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اقتصاد   مقاومتی؛ اقد  ام و عمل
حضرت آیت اهلل خامنه ای د  ر پیام نوروزی خطاب به ملت ایران، سال ۱۳۹۵ را سال 

»اقتصاد   مقاومتی؛ اقد  ام و عمل« نامگذاری کرد  ند  .
متن پیام رهبر انقالب اسالمی به شرح زیر است.

بسم اهلل الرّحمن الرّحیم
یا مقلّب القلوب و األبصار. یا مد  بّر اللّیل و النّهار. یا محّول الحول و األحوال. حّول حالنا 

الی احسن الحال.
الّسالم علی الّصد  ّیقة الّطاهرة، فاطمة المرضیّه، بنت رسول اهلل، صلّی اهلل علیه و آله. و 

الّسالم علی ولّی اهلل األعظم، ارواحنا فد  اه و عّجل اهلل فرجه.
عید   نوروز را به همه ی خانواد  ه های ایرانی و افراد   ایرانی د  ر هر نقطه ی عالم 

تبریک عرض میکنم. عید  تان مبارک باشد   هم میهنان عزیز. بخصوص به خانواد  ه های عزیز 
شهید  ان، به جانبازان عزیز، به خانواد  ه های محترم آنها، و به همه ی ایثارگران تبریک عرض 
میکنم و یاد   شهید  ان بزرگوارمان و یاد   امام عزیزمان را گرامی مید  ارم.سالی که شروع شد   
-سال ۹۵- هم د  ر آغاز و هم د  ر پایان، متبرک به نام مبارک حضرت زهرا )سالم اهلل علیها( 

است. هم اوِل این سال منطبق بر والد  ت آن بزرگوار با ماه های قمری است، هم آخر این 
سال. بنابراین امید  واریم که ان شاءاهلل سال ۹۵ به برکت حضرت زهرا سال مبارکی باشد   

برای ملت ایران، و از معنویات آن بزرگوار و از راهنمائی های آن بزرگوار و از زند  گی آن 
بزرگوار د  رس بگیریم و بهره مند   شویم.

سالی که تمام شد   -سال ۹۴- مثل همه ی سالهای د  یگر، آمیزه ای از شیرینیها 
و تلخیها و فرازها و فرود  ها بود  ؛ طبیعت زند  گی همین است؛ از تلخی حاد  ثه ی منا تا 

شیرینی راهپیمائی ۲۲ بهمن و انتخابات هفتم اسفند  ؛ د  ر تجربه ی برجام، از امید  هائی که 
برانگیخت، تا نگرانیهائی که د  ر کنار آن هست؛ همه ی اینها جزو حواد  ث سال بود  ، و همه ی 

سالها همین جور است.
سالها و ایام عمر انسان، مشتمل بر فرصت هائی است و مشتمل بر تهد  ید  هائی است. 

هنر ما باید   این باشد   که از فرصتها استفاد  ه کنیم و تهد  ید  ها را هم تبد  یل به فرصت 
کنیم. سال ۹۵ پیش روی ما است. د  ر این سال هم مانند   همیشه، فرصتها و 

تهد  ید  هائی وجود   د  ارد  . همه باید   تالش کنند   تا بتوانیم از فرصتهای این سال به 
معنای حقیقی کلمه استفاد  ه کنیم و کشور از اول تا آخِر این سال تفاوتهای محسوسی پید  ا 

کند  .
امید  هائی وجود   د  ارد   برای سال ۹۵. انسان به مجموعه ی اوضاع که نگاه میکند  ، 

امید  هائی را مشاهد  ه میکند  . البته برای تحقق این امید  ها باید   تالش کرد  ، باید   کار 
شبانه روزی کرد   و باید   بی وقفه سعی و کوشش کرد  . اصل قضیه این است که ملت 

ایران باید   بتواند   کاری بکند   که خود   را د  ر مقابل تهد  ید  های د  شمنان و د  شمنیهای آنها، 
از آسیب پذیری خارج کند  . ما باید   کاری کنیم که د  ر مقابل تهد  ید   د  شمنان، آسیب پذیر 

نباشیم. آسیب پذیری را به صفر برسانیم.
به گمان من مسئله ی اقتصاد   د  ر اولویت اول است. یعنی وقتی انسان نگاه میکند  ، د  ر 

میان مسائل اولویت د  ار، از همه فوری تر و نزد  یکتر، مسئله ی اقتصاد   است. اگر به توفیق 
الهی، هم ملت و هم د  ولت و مسئوالن گوناگون، بتوانند   د  ر مسئله ی اقتصاد   کارهای 

د  رست و بجا و متقن را انجام د  هند  ، امید   این هست که د  ر مسائل د  یگر، مثل مسائل 
اجتماعی، مثل آسیبهای اجتماعی، مثل مسائل اخالقی، مثل مسائل فرهنگی هم تأثیرگذار 

باشند  .
د  ر مسئله ی اقتصاد  ، آن چیزی که مهم است و اصل است، مسئله ی تولید   د  اخلی است؛ 

مسئله ی ایجاد   اشتغال و رفع بیکاری است؛ مسئله ی تحرک و رونق اقتصاد  ی و مقابله ی 
با رکود   است؛ اینها مسائل مبتالبه مرد  م است؛ اینها چیزهائی است که مرد  م آنها را حس 

میکنند   و مطالبه میکنند  ؛ و آمارها و اظهارات خود   مسئولین هم نشان مید  هد   که این 
مطالبات مرد  م و این خواسته های مرد  م بجا و به مورد   است.

اگر ما بخواهیم مشکل رکود   را حل کنیم، مشکل تولید   د  اخلی را حل کنیم، 
بخواهیم مسئله ی بیکاری را حل کنیم، بخواهیم گرانی را مهار کنیم، عالج همه ی اینها د  ر 

مجموعه ی مقاومت اقتصاد  ی و اقتصاد   مقاومتی گنجاند  ه شد  ه است. اقتصاد   مقاومتی شامل 
همه ی اینها است. میشود   با اقتصاد   مقاومتی به جنگ بیکاری رفت؛ میشود   به جنگ رکود   

رفت؛ میشود   گرانی را مهار کرد  ؛ میشود   د  ر مقابل تهد  ید  های د  شمنان ایستاد  گی کرد  ؛ 

پیام نوروزی رهبر معظم انقالب اسالمی
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محمد علی شفانه امید مقتصدی

دهه اول زندگی ام را که سپری می کردم، مفهوم مسجد برایم همراه با بازی های کودکانه ام در 
محیطی بود که پدر و مادرم را در فعالیت های مردمی آن محیط فعال می دیدم و دوس��تانم 
را هم از همان فضا پیدا می کردم و گاه این دوس��تان تفاوت س��نی چندساله و تفاوت معرفتی چند 
سال نوری با من داشتند و بعدها فهمیدم که دوستان بزرگ ترم که گاه مدت ها خبری از آن ها نبود، 
پاسبانان مسجد و انقالب و اسالم بودند و عکس ها و حجله های گاه به گاهشان سند صداقتشان بوده 
و هست.در همه آن سال ها تصورم از مسجد، حریم امنی که هم جای بازی های من بود و هم جای 
عبادت بزرگ ترها و هم محل رفع مشکالت مردم و انقالب مردم بود. با همان حال و احوال، همیشه 
کس��ی بود که از حضورش تفسیری از مدیر و رهبر و بزرگ جمع می فهمیدم، بی آنکه بدانم معانی 

این اصطالحات چیست و حتی این واژگان به گوشم آشنا شده باشد.
ده��ه دوم زندگ��ی ام مفاهی��م دهه اول را می فهمی��دم و تلخی و ش��یرینی این فهمیدن 
احساس��ات نوجوانی ام را تحریک می کرد. تلخی از دس��ت دادن دوستانی که یافته بودم؛ 
بی آنکه تناسب سنی و معرفتی بینمان باشد و شیرینی فهمیدن دلیل دوستان شهید مسجدی ام 
که برای رس��یدن به آن به مقامات واالیی رس��یده بودند.در آن سال ها با جریانی روبه رو می شدم 
که در غیر از مسجد محله ما هم جاری بود؛ و همان اتفاق های دهه اول زندگی ام، با همان تنوع، 
با تکثری فراوان در باقی مس��اجد نیز رخ نموده بود. ورود به حوزه فعالیت های بس��یج و ش��روع 
دوران طلبگی و البته آش��نایی با هم کیش��ان و هم اندیشان مشابهم، در تشدید این جریان تأثیر 

زیادی داشت.
دهه سوم زندگی ام با توفیق ملبس شدن به لباس روحانیت و حضور جدی تر در مسجد و 
نقش داش��تن در فعالیت های بسیج و امامت جماعت و ارتباط با جوانان و اهالی مسجد و 
محله همراه شد و بعدها منجر به گسترده تر شدن فعالیت های اجتماعی ام در حوزه های رسانه ای 

و فرهنگی و سعی برای نزدیکی بین مسجد با فعالیت های اجتماعی و فرهنگی شد.
هنوز هم سال های حضورم در مسجد و ایفا کردن نقش امامت جماعت و ارتباط با مردم به عنوان 
روحانی محله برایم بهترین دوران فعالیت به حساب می آید. سطح ارتباط با بدنه جامعه و همراه 
ش��دن با مردم در بطن زندگی فردی و اجتماعی ش��ان اتفاق بی نظیری است که در هیچ نهاد و 

سازمان و ارگان دولتی و غیردولتی نمی توان یافت.
دهه چهارم زندگی را با فعالیت های رس��انه ای و فرهنگی بیش��تری پش��ت س��ر گذاشتم 
درحالی که هرچه فعال تر می ش��دم و دامنه ارتباطات و فعالیت هایم گسترده تر می شد؛ به 
نقش بی بدیل مس��جد و البته امام جماعت مسجد بیشتر پی می بردم.گذراندن این دهه برایم با 
تک جمله ای همراه ش��د که هنگام مرور همه فعالیت هایم تکرار می شد. هیچ یک از فعالیت هایم 

قابل رقابت و حتی مقایسه با دوران حضورم در مسجد نیست.
اکنون که وارد پنجمین دهه عمرم شده ام، بیش تر از هرزمانی به حکمت پیر جماران ایمان 
می آورم که فرمود مس��جد سنگر است. اگر مس��ئولین نظام مقدس جمهوری اسالمی باور 
داشتند که مهم ترین و حیاتی ترین سنگر حفظ نظام و انقالب و مردم در تمام مسائل و مشکالت و 
در بحبوحه تمام وقایع انقالب، مسجد بوده و هست؛ امروزه روز شاهد کم توجهی مدیران بخش های 
گوناگون به این ستون های انقالب نبودیم. کافی است مروری بر سنگربندی انقالب توسط معمار 
انقالب داشته باشیم تا ببینیم که حضرت امام خمینی که درود خداوند بر او باد، سرچشمه حضور 
مردم و خط دهی ها و رهبری شان را در مساجد رقم زد و پایه های انقالب را در این خانه های خدا 
بنا نهاد.نقش مساجد در دهه اول انقالب به عنوان پایگاه های تثبیت اقتصاد مقاومتی تحت عنوان 
تعاونی های مساجد شکل گیری بسیج مردمی و پایگاه های بسیج در مساجد به عنوان قرارگاه های 
حافظ امنیت و ثبات اجتماعی در مساجد ارتباط مردم با مساجد با رویکرد پشتیبانی از جبهه های 
نبرد حق در طول هش��ت س��ال دفاع مقدس و ده ها مورد و مثال دیگر از نقش مس��جد می توان 
برای اثبات این ادعا یافت و عنوان کرد.این روزها که س��الروز آزادس��ازی خرمشهر است، می توان 
نقش مسجد جامع خرمشهر در پایداری و استقامت جوانمردان مقاوم خونین شهر را نمونه موفق 

و پیشرو و پیشتاز این جریان موردمطالعه و بازبینی قرارداد.
این روزها تصورم از امام جماعت مسجد همان تصور دهه نخست زندگی ام است که مدیر 
و رهبر و بزرگ جمع مس��جدی ها هست و باید باش��د. اگر این گونه نیست، کمی باید در 

اصل حضورمان در مسجد تأمل کنیم...

کوچه فرهنگ، پالک مسجد

نشاني: تهران، خيابان انقالب اسالمي
 خيابان سعدي شمالي، پايين تر از بيمارستان 

اميراعلم، كوچه شهيد صفامنش ،پالک 1، 
مجتمع محراب معاونت فرهنگی اجتماعی مركز 

رسيدگي به امور مساجد

تلفن: 66346924
farhangi@masjed.ir : پست الکترونيکی

مهدی خداجویان/ سردبیر
سخن نخست
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 د      اعش و د      شمنی

با مسجد      

 باور د  اشته باشیم
که مسجد   سنگر 

نظم بارزترین نمود      
بیرونی یک مسجد      

 مسجد   هفت تن 
از آغاز تا امروز

د  استان هایی
کوتاه از زند  گی استاد  

از شمار د  و چشم یک 
تن کم  وز شمار خرد   

هزاران بیش
تحول فرهنگی 

 عظیمی 
د  ر راه است

عمار برای کسی فرش 
قرمز پهن نمی کند      

مساجد   پناهگاه 
مسلمانان د      ر غرب
بسته  محصوالت 

فرهنگی

عمارنقطه اتصال 
مسجد       و سینما

۴  اخبار داخلی
8  اخبار خارجی

آفتاب صبح
۱۲ خلق حماسه اقتصادی

 با کمک مساجد 
۱۴ده مولفه فرهنگی در رونق  اقتصاد  

مقاومتی
۱6 مســاجد رســانه هایی پر قــدرت  

گفتمان اقتصاد مقاومتی 
۱8 نمی از اقیانوس وجود خمینی

۲0 برگ هایی از یک کتاب
۲۲ همه فجایع علیه نظامی نوپا

پنجره باز
۲6 تجلیـل از  ائمه جماعات و خادمان  

طرح نهضت قرآنی مساجد
۳0 برنامــه ای برای ایجاد یــک جریان 

فرهنگی

۳۲ستارگان محراب
۳6 یادداشت های  شفاهی

کوچه فرهنگ
 ۴0 مناجات شعبانیه بیانی شیواوگویا 

برای نجوا با محبوب
۴۲ راهـی به آسمان

۴۴ لباس روحانیت گره  از 
وقایع نگاری ها می گشاید

۴6 تصویر روحانیت در قاب سینما
۵0 سینما ظرفیتی شگفت انگیزدر 

تحقق آرمان ها 
۵۲ راه های پاسداری از دین در شیوه 

و سیره امام حسین)ع(
۵۴ عوامل مؤثر برتحوالت اخالقی حض

رت ابوالفضل)ع(
۵6 ثمرات ادب حضور در نمــــاز

۵8 ای پادشه خوبان داد از 

غـم تنهایی
پالک مسجد

6۲یک نعمت الهـی  و در عین  حال یک  
نقـمت  بزرگ

6۴روحانی آنالین!
66ملکــه زنبور عسِل مسجدپیش نماز 

است
68نــذری که درزندان ساواک قبول 

شد
70آمیزه ای ازمجاهدت اخالق و نشاط 

در خانه خدا
7۲عقــــد در محراب

7۴ مساجد و فرهنگ ازدواج آسان
76 ماجراهای خواستاگرام!

78تولــد  نســلی  بــدون خــــــواهــر  
وبرادر

80 طلبه های باغبان



/  شعبان المعظم 1437  شعبان المعظم 1437 / /  شعبان المعظم 1437  4

گزیده ای از بیانات 
رهبر معظم انقالب در 
دیدار عیدانه جمعی 

از مسئوالن کشور
 این جلس��ه مش��تمل بر افکار و 
نگاه ه��ا و گرای��ش ه��ای مختلف 
سیاسی اس��ت. انواع و اقسام اینجا 
م��ن دارم جلو چش��م، یک چهل 
تکه ی قشنگی اس��ت. از همه جور 

الحمدهلل هستند.
 این تنّوع چیز مطلوبی است، چیز 

نامطلوبی نیست.
 دگراندی��ش، خ��ب دگراندیش، 
دگراندیش��ی یک جرم که نیست، 

خب اندیشه است؛
 اقتص��اد مقاومت��ی معنایش این 
اس��ت که انقالب نش��ان بدهد که 
هویّت درونی این کشور و این ملت 
قادر است خود را اداره کند و رشد 

بدهد و تعالی بدهد.
 این س��الها مسأله ی اقتصاد برای 

ما مسأله ی اول است.
 ط��رف، ابزارهای قدرت��ش زیاد 
اس��ت، توانایی های زیادی دارد، اما 
از توانای��ی  خودمان هم نمی توانیم 
غفل��ت کنیم، ممکن اس��ت از نوع 

دیگری باشد اما توانایی است.
 احتیاج به بی��رون هم چیز خیلی 
خطرناکی اس��ت. به مج��ّرد اینکه 
احساس کردند شما محتاج هستید، 
ی��ک ملتی محتاج اس��ت، فش��ار 
می آورند،  فش��ار را زی��اد می کنند، 

 لگد می زنند، تحقیر می کنند.
 این جور نیس��ت که شما مثاًل به 
فالن دولت مستکبر بگویید خیلی 
خب، ما دیگر با شما کاری نداریم، 
شما هم با ما کار نداشته باش. باید 
جلوی��ش را بگیریم. بای��د مانعش 
بشوید، َو ااّل می آید جلو. حرف این 

است.

۱۳۹۵/0۱/۲۴

آیت اهلل مکارم شیرازی بر استفاده 
ه��ر چه بیش��تر از ظرفیت مس��اجد 
ب��رای گس��ترش مفاهی��م اس��المی 
تاکید ک��رد و گفت: بای��د جوانان را 
ب��ه مس��جد فراخوانده و با اس��تفاده 
از ظرفی��ت مس��اجد در جلوگیری از 
 هجمه های دشمن، ایستادگی کنیم. 

آی��ت اهلل م��کارم ش��یرازی ام��روز 
)٥ خ��رداد( در آغاز درس خارج خود در مس��جد 
اعظم قم گفت: باید همواره تالش داش��ته باش��یم 
ت��ا دس��تورات اله��ی مورد توج��ه و اهتم��ام قرار 
 گیرد و در گس��ترش و اطاع��ت از آن تالش کنیم.

وی افزود: بی توجهی به دس��تورات خدای متعال 
نش��انه بی خ��ردی و جهل اس��ت، چرا ک��ه کدام 
انسان عاقلی دست به چنین کاری زده و به دنبال 

معصیت و مسائل دنیوی می رود.
آیت اهلل مکارم ش��یرازی با اشاره به فرارسیدن 
م��اه مبارک رمضان گفت: باید هم��واره از این ماه 
بهره گرفته و در گسترش دستورات الهی بکوشیم 
و بدانی��م که م��اه مبارک رمضان م��اه نزدیکی به 
خداوند اس��ت.این مرج��ع تقلید تاکی��د کرد: ماه 
مبارک رمضان ماه پاکیزگی و دوری از همه لغزش 
هاست و انسان باید در این ماه، روح و جان خود را 

از آلودگی ها شسته و تطهیر شود.
وی ادام��ه داد: ماه مبارک رمضان به عنوان ماه 
انجام وظایف عنوان ش��ده اس��ت و در این ماه باید 
وظایفی که بر گردن ما هست انجام دهیم تا در این 
آزمون الهی موفق باشیم.آیت اهلل مکارم شیرازی با 
بی��ان اینکه ماه مبارک رمض��ان، ماه تجدید بیعت 

امت مسلمان با اسالم و پیامبر)ص( 
است گفت: احادیث و روایات فراوانی 
پیرامون فضیلت این ماه مبارک بیان 
ش��ده اس��ت که باید از آن استفاده 
ک��رده و در گس��ترش معنویت خود 

بکوشیم.
وی گف��ت: بای��د از فرصت باقی 
مانده ماه ش��عبان اس��تفاده کرده و 
به استغفار بپردازیم تا با آمادگی بیشتری وارد ماه 
مبارک رمضان ش��ویم.این مرجع تقلید گفت: باید 
تبلیغات معنوی و دینی ما بیش��تر ش��ود و بدانیم 
که دش��من در فضاهای مجازی بیکار ننشس��ته و 

اعتقادات جوانان ما را هدف قرار داده است.
آیت اهلل مکارم شیرازی افزود: امروزه برنامه های 
ش��وم دشمنان بیش از پیش ش��ده است و با همه 
ابزارها در تالش هس��تند به اسالم ضربه بزنند.وی 
تاکید کرد: در این عرصه رسانه ها وظیفه سنگینی 
بر عهده دارند و باید با گس��ترش تبلیغات مناسب 
در برابر تهاجمات فرهنگی دشمن ایستادگی کنند.
این مرجع تقلید بر اس��تفاده هر چه بیش��تر از 
ظرفیت مس��اجد برای گس��ترش مفاهیم اسالمی 
تاکی��د کرد و گف��ت: بای��د جوانان را به مس��جد 
فراخوان��ده و ب��ا اس��تفاده از ظرفی��ت مس��اجد 
 جلوگیری از هجمه های دش��من ایستادگی کنیم.
آیت اهلل مکارم ش��یرازی گفت: باید مراقب باشیم 
که برخی به دنبال هنجارشکنی در این ماه مبارک 
هس��تند و عده ای ه��م با تظاهر ب��ه روزه خواری 
تالش می کنند تا با اس��الم مقابل��ه کنند که باید 

جلوی این افراد گرفته شود.

آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی:

باید از ظرفیت مساجد در کاهش 
هجمه ها استفاده کرد

دوره آموزش نجوم و استهالل ویژه امئه جامعات
دوره آموزش نجوم و اس��تهالل ویژه ائمه جماعات نواحی شهید دستغیب، شهید 
صدوقی، عالمه امینی از نواحی مرکز رسیدگی به امور مساجد برگزار شد.به گزارش 
پایگاه تخصصی مس��جد، دوره آموزش��ی هادیان )آموزش و ارتق��اء توان مدیریتی و 
هدایتی ائمه جماعات اس��تان تهران( با موضوع نجوم و اس��تهالل به همت معاونت 
 آموزش مرکز رس��یدگی به امور مس��اجد، در ناحیه ش��هید دس��تغیب برگزار شد.

این جلس��ه  با حضور حدود ٨٠ نفر از ائمه جماعات نواحی سه گانه در مسجد بقیه 
اهلل اعظم اسالم شهر دایر شد.

س��تاد  اعض��ای  از  ن��ژاد  موح��دی  المس��لمین  و  االس��الم  حج��ت  نشس��ت  ای��ن  در   
 اس��تهالل دفت��ر مق��ام معظ��م رهب��ری مباحث��ی را درب��اره نج��وم و اس��تهالل مط��رح ک��رد. 

آش��نایی با مختصات جغرافیایی کره زمین و ماه، آش��نایی با حرکات اجرام آسمانی، افق شناسی و 
بررس��ی اوقات نمازها، استهالل و بررس��ی مبانی فقها در این موضوع و آشنایی با قوانین کشورهای 
ایران و عربستان در موضوع استهالل و همچنین مختصر مباحثی در باب قبله از مهمترین محورهای 

مطرح شده در این دوره ٤ ساعته بود.

کالم خورشید
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 گزیده بیانات رهبر معظم انقالب 
در دیدار اعضای انجمن های اسالمی 

دانش آموزان
 من به شما جوانها عرض می کنم از ماه رجب استفاده کنید، 

بهره ببرید برای تقویت این بُعد معنویّت گرا.
 یاد خدا، ذکر خدا، دعاهایی که وارد شده، توّجه به مضامین 
ای��ن دعاها، تالوت قرآن، نماز اّول وقت، پرهیز از گناه، اخالق 
نیک، در این ماه فرصت های بزرگی است که در اختیار همه ی 
ما هست اّما شما جوانها از این فرصتها بهتر می توانید استفاده 

کنید؛
 انسانهای نورانی ای که در زمان ما بودند، مثل مرحوم آیت اهلل 
بهجت -ِمن باب مثال- که یک انس��ان نورانی ای بود؛ پیرمرد و 
بسیار نورانی؛ اینها همان کسانی هستند که از جوانی، یعنی از 

همین سطح زندگی شما مراقب خودشان بودند.
 ما با یک جبهه ی دش��من که جبهه ی استکبار و دنباله ها و 
حواش��ی اش است، درگیریم؛ این معلوم است. محورش آمریکا 

و صهیونیسم است.
 استکبار و قدرتهای مستکبر طبیعت شان دست اندازی است؛ 
اگر یک کش��وری بخواهد در مقابل این هدف ایستادگی کند، 
طبعاً درگیری به وجود می آید؛ یکی از میدان های درگیری ما 

با استکبار این است.
 یکی از میدان های درگیری ما مسئله ی پیشرفت است.

 یکی از عرصه های اختالف و درگیری بین جمهوری اسالمی 
و استکبار مسئله ی جوانها است؛ مسئله ی جوانها.

 من چند س��ال پیش خط��اب به جوانهای دانش��جو گفتم: 
»ش��ماها افسران جنگ نرم هس��تید«؛ جنگ نرم همین االن 

برقرار است،
 کشور به شما احتیاج دارد؛ کشور به این میلیون ها دانش آموز 

و دانشجویی که امروز ما در کشور داریم، احتیاج ُمبرم دارد.
 ش��ما جوانها؛ فردا مال شما اس��ت. هم خودتان را به معنای 
واقعی کلمه بس��ازید، هم ثابت قدم بمانید. فردا شما می روید 
دانشگاه، حضور در دانشگاه بایستی آن هویّت دینی و انقالبی 

را در شما تقویت کند، نه اینکه تضعیف کند.
 االن انجمنه��ا با ه��م ارتباطاتی دارند، ای��ن ارتباطات نباید 

گسسته بشود.
 اّوالً ب��رای دانش آم��وزان، نه فقط برای انجمنهای اس��المی، 

فرصت فراغتی برای پرداختن به کار انقالبی داده بشود.
 دّوم ]اینکه [ به تشّکل های امین دانش آموزی میدان بدهند.

 نکته ی سّوم، در بعضی از مدارس  با کارهای انقالبی مخالفت 
می شود.

 دش��مِن نظام جمهوری اسالمی تا حاال که شکست خورده؛ 
در این هیچ تردیدی نیست؛ این را بدانید.

 حزب اهلل مایه ی افتخار دنیای اسالم است. جوانهای حزب اهلل 
و گروه حزب اهلل در لبنان مایه ی افتخار دنیای اس��المند. اینها 
کاری کردند که ارتش��های سه کش��ور عربی در دو سه جنگ 

نتوانستند انجام بدهند؛ اینها اسرائیل را شکست دادند.

۱۳۹۵/0۲/۱

حجت االسالم و المسلمین قرائتی: 

امئه جامعات باید مهارت 
ببینند و مطالعه کنند

حجت االسالم و المسلمین محسن قرائتی شب سوم 
خرداد در جمع مبلغان، مربیان و ائمه جماعات گفت: ما 
ش��یوه صحیح تفسیر قرآن کریم را بلد نیستیم تا برای 
جوانان تفس��یر راهبردی بگوییم، فقط با کلمات بازی 

می کنیم.
وی ی��ادآوری ک��رد: فقی��ه، فت��وای فقه��ی م��ی 
گوی��د و هیچ وقت نس��خ نمی ش��ود، اما م��ن فتوای 

فط��ری م��ی گویم؛ اگر م��ی خواهی��د در مس��جد موفق باش��ید باید 
 مه��ارت های نوی��ن زندگی را بر اس��اس معارف دینی آم��وزش دهید.
قرائتی تصریح کرد: آش��تی دادن زن و شوهر، توبه دادن الت ها، تفسیر 
برای کودکان و تفسیر برای جوانان و نوجوانان از این جمله مهارت های 

نوین زندگی می باشد که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی خط��اب به ائمه جماعات مس��اجد، گفت: باید مه��ارت ببینید، 
باید مطالعه کنید، دانش��جوها به طور میانگین در روز ٤ ساعت مطالعه 
م��ی کنن��د، اگر روحان��ی می خواه��د موف��ق و تاثیر گذار باش��د باید 
حداقل در روز ٦ س��اعت مطالعه داش��ته باش��د، در مرحله اول از قرآن 
کریم ش��روع کنید، از این کتاب آسمانی که منبع رحمت و مایه برکت 
جامعه بش��ری است اس��تفاده کنید.مفس��ر قرآن کریم عنوان کرد: اگر 
با قرآن مانوس نباش��ید و نس��بت به آن بی اعتنا باش��ید، پول و برکت، 
 هر دو را ندارید، چرا که قرآن س��فره اطعام مادی و معنوی الهی اس��ت.
قرائت��ی افزود: خیلی از بحث هایی که امروز در حوزه و دانش��گاه های ما 
مطرح می شود، آبکی و بازی با الفاظ و کلمات است، از قالب الفاظ و دنیای 
بازی با کلمات بیرون بیایید و به سمت کاربردی شدن کلمات و مهارت 

افزایی در زندگی مردم حرکت کنید.
وی یادآورشد: آنقدر قوه درک زمان و مکان ما را غبار گرفته که اصال 
نمی فهمیم جامعه چه می خواهد؟ خدا چه می خواهد؟ اگر کس��ی می 
 خواه��د درک و فه��م خود را تطهیر کند، باید با قرآن مانوس تر باش��د.
رییس ستاد اقامه نماز کشور با اشاره به آیه احسان به والدین در سوره اسراء 
که  ١٩ تفسیر دارد، اظهار کرد: به پدر و مادر چه مومن و چه کافر، چه 
زنده و چه مرده، با دست خود نه به واسطه دیگران احسان و نیکی کنید، 
از تکرار این دستور و سفارش می توانیم نتیجه بگیریم که این مسئله از 
اهمیت ویژه ای برخوردار است، در این آیه شریفه احسان و نیکی به صورت 
مطلق آمده یعنی انگشت روی یک یا چند احسان معین نگذاشته است. 
 می شود استنباط کرد که تا می توانیم بدون حساب و کتاب احسان کنیم.
اس��تاد برجس��ته حوزه علمیه با اش��اره ب��ه این که پدر و م��ادر عاطفه 
م��ی خواهن��د نه پول، اب��راز ک��رد: بعض��ی از جوانان تا ب��ه جایی می 
رس��ند با غرور و منت م��ی گویند که ما به والدینم��ان پول می دهیم؛ 
دیگ��ر چه کار کنیم؟ این غلط اس��ت، ما به پ��در و مادرهایمان بیش از 
 ای��ن ه��ا بدهکاریم و ه��ر کاری انجام ش��ود، از جمله وظایف ماس��ت.
قرائتی ادامه داد: قضاوت خدا این است که باید به پدر و مادر نیکی کرد و 
هیچ وقت نباید با والدین در برابر رفتار بد تقابل کرد. این امر در هیچ دینی 
منسوخ نشده است، یعنی خدا که مربی توست، تو را به احسان بی حساب و 
 کتاب امر می کند و یکی از راه های خودسازی انسان همین احسان است.
وی اضافه کرد: اگر می خواهیم به حقیقت قرآن برسیم، باید با قرآن مانوس 
باشیم و قرآن را با تفاسیر و معانی عمیقش دوره کنیم، برای تفسیر قرآن تا می 
 توانید وقت بگذارید و تحقیق کنید، چون قرآن پر از اسرار و انوار الهی است.

کالم خورشید
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  هر کس��ی که در جامعه به کاری مش��غول اس��ت، به 
این معنا کارگر است؛ کارهای تولیدی، کارهای خدماتی، 

کارهای مدیریّتی، کارهای علمی؛ اینها همه کارگرند.
   جامعه ی کارگری ما یک جامعه ی وفادار به کش��ور و 

وفادار به نظام بودند.
   با همه ی وجود از جامعه ی کارگری تش��ّکر می کنم؛ 
خوب عمل کردید، خوب دارید عمل می کنید درباره ی 

مسائل انقالب و مسائل نظام اسالمی.
  در اقتص��اد مقاومتی نق��ش کارگ��ر در درجه ی اّول 

احساس مسئولّیت است.
  یک��ی از کارهایی که باید انجام بگیرد تا کارگر بتواند 

کیفّیت کار را باال ببرد مهارت افزایی است؛
  یک مسئله مسئله ی امنّیت شغلی کارگر است؛

   یکی از چیزهایی که موجب می شود که حرکت کارگری 
حرکت موّفقی باشد، ترویج محصوِل کاِر کارگر ایرانی است.

  بن��ده بارها، از س��الها پیش تکرار ک��رده ام، کارفرما و 
کارگر مکّمل یکدیگرند، نه معارض یکدیگر.

  یک��ی از کمک هایی که دولت م��ی تواند به کارفرما 
بکند، این اس��ت ک��ه از کارفرما در مقابله ی با مش��تری 

خارجی حمایت بکند.
  یک��ی از کارهایی که باید انجام بگیرد، نظارت الزم بر 

سالمت و کیفّیت کاالی صادراتی است.
 یکی از راه ها این اس��ت که جنس��ی که مشابه داخلی 

دارد، مطلقاً از خارج وارد نشود.
 از کاالهای وارداتی، همین طور که عرض کردیم، به طور 

معقول جلوگیری بشود.
 من نمیدانم این قضّیه ی واردات خودروهای آمریکایی 
چیست که حاال سر زبان ها افتاده و بعضی ها می گویند.

 م��ن نمی دانم اینکه می گویند واردات لوازم آرایش��ی 
در کش��ور چند میلیارد دالر است، راست است یا نه؟ اگر 

راست باشد بد است.
 م��ا تا ح��اال در مبارزه ی با قاچ��اق خیلی جّدی عمل 

نکرده ایم؛ در مبارزه ی با قاچاق جّدی عمل کنید.
 بنده ب��ا وارد کردن، بخصوص ب��ا وارد کردن فّناوری، 

هیچ مخالف نیستم؛
 صنع��ت را به دانش��گاه وص��ل کنید، ب��ه مجموعه ی 

نخبگان وصل کنید.
 اینکه ]بگوییم [ ما فّن��اوری عقب افتاده داریم، بهانه ای 

برای واردات نمی شود.
 بنده صد بار گفته ام که به آمریکا نمی شود اعتماد کرد؛ 

حاال دارد کاماًل روشن می شود.
  اوضاع داخلی ایران به رغم دش��منان، به کوری چشم 

دشمنان، اوضاع بسیار خوبی است.
 مس��ئولین توّجه کنند ما مظلومیم اّما قوی هس��تیم؛ 

مثل موالیمان امیرالمؤمنین.

گزیده بیانات رهبر معظم انقالب 
در دیدار با کارگران

کالم خورشید

در اولین روز از دهه تکریم و غبارروبی 
مساجد، حجت االسالم والمسلمین محمد 
ج��واد حاج��ي علی اکب��ری، رئیس مرکز 
رس��یدگی به امور مس��اجد در نشس��تی 
خبری به تشریح اقدامات و برنامه های این 

مرکز پرداخت.
ب��ه گ��زارش پایگاه تخصصی مس��جد  
حاج��ي  والمس��لمین  حجت االس��الم 
علی اکب��ری با تأکید بر اینک��ه دهه پایان 
ماه شعبان فرصت خوبی برای آماده کردن 
خانه ه��ای خدا برای میهمانان خداس��ت، 
گفت: در س��ال های اخیر تالش شده این 
دهه صرفاً به مهیا ک��ردن فضای ظاهری 
مساجد محدود نشود، بلکه فرصتی باشد 
که به ظرفیت ها و کارکرد های مساجد نیز 

توجه بیشتری صورت گیرد. 
رئیس مرکز رس��یدگی به امور مساجد 
با اشاره به اینکه مردم ایران طعم مساجد 
فع��ال و در صحنه را ط��ی دوران انقالب 
و جنگ چش��یده اند، گف��ت: توجه به این 
کارکرده��ا و بازگش��ت ب��ه ویژگی ه��ای 
مطلوب مساجد بیش از گذشته در دستور 

کار فعالیت ما قرار دارد. 
وی دیدن دوباره مس��اجد و طور دیگر 
نگاه کردن به مس��اجد را، کاری دانس��ت 
ک��ه باید اکنون انجام ش��ود و اظهار کرد: 
هم��ه ما دچار یک غفلت جمعی در حوزه 
مس��اجد ش��ده  ایم و این دهه باید کمک 
کند تا ذهنیت گذش��ته در مورد مساجد 
را اص��الح کنی��م. حجت االس��الم حاجي 
علی اکبری موضوع محوری اقدامات سال 
جاری مرکز رس��یدگی به امور مساجد را 
موضوع »مس��جد و بان��وان« اعالم کرد و 
گف��ت: حضور بانوان در مس��جد به معنی 
حضور خانواده و امتداد حضور نس��لی در 
مس��اجد است و تالش داریم در این راستا 

به یک نقشه راه و سند دست یابیم. 
وی با تأکید بر اینکه هر مسجد، هویت 
خاص و مستقل خود را دارد، گفت: برخورد 
اداری با مساجد یک اشتباه بزرگ است و 
ما ت��الش داریم ای��ن اش��تباه را مرتکب 
نش��ویم. کار ما تسهیل گری، تقویت، ارائه 
جهت  های درس��ت و ... به مس��اجد است. 
بر همین اس��اس بس��ته های پیشنهادی 
ب��رای دهه تکریم و غبارروبی مس��اجد به 
مسئوالن مس��اجد تقدیم شده است و این 

پیشنهادها جنبه دستورالعملی ندارند. 
حاج��ي علی اکب��ری بهتری��ن کار در 
حوزه مس��اجد را ارتق��ای بینش و دانش 
مس��اجد  مس��ئوالن  و  دس��ت اندرکاران 
دانس��ت و اظه��ار کرد: بر همین اس��اس 
آم��وزش ائمه جماعات م��ورد توجه مرکز 
قرار دارد. به س��راغ خادمان مس��اجد نیز 
رفته ایم و آموزش بهداشت و امداد و نجات 

به خادمان مساجد در حال انجام است. 
وی ادام��ه داد: امس��ال س��ال اقتصاد 
مقاومتی، اقدام و عمل است، بر این اساس 
در راس��تای خودکفایی مس��اجد، برخی 
مساجد متمکن، معین مس��اجد نیازمند 
خواهند ش��د که البته ای��ن اقدام با حفظ 
جهات شرعی مس��ئله انجام می شود و ما 
تالش داریم تعامل و تعاون بین مس��اجد 

برقرار شود. 
رئیس مرکز رس��یدگی به امور مساجد 
از اجرای نهضت مسجدسازی در تابستان 
س��ال جاری در شهرس��تان های اس��تان 
تهران نی��ز خبر داد و گف��ت: زمین هایی 
شناسایی شده و امیدواریم به کمک مردم 
و نهادهای مسئول این نهضت محقق شود. 
وی از نب��ود قانون جامع مس��اجد در 
کشور نیز سخن گفت و اظهار کرد: قوانین 
پراکنده ای در این خصوص وجود داش��ت 
که توس��ط مرکز جم��ع آوری و به صورت 
کتاب مستقلی منتشر شد اما این موضوع 
ه��م نیازمند نگاه تازه اس��ت و امیدواریم 
بتوانی��م قان��ون جامع��ی را در خصوص 
مساجد داشته باش��یم چرا که بسیاری از 
نهادهای مس��ئول به دلیل خالء قانونی از 

وظایف خود شانه خالی می کنند. 
حاج��ي علی اکب��ری به برنامه شش��م 
توسعه نیز اشاره کرد و گفت: جای تأسف 
دارد ک��ه در این برنامه مقدار س��همی که 
در برنامه های قبلی به مس��جد داده شده 
بود، حذف ش��ده اس��ت در حال��ی که ما 
پیشنهادهای متناس��بی را در زمان مقرر 
به مس��ئوالن تدوین کننده این طرح ارائه 
دادی��م که م��ورد توجه ق��رار نگرفت. اما 
از آنجا که برنامه شش��م توس��عه در حال 
بازنگری اس��ت امیدواری��م در این مرحله 
این اشکال برطرف شود چرا که این عیب 
بزرگی است که در برنامه پیشرفت کشور 

جایی برای مساجد در نظر گرفته نشود. 

رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد:

همه ما دچار یک غفلت جمعی 
در حوزه مساجد شده  ایم
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گزیده بیانات رهبر معظم انقالب 
در دیدار با معلمان

  م��ن مواف��ق مذاکره زیر ش��بِح تهدید نیس��تم. 
مس��ئوالن سیاس��ت خارجی و مذاک��ره کنندگان 
باید خطوط قرمز و اصل��ی را به دقت رعایت کنند 
و همزمان با ادامه مذاکرات، باید از عظمت و هیبت 
مل��ت ایران نیز دفاع کنن��د و زیر بار هیچ تحمیل، 

زور، تحقیر و تهدیدی نروند.
  توج��ه به جایگاه آموزش و پرورش و معلمان در 
آینده کش��ور، هرگونه هزینه در این بخش، در واقع 

سرمایه گذاری است.
  البته معلمان انسانهای مؤمن، نجیب و هوشیاری 
هستند و متوجه توطئه های دشمنان و افراد کینه 
توز نسبت به نظام اسالمی هستند که می خواهند 
به بهانه معیش��ت معلمان ش��عارهای فتنه گرانه و 
خطی و سیاسی مطرح و برای نظام دردسر درست 

کنند.
  امروز خوش��بختانه کش��ور دارای ثبات و امنیت 
است و مسئوالن دولتی با عالقه مندی مشغول کار 
هس��تند و در چنین ش��رایطی، زمینه برای کیفی 
ک��ردن آموزش و پ��رورش و رس��اندن آن به نقطه 

مطلوب فراهم است.
  این هیبت و عظمت، متوهمانه نیست بلکه واقعی 
اس��ت زیرا کش��ور بزرگ ایران با جمعیتی بیش از 
هفت��اد میلیون، دارای س��ابقه فرهنگ��ی و تاریخی 

اصیل و عمیق و شجاعت و عزم مثال زدنی است.
  در هش��ت س��ال دفاع مقدس، هم��ه قدرتهای 
جه��ان تالش کردند تا این مل��ت را به زانو درآورند 
اما نتوانس��تند، بنابراین باید این عظمت و هیبت را 

حفظ کرد.
  بدانید، اگ��ر یک ملتی نتواند از عظمت و هویت 
خود در مقابل بیگانگان دفاع کند، قطعاً تو س��ری 
خواهد خورد، بنابراین باید قدر هویت و ش��خصیت 

ملت را دانست.
  آمریکاییها نیازش��ان به مذاکره اگر بیش��تر از ما 
نباشد، کمتر نیس��ت. ما تمایل داریم که مذاکرات 
به سرانجام برسد و تحریم ها برداشته شوند اما این 
بدان معنا نیست که اگر تحریم ها برداشته نشوند، 

ما نمی توانیم کشور را اداره کنیم.
  البته اگر تحریم ها نباش��د، شاید حل مشکالت 
اقتصادی راحت تر باشد اما در صورت ادامه تحریم 

ها نیز، حل مشکالت امکان پذیر است.
   به توفیق الهی و به کوری چش��م دشمنان، این 
راه به نتایج خود خواهد رس��ید و همه خواهند دید 
که دش��منان نخواهند توانست اهداف شوم خود را 

در مورد ملت ایران، عملی کنند.

۱۳۹۵/0۲/۱6

کالم خورشید

وی از وجود س��ه هزار و ٣٥٣ مسجد 
شناسه  مسجد دار در اس��تان تهران خبر 
داد و گفت: از این تعداد س��ه هزار و ١١٥ 
مس��جد، ظرفیت اقدام و عمل را دارند و 
بقیه مس��اجد کوچک و حت��ی یک اتاق 
هس��تند. از این تعداد در دو هزار و ٥٥٠ 
مسجد اقامه نماز جماعت صورت می گیرد 
و امام جماعت دائم در آنها مستقر است. 

رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد 
س��هم ش��هر تهران از تعداد مساجد این 
شهرس��تان را هزار و ٩٨٦ مسجد اعالم و 
اظهار کرد: شناسایی، جذب و استقرار ائمه 
جماعات از اصلی ترین اقدامات مرکز است 
و دو ه��زار و ٣٠ امام جماعت از ما حکم 
امامت جماعت دریافت کرده اند که از این 
تعداد ٧٦٥ امام جماعت جدید هس��تند 
و هم س��طح دانش و ه��م جوانگرایی در 

جذب آنها مورد توجه قرار گرفته است. 
وی ب��ه برخی اختالفات و مش��کالت 
موج��ود در می��ان مس��ئوالن مس��اجد 
نی��ز اش��اره و اظهار کرد: ب��رای حل این 
اختالف ها عالوه بر مناطق ١٧ گانه مرکز، 
کمیته صیانت از قداست مسجد نیز فعال 
ش��ده است. بخش نظارت و ارزیابی مرکز 
نیز از س��ال ٩٤ به س��ند س��طح بندی و 
گونه شناس��ی و س��ند نظ��ارت و ارزیابی 
مساجد مجهز ش��ده است که امسال این 

سند در ارزیابی مساجد اجرا خواهدشد. 
حجت االس��الم حاجي عل��ی اکبری از 
بازرس��ی ٩٠٠ نمون��ه طی س��ه تا چهار 
س��ال اخیر از مساجد، فعال سازی سامانه 
هوش��مند و تلفنی ٦١٩٤٣ برای دریافت 
نظ��رات و پیش��نهادهای م��ردم در باره 
مس��اجد، حل ٩٠ م��ورد پرونده حقوقی، 
انتش��ار ٣٨ کت��اب تألیف��ی، تولی��د ٣٥ 
عن��وان کلی��پ و انج��ام ٨٠ مصاحبه با 

ائمه جماعات پیشکس��وت و با سابقه که 
ب��ا هدف جمع آوری تج��ارب آنها صورت 
گرفته اس��ت نیز اشاره کرد و گفت: مرکز 
به سامانه »س��جم« مجهز شده است که 
بهره برداری از این س��امانه تا نیمه امسال 
ب��ه صورت کامل محقق ش��ده و طی آن 
اطالعات مرتبط با مساجد به صورت فعال 
در اختیار مسئوالن و مردم قرار می گیرد. 
وی همچنین گفت: تا س��ال ٩٠ تنها 
در ٥٧٠ مس��جد اقامه نماز صبح صورت 
می گرف��ت که این رقم اکن��ون به هزار و 
٢٥٠ مسجد رسیده است. حرکت فراگیر 
قرآنی نیز در مس��اجد ص��ورت گرفته که 
بر اساس آن ٤٠٠ کرسی تالوت فعال در 
مسجد داریم و ٥٠٠ کرسی تفسیر ترتیبی 
و ٥٠٠ کرسی تفسیر آیات منتخب نیز در 

مساجد فعالیت می کنند. 
رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد 
در ادامه از برگزاری ١٦ برنامه »ستارگان 
مح��راب« ب��ا محوری��ت تجلی��ل از ائمه 
جماعات پیشکسوت استان تهران و ادامه 
برگزاری این نشس��ت ها در س��ال جاری 
خب��ر داد و گفت: وضعی��ت مالی دو هزار 
مسجد نیز به صورت حرفه ای حسابرسی 
مالی شده است و سعی می کنیم در سال 
جاری نظام مدیریت مسجد در تعدادی از 
مساجد نمونه سازی شود تا شاهد نوآوری 

در نقش فرهنگی مساجد باشیم. 
وی اعالم کرد: ستاد ساماندهی مساجد 
استان تهران با شرکت ١٣ دستگاه از سال 
٩٢ تشکیل شده و اخیراً این ستادها را به 

شهرستان ها توسعه داده ایم. 
حاجي علی اکبری در پایان سخنانش 
گفت: حدود هزار مسجد جامع در تهران 
کم داریم و تهران یکی از فقرای مس��جد 

در کشور است.





 آفت��اب صبح، زيب��ا و پراميد 
م��ی آي��د و روز را غ��رق نور و 

روش��نايی می كن��د تا هنگام ظه��ر به اوج 
ش��كوه و پهناوری برس��د. آفتاب صبح انقالب 
هم از بهم��ن 1357 تابيدن گرف��ت و روزگار 
ع��زت و ش��وكت اي��ران اس��المی را لحظه به 
لحظه، افتخارآمي��ز و با صالبت به پيش برد تا 
دس��ت تقدير غروب تل��خ وی را رقم زد و علم 
ب��ر دوش علم��داری ديگر قرار گرفت و ش��د 
آفت��اب صبح اميد ما. آفت��اب آمد دليل آفتاب 
ت��ا موج اميدواری همچن��ان امت های مظلوم 
و س��تمديده را به آينده روش��ن نويد ببخشد. 
آفتاب صب��ِح دوباره انقالب، ايران اس��المی را 
 نه ب��رای امروز ك��ه برای اف��ق نزديك 1404 
می خواهد و هم برای سال هايی كه ديگر جهان 

اثری از رژيم صهيونيستی را در خود ندارد.
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تدبیر

  ب�ا توجه ب�ه منويات مقام 
بنده�ای  و  رهب�ری  معظ�م 
اقتصاد مقاومتی كه از  س�وی 
ايش�ان ابالغ ش�ده، مساجد 
چگون�ه م�ی توانن�ددر اجرا 
ش�دن اين فرامين تاثير گذار 

باشند؟  
  از مساجد می توان به عنوان یکی 
از راه ه��ا و ش��یوه های رهنمون 
س��ازی و هدایت هدفمند جامعه 
به س��مت و س��وی رشدی همه 
جانب��ه و فراگیر در تمامی عرصه 

ها و حوزه های حیات سعادتمند جامعه اسالمی نام برد. 
یک جامعه اسالمی زمانی سعادتمند می شود که عالوه 
بر حماس��ه های دینی و سیاس��ی از نظر اقتصادی هم 
حماسه ای خلق کرده باشد. در همین زمینه استقالل 
اقتصاد یک کشور و نبود وابستگی ها به  عوامل خارجی 
شاید بزرگترین جهاد از نظر اقتصادي باشد. سئوال این 
است که خلق حماسه های اقتصادی از طریق  مساجد 
چگونه امکان پذیر است؟ حماسه زمانی خلق می  شود 
که یک همبستگی عظیم در میان اقشار مختلف جامعه 
به وجود آید. این همبس��تگی با از کنار هم نشستن ها 
و باهم برخواستن  ها و کنار هم ایستادن ها شکل می 
گیرد. اگر جامعه می خواهد به س��مت رش��د و تعالی 
حرکت کند باید روحیه و توان کار گروهی داشته باشد، 
باید برای کم کردن وابستگی های خود تالش کند. در 
نتیجه نیاز به همکاری و همدلی منسجمی در جامعه 

احساس می شود. 
اگر به دوران صدر اس��الم نگاهی داش��ته باشید در آن 
بس��یاری از کارهای شگرف مانند فتح مکه از جلسات 
درونی مساجد آغاز شد. مساجد می توانند یکی از پایگاه 
های مهم و اساسی تمامی مشکالت سیاسی، اقتصادی، 
فرهنگی و اجتماعی کشور باشند. خلق حماسه اقتصادی 
با کمک مساجد، امری ساده و قابل تحقق است؛ اگر در 
مساجد ما فرهنگ ترویج کاالی داخلی و تشویق به آن 
انجام ش��ود.  به سادگی می توان از طریق نمازگزارانی 
که به مس��اجد می آیند خرید کاالهای داخلی را رواج 
دهی��م و در برابر فرهنگ مص��رف گرایی غربی مقابله 
کنی��م. در حال حاضر صحبت از حضور ش��رکت های 
خارجی در کشور می شود، مردم باید آگاه باشند که این 

ش��رکت ها برای عمران و آبادانی 
به کشور ما نمی آیند بلکه آنها به 
دنبال این هستند که بازار داخلی 
کش��ورمان را تبدیل به یک بازار 
غیر مول��د و مصرفی کنند. خلق 
یک بازار مصرفی، هدف جدی و 
اصلی آنهاست. می توان از طرق 
مختلفی نس��بت به این موضوع 
اطالع رس��انی کرد. تا زمانی که 
الگوی مصرف مردم جامعه تغییر 
نکند و مصرف بهینه و حمایت از 
تولید داخل در اولویت قرار نگیرد، 
هجوم ش��رکت های خارجی به بازار داخل ادامه دارد. 
مساجد باید به صورت جدی، الگوی صحیح مصارف را 

به مردم آموزش دهند. 
  نمازگ�زاران مس�اجد از گروه ه�ای مختلفی 
تش�کيل ش�ده اند. با توج�ه به حض�ور پررنگ 
صاحبان كسب و كار در مساجد و همچنين زنان 
و خانواره�ا، چگون�ه می توان الگوه�ای اقتصاد 
مقاومتی را برای اين اقشار مختلف تشريح كرد؟ 

یک��ی از روش های��ی که م��ی توان به تبیی��ن اقتصاد 
مقاومتی از طریق مس��اجد به کار برد، این اس��ت که 
فع��االن موف��ق در ح��وزه اقتصاد اس��المي همچنین 
کارشناسان و افراد موفق کارآفرین در مساجد جلسات 
و گفتگوهایی با مردم داش��ته باشند تا دانش و تجربه 
خود را در اختیار عموم جامعه قرار دهند. از سوی دیگر 
می توان مسئله کار آفرینی و خلق ارزش آفرینی را در 

جامعه پیش کشید. 
  چگونه؟ آيا می توان در مساجد راه ها و روش 

های  كار آفرينی آموزش داد؟ 
می توان در مساجد دوره های مختلف کار آفرینی برپا 
کرد. مس��جد می تواند یک نهاد آموزشی هم باشد. اما 
در روش دیگری هم می توان مشاغل خانگی راکه یکی 
از تاکیدات اقتصاد مقاومتی اس��ت،در مساجد بپا کرد. 
زنان ظرفیت های بسیاری در راه اندازی مشاغل خانگی 
دارند. اگر ب��ه روش صحیح، کارآفرینی به آنها آموزش 
داده و شرایط برای فعالیت آنها فراهم شود، نتایج بسیار 
مثبتی به وجود می آید. برای مثال صنایع دس��تی در 
شهرهای مختلف کش��ور می تواند مهمترین تولیدات 
جامعه زنان و یکی از مهمترین دس��تاوردهای مشاغل 

خانگی باش��د که از نظر اقتصادی هم به صرفه و سود 
آور اس��ت. حال اینکه اگر این قش��ر مورد حمایت قرار 
گیرند، اقتصاد کش��ور به یک اقتصاد مولد تبدیل می 
شود.  می توان در مساجد از طریق ایجاد صندوق های 
قرض الحسنه حمایت های مالی از  مشاغل خانگی به 

وجود آورد و یا در روش دیگر با آموزش حرفه ای 
و همچنین کمک به بازاریابی و فروش محصوالت، 

تولیدکنن��ده را ترغیب به تولید بیش��تر و مصرف 
کننده را تش��ویق به خرید کاالی داخلی کرد. اقتصاد 
درون زا  از به��ره گیری از همین ظرفیت ها به وجود 

می آید.  
 تعالي�م ديني در حوزه اقتصادي از موضوعات 

بس�يار مه�م در مباح�ث ط�رح ش�ده در 
مساجدند. از سوی ديگر به اين مباحث 

در موضوع اقتصاد مقاومتی به صورت 
جدی تاكيد ش�ده اس�ت. مساجد 
چگون�ه می توانند اين فرهنگ ها 

را در جامعه ترويج دهند؟ 
فرهنگسازی یکی از مزیت ها و ویژگی 
های مس��اجد در سرتاسر جهان است. 
فرهنگ وق��ف، مقابله با رب��ا خواری و 

کم فروش��ی، رعایت انص��اف و ... 
همه از ویژگی ه��ای اقتصاد 

اس��المی اس��ت ک��ه باید 
در مس��اجد تروی��ج  و 
آم��وزش داده ش��ود. با 
فرهن��گ  گس��ترش 
اقتص��اد اس��المی در 
ی��ک جامعه می توان 
ب��ه بهب��ود ش��رایط 
اقتصادی و کمتر شدن 
فضا برای رانت جویان 
و س��وء اس��تفاده گران 
بود.  امیدوار  اقتصادی 

ویژگ��ی  و  مزای��ا 
اقتصاد  ه��ای 

كش��ورهای اس��المی با رويكرد مباني ديني  بايد ضمن توّجه به شرايط داخلی و خارجی، فرآيند توسعه اقتصادی را بر اساس  
دين مبين اسالم طی كند. در اين ميان نقش پايگاه های دينی مانند مساجد در معرفی روش های اقتصاد اسالمی و اقتصادی 
مقاوم بسيار حائزاهميت است. دكتر ابراهيم رزاقی استاد بازنشسته كشورمان معتقد است كه با داشتن روحيه جهادی می توان 
از اقتصادی محكم برخوردار بود كه اين روحيه بايد از طريق مساجد معرفی و ترويج شود. اين گفت وگو حاوی نكات قابل تاملی است كه اين 

استاد برجسته كشور مطرح كرده است. 

در گفت و گو با دکتر ابراهیم رزاقی، اقتصاددان کشور مطرح شد

خلق حامسه اقتصادی با کمک مساجد 
فرشته بهداد
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اسالمی می تواند ثمرات متعددی بر روی جامعه داشته 
باشد  و در برخی مواقع می تواند مانند یک منبع مالی 
در نظر گرفته شود. روشهای اقتصاد اسالمی است که 
از توزیع ناعادالنه ثروت در نقاط مختلف جلوگیری می 
کند و روحیه انف��اق و ایثار را در مردم جامعه باال می 
برد. همه این موضوعات در سیاستهاي اقتصاد مقاومتي 

مستتراست.
 مس�اجد چگونه می توانند مردم را تش�ويق 
كنند تا نحوه ي  توزيع كاال به گونه اي باش�د كه 
بطور جدي هم مفاهيم ديني رعايت و هم اقتصاد 

مقاومتي اجرا شود ؟ 
بی شک آنچه که  از حال و هوای امروز اقتصاد جهان 
بر  می آید، این است که دریای مشکالت و چالش های 
جنگ اقتصادی روزبه روز پرتالطم تر شده و بحران های 
اقتصادی تمامی ندارند. این موضوع به این دلیل است 
که هر نوآوری و ساخت و سازی، به تخریب و نابودی 
س��اختارهای گذش��ته نیاز دارد و این باعث تالطم و 
بحران اس��ت. ای��ن موضوع به خودی خ��ود باعث به 
وجود آمدن یک نبرد جدی در بخش اقتصاد در 
تمامی کش��ورهای 

جهان ش��ده است که عده ای آن را نبرد حق و باطل 
می نامند. با کوچکترین تکانه ه��ا در بازارهای مالی 
یک کشور، بازارهای مالی جهان نسبت به آن واکنش 
نشان داده و دس��ت خوش تغییرات جدی و اساسی 
می ش��وند که می تواند در بس��یاری از مواقع تبعات 
جدی به وجود آورد. برای مثال تغییرات بازار س��هام 
نیویورک بر روی  بازارهای مالی سایر کشورهای جهان 
تاثیر می گذارد و س��رمایه م��ردم در این تغییرات از 
بین می رود. حال اگر یک کشور از پایه های مقاومی 
برخوردار نباشد بدون ش��ک در برابر این تکانه ها نه 
تنها واکنش مثبتی نشان نمی دهد بلکه از شرایط به 
وجود آمده بیش��تر آسیب می بیند. یکی از روشهای 
ساده و قابل حل این بحران، مقاوم سازی اقتصاد است. 
اگر اقتصاد کشور تمایلی برای حرکت به سمت مقاوم 
سازی دارد، باید فرهنگ مقاوم سازی اقتصاد در الیه 
الیه های جامعه بومی شود. تا زمانی که خرید کاالی 
خارجی به کاالی داخلی ترجیح داده می ش��ود نمی 
توان موضوع اقتصاد مقاومتی را پیش کشید. از سوی 
دیگر نقشتولیدکنندگان و عرضه کنندگان محصوالت 
در این میان بس��یار مورد اهمیت است. اگر کاالیی با 
موازین اسالمی از سوی تولیدکنندگان، تولید و عرضه 
ش��ود، می توان از طریق مس��اجد برای استفاده و به 
کار گیری آن بهره مند شد. می توان با تبیین 
روش��های بزرگان دین از طریق مس��اجد 
به بهبود ش��رایط اقتصادی کش��ور و 
رس��یدن به یک اقتص��اد مقاوم و 
درون زا اقدام کرد. با معرفی 
روش های عرضه کاال بر 
اساس روش های ائمه 
و بزرگان دین می 
توان آن را چراغ 
راه��ی برای 
ن  سید ر
ب��ه 

یک اقتصاد مقاومتی در نظر گرفت. 
 مساجد چگونه می توانند در تقويت فرهنگ 
جه�ادی و ايج�اد ت�الش در جامعه تاثي�ر گذار 

باشند؟ 
امس��ال  از س��وی مقام معظم رهبری سال اقتصادی 
مقاومتی؛ اقدام و عمل نام گذاری شده است. اگر توجه 
کنی��د اقدام همراه با عمل می آید. عمل به این معنی 
است که باید هرچه سریعتر وارد میدان شد و اقدامات را 
به نتیجه رساند اما در بحث عمل باید شرایط مختلفی 
مانند فرهنگی، سیاس��ی، اجرایی و ... را در نظر گرفت. 
ش��رایط اجرایی به این معناست که روحیه و فرهنگ 
جهادی، روز به روز در جامعه تقویت شود و یک همدلی 
و همزبانی برای ساخت بنای اقتصاد کشور شکل بگیرد. 
این روحیه باید به گونه ای باشد که از نیروی مردم برای  
استحکام بنای اقتصادی کشور بهره گرفته شود. البته 
باید این روحیه در مردم وجود داشته باشد که با تمام 
توان به این س��مت حرکت کنند. این روحیه جهادی 
بود که جوانان را ترغیب به گسترش و ساخت فناوری 
هسته و س��اخت موشک کرد، در حالیکه همچنان در 
س��اخت خودرو باید منتظر شرکت های دست چندم 
خارجی باشیم. روحیه جهادی می تواند غیر ممکن هارا 
ممکن س��ازد، دولت می تواند ب��ا برنامه ریزی بر روی 
روحیه جهادی جوانان مانند بخش های فناوری هسته 
ای و س��اخت موشک از آنها استفاده کند. مساجد می 
توانند با واکاوی و بررس��ی آسیب های روحیه اشرافی 
گ��ری، جوانان این مرز و بوم را به داش��تن روحیه ای 
جهادی تشویق کنند. اگر روحیه اشرافی گری و تجمل 
گرایی در جامعه بسط و گسترش یابد،شاهد عدم طبقه 
بندی نیازها هس��تیم و در نتیجه بیش��ترین هزینه ها 
را بای��د در برابر کوچکترین تکانه ه��ای اقتصادی داد.  
عالوه بر برنامه ریزی دولت، مس��اجد هم می توانند در 
برابر روحیه اش��رافی گری مقابله کرده و از سوی دیگر 
در راستای معرفی هر چه بیشتر روحیه جهادی تالش 
کنند. داشتن روحیه جهادی در یک جامعه باعث می 
ش��ود که الی��ه های اقتصادی محکم تر ش��ده و بنای 
اقتصادی به دس��ت جهادگران س��اخته شود. در این 
صورت میزان وابس��تگی کمتر شده و اقتصادی 

مقاوم بنا نهاده می شود. 
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تفکر

ده مولفه فرهنگی در رونق اقتصاد مقاومتی
اقتصاد مقاومتی از انديشه و فرهنگ بومی ريشه می    گيرد. مبانی تئوريك اقتصاد مقاومتی بر پايه ی فرهنگ اسالم و اقتصاد اسالمی است كه با الگوگيری از عدالت مورد نظر مكتب 
اقتصادی اسالم طراحی شده است. مباحث اخالقی اقتصاد اسالمی مانند حق طلبی، رعايت انصاف، تقوا و كار برای خدا، توليد، كسب ثروت و استفاده ی صحيح از آن نيز بسيار مهم 
هستند و به همين علت در اين مكتب نيروی كار از ارزش در خور توجهی برخوردار است. اما پياده سازی رويكردهای جديد نيازمند فرهنگ سازی و ايجاد بستر مناسب است.  بسياری 
از محققان علوم اقتصاد ريشه ی  مسائل اقتصادی را در فرهنگ می دانند. ميان اجرای اقتصاد مقاومتی در كشور و نحوه و سبك زندگی و فرهنگ اقتصادی و الگوی ذهنی و رفتاری جامعه رابطه ی  
مستقيمی وجود دارد و ريشه ی اصالح مسائل اقتصادی در اصالح فرهنگ اقتصادی، سبك زندگی مردم، الگوی مصرف و توسعه ی  فرهنگ كار و تالش و توليد ملی است.  از اين رو، »بازمهندسی رفتار 
مصرف كننده براساس اقتضائات ملی« بايد محور شكل دهی به الگوی مصرف مطلوب در اقتصاد مقاومتی باشد. مؤلفه های اقتصادی و حتی فناوری، ارتباط تنگاتنگی با ساخت های فرهنگی جامعه دارند. 
می توان گفت كه توليد، توزيع و مصرف  يك كاال در ارتباط مستقيم با نگرش ها و رفتار افراد جامعه است. از اين رو، تحقق اقتصاد مقاومتی نيازمند تحقق پيش شرط های فرهنگی و اجتماعی آن است. 

مؤلفه های فرهنگی و 
اجتماعی مؤثر یا مرتبط 

با اقتصاد مقاومتی
 

همان گونه كه اشاره شد، هدف از 
اجرای اقتصاد مقاومتی در كشور، 
ايجاد امني��ت، ثبات اقتصادی و 
عدم تزلزل در برابر ش��وک های داخلی و خارجی 
است. اجرايی كردن اقتصاد مقاومتی به طور قطع 
جامع��ه و اقتصاد كش��ور را در برابر مش��كالت و 
تهديدهای خارجی مصون نگاه می دارد. همچنين 
تأمين شرايط و فعال سازی تمامی امكانات و منابع 
مالی و س��رمايه های انس��انی و علمی كش��ور به 
منظور توس��عه ی كارآفرينی و به حداكثر رساندن 
مشاركت آحاد جامعه در فعاليت های اقتصادی با 
تس��هيل و تش��ويق همكاری های جمعی و تأكيد 
ب��ر ارتقای درآم��د، از راهبرده��ای تحقق اقتصاد 
مقاومتی اس��ت. هم اكنون اصول و سياس��ت های 
كلی نظ��ام در زمين��ه ی اقتص��اد مقاومتی ابالغ 
گرديده و در مواردی از آن به موضوعات و مفاهيم 
مرتبط با حوزه ی رفاه و تأمين اجتماعی پرداخته 
شده اس��ت. برهمين اس��اس برخی از مهم ترين 
محور های فرهنگ��ی و اجتماعی مرتبط با اقتصاد 
مقاومت��ی مورد تأكيد و كنكاش قرار گرفته اند كه 

به شرح ذيل مي آيد: 

پی��ش از هر چی��ز باید توجه داش��ت که 
اقتص��اد مقاومت��ی در پ��ی آن اس��ت تا کل 
سیس��تم را در مقابل دشمن پایداری بخشد، 
رش��د دهد و درعین حال عدالت را نیز تأمین 
کند، فض��ای بین المللی و اختصاصی کش��ور 
را آرام و قاب��ل پیش بین��ی )قاب��ل مدیریت( 
نمای��د و ق��درت س��ازگاری را تقوی��ت کند. 
درعین حال می خواهد ب��ا انگیزه های جهادی 
و معنوی، توانای��ی مقاومت و انعطاف در برابر 
سیاس��ت های مختلف را افزای��ش دهد. زیرا 
فرض بر آن است که کارهای بزرگ با حرکات 
عادی و احیاناً خواب آلود به سرانجام نخواهند 
رس��ید و نیازمند فعالیت ج��دی و مجاهدانه 
اس��ت. به ع��الوه، چنین حرکتی بای��د از دو 
ویژگی دلس��وزانه بودن و اس��تمرار برخوردار 
باشد. اس��تمرار بخشیدن به کارهای فرهنگی 
و اجتماع��ی در ای��ن حوزه از آنجایی بیش��تر 
ضرورت خود را نشان می دهد که بدانیم یکی 
از نقاط ضعف جامعه ی ایرانی نگاه کوتاه مدت 

آن نسبت به مسائل است.

 آگاهی، اعتقاد و خواس��ت مردم مهم ترین 
عامل توفیق سیاست های اقتصاد مقاومتی در 
بلندمدت اس��ت. با تأکید بر سه عنصر ایمان، 
پرکاری و ساده زیستی به عنوان اصل و مبنای 
شکل گیری این حماسه باید گفت که مقوله ی 
فرهنگ مکمل و زمینه س��از اقتصاد مقاومتی 
است. از این رو، دس��تگاه های سیاست گذار و 
اجرایی می بایست متوجه وظایف قانونی خود 

در این عرصه باشند.

 گس��ترش و نهادین��ه س��اختن فرهن��گ 
فسادس��تیزی و تأکی��د بر قب��ح آن از دوران 
کودکی و با محوریت مسجد، مدرسه، دانشگاه، 
خان��واده و س��ایر مراک��ز تولی��د محصوالت 
فرهنگ��ی. بدون تردید، رس��انه های گروهی و 
مس��ئوالن مراکز فرهنگی در این زمینه نقش 
شایان توجهی دارند. ضمناً باید تا حد ممکن 
از برخوردهای شعاری و سیاسی با این مقوله 
پرهیز ش��ود؛ چرا که نتای��ج عملی و ملموس 
برخورد با فساد و پیشگیری از رشد آن بسیار 
اثرگذارتر و عمیق تر و ماندگارتر از ش��عارها و 

اقدامات مقطعی و بدون نتیجه است. 

  اس��تفاده از ظرفیت ه��ای دین��ی، ملی و ارزش��ی 
برای جا انداختن فرهن��گ اقتصاد مقاومتی، به ویژه در 
جامعه ای همچون ایران، قابل انکار نیس��ت. برای مثال، 
ظرفیت مبلغان مذهبی یا تأکید عملی بر رفتار و سبک 
زندگی رزمندگان اسالم در طول دفاع مقدس که یکی 

از مصادیق بارز اقتصاد مقاومتی و ایثارگونه است. 

 مجموع��ه سیاس��ت های کلی 
اقتصاد مقاومت��ی، در واقع الگویی 
بومی و علمی، برآم��ده از فرهنگ 
انقالب��ی و اس��المی و متناس��ب با 
وضعیت امروز و فردای کشور است. 
از این جهت نقش مسائل فرهنگی 
به عن��وان پیش زمینه،  اجتماعی  و 
تس��هیل کننده و بسترس��از، بسیار 
مهم اس��ت و نباید به ای��ن مقوله 
و  ص��وری  موضوع��ی  به عن��وان 
نمایشی نگاه کرد. متأسفانه، چنین 
دیدگاهی در سالیان اخیر کمابیش 
به عن��وان یک آف��ت در این حوزه 

وجود داشته است.
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در حوزه ی مس��ائل مربوط به اقتصاد مقاومتی، نقش زنان و مادران در فرهنگ سازی از 
طریق آموزش های عمومی در س��طوح پایینی جامعه و خانواده حائز اهمیت است. اگرچه 
ممک��ن اس��ت اثرات آن در بلندمدت خود را نش��ان دهد، اما قطعاً تح��والت پدیدآمده از 
پایداری و اثربخش��ی قابل قبولی برخوردار خواهند بود. از آنجا که تعداد زیادی از مربیان 
و معلمان مدارس، زن هس��تند؛ می توانند از طریق آموزش صحیح به کودکان و نوجوانان، 

نقش زیادی در تحقق اقتصاد مقاومتی داشته باشند.

 فرهنگ سازی و اطالع رسانی برای 
رفع موانع حضور فع��االن مردمی در 
عرص��ه ی اقتص��ادی. محی��ط فضای 
کسب وکار باید برای تولید مهیا شود. 
هم اکن��ون قوانینی ب��رای بهبود این 
فضا تصویب ش��ده اند، اما ش��اهد آن 
هس��تیم که آن گونه که باید و ش��اید 
اجرا نشده اند. نباید جوانان کارآفرین 
یا خوداشتغال برای آغاز کار به انواع و 
اقسام مجوزهای گوناگون نیاز داشته 
باش��ند. بخشی از مشکالت مربوط به 
این حوزه مدیریتی و اجرایی اس��ت؛ 
ام��ا باید در خصوص رف��ع این موانع 
کار فرهنگی و اطالع رسانی صحیح و 
دقیق در جهت الزام نهادهای ذی ربط 
به پاسخ گویی بیشتر به عنوان یک گام 

تکمیلی صورت پذیرد

طبق آخرین اعالم س��ازمان ملل متحد، مشکل اشتغال به یکی از بحران های 
بزرگ اجتماعی در سراسر دنیا تبدیل شده است که ایران نیز به عنوان یک کشور 
جوان از این قاعده مس��تثنا نیست. با افزایش جرائمی همچون سرقت های خرد، 
نابس��امانی های اجتماعی و از همه مهم تر پیری جمعیت، مس��ئوالن امر بیش از 

پیش به اهمیت مقابله با معضل چندوجهی بیکاری جوانان پی برده اند.

 اقتصاد مقاومتی مبتنی بر مکتب اقتصاد اسالمی و آرمان های آن است. معنویت، 
امنیت، پیش��رفت، عدالت و ایجاد نظ��م نوین بین المللی جزء این اهداف اس��ت. 
معنویت باعث می شود که انگیزه ی جهاد و مقاومت افزایش پیدا کند. امنیت باعث 
می ش��ود تا نظم الزم برای حرکت نظام اقتصادی فراهم ش��ود. پیشرفت هم باعث 
می ش��ود که امکان عقب ماندگی )در ش��رایط تحریم( کاهش پیدا کند. همچنین 
امکان تضعیف در برابر دش��من هم به ش��دت کاهش پیدا می کن��د. عدالت باعث 
می ش��ود که تعهد مردم به نظام و همچنین مقاومت م��ردم در یک نظام عادالنه 
افزایش یابد. پنجمین هدف اقتصاد مقاومتی، که با اقتصاد اسالمی هماهنگ است، 
امن کردن محیط نظام اقتصادی اس��ت؛ یعنی محیط اطراف اقتصاد کشور را باید 
با روش های مختلفی که در سیاس��ت های ابالغی هم مطرح شده است، امن کرد. 
به این ترتیب، ارائه ی تصویری روش��ن، صحیح و واقع بینانه از اقتصاد مقاومتی به 

روش های مناسب یکی از پیش نیازهای هر برنامه و اقدام عملی است. 

 تقویت فرهنگ جهادی و جهت گیری عزم ملی در 
راس��تای ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، افزایش 
به��ره وری، کارآفرینی، س��رمایه گذاری و اش��تغال 
مولد و اعطای نش��ان یا تندی��س اقتصاد مقاومتی 
به اش��خاص دارای خدمات برجسته در این حوزه ها 
از جمل��ه راهکاره��ای فرهنگ��ی و اجتماعی تغییر 
نگاه جامعه اس��ت. بدیهی است که پشتیبانی نظام 
اس��المی از افراد کارآفرین و نوآور که به واس��طه ی 
ابتکار، س��رمایه گذاری صحیح و دقیق و کارآفرینی 
به انباش��ت و گردش مفید ث��روت در جامعه کمک 
می کنند، بسیار حائز اهمیت است و به موازات قطع 
دس��ت مفس��دان اقتصادی حتماً باید به حمایت از 
س��رمایه گذاران خدوم توجه خاص��ی صورت گیرد 
تا روح کارآفرینی س��الم و کس��ب ثروت صحیح در 

جامعه زنده بماند. 
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اتمل
  ب�ا توج�ه ب�ه منويات 
مقام معظم رهبری و بندهای 
اقتصاد مقاومتی كه از  سوی 
، آي�ا  ايش�ان اب�الغ ش�ده 
مس�اجد در راس�تای اصالح 
الگوی مصرف می توانند تاثير 

گذار باشند؟  
مس��اجداز گذش��ته، مانن��د 
رس��انه های پر قدرت توانس��ته 
ان��د در ح��وزه ه��ای مختلفی 
مانن��د فرد، جامعه، سیاس��ت و 
اقتص��اد تاثیرگذار باش��ند چون 

این موضوع��ات، مباحثی جدا نش��دنی از حوزه دین 
هستند.اصالح الگوی مصرف که یکی از تاکیدات دین 
و علمای اسالم است همیشه مورد بحث ائمه جماعات 
در مس��اجد بوده است. از این رو می توان گفت یافتن 
الگوی مناس��ب مصرف و ترویج و تشویق آن از سوی 
علما در مس��اجد امری بدیهی است. برای دستیابی به 
الگوی جامع و مناس��ب مصرف و اقتصاد مقاومتی که 
هم به صرفه جویی منجر ش��ود و هم به افزایش سطح 
رفاه عمومی و رضایت مندی مردم و در نتیجه به تحقق 
س��طح مطلوب توسعه و پیش��رفت، باید بین دو نگاه 

اسراف وجیره بندی تفکیک قائل شد. 
در روش اول الگوی مصرف به هدر رفت منابع می 
انجامد و در الگوی دوم ریاضت و س��همیه بندي پیش 
می آید. باید با در نظر گرفتن الگوی اعتدال در مصرف 
منابع با هدف جلوگیری از هدر رفتن آن اقتصاد مقاومتی 

ا  به معن��ای واقعی ر

پیاده سازی کرد. می توان در مساجد 
ب��ا تبیین اصل الگوی مصرف و ضرورت اصالح 
الگوی مص��رف و روی آوری به اقتصاد مقاومتی 
اقدام ک��رد. تبیی��ن ضرورت های اص��الح الگوی 

مص��رف و رویکرد جامعه ب��ه اقتصاد 
مقاومت��ی، مبان��ی و آموزه ه��ای 

دین��ی آن که از آیات و روایات 
مختل��ف 

اس��تخراج می ش��وند،راه گشاي 
اج��راي اقتصاد مقاومتي اس��ت.
همین منظور این مفاهیم را باید 
ب��ا مبانی عقل��ی و ضرورت های 
ط��رح آن در خص��وص مقوله ی 
پیش��رفت و آبادان��ی کش��ور و 
اجتماعی  سیاسی،  ضرورت های 
و فرهنگ��ی آن مم��زوج نمایند 
تا با یک ادبیات عامه پس��ند به 
جامع��ه تزریق ش��ود. این مهم 
یک��ی از وظایف اصلي مس��اجد 
است که ائمه جماعت با توجه به 

مسئولیتهاي خود این موضوع را باید پیگیري کنند. 
 افرادی كه در مس�اجد حض�ور دارند گروه 
های مختلفی را تش�کيل می دهن�د. با توجه به 
حضور پر رنگ صاحبان كسب و كار و به اصطالح 
كسبه در مس�اجد و همچنين زنان و خانوارها ، 
چگونه می توان الگوهای اقتصاد مقاومتی را برای 

اين اقشار متنوع تشريح كرد؟ 
صاحبان کس��ب و کار و تولیدکنندگان با فعالیت 
خ��ود به نوعی عبادت انجام می دهن��د که با این کار 
عب��ادی به نوع��ي آخرت را براي خود ب��ه ارمغان مي 
آورند. این موضوع در واقع جزءباورهاي دیني ماس��ت. 
تولیدکنندگان در برابر محصولی که تولید می کنند، در 
آمد کسب می کنند که در جامعه اسالمی این کسب 
در آمد با نوعی برکت و رضای خدا همراه است. اما آنچه 
که در مجامع جهانی مرس��وم است با جامعه اسالمی 
کامال متفاوت است. در سایر جوامع این کیفیت نیست 
که در اولویت قرار می گیرد، بلکه تبلیغات و مانورهای 
تبلیغاتی -که منجر به مصرف گرایی می ش��ود- در 
اولویت تولیدکنندگان قرار دارد. چرا که تولیدکننده 
تنها به س��ود مادی خویش می اندیش��د و به این 
نتیجه می رسد که باید مصرف کننده را فریب بدهد. 
حال اینکه در عقالنیت اسالمی تولیدکننده به رفاه 
جامعه هم می اندیش��د و رف��اه عمومی را هم یکی 

از اولویت های خود قرار می دهد. مساجد 
می توانند به عنوان رسانه های پر نفوذ 

که اقشار مختلفی از جامعه را تحت 

دکتر عبدالملکی
اقتصاددان معتقد است

مساجد
 رسانه های

پر قدرت گفتامن 
اقتصاد مقاومتی 

تحق��ق بايس��ته  اقتص��اد مقاومتی در 
كش��ور، مس��تلزم تغييراتی است كه 
ابتدا در حوزه بينش و نگرش، فرهنگ 
رفتاری و مشی اقتصادی مردم صورت 
مي گيرد. مس��اجد به عنوان يك��ی از مهم ترين پايگاه 
های جهان اس��الم از ديرباز تاكنون نقش اساس��ي در 
باورها وانديش��ه هاي جامعه ايفا ك��رده اند و در زمينه 
اقتصاد مقاومتي هم می توانند مانند هميشه خالق يك 
حماسه اقتصادی- اسالمی باشند. به همين مناسبت با 
حجت اهلل عبدالملكی عضو هيئت علمی دانش��گاه امام 

صادق)ع( به گفتگو نشستيم. 

فاطمه کریمی
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پوش��ش قرار می دهند، این نگرش را ایجاد کنند که 
در وهله اول کس��به و تولید کنندگان، صادرکنندگان 
و تمامی فعاالن حوزه اقتصادی کش��ور رفاه عمومی و 
رض��ای الهی را در اولویت قرار دهند و از س��وی دیگر 
مصرف کنندگان نی��ز کاالهایی را خریداری کنند که 
تولیدکنندگان آن رف��اه عمومی و کیفیت را بر تبلیغ 
و تروی��ج فرهنگ مصرف گرایی ترجی��ح داده اند. در 
این صورت اس��ت که اقتصاد کشور درون زا می شود و 
محصول با کیفیت مورد استقبال قرار می گیرد. اقتصاد 
مقاومتی بهره برداری احس��ن از منابع و مصرف بهینه 
آن اس��ت، اگر فرهنگ رف��اه عمومی به مصرف گرایی  
ترجیح داده ش��ود، اقتص��اد مقاومتی به معنای واقعی 

محقق شده است. 
 در اعتقادات اسالمي  فرهنگ وقف، انصاف 
در معام�الت، مقابله با كم فروش�ی ، مقابله با ربا 
خ�واری و... جزء الينفك كس�ب و كار اس�ت. از 
س�وی ديگر به اين مباح�ث در موضوع اقتصاد 
مقاومت�ی ب�ه صورت جدی تاكيد ش�ده اس�ت. 
مس�اجد چگونه می توانند اين فرهنگ ها را در 

جامعه ترويج دهند؟ مزايای 
اين كار چيست؟ 

یک��ی از مؤلفه های اساس��ی 
اقتصاد مقاومت��ی درون زا بودن 
آن اس��ت چ��را ک��ه تکی��ه بر 
ظرفیت ه��ای داخل��ی می تواند 
ابزاری برای مقاوم سازی اقتصاد 
باشد. فرهنگ وقف، مقابله با ربا 

و کم فروشی و 
رعای��ت انصاف در معامالت 
ه��م در معن��ای واقع��ی ب��ه 
ظرفیت های درون��ی و درون زایی اقتصاد 
یک کشور تاکید دارد. برای مثال با یک وقف می توان 
ظرفیت های اقتصادی ی��ک منطقه را تغییر داد و در 
آن ظرفی��ت های ایجاد اش��تغال، تولید و بهره وری را 
ب��اال برد که باعث باز توزی��ع درآمدهای حاصل از یک 
ثروت بوده اس��ت. در این صورت اس��ت که به صورت 
عینی درون زایی اقتصاد در یک منطقه قوت می گیرد. 
حال اگر به تمامی موارد دقت داش��ته باشیم باعث باال 
رفتن میزان استقبال از کاالی داخلی و مقابله با مانور 
کاالهای خارجی که با فرهنگ مصرف گرایی در جامعه 
توزیع می شوند، می ش��ود. ربا، رعایت نکردن انصاف 
در معامله، گران فروش��ی، کم فروشی همگی باعث از 

دس��ت رفتن ظرفیت های اقتصادی در جامعه شده و 
از سوی دیگر فضا را برای مانور عده ای سودجو فراهم 
می کند. در مس��اجد می توان با ترویج فرهنگ های 
صحیح که بر گرفته از آموزه های دینی و باورهای قلبی 
مردم هستند، در تسریع روند مقاوم سازی اقتصاد نقش 

بسزایی ایفا کرد. 
 فرهنگ عرضه كاال ب�ه دور از ضرر به غير 
در مباحث اس�المی يك اصل است. حال چگونه 
مي توانيم از اين موضوع با استفاده از ظرفيتهاي 
مس�اجد در تحق�ق اه�داف اقتص�اد مقاومتي 

استفاده كنيم؟
 بخش��ی از کس��انی که در مس��اجد حضور دارند، 
کس��انی هستند که مدیریت خانواده را بر عهده دارند. 
اگر به صورت جدی تفکر فرهنگ مصرف و خرید کاالی 
با کیفیت داخلی در مس��اجد ترویج شود و خریداران 
تشویق به خرید آن شوند، بدون شک اقتصاد مقاومتی 
ه��م در جامعه ترویج می ش��ود. زمانی که اولویت اول 
کش��ور، اقتصاد مقاومتی باشد، تمرکز و توجه بر روی 
عرضه کاالهایی که بر اس��اس مباحث اسالمی تهیه و 
تولید میش��ود، بیشتر است. در 
نتیج��ه فرهن��گ مصرف 
م��ردم هم ب��ه این 
حرکت  س��مت 
می کند. مساجد 
به عنوانمهمترین 
تروی��ج  مراک��ز 
دینی  مباح��ث 
توانن��د  م��ی 
مانند یک رس��انه پر قدرت اقشار مختلف جامعه اعم 
از تولیدکننده، فروش��نده، خانواده و ... را با روش های 
اقتصاد مقاومتی  آش��نا کنند که در نتیجه تمامی این 
مباحث منجر به رفاه عمومی و باال رفتن سطح کشور 

و جامعه می شود. 
 مس�اجد چگون�ه م�ی توانن�د در تقويت 
فرهنگ جهادی و ايج�اد تالش در جامعه تاثير 

گذار باشند؟
اث��رات فرهنگ جه��ادی در دروان جنگ تحمیلی 
و پ��س از آن در جهاد س��ازندگی کامال  مش��هود بود. 
فرهنگ جهادی اس��ت که پایه های تولید در کشور را 
تقویت می کند و جامعه را به سمت رفاه عمومی سوق 
می دهد. زمانی که یک کش��ور ق��وای تولیدی خودرا 
افزایش دهد، به استقالل اقتصادی می رسد. استقالل 
اقتصادی یعنی داشتن اقتصادی که دورن زا و برون نگر 
باش��د و این یعنی اقتصاد مقاومتی. کشوری که دارای 
اقتصادی مقاوم باشد، از استقالل اقتصادی نیز برخوردار 
است. اگر کشور از نظر اقتصادی استقالل داشته باشد، 
دول��ت و ملت تمامی تالش و همت خود را به کار می 
گیرند تا روی پای خود ایستاده و نسبت وابستگی های 
خود را ب��ه عوامل خارجی کمتر کنند. البته داش��تن 
اس��تقالل و کم کردن وابستگی ها به این معنی نیست 
ک��ه با تمام دنیا باید قطع رابطه کرد و در انزوای کامل 
ماند. بلکه  در یک اقتصاد مقاوم و مستقل ارتباط با دنیا 
وجود دارد و دادو س��تد هم انجام می شودزیرا خرید و 
فروش و معامله گری، دلیل بر نبود استقالل اقتصادی 

نیست بلکه این داد و ستد و خرید و فروش ها برای رفع 
نیاز است. باید توجه داشت که ارتباط با بیرون، وابستگی 
ج��دی به وجود نیاورد که امنیت غذایی کش��ور را هم 
با کوچکترین مس��ائل تهدید کند. در فرهنگ جهادی 
حرکت ها به صورت جهشی و جهاد گونه است.  مساجد 
می توانند در تروی��ج مفاهیم جهادی و تقویت روحیه 
جهادی در مردم بسیار تاثیر گذار باشند. در گذشته نیز  
مساجد به عنوان مهمترین پایگاه های نیروهای جهادی  
تاثیر ج��دی در ش��کل گیری جریان ه��ای مختلفی 
داش��تند. زمانی که مردم به صورت خودجوش تصمیم 
می گرفتند که به مناطق محروم س��فر کنند و در آن 
مناطق عملیات عمرانی متعددی را اجرا کنند از مساجد 
به عنوان پایگاه اصلی خود بهره مند می شوند. روحیه 
جهادی و تقویت فرهنگ جهادی یک ضرورت است که 
امروزه به دلیل تجربه موفق آن در س��الهای نه چندان 
دور می تواندباعث به وجود آمدن موفقیت های بسیار 
در مقاوم سازی اقتصاد شود. در اقتصاد مقاومتی توصیه 

و بر مدیریت جهادی اقتصاد تاکید جدی می شود. 
 باتوجه به بندهای مختلف اقتصاد مقاومتی 
باي�د  در بخش های مختلف آن گفتمان س�ازی 
صورت پذيرد، مس�اجد چگونه م�ی توانند اين 

نقش را ايفا كنند؟ 
اساسا گفتمان باید در یک محفل یا از طریق یک 
رسانه قدرتمند کلید بخورد. مساجد جایگاه ویژه ای در 
گفتمان سازی دارند. در این مکان ها اقشار مختلفی از 
یک جامعه اعم از بزرگ و کوچک، پیر و جوان، مرد و 
زن، تولیدکننده و فروشنده، و... در کنار یکدیگر قرار 
می گیرند. در نتیجه می تواند با راهکارها و روش های 
صحی��ح یک گفتمان را ترویج کرد. در مس��اجد می 
توان باآسیب شناس��ی و بازنگری الگوی فعلی مصرف 
و وضعی��ت کنونی اقتصاد موجود در جامعه، اقدامات 
مهم وتاثیرگذاری را انجام داد. از سوی دیگر می توان 
با بررسی موانع موجود واصالح الگوی مصرف و رویکرد 
به اقتصاد مقاومت��ی، راهکارهای عملی اصالح الگوی 
مص��رف و اجرای آن را تبیین کرد.  باید به مس��اجد 
به چش��م یک نهاد آموزشی و رسانه ای پرقدرت نگاه 
کرد در این صورت اس��ت که می توان با ترویج پایدار 
اصالح الگوی مصرف و اقتصاد مقاومتی در آموزش ها 
و مباحث، جایگاهی به این موضوع اختصاص داد و به 
ش��یوه ی علمی و مستدل در تبیین آن کوشش کرد. 
مساجد در گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی و تبیین و 
ترویج آن در جامعه نقش بسزایی دارند که شاید بتوان 
مهمتری��ن دلیل آن را گروه مخاطبان و افرادی که به 
مس��اجد رفت و آمد می کنند، ذکر کرد. اکثر کسانی 
که  در مس��اجد حضور دارند ب��ا یک روحیه جهادی 
اعتقاد قلبی به اقتصاد مقاومتی و استقالل اقتصادی 
دارند و از سوی دیگر فعاالن اقتصادی که در این مکان 
حضور پیدا می کنند عمیقا  الگوهای اقتصاد اسالمی 
را باور دارند و بیش��تر فعالیت خود را بر اساس روشها 
و پندهای قرآنی و بر اس��اس آیات و روایات متمرکز 
ک��رده اند در نتیجه می توان��د از این محفل بیش از 
انتظارات و به بهترین روش��های ممکن نتیجه گیری 
ک��رد و موضوع اقتصاد مقاومتی را به صورت جدی و 

اساسی مطرح کرد. 
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عاشقانه های غاده 
نخستین کتاب با این ویژگی، نخستین کتاب 
مجموعه ای با عنوان »نیمه پنهان ماه« اس��ت که 
»چمران به روایت همس��ر ش��هید« نام دارد. این 
کتاب توسط انتشارات روایت فتح ٢٢ نوبت چاپ 

را پشت سر گذاشته است.
»چمران به روایت همس��ر شهید« یکی از آثار 
حبیب��ه جعفریان اس��ت. قلم او در این س��ال ها، 
ب��ا تک نگاری هایی که از زندگی ش��خصیت ها و 
چهره ه��ای مش��هور داش��ته و دارد و همچنین 
توانای��ی  ب��ه  مطبوعات��ی اش  یادداش��ت های 
تحسین برانگیزی رسیده است. روایت او از شهید 
چمران براساس گفته های همسر شهید، با همین 
توانایی، بسیاری از نظرها را به خود جلب کرده و 

استقبال از این اثر نشانه آن است.
ای��ن کتاب ب��ا شناس��نامه کوتاه��ی از دکتر 
مصطفی چمران آغاز شده  است: »تولد ١٨ اسفند 
١٣١١، ورود ب��ه لبن��ان ١٩٧١م/١٣٥٠، ازدواج 
ب��ا غاده جابر ١٩٧٧م/ ١٣٥٦، بازگش��ت به ایران 
١٣٥٧، ش��هادت ٣١ خرداد ١٣٦٠.« بیشتر متن 
کتاب روایت غاده از چمران است و در بخش هایی 
ک��ه رنگ و عرض آنها با بقیه متن کتاب متفاوت 
است، نویسنده پا در میانی کرده و با اطالعاتی از 

زندگی راوی فضاسازی کرده است.
عاش��قانه های غاده که در الگوس در آفریقا به 
دنیا آمده و با سکونت در لبنان، لبنانی شده است، 
یکی از جذابیت های این اثر اس��ت؛ جذابیتی که 
ریش��ه در در احوال معنوی مصطفی چمران دارد 
از یک س��و و از س��وی دیگر ناشی از تاثیر خاص 

ش��هید چمران است بر راوی. خاستگاه این عشق 
را می توان در این خاط��ره غاده دید: »می گفتند 
چمران لبنانی نیس��ت، خیلی ها می رفتند پیش 
امام موس��ی صدر از مصطفی بدگویی می کردند. 
ه��ر چن��د آقای ص��در به ش��دت با آنه��ا حرف 
م��ی زد. می گفت: »م��ن اجازه نمی دهم کس��ی 
راجع به مصطفی بدگویی کن��د.« ارتباط روحی 
خاص��ی بود بین او و مصطف��ی، طوری که کمتر 
کس��ی می توانس��ت درک کند. آقای صدر به من 
می گفت: »می دانی مصطفی برای من چی هست؟ 
او از ب��رادر به من نزدیک تر اس��ت، او نفس من، 
خود من اس��ت.« الفاظ عجیب��ی می گفت درباره 
مصطفی. وقتی داشت صحبت می کرد و مصطفی 
وارد می ش��د همه توجهش به او بود. دیگر کسی 
را نمی دید. حرکات صورتش تماشایی بود؛ گاهی 
می خندی��د، گاهی اش��ک می ریخ��ت و چقدر با 
زیبایی همدیگر را بغل می کردند. اختالف نظر هم 
داشتند، به شدت با هم مباحثه می کردند، اما آن 

احترام همیشه حتی در اختالفات شان بود. 
اولین باری که امام موس��ی م��را بعد از ازدواج 
ب��ا مصطف��ی در لبنان دید، خواس��ت تنها با من 
صحبت کند. گفت: »غاده! ش��ما می دانید با چه 
کسی ازدواج کرده اید؟ شما با مردی خیلی بزرگ 
ازدواج کرده اید. خدا به ش��ما بزرگ ترین چیز در 
عال��م را داده، باید قدرش را بدانید.« من از حرف 
آق��ای صدر تعجب کردم. گفت��م: »من قدرش را 
می دانم.« و شروع کردم از اخالق مصطفی گفتن. 
آق��ای صدر حرف مرا قطع ک��رد و یک جمله به 
م��ن گفت: »این خلق و خوی مصطفی که ش��ما 

می بینی، تراوش باطن اوست و نشستن حقیقت 
سیر و سلوک در کانون دلش. این همه معاشرت 
و رفت وآمد مصطفی با ما و دیگران تنازل از مقام 
معنوی اوس��ت به عالم صورت و اعتبار.« و خیلی 
افسوس می خورد که کسانی که اطراف ما هستند 
درک نمی کنن��د، تواضع مصطفی را از ناتوانی اش 
می دانند و از فقیر و بی کس بودنش. امام موس��ی 
صدر می گفت: »من انتظار دارم شما این مسایل 

را درک کنید.«

ارزش کیمیایی درد 
کتاب دیگری که ٢٢ چاپ را پشت سر گذاشته 
»مجموعه بینش و نیایش: یک مقاله و متن یک 
س��خنراني و گزی��ده اي از راز و نیازهاي مصطفي 
چمران« نام گرفته و دفتر نش��ر فرهنگ اسالمی 
چاپ آن را بر عهده داش��ته اس��ت. کتاب با پیام 
امام خمینی)ره( به مناسبت شهادت دکتر چمران 
آغاز می شود. ایشان نوش��ته اند: »چمران عزیز با 
عقیده پاک خالص غیر وابس��ته به دس��تجات و 
گروه های سیاس��ی و عقیده به هدف بزرگ الهی، 
جهاد را در راه آن از آغاز زندگی ش��روع و به آن 

ختم کرد...«
ادامه کتاب یک مقاله و یک سخنرانی از دکتر 
چمران ب��ا عنوان ه��ای: »تاثیر پی��روزی انقالب 
اس��المی ایران بر منطقه و کش��ورهای اسالمی و 
جهان« و »انقالب اس��المی ای��ران در راه تحقق 
ظه��ور حضرت مهدی)ع��ج(« را در ب��ر دارد. در 
قطعه ای از سخنرانی ش��هید چمران آمده است: 
»ام��ام زمان )ع��ج( نمی خواه��د هنگامی ظهور 

دكتر مصطفی چمران يكی از شهيدان به نام در تاريخ انقالب اسالمی است. سابقه مبارزاتی او در سال های پيش از پيروزی انقالب وسيع تر 
از آن اس��ت كه بتوان به اجمال از آن ياد كرد. بنابراين ظرفی مانند كتاب می تواند به جد به اين موضوع بپردازد و اين دوره را از زوايای 
گوناگون كالبدشكافی كند.بازه زمانی پس از پيروزی انقالب اسالمی تا شهادت دكتر مصطفی چمران در آخرين روز خرداد ماه 1360 اگر 
چه در مدت، محدودتر از سابقه پيش از انقالب اين شهيد است، اما فرازهای فراوانی دارد كه خاستگاه آنها دوران اوج زندگی شهيد است، 
آن هم در دوره ای كه انقالب اسالمی برای تثبيت، به همه گونه تالش و كوشش فرزندانش نياز دارد.در سی وپنجمين سالگرد شهادت دكتر چمران، چند 
عنوان كتاب درباره اين شهيد را مرور می كنيم و اگر از حجم به نسبت محدود كتاب هايی كه درباره اين شهيد تاكنون منتشر شده اند بگذريم، اين ويژگی و 

امتياز نظرمان را جلب كرد كه چهار عنوان كتاب با استقبال مواجه شده اند و نشانه اين نكته، چاپ های مجدد و پی درپی آنهاست.

به مناسبت سالگرد شهادت سردار رشید اسالم دکتر چمران

مصطفــــی
در چهار روایت

محمدعلی فاطمی

اتریخ
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کند که مجبور ش��ود همه انس��ان ها را از دم تیغ 
بگذران��د. او هنگامی ظهور می کند که مردم دنیا 
به آن درجه آگاهی، رش��د و تکامل رسیده باشند 
که فس��اد اجتماعات و سیستم ها و حکومت ها و 
طاغوت ها را فهمیده باش��ند، درک کرده باشند و 
آماده شوند که نظام ملکوتی او را بپذیرند، تسلیم 

او شوند، با عدل و داد، خود را هماهنگ کنند.«
پای��ان بخش کت��اب گزی��ده ای از راز و نیازها 
و آلبومی از عکس های ش��هید چمران اس��ت. به 
گواهی پی نوش��تی در صفحه ه��ای پایانی کتاب، 
قطع��ه ای از ای��ن راز و نیازها متعل��ق به آخرین 
روزه��ای قبل از ش��هادت دکتر چمران اس��ت و 
در آن آم��ده اس��ت: »خدایا! تو را ش��کر می کنم 
که مرا با درد آش��نا کردی ت��ا درد دردمندان را 
لم��س کنم و به ارزش کیمیای��ی درد پی ببرم و 
ناخالصی ه��ای وجودم را در آتش درد بس��وزم و 
خواس��ته های نفس��انی خود را زیر کوه غم و درد 
بکوب��م و هنگام راه رفتن ب��ر روی زمین و نفس 
کش��یدن هوا، وجدانم آسوده و خاطرم آرام باشد 
تا به وجود خود پی ببرم و موجودیت وجود خود 

را حس کنم...«

داستانی، اما مستند 
»پاوه س��رخ: بر اس��اس زندگی ش��هید دکتر 
مصطفی چمران« کتاب ششم از مجموعه »قصه 
فرمانده��ان« و اثری از مرح��وم داوود بختیاری 
دانش��ور اس��ت که در واح��د ک��ودک و نوجوان 
دفتر ادبیات و هنر مقاومت تولید ش��ده و توسط 
انتش��ارات سوره مهر و نشر شاهد ١٤ نوبت چاپ 

را پشت سرگذاشته است. 
ای��ن کتاب ب��ا زندگینام��ه کوتاه��ی از دکتر 
مصطفی چمران آغاز می ش��ود و پ��س از آن در 
هشت روایت داس��تانی، مقطع هایی از کودکی و 
نوجوانی و مبارزات و نبردهای او نوش��ته شده اند. 
این روایت ها نشان می دهند که مرحوم بختیاری 
پی��ش از نگارش این کتاب، سرگذش��ت ش��هید 

چم��ران را ب��ه صورت کامل��ی بررس��ی کرده و 
مقطع های حس��اس و سرنوشت ساز زندگی او را 
انتخاب کرده است. همچنین گروه  سنی مخاطب 
کت��اب را که نوجوانان اند هم در نظر گرفته و نثر 

اثر به این شیوه وفادار است. 
روایت »پاوه سرخ« در این اثر که نام کتاب هم 
از آن گرفته شده، برای کسانی که فیلم سینمایی 
»چ« ساخته ابراهیم حاتمی کیا را دیده اند، بسیار 
آش��نا به نظر خواهد رسید، زیرا داستان این فیلم 
به این روایت بس��یار نزدیک اس��ت و این روایت 
برگرفته از ش��رح معروف و مش��هوری اس��ت که 
دکتر مصطفی چمران از حماس��ه پاوه در س��ال 

١٣٥٨ دارد. 
»ش��هید چمران« هم عن��وان کتابی از احمد 
دهقان است که در قالب یکی از آثار مجموعه ای 
با عن��وان »چلچراغ« برای گروه های س��نی »د« 
و »ه« از س��وی موسس��ه  فرهنگي  مدرسه  برهان 
تاکنون ١٢ نوبت چاپ را تجربه کرده است. احمد 
دهقان خاطره  و داستان نویس��ی توان��ا در حوزه 
کتاب ه��ای دفاع مقدس اس��ت و رمان های او در 
ای��ن حوزه و همچنین برای گروه س��نی نوجوان 
معموال درخشان بوده و تاثیرگذار در مسیر ادبیات 

دفاع مقدس در ایران.
کت��اب با سالش��مار زندگی دکت��ر مصطفی 
جم��ران آغ��از می ش��ود و در ادام��ه زندگینامه 
این ش��هید در قالب روایتی داستانی، اما متکی 
بر مس��تندات و گفته های موجود درباره شهید 
چم��ران و نوش��ته ها و گفته ه��ای این ش��هید 
گنجانده شده اس��ت. اینها در کنار نثر مناسبی 
ک��ه احمد دهقان ب��رای گروه های س��نی مورد 
نظر اثر انتخاب ک��رده، کتابی با اطالعات کافی 
از زندگی ش��هید چم��ران به وج��ود آورده اند و 
فرازهای مهمی را برجس��ته کرده اند؛ مانند این 
که ش��هید چمران می گوی��د: »در واقعه ١٦ آذر 
]١٣٣٢[ شرکت فعال داشتم. هر سه شهید آن 
روز از دوستانم بودند. به همین دلیل مفصل ترین 

مقاله ای که در مورد آن روز نوشته شد، کار من 
بود. این مقاله بعدها در نش��ریه ای به نام ١٦ آذر 
در آمریکا منتشر شد.« یا در فراز دیگری توضیح 
می دهد: »من در آمریکا زندگی خوشی داشتم و 
از هم��ه نوع امکانات برخوردار بودم؛ ولی از همه 
آنها گذش��تم و به جنوب لبنان رفتم تا در میان 
محرومان زندگی کنم. می خواستم اگر نمی توانم 
به این مظلومان کمکی بکنم، الاقل در میان شان 
باش��م؛ مثل آنان زندگی کنم و درد و غم آنان را 

در قلب خود بپذیرم.« 
نویس��نده کت��اب در ش��رح این ف��راز یادآور 
می ش��ود ک��ه دکتر مصطف��ی چمران در س��ال 
١٣٤٩ به همراه همس��ر آمریکایی و چهار فرزند 
خود به لبنان می رود و به عنوان رییس مدرس��ه 
صنعتی جبل عامل مش��غول به کار می شود. اما 
جنوب لبنان در زیر بمباران صهیونیس��ت ها بود 
و همس��ر و فرزندانش دیگر نمی توانس��تند آنجا 
بمانند. تصویرگری ابراهیم حاتمی کیا از لحظات 
این جدای��ی در فیلم »چ« به روایت��ی از یکی از 
اعضای خانواده امام موسی صدر که در این کتاب 

آمده، بسیار نزدیک است. 
در س��ال های پایان��ی ده��ه  ١٣٣٠ که عرصه 
فعالیت های سیاسی در ایران بسیار تنگ شده  بود 
و به نوعی امکان فعالیت های سیاسی در اعتراض 
به حکومت شاه در خارج از ایران مهیا بود، تعداد 
قاب��ل توجهی از فع��االن و از جمله آنان ش��هید 
چمران، به خارج از کشور رفتند. دوره اقامت دکتر 
چمران در آمریکا بیش از ١٠ س��ال از زندگی او 
را در ب��ر می گی��رد. احم��د دهق��ان در کتابش 
درباره ش��هید چمران می نویس��د که: »مصطفی 
در آمری��کا ازدواج می کند. همس��ر آمریکایی اش 
در س��خنرانی های مصطفی شرکت می کرد و در 
همان جا با هم آش��نا ش��دند. مصطف��ی نام او را 
پروانه می گ��ذارد و...« این کتاب با توضیح درباره 
اس��امی و مفاهیم نامبرده ش��ده در متن کتاب و 
چندین عکس از شهید چمران به پایان می رسد. 
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کارانمه

7 تیر و حادثه تلخي ديگر

فرداي آن روز اگرچه هنوز خاطره تلخ روز گذشته آزارم مي داد اما به محل کار رفتم چون 
همان روز یعني ٧ تیر باید برنامه جلس��ه اي را ضبط مي کردم که با حضور دکتر بهش��تي و 
اعضاي حزب جمهوري در س��الن اجتماعات ساختمان حزب برگزار مي شد. مي خواستم براي 
ضبط جلس��ه آماده ش��وم که آقاي شمس��ایي مرا صدا زد و گفت: »از کمیته مرکزي انقالب 
اس��المي تماس گرفته اند تا براي شناس��ایي چهره عامل احتمالي بمب گذاري مسجد ابوذر به 

آنها کمک کني. ظاهراً تو مقابل جمعیت بودي و احتماالً چهره او را به یاد داشته باشي.«
نزدیک ش��روع مراسم همه وس��ایل را آماده کردم و ناچار ضبط  برنامه را به دوست عزیزم 

»محمود باالگر« سپردم و راهي کمیته شدم که فاصله چنداني تا دفتر حزب نداشت. 

حوادث و اتفاق هاي تابس�تان س�ال 1360 از 6 تير ماه با  ترور حضرت آيت اهلل خامنه اي  � كه آن زمان نماينده مردم تهران در مجلس ش�وراي 
اسالمي، امام جمعه موقت تهران و عضو حزب جمهوري اسالمي ايران بودند � در مسجد ابوذر آغاز شد و با حادثه تلخ 7 تير و شهادت مظلومانه 
شهيد بهشتي و 72 تن از همراهانش در دفتر حزب جمهوري اسالمي ايران و شهادت رجايي و باهنر رئيس جمهور و نخست وزير در 8 شهريور 
به اوج خود رسيد. آن روزها، مردم هر لحظه نگران حادثه اي  تروريستي از سوي منافقان و بدخواهان انقالب بودند و منافقان از هر وسيله اي براي آسيب زدن 
به انقالب استفاده مي كردند كه تنها 3 سال از عمرش مي گذشت. آن حوادث تلخ با همه سختي هايش نويدبخش محكم تر شدن اراده ملت در مقابل توطئه هاي 
دشمنان انقالب بود. 35 سال از واقعه  ترور حضرت آيت اهلل خامنه اي مي گذرد و اين اتفاق باعث شده هر سال در چنين روزهايي مسجد ابوذر تهران كانون توجه 

دوستداران انقالب باشد. اين گزارش بازخواني خاطرات آن روزهاست. روزهايي سرشار از عبرت آموزي و حكمت براي نسل امروز كه وارثان انقالب هستند. 

بازخواني خاطرات تابستان1360

واقعه ظهـــــر 

ناگهان انفجار
مسجدجامع ابوذر از دیرباز یکي از مساجد فعال 
و مع��روف و کانون فعالیت ه��اي انقالبي بود و هم 
اکنون نیز این مس��جد به عنوان یکي از مس��اجد 
فعال و منظم در فعالیت هاي سیاس��ي و اجتماعي 
در میان مردم و مس��ئوالن ش��ناخته شده است. 
حجت االسالم »رضا مطلبي« امام جماعت مسجد 
اب��وذر درباره اینکه چطور ش��د حض��رت آیت اهلل 
خامن��ه اي براي ایراد س��خنراني، مس��جد ابوذر را 
انتخاب کردند مي گوید: »در س��ال هاي نخستین 
انقالب ش��اهد بودیم که دشمن چنان گسترده از 
حربه ش��ایعه اس��تفاده مي کرد که بعضي از مردم 

نسبت به کس��ي که به تعبیر امام، به تنهایي یک 
امت بود یعني ش��هید بهش��تي بدبین مي ش��وند. 
همچن��ان که اش��اره ک��ردم در آن زمان حضرت 
آیت اهلل خامن��ه اي  � که نماینده م��ردم تهران در 
مجلس ش��وراي اسالمي و امام جمعه موقت تهران 
بودند � این خطر را کاماًل احس��اس کرده بودند و با 
برگزاري جلس��ات سخنراني پرسش و پاسخ سعي 
داش��تند مردم را از این خطر جدي که از س��وي 
دش��منان ایران و اسالم برنامه ریزي شده بود آگاه 
و از بس��یاري از بدعت ها و کج فهمي ها جلوگیري 
کنند.« امام جماعت مس��جد ابوذر به جلساتي که 
حضرت آیت اهلل خامنه اي در مدرسه حاج ابوالفتح 

)خیابان ري( داشتند، اش��اره مي کند و مي گوید: 
»بعد از این جلس��ات بود که بعضي از دوستان در 
حزب جمهوري اس��المي پیشنهاد دادند تا چنین 
جلساتي در مسجد ابوذر هم برگزار شود و ما نیز با 

کمال میل پذیرفتیم.« 

انتشار خبر در روزنامه جمهوري اسالمي
تع��داد زیادي از اهالي منطقه به دلیل درج خبر 
در روزنامه جمهوري اس��المي روز شنبه ٣٠ خرداد 
به مس��جد ابوذر آمدند. ازدحام زیادي ش��ده بود و 
ق��رار بود حضرت آیت اهلل خامنه اي بعد از نماز ظهر 
س��خنراني کنند. امام جماعت مسجد ابوذر درباره 
اتفاق��ات روز ٣٠ خ��رداد س��ال ٦٠ مي گوید: »آن 
روز س��اعت ها به انتظار ایش��ان ماندیم اما نیامدند. 
نمازگزاران مس��جد را ت��رک کردند اما هیچ کس از 
این موضوع ناراحت نش��د چراکه همه مي دانستند 
دس��تور جلسه مجلس اس��تیضاح بني صدر است.« 
هفته بعد دوباره خبر مربوط به س��خنراني حضرت 
آی��ت اهلل خامنه اي در روز ٦ تی��ر ١٣٦٠ در روزنامه 
جمهوري اس��المي چاپ ش��د و اهال��ي دوباره در 
مس��جد ابوذر جمع ش��دند. حجت االسالم مطلبي 
مي گوید: »نیم س��اعت به اذان ظه��ر مانده بود که 
حضرت آیت اهلل خامنه اي از دِر اصلي مس��جد وارد 
ش��دند و حدود ٣٠ دقیقه با نمازگزاران گپ وگفت 
صمیمانه اي داشتند. ایشان نماز ظهر را اقامه کردند 
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و معموالً برنامه شان این بود که بین ٢ نماز سخنراني 
کنند. ایشان پش��ت تریبون ایستادند و محافظ ایشان 
هم درست کنارشان ایستاد. موضوع سخنراني ایشان 
شایعه س��ازي بود و خطري که از این ناحیه انقالب را 
تهدید مي کرد.« بعد از پایان سخنراني نوبت به پرسش 
و پاسخ مي رسد. در این هنگام مردي بلند قد با کت و 
شلوار س��ورمه اي رنگ، در حالي که ضبط صوتي هم 
در دست داشت به طرف تریبون مي رود. حجت االسالم 
مطلبي در این باره مي گوید: »این مرد بسیار خونسرد 
و آرام به طرف تریبون رفت و ضبط صوت را درس��ت 
سمت چپ آقاي خامنه اي روي تریبون گذاشت. کمي 
بعد میکروفن سوت کش��ید و ایشان براي بهتر شدن 
کیفیت صدا کمي به س��مت چپ جابه جا ش��دند که 

صداي انفجار فضاي مسجد را پر کرد.« 

انفجار بمب
ولوله اي در میان جمعیت مي افتد. هیچ کس به درستي 
نمي داند چه اتفاقي افتاده اس��ت. امام جماعت مس��جد 
اب��وذر دراین باره مي گوید: »من به ان��دازه اي جا خورده 
بودم که اصاًل به فکرم نرس��ید، ممکن اس��ت بمبي کار 
گذاشته شده باشد. مرتب به اطراف نگاه و فکر مي کردم 
ش��اید از خانه هاي اطراف یا از قس��مت بانوان گلوله  اي 
شلیک شده باشد. اما چند لحظه بعد متوجه ضبط صوت 
ش��دیم.« بعد از مجروح شدن حضرت آقا، ایشان را ابتدا 
به درمانگاه خاندان حکیم و سپس به بیمارستان بهارلو 
انتقال دادند و در نهایت نیز با یک فروند بالگرد ایش��ان 
را به بیمارستان شهیدان رضایي )شهید رجایي کنوني( 
منتقل کردند و با لطف خدا و تالش پزشکان متخصص 

شرایط ایشان رو به بهبود رفت. 

نوشته اي که پیدا شد
نوشته اي که بعدها در داخل ضبط صوت مشاهده 
ش��د حکایت از آن داشت که این سوءقصد به دست 
گروه��ک منحرف »فرق��ان« صورت گرفته اس��ت. 
گروهک فرقان بعدها  تروره��اي دیگري را نیز انجام 
داد و انقالب اس��المي را از وجود ی��اران و همراهان 

بسیاري محروم کرد. 

از مسجد ابوذر تا حزب جمهوري
»محمدرضا دلخواني« آن روزها مس��ئولیت ضبط سخنراني هاي 

اعضاي حزب جمهوري را برعهده داشته است. 
»محمدرضا دلخواني« فعالیت با حزب را از دوران دبیرستان آغاز 
مي کن��د. او در این باره مي گوید: »حدوداً ١٨س��اله بودم و یک جوان 
دبیرس��تاني. عالقه مردم به جمع آوري سخنراني هاي شخصیت هاي 
سیاسي کشور باعث شده بود در حزب واحدي به این نام شکل بگیرد 
و ما وظیفه داش��تیم در هر جلسه اي که با سخنراني شخصیت هاي 
حزب برگزار مي شد حاضر شده و سخنراني ها را ضبط کنیم. بعد هم 
نوار کاست سخنراني را تکثیر کنیم و در اختیار مردم قرار دهیم. بارها 

و بارها همراه شهید بهشتي به جلسات مباحثه سیاسي مي رفتم.« 

سخنراني ناتمام
»دلخواني« در ادامه صحبت هایش به حضورش در مس��جد ابوذر 
اشاره مي کند و مي گوید: »صبح روز ٦ تیر سال ١٣٦٠ وقتي به محل 
کارم رسیدم به من اطالع دادند »آیت اهلل خامنه اي« در مسجد ابوذر 
س��خنراني دارند و باید براي ضبط برنامه به مسجد ابوذر بروم. قبل 
از نماز ظهر به مسجد رسیدم. مسجد پر از جمعیت بود. ضبط صوت 
پیش��رفته اي را با خودم بردم و قبل از نماز وس��ایل را آماده کردم تا 
موقع س��خنراني همه چیز براي ضبط سخنراني آقا آماده باشد. نماز 
به امامت ایش��ان برگزار ش��د و بین ٢ نماز ظهر و عصر حضرت آقا 
سخنراني ش��ان را شروع کردند. بعد از برنامه سخنراني، برنامه پاسخ 
به س��ؤاالت بود. من هم ضبط صوت را کنار خودم نگه داشته بودم و 
از طریق میکروفوني که روي تریبون بود، سخنراني را ضبط مي کردم. 
محل استقرارم شمال شبستان بود و رو به جمعیت. جواني جلو آمد 
و ضبط صوت کوچک مش��کي را با خونسردي روي تریبون گذاشت. 
کسي هم تعجب نکرد چون آن وقت ها بیشتر مردم عادت داشتند با 
خود ضبط صوت ببرند و س��خنراني ها را ضبط کنند. ضبط را سمت 
چپ آقا گذاش��ت و به داخل جمعیت برگشت. برنامه همچنان ادامه 
داش��ت و بعد از چند دقیقه ناگهان صداي انفجار از س��مت محراب 
مس��جد و تریبون به گوش رس��ید. هراس��ان از جا بلند شدم. نشاني 
از تخری��ب نبود اما آق��ا بي حرکت روي زمین افت��اده بودند و مردم 

وحشتزده به این سو و آن سو مي دویدند تا از مسجد خارج شوند. 

خبر به حزب جمهوري رسید
من و چند نفر از پاس��داران به س��مت آقا دویدی��م. بمب داخل 
ضبط صوت جاسازي شده بود و تنها چاشني بمب منفجر شده بود و 
بمب اصلي عمل نکرده بود اما ترکش هاي چاشني انفجاري به گردن 
و کتف راست آقا آسیب شدیدي وارد کرده بود. ایشان را روي دست 
بلند کردیم و بدون تعلل به خودرویي در بیرون از مس��جد رساندیم. 
سریع به داخل مسجد برگشتم. یکي از ترکش ها به میکروفن برخورد 
کرده بود. وس��ایلم را جمع کردم. باید خبر را به حزب مي رس��اندم. 
حجت االس��الم مطلبي امام جماعت مسجد از داخل یکي از قفسه ها 
تلفني را در اختیارم قرار داد. با آقاي شمس��ایي مسئول واحد صوت 
حزب جمهوري تماس گرفتم و در حالي که به شدت گریه مي کردم 
او را از این ماجرا مطلع کردم. مي خواس��تم از در مسجد خارج شوم 
که متوجه ش��دم پاسداران در را بسته اند و به هیچ کس اجازه خروج 
نمي دهند تا عامل انفجار را شناسایي کنند اما من باید هرچه زودتر 
برمي گشتم. باالخره با همکاري امام جماعت و محافظان آقا از مسجد 
خارج ش��دم. وقتي به حزب رسیدم همه دورم حلقه زدند و مدام از 

من از اتفاق آن روز و شرایط آیت اهلل خامنه اي سؤال مي کردند. 

روایت شاهد عیني از وقایع ششم و هفتم تیر
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تدبیر

 در ابت�دای گف�ت و گو برايمان از فلس�فه 
اح�داث اين بن�ا در محل�ی كه جمع زي�ادی از 

دولتمردان ما به شهادت رسيدند بگوييد.
انفج��ار هفتم تیر در س��ال ٠٦ یک��ی از مهمترین 
رویداده��ا و نقط��ه عط��ف تاریخ انقالب ب��ود. هم به 
دلی��ل موقعیت زمانی و ش��رایط اجتماعی آن موقع و 
هم به جهت تعداد شهدا و هم به طور خاص به دلیل 
هدف قرار دادن ش��هید مظلوم آیت اهلل دکتر بهشتی، 
مجموعا آن اتفاق از س��ایر اتفاقات و رویدادهای تاریخ 
انقالب اسالمی متمایز شد.زمانی رییس جمهور یکی 
از کش��ورهای آفریقایی به حضرت آیت اهلل خامنه ای 
گفته بود اگر اتفاق هفتم تیر در هر کش��ور دیگر دنیا 
اتفاق می افتاد، قطعا آن حکومت س��رنگون می ش��د 
و حاکمیت متالش��ی می گشت. رهبر انقالب که پس 
از ش��هادت شهید بهش��تی، دبیرکل حزب جمهوری 
اس��المی بودند، در سال ٢٦ طی بازدیدی که از مرکز 
انفجار داشتند، تاکید فرمودند که این مکان بازسازی 
شود و نکاتی هم راجع به کارکردهای مجموعه بعد از 
بازس��ازی بیان فرمودند. محل انفجار هفتم تیر بعد از 
حادثه تا چند سال با همان شرایط قبلی حفظ شده بود 
و اغلب مراسم دعای کمیل و سایر مراسم مذهبی و نیز 
س��الگرد مراسم شهدای هفتم تیر در این محل برگزار 
می ش��د.تا س��ال های اخیرکه به همت مرحوم آقای 
قدیری��ان مجموع��ه ای از بازماندگان حزب جمهوری 
اس��المی دور هم جمع ش��دند و بازسازی این فضا به 

شکل امروزی صورت گرفت.
 ظاهرا بازس�ازی اين بنا توس�ط شهرداری 
ته�ران صورت پذيرف�ت در حاليکه ام�روز اين 

مركز زير نظر سازمان تبليغات اسالمی فعاليتش 
را ادامه می دهد!

زمان��ی که فاز اول مجموعه به پایان رس��ید چون 
بیش��تر کار اجرایی و احداث توس��ط  شهرداری انجام 
شده بود  این سوال پیش آمد که بعد از بازسازی، نحوه 
اداره اینجا به چه شکل باشد ضمن اینکه پس از احداث 
فاز اول آقای قدیریان هم از دنیا رفتند. در همین راستا 
آقای قالیباف ش��هردار محترم تهران نامه ای خدمت 
رهبر انقالب نوش��تند و پیشنهاد کردند که شهرداری 
اداره محتوای��ی و نظارت بر فعالیت های مجموعه را از 
این پس به س��ازمان تبلیغات اسالمی واگذار کند که 
رهب��ر انقالب هم موافقت فرمودند و با تش��کیل یک 
هیئت امنا در واقع دوره فعالیت این مجموعه آغاز شد.
اکنون س��ه سال اس��ت که هیئت امنایی مرکب از 
شهردار تهران، رییس سازمان تبلیغات اسالمی، مدیر 
بنیاد هفتم تیر، مدیر این مجموعه و یک ش��خصیت 
حقیقی که االن آقای صادقی رشاد هستند، به عنوان 
هیئت امنا مدیریت این مجموعه را بر عهده گرفته اند.
 س�ازندگان اي�ن مجموعه زيب�ا چه بخش 
هاي�ی را برای س�ازه ای كه ي�ادآور يکی از تلخ 
تري�ن حوادث پ�س از پيروزی انقالب اس�المی 

است، درنظر گرفته بودند؟
در زمان��ی که مجموعه س��اخته ش��د بخش های 
مختلف��ی مث��ل مس��جد، نگارخانه، س��الن همایش، 
کتابخانه و موزه پیش بینی شده بود. خود محل انفجار 
و مکانی که جلسه حزب جمهوری در آن برگزار شده 
بود و مقتل ش��هدا نیز به شکل مستقلی با یک سر در 
و بنای خاصی بازس��ازی شده بود و توقع می رفت که 

مجموعه به ش��کل یک موسسه چند منظوره فعالیت 
کند. البته ما بعد از اینکه از سه سال پیش اینجا مستقر 
شدیم و فعالیت مجموعه را آغاز کردیم، بعضی کاربری 
ها را هم تغییر دادیم برای اینکه بتوانیم اجزای جدیدی 

به مجموعه اضافه کنیم.
 اي�ن اجزای جديد ش�امل چه بخش هايی 

بود؟
 بحثی که در زمان تحویل مجموعه مطرح شد، این 
بود که اگر ما بخواهیم مجموعه با مخاطب ارتباط موثر 
و عمیقی برقرار کند و نقش تعیین کننده ای در فضای 
فرهنگی و اجتماعی زندگی مخاطب داشته باشد باید 
ابتدا بتواند نیازهای مخاطب را در زمینه های دینی و 
فرهنگی پاسخ دهد. طبیعتا مجموعه به دلیل طراحی 
اولیه و پیش��ینه اش و با هدفی که بازسازی شده بود، 
کارکرد جدی مذهبی داشت. تلقی ما این بود که یک 
مجموعه چند منظوره دینی داریم که به تناس��ب نیاز 
مخاطب در بافت زندگی شهری و در چارچوب حضور 
مخاط��ب و تعامل با مخاطب باید آن را تعریف کنیم. 
قلب این مجموعه از دیدگاه ما مسجد بود و اعتقادمان 
براین بود که نقطه آغاز به طور جدی مسجد هست و 
همه اتفاقات دیگر باید حول محور مسجد تعریف شود. 
ب��ه همین دلیل اولین بخش از مجموعه که فعالیتش 
را آغاز کرد مس��جد بود. منتها باور ما این است که در 
س��بک زندگی جدید و با ش��رایط و اقتضائات زندگی 
امروزی که رفت و آمدها را در شهرهای بزرگ سخت 
کرده و زمان نیز ارزشی باالتر از حد تصور دارد مسجد 
نباید فقط کارکرد اقامه نماز جماعت داش��ته باشد و 
همان طور که از آغاز اس��الم هم مس��جد کارکردهای 

 واقعه هفتم تير سند مظلوميت ايران اسالمی بود كه با خون مطهر شهيد بهشتی و هفتاد 
و دو تن از ياران باوفايش امضاء شد و خون سرخ آن شهيدان واالمقام بود كه موجب شد تا 
نهال نوپای انقالب اسالمی بارور گشته و به ثمر بنشيند. هفتم تير روزی است كه هيچگاه 
از حافظه ملت فهيم ايران پاک نخواهد ش�د و تا هميش�ه تاريخ داغ گرانش بر دل ش�قايق های عاش�ق 
س�نگينی می كند. درس�الروز آن حادثه تلخ در س�اختمان جديدی كه در محل حزب جمهوری سابق و 
مقتل شهدای هفتم تير بنا شده گفت و گويی داريم با حجت االسالم و المسلمين دكتر محمدرضا زائری؛ 
مدير مجموعه فرهنگ شهدای انقالب تا با اين بنای يادمان و مجموعه تحت مديريتش بيشتر آشنا شويم.

 به مناسبت سالگرد فاجعه هفتم تري در مقتل آنها 
كه امروز پايگاهی فرهنگی روئيده است

حجت االسالم دکتر زائري:

مسجد، نقطه آغاز است

مسجد:مسجد انقالب اسالمی كه هسته 
مركزی اين مجموعه اس�ت  با 350 متر 
مربع زيربنا در ضلع شمال غربی يادمان 
قرار دارد و نمای داخلی و خارجی آن با 
اس�تفاده از معماری اس�المی و ايرانی 
ساخته شده و گنجايش حضور بيش از 

200 نمازگزار را دارد.

 مـوزه تخصصـی شـهــــدای ترور: 
در دو طبقه ساخته ش�ده است. طبقه 
اول به آثار و وس�ايل ش�هدای انقالب 
اس�المی اختص�اص دارد و طبق�ه دوم 
ش�امل دو بخش »عکس شهدا و برنامه 
های ح�زب« و »نمايش�گاه جانبی« به 

مناسبت های مختلف است.

ایـوان قتلگاه: درضلع جن�وب يادمان 
و دقيق�ا در مقت�ل ش�هدای هفتم تير 
ساخته شده است كه در باالی محراب 
آن آيه شريفه » والتحسبن الذين قتلوا 
فی سبيل اهلل امواتا بل احياء عندربهم 
يرزق�ون« با اس�تفاده از هن�ر حکاكی 

نوشته شده است.

مجموعه فرهنگی شهدای انقالب در یک نگاه
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متنوع داش��ته و در دوران انقالب اسالمی هم مساجد 
همین نقش و وضعیت را داشتند بر این باور بودیم که 
اگر مس��جد بخواهد تاثیر گذار و تعیین کننده باش��د 

صرفا نباید به نماز جماعت منحصر باشد.
لذا زمانی که مس��جد  فعالیتش را در این مجموعه 
با سه وعده نماز شروع کرد، به موازات آن برنامه های 
زیارت عاشورا به شکل روزانه نیز آغاز شد. برنامه های 
هفتگی مذهبی ش��امل جلسات هفتگی قرآن، جلسه 
نهج البالغه، جلسه صحیفه سجادیه، درس اصول کافی 
و امثال اینها در کنار قرائت دعای کمیل و دعای توسل 
و برنامه های مناس��بتی به تناسب ایام مثل شب های 
احیا یا ایام محرم و احیای نیمه شعبان و...در طی این 
مدت ادامه داش��ته است.از سوی دیگر درکنار مسجد 
ما  به تدریج شروع کردیم به اضافه کردن بخش هایی 
دیگ��ر. برای نگهداری کودکان در هنگام اجرای برنامه 
های مذهبی مهد کودک را تاس��یس کردیم که بعداً 
برنامه مهد کودک توس��عه پیدا کرد و پیش دبستانی 
ب��ه آن اضافه ش��د و در طول روز و در طی س��ال هم 
فعالیتش استمرار پیدا کرد و با موفقیت هم روبرو شد 
مخصوصا در بعضی کارها مثل آموزش زبان عربی برای 
کودکان یا ارتباط و انس بیشتر کودکان با روحانیت و 
امام جماعت مس��جد که جزو برنامه های مهدکودک 
قرار گرفت. بعد از مهد کودک فروش��گاه ما راه اندازی 
شد که این فروشگاه در سه طبقه کاالها و محصوالت 
متنوعی را در س��بک زندگ��ی دینی عرضه می کند و 
با اس��م »زندگی بهش��تی« در واقع تالش می کند تا 
مخاطب را به سمت زندگی سالم، تغذیه سالم، پوشاک 
مناسب و محصوالت فرهنگی سزاوار سوق دهد.در کنار 

فروشگاه سالن همایش و سالن سینما راه اندازی شد 
که قبال فقط سالن همایش پیش بینی شده بود اما با 
افزودن امکانات و تجهیز آن قابلیت نمایش فیلم های 
س��ینمایی، اجرای تئاتر و نمایش های مذهبی هم به 
آن اضافه شد که خوشبختانه این نیز خود موجب باال 

رفتن تعداد مخاطبین این مجموعه شد.
 آي�ا در بازديدهاي�ی ك�ه از مراكز مذهبی 
مختلف در كش�ورهای مختلف داش�ته ايد ايده 
های مناس�بی كه قابليت اجرايی شدن در ايران 
خودمان را داشته باشد، گرفته ايد؟ چه مواردی 
را در مراك�ز مذهبی مختلف دي�ده ايد كه ما تا 

امروز به آنها نپرداخته ايم؟
در ایران هنوز بافت س��نتی جامعه ما حفظ شده و 
همین موجب ش��ده تا ما کارکرد مس��اجد را فقط در 
حد همان برگزاری نماز جماعت منحصر بدانیم. االن 
بسیاری از مس��اجد ما فقط در هنگام نماز درهایشان 
گش��وده می شود و بالفاصله پس از پایان نماز مسجد 
عمال تعطیل می ش��ود. بس��یاری اوقات اگر مسافری 
یا رهگ��ذری کمی زودتر یا دیرتر بخواهد به مس��جد 
مراجعه کند واقعا به مشکل برمی خورد اما در محیط 
ه��ای خارج از ای��ران وقتی افراد مراجع��ه می کنند، 
بس��یاری از مراکز مذهبی به دلیل اینکه بافت و روابط 
س��نتی وجود ندارد و از ابتدا برای آن مرکز مذهبی یا 
مسجد کارکردهای متنوعی پیش بینی شده همیشه 
پاسخگو هستند و این چیزی است که شاید بیشتر از 
ه��ر مورد دیگری برای من جلب توجه می کرد. حتی 
ساز و کارهای اقتصادی برای تامین درآمد مسجد هم 
یا مرکز مذهبی پیش بینی ش��ده ک��ه بتواند به گونه 

ای اف��راد را گرد هم جمع کن��د. در فرانکفورت وقتی 
می خواستند مس��جد حضرت زهرا)س( را بسازند از 
ابتدا، طراحی مسجد با پیش بینی سالن اجتماعات و 
مهدکودک و فروشگاه و ... بود به دلیل اینکه امروز همه 
م��ی دانند که عناصر و عوامل مختلف در کنار هم می 

توانند مخاطب را جلب کنند.
 فکر می كنيد ايجاد جاذبه در مساجد برای 
جلب كودكان و نوجوانان تا چه اندازه در آشنايی 
آن ها با دين سالم و تحکيم پايه های مذهبی در 

آنها اثرگذار است؟
ببینی��د ما ب��ه طور طبیعی ش��اهد حض��ور افراد 
سالخورده در مساجدیم که البته حضورشان مغتنم و 
ارزشمند است و شاید به تعبیری ارکان اصلی مساجد 
را تش��کیل می دهند اما به هرحال آنها آینده مسجد 
نیس��تند. حضورشان گرچه ارزش��مند است اما هیچ 
آینده ای را برای مس��جد رقم نمی زنند. آن کسی که 
حضورش آینده مسجد و فعالیت های دینی را تضمین 
می کند همین کودکان و نوجوانان هستند. قطعا توجه 
به گروه های س��نی کودک و نوجوان اقتضائاتی دارد 
ک��ه می تواند به کار مس��اجد جه��ت بدهد به همین 
دلیل مس��اجدی که ب��ه طور مثال کمده��ای جایزه 
جل��وی در ورودی دارن��د و در برنامه هایش��ان توجه 
بیش��تری به کودکان دارند معموال از رونق و ش��ادابی 
و تحرک بیش��تری در داخل مسجد برخوردارند چون 
در واقع  این بچه ها هس��تند که می توانند با فطرت 
پاک کودکانه خود پدر و مادرشان را به اینگونه مساجد 
ببرند و با حضورش��ان در مسجد نوید بخش آینده ای 

روشن برای جامعه مذهبی ما باشند.

پژوهشـکده و مرکز مطالعات: برای فعاليت اين مركز در 
مرحله نخست گروه های تاريخ و اسناد، فرهنگ، ادبيات 
و هنر، اجتماعی و سياس�ی، خان�واده و مطالعات، ترويج 
فرهنگ ايث�ار و مقاوم�ت، مطالعات تطبيقی و دش�من 
شناسی و دفتر همکاری های علمی و بين المللی در نظر 
گرفته شده اس�ت ضمن اينکه بخشی هم برای پذيرايی 

علمی از پژوهشگران آزاد تدارک ديده شده است.

کتابخانه و مرکز اسـناد: كتاب هايی كه در اين مجموعه 
در اختي�ار عالقه من�دان قرار خواهند گرف�ت در حوزه 
انقالب اسالمی، انقالب های كشورهای مختلف، فرهنگ 
ايثار و ش�هادت و حوزه های مرتبط با آن خواهد بود. در 
بخش اس�نادی هم چندهزاربرگ س�ند و عکس و دهها 
ن�وار صوت�ی و تصويری به صورت مکت�وب و مجازی در 

اختيارمتقاضيان قرار خواهد گرفت.





حكاي��ت  ب��از،   پنج��ره 
تالش هايي است كه بي ادعا و 

 دغدغه مندانه در مجموعه ای متبرک به 
نام خان��ه خدا صورت مي گيرد تا كمي به 
آرمان ه��اي مدينه فاضله و ط��راز واقعي 
مسجد النبي نزديك شويم. مجموعه ای كه 
جس��ت و جو مي كند تا بهترين تجربيات 
مديريتي مس��اجد را بيابد و در مشاوره با 
كارشناس��ان و باتجرب��گان و اهالي فكر و 
انديش��ه، آنها را فربه كن��د و نتيجه اي در 
خور و شايسته را در قالب طرح ها و برنامه 
ها و راهكارها به منظر مبارک ائمه جماعات 
تقديم كند. اين پنجره باز است براي تمام 
همدلي ها و هم انديشي ها و هم راهي ها.
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نخس��تين گردهمايی فعاالن قرآنی مساجد و 
آئين تجليل از ائم��ه جماعات و خادمان طرح 
»نهض��ت قرآنی مس��اجد« ۹ ارديبهش��ت ماه 
ب��ا حض��������ور حجت االسالم والمس��لمين 
حاج علی اكبری، رئيس مركز رسيدگی به امور مساجد، حجج اسالم 
موسوی كاشانی، محمدرضا حشمتی، معاون قرآن و عترت وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی، محمديان، معاون وزير آموزش و پروش 
و برخی مس��ئوالن و ائمه جماعات برگزار شد.در اين همايش كه 
با حضور جمع زيادی از امامان جماعت قرآنی مس��اجد تهران در 
مركز همايش های بين المللی صدا و س��يما برگزار شد، از 7 قاری 
و حافظ قرآن كريم، يك خادم القرآن و 14 ائمه جماعات مساجد 

استان تهران تجليل شد.

این مراسم با قرائت قرآن توسط محمدرضا پورزرگری، قاری ممتاز 
و بین المللی جمهوری اس��المی ایران، آغاز ش��د که با اس��تقبال و 

تشویق های فراوان حضار مواجه شد.
حجت االس��الم و المسلمین س��عید کرمی، معاون فرهنگی مرکز 
رس��یدگی به امور مساجد به بیان شمه ای از آنچه در این طرح مورد 
نظ��ر بوده، پرداخت و گفت: طرح قرائت یک صفحه از قرآن کریم در 
٢١٠٠ مس��جد، برپایی کرسی تالوت در حدود ٤٠٠ مسجد و کرسی 
های تفس��یر آیات منتخب در حدود ١٥٠٠ مس��جد و کرسی تفسیر 
ترتیبی در ٥٠٠ مس��جد  برگزار شده که با استقبال قابل توجه مردم 
و نمازگزاران مواجه شده است.یکی از بخش های جذاب این همایش، 
برپایی میزگردی بود که با دعوت از سه امام جماعت و یک فعال قرآنی 
صورت گرفت. حجت االسالم و المسلمین شیخ حسن حشمتی، امام 
جماعت مس��جد جامع رسول اکرم تهرانسر به بیان تجربیات خود در 
برپایی جلسات انس با قرآن شنبه شب ها با حضور قرای بین المللی 
در این مسجد پرداخت.حجت االسالم و المسلمین عظیمی نیز با بیان 

همایش

تجلیــــل از 
 ائمه جامعات و خادمان 
طرح نهضت قرآنی مساجد
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نحوه فعال ک��ردن کالس های حفظ و مفاهیم 
در مسجد کوچک موسی بن جعفر)ع( در محله 
نظام آباد، از حضور فعال و با نشاط بانوان در این 
طرح قدردانی و آنرا شایسته الگوبرداری دانست. 
تربیت بی��ش از ٢٠ بانوی حافظ ٢٦ جزء قرآن 

محصول همان جلسات است.
حجت االسالم و المسلمین مرادی هم نحوه 
فعال کردن جلس��ات تفسیر آیات را در مسجد 
الرضا)ع( بهار ش��مالی برشمرد و توفیق خود را 
در این زمینه به رغم تمام مش��کالت، مداومت، 

پشتکار و پافشاری در این راه دانست.
دکتر بنیادی آخرین سخنران این میزگردی 
بود که تجربیات خود را از سال ها آموزش قرآن 
در مس��اجد بیان کرد و پشتیبانی امام جماعت 
را مه��م ترین عامل ماندگاری و پیش��رفت این 

جلسات دانست.
اجرای گروه تواش��یح بخ��ش دیگری از این 

مراسم بود که با استقبال حاضران مواجه شد.
رئیس مرکز رس��یدگی به امور مساجد  که 
در نخستین گردهمایی فعاالن قرآنی مساجد با 
اش��اره به اجرای طرح »نهضت قرآنی مساجد« 
در س��ال گذش��ته، گف��ت : مهجوریت زدایی از 
قرآن در مساجد و ادای حق کالم خدا در خانه 

خدا، افق پیش روی مان در این طرح است.
 وی با اش��اره به اینکه طرح نهضت قرآنی با 
جدیت طی سال گذش��ته دنبال شد تا به این 
نقطه رس��یدیم، ادام��ه داد: طبع��اً برنامه هایی 
از ای��ن دس��ت نقدهای��ی را در پ��ی دارد و به 
دلیل کمی وقت نتوانس��تیم طی این جلس��ه 
 از تجربی��ات پیشکس��وتان اس��تفاده کنی��م.

حاج علی اکب��ری ادامه داد: افقی که طی اجرای 
این طرح پیش روی مان است، مهجوریت زدایی 
از ق��رآن در مس��اجد و ادای ح��ق ق��رآن و 
کالم خ��دا در خان��ه خ��دا اس��ت و هنگام��ی 

که این حق در مس��اجد ادا نش��ود نباید توقع 
 ادای آن را در س��ایر مکان ها داش��ته باش��یم.

وی تأکید کرد: استمرار جدی همه فعالیت های 
قرآن��ی در زمین��ه برپای��ی تفس��یر و تبیی��ن 
مع��ارف و کرس��ی تالوت و حلق��ه های قرآنی 
در مس��اجد باید انج��ام گیرد ب��ه گونه ای که 
 ای��ن امر ب��ا نظم و ب��دون خللی برگزار ش��ود.
رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد عنوان کرد: 
کیفیت بخشی به این طرح با ابتکار و طرح ها و 
فکرهای جدید و هم افزایی در اجرای بهتر طرح 
نهضت قرآنی مساجد از نکات مهم و قابل تأمل 
اس��ت و باید به این سمت برویم که فعالیت در 
مساجد گسترش پیدا کند و دائما تعداد بیشتری 
 از مساجد از فعالیت های قرآنی بهره مند باشند.
رئیس مرکز رس��یدگی به امور مساجد با اشاره 
ب��ه اینکه تا امروز ٩٠ درصد مس��اجد اس��تان 
ته��ران برنام��ه تالوت ن��ور را اج��را می کنند، 
اظه��ار ک��رد: امیدواری��م به جایی برس��یم که 
ش��اهد رش��د ٩٠ درصدی مس��اجد در برپایی 

 دوره ه��ای تفس��یری و حف��ظ قرآن باش��یم.
وی تأکید کرد: این طرح، تازه آغاز حرکت است 
و امید داریم که همه مس��اجد در استان تهران 
و س��پس در کل کشور دارای برنامه های قرآنی 
ش��وند و امیدواریم همه م��ا آن روز را به فضل 

الهی ببینیم.
محمدرض��ا پورزرگ��ری، وحی��د خزای��ی، 
حجت االس��الم س��یدمحمدجواد درچ��ه ای و 
محمد بنی��ادی، از قاریان و مدرس��ان قرائت 
قرآن و حجج اس��الم محمدحس��ن مقدسی، 
حافظ کل قرآن کریم و امام جماعت مس��جد 
شهیدبهش��تی، حامد فاضلی، حافظ کل قرآن 
و امام جماعت مسجد ش��ارعی، بهنام باقری، 
حافظ کل قرآن و امام جماعت مسجد حضرت 
ابوالفضل)ع(، کریم جعفرنژاد، حافظ کل قرآن 
و امام جماعت مسجد الزهرا)س( و خادم القرآن 
ط��رح نهضت قرآنی مس��اجد حجت االس��الم 
کم��ال خ��داداده، امام جماعت مس��جد حاج 

حسن تجلیل به عمل آمد.

در  این گردهمایی از 10 اثر پژوهشی
 مرکز رسیدگی به امور مساجد رونمایی شد. 

 مسجد و جوان اثر حجه االسالم دکتر علی پناهی )روان شناسی رشد و راه های ارتباط با نسل جوان در مسجد(
 مسجد و جوان اثر دکتر ابراهیم نعیمی )اصول و روش های تعامل سازنده با نسل جوان در مسجد(

 مسجد و جوان اثر محمد علی موظف رستمی )آسیب شناسی رابطه دو سویه نسل جوان با مسجد(
 مسجد و جوان اثر دکتر محمد جواد ولی زاده )بررسی عوامل افزایش و کاهش ارتباط جوان با مسجد(

 مسجد و کودک و نوجوان اثر دکتر محمد جواد ولی زاده
 پژوهش فقهی در باب ورود صبی به مســجد اثر حجت االسالم بهشتی زیر نظر حضرات آیات سید 

احمد خاتمی و عندلیب همدانی
 پژوهش حدیتی در باب ورود صبی به مسجد اثر حجت االسالم بهشتی زیر نظر حضرات آیات سید 

احمد خاتمی و عندلیب همدانی
 مجموعه مقاالت فروغ مسجد جلد دهم

  مسجد در آینه حدیث اثر حجت االسالم دکتر مسعودی
 مسجد در تراز قرآن اثر حجت االسالم دکتر راد
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 حجت االسالم حمیدرضا رضایی، امام جماعت مسجد امیرالمؤمنین)ع( 
به دلیل برگزاری جلسات مستمر و هفتگی کرسی تالوت و تفسیر 

موضوعی قرآن، برپایی دوره پنج ساله حفظ قرآن ویژه بانوان و آقایان، 
 برپایی کالس های روخوانی و روان خوانی و تجوید ویژه تمام مقاطع سنی

۱۴- حجت االسالم کیوان باقری، امام جماعت مسجد جامع امامه به 
دلیل برپایی جلسات مستمر و هفتگی کرسی تالوت و تفسیر موضوعی 

از کتاب المیزان، دوره تخصصی قرآن پژوهشی و کالس های روخوانی و 
روان خوانی ویژه نوجوانان و جوانان

 حجت االسالم اسماعیل عظیمی، امام جماعت 
مسجد موسی بن جعفر)ع( به دلیل برپایی جلسات 
هفتگی کرسی تالوت و تفسیر قرآن، برپایی کالس 
حفظ ۲۵ جزء قرآن ویژه بانوان نمازگزار، ایجاد گروه 
حفظ موضوعی قرآن و برپایی کالس های حفظ جزء 
سی ام ویژه نوجوان مسجدی

 حجت االسالم 
رضا مطلبی، امام 
جماعت مسجد 
جامع ابوذر به 
دلیل برگزاری 
جلسات مستمر 
هفتگی کرسی 
تالوت با حضور 
قاریان ممتاز 
و بین المللی و 
برپایی جلسات 
مستمر هفتگی 
تفسیر در 
روزهای زوج

 حجت االسالم سیدمحمدرضا یاسینی، امام جماعت 
مسجد حضرت ابوالفضل)ع( به دلیل برگزاری 

جلسات مستمر تفسیر، برپایی یک دوره کالس تفسیر 
اسماءاهلل در قرآن و تألیف کتب تفسیر

  حجت االسالم کامیاب مختاری، امام جماعت مسجد 
صاحب الزمان)عج( به دلیل برپایی جلسات مستمر و 

هفتگی کرسی تالوت قرآن و حضور پرشور جوانان و 
نوجوانان در برنامه های مسجد

 حجت االسالم مسعود مرادی، امام جماعت مسجد 
الرضا)ع( به دلیل برپایی جلسات مستمر و هفتگی 

تفسیر و بیان بیش از سه دوره تفسیر قرآن به 
صورت ترتیبی

 حجت االسالم سیدعلی اکبر حسینی، امام جماعت 
مسجد فائق به  دلیل برپایی برنامه های مختلف قرآنی 

و راه اندازی مهد قرآنی ویژه در مسجد

 حجت االسالم حسن حشمتی، امام جماعت مسجد 
جامع رسول اکرم)ص( به دلیل برپایی جلسات 
مستمر هفتگی کرسی تالوت با حضور قراء بنام

 آیت اهلل سیدفتاح هاشمی تبریزی، امام جماعت مسجد جامع 
شهرک قدس به دلیل برگزاری جلسات مستمر هفتگی تفسیر ترتیبی 

بعد از نماز و صبح های جمعه بعد از دعای ندبه و چاپ و توزیع کتب 
تفسیر و جزوات قرآنی درس های قرآن
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  آیت اهلل سیدمحمدضیاءآبادی، امام جماعت مسجد علی بن الحسین)ع( به منظور 
برگزاری جلسات هفتگی تفسیر به مدت ۲7 سال در مسجد علی بن موسی الرضا)ع(، برپایی 
جلسات هفتگی تفسیر صبح های جمعه پس از دعای ندبه به مدت ۱۵ سال، برپایی جلسات 

هفتگی تفسیر به مدت ۱۵سال در این مسجد، چاپ و توزیع کتب و جزوات تفسیری و 
حضور گسترده اقشار مختلف مردم در جلسات

  حجت االسالم محمدرضا حشمتی، امام 
جماعت مسجد حضرت ابوالفضل)ع( به 

دلیل برپایی جلسات مستمر هفتگی تفسیر 
و بیان دو دوره کامل تفسیر ترتیبی

 حجت االسالم سیدمحسن 
موسوی کاشانی، امام جماعت مسجد 

النبی)ص( به دلیل برگزاری 
جلسات مستمر هفتگی کرسی 

تالوت با حضور قاری بین المللی 
سعید طوسی، طرح مباحث تفسیری 

توسط او و فعالیت مستمر بسیج 
مسجد با حمایت وی و فعالیت های 

قرآنی و مهد قرآن

 آیت اهلل سیدمحمد محمودی  
گلپایگانی، امام جماعت مسجد 

الزهرا)س( به دلیل برپایی جلسات 
مستمر هفتگی تفسیر، برگزاری 

جلسات ویژه تفسیر در شب های ماه 
مبارک رمضان هر سال تفسیر یک 

سوره و چاپ و توزیع جزوات قرآنی 
از مباحث مطرح شده و برگزاری 

مسابقه و اهدای جوایز
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کارانمه

 لطف�ا درباره تاريخچه ده�ه تکريم و غبار 
روبی و علت اين نام گذاری توضيح دهيد!

همانطور که مستحضرید، مسجد تنها جایی است 
که خیلی زمان بردار و مناسبت محور نیست که بشود 
برای آن زمان خاصی را در نظر بگیریم. موضوعی است 
که در س��بک زندگی اسالمی همیشه جاری و ساری 
بوده و هست. اما سالهاست که ابتکاری اندیشیده شد تا 
به بهانه نزدیک شدن ماه ضیافت الهی و مراجعه بیشتر 
مردم به مساجد، خوب اس��ت چند روزی برای آماده 
سازی مس��اجد اختصاص پیدا کند. البته این حرکت 
صرف��ا غبار روبی ظاهری نیس��ت و یک پیام روانی به 
همراه دارد یعنی خودمان را برای یک میهمانی بزرگ 
آماده می کنیم. کاری که در طی چند سال گذشته رقم 
خورد، این اس��ت که تالش شده از این بستر استفاده 
کنیم تا از ظرفیت های مغفول مساجد استفاده شود. 
آیا مساجد ما همان مساجدی است که در سیره نورانی 
پیامبر اکرم )ص( وجود داشته؟ مسجد در سیره پیامبر 
اس��الم)ص(  در متن فعالیت های اجتماعی، سیاسی، 
اقتص��ادی و همه جا نقش آفرین بوده. بیش��تر تالش 
داریم فعالیت های مسجد را به این سمت سوق بدهیم. 
 از چه زمانی غبار روبی مساجد در اين دهه 

به صورت رسمی انجام می شود؟
این س��نت که در آس��تانه م��اه مب��ارک رمضان 
غبارروبی مساجد انجام گیرد، سالهاست، به بخشی از 
فرهنگ مساجد تبدیل شده اما سه چهار سالی هست 

که نمود بیشتری داشته است. 
 چه ضرورتی داشت كه اين حركت مردمی 

در قالب يك طرح سازمانی قرار بگيرد؟ 
باالخره وقتی میخواهیم موضوعی با این اهمیت را 
در جامع��ه جا بیندازیم ، چاره ای جز جریان س��ازی 
نداریم و جریان س��ازی هم اب��زار های خودش را نیاز 
دارد . یعنی باید از همه ظرفیت ها اس��تفاده کرد که 
ی��ک موضوع، تبدیل به یک گفتمان ش��ود. به همین 
منظور ضروری بود که این اقدامات به صورت ستادی 
و متمرکز، تمامی ظرفیت ها را به کار گیرد تا ش��اهد 
جریان س��ازی برای دهه تکریم و غبارروبی در جامعه 

باشیم. 
 فکر می كنيد تاكنون اين ستاد به اهدافی 

كه در بدو تاسيس داشته رسيده است؟ 
ستاد یک س��یر صعودی را طی کرده، یعنی توانی 
که ستاد االن دارد با ٥ سال پیش قابل مقایسه نیست. 
من فکر می کنم توانسته تا حدود زیادی به هدف خود 
برسد. هدف ما این بود که جامعه در طی این چند روز 
درگیر با مسجد و ظرفیت مس��جد باشد. این موضوع 
تاکنون رقم خورده اما اینکه آیا این نقطه، نقطه مطلوب 
و ایده آل ماست یا خیر، موضوع دیگری است . طبیعتا 
ما راه های نرفته زیادی داریم . امیدواریم روزی برس��د 
که در این ایام و کل سال، مسجد در متن برنامه سازی 
ه��ا و تدارکاتمان قرار بگیرد. تالش می کنیم امس��ال 
برنامه های خود را به سمتی ببریم که بتوانیم در برخی 

زمینه ها الگو س��ازی هم داش��ته باشیم. به طور مثال 
جشنواره ای را در دهه تکریم و غبارروبی امسال در نظر 
گرفتیم با هدف تقدیر و تکریم از خدمت گزاران مسجد 
در چهار محور؛ امس��ال دو محور را پیگیری می کنیم 
که یکی سخت افزار و عمران و آبادانی مساجد است  و 
دیگری هنر و رسانه. مثال تقدیر از مدیری که توانسته 
در دوران مدیریتش به مسجد خدمتی بکند. یا معمار یا 
نقشه کش خاصی که توانسته در مسجد یک یادگاری 
خوب به جا بگذارد. یعنی از برترین های حوزه سخت 

افزار مسجد، تقدیر خواهیم کرد.
در حوزه هنر و رسانه هم دبیر خانه ما فعالیت های 
یکی دو س��اله اخیر رسانه ها را رصد کرده و در حوزه 
تولی��د خبر، پخش خبر، تولیدات هنری و رس��انه ای 
توانس��ته بهترین ها را شناس��ایی کند. یعنی اصحاب 
هنر و رسانه که توانسته اند به مسجد خدمت ویژه ای 
بکنند یا مثال نویسنده یک خبر که پرداخت ویژه ای به 
مسجد داشته یا نویسنده مقاله ای که مطلب ویژه ای 
در مورد مسجد نوشته. این افراد شناسایی شده و مورد 
تقدیر قرار خواهند گرفت. این دو محور در سال جاری 
انجام خواهد شد و انشاءاهلل در سال های آیند ، محور 

های دیگر هم مورد توجه قرار خواهد گرفت. 
 برای خوانندگان م�ا در مورد عناوينی كه 
برای اين روز ها در نظر گرفته شده، توضيح می 
دهيد؟ اينکه آيا اين نام ها هرساله تغيير می كند 

يا اينکه مبنای انتخاب اين اسامی چيست؟ 
ما هرساله برای هر یک از روزهای این دهه عنوانی 
خاص در نظ��ر می گیریم. برخی از این عناوین برمی 
گ��ردد به ظرفیت های مس��اجد و کارکردهای آن که 
ممکن اس��ت ثابت بماند ولی اکثر قریب به اتفاق این 
عناوین هر ساله بنا به شرایط روز جامعه تغییر می کند. 
به عنوان مثال امسال روزی را با عنوان »مسجد بستر 
ترویج اقتصاد مقاومتی« نامگذاری شده. یا به مناسبت 
١٤ خرداد س��الروز رحلت حضرت ام��ام)ره(، روزی را 
با عنوان »مس��جد، امامت و والیت فقیه« نام گذاری 
ش��ده اس��ت. این نامگذاری ها به تناسب این عناوین 
تغییر می کند اما تالش��مان این است که به بهانه این 
ده روز در ه��ر مورد نامگذاری  اقدامات ویژه ای را رقم 

هرس��اله در آستانه ماه ميهمانی خدا شور و ش��وق عجيبی مساجد سراسر كشور را فرامی گيرد . گويی نو 
بهار مساجد با بهار ميهمانی خدا عجين شده و مراسم غبار روبی و عطر افشانی مساجد با حضور جوانان و 
عالقه مندان به اين سنگر هميشگی اسالمی برپا می شود.در چند سال گذشته، اين مراسم سنتی رفته رفته 
رنگ و بوی رسمی تر يافته و دهه ای با عنوان »دهه تكريم و غبار روبی مساجد«  از 20 تا 2۹ شعبان هر سال نام گذاری و 
به منظور انس��جام فعاليت های س��تادی با همين عنوان در مركز رسيدگی به امور مساجد ايجاد شده است. حجت االسالم و 
المسلمين سعيد كرمی، معاون فرهنگی مركز رسيدگی به امور مساجد، مسئوليت اين ستاد را بر عهده دارد و بهتر از هر كس 

ديگری می تواند ما را از چند و چون اين حركت زيبا مطلع سازد.

بهانه ای برای غبار روبی از 
ظرفیت های مغفول مسجد

معاون فرهنگی مرکز رسیدگی به امور مساجد
 از نحوه برگزاری »دهه تکریم مساجد« می گوید

محسن علی شیری
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بزنیم که به این جریان سازی کمک کند. تقریبا تمامی 
مس��اجد ما در این بحث درگیرند. شیوه نامه ای برای 
آنها ارسال می ش��ود که در آن پیشنهاد های اجرایی 
و عملی  برایشان ارس��ال کردیم؛ البته برای انجام آن 
دستش��ان باز است. ضمن اینکه ذیل عناوین هر روز ، 
پیشنهادهای اجرایی پیشنهاد کرده ایم . مثال در حوزه 
اقتصاد مقاومتی پیشنهاد کرده ایم از کارآفرینی که در 
محله اس��ت، تقدیر شود یا یک سخنران ویژه با هدف 
تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی دعوت بشود. یا احادیثی 
که در ارتباط اقتصاد مقاومتی وجود دارد، بیان شود . 

 آيا برای اين برنامه، مساجد خاصی را در نظر 
گرفته ايد يا برنامه كامال عمومی تعريف شده؟

تالش داریم ب��رای ٢٠٠ مس��جد منتخب، برنامه 
خاصی داشته باشیم. البته تمامی مساجد برنامه برای 
این دهه دارند اما از این ٢٠٠ مس��جد پشتیبانی ویژه 
ای داریم تا برنامه های ویژه ای  در این زمینه داش��ته 
باشند.  همچنین تالش داریم در هر ناحیه یک برنامه 
غبارروبی متمرکز برای مس��ئولین آن داشته باشیم تا 
مسئولین و چهره های ورزشی و هنری در آن شرکت 
کنند و به صورت نمادی��ن در غبار روبی حضور یابند 
تا بتوانیم بازتاب رس��انه ای برای تاثیر گذاری بر افکار 
عمومی داشته باشیم. تولید برنامه های رادیو تلویزیونی 
در صدر اولویت های ما قرار دارد. س��ال گذش��ته  ما 
٨٠٠ دقیقه برنامه برای ش��بکه های مختلف س��یما 
تولید کردیم و این بجز برنامه های رادیویی، زیر نویس 

ه��ا و تیزرهای تبلیغاتی دیگر بوده که قابل محاس��به 
نیست. امس��ال هم دنبال آن هستیم که سطح آن را 
ارتقاء بدهیم. برای امس��ال تاکنون چیزی حدود ٢١٥ 
مصاحب��ه مکتوب در حوزه های مختلف با چهره های 

اثر گذار داشتیم. 
 مساعدت های مالی و سخت افزاری هم در 

اين طرح وجود دارد؟
برای مساجدی که برنامه ویژه ای دارند و طرح شان 
را ارس��ال کرده اند و تصویب شده باشد، مبالغی برای 

حمایت در نظر می گیریم.
 نماينده شما برای اجرای طرح دهه تکريم و 

غبار روبی در مساجد چه كسانی هستند؟ 
ما در مس��اجد ساختاری با عنوان شورای فرهنگی 

داریم . تفاهم نامه ای بین ما و سپاه منعقد شده که در 
مسجد یک تفکیک وظیفه صورت گیرد. یعنی امنای 
مسجد کارشان ورود به حوزه سخت افزاری مانند بنا، 
مس��ائل مالی و از این دس��ت موارد باشد اما در بحث 
ن��رم افزاری همه این برنامه های فرهنگی و اجتماعی  
با ش��ورای فرهنگی اس��ت که در مسجد تشکیل می 
شود به ریاس��ت امام جماعت و دبیری فرمانده پایگاه 
و دیگ��ر اعضاء از جمل��ه دو نفر از هیئ��ت امنا، مدیر 
کانون فرهنگی ، مس��ئول واحد خواهران بس��یج. این 
افراد طراحی، برنامه ریزی و اجرا می کنند. مخاطب ما 
امامان جماعت مس��اجد هستند که این طرح از سوی 
 آنها در ش��ورای فرهنگی مورد بررسی و تصویب قرار

 می گیرد و اجرا می شود.

بهانه ای برای غبار روبی از 
ظرفیت های مغفول مسجد

اهداف برگزاری ويژه برنامه های دهه ی تکريم و غبارروبی

ایجاد نشاط معنوی و زمینه سازی استقبال شایسته از ماه مبارک رمضان، ماه میهمانی خدا
تبیین و معرفی کارکردها ، ویژگی ها و جایگاه واالی مساجد در جامعه اسالمی

فرهنگ سازی، اصالح نگرش و تقویت مطالبات حقیقی عموم برای حرکت به سوی تحقق آرمان مسجد طراز
تالش برای معرفی و الگوسازی مساجد نمونه در جهت ارتقای سطح کیفی فعالیت مساجد

قدرشناسی از تالش های خالصانه ی ارکان و فعاالن خدمتگزار در فضای محیطی و محاطی مسجد 
توجه به اهمیت تقویت بنیان خانواده با محوریت مسجد وتقویت پیوند این دو به عنوان دو نهاد موثر در تربیت
توجه به جایگاه بانوان در مسجد در بعد سخت افزاری و نرم افزاری و برنامه ریزی برای ارتقاء وضع موجود
به  رسمیت شناختن اقتضائات حضور بانوان در مسجد، روش های جذب و تربیت این قشر تأثیرگذار و 

چگونگی ایجاد زمینه نقش آفرینی بانوان در مسجد
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ستارگان
بزرگداشت مفاخر دين و بزرگان علم و معرفت از آموزه ها و دستورات ديني و اخالقي ما ايرانيان از ديرزمان 
بوده است. يكي از برنامه هايي كه توسط مركز رسيدگي به امور مساجد برنامه ريزي و به اجرا در آمده، سلسله 
همايش هايي اس��ت با هدف بزرگداش��ت مفاخر ائمه جماعات مساجد تهران با عنوان ستارگان محراب كه از 
س��ال 13۹1 آغاز ش��ده و تاكنون با گذشت سه سال، 16 نشس��ت را برای تكريم ارباب علم و خرد و معرفت به اجرا گذاشته 
اس��ت. شناس��ايی و شناساندن چهره های برجسته و مفاخر امامان محترم جماعات استان و مساجد آنها، معرفی و شناساندن 
ظرفيت های پنهان و معنون مفاخر ائمه جماعات، ايجاد انگيزه و ترغيب و الگوسازی برای نسل جوان و استحكام و پيوند آنان 
با روحانيت تشيع، الهام بخشی و الگو نمايی از مفاخر، برای نسل جوان از ائمه جماعات، قدردانی و تجليل از زحمات و تالش 
های ماندگار مفاخر ائمه جماعات، الگو س��ازی برای تجليل از مفاخر ائمه جماعات در س��طح كشور و جريان سازی فرهنگی 
و مذهبی با معرفی الگوهای عينی اخالقی و تربيتی از جمله اهداف اين طرح مبارک اس��ت.مروري بر اين 16 نشس��ت در اين 

مجال خالي از لطف نيست.

ستارگان محراب
مروري بر شانزده دوره نشست هاي

تکریم مفاخر ائمه جماعات

اولین همایش 
بزرگداشت 
مفاخر ائمه 
جماعات مساجد 
استان تهران 
به نام عالم 
رباني آیت اهلل 
شیخ علي اکبر 
برهان، در تاریخ 
بهمن ۱۳۹۱ در 
مسجد لرزاده و با 
سخنراني مرحوم 
آیت اهلل مهدوي 
کني برگزار شد.

آیین تجلیل 
آیت اهلل شیخ 
محمدحسین زاهد، 
امام جماعت مسجد 
امین الدوله بازار 
شامگاه شنبه ۱۹ 
مهرماه۱۳۹۳ در 
قالب نشست های 
بزرگداشت مفاخر 
ائمه جماعات 
تهران تحت عنوان 
»ستارگان محراب« 
برگزار شد. این 
برنامه با سخنرانی 
آیت اهلل رضا 
استادی به انجام 
رسید.

سومین سلسله 
نشست ستارگان 
محراب در آبان 
۱۳۹۳ با هدف 
بزرگداشت و 
گرامیداشت مقام 
آیت اهلل  شاه 
آبادی در مسجد 
سراج الملک 
تهران برگزار شد.

چهارمین نشست 
گرامی داشت ائمه 
جماعات مفاخر 
استان تهران 
در آذر ۱۳۹۳با 
سخنراني آیت اهلل 
موحدي کرماني به 
بزرگداشت مرحوم 
آیت اهلل مهدوی 
کنی)عمار انقالب( 
در مسجد جلیلی 
اختصاص داشت.

محمد قنربی
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پنجمین نشست 
از سلسله نشست 
های ستارگان 
محراب با نام و یاد 
عالم ربانی و فقیه 
مبارز آیت اهلل 
العظمی سیداحمد 
خوانساری، امام 
جماعت مسجد 
سیدعزیزاهلل 
بازار، در دی 
۱۳۹۳ در همان 
مسجد برگزار شد.

در ششمین 
نشست ستارگان 
محراب، مقام شامخ 
روحانی مهذب 
و معلم اخالق و 
 معرفت 
آیت اهلل خوشوقت 
با سخنرانی حجت 
االسالم والمسلمین 
کاظم صدیقی، امام 
جمعه موقت تهران 
در مسجد امام 
حسن مجتبی)ع( 
در اسفند 
۱۳۹۳گرامی 
داشته شد.

هفتمین نشست 
ستارگان محراب، با 
هدف بزرگداشت 
و گرامیداشت 
مقام آیت اهلل شیخ 
مرتضی زاهد، 
امام جماعت فقید 
مسجد جامع بازار، 
خرداد ۱۳۹۴ در 
حسینیه آن مرحوم 
و با سخنراني آیت 
اهلل محمد علي 
جاودان برگزار 
شد.
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بزرگداشت مقام 
شامخ آیت اهلل 
منیرالدین حدیدی، 
در قالب هشتمین 
برنامه از سلسله 
نشست های ستارگان 
محراب در مسجد 
محمد مصطفی)ص( در 
تیرماه ۱۳۹۴برگزار 
شد. سخنران ویژه 
این نشست حجت  
االسالم والمسلمین 
علی خاتمی، نماینده 
ولی فقیه در امام 
جمعه زنجان بود.

یازدهمین نشست 
»ستارگان محراب« با 
محوریت بزرگداشت 
مقام مرحوم آیت اهلل 
حاج شیخ محمد باقر 
محی الدین انواری، 
اولین رئیس مرکز 
رسیدگی به امور 
مساجد در شهریور 
۱۳۹۴ و در مسجد 
جامع نارمک برگزار 
شد. حجت االسالم 
والمسلمین رئیسي در 
این مجلس به ایراد 
سخن پرداخت.

نهمین نشست 
ستارگان محراب، با 
هدف بزرگداشت و 
گرامیداشت مقام 
آیت اهلل مرحوم 
سید رضا فیروز 
آبادی، موسس مسجد 
جامع فیروز آباد و 
با سخنرانی  حجت 
االسالم والمسلمین 
قائم مقامی در مرداد 
۱۳۹۴، در مسجد 
فیروزآبادی
 برگزار شد.

 دوازدهمین  نشست 
ستارگان محراب با 
هدف بزرگداشت 
آیت اهلل مالعلی کنی، 
در مهر ماه ۱۳۹۴با 
حضور ائمه جماعات، 
علما و روحانیون و 
دوستداران ایشان در 
مسجد مروی برگزار 
شد. آیت اهلل اوسطي 
سخنران ویژه این 
نشست بود.

دهمین نشست 
»ستارگان محراب« 
شهریور ۱۳۹۴ با 
هدف بزرگداشت 
آیت اهلل مرحوم عبد 
المجید ایروانی و با 
سخنرانی آیت اهلل 
مجتهد شبستری 
در مسجد حضرت 
ابوالفضل)ع( میدان 
رازی برگزار شد.

سیزدهمین همایش 
ستارگان محراب با 
هدف بزرگداشت 
آیت اهلل میرزا 
محمدتقی آملی دی 
ماه ۱۳۹۴در مسجد 
مجدالدوله تهران و 
با سخنراني آیت اهلل 
محمد تقي شریعتمدار 
برگزار شد.

ستارگان
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بزرگداشت مقام 
و منزلت معنوي 
مرحوم آیت اهلل 
سید محمدرضا 
علوي در نشست 
چهاردهم، بهمن ماه 
۱۳۹۴ با سخنرانی 
حجت االسالم 
والمسلمین استاد 
شیخ حسین 
انصاریان، در 
مسجد حضرت 
امیر)ع( پاس 
داشته شد.

پانزدهمین نشست 
ستارگان محراب 
به نام آیت اهلل 
شیخ محمود 
تحریري در بهمن ماه 
۱۳۹۴ با سخنرانی 
حجت االسالم و 
المسلمین کاظم 
صدیقی، در مسجد 
حضرت ابوالفضل)ع( 
برگزار شد. 

مقام شامخ علمي 
و اخالقي آیت اهلل 
میرزا علي فلسفي 
در شانزدهمین 
همایش ستارگان 
محراب بهمن ۱۳۹۴ 
در مسجد لرزاده 
و با سخنراني آیت 
اهلل حبیبي گرامي 
داشته شد.
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یادداشت های  شفاهی

مسجد نه تنها یک مکان و چهار دیواری برای عبادت 
و اقامه نماز اس��ت، بلکه تمام هویت و زندگی فردی، 
اجتماعی، فرهنگی، سیاس��ی و حتی اقتصادی یک 
مسلمان محسوب می شود.مس��جد، جوهره واقعی 
زندگی یک انسان و یک جامعه معتقد به خدا و دارای 
ارزش ها و آرمان ه��ای ناب برای زندگی اس��ت. به 
عبارتی مسجد هم محلی برای آموزش و فرا گرفتن 
سبک صحیح زیس��تن و هم کانونی برای نشر همه 
زیبایی ها و خوبی های مورد نظر اسالم است. مسجد 
همچنین جایی برای پناه توده های مردم و اقش��ار 
مختلفی اس��ت که در یک منطقه، ش��هر و محله در 
اطراف مسجد زندگی می کنند. مسجد جایی برای 

انجام واجبات و نماز ب��ه طور منظم، 
با محوریت امام جماعت اس��ت که به 
صورت محلی برگزار می شود. جذابیت 
مسجد و نقطه اتصال آن جایی است 
که همه از فقی��ر و غنی گرفته، به قید 
اعتقاد واحد گ��رد هم می آین��د تا با 
مسائل و مشکالت یکدیگر آشنا شوند 

و سپس برای برطرف کردن آنها تالش کنند. به نظر 
من مسجد هم اول است و هم آخر.

شناخت و جریان محوریت مسجد در همه امور
جایگاه و شان مسجد وقتی خودش را نشان می دهد 
که در یک جامعه انقالبی و دینی و تحت والیت یک 
حاکمیت دینی مانند جمهوری اس��المی ایران قرار 
داشته باشد. با این تصویر ذهنی، در یک چنین جامعه 
والیی، اسالمی و انقالبی، همه چیز باید با محوریت 

مسجد جریان داشته باشد.
جمهوری اسالمی و جایگاه واقعی مسجد

در ٣٦ سال بعد از پیروزی انقالب با وجود اینکه انقالب 
اسالمی با پشتوانه و حاکمیت مبتنی بر دین در قالب 
جمهوری اسالمی اتفاق افتاد و ابتدای این راه، با جرقه 
هایی از مساجد ش��کل گرفت، اما به مرور زمان نقش 
مسجد در مدیریت سیاسی کش��ور کمرنگ شد. این 
موضوع باعث خس��ارت ها و مش��کالتی برای جامعه 
در حوزه های فرهنگی، فرهنگ عمومی، سیاس��ی و 

اجتماعی شد. این در حالی است که در 
گذر زمان برای مسائل فرهنگی و حتی 
مذهبی کم، هزینه نکردیم...!با نگاهی 
به ش��رایط موجود می ت��وان گفت که 
هنوز هم دیر نیس��ت؛ همگان از جمله 
مدیران ُخرد و کالن کشور عزم خود را 
برای کشوری -که هر چه دارد از مسجد 
دارد- جزم کنند و پیوند دوباره خود و جامعه را با مسجد 
عمیق سازند تا در سایه ظرفیت های باالی این مرکز و 
پایگاه دینی- فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی 

مشکالت موجود در زندگی مردم سامان یابد.
مدیریت میدانی و 2 اقدام عملی

به نظر می رس��د نظام اس��المی زمانی می تواند در 
عرصه مدیریت میدانی موفق باشد که ٢ اقدام اساسی 
را انجام دهد؛ یک- برنامه های خود را محله محور و 
با محوریت مسجد انجام دهد. در این صورت اگر هر 
س��ازمانی محله محوری را در بطن خود قرار دهد به 
موفقیت دس��ت می یابد. دو- بخ��ش های مختلف 
حاکمیت اعم از ادارات و نهاده��ا، اولویت اول جذب 
نیروی انسانی خود را با محوریت مسجد قرار دهند. 
در این هنگام مساجد از رونق خوبی برخوردار خواهند 
شد. حکومتی که مدیون مسجد است، الزم است برای 
ادامه راه خود ارتباطش را با این پایگاه مهم و ارزشی 

بیشتر و محکم سازد.

بررسی جایگاه واقعی 
مسجد در نظام اسالمی

حجت االسالم و المسلمين ابوالقاسم عليزاده
امام جماعت مسجد حضرت ولی عصر)عج( 

و معاونت سياسی ش�ورای سياست گذاری ائمه 
جماعات كشور

یکی از مهم ترین مبانی که در رابطه با اسالم مطرح 
می شود، مسجد است. محلی برای عبادت و انجام 
امور دینی مس��لمانان. در این ص��ورت خانه اولیا 
هم مسجد اس��ت. اما از نگاه دیگر می توان گفت 

که مسجد مکانی است که مومنان 
در آن جم��ع می ش��وند که عبادت 
خدا را انجام دهند. این خود ترویج 
دین و اثر اجتماعی مس��جد است. 
نوعا افرادی که در مس��جد هستند 
افرادی سالمند و سالمت روح دارند. 
چرا که مسجد و فضای آن در آداب 

اجتماع��ی آنها تاثیر گذار اس��ت. متاس��فانه این 
سالمت و تاثیرات در برخی مساجد کمرنگ است 
و این آداب در نمازگزاران کمتر اس��ت. در روایات 
بس��یاری نحوه صحبت کردن و عم��ل کردن فرد 
مومن آمده است. کسی که نماز می خواند یا وارد 
مس��جد می ش��ود، یاد می گیرد که دروغ نگوید. 
غیبت نکن��د. به مومن��ان احترام بگ��ذارد. یعنی 

از کوچکترین حقوق ش��هروندی تا 
بیشترین آنها مورد بررسی قرار می 
گیرد و ای��ن یعنی تمرین س��اخته 

شدن...
مس��جد فقط محل عبادت انفرادی 
نیست که در آن صورت نماز جماعت 
الزم نبود. هر کس��ی در یک ساعتی 
می آمد، نماز می خواند. مسجد می خواهد انسان 
ها را تربیت کند که نه تنها در داخل بلکه در بیرون 
مس��جد هم در کنار هم قرار گیرند. مسجد به آنها 
می آموزد که چگونه مدیری��ت کنند. این موضوع 
درباره هیات امنای مس��جد صدق می کند. آنها با 
مدیریت خود در مسجد این توان را دارند که جمع 

ها و گروه های زیادی را مدیریت کنند.

 توجه به ابعاد 
مختلف مسجد 

حج�ت االس�الم و المس�لمين محمد س�لطان 
ابراهيمی امام جماعت مسجد فر دانش 

جواديه، 10متری اول بازارچه

مس��جد جایگاه و مکانی است که همه 
انس��ان ها در هر س��نی ب��ه آن راه می 
یابند. در این بین مس��جدی آباد است 
که جوانان بیش��تری به آن ورود کنند. 
جوانان امیدشان مسجد باشد. در اینجا 
مهم ترین وظیفه بر دوش امام جماعت 
و بزرگترهای مسجد است. رفتار و نحوه 

تربیتی و برخورد آنها به گونه ای باشد که جوان احساس 
احترام و ش��خصیت کند. به آنها احتران بگذارند. این 
موضوع دارای زوایای مختلفی اس��ت. جوانان هنگامی 

جذب مسجد می شوند که مسجد و افراد 
آن جوان پسند باشند. امام جماعت باید 
فضیلت هایي داشته باشد. این خصلت 
ها از نظر ظاه��ر، رفت و آم��د و اخالق 
اس��ت. او باید در برخورد ب��ا آنها جاذبه 
داشته باشد. یکی از افراد مهم بعد از امام 
جماع��ت و بزرگترهای مس��جد، خادم 
است. خادم باید با اخالق باشد. حتی اگر جوان خطایی 
مرتکب شد نباید با فریاد و عصبانیت با آنها برخورد کند. 

باید امر او، امر ارشادی باشد. 

مراقبت در برخورد با جوانان 
در مسجد

حجت االسالم و المسلمين محمدرضا خطيب
امام جماعت مسجد اميرالمومنين)ع(

 اتوبان شهيد باقری

فتانه فرهادییادداشت
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در این مج��ال کوتاه به مهم تری��ن ویژگی موالی 
مس��لمانان حضرت علی)ع( اش��اره می کنم و آن 
دستگیری از نیازمندان است. به قول شاعر پرآوازه، 

شهریار که چه خوب سرود: 
پادش��اهی که به ش��ب برقع پوش/ می کش��د بار 

گدایان بر دوش
باید نس��بت به نیازمن��دان و فقرای 
جامع��ه احس��اس تکلی��ف کنیم. 
مسئوالن جامعه باید خود را موظف 
بدانند و قشر ضعیف جامعه را حمایت 
کنند. حضرت عل��ی)ع( در ٢ حالت 
پش��تش می لرزید. یک حالت وقتی 

نیازمندی را می دید و دیگری برای عبادت خدا.
باید تالش کنی��م در زندگی مان رفت��ار و منش و 
مرام حضرت علی)ع( را پیاده کنیم. ساده زیستی 
و کمک به همنوع را در پیش بگیریم. مس��ئوالن 
ما بای��د در این زمینه الگو باش��ند. از چش��م و هم 
چشمی و تجمالت دوری کنیم و مواظب باشیم این 
رفتارهای ناپسند در جامعه گسترش نیابند. دست 
به کار شویم و از جامعه گره گشایی کنیم. ارزش ما 

بر گره گشایی از همنوع است. 
بنی آدم اعضای ی��ک پیکرند که در 

آفریبنش ز یک گوهرند
چو عضوی ب��ه درد آورد روزگار دگر 

عضوها را نماند قرار
اگر کس��ی بی قرار اس��ت و م��ا قرار 
داشته باشیم، مشخص می شود که 
در ایمان مان ضعیف هستیم. در یک تصادف وقتی 
پای مرگ و زندگی فرد یا افرادی در میان اس��ت، 
همه به جلو می روند و م��ی خواهند کمک کنند. 
برای کمک به نیازمندان هم بای��د تا این اندازه بي 
قرار باش��یم. مهربانی ها را زیاد کنیم. در این مورد 
الزم است درباره مهربانی به پدر و مادر تاکید کنم. 
فرزندان بیشتر و بیشتر هوای دل پدر و مادران شان 

را داشته باشند...

احساس تکلیف نسبت به 
فقرا و نیازمندان 

حجت االسالم و المسلمين هوشيار خرد كيش
امام جماعت مسجد صاحب الزمان)عج( شهرک 

رسالت

کالم بن��ده در رابطه ب��ا ٢ گروه اس��ت. نوجوانان و 
جوانان، دختران و پس��ران. برخورد ب��ا این ٢ گروه 
باید بر پایه تسامح و تساهل باشد. برای جذب آنها در 
مساجد با آنها مهربان باشیم و آسان بگیریم. در رابطه 
با نوع پوشش و حجاب آنها سخت گیر نباشیم. اینکه 

خانمی با مانتو بیاید و کسی دیگر با 
چادر، پسری مویش را آرایش خاصی 
داده و ... همه این ه��ا را در برخورد با 
آنه��ا در نظر نگیریم تا خ��ود به خود 
جذب ش��وند. حتی روایت��ی داریم 
که در جهان آخرت، س��ال های اول 
تکلیف را با تس��امح مورد حسابرسي 

قرر مي دهند. شرایطی که اکنون در آن قرار داریم، 
شرایط حساسی است. در محیط های مختلف باید 
با نوجوانان و جوانان دختر و پس��ر به مهربانی رفتار 
کرد. تجربه هم نش��ان داده که شیوه صحیح همین 
مدارا و نرمش است. در مسجدی که نه براساس ظاهر 
که براساس باطن با جوانان برخورد شده است، آن 

مسجد مملو از جوانان عالقمند شده است. 
توجه به انرژی جوان و تخلیه آن در مسجد

نوجوان پر از انرژی و خواسته است. 
باید توجه داشته باشیم که ما به ازاء 
بیرونی خواس��ته و ان��رژی جوان را 
در مس��جد برآورده کنیم. با فرآهم 
کردن کالس ها و اردوهای ورزشی و 
فعالیت بدنی و ... در ذهن آنها طوفانی 
از درگیری ه��ا وج��ود دارد. در این 
حالت افرادی را در مسجد داشته باشیم که پرسش 
آنها را پاس��خ بگوید و جهت گیری ه��ا را از طریق 
مشاوره مشخص کند. عاطفه ها و انرژی هایی که 
می تواند جاهای دیگر به طور منفی فعال شود در 
مسجد به شکل مثبت فعال شود. بایدها و نبایدها 
را برآورده کنیم. به نظر می رسد تا مهربانی و لطف 
و عطوفت و گذشت نباش��د، نمی توانیم با بچه ها 

کنار بیاییم...

برخورد با جوانان بر پایه 
تسامح و تساهل  

حجت االسالم و المسلمين محمود پورهنگ
امام جماعت مسجد الهادی

 شهر ری خيابان فدائيان اسالم

یکی از مس��ائل مورد تاکید دین عالوه بر آراستگی 
باطن، توجه به آراس��تگی ظاهری است. در مفاتیح 
و کتب دینی و روایات هم این امر آورده ش��ده است. 
ظاهر انسان مومن باید آرام بخش باشد و این حکایت 
از متانت، نظم و نظافت، زیباشناسی و توجه به عرف 

جامعه است. قرآن در سوره احزاب آیه 
٢ می فرماید: »لقد کان فی رسول اهلل 
اسوه الحسنه«- خداوند پیامبر را الگو 

معرفی کرده است.
یقین��ا او در ابعاد مختلف الگو اس��ت. 
یکی از زمین��ه هایی که م��ی توان از 
پیامبر الگو گرفت، آراستگی ظاهری 

آن حضرت است. آن گونه که از روایات برمی آید، وی 
همیش��ه لباس تمیز، مرتب و خوشرنگ می پوشید. 
البته در تاریخ آمده است که وی لباس زبر و وصله دار 
بر تن مي کرد که اقتضای آن روز بود. اما آنها را مرتب 
و تمیز می کرد. در سنن النبی آمده است که هر روز 
که از خانه خارج می شد، لباس ها، بدن و موهایش را 
مرتب می کرد. مقصود ما از آراستگی ظاهری، استفاده 
از تجمل و آرایش نیست بلکه برعکس مقصود همان 

سادگی است به شرط رعایت نظافت و 
ژولیده نبودن. افراد الزم است مطابق با 
عرف جامعه لباس بپوشند. این موضوع 
درب��اره گروه های مرجع حساس��یت 
بیش��تری دارد. مانند ائمه جماعات، 
معلمان و ... که ظاه��ر آنها به گونه ای 
باید باش��د که ایج��اد معنویت کند و 
الگوی افراد جامعه باش��ند. در یک کلمه ظاهرشان 

نشان از یک مومن واقعی باشد.
نکته دیگر اینکه در پوشش باید رضای خدا را مالک 
و مدنظر قرار دهیم. امام هادی)ع( می فرماید: »بدان 
که شما در منظر خدا هستید.« باید ظاهرمان مطلوب 
خدا باشد تا با این وس��یله بتوانیم مبلغ باشیم. پس 
آراستگی ظاهری توام با معنویت می تواند ابزار اولیه 

تبلیغ باشد.

 توجه به آراستگی ظاهری 
بر پایه مبانی دینی

حجت االسالم و المسلمين علی سعادتی
امام جماعت مسجد ارشاد شهر ری





هم��ان  فرهن��گ  كوچ��ه 
»هدين��اه الس��بيل« قرآن��ي 

اس��ت كه يا ش��اكران آن را مي پيمايند 
ي��ا كافران از پيمايش آن س��رباز مي زنند. 
كوچه فرهن��گ، پيچ و خم زياد دارد و فراز 
و فرودش هم روزآمد و نوبه نو اس��ت. نمي 
ت��وان چندان اميد داش��ت ك��ه راه رفته را 
دوباره و س��ه باره بي زحمت بتوان پيمود. 
اقتضاي مس��ير و راه عمومي، نشيب و فراز 
است و استحكام و استهالک. اين گونه است 
كه كسانی كه گفتند پروردگار ما اهلل است 
سپس استقامت مي ورزند، نه ترسی بر آنان 
است و نه غمگين می ش��وند اما بايد به هر 
شكل و تواني گذر كرد از كوچه اي كه همه 
باي��د از آن بگذرن��د و چه بهت��ر كه در اين 
راه همراه بيابي ب��راي راهنمايي و هدايت. 
همگام بيابي براي گريز از تنهايي ها چرا كه 
فرهنگ را نمي توان يك تنه پديد آورد. طي 

اين مرحله بي همرهي خضر مكن!
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افق

پله پله
تا مالقات
خــدا

نگاهي به بخش هایي از 
خطبه شعبانیه حضرت 
رسول)ص( در استقبال از 
ماه مبارك رمضان

مرحوم حجت االس�الم والمسلمين دكتر س�يد مهدي امامي)1311 �  
1387( از 17 سالگي پاي در حوزه علميه قم گذاشت و پس از حدود 
20 سال به تهران هجرت كرد. در آن ايام از محضر بزرگاني همچون 
آيت اهلل  صدوقي، مشكيني، عالمه طباطبايي و چندي از بزرگان ديگر بهره برد. پس 
از حضور در تهران و اس�تخدام در آموزش و پرورش س�ال ها به تعليم دانش آموزان 

اين س�رزمين پرداخت. در تمام اين س�ال ها به افزايش بار علمي اش نيز اهتمام كرد 
و از محضر بزرگاني همچون آيت اهلل العظمي خوانس�اري، شيخ محمدتقي آملي، سيد 

ابوالحسن ش�عراني و برخي اعاظم حاضر در تهران استفاده كرد. مرحوم امامي با حضور 
در دانشكده الهيات دانشگاه تهران رشته فلسفه اسالمي را تا مقطع دكترا خواند و در سال 

1356 توانس�ت پايان نامه دكتراي خود را با عنوان »بخت و اتفاق از نظر فالس�فه« و با مش�اوره 
اس�تاد شهيد مرتضي مطهري با نمره ممتاز پشت س�ر بگذارد. حضور همواره ايشان در صحنه انقالب و 

حفاظت از دس�تاوردهاي آن، از جمله نقاط درخش�ان كارنامه ايشان است. تدريس در دانشگاه هاي مختلف پس از 
بازنشستگي از وزارت آموزش و پرورش و نيز خدمت بي مزد به مدت 17 سال در سازمان تبليغات اسالمي با دعوت 

شهيد حجت االسالم شيرازي از جمله ديگر خدمات فكري و فرهنگي حجت االسالم دكتر امامي است. بي  ترديد 
امامت جماعت مسجد سادات هندي به مدت 27 سال از درخشان ترين خدمات عام ايشان به شمارمي رود. 

متن حاضر محصول همان ايام حضور در مسجد و سخنراني هاي ايشان است كه با نگاهي عميق تر به خطبه 
ش�عبانيه حضرت رسول اكرم)ص( در استقبال از ماه مبارک رمضان پرداخته و در قالب كتابي حدود 200 

صفحه گرد آمده كه در مراحل چاپ به سر مي برد. اين گفتار مختصري از آن مفصل است. 
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 از امیر المؤمنین علي)ع( روایت است که پیامبر 
خدا)ص( روزي براي ما خطبه اي خواند و سخناني 
ایراد کرد، فرمود: اي مردم »َقداَقَبَل اِلَیُکم َش��هُراهلل 
بالبرک��ه و الرحمه و المغفره«؛ رو کرد به ش��ما ماه 

خدا. 
 تعبی��رات عرب مانند م��ردم غیرعرب در موارد 
گوناگون متفاوت است، مثاًل اگر بخواهد آمدن یک 
فرد معمول��ي را خبر دهد، مي گوی��د فالني آمد و 
چنانچه بخواه��د از آمدن فردي که از حّد معمولي 
باالتر و برتر اس��ت، خبر دهد، تعبیرش س��نگین تر 
است. مثاًل مي گوید: آمدند، و اگر بخواهد محترم تر 
و سنگین تر بگوید، تعبیرش این گونه است؛ تشریف 
آوردند، در این خطبه پیامبر خدا)ص( از آمدن ماه 
مبارک رمضان به »اََقَبل« تعبیر کرده است با اینکه 
مي توانس��ت بفرماید: »جاَءکم«، استعمال این لغت 
و آوردن این تعبیر همراه با اس��تفاده از لغت برکت 
و رحمت و مغفرت، ش��اید اشاره به این نکته باشد 
ک��ه ماه رمضان آمدنش یک آمدن معمولي و عادي 
نیس��ت بلکه به همراهي س��وغات هاي گران بهاي 
معنوي همچون برکت و رحمت و آمرزش و... آمده 
اس��ت و مقصود این اس��ت که مؤمنین را تشویق و 
ترغیب کند که از آمدن این مس��افر پرخیر و برکت 

خوشنود باشند و از آمدنش استقبال کند. 
جال��ب اینکه از این ماه ب��ه ماه خدا تعبیر آورده 
اس��ت با اینکه همه ماه ها ماه خداست، خالق زمین 
و آس��مان و س��ایر کرات آس��ماني و کهکشان ها و 
حرک��ت آنها و گردش آنها و تغیی��رات آنها همه از 
خداست. پس چگونه اس��ت که در بین این دوازده 
م��اه تنها از ماه رمضان به م��اه خدا تعبیر مي کند؟ 
این هم به دلیل خصوصیتي اس��ت که این ماه نزد 
خدا دارد، چنانکه آدمي خانه اي مي َخرد یا مي سازد 
و هم��ه آن خانه متعلق به او و مال او اس��ت لیکن 
یکي از اتاق هاي خانه را به خود اختصاص مي دهد و 
وس��ایل شخصي خود را در آن مي گذارد و درب آن 
را مي بندد و مي گوید: این اتاق من است، همچنین 
ماه رمضان را از بین ماه هاي دیگر امتیاز و تش��ریف 
ویژه اي بخشیده و آن را شهراهلل نامیده است و آن را 
برتر و ممتازتر از ماه هاي دیگر، و روزها و شب هاي 
آن را بهتر از روزها و ش��ب هاي دیگر دانسته است، 
و س��اعات و دقای��ق و لحظات آن را گ��ران بهاتر از 
اوقات دیگر ش��مرده و سپس در این بهترین ماه ها 
و باارزش ترین روزها و ش��ب ها و وقت و س��اعت ها 
بندگان��ش را ب��ه ضیافت خویش خوانده و بر س��ر 
سفره پرنعمت و برکت رمضان نشانده و بدین ترتیب 
گرامي و عزیزشان داش��ته و آنها را مشمول الطاف 
خاص خویش قرار داده اس��ت و در این ضیافت حّد 
اع��الي پذیرایي را از مهمانان خود کرده و باالترین 
عزت را به ایش��ان بخشیده، نََفس هاي روزه داران را 
تس��بیح و خوابشان را عبادت و اعمالشان را مقبول 
و دعاي ایش��ان را مستجاب دانسته است، اینها هم 
از تشریفات خاص این ماه و رابطه ویژه اي است که 

خداوند در این ماه با بندگانش دارد. 
ای��ن خطبه حدود ٣٠ نکته و دس��تور تربیتي و 
اخالقي دربردارد که اهمیت دادن به آن و تالش در 

به کار بستن آن ضامن سعادت دنیا و عقبي است. 
برخي از این دس��تورات تربیتي و اخالقي به این 

شرحند؛ 

سؤال و درخواست از خداوند 
َُّکْم بِِنیَّاٍت َصاِدَقه َو ُقُلوٍب َطاِهَره أَْن  »َفسألُوا اهلل َرب

یَُوفَِّقُکْم لِِصَیاِمِه َو تاَِلَوه ِکَتابِه «
س��ؤال و درخواس��ت از خداوندي ک��ه خالق و 
پ��روردگار هم��ه موجودات اس��ت با نّیت درس��ت 
و دل پ��اک ک��ه ما را ب��ه روزه داش��تن و خواندن 
کتاب خدا )ق��رآن( و تأمل در آیه ه��اي آن توفیق 
عنایت فرماید، پس نخس��تین دس��تور این اس��ت 
ک��ه با صدق نّی��ت و قلب طاه��ر او را بخوانیم و از 
َُّکْم[ بِِنیَّاٍت َصاِدَقه َو  او سؤال کنیم، »َفَس��ألُوا اهلل ]َرب
ُقُلوٍب َطاِه��َره أَْن یَُوفَِّقُکْم لِِصَیاِم��ِه َو تاَِلَوه ِکَتابِه «؛ 
س��ؤال بیانگر عمق نیاز س��ائل به مسئول و نهایت 
خض��وع و خش��وع و توج��ه او به لط��ف و رحمت 
مس��ئول به خاطر برآورده ش��دن حاجت و نیازش 
مي باش��د، آن هم عرض نیاز نزد کس��ي که، »َخْیُر 
الْمس��ئوالن«؛ بهترین سؤال ش��وندگان و، »أَْوَس��َع 
الُْمْعِطیَن«؛ گشاده دس��ت ترین عطاکنندگان است، 
خداوندي اس��ت که، »اَل یُْغلَُق بَابُُه َو اَل یَُردُّ َسائُِلُه«؛ 
نه باب رحمت  او به روي نیازمندي بسته است و نه 
َیُب  هیچ سائلي از درگاهش رانده و محروم، »ال یَُخّ

َسائُِلُه«. 
سؤال باید از روي خضوع و خشوع و ذلت باشد، 
ٍِّل«؛ »ُسَؤاَل َمِن  »َوأَْسَألَُک ُسَؤاَل َخاِضٍع َخاِشٍع ُمَتَذل
ْت َفاَقُتُه«؛ و مانند سؤال و درخواست کسي که  اْشَتدَّ
در نهایت درجه فقر و حاجت بس��ر مي برد نه مانند 
کسي که از سر سیري و تحّکم و توقع بي جا و زبان 
ناخوش و لحن بد از کسي چیزي بخواهد، خواهنده 
باید براي تحقق خواسته اش با امیدواري خود را به 
مس��ئول نزدیک کند و با او ان��س بگیرد و از قهر و 
روگرداني او نترس��د، »َو أَْس��َألَُک ُمْسَتْأنِساً ال َخائِفاً 
َو ال َوِج��اًل«؛ بلکه اصرار و الح��اح کند و از تملق و 
چاپلوس��ي و کوبیدن در خانه او دست برندارد، »َفَو 

تَِک لَِو انَْتَهْرتَِني َما بَِرْحُت ِمْن بَابَِک َو ال َکَفْفُت َعْن  ِعزَّ
تََملُِّقَک«؛ و مطمئن باشد که فضل عظیم و احسان 
قدیم او هیچ کس را بي نصیب و بي بهره نمي گذارد و 
ْ اهلل ِمن َفْضلِِه إِنَّ اهلل َکاَن  او خود فرموده است: )َواْسَألُوا
َُّه َکاَن بُِکْم َرِحیًما(؛ و ما را  بُِکلِّ َش��ْيءٍ َعلِیًما(؛ یا )إِن
ب��ه فضل و کرم خود امیدوار س��اخته و به رفتن در 
خانه اش ترغیب و تشویق نموده است، وحاشا  و کاّل 
ک��ه ما را به چیزي امر و ترغیب نماید و دس��ت رّد 
به س��ینه ما بزند، »َو لَْیَس ِمْن ِصَفاتَِک ]یَا َسیِِّدي[ 
َؤاِل َو تَْمَنَع الَْعِطیَّه«؛ چه، خوان کرم او  أَْن تَْأُمَر بِالسُّ
براي کساني که او را نخوانده یا نشناخته و یا به طور 
کلي او را انکار مي کنند پهن و گسترده است، تا چه 
رسد به کساني که او را شناخته باشند و گاه و بي گاه 
او را بخوانند و به ربوبیت او اعتراف داش��ته باشد، از 
این رو خداوند خود مي فرماید: )َوإَِذا َس��َألََک ِعَباِدي 
اِع إَِذا َدَعاِن(؛ چون  ِّي َقِریٌب أُِجیُب َدْعَوه الدَّ َعنِّي َفإِن
بن��دگان من تو را از من بپرس��ند بگ��و: من به آنها 
نزدیک��م و دعوت خواننده را پاس��خ گویم...، در آیه 
شریفه، سائل  َمردمند و مسئول پیامبرخدا و مسئوٌل 
عنه خود خدا، همین قدر که خواننده اي هر که باشد 
خ��دا را بخوان��د اما از صدق  دل بخوان��د خداوند او 
را پاس��خ خواهد داد و از فی��ض خود دریغ نخواهد 
کرد حتي اگر منکر ربوبیت حق تعالي باشد، »إِلَِهي 
أَنَْت الَِّذي تُِفیُض َسْیَبَک َعلَي َمْن ال یَْسَألَُک َو َعلَي 
الَْجاِحِدیَن بُِربُوبِیَِّتَک َفَکْیَف َس��یِِّدي بَِمْن َسَألََک َو 
أَیَْق��َن أَنَّ الَْخلَْق لَ��َک َو اْلَْمَر إِلَْیَک«؛ به عالوه خود 
مردم را بتصریح از راندن و محروم س��اختن س��ائل 
نه��ي فرموده؛ آن��گاه چگونه ممکن اس��ت خودش 

سؤال کنندگان را از درگاه رحمت خویش براند. 

یادآوري روز قیامت
»َو اْذُک��ُروا بُِجوِعُکْم َو َعَطِش��ُکْم فِی��ِه ُجوَع یَْوِم 

الِْقَیاَمه َو َعَطَشُه«
اما دس��تور دوم این اس��ت که ه��رگاه مردم در 
این ماه گرس��نه یا تشنه شدند گرسنگي و تشنگي 
روز قیامت را یاد آرند تا گرسنگي و تشنگي ایشان 
در روزه ماه رمضان آس��ان و قابل تحمل گردد، »َو 
اْذُکُروا بُِجوِعُکْم َو َعَطِشُکْم ]فِیِه[ ُجوَع یَْوِم الِْقَیاَمه َو 
َعَطَش��ُه«؛ روز قیامت روزي است که قرآن و روایات 
با تعبیرات گوناگون و ب��ه کار بردن کلماتي مانند: 
)نََبٌأ َعِظی��ٌم(؛ خبر مهم، )یَْوٍم َعِظی��ٍم(؛ روز بزرگ، 
امَّه الُْکْبَري(؛ حادثه  ه(؛ صداي مهی��ب، )الطَّ اخَّ )الصَّ
سخت و )الَْفَزُع اْلَْکَبُر(، بیم و هراس طاقت  فرسا، به 
رویدادهاي سخت و دشوار آن اشاره کرده و مردم را 
از آن به  علت سوء رفتار و مخالفت دستورهاي الهي 
بر حذر داشته اند وچنین به نظر مي رسد که بسیاري 
از ویژگي هاي دنیا از درد و رنج و گرسنگي و تشنگي 
و افسوس و حسرت و ندامت و آه و ناله و همچنین 
لذت و خوش��ي و بهره ب��رداري از خوردنیهاي لذیذ 
و نوش��یدنیهاي گوارا و... در آخ��رت وجود دارد، از 
جمله همین گرس��نگي و تشنگي است، )گرسنگي 
حالتي است که پس از هضم و جذب غذا به وسیله 
دستگاه گوارش و دفع فضوالت و خالي شدن معده 
در انس��ان و حیوان پدید مي آید و تشنگي نیز پس 



یادداشت
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از مدتي کار و فعالیت دس��تگاه گوارش جهت 
هضم و جذب مواد غذایي و سوخت  و ساز بدن 
و ازدیاد ح��رارت در اثر کار مس��تمر و مداوم 
نیاز به آب و رفع تش��نگي پی��دا مي کند(، که 
به گونه مقاومت  ناپذیري در انسان پدید مي آید 
و او را رنج مي دهد آنگاه براي اینکه این 
رنج براي انسان قابل تحمل 
رس��ول خدا)ص(  باش��د 
در  »اگ��ر  مي فرمای��د: 
روزه هستید  که  هنگامي 

حالت��ي در ش��ما چنی��ن 
آم��د  پدی��د 
گرس��نگي  در 
روز  تش��نگي  و 
قیام��ت ی��اد کنید تا 
ب��راي ش��ما قاب��ل تحمل 
باش��د«؛ زیرا این مطلب مس��لّم 
اس��ت که هرگاه انس��ان به مصیبتي 
گرفتار آمد چنانچه از درد و رنج و مصیبت 
بزرگ ت��ر یاد کن��د و با مصیب��ت فعلي خود 
مقایس��ه نماید و میزان س��بکي و س��نگیني 
مصیبت فعلي را کمتر و س��بک تر مش��اهده 
کند به یقین براي او قابل تحمل تر و سبک تر 
مي ش��ود و بر عکس هرچ��ه آن را بزرگ تر و 
س��نگین تر ببیند آه و نال��ه و جزع و فزعش 
بیشتر مي شود و این دستوري است که از نظر 

جنبه هاي رواني غیرقابل انکار مي باشد. 
اکنون ممکن اس��ت این پرس��ش در ذهن 
مطرح ش��ود ک��ه مگر در قیام��ت هم همین 
اوضاع و شرایط حاکم است و همین اموري که 
ما در دنیا با آن مأنوس��یم از قبیل درد و رنج، 
سرما و گرما، گرسنگي و تشنگي، شیریني و 

تلخي، گوارایي و ناگواري و...؟ 
پاسخ این اس��ت که به تفصیل نمي دانیم 
آنجا چه خبر است و آیا همه آن چیزهایي که 
ما در این دنیا مي بینیم یا احساس مي کنیم در 
آنجا هم هس��ت یا وضع متفاوت است؟ لیکن 
اجم��االً به دلیل آی��ات و روایات مي توانیم به 
گوش��ه هایي از آنچه در آن عالم هست و ما از 
تفصیل آن بي خبریم آگاه شویم مثاًل در قرآن 
مالحظه مي کنیم در توصیف بهشت فرموده: 
)َجنَّ��اٍت تَْجِري ِم��ن تَْحِتَها الَنَْه��اُر(، از اینجا 
مي فهمی��م که در بهش��ت نهرهاي آب جاري 
ُهوَن(؛ که  ا یَْش��تَ و جود دارد، یا )َولَْحِم َطْیٍر مِّمَّ
از جمله غذاهاي بهشتي گوشت پرنده است، 
ي َسلَْسِبیاًل(؛ یا )یُْسَقْوَن ِمن  یا )َعْیًنا فِیَها تَُسمَّ
رَِّحیٍق مَّْخُتوٍم(، نیکوکاران در بهشت از شراب 
ناب سر به مهر بنوش��ند، یا در توصیف جهنم 
و جهنمیان تعبیراتي آورده ش��ده که پرده از 
روي حقای��ق بر مي دارد که ظاه��ر آن همان 
چیزهایي اس��ت که ما نمون��ه آن را در دنیا 
مي بینیم.... البته کساني در صدد توجیه این 
آیات و برگرداندن آنها از ظاهرشان برآمده اند 
لیکن اگر ما باشیم و همین ظواهر و آنچه از 

این ظواهر به دس��ت مي آید، باید بپذیریم که 
شرایط و اوضاع این جهان به طور اجمال در آن 

عالم نیز وجود دارد. 

کمك به فقرا و مساکین
ُقوا َعلَي ُفَقَرائُِکْم َو َمَساِکیِنُکْم«  »تََصدَّ

س��ومین دس��توري که در خطب��ه پیامبر 
خ��دا)ص( وجود دارد، دس��تور صدقه دادن و 

کمک کردن به فقرا و مساکین است. 
 فقیر کسي اس��ت که نیازهاي ضروري در 
زندگي و معیش��ت خ��ود دارد و توان برآوردن 
آن نی��از را ندارد هرچند ممکن اس��ت بي چیز 
بي چیز هم نباش��د لیکن ب��ا وجود این محتاج 
اس��ت، اما مسکین کسي اس��ت که هیچ چیز 
ن��دارد و وضع او به مراتب از فقیر بدتر اس��ت 
و ای��ن واژه  ب��راي ارائه فق��ر و بینوایي بینوا و 
تهیدس��ت رساتر اس��ت. تصّدق و صدقه  دادن 
بدی��ن معني اس��ت ک��ه انس��ان از امکانات و 
برخورداري هاي خود سهمي هم به بینوایان و 
نیازمندان براي رض��اي خدا و بدون هیچ گونه 
قصد و نّیت دیگر، )تظاه��ر و ریا و خودنمایي 
و چشم  و هم چشمي( کمک کند، شاید هم به 
همین مناسبت صدقه نامیده شده زیرا باید از 
صدق دل و نّیت پاک سرچش��مه گرفته باشد، 
کمک به بندگان خدا براي رضاي خدا از این رو 
هیچ بنده خدای��ي نباید از قبول چنین کمکي 
ننگ و عار داش��ته باش��د و بگوی��د من صدقه 
قب��ول نمي کنم زیرا پذیرفت��ن کمک بي منت 
خود عبادت اس��ت و با ع��ّزت نفس و مناعت 
طبع مناف��ات ندارد مگر کس��اني که خداوند 
این نوع کمک را براي آنها نخواس��ته و بودجه 
دیگ��ري جهت رفع نیازهاي آنان مقّرر فرموده 
اس��ت مانند خاندان پیامبر و سادات و ذراري 
رسول که خمس جهت آنها مقّرر شده است. 

اصوالً دین مقدس اسالم دین محبت و رأفت 
و رحمت و کمک و احس��ان به همه انس��ان ها 
به ویژه مستمندان و بینوایان و محتاجان است 
و ای��ن براي ثروتمن��دان به صورت یک وظیفه 
ش��رعي و دیني و انس��اني مقّرر گردیده است، 
ْعُلوٌم(؛ چه به عنوان  َِّذی��َن فِي أَْمَوالِِهْم َحقٌّ مَّ )َوال
خم��س و زکات و حقوق واجب که به عهده او 
مي آید و چه به عنوان صدقه و احس��ان و انفاق 
که واجب نیس��ت، لیکن در ش��رع انور تأکید 
بس��یاري بر آنها ش��ده اس��ت و آن را یکي از 
نشانه هاي تقوا و نیکوکاري دانسته است، آنگاه 
چنین آییني چگونه ممکن اس��ت مردم را در 
درد و رنج فق��ر و ناداري و محرومیت ببیند و 

جهت رفع آن از جامعه چاره اي نیندیشد. 
ب��ه عالوه ای��ن دین که ش��عارش برابري و 
برادري و مساوات و عدالت است و آن را هدف 
رس��الت رسوالن و س��رلوحه کتاب و قوانین و 
دستورات آنان معرفي مي کند و مي گوید: )لََقْد 
أَْرَس��لَْنا ُرُس��لََنا بِالَْبیَِّناِت َوأَنَزلَْنا َمَعُهُم الِْکَتاَب 
َوالِْمی��َزاَن لَِیُق��وَم النَّ��اُس بِالِْقْس��ِط(؛ این چه 



احترام به بزرگساالن
»َو َوقُِّروا ِکَباَرُکْم«

چهارمی��ن صفتی ک��ه پیامبر خ��دا)ص( در این خطبه م��ردم را بدان 
می خواند احترام و بزرگداش��ت بزرگان و سالمندان است، بزرگان را احترام 
کنید، بیقین منظور پیامبر)ص( تنها پیران و افراد مسّن و سالمند، از زن و 
مرد، نیستند بلکه همگان منظوراند، اعم از کسانی که از نظر سنّ بزرگ ترند 
و به قول معروف یک پیراهن از ما زیادتر پاره کرده اند و گذش��ت این چرخ 
دوار موی ایش��ان را س��فید و بدن آنان را ضعیف و استخوانش��ان را سست 
کرده اس��ت، یا بزرگی ایش��ان از جهت دیگر است، یا از جهت علم و دانش 
است، یا از حیث اصالت خانواده است، یا از لحاظ اندوخته های فّنی و تجربی 
و مانند آن.بیان رس��ول خدا)ص( همه آنها را شامل می شود ولی البته ظاهر 
کالم همان افراد مسّن و سالمند را شامل می شود که موی سفید را به نقد 
جوانی خریده اند و ممکن است احیاناً مورد بی مهری و بی اعتنایی خانواده و 
اطرافیان قرار گیرند پیامبر خدا)ص( می فرماید: باید به آنان احترام کنید، در 
روایات دیگر از آن حضرت و خاندان گرامیش نیز در این باره روایات زیادی 
وارد شده است، از جمله در جلد ٧٥ بحاراالنوار مجلسی)ره( فصلی را به این 
موضوع اختصاص داده: »باُب َرحِم الَصِغیِر َو تَوقِیِرالَکِبیِر َو اِجاَلِل ِذي الَشیَبِة 
الُمسلِِم«، رحمت و رأفت به کودکان و اکرام و احترام به بزرگان و سالمندان 

و بزرگداشت پیران مسلمان،
روای��ت اول از وصایا ی امیرالمؤمنین)ع( در هنگام وف��ات، »َو اْرَحْم ِمْن 
ِغیَر َو َوقِِّر ِمْنُهُم الَْکِبیَر«؛ از میان افراد خانواده ات کودکان را مورد  أَْهلَِک الصَّ

رحمت و رأفت قرار داده و بزرگترها و سالمندان را احترام کن.
ُلوا الَْمَشایَِخ َفإِنَّ  ِ)ص(  بَجِّ روایت دوم از رس��ول  خدا)ص(، »َقاَل َرُسوُل اهللَّ
ِ تَبْجِیلَ الْمَشَایِخِ«؛ سالمند را بزرگ بدارید که آن بزرگ داشت  مِنْ إِجْالَلِ اهللَّ

و تعظیم اهلل است.
روایت دیگر باز از رس��ول خدا)ص(که فرمود: »َمْن َعَرَف َفْضَل َشْیٍخ َکِبیٍر 
ِ َعزَّ َو َجلَّ  ُ ِمْن َفَزِع یَْوِم الِْقَیاَم��ةِ َو َقاَل ِمْن تَْعِظیِم اهللَّ َفَوقََّرُه لِِس��نِِّه آَمَنُه اهللَّ
َبِة الُْمْؤِمِن«؛ کس��ی که برتری شخص مسّن و پیرمردی  ��یْ إِْجاَلُل ِذي الشَّ
را بدان��د و او را به خاطر س��ّن زیادش احترام کن��د خداوند او را از نگرانی و 
اضطراب روز قیامت ایمن سازد، آن گاه فرمود: تجلیل و احترام از پیر مؤمن و 

دیندار تجلیل و تعظیم خداست.
ْیُخ فِي أَْهلِِه  در روایت دیگر فرموده است: »الَْبَرَکُة َمَع أََکابِِرُکْم َو َقاَل الشَّ
َّتِهِ«؛ پیران با برکت اند و ش��خص پیر در میان خانواده همانند  ِّ فِي أُم کَالنَّبِي
پیامبر اس��ت در بین امّت اش، روایت دیگر، انس بن مالک گوید: رسول خدا)ص(
ِ)ص(بَِخْمِس ِخَصاٍل َفَقاَل فِیِه َو َوقِِّر  به من وصیت کرد، »أَْوَصانِي َرُسوُل اهللَّ
الَْکِبیَر تَُکْن ِمْن ُرَفَقائِي یَْوَم الِْقَیاَمِة«؛ مرا به پنج خصلت س��فارش فرمود و 
در آن به س��المندان اشاره کرد و فرمود: آنان را احترام کن تا روز قیامت از 
دوستان و همنشینان من باشی و اضافه کرد که از ما خانواده نیست کسی که 

به کوچک ما رحمت نیاورد و به بزرگ ما احترام نکند.
ِّي َلَْسَتْحِیي ِمْن َعْبِدي َو أََمِتي  روایت دیگر، پیامبر اسالم)ص( می فرماید: »إِن
بُُهَما«؛ من از آن غالم و کنیز که موی خود را در  یَِش��یَباِن فِي اْلِْس��اَلِم ثُمَّ أَُعذِّ
اسالم سپید کرده، )پیر و فرتوت گشته اند( حیا می کنم که وی را عذاب نمایم.
خبر دیگر، طیالسی گوید: از ابی عبداهلل)ع()صادق آل محّمد»ص«( شنیدم که 
می فرمود: هرگز ندیدم چیزی را به مؤمن روآورد سریع تر از پیری و سفید گشتن 
مو، آن وقار مؤمن است در دنیا و نوری است که در قیامت از چهره وی به سوی 
آسمان باال می رود و به خاطر همین ویژگی، خدا دوست خود ابراهیم را گرامی 
داشت، ابراهیم گفت پروردگارا این پدیده چیست؟ خداوند فرمود این سنگینی 
و وقار است برای تو، آن گاه ابراهیم گفت پس وقار مرا زیاد کن، آن گاه امام ششم 
اضافه می کند که: از جمله تجلیل و تعظیم خداوند بزرگ داشت پیری مؤمن است.

در روایت دیگر از آن حضرت)ع( آمده که فرمود: به بزرگ تران خود احترام کنید 
و هیچ نیکی و احترامی بهتر و باالتر از آزار ندادن به آنها نیست.

اصوالً دين مقدس اسالم 
دي�ن محب�ت و رأف�ت 
و  كم�ك  و  رحم�ت  و 
احسان به همه انسان ها 
به وي�ژه مس�تمندان و 
بينواي�ان و محتاج�ان 
ب�راي  اي�ن  و  اس�ت 
ثروتمن�دان به ص�ورت 
ي�ك وظيفه ش�رعي و 
دين�ي و انس�اني مقّرر 
َِّذيَن  گرديده اس�ت، )َوال
ِفي أَْمَوالِِهْم َحقٌّ مَّْعُلوٌم(؛ 
چه به عن�وان خمس و 
زكات و حق�وق واج�ب 
كه به عه�ده او مي آيد 
و چ�ه به عن�وان صدقه 
و احس�ان و انف�اق كه 
واجب نيست، ليکن در 
شرع انور تأكيد بسياري 
بر آنها ش�ده است و آن 
را يک�ي از نش�انه هاي 
تقوا و نيکوكاري دانسته 
است، آنگاه چنين آييني 
چگون�ه ممکن اس�ت 
م�ردم را در درد و رن�ج 
فقر و ناداري و محروميت 
ببيند و جهت رفع آن از 
جامعه چاره اي نينديشد. 

41  شعبان المعظم 1437 / 

شعاري است که عدالت را فریاد کند و پیامبران 
را پشتیبان آن بداند آنگاه این اختالف طبقاتي 
و جنگ فقی��ر و غني و مظلومیت و محرومیت 
بینوایان و عربده مس��تانه مالداران و زراندوزان 
را ببین��د و کمرهّم��ت را براي اص��الح چنین 
جامعه اي نبندد و براي زدودن داغ چنین ننگي 

برنامه ریزي و سیاستگذاري نکند؟ 
دین ح��ق و عدالتي که مجري و پیش��واي 
آن علي)ع( در آن نامه عتاب آمیز تاریخي خود 
ب��ه حاکم بصره مي نویس��د: »ش��نیده ام دعوت 
شخصي به مهماني و نشستن بر سر سفره اي را 
 ،» پذیرفته اي که: »َعائُِلُهم َمجُفوٌّ َو َغِنیُُّهم َمدُعٌوّ
مردم عیال وار و مس��تحق از حضور بر س��ر آن 
س��فره محروم و از اش��خاص ثروتمند و بي نیاز 
دعوت شده بود و تو در آن مهماني حضور یافتي 
و نه تنها حضور یافتي که به س��وي آن شتافتي، 
»َفاَس��َرعَت اِلَیَه��ا« و از غذاه��اي رنگارنگ که 
براي پذیرایي تو فراه��م آورده بودند خوردي و 
گمان من این بود که تو چنین دعوتي را اجابت 
نکني و سرچنین سفره اي ننشیني سفره اي که 
بینوای��ان آرزوي آن را به گ��ور مي برند و أغنیا 
و مالداران با بي میلي و بي اش��تهایي بر س��ر آن 
حاضر مي ش��وند، اي پس��رُحَنیف هر مأمومي را 
امام و پیش��وایي اس��ت که باید به او اقتدا کند 
و به نور هدایت و راهنمایي او روش��ن ش��ود و 
امام و پیش��واي تو کس��ي اس��ت ک��ه در دنیا 
از خوردني های��ش ب��ه دو ق��رص نان ج��و و از 
پوشیدني هایش به دو پیراهن کهنه و بي ارزش 
اکتفا کرده است، اگر مي خواستم مي توانستم از 
بهتری��ن غذاها یعني مغز گندم و عس��ل صافي 
موم گرفته و پیراهن بافته شده از ابریشم استفاده 
کنم لیکن چه بعید است که هواي نفس بر من 
غلبه کند و از شّدت حرص به انتخاب این گونه 
غذاهاي لذیذ بپردازم درحالي که ممکن اس��ت 
در گوش��ه و کنار سرزمین حجاز کساني باشند 
ک��ه هرگز روز س��یري به خود ندی��ده و خیال 
دسترس��ي به ق��رص ناني را ه��م در مغز خود 
نپرورانده باش��د، من با شکم پر بر بستر خواب 
بیارامم و پیرامون من کس��اني با شکم گرسنه 
و جگر تش��نه به خواب روند، آی��ا من به عنوان 
پرطنطنه امیر مؤمنان بودن اکتفا کنم و با مردم 
در ناگواري ها و ناداري هاشان مشارکت نداشته 
باشم و در سختي، اسوه و الگوي ایشان نباشم؟ 
ن��ه، من آن آدم بي رگ و بي خیالي نیس��تم که 
خوردن غذاهاي لذیذ و خوش��مزه، مرا سرگرم 
کند به مانند چهارپایي که تمام هّمت او علف و 

زیر و رو کردن زباله هاست.« 
*منابع در دفتر نشریه موجود است. 

* اصل خطبه در عیون أخبارالرضا)ع(، ج١، 
ص٢٩٥، ب��اب٢٨، فیما جاء عن المام علي بن 
موسي)ع( من الخبار المتفرقه؛ أمالي الصدوق، 
ج٩٣، المجلس العشرون و وسایل الشیعه، ج٧، 
أبواب احکام ش��هر رمضان، باب١٨، حدیث٢٠ 

ص ٢٢٧، کتاب الصوم قابل مشاهده است. 
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گارش ن
الفـ  مهارت های مرتبط با تفسیر ترتیبی

ارائه تفس��یر قرآن به صورت ترتیب��ی اگرچه به ظاهر 
کاری س��هل و آس��ان پنداشته می ش��ود اما حقیقتا 
اج��رای جذاب و مداوم آن، کاری بس دش��وار اس��ت. 
زیرا نگهداری مخاطبان با اس��تفاده از ابزارها و ش��یوه 
های متنوع بیانی، آن هم در طی جلس��ات پرتعدادی 
که در طول س��ال در جریان است، مهارت خاص خود 
را می طلبد.با این وجود برخی از بزرگوارانی که به بیان 
تفس��یر در مساجد می پردازند به این نکته پراهمیت، 
توجه نمی کنند و بدون در نظر گرفتن گیرایی و انگیزه 

مخاطبان به ارائه مطالب تفسیری می پردازند.
مجلس تفس��یر قرآنی را ب��ه یاد دارم ک��ه در یکی از 
مساجد مهم شهر تهران به صورت روزانه برگزار می شد 
و امام جماعت مسجد هر روز ظهر، به مدت نیم ساعت 
متن اصلی تفس��یر نمونه را از روی کتاب روخوانی می 
ک��رد و مخاطبانش به پنج نفر هم نمی رس��ید. اما در 
نزدیکی همان مس��جد، امام جماع��ت دیگری وجود 
داشت که س��ال های سال، پس از نماز صبح، تنها ده 
دقیقه به ترجمه و تفس��یری مختصری از آیات قرآن 
می پرداخت و همیش��ه مخاطبان ثابت و پرتعدادی را 
پذیرا بود. بنابراین الزم اس��ت، پیش از تصمیم گیری 
برای بیان تفسیر ترتیبی، زمینه ها و شرایط آن بررسی 
گردد و س��پس مهارت های الزم جهت ارائه آن، مهیا 
ش��ود. به همین جهت در این نوشتار به برخی از روش 
هایی که می تواند در بیان تفس��یر ترتیبی، ثمر بخش 

باشد، اشاره خواهیم کرد.

1ـ روش ایجاد پرسش
تمامی آیات قرآن به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم 
پاسخگوی پرسش های مورد نیاز بشری است. بنابراین 
پیش از ورود به محتوای هر آیه ای می توان سواالتی را 
برای مخاطب مطرح کرد که شنیدن پاسخ آن پرسش 
ها برای او جذابیت داش��ته و یا اینکه او را به ش��نیدن 
پاسخ، س��وق خواهد داد. روشن است که انتخاب این 
پرسش، بس��یار مهم و تاثیر گذار خواهد بود و ممکن 

است گاهی زمان قابل توجهی را از گوینده بگیرد.
خوب اس��ت بدانیم که این یک روش قرآنی است که 
خود کتاب وحی نیز در موارد بس��یاری از آن استفاده 
کرده اس��ت. در قرآن حدود ١٠٠٠ پرسش وجود دارد 
که هر یک با هدف خاصی ارائه شده است. برای نمونه 
با اینکه خداوند می توانست به صورت مستقیم در مورد 
حکمت هالل ماه، موارد انفاق و یا دلیل حرمت شراب 
و قمار سخن بگوید، اما هر یک از این مسائل را با یک 
پرس��ش آغاز کرده است: یَْسَئُلونََک َعِن اْلَِهلَِّة ُقْل ِهَي 
َمواقیُت لِلنَّاِس ١، یَْسَئُلونََک ما ذا یُْنِفُقوَن ُقْل ما أَنَْفْقُتْم 
ِمْن َخْیٍر َفلِلْوالَِدیِْن َو اْلَْقَربیَن َو الَْیتامی  َو الَْمساکیِن َو 
بیِل ٢، یَْسَئُلونََک َعِن الَْخْمِر َو الَْمْیِسِر ُقْل فیِهما  ابِْن السَّ

إِثٌْم َکبیٌر ...٣
 تقریب��ا در ابتدای اکثر آی��ات قرآنی می توان یک 
پرسش جذاب و محرک ایجاد کرد که انگیزه ای برای 

١  بقره، ١٨٩
٢  بقره، ٢١٥
٣  بقره، ٢١٩

هي�چ كس بر لزوم گس�ترش معارف قرآن در جامعه اس�المی و ض�رورت ارتباط تنگاتنگ 
يكايک مسلمانان با اين كتاب هدايت كننده، ترديد ندارد.اما سوال اين است كه چرا با وجود 
چنين ضرورتی، قرآن و معارف آن در جامعه اسالمی كم رنگ و منزوی است و حتی مبلغان 
دينی ما نيز انگيزه و رغبتی چشمگير، در زمينه بيان معارف اين كتاب الهی ندارند؟پاسخ اجمالی و كوتاه به 
اين پرسش دردآور اين است كه نداشتن مهارت الزم برای بيان تفسير و يا در دست نبودن روش ها، شيوه 
ه�ا، قالب ها و ابزاره�ای مورد نياز برای بيان معارف قرآن، علت اصلی اين كم توجهی و مهجوريت اس�ت.

نگاهی واقع نگر به وضعيت موجود نشان می دهد كه برخی از مبلغان نمی دانند كه بايد از كجای قرآن برای 
مخاطبان خود بگويند، چگونه بگويند، با چه روش و شيوه ای بگويند، از كجا شروع و به كجا منتهی نمايند، 
چقدر بگويند، با چه بيان و لس�انی بگويند و برای چه مخاطبی چه نكاتی را انتخاب و بيان كنند؟افزون بر 
اين پرس�ش ها، ترس از ميزان پذيرش و رغبت عموم مردم نيز بس�ياری را از نزديک ش�دن به موضوعات 
قرآنی دور داشته است.اما حقيقت آن است كه با رعايت نكات و روش هايی بسيار ساده می توان، قرآن را 

با جذابيتی بسيار باال به بطن جامعه كشاند و معارف قرآن را به قلب مردم منتقل كرد.

مهارت های 
بیان تفسیر
در مساجد
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شنیدن مخاطب باشد. 
 گاهی می توان س��وال را بسیار ساده و متناسب با 
محتوای اصلی آیه انتخاب نمود. برای نمونه: چرا قبله 
مسلمانان از بیت المقدس به مکه انتقال پیدا کرد؟ چرا 
در اس��الم برخی قوانین تغییر پیدا می کند؟ پاسخ: ما 

نَْنَسْخ ِمْن آیٍَة أَْو نُْنِسها نَأِْت بَِخْیٍر ِمْنها أَْو ِمْثلِها.٤
  گاهی سوال، از دغدغه ها و نیازمندی های جامعه 
انتخاب می شود. برای نمونه: درمان اضطراب، استرس 
و ناآرامی های درونی یکی از دغدغه های جدی بشری 
اس��ت. راه پیش��نهادی قرآن برای آرام��ش ماندگار و 
دائمی، چیس��ت؟ پاسخ: الَّذیَن آَمُنوا َو تَْطَمِئنُّ ُقُلوبُُهْم 

ِ تَْطَمِئنُّ الُْقُلوُب.٥ ِ أاَل بِِذْکِر اهللَّ بِِذْکِر اهللَّ
  گاهی سوال منتخب، از مسائل اجتماعی و به روز 
جامعه اسالمی است. برای نمونه: آیا مرگ بر اسرائیل 

ریشه قرآنی دارد؟ پاسخ: ُقْل ُموتُوا بَِغْیِظُکْم.٦
  گاهی سوال از فلسفه احکام است؟ برای نمونه: چرا 
شراب خواری و قماربازی حرام است؟ پاسخ: یَْسَئُلونََک 

َعِن الَْخْمِر َو الَْمْیِسِر ُقْل فیِهما إِثٌْم َکبیٌر ...٧
  گاهی ارائه سوال با هدف پاسخگویی به یک شبهه 
اعتقادی یا معرفتی اس��ت. برای نمون��ه: چرا در وضو 
بخش��ی از سر و پا مسح می شود؟ پاس��خ: َو اْمَسُحوا 

بُِرُؤِسُکْم َو أَْرُجلَُکْم إِلَی الَْکْعَبْیِن.٨ 
در مجموع باید گفت که انتخاب سوال شایسته ارزش 
آن را دارد ک��ه گوینده وق��ت قابل توجهی را برای آن 

بگذارد.

2ـ ابهام سازی
یک��ی از عوامل��ی که می توان��د انگی��زه فراوانی را در 
مخاطبان، ایجاد کند، حّس کنجکاوی اس��ت. گاهی 
طرح یک معما و یا ارائه معما گونه مطلب و یا مخفی 
کردن بخش��ی از محتوا، میل مخاطب��ان را به گوش 
فرادادن محتوا زیاد می کند. در همین راستا می توان 
در تفسیر برخی از آیات قرآن از همین شیوه بهره برد. 
البته باید گفت که این روش شباهت فراوانی با روش 

ایجاد پرسش دارد.
برای نمونه قرآن برای مذمت دنیا پرس��تان از همین 
شیوه استفاده کرده و پیامبر ص را نیز به همین شیوه 

دعوت کرده است. خداوند می فرماید:
َِّذیَن َضلَّ َسْعُیُهْم  ُقْل َهْل نَُنبُِّئُکْم بِاْلَْخَسِریَن أَْعماالً. ال
َُّهْم یُْحِسُنوَن ُصْنعاً.  نْیا َو ُهْم یَْحَس��ُبوَن أَن فِي الَْحیاةِ الدُّ
ِِّهْم َو لِقائِِه َفَحِبَطْت أَْعمالُُهْم  َِّذیَن َکَفُروا بِآیاِت َرب أُولِئَک ال

َفال نُِقیُم لَُهْم یَْوَم الِْقیاَمِة َوْزناً.٩
در این ایات خداوند به جای آنکه به صورت مس��تقیم 
کافران را زیانکارترین مردم معرفی کند، ابتدا در مورد 
زیانکارترین مردم به صورت مبهم سخن می گوید و در 
نهایت با تبیین گام به گام مطلب، مصداق اصلی آن را 

به وضوح بیان می کند. 

٤  بقره، ١٠٦
٥  رعد، ٢٨

٦  آل عمران، ١١٩
٧  بقره، ٢١٩

٨  مائده، ٦
٩  انبیاء، ٧٠

از این شیوه قرآنی می توان در تفسیر برخی از آیات که 
چنین قابلیتی را دارا باشد، استفاده نمود.

3ـ روش درد و درمان
انس��ان در طول زندگی خود با مش��کالت و گرفتاری 
های مختلفی رو به رو اس��ت. به همین جهت راه حل 
ها و مسیرهای نجات بخش برای او از جذابیت باالیی 
برخوردار است. قرآن نیز که به تعبیر خود، نسخه شفا 
بخش انس��ان اس��ت، در جای جای خود درمان های 
مختلفی را از بیماری ها و معضالت و مشکالت مادی 

و معنوی بشر قرار داده است.
  گاه��ی قرآن به صورت مس��تقیم، به یک داروی 
ش��فابخش برای بیماری های جسمی اشاره می کند. 
چنانکه در مورد عسل می فرماید: فِیِه ِشَفاء لِلنَّاِس.١٠
  گاه��ی به صورت غیر مس��تقیم ب��ه خصوصیات 
درمانی بعضی از میوه ها و خوراکی ها اشاره می کند. 
چنانکه در مورد زیتون می فرماید: َو َشَجَرًة تَْخُرُج ِمن 

ِّْلِکلِیَن.١١ ْهِن َوِصْبٍغ ل ُطورِ َسْیَناء تَنُبُت بِالدُّ
  گاهی ق��رآن، خود را درمان بیماری های معنوی 
معرفی می کند. َو نَُنزُِّل ِمَن الُْقْرآِن َما ُهَو ِشَفاء َو َرْحَمٌة 

الِِمیَن إاَلَّ َخَساراً.١٢ ِّلُْمْؤِمِنیَن َو الَ یَِزیُد الظَّ ل
  گاه��ی هم قرآن به بیماری های اخالقی و درمان 
َِّذیَن آَمُنوا اَل یَْس��َخْر َقوٌم  َُّها ال آنها اش��اره می کند: یَا أَی
َِّساء  مِّن َقْوٍم َعَسی أَن یَُکونُوا َخْیراً مِّْنُهْم َو اَل نَِساء مِّن ن

١٣. َعَسی أَن یَُکنَّ َخْیراً مِّْنُهنَّ
از روش در تفسیر موضوع محور نیز می توان استفاده 
کرد. اما از آنجا که قرآن به عنوان نس��خه شفا بخش 
بش��ری اس��ت، در جای جای آن می ت��وان محتوای 
درمانی برای مش��کالت مختلف پیدا کرد و بخشی از 

تفسیر ترتیبی را با این روش به مخاطبان القا نمود.

4ـ روش تبیین و تعریف
گاه��ی الزم اس��ت به عنوان مقدمه پی��ش از ورود به 
تفسیر آیات، به تبیین و تعریف مسائلی پرداخته شود 
که فهم آیات را سهل و آسان می کند. البته باید توجه 
داشت که توضیح این مباحث باید به صورت جذاب و 

مختصر انجام پذیرد. 
برای نمون��ه پیش از ورود به آیه »ما تَْس��ِبُق ِمْن أُمٍَّة 
أََجلَها َو ما یَْس��َتأِْخُروَن«١٤ می توان به تعریف اجل و 

انواع آن پرداخت. 
همچنین قبل از ورود به آیات ابتدایی س��وره اس��را، 
پیرام��ون معراج پیامب��ر ص و قب��ل از ورود به آیه یا 
َِّذیَن آَمُنوا إِنَّ أَْرِضي واِسَعٌة َفإِیَّاَي َفاْعُبُدون١٥  ِعباِدَي ال

پیرامون مساله هجرت در اسالم سخن به میان آورد.
 

5ـ داستان و شان نزول
١٠  نحل، ٦٩

١١  مومنون، ٢٠.
١٢  . اسراء، ٨٢.
١٣  حجرات، ١١
١٤  مومنون، ٤٣
١٥  عنکبوت، ٥٦

داستان یکی از جذاب ترین روش های انتقال مفاهیم 
اس��ت که قرآن نیز به آن اهتمام ویژه داشته است. اما 
در اینجا مقصود ما تنها ارائه داستان قرآنی نیست بلکه 
آغاز کردن محتوای تفسیری با یک داستان مرتبط و 

انگیزه ساز است. 
این داس��تان ها گاهی حوادثی هستند که به صورت 
مس��تقیم در آیه مطرح شده و یا به آن اشاره گردیده 
است. مثل داس��تان حضرت یوسف، داستان اصحاب 
سبت، داس��تان اصحاب اخدود، داستان جنگ بدر و 
احد و یا جری��ان افک که هر یک آیات مختلفی را به 

خود اختصاص داده اند.
گاهی این داس��تان ها، شان نزول آیات هستند. مثل 
داس��تان بلعم باعورا ب��رای آیه ١٧٧ اع��راف و تغییر 
قبله در آی��ه ١٤٥ بقره. و گاهی هم این داس��تان ها 
رخدادهای پس��ینی و مرتبط با آیات هس��تند. مثل 

داستان فضیل بن عیاض برای آیه ١٦ سوره حدید.
باید گفت که این داس��تانهای مرتبط به قدری فراوان 
هس��تند که می توان بخش فراوانی از آیات را با پیش 

زمینه داستانی به مخاطبان ارائه نمود.

بـ  روش ها و مهارت های موضوع محور
مس��جد، در طول س��ال، آمادگی برگزاری جلس��ات 
سخنرانی فراوانی اس��ت که گاه در مناسبت ها و گاه 
در ای��ام دیگر برگزار می ش��ود. حقیقتا باید گفت که 
هیچ محتوایی برای ارائه به مردم، برتر و ارزشمندتر از 
کالم وحی نیست. اما انتخاب موضوع و روش استفاده 

از قرآن گاهی برای گوینده، امری دشوار می نماید.
در همین راستا روش هایی وجود دارند که می تواند، 
انتخاب موضوع و گزینش محتوا و سازماندهی مطالب 
را برای گوینده س��هل الوصول نماید. این روش ها هم 
در سخنرانی های قرآنی کوتاه و هم متوسط و طوالنی 

کارایی خواهد داشت.

1ـ روش دسته بندی
دسته بندی روشی است که در آن مفاهیم و موضوعات 
متنوع، با هدفی خاص در دس��ته و گروهی منسجم، 
برای ارائه و  بیان، منظم و مرتب و تقس��یم می شوند. 
در ای��ن روش مطالب به ص��ورت منظم، زیبا و جذاب 
به گونه ای به مخاطب القا می ش��ود که به راحتی در 
حافظه او نقش بسته و بر ماندگاری محتوا می افزاید.
اهل بیت ع در بس��یاری از مواقع از این روش استفاده 
ک��رده اند و روایات فراوانی را با این س��بک برای ما به 
ودیعه نهاده اند. به همین جهت می توان اکثر روایات 

خصال شیخ صدوق را از این مجموعه دانست.
اما بیان تفس��یر به روش دسته بندی، ملزومات خاص 
خود را دارد که مطالعه و تس��لط نسبت به ایات قرآن 

یکی از اساسی ترین لوازم آن است. 
با این حال می توان از کارهای آماده و موضوعاتی که 
توسط مفسران خبره و مسلط به قرآن ارائه شده، بهره 
کافی برد. یکی از کس��انی که در این عرصه از توانایی 
ویژه ای برخوردار اس��ت، حجت االسالم و المسلمین 
قرائتی اس��ت. وی در تفس��یر نور، ذیل برخی از آیات 
به ارائه موضوعات قرآنی با دسته بندی های جذاب و 

متنوع پرداخته است. برای نمونه وی می نویسد:



شعبانیه
  افراد لجوج، چند گروهند:

  برخی حّتی حاضر به شنیدن حّق نیستند. »ال تَْسَمُعوا لِهَذا الُْقْرآِن«١
  برخی می شنوند، ولی مسخره و استهزا می کنند. »قالُوا َقْد َسِمْعنا لَْو نَشاُء لَُقلْنا 

ِمْثَل هذا«٢
  برخی می ش��نوند و می فهمن��د، ولی تحریف می کنند. »یَُحرُِّف��وَن الَْکلَِم َعْن 

َمواِضِعِه َو یَُقولُوَن َسِمْعنا َو َعَصْینا«٣
  برخی به خاطر دلبستگی های شدید، حسادت ها و قساوت ها، قدرت تشخیص 

ندارند. »َو َجَعلْنا ُقُلوبَُهْم قاِسَیًة«٤
نمونه دیگر:

  مردم در برابر کار خیر، چند گروه  هستند:
  گروهی کارشان خیر است و در کار خیر سبقت می گیرند. »َفاْسَتِبُقوا الَْخْیراِت«٥

  گروهی سرچش��مه خیر هس��تند و دیگران را به آن دعوت می کنند. »یَْدُعوَن 
إِلَی الَْخْیِر«٦

� اّما گروهی به شدت مانع خیر هستند. »َمنَّاٍع لِلَْخْیِر«٧
اما کتاب جامعی که می تواند در این زمینه بسیار کارساز و کارآمد باشد، مجموعه 
کتاب فرهنگ قرآن است که توسط بوستان کتاب دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم 
چاپ ش��ده و ٢٤ جلد از آن در سایت معارف قرآن قابل مشاهده و استفاده است. 
این مجموعه گرانبها در حکم یک سخنرانی خام قرآنی با موضوعات متنوع و فراوانی 

است که از دل آیات قرآن ارائه گردیده است. 

2ـ روش مقایسه ای
در قرآن به موضوعات مشترک یا متضادی پرداخته شده که در توصیف هر یک از 
آن موضوعات، آیات ویژه ای بیان شده است. نکته قابل توجه این است که مطرح 
نمودن این گونه موضوعات و مقایس��ه میان آنها از یک س��و انسان را به شناخت 
صحی��ح پیرامون آن موضوعات رهنمون می س��ازد و از س��وی دیگر بر تثبیت و 
ماندگاری معارف می افزاید. در قرآن نمونه های بسیاری در این زمینه وجود دارد 
که گاه به اختصار و گاه به تفصیل مطرح گردیده است. به همین جهت در مواردی 
که تنها به اصل مقایسه اشاره شده و به اختصار تنها کلیت موضوع مطرح گردیده، 
می توان توضیحات دیگری را از خود مفاهیم قرآنی برگزید و بر محتوای آن افزود.

برای نمونه:

١  فصلت، ٢٦
٢  انفال، ٣١.
٣  نساء، ٤٦.

٤  مائده، ١٣.
٥  بقره، ١٤٨

٦  آل عمران، ١٠٤.
٧  قلم، ١٢

یِّ��ُب َو لَْو أَْعَجَبَک َکْثَرُة  ُقْل ال یَْس��َتِوي الَْخِبیُث َو الطَّ
الَْخِبیث.٨

ُروَن.٩ ُقْل َهْل یَْسَتِوي اْلَْعمی  َو الَْبِصیُر أَ َفال تََتَفکَّ
َو ما یَْسَتِوي اْلَْحیاُء َو اَل اْلَْمواُت.١٠

َِّذیَن ال یَْعلَُموَن.١١ َِّذیَن یَْعلَُموَن َو ال ُقْل َهْل یَْسَتِوي ال
ال یَْسَتِوي أَْصحاُب النَّارِ َو أَْصحاُب الَْجنَِّة أَْصحاُب الَْجنَِّة 

ُهُم الْفائُِزوَن.١٢
أَ َفَمْن کاَن ُمْؤِمناً َکَمْن کاَن فاِسقاً ال یَْسَتُووَن.١٣

ام��ا مواردی ه��م وجود دارد که آیات ق��رآن، فرآیند 
مقایسه را به صورت مفصل بیان داشته و کار را برای 
گوینده آس��ان گردانده است. برای نمونه می توان به 
مقایس��ه مومنان و منافقان در ابتدای سوره بقره و یا 

سوره منافقون اشاره کرد.

3ـ روش قطعه قرآنی
بعضی از قطعه های قرآنی به صورت یک بسته کامل 
محتوایی، به ارائه یک موضوع پربها پرداخته است که 
می تواند به صورت مجزا موضوع سخنرانی قرار گیرد. 
ارائ��ه چنین قطعه هایی به جهت اینکه آیاتی پی در 
پی هس��تند، هم برای گوین��ده و هم برای مخاطبان 
دلپذیر خواهد بود. اما دو مساله مهم در این راستا باید 
رعایت ش��ود. اول اینکه انتخاب قطعه قرآنی و عنوان 
گذاری شایسته بر روی آن مساله ای بسیار پراهمیت 
و تاثیر گذار در جذابیت س��خنرانی قرانی است. دوم 
اینکه پردازش همین آیات نیز باید به سبک و شیوه 
ای حساب شده و زیبا انجام گیرد تا محتوایی جامع و 

کلی به مخاطبان القا نماید.
نمونه ای از قطعه های قرآنی:

آیات ٦١ تا ٧٠ س��وره فرقان: صفات عباد الرحمان یا 
ویژگی های بنده های خاص پروردگار

ایات ١٩ تا ٢١ سوره اسراء: خطوط زندگی دنیا طلبان 
و آخرت جویان.

آیات ٦١ تا ٦٥ سوره اسراء: دامهای ابلیس
آیات ابتدایی س��وره مومنون: صف��ات و ویژگی های 

برجسته مومنان
آیات ابتدایی سوره نازعات: گونه های فرشتگان

آیات ٢٢ تا ٣٥ معارج: نشانه های نمازگزاران و انسان 
های شایسته

٨  مائده، ١٠٠
٩  انعام، ٥٠
١٠  فاطر، ٢٢

١١  زمر، ٩
١٢  حشر، ٢٠

١٣  سجده، ١٨
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روش های بیان تفسیر
١- ب��رای ت��وده مردم تفس��یری مختص��ر در حد 
»صافی « و »شبر« و یا خالصه »نمونه « گفته شود )در 

حد دو، سه برابر ترجمه( .
٢- برای نس��ل نو آیاتی که درباره آن ها، شان نزول 
و داستان قرار دارد بیان شود. مانند آیات »الم یان ... - 
لیلة المبیت - اجعلتم سقایة - و یطعمون الطعام و ...« .

٣- تفس��یر چند دقیقه ای همراه با نماز برای عموم 
مردم; در این موارد مناس��ب است آیاتی انتخاب و قبال 
در تابلو مسجد با خط خوش نوشته و سپس همه با هم 

بخوانند و چند دقیقه بین دو نماز تفسیر شود.
٤- ب��رای طالب مبتدی )پایه اول( آیات مش��ابه و 
س��اده در کنار هم قرار داده شده و نتیجه گیری شود. 
مث��ال »کلوا واعملوا صالحا« ، »کل��وا منها و اطعموا« ، 
»کلوا و ال تطغوا« یا »قوال لینا« ، »قوال بلیغا« ، »قولوا 
للناس حس��نا« ، »یق��ول التی هی احس��ن « ، »قوال 
سدیدا« که از مجموع این گونه آیات دورنمایی از آداب 
خوردن و آشامیدن و سخن گفتن برای طالب مبتدی 

ترسیم می شود و آنان نیز به دیگران منتقل می کنند.
٥- برای دوره های باالتر )پایه های ٥ و ٦( و یا اساتید 
دانشگاه باید از کنار هم گذاشتن آیات نتیجه گیری کرد. 
نظی��ر آیه »تعاونوا علی البر« ، »ولکن البر من آمن « یا 
مانند »خذوا زینتکم عند کل مسجد« ، »المال والبنون 
زینة الحیاة الدنیا« یا نظیر »صراط الذین انعمت علیهم « 
، »اولئک الذین انعم اهلل علیهم من النبیین « یا نظیر آیه 

»الینال عهدی الظالمین « ، »اوفوا بعهدی « .
٦- تفس��یر با شیوه پرس��ش و پاسخ و گفت وگو و 
احتج��اج که مخاطبی��ن این گونه تفس��یر حتما باید 
خواص باش��ند. بدین صورت که برای هر آیه، تعدادی 
سؤال طرح گردیده و در جلسه پرسش ها مطرح و پاسخ 

آن از قرآن بیان گردد.
٧- در بیان احکام، کس��انی که با درس خارج آشنایی 
دارن��د می توانند از آیات و روایات، دری به س��وی احکام 

بگشایند، یعنی آیه و روایتی که منشاء حکم است بخوانند 
و آن را تفس��یر کرده و مس��اله را نی��ز بگویند )البته این 
مخصوص کسانی است که با اجتهاد آشنایی دارند( . مثال 
»فتیمموا صعی��دا طیبا« ، »فاغس��لوا وجوهکم « ، »وان 

تجمعوا بین االختین « ، »حرمت علیکم المیتة والدم « .
٨- تفسیر براساس نیازهای اجتماعی و مسائل روز، 
نظیر این که اصل در انتخاب همس��ر چیست »والمة 
مؤمنة خیر من مش��رکة « ; موضوع مشورت کجاست؟ 
»و امرهم ش��وری بینهم « ولی نبوت و امامت )امرهم( 

نیست بلکه عهداهلل است.
٩- تفسیر بر اساس عقاید: آیات توحید، آیات نبوت، 

آیات معاد.
١٠- تفسیر بر اساس امثال قرآن و یا قصص آن.
اصولی که در گفتن تفسیر باید مورد توجه باشد:

١- توج��ه به حوصله مردم و فرصت آن ها »علم اهلل 
ان فیکم ضعفا... خفف اهلل « .

٢- توجه و وضعیت جسمی )چنانچه در لحظه افطار 
دعا یک سطر است( .

٣- توجه به سطح فهم مردم »بلسان قومه « ، »افال 
ینظرون الی االبل « ، »و الی السماء« .

٤- توج��ه ب��ه نیازهای م��ردم و نپرداختن به بیان 
مطال��ب و اطالعات غیرض��روری و بی فایده یا یاس آور 

»قل اهلل اعلم بما لبثوا« .
٥- پرهیز از ب��ه کارگیری اصطالحات فنی و طرح 

مباحث دقیق ادبی.
٦- پرهیز از حاشیه رفتن بی جا که منجر به فراموش 

کردن اصل موضوع شود.
٧- پرهیز از فاصله طوالنی با مخاطب عمودی )منبر 

بلند( یا افقی.
٨- پرهیز از سخنرانی همراه با داد و فریاد و صدای 

یکنواخت.
٩- پرهیز از رکود جسمی که گوینده مانند مجسمه 
باش��د. )ش��ما در چند دقیقه نماز، ان��واع حرکت ها را 

می بینید و در ماه رجب به مناس��بت »حرم شیبتی « 
، دست به ریش گرفته می شود( .

١٠- دی��دن کالس ه��ای دیگ��ران و ی��اد گرفتن 
تجربه های دیگران.

١١- سؤال از مستمعین مختلف درباره کم و کیف جلسه.
١٢- پذیرفتن انتقادات شفاهی و کتبی.

١٣- کمک گرفت��ن از افراد ق��وی در بازگو کردن 
درس قبل به صورت داوطلب.

١٤- نوشتن یک آیه با خط زیبا روی تابلو در چند 
شب به گونه ای که همه مردم با آن انس بگیرند.

١٥- تفس��یر از ٥ دقیقه ش��روع و حداکثر بیست 
دقیقه بیش��تر طول نکش��د. ناگفته پیداست که شیوه 

تفسیر گفتن، با خطابه و حماسه فرق دارد.
١٦- از آیاتی شروع کنیم که مخاطبین با آن آشنا 

هستند. نظیر سوره های آخر قرآن.
١٧- آیاتی را تفس��یر کنیم که موضوع روز و مورد 
نیاز باش��د. مانند: غیبت، رش��وه، ازدواج، همسرداری، 

تهاجم فرهنگی و ... .
١٨- در تفس��یر گفتن الزم نیس��ت تمام آیات به 
ترتیب بحث شود، می توان آیاتی را انتخاب و تفسیر کرد.

هر چه از س��خنرانی بکاهیم و ب��ر مطالب قرآنی و 
روایی بیفزاییم به نورانیت بحث افزوده ایم.

ممکن است در هر منطقه ای، چند روحانی یا عالم 
باشند که بین خودشان تفسیری را مباحثه و خالصه آن 
را برای مردم بگویند. اگر فرصت تدبر و تحقیق جدید 
نیس��ت، باید از تفاسیر موجود استفاده کرد.می توان بر 
اس��اس مخاطب های مختلف چند نفر عالم و روحانی، 
تفاس��یر متعددی در منطقه بگویند; یکی داستان های 
قرآن را بگوید و دیگری معاد قرآن را مطرح و س��ومی 
آیات اخالقی را و ... می توان )به مناسبت سال( آیاتی که 
حضرت علی علیه السالم در نهج البالغه به کار برده اند 
موضوع بحث قرار داد. می توان آیاتی را که در شان علی 
بن ابی طالب علیه السالم است مورد بحث قرار داد. )١(

پی نوشت:
١( در این زمینه از فهرس��ت آخر کتاب نهج البالغه 
دکت��ر صبحی صال��ح می توان اس��تفاده ک��رد و یا از 
نرم افزاره��ای رایانه ای در این زمین��ه بهره برد. الزم به 
ذکر اس��ت بیش از ١٥٠ آیه قرآن در نهج البالغه مورد 

استشهاد و تفسیر قرار گرفته است.

توصیه هایی
 در زمینه اصول
 و روش های
بیان تفسیر

خداوند بزرگ را ش�اكرم كه اين توفيق را به بنده عنايت كرد تا س�ال ها در خدمت قرآن 
باشم و برای اقشار مختلف، معارف قرآن و اهل بيت عليهم السالم را بيان كنم.در طول اين 
س�نوات، تجربه ها و روش هايی را در كار آزمودم، اينک آنچه را به نظرم می رس�د كه برای 

ديگران مفيد باشد بازگو می كنم; شايد مورد استفاده قرار گيرد.
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تصوریاقب

روش، حرف اول و آخر را 
در تفسیر قرآن می زند

حجت االسالم والمسلمین بهشتی، مشاور وزیر آموزش و پرورش در امور قرآنی:

شرکت در جلسات تفسیر شیخ علی نجفی
حجت االس��الم سید جواد بهشتی با اش��اره به اینکه سه عالم 
بزرگوار در عالقه او به قرآن و تفسیر قرآن نقش داشتند، می گوید: 
نفر اول در شهر ما آیت اللهی بود به نام شیخ علی نجفی کاشانی. 
کم دیدم کسی اینقدر اراده و پشتکار در زمینه تفسیر قرآن داشته 
باش��د. بدون استثنا هر شب در مسجد تفسیر قرآن می گفت. ١٦ 

سال طول کشید تا قرآن را تمام کند.
او ادامه می دهد: ٧ س��ال از آن ١٦ س��ال را یادداشت برداری 
کردم. متأسفانه س��ال های آخر آن جلسات ضبط شد و در رادیو 
معارف پخش ش��د. بعدها که طلبه شدم ایش��ان چند بار به من 
گفت که برای نیم ساعت بیان تفسیر، ٨ ساعت مطالعه می کنم. 

حجت االسالم بهشتی با بیان اینکه آیت اهلل نجفی کاشانی همه 
تفاس��یر شیعه و س��نی و کتاب های گوناگون را مطالعه می کرد، 
س��خنانش را اینگونه ادامه می دهد: جای دیگری دیدم که آقای 
قرائتی نوش��ته اس��ت که میلی که من به تفسیر دارم از آن عالم 

بزرگوار است.
س��یدجواد بهش��تی معتقد اس��ت یکی از مزایایی که مسجد 
نسبت به جاهای دیگر دارد تداوم و استمرار در برگزاری جلسات 

است؛ حتی جلسات هفتگی. 

محصول کارخانه قرائتی
مش��اور وزیر آم��وزش و پ��رورش در ادامه با اش��اره به اینکه 
حجت االس��الم و المس��لمین محس��ن قرائتی نق��ش مهمی در 
آش��نایی اش با روش های تفس��یر دارد، می گوید: ایشان تصمیم 
گرف��ت کالس��ی را با روش جدی��د برای مخاط��ب خاص یعنی 
نوجوانان تش��کیل بدهد. مکانش را هم کاشان انتخاب کرد. آمد 
کاش��ان و دید بچه ها در کوچه بازی می کنند. کنارشان نشست و 

با آنها حرف زد و بعد دعوت شان کرد به مسجد.
او ادامه می دهد: حاج آقا قرائتی در مس��جد، کالس��ی تشکیل 

حجت االس�الم س�يدجواد بهش�تی، مش�اور 
وزير آموزش و پرورش در امور قرآنی، توس�عه 
فرهن�گ اقام�ه نم�از و عترت اس�ت. او يكی 
از مفس�ران قرآن كريم اس�ت. او در اين گفت وگو با اشاره به 
اس�تادانی كه در ش�كل گيری عالقه اش به ق�رآن كريم نقش 
داشتند، از كمبودهای پژوهش در حوزه روش شناسی تفسير 
می گويد. او معتقد است با مطالعه عميق و مكث در آيات قرآن 
كريم نس�خه های ش�فا بخ�ش و نقش�ه های راه و هدايتی كه 
خداوند در اين آيات نهفته را مي توان كسب و استفاده كرد. 
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داد که من جزو اولین نفرات شان بودم. من در واقع 
محص��ول کارخانه آقای قرائتی هس��تم. همان اول 
تخته س��بزی تهیه کرد تا حرف هایش را روی تخته 
بنویسد. ایشان جلس��ه اول ٥ کلمه نوشت: مسئله، 
عقیده، قصه، اخالق و شعار. این جلسه را ٣٠٠ هفته 
ادامه داد. حجت االس��الم بهش��تی می گوید: کسی 
مانند من نیس��ت که همه جلس��ات را رفته باش��د. 
حدود ٦ سال هر هفته پای بحث ایشان می نشستم. 
در تمام ٥ س��رفصل، تمرکز اصلی ایشان روی قرآن 

بود. 
به گفته این مفس��ر قرآن کریم، حجت االس��الم 
و المس��لمین قرائتی هرگاه که می خواس��ت مسئله 
ش��رعی بگوید، رس��اله را نگاه می کرد و از بین چند 
مس��ئله یکی را انتخاب می کرد تا ببیند آن مسئله 
در ق��رآن آیه دارد ی��ا نه. من هی��چ احکام گویی را 
ندیدم ک��ه اینطور کار کند. او ادام��ه می دهد: االن 
ک��ه ای��ن همه س��ال از انقالب گذش��ته و آدم های 
زی��ادی آمده اند و ابت��کارات زیادی انج��ام داده اند، 
هیچ ک��دام این س��بک را ندارند که ش��رح احکام را 
با آیه قرآن ش��روع کنند. در آن جلسات، اعتقادات 
را با س��بک قرآنی بیان می ک��رد. اخالق را با تمرکز 
برقرآن بیان می کرد. حجت االس��الم بهشتی معتقد 
است قصه یکی جذاب ترین قالب ها برای منبر است 
برای همین بخش زیادی از منبر بعضی علما را قصه 
تش��کیل می دهد. به گفته مش��اور وزی��ر آموزش و 
پرورش آقای قرائتی فقط قصه های قرآنی را تعریف 
می ک��رد و کاری به قصه های تخیلی و بدون اصل و 
ریشه نداشت. آخر کالس هم یک شعار بود که همه 
بچه ها باید تکرار می کردند. آن ش��عار هم آیه ای از 
قرآن بود. واقعا جلس��ات تأثیرگذاری داشت و همه 
حرف هایش��ان ریش��ه در قرآن داش��ت و من ٣٠٠ 
جلس��ه بدون اینکه ذره ای عالقه ام نسبت به حضور 
در کالس های ایش��ان کم شود، ش��رکت می کردم. 
البته ایش��ان همه منبرهایش را نوشته و چاپ کرده 

است. 

همکاری استاد با شاگرد
»بع��د ازانق��الب م��ن همکار ایش��ان ش��دم. به 
تلویزی��ون که دعوت ش��د، به من گفت من کس��ی 
را مثل ش��ما نمی شناس��م که بتوان��د به من کمک 
کند.« حجت االس��الم بهش��تی با بیان این جمالت 

حرف هایش را اینطور پ��ی می گیرد: حاج آقا قرائتی 
می گف��ت تو س��لیقه من را می دان��ی، اخالق من را 
می دانی، پش��ت کار داری و همه جلسات تفسیر من 
را آمده ای. آن زمان طلبه بودم و رس��ائل و مکاسب 

می خواندم که به همکاری ایشان آمدم.
او ادامه می دهد: در آن زمان بیش از هزار موضوع 

در قرآن را کار کردیم؛ آن هم دو نفری. 

شـرکت در جلسات تفسـیر آیت اهلل جوادی 
آملی

مش��اور وزیر آموزش و پ��رورش، آیت اهلل جوادی 
آملی را س��ومین فردی نام می ب��رد که بر تربیتش 
تأثیر زیادی داش��ته و می گوید: س��ه س��ال محضر 
آی��ت اهلل جوادی آمل��ی را درک ک��ردم؛ بدون هیچ 
غیبتی همه جلس��ات ایش��ان را یادداش��ت برداری 
کردم و واقعا از برکات بیانات ایش��ان بهره مند شدم.
او ادامه می دهد: آقای جوادی آملی تفس��یر قرآن را 
از سوره رعد شروع کرد. از اول قرآن شروع نکرد که 

این نشان از تسلط ایشان روی تفسیر قرآن داشت.

جای خالی »روش« در تفسیرهای قرآن
حجت االس��الم بهشتی در پاسخ به این سوال که 
اگر کس��ی می خواهد روی تفس��یر کار کند، از کجا 
باید شروع کند، می گوید: اغلب افراد روی محتوا کار 
می کنند. عالمانی که در ١٠٠ سال گذشته داشتیم، 
روی محتوا کار کرده اند و من معتقدم تنها کسی که 
در روش ورود کرده، ش��هید مطهری بوده اس��ت. او 
ادامه می دهد: ستاد اقامه نماز حرکتی را از سال ٧٠ 
راه انداخت و ٥-٦ س��ال روی تفسیر قرآن کار کرد. 
یک روز رفتم پی��ش حاج آقا قرائتی و گفتم در این 
س��ال ها ٣٠٠ کتاب نوشته ش��ده است که من همه 
راخوان��ده ام همچنان جای یک کتاب خالی اس��ت. 
گفتم واقعا جای کتابی که روی روش های تفس��یر 
قرآن تمرکز کند، خالی اس��ت. واقعا به چه شیوه ای 
این موضوع را در ش��رایط جهانی و فرهنگی مطرح 

کنیم که بر مخاطب تأثیر بگذارد.
این مفسر قرآن کریم با بیان اینکه شهید مطهری 
می گوید نوابغ امروز به لحاظ نبوغ از نوابغ هزار سال 
پیش نابغه تر نیستند، حرفش را اینطور پی می گیرد: 
چیزی ک��ه نوابغ ام��روز دارند و در گذش��ته نبود،  
روش جدید اس��ت. روش ه��ا می تواند انرژی را چند 
ده براب��ر  کن��د. مثال در کش��اورزی می گویند اگر با 
ای��ن روش کار کنید در یک هکتار ٢ تن برداش��ت 
محصول دارید، اگر با ی��ک روش دیگر کار کنید ٧ 

تن. تفاوت در روش اس��ت. بنابراین باید به س��متی 
برویم که در دنیای تبلیغ و تفس��یر، وقت های کمتر 
بگذاریم و بازدهی بیش��تری بگیریم. حجت االسالم 
بهش��تی ادامه می دهد: یک جا آقای مطهری گالیه 
می کن��د که مس��یحی ها در روش ٢٠٠ س��ال از ما 
جلوترند. آنها خیلی وقت گذاشتند. برای همه اقشار 
و اصناف و سنین مختلف یک کارگاه درست کردند. 
پیش��نهاد می کنم امور مساجد به بهانه های مختلف 
کارگاه تشکیل دهد. برای بچه ها چطور باید تفسیر 
گفت و براي خانم ها،  دانشجویان،  اصناف، پیرمردها، 
پیرزن ها و... چطور؟ حجت االسالم بهشتی می گوید: 
وقتی صحبت از روش می شود، یک حرف کلی زده 
می ش��ود. روش هایی که مدت هاس��ت از آن حرف 
می زنیم، مشخص است. یا روش ترتیبی یا گزینشی 
یا عقالن��ی یا حدیثی یا علمی یا تجربی اس��ت. اما 
چی��زی که هیچ وقت از آن صحبت نش��ده تنوع در 
روش ها اس��ت. واقعا در زندان چط��ور باید قرآن را 
طرح کرد. برای جوانی که تازه ازدواج کرده چطور؟ 
برای مریض های بیمارس��تان ها چطور باید تفس��یر 

قرآن کرد؟ 
او با ذکر خاط��ره ای حرف هایش را پی می گیرد: 
اواس��ط دهه شصت فردی کاش��انی بود به نام دکتر 
عبداللهی که رفته بود کانادا تا فوق تخصص چش��م 
بگیرد. وقتی برگشت یک کیف سامسونت برای آقای 
قرائتی آورد. گفت حاج آقا برایتان س��وغاتی آوردم. 
ایش��ان فکر کرد لباس��ی چیزی آورده است. ایشان 
باز کرد و دید ٣٠ نوار کاس��ت اس��ت. نوارهایی بود 
به زبان فارس��ی با محور انجی��ل که به صورت قصه 
توس��ط یک دوبلور خوش صدا اجرا شده بود. کلیسا 
برای تبلیغ انجیل برای یک پسر یا دختر ایرانی که 
مریض اس��ت و در بیمارستان خوابش نمی برد یک 
ضبط ص��وت کوچک همراه این نوارها هدیه می داد 
که واقعا چنین کاری برای همه جای ش��گفتی بود.
حجت االس��الم بهش��تی ادامه می دهد: ما امروز هم 
ک��ه حرف از روش می زنیم کلی حرف می زنیم. این 
موضوع را باید از خیلی ها بپرسیم و ذهن ها را درگیر 

کنیم. 
او با بیان اینکه یکی از مش��کالتی که در مساجد 
وجود دارد بعضی جوانان بس��یجی هس��تند. ما در 
مسجد، پایگاه بسیج داریم اما بسیاری از آنها در نماز 
جماعت ش��رکت نمی کنند. اما مداحی را با ش��دت 
و حدت گ��وش می کند. ما ام��روز در جذب همین 
جوانان مومن و انقالبی به مس��جد مش��کل داریم. 
اگ��ر نگاه کنید، می بینید جوان وقتی به مس��جد پا 

روش، حرف اول و آخر را 
در تفسیر قرآن می زند
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جشنواره
می گذارد که یا یک مداح خوش صدا باش��د، یا یک 
فیل��م بگذارند و یا یک مس��ئله مرب��وط به ورزش 
باش��د. واقع��ا ما چ��ه کنیم تا ق��رآن را ب��ا زندگی 
ای��ن جوان گ��ره بزنیم؟ مانع و مش��کل چیس��ت؟ 

روش تبلیغ مستقیم یا غیر مستقیم؟
وقتی از حجت االس��الم بهش��تی در مورد تبلیغ 
به روش مس��تقیم یا غیر مس��تقیم س��وال می کنم، 
اینطور پاسخ می دهد: روش مستقیم یا غیر مستقیم 
یک بحث اس��ت. مهم تر از آن اس��تفاده از ابزارهای 
اطالع رسانی است. در روش ها شهید مطهری تبلیغ 
را دارای ٤ رکن می داند: پیام، حامل، ابزار و روش ها. 
پیام ما که قرآن اس��ت و دلواپس��ی از آن نداریم. در 
س��ه تای بعد مشکل داریم. او ادامه می دهد: دومین 
مسئله که ش��هید بهش��تی روی آن تأکید می کند 
حامل اس��ت؛ یعنی ماها. ما در امام جماعت و واعظ 
مش��کل داریم. ش��هید مطهری ١٧ ویژگی را برای 
حامل پیام بر می ش��مرد: باید خ��ودش بفهمد، باور 
داشته باش��د، مهارت طرح مس��ئله را داشته باشد، 
مخاطب را بشناس��د، وضعیت و زمانه را بشناس��د، 
از کار خودش ارزیابی داش��ته باش��د، بخشی از وقت 
را به ش��نیدن بگذارد و تا ١٧ ویژگی را برمی شمرد.

حجت االسالم بهشتی در شرح رکن سوم یعنی ابزارها 
می گوید: ش��هید مطهری می گوید در دوره ما یعنی 
دهه ٣٠ بلندگو که آمده بود، خیلی ها می گفتند این 
وسیله ش��یطان اس��ت. بنابراین نگاه ما به ابزار باید 
تغیی��ر کند. عین این قضیه که در ده ٢٠ و ٣٠ بوده 
امروز هم نس��بت به رایانه،  شبکه های اجتماعی و... 
هست. نگاه ما یک نگاه منفی است. باید از این ابزارها 
استفاده کنیم. در مساجد واقعا الزم نیست همه اش 
امام جماعت سخنرانی کند چه بسا نصب یک برگه 
روی دیوار اثر خودش را بگذارد. مشاور وزیر آموزش 
و پ��رورش با بیان اینکه ما به روش خیلی نیاز داریم 
و کتاب هم کم داریم، می گوید: درباره مس��جد من 
فق��ط یک کتاب دیدم. اس��م آن هم روش جذب به 
مس��جد اس��ت که البته کتاب متوس��طی است. ما 
برای ای��ن موضوع ٢٠-٣٠ عنوان کتاب می خواهیم. 
اهمیت مس��جد، برکات مس��جد، جذب به مسجد و 
ده ها موضوع دیگر. شهید مطهری می گوید در ابزار و 

روش خیلی مشکل داریم. 

روش ترتیبی، بهترین راه تفسیر 
حجت االس��الم بهش��تی با اش��اره ب��ه اینکه از 
روش هایی که در کتاب ها هست و خیلی مهم است 
و ما هم اجرا کردیم روش ترتیبی است. او می گوید: 
همتی می خواهد که مثل استادمان آقای نجفی کمر 
هم��ت ببندد و این کتاب را از اول تا آخر معنا کند. 
من تجربه کردم و مطمئن هستم با این روش نفرات 

جذب می شوند. 
او ادامه می دهد: روش س��وره ای و انتخاب سوره 
هم خوب اس��ت اما باید برای انتخاب س��وره دلیل 
داشته باش��ید. انتخاب ها باید تناسب زمانی داشته 
و تحلیلی از زمانه داشته باشد. مثال سوره انفال، آل 
عمران و توبه را به دلیل دشمن شناسی تفسیر  کنم 

نه اینکه مثال در مدرسه معصومیه بودم و این سوره 
را به من یاد دادند و االن هم روان هس��تم. بنابراین 
انتخاب سوره باید دلیل داشته باشد. این سوال باید 
مدام برای کسی که تفسیر می گوید، تکرار شود که 

چرا بین ١١٤ سوره یک سوره انتخاب می شود؟
این مفس��ر قرآن کری��م با بیان اینک��ه بزرگانی 
مثل آیت اهلل جوادی آملی معتقدند کس��ی می تواند 
تفس��یر موضوعی بگوید که یک بار تفس��یر ترتیبی 
را کار کرده باش��د. اگرنه چون اش��راف ندارد، ناقص 

موضوعات را طرح می کند. 
حجت االس��الم بهش��تی ادامه می دهد: تفس��یر 
موضوعی را ش��ما که در امور مساجد کار می کنید، 
باید جه��ت بدهید. یعن��ی در یک مقال��ه ای ١٠٠ 
موض��وع را پیش��نهاد بدهید. مثال ج��وان در قرآن،  
بعث��ت در ق��رآن، طبیعت در ق��رآن، خان��واده در 
قرآن و ... اینها که زیاد باش��د و جلوی چش��م یک 
نفر قرار بگیرد، کار می کند. گاهی که برای مبلغین 
صحبت می کنم، می گویم شما باید یک دفتر داشته 
باش��ید فقط برای موضوع. یکی دوس��ال که بگذرد، 
می بینی��د دوهزار موضوع داری��د. من چند مرتبه تا 
به حال فهرس��ت بحار االنوار را خوانده ام. فهرستش 
س��ه جلد است. از ٢٠ جلد وسایل الشیعه یک جلد 
فهرس��ت است. من نشس��تم و بیش از ١٠٠ ساعت 
فهرست  ها را خواندم. فهرس��ت ها همان موضوعات 
هس��تند. اینها دریچه هایی را جل��وی ما باز می کند 
و بعد می بینیم اسالم حرف های زیادی برای گفتن 
دارد. حجت االسالم بهشتی با تأکید بر اینکه باید به 
صورت ه��دف دار کار کرد و افکار عمومی را هدایت 

ک��رد، می گوید: یک بار اعالم عمومی کرده بودند که 
یک قش��ری نامه ای به خدا بنویسند. من آن نامه ها 
را دیدم. خیلی خطرناک ب��ود. غالب نامه ها، خدا را 
جس��م تصور کرده بود و... همان گروه می خواس��ت 
ط��رح نامه ای ب��ه امام زمان را مط��رح کنند. گفتم 
تو را به خ��دا این کار را نکنی��د. گفتند چه کنیم؟ 
گفتم اعالم کنید ش��رکت کنندگان در پرتوی دعای 
عهد نامه ای به امام زمان بنویس��ند. کارها و طرح ها 
باید جهت داش��ته باشد. با این کار نویسنده مجبور 
می شود دعای عهد را بخواند و اگر چیزی می نویسد 
با الهام از دعای عهد خواهد بود. یعنی هم مردم را به 

میدان بیاوریم و هم چارچوب به آن بدهیم.

لزوم کار کردن بر مهارت قصه گویی
مشاور وزیر آموزش و پرورش در ادامه سخنانش با 
تأکید بر این که یکی از چیزهایی که چند جا مطرح 
کردم و گاهی توس��ل می کن��م که خدا کمکم کند، 
می گوید: در جلد ٩٠ بحاراالنوار باب اول که بابی به 
نام اصناف اآلیات اس��ت، عالمه مجلسی احادیثی را 
که به دسته بندی آیات اشاره کرده، آورده است. یک 
حدیثش این اس��ت:  از امیر المومنین نقل است که 
خداوند آیاتش را به ٧ ش��کل ن��ازل کرد. اول امرها، 
دوم نهی ها، سوم تش��ویق ها، چهارم انزال ها، پنجم 

قصه ها،  ششم مثل ها و هفتم جدل ها. 
او ادامه می دهد: من خیلی بررسی کردم و دیدم 
قرآن بیش��ترین حجم را به قصه ه��ا اختصاص داده 
است در حالی که ما از این قالب کمترین استفاده را 
هم نمی کنیم. به گفته مشاور وزیر آموزش و پرورش 
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بحران مخاطب
»جذب فقط با س��خن نیس��ت. بخ��ش اعظم آن 
با رفتار اس��ت. آق��ای قرائتی در کاش��ان با ١٠ -١٥ 
نفر ش��روع شد و جلس��اتش به ٤٠٠-٥٠٠ نفر ختم 
شد.« حجت االس��الم بهش��تی با بیان این جمالت،  
حرف های��ش را پی می گیرد: هم��ه بچه هایی که در 
جلس��ات تفسیر قرآن آقای قرائتی شرکت می کردند 
یک نظر مش��ترک داشتند و آن اینکه می دیدند یک 
نفر برایشان دل می س��وزاند. آقای قرائتی قم زندگی 
می کرد. به عشق همین بچه ها سوار ماشین می شد و 
می آمد کاش��ان. گاهی می گفت برای همین یک روز 

یک هفته مطالعه می کنم.
او ادام��ه می دهد: هم��ه این کاره��ا را هم بدون 
چشم داشت انجام می داد، مساله اي که االن بازارش 
کساد است. یک وقتی که همکار ایشان شدم، گفتم 
در آن ٥-٦ س��ال چقدر پاکت گرفتید. گفت شوخی 
می کنید؟  گفتم: نه. گفت: هیچ. حاج آقا قرائتی با پول 
طلبگی اموراتش را می گذراند و برای ترویج قرآن کار 
می ک��رد. می گفتند: نه ریالی گرفتم و نه هیچ عالمی 
مرا تش��ویق کرد. یکبار خاطره ای تعریف کرد که به 
من ثابت کرد چقدر کار برایش��ان مهم بود. ایش��ان 
می گفتند مدت ها مش��هد نرفته بودم. قس��مت شد 
رفتم. ٢ روز گذش��ت با خودم گفتم جلسه این هفته 
چه می ش��ود؟ دوست داش��تم یکی دو هفته مشهد 
بمانم ام��ا برای این کالس ها خودم را رس��اندم. این 
دغدغه هدایت اگر در وجود کس��ی باشد، خدا خیلی 

از راه ها را برایش باز می کند. 
او در پاس��خ به این س��وال که آقای قرائتی چطور 
توانس��ته در دل هم��ه مردم جا باز کن��د، می گوید: 
من اگر بخواهم س��بک آقای قرائتی را در یک جمله 
بگویم،  می گویم تمرکز روی فطرت است. فطرت یک 
زبان بین المللی است. اولین بار که با ایشان رفتم اروپا 
خودم تردید داش��تم که آیا منبر ایش��ان می گیرد؟ 
خیلی از روش��نفکران می گفتند این حرف ها به درد 

کاشان و جهرم و... می خورد. 
او ادام��ه می دهد: باور نمی کنی��د. در پاریس که 
رفتیم. بنا بود هفت شب برنامه داشته باشد. فردی در 
سفارتخانه بعد از منبر آمد و گفت خیلی از ایرانی ها 
س��فارت را دوست ندارند. شما حاضرید ما یک جا را 
اج��اره کنیم و بیایید. وقتی ج��واب مثبت را از حاج 
آقا گرفت، گفت فرداشب فالن هتل. فرداشب ٣٠٠-
٤٠٠ ایران��ی که حاضر نبود به س��فارت برود، جمع 
ش��ده بودند. در ابتدا آقای قرائتی نیم س��اعت آنها را 
خنداند. س��ال ها بود از این خنده ها نکرده بودند. ١٠ 
دقیقه هم گریاند. بعد از مجلس بانی فردا ش��ب هم 
پیدا شد. با آن هزینه های سنگین در خارج از کشور 
هفت ش��ب بانی پیدا ش��د تا پای حر ف های ایش��ان 
بنشینند. کس��انی که خارج از کشور هستند، خیلی 
بدقلق ان��د. با انقالب خوب نیس��تند. با رهبری خوب 
نیستند و... چطور ایشان توانست دل هایشان را جذب 

کند؟ به نظر من با تمرکز روی فطرت.

قصه گویی مهارتی اس��ت که کارگاه الزم دارد. مقام معظم رهبری 
می گفتند اروپایی ها فلسفه  چند دهه گذشته شان را در قالب رمان 
ریخته اند. رمان قالب اس��ت. جایی که در کش��ور ما روی قصه کار 
می کند کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است که همه اش 

غربی است. نوع قصه گویی، هدف، شاکله و ... 
او تأکید می کند: در قرآن حدود ٣٠٠ قصه داریم و همین مقدار 
هم ش��أن نزول داریم به اضافه چند هزار قصه که حول قرآن و در 
تفاسیر موجود است. در تفسیر می توان از قصه شروع کرد و برشی 

از آن را بیان کرد و نکته هایش را درآورد. 

ویژگی های منبر خوب
حجت االسالم بهشتی در پاسخ به این سوال که منبر خوب چه 
منبری اس��ت، می گوید: منبر خوب منبری است که حضار مسجد 
وقتی رفتند خانه برای اهل خانه آن مس��ائل را تعریف کنند. قصه 
را هیچ کس ی��ادش نمی رود. ما اگر بتوانیم محتوا را در قالب هایی 
بریزی��م که خودمان را تکثیر کنیم کار بزرگی کرده ایم. یعنی این 
موضع را که من برای ٥٠-٦٠ نفر می گویم،  زبان به زبان نقل شود.
او با ذکر خاطره ای،  حرف هایش را اینطور پی می گیرد: یک زمانی 
شهید مطهری وارد کاشان شد و می خواست منبر برود. تا وارد شد 
جوانان کاش��انی رفتند خانه میزبان ایشان به عنوان استقبال. من 
هم یکی از آنها بودم. شهید مطهری خیلی خسته بود، گفت توی 
جاده بودم و اجازه بدهید کمی استراحت کنم و بعد در خدمت تان 
هستم. گفتیم توصیه ای بفرمایید و ما برویم. ایشان گفت: ما منزل 
آیت اهلل میالنی بودیم. موضوع بحث این بود که هنرمندان س��وریه 
می خواهند فیلمی بر اس��اس روایت های اهل س��نت برای پیامبر 
بس��ازند. مراجع تشیع چه موضعی نش��ان بدهند؟ شهید مطهری 
گفت: من مدت ها آنجا نشس��تم تا آیت اهلل میالنی را قانع کنم که 
از این کار پشتیبانی کند. اگر این فیلم حتی بر اساس روایت اهل 
س��نت ساخته شود تا ١٠٠ س��ال بیننده خواهد داشت. خب این 

همان قالب است که ما مسلمانان کم از آن استفاده کردیم.
او ادامه می دهد: خیلی از ما یک خط سیری را بلدیم و در همان 
مسیر جلو می رویم و کاری به هیچ چیز دیگر نداریم. همین قصه 
که قدم بعدی اش فیلمنامه و فیلم اس��ت اگر باب شود، در حافظه 

یک نسل می ماند. هم یادمان نمی رود و هم نقل می کند.
این استاد تفسیر با اشاره به اینکه روی شش قالب دیگر هم کار 
کرده است می گوید: من روی امرهای خدا کار کردم. دیدم ١٤٠٠ 
بار خدا بندگانش را امر کرده اس��ت. یا نهی های خدا که در قرآن 
٤٠٠ نهی است. خب وقتی با همین روش ها بتوانیم ذهن مردم را 
درگیر کنیم و حالل و حرام را به آنها بگوییم کار بزرگی کرده ایم.
حجت االس��الم بهش��تی در ادامه خاطره ای بی��ان می کند: من 
خانه ام بیش از ١٠ س��ال در تهران نو بود. یک مس��جدی روبروی 
خانه ما بود. مس��جدی بزرگ اما خلوت. برای س��اخت آن مسجد 
خرج میلیاردی کرده بودند اما مخاطب کمی داش��ت. یک روز به 
ام��ام جماعتش گفتم آقا اینجا خیلی خلوت اس��ت. گفت تقصیر 
مردم اس��ت. نژادشان خوب نیس��ت. گفتم آنطرف  مسجد فعالیت 
دارد و چرا مردم آنجا می روند. گفت: آنطرفی ها خوبند،  اینطرفی ها 
نه. چند روز مانده به ماه رمضان ایش��ان مریض ش��د. به من گفت 
تو بیا جای من نماز بخوان. در یک ماه کاری کردم که جمعیت به 
حدود ٤٠٠ نفر رسید. یکی از کارهایم این بود که مردم را دخیل 
کردم در منبرها. س��والم را با آهنگ متکل��م طرح می کردم. مثال 
می گفتم من زنی هس��تم در جزء س��ی قرآن با شوهرم  مانع کار 
پیغمبر می ش��دیم. نام مرا پیدا کن نام آیه و سوره را بگو. این نوع 
فعالیت ها برای مسجد امتیاز است. باید یا حرف قرآن زد یا مجبور 

کرد مردم به سراغ قرآن بروند. 

 اولي�ن ب�ار ك�ه با 
اروپ�ا  رفت�م  ايش�ان 
داش�تم  ترديد  خودم 
ايش�ان  منبر  آي�ا  كه 
از  خيل�ی  می گي�رد؟ 
روشنفکران می گفتند 
اي�ن حرف ها ب�ه درد 
جه�رم  و  كاش�ان 
ب�اور  می خ�ورد.  و... 
نمی كني�د. در پاريس 
ك�ه رفتي�م. بن�ا بود 
برنام�ه  ش�ب  هف�ت 
داشته باشد. فردی در 
سفارتخانه بعد از منبر 
آمد و گف�ت خيلی از 
ايرانی ه�ا س�فارت را 
دوس�ت ندارند. ش�ما 
حاضري�د ما يك جا را 
اجاره كني�م و بياييد. 
مثبت  وقت�ی ج�واب 
را از ح�اج آقا گرفت، 
فالن  فرداش�ب  گفت 
هتل. فرداش�ب 300-

400 ايران�ی كه حاضر 
نبود به س�فارت برود، 
جمع ش�ده بودند. در 
ابتدا آقای قرائتی نيم 
ساعت آنها را خنداند. 
س�ال ها ب�ود از اي�ن 
بودند.  نکرده  خنده ها 

10 دقيقه هم گرياند.
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تصوریاقب

پنهان بودن شب قدر
دليل عظمت آن است 

سؤاالتي پیرامون شب قدر در گفت و گو 
با حجت االسالم و المسلمین ارفع 

ش�ايد خيلي ها فكر كنند ش�ب هاي قدر پس از اس�الم به وجود آمده اما آيات و روايات زيادي وجود دارد كه نش�ان مي دهند شب قدر از 
نخس�تين روز خلقت جهان برقرار بوده. يعني از زمان حضرت آدم )ع( و پيامبران بعد از او ش�بي به نام ش�ب قدر وجود داشته؛ همان طور 
ك�ه م�اه مبارک رمضان در بين امت هاي پيش�ين بوده و اين ماه مبارک ت�ا آخر دنيا خواهد بود. اما در مورد ش�ب قدر، حكمت آن، دليل 
اختالف كشور هاي اسالمي در زمان دقيق آن و موارد اين چنيني شبهاتي مطرح مي شود كه تالش كرديم در گفت و گو با حجت االسالم و المسلمين سيد 
محمد كاظم ارفع به برخي از اين سؤاالت پاسخ دهيم. اين مباحث همان موضوعاتي است كه سال ها توسط اين امام محترم جماعت در مسجد محمديه 

خيابان باستيون با نمازگزاران مطرح مي شود.
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   چرا ش�ب قدر را يکي از ش�ب هاي ماه 
مب�ارک رمضان مي داني�م و تاكيد داريم اين 
شب در ماه مبارک رمضان واقع شده است؟ 

هیچ آیه اي در قرآن وجود ندارد که ش��ب قدر 
را به طور مشخص معرفي کند. البته از جمع بندي 
چند آی��ه از قرآن کریم مي توانی��م به این نتیجه 
برسیم که ش��ب قدر یکي از شب هاي ماه مبارک 
رمضان اس��ت. چون خداوند متعال در آیه س��وم 
س��وره مبارکه دخ��ان مي فرماید: »إِنّ��ا أَنَزلْناُه فِي 
لَیلَ��ٍه مبارکه/  ما قرآن را در ش��ب پرخیر و برکتي 
فرو فرس��تاده ایم.« از این آیه مشخص مي شود که 
ق��رآن کریم به ط��ور کامل در یک ش��ب بر وجود 
مبارک پیامبر اکرم )ص( نازل ش��ده. همچنین در 
آیه ١٨٥ س��وره مبارکه بقره داریم: »َشْهُر َرَمضاَن 
الَِّذي أُنِزَل فِیِه الُْقْرآن/ ماه رمضاني که قرآن در آن 
نازل ش��ده است.« از این آیه هم مشخص مي شود 
که قرآن کریم در ماه رمضان نازل ش��ده. در عین 
ح��ال در آیه اول س��وره مبارکه ق��در مي خوانیم: 
»إِنّا أَنَزلْناُه فِي لَیلَهِ القدر/ ما قرآن را در ش��ب قدر 
نازل کردیم.« از مجموع این آیات شریفه به دست 
مي آی��د که قرآن کریم در ش��ب قدر که ش��بي از 
ش��ب هاي ماه مب��ارک رمضان اس��ت ب��ر پیامبر 

اکرم )ص( نازل شده. 
 با اين حساب چرا به طور دقيق نمي توان 
ش�ب قدر را تعيي�ن كرد؟ در اي�ن باره چند 

احتمال وجود دارد؟ 
در قرآن کریم درباره این موضوع که ش��ب قدر 
کدامیک از ش��ب هاي ماه مبارک رمضان اس��ت، 

اشاره اي نشده. 
 روايت يا حديثي هم نداريم؟ 

حدیث وجود دارد اما در روایت ها دقیقا شب قدر 
مشخص نشده و میان شب هاي نوزدهم، بیست  و 
یکم و بیست  و سوم ماه رمضان متغیر است. البته 
در بعضي از روایت ها، مردد میان شب هاي بیست  
و یکم و بیس��ت  و س��وم بوده و در دسته اي دیگر 
تاکید شده که شب بیست  و سوم ماه رمضان، شب 
قدر است. چون آن طور که از تعدادي از روایت ها و 
احادیث مشخص مي شود، احتمال شب قدر بودن 
شب بیس��ت و س��وم ماه رمضان قوي تر است. به 
این دلی��ل که در احادیث زیادي تاکید ش��ده که 
پیامبر گرامي اس��الم )ص( در ش��ب بیست و سوم 
م��اه مبارک رمضان به صورت افراد آب مي پاش��ید 
ت��ا آنها را خواب نگی��رد. به همین صورت حضرت 
فاطمه)س( افراد خانواده خود را آموزش مي داد تا 
روز را اس��تراحت کنند و شب غذاي کمي بخورند 
تا بتوانند ش��ب بیست و س��وم ماه مبارک رمضان 
را بیدار بمانند. آن حضرت فرموده اس��ت: »انسان 
محروم کسي اس��ت که از خیر و فضیلت هاي این 

شب محروم بماند.« 
 آي�ا دلي�ل خاصي براي اي�ن مهم بودن 
وجود دارد؟ چون مس�لماً تعيين اين مسئله 
براي ائمه معصوم)عليهم السالم( كار سختي 

نبوده است؟ 

تعیین نش��دن یک ش��ب به عنوان ش��ب قدر 
به احتمال زیاد به دلیل تعظیم امر ش��ب قدر است 
تا مردم حرمت این ش��ب را درک کرده و با انجام 
دادن گن��اه به این ش��ب اهانت نکنن��د. به عبارت 
دیگر، خداوند متعال و به تبِع حضرت حق، پیامبر 
گرامي اس��الم )ص( و ائمه معصوم)علیهم الس��الم( 
ب��راي اهمی��ت قائل ش��دن بن��دگان نس��بت به 
عبادت و اطاعت، ش��ب قدر را تا حد امکان پنهان 

نگه داشته اند. 
 با توجه به اينکه شب قدر تنها يك شب 
اس�ت، چرا در كشورهاي اس�المي اين شب 
ب�ا هم تفاوت دارد؟ به عنوان مثال چرا ش�ب 
قدر در كشور ما يك شب بعد از شب قدر در 

كشور عربستان است؟ 
 به دلیل اینکه فقط فقهاي شیعه اعتقاد دارند که 
شروع ماه هاي قمري در همه شهر ها یکسان نیست 
بلکه داش��تن یک افق مشترک، شرط ثبوت هالل 
است. البته استثناي این قضیه در مواقعي است که 
هالل ماه با مشاهده قطعي ثابت مي شود. به همین 
دلیل شب قدر در تمام کشور ها و سرزمین ها یکي 
نیست. در عین حال باید دانست که منظور از شب، 
قرار گرفتن یک قسمت از کره زمین در سایه است 
و چون زمی��ن در طول ٢٤ س��اعت یک بار به دور 
خود مي چرخد، یک شب کامل را تشکیل مي دهد. 
به همین دلیل مي توان گفت که شب قدر در کره 
زمین به اندازه ٢٤ س��اعت است که نقاط گوناگون 
زمین در س��ایه رفته و این شب را درک مي کنند. 
در نتیج��ه با وجود اینک��ه قرآن کریم تنها در یک 
ش��ب نازل ش��ده، اما تمام مدتي که شب قدر نام 
دارد در زماني به مدت ٢٤ ساعت کل کره زمین را 
ش��امل مي شود. البته تفاوت احیا گرفتن شب قدر 
در کش��ورهاي مختلف به دلیل تفاوت نظرات آنها 
در موضوع رؤیت هالل ماه اس��ت. بر همین اساس 
است که بعضي کش��ور ها زود تر رؤیت هالل ماه و 
ش��روع ماه مبارک رمضان را اعالم کرده و به تبع 

آن، زود تر شب قدر را برگزار مي کنند. 
 همان طور كه اش�اره كرديد ش�ب قدر 

شبي اس�ت كه قرآن كريم در آن نازل شده. 
دليل تکرار اين شب در هر سال چيست؟ 

در ش��ب قدر تنها قرآن کریم در آن نازل نشده 
بلکه امور س��ال آینده در   آن شب تقدیر مي شود. 
اینکه ق��رآن حدود ١٤٠٠ س��ال قبل ب��ر پیامبر 
اکرم )ص( نازل ش��ده، بدان معنا نیس��ت که امور 
مربوط به تمام س��ال هاي بعد از آن در   همان یک 
شب تعیین شده باش��د بلکه هر سال شب قدري 
دارد که حوادث مربوط به آن شب تا شب قدر سال 
آینده تعیین مي شود. از سوي دیگر خداوند متعال 
در آیه چهارم سوره مبارکه دخان مي فرماید: »فِیها 
یْف��َرُق کلُّ أَْمٍر َحکیم/ در آن ش��ب مبارک هر امر 
در هم فرو رفته باز می ش��ود.« در این آیه ش��ریفه، 
فعل »یفرق« اس��تمرار و ادامه داشتن این شب را 
مي رس��اند. ش��ب قدر هم به این دلیل »قدر« نام 
گرفته که ش��ب اندازه گیري است و خداوند متعال 
در این شب تمام حوادثي را که قرار است در طول 

یک سال آینده اتفاق بیفتد تقدیر مي کند. 
 منظورتان از رقم خوردن تقدير در شب 

قدر چيست؟ 
خداوند متعال در ش��ب قدر حوادث و اتفاقات 
مربوط به یک س��ال پیش روي انس��ان ها را تقدیر 
مي کند. این حوادث شامل مواردي از قبیل زندگي 
و م��رگ، تنگ��ي یا وس��عت رزق، خوش��بختي یا 
بدبختي، خیر یا ش��ر، طاعت و معصیت و مواردي 
مانند اینهاس��ت. این نکته هم از نگاهي به آیه اول 
سوره مبارکه قدر به دست مي آید که خداوند متعال 
مي فرماید: »إِنّا أَنَزلْناُه فِي لَیلَهِ القدر/ ما قرآن را در 
ش��ب قدر نازل کردیم.« در این آیه ش��ریفه کلمه 
»قدر« نشان دهنده تقدیر و اندازه گیري امور است. 
همچنین در سوره مبارکه دخان مي فرماید: »فِیها 
یْفَرُق کلُّ أَْمٍر َحکیم/ در آن شب مبارک هر امر در 
هم فرو رفته باز می ش��ود.« در این آیه ش��ریفه نیز 
کلمه »یفرق« به معني جدا س��اختن و مش��خص 
کردن دو چیز از یکدیگر اس��ت. در واقع آن اتفاق و 
ام��ري را که باید روي بدهد با اندازه گیري و تقدیر 

مشخص کنند. 

نزول مالئکه و روح در شب قدر 

درباره فضیلت شب قدر نکته هاي زیادي هست که یکي از آنها نزول مالئکه و روح در شب 
قدر است. حجت االسالم و المسلمین ارفع در این زمینه مفصل تر توضیح مي دهد؛ »همان طور 
که خداوند متعال در سوره قدر تاکید فرموده، مالئکه و روح به اذن خداوند در شب قدر نازل 
مي شوند. در این زمینه روایتي از پیامبر گرامي اسالم )ص( نقل شده که آن حضرت فرمودند: 
»زماني که ش��ب قدر برس��د، مالئکه اي که در سدره المنتهي ساکن هس��تند، نازل مي شوند 
که جبرئیل)ع( هم یکي از آنهاس��ت. این اتفاق در حالي روي مي دهد که جبرئیل)ع( همراه 
س��ایر مالئکه پرچم هایي را در دس��ت دارند. یک پرچم در باالي قبر من، یک پرچم بر باالي 
بیت المقدس، پرچمي در مسجد الحرام و پرچم دیگري هم در طور سینا نصب مي کنند. در این 
هنگام جبرئیل)ع( بر تمام مؤمنین اعم از مرد و زن س��الم مي کند و هیچ مؤمني روي زمین 
باقي نمي ماند که جبرئیل)ع( به او س��الم نکرده باش��د، به جز کسي که دائم الخمر است یا به 

خوردن گوشت خوک اعتیاد دارد.« 



/  شعبان المعظم 1437 /  شعبان المعظم 1437 /  شعبان المعظم 1437 /  شعبان المعظم 1437 /  شعبان المعظم 1437  شعبان المعظم 1437 / /  شعبان المعظم 1437 52

ش��مار زیادي از مردم، در جنگ هاي جمل، صفین و نهروان در حمایت از حضرت علي �  
علیه الس��الم �  به قتل رسیده بودند و اینک اینان خس��ته از جنگ ها، دیگر ادامه این جنگ 
را در خ��ود نمي دیدن��د و حّتي خود را طلبکار حکومت دانس��ته، خون خ��ود را از اهل بیت 
مي طلبیدند. امام �  علیه السالم �  مي فرمایند: »من دیدم که بیشترین شما از جنگ رویگردان و 

بدان بي رغبت شده اید و من شما را بر آنچه ناخوش دارید اجبار نمي کنم١.«
جاحظ درباره علت کناره گیري امام حسن �  علیه السالم �  مي نویسد: 

»وقتي پراکندگي اصحاب و درهم ریختگي سپاه خود را مشاهده نمود، با شناختي که از 
برخوردهاي مختلف این مردم با پدرش داشت و مي دانست که هر روز به نوع و رنگي رفتار 

مي کنند، از جنگ کناره گرفت٢.«
ام��ام دریافت که به ای��ن مردم نمي توان اعتماد کرد. این عدم اعتماد، تنها ش��امل عدم 
هم��کاري آنها نبود، بلکه امام مي فرمود: »وَ اهلل لَْو َقاتَلُْت ُمَعاوِیَه َلََخُذوا بُِعُنِقي َحتَّي یَْدَفُعونِي 
إِلَْیِه ِسلْما٣؛ به خدا قسم اگر با معاویه درگیر شوم، اینان گردن مرا گرفته به صورت اسیر به 

او تحویل مي دهند.«

حفظ دین
در فرهنگ امامان، حفظ دین محوري ترین عنصر است. به همین دلیل تشکیل حکومت، 
قیام، صلح و سکوت آنها همه در جهت حفظ اسالم شکل مي گیرد. اگر در شرایطي اسالم به 
واسطه قیام حفظ شود، آنان قیام مي کنند و اگر در مقطعي دیگر سکوت آنها موجب حفظ 
اس��الم شود، سکوت مي کنند. امیرالمؤمنین علي – علیه السالم �  مي فرمایند: »َساَلَمه الدین 

أََحبُّ إِلَْیَنا ِمْن َغْیِره٤ِ؛ حفظ دین دوست داشتني تر از هر چیز در نزد ما است«
بر این اس��اس، یکي از علل صلح را مي توان »حفظ دین« بیان کرد، زیرا وضعیت جامعه 
اس��المي در ش��رایطي قرار داش��ت که ممکن بود جنگ با معاویه، اصل دین را از بین ببرد. 
مضافاً اینکه اوضاع بیروني جامعه اسالمي نشان مي داد که روم شرقي آماده حمله نظامي به 
مسلمانان بود٥. جنگ با معاویه نه به نفع کوفیان بود و نه به نفع شامیان، بلکه زمینه حمله 

نظامي رومیان را به جهان اسالم فراهم مي کرد. 
از سوي دیگر، مردم نیز از نظر فرهنگي در وضعیتي قرار داشتند که خون ریزي و جنگ، 
نوعي بدبیني به دین و مقدس��ات را به وجود مي آورد. ش��اید بر همین اساس باشد که امام 
حسن – علیه السالم �  مي فرمایند: »ترسیدم ریشه مسلمانان از زمین کنده شود و کسي از آنان 

باقي نماند؛ از این رو با مصالحه اي که انجام گرفت، خواستم دین خدا حفظ شود٦.«

١. اخبار الطوال، ص ٢٢٠.
٢. عصرالمأمون، ج ٣، ص ٧.
٣. الحتجاج، ج ٢، ص: ٢٩٠.

٤. شرح نهج البالغة البن أبي الحدید، ج ٦، ص: ٢١
٥. سیره پیشوایان، ص ٩٧.

٦. مسامحه للحوار، ص ١٨١.

حجت االسالم حسن هرمز

در آی��ات و روایات ب��ر عبرت گیري و 
درس گرفت��ن از گذش��ته توصیه ش��ده 
اس��ت. امیرالمؤمنین علي  �  علیه السالم �  
در س��فارش هاي خ��ود ب��ه فرزن��دش 
امام حس��ن  �  علیه الس��الم �  مي فرمایند: 
»اْس��َتِدلَّ َعلَي َم��ا لَْم یَُکْن بَِم��ا َقْد َکاَن 
َفإِنَّ اْلُُموَر أَْشَباه١؛ از آنچه گذشته است 
دریچه اي به آنچه نیامده است بگشا! زیرا 

تمام امور به هم شبیه اند.«
نی��ز  علیه الس��الم �   ص��ادق  �   ام��ام 
مي فرماین��د: »اْعَتِب��ُروا بَِم��ا َمَضي ِمَن 

نَْیا٢؛ از گذشته دنیا عبرت بگیرید!  « الدُّ
ب��ا توجه ب��ه مناس��بتي ک��ه در آن 
هس��تیم یکي از برهه هاي ک��ه اتفاقات 
آن جاي بررس��ي و تحلیل و موش��کافي 
و عبرت گیري دارد ش��رایط و علل صلح 
امام حس��ن – علیه السالم �  است زیرا در 
این جری��ان، صلح و مظلومیت را به امام 
حسن – تحمیل شد هر چند که حضرت 
با هوش��یاري تمام و مدیریت مواد صلح 
نما نقاب تزویر و فریب معاویه را کنار زد 
و فریبکاري دستگاه اموي را براي همگان 
برمال س��اخت ولي در روند رو به رش��د 
حکومت اس��المي وقفه و انحرافي ایجاد 
شد که امت اس��المي، خاندان پیامبرش 
را در دش��ت کربال ب��ا قصاوتي خاصي به 

شهادت رساندند. 
از این رو براي جلوگیري از تحمیل گري 
بر ولي و تنها گذاش��تن امام و مظلومیت 
رهبري حکومت اسالمي، واکاوي رازهاي 
صلح امام حسن – علیه السالم �  از اهمیت 
بسزایي برخوردار است که در این فرصت 

به علل صلح حضرت خواهیم پرداخت. 

١. نهج البالغة )للصبحي صالح(، ص: 
.٤٠٤

٢. بحار النوار، ج ٦٨، ص: ٣٢٥.

متن و محتوا ایجاد انگیزه

روي گرداني مردم از جنگ

فیش منبر
رازهای صلح تحميلی
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برخي از رازهاي و علل تحمیل صلح عبارتند؛ 
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حفظ شیعیان
یکي دیگر از دالیل براي پذیرش صلح، حفظ جان شیعیان بود. حضرت در 
ا َرأَیُْتُکْم لَْیَس بُِکْم َعلَْیِهْم ُقوَّه َسلَّْمُت اْلَْمَر ِلَبَْقي أَنَا  ِّي لَمَّ این باره مي فرمایند: »إِن
َو أَنُْتْم بَْیَن أَْظُهِرِهم٧؛ زماني که دیدم ش��ما قدرت کافي در اختیار ندارید، کار 
را تس��لیم کردم تا من و شما بمانیم.« امام در ادامه، اقدام خود را شبیه سوراخ 
کردن کشتي توسط آن عالم همراه موسي  � علیه السالم �  کرد که هدف او حفظ 

کشتي براي صاحبانش بود٨. 
امام در پاس��خ اعتراض حجر بن عدي نی��ز فرمودند: »اي حجر! همه مردم 
آنچه را تو دوس��ت داري، خوش نمي دارند. من ای��ن اقدام را جز به قصد زنده 
ماندن تو )و امثال تو( نکردم٩«امام در سخن دیگر مي فرمایند: »من براي حفظ 
جان ش��یعیانمان، مصالحه کردم١٠«آنچه امام حسن �  علیه السالم �  انجام داد، 
صد درصد به نفع شیعیان بود همچنان که حضرت مي فرمایند: »وَ اهلل الَِّذي َعِملُْت 
ْمُس أَْو َغَربَت١١؛ به خدا قسم، آنچه من عمل  ا َطلََعْت َعلَْیِه الشَّ َخْیٌر لِِشیَعِتي ِممَّ

کردم، براي شیعیانم بهتر و پرمنفعت تر از طلوع و غروب خورشید است.«

عدم حمایت مردم و خیانت فرماندهان
بي گمان یکي از علل اصلي صلح، حمایت نکردن مردم از آن حضرت بود. اگر 
مردم کوفه از ایشان حمایت مي کردند و فرماندهان خیانت نمي کردند، حضرت 
ِّي لَْم أَِجْد  ْمُت اْلَْمَر إِلَْیِه إاِلَّ أَن صلح نمي کرد؛ چنان که مي فرمایند: »وَ اهلل َما َس��لَّ
أَنَْصاراً َو لَْو َوَجْدُت أَنَْصاراً لََقاتَلُْتُه لَْیلِي َو نََهارِي َحتَّي یَْحُکمَ اهلل بَْیِني َو بَْیَنه١٢؛ به 
خدا س��وگند، من از آن جهت کار را به او سپردم که یاوري نداشتم، اگر یاوري 

مي داشتم، با معاویه مي جنگیدم تا خداوند میان ما و او حکم کند.«
وقتي خبر فرار جمعي از سپاه به گوش امام رسید، آن حضرت رو به مردم 
کرد و فرمود: »شما با پدرم مخالفت ورزیده، کار را به حکمیت کشاندید، درحالي 
که پدرم موافق نبود؛ پس از آن به سراغ من آمدید و بیعت کردید، ولي به من 
خبر رس��یده که اشراف شما به سوي معاویه رفته اند. همین برایم کافي است. 
مرا در مورد دین و جانم فریب ندهید١٣.«در این خیانت، دنیاگرایي و تبلیغات 
معاویه بسیار تأثیرگذار بود. در اینجا الزم است به صورت مختصر به فعالیت هاي 

امام و خیانت مردم و فرماندهان آن حضرت اشاره شود. 
معاوی��ه براي س��ران منافق��ان که س��ابقاً در لش��کر امیرالمؤمنین علي  �  
علیه الس��الم �  بودند و چهره منافقانه خود را پوش��انده و اینک در لش��کر امام 
مجتبي  �  علیه السالم �  به سر مي بردند، مخفیانه نامه نوشت که اگر امام را به قتل 
برسانند، دویست هزار درهم به هر یک مي دهد، به عالوه اینکه آنها را امیر یکي 
از لشکریان شام خواهد نمود. معاویه با این شیوه، اکثر منافقان را متوجه خود 
س��اخت و حتي روزي یکي از آنها در اثناي نماز به جانب حضرت تیر انداخت، 
اما چون آن بزرگوار زره پوشیده بود، اثر نکرد. آري، منافقان در ظاهر به حضرت 

اظهار محبت مي کردند، اما در خفا به معاویه نامه مي نوشتند که با تو هستیم. 
وقتي خبر لشکرکش��ي معاویه به امام رسید، باالي منبر رفت و مردم را به 
جهاد دعوت کرد، ولي کسي اجابت نکرد، اما با ترغیب عدي بن حاتم گروهي 
برخاس��تند و با او موافقت کردند. امام فرمود: اگر راس��ت مي گویید، به نخیله 
بروید، ولي مي دانم به گفته خود وفا نخواهید کرد؛ چنان که با بهتر از من )امام 

علي( وفا نکردید. 
حضرت به نخیله رفت و متوجه شد اکثر آنها که اظهار اطاعت کرده بودند، 

٧. بحار النوار، ج ٧٥، ص: ٢٨٧.
٨. همان

٩. شرح نهج البالغة البن أبي الحدید، ج ١٦، ص: ١٥.
١٠. مناقب، ابن شهر اشوب، ج ٤، ص ٣٥.

١١. بحار النوار، ج ٤٤، ص: ١٩.
١٢. الحتجاج علی أهل اللجاج )للطبرسي(، ج ٢، ص: ٢٩١.

١٣. شرح نهج البالغه، ابن ابی الحدید، ج ١٦، ص ٢٢.

در آنجا حاضر نشده اند. امام در نخیله سخنراني کردند و سپس مردي از قبیله 
کنده را به نام »حکم« با چهار هزار نفر به س��وي لشکر معاویه فرستادند و امر 
کردند در منزل انبار توقف کنید تا فرمانم برسد، اما وقتي به انبار رسید و معاویه 
از این رخداد آگاه گردید، پیکي نزد »حکم« فرس��تاد که اگر به طرف ما بیایي 
و از حس��ن بن علي  �  علیه السالم �  دست برداري، یکي از والیت شامات را به تو 
مي دهم و پانصد هزار درهم برایش فرستاد. او امام را رها کرد و با دویست نفر از 
اقوام و دوستان نزدیک خود به معاویه پیوستند. پس از آن، امام فرد دیگري را 
از قبیله بني مراد همراه چهار نفر به سوي انبار فرستاد که او هم فریب معاویه 

را خورد و به وي پیوست. 
حض��رت بعد از خیانت فرماندهان به محلي به نام »دیر عبدالرحمن« کوچ 
کرد. همه سپاه سه روز در آنجا اقامت کردند تا اینکه چهل هزار سواره و پیاده 
جمع شدند. امام دوازده هزار نفر را به فرماندهي عبیداهلل بن عباس به جنگ با 
معاویه فرستاد و فرمود: امیر لشکر، عبیداهلل بن عباس است. اگر حادثه اي برایش 
پیش آمد، قیس بن سعد، امیر باشد و چنان که براي قیس هم عارضه اي اتفاق 
افتاد، پسرش سعید بن قیس، امیر باشد. لشکر حرکت کرد و امام به شهر ساباط 
رفتند تا مردم را به جنگ با معاویه تهییج کنند. بعد از اتمام سخنراني، عده اي 
از منافقان که جزء خوارج بودند از جا بلند ش��دند و فریاد زدند: به خدا قس��م! 
این مرد کافر شده است. گروهي علیه آن بزرگوار شورش کردند و به خیمه آن 
حضرت ریختند و هرچه بود غارت کردند، حّتي سجاده ایشان را از زیر پایشان 
کشیدند و بردند. وقتي امام اوضاع را چنین دید، به همراه جمعي از اصحاب با 
وفاي خود به طرف شهر مدائن حرکت نمودند. در تاریکي شب شخصي به نام 
»جّراح بن سنان« خود را به حضرت رساند و لجام اسبش را گرفت و گفت: اي 
حسن! کافر شدي؛ چنان که پدرت کافر شد. آنگاه با تیغ یا خنجر به ران مبارک 
حضرت زد و او را مجروح ساخت. امام حسن  �  علیه السالم �  براي امتحاِن آمادگي 
م��ردم براي جنگ با معاویه، فرمودند: »اگر آماده نبردید، صلح را رد کنیم و با 
تکیه بر شمشیرمان کار او را به خدا واگذاریم؛ اما اگر ماندن را دوست دارید، صلح 
او را بپذیریم و براي شما تأمین بگیریم«. در این هنگام مردم از هر سوي مسجد 

به فریاد در آمدند و با نداي »البقیه، البقیه« صلح را امضا کردند١٤. 
در نتیجه مي توان گفت: صلح امام، قهرمانانه ترین نرمش تاریخ اس��ت که با 

توجه به شرایط زماني و مکاني آن عصر به وجود آمد. 
ب��ا تطبیق ش��رایط اوایل تاریخ اس��الم و روند تاریخ انق��الب به این نتیجه 
مي رسیم که موضوع تحمیل در برخي برهه هاي انقالب نیز رخ داده است مثاًل 
امام خمین��ي)ره( فرمودند و اهلل من به بني صدر راضي نب��ودم یا امام)ره( جاي 
دیگري فرمودند از اول مخالف منتظري بودم، معلوم مي شود اینها به امام تحمیل 
شده. یا در جریان پذیرش قطعنامه هم معلوم است که تحمیل داخلي در کار 
بوده اس��ت که مي فرماید جام زهر را نوشیدم. در نتیجه نباید از نقش »خواص 
دنی��ازده« در تأثیرگذاري منفي بر عموم جامعه غفلت کنیم؛ همان کس��اني 
که خودش��ان از جنگ خسته ش��ده بودند و روح مقاومت گریزي را در جامعه 
مي پراکندند. همان کساني که دست به هر حیلتي مي زدند تا حجم نارضایتي از 
ادامه جنگ را بیش از اندازه واقعي بازتاب مي دادند. اینها کساني بودند که ملت 
را فریفتند و جام زهر را بر امام تحمیل کردند؛ یعني دقیقاً همان طور که خواص 
دنیازده و بعضاً نزدیک امام مجتبي – علیه الس��الم �  در منصرف کردن مردم از 
جنگ با معاویه و تحمیل صلح نامه بر حضرت نقش آفریني جدي داش��تند، در 
ماجراي خاتمه جنگ تحمیلي هم عده اي از خواص دنیاطلب در غبارآلود کردن 

فضاي جامعه و تحمیل قطعنامه بر امام نقش اساسي داشتند. 

١٤. الکامل فی التاریخ، ابن اثیر؛ جلد ٣ ص ٤٠٦.
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فیش منبر

حجت االسالم حسن هرمز

بعد از ش��هادت امیرالمؤمنینـ  علیه السالم �  سوده دختر عماره براي شکایت 
از فرماندار ظالمي که معاویه بر آنها گماش��ته بود، پیش معاویه رفت. سوده در 
جنگ صفین همراه لش��کر علي علیه الس��الم بود و مردم را بر ضد سپاه معاویه 
مي ش��ورانید. معاویه که او را مي ش��ناخت به حرفش گوش نداد و او را سرزنش 
نم��ود و گفت: فراموش کرده اي در جنگ صفین لش��کر علي را علیه ما تهییج 

مي کردي؟ اکنون سخن تو چیست؟ 
 س��وده گفت: خداوند در مورد ما از تو بازخواس��ت خواهد کرد، نس��بت به 
حقوقي که الزم اس��ت آنها را مراعات کني. پیوس��ته اف��رادي از جانب تو بر ما 
حکومت مي کنند، س��تم روا مي دارند و با غضب به ما ظلم مي کنند و همانند 
خوش��ه گندم ما را درو کرده، اس��فندگونه نابودمان مي کنن��د، ما را به خواري 
کشانده و خونابه مرگ بر ما مي چشانند. این بسر بن اطاره است که از طرف تو بر 
ما مالحظه نمي کردیم، مي توانستیم به خوبي جلویش را بگیریم و زیر بار ظلمش 
نرویم. اینک اگر او را برکنار کني سپاس��گزار خواهیم بود وگرنه، با تو دش��مني 
خواهیم کرد. معاویه گفت: مرا با قدرت قبیله ات تهدید مي کني؟ فرمان مي دهم 
تو را بر ش��تر چموش سوار کنند و پیش بس��ر بن ارطاه بازگردانند تا او هرچه 

تصمیم گرفت درباره تو انجام دهد. 
سوده کمي سر به زیر انداخت، آنگاه سر برداشت و دو سطر شعر را خواند که 
ترجمه اش این اس��ت: درود خداوند بر آن پیکر باد که وقتي در دل خاک جاي 

گرفت عدالت نیز با او دفن شد. 
آن پیکري که با حق هم پیمان بود، جز با عدالت حکومت نمي کرد و با ایمان 

و حقیقت پیوند ناگسستني داشت. 
معاویه پرسید: منظورت کیست؟ 

 س��وده پاسخ داد: به خدا س��وگند! منظورم امیرالمؤمنین علي علیه السالم 
است. آنگاه خاطره اي از حکومت و عدالت علي  �  علیه السالم  �  را چنین نقل کرد: 
در زمان حکومت علي �  علیه الس��الم  �  یکي از مأموران براي جمع آوري صدقات 
آمده بود، به ما ستم مي کرد، شکایت او را پیش علي بردیم؛ وقتي رسیدیم که 
براي نماز ایس��تاده بود. همین که چشمش به من افتاد، دست از نماز برداشت 

با خوشرویي و مهر و محبت فراوان به من توجه نموده، فرمود: کاري داشتي؟ 
 عرض کردم: آري! 

س��پس ستم مأمور را شرح دادم. به محض اینکه سخنانم را شنید شروع به 
گریه کرد، قطرات اشک از چشمان علي  �  علیه السالم �  فرو ریخت و بر گونه هایش 
ِّي لَْم آُمْرُهْم بُِظلِْم َخلِْقَک  اِهُد َعلَيَّ َو َعلَْیِهْم َو أَن جاري شد و گفت: »اللَُّهمَّ أَنَْت الشَّ
َو اَل بَِتْرِک َحقِّک؛ پروردگارا! تو گواهي من هیچ گاه نگفته ام این مأموران بر مردم 
ستم کنند و حق تو را رها نمایند.«فوري پاره پوستي برداشت نوشت: براي شما 
دلیل و برهاني آمد. شما باید در معامالت، پیمانه و ترازو را درست و کامل کنید، 
از اموال مردم کم نکنید، در روي زمین فساد ننمایید و پس از اصالح آن... همین 
که نامه مرا خواندي اموالي که دس��تور جم��ع آوري آن را داده ام هرچه تاکنون 
گرفته اي نگه دار تا کس��ي را که مي فرس��تم از تو تحویل بگیرد. والسالم. نامه را 

به من داد به آن شخص رسانیدم و با همان دستور از سمت خود برکنار شد١. 

١. کشف الغمة في معرفة الئمة )ط - القدیمة(، ج ١، ص: ١٧٣

متن و محتوا ایجاد انگیزه

 عدالت در سبك و سريه 
امري عدالت

امیرالمؤمنین علي  � علیه السالم �  در تمام شاخص هاي مسیر 
عدال��ت ق��رار داد. در داوري، در ش��هادت، در توزی��ع امکانات 
عموم��ي، در مدیریت ها و... در هیچ موردي محور عدالت خارج 
نمي ش��ود. در این مجال ادب و مناسبت زماني اقتضا مي کند تا 
سیره عدالت محور حضرت را با هم یادآوري کنیم تا هم عبادتي 

در این شب براي ما ثبت شود و هم کسب معرفتي باشد. 
عدالت در سبک و سیره امیر عدالت

عدالت را در چهار قس��م عدالت اقتصادي، عدالت اجتماعي، 
عدالت سیاس��ي و عدالت قضایي در س��بک و سیره حضرت را 

مرور مي کنیم؛ 

عدالت اقتصادي
حضرت در مصرف بیت المال بس��یار احتیاط مي کردند و در 
توزیع امکانات اله��ي رعایت عدالت را مي نمودند. مردم یکي از 
مناطق، نزد امیرالمؤمنین �  علیه الس��الم �  آمدند و گفتند که در 
س��رزمین آنها آثار نهري وجود دارد که گذشت زمان و حوادث 
روزگار مجراي آن را تغییر داده و هرگاه آن نهر تجدید ش��ود، 
در آبادي آن اقلیم و ثروت مسلمین تأثیري بسزا خواهد داشت 
و از امام خواس��تند که به حاکم آنان فرمان دهد تا آنها و مردم 
را ب��ه بیگاري در حفر آن نهر بگم��ارد. امام به تجدید حفر نهر 
اب��راز عالقه فرمودند، ولي با موضوع کار اجباري با آنکه موضوع 
تقاضاي خودشان بود، موافقت ننمودند. از این رو در نامه اي که 
به حاکم آن دیار نوش��ته اند، از او خواس��تند که مردم آن اقلیم 
را نزد خود بطلبد تا اگر کار نهر آن گونه باشد، که ایشان وصف 
کرده اند، هر کدام از ایش��ان را که به طیب خاطر مایل باشد به 
کار بگمارد، ولي چون نهر ساخته شد متعلق به کساني خواهد 
بود که در تجدید آن کار کرده و زحمت کش��یده اند نه آنان که 

از کار خودداري کردند١. 

عدالت اجتماعي
 امام در دومین روز حکومت خود و در اولین سخنراني، بعد 
از بیعت مردم از تس��اوي حقوق سخن مي گویند و مهاجران و 
انصار را با مس��لمانان متأخر و حتي تازه مسلمانان در حقوق و 

حدود برابر دانسته و مي فرمایند. 
»مال از آن خداوند اس��ت و بین ش��ما به تس��اوي تقس��یم 
مي ش��ود هیچ کس در این تقس��یم بر دیگران برت��ري ندارد٢« 

١. صدرالدین بالغی، عدالت و قضا در اسالم، ص ٧٨.
٢. ابن ابی الحدید، شرح نهج البالغه، ج ٧، ص ٢٧.
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برخ��ي افزون طلب ه��ا وقتي مي دیدند حض��رت آنان را با دیگ��ران برابر 
مي بین��د، از عدالت مي رنجیدند و به وي اعتراض مي کردند که چرا ما را با 
دیگران برابر مي بیني و امام را تهدید مي نمودند که این برخوردها س��بب 

مي شود حمایت ماها را از دست بدهي! 
یُْت بَْیَنُهْم َفَکْیَف  امام در پاسخ اینان مي فرمایند: »لَْو َکاَن الَْماُل لِي لََسوَّ
ََّما الَْماُل َمالُ اهلل 3؛ اگر مال از خود به من بود مس��اوي تقسیم مي کردم  َو إِن
و تبعیض ناروا ایجاد نمي کردم تا چه رس��د مال��ي که از خدا و بیت المال 

مسلمانان است«
 دو زن یک��ي عرب دیگ��ري غیر عرب به حض��ور امیرالمؤمنین علي  �  
علیه الس��الم �  رسیدند و از وي درخواس��ت کمک نمودند. حضرت به آنها 
مس��اوي طعام و درهم داد. زن عرب برآشفت و اعتراض نموده و گفت مرا 
با غیر عرب مس��اوي مي بیني! امام در ج��واب وي فرمود من بین فرزندان 
اسماعیل و فرزندان اسحاق تفاوتي در تقسیم بیت المال مشاهده نمي کنم٤. 
در زم��ان حکومت آن حضرت، پیر مردي با چش��ماني نابینا به تکدي 
مش��غول بود. امام از حال او پرس��ید، گفتند: مردي نصراني اس��ت که در 
جواني در دوایر حکومت مش��غول خدمت بوده، امام س��خت متأثر شده و 
فرمود: در روزگار جواني او را به کار گماش��تید و چون پیرو عاجز ش��د از 
حق خویش محرومش ساختید، پس به خازن بیت المال دستور داد تا امور 
معیش��ت او را از صندوق دارایي عمومي بپردازند٥. این واقعه نشانگر توجه 

حضرت به حقوق بازنشستگي یک شهروند مسیحي است. 
اهمیت حقوق بشري در نظر حضرت به اندازه اي بود که در ابراز تأسف 
از بي حرمتي کردن سپاهیان معاویه، در یک هجوم، به خانه زني یهودي و 
ذمي و ربودن زیورآالت او فرمودند: اگر مرد مس��لماني از ناراحتي این امر 

بمیرد قابل مالمت نیست، بلکه بدان مرگ قابل ستایش نیز هست. 

عدالت سیاسي
عدالت سیاسي محصول اداي حقوق سیاسي است. در دیدگاه حضرت، 
بزرگ تری��ن حقوقي ک��ه خداوند اداي آن را فرض کرده، حقوق سیاس��ي 

است٦. 
مراد از حقوق سیاس��ي حق والي بر مردم و حق مردم بر والي است. به 

نظر امام این دو نوع حق متقابل اند. ٧
در این راس��تا حق م��ردم بر والي عبارت از این اس��ت که حاکم اموال 
عمومي را به مصرف مردم برساند و در تعلیم و تأدیب و خیرخواهي مردم 
بکوش��د٨ و در اثر فضل و افتخاري که بدان نایل ش��ده رفتارش را با مردم 
تغیی��ر ندهد، بلکه رافتش به آنان افزون ش��ود٩ و حکومت را امانتي بداند 
که در دس��ت او است و بداند که خداوند از او رعایت و حفظ حقوق مردم 

را مي خواهد و او نباید به استبداد و مطابق میل بین مردم رفتار کند١٠. 
حق��وق والي بر مردم نیز در دیدگاه حضرت، وفا به بیعت و خیرخواهي 

حضوري و غیابي و اجابت و اطاعت است١١. 

٣. نهج البالغه خطبه ١٢٠.
٤. بحار، ج ٤١، ص ١٣٧.

٥. وسایل الشیعه، ج ١٥، ص ٦٦.
٦. نهج البالغه، خطبه ٢١٦.
٧. نهج البالغه، خطبه ٢١٦.
٨. نهج البالغه، خطبه ٣٤.

٩. نهج البالغه، نامه ٥١.

١٠. نهج البالغه، نامه ٥.
١١. نهج البالغه، خطبه ٣٤.

عدالت قضایي
در زمان خالفت و زمامداري امیرالمؤمنین در کوفه، زره آن حضرت گم 
شد. پس از چندي نزد مردي مسیحي پیدا شد. حضرت به او فرمودند: این 
زره براي من است، ولي آن مرد انکار کرد و گفت: زره در دست من است، 

شما که ادعا مي کنید باید دلیل بیاورید. 
حض��رت او را به محضر قاضي برد و اقامه دعوي کرد که این زره از آن 
من اس��ت، نه آن را فروخته ام و نه به کس��ي بخشیده ام و اکنون آن را در 
نزد این مرد یافته ام. ش��ریح، قاضي دادگاه، به آن مرد گفت: خلیفه ادعاي 
خود را اظهار کرد، تو چه مي گویي؟ او گفت: این زره مال خود من است و 
درعین حال، گفته مقام خالفت )امیرالمؤمنین( را تکذیب نمي کنم ]ممکن 

است خلیفه اشتباه کرده باشد[. 
قاضي رو به حضرت کرده و عرضه داش��ت: ش��ما مدعي هستید و این 

شخص منکر است، به همین جهت، ارائه شاهد برعهده شماست. 
حضرت خندید و فرمودند: قاضي راس��ت مي گوید، اکنون باید ش��اهد 

آورم، ولي من شاهدي ندارم. 
قاضي روي این اصل که مّدعي شاهد ندارد، به نفع مسیحي حکم کرد 

و او هم زره را برداشت و روانه شد. 
 ولي مرد مس��یحي که خود بهتر مي دانست زره براي چه کسي است، 
پس از آنکه چند قدم برداشت، برگشت و گفت: این طرز حکومت و رفتار 
از نوع رفتارهاي بش��ر عادي نیست، از نوع حکومت انبیاست سپس اسالم 
آورد و اقرار کرد که زره براي حضرت اس��ت و در مسیر صفین از دست او 
افتاد. آنگاه حضرت از اس��الم آوردن او خوش��حال شد و زره را به او هدیه 
داد. طولي نکشید که او با شوق و ایمان در زیر پرچم امام و به همراه او با 

خوارج در جنگ نهروان جنگید. ١٢. 
در روزگار خالفت خلیفه دوم، ش��خصي ادعاي نسبت به امیرالمؤمنین 
داشت و بنا شد در حضور خلیفه رسیدگي شود. مّدعي حاضر شد و خلیفه 
خطاب به امام گفت: اي ابوالحسن در کنار مّدعي قرارگیر تا حل دعوا کنم. 
خلیفه که آثار ناراحتي را در امیرالمؤمنین نگریس��ت گفت: اي علي! از 

اینکه تو را در کنار دشمن قرار دادم ناراحتي؟ 
حضرت فرمودند: نه بلکه از آن جهت که در رفتارت نسبت به ما دو نفر 
عدالت را رعایت نکردي نگران ش��دم، زی��را او را با نام صدا کردي و مرا با 

کنیه و لقب »ابوالحسن« خواندي١٣
مرح��وم کلیني در کافي از »حارث بن حضیره« نقل مي کند که گفت: 
در مدین��ه عبور مي کردم به مرد حبش��ي که در حال کش��یدن آب بود و 
دس��تش قطع ش��ده بود برخورد کردم، از او پرس��یدم چه کسي انگشتان 

دستت را بریده است؟ 
مرد حبشي گفت: دستم را بهترین مردم )علي بن ابي طالب( قطع کرده 
اس��ت، چون با جمعي که مشغول سرقت بودیم دستگیر شدیم و ما را نزد 
عل��ي ابن ابي طالب بردند، پس  اقرار به س��رقت کردی��م. امام به ما فرمود: 
مي دانید که س��رقت حرام اس��ت؟ گفتیم: بلي  مي دانیم. آن وقت حضرت 
دستور داد حد خدا را بر ما جاري کنند و انگشتانمان را قطع  کردند و کف 
دس��ت را باقي گذاشتند. بعد دستور داد ما را در خانه اي بازداشت نمودند. 
با روغن و عس��ل م��ا را پذیرایي کردند تا جراحت هاي دس��تمان بهبودي 
یافت. بعد دس��تور داد ما را از حبس بی��رون آوردند و بهترین لباس را به 
ما پوش��انیدند و به ما فرمود: اگر توبه کنید و اصالح شوید براي شما بهتر 
اس��ت و خداوند دست هاي ش��ما را در بهشت به شما ملحق  مي کند و اگر 
توبه نکردید و اصالح نشوید در آتش جهنم به شما ملحق خواهد کرد١٤. 

١٢. بحار، ج ٣٤، ص ٣١٦،
١٣. شرح این ابی الحدید ج ١٧ ص ٦٥.

١٤. کافی، ج ٧، ص ٢٦٠.
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فیش منبر

ش��ب قدر در فرهنگ ق��رآن و روایات 
از جایگاه عظیمي برخوردار است تا آنجا 
ک��ه در قرآن »برابر با هزار ماه« دانس��ته 
شده و شب »نزول قرآن« و شب »تعیین 
تقدیرات یک س��اله« و ش��ب »مبارک« 

معرفي شده است. 
یک��ي از اعمال��ي که براي این ش��ب، 
مورد س��فارش واقع ش��ده و سیره عملي 
معصومین)ع( نیز مي باشد، مناجات و راز 

و نیاز در این شب ها است. 
پیامبر اک��رم)ص( در دهه س��وم ماه 
مب��ارک رمضان، بس��تر خوابش را جمع 
مي کرد و به عبادت و مناجات با خداوند 
کریم مي پرداخت. حتي بر اساس روایت 
پیامب��ر)ص( در ش��ب بیس��ت و س��وم 
اهل وعیال��ش را بی��دار نگه مي داش��ت و 
ب��ر روي خواب رفتگان در آن ش��ب آب 
مي پاش��ید ]تا از درک شب قدر و درک 

شب زنده داري محروم نشوند.«١
حضرت زهرا)س( در ش��ب هاي قدر، 
حال به خصوصي داشت، نه تنها بیدار بود 
که بچه ه��ا و فرزندان خویش را نیز وادار 
مي کرد که شب بیدار باشند؛ چنانکه در 
روایتي مي خوانیم: »َو کانَْت فاِطَمه)س( 
ال تَ��َدُع اََحدا ِمْن اَْهلِها ین��اُم تِلْک اللَّیلَه 
ُب لَها ِمَن  ع��اِم َو تََتأَهَّ َو تُداویِهْم بِِقلَّه الطَّ
النَّهاِر َو تَُق��وُل َمْحُروٌم َمْن ُحِرَم َخیَرها٢؛ 
روش فاطمه)س( این بود که هیچ فردي 
از خانواده خویش را نمي  گذاش��ت در آن 
ش��ب )بیست و س��وم( بخوابد و ]مشکل 
خواب[ آنه��ا را با کمي غذا و آمادگي در 
روز درمان مي نم��ود و مي فرمود: محروم 
است کسي که از خیر ]و برکت[ آن شب 

محروم شود.«

١. مستدرک الوسائل، ج ٧، ص ٤٧٠.
٢. بحاراالنوار، ج ٩٤، ص ١٠.

آثار مناجات در شب های قدر

حجت االسالم حسن هرمز

یکي از اصحاب امیرالمؤمنین علي)ع( مي گوید: »در تاریکي نیمه شبي، موالیم علي)ع( 
را دیدم که به آرامي از یاران خویش کناره گرفت و همچون سایه اي، در تاریکي نخلستان 
از نظرها پنهان ش��د. من با دلي بي قرار و مضطرب، در پي آن حضرت به نخلس��تان رفتم، 
ناله جان سوز آن ولي خدا را مي شنیدم که ناالن و گریان با معبود خویش، به خلوت و نماز 
مناجات آمده بود. در گوشه اي مخفیانه ایستادم و گوش جان به زمزمه هاي عارفانه موالیم 
سپردم که چون مارگزیده به خود مي پیچید و مي نالید و مي فرمود: »إِلَِهي! َکْم ِمْن ُموبَِقه 
ْمَت َعْن َکْشِفَها بَِکَرِمَک إِلَِهي إِْن َطاَل فِي  َحُلْمَت َعْن ُمَقابَلَِتَها بَِنِقَمِتَک َو َکْم ِمْن َجِریَره تََکرَّ
ُحِف َذنِْبي َفَما أَنَا ُمَؤمٌِّل غیر ُغْفَرانَِک َو اَل أَنَا بَِراٍج غیر رِْضَوانَِک١؛  ِعْصَیانَِک ُعُمِري َو َعُظَم فِي الصُّ
خدایا! چه بس��یار گناهان کش��نده اي که من س��ر زد و تو از اینکه آن را با عذاب دردناکت 
مقابله کني، حلم ورزیدي؛ و چه بسیار جنایتي که به کرم و بزرگواري خویش از رسوایي ام 
به واسطه آنها چشمپوشي فرمودي خدایا هرچند عمرم در عصیان تو طوالني شد و گناهانم 
در نامه هاي اعمالم بسیار گردید، اما من جز مغفرت تو را آرزومند نیستیم و جز به رضوان و 
خشنودي تو امید ندارم.«سپس آن حضرت در تارکي شب، چند رکعت نماز گزارد و پس از 
آن به دعا و گریه و ناله و زاري پرداخت و در میان مناجات خویش با پروردگار، فرمود: »الهي! 
به عفو تو که مي اندیشم، خطاهایم در نظرم سست و اندک مي شود و چون سختگیري تو را 
به یاد مي آورم، گرفتاري ام نزدم عظیم جلوه مي کند. آه، اگر در نامه اعمالم گناهي را بخوانم 
که من فراموش کرده بودم؛ اما تو آن را ثبت نموده بودي و در آن حال بگویي: او را بگیرید! 

پس واي بر گرفتاري که خویشانش او را نجات نتوانند و بستگانش سودي به او نرسانند.«
پس با ناله اي جان گداز، گریه سر داد و اشک مي ریخت که ناگاه سکوت شب همه جا را 
فراگرفت و ناله عاشقانه علي)ع( خاموش شد. چون نگریستم، دیدم هیچ حرکتي نمي کند و 
چون چوبي خشک، بر زمین افتاده! نزدیک رفتم و تکانش دادم، ولي حرکت نکرد. بي قرار 
و دل آش��وب بانگ برآوردم که »انا هلل و انا الیه راجعون«، به خدا س��وگند که موالیم جان 
داده است. پس به منزل آن حضرت شتافتم و زهراي مرضیه)س( را با خبر ساختم. چون 
آن صدیقه طاهره سخنم بشنود، فرمود: علي از دنیا نرفته، بلکه از خوف پروردگار، بي هوش 

گشته است. پس مقداري آب به صورت مبارک آن حضرت پاشید تا به هوش آمد. ٢
امیرالمؤمنین علي)ع( در رمضان آخر عمر ش��ریفش، حال عجیبي داشت و هر شبي را 
در یک جا مهمان بود. غذا کم میل مي فرمود و همواره در طول شب مشغول مناجات و راز 
و نیاز بود. ٣حضرت در شب ضربت خوردنش که همزمان با شب اول قدر است، سوره یس 
مي خواند و مرتب به آسمان نگاه مي کرد و مي فرمود: »امشب، همان شبي است که به من 

وعده دیدار داده شده است.«٤
الفتي داشته با این دل شب علي آن شیر خدا شاه عرب   
دل شب مخزل سر اهلل است شب ز اسرار علي آگاه است  
دل بیدار علي خفته نیافت فجر تا سینه آفاق شکافت  

ها علي بشٌر کیَف بشر٥ در جهاني همه شور و همه شر   

١ . بحاراالنوار، ج ٤١، ص ١١.
٢. امالی صدوق، ص ٧٨.

٣. انوار البهّیة، شیخ عباس قمی، ص ٣١؛ صواعق ابن حجر، ص ٨٠.
٤. زندگی امیرالمؤمنین )ع(، رسولی محاّلتی، ج ٢، ص ٢٤٧.

٥ . شهریار تبریزی.

متن و محتوا ایجاد انگیزه
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این بزرگواران لذت مناجات در این ش��ب را درک نموده، از این رو جزء 
برنامه هاي عبادي خود مي دانستند. 

م��ا نیز از معصومین )علیهم الس��الم( پیروي کرده و در ش��ب هاي قدر 
مشغول راز و نیاز و مناجات با خداوند مي شویم و از طریق مناجات فضاي 

دل خود را معنوي و روحاني مي کنیم. 
دردمندان غم عشق، دوا مي خواهند

به امید آمده اند از تو، تو را مي خواهند
روز وصل تو که عید است و منش قربانم

هر سحر چون شب قدرش به دعا مي خواهند٣
اما مناجات شب قدر چه آثاري به همراه دارند؟ 

آثار مناجات و انس باخدا در شب هاي قدر
رسیدن به آرامش روحي و رواني 

انس��اني که در ش��ب قدر با خدایش راز و نیاز مي کند، خود را در پرتو 
لط��ف و عنایت باالترین قدرت و برترین عظمت قرار داده اس��ت. از این رو 
دیگر مشکالت و ناراحتي ها نمي تواند بر او غلبه کند و او را از پاي در آورد 
و از طرف��ي او با چنین روحیه اي مي تواند بر اضطراب ها غلبه کند و ش��اد 
و خرم، به رش��د و کمال خویش در زندگي ادامه دهد و با پیوند به قدرت 

بیکران حق خود را نومید و تنها و غریب نخواهد دید. 

کم نمودن تعلقات دنیوي
درک لذت مناجات شب قدر، سبب ایجاد محبت نسبت به خالق هستي 
مي شود و از آنجاکه »ما َجَعلَ اهلل لَِرُجٍل ِمْن َقلَْبْیِن فِي َجْوفِِه«٤ ظرفیت قلب 
و دل انسان، محدود است؛ هرگاه که خدا بیاید، تعلقات غیر الهي از انسان 
دور مي ش��وند. امیرالمؤمنین علي)ع( مي فرمایند: »َو فِي الُْمَناَجاه َس��َبُب 
النََّجاه٥؛ رس��تگاري و نجات )از بند تعلقات غیر حق( در مناجات و انس با 

پروردگار نهفته است.«
مناجاتیان ش��ب قدر همواره این آی��ه را در برابر دیدگان خویش مرور 
َِّذیَن آَمُنوا ال تُلِْهُکْم أَْموالُُکْم َو ال أَْوالُدُکْم َعْن ِذْکرِ اهلل َو  َُّها ال مي کنن��د: »یا أَی
َم��ْن یَْفَعْل ذلَِک َفُأولِئَک ُهُم الْخاِس��ُرون٦؛ اهل ایم��ان مبادا هرگز، مال و 
فرزندانتان ش��ما را از یاد خدا غافل سازد و البته کساني که به امور دنیا از 

یاد خدا غافل شوند، آنها به حقیقت زیانکاران عالم اند.«
چنی��ن افرادي تا آنجا در پي دنیا مي روند که نیرو و تواني براي عبادت 

به دست آورند. 

پرهیز از گناه و نافرماني خداوند
ش��ب هاي قدر فرصتي اس��ت براي انقالب دروني و بازگش��تن به سوي 
حض��رت ح��ق و توبه کردن از گناهان و پیمودن راه درس��ت. ش��ب قدر، 
ش��ب زاري و سبک شدن و فرصتي اس��ت براي پاک کردن ظاهر و باطن 

٣ . سیف فرغانی.
٤ . امالی مفید، ص ٢٣٣.

٥. کافی، ج٢، ص ٤٦٨.
٦. منافقون/٩.

از هر آلودگي. 
کس��ي که در ش��ب هاي قدر، شرمس��اري خود از گناهان را به وسیله 
مناج��ات و انس با خدا، بی��ان مي کند، دیگر کمتر به س��راغ گناه رفته و 

زمینه اي در او فراهم مي شود تا از نافرماني خدا پرهیز نماید. 
بر اس��اس آموزه هاي اس��المي، خداوند متعال گناهان توبه کنندگان را 
مي بخشد و حتي تبدیل به حسنه و نیکي مي کند و توفیقي به او مي دهد 

تا از گناه دوري نماید. 

امیدواري در زندگي
انساني که به »اْدُعوني أَْسَتِجْب لَُکم«٧ باور و ایمان دارد، مناجات و راز 
و نیاز خود را نوعي درخواس��ت و طلب از خداوند مي داند و پس از دعا، به 
اس��تجابت خداوند مي اندیشد. همین امر سبب امیدواري او شده و نسبت 

به آینده دل گرم است. 
 اي ز درت خستگان را بوي درمان آمده

یاد تو عاشقان را راحت جان آمده 
سینه ها بینم ز سوز هجر تو سوزان شده
 دیده ها بینم ز درد عشق گریان آمده 

صد هزاران عاشق سرگشته بینم پر امید
 در بیابان غمت،  اهلل گویان آمده٨

موردتوجه خداوند قرار گرفتن
کس��ي که در این ش��ب ها با خداوند انس بگیرد و راز و نیاز کند، قطعاً 
خداوند کریم نسبت به او توجه مي کند، »دعاهایش را مستجاب«، »بالها 
را از او دور«، »گناهانش را مي پوشاند«، و او را »مورد عفو و بخشش« خود 
قرار داده، و در نهایت »وارد بهشت برین مي کند« تا در جوار اولیاي الهي 

قرار گرفته و همواره از رحمت واسعه خداوند بهره مند باشد. 
دال بسوز، که سوز تو کارها بکند  

دعاي نیم شبي، دفع صد بال بکند
عتاب یار پري چهره، عاشقانه بکش

که یک کرشمه، تالفي صد جفا بکند
ز ملک تا ملکوتش حجاب برگیرند
هر آنکه خدمت جام جهان نما بکند

طبیب عشق مسیحا دم است و مشفق، لیک 
چو درد در تو نبیند که را دوا بکند؟ 

تو با خداي خود انداز کار و دل خوش دار 
که رحم اگر نکند مدعي، خدا بکند٩

٧ . غافر/٦٠.
٨. خواجه عبداهلل انصاری.

٩. حافظ شیرازی.
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اقب

 بایسته های رفتاری و اخالقی 
 در مواجهه با جوانان به مناسبت روز 
تولد حضرت علی اکبر )س( و روز جوان
)بخش اول(

ملکــه زنبور عسِل مسجد
پیش نماز است

مس��اجد در ط��ول تاري��خ به دلي��ل دارا 
ب��ودن ظرفي��ت معنوی ب��اال، پناه��گاه و 
مأمن خوبی برای در ام��ان ماندن جوانان 
از انحرافات بوده اند. اما مه��م، ايجاد انگيزه حضور جوانان 
در مس��اجد اس��ت. يكی از راه های ج��ذب جوانان به اين 
اماكن مقدس، برخوردها و رفتارهای مناس��ب اوليای امور 
مس��اجد در مواجهه با جوانان است.حضور با شورونشاط و 
مؤثر جوانان در مس��اجد، بايسته هايی را متوجه متوليان و 
دست اندركاران امر مساجد می نمايد تا در راستای عمل به 
آن، زمينه حضور فعال اقش��ار جوان را در مس��اجد فراهم 
نمايند. در اين مقاله، ابتدا بايس��ته های اخالقی و رفتاری 
مشترک متوليان امر مس��اجد ذكر شده، سپس بر اساس 
ميزان اهميت و تأثير هركدام از متوليان به ترتيب اولويت 
در چه��ار حوزه امام جماع��ت، هيئت امن��ا، نمازگزاران و 
خادم و نقش هركدام به طور مجزا مورد بررس��ی و واكاوی 
قرارگرفته اس��ت. نتايج اين بررس��ی بيانگر آن اس��ت كه 
امام جماعت به عنوان محور برنامه های فرهنگی مس��اجد، 
دارای نقش ممتاز و ويژه ای است كه عنايت به بايسته های 
اخالقی و رفتاری ايشان با جوانان در مسجد می تواند تأثير 
بس��زايی در جذب جوانان داشته باشد. در اين مجال صرفا 
به بايس��ته های اخالقی و رفتاری امام جماعت مسجد در 

مواجهه با جوانان خواهيم پرداخت.

علی عبدلی پور
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فراه��م آوردن زمین��ه حض��ور پرش��ور جوانان در 
مس��اجد، می تواند تأثیر بس��زایی در ارتق��ای جایگاه 
فرهنگ��ی برنامه ه��ای مس��جد فراه��م آورد. یکی از 
راهکارهای رسیدن به این هدف، تعامل و رفتار مناسب 
با جوانان در راس��تای حضور هر چه بیش��تر آنان در 
فضای معنوی مس��اجد اس��ت. عدم آشنایی برخی از 
متولیان مساجد با ش��یوه های رفتار با جوانان، اعمال 
س��لیقه شخصی در برخورد و نداشتن برنامه فرهنگی 
مناسب برای جذب جوانان، از عواملی است که حضور 
جوانان در فضای مسجد را با مشکل مواجه نموده است. 
ضرورت انجام این پژوهش زمانی آش��کار می شود که 
علی رغم اعتقاد قلبی جوانان به مس��ئله توحید، معاد 
و ضروری��ات دی��ن، حض��ور آنان در مس��جد چندان 
چشمگیر نیست. مسئله جوانان به قدری حائز اهمیت 
اس��ت که توصیه ب��ه مراقبت از این قش��ر در روایات 
معصومین)علیهم الس��الم( و س��فارش بزرگان بسیار 
واردشده اس��ت. پیامبر اکرم)ص( فرمودند: »من شما 
را درباره جوان��ان توصیه می کنم به خیر و نیکی. زیرا 
آنان نازک دل اند. خداوند مرا به پیامبری و بش��ارت و 
انذار برانگیخت. جوانان به من گرویدند و یاری ام کردند 
و ب��زرگان و پیران به مخالفت با من برخاس��تند.« در 
انقالب شکوهمند اسالمی نیز جوانان، نقش پررنگ و 
بی بدیلی داش��تند و اکثر یاران امام راحل)ره( را قشر 
جوان تش��کیل می دادند. در دوره آخرالزمان هم اکثر 
یاران عدالت گستر جهان، مهدی موعود)عج(را جوانان 

تشکیل می دهند.
 کس��ی که می خواهد با جوانان نشست وبرخاست 
داش��ته باش��د، با آنان ارتباط برقرار کن��د و برای آنان 
برنامه ریزی داش��ته باش��د، باید کاماًل ب��ا ویژگی ها و 
خصوصیات جوانان آش��نایی داش��ته باشد. کسی که 
خصوصیات دوران جوان را خوب نشناس��د، مسلماً در 

ارتباط و تعامل با آنان دچار اشتباه می شود.

بایسته های رفتاری و اخالقی
 متولیان مساجد با جوانان

حسن خلق اسالمی یکی از فضایل بسیار پسندیده 
و مؤکد در اس��الم اس��ت. رفتار نیکو با مردم خصوصاً 
ب��ا جوانان، راه نفوذ به اعماق دل آنان را می گش��اید و 
ج��وان را جذب می کند. در فضای مس��اجد متولیانی 
می توانند در جذب جوانان موفق عمل کند که آراسته 
به اخالق حسنه اسالمی باشند. برخورد با روی گشاده 
ب��ا جوانان، اولین و اساس��ی ترین گام در موفقیت این 
راه اس��ت. معموالً در مساجدی که برخورد مناسبی با 
جوانان دارند، حضور جوانان در آن مسجد چشمگیرتر 
و پررنگ تر است.بدون شک رونق و پایداری مساجد در 
گرو همت و تالش متولیان و دست اندرکاران آن است. 
هراندازه تالش و کوشش اهالی مسجد در جهت ارتقای 
فرهنگی مسجد بیشتر باش��د، به همان اندازه جایگاه 
آن مس��جد باالتر می رود. بر کسی پوشیده نیست که 
مسجدی می تواند جایگاه خود را ارتقا دهد که هسته 
اصلی مجریان و برنامه های آن، جوانان باشند. »یونگ 
یک روانکاو سوئیس��ی است که می گوید جوانان امروز 
همان قدر فطرتاً خداشناس اند که جوانان قدیم بودند؛ 
ولی باید با جوانان برنامه کاربردی داش��ته باشیم و به 

زبان خودش��ان با آنان صحبت کنیم و از همه مهم تر 
آنان را درک کنیم.« دوران جوانی اقتضائات خاص خود 
را دارد. کم تجربگی، عبور از بحران دوران بلوغ، روحیه 
اس��تقالل طلبی و مواردی از این قبیل. یک برخورد و 
رفتار ناصحیح اهل مس��جد با یک جوان، کافی است 
ت��ا پیامدهای ناگوار روحی و موجبات دین گریزی فرد 
را به دنبال داش��ته باشد. آشنایی با این خصوصیات و 
اقتضائات می تواند متولیان مس��اجد را در درک بهتر 
جوانان و انتخاب الگوی مناس��ب رفتاری یاری نماید. 
شاید به دلیل ش��رایط خاص دوران جوانی، نوع رفتار 
و پوشش آنان، مطابق میل افراد سالخورده و مسن در 
مس��اجد نباشد. در اینجا نباید ما عقاید خود را بر آنان 

تحمیل نماییم. 

بایسته های رفتاری و اخالقی
 امام جماعت با جوانان

 در می��ان کس��انی ک��ه به گون��ه ای در اداره امور 
مس��اجد دخال��ت دارند، امام جماعت دارای نقش��ی 
ممتاز و ویژه است؛ زیرا او بار هدایت فکری، تربیتی و 
فرهنگی مسجد را بر دوش دارد. از این رو صالحیت ها 
و شایس��تگی های او به طور مس��تقیم بر مسجد اثر 
می گذارد و آن را در راس��تای رس��یدن به مس��جد 
نمونه یاری می کند.  مقام معظم رهبری می فرمایند: 
»مسجد قائم به پیش نماز اس��ت. خادم تأثیر خیلی 
کمی دارد؛ یعنی در مقایسه با پیش نماز واقعاً تأثیرش 
ده بر یک هم نیس��ت. البته تأثیرات��ی دارد اما ملکه 
زنبورعسِل مسجد، پیش نماز است. پیش نماز هر چه 
و ه��ر کس هم که باش��د، وقتی اعتنایی به مس��جد 

نداشت، تأثیر کمی خواهد داشت.« 
تشویق یکی از مهم ترین ابزار تربیتی است که برای 
برانگیختگی و شکوفاسازی استعدادهای انسان برای 
رسیدن به کمال قابل بهره گیری است. تشویق، با دو 
خواسته جوان همخوانی دارد: جوان ستایش خواه است 
و می خواهد جلب توجه کند. جوان شیفته تحسین و 
تمجید است، به ستایش ها دل می بندد و حاضر است 
خود را فدای کسی کند که صالحیت و شایستگی او 
را تأیید کرده یا به بیان توانایی های او پرداخته است. 
در محیط مس��جد، امام جماعت می تواند با استفاده 
از این ابزار و تش��ویق جوانانی که ش��رایط تشویق را 
دارند، ضمن ارج نهادن به شخصیت آنان، زمینه های 

الگوگیری و پیشرفت دیگر جوانان را فراهم نماید.

یکی دیگر از راه های به دس��ت آوردن دل و قلب 
جوانان، همدلی است. اگر حرف جوانان خوب شنیده 
ش��ود و به درد دل های آنان پاسخ مناسب داده شود، 
روحیات آنان تقویت می شود و زمینه های حضور هر 
چه بیش��تر آنان در مسجد فراهم می شود. متولیان و 
دست اندرکاران مسجد خصوصاً امام جماعت وظیفه 
س��نگین تری در این مورد دارند.امام جماعت مسجد 
می تواند نقش مهمی در جذب جوانان به مسجد ایفا 
کند. داشتن ارتباط عاطفی و دوستانه با جوانان، توجه 
به مشکالت آنان و آمادگی الزم در جهت پاسخگویی 
به سؤاالت و شبهات دینی جوانان، از مالک هایی است 
که می تواند جوانان را جذب مسجد نماید. مقام معظم 
رهب��ری دراین باره می فرماین��د: »روحانی پرهیزکار، 
خردمند، کارش��ناس و دلس��وز در مسجد، همچون 
پزشک و پرستار در بیمارستان، روحیه و مایه حیات 
مسجد است. امامان جماعت باید آماده سازی خویش 

برای طبابت معنوی را وظیفه حتمی خود بدانند.« 
جوانان��ی که ب��رای اولین بار وارد فضای مس��جد 
می شوند و در نماز جماعت شرکت می کنند، شایسته 
است مورد توجه بیش��تری قرار گیرند تا زمینه های 
اس��تمرار حضور آنان فراهم گردد. این گونه افراد باید 
موردتوج��ه و تفقد امام جماعت واقع ش��وند. زمینه 
آش��نایی او با دیگر جوانان نمازگزار فراهم شود و در 
جریان فعالیت ها و برنامه های مس��جد قرار گیرند تا 
انگیزه اس��تمرار حضور و ش��وق و اشتیاق در آنان به 

وجود آید.
یکی از کارکردهای عمده مس��اجد از صدر اسالم 
تاکنون، جنبه آموزش��ی آن بوده است. امام جماعت 
مس��جد می تواند مباحث آموزشی را به جهتی سوق 
دهد که برآورده کننده نیازهای جوانان باش��د. حتی 
با بهره گیری از کارشناسان و صاحب نظران، در قالب 
گفتمان دینی جوانان، مس��ائلی مانند بلوغ، عفاف و 
حجاب، ماه��واره و فضای مجازی، ازدواج و تحصیل، 
روابط دختر و پس��ر و... را که بیشتر مبتالبه جوانان 
اس��ت مطرح نماید.نبی مکرم اس��الم)ص( در نصب 
امامان جماعت، هم��واره برخورداری آنان از دانش را 
موردتوج��ه قرار می داد. آن حضرت، معاذ بن جبل را 
که یک چهره علمی بود، به امامت مسجد قبا برگزید و 
عثمان بن ابی العاص را نیز با وجود کم سالی، به دلیل 
اینکه ازنظر علم و دانش از دیگر مردم قبیله خویش 

برتر بود، به امام جماعت آنان گمارد. 

ُحسن و قبح رفتار با جوانان

مقام معظم رهبری در خاطراتشان می گویند: »سراغ مخاطبتان بروید و زبان ویژه او را پیدا کنید؛ و اگر 
دیدید که سخت است، یک راه میان بر انتخاب کنید و آن زبان خوش است. شماها می دانید که بنده خودم 
سال ها، پیش نمازی می کردم و همین طور عمل می کردم؛ لذا مسجد بنده هم همیشه مملو از جوانان بود. 
مشهدی هایی که سنشان کفاف بدهد این را می دانند. مسجدی که بنده نماز می خواندم، بین نماز مغرب 
و عش��ا هیچ وقت داخل مسجد، جا نبود. هشتاد درصد هم از قشر جوان بودند، برای خاطر اینکه با جوانان 
تماس می گرفتم. در همان سال ها پوستین های وارونه مد شده بود و جوانان خیلی مد باال آن را می پوشیدند. 
یک روز دیدم جوانی که از این پوستین های وارونه پوشیده است، صف اول نماز در پشت سجاده من نشسته 
است. یک حاجی محترم بازاری هم که مرد خیلی فهمیده ای بود و من خیلی خوشم می آمد که او در صف 
اول می نشست، در کنار این جوان نشسته بود. دیدم رویش را به این جوان کرد و چیزی در گوشش گفت و 
این جوان مضطرب شد. برگشتم به آن حاجی محترم گفتم: چه گفتی؟ جوان گفت چیزی نیست. فهمیدم 
که این آقا به آن جوان گفته مناسب نیست شما با این لباس در صف اول بنشینید! گفتم نه آقا اتفاقاً مناسب 
است. شما همین جا بنشینید و تکان نخورید. گفتم: چرا می گویید این جوان عقب برود؟ بگذارید بدانند جوان 
با پوستین وارونه هم می تواند بیاید به ما اقتدا کند و نماز جماعت بخواند. برادران اگر پول و امکانات هنری 

نداریم، اگر ترجمه قرآن به زبان سعدی زمانه نداریم؛ اخالق که می توانیم داشته باشیم.





پالك مسجد، نشاني جديدي 
نيس��ت. هم��ان بي��ت معموري 

اس��ت كه جز مؤمنان اله��ي و معتقدان به 
رس��ول رحمت توان عمارت آن��را ندارند. 
سال هاست با آن انس داريم در همين شهر 
و خيابان و كوچه و محله مان. قديمي و جديد 
ن��دارد. ه��ر جا ك��ه زندگي هس��ت، زادگاه و 
زادبوم مردماني است كه پيوسته مي آيند و 
م��ي روند تا كودكي را به نوجواني و جواني را 
به پيري برسانند و اين است حكايت همواره 
يك تكرار. چه بهتر كه اين تكرار قصه زندگي 
را به پالك مسجدي رنگ و لعاب ببخشيم و به 
ن��ور معنويت و تربيت و تزكيه اي، جامعه مان 
را زيباتر بسازيم. چرا كه اصال براي همين به 
اين كره خاكي آمده ايم. از تبتل تا مقامات فنا 
را باي��د در اين خانه فضيلت درس بگيريم تا 

پله پله به مالقات خدا نائل آييم.



حلقه وصل

 یادمان ارتحال
آیت الله سید نورالدین 
طاهری شیرازی 

آی��ت اهلل س��یدنورالدین طاهری ش��یرازی تولیت 
ح��وزه علمیه حجت بن الحس��ن علیه الس��الم و امام 
جماعت مسجد حجت بن الحسن علیه السالم خیابان 
سهروردی که از اساتید بنام اخالق و از شاگردان مبرز 
آیت اهلل العظمی بروجردی بود، دار فانی را وداع گفت 
و پیکرپاکش پس از تشییع در حرم مطهر رضوی، در 

جوار آن مضجع مالئک پاسبان به خاک سپرده شد.
این فقیه مجاهد از مبارزین پیش از انقالب و استاد 
ش��خصیت هایی همچون آیات عظ��ام فاضل لنکرانی، 
موحدی کرمانی و هاش��می رفسنجانی بود و در سال 
های اخیر وقت خ��ود را برای تربیت طالب جوان 

اختصاص داده بود.
آیت اهلل سید نور الدین طاهری شیرازی فرزند 
مرحوم آیت اهلل س��ید محمد جعف��ر و نوه مرحوم 
آیت اهلل سید محمد طاهر مجاهد از بزرگان و علمای 
شیراز بود. سید نور الدین متولد ١٧ تیرماه سال ١٣٠٢ 
شمس��ی در سن دو سالگی همراه پدر، مادر و برادرش 
به نجف اشرف رفت که در همان زمان مادر خود را از 
دست می دهد از این رو پدرش او را به همراه برادرش 
به ش��یراز می فرس��تد و خود نیز به محض تمام شدن 

افــق عمر از طلوع تا بســتر غروب»افق عمر از طلوع تا بســتر غروب: گــذری بر زندگی نامه و 
خاطرات آیت اهلل ســیدنورالدین طاهری شیرازی« از ســوی جمعی از نویسندگان درباره این 
عالم ربانی نوشته شده است. نویسندگان در این اثر، به گفت وگو با آیت اهلل سیدنورالدین 
طاهــری شــیرازی پرداخته اند. مرحوم آیت اهلل طاهری شــیرازی در این گفت و گو به والدت، 
دوران تحصیل، خانواده، اســتادان خود اشــاره کرده و در ادامه خاطراتــی از زندگی خود را 
بیان کرده  است.  کتاب حاضر در سال ۱۳8۵ از سوی انتشارات ققنوس منتشر شده است.



پیام تسلیت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

فقدان اسفناک آیت اهلل س��ید نورالدین طاهری شیرازی )رحمة 
اهلل علیه( موجب تأسف شدید اینجانب گردید. این عالم ربانی عمر 
پربرکت خویش را صرف نشر احکام اسالم و مکتب اهل بیت )علیهم 
السالم( و تربیت طالب شایسته کرد. خداوند روح او را با ارواح اجداد 
گرامی اش محش��ور گرداند. اینجانب به هم��ه بازماندگان مخصوصاً 
بیت محترم ایشان و بیت محترم حضرت آیت اهلل العظمی حاج سید 
عبداهلل ش��یرازی تسلیت عرض می کنم و صبر جمیل و اجر جزیل 

برای همه آنها از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم. 

پیام تسلیت آیت اهلل العظمی صافی گلپایگانی 
بسم اهلل الرحمن الرحیم

انا هلل و انا الیه راجعون
رحلت عالم ربانی، روحان��ی جلیل القدر مرحوم آیت اهلل آقای حاج 
س��یدنورالدین طاهری ش��یرازی رحمه اهلل علیه موجب تأثر و تأسف 
گردی��د. آن عالم مجاه��د که عمر پر برکت خود را در ترویج و نش��ر 
مع��ارف نورانی اهل بیت علیهم الس��الم و مبارزه ب��ا فرق ضالّه و اهل 
بدعت س��پری نمود، در ح��وزه  علمیه  قم به ام��ر تحصیل و تدریس 
پرداخ��ت و از ش��اگردان اس��تاد بزرگ م��ا مرحوم آی��ت اهلل العظمی 
بروجردی قدس سره بود و به امر آن زعیم بزرگ، برای تبلیغ و مبارزه 
با فرقه های ضالّه به تهران هجرت نمود و در این امر مهم به توفیقات 
شایانی نائل گش��ت.اینجانب رحلت آن فقید س��عید را به حوزه های 
علمیه و حضرات علمای اعالم و خاندان محترم ایش��ان تسلیت گفته؛ 

علّو درجات آن مرحوم را از خداوند متعال مسئلت دارم.
هشتم شعبان المعظم 143۷

پیام تسلیت آیت اهلل مهدی هادوی تهرانی
انا هلل و انا الیه راجعون

ارتحال عالم ربانی اس��تاد برجس��ته حوزه علمیه تهران مرحوم 
آیة اهلل س��ید نورالدین طاهری شیرازی موجب تأسف و تأثر فراوان 
گردید.آن بزرگوار که عمر ش��ریف خ��ود را صرف تدریس و تربیت 
طالب و ترویج معارف اس��الم ناب محمدی )ص( نمود، اسوه ای از 
فضیلت و علم و پارسایی بود که سزاوار است سیره اش الگوی عملی 

طالب و فضالی حوزه علمیه قرار گرفته شود .
این جانب ضمن عرض تس��لیت این ضایعه اس��فناک به ساحت 
مقدس ولی عصر)عج(، حوزه های علمیه، مراجع عظام، مقام معظم 
رهبری و خانواده آن مرحوم و تمام عالقه مندان به ایشان، برای آن 
مرحوم علو درج��ات ومغفرت الهی و مجاورت با انبیاء و ائمه اطهار 
علیهم الس��الم و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل از درگاه 

خداوند متعال خواستارم.
مهدی هادوی تهرانی 
قم - عش آل محمد عليهم السالم
 شعبان 143۷

تحصیالتش به شیراز می آید.
س��ید نورالدین هنوز به سن ٦ سالگی نرسیده بود که او را برای 
آموزش قرآن به مکتب خانه می فرستند. همچنین وی برای تحصیل 
علم به دبس��تان نمازی شیراز رفت و از کالس اول تا کالس ششم 
را در آن مدرس��ه درس خواند و بعد برای فراگیری دوره دبیرستان 
به مدرس��ه ای به نام سلطانی رفت که در ابتدا خانه مشیر الملک از 
وزرای س��ابق و بعدها برای دانش آموزان وقف ش��د. کالس هفتم و 
هش��تم و نهم را به پایان رس��اند. در آن زمان غیر از دانشگاه، یک 
دانشسرای مقدماتی نیز وجود داشت که مدت تحصیل در آن، بیش 
از دو سال نبود. سید نورالدین در این دوره نیز شرکت کرد و حدودا 
١٦ س��ال داش��ت که درس طلبگی را در شیراز ش��روع می کند و 
همراه پس��رخاله اش آیت اهلل ناصر مکارم شیرازی، زیر نظر آیت اهلل 

محمدعلی موحد به گذراندن دروس حوزوی مشغول می شود.
سید نور الدین طاهری شیرازی در سال ١٣٢٣ وارد حوزه علمیه 
قم ش��د و ب��رای خواندن »کفایه  االصول« درس آیت اهلل مرعش��ی 
نجفی را برگزید و همچنین درس رس��ائل را زیر نظر مرحوم استاد 
محقق داماد از اس��اتید طراز اول حوزه علمیه قم گذراند و در سال 
١٣٢٤ ک��ه آیت اهلل بروجردی از بروجرد به قم آمد در کالس درس 
ایش��ان حضور یافت و ١٦ سال توفیق ش��اگردی بزرگترین مراجع 

تقلید وقت را به دست آورد.
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شناسنامه
 چطور شد كه وارد حوزه شديد؟ 

پا به پای پدرم در مزارع اطراف روستا کار می کردم و شب 
ها با او به نماز جماعت می ایستادم. پدر نذر داشت اولین فرزند 
پسرش سرباز امام زمان )عج( شود. وقتی پدر خواسته اش را 
با من در میان گذاش��ت، راهی اصفهان شدم تا رخت طلبگی 
بپوشم و پدرم را به خواسته اش برسانم. در حوزه با همه مشغله 
های درسی، نگران تنهایی پدر بودم و هر پنج شنبه با تعطیلی 
درس و حوزه علمیه به روستا می رفتم تا کمک حالش باشم. 
پدر سواد مکتب خانه ای داش��ت و از من سئوال می پرسید تا 
مطمئن باشد مفاهیم دین را خوب یاد می گیرم. طلبه جوانی 
بودم. وصف تعلیمات حوزه علمیه قم را ش��نیدم و برای درس 
طلبگی به قم رفتم. در آن روزها هنوز درسم را به پایان نرسانده 
ب��ودم، داوطلبانه برای تبلیغ علوم دینی به روس��تاهای دور و 
نزدیک می رفتم. بعد از وقایع خرداد سال ١٣٤٢ آتش مبارزات 
انقالبی در تهران تندتر شد وحاج آقا برای قرار گرفتن در متن 
این مبارزات با وجود عش��ق و عالقه اش به ش��هر قم، به دفتر 
امام )ره( مراجعه و درخواس��ت کردم در مساجد تهران مأمور 

به خدمت شوم.
   نام مسجد جامع ابوذر با نام شما گره خورده است. 

دليل اين موضوع را چه می دانيد؟
وقتی به عن��وان امام جماعت  به مس��جد جام��ع ابوذر پا 
گذاش��تم، این مس��جد گمنام و دورافتاده بود. اما در جریان 
مبارزات  دوران انقالب، رفت و آمد روحانیون و مبارزان برجسته 
ای که از همدوره ه��ا و هم حجره هایم بودند، س��ازمان های 
امنیتی را متوجه اهمیت این پایگاه مبارزاتی کرد. به بچه های 
مسجد سفارش کرده بودم، اگر دستگیر شدند، من را به عنوان 
عامل تحریک خود معرفی کنند و تکرار نام��م در پرونده ها، 
مراجع امنیتی وقت را نسبت به من و رفت و آمدهایم حساس 

کرد. اما دست به اقدامی نزدند.
  هيچ وقت اين فعاليت ها برايتان مشکل ساز نشد؟

اوج فعالیت هایمان بعد از شهادت آقا مصطفی، فرزند امام 
)ره(، سخت ساواک را عصبانی کرد. با وجود فشارهای حکومت 
و ممنوعیت مجلس ترحیم برای ایش��ان، بدون ذره ای تردید 
تصمیم گرفتم در مس��جد ابوذر با امضا، حمایت و شرکت ٤٠ 
روحانی و حضور سخنرانانی مانند مرحوم فلسفی برای ایشان 
مجلس ترحیم برگزار کن��م. وقتی در ت��دارک مقدمات این 
مجلس بودم، شبانه دس��تگیر و بعد از دوره ٤ ماهه ای که در 
سلول های انفرادی به سر بردم، به ٣ سال زندان محکوم شدم. 
همان روز اول که مبارزات را شروع کردم، می دانستم ممکن 
است چنین بشود یا حتی بسیار بدتر از آن اما مهم نبود؛ مهم 
هدف و راهی بود که انتخاب کرده بودیم. حاضر بودم جانم را 
برای حمایت از امام و انقالب هم بدهم تحمل حبس که چیزی 
نبود. در اولین روزهای زندان، از حضور بزرگانی مانند آیت اهلل 
طالقانی، منتظری و الهوتی در یک��ی از بندهای زندان باخبر 

 ۱۳۱7 
در توابع اصفهان 

 ۱۳۲۳ به دنیا آمد
به مکتبخانه

رفت

 ۱۳۳۱ 
وارد حوزه 
علمیه شد

 نــذری که درزندان
ساواک قبول شد

 کوتاه از زندگی پربرکت و مبارزات روشنگرانه
حجت االسالم والمسلمین »رضا مطلبی«

زمانی كه  حجت االسالم »رضا مطلبی« به مسجد جامع ابوذر آمد سال 1354؛ 
روحانی جوانی بود. مدتی نگذش��ت كه نام اي��ن روحانی فارس زبان در محله 
آذری نشين ابوذر بر سر زبان ها افتاد.  منبرش طرفدارانی پروپا قرص پيدا كرد. 
روش��نگرانه و منطقی س��خنرانی و دست رژيم پهلوی را رو می كرد. اوايل انقالب كه بازار شايعه 
پراكنی درباره مس��ئوالن توسط منافقان داغ بود، جلس��ات سخنرانی كه توسط حجت االسالم 
مطلبی با هماهنگی حزب جمهوری اس��المی در مس��جد ابوذر برگزار می شد آب پاكی را روی 
دس��ت معاندان و منافقان می ريخت. اكنون دفتر حاج آقا مطلبی كه روزی مركز فعاليت های 
سياس��ی بود، از 40 سال پيش تاكنون همچنان محل گره گشايی نمازگزاران و مراجعان به اين 

مسجد بنام شهر تهران است. 

نعیمه جاویدی
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شدم، نذر روزه کردم تا با آنها همبند شوم و شکر خدا 
خیلی زود این اتفاق افتاد. 

  خانواده تان در اين م�دت چه می كردند، 
اجازه مالقات داشتيد؟

پدرم تنگی نفس داش��ت. خواستم در بیش از یک 
سالی که در زندان بودم، به مالقاتم نیاید تا مبادا اذیت 
شود. شبی که آزاد شدم شب  تلخی بود؛ هرگز یادم نمی 
رود. از سر کوچه با دیدن چراغ توری هایی که جلوی  
منزلمان آویخته بودند، متوجه شدم اتفاقی افتاده که 
من  بی خبر مانده بودم. وقتی به خانه رسیدم؛ فهمیدم 
همان چیزی که دوس��ت نداش��تم اتفاق افتاده است. 
پدر با حسرت دیدارم از دنیا رفته و به توصیه سازمان 
امنیت در غربت و بدون مجلس ترحیم به خاک سپرده 

شده بود.
  بعد از پيروزی انقالب ش�ما يکی از چهره 
های مورد وثوق نظام جمهوری اس�المی ايران 

هستيد، كمی در اين باره بگوييد.
 به شکرانه الهی، لطف دارید. بعد از پیروزی انقالب 
اس��المی به عضویت جامعه روحانیت مبارز درآمدم و 
به سمت قائم مقامی سازمان تبلیغات اسالمی کشور 
منصوب شدم. در پی برنامه های فرهنگی و تبلیغاتی 
من و آیت اهلل جنتی درش��عبات ش��هری و روستایی 
سازمان تبلیغات کش��ور، به لطف خدا مورد اعتماد و 

تأیید امام )ره( قرار گرفتیم.
 شما هميش�ه از 6 تير 1360؛ ترور نافرجام 
رهبر معظم انقالب و آن حادثه تلخ در مس�جد 
جامع ابوذر به عنوان تدبيری الهی ياد می كنيد.

روزهای تیرماه س��ال ٦٠، روزهای سخت و تلخی 
برای یاران و دوس��تداران انقالب اسالمی بود؛ هر روز 
سنگ خصم  دش��منان، این انقالب نوپا را هدف قرار 
می داد تا عرصه را بر آرمان های ملت که با تحقق آن، 
استکبار را به خاک نشانده بود، تنگ تر کند. در مسجد 
ابوذر هم مانند پایگاه های فعال دینی آن زمان جلسات 
سخنرانی روش��نگرانه با حضور چهره های شاخصی 
مانند آیت اهلل خامنه ای برگزار م��ی کردیم. در یکی 
از این جلس��ات آن اتفاق افتاد. ترور نافرجام آیت اهلل 
خامنه ای مدظله العالی، در مسجد جامع ابوذر به هنگام 
سخنرانی  توسط یکی از گروهک های منافق در ٦ تیر 
ماه همان سال یا انفجار مهیب بمب، در فردای همان 
روز در دفتر حزب جمهوری اسالمی و شهادت ٧٢ نفر 
از یاران انقالب از جمله ش��هید بهشتی خاطره هایی 
اس��ت که کام ملتی انقالبی را تلخ ک��رد. در آن میان، 
اما آنچه تحمل آن لحظات س��خت را ممکن می کرد، 
تدبیر خدا بود که تیر منافق��ان و بدخواهان انقالب را 

به سنگ  نش��اند و مکرشان را به خودش��ان بر گرداند. 
آینده نهال انقالب که تنها ٣ سال از عمرش می  گذشت 
با رحمت و مشیت الهی گره خورد و نه تنها، ترور آیت 
آهلل خامنه ای با بهبود ایشان نافرجام ماند، بلکه جانشان 
هم از فاجعه ٧ تیر سال ٦٠ در امان ماند )اگر ایشان در 
٦ تیر مجروح نمی شد فردای آن روز؛ ٧تیر در جلسه 
دفتر حزب جمهوری اسالمی شرکت می کرد( ٨ سال 
بعد هم سکان رهبری انقالب به دست این ذخیره الهی، 

سپرده شد.
 حس و حال خود شما در آن ايام چگونه بود؟

بعد از حادثه ٦ تیر در جلس��ه ای که در س��ازمان 
تبلیغات اس��المی تشکیل شده بود، ش��رکت کردم. 
وقتی نوبت به معرفی من رسید با حالت ناراحتی سرم 
را پایین انداختم. ایشان فرمودند: »آقای مطلبی، امام 
جماعت مسجدی را که در آن این اتفاق برایم رخ داد، 
به یاد دارم. مسجد ابوذر مسجد خود ماست. سالم ما 
را به اهالی برسانید. در اولین فرصت به آنجا می آییم.« 
چندی بعد اما ایشان سرزده برای رای دادن به مسجد 

ابوذر آمدند.«
  با اين س�ابقه درخش�ان خدمت به نظام و 
انقالب اسالمی، شنيده ايم ترجيح خود شماست 
كه همچنان در اين منطقه جنوبی شهر بمانيد، 

چرا؟
چند باری، فرصت زندگی در مناط��ق دیگر برایم 
فراهم ش��د آن دوره با س��ال های دوران دفاع مقدس 
همزمان ش��ده بود و ش��هادت جوانان محله که پای 
منبرم قد کشیده بودند و تفنگ به دوش گرفته بودند، 
مرا پایبند اینجا کرد. حتی س��الها بعد از پایان جنگ 
تحمیل��ی و پس از عم��ل جراحی قلبم که پزش��کان 
توصیه کردند در نقطه ای خوش آب و هوا زندگی کنم، 
نتوانس��تم از خوبی هاي مردم این منطقه و خاطرات 
خوب مسجد ابوذر جدا شوم و همچنان این توفیق را 
دارم. با آنکه کهولت سن قوت بدنم را کم کرده اما، هنوز 
به عادت گذشته ها، یک ساعت قبل از وعده های نماز، 
پای پیاده به مسجد می آیم تا اگر قصاب و بقال محله 
دستشان به مسئوالن کشور نمی رسد، حرف دلشان را 
به من برسانند و در رسمی ترین دیدارها با مسئوالن، 

مشکل و خواسته اهالی را مطرح کنم.
  منبر شما در س�ال های جوانی تان، منبر 
مورد عالقه جوانان بوده اس�ت. اكنون چقدر به 
جوانان و آنهايی  كه پای منبرتان می نشينند و 
نمازشان را به شما اقتدا می كنند، توجه داريد؟ 

بارها وقتی برای طرح مس��ائل کالن با مس��ئوالن 
وعده مالقات داشتم، جوانی از اهالی  اینجا را به همراه 

بردم تا پیش از طرح هر موضوعی، حل مش��کالت او و 
امثال او را پیگیری کنم؛ خدمت به مردم وظیفه ما و از 
مهمترین ارکان انقالب اسالمی است. دفترم در مسجد 
جامع ابوذر س��اعتی پس از اقامه نماز ظهر و عصر  باز 
است و بسیاری از اهالی برای حل مشکالت خانوادگی، 
اختالفات فامیلی و محلی یا بازشدن گره های مالی و 
شغلی شان به لطف پروردگار و اعتمادشان من را واسطه 
قرار می دهند. در طول ٤٠ س��ال خدمتم در مسجد 
ابوذر، همیش��ه به اقامه ٣ وعده نماز و جلسات بحث و 
سخنرانی های سیاسی و اخالقی در این مسجد جامع 
مقید بوده ام. وقتی مطلع ش��دم که بسیاری از دانش 
آموزان و دانشجویان اینجا در خانه های قوطی کبریتی 
خود محلی برای مطالعه ندارند، یکی از طبقات مسجد 
را به عنوان مخزن کتابخانه و یک طبقه را سالن مطالعه 

شبانه روزی قرار دادم تا از آن استفاده کنند.
 اگر مايل هستيد از خانواده تان بگوييد، 

ظاهرا فرزندتان هم روحانی است.
پدر ٧ فرزند دختر و یک پسر هستم.  نوه هایم »آقا 
جون« صدایم می کنند. خدا را شکر دامادهای خوبی 
دارم. همه آنها بسیار خوب و دقیق، اصول و دستورات 
دین را رعایت می کنند. یکی از آنها هم روحانی دوست 
داشتنی است. من دامادهایم را مثل محمد می دانم و 
فکر می کنم خدا به من ٨ پسر عنایت کرده است. محمد 
هم روحانی است. زمانی که آیت اهلل مهدوی کنی می 
خواست طلبه ای را برای طلبه ها مثال بزند، می گفت 
مثل محمد آقای مطلبی درس بخوانید. محمد قبل از 
پوشیدن لباس روحانیت، دانشجوی رشته روانشناسی 
بود. او با آن که می خواست بعد از اتمام دوره دانشگاه 
درباره انتخاب مسیر زندگیش تصمیم بگیرد، با صحبت 
های من دانش��گاه را رها کرد و برای ادامه تحصیل به 
حوزه رفت. یک روز ظهر به پسرم گفتم دیگر به کهولت 
سن رس��یده ام و دوس��ت دارم او هم روحانی شود تا 
مسئولیت های دینی من را به س��رانجام برساند. بعد 
از چند روز فکر کردن به من گف��ت می خواهد طلبه 
شود. من مدیر حوزه علمیه مروی بودم برای آن که بی 
مالحظات و نرمش اساتید درس بخواند، او را به حوزه 
علمیه آیت اهلل مجتهدی فرستادم. سفارش کردم در 
حجره طلبه ها و در حوزه علمیه به صورت شبانه روزی 
زندگی کند تا بهتر درس بخواند. محمد آقا چند سالی 
است به جای من نماز صبح مسجد جامع ابوذر را اقامه 
می کند. ٥ فرزند دخترم هم تا مقاطع کارشناس��ی و 
کارشناس��ی ارش��د تحصیل کرده اند و درحال ادامه 
تحصیل یا اشتغال هستند. خدا را برای داشتن خانواده 

ای مومن و فرزندانی صالح شکر می کنم.

 ۱۳۴0 
تشکیل 

خانواده داد

 ۱۳۵۴ 
امامت جماعت 
مسجد ابوذر را 
برعهده گرفت 

 ۱۳۵6 
توسط ساواک 
دستگیر شد

  ۱۳60 
به عنوان قائم مقام 

سازمان تبلیغات 
اسالمی کشور 

منصوب شد

  ۱۳60 
 مدیریت حوزه علمیه 

مروی را برعهده گرفت 
و عضو جامعه روحانیت 

مبارز شد
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ستارگان

انس با قرآن در مساجد
شبهات را بی اثر می كند

امام جماعت مسجد الرضا)ع( در گفت وگو با ماهنامه مسجد: 

 به عن�وان مقدمه از خودتان و فعاليت هايت�ان در فضاي قرآني و 
مسجدي كه االن امام جماعت آن هستيد، شروع كنيد؟ 

حدود ١٧، ١٨ سال پیش در مدینه منوره)در مسجدالنبي)ع(( بودم و گروهي 
از نوجوانان و جوانان را دیدم که مشغول قرائت و حفظ قرآن بودند؛ در مدینه، 
فکرم معطوف به آن نوجوانان و جواناني شد که دوست داشتم من هم مثل آنها 
آیات قرآن را با لحن و آواي زیبا و ترتیل خوش حفظ مي کردم! به خودم گفتم ما 
هم مي توانیم یک دوره تفسیر قرآن را به زبان نوجوانان و جوانان بنویسیم و به 
واسطه آن جامعه ما هم با فرهنگ قرآني آشنا مي شود؛ مردم ما هم در زندگي 
فردي و اجتماعي ش��ان از کالم نور که موجبات سعادت بشر را فراهم مي آورد، 
بهره مند ش��وند. این آرزو در ذهنم متبادر مي شد که چه مي شود همه مردم با 
کالم خدا آشنا مي شدند و کالم الهي را به عنوان شناسنامه خود قرار مي  دادند و 
نوراني مي شدند و چه مي شد که قرآن را خوب بخوانیم، بفهمیم و تدبّر کنیم و 
آن را در زندگي روزمره مان پیاده کنیم. همین گونه فکرم درگیر و مشغول بود که 

نگاهم به آیت اهلل ابراهیم امیني افتاد و به محضر ایشان رسیدم. 
پس از سالم و احوالپرسي، اندیشه ها و افکار متبادر شده خود را با ایشان در 
میان گذاش��تم و از حوزه ها، مساجد و علما گالیه کردم که چرا براي همگاني 
شدن قرآن تالش نمي کنند؟! چرا براي انگیزش جوانان و نوجوانان به مفاهیم 
عالی��ه قرآني تالش وافري ندارند؟! چرا علما و مفس��رین ما براي فهم و درک 
صحیح قرآن براي همگان تفس��یر به روزي نمي نویسند؟! معظم له با بزرگواري 
و متانت همه صحبت هاي بنده را گوش دادند و فرمودند: »شما خودتان شروع 
کنید!« پس از این گفت وگو آن هم در کنار قبر مطهر حضرت رس��ول اهلل)ص( 
تصمیم گرفتم به طور جدي وارد این میدان ش��وم. از همان لحظه حفظ قرآن 
را در دس��تور کار قرار دادم و بحمداهلل آیات و سوره هاي زیادي را حفظ کردم؛ 
پس از بازگشت از سفر، تصمیم گرفتم بحث تفسیر قرآن را آغاز کنم و با این 
بضاعت علمي اندک وارد مباحث تفسیري شدم. از آن تاریخ تاکنون که در سال 
٩٥ هستیم توانستم سه دوره قرآن را تفسیر کنم و االن دوره چهارم آن است 
که به س��وره قمر جزء ٢٧ رسیدیم و این تفسیر هر شب غیر از پنجشنبه ها و 
جمعه ها بعد از نماز مغرب و عشاء یک صفحه پس از قرائت قرآن کریم توسط 
خودم حدود ٣٠ تا ٣٥ دقیقه مباحث تفسیري مطرح مي شود. جالب اینجاست 
تفسیر را ابتدا با سه، چهارنفر شروع کردم اما امروز بیش از دویست نفر از آقایان 
و خانم ها از هر سن و هرگونه سطح تحصیالتي در جلسه شرکت مي کنند. هر 
ش��ب شاهدیم که پدري با پسر و مادري با دختر و اعضا خانواده در این جلسه 
ش��رکت مي کنند و همه همدیگر را به آمدن در جلسه تفسیر قرآن تشویق و 
ترغیب مي کنند. بنده و نمازگزاران آنقدر به این جلسات اهمیت ویژه اي مي دهیم 
که هرکجاي استان تهران باشم خودم را به مسجد مي رسانم و اگر احیاناً شبي 
جلسه قرآن به دلیل مسافرت، جلسه و بیماري تعطیل شود به نوعي اعتراض 
مردم را مي شنویم که »اي بابا امشب جلسه قرآن نداریم« و با تعجب این جمله 
را به یکدیگر مي گویند. در شأن نزول آیات، تحلیل مناسبي از وضعیت اجتماعي، 
سیاس��ي، فرهنگي، اقتصادي و تاریخي با استفاده از روایات و جمالت بزرگان 
دیني و بیان لغات و ریش��ه آن و همچنین ترجمه کلمه به کلمه قرآن و پیام 
آیه و درس هایي که از آیه مي شود آموخت و عبرتي که مي شود از آیات گرفت؛ 
برداشتي که از آیات مي توان داشت در واقع به نوعي اندیشیدن در مفاهیم و تدبّر 

قرآن كريم و مسجد از آغاز شكل گيري اسالم تا به امروز دو ركن 
جدايي ناپذير و مكمل يكديگ�ر بوده اند و همواره به عنوان دو عامل 
مهم و مؤلفه بس�يار تأثيرگذار در بس�ط و  تروي�ج فرهنگ و معارف 
ناب اسالمي نقش بسيار مؤثر و عميقي را ايفاء كرده اند. قرآن كريم ظرفيت بسيار 
باالي�ي در برنامه ريزي و ارائ�ه برنامه اي جامع و مدون براي تمامي مس�لمانان در 
س�طح مس�اجد دارد. الزم است فعاليت هاي قرآني در مس�اجد به روز شود تا در 
مقابل، حضور افراد با س�اليق و روحيات متفاوت فراهم ش�ود. »مس�عود مرادي« 
سال ها قبل در مسجدالنبي آرزو مي كرد روزي در آشنايي و  ترويج جامعه فرهنگ 
قرآني نقش مؤثري را ايفا كند؛ در مواجهه با آيت اهلل اميني تصميم جدي گرفت تا با 
تفسير قرآن وارد ميدان تبليغ و  ترويج اين فرهنگ شود. االن دوره چهارم تفسير 
قرآن را انجام مي دهد و بيش از 200 نفر به مسجدالرضا)ع( مي آيند و مشتاق درک 
و فهم اين معارف ناب و ارزشمندند. او اعتقاد دارد همه بايد از ظرفيت هاي مساجد 
براي  ترويج آموزه هاي قرآني و توسعه فرهنگ ديني بهره ببرند چرا  كه مساجد با 
توج�ه به تن�وع فعاليت هاي خود مي توانند عالوه بر جذب مخاطبان خاصه قش�ر 
جوان تأثير بس�زايي داشته باش�ند و فرهنگ ديني را در جامعه نهادينه كند. اما 
حاج آقا براي جذب مخاطبان هم در ابتداي حضور در مسجدالرضا)ع( با مشكالتي 
مواجه بود كه از جمله مهم ترين آن مي توان به مس�يحي بودن مردم محله، وجود 
مساجد مختلف در اطراف محله و اينكه تعداد نمازگزاران به اندازه انگشتان دست 
هم نبودند و پيگيري و برگزيدن احترام و ارج و قرب جايگاه به نمازگزار باعث شد 
تا امروز تا دم درب شبس�تان افراد بيايند و نماز خودش�ان را در مسجدالرضا)ع( 
اقامه كنند. در ادامه گپ وگفت ماهنامه مسجد با حجت االسالم والمسلمين مرادي 

امام جماعت مسجدالرضا)ع( را مي خوانيد. 
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آیات براي شنونده است، بیان مي شود. آن چه براي من 
در این تفسیر مهم است؛ اول: قرائت صحیح قرآن با صوت 
خوش و جذاب و دلنش��ین، دوم: ترجمه صحیح آیات، 
سوم، تفسیري با بیاني س��اده، شیوا و با درک موقعیت 
سني مخاطبان و س��طح تحصیالت آنها و ارائه مطالب 
و موضوعات مختلف به صورت دسته بندي شده، چهارم، 
آشنایي مخاطبان به مباحث عقیدتي، اخالقي، تربیتي 
و عمل��ي کاربردي به آیات که بتوانیم آیات را در زندگي 
روزمره مان پیاده کنیم؛ چون قرآن درس تربیت اس��ت، 
عقل انس��ان را روش��ن مي کند و براي همه عموم قابل 
فهم و درک اس��ت؛ یعني در واقع ه��م براي فرزانگان و 
دانشمندان و هم براي متوسطین جامعه و کساني که از 

علم و سوا بهره اي ندارند، راهگشاست. 
  مساجد در  ترويج فرهنگ قرآني چه نقشي 

را ايفا مي كنند؟ 
اگر نگاهي به قرآن داش��ته باش��یم حدود ٢٦ مرتبه 
کلمه مسجد و مش��تقات آن در قرآن آمده است؛ قرآن 
اولین کتاب مقدس��ي است که در محیط پاک مسجد، 
وارد مي ش��ود و به عنوان یک منبع عظیم و بسیار مهم 
همه مردم از آن بهره مند مي ش��وند. قرآن و مس��اجد از 
ابتداي حکومت اس��المي و همین ط��ور در عصر بعثت 
دو رکن اساسي بسیار مهم و تأثیرگذاري بودند و نقش 
بسزایي در جامعه ایفا کردند. همه ما باید از ظرفیت هاي 
مس��اجد در جهت  تروی��ج آموزه هاي قرآني و توس��عه 
فرهنگ دیني اس��تفاده بهینه کنیم. مساجد با توجه به 
تنوع فعالیت هاي خود مي توانند عالوه بر جذب مخاطبان 
به ویژه قش��ر جوان تأثیر بسزایي داشته باشد و فرهنگ 

دیني را در جامعه نهادینه کند. 
مس��اجد نقش مهم و محوري در کشف و شناسایي 
اس��تعدادهاي قرآني و تربیت آنه��ا مي توانند ایفا کنند. 
جوانان مي توانند در همین مساجد با قرآن مأنوس شوند 
و بس��یاري از ش��بهات، بدعت ها و خرافات را در جامعه 
بي اثر کنند. مس��اجد مي توانند نقش بسزایي در  ترویج 
فرهنگ و دانش داشته باشند و این به دلیل پیوند عمیق 
مردم با مس��اجد است که مس��اجد جایگاه ویژه اي در 
میان مردم دارد و به عنوان پایگاه هاي مستحکم معنوي، 
آموزشي و فرهنگي مي باش��ند. در واقع مساجد باید به 
پاتوق هاي فرهنگي قرآني تبدیل ش��وند. باید قرآن وارد 
زندگي روزمره بشود و با  ترویج آموزه هاي ناب و ارزشمند 
این کتاب آسماني و الهي بتوانیم زمینه  هاي توسعه همه 

جانبه را فراهم آوریم. 
  كمي از وضعيت مسجدتان بگوييد و اينکه 

موقعيت آن چگونه است؟ 
مسجدالرضا)ع( در بهار ش��مالي از نظر جغرافیایي، 
فرهنگي و اجتماعي بس��یار منطقه خاصي اس��ت؛ اوالً 
مجموعه منطقه را ساکنان مسیحي تشکیل مي دهند. 
ثانی��اً به خاطر منب��ع آب و فاضالب روبه روي مس��جد 
به ش��عاع چندین هکتار خالي از س��کنه است. ثالثاً در 
اطراف این مس��جد، مس��اجد مختلف که ساکنان آنها 
مسلمان هس��تند، وجود دارد مثل مس��جد الجواد)ع( 
خرقاني، حجت بن الحسن، جاوید و.... سال ٨٠ � ٨١ وقتي 
این جانب وارد مس��جد ش��دم حدوداً تعداد نمازگزاران 
آنجا به اندازه انگش��تان دو دس��ت هم نمي رسید اما در 
حال حاضر به فضل الهي و عنایت حق تعالي موقع نماز 
صفوف نمازگزاران به صورت متراکم، انبوه و تا دم در مملو 
از نمازگزاران اس��ت که همه اینها موهبت و فضل الهي 
است. تمام سعي من این است که آنچه براي مردم بازگو 
مي کنم حداقل یک بار آنها را خودم عمل کرده باش��م و 
یکي از کارهایم صبر، استقامت، بردباري و پایداري است؛ 
همین که هر شب یک صفحه قرآن را بدون وقفه تفسیر 
و هم��ه مطالب خود را روي کاغذ یادداش��ت مي کنم و 
ای��ن وقت زیادي را هر روز از من مي گیرد. در یک کلمه 
باید گفت ما در مس��جد همه همدیگر را دوست داریم 
و به همدیگر عشق مي ورزیم. بیشترین جاذبه اي که در 
مسجد ایجاد شده از سه ناحیه است؛ اول: قرائت نماز با 
صوت و گاهي سوره هاي بلند، دوم، تفسیر قرآن و سوم 

رفتار دوستانه امام و مأموم. 
 يکي از مطالبات مقام معظم رهبري)مدظله( 
توجه جدي به جلس�ات تالوت ق�رآن و توجه به 
جلسات تالوت قرآن مجلسي است؛ در اين راستا 

مشخصاً چه برنامه اي در دستور كار داريد؟ 
یکي از راه هاي برطرف ش��دن مش��کالت جامعه و 
معضالت زندگي بش��ر آشنا شدن با قرآن است؛ هرچه 
م��ردم با قرآن نزدیک تر ش��وند و انس بگیرند، در واقع 
روح و روان ش��ان را با ق��رآن مأنوس مي کنند. اینها در 
جامعه تأثیر بس��زایي خواهد داشت و انسان روز به روز 
به سعادت خواهد رسید و معضالت و مشکالت جامعه 
کمتر خواهد شد. اگر تالوت قرآن زیبا و با صداي خوش 
و هنرمندانه انجام گیرد؛ یعني در واقع به گونه اي تالوت 
شود که انسان احساس کند گویي قرآن همین االن در 
قلوب انسان ها نازل شده، بسیار تأثیرگذار است. وقتي 
مي بینیم قاریان عزیز قرآن را به س��بکي زیبا و جاذب 
در مجالس مختلف تالوت مي کنند، دل ها نرم و اشک 
از دیدگان شنونده و بیننده سرازیر مي شود، این توفیق 
بزرگ الهي اس��ت. این مس��جد نیز با دعوت از قاریان 
ممتاز این گونه برنامه ها را در فواصل مختلف سال برگزار 
مي کن��د و البته این کار در جامعه ما به صورت یک امر 
عمومي درنیامده و یکي از راهکارهاي مناسبي است که 
مي تواند خیِل عظیم جوانان، نوجوانان و شیفتگان قرآن 

را به مساجد سوق دهد. 

شیوه برخورد امام و مأموم

من سعي کرده ام روابط امام جماعت و مأمومین به صورت احترام آمیز باشد و حدود یک ساعت 
قبل از اذان خودم را به مسجد مي رسانم؛ با توجه به مشغله فراوان کاري، تدریس و... و مسافت زیاد 
منزل با مسجد که حدود ٢٥ کیلومتر است جزء اولین کساني هستم که وارد مسجد مي شوم و در 
داخل شبستان مسجد کنار درب ورودي یک صندلي و میز کوچکي گذاشتم و پنجره اي کوچک 
که به حیاط مس��جد باز مي ش��ود و مي نشینم. براي احترام هر فردي که وارد مسجد مي شود به پا 
مي خیزم، با او دس��ت مي دهم و احوالپرس��ي مي کنم و اگر روز گذشته به مسجد نیامده باشد از او 
علت نیامدن را سؤال مي کنم. اگر غیبت او به مسجد چند روز شده باشد حتماً با او تماس مي گیرم 
و جویاي حالش مي شوم و اگر بیمار شده باشد به عیادت او مي روم و با خوش رویي و ایجاد رابطه 
عاطفي خاصه با جوانان و نوجوانان، برخورد مي کنم و در هنگام نماز روي س��جاده روبه روي مردم 
مي نش��ینم و هیچ گاه پشت به مردم نمي کنم جز در هنگام نمازجماعت! در هنگام پاسخگویي به 
شبهات و پرسش هاي آنها سعي مي کنم سؤال آنها را دقیق گوش کنم و اگر توانایي پاسخ گفتن را 
داشته باشم پاسخ الزم را ارائه مي کنم و اگر نیاز به مطالعه بیشتر داشته باشم به آنها مي گویم اگر 

اشکالي ندارد ان شااهلل که فردا پاسخ شما را خواهم داد. 
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همایش
كاركرده��اي  داراي  اس��الم  مس��اجد درصدر 
گوناگون عبادي، سياس��ي، اجتماعي، فرهنگي، 
آموزش��ي، تربيت��ي، ادب��ي، تبليغ��ي، درماني، 
اقتصادي و قضايي بودن��د و بنابر احاديث و روايات در عصر ظهور 
اين كاربردها تداوم خواهد داش��ت و مساجد در عصر ظهور نقش 
دانش��گاه قرآن را ايفا مي كنند. مسجد در وهله نخست براي اداي 
فريضه نماز اس��ت اما محدود به آن نيس��ت و ساير عبادات را نيز 
مي توان در مس��جد به جا آورد؛ آموزش قرآن و معارف اس��المي از 
اين جمله اس��ت. به تعبير امام جماعت مسجد شارعي هنر   ترويج 
فرهن��گ قرآني در اين اس��ت كه با يك طراحي س��اده اما زيبا و 
جذاب، بت��وان آموزه هاي قرآني ناب را به همس��ايگان و مجاوران 
مسجد اشاعه داد و آنان را با فرهنگ اسالمي قرآن مجيد آشنا كرد. 
حامد فاضلي را برخي به لقب تهراني هم مي شناسند؛ او 20 سالي 
اس��ت كه در جامه طلبگي به وعظ و 13 س��ال هم هس��ت كه در 
مسجد شارعي به اقامه نماز و   ترويج شعائر ديني مي پردازد. او پس 
از گذراندن دوره تربيت مربي حفظ قرآن كريم و تدريس و حضور 
مؤثر در محافل مختلف و عملكرد موفقيت آميز فعاليت هاي قرآني 
مسجد به عنوان يكي از امامان جماعت  موفق در عرصه قرآن كريم 
انتخاب شد. با حجت االسالم والمسلمين حامد فاضلي امام جماعت 
مس��جد ش��ارعي درباره نقش مس��اجد در   ترويج فرهنگ قرآني، 
چگونگي برگزيده ش��دن، فعاليت هاي قرآني مسجد و توصيه هايي 
براي استمرار موفقيت امامان جماعت  ديگر مساجد همكالم شديم. 

و  خودت�ان  از  مقدم�ه  به عن�وان   
فعاليت هايتان در فضاي قرآني و مسجدي كه 

االن امام جماعت آن هستيد، شروع كنيد؟ 
٢٠ س��ال اس��ت طلبه ش��ده ام و ١٣ سال در 
مسجد ش��ارعي به اقامه نماز و   ترویج شعائر دیني 
مي پ��ردازم. در س��ال ١٣٨٠ در دوره تربیت مربي 
حفظ قرآن به یکي از مؤسسات قرآني شهر تهران 
رفتم و موفق به حفظ کل قرآن در طول یک س��ال 
ش��دم؛ االن دو سال از آن دوره مي گذرد و بنده در 
همان مؤسس��ه به کسوت استادي درآمده ام. البته 
عالوه ب��ر حفظ قرآن، آموزش حفظ حجمي قرآن 
را نیز تجربه کرده ام. همچنین با توجه به عالقه اي 
که به مباحث قرآني داش��تم در کنار مش��غله هاي 
طلبگ��ي و گرفتاري ه��اي روزم��ره از فرصت هاي 
فراغت اس��تفاده کرده و در دانشگاه رشته الهیات 
علوم قرآن و حدیث تحصیل کردم و موفق به اخذ 

مدرک کارشناسي این رشته شدم. 
مسجد ش��ارعي که االن به عنوان امام جماعت، 
خدمتگزار مؤمنین و مؤمنات هس��تم مس��جدي 
اس��ت با قدمت ٦٠ س��اله که داراي س��ابقه خوب 
قرآني اس��ت. از فضایل این مسجد همین بس که 
عنوان »ش��بي با قرآن« به دلی��ل برگزاري اولین 
همایش قرآني کش��ور در اوایل انقالب در مسجد 

شارعي، برجسته شد. 
 ضم�ن اش�اره ب�ه فعاليت ه�اي قرآني 
مس�جدتان، بفرمايي�د مس�اجد در   تروي�ج 

فرهنگ قرآني چه نقشي را ايفا مي كنند؟ 
مسجد شارعي یک فضاي مقدس و نوراني است 
که بنده هم همچون اکثر نمازگزاران از عبادت در 
آن احساس خاصي دارم؛ از آنجا که اداره این فضاي 
متبرک از وظایف بنده است لذا تصمیم گرفتم در 
وهل��ه اول روح قرآن را در اخالق ش��خصي خودم 

نهادینه کنم و بعد از آن در مس��جد با دوس��تاني 
که داراي ُخلق قرآني باشند، همکاري کنم. بدون 
اغراق مي گویم هیئت امنا مسجد همگي به مراتب 
بیش از بنده با قرآن مأنوس هس��تند. در کنار این 
فضاي قرآني فعالیت هاي قرآني دیگري هم انجام 
مي شود که مي توان به تالوت قرآن همراه با ترجمه 
هفته اي دو بار توس��ط استاد کرمي اشاره کرد که 

بسیار فضاي معنوي در مسجد ایجاد مي کند. 
در مورد نقش مساجد در   ترویج فرهنگ قرآني 
بنده معتقدم اگر مدیران مسجد به مفاهیم واقعي 
قرآن اش��راف داشته باشند با ایجاد الگوي اسالمي 
در مسجد مي توانند فرهنگساز واقعي زندگي مردم 
محله خود باشند که این امر در تمام عرصه ها قابل 

تحلیل است. 
 ش�يوه امام جماعتي شما در مسجدتان 
چگونه اس�ت؛ آيا براي پرورش نسل جديد و 

 امام جامعت بايد به مسجد 
و منازگزارانش عشق بورزد

امام جماعت منتخب قرآني مسجد شارعي 
در گفت وگو با ماهنامه مسجد: 



69 شعبان المعظم 1437 / 

جذب جوانان به نماز اول وقت برنامه خاصي 
داريد؟ 

مسجد ش��ارعي نوراني تر از آن است که شیوه 
امام��ت بنده تأثیر بس��زایي در جذب مؤمنین به 
مس��جد داشته باشد! اما مي توانم ادعا کنم خودم 
به این امر واقفم که امام جماعت باید به مسجد و 
نمازگزارانش عشق بورزد تا بتواند محبت مؤمنین 
را به مس��جد جلب کند؛ حت��ي در زمان هایي که 
توفیق حضور در مسجد را ندارم، دلم براي مسجد 
ش��ارعي و نمازگزارانش تنگ مي ش��ود، این مهم 
به نظرم الفباي ارتباط امام جماعت با مس��جد و 

نمازگزاران مسجد است. 
براي پرورش نس��ل جدید و جذب جوانان به 
نماز اول وقت بنده از روش هاي کلیشه اي موجود 
اس��تفاده نمي کنم بلکه معتق��دم جوانان نگاه به 
بزرگ تره��ا مي کنند و این میانس��االن و افراد با 
تجربه ما هستند که جوانان را به مسجد مي آورند. 
لذا س��عي کردم به جذب افراد میانس��ال بپردازم 
که هر پیر در خانواده، محله و محل کار با جوانان 
بسیاري هم کالم مي شوند و چه بسا کالم آنها بر 
روي جوانان و جذب ش��دن آنها به مس��جد تأثیر 
بیشتري از چندین منبر بنده داشته باشد که الزم 
اس��ت این مهم حتماً مورد اهتمام سیاستگذاران 

فرهنگي هم قرار گیرد. 
 چطور ش�د به عنوان يکي از منتخبان 
قرآن�ي مس�اجد ته�ران برگزيده ش�ديد و 
در چه رش�ته اي و با چه ش�يوه هايي به اين 

موفقيت دست پيدا كرديد؟ 
این انتخاب ظاهراً به خاطر ش��خصیت قرآني 
ام��ام جماعت مس��جد توس��ط مس��ئوالن مرکز 
رسیدگي به امور مساجد انجام شد که الزم است 
از حجت االسالم علي اکبري رئیس مرکز رسیدگي 
به امور مس��اجد به خاطر اهتمام ویژه به مباحث 
قرآني تش��کر کنم. اما براي کساني که تازه قصد 
پیمودن این راه را دارند این توصیه را دارم که در 
وهله اول باید نیت خودش��ان را خالص کنند. به 
هدف شان اعتقاد داشته باشند که نابرده رنج گنج 

میسر نمي شود. 
حافظ کل قرآن ش��دن هم انگیزه مي خواهد و 
هم سختي و پش��تکار فراوان مي طلبد. اما ارزش 
همه این س��ختي ها و مش��قت ها را دارد؛ چراکه 
ابتدایي ترین ابزار کار مبلّغ دین و مدیر مس��جد، 
اشراف و فهم قرآن کریم است. بنده زندگي دنیا و 
شیرین ترین دوره آن یعني جواني ام را وقف قرآن 
کردم تا ب��ه مصداق آیه ش��ریفه »ولینصر اهلل من 
ینصره« از نصرت الهي در ش��دائد برخوردار شوم. 
از این رو عمرم را صرف   ترویج فرهنگ قرآن کردم 
و هم اکنون هم به این سبک زندگي اعتقاد ویژه 

دارم. 
 هدف از   ترويج فرهنگ قرآني چيست 
و در مس�اجد چگون�ه و ب�ا چ�ه رويکرد و 
برنامه هاي�ي مي توان به اين رفتار و فرهنگ 

قرآني دست پيدا كرد؟ 
هدف از   ترویج فرهن��گ قرآني در حقیقت به 

کارگیري دفترچ��ه راهنما و طریقه کارآمدکردن 
مصنوع خدا)انس��ان( که بهترین بس��تر آن خانه 
خدا)مسجد(اس��ت، لذا اگر فقط مس��جد کارکرد 
اصلي خودش یعني   ترویج فرهنگ قرآني را داشته 
باشد بسیاري از معضالت اجتماعي، خود به خود 
در جامعه برطرف مي شود؛ البته تحقق این مهم، 
نیازمند اش��راف مدیران مسجد به مفاهیم قرآن 

کریم است. 
معظ�م  مق�ام  مطالب�ات  از  يک�ي   
رهبري)مدظل�ه( توج�ه جدي به جلس�ات 
تالوت قرآن و توجه به تالوت هاي مجلس�ي 
است. در اين راستا مشخصاً چه برنامه هايي 

را در دستور كار داريد؟ 
همان طور که جلس��ات منبر، دع��اي کمیل، 
دع��اي ندبه و س��ایر مراس��م عب��ادي در جامعه 
نهادین��ه ش��ده و داراي س��لیقه ها و کیفیت هاي 
مختلف اس��ت باید جلس��ات ت��الوت متن کالم 
خدا در جامعه مهجوریت زدایي ش��ود. متأسفانه 
در راس��تاي این هدف ما که شیعه رسول خدا و 
امیرمؤمنان هستیم باید پیشرو باشیم، اما شاهد 
تالش کمتري هستیم و بعضاً متهم به بي توجهي 

به کتاب خدا شدیم. 
هنوز دیر نش��ده ای��ن فرهن��گ را باید طبق 
کالم خدا مثني و فرادي نهادینه کرد. هیچ ایرادي 
ندارد به جاي استفاده از بعضي آهنگ هاي بي محتوا 
در مراسم عروسي از یک قاري قرآن که توانایي به 
وجدآوردن مخاطب را دارد، استفاده کنیم. قرآن 
را از داخل کتابخانه ها به مجالس بردن، مس��تلزم 
فرهنگسازي فردي، خانوادگي و برنامه ریزي کالن 

کشوري و جهاني است. 
 هدف قرآني شما به عنوان امام جماعت 
در پيش�رفت و توس�عه پ�رورش و تربي�ت 
قاري�ان و حافظ�ان قرآن�ي در مس�جدتان 

چيست؟ 
جزئی��ات آن در این مقول��ه نمي گنجد اما اگر 
خداوند عنایت فرماید و عمري عطا کند در آینده 
بن��ا دارم برنامه ری��زي کنم تا هر فرد مس��جدي 
یک ش��خصیت قرآني شود. اگرچه سیاستگذاري 
فرهنگي زمانبر است و ش��اید نتیجه این زراعت 
را آیندگان برداش��ت کنند اما از ما سلب تکلیف 

نمي کند. 
 چطور مي ش�ود در عرص�ه قرآن كريم 
به موفقيت رسيد؛ عالقه مندان به اين حوزه 
بايد در چه مسيري قرار بگيرند تا بتوانند به 

جايگاه برتر دست پيدا كنند؟ 
اگر در مس��یر درس��ت ق��دم برداری��م نتیجه 
موفقیت اس��ت و اگر هدف برگزیده ش��دن باشد 
بای��د راه درس��ت را برگزید؛ ل��ذا بهترین راهکار 
ای��ن اس��ت ک��ه در تمام��ي مراح��ل زندگي از 
راهنمایي هاي بزرگان صاح��ب تجربه بهره ببریم 
که همه جا با راهنما، مس��یر مش��خص مي شود. 
بنده به صورت مس��تمر با استادان بزرگ مشورت 
مي کن��م و به دوس��تان هم توصی��ه مي کنم این 

فرصت ها را مغتنم بشمرند.
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ستارگان
ام��ام صادق)ع( فرمود: »هر کس قرآن بخواند 
در حالي که جوان باشد، قرآن با گوشت و خونش 
آمیخته مي ش��ود.«امام معصوم فرمود: »درجات 
بهش��ت براساس آیات قرآن اس��ت و روز قیامت 
هر کس یک آی��ه بخواند، یک درجه بر او افزوده 
مي ش��ود.« پیامبر اس��الم)ص( فرمود: »مساجد 
ب��راي ق��رآن برپا ش��ده اند.« این روای��ات دالیل 
حجت االسالم »اس��ماعیل عظیمي« براي ایجاد 
مس��جد وی��ژه قرآني اس��ت. »بر این اس��اس بنا 
گذاش��تیم به قرآن در خانه خدا بیشتر بپردازیم. 
در این میان به حفظ قرآن پرداختیم. از آنجا که 
در میان بانوان بیش��ترین انگیزه وجود داش��ت، 
حفظ قرآن را در میان بانوان آغاز کردیم. در این 
کار از همس��رم کمک گرفتم. او خود یک استاد 
قرآني و ش��اگرد مقام معظم رهبري است. براي 
حفظ قرآِن خواهران از او و خواهرشان به عنوان ٢ 
طلبه حافظ قرآن بهره جستیم. این استادان قرآني 
به صورت افتخاري و بدون هیچ چشمداش��تي به 
راه خود ادامه مي دهند. براي قرآن آموزان هم هیچ 
هزینه اي نداشته است. عالوه بر آن فضاي مناسب 

و پذیرایي هم در اختیار آنها قرار مي گیرد.«

برگزاري کرسي هاي تالوت قرآن
حجت االسالم عظیمي از برگزاري کرسي هاي 
تالوت قرآن با حضور حداکثري جوانان س��خن 
مي گوید: “ هر ش��ب بعد از نماز مغرب و عش��ا با 
حضور نمازگ��زاران، یک صفحه از قرآن تالوت و 
در برخي موارد ترجمه هم مي شود. در بسیاري از 
شب ها تفسیر مختصر و مفید در زمان ٢٠ دقیقه 
ارائه مي شود که گاهي با مسائل روز تطبیق داده 
مي شود. روخواني و روانخواني هفته اي یک جلسه 
براي خانم ها و یک جلس��ه ب��راي آقایان برگزار 
مي شود. جمعه آخر هر ماه کرسي تالوت قرآن با 
حضور قاریان مشهور بین المللي همچون استادان 
کریم منصوري و رضائیان برگزار مي شود. برنامه 
ختم قرآن ٣ روز ت��ا یک هفته نیز براي خانم ها 

به صورت دوره اي برقرار است.«

وحدت در مسجد مهم ترین عامل موفقیت
پیون��د میان امام جماع��ت، هیئت امنا، امور 
فرهنگ��ي خواهران و برادران و بس��یج و ارتباط 
آنها با نمازگ��زاران مهم ترین عامل موفقیت در 
مسجد است و این موضوعي است که در مسجد 
موس��ي بن جعفر)ع( به خوبي لمس مي شود و 
حجت االسالم عظیمي و منصور حقیقي فرمانده 
پای��گاه بس��یج و عضو هیئت امناي مس��جد به 

خوبي به آن اشاره مي کنند. 

برنامه هاي مسجد موسي بن جعفر)ع(
اطعام عزاداران حس��یني در تمام ش��ب هاي 
محرم، برخي ش��ب هاي ماه رمضان، ش��ب هاي 
ش��هادت ائمه اطهار، اعی��اد غدیر، مبعث، نیمه 
ش��عبان و... همچنین حضور سخنرانان مطرح 
کشور از جمله ش��یخ حسین انصاریان در تمام 

همان طور كه تمام قواعد موجود در يک جامعه بر پايه قانون استوار است، قواعد در يک حكومت ديني 
هم بر پايه كتاب آن بنا نهاده شده است. قرآن، به عنوان كتاب ما مسلمانان جامع ترين دايره المعارف 
اخالقي، ديني، انساني، اجتماعي و اقتصادي در زندگي است. در اين ميان مساجد به عنوان خانه خدا 
نقش�ي اساسي در شناخت و نشر آيات قرآن دارد. با ذكر اين جمله به تنهايي مي توان به اهم بودن اين مكان مقدس 
پي برد. به گونه اي كه مي توان گفت مساجد محل اداي دين به كتاب اهلل است. ديني كه مي توان با استفاده از آموزه هاي 
آن در همه زمينه ها به حل مشكالت و مسائل مسلمين پرداخت. خوشبختانه قرائت قرآن، تفسير و موضوعات مرتبط 
با آن در همه مساجد جاري و برقرار است. اما هدف گزارش پيش رو معرفي مسجدي است كه به جرئت مي توان گفت 
تالش فراواني در قرآني كردن مسجد و نمازگزاران انجام داده است. مسجدي كه از 4 سال پيش با ورود حجت االسالم 
اسماعيل عظيمي امام جماعت، به همراه بانو اكرم جوشقاني همسر قرآني وي، عماًل محل حفظ و حفظ موضوعي قرآن 
براي دوس�تدارانش ش�ده اس�ت. مهمان ما در اين محفل صميمي قرآني باش�يد، اگرچه نمي توان در اين مجال كوتاه 

عظمت نگاه به قرآن را به قلم يا تصوير كشيد. اينجا مسجد موسي بن جعفر)ع(، مسجد ويژه قرآني است. 

گزارشي از مسجد موسي بن جعفر)ع(؛
 به عنوان یك مسجد ویژه قرآني 

قرآن، مهم ترين 
اولويت مسجد
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ش��ب هاي ماه رمضان، برگزاري دعاهاي 
توس��ل، ندبه، کمیل و س��مات از جمله 

برنامه هاي مسجد است. 

مسجد نمونه در سال 93
مس��جد موس��ي بن جعف��ر)ع( عالوه 
بر اینکه امس��ال به عنوان مس��جد نمونه 
قرآني براي فعالیت ه��اي ویژه قرآني اش 
شناخته شده است، سال ١٣٩٣ به عنوان 
مسجد نمونه به دلیل فعالیت ها و حضور 
چش��مگیر جوانان در مس��جد از س��وي 
رئیس جمهور  روحان��ي،  حجت االس��الم 

برگزیده و تقدیر شده است. 

گوشه اي از زندگي بانوي قرآني
ان��س و دوس��تي اش با ق��رآن به ١٧ 
س��الگي او مرب��وط مي ش��ود. زماني که 
پاي به خانه حاج آقا گذاش��ت و همراه با 
همسر خود از شهر به روستا و از روستا به 
شهر هاي بزرگ س��فر کرد و با تمام توان 
و اراده قلب��ي در کنار حاج آقا ایس��تاد و 
گرچه امروز حجت االس��الم عظیمي از او 
به عنوان مهم ترین عامل موفقیت در حفظ 
قرآن بان��وان نام مي برد ام��ا او همچنان 
خ��ود را ش��اگرد حاج آق��ا مي داند. »من 
دبیرس��تاني بودم، در خانه همسر دیپلم 
را گرفت��م و در ح��ال حاضر به لطف خدا 
سطح ٣ حوزه را به پایان رساندم. من این 
کمک ها را مدیون همسرم هستم. آرامش، 
مهم ترین و اصلي ترین هدیه قرآن به من 

در زندگي ام بوده است.«

ایجـاد گروه هـاي حفـظ و حفـظ 
موضوعي قرآن در میان خواهران

»کار حف��ظ قرآن در می��ان بانوان را با ٢ 
گ��روه آغاز کردیم. با گروه نوجوانان عالوه بر 
حفظ، تفس��یر هم کار کردیم. به دلیل اینکه 

گرایش قرآني من تفس��یر و علوم قرآني بود، 
خودم برعهده گرفتم و گروه بزرگس��االن را 
خواه��رم برعه��ده گرفت. از آبان س��ال ٩١ 
کار حفظ ق��رآن را در میان هر ٢ گروه آغاز 
کردیم. در میان گروه نوجوانان در طول سال 
تحصیلي هر هفته پنجشنبه ها پس از آن ٢ 
روز در هفته و کالس بزرگس��االن ٣ روز در 
هفت��ه حفظ قرآن برگزار مي ش��ود. به لطف 
خدا آذرماه س��ال جاري حفظ قرآن بعد از ٤ 
سال توسط این ٢ گروه به پایان مي رسد که 
بع��د از آن کار تثبیت حفظ را آغاز مي کنیم. 
حدود ٢٥ نفر از خانم هاي خانه دار حافظ ٢٦ 
جزء قرآن و حدود ١٥ نفر از دختران نوجوان 

حافظ موضوعي قرآن هستند.«

اولویت اول موفقیت و نمونه شدن 
مسجد امام جماعت بوده است

این مس��جد در محله س��بالن شمالي 
واقع اس��ت و در حدود ٦٠ س��ال قدمت 
دارد. س��ال ٨٦ تخریب و در مدت ٣ سال 
با کمک خّی��ران و کمک هاي مردمي در 
٧ طبقه ساخته شد. یک طبقه شبستان 
آقایان، ٢طبقه شبستان خانم ها، کتابخانه، 
آشپزخانه، حسینیه و امور اداري از جمله 
بخش هاي مس��جد است. هر ٣ وعده نماز 
در این مس��جد به صورت جماعت برگزار 
فرمانده  مي ش��ود. »منص��ور حقیق��ي« 
پایگاه بس��یج و فعال تری��ن عضو هیئت 
امنا و شورایاري محله است که بازنشسته 
فرهنگ��ي و از س��ال ٥٢ در ای��ن محل��ه 
زندگي مي کند. مي گوید: »محله سبالن 
محله باصفایي اس��ت. وقتي امام جماعت 
 � که در رأس هرم مسجد است � مردم دار 
و والیي باشد، مس��جد نمونه مي شود. تا 
جایي که استقبال نمازگزاران از مسجد و 
برنامه هایش در هر برنامه به ٢٠٠ تا ٣٠٠ 

نفر مي رسد.«

فهیمه جوشقاني: 
حاج آقا مرا به مسجد دعوت کرد

»کارهاي قرآني ام را در مساجد دیگر انجام مي دادم و 
در مؤسسه مکتب القرآن مربي قرآن بودم. به دعوت حاج 
آقا عظیمي به این مس��جد آم��دم. فراخوان حفظ قرآن 
زدیم. از ابتداي قرآن حفظ را در میان بزرگساالن شروع 
ک��ردم. به امید خ��دا آذرماه ختم حفظ ق��رآن به پایان 
مي رس��د. طلبه و سطح ٣ حوزه هس��تم. تمام زندگي ام 

با قرآن عوض شد.«

»اسماء موسیوند« حافظ نوجوان 
حفظ قرآن تأثیر خوبي در یادگیري درسي ام دارد

»١٣ س��ال دارم و از ٤ س��ال پیش با گروه حافظان 
قراني به عنوان نوجوان هم��راه بوده ام. حفظ قران باعث 
شده است تأثیر خیلي خوبي در یادگیري درسي ام داشته 
باشد. حفظ موضوعي بر روي رفتار اجتماعي ام تأثیر گذار 
بوده است. مثاًل وقتي در جمعي هستم و کسي خبري را 
مي دهد آیه س��وره حجرئت با این ترجمه که هر خبري 
که براي تان مي آورند، س��ریع قبول نکنید، برایم تداعي 

مي شود و سعي مي کنم مانند آن را به کار ببندم.«

»فاطمه ملکي« حافظ نوجوان 
قرآن به حافظه ام کمك مي کند

»از کودکي همراه مادرم خانم احمدي فرد به مس��جد 
مي آم��دم و تابه حال هرش��ب ب��راي اقامه نم��از و انجام 
واجبات به مس��جد مي آیم. قرآن تأثی��ر فوق العاده اي بر 
رفتار و درس خواندنم داشته است. مثاًل در مشکالت ذکر 
مي گویم. مثاًل وقتي چیزي را گم مي کنم ذکر »یا معید« 

یعني اي برگرداننده را مي گویم و سریع پیدا مي شود.«

»مونس اسماعیلي« حافظ بزرگسال 
تحت هیچ شرایطي حفظ قرآن را قطع نکردم

»قبل از اینکه وارد کار حفظ شوم با خود مي گفتم اصاًل 
امکان پذیر نیس��ت ولي وقتي وارد شدم، خدا کمک کرد تا 
توانس��تم. آن چنان که حتي در زمان ب��ارداري و بعد از به 
دنی��ا آمدن فرزند به کالس مي آمدم. در زماني که در خانه 
بودم هیچ وقت حف��ظ قرآن را قطع نکردم. صبر و تحمل و 
تربیت فرزندان و آرامش��ي که قرآن در زندگي به من هدیه 
داده اس��ت، با هیچ چیزي قابل مقایسه نیست. اگر درست 

بخوانیم و به کار ببندیم قطعاً زندگي مان تغییر مي کند.«
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اتمل

ساخت مسجد پنبه چي در اواخر دهه سي شروع 
شد و حدود یک سال به طول انجامید. این مسجد 
حدوداً ٤٠٠ متر زیربنا دارد و به گفته هیئت امناي 
مسجد در زیربناي جدید ٢٠٠ متر اضافه مي شود. 
در سال ١٣٣٨ هیئت امناي وقت به اتفاق خدمت 
آیت اهلل العظمي بروجردي رس��یدند و به دس��تور 
ایشان مس��ئول دفترشان آیت اهلل ریحان اهلل نخعي 
به محله امیریه آمد و امام جماعت مس��جد ش��د. 
مرحوم نخعي درباره چگونگي ورودش به مس��جد 
پنبه چي گفت��ه بود: »مرحوم آیت اهلل بروجردي به 
تبلیغ بس��یار اهمیت مي داد. س��عي داشت که از 
طالب فاضل براي تبلیغ در شهرس��تان ها و حتي 
خارج از کشور، اس��تفاده شود. براي همین، هرگاه 
زمینه فراهم مي ش��د، فوري اق��دام مي کرد. بنابر 
تقاض��اي ع��ده اي از مؤمنان تهران که از ایش��ان 
خواسته بودند فردي را براي اقامه جماعت و تبلیغ 
و ارشاد به مس��جد پنبه چي بفرستند، آن مرحوم 
مرا فرس��تادند و در نامه اي خطاب به مردم آن جا 
نوش��تند: »من آقاي نخعي را که مورد اعتماد من 
اس��ت، براي امامت جماعت و تبلیغ و رس��یدگي 
به امور محل، به س��وي شما فرستادم و...« مرحوم 
نخعي تا س��ال ١٣٧٠ امام جماعت مس��جد بود و 
پس از درگذش��ت ایش��ان براي چند سال مسجد 
امام  هاي جماعت  مختلفي را به خود  دید که حجج 

اسالم سیدعلي نجفي، سیدمهدي جعفریان و سید 
عبدالمهدي هاش��مي از آن جمله ان��د. هم اکنون 
حجت االسالم مرتضي عباس��یان از استادان حوزه 
و دانش��گاه امام جماعت این مسجد قدیمي تهران 
را برعهده دارد و مسئولیت بنیاد مهدویت تهران را 

نیز عهده دار است. 

هنوز هم پیشتاز 
در تربیت نیروهاي نظام اسالمي

مس��جد پنبه چي، در مب��ارزات مردمي انقالب 
اس��المي فعالیت چشمگیري داشت و مرکز اصلي 
فعالیت هاي ضدطاغوتي محله امیریه بود. در زمان 
جنگ تحمیلي نیز بسیاري از جوانان این مسجد به 
سوي جبهه هاي نبرد رفتند و به شهادت رسیدند. 
یکي از مراسم هاي پرآوازه مسجد پنبه چي، یادواره 
ش��هداي عملیات کربالي ٥ اس��ت که از سال ٦٦ 
تاکن��ون بدون وقفه برگزار ش��ده و در مرکز توجه 
قرار گرفته است. از جمله ٦٠ شهید سلحشور این 
مسجد مي توان به نام ش��هیدان اردستاني، برزگر 
و س��لیمي اش��اره کرد که مس��ئولیت فرماندهي 
پایگاه، راهبري عقیدتي، سیاسي و تدارکات بسیج 
مس��جد پنبه چي را برعهده داشتند. پس از دوران 
دفاع مقدس هم این مس��جد دست از فعالیت هاي 
فرهنگي برنداش��ت و به تربیت و تقویت نیروهاي 

انقالبي، بسیجي و دلسوز نظام اسالمي پرداخت. 

فرمانده بسیجي که 11 ساله شد
مس��جدپنبه چي ش��اید یکي از پرس��ابقه ترین 
و قدیمي تری��ن پایگاه هاي بس��یج را هم داش��ته 
باشد؛ زیرا س��ال ٥٩ در همان بدو تشکیل انقالب 
اس��المي با فرماندهي حاج ج��واد خانلرخاني کار 
خ��ود را با جدی��ت دنبال کرد و پ��س از چندین 
تالش��گر، قرعه به نام یکي از دلس��وزان و دوستان 
ش��هداي مس��جد یعني حاج احمد اماني افتاد تا 
او این مس��ئولیت خطیر را برعه��ده گیرد. البته او 
پیش از آن هم در بس��یج و هم بطن هیئت امناي 
مسجد، مسئولیت هاي متفاوتي را عهده دار بوده و 
ح��اال طوالني تری��ن دوران فرماندهي هم به نام او 
ثبت شده و حاج احمد امسال وارد یازدهمین سال 
مسئولیت سخت فرماندهي بسیج مسجد پنبه چي 

مي شود. 

کار فرهنگي دغدغه مسجدي ها
وقتي امروز کنار او مي ایس��تم و گوشه چشمي 
به عکس هاي زمان جنگ او دارم موهایش س��پید 
ش��ده اند اما هن��وز آن ش��وخ طبعي و مهرباني را 
دارد. چند وقتي بود که از آخرین یادواره مس��جد 
مي گذشت و دلمان براي او تنگ شده بود. از حاج 
احمد س��ؤال کردم که از س��ال ٨٢ که فرماندهي 
پای��گاه مقاومت ١٧ عاش��ورا را برعهده گرفته چه 
فراز و نشیب ها و روش کاري را در دستور کار خود 
ق��رار داده؛ او با همان مهرباني به ما مي گوید: پایه 
کارمان از همان ابتدا هم فرهنگي بوده و به تعبیر 
امروزي ها عزم فرهنگي داش��ته ایم. همانند برخي 
که بیش��تر اعتقاد به کارهاي عملیاتي و اطالعاتي 
دارن��د، ما برگ��زاري هیئ��ت، کالس ه��اي طرح 
صالحین یا مشکات ویژه جوانان را جدي گرفتیم. 
براي رشد و تربیت خردس��االن و جوانان در کنار 
فوتبال و والیب��ال و دیگر تفریحات به کالس هاي 
حفظ و قرائت و تجوید قرآن روي آوردیم. در واقع 

مسجدی كه برای همه 
نسل هابرنامه  دارد

نگاهي به شناسنامه یك پایگاه کوچك اما همیشه شلوغ قلب تهران

قلب تهران و در آغازين ايس�تگاه هاي مس�ير بلندباالي خيابان ولي عصر)عج( كمي 
باالتر از چهارراه اميريه، س�مت چپ يک پايگاه هميش�ه شلوغ و پرطرفدار شهر تهران 
قرار دارد. جايي كه همواره در همسايگي كانون مذهبي پرطمطراقي مثل مهديه مرجوم 
ح�اج آقا كافي، عرض اندام كرده و از هيچ كمبود و كاس�تي هاي موجود و فقر امكانات و جا نهراس�يده 
و همواره به عنوان يكي از محل هاي ثابت و نه موس�مي براي برگزاري مناس�بت هاي مذهبي و آييني و 
انقالبي نام خود را ثبت كرده است. ماهنامه مسجد در اين شماره نگاهي دارد به يكي از مساجد طراز كه 
يكي از شاخصه هاي مهم آنها فعاليت مستمر و تأثيرگذار در محله و منطقه است؛ در اين شماره به سراغ 
مسجدي رفتيم كه تعدادي از مؤمنان و بانيان خير محله اميريه تهران در سال 1337 اين مكان مذهبي 

را پايه گذاري كردند؛ مسجد پنبه چي. 
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براي این قشر کارگروه ویژه اي را تشکیل داده ایم. 

بسیجیان ما بچه هیئتي هم هستند
حاج احمد اماني ادامه مي دهد: اینکه مي گویم 
مباني فرهنگ��ي برایمان مهم اس��ت یعني وقتي 
کالس فوتس��ال و فوتب��ال هم داری��م پیش از آن 
اس��تادي مي آید و چند دقیقه اي براي نوجوانان و 
جوانان ما حدی��ث مي خواند و نکات قرآني مطرح 
مي کند. بس��یجیان ما وجه دیگري هم دارند و آن 
بچه هیئتي بودن اس��ت. ما در بسیج به بچه هاي 
خودمان مي آموزیم که با فضاي این هیئت عجین 

شوند. 

یادواره شهداي کربالي 5
 همه هّم و غّم بسیجي ها

از  یک��ي  را  ش��هداء  ی��ادواره  امان��ي  احم��د 
لذت بخش ترین فعالیت هاي بسیج عنوان مي کند 
و مي گوید: اوج فعالیت هاي ما در س��ال به یادواره 
ش��هداي کربالي ٥ منتهي مي ش��ود که به بچه ها 
گفته ام همه تالش خود را براي بهتر برگزار شدن 
ای��ن مراس��م ب��ه کار بندند که همه عط��ر و بوي 
دفاع مقدس در آن وجود دارد. البته ش��ب خاطره 
شهداء هم داریم؛ همه کار کرده ایم تا این نوجوانان 
و جوانان ما همواره بدانند چه کساني بوده اند و چه 
سلحشوري ها و ایثارگري هایي کرده اند تا آنها امروز 

به این رشد و شکوفایي برسند. 

تالش براي تقویت بنیان خانواده ها 
این فرمانده تالش��گر بسیج با اشاره به اینکه از 
گذش��ته تاکنون به تقویت و توسعه خانواده ها در 
بسیج و فضاي مسجد مي اندیشیم، تأکید مي کند: 
هیچ گاه یادم نمي رود از همان ابتدا شهید اردستاني 
 � ک��ه فرمانده��ي پایگاه را برعهده داش��تند �  تمام 
کانون توجهات شان به تقویت بنیان خانواده ها بود. 
البته برخي از پایگاه هاي دیگر به فعالیت جنسیتي 
تأکید دارند؛ یعني فقط بس��یج مردان��ه دارند. اما 

ما از همان ابتدا تاکنون بس��یج خواهران را جدي 
گرفته ایم و همس��ر خودم از سال ٧٦ تاکنون این 
مس��ئولیت را برعهده دارد تا بانوان هم دوشادوش 

برادران یک بسیج فعال تشکیل دهند. 

تربیت عاشورایي بچه ها 
در ایام تاسوعا و عاشورا

حاج احمد مي افزاید: وقتي بس��یج خواهران پا 
به پ��اي برادران فعالیت مي کنند و در همه اردوها 
و فعالیت ه��اي فرهنگي حضور فع��ال دارند، آمار 
جذب باال مي رود و دیگران هم ترغیب مي ش��وند 
در فضاي محله کارهاي بزرگ و ارزشمند فرهنگي 
انجام دهند. یکي از اثرات این اتفاق مثبت، تربیت 
عاشورایي بچه هاي قدیمي و جدید در ایام تاسوعا 
و عاشوراس��ت که هر سال دور هم جمع مي شوند. 
این فضاها را مردم محله امیریه بسیار دوست دارند 
و هی��چ گاه این ایام، یادواره ش��هداء و این دورهم 

جمع شدن ها را فراموش نمي کنند. 

50 درصد موفق بوده ایم
حاج احم��د امان��ي در خص��وص تأثیرگذاري 
بس��یج مس��جدپنبه چي بر مردم محله ٦ ناحیه ٢ 
منطقه ١١، تصری��ح مي کند: به نظرمن ٥٠ درصد 
موفق بوده ایم و به نس��بت پایگاه هاي بسیج دیگر 
موفقیت هاي بیش��تري داشته ایم؛ چرا که در محله 
مردم ما بیش��تر نس��بت ب��ه حض��ور در کارهاي 
فرهنگي عالق��ه دارند و ترغیب مي ش��وند. وقتي 
اعتکاف ثبت نام مي کردیم از بین خانوارها ١٢٠ نفر 
حضور پیدا کردند که به نسبت آمار خوبي است. 

امسال الگویي از تحقق شعار 
سال ارائه خواهیم داد

وي در پایان مي گوید: امس��ال سعي کردیم در 
راستاي شعار حضرت آقا اقداماتي داشته باشیم؛ از 
این رو بحث اقتصاد مس��جد، محله و اعضاي بسیج 
در دستور کار جدي ماست. چه در زمینه اشتغال، 

کمک به ازدواج، رفع مش��کالت معیشتي و دیگر 
معض��الت اقتصادي ک��ه تأثیرات منف��ي بر زمره 
مقوالت فرهنگي ما گذاشته، اقدامات تأثیرگذاري 
خواهیم داشت. تحقق این امر مطمئناً الگویي براي 
دیگر پایگاه هاي بس��یج، کانون ها و مجموعه هاي 
کش��وري خواهد بود و به عن��وان یک بُرد فرهنگي 
تأثیر مثبتي بر روي اقتص��اد و فرهنگ ما خواهد 

گذاشت. 

هیئتي با قدمت 32 سال فعالیت تأثیرگذار
دیگر فعالیت بچه هاي مسجد پنبه چي که خیلي 
هم تأثیرگذار بوده و این روزها هم بُعد رس��انه اي 
خودش را دنبال مي کند، هیئت عشاق االئمه است 
که به مکاني براي جذب بیشتر نوجوانان و جوانان 
هم تبدیل ش��ده است. حس��ین باقري که یکي از 
تالش��گران بسیجي مسجد به ش��مار مي رود چند 
سالي است که بار سنگین مسئولیت این هیئت را 
به دوش مي کشد؛ او به ما مي گوید که این هیئت 
در سال ١٣٦٣ با همت عزیزاني که بسیاري از آنها 
به درجه رفیع شهادت نایل آمده اند، تأسیس شد. 

مسجدپنبه چي، پایگاه اصلي 
برگزاري برنامه هاي هیئت

وي مي افزای��د: س��ال هاي زی��ادي این هیئت 
به ص��ورت س��یار در منازل مؤمنی��ن محله برگزار 
مي ش��د ام��ا توجه هیئ��ت در مراس��مات ویژه به 
مس��جد بود که قاطب��ه مردم بتوانن��د از این فضا 
بهره ببرند. کاري که امروز متأسفانه کمتر مي شود 
و یا اصاًل نمي ش��ود که بیش��تر هیئت ها در فضاي 
مس��جد برگزار شود. اما از سال ٨٧ به بعد به دلیل 
تغییر منازل و نوع س��اخت جدید حاکم بر محل و 
تبدیل ش��دن منازل قدیمي به آپارتمان هاي چند 
واحدي، هیئت قادر به برگزاري مراس��م س��یار با 
وجود خواه��ران و برادران نبود. لذا از آن تاریخ به 
بعد این هیئت، مس��جدپنبه چي را به عنوان پایگاه 

اصلي برگزاري مراسم  خود قرار داد. 
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یادمان

تلفیق هیئت و مشکات
 باعث جذب بیشتر جوانان

باقري با اشاره به تغییر زمان و توجه به جلسات 
ویژه جوانان، مي گوید: برگشت مجدد به ساختمان 
جدید مسجد، جلس��ات برگزاري هیئت از جمعه 
شب ها به دوشنبه شب ها تغییر زمان داد. از طرف 
دیگر جلس��ات مش��کات  � که ویژه جوانان برگزار 
مي ش��د و از سال ٨١ با استقبال مناسب و حضور 
استادان برجسته همراه بود �  با هیئت عشاق االئمه 
تلفیق شد. این کار هم باعث تقویت و رونق بیشتر 

حضور جوانان شد. 

همه در خدمت مسجد هستیم
وي به دیگر فعالیت هاي مسجد اشاره مي کند و 
مي گوید: بسیج مسجد پنبه چي، هیئت امنا و هیئت 
هر سه در خدمت مسجدند؛ به این دلیل دهه اول 
محرم، شب هاي قدر، یادواره شهداء و طرح نشاط و 
تعالي که برنامه هاي تفریحي، آموزشي و قرآني سه 
ماه تابس��تان است همه ظرفیت به میدان مي آیند 
ت��ا این فعالیت ها و اقدامات درخور ش��أن محله و 

مردم برگزار شود. 

در جامه امام جماعت 
با جوانان صمیمي تر شدم

حجت االس��الم والمس��لمین مرتضي عباسیان 
به عنوان ی��ک آموزگار در میان جوانان و نوجوانان 
محله امیریه در جامه امام جماعت مسجدپنبه چي 
به روش��نگري هاي اعتقادي، بصیرتي و سیاس��ي 
مي پ��ردازد. در مورد اقدام��ات، فعالیت ها و حضور 
طوالني تر نس��بت به دیگر ائمه جماعت  مس��جد 
مي گوی��د: حقیر در س��ال ٨٣ به عنوان مبلغ طرح 
هجرت دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم به مس��جد 
وارد ش��دم. طبق آموز ش ه��اي کاربردي که دیده 
بودم و متون آموزش��ي، طرح در ٣ سطح کودک، 
نوجوان و جوان طراحي ش��ده ب��ود. پس بنده در 
سه سطح آموزشي ابتدایي، راهنمایي و دبیرستان 

مشغول فعالیت ش��دم؛ خیلي روزهاي خوبي بود 
بچه ها براي نماز صبح رقابت خوبي داش��تند البته 
کمد جوایز و کارت ه��اي امتیاز هم بي تأثیر نبود، 
البته این ارتباط بعداً به عنوان امام جماعت ش��کل 
صمیمي تري به خود گرفت و در مسیر اردو، منبر 
و گپ وگفت دوستانه و حلقه هاي معرفت، موفق تر 

و تأثیرگذارتر هم شد. 

تقویت باورهاي دیني مردم
 وظیفه اصلي امام جماعت

حاج آقا عباس��یان ادام��ه مي دهد: به نظر من 
وظیفه اول یک روحان��ي و امام جماعت، تقویت 
باوره��اي دیني مردم اس��ت و ب��ا تقویت باورها، 
رفتارهاي مؤمنانه و انقالب��ي هم صورت خواهد 
گرفت؛ مثاًل کسي که توحید نداشته باشد، هزار 
ب��ار برایش آیات ت��وکل را بخوانی��د هم متوکل 
نمي ش��ود. کس��ي که اعتقاد به واس��طه فیض و 
امامان معصوم)علیهم الس��الم(  تکوین��ي  والیت 
نداش��ته باشد، در بدترین مش��کالت هم یک بار 
توس��ل نمي کند. عم��ده فعالیت بن��ده برهمین 
اس��اس بوده و هس��ت، اول باید ام��ام صادق را 

شناساند بعد گفت قال الصادق. 

امام جماعت باید منشأ
 اثر براي محله و شهر باشد

حجت االس��الم عباس��یان با اش��اره ب��ه اینکه 
مس��جد امروز به عنوان یک محور اصلي در توسعه 
محله و ش��هر یا به تعبیر بهتر سالم س��ازي جامعه 
کوچک و همچنین بنیان خانواده تأثیرگذار است، 
خاطرنش��ان مي کند: حضرت ام��ام)ره( فرمودند: 
ی��ک عالِم خ��وب مي توان��د یک مح��ل را اصالح 
کن��د؛ این جمله برگرفت��ه از کالم نوراني حضرت 
امیر)ع( است که مي فرمایند: »اذا فسدالعالِم فسد 
العالَم«. امام جماعت محل همان عالم محل است 
که مي تواند منش��أ اثر و برکات فراوان باشد. قطعاً 
مس��جد به عنوان خانه خدا، کانون تقوا و مدرس��ه 

تربی��ت الهي اس��ت. تأثیر یک مس��جد فعال که 
امامي دلسوز و با اخالص و صفاي باطن دارد مثل 
استاد بزرگوار ما مرحوم آیت اهلل حق شناس و سایر 
علم��اي رباني و اولیاي اله��ي، محل تربیت نفوس 
مستعد و انسان هاي الهي است. وقتي افراد جامعه 
اصالح ش��دند هم خانواده ها به عنوان کوچک ترین 
نه��اد اجتماعي اصالح و به تبع آن محله و جامعه 
نیز اصالح خواهند شد. اینجا مسجد و امام مسجد 
اس��ت که مي تواند نقش آفریني کند و با برقراري 
ارتباط دوستانه و پدرانه با تک تک افراد به وظیفه 

خطیر خود عمل کند. 

نمازگران دوباره در مسجد نماز مي خوانند
در پایان الزم اس��ت اش��اره کنم امروز مسجد 
پنبه چي که در س��ال ٩٢ با تصمیم اکثریت اقدام 
به تخریب و نوس��ازي کرده ش��ب ها نماز مغرب و 
عش��اء را برگ��زار مي کند. این اتف��اق در دهه اول 
محرم س��ال گذش��ته افتاد. بس��یاري دلشان دو 
سالي تنگ شده بود که یکبار دیگر در این مسجد 
نمازشان را بخوانند. اما تغییرات و تحوالتي شامل 
حال مس��جد تازه ساخت پنبه چي خواهد شد که 
رئیس هیئت امناي مس��جد آن را این گونه تشریح 
مي کند: زیرزمیني با ارتفاع مناسب جهت برگزاري 
همایش ها و برنامه هاي ویژه فرهنگي و آموزش��ي، 
شبس��تان داراي گنب��د و اس��تفاده از نماده��اي 
اس��المي در معماري، فضاي مناسب و بزرگ تر از 
قبل براي خواهران، بازشدن درب اصلي مسجد به 
خیابان ولي عصر)عج( و داراشدن ساختمان جدید 
مس��جد از امکانات روز اعم از تهویه هوا، آسانسور 
و... وي در پایان مي گوید: کار ساخت مسجد طي 
ی��ک زمان به دلیل نداش��تن بودجه و مش��کالت 
س��اختاري متوقف ش��د اما با کمک شوراي شهر 
تهران و شهردار منطقه ١١ و همیاري مردم مؤمن 
و انقالب��ي محله از ابتداي س��ال ٩٤ به طور جدي 
پیگیري ش��د و اکنون قس��مت طبقه زیرهمکف 

آماده بهره برداري شده است.
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مسجد، دژ مستحکم و سنگر امن مجاهدان فرهنگي 
حجت االسالم عباسیان در پاسخ به این سؤال که مسجد در مقابله 
با تهاجم فرهنگي و  ترویج فرهنگ دیني و ارتقاء معارف اس��المي چه 
نقشي را ایفا مي کند، مي گوید: نقش مسجد در تهاجم فرهنگي نقش 
یک دژ مس��تحکم و س��نگري امن براي مب��ارزان و مجاهدان جهاد 
فرهنگي در برابر تهاجمات فرهنگي است. مساجد مانند یک دانشگاه 
افس��ري هستند که افسران جنگ نرم در آن تربیت مي شوند. به واقع 
نقش مس��جد تقویت و تحکیم باورها و معارف اسالمي است. مسئول 
بنیاد مهدویت تهران با اشاره به نقش کلیدي مسجد در  ترویج فریضه 
امر به معروف و نهي از منکر و همچنین شناخت مهدویت به اقدامات 
و فعالیت هاي مسجد پنبه چي در این راستا، تأکید مي کند: به نظر من 
وظیفه اصلي یک امام جماعت که خیلي هم مش��کل است، تقویت و 
تحکیم باورهاي اعتقادي مأمومین اس��ت. چراکه افراد آن طور که باور 
دارند، عمل مي کنند نه آن نکاتي که بر زبان مي آورند! در جامعه کسي 
نیس��ت که نداند دروغ کار ناپسندي است و فریب دادن افراد نیز یک 
رذیله دیگر اخالقي به شمار مي رود. اما مي بینیم که متأسفانه در این 
میان افرادي هم هستند که این گونه کارها را زرنگي مي دانند. تا کسي 
خدا، پیامبر و امام زمان)عج( را باور نداشته باشد نمي توان به او گفت 

که در روایت است؛ دروغ کلید ورود به خانه زشتي هاست. 

مسجد، محل رفع نیازهاي معنوي و مادي  مردم
 امام جماعت مسجدپنبه چي در پایان تأکید مي کند: آنچه اهمیت 
دارد این اس��ت که تمام این توفیقات زماني تحقق یافتني اس��ت که 
مسجد و برنامه هاي معنوي و متنوع خصوصاً نماز هاي سه گانه پرشور، با 
اخالص و منظم برگزار شود. تا جماعتي نباشد امام جماعت و هیئت امنا 
و فعالیتي وجود نخواهد داشت. پس براي نیل به این چشم انداز متعالي 
یعني تربیت جوانان انقالبي، متخصص و متعهد باید به کمک هم بیاییم 
و اداء تکلیف کنیم. زماني قدرت جذب مس��جد باال مي رود که مردم 
بتوانند با مراجعه به مسجد نیازهاي معنوي و بعضا مادي  خود را برطرف 
کنند مثالً اگر کسي با آمدن به مسجد و شرکت در کالس هاي تقویتي 
درس��ي توانسته دانشگاه برود یا یکي مشکل ازدواج خود را حل کرده 
باشد، دیگر مسجد را رها نخواهد کرد. اگر از من بپرسید این  مباحث 
مگر جزء مأموریت هاي مس��جد اس��ت، مي گویم پیامبر اکرم)ص( و 
امیرالمؤمنین)ع( و امام عصر)عج( مقّر حکومتشان مسجد بوده و هست. 

باید باورها، تقویت و تحکیم شود
حاج آقا عباس��یان خاطرنش��ان مي کند: اگر مي خواهیم شاهد 
تغییر در رفتار افراد جامعه باشیم باید باورهایشان تقویت و تحکیم 
ش��ود. در مرحله بعد از شناخت و معرفت امام زمان)عج( و آشنایي 
با جریان ظهور به خوبي روش��ن مي ش��ود ک��ه جامعه اي مي تواند 
زمینه ساز ظهور باشد که خالي از ظلم و گناه باشد؛ پس یک جوان 
وقتي امام زماني است که جامعه را بدون گناه بخواهد تا زمینه ظهور 
فراهم شود و این اتفاق با امر به معروف و نهي از منکر تحقق یافتني 
اس��ت نه با بي تفاوتي! آنچه حقیر در دس��تور کار خود قرار داده ام، 
تقویت و تحکیم باورهاست. حجت االس��الم عباسیان درباره اینکه 
مس��جد پنبه چي توانسته در تربیت دیني نوجوانان و جوانان نقش 
ایفا کند، مي گوید: مس��جد پنبه چي و مسئوالن فرهنگي مسجد و 
اعضاي هیئت امنا با برگزاري برنامه هاي متنوع همچون پایگاه هاي 
تابس��تاني و حلقه هاي معرفت در قالب طرح صالحین و برنامه هاي 
اردویي و ورزشي و برگزاري کالس هاي تقویتي و برگزاري جلسات 
آیین��ي چ��ون جزء خواني ق��رآن در ماه مب��ارک و هیئت هفتگي 
عشاق االئمه و مراسم اعتکاف و یادواره شهداي کربالي پنج تاکنون 
به عنوان یکي از مسجدهاي مورد عالقه نوجوانان در منطقه امیریه 

شناخته شده و ان شاءاهلل در ادامه هم، چنین باشد. 

آرزویم، تأسیس مجتمع آموزشي با رویکرد تربیتي است
وي پیرام��ون افق ها و چش��م اندازي که مس��جد پنبه چي براي 
توس��عه فرهنگي، اجتماعي، سیاس��ي و معرفتي در حوزه مسجد 
در دس��تور کار خود دارد که به واس��طه آن ش��اهد جذب جوانان 
و ترغیب نگاه خانواده ها به مس��جد باشیم، مي افزاید: مي دانید که 
مس��جد پنبه چي در حال س��اخت است و س��اختمان مسجد نیز 
داراي دو فاز مس��جد قدیم و ساختمان فرهنگي جدید است که با 
توسعه فضاي فرهنگي، درصدد توسعه برنامه هاي فرهنگي از جمله 
راه اندازي »دارالقران و العتره« متش��کل از مهد قرآن و کالس هاي 
آموزش قرآن و معارف نوراني اهل بیت، راه اندازي س��الن اجتماعات 
چند منظوره در زیر زمین مسجد براي برگزاري نشست هاي علمي، 
معرفتي و برگزاري مجالس ختم، راه اندازي صندوق قرض الحسنه، 
راه اندازي مؤسس��ه  خیریه اس��ت و در صورت تأمین منابع، یکي از 

آرزوهاي بنده تأسیس مجتمع آموزشي با رویکرد تربیتي است. 
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مسجدجامع »صفا« در خيابان شهيد مدني، قدمتي 
70 س��اله دارد. مسجدي كه وقت نماز مغرب و عشا 
صفوف پر جمعيت نمازگزارانش تماش��ايي اس��ت و 
وقتي صحبت از جش��ن و مناس��بت مذهبي باشد س��ر و كله جوانان، 
بيش از پيش پيدا مي ش��ود. »صفا«يي كه در نزديكي بيمارستان امام 
حس��ين)ع( ديده مي ش��ود نه تنها براي اهل محله منشأ خير به شمار 
مي رود بلكه مأمني هم براي خانواده ها و بيماران بي بضاعت و همراهان 
در راه مانده، ش��ده اس��ت. يكي مراجعه مي كند تا براي درمان عزيزش 
كم��ك هزينه اي دريافت كند، ديگري ب��راي جهيزيه فرزند و آن يكي 
براي حمايت هاي مس��تمر از فرزند يتيمش طل��ب كمك دارد. حاال با 
آغاز ماه مبارک رمضان هم حال و هوايش متفاوت تر ش��ده؛ س��بدهاي 
كاال براي خانواده هاي نيازمند رونق بيشتري گرفته و برنامه ريزي براي 
برپايي س��فره هاي افطاري هيجان مضاعفي به آن داده است. اما سفره 
پر بركت افطار اين روزهاي نيازمندان تحت پوش��ش اين مس��جد، در 
تدبير امام جماعتي به نام حجت االسالم سيد ابوتراب علوي، ريشه دارد. 

صفای دل درماندگان
مسجدجامع »صفا« براي حمایت از ایتام و 

نیازمندان برنامه هاي مفصلي دارد 

در ماه مبارك رمضان سبد کاالي خانواده هاي 
تحت پوشش رونق گرفته است

حفظ آبروي نیازمندان
در خیریه این مس��جد قدیمي، کیفیت 
ب��ر کمیت، ارجحیت دارد ت��ا خانواده هاي 
نیازمن��د در ط��ول م��اه بتوانن��د زندگي 
س��اده اي را ب��ا همین حمایت ها س��پري 
کنند. اما ماجراي ش��کل گیري این خیریه 
ب��ه اوایل دهه هفتاد برمي گردد که س��ید 
روح اهلل  غضنفري، مسئول امور خیریه آن را 
این طور تعریف مي کند: »گاهي در بین دو 
نماز فردي بلند مي شد و با طرح مشکالت 
مالي، طلب کمک مي ک��رد و همان موقع 
پول��ي از س��وي نمازگ��زاران جم��ع آوري 
مي ش��د. این موضوع ذهن حاج آقا علوي 
را درگی��ر کرد و به همی��ن دلیل تصمیم 
گرفتند کاري انجام ش��ود ت��ا نیازمندي در 
جمع طلب کمک نکن��د و آبرویش حفظ 
ش��ود. از س��وي دیگ��ر گاهي اف��رادي به 
مس��جد مراجعه و طل��ب کمک مي کردند 
که مشخص نبود نیازمند واقعي هستند یا 
خیر. لذا با تدبیر امام جماعت مسجد، قرار 
شد کمک به نیازمندان ساماندهي شود.« 

او صندوقي را در باالي قفسه هاي داخل 
دفتر نش��ان مي دهد: »با پیگیري حاج آقا 
علوي، صندوق هاي صدقات به نام »توش��ه 
آخرت« تهیه و بین نمازگزاران، اهل محل 
و خانواده ه��ا توزیع و هفته اي یکبار هم در 
مسجد کمک هایي جمع آوري مي شد. حاج 

آقا دس��تور داده بودند تا براي کمک به هر 
نیازمندي تحقیق ش��ود و اگر هم مواردي 
فوري بود، کار را پیگیري کنیم. همین هم 
شد؛ از آن به بعد اگر فردي مراجعه مي کرد 
و مي گفت گرس��نه اس��ت، پولي دریافت 
نمي کرد بلکه او را به رس��توراني مي بردیم 
ت��ا رایگان غذایي میل کند. اگر مس��افري 
ادعا مي کرد هزینه بازگش��ت به شهرش را 
ندارد او را به ترمینال مي بردیم، بلیت تهیه 

مي کردیم و عازمش مي کردیم.« 

خیریه امام حسن مجتبي)ع(
کم کم کار وس��عت پیدا کرد و تصمیم 
گرفتند تا در حد توان، نیازمندان محدوده 
مس��جد را شناس��ایي و حمای��ت کنن��د. 
غضنف��ري مي گوید: »حاج آقا حساس��یت 
خاص��ي روي ای��ن موض��وع داش��تند که 
پول هاي مردم اگر به دست نیازمند واقعي 
نرسد باید پاس��خگوي مردم و خدا باشیم. 
براي تحقق این موضوع چند راهکار در نظر 
گرفته و اساسنامه تهیه شد. در گام بعدي، 
نیازمندان از طریق هیئت امنا و معتمدان 
شناسایي شدند. پس از تشکیل پرونده، کار 
تحقیقات محلي به شکلي انجام شد تا مبادا 
آبروي عزیزي بریزد. تصمیم بر این بود که 
کمک ها به گونه اي باشد که باري از دوش 
نیازمند بردارد براي همین به جاي کمیت 
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مهماني خدا را از دست ندهیم 
جب��ران گذش��ته ها و نوش��تن آینده ها 
در این ماه اس��ت. روزها بهتری��ن روزها و 
شب هاي ماه مبارک رمضان بهترین شب ها 
و س��اعات آن بهترین ساعت است. شرایط 
آس��مان و زمین طوري مي شود که عمده 
تغییرات در این ماه اس��ت. خدا گنهکار را 
مهمان��ي دع��وت کرده و بهتری��ن ضیافت 
است. خداوند قسم خورده کسي را مواخذه 

نکند. 
خدا به همه اکرام خواهد کرد. خوابمان 
عبادت و اعمالمان و دعاتمان مقبول است. 
ب��ا نیت پاک از خدا بخواهید ولي این نکته 
مهم است که بددلي ها را به رمضان نیاوریم. 
در ای��ن م��اه بگردی��م و فقیرهای��ي را 
بیابیم که در جوارم��ان زندگي مي کنند و 
به یتیمان رسیدگي کنیم. این ماه فرصتي 
ب��راي جبران اش��تباهات اس��ت. خیلي از 
بدبختي هاي ما از بي ادبي هایمان به خصوص 
به پدر و مادر و اطرافیانمان اس��ت. با تضرع 
دست ها را در دعا باال ببریم. خداوند اجابت 
نج��وا مي کند که پي در پي جواب مي دهد 
مثل نفس نف��س زدن بچه که مادر اجابت 
مي کند. مي گوید یا رب؛ پروردگار مي گوید 

لبیک؛ مي گوید یا رب، مي فرماید لبیک... 
براي آزادي باید اس��تغفار کرد و اصلش 
ندامت است. از خدا بخواهیم همه اینها را به 
ما توفیق دهد. خدا به عزتش قس��م خورده 
که مصالن و ساجدین را عذابشان نمي کند. 
عمل دیگر در این ماه افطار مؤمن است 
ک��ه اگر بنده آزاد نمي توانیم کنیم افطار به 
تهي دست دهیم که کفاره گناهان گذشته 
است. کس��اني که خوش اخالقي کنند در 
این ماه، بار زیر دس��تان را سبک کنند که 
به عبادت خدا نزدیک تر شوند، مردم آزاري 
نکن��د، خدا غضب��ش را از او ن��گاه خواهد 

داشت. 
اکرام یتیم و صله رحم کند )اصل خرج 

کردن براي دست تنگهاي فامیل است(. 
بهترین عمل این است که یک گناهکار 
پی��دا کنیم، کاري کنیم ک��ه برگردد و بعد 
ک��ه برگش��ت بگوییم دعایم��ان کند. خدا 

توبه کننده را خیلي دوست دارد. 
حجت االسالم علوي امام 
جماعت مسجد

صفای دل درماندگان

به کیفیت توجه شد. پس از مدتي این خیریه با خیریه 
امیرالمؤمنی��ن)ع( ادغام ش��د و در ماه مبارک رمضان 
١٣٩١ به نام خیریه امام حسن مجتبي)ع( کار خود را 
به شکل گسترده تري آغاز کرد. سبد کاال و کمک نقدي 
به شکل ماهانه در برنامه قرار گرفت و اقالم هر سبد با 
تعداد اعضاي خانواده متناسب شد؛ به ازاي هر نفر در 
ماه، ٣ کیلو برنج، ١ روغن و یک کیلو گوشت پیش بیني 
شده که در ماه مبارک رمضان حبوبات و اقالم دیگري 
هم به آن اضافه مي ش��ود تا خداي ناکرده سفره سحر 
و افطاري این عزیزان خالي نباشد. اکنون ٢٢٠ نفر به 
شکل دائم از این کمک ها بهره  مي گیرند. برخي از این 
افراد براي مدرس��ه و دانشگاه هم حمایت مي شوند. از 
طرف دیگر برخي هم در کالس هاي آموزشي ثبت نام 

شده اند تا روي پاي خودشان بایستند.«

نکته مهم
اما آیا توزیع کاال به ش��کلي انجام مي شود که باعث 
آبروریزي نش��ود؟ مدیر خیریه پاسخ مي دهد: »پس از 
تهیه اقالم و آماده کردن سبد کاال، با خانواده هاي تحت 
پوشش تماس مي گیریم و آنها را از زمان ارسال مطلع 
مي کنیم تا اگر مهمان دارند یا به هر دلیلي نباید در آن 
س��اعت مراجعه کنیم به ما اطالع دهند. خانواده هایي 
هم هس��تند که تمایل ندارند به در خانه شان مراجعه 
کنیم. س��بد کاالي ای��ن عزیزان در مح��ل دیگري یا 
در خیاب��ان و خارج از محل سکونتش��ان تحویل داده 
مي ش��ود. کمک هاي نقدي ماهانه هم متناسب با نیاز 

افراد متفاوت است و به حسابشان واریز مي شود.«
اما روش کمک به نیازمندان موردي و رهگذران را 
از زبان غضنفري بخوانید: »با ترمینال جنوب و ش��رق 
قراردادي منعقد کردیم تا افرادي که به مسجد مراجعه 
مي کنند و هزینه س��فر مي خواهند بدون نیاز به پول 
س��فر کنند. برگه اي به آنها ارائه مي شود تا با مراجعه 
ب��ه ترمینال، بلیت رایگان دریافت کنند و هزینه آن را 
بعداً مسجد پرداخت کند. با بیمارستان امام حسین)ع( 
تعامل داریم تا اگر بیماري مش��کل مالي داشته باشد 
از درمان محروم نمان��د. اگر هم فردي مراجعه کند و 
نسخه ارائه دهد و پول بخواهد، به جاي پرداخت پول 
خودمان از داروخانه برایش دارو تهیه مي کنیم و با یک 
رستوران هم قرارداد بس��ته ایم براي اطعام نیازمندان 
رهگ��ذر که آن هم ماهانه هزینه اش از طریق مس��جد 

تأمین مي شود.«

یک خاطره 
ماندگار

حدود 15 س�ال پيش خانمي 
آش�فته به اين مس�جد مراجعه 
عجيب�ي  درخواس�ت  او  ك�رد. 
داشت: »همسرم معتاد است. از 
او باردار شده ام و مي دانم فرزندم 
اگر به دنيا بيايد بدبخت مي شود. 
مي خواهم او را به دنيا بياورم ولي 
شما خيري پيدا كنيد تا بالفاصله 
پ�س از تول�د، او را ب�ه فرزندي 
قب�ول كن�د ت�ا مهرش ب�ه دلم 
نيفتد.« مدير خيري�ه مي گويد: 
»ب�ا او صحبت كرديم و اطمينان 
دادي�م ك�ه اگ�ر از اي�ن تصميم 
منصرف شود، مسجد حمايتش 
مي كند. خيلي اصرار كرد ولي در 
آخر پذيرفت. مدتي پس از تولد 
فرزند، پدر معت�اد فوت كرد. در 
ح�د توان به قولمان عمل و براي 
اينکه حمايت بيش�تري ش�ود، 
او را ب�ه ي�ك خيري�ه ديگر هم 
معرفي كرديم. ب�ا كمك خّيران 
برايش خانه اي خريداري ش�د و 
هنوز گاهي آن پس�ر را در حال 
رفت وآم�د به مدرس�ه مي بينم. 
واقعاً نبايد هيچ گاه از الطاف الهي 
نااميد ش�د. پس�ري كه مادرش 
مي خواست او را به كسي واگذار 
كند تا مبادا بدبخت ش�ود، االن 

رشيد و اميد مادر شده است.«
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تفکر

کوچه هاي نسبتاً باریک را پشت سر مي گذاریم 
تا به در قهوه اي رنگ کوچک خانه برس��یم. همین 
که انگشت روي زنگ مي گذاریم پسري سریع در 
را ب��از مي کند. جواني بس��یار مودب که به داخل 
هدایتمان مي کن��د تا به داخل این خانه که البته 
چیزي بیشتر از یک اتاق کوچک نیست، مي رسیم. 
اینجا کانون زندگي این مادر رنجور و پسر غمخوار 
است و آش��پرخانه و اتاق خواب و یخچال و کمد 
چوبي و تلویزیون کوچک قدیمي همه را در خود 
جاي داده اس��ت. مادر توان بلند ش��دن ندارد اما 
با خوش��رویي آمیخته به شرم، خوشامد مي گوید. 
پسر جوان با چاي داغ و شیریني پذیرایي مي کند. 

درد مرگ همسر و دوري فرزند
پس از احوالپرس��ي و طل��ب عافیت براي مادر 
بیمار، امام جماعت مس��جد رقیه)س( مشکالت 
را جویا مي ش��ود. در عمق نگاه مادر مي توان درد 
بزرگي را به تماش��ا نشس��ت و در بغضي که فرو 
مي برد حرف هاي بس��یاري اس��ت ک��ه بي  تردید 
غیر قابل درک اس��ت. بعد از لحظه اي چشم روي 
زمین مي دوزد و مي گوید: »  ١٨ س��ال پیش تازه 
ازدواج ک��رده بودم و در انتظار تولد فرزندم بودیم 
که همسرم در یک س��انحه رانندگي جانش را از 

دس��ت داد. ش��رایط برایم غیر قابل  تحمل بود تا 
اینکه فرزندانم دوقلو ب��ه دنیا آمدند.   تنها بودم و 
تأمین هزینه هاي فرزندانم برایم بسیار سخت بود 
ولي هر طور بود با کمک خانواده ام تا ٣ س��الگي 
هر ٢ پسرم را نگه داشتم. مدتي بعد پدربزرگشان 
از شهرس��تان آمد و یکي از آنه��ا را با خود برد و 
گفت: »  تو جواني و باید ازدواج کني.« این جدایي 
برایم بس��یار دردناک بود و براي همین مشکالت 
عصبي و افس��ردگي که پس از فوت همسرم پیدا 
ک��رده بودم، ش��دیدتر ش��د. با اینکه به س��ختي 
هزین��ه زندگ��ي را تأمین مي کردم ولي دوس��ت 
داش��تم فرزند دیگرم هم پیش خودم باش��د ولي 
نش��اني از خانواده و پدر شوهرم نداشتم و هر بار 
به شهرستان مي رفتم تا سرنخي از آنها پیدا کنم 
به نتیجه نمي رسیدم. پس از چند سال جست وجو 
مطلع ش��دم که پدرش��وهرم فوت کرده و پس از 
او، فرزندم را به بهزیستي سپرده اند. به شهرستان 
رفتم و پس از سال ها دوري پسرم را دیدم که ١٨ 
سالش شده بود. با ارائه مدارک، درخواست کردم 
او را برگردان��م ولي آنها پس از بررس��ي و تحقیق 
اجازه ای��ن کار را ندادند چون از یک طرف بیمار 
ش��ده ام و از طرف دیگر شرایط مالي خوبي ندارم 

و حاال این دوري برایم دردناک تر شده است.«

ديدار با مادری دردمند

همراه امام جماعت مسجد حضرت رقیه)س(به 
مالقات خانواده اي نیازمند رفتیم

مي ش��ويم  مطلع  اتفاق��ي  خيل��ي 
خانواده اي در همسايگي مان )شمال 
ش��رق تهران( زندگي مي كنند كه 
درده��اي زي��ادي دارند. مادري كه همس��رش را از 
دس��ت داده و س��ال ها با چنگ و دندان از فرزندش 
مراقب��ت كرده حاال با بيم��اري صعب العالج پر درد 
و خرج��ي دس��ت و پنجه نرم مي كن��د. اجاره خانه 
و هزينه معيش��ت هم ب��اري مضاع��ف روي دوش 
خسته ش��ان ش��ده و زندگي يك��ي از فرزن��دان در 
بهزيس��تي ه��م زخمي عميق ب��ر جان م��ادر زده 
اس��ت. اين فكر ك��ه چرا بايد در همس��ايگي ما كه 
ادعاي مس��لماني داريم و به لط��ف و بركت خداوند 
س��فره مان خال��ي نيس��ت، خان��واده اي آبرومند به 
س��ختي روزگار بگذراند دغدغه اي ب��زرگ در ذهن 
مي ش��ود. با اين اميد كه در حد وس��ع و توان خود 
التيام بخش زخم هاي عميق آنها شويم موضوع را با 
امام جماعت مسجد حضرت رقيه)س( محله مان در 
ميان مي گذاريم. حجت االس��الم بخشايشي وقتي از 
سكونت چنين خانواده اي در نزديكي مسجد مطلع 
مي ش��ود بدون هي��چ تعللي از اين ديدار اس��تقبال 
مي كند ولي يك س��ؤال هم مي پرس��د: »حضورمان 
باعث جلب توجه همس��ايه ها نش��ود، مبادا به جاي 
برداش��تن بار از دوش شان باري هم روي دوش شان 
بگذاريم و آبروي ش��ان بريزد.« اطمينان مي دهيم و 
پس از انجام هماهنگي، اين مالقات انجام مي شود. 
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سرطان، دیابت، بي پولي
حرف هاي مادر دردناک است. آنقدر سرگذشت 
غم انگی��زي دارد که مي تواند س��وژه ی��ک فیلم و 
تراژدي دردناک ش��ود. س��کوت بر خانه حکمفرما 
ش��ده ولي حرف هاي مادر هنوز تمام نشده است. 
پس��ر جوان لیوان آب را دس��ت م��ادر مي دهد تا 
گلوی��ي تازه و بغضي که راه کالمش را بس��ته فرو 
دهد. مادر با تش��کر از پس��رش ادامه مي دهد: »با 
توجه به ش��رایط مالي مان شاید هم بهتر باشد آن 
فرزندم در بهزیستي باش��د؛ نمي دانم ولي دیگر از 
پس کرای��ه ١٥٠ هزارتوماني این اتاق کوچک هم 
برنمي آییم. ٤ س��ال پیش هم که س��رطان ملیوم 
)تومور اس��تخوان( به دردهایم اضافه شده است و 
هر بار در نقطه اي از بدنم توده اي تشکیل مي شود 
و ١٧ ب��ار تابه حال مجبور ب��ه انجام عمل جراحي 
ش��ده ام. دیابت ش��دید هم دارم که باید انسولین 
تزریق کنم. البته االن نزدیک ٣ ماه است که درمان 
را رها کرده ام چون حداقل ٥٠٠ هزار تومان در ماه 

هزینه دارد و این پول زیادي است.«

امید به خانه مي آید
حرف هاي م��ادر که تالش مي کند با اس��ناد و 
نسخه هاي پزشکي سنجاق شود، تکان دهنده است. 
حجت االسالم بخشایشي مطلبي را عنوان مي کند 
تا اولی��ن جرقه هاي امید زده ش��ود: »  در محله ما 
خّیران��ي زندگي مي کنند ک��ه امیدواریم با کمک 
آنها بتوانیم کمي از مشکالت تان را سبک کنیم...« 
هن��وز حرف هاي او تمام نش��ده که مادر مي گوید: 
»چند وقت پیش خانمي آمد که حتي نامش را هم 
نمي دانستم ولي برایمان یخچال و تلویزیون خرید. 
ما تحت پوشش هیچ مؤسسه خیریه اي نیستیم و 
مدت زیادي است که تنها منبع درآمدمان همین 
کمک هایي است که خّیران محلي، تقبل مي کنند. 
خدا خیرش��ان دهد. اما هزینه هاي درماني ام بیش 
از ٥٠٠ هزار تومان در ماه مي شود و از آنجایي که 
خودم دیگر قادر به کار کردن نیس��تم، مي خواهم 
ش��رایطي فراهم شود تا پسرم که یکي از شاگردان 
نمونه مدرسه شان هم شده است، در کنار تحصیل، 
ش��غل مرتبط با کارش را هم پیدا کند. تا کس��ي 
که براي رش��د و تربیتش زحمت کش��یده ام، یک 
روزي کمک حالم ش��ود.   از وقتي بیمار شده ام تمام 
کاره��اي خان��ه را او انجام مي ده��د، از پختن غذا 
گرفته تا شستن ظرف ها و لباس هایمان را خودش 
برعهده گرفته است. در این ٤ سال به یاد ندارم در 
خانه باشد و اجازه بدهد من حتي براي شستن یک 
اس��تکان از جایم بلند شوم. وقتي شنید بیماري ام 
پیش��رفت کرده، هم درس مي خوان��د و هم بنایي 
مي کرد تا هزینه داروهایم را تأمین کند. اما س��ال 
پیش چون کنکور داشت به او اجازه ندادم کار کند، 

نمي خواهم آینده اش به خاطر من خراب شود.« 
پس��ر از زمان��ي ک��ه ٩ س��الش ب��وده بنایي، 
س��یمان کاري، گچ کاري، کاشیکاري، لوله کشي را 
تجربه کرده اس��ت. او حاال در دانشگاه قبول شده 
اس��ت و آرزو دارد کاري پیدا کند که بتواند هزینه 
داروي م��ادر را ه��م تأمین کند، ای��ن بزرگ ترین 

آرزوي اوست؛ سالمتي مادر! 

وعده کمك 
مهم تری��ن خواس��ته هاي این خان��واده تأمین 
هزینه ه��اي امرار مع��اش، دارو و درم��ان، هزینه  
تحصیلي فرزند و فراهم ش��دن شرایط مالي براي 
بازگردان��دن فرزند دیگر از بهزیس��تي و اش��تغال 
آنهاست. البته مس��جد حضرت رقیه)س( صندوق 
و خیری��ه اي ن��دارد تا بت��وان روي کمک مادي به 
این خانواده نیازمند حس��اب باز کرد ولي در پایان 
این دیدار صمیمانه، حجت االسالم بخشایشي قول 
مي ده��د با کمک خّیران عالوه بر تهیه س��بد کاال 
به صورت مس��تمر، براي رفع مش��کالت دیگر آنها 
هم تالش کند. و در پایان، چش��مان مادر و پس��ر، 
نگران بدرقه مان مي کنند، ش��اید نگرانند که مبادا 

این دیدار بي نتیجه باشد. 

حفظ آبرو بر رفع مشکالت ارجحیت دارد
حجت االس��الم »بخشایش��ي« که ب��دون هیچ 
تعللي دی��دار این خانواده نیازمن��د را پذیرفت در 
حاشیه این دیدار به سؤال هاي مان پاسخ مي دهد. 
او مي گوید: »براي کمک ب��ه خانواده هاي نیازمند 
و یا انجام چنی��ن دیدارهایي باید بیش از هر چیز 
آب��روي ف��رد در نظر گرفته ش��ود. اگ��ر در چنین 
مالقات هایي مش��کل مالي رفع ش��ود ولي آبروي 
فرد بریزد، آن کمک هیچ ارزشي ندارد چون حفظ 
آبروي فرد ارزشمندتر از حل مشکل مالي اوست.«

او ادام��ه مي دهد: »ماه مبارک رمضان فرصت 
مغتنمي براي دس��تگیري از چنین خانواده هایي 
اس��ت ولي معتقدم که نمي توان به خانه بسیاري 
از نیازمندان رفت؛ بهتر اس��ت چراغ س��بز و ابراز 
تمای��ل براي این کار از ط��رف فرد نیازمند انجام 
شود. مواردي بوده که خّیران از سر خیرخواهي، 
س��بد کاالیي به خانواده اي  � که مشکالت زیادي 
داشتند �  ارسال کرده اند ولي نه تنها قبول نکرده 
بلکه حتي ناراحت هم شده اند.«مس��جد حضرت 
رقی��ه)س( ح��دود ٢٠ خان��واده نیازمن��د را در 
مناس��بت هاي مختلف حمایت مي کند و امکان 
رس��یدگي مداوم را ندارد ولي بخشایشي امیدوار 
اس��ت افزایش کمک ه��اي خّی��ران مختص ماه 
مبارک نباشد و مستمر باقي بماند تا هر مسجدي 
بتواند نیازمندان اطراف مسجد محله را به شکلي 

مؤثر کمک کند.«

 اهمیت وفاي
به عهد

اي�ن  مش�کالتي  رف�ع 
چنين�ي از وظاي�ف ديني 
هم�ه ما اس�ت ول�ي نکته 
مه�م ديگر اين اس�ت كه 
اگر ب�ه ديدار خان�واده اي 
برويم و به آنها قول كمك 
بدهيم باي�د در تحقق آن 
از هي�چ كوشش�ي دري�غ 
ك�ه  همان ط�ور  نکني�م، 
رسول خدا  �  صلي اهلل عليه 
ه�ر  فرمودن�د:  آل�ه  �   و 
كس كه ب�ه خداوند و روز 
قيام�ت ايم�ان دارد، بايد 
به وعده اي كه مي دهد وفا 
كند. پيامبر)ص( همچنين 
فرمودند: س�ه چيز اس�ت 
كه ترک آن براي هيچ كس 
جاي�ز نيس�ت؛ نيک�ي به 
پدر و م�ادر، وفاي به عهد 
تأكي�د  و  امان�ت.  اداي  و 
كرده ان�د كه فرق�ي ندارد 
مس�لمان  مقاب�ل  ط�رف 
باش�د يا كافر.  بنابراين در 
اين روزها كه با نيازمندان 
مي شويم  روبه رو  بيشتري 
يا نبايد وعده اي بدهيم يا 
اگر اين كار انجام و اميدي 
زنده شد بر حسب وظيفه 
ش�رعي و اخالق�ي ب�راي 
تحق�ق آن تالش كنيم كه 
اگر اين كار انجام نشود نه 
تنها باري از دوش نيازمند 
ب�ار  بلک�ه  برنداش�ته ايم 
سنگين بد عهدي را هم بر 

او تحميل كرده ايم. 
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اوایل خرداد ٦٢ بود که براي بار دوم عازم جبهه 
ش��دم. اتفاقاً ماه مبارک رمضان بود. آن ایام، گردان 
تازه از عملیات برگشته و در مرحله بازسازي بود. در 
دوکوهه هم فقط همان کارهاي آموزشي همیشگي 
انجام مي شد. به همین دلیل با بچه ها تصمیم گرفتیم 
قصد ١٠روزه کنیم و روزه بگیریم اما به هش��تمین 
روز نرس��یده بودیم که دستور رسید نیت هایتان را 
برگردانید که باید عازم جبهه غرب ش��وید. گفتند 
با توج��ه به عملیاتي که در ارتفاعات غرب کش��ور 
در پی��ش داریم و باید خیلي جدي آموزش ببینید، 
روزه گرفتن ممنوع اس��ت. خوشحالي مان از اینکه 
مي توانس��تیم روزه بگیریم، خیلي زود از بین رفت. 
شکس��تن روزه خیلي سخت بود اما دستور فرمانده 
الزم االج��را ب��ود و ما هم از آن تبعی��ت کردیم. هر 
چند کس��اني بودند که همه دش��واري ها را به جان 
مي خریدند اما حاضر نبودند روزه ش��ان را بشکنند. 
هم در آموزش ها و رزم هاي تمریني سخت شرکت 
مي کردند و هم روزه مي گرفتند ولي دش��واري هاي 
مراحل آموزش��ي باعث مي ش��د اکث��ر بچه ها توان 
روزه داري نداشته باش��ند. از آن گذشته، تکلیف ما 
در م��ورد زمان و مکان اقامت مان روش��ن نبود که 

بتوانیم قصد ١٠ روزه کنیم. 
 به نظر مي رسد روزه داري در جبهه بايد 

كار سختي باشد؟ 
اتفاقاً خرداد ماه س��ال نخس��تي ک��ه به جبهه 
رفتم، ماه مبارک رمضان و ش��روع فصل گرما بود. 
آن موقع هنوز حس��ینیه شهید همت در دوکوهه 
درست نشده بود. نه کولري بود و نه پنکه اي. تنها 
س��اختمان هاي موجود، همان محل اقامت بچه ها 
ب��ود و بقی��ه فضا را بیابان وس��یع مح��ل آموزش 
نیروها تش��کیل مي داد. در ایام م��اه مبارک، براي 

اینکه تابش آفتاب بچه ها را اذیت نکند، در میدان 
صبحگاه یک حسینیه موقت با چادر درست کرده 
بودند تا بچه ها مراس��م نماز و دعا را در آن برگزار 
کنند. امکانات غذای��ي یک پادگان نظامي هم که 
مش��خص اس��ت. با این وجود، ما با خوش��حالي و 
رضای��ت روزه مي گرفتیم. ه��م مقاومت بدني مان 
خیلي بیش��تر از حاال بود و هم شوق روزه گرفتن 
داشتیم. با همه س��ختي هاي روزه داري در جبهه، 
شیرین ترین ایام ماه مبارک رمضان عمرمان همان 

رمضان هاي جبهه بود. 
 از حال و ه�واي مراس�م ش�ب هاي قدر 

جبهه برايمان بگوييد. 
در ایام عادي س��ال، بچه ها به مستحبات و دعا 
و مناج��ات و قرآن مقید بودند؛ چه برس��د به ماه 
مبارک ک��ه بهار قرآن و زمان مناجات اس��ت. در 
پ��ادگان که بودی��م، بعد از ظهرها مراس��م قرائت 
دسته جمعي قرآن داش��تیم. بعد از آن هم بچه ها 
به تنهایي در پشت بام ساختمان هاي دوکوهه و در 
خلوت خودشان به قرائت قرآن و مناجات مشغول 
مي ش��دند. آنجا هم سکوت دلپذیري داشت و هم 
تماشاي منظره زیباي غروب آفتاب حس خوبي به 
انسان مي داد. برنامه شب هاي قدر هم در جبهه ها 
برقرار بود. در حس��ینیه اردوگاه ه��اي گردان، این 
مراس��م با حضور ٤٠٠ � ٣٠٠ نفر برگزار مي شد اما 
در پادگان هایي مثل دوکوهه که مقر لشکر بود، با 
حض��ور ٤ � ٣هزار نفر برنامه هایي مثل قرائت دعاي 
جوش��ن کبیر، خواندن نماز قضا، قرآن سر گرفتن 

و... برگزار مي شد. 
 وقتي ياد ماه رمضان هاي جبهه مي افتيد، 

بيشتر حسرت چه چيزي را مي خوريد؟ 
خاطره همنشیني با بچه هایي که خیلي هایشان 

دیگر در جمع ما نیس��تند جز حس��رت و دلتنگي 
چیز دیگري نیست. تصویر بچه هایي که در همان 
اولین ماه مبارک با هم بودیم و همه ش��ان ش��هید 
ش��دند هنوز در خاطرم هس��ت؛ ش��هید محمود 
پیربداغي، عبداهلل پُس��تي، حس��ن منصوري، اکبر 
صابري، علي اصغر رسولي، حسن صلواتي، حسین 

بهشتي و.... 
 از ش�هدا گفتيد. يادم آم�د در وصيتنامه 
خيلي از شهدا تعداد دقيق روزه هاي قضايشان 
را نوش�ته و به خانواده هايش�ان تأكيد كرده اند 

نگذارند اين دين به گردنشان بماند. 
این رس��مي بود که همه بچه ها انجام مي دادند. 
خ��ود من، از ب��اب احتیاط، ٥ � ٤م��اه روزه قضا در 
وصیتنام��ه ام نوش��ته ب��ودم. البته بخش��ي از آن 
مرب��وط به دوران جاهلیتم ب��ود! )با خنده( بچه ها 
در مرخصي هایي که به ش��هر خودشان مي رفتند، 
معموالً قض��اي روزه هایش��ان را مي گرفتند. البته 
من پاییز س��ال ٦٤، قبل از عملی��ات والفجر٨ که 
در اردوگاه کرخ��ه بودی��م وقتي دی��دم هوا خوب 
اس��ت، قضاي روزه هایم را همانجا گرفتم اما خیلي 
از بچه ها چون کمتر مرخصي مي رفتند و به صورت 
م��داوم در جبه��ه حضور داش��تند، روزه هاي قضا 
به گردنش��ان مي ماند. بعضي ها ه��م قبل از آنکه 
فرصتي براي اداي این قرض به دس��ت بیاورند، به 

فیض شهادت مي رسیدند. 
 در ايام ماه مبارک رمضان اگر بخواهيد 
براي ما و همه خوانندگان مجله دعايي  كنيد 

از خدا چه مي خواهيد؟ 
دعا مي کنم ان شاءاهلل از روزه داران واقعي باشیم؛ 
مثل همان بچه هایي که روزه دار واقعي بودند و به 

عشق شان رسیدند.

همه چيز براي يک مهماني بزرگ آماده بود. صداي ربناي افطار كه در س�نگرها مي پيچيد، 
بچه ها با لباس هاي خاكي كنار »آرپي جي« و »مسلسل« مي نشستند تا با همان اندک غذايي 
ك�ه داش�تند، روزه را افطار كنند. نان و خرماي�ي بود كه پس از دعاي افط�ار به مردان رزم 
انرژي دوباره مي داد تا در رويارويي با دشمن، درخشان ترين و شجاعانه ترين نبردها را ثبت كنند. بي شک، 
عالي تري�ن مصاديق اين مبارزه با دش�من ظاهري و دروني، در ايام ماه مب�ارک رمضان در جبهه ها ظهور و 
بروز پيدا مي كرد؛ آنجا كه رزمندگان، نبرد با دشمن را متبرک به روزه داري مي كردند و به فرموده قرآن، در 
س�خت ترين ش�رايط از نماز و روزه مدد مي گرفتند. به بهانه بازخواني خاطرات و حال و هواي ايام ماه مبارک 
رمض�ان در جبهه ه�ا، پاي صحبت گلعلي بابايي، رزمنده، پژوهش�گر و صاحب تأليفات ارزش�مند در حوزه 
دفاع مقدس نشس�ته ايم. او عالوه بر بيان خاطرات خود، برايمان از مهم ترين عمليات دوران دفاع مقدس در 

ماه مبارک رمضان گفت؛ عملياتي كه پايه نگارش كتاب باارزش »ضربت متقابل« توسط خودش شد. 

گلعلي بابایي با حسرت 
از خاطرات ماه رمضان روزهاي رزم مي گوید 

افطار در بهشت 

الگو


