 

تعامــالت اجتماعــی سیاســی آنــان بــوده اســت. زمــان بیعــت اهالــی مدینــه بــا پیامبــر نیــز 

مســجد  در  بیعــت  بــرای  زنــان 

و  کردنــد  پیــدا  حضــور 

مهم تریــن  و  اولیــن 

سیاســی  فعالیــت 

اجتماعــی خــود را در 

رقــم  النبــی  مســجد 

زدنــد.

سیده زهرا علیزاده

حرکت های اجتماعی زنان
از خاستگاه مسجد
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شماره9
پاییز1401

"
حضور خدیجه؟اهع؟ 

در مسجد و نماز 

خواندن پشت سر 

پیامبر نمایی از 

حضور اجتماعی 

زنان در مسجد در 

صدر اسالم است

اجتماعــی زنــان در مســجد در صــدر اســام اســت. 

عــاوه بــر اینکــه نــگاه اجتماعــی اســام بــه زن را 

نشــان می دهــد و پیونــد اجتماعــی زنــان و پیامبــر 

می کشــد. تصویــر  بــه  به خوبــی  مســجد  در  را 

حضور زنان در جهاد صدر اسالم

در  را  مســلمانان  توجــه  کــه  مســائلی  از  یکــی 

بــود.  کــرد، جهــاد  بــه خــود جلــب  اســام  صــدر 

تــاش می کــرد  به نحــوی  از مســلمانان  یــک  هــر 

خــود را بــه قافلــه یــاران پیامبــر خــدا ملحــق ســازد. 

کــه شــوق جهــاد  زنــان نیــز یکــی از اقشــاری بودنــد 

در راه خــدا و یــاری پیامبــر را داشــتند؛ امــا عــدم 

رســول  یــارِی  از  را  آنهــا  نبــرد  میــدان  در  حضــور 

را  نقــش اجتماعــی خــود  و  نکــرد  خــدا منصــرف 

کردنــد. ایفــا  به خوبــی 

یکــی از مهم تریــن مســائل در جبهه هــای نبــرد 

و جهــاد، پشــتیبانی و کمک هــای پشــت جبهــه و 

کــه  نگهــداری از مصدومــان و مجروحــان اســت 

گــر بــه آن توجــه نمی شــد، خســارات ســنگینی  ا

کــه حکــم  بــه ســپاه اســام وارد می شــد. زمانــی 

جهــاد فقــط بــرای مــردان واجــب شــد، شــوق زنــان 

در یــاری پیامبــر و نهضــت اســام، آنهــا را به ســمت 

کــرد تــا بــا همــکاری یکدیگــر  مســجد پیامبــر بســیج 

کننــد. بتواننــد ســپاه اســام را یــاری 

مســجد  در  زنــان  خنــدق  جنــگ  جریــان  در 

مجروحــان  درمــان  بــرای  خیمــه ای  پیامبــر 

ــر رســاندن آب و غــذا بــه  افراشــته بودنــد و عاوه ب

ســپاه اســام، مجروحــان را بــه مســجد می آوردنــد 

کــه در جریــان  و آنهــا را مــداوا می کردنــد. زمانــی 

جنــگ خنــدق ســعدبن ابی وقــاص بــر اثــر تیــری 

ایجاد باب النساء در مسجد النبی برای زنان

دِر  ایجــاِد   ، پیامبــر بــا  زنــان  بیعــت  از  پــس 

»بــاب  به نــام  النبــی  مســجد  در  اختصاصــی 

زنــان  رفت وآمــد  بــرای  پیامبــر  توســط  النســاء« 

بــه مســجد تنهــا نمونــه ای از اهتمــام پیامبــر بــه 

حضــور زنــان در مســجد را نمایــان می ســازد )بــاب 

النســاء دری در ســمت شــرق مســجد النبــی اســت 

کــه بعــد از بــاب جبرئیــل قــرار دارد و پیامبــر بــه 

کــه از آن در خــارج  دختــران و زنــان امــر می کــرد 

النســاء«  »بــاب  اختصــاص  همچنیــن  شــوند(. 

بــه رفت وآمــد زنــان و نهــی مــردان از عبورومــرور 

کیفیــت حضــور زنــان در  از آن نشــان از اهمیــت 

مســجد دارد. حضــور زنــان در مســجد بــه رشــد و 

کمــک می کنــد و می تواننــد عفیفانــه  تعالــی آنــان 

رســالت های اجتماعــی خــود را نیــز انجــام دهنــد.

حضور خدیجه؟اهع؟ در مسجد

، تــا مدت هــا  پــس از آغــاز دعــوت رســمی پیامبــر

ایستادگی و مقاومت در راه پیامبر و اعام حمایت 

از اســام، همــان نمــاز جماعــت ســه نفره ای بــود 

کــه یکــی از آن ســه نفــر خدیجــه؟اهع؟ بــود. هرکــه 

و  ببینــد  را  پیامبــر  دعــوت  رشــد  می خواســت 

حامیــان پیامبــر را بشناســد، اوقــات نمــاز را رصــد 

می کــرد تــا ببینــد پیامبــر چــه تعــداد از اهالــی شــهر 

را بــه اســام جــذب کــرده اســت. لــذا حضــور زنــان در 

ــه یکــی  مســاجد و نمــاز جماعــت از همــان ابتــدا ب

ــان  ــرای زن ــی ب ــش اجتماع ــای نق ــای ایف از عرصه ه

ل شــد. مبــد�

نمــاز  و  مســجد  در  خدیجــه؟اهع؟  حضــور 

حضــور  از  نمایــی  پیامبــر  ســر  پشــت  خوانــدن 
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قلب رسول؟لص؟

بسیاری از "

کانون های 

فرهنگی بانوان، 

هسته های جهادی 

و خدمت رسانی، 

مشاغل محلی و 

منطقه ای بانوان، 

درون مساجد 

سازماندهی 

می شود و شکل 

می یابد

کــه  بــود  آغــاز جنــگ نگذشــته  از  اســت. چیــزی 

مســجد جامــع خرمشــهر یکــی از پایگاه هــای اصلــی 

تجمــع و فعالیــت زنــان در پشــتیبانی از جبهه هــای 

حــق علیــه باطــل شــد. تهیــه غــذا و آذوقــه، دوخــت 

جمــع آوری  بســیجیان،  لبــاس  شستشــوی  و 

بیمــاران،  از  مراقبــت  و  مردمــی  کمک هــای 

گوشــه ای از فعالیت هــای شــیرزنانی اســت کــه یــاد و 

کردنــد. خاطــره زنــان صــدر اســام را زنــده 

الگــوی   مســجد جامــع خرمشــهر خیلــی زود 

کــه دیگــر  گردیــد. طولــی نکشــید  ســایر مســاجد 

و  تجمــع  محــل  شــهرها  بیشــتر  در  مســاجد 

رزمنــدگان  از  حمایــت  بــرای  زنــان  ســازماندهی 

ت قلبــی بــرای  شــد و حضــور زنــان در مســاجد قــو�

کــه از پشــتیبانی های پشــت  مــردان نیــز شــد؛ چرا

جبهــه و امــور رزمنــدگان و بیماران آســوده شــدند.

و اما زنان امروز در مسجد

امــروزه نیــز بســیاری از زنــان همچنــان در پایــگاه 

مشــغول  مســاجد  در  خــود  اجتماعــی  ســنگر  و 

فعالیــت هســتند. بســیاری از کانون هــای فرهنگــی 

خدمت رســانی،  و  جهــادی  هســته های  بانــوان، 

درون  بانــوان،  منطقــه ای  و  محلــی  مشــاغل 

مســاجد ســازماندهی می شــود و شــکل می یابــد. 

مســجد  و  زنــان  میــان  مبــارک  پیونــد  ایــن 

ــان  ــخصیت زن ــای ش ــد و اعت ــب رش ــواره موج هم

در  را  آنــان  ارزش  و  عــزت  بیش ازپیــش  و  بــوده 

اســت. بــرده  بــاال  همــگان  چشــم 

ایفــای  در  ســرزمینمان  زنــان  همــۀ  کــه  امیــد 

پیــروز  و  ســربلند  خــود  اجتماعــی  نقش هــای 

باشــند 

کــرده بــود، مجــروح شــد، پیامبــر  کــه بــه او اصابــت 

النبــی  بــه خیمــه رفیــده در مســجد  را  فرمــود او 

کننــد. ببرنــد تــا از او مراقبــت و مداوایــش 

حضور زنان در جهاد دفاع مقدس

نــگاه  بازخوانــی  و  اســامی  انقــاب  ظهــور  بــا 

حکومتــی و اجتماعــی اســام، هویــت اجتماعــی 

زن رشــد و ارتقــا یافــت و زنــان در جامعــه بــا حفــظ 

عفــت حضــور گســترده تری یافتنــد. نگاه هــای راقــی 

امــام خمینــی؟حر؟ و امتــداد آن در بیانــات آیــت الل�ّ 

بــرای  تمدنــی  افقــی  ظهــور  موجــب  خامنــه ای 

زنــان گشــت و موجــب شــد عاوه بــر شــئون فــردی 

جامعــه  در  زنــان  فرزنــد،  تربیــت  و  خانــه داری  و 

کننــد. پیــدا  اســامی جایــگاه منحصربه فــردی 

اعتراضــات مــردان و زنانــی کــه منجــر بــه انقاب 

از  صیانــت  و  حفــظ  بــه  انقــاب  از  پــس  گردیــد، 

ل شــد. هیــچ زن و مــردی  گرانبهــا مبــد� گوهــر  ایــن 

ک و آنچــه  نمی توانســت نســبت بــه ایــن آب و خــا

برایــش خون هــا ریختــه شــده بی تفــاوت باشــد.

بــار  تحمیلــی  جنــگ  آغــاز  و  انقــاب  پیــروزی 

دیگــر محــل آزمــون زنــان غیــور و مجاهــدی بــود 

م متوجــه آنــان  کــه فرمــان حضــور در خــط مقــد�

کــه بــرای انقــاب ماه هــا و روزهــا  نبــود؛ امــا آنــان 

مشــغول مبــارزه بودنــد، در برابــر حملــه دشــمن 

گذاشــتن  دســت  روی  دســت  و  ســکوت  بعثــی 

نداشــت! معنایــی 

ــه کارزار  ــار دیگــر محــل عبــادت و خانــۀ خــدا ب ب

تــاش و فعالیــت بــرای جبهه هــای نبــرد تبدیــل 

شــد. »مســجد« خاســتگاه همیشــگی حرکت هــای 

بــوده  کنــون  تا اســام  صــدر  از  زنــان  اجتماعــی 
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بــوده  مادرانــی  دغدغــه  همــواره  فرزنــد  تربیــت 

کــه بیــش از جســم، بــه روح و هویــت فرزنــد  اســت 

خــود توجــه داشــته اند. حضــور انســان های بــزرگ 

کــه  در جامعــه مرهــون زحمــات مادرانــی اســت 

عمــر خــود را بــرای تربیــت فرزنــد خــود گذاشــته تــا 

روح او را پــرورش دهنــد.

در ایــن میــان ســرآمد همــۀ مــادران زنــی اســت از 

تبــار نــور کــه میوه هــای بــاغ او زمیــن و زمــان را زیــر و 

رو کــرده و عالــم و آدم را مجــذوب خــود ســاخته اند. 

زهرا؟اهع؟، حســنین را حســنین ســاخت.

ودیعه هــای  کنیــم  فکــر  گــر  ا اســت  ســادگی 

از میــان خــوِد مــردم و از  کــه خــدا  آنــان  الهــی و 

مجتبی شفیعی

در مدرسه مادری حضرت زهرا

نقاشی رنگ روغن، اثر استاد حسن روح االمینی
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، آنها " هر بار مادر

را »نور دیدگانم« و 

»میوه دلم« صدا 

می زند و در لحظۀ 

دیدار آنها را در 

آغوش می کشد و 

می بوسد

درس بندگی

محبــت و احساســات مادرانــه، خــود مــادر را 

نیــز تحــت تأثیــر قــرار می دهــد و نمی توانــد فرزنــد 

را در ســختی ببینــد. امــا کیســت کــه ندانــد ســختی 

بــا زندگــی و خلقــت انســان در هــم آمیختــه شــده 

شــدت  و  ســختی  از  گریــزی  را  دنیــا  زندگــی  و 

کــه مــادر بیــن دوراهــی محبــت  نیســت؟! حــال 

روش  می گیــرد،  قــرار  زندگــی  ســختی  و  مادرانــه 

زهــرا؟اهع؟ تربیــت عاقانــه اســت.

کــودک ســختی دارد  بــرای  و عبــادت  بندگــی 

و شــاید شــیرینی صحبــت بــا پــروردگار را هماننــد 

مــادر نچشــد؛ امــا دختــر پیامبــر شــب قــدر مــاه 

گــر  ا احیــا می پــردازد.  بــه  فرزنــدان  بــا  را  رمضــان 

ــا  ــورت آنه ــه ص ــرد، آب ب گی ــرا  ــواب ف ــنین را خ حس

پاشــیده و آنهــا را بــرای احیــا بیــدار نگــه مــی دارد.

درس ایثار

حســادت  بنــد  از  را  فرزنــد  می تــوان  چگونــه 

داد؟!  نجــات  خودخواهــی  و  منفعت طلبــی  و 

کــه طعــم ایثــار و ازخودگذشــتگی را بــه او  زمانــی 

. نید بچشــا

امــا روش فاطمــی بــرای درس ازخودگذشــتگی 

توصیــه  ایثــار  بــه  ایشــان  اســت.  شــنیدنی 

محاســن  از  فقــط  فرزندانــش  بــرای  یــا  نمی کنــد 

بــه  عملــی  بلکــه  نمی گویــد؛  ازخودگذشــتگی 

کــدام فرزنــدی  فرزندانــش ایثــار را نشــان می دهــد. 

ــد و  ــوش ده گ ــن  ــرف والدی ــه ح ــط ب ــه فق ک ــت  اس

بــه رفتــار خــود والدیــن نــگاه نکنــد؟ مگــر می شــود 

فرزنــد  بــه  نباشــیم،  آن  عامــل  خــود  کــه  را  کاری 

گیــرد؟ کنیــم و او نیــز یــاد  توصیــه 

جنــس خــوِد مــردم برانگیخــت، بــا معجــزه اســوه 

گــر ســاده نباشــیم می تــوان از دریــای  شــده اند. ا

از  تربیــت فاطمــی جرعه هــا نوشــید و در زندگــی 

گرفــت. بــرای تربیــت فرزنــد بهره هــا  او  ســیره 

سراســر زندگــِی بضعــه پیامبــر درس اســت بــرای 

کــه بتوانــد  کوتاه تــر از آن اســت  مــا. ایــن نوشــته 

بیــش از جرعــه ای تحمــل کنــد. حــال در ســیره اش 

درس  چگونــه  الحســنین  ام  ببینیــم  و  بنگریــم 

چگونــه  آموخــت.  خــود  فرزنــدان  بــه  مقاومــت 

اقامــۀ  بــرای  کــه  کــرد  تربیــت  فرزنــدی  می تــوان 

ــز و  حــق و ایســتادگی در مقابــل باطــل از هیچ چی

باشــد. نداشــته  هراســی  هیچ کــس 

درس محبت

انســان بنــده انــس اســت و انــس جــز بــا محبــت 

حاصــل نمی شــود. چگونــه فرزنــد در خانــواده آرام 

می گیــرد و از تاطم هــای جامعــه رهایــی می یابــد؟ 

کــه او را در آغــوش محبــت انــدازد. بــا محیطــی 

ســیره تربیتــی زهــرا؟اهع؟ مملــو از محبتــی اســت 

خــود  امــن  ســاحل  بــه  را  کــس  هــر  کــه  بیکــران 

و  خــدا  رســول  ذریــه  بــه  رســد  چــه  می کشــاند؛ 

را.  پیامبــر  نوه هــای 

فرزنــدان آن حضــرت غــرق در محبت انــد و هــر 

، آنهــا را »نــور دیدگانــم« و »میــوه دلــم«  بــار مــادر

صــدا می زنــد و در لحظــۀ دیــدار آنهــا را در آغــوش 

آهویــی  محبتــی  چنیــن  می بوســد.  و  می کشــد 

ــا را نیــز بــه دامــن ایــن خانــواده می کشــاند و  گریزپ

سرشــار از اعتمــاد بــه نفــس می کنــد؛ چــه رســد بــه 

کــه سراســر نــور اســت. طفلــی 
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"
چگونه می توان 

فرزند را از بند 

حسادت و 

منفعت طلبی 

و خودخواهی 

نجات داد؟! زمانی 

که طعم ایثار و 

ازخودگذشتگی را به 

او بچشانید

درس معرفت

درســت  ارزش هــای  ایجــاد  دنبــال  مــا  همــۀ 

در فرزنــد خــود هســتیم؛ امــا ارزش هــای بینشــی 

داد.  انتقــال  فرزنــد  بــه  به راحتــی  نمی تــوان  را 

و  عمیــق  بینــش  به همــراه  ذوق،  و  خاقیــت 

تربیتــی  ســیره  گی هــای  ویژ از  واال،  ارزش هــای 

می باشــد. فاطمــی 

از  یکــی  او  بــه  توجــه  و  فرزنــد  بــا  کــردن  بــازی 

اصــول الزم بــرای تربیت اســت. زهــرای مرضیه؟اهع؟ 

از همیــن فرصــت نیــز بهتریــن بهــره را می گیــرد و 

کــودک خــود را بــا ارزش هــا آشــنا می کنــد. اشــعاری 

گویــای  کــه هنــگام بــازی بــا فرزنــد می خوانــد، خــود 

همیــن مطلــب اســت:

باَك يا َحَسن
َ
شِبه أ

َ
أ

ع َعِن الحّق الرَسن
َ
ِاَوخل

 ذا َمنن
ً
ِاَوعُبد ِإلها

َولا تواِل ذا الأَحن

تــکان  را  حســن؟ع؟  فرزنــدش  فاطمــه؟اهع؟ 

مــی داد و می گفــت: حســن جــان! ماننــد پــدرت 

گــردن حــق بــردار ]حــق را  بــاش و ریســمان را از 

کــن  کــن[. خــداِی احســان کننده را پرســتش  آزاد 

، دوســتی ]و رفاقــت[  کینه تــوز و بــا افــراد دشــمن و 

مکــن.

تمام نشــدنی  بحــری  زهــرا؟اهع؟  تربیتــی  ســیره 

ســیراب  را  عالمــی  آن  از  جرعــه  هــر  کــه  اســت 

می کنــد و بــر هــر مــادری الزم اســت در ایــن دریــای 

نامتناهــی بنگــرد تــا بتوانــد مروارید هــای خــود را 

بــاغ خویــش را هماننــد  کنــد و میوه هــای  صیــد 

بچینــد  فاطمــه؟اهع؟ 

فرزندانــش نشــان  بــه  را  ایثــار  زهــرا؟اهع؟ درس 

ــه  ــبش هم ــاز ش ــوت نم ــه در قن ک ــگاه  ــد؛ آن می ده

م مــی دارد و بــرای ســؤال فرزنــدش  را بــر خــود مقــد�

ازخودگذشــتگی را برایــش بازگــو می کنــد.

درس توجه به فرزند

هیــچ فرزنــدی احســاس هویــت و مفیــد بــودن 

نخواهــد کــرد، مادامــی کــه والدین او را به رســمیت 

ــدا  ــود را پی ــد خ ــه فرزن ک ــی  ــن جای ــند. اولی نشناس

کــرد و از محیــط بازخــورد می گیــرد، درون  خواهــد 

کنــش والدیــن بــر شــکل گیری  خانــواده اســت و وا

کامــًا مســتقیمی دارد. هویــت فرزنــد تأثیــر 

زهــرا؟اهع؟ فرزنــدان خــود را هنــگام شــکوفایی، 

کــودک نمی پنــدارد، بــه آنــان توجــه می کنــد و آنهــا 

را جــدی می گیــرد، در خــال امــور زندگــی بــرای 

آنهــا وقــت می گــذارد تــا آنهــا خــود را بــه او نشــان 

ــد. دهن

بیشــتر  ســال  پنــج  کــه  هنگامــی  حســن؟ع؟ 

نداشــت، هــر روز بــه مســجد می رفــت و هــر آنچــه 

پیامبــر بــه زبــان جــاری می ســاخت، حفــظ و بــرای 

مــادر بی کم وکاســت بازگــو می کــرد و بــا اســتقبال 

آمــدن  هنــگام  می شــد.  مواجــه  مــادر  توجــه  و 

فاطمــه؟اهع؟،  نیــز  خانــه  بــه  امیرالمؤمنیــن؟ع؟ 

باخبــر  بــود  فرمــوده  پیامبــر  آنچــه  از  را  ایشــان 

می ســاخت. روزی امیرالمؤمنیــن؟ع؟ بــا تعجــب 

کــه در مســجد  خطــاب بــه همســرش فرمــود: تــو 

گاهــی؟  نبــودی، چگونــه از صحبت هــای پیامبــر آ

آنچــه  هــر  روز  هــر  حســنم  فرمــود:  فاطمــه؟اهع؟ 

می گویــد. برایــم  می گویــد،  مســجد  در  پیامبــر 
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نقاشی رنگ روغن، اثر استاد حسن روح االمینی
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"
حضرت زهرای 

مرضیه؟اهع؟ از تمام 

ظرفیت امکاناتی 

خود در دفاع از 

حریم امام و ولّی 

خود بهره جست. 

حضرت در عرصه 

فعل و عمل بدنی 

)سپر قرار دادن 

بدن خود در ورود 

دشمن به خانه و 

آسیب دیدن در این 

عرصه( سنگ تمام 

گذاشتند

دفاع از منظر امکانات عملی بشری

گــروه امکانــات  گــر امکانــات بشــری را بــه دو  ا

فعلــی و بدنــی، و امکانــات قولــی و کامــی تقســیم 

از  کلــی  گونــه  بــه همیــن دو  نیــز  دفــاع  نماییــم، 

هــر  شــود.  تقســیم  می توانــد  بشــری  امکانــات 

اســتفاده  بــا  می توانــد  انســان  کــه  فعلــی  دفــاع 

هــر  و  اول  گــروه  در  دهــد،  انجــام  خــود  بــدن  از 

کام صــورت پذیــرد، در  بــا ســخن و  کــه  دفاعــی 

بررســی  مــورد  ادعــای  می گیــرد.  قــرار  دوم  گــروه 

کــه حضــرت زهــرای  در ایــن نوشــتار ایــن اســت 

مرضیــه؟اهع؟ از تمــام ظرفیــت امکاناتــی خــود در 

دفــاع از حریــم امــام و ولــی� خــود بهــره جســت. 

)ســپر  بدنــی  عمــل  و  فعــل  عرصــه  در  حضــرت 

بــه  دشــمن  ورود  در  خــود  بــدن  دادن  قــرار 

کریمانی میثم 

سبک شناسی دفاع از والیت
با توجه به خطبه فدکیه

کــه هرچنــد  کوتــاه، امــا پربرکــت و درس آمــوز حضــرت فاطمــه زهــرا؟اهع؟ بخشــی اســت  بخــش پراهمیــِت زندگانــِی 

کوتاهــی از عمــر حضرتــش را شــامل می شــود، ولــی به لحــاظ عمــق و اهمیــت در تاریــخ  به لحــاظ طــول زمــان مــدت 

کالمــی و تاریخــی یکــی از پرارجاع تریــن  و معــارف شــیعه جایگاهــی ویــژه دارد؛ به نحوی کــه در حیطــه مباحــث 

نقــاط تاریــخ شــیعه در نقطــه تفــارق میــان شــیعه و ســنی، یعنــی بحــث امامــت و والیــت اســت. ســیره فاطمــه زهــرا؟اهع؟ 

کــه حضرتــش، هــم به لحــاظ مقــام معنــوی و هــم به لحــاظ  ســیره ای محــوری در تاریــخ اســالم اســت؛ بــه ایــن جهــت 

توجــه ویــژه پیامبــر بــه ایشــان و خانــواده اش شــخصیتی محــوری در تاریــخ اســالم اســت.

در ایــن نوشــتار بــر آن هســتیم بــا نــگاه بــه یکــی از مهم تریــن بخش هــا از ســیره و ســخنان حضــرت، یعنــی خطبــه 

کنیــم. ــه  ــاره نحــوه دفــاع ایشــان از امــام جامعــه و جایــگاه والیــت ارائ ــه، تحلیلــی درب فدکی
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یکی از مهم ترین "

عناصر بسیار حائز 

اهمیت، هم در 

گفتاری و  دفاع 

کالمی و هم در دفاع 

عملی و بدنی، این 

است که مخاطب 

شما بتواند به 

پیشینه و گذشته 

و حال فعلی شما 

کند. جلب  اعتماد 

اعتماد مخاطب 

بسیار مهم و حیاتی 

گونه فعل یا  در هر 

گفتار دفاعی است

بایــد  گفتــاری مخاطــب  اســت. در عرصــه دفــاع 

کــه شــما  ایــن اعتمــاد را بــه شــما داشــته باشــد 

شــما  کام  و  نیســتید  او  دادن  فریــب  حــال  در 

دروغ و خــاف واقــع نیســت. فراهــم آوردن ایــن 

گزافه گویــی  زمینــه ذهنــی بــدون شــک و بــه دور از 

و  گفتــاری  دفاعــی  کتیــک  تا بخــش  مهم تریــن 

گــر ایــن زمینــه ذهنــی بــرای  بدنــی اســت. چــه ا

مخاطــب ایجــاد نشــده باشــد یــا به عکــس، ذهــن 

کام  بــه صــدق  مخاطــب شــما هیــچ اعتمــادی 

نــزد  به نوعــی  یــا  باشــد  نداشــته  شــما  گفتــار  و 

کــه اعمــال  بــه فــردی مشــهور باشــید  مخاطــب 

گــزاف و بــدون حکمــت از او ســر می زنــد، هرگــز در 

گروهــی موفــق  مدافعــه خــود از فــرد یــا جبهــه و 

گفتــار یــا فعــل شــما اثــری  نخواهیــد بــود و ای بســا 

معکــوس نیــز در ذهــن مخاطــب خواهــد داشــت. 

بــا  زهــرا؟اهع؟  بــه همیــن جهــت حضــرت فاطمــه 

هوشــمندی تمــام در اوایــل خطبــه خــود بــه دو 

»ُثــّمَ  فرمودنــد:  و  نمودنــد  اشــاره  مهــم  مســئله 

ــٌد  ِبــي ُمَحّمَ
َ
ــي َفاِطَمــُة َو أ ِ

ّ ن
َ
ُمــوا أ

َ
ــاُس اْعل َهــا الّنَ ّيُ

َ
ــْت أ

َ
َقال

ْفَعــُل 
َ
ا أ

َ
 َو ل

ً
طــا

َ
 َغل

ُ
ُقــول

َ
 َمــا أ

ُ
ُقــول

َ
ا أ

َ
 َو ل

ً
 َو َبــْدوا

ً
 َعــْودا

ُ
ُقــول

َ
أ

ْم 
ُ

ْنُفِســك
َ
ــْن أ  ِم

ٌ
ــول ــْم َرُس

ُ
ــْد جاَءك َق

َ
، ل

ً
ــَططا ــُل َش ْفَع

َ
ــا أ َم

ــَن  ُمْؤِمِني
ْ
ــْم ِبال

ُ
ْیك

َ
ــٌص َعل ي ــْم  َحِر ــا َعِنّتُ ــِه م ْی

َ
ــٌز َعل ي َعِز

ــي ُدوَن  ِب
َ
ــوُه َتِجــُدوُه أ وُه  َو َتْعِرُف ــِإْن َتْعــُز ُؤٌف َرِحیــٌم . َف َر

م «. 
ُ

ِنَســاِئك

دختــر  مــن  بدانیــد  مــردم  ای  اینکــه  اول   

امین تریــن  کــه  پیامبــری  هســتم؛  محمــد؟لص؟ 

امیــن  و  صداقــت  و  بــود  مــردم  صادق تریــن  و 

بودنــش مشــهور بــود. بدانیــد مــن نیــز ایــن صــدق 

ســنگ  عرصــه(  ایــن  در  دیــدن  آســیب  و  خانــه 

مطلــب  ایــن  اســام  تاریــخ  در  گذاشــتند.  تمــام 

ــه وقتــی اصحــاب  ک به صراحــت نقــل شــده اســت 

گرفتــن  ســقیفه، امیرالمؤمنیــن؟ع؟ را بــرای بیعــت 

بــه مســجد می بردنــد، حضــرت زهــرا؟اهع؟ آن قــدر 

دشــمنان  از  برخــی  اینکــه  تــا  نمودنــد  مقاومــت 

متوســل بــه خشــونت شــده و بــا ضــرب و شــتم 

توانســتند مقاومــت حضــرت را در هــم شــکنند. 

کــه می تــوان ایــن بخــش  در عرصــه ســخن و کام 

را به نوعــی جهــاد تبییــن فاطمــی نــام نهــاد نیــز 

امــام خــود  از  دفــاع جانانــه ای )خطبــه فدکیــه( 

داشــتند. ایــن مطلــب نیــز در تاریــخ نقــل شــده کــه 

امیرالمؤمنیــن؟ع؟ شــب ها حضــرت فاطمــه؟اهع؟ 

را بــر مرکــب ســوار نمــوده و بــه دِر خانــه انصــار و 

مهاجــر می رفتنــد و امــام علــی و فاطمــه زهــرا؟امهع؟ 

بــا قــدرت کام و اســتدالل از جایــگاه والیــت دفــاع 

آنــان  بــه  را  علــی؟ع؟  امــام  حــق  و  می نمودنــد 

می کردنــد. گوشــزد 

کتیک های دفاعی حضرت در دفاع از  تا

والیت )جهاد تبیین فاطمی(

فراهم آوردن زمینه های ذهنی 1 

حائــز  بســیار  عناصــر  مهم تریــن  از  یکــی 

کامــی و هــم  گفتــاری و  اهمیــت، هــم در دفــاع 

کــه مخاطــب  در دفــاع عملــی و بدنــی، ایــن اســت 

شــما بتوانــد بــه پیشــینه و گذشــته و حــال فعلــی 

کنــد. جلــب اعتمــاد مخاطــب بســیار  شــما اعتمــاد 

گفتــار دفاعــی  گونــه فعــل یــا  مهــم و حیاتــی در هــر 
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"
حضرت فاطمه 

زهرا؟اهع؟ در بخشی 

از خطبه فدکیه به 

ظهور حضرت رسول 

کرم؟ص؟ به عنوان  ا

ناجی جامعه از 

پلیدی های اخالقی 

و نجات دهنده مردم 

از آتش دوزخ اشاره 

نمودند و علی؟ع؟ 

را بزرگ ترین حامی 

این مسیر الهی 

معرفی فرمودند

ِبُبَهــِم   ُمِنــَي  ْن 
َ
أ َبْعــَد  َو  ِتــي 

َّ
ال َو  ــا  َتّيَ

َّ
الل َبْعــَد  ــٍد  ِبُمَحّمَ

ِكَتــاِب  
ْ
ال ْهــِل 

َ
أ َمــَرَدِة  َو  َعــَرِب 

ْ
ال ُذْؤَبــاِن  َو  َجــاِل  لّرِ

َنَجــَم  ْو 
َ
أ ــُه   الّلَ َهــا 

َ
ْطَفأ

َ
أ َحــْرِب 

ْ
ِلل  

ً
نــارا ْوَقــُدوا 

َ
أ مــا 

َّ
ل

ُ
ك

ُمْشــِرِكيَن  َقــَذَف 
ْ
ْو َفَغــَرْت َفاِغــَرٌة ِمــَن ال

َ
ــْیَطاِن أ

َ
َقــْرُن الّش

َجَناَحَهــا   
َ
َيَطــأ َحتَّــى  ِفــئ  

َ
َيْنك ا 

َ
َفــل َهَواِتَهــا 

َ
ل فِــي  َخــاُه 

َ
أ

 فِــي َذاِت 
ً
ــُدودا

ْ
َهَبَهــا ِبَســْیِفِه َمك

َ
ْخَمِصــِه  َو ُيْخِمــَد ل

َ
ِبأ

ــه«.  ــوِل الّلَ ــْن َرُس  ِم
ً
ــا يب ــِه َقِر ــِر الّلَ ْم

َ
ِــي أ  ف

ً
ــدا ــِه ُمْجَتِه الّلَ

این همــه  از  خــود  پیغمبــر  توســط  را  شــما 

کــت نجــات بخشــید، و هرچــه شــعله  پســتی و ها

خداونــد  می تافتنــد،  را  خــاف  و  جنــگ  آتــش 

خاموشــش می کــرد. و هــرگاه شــیطان شــاخ خــود 

مشــرکان  از  گروهــی  توســط  یــا  می کــرد  بیــرون  را 

بــرادر  را می گشــود،  و عــداوت خــود  بغــض  زبــان 

دفــع  و  مقابلــه  بــرای  را  ابی طالــب  علی بــن  او 

آن  از  هیچ کــدام  از  او  و  می فرمــود،  اعــزام  آنهــا 

مأموریت هــا بی نتیجــه بازنمی گشــت و بــال و پــر 

گذاشــته و شــعله های  دشــمن را زیــر پــای خــود 

خامــوش  خــود  شمشــیر  بــا  را  مخالفــان  آتــش 

می ســاخت، و بــا خلــوص نیــت و فقــط بــرای خــدا 

کــرده و نهایــت کوشــش را  تحمــل آن ســختی ها را 

می نمــود. وی نزدیك تریــن مــردم بــه پیامبــر و آقــا 

و َســرور اولیــاء الل�ّ بــود.

را  علــی؟ع؟  حضــرت  فضائــل  زمینــه  ایــن  در 

ــه  ــن و ب ــی تبیی ــیر اله ــر و مس ــاع از راه پیامب در دف

مهم تریــن  علــی؟ع؟  کــه  نمودنــد  گوشــزد  مــردم 

بــود.  ؟لص؟  الل�ّ رســول  زمــان  در  حــق  مدافــع 

کــه حــق الهــی او پایمــال و  لــذا شایســته نیســت 

شــود  انگاشــته  نادیــده 

لــذا  بــرده ام.  ارث  بــه  ایشــان  از  را  امانــت داری  و 

نمودنــد  تصریــح  خــود  کام  صــدق  بــه  حضــرت 

صفــات  ایــن  منکــر  مــردم  از  هیچ یــک  قضــا  از  و 

حضــرت نبودنــد. حضــرت در کام خــود فرمودنــد 

صــدق  ســِر  از  و  یکدســت  تمامــًا  مــن  گفتــار  کــه 

 
ُ

ــول ُق
َ
ــت: »أ ــه دور اس ــتی ب ــط و نادرس ــت و از غل اس

.»
ً
طــا

َ
 َغل

ُ
ُقــول

َ
 َمــا أ

ُ
ُقــول

َ
ا أ

َ
 َو ل

ً
 َو َبــْدوا

ً
َعــْودا

کــه طبــق آیــه قــرآن از خــود  دوم آن پیامبــری 

شــما بــود و ســختی های شــما بــرای او ســخت و 

گــران بــود و بــر هدایــت شــما حریــص و بــر شــما 

رئــوف و مهربــان بــود، پــدر مــن بــود؛ نــه یکــی از 

ــد  ــا ایــن کام درصــدد بودن ــان شــما. حضــرت ب زن

ســخن  نماینــد  کیــد  تأ ضمنــی  به صــورت  کــه 

ــر صفــت صــدق و درســتی، حــاوی  ایشــان عاوه ب

و  رأفــت  ســِر  از  و  هدایــت  جهــت  و  خیرخواهــی 

کــه ایــن نیــز در ایجــاد  مهربانــی بــرای امــت اســت 

دارد. قابل توجهــی  بســیار  اثــر  موافــق  زمینــه 

کتیک تبیین فضائل و سوابق 2  تا

دفاع شونده

کتیک هــای دفــاع، رجــوع  یکــی از مهم تریــن تا

ــه پیشــینه و ســوابق خــوب دفاع شــونده اســت.  ب

از خطبــه  زهــرا؟اهع؟ در بخشــی  حضــرت فاطمــه 

کــرم؟لص؟  ا رســول  حضــرت  ظهــور  بــه  فدکیــه 

به عنــوان ناجــی جامعــه از پلیدی هــای اخاقــی و 

نجات دهنــده مــردم از آتــش دوزخ اشــاره نمودنــد 

و علــی؟ع؟ را بزرگ تریــن حامــی ایــن مســیر الهــی 

ــى 
َ
ــُه َتَبــاَرَك َو َتَعال ــُم الّلَ

ُ
ْنَقَذك

َ
معرفــی فرمودنــد: »َفأ
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پیــش  را  خــود  فرزنــد  مریــم؟اهع؟  حضــرت  پــدر 

کــرده  نــذر  معبــد  در  خدمــت  بــرای  تولــدش  از 

خادمــه  تولــد  از  پــس  مریــم؟اهع؟  حضــرت  و  بــود 

گشــت. در تاریــخ اســام نیــز  معبــد یکتاپرســتان 

را  عالــم  زنــان  بهتریــن  بــه  خدمــت  توفیــق  زنــی 

ایــن  بــود.  برخــوردار  واال  مقامــی  از  کــه  داشــت 

کــه توســط پیامبــر بــرای کمــک و یــارِی بانــوی  زن 

فرســتاده  زهــرا؟اهع؟  حضــرت  منــزل  بــه  عالمیــن 

از  حدیــث  راوی  فضــه  داشــت.  نــام  فضــه  شــد، 

حضــرت زهــرا؟اهع؟ بــود و بــر طــب و کیمیــا و خطابــه 

قــرآن  حافظــان  ازجملــه  او  داشــت.  تســلط  نیــز 

کــه پاســخ برخــی ســؤاالت را  نیــز بــود؛ به گونــه ای 

آیــات قــرآن بیــان می داشــت. بــه ایــن  براســاس 

کنیــد: توجــه  داســتان 

کــرد.  برانــداز  را  پیــرزن  ســراپای  پرسشــگرانه 

کــرد، شــالش  کــه ســنگینِی نــگاه او را حــس  پیــرزن 

ابوالقاســم  کــرد.  جابه جــا  شــانه هایش  روی  را 

بــود،  شــده  طــاق  طاقتــش  دیگــر  کــه  قشــیری 

کــه هســتید؟ زن به آرامــی  محکــم پرســید: شــما 

بگــو  ُمــوَن؛1 
َ
َيْعل َفَســْوَف  َســلاٌم  ُقــْل  »َو  گفــت: 

می شــوند«.  گاه  آ بــه زودی  کــه  ســامت  بــه 

ابوالقاســم متوجــه شــد فرامــوش کــرده ســام کنــد. 

گفــت: مــرا ببخشــید. ســام  علیکــم. خجالــت زده 

آمــده  از پاســخ قرآنــی پیــرزن بــه وجــد  کــه  او 

و  کیســت  او  بدانــد  شــد  مشــتاق  بیشــتر  بــود، 

اینجــا چــه می کنــد. لــذا شــتاب زده ادامــه داد: در 

به آرامــی قدمــی  زن  بیابــان چــه می کنیــد؟  ایــن 

گفــت: »َوَمــْن  کنــار اســب او رد شــد و  برداشــت و از 

را خــدا  لــه؛2 هرکــس  ُمِضــٍلّ  ِمــْن  ــُه 
َ
ل َفَمــا  اهلُل  يْهــِد 

نخواهــد  برایــش  گمراه کننــده ای  کنــد،  هدایــت 

بــود«.

ابوالقاســم افســار اســب را در دســتش جابه جــا 

آدمیــان  از  پرســید:  قبــل  از  متعجب تــر  و  کــرد 

هســتی یــا از طایفــه جنــی؟ پیــرزن که از او رد شــده 

يَنَتكــْم؛3 ای  بــود جــواب داد: »يــا َبِنــى آَدَم ُخــُذوا ِز

فرزنــدان آدم زیورهــای خــود را بــه خــود برگیریــد«.

محمد محمودی

کتاب معرفی 

شبیه مریم
اثر اکرم صادقی



61

شماره9
پاییز1401

و ادب آمــوزی و معرفت آمــوزی او از اهل بیــت؟مهع؟ 

کــه  روایت هایــی نــاب بیــان می کنــد؛ روایت هایــی 

از آفریقــا تــا مدینــه را شــامل می شــود و در میــان 

آن، بخش هایــی از زندگــی اهل بیــت؟مهع؟ نیــز بــه 

می آیــد.  تصویــر 

کــرم صادقــی  رمــان شــبیه مریــم بــه قلــم خانــم ا

و بــه همــت انتشــارات جمکــران بــه چــاپ رســیده 

همراهــی  کتــاب  ایــن  خوبی هــای  از  اســت. 

تصویرهــای ســاده بــرای انتقــال بهتــر روایــت اســت 

کــه آقــای محمــد صــادق آنهــا را کشــیده اســت 

پی نوشت

1. سوره زخرف، آیه 89.

، آیه 37. 2. سوره زمر

3. سوره اعراف، آیه 31.

4. سوره فصلت، آیه 44.

5. سوره آل عمران، آیه 97.

6. سوره ق، آیه 38.

کجــا می آیــی؟ پیــرزن عصایــش را داخــل  - از 

گام  بــه آن  بــا تکیــه  کــرد و  ماســه های روان فــرو 

اٍن 
َ
َمــك ِمــْن  »ُيَنــاَدْوَن  گفــت:  و  برداشــت  بلنــدی 

می شــوند«.  دعــوت  دور  مکانــی  از  َبِعیــٍد؛4 

کــه از جمــات قرآنــِی پیــرزن و تســلط  ابوالقاســم 

بــا  بــود  شــده  شــگفت زده  قــرآن  آیه هــای  بــر  او 

پرســید: ســماجت 

ِحــّجُ  ــاِس  الّنَ ــى 
َ
َعل ــِه  »َوِلّلَ مــی روی؟  کجــا  بــه   -

َبیــِت مــن إســتطاع إلیــه ســبيلًا؛5 بــرای خــدا، حــج 
ْ
ال

ــه توانایــی  کعبــه برعهــده مــردم اســت؛ هرک ــه  خان

رســیدن بــه آنجــا را داشــته باشــد«.

کاشــانه ات بیــرون  - چنــد روز اســت از خانــه و 

ْرَض َوَمــا 
َ
أ

ْ
ــَماَواِت َوال ْقَنــا الّسَ

َ
َقــْد َخل

َ
آمــده ای؟ »َول

و  زمیــن  و  آســمان ها  مــا  يــاٍم؛6 
َ
أ ِة  ِســّتَ فِــى  َبیَنُهَمــا 

آنچــه را میــان آنهاســت، در شــش روز آفریــد«.

از  زیبــا  روایت هایــی  مریــم  شــبیه  کتــاب 

ابتــدای زندگــی ایــن خادمــه را نقــل می کنــد و از 

حال وهــوا و شــوق او بــرای خدمــت در ایــن منــزل 
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همــواره  تاریــخ  برجســته  چهره هــای  کــه  گرچــه  ا

مــورد ظلــم واقــع شــده اند و تــاش شــده اســت 

کــه چهــره آنهــا در میــان صفحــات تاریــخ پوشــیده 

کــه مانــده بــه انــدازه ای عمیــق  شــود، امــا آنچــه 

کــه نــور را بــه دل هــر جوینــده ای بتابانــد.  اســت 

کمــال ادیــب،  نویســنده ای  ایــن بــار آقــای ســید 

کتاب هــای  سال هاســت  کــه  عــراق  اهــل  و  توانــا 

بــا  را  اســامی  تاریــخ  و  فرهنــگ  از  مختلفــی 

اهل بیــت؟مهع؟  زندگانــی  از  جدیــد  نگاه هــای 

زهــرا؟اهع؟  زندگانــی حضــرت  کــرده، ســراغ  تلفیــق 

رفتــه و ســعی نمــوده اســت بــا ادبیاتــی زیبــا بــه 

زهــرا؟اهع؟  حضــرت  نــور  از  پــر  و  ملکوتــی  زندگــی 

ابوالقاســم  ســید  توســط  کتــاب  ایــن  بپــردازد. 

شــاعر  و  نویســنده  مترجــم،  )ژرفــا(  حســینی 

اصلــی  نــام  اســت.  شــده  ترجمــه  فارســی زبان 

در  به زیبایــی  کــه  بــوده  صدیقــه  کانــت  و  کتــاب 

کام مترجــم تغییــر یافتــه اســت. در ایــن اثــر تــاش 

کلیشــه های تاریخ نویســان،  شــده اســت بــه دور از 

داســتان پردازان، اســاتید ادبیــات و واژه پــردازان 

نمایــش  بــه  را  درد  از  پــر  زندگــی  از  تصویــری 

داســتان،  بیــان  در  نویســنده  کلمــات  بگــذارد. 

می نشــیند.  جــان  بــه  و  اوســت  دل  از  برآمــده 

در  آنچــه  پایــه  بــر  و  مســتند  را  تاریخــی  وقایــع 

روایــات آمــده و بــا اســتفاده از منابــع روایــی چــون 

، بحــار  الســیره النبویــه، المختصــر فــی اخبــار البشــر

کــرده و خیــال  ، و بیــت االحــزان بازنویســی  االنــوار

محمد محمودی

کتاب معرفی 

بهشت ارغوان
کمال ادیب اثر سید 
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شماره9
پاییز1401

کــه هنگامــه رحلــت نزدیــك اســت  بــود  دریافتــه 

کــه بــا شــاخه های نخــل در »بقیــع«  و خانــه ای 

اســت:  فاطمــه  پناهــگاه  اینــك  بــود،  برافراشــته 

خانــه انــدوه و رنــج. آن خانــه بــه چشــم خویــش 

و  اســت  افســردن  حــال  در  شــمع  کــه  می دیــد 

ســتاره در حــال کوچیــدن و آفتــاب در حــال افــول؛ 

گرمــا و روشــنایی و امیــد را در همه ســو  کــه  آفتابــی 

کْنــد.  می پرا

کــه از  آری، فاطمــه بــه ســکوت پنــاه بــرد و آنــان 

گایــه داشــتند، دیگــر صــدای نالــه ای  گریه هــای او 

برمی خاســت  شکســته  قلبــی  ژرفــای  از  کــه  را 

نشــنیدند« 

خــود را نیــز در میــان نوشــته های کتــاب قــرار داده 

زندگــی  از  پرفرازونشــیب  دوران  بتوانــد  تــا  اســت 

از  کتــاب  کنــد.  ترســیم  به زیبایــی  را  حضــرت  آن 

داســتان تولــد حضــرت زهــرا؟اهع؟ آغــاز می شــود و 

بــا شهادتشــان بــه پایــان می رســد. در بخشــی از 

می خوانیــم:  کتــاب 

تاریکــی  دل  در  شــمع ها  کــه  ســان  »همــان 

و  می شــوند  آب  قطره قطــره  و  می ســوزند 

اشــك های ســوزان خویــش را جــاری می ســازند، 

خاموشــی  بــه  رو  ه  ه ذر� ذر� و  می ســوخت  فاطمــه 

. فــت می ر

او  بــا ســکوت فریــاد می کــرد.  کنــون، فاطمــه  ا

علــی  برگزیــد.  را  ســکوت  روزه  »مریــم«  هماننــد 
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یکــی از مهم تریــن عناصــر تأثیرگــذار بــر شــخصیت 

مهــم  شــخصیت های  نوجوانــان،  و  کــودکان 

و  قهرمانــان  بــه  پرداختــن  اســت.  آنــان  زندگــی 

الگوهــای صحیــح می توانــد تــا حــد زیــادی مســیر 

کنــد.  زندگــی آنــان را به ســمت ســعادت تســهیل 

درخشــان  چهره هــای  اســام  تاریــخ  میــان  در 

بایــد  دارنــد.  وجــود  شــدن  الگــو  بــرای  فراوانــی 

و  کــودکان  الگوپذیــری  کــه  داشــت  توجــه 

اســت.  بیشــتر  بزرگســاالن  نســبت  بــه  نوجوانــان 

کــه بــا توجــه بــه عاقــه  ازجملــه شــخصیت هایی 

مــا ایرانیــان بــه حضــرت رضــا؟ع؟ می توانــد مــورد 

گیــرد، مــادر حضــرت رضــا؟ع؟ اســت  توجــه قــرار 

ــام  ــی به ن کتاب ــا، در  ــیرین و رس ــتانی ش ــه در داس ک

کتــاب  دختــر مغربــی جمــع آوری شــده اســت. ایــن 

بــه شــرح زندگــی دختــری مغربــی پرداختــه اســت 

می شــود؛  آورده  مدینــه  بــه  کنیــز  به عنــوان  کــه 

و  جایــگاه  از  کــه  کاظــم؟ع؟  امــام  حضــرت  امــا 

بــه خانــه خــود  را  آن زن  او مطلــع اســت،  مقــام 

زیباســت  تصویرنــگاری  دارای  کتــاب  مــی آورد. 

کــودک را بــا خــود همــراه می کنــد و  کــه مخاطــب 

کتــاب  ایــن  قــرار می دهــد.  در فضــای داســتانی 

توســط محمدرضــا سرشــار نگاشــته شــده اســت. 

و  مســجد  کتابخانــه  در  کتــاب  ایــن  از  اســتفاده 

کــودک عــاوه بــر جــذب آنــان،  بــرای مخاطبــان 

کنــد  ــد نقــش مثبتــی در تربیتشــان ایفــا  می توان

محمد محمودی

کتاب معرفی 

دختر مغربی
اثر محمدرضا سرشار


