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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  ؛ میشود   

فرصتهای بسیاری را برای کشور ایجاد   کرد   و از فرصتها استفاد  ه کرد  ؛ شرطش این است 

پیام نوروزی رهبر معظم انقالب اسالمی

ماهنامه فرهنگی 
 آموزشی 

و ترویجی مسجد  
شماره۱86
رجب ۱۴۳7

صاحب امتیاز :
مرکز رسید  گی به 

امور مساجد  
مد  یر مسئول:سعید   

کرمی
جانشین مد  یر 

مسئول و سرد  بیر:
مهد  ی خد  اجویان

همکاران این شماره
مرتضی خلفی زاد  ه

 سید   محمد   حسین 
امامی

حمید   محمد  ی 
محمد  ی

مسلم جزائری
سید   حسن فاطمی
زهره زید  ی فرد  

سپهر شکری
مریم اسماعیلی
فتانه فرهاد  ی

محسن علی شیری
حمید   رضا غالم زاد  ه

عارف حسینی

 ماهنامه فرهنگی آموزشی 
و ترویجی مسجد  

شماره188
شعبان 1437

صاحب امتیاز :
مرکز رسید  گی به امور مساجد  
مد  یر مسئول:سعید   کرمی
سرد  بیر: مهد  ی خد  اجویان

د  بیر تحریریه:
سید محمد حسین امامی

صفحه آرا: آرش شاه سمند  ی

با تشکر از
علی آقا غفار

 دکتر احمد توکلی
رضا صیادی 

 سید علی امامی
  محمد قنبری 
 رضا راحمی 

 محمد علی شفانه
 امید مقتصدی

... خب درباره ی مس��ائل کش��ور، یک��ی از چیزهایی که خیلی مهم اس��ت که حاال 
نمیش��ود از این بگذرم و باید بگویم ]این اس��ت که[ رس��م ش��ده که از امام و نظام و 
انقالب دم بزنند اّما با کس��ی هم که میگوید »انتخابات بهانه اس��ت، اصل نظام نش��انه 
اس��ت« همکاری کنند یا از او حمایت کنند؛ این نمی ش��ود. موضع بنده در این مورد 
کاماًل صریح اس��ت؛ من بارها گفته ام که برای من این تقسیمات اصولگرا و اصالح طلب 
و اصالح طلب مدرن و سّنتی و از این حرفهایی که می زنند، مطرح نیست؛ من به این 
اس��م ها اصاًل اهّمّیتی نمی دهم و توّجه ندارم؛ به محتواها کار دارم؛ اّما روی مسئله ی 
فتنه حّساسم. حاال البّته اکثر کسانی که در آن تظاهرات شرکت داشتند مردم معمولی 
بودند و هیچ تقصیری هم نداشتند اّما یک عّده ای سردمداری می کردند، یک عّده هم 
سوءاستفاده کردند و گفتند »انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه است«؛ دیگر از این 
صریح تر؟ آیا این شعار داده شد یا نه؟ خب اگر این شعار داده شده، تبّری از این شعار، 
آن روز ه��م الزم ب��ود و باید می کردند که نکردند، حاال هم یک عّده ای از آنها حمایت 
بکنن��د، آن وقت دم از امام و ط��رف داری از امام و طرف داری از نظ��ام و طرف داری از 
انقالب هم بزنند! این نمی شود، این قابل قبول نیست. این پدیده ی بسیار بدی است، 

پدیده ی زشتی است، این پدیده را ما اصاًل نمی پسندیم.
... راج��ع به خود قضّیه ی برج��ام هم من دیگر صحبت کرده ام؛ هم در آن جلس��ه 
صحبت کردم، هم در جلسه ی هیئت دولت صحبت کردم و بیشتر از آن هم مصلحت 
نم��ی دان��م که حاال من در آن زمینه صحبت کنم، به دالیل��ی؛ اّما خب در برجام یک 
چیز ثابت ش��د و آن اینکه آمریکایی ها دارند دش��منی می کنند با ما، دارند دش��منی 
می کنند؛ نه فقط کنگره ی آمریکا که حاال نقش ش��مر را دارد بازی میکند به اصطالح، 
اینهایی هم که نقش ش��مر را نمی خواهند بازی کنند -یعنی دولت آمریکا- اینها هم 
دارند دشمنی می کنند منتها شکل دشمنی شان فرق دارد با آنها؛ اّما دارند دشمنی می 
کنند؛ اینکه خب ]معلوم ش��د[. خب، اینها را ما تجربه قرار بدهیم. عقالنّیت این است 
که انس��ان با یک چنین دشمنی، با خرد، با تدبیر، با حذر، با فریب نخوردن، با نزدیک 
نش��دن به میدان توطئه ی او، با وارد نشدن در میدانی که او ترسیم کرده، با اینها باید 
انسان پاسخ بدهد. بله، آنها در قضّیه ی منطقه ی غرب آسیا -منطقه ی سوریه و لبنان 
و مانند اینها- خیلی دلشان می خواهد با ایران بنشینند هماهنگی کنند؛ گفته اند هم؛ 
]اّما[ ما نمی خواهیم. مشکل آنها اصاًل حضور ایران است، آنها به این قصد مذاکره می 
کنند که حضور ایران را متوّقف کنند؛ ما سِر چه چیزی با اینها مذاکره کنیم؟ آنها می 
گویند ایران اصاًل باید نباش��د و در این منطقه حضور نداش��ته باش��د، مشکل آنها این 
اس��ت؛ این مش��کل را می خواهند حل کنند؛ ما چرا کمک کنیم به حّل این مش��کل 
 آنها؟ ما بعکس می خواهیم آمریکا حضور نداشته باشد. بنابراین عقالنّیت هم این است.

 خب دیگر به نظرم خیلی صحبت کردیم. باالخره عزیزان من! ما ایس��تاده ایم؛ بنده ی 
حقی��ر وظیفه دینی ای دارم، وظیفه ی ش��رعی ای دارم، وظیف��ه ی اخالقی ای دارم؛ در 
مواجه��ه ی با ض��ّد انقالب و معارضین انقالب ایس��تاده ام و تا جان در ب��دن دارم این 
ایستادگی وجود دارد. و به این مردم هم اعتماد دارم؛ در میان نخبگان کشور از جمله 
دانش��گاهیان و دانشجویان، آن قدر عناصر مؤمن و طرف دار ایستادگی در این راه وجود 
دارد که هر آدم دلسردی را هم دلگرم می کند؛ چه برسد به کسی مثل بنده که خودش 
به خودی خود دلگرم اس��ت. این ایستادگی بنابراین وجود دارد و عاقبت ایستادگی هم 

پیروزی است.
والّسالم علیکم و رحمةاهلل و برکاته 
برگرفته از متن بیانات مقام معظم رهبري
 در ديدار با دانشجويان 12 تیر 1395

ما ايستـاده ايم

نشاني: تهران، خیابان انقالب اسالمي
 خیابان سعدي شمالي، پايین تر از بیمارستان 

امیراعلم، کوچه شهید صفامنش ،پالک 1، 
مجتمع محراب معاونت فرهنگی اجتماعی مرکز 

رسیدگي به امور مساجد

تلفن: 66346924
farhangi@masjed.ir : پست الکترونیکی

رهبر معظم انقالب اسالمي: 

پیشنهاد سردبیر
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حضوربانــــوان د  ر 
مساجد   بسیار مهم و 

تاثیر گذار است
۴
نگاه کاربرد  ی د  ر 6

 آموزش 
ائمه جماعات حاکم 

پیام ها و 
د  ستاورد  های 

انتخابات باشکوه 7 
مسجد     محلی است که از 
آن باید     امور اد    اره بشود    

موعظه های
 مکتوب

مسجد     باید    
این گونه باشد     

 برای مسجد    
جاذبه د      رست کنیــد      

ترنم 
رجبیه

اعتکاف د  روازه ای 
به معنویت و سپید  ی

تاریخ شفاهی
مسجد   نظام مافی 

     باید   مراقبه را با ذکر
 عجین کرد  

د      خل و خرج 
مساجـد       

  تعاونی مسجد      
 نوشد      اروی اقتصاد      

عالم سنی: هزار بار 
خطبه ای

از نهج البالغه را 

شبکه های اجتماعی جامعه 
هایی حقیقی که مجازی اند      

پلی لرزان برای 
 نجات 

انسان مد      رن
تهران،فقیرترین 

 شهر 
د      ر تعد      اد       مساجد      
 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
۱0  دهـه تکریم و غبارروبی مساجد  

آفتاب صبح
۱۴ جرقه ای بر انبار باروت غیرت دینی

۱8ربـااقتصاد کشور را به بیراهه 
می کشاند

۲0 مساجد محل آموزش احکام 
اقتصادی باشد

۲۲مسجد ولیعصر)عج( پیشگام 
درتحقق اقتصادمقاومتی

پنجره باز
۲8  مروری بر خدمات آموزشی مرکز 

به ائمه جماعات

۳۲ یادداشت های  شفاهی

کوچه فرهنگ
۳6 یکی از خالءهای موجود، فقدان 

قانون جامع مساجد است
۳8 گلشنی ازمعرف درجنوب تهران

۴0 فیش منبر
۴6 مسیحیت تبشیری دین نیست 

سیاست است
۴۹ نردبان سقوط

۵۲ روش فعالیت  گروه های تبشیری
۵۴ رفتار شناسی مبشران مسیحی

پالک مسجد
۵6 یک نعمت الهی و در عین  حال یک 

 نقمت  بزرگ
۵8 مسجد امام خمینی)ره( 

بازارخاستگاه شور و نشاط معنوی
60  بیش از نیم قرن  حضوردر  

مسجد محله
6۲ تکیه کردن بر محفوظات در اکثر 

مواقع کامالً کار خطایی است
66 بایسته های بیان احکام در مساجد
68 مسجدالنبی)ص(می تواند یک 

الگو باشد
7۲ عقــــد  در محراب

7۴ مساجد و فرهنگ ازدواج آسان
76 بیراهه ای برای وصل

78 سقوط ازدواج و صعود طالق
80 سفره هایی ساده به رنگ نور
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مركز رس��يدگي به امور مساجد و مديريت 
حوزه علميه اس��تان تهران تفاهمنامه همكاري 

مشترك امضا كردند.
به گ��زارش روابط عمومي مركز رس��يدگي 
ب��ه ام��ور مس��اجد، در حاش��يه گردهماي��ي 
مش��ترك مديران حوزه علميه اس��تان تهران و 
مركز رس��يدگي به امور مساجد كه در مجتمع 
فرهنگي آموزشي محراب برگزار شد، تفاهمنامه 
همكاري ميان مركز رس��يدگي به امور مساجد 
و حوزه  علميه اس��تان تهران به امضا رس��يد.در 
اين گردهماي��ي كه با حضور رئيس ش��وراي 
حوزه  هاي علميه  استان تهران، مدير حوزه علميه 
اس��تان ته��ران، رئيس مركز رس��يدگي به امور 
مس��اجد، مديران م��دارس و حوزه هاي علميه 
استان و همچنين مديران ستادي و نواحي مركز 
رس��يدگي به امور مس��اجد برگزار شد، نكات، 
چالش ها و پيشنهادهاي متعددي جهت تقويت 
تعامل حوزه علميه تهران و مساجد به بحث و 
گفت وگو گذاشته شد.حجت االسالم والمسلمين 
حاج علي اكبري، رئيس مركز رسيدگي به امور 
مساجد در اين گردهمايي طي سخناني با تأكيد 
ب��ر حفظ روحيه جهادي در جهت تعالي حوزه 
علميه استان تهران، از تدابير نويد بخش و اهتمام 

مسئوالن حوزه علميه تهران قدرداني كرد.
وي خاطر نش��ان كرد: آبادي مس��جد، آبادي 
جامعه و خرابي مس��جد، خرابي جامعه اس��ت 
و آبادي مسجد هم به آبادي حوزه علميه بستگي 
دارد چون امام جماعت مسجد قلب تپنده مسجد 
اس��ت.رئيس مركز رسيدگي به امور مساجد در 
بخش ديگري از اظهاراتش برخي از راهبردهاي 
اصلي امور مس��اجد مانند توانمند س��ازي ائمه 
جماعات، فرهنگ س��ازي، جوان سازي، شبكه 
سازي، هماهنگ سازي نهادها مرتبط با مساجد، 
س��اماندهي مديريتي مس��اجد و بهبود و تعالي 

مركز رس��يدگي به امور مساجد را تشريح كرد.
وي رويكرد مركز رس��يدگي به امور مس��اجد 
در هماهنگي دس��تگاه ها را رسيدن به يك سند 
همكاري روشن قلمداد كرد و ادامه داد: تا به حال 
با چندين مجموعه مانند سپاه، اوقاف، آموزش 
پرورش و ... تفاهمنامه همكاري به امضا رسيده 
است و بس��ياري از مشكالت مس��اجد با اين 
روش حل شده است.حجت االسالم والمسلمين 
حاج علي اكبري ضمن ابراز اميدواري نسبت به 
ارتقا همكاري ها و افزايش اثربخشي اقدامات، 
در تش��ريح دو ركن اين تفاهمنامه گفت: ركن 
اول همكاري اين است كه حوزه علميه معطوف 
ب��ه تربيت امام جماعت طراز برنامه ريزي كند و 
در ادامه طالب برتر شناسايي شوند تا مقدمات 
امامت آنها در مس��جد فراهم شده و مسجد به 
پاي��گاه معارف اس��المي نزديك ش��ود.در اين 
گردهمايي همچنين حجت االسالم والمسلمين 
غفوري درباره اين امضاي اين تفاهمنامه با بيان 
اينكه عرصه خوبي ب��راي همكاري ميان مركز 
رسيدگي به امور مساجد و حوزه علميه تهران باز 
شده است، به ديدار مقام معظم رهبري با طالب 
و روحانيون اش��اره كرد و گفت: حاشيه نشيني 
حوزه علميه به تدريج در حال برطرف ش��دن 
است و چيزي كه مي تواند نقش حوزه علميه را 
پررنگ تر كند، همكاري با دستگاه هايي است كه 
در حوزه فرهنگ كار مي كنند. وي در پايان ابراز 
اميدواري كرد امضاي اين سند همكاري مشترك 
به ارتقاي حوزه علميه و ائمه جماعات مساجد 
منجر شود. توانمندسازي و تقويت بنيه آموزشي 
ائمه جماعات فعال در مس��اجد استان، ارتقاي 
طراز گزينش و جذب روحانيون داوطلب امامت 
در مساجد، بهره مندي از ظرفيت نخبگان حائز 
شرايط حوزوي به عنوان افراد مستعد استقرار در 
محراب، حمايت از تأسيس مركز جامع مشاوره، 

امضای تفاهم نامه همكاری مركز 
رسيدگی به امور مساجد و حوزه 

علميه استان تهران

  تنها راه پیشرفت ایران اسالمی، احیای روحیه 
انقالبی و مجاهدت است.

 عامالن این جنایت ]حادثه انفجار دفتر حزب 
جمهوری اسالمی[ که گروه تروریستی خبیث و 
بی رحمی هس��تند، بعد از فرار از کشور اکنون 
س��الها اس��ت که در پناه کش��ورهای اروپایی و 
امریکا که مدعی سردمداری ضدیت با تروریزم و 

حمایت از حقوق بشر هستند، قرار دارند.
 این گروه تروریس��تی کس��انی هستند که با 
ادعای دفاع از خلق و حتی دفاع از اس��الم وارد 
مب��ارزات ش��دند اما در ادام��ه مرتکب فجایعی 
همچ��ون حادثه هفتم تیر و ت��رور مردم عادی، 
ش��دند و در نهایت در کنار فردی همانند صدام 
ق��رار گرفتند و اکنون نی��ز در زیر چتر حمایت 

امریکا قرار دارند.
 بع��د از گذش��ت ۳۵ س��ال هنوز ی��ک فیلم 
س��ینمایی یا ی��ک نمایش یا یک رم��ان درباره 
حادثه هفتم تیر و شهید بهشتی و شهدای این 
حادثه نداریم و اگر این حادثه تاکنون زنده مانده 
اس��ت، فقط به دلیل روحیه انقالبی خود مردم 

است.
 اگرچه در این زمینه]عملیات و شهدای دوران 
دفاع مقدس[ کتابهای زیادی به رش��ته تحریر 
درآمده اس��ت اما هنوز زمین��ه نگارش کتابهای 
بس��یاری درباره ابع��اد و زوای��ای مختلف دفاع 
مقدس و ش��هیدان واالمقام جنگ وجود دارد، 
زیرا رفتار، گفتار و نحوه حرکت هر یک از شهدا، 

دریچه ای به سوی یک دنیای معرفتی است.
 ام��روز هم توصیه ما به مس��ئوالن دولتی این 
است که باید در عرصه های مختلف به ویژه در 
بخش اقتصاد از ظرفیت های مردم اس��تفاده و 

اقتصاد، مردمی شود.
 ای��ن موضوع از ماجراهای عجیب و ش��گفتی 
های تاریخ است که جوانانی از ایران و کشورهای 
دیگ��ر با ایمان و انگیزه قوی از همس��ر جوان و 
کودک خردسال و زندگی راحت خود می گذرند 
و در یک کش��ور غری��ب، در راه خدا مجاهدت 

می کنند و در این مسیر به شهادت می رسند.
 یک بُعد دیگ��ر این ماجرا، عناصر اقتدار نظام 
جمهوری اس��المی ایران است که بر پایه ایمان 
و عزم و اراده  انسانهای مؤمن و مجاهد و شهدا 

استوار است.
ادامه در صفحه بعد

گزيده اي از بيانات رهبر 
معظم انقالب اسالمی در 

ديدار خانواده های شهدای ۷ 
تير و شهيدان مدافع حرم

کالم خورشید

اخبار

/  شوال 1437 



5 شوال 1437 / /  شوال 1437 

خانه خدا محور رويدادهای فرهنگی، سياس��ی، 
اجتماعی و عبادی اس��ت كه گاهی در مورد اخير � 
عبادی � فروكاسته می شود يعنی تنها در همين مورد 

نقش آفرينی می كند.
به گزارش پايگاه تخصصی مسجد، آيت اهلل سيد 
حبيب اهلل حس��ينی ميانجی، امام جماعت مس��جد 
نوروززاده، تداوم حضور حداكثری مردم در مساجد 
پس از ماه رمضان را نيازمند فرهنگ س��ازی جدی 
اركان مس��جد و مسئوالن مركز رس��يدگی به امور 
مساجد دانس��ت و گفت: الزمه اين فرهنگ سازی، 
تغيير نگاه نس��بت به مسجد اس��ت؛ به اين معنا كه 
مس��جد را صرفاً مكانی برای اقامه نماز يا برگزاری 

جلس ختم ندانيم. 
وی با اش��اره به گس��تره تاثيرگذاری مسجد در 
برهه های مختلف تاريخی از جمله صدر اس��الم و 
دف��اع مقدس، افزود: خانه خ��دا محور رويدادهای 
فرهنگی، سياسی، اجتماعی و عبادی است كه گاهی  
تك بعدي می شود يعنی تنها در زمينه عبادي نقش 
آفرين��ی می كند.امام جماعت مس��جد ن��وروززاده 
)خيابان طيب( تهران خاطرنشان كرد: تداوم برخی 
اتفاقات سازنده و شايسته در ماه رمضان مثل ساعات 
بيشتِر بازبودن در آن ها، اقامه كوتاه ترِ نماز جماعت، 
برپايی س��فره های س��اده اطعام و ... در تمام سال، 

موجب حضور بيشتر مردم در مساجد می شود.
وی ادامه داد: نبايد توقع داش��ت با رعايت تمام 
اقدامات سازنده و مطلوب، حضور مردم در مسجد 
در س��اير ماه ها، مانند ماه رمضان باشد. زيرا فضای 
معنوی اين ماه و تاكيد قرآن كريم و روايات درباره 

آن، منحصر به فرد است.
استاد درس خارج حوزه علميه اضافه كرد: نقش 
امام جماعت، پيشكسوتان و هيئت امنای مسجد در 

جذب مردم و جوانان، بی بديل و اثرگذار است. در 
اي��ن ميان، برخورد مهربانان��ه، مودبانه و پذيرايی از 

آن ها، اثرگذاری معجزه آسا دارد.
وی گفت: نبايد حضور امام جماعت محدود به 
اقامه نماز جماعت يا شركت در جلسات عزاداری 
و جشن ها باش��د بلكه بايد در ساعت های مختلف 
شبانه روز، شنوا و پذيرای سخنان، دردل ها، سواالت 
و خواسته های شرعی، فرهنگی، اجتماعی و اخالقی 
مردم باش��د و حتی االمكان آن ه��ا را ولو به مطالعه 

كتابی يا تماشای فيلمی، راهنمايی كند.
امام جماعت مس��جد نوروززاده افزود: استمرار 
حضور ائمه جماع��ات و ارتباط مس��تقيم مردم با 
آن ها، عالوه بر حل مش��كالت مردم، زمينه س��از 
شكل گيری حلقه های ارتباطی در مساجد می شود و 
به اين شكل، مساجد عالوه بر نقش سنتی و اصيل 
»معبد«، تبديل به كانونی علمی، آموزشی و فرهنگی 

می شوند.
وی اضافه كرد: به م��وازات ائمه جماعات، بايد 
ن��گاه نمازگزاران نيز به مس��اجد تغيير كند به گونه 
ای كه مس��جد را صرفا محل اقامه نماز يا برگزاری 
جلس��ات روضه و خطابه ندانند. توس��عه فضاهای 
آموزش��ی، امكانات پژوهشی و تجهيزات فرهنگی 
در كنار حضور مس��تمر ائمه جماعات و مسئوالن 
فرهنگی باسواد و به روز، مهم ترين عوامل در تغيير 

اين نگاه هستند.
حسينی ميانجی در پايان گفت: استمرار حضور 
پر رنگ مردم در مساجد در ماه رمضان در تمام سال، 
نيازمند فرهنگ سازی، تغيير نگاه به مسجد، حضور 
مس��تمر ائمه جماعات در مس��اجد، اتخاذ رويكرد 
مهربانانه در اركان آن ها و تجهيز اين خانه های خدا 

به امكانات، تجهيزات و فناوری های نوين است. 

بقیه از صفحه قبل 
 ش��هدا و خان��واده ه��ای آن��ان 
ستونهای صخره وار نظام جمهوری 
اسالمی هس��تند و به همین علت 
اس��ت که نظام همواره در مواجهه 
با چالش های گوناگون، توانسته بر 

آنها غلبه کند.
 هرجا به انقالب و روحیه انقالبی 
تکیه کردیم، پیشرفت داشته ایم و 
ه��ر جا که برای خوش��ایند عناصر 
استکبار، از ارزش��ها کوتاه آمدیم و 
در بیان مواضع انقالبی رودربایستی 
کردی��م، دچ��ار عق��ب ماندگی و 

خسارت شدیم.
 ایمان به خ��دا، اعتقاد به جهاد و 
انگیزه قوی جوانان مؤمن و انقالبی، 
منابع قدرت نظام اسالمی در جنگ 
نامتقارن با جبهه اس��تکبار است و 
آنها ب��ا وجود آنکه آث��ار این منبع 
ق��درت را می بینند ام��ا از تحلیل 
حقیقت آن عاجزند بنابراین متوسل 
به شیوه های خش��ن و بی رحمانه 

می شوند.
ان��دازی  راه  از  اصل��ی  ه��دف   
گروهه��ای تروریس��تی تکفیری و 
اقدام��ات آنه��ا در عراق و س��وریه 
حمله به ای��ران بود اما قدرت نظام 
جمهوری اس��المی موجب شد آنها 
در همان عراق و س��وریه زمین گیر 

شوند.
 در بحری��ن نیز موضوع، ش��یعه 
و س��نی نیس��ت بلکه اص��ل ماجرا 
حاکمی��ت جائران��ه ی��ک اقلی��ت 
مس��تکبر خودخواه بر یک اکثریت 

گسترده است.
 شیخ عیسی قاسم فردی است که 
تا وقتی می توانست با مردم بحرین 
حرف بزند، آنها را از حرکات تند و 
مسلحانه منع می کرد اما حاکمان 
بحرین متوجه نیس��تند که تعرض 
ب��ه این عال��م مجاهد، ب��ه معنای 
برداش��تن مان��ع از مقاب��ل جوانان 
حماسی و پرشور بحرین برای انجام 
هر اقدامی در مقابل حکومت است.

 راه صحی��ح، حرک��ت در مس��یر 
اس��الم و توکل ب��ر خداوند متعال 
است و تنها، ملتی با ایمان و مجاهد 
و دارای ع��زم راس��خ م��ی تواند بر 

موانع غلبه کند و پیش برود.
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امام جماعت مسجد نوروززاده:

 مسجد صرفا مکانی برای نماز 
یا مجلس ختم نیست
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 وظیفه قانونگذاری مجلس، بسیار مهم و 
در واقع ریل گذاری برای حرکت دولت است.

 این همکاری به معنای گذشتن مجلس 
از ح��ق خ��ود نیس��ت و نماین��دگان باید با 
اس��تفاده از اختیارات قانون��ی خود همچون 
تحقی��ق و تفحص، اج��رای صحیح  قانون را 

پیگیری کنند.
 مجلس باید واقعاً در رأس امور باش��د و 
حفظ جایگاه و هیبت واقعی مجلس بر عهده 

نمایندگان است.
 قان��ون باید »ب��ا کیفی��ت«، »متقن«، 
»همه جانبه نگر«، »واضح«، »بدون تعارض 
ب��ا قوانین دیگ��ر«، »ضد فس��اد«، »منطبق 
ب��ا سیاس��تهای باالدس��تی«، »برگرفت��ه از 
دیدگاههای کارشناس��ی بدنه دولت و خارج 
از دولت« و »دربر دارنده مصالح ملی به جای 

مصالح محلی« باشد.
 م��ن این موض��وع را ی��ک فرصت می 
دانم زیرا حض��ور نمایندگان ت��ازه نفس در 
کنار برخی نمایندگان با تجربه، زمینه س��از 
یک مجلس با نش��اط و با انگیزه است که از 
تجربیات نمایندگان با تجربه استفاده خواهد 

کرد.
 نماین��دگان مجلس، در خصوص عملی 
ش��دن اقتصاد مقاومت��ی بس��یار تأثیرگذار 
هس��تند زیرا م��ی توانن��د مس��یر اقدامات 
اقتصادی دولت را در مسیر اقتصاد مقاومتی 
قرار دهند و همچنین این موضوع را از دولت 

مطالبه کنند.
 خجلت و شرمندگی نظام از بیکاری یک 
جوان، از خجلت و شرمندگی جوان بیکار در 
خانواده خود، بیشتر است، بنابراین باید برای 

حل این مشکل، اقدامات جدی انجام شود.
 مس��ئله اقتصاد، اولویت فوری و کنونی 
کشور است اما فرهنگ در بلندمدت از اقتصاد 

نیز مهمتر است.
 در موضوع فرهنگ نوعی ولنگاری و بی 
اهتمامی در دس��تگاههای فرهنگی به چشم 
می خورد، زیرا در تولید کاالی فرهنگی مفید 
و جلوگیری از تولی��د کاالی فرهنگی مضّر، 

کوتاهی هایی انجام می شود.
 در قانون گ��ذاری و در عم��ل به وظایف 
نمایندگی، و در نطقها و موضع گیریهای خود، 

انقالبی عمل کنید.
ادامه در صفحه بعد

گزيده بيانات رهبر معظم 
انقالب اسالمی در ديدار 

نمايندگان مجلس

کالم خورشید

 در نشست مشترك مديران آموزش و پرورش 
تهران و امور مساجد مطرح شد:

اگر كسی با مسجد مانوس 
شد، بيمه می شود

رئیس مرکز رس��یدگي به امور مس��اجد با 
بیان اینکه عمران مس��جد به حضور مؤمنین، 
عمران ویژه مس��جد به حضور جوانان اس��ت و 
عمران ویژه تر مس��جد به حضور کودکان است، 
تأکید کرد: اگر کس��ي با مس��جد مانوس ش��د 
بیمه خواهد ش��د.وي با اشاره به روایت مشهور 
امام حس��ن مجتب��ي)ع( که ای��ن روزها روي 
بیلبورد هاي ش��هري نیز دیده مي ش��ود، گفت: 
کس��اني که به طور دائم به خانه خدا رفت وآمد 
کنند از هش��ت چیز برخوردار مي ش��وند، که 
مهم ترین آنها یافتن دانش جدید، انس اخالقي 
با س��ایر مس��لمین و پیدا کردن خواهر و برادر 
دیني است.وي با بیان اینکه در سیستم آموزش 
و پرورش مدی��ران، معلم��ان و به ویژه مربیان 

پرورش��ي باید پاسخگو باشند که براي مساجد 
و رونق آنها چه کرده ان��د، افزود: مدارس که با 
نس��ل آینده ما در ارتباط هستند، باید در قبال 
رابطه با مس��اجد احس��اس وظیفه کنند، یک 
معلم باید پاسخگو باشد که در دوران کار خود 
چند نفر جوان مسجدي تربیت کرده است و تا 
چه میزان تصاویر و ذهنیت زیبا از مسجد براي 

یک کودک و نوجوان ساخته است.
رئیس مرکز رسیدگي به امور مساجد با بیان 
اینکه نماز فرادا از نظر اسالم جایي ندارد، گفت: 
نماز فرادا را مي توان به نماز قاچاقي تشبیه کرد، 
وزن نماز به جماعت اس��ت و امور مساجد نیز 
باید پاس��خگو باش��د تا چه میزان فضا را براي 
حضور نسل کودک و نوجوان در مساجد فراهم 

بدنب�ال امضاي تفاهمنامه همكاري مش�ترك ميان امور مس�اجد و آموزش و پرورش 
تهران، راهكارهاي تقويت ارتباط مس�جد و مدرس�ه مورد نقد و بررس�ي قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومي مركز رسيدگي به امور مساجد، نشست مشترك مديران اداره 
كل آموزش و پرورش ش�هر تهران و مركز رس�يدگي به امور مس�اجد با موضوع تش�ريح تفاهمنامه 
همكاري مش�ترك و بررس�ي راهكارهاي اجرايي طرح پيوند مس�جد و مدرسه، در مجتمع فرهنگي 
آموزشي محراب برگزار شد.حجت االسالم والمسلمين حاج علي اكبري، رئيس مركز رسيدگي به امور 
مس�اجد، در اين نشست مشترك با اشاره به اينكه امور مساجد و آموزش و پرورش نهادهاي تربيتي 
هستند و همه ما در قبال خانه هاي خدا مسئوليت داريم و اين مسئله كاماًل اعتقادي و آرماني است، 
گفت: هر كدام از ما بايد تا جايي كه مي توانيم قدمي را براي آبادي خانه هاي خدا برداريم و با بهره گيري 

از ظرفيت هاي تربيتي مدرسه و مسجد، توشه اي را براي آخرت خود مهيا كنيم.

اخبار
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کالم خورشید

بقیه از صفحه قبل 
 مجل��س باید در مواجه��ه و مقابله با 
جریانه��ای معارِض سیاس��ی علیه انقالب 
اسالمی، موضع قاطع و شفاف داشته باشد.

  در مقابل گستاخی های دشمنان باید 
به میدان آمد و با پاسخ محکم، دهان آنها 
را بس��ت، زیرا دشمن در عرصه سیاسی بر 
اس��اس عکس العمل ها محاسبه می کند و 
اگر احس��اس کند ط��رف مقابل منفعل و 
اهل عقب نش��ینی اس��ت، کوتاه نمی آید و 

زیاده خواهی می کند.
 امریکایی ه��ا اعم از دول��ت، کنگره و 
کاندیداهای ریاست جمهوری آینده، مدام 
زیاده خواهی و تهدید می کنند و مواضع و 
تهدیدهای آنه��ا در مقطع فعلی همچون 
دوره قبل از توافق اس��ت و نباید در مقابل 

این گستاخی ها ساکت ماند.
 دش��من در تالش است تا گسل های 
قومی، عقیدتی و جناحی را فعال و تبدیل 
به زلزل��ه کند، بنابراین نمایندگان مجلس 
باید تالش کنند تا این طراحی دش��من به 

نتیجه نرسد.
 در مجلس باید آرامش حکمفرما باشد 
و این آرامش، قطع��اً به جامعه نیز منتقل 

خواهد شد.
 دش��من برای منطقه مهم و حساس 
غ��رب آس��یا نقش��ه های مش��خصی دارد 
و تالش می کن��د سیاس��تهای جمهوری 
اسالمی را که مانع تحقق نقشه های اوست، 

خنثی کند.
مس��لمانان«،  و  اس��الم  »حض��ور 
»مناب��ع عظیم نفتی و آبراهه��ا« و »رژیم 
صهیونیس��تی« این منطقه را برای دشمن 
بس��یار مهم کرده اس��ت و نقشه آنها برای 
ای��ن منطقه نی��ز همان چیزی اس��ت که 
چند س��ال قبل از آن به عنوان تش��کیل 
»خاورمیانه جدید« و »خاورمیانه بزرگ« 

یاد کردند.
 دش��من در سه س��طح بین المللی، 
منطقه ای و داخل��ی طراحی هایی برای 
نظ��ام اس��المی دارد که در س��طح بین 
الملل��ی ادامه اته��ام زنی ها، در س��طح 
منطقه ای از میان برداشتن موانع تحقق 
نقش��ه های خود و در سطح داخلی فعال 
کردن گسل ها اس��ت، بنابراین همه قوا 
و مس��ئوالن به وی��ژه نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی باید در قبال این طراحی 

ها هوشیار باشند. 
16 /خرداد/ 1395

کرده است و رابطه خادمان و پیش نماز مسجد با 
نسل جدید به چه صورت است.وي با بیان اینکه 
سایر کشور هاي اسالمي در منطقه، براي جذب 
نسل جدید به مساجد خود رونق خاصي داده اند 
و رو ب��ه نو گرایي آورده اند، جا نمایي مهدکودک 
و فضاي بازي براي جذب نسل آینده بسیار حائز 
اهمیت اس��ت که ما از آن غافل هس��تیم، ائمه 
جماعت در روز قیامت باید پاس��خگو باشند که 
آیا کاري براي جذب ایتام آل محمد در مس��اجد 
کرده اند، بعد از آن هم سیستم آموزش و پرورش 
و مسئوالن آن باید پاسخگو باشند که از ظرفیت 
آم��وزش و پرورش چه اس��تفاده اي براي جذب 
افراد در مساجد کرده اند.حاج علي اکبري با بیان 
توصیه هایي ب��راي ائمه جماعاتي که نمي توانند 
به طور مطلوب با نسل جدید ارتباط برقرار کنند، 
گفت: براي توس��عه مس��اجد باید به یک الگوي 
مش��خص در تهران رسید تا بتوان آن را به سایر 
نقاط کش��ور صادر کرد. براي آباد گري خانه خدا 
باید از همه ظرفیت ها اس��تفاده کنیم و از روي 
یک نقش��ه راه و با هدف مش��خص در یک بازه 
زماني معلوم برنامه هاي مورد نظر را اجرا کرده و 

آنها را به نتیجه برسانیم.

هدف تفاهمنامه، افزايش تعامل و تقويت 
ارتباط دو نهاد تربيتي

 دکت��ر ابوطالبي، معاون پرورش��ي اداره کل 
آموزش و پرورش شهر تهران هم در این نشست 
با اش��اره ب��ه اینکه هدف این نشس��ت تبیین و 
بررسي روش هاي اجراي تفاهمنامه میان مرکز 
رس��یدگي به امور مس��اجد و آموزش و پرورش 
تهران و بررس��ي طرح پیوند مس��جد و مدرسه 
اس��ت، گفت: ای��ن تفاهمنامه با ه��دف افزایش 
تعامل و تقویت ارتباط این دو نهاد تربیتي امضا 
شده اس��ت.وي با بیان اینکه این مساجدند که 
ع��زت ایران را تأمین کرده اند، به جایگاه تربیتي 
مس��جد نیز اشاره کرد و با ابراز امیدواري نسبت 
به افزایش حضور دانش آموزان در مساجد، ادامه 
داد: انس��ان نیازه��اي متفاوت��ي دارد و ما باید 
الگوهاي مؤثري را براي تأمین این نیازها طراحي 
کنیم تا تکیه گاه قوي را براي کودکان و نوجوانان 

ارائه داده باشیم.

مسجد خانه اول است نه دوم
حجت االس��الم والمس��لمین آقای��ي، معاون 
هماهنگي مرکز رسیدگي به امور مساجد هم در 
این نشست با بیان اینکه بنده در سطوح مختلف 
در خدم��ت دانش آموزان بوده ام و با مش��کالت 
مدیران و مربیان محترم پرورش��ي آشنا هستم، 
گفت: امر تربیت از خانواده ش��روع مي شود و به 
یک معني براي بچه ها مس��جد خانه دوم است.

وي با تأکید بر اینکه ما به نظریه مبنا در تربیت 
مس��جدي معتقد هس��تیم، ادامه داد: ظرفیتي 
که مس��جد دارد ف��ارغ از برنامه هایش دارد، ذاتا 

تربیت کننده است. 

مع��اون هماهنگ��ي مرکز رس��یدگي به امور 
مساجد با اشاره به اینکه باید برخي از کالس هاي 
مدارس را در مس��اجد برگزار ک��رد، اضافه کرد: 
مساجد نقش تسهیل کننده امر تربیت در مدرسه 
و خانواده را دارد. در واقع مش��کل این است که 
ما حتي مسجد را خانه دوم حساب کرده ایم در 
صورت��ي که خداوند در ق��رآن مي فرماید که ما 
مس��جد الحرام را خانه اول مردم قرار دادیم.وي 
با بیان اینکه هیچ کاري به شیریني و ماندگاري 
کار تربیتي نیست، گفت: امروز باید مربع خانه، 
مس��جد، مدرسه و رسانه را در نظر بگیریم و اگر 
اینها را با هم ببینیم مي توانیم از این ظرفیت ها 
اس��تفاده کنیم. در تهران به طور میانگین روزانه 
حدود ٤٠٠ تا ۵٠٠ هزار نفر در مس��اجد حضور 
پیدا مي کنند. اگر بتوانیم از ظرفیت هاي اماکن 
اطراف مس��جد هم اس��تفاده کنی��م، مي توانیم 

اوقات فراغت بچه ها را پر کنیم.

لزوم توسعه كاركردهاي مسجد 
متناسب با نظر رهبري

معاون  کرمي،  والمس��لمین  حجت االس��الم 
فرهنگي مرکز رس��یدگي به امور مساجد نیز با 
اشاره به فرمایشات رهبر انقالب پیرامون مسئله 
فرهنگ و توجه ارتباط بین نسل جوان و مساجد 
گفت: بنا به فرمایش رهبري که اگر مس��ئوالن 
امور فرهنگي کش��ور بخواهند مسئله کودک و 
نوجوان را آن چنان که هست، مورد اهتمام قرار 
دهن��د، من خیال مي کنم خیل��ي از آنهایي که 
مس��ئولند، از ساعات خوابش��ان هم خواهند زد 
تا به این مس��ئله بپردازند؛ ام��روز قضیه  تربیت 
کودک و نوجوان، با گذش��ته هاي دور  �  حّتي با 
گذش��ته هاي نه چندان دور، مثاًل با بیست سال 
پیش  �  خیلي تفاوت کرده است.وي گفت: تا به 
حال فکر کرده اید اهمیت موضوع کجاس��ت؟ از 
نس��لي که مثل ماده خام در اختیار ماست باید 
بهترین بهره را براي تربیت و ساختن فکر و ذهن 
او به بهترین و درس��ت ترین شکل ببریم.معاون 
فرهنگي امور مساجد با تأکید مجدد به اهمیت 
ارتباط مس��اجد با قش��ر هاي مختلف جامعه از 
نگاه رهبر انقالب اظهار کرد: رهبر انقالب تأکید 
مي کنند که متولیان مساجد نسبت به نوزادهاي 
نو رسیده حساس باشند و هدیه اي براي خانواده 
بفرستند. ما مساجد را محلي براي ختم مي دانیم 
اما رهبري مي فرمایند، ائمه جماعت باید پیگیر 
باش��ند و باري را از دوش خانواده هاي داغ دیده 
بردارن��د. همچنی��ن رابطه با نخب��گان علمي و 
ورزش��ي مي تواند از دیگر کارکردهاي مس��اجد 
باش��د. وي با بی��ان اینکه آگاهي و هوش��یاري 
کودکان امروز قابل مقایس��ه با گذش��ته نیست 
گفت: در گذش��ته این روحیه فهمیدن مطالب 
مختل��ف و اس��تفهام جویي در ک��ودک وجود 

نداشت. 
حجت االسالم والمسلمین کرمي با بیان اینکه 
تکنول��وژي و نا آگاهي والدین موجب مي ش��ود 
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گزيده بيانات رهبر معظم انقالب 
 اسالمی در ديدار 

مسئوالن و كارگزاران نظام
 از جمل��ه ویژگ��ی های مقطع فعلی این اس��ت که 
مس��ئوالن، بر خالف اوایل انقالب، با ظرفیت های عظیم 
کشور بیشتر آشنا هستند و آگاهی کامل و جامعی نسبت 

به توانمندیها و امکانات دارند.
 ویژگی دیگری که موجب حساس بودن مقطع فعلی 
است، وجود یک دشمنی آشکار خاص با جمهوری اسالمی 

است که فراتر از اختالفات معمولی میان دولتهاست.
 نظام اس��المی بر پایه مبانی فکری و عملی اسالمی با 
»اس��تکبار، ظلم، تبعیض، و سیاستهای زورگویانه« مخالف 
است و با وجود همه فشارها، قدرت و نفوذ آن روز به روز در 
منطقه و جهان گسترش و عمق یافته و به عنوان یک قدرت 
رو به ظهور جدید، منافع ظالمانه قدرتهای استکباری را به 

چالش کشیده است.
 طراحی و نقشه دشمن، از بین بردن توانمندی های 
جمهوری اس��المی و اگر نتواند، جلوگیری از رش��د این 

توانمندی هاست.
 ط��رف مقابل از هم��ه امکانات خ��ود بویژه فضای 
مجازی اس��تفاده می کند تا ایمان اسالمی نسل جوان و 
نسل های بعدی را متزلزل کند، بنابراین باید برای حفظ 
و عمق بخشی به ایمان اسالمی در جامعه به عنوان یکی 

از زمینه های اقتدار، اهتمام ویژه ای داشته باشیم.
 آنها برای مقابله با پیشرفت علمی حتی از ابزارهای 
خباثت آمی��ز و ممنوع همچون بدافزارها و ویروس های 
اینترنتی اس��تفاده کردن��د که می توانس��تیم برای این 
جنایت، گریبان آنها را در دادگاههای بین المللی بگیریم 

که متأسفانه این کار انجام نشد..
 توانمندی سیاسی ملی به معنای وحدت و انسجام 
مل��ی باید حفظ ش��ود و با وجود اختالف ها و س��الیق 
گوناگون سیاسی که اشکالی هم ندارد، در مبانی حرکت 

نظام، اختالفی در بین مردم بوجود نیاید.
  افزای��ش تولید و صادرات نفت، نیاز کش��ور اس��ت 
اما در کش��وری که دارای بزرگترین ذخائر گازی و نفتی 
جهان اس��ت، واردات بنزین نباید انجام شود و مسئوالن 

برای رفع این مشکل باید برنامه ریزی و اقدام کنند.
  س��پرده ه��ای ارزی و ریالی م��ردم در بانکها، رقم 
بس��یار باالیی است با افزایش »تس��هیالت و مشوقهای 
قانونی«، این منابع را به سمت شتاب یافتن روند اقتصاد 

مقاومتی هدایت کنید.
  ه��م افرادی ک��ه از برجام تمجی��د می کنند و هم 
مخالفان و منتقدان آن، در بیان نظرات خود گاهی مبالغه 
و اغراق می کنند، در حالی که برجام هم »نقاط مثبت و 

محّسنات« دارد و هم »نقاط ضعف و معایب«.
آنچه که در خصوص برجام می گوییم، مطلقاً ناظر به 
زحمات و تالشهای این برادران عزیز نیست، بلکه ارزیابی 

عملکرد طرف مقابل است.
 ادامه در صفحه بعد

کالم خورشید

یک فرد غریبه در آن س��وي دنیا نسبت 
به والدین فرزند به او نزدیک تر ش��ود که 
ای��ن موض��وع یک معضل جدي اس��ت، 
ضم��ن تأکی��د بر جذب نس��ل کودک و 
نوجوان به مس��اجد گفت: دسترس��ي و 
برخ��ورد ب��ا محبت و مهرباني از س��وي 
دست اندرکاران مسجد با این قشر موجب 
مي شود که نس��ل جدید براي حضور در 
مس��اجد عالقه مند تر ش��ود در این میان 
نباید نقش روحاني دلس��وز در پیش برد 
فعالیت هاي مساجد نادیده گرفت.وي با 
اش��اره به اینکه در طرح پیوند مسجد و 
مدرسه هش��ت راهبرد کلي مبناي عمل 
قرار گرفته اس��ت، افزود: بسته عملیاتي 
طراحي ش��ده که در پنج مح��ور آن به 
جمع بندي رس��یدیم ش��امل برنامه هاي 
زیرس��اختي به همراه یافتن راهکارهاي 
این ارتباط و آسیب شناس��ي آن اس��ت. 
همچنین تشکیل ستاد منطقه اي به طور 
فصلي ب��ا حضور مس��ئول ناحی��ه امور 
مس��اجد و مس��ئول منطق��ه مرتبط در 
آموزش و پرورش باهدف آسیب شناسي 
و رص��د ط��رح از جمله اقدماتي اس��ت 
که براي بهبود پیوند مس��جد و مدرس��ه 
طراحي شده است.وي همچنین در ادامه 
افزود: توزیع بسته فرهنگي و محصوالتي 
که بتواند خانواده ها را با این طرح همراه 
کند و برگزاري جشنواره اي با نام مسجد 
مبدأ و مقصد در کنار تش��کیل جلسات 
مشترک میان شوراها و ائمه جماعت در 
محالت و همچنین شناس��ایي و ش��روع 
کار حداق��ل پنج مس��جد و مدرس��ه در 
هر منطق��ه به عنوان پای��گاه اجرایي در 
سطح ش��هر و تبدیل آنها به الگو، برخي 
از برنامه ه��اي »ط��رح پیوند مس��جد و 

مدرسه« است. 

پرهيز از برخوردهاي كليشه اي
در بخش دیگري از این نشس��ت چند 
ساعته حجت االسالم والمسلمین اصغري، 
مدیر ناحیه ش��هید مصطفي خمیني، با 
بیان اینکه مساجد و مدارس به نیروهاي 
انقالبي و اس��المي نیاز دارن��د، بر تدابیر 
اجرای��ي تفاهمنام��ه آم��وزش و پرورش 
تهران و مرکز رس��یدگي به امور مساجد 
تأکید کرد و گفت: در تجربه اي که بنده 
در ناحیه مصطفي خمیني داشتم، مراسم 
ع��زاداري دانش آموزان مدارس منطقه را 
در ٢۵ مس��جد برگزار کردیم به گونه اي 
که هر مسجد میزبان دانش آموزان چند 
مدرس��ه شد.وي ادامه داد: ما مرحله بعد 
را توجیه مدیران مدارس و ائمه جماعات 
تعریف کردیم و تصمیم گرفتیم با حضور 
رئیس اداره آم��وزش و پرورش منطقه و 

مدیران مدارس و ائمه جماعات جلساتي 
تشکیل شود. حجت االسالم والمسلمین 
اصغ��ري در پای��ان صحبت هایش گفت: 
در اجراي طرح پیوند مس��جد و مدرسه 
آس��یب هایي وجود دارد. در این راه نباید 
کلیش��ه اي برخورد کرد و باید با جسارت 

سنت هاي غلط را از بین برد.

حضور امامان جماعت
 موفق در مدارس

 حجت االس��الم والمسلمین حق گو، 
نماین��ده مدیران پرورش��ي ته��ران نیز 
ک��ه در بخش دیگري از این نشس��ت به 
بیان نظرات مدیران پرورش��ي آموزش و 
پرورش تهران پرداخت، اظهار کرد: پیوند 
مساجد و مدارس میس��ر نمي شود مگر 
اینکه مسئوالن در مناطق با برنامه ریزي 
مشخصي حرکت کنند. یکي از کارهایي 
ک��ه مي توان انجام داد این اس��ت که در 
هفته مش��اغل، ائمه جماع��ات موفق در 
مدارس حضور پیدا کنند و ظرفیت هاي 
مس��جد را بی��ان نماین��د.وي با اش��اره 
ب��ه اینکه حض��ور مدی��ران نواحي مرکز 
رس��یدگي ب��ه امور مس��اجد در مدارس 
مي تواند بسیار مفید باش��د، بر برگزاري 
افتتاحیه ه��ا و اختتامیه هاي مس��ابقات 
مدارس در مس��اجد به عن��وان یک ایده 
عمل��ي تأکید ک��رد و گف��ت: در اجراي 
طرح پیوند مسجد و مدرسه ممکن است 
آسیب هایي وجود داش��ته باشد. ممکن 
است دانش آموزان در مساجد با استقبال 
خوبي مواجه نشوند که البته در سال هاي 
گذشته با تالش هایي که شده است، این 

آسیب به حداقل رسیده است.

پيوند وي ژه دانش آموزان با مسجد
حجت االسالم والمس��لمین حسیني، 
امام جماعت مسجد قمر بني هاشم)س( 
هم که س��وابق و تجربیات درخشاني در 
پیوند مس��جد و مدرس��ه داش��ته است، 
گف��ت: ما از س��ال ٩۳ کارگروهي را بین 
مدیران مدارس همجوار مساجد، مدیران 
ش��هرداري و مس��ئوالن اوقاف تش��کیل 
دادی��م. وي ب��ا اش��اره به اج��راي طرح 
»مس��جد، خانواده و مدرسه« در مسجد 
قمر بني هاش��م)س( افزود: ما برنامه آغاز 
س��ال تحصیلي در مدارس برگزار کردیم 
و جش��ن هاي تکلیف دانش آم��وزان را با 
آماده سازي فضاي مسجد برپا نمودیم. در 
سال ٩٤ ما جلسه مدیران و معلمان پنج 
مدرسه همجوار مسجد را در مسجد و با 
محوریت مس��جد و تربیت برگزار کردیم 
و جلس��ه دوم را ه��م در س��ال جاري با 
ایجاد فضایي در مسجد براي قدرداني از 

اخبار
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بقیه از صفحه قبل 
  دشمن عبارت است از »شبکه استکبار« که در رأس 
آن دولت امریکا قرار دارد و همچنین »شبکه صهیونیستی« 

که مظهر آن رژیم جعلی صهیونیستی است.
  س��خن چند روز پیش وزیر امور خارجه در جلس��ه 
علن��ی مجلس مبنی بر اینکه ذات امریکا تغییری نکرده، 
س��خن کاماًل درستی اس��ت، ذات امریکای کنونی همان 
ذات امریکای دوران ریگان است و هیچ تفاوتی هم میان 

دموکرات و جمهوری خواه وجود ندارد.
  مس��ئله اصل��ی آمریکاییها، موجودی��ت جمهوری 
اس��المی ایران اس��ت که ب��ا مذاکره و رابط��ه حل نمی 
ش��ود زیرا قدرت و استقالل ناشی از اسالم برای استکبار 

غیرقابل قبول است.
 ای��ن تنزل پایانی ندارد همانگون��ه که اکنون بعد از 
موضوع هس��ته ای، موضوع موشکی را پیش کشیده اند، 
بعد از موشک، نوبت به حقوق بشر می رسد، بعد از حقوق 
بشر، موضوع شورای نگهبان، سپس موضوع والیت فقیه 
و در نهایت قانون اساسی و حاکمیت اسالم مطرح خواهد 
ش��د، بنابراین تصور اینکه جمهوری اسالمی می تواند با 

امریکاییها به مصالحه برسد، تصور نادرستی است.
 برخ��ی تصور می کنند ک��ه علت خصومت امریکا با 
ایران، تحریک ها و س��تیزه گری جمهوری اسالمی است 
در حال��ی که آنها بودن��د که از ابتدای پی��روزی انقالب 
اس��المی، با بدگوی��ی، تحریم، طلب��کاری و پناه دادن به 

دشمن ملت ایران، بنای دشمنی و ستیزه را گذاشتند.
  براس��اس فرمان صریح قرآن باید هرچه می توانیم 
قوت و قدرت »ایمانی، اقتصادی، دفاعی، علمی، سیاسی 

و جمعیتی« خود را افزایش دهیم.
 این مشکالت بیشتر از اینکه ناشی از تحریم ها باشد، 
متوجه سیاستها و برنامه های دولت فعلی، دولت سابق و 

دولت اسبق است.
 جمه��وری اس��المی ابتدائاً برج��ام را نق��ض نخواهد 
کرد، زیرا وفای به عهد، دس��تور قرآنی اس��ت اما اگر تهدید 
نامزدهای ریاست جمهوری امریکا مبنی بر پاره کردن برجام 
عملی ش��ود، جمهوری اسالمی برجام را آتش خواهد زد که 

این کار هم دستوری قرآنی درباره نقض عهد متقابل است.
 وظیفه طرف مقابل، برطرف کردن تحریمها بود اما 
به این وظیفه عمل نکرده یعنی بخش��ی از تحریمها را به 
نحوی برداشته  اما در عمل تحریمها برداشته نشده است.

  امریکایی ه��ا تحریمهای اولی��ه را بطور کامل حفظ 
کرده اند که این مس��ئله بر تحریمهای ثانویه نیز که قرار 

بود برطرف شود اثر می گذارد.
 مقامات دولت امریکا در زبان و بخش��نامه می گویند 
که مانعی برای معامالت بانکی با ایران وجود ندارد اما در 
عمل کاری می کنند که بانکها ج��رأت معامله با ایران را 

نداشته باشند.
 ط��رف امریکایی این گناه و تخلف بزرگ را در مانع 
تراش��ی برای تعامل بانکهای خارجی با ایران انجام داده و 

کسی نباید کار امریکایی ها را توجیه کند.
25 /خرداد/ 1395

کالم خورشید

معلمان برگزار کردیم. 
وي اف��زود: ما برنام��ه هیئت عزاداري 
نوجوان��ان دانش آموز م��دارس محل در 
مسجد را به اجرا گذاشتیم و دانش آموزان 
در قالب دسته هاي عزاداري وارد مسجد 
شدند و بعد از طرح موارد تربیتي از آنها 
پذیرای��ي به عم��ل آمد. در ای��ن تجربه 
ح��دود ۵٠٠ دانش آم��وز و نوج��وان در 
کردند.حجت االسالم  پیدا  مسجد حضور 
والمسلمین حسیني قدرداني از نوجوانان 
موف��ق تحصیلي و واجد حجاب برتر را از 
دیگر برنامه هایي دانست که در ۵ مدرسه 
انج��ام ش��ده اس��ت، و ادام��ه داد: ما در 
جشن ها و مناسبت ها هم دانش آموزان را 

به مسجد دعوت مي کنیم.

محوري�ت  ب�ا  اعت�كاف  و  هيئ�ت 
دانش آموزان

کرماني،  والمس��لمین   حجت االسالم 
امام جماعت مسجدجامع شهرک امید و 
مدیر ناحیه ش��هید بهشتي هم در بخش 
دیگري از این نشس��ت با بی��ان اینکه ما 
در ابت��داي کار در م��دارس حضور یافته 
و با طرح اهمی��ت موضوع، برنامه هایمان 
را آغ��از کردی��م، برگ��زاري گفتمان هاي 
دین��ي در مدارس با حضور کارشناس��ان 

مذهب��ي و فرهنگ��ي، برگزاري جش��ن 
تکلیف دانش آموزان در مس��جد، تجلیل 
از دانش آم��وزان ممتاز در مس��جد که در 
همین س��ال ١٩٠ نف��ر را دعوت کردیم، 
برپای��ي نمایش��گاه کتاب در م��دارس و 
حض��ور در اولین روز م��دارس و به صدا 
درآوردن زن��گ مدرس��ه را از برنامه هاي 

اجرا شده برشمرد. 
وي ب��ا اش��اره به اینک��ه در اولین روز 
مدرس��ه بچه ه��اي کالس اول��ي را ب��ه 
مس��جد دعوت مي کنیم و ب��ه آنها هدیه 
مي دهیم، ادامه داد: جلس��ات ش��ب هاي 
چهارشنبه مسجد ما با حضور حدود صد 
نفر از دانش آموزان برپا مي شود. همچنین 
چند س��الي اس��ت ک��ه برنام��ه اعتکاف 
مس��جد ما دانش آموزي است که ثمرات 
خوبي بر جا گذاش��ته است.امام جماعت 
مس��جدجامع ش��هرک امی��د در ادام��ه 
صحبت های��ش در نظر گرفت��ن امکانات 
تصویري و وسایل بازي در مسجد، حضور 
در منازل دانش آم��وزان موفق و تقدیر از 
معلمان م��دارس در روز معلم را از دیگر 
اقدامات انجام ش��ده عنوان کرد و یادآور 
شد: ثمره این فعالیت ها حضور پررنگ تر 
دانش آم��وزان و نوجوان��ان در مس��جد و 

آشنایي بیشتر آنها با مسجد بوده است.
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برگزاری مراسم دهه 
تکريم در مساجد و نصب بنر در 
ايستگاه های مختلف شهر تهران

 دهـــــه تکریم 
و غبارروبی مساجد 

تکریم
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آفت��اب صبح، زيبا و پراميد می آي��د و روز را غرق 
نور و روشنايی می كند تا هنگام ظهر به اوج شكوه 
و پهناوری برس��د. آفتاب صبح انقالب هم از بهمن 
1357 تابيدن گرفت و روزگار عزت و شوكت ايران 
اسالمی را لحظه به لحظه، افتخارآميز و با صالبت به 
پيش برد تا دست تقدير غروب تلخ وی را رقم زد و 
علم بر دوش علمداری ديگر قرار گرفت و شد آفتاب 
صبح اميد م��ا. آفتاب صبِح دوب��اره انقالب، ايران 
 اسالمی را نه برای امروز كه برای افق نزديك 1404 
می خواهد و هم برای س��ال هايی كه ديگر جهان 

اثری از رژيم صهيونيستی را در خود ندارد.
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جرقه ای بر انبار باروت غيرت دينی
قيام مردم مشهد عليه سياست كشف حجاب و نقش شيخ محمدتقي بهلول 

روز 21 تير 1314 قيام مردم مش��هد در اعتراض به سياست هاي ضداسالمي رضاخان در صحن مسجد 
گوهرش��اد سركوب ش��د. اين قيام زماني شكل گرفت كه رضاخان دين س��تيزي را به اوج خود رسانده 
و درصدد بود تا س��نت هاي مذهبي وقوانين اس��المي را محو و نابود كند و فرهنگ غربي را به جاي آن 
بنشاند. رضاخان در پيگيري اين سياست دستور داده بود تا حجاب از سر زنان مسلمان برگيرند، مردان كاله غربي به سر 
كنند، روحانيون لباس روحانيت را از تن بيرون كنند. در واكنش به اين سياست، روحانيون و مردم مسلمان در هر نقطه اي 

به مخالفت برخاستند ولي در اين ماجرا مشهد پيشقدم  شد و قيام شكوهمندي در دل تاريخ به ثبت رسيد.

با اس��تقرار پایه هاي س��لطنت پهل��وي، رضاخان 
مدرنیته کردن و پیشرفت کشور را سرلوحه کارش قرار 
داده و پیش��رفت غرب را به اش��تباه در ورود زنان به 
جامعه و هرزگي آنان جست و لذا تمام سعي و تالش 
خود را در این راه به کار برد. اما وي یک مسئله را در 
ای��ران فراموش کرده بود و آن هویت دیني و مذهبي 
مردم ایران و عدم سنخیت پیاده شدن افکار مغشوش 
وي در بی��ن مردم جامعه ایران ب��ود. پیش از این دو 
همس��ایه ایران یعني افغانس��تان و ترکیه در این راه 
گام برداشته بودند و تا اندازه اي هم موفق شده بودند. 
امان اهلل خان پادشاه افغانستان و مصطفي کمال آتاتورک 
س��عي کردند با برداش��تن حجاب از زنان در اروپایي 
مآب کردن مملکت خود گام بردارند و کشور افغانستان 
اولین کش��ور اس��المي بود که اقدام به کشف حجاب 
از بانوان کرد. پادش��اه افغانستان پس از مسافرتي به 
اروپ��ا، در ١۳٠6 ه.ش در بازگش��ت به کش��ورش، به 
ای��ران آمد و با خانواده خود ک��ه لباس ها و کاله هاي 
اروپایي پوشیده بودند در محافل رسمي ظاهرگشت. 
این هیئت توس��ط رضاشاه به ایران دعوت شده بود تا 
پس از گردش آنها در ایران بازتاب بي حجابي آنها را در 

کشور بسنجد و در صورت عدم اعتراض جامعه ایران 
به این مسئله، آن را به زودي در ایران پیاده سازد و در 
غیر این صورت، بي حجابي پادشاه افغانستان و هیئت 
همراه او را امري شخصي قلمداد کرده، خود را بي گناه 
جلوه دهد. از س��ویي دیگر رضاخان پس از سفري که 
به ترکیه داشت، ظواهر غربي را که آتاتورک در کشور 
پیاده کرده بود، از نزدیک مشاهده و بسیار تحت تأثیر 
قرار گرفت به ط��وري که طي نطقي در ترکیه، اظهار 
امیدواري کرد با رفع خرافات مذهبي در کشور، ایران 
هم بتواند چ��ون ترکیه مراحل ترقي را بپیماید. چون 
به ایران بازگش��ت دستور داد که دختران و پسران در 
مراسم رژه ها شرکت کنند و جهت تشویق محصالن 
در امور پیشاهنگي، ریاست آن را برعهده ولیعهد گذارد. 
در همین راستا طي ابالغي به علي اصغر حکمت، وزیر 
فرهنگ دس��تور  داد تا در مدارس دخترانه، معلمان و 
دختران بدون حجاب ظاهر شوند و در صورت امتناع 
از ورود آنها ب��ه مدارس جلوگیري کنند. رضاخان در 
تصمیم خود قاطع بود، اما جهت سنجش افکار عمومي 
مردم به خصوص طیف مذهبي جامعه، قبل از کشف 
حجاب دست به اقداماتي زد. ابتدا ممنوعیت پوشیدن 

لباس روحانیت و بس��اط لباس متحدالش��کل و کاله 
پهلوي مطرح شد چنانچه تنها عده معدودي از علما 
جواز پوش��یدن لباس را داش��تند. پس از مدتي کاله 
یک لب��ه یا همان کاله پهلوي که اس��تفاده از آن در 
جامعه متداول بود، منسوخ و طي دستوري اعالم شد 
که مردان باید از کاله شاپو که تمام لبه بود، استفاده 
کنند. البته رضاش��اه جهت اطمینان دس��ت به اقدام 
زیرکانه اي زد چنانچه تبدیل کاله پهلوي به کاله شاپو 
را جه��ت حفظ کارگران از گرماي آفتاب اعالم کرد و 
طي نامه اي به وزارت داخله دستور اجراي آن را صادر 
کرد. این جایگزیني کاله هم از سوغاتي هاي ترکیه بود 
چراکه ترک ها پس از تغییر رژیم، کاله فینه را تبدیل 

به شاپو کرده بودند.
دالیل رضاشاه در انجام همه این اقدامات، این بود 
که نباید بین ایراني ها با اروپائیان هیچ گونه اختالفي 
باشد و آنها بدانند که تفاوت بین ایرانیان و اروپائیان 
ج��ز همین کاله و لباس چیزي نیس��ت. اما اقدامات 
رضاش��اه که مغایر با فرهنگ دیني م��ردم ایران بود، 
به زودي مخالفت هایي را در پي داشت که قیام خونین 

مردم مشهد از جمله این مخالفت هاست.

 كامران حامنی. دانشجوی دكرتی تاريخ دانشگاه تربيت مدرس
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جرقه ای بر انبار باروت غيرت دينی

رد پاي يك شجاعت ريشه دار
س��الگرد قیام مسجد گوهرش��اد مشهد مناسبتي است 
تا به موضوعات کمتر پژوهش ش��ده آن پرداخت. خاندان 
و نی��اکان مق��ام معظم رهبري از دو س��و، ه��م پدر و هم 
مادر، خانداني مبارز و مؤثر در تحوالت سیاس��ي اجتماعي 
بوده اند. خاندان پدري مق��ام معظم رهبري در آذربایجان 
در عرصه سیاس��ي اجتماعي حضور مؤثر داش��ته اند؛ از آن 
جمله بزرگاني چون آیت اهلل سید جواد خامنه اي؛ پدر مقام 

معظم رهبري.
آی��ت اهلل خامن��ه اي از جان��ب م��ادر نی��ز در خانداني 
جلیل القدر در عرصه عل��م و فقاهت و مجاهده قرار دارند. 
مادر معظم له فرزند آیت اهلل سید هاشم میردامادي معروف 
به نجف آبادي یا نجفي است. سلسله اجداد مادري آیت اهلل 
خامنه اي با س��ي و چند واس��طه به امام جعفر صادق)ع( 
مي رس��د. خاندان جلیل القدر نیاکان م��ادري مقام معظم 
رهب��ري بزرگاني چ��ون عالمه میرمحمد اش��رف، صاحب 
کتاب »فضایل الس��ادات« و میرمحمدباقر داماد سرسلسله 
خاندان بزرگ میرداماد، دانشمند و فیلسوف معروف عصر 
صفویند.آیت اهلل سیدهاش��م نجف آبادي در س��ال ١۳٠۳ 
هجري قمري در نجف اش��رف به دنی��ا آمد و پس از طي 
مقدمات و تحصیل نزد بزرگان فقه شیعه به مشهد مقدس 
منتقل و س��اکن شدند. به تصریح مقام معظم رهبري بین 
پدر )آیت اهلل س��ید جواد خامنه اي( و آیت اهلل س��ید هاشم 
نجف آبادي )پدربزرگ(  این زهد و عرفان وجهي مش��ترک 
بود. آیت اهلل س��ید هاش��م نجف آبادي پدرب��زرگ آیت اهلل 
خامن��ه اي عالوه بر مق��ام علمي، عرفاني، زه��د و تقوا در 
تحوالت سیاس��ي � اجتماعي مشهد حضوري فعال داشت. 
از آن جمله حضور در قیام مس��جد گوهرشاد است اما این 
حضور و ش��رکت کمتر مورد بررس��ي قرار گرفته است. از 

این رو اطالعاتي که ارائه مي شود جامع و مانع نیست.
در پ��ي حمله اولیه مأموران و کش��تار عده اي از مردم، 
علم��ا و مراجع مش��هد طي تلگراف��ي اعتراض آمیز ضمن 
محکوم کردن کش��تار مردم شرح ماوقع را به شاه گزارش 
کردند. در ادامه علماي مشهد خواستار آزادي آیت اهلل قمي 
و موقوف ش��دن بي حجابي و کاله پهلوي ش��دند. از جمله 
این امضاکنندگان سید هاشم نجف آبادي،  پدربزرگ مادري 
مق��ام معظم رهبري بودن��د.اداره تلگراف به دس��تور والي 
خراس��ان از ارس��ال تلگراف به تهران جلوگیري و تلگراف 
به جاي دربار به نظمیه کل ارس��ال مي شود. رضاشاه پس 
از اط��الع از اقدام علما دس��تور دس��تگیري آنه��ا را صادر 
کرد و پس از قتل عام خونین مردم در مس��جد گوهرشاد 
نظمیه مشهد به سرعت علماي فوق الذکر را دستگیر کرد. 
بر اس��اس اس��ناد، علماي فوق الذکر از جمله آیت اهلل سید 
یونس اردبیلي و آیت اهلل سید هاشم نجف آبادي دستگیر و 
به تهران اعزام مي شوند و مدتي را در زندان به سر مي برند. 
در اواخر شهریور سال ١۳١٤ بنا به سندي اداره آگاهي 
تهران به دس��تور رضاشاه � حس��ب االمر � موظف مي شود 
طي ٤8 س��اعت تحت الحفظ آیت اهلل سید یونس اردبیلي 
را به اردبیل و آیت اهلل س��ید هاش��م نجف آبادي را به جاي 

قزوین به سمنان روانه کند.
 رحیم نیکبخت، مدير بخش تدوين اسناد
و تاريخ شفاهي مرکز اسناد انقالب اسالمي

 شوال 1437 / 



16 شوال 1437 / /  شوال 1437 

همزمان با اجراي قانون کشف حجاب، روحانیون 
شهرهاي مختلف کشور به مخالفت با آن برخاستند. 
در این میان روحانیون مشهد، شدیدترین اعتراض ها 
را نس��بت به اجراي این طرح بی��ان کردند. علماي 
مشهد که به عنوان یکي از هسته هاي اصلي مقاومت 
روحانیون در ایران مطرح بودند، وظیفه خود دانستند 
که در برابر این رفتارها واکنشي نشان دهند. تجربه 
مشروطیت و موارد مش��ابه آن در طول تاریخ ایران 
نشان داده بود که همبستگي بین مردم و روحانیت 
مي تواند آنان را به حصول خواسته هایش��ان نزدیک 
سازد و در برابر تمایالت دستگاه حکومتي ایستادگي 
کنند. بنابراین از طرف علماي مشهد تصمیم گرفته 
ش��د که آقاي قمي درباره چگونگي اجراي کش��ف 
حجاب در ایران با ش��اه مذاکره کند و خواسته هاي 
م��ردم و نارضایتي آنان از این وض��ع را به گوش او 
برس��اند. در بین علما جلساتي برپا شد و صحبت ها 
و توقع��ات آن��ان در قالب چند موضوع مش��خص، 
دس��ته بندي ش��د. تمایل اصلي همه افراد، متوقف 
ساختن روند اجرا و بازگشت جامعه به وضع گذشته 
خود بود. آقاي قمي پس از شنیدن تمام درخواست ها 
به نمایندگي از اجتماع روحانیون مش��هد به طرف 
تهران حرکت کرد اما برخالف رویه هاي گذش��ته و 
برخالف انتظار ایش��ان، پس از رسیدن به تهران نه 
تنها موفق به دیدن ش��اه نشد بلکه در باغي نزدیک 
شهرري زنداني ش��د.)١( انجام چنین کاري از سوي 
دولت مرکزي غیرقابل انتظار بود چراکه شاه تا قبل 
از رس��یدن به مقام سلطنت، خود را مدافع اسالم و 
حامي روحانیون معرفي مي کرد. پادشاهان در دوران 
گذشته نیز همیشه به نظر روحانیون، به عنوان یکي 
از نیروه��اي قدرتمند اجتماع��ي اهمیت مي دادند. 
حتي اگر خواس��ته هاي آنان را تأمی��ن نمي کردند، 
صحبت هایش��ان را مي ش��نیدند و به نامه هاي آنان 
پاس��خ مي دادند. در وضعیتي که همه افراد، رضاشاه 
را به عن��وان مدافع اس��الم مي ش��ناختند و اجراي 
مراس��م عزاداري و وفاداري او نسبت به اسالم را به 
خاطر داشتند این عمل ش��اه مانند شوکي بر افکار 
عمومي تأثیر گذاش��ت و باعث عکس العمل ش��دید 

آنان ش��د.با رس��یدن ای��ن خبر به مش��هد، در بین 
مردم، حرکت اعتراضي ایجاد ش��د و مردم، دس��ته 
دس��ته در مساجد جمع ش��دند. روحانیون در مورد 
این موض��وع و دلیل ایجاد چنین حادثه اي صحبت 
مي کردند و این خود به ش��ور و هیج��ان مي افزود. 
افراد زیادي با تحصن در مسجد گوهرشاد، خواستار 
رس��یدگي به وضعیت ایجاد ش��ده و توضیح دولت 
ش��دند. تا چند روز س��خنراني ها علیه اعمال خالف 
دولت ادامه داش��ت. خبر این تجمع عظیم به تهران 
رس��ید و دستور داده شد که مردم را متفرق سازند. 
مس��ئولیت این کار ابتدا برعهده متولي حرم بود. او 
شخصیتي مذهبي و شناخته شده در بین مردم بود 
و س��عي مي کرد معترضین را آرام ساخته و از ایجاد 
درگی��ري جلوگیري کند. اما س��خنراني یک طلبه 
جوان که با ش��ور و هیجان فراوان، اعمال غیر قانوني 
و غیر دیني دولت را افشا مي ساخت، باعث شد مردم 
برخواسته¬ي خود اصرار ورزند و خواهان رسیدگي 

به اوضاع جدید شوند. 
زماني که بي کفایتي مس��ئوالن محلي در کنترل 
ش��ورش مردمي مشخص ش��د، فرماندار مشهد، بر 
طب��ق دس��توري محرمانه، مس��ئولیت یافت که به 
این ماج��را خاتمه دهد، حتي اگر مجبور ش��ود به 
نیروي نظامي متوس��ل شود. با سخنراني هاي تند و 
اعتراض آمیز روحانیون، شورشي در مشهد ایجاد شد 
و نظامیان بدون توجه به قداست مسجد، در غروب 
روز سوم تحصن، اطراف مسجد گوهرشاد را محاصره 
کردند تا اجازه ندهند کس��ي از جمعیت خارج شده 
یا به مسجد وارد شود. انتشار این خبر باعث نگراني 
مردم شد اما روحانیون مردم را به آرامش فراخواندند 
و از آنان خواس��تند بر اهداف خود ثابت قدم بمانند. 
مدتي از ش��ب گذش��ته ب��ود و مردم خ��ود را براي 
اقامه¬ي نماز صبح آماده مي کردند که نظامیان به 
مسجد وارد شدند. زماني که مردم حاضر نشدند به 
اجتماع خود پایان دهند، از س��وي فرمانده نظامیان 
دستور حمله صادر شد. در این واقعه کشتار عظیمي 
در مشهد انجام شد که تا آن روز در ایران کم سابقه 
بود. حتي پادرمیاني متولي حرم نیز فایده اي نداشت 

و فرماندهان مصمم بودند با حمله به مسجد به این 
غائله خاتمه دهند. در ابتدا کسي تصور نمي کرد که 
تهدید به اعمال خش��ونت، چندان جدي باش��د اما 
زماني که به سربازان دستور شلیک داده شد، در زیر 
باران گلوله هر کسي سعي داشت به گوشه اي بگریزد. 
درهاي مسجد نیز بسته ش��ده بود و امکان نداشت 
کسي بتواند از محوطه خارج شود. عده اي به داخل 
اتاق ها و شبستان هاي مسجد گریختند که از طرف 
س��ربازان تعقیب شدند و همانجا به قتل رسیدند. تا 
چن��د روز پس از این واقعه، مردم جنازه هاي افراد را 
از گوشه و کنار شبستان هاي تو در تو پیدا مي کردند. 
قتل عام مردم تا حدود ظهر ادامه داشت و عده¬ي 
بس��یار کمي که خ��ود از نزدیک ش��اهد این ماجرا 
بودند، توانستند از مسجد خارج شده و زنده بمانند. 
هیچ کس از تعداد واقعي کشته ها اطالعي نداشت و 
این امر موجب ش��ایعه پراکني و ایجاد وحشت بین 
مردم مي ش��د. زماني که سربازان تصمیم گرفتند از 
مسجد خارج شوند، چند نفر گوشه و کنار مسجد را 
مي گش��تند تا مبادا کسي زنده مانده باشد. با بیرون 
رفتن س��ربازان و از بین رفتن صداي شلیک گلوله، 
به تدری��ج دود و گردوغبار هوا به زمین نشس��ت و 
صحنه وحش��ت آوري ظاهر ش��د. مردمي که براي 
اعتراض ب��ه اعمال ضد مذهب��ي حکومت و احقاق 
حقوق خود در این محل جمع ش��ده بودند، از زن و 
مرد کشته شده و بر زمین افتاده بودند. آجرهاي کف 
حیاط با خوني که بر زمین ریخته بود، رنگین شده 
ب��ود. جنازه زنان در حالي که هنوز چادر مش��کي و 
روبند سفید داشتند، بر روي زمین مشاهده مي شد. 
این تصاویر نش��ان دهنده بزرگ تری��ن اعتراض آنان 
در اجراي کش��ف حجاب در ای��ران بود، طرحي که 
هیچ ک��دام موافق اجراي آن نبودن��د و از نظر دیني 
و ملي با آن مخالف بودند. کس��اني که موفق به فرار 
شده بودند، تمام صحنه هایي که به چشم خود دیده 
بودند، ب��راي دیگران تعری��ف مي کردند. تا مدت ها 
س��کوت بر سراسر شهر حکمفرما بود، کسي جرئت 
نمي کرد اظهار نظري کرده یا عکس العملي نش��ان 
دهد. نظامیان چنان کنترل شهر را در دست داشتند 

 قيام مردم مشهد
به رهبري روحانيون در 
مسجد گوهرشاد
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که تا فرداي آن روز کس��ي از خانه خارج نش��د. حتي 
مردم به خود جرئت نمي دادند که به محل حادثه رفته 
و براي جمع آوري و دفن کشته شدگان اقدام کنند.)٢( 
روحاني مبارز، محمدتقي بهلول با س��خنراني هاي 
خود، به ش��دت ب��ه  اقدامات ضد اس��المي رضاخان 
اعتراض کرد. وي با قاطعیت و صراحت  به تبیین خطر 
فرهن��گ غرب مي  پرداخت و م��ردم را به قیام دعوت 
مي کرد، مردم  ابراز احساس��ات و تنفر خود را نس��بت 
 به رژیم ضد اس��المي رضاخان اظه��ار مي کردند ، به 
گفته آقاي بهلول حدود چهار ساعت از شب گذشته، 
به دستور رضاخان، دژخیمان او با حمله ناجوانمردانه 
به مسجد گوهرش��اد، مردم را به گلوله بستند که  در 
این کش��تار جمعي، حمام خون ب��ه راه افتاد و حدود 
سه هزار نفر به شهادت  رسیدند. در این مورد ارتشبد 
س��ابق، حسین فردوست مي  نویس��د: »در مشهد یک 
روحاني  به نام بهلول به ش��دت ب��ا اقدامات رضاخان 
مخالفت و در س��خنراني  هایش به شدت  به او حمله 
مي ک��رد، عده زی��ادي از مردم در ح��رم حضرت رضا 
علیه الس��الم متحصن  ش��دند و اعالم کردند تا مسئله 
کشف حجاب حل نشود، ما از این جا خارج نمي  شویم، 
فرمانده لش��گر مشهد به نام س��رتیپ ایرج مطبوعي 
]ک��ه بعد از انقالب در تاریخ دوم  مهر ١۳۵8 به خاطر 
این جرم و جرم هاي دیگر، اعدام ش��د[ در این باره به 
رضاخان  گزارش داد، رضاخان دس��تور داد س��ربازان 
به صحن حرم وارد ش��وند و م��ردم را تهدید کنند، و 
اگر مردم خارج نش��دند تیراندازي کنن��د... رضاخان 
براي تشدید کار، س��رتیپ  البرز را به مشهد فرستاد، 
به دس��تور مطبوعي و البرز، واحدهاي لش��گر مشهد 
وارد صحن ش��ده و مردم را به گلوله بستند.« سرتیپ 
مطبوع��ي در دادگاه انقالب در این خصوص  مي  گوید: 
»به من دس��تور داده شده بود که فوراً عده  اي نظامي 
را در اختیار اس��تاندار مشهد قرار دهم، من در حدود 
٢۵٠ س��رباز در اختیار او گذاشتم... در همین  هنگام 
سرتیپ البرز همراه دادستان ارتش، وارد مشهد شدند 
و لش��گر در اختیار سرتیپ  البرز قرار گرفت، او اسدي 
نایب التولیه آستان قدس را ]به جرم عدم جلوگیري از 
مبارزان[ اعدام کرد... سرهنگ قادري همراه سربازان 

از راه پش��ت بام وارد صحن ش��ده  و ب��ا افراد متحصن 
گالویز ش��دند، در این جری��ان حدود ٢۵ نفر از مردم 

کشته و چهل  نفر مجروح شدند.«)۳( 
پس از پایان غائله گوهرش��اد، به دس��تور رضاخان 
تغییراتي نیز در میان رؤس��اي ادارات مشهد و آستان 
قدس رضوي صورت گرفت. س��رهنگ حسینقلي خان 
بیات از ریاس��ت شهرباني مش��هد معزول شد. رؤساي 
ادارات و سرکش��یک آس��تان قدس رضوي نیز برکنار 
ش��دند و ام��ور آس��تانه را به طور موق��ت محمدعلي 
شوش��تري، نماین��ده مخص��وص رضاخان به دس��ت 
گرفت. محمدولي خان اس��دي نیز ب��ا اینکه مغضوب 
ب��ود؛ ولي تا مدت��ي در مق��ام خود به عن��وان تولیت 
آس��تان قدس رضوي باقي ماند؛ اما در ٢8 آذر ١۳١٤ 
ب��ه اعدام محکوم ش��د و حکم اعدام در م��ورد او اجرا 
شد. اما، فتح اهلل پاکروان که بدون     تردید حتي فراتر از 
خواست ها و دستورات رضاخان نیز عمل کرده بود، در 
س��مت خود )استانداري خراسان( باقي ماند. سرلشکر 
ایرج مطبوعي، فرمانده لشکر شرق نیز وضعیتي مشابه 
پاکروان داشت. عده اي از افراد فعال در واقعه گوهرشاد 
نیز به سمنان، یزد و شهرهاي دیگر تبعید شدند. اینها 
هجده نفر بودند و همگي روحاني یا طالب علوم دیني 
بودن��د؛ چون مدرک متقني علیه اینها پیدا نش��د، به 
تبعیدشان پایان داده و به شهرهاي خودشان رفتند. در 
مجموع، مي  توان چنین نتیجه گرفت که قیام مسجد 
گوهرشاد در واکنش به سیاست هاي ضدمذهبي و ضد 
فرهنگ��ي حکومت رضاخان از س��ال ١۳٠٤ � ١۳١٤ 
بود و در ش��کل گیري آن نیز علما و روحانیون مشهد 
سهم بس��زایي را داش��ته اند. در این میان، نقش شیخ 
محمدتقي بهل��ول را برخالف گزارش ه��اي هدف دار 
نظمیه شرق و حکومت خراسان نمي توان نقش اصلي 
در نظ��ر گرفت؛ زیرا وي قبل از قیام نقش چنداني در 
جلسات و تصمیم گیري هاي روحانیون خراسان ندارد 
و تنها زماني که همه زمینه هاي قیام مهیا شد، او وارد 
معرکه ش��د. مي توان گفت که شیخ بهلول آتشي را بر 
انبار باروت زد. حتي در جریان قیام نیز کنترل اوضاع 
به طور کامل از دس��ت او خارج ب��ود و خودش به این 

موضوع در خاطراتش اعتراف کرده است.)٤(

حاصل سخن
کشتار مسجد گوهر شاد مشهد، 
مسئله اي بود که مردم را هرچه 

بیشتر متوجه روند اجراي 
خشونت آمیز کشف حجاب کرد. 
در واقع مردم به اهمیتي که 

اجراي این طرح براي دولتمردان 
داشت، پي بردند. این واقعه 
مي توانست آغازگر نهضتي بر 
ضد سلطنت پهلوي باشد و 

باعث بروز شورش هاي فراگیر 
و عظیمي در سراسر کشور 

شود، اما نداشتن رهبري واحد 
و خشونت بیش از حد مأموران 

نظامي باعث شد که مردم، 
حاضر به عکس العمل مشابه 
نباشند. همچنین این حادثه 

باعث شد روحانیون تا حدودي 
گوشه نشین شوند و شاه 

مصمم تر از قبل، در برداشتن 
پوشش بانوان تالش کند. از آن 

پس ارتش و نیروهاي نظامي 
به عنوان یکي از وسیله هاي مهم 

و کارآمد در دست شاه قرار 
گرفت و موارد مشابه از آن 

در جهت رسیدن به اهداف و 
جلوگیري از اعتراضات عمومي 

استفاده شد. جلسات سخنراني 
و عزاداري نیز به طور معدود 

براي کشته شدگان برپا شد اما 
این مراسم  در چنین حدي ـ  
نمي توانست آغازگر مجدد 

 نهضتي مردمي و ضد 
دولتي باشد.

 شوال 1437 / 



 شوال 1437 / /  شوال 1437 18

 این مش��کالت در س��ال هاي اخیر ب��ه نقطه اوج 
خود رسیده و واکنش هاي مراجع و علماي بزرگ 
کشورمان را به همراه داشت. برخي از این بزرگان 
صراحتاً اعالم کردند که نظام بانکي کشور نه تنها 
اسالمي نیس��ت بلکه به صورت رسمي از سیستم 
ربا پیروي مي کند. حال اینکه جامعه اس��المي با 
وجود اعتقادات و تأکیدات رسمي، ربا را به عنوان 
یکي از بزرگ ترین دشمنان دین مي داند. در بحث 
بانک��داري دو ن��وع معامله داریم؛ یکي س��پرده و 
دیگري تسهیالت بانکي. در بخش سپرده ها طبق 
قانون بانکداري بدون ربا س��پرده گزاري به جاري، 
پس انداز و سرمایه گذاري تقسیم مي شود. ماهیت 
قرارداد حس��اب هاي جاري، قرارداد قرض است و 
نمي توان ش��رط س��ود در آن تعیین کرد، اما در 
س��پرده هاي س��رمایه گذاري چون نوع ق��رارداد، 
وکالت اس��ت، داش��تن س��ود اش��کالي ندارد. در 
حقیقت در دیدگاه اس��الم ق��رارداد وکالت، یک 
قرارداد با س��ود اس��ت ک��ه فرد، بان��ک را وکیل 
خودش کرده که منابع مالي و سرمایه اي او را در 
فعالیت هاي اقتصادي به کار بگیرد. بانک هم باید 
تسهیالت سود آور پرداخت کرده و بخشي از سود 
را به عنوان حق الوکاله بردارد و بخشي را به عنوان 
سود به سپرده گذار پرداخت کند. بنابراین، اینکه 
مردم پولش��ان را براي کسب س��ود در بانک ها یا 
مؤسس��اتي که سپرده س��رمایه گذاري مي پذیرند 
سرمایه گذاري مي کنند، از نظر شرعي حالل است. 
اما گروه دوم معامالت بانکي، تسهیالت است که 

در سه گروه اعطا مي شود. 
یک��ي از آنه��ا قرض الحس��نه اس��ت ک��ه در وام 
قرض الحس��نه بان��ک حق ندارد س��ودي دریافت 
کن��د. تنها چیزي ک��ه اجازه داده ش��ده دریافت 
هزین��ه عملیات اس��ت که تحت عن��وان کارمزد 
دریافت مي ش��ود. این کارمزد هم طبق آیین نامه 
بانک مرکزي بین ٢.۵ تا چهار درصد تعیین شده 
اس��ت، مش��روط بر اینکه هزینه عملیات کمتر از 
ای��ن نباش��د. یعني اگ��ر هزینه یک صن��دوق یا 
بانک در حد یک درصد باش��د نمي تواند با استناد 
ب��ه آیین نامه بان��ک مرکزي ٢.۵ ی��ا چهار درصد 
کارمزد دریافت ش��ود و حتم��اً باید در همان حد 
بگیرند. گونه دوم تسهیالت بانکي، معروف به عقود 
مبادله اي است که بانک در آن در نقش یک تاجر 
ظاهر ش��ده و کاالیي را خری��د و فروش مي کند 
ی��ا دارایي هاي ب��ادوام را اجاره به ش��رط تملیک 
مي ده��د یا خرید و فروش س��لف ی��ا دین انجام 
مي دهد. در این قراردادها از نظر اس��الم داش��تن 

سود اشکالي ندارد.
 قرارداده��اي خری��د و فروش از دیدگاه اس��الم 
قراردادهاي انتفاعي است که بانک مي تواند براي 
خودش س��ود در نظ��ر بگیرد. در ای��ن قراردادها 
مس��ئله مهمي که بانک ها و مشتریان باید به آن 
توجه داش��ته باشند این اس��ت که معامالت باید 
واقعي باش��د. یعني واقعاً کاالی��ي خرید و فروش 
ش��ود یا خدماتي ارائه ش��ود، وگرنه انجام صوري 
معامله مص��داق رباس��ت. گروه س��وم قراردادها 

یا عق��ود بانکي، اصطالح��ا س��رمایه گذاري ها یا 
مشارکت هاست که بانک گاهي با فعاالن اقتصادي 
در فعالیت اقتصادي آنها مشارکت مي کند، گاهي 
هم مش��ارکت حقوق��ي با صاحبان س��هام انجام 
مي دهد یا گاهي هم تسهیالت مضاربه مي دهد. در 
این قراردادها بانک به عنوان تاجر عمل نمي کند، 
بلکه به عنوان یک س��رمایه گذار وارد مي ش��ود و 
شریک س��رمایه گذار یا صاحب سرمایه یا شریک 
فعال اقتصادي مي ش��ود و از نظر اس��الم دریافت 
س��ود در این موارد هم اشکالي ندارد. اما دو نکته 
باید هم از س��وي بانکدار و هم گیرنده تسهیالت 

در این بخش رعایت شود. 
نکته اول اینکه واقعاً بای��د یک فعالیت اقتصادي 
واقعي براي این مش��ارکت یا مضاربه انجام شود و 
نکته دوم این اس��ت که قرارداد به گونه اي تنظیم 
شود که سود تحقق یافته از آن فعالیت بین بانک 
و مش��تري تقسیم شود؛ نه اینکه سود به مشتري 
تحمیل ش��ود یا اینکه برعکس مش��تري با دادن 
سود اندکي با بانک تسویه حساب کند، در حالي 
که خودش سود کالني کسب کرده است، اما اگر 
بانک یا مشتري این موارد را رعایت نکنند از نظر 
ش��رعي دچار اشکال اس��ت و تصرف در اموال به 
ش��مار آمده و بعضي جاها منتهي به خوردن مال 
باطل یا بعضي جاها هم مصداق ربا مي ش��ود. در 
اینجا بد نیس��ت اشاره اي هم به مؤسسات مالي و 
اعتباري داشته باشیم که در رقابت با سایر بانک ها 
اقدام به پرداخت س��ودهاي بیش��تر براي کسب 

سپرده و در نتیجه درآمد بیشتر مي کنند.
 اگر مؤسسه اي به علت اینکه سرمایه گذاري هایش 
را در جاهایي با س��ود باال انجام مي دهد، مي تواند 
سود باالیي به س��پرده گذاران بدهد، این اشکالي 
ن��دارد. اما یک زمان احس��اس مي ش��ود چنین 
مؤسس��اتي واقع��اً در فعالیت های��ي با س��ود باال 
سرمایه گذاري نمي کنند، بلکه براي حذف رقبا و با 
صورت سازي، سود باال مي دهند، مي تواند مصداق 
ربا باشد. نکته مهم دیگر این است که اگر احساس 
ش��ود بانکي نسبت به مسائل شرعي سهل انگاري 
مي کند، نمي توان آن بانک را وکیل خود قرار داد 
البته تا زماني که این مسئله به صورت شک باشد 
ش��ریعت گفته باید حمل به صحت کنیم. اما اگر 
آشکارا اثبات شود که بانک به این مسائل اهمیت 
نمي دهد ی��ا آگاهي ندارد نمي ت��وان آن بانک را 
وکی��ل خود قرار داد. در آیات قرآن کریم صراحتاً 

نسبت به این پدیده حرام اشاره شده است. 
در آیه ٢۵7 سوره مبارکه بقره آمده است؛ »کساني 
ک��ه ربا مي خورند، )در قیامت( بر نمي خیزند مگر 
مانند کسي که بر اثر تماس شیطان، دیوانه شده 
)و نمي تواند تعادل خود را حفظ کند، گاهي زمین 
مي خ��ورد، گاهي به پا مي خیزد( این به خاطر آن 
اس��ت که گفتند: داد و س��تد هم مانند ربا است 
)و تفاوتي میان آن دو نیس��ت(. در حالي که خدا 
بی��ع را حالل کرده، و ربا را حرام! )زیرا فرق میان 
این دو، بس��یار است( و اگر کسي اندرز الهي به او 
رس��د، و )از رباخواري( خودداري کند، سودهایي 

نگاهي به پرآسيب ترين 
 گلوگاه داد و ستد
در بازار سرمايه

ربــا
اقتصاد كشور 
را به بيراهه 

می كشاند

پ��س از انقالب اس��المي يك��ي از 
مهم ترين و شايد بزرگ ترين اقدامات 
نظ��ام اقتص��ادي كش��ور تدوين و 
تصويب قانون عمليات بانكداري بدون ربا بود. اين قانون 
در ديماه س��ال 85 همزمان با اب��الغ و اعالم برقراري 
حداقل س��ود تضمين ش��ده به جاي بهره سپرده ها و 
كارمزد به ج��اي بهره وام ها و اعتب��ارات مورد مصرف 
بانك ها، به صورت رس��مي كليد خ��ورد. به مرور زمان 
بندهاي مربوط به قانون عمليات بانكي بدون ربا بيشتر 
و بيشتر شده و نهايتاً ش��هريور ماه سال 2631 قانون 
عمليات بدون ربا براي نظام بانكي به تصويب رسيد و 
به تمامي بانك هاي كشور ابالغ شدو البته در آن زمان 
مقرر شد كه طي پنج سال آينده اين قانون به روز رساني 
شده و مش��كالت و موانع آن مورد بررسي قرار گرفته 
و رفع ش��ود. از فرودين سال 3631 كه قانون عمليات 
بانكداري بدون ربا به صورت رسمي در كشور اجرا شده 
اس��ت، تاكنون نه تنها تغيير و به روز رساني در آن به 
وجود نيامده بلكه با مرور زمان برخي كج روي ها در اين 

قانون هم به چشم مي خورد.

سارا قاسمی

بیراهه



19  شوال 1437 / /  شوال 1437 

آيت اهلل مكارم شيرازي: 
اگر بانکداري، س��الم شود تورم به میزان بس��یاري کاهش مي یابد. بانکداري به صورت 
کنوني از غرب آمده، اس��م آن را بانکداري اس��المي گذاشتیم، ولي این شیوه متأسفانه 
نه محاسن بانکداري هاي غربي و نه محاسن اسالمي را دارد. در غرب سودهاي چهار تا 
6 درصد مي گیرند، ولي در بانکداري اسالمي تا ۳۵ درصد سود با عقود شرعیه مي گیرند، 
مشکالت بانکداري امروز یک یا دو مورد و تنها مشکل جریمه دیرکرد نیست. مطالبات 
بانک ها از سرمایه داران قوي است، تسهیالت در اختیار افراد گردن کلفت  قرار مي گیرد 
و کارخانجات متوس��ط و کوچک به جایي نمي رس��ند، نباید این گونه باشد، بلکه نظام 

بانکداري باید در اختیار توده مردم باشد و نظام بانکداري سالم تولید کار مي کند.

آيت اهلل حسين نوري همداني
 بانک ها در کشورهاي اسالمي باید صد در صد اسالمي شوند، هر چند این کار 
مش��کل است ولي مسئوالن باید توجه داشته باش��ند که بانک ها نقش تاجر و 
کاسب را بازي نکنند. از نظر فقهي ربا به هر شکل حرام است و به همین دلیل 
خداوند در هفت قسمت از قرآن کریم به ربا و مسائل پیراموني آن توجه کرده 
اس��ت. نباید در بانک ها هزینه دیرکرد دریافت ش��ود، در صورتي که زمان دین 
اشخاص به پایان رسید نباید از ایشان دیرکرد دریافت شود بلکه باید از طریق 

دستگاه حکومتي ایشان را به اداي دین وادار کرد. 

آيت اهلل جوادي آملي
 این بانک ها س��ودهاي کالني از مردم دریافت مي کنند و در حال حاضر 8٠ درصد 
مردم با وام و ربا بس��ر مي برن��د و باید براي اقتصاد ربا فکري ش��ود.پرداخت وام با 
سودهاي کالن را به ضرر تولید ملي است. ما به هر کسي در مورد این وام ها و تولید 
گفتیم، گفت که این وام ها براي تولید صرف نمي کند. وقتي تسهیالت بانکي با سود 
٢٠ درصد ارائه مي شود این سودها بعد از ۵ سال ١٠٠ درصد مي شود و چیزي براي 
کسي که وام گرفته نمي ماند و شخص باید تا آخر عمر بدهکار باشد و چه بسا جاي 
او در زندان باش��د.ما خودمان را فریب ندهیم؛ ما مثل کسي که قلبش 8٠ درصد از 
کار افتاده و با ٢٠ درصد کار مي کند هستیم. تعارف هم نکنیم، با ٢٠ درصد زنده ایم و 
8٠ درصد با ربا بسر مي برند. با کاله شرعي و اسم مضاربه و دادن و گرفتن سود علي 
الحساب تنها بانک ربوي ما چاق مي شود؛ بانک ربوي عرضه حل مشکالت اقتصادي 

ما را ندارد و نشانه این هم ورشکستگي هایي است که مشاهده مي کنیم. 

آيت اهلل  محمدتقي مصباح يزدي
 مشکل بانک ها و سود و دیرکرد مسئله اي کشوري است. با وجود تالشي که پس 
از انقالب براي تعیین مسیر صحیح عملکرد بانک ها و خروج بانک ها از ربا شده، 
همه مي دانیم که این مهم محقق نش��ده و برخي عناوین اسالمي در امور بانکي 
استفاده مي شود ولي در عمل به آن شکل اجرا نمي شود و این بالیي است که همه 
عالم به آن دچارند. بسیاري از مشکالت اقتصادي دنیا ریشه در ربا دارد، تبعاً در 
کشورهایي که اقتصاد و مدیریت اقتصادي ضعیف است این مسئله بیشتر ظهور و 
بروز پیدا مي کند. به تنهایي با فتواي مراجع و نظر علما مشکل بانک ها و سود وام 
رفع نمي شود چراکه این مسئله در تمام نهادهاي کشور مبناي عمل است، باید 
نگاهي کالن براي رفع مش��کالت با همکاري همه مجموعه هاي کشوري داشت. 
باید قوانین اصالح شود و کاغذبازي ها و ظاهرسازي ها کم شود، مهم ترین نقش در 
این مسئله را مدیران سطح باال دارند نه اینکه فقط این مسئله مختص به یک مدیر 

باشد اما یک مدیر مي تواند شروع این اصالحات و تغییرات باشد.

که در س��ابق قبل از نزول حکم تحریم به دس��ت 
آورده، مال اوس��ت، )و این حکم، گذشته را شامل 
نمي گ��ردد،( و کار او ب��ه خدا واگذار مي ش��ود، )و 
گذش��ته او را خواهد بخش��ید(. اما کساني که باز 
گردند )و بار دیگر مرتکب این گناه ش��وند(، اهل 
آتش اند، و همیشه در آن مي مانند.« به این جهت 
است که بزرگان دین همیشه نسبت به این موضوع 
واکنش نش��ان داده و مردم را از هر گونه تبعیت و 

پیروي از این سیستم برحزر مي داشتند.
 خوش��بختانه علما و بزرگان کشورمان نیز نسبت 
به این حرام الهي بي تفاوت نبوده و واکنش هایي را 
داشتند. در سال هاي اخیر موضوع فاکتور فروشي، 
دریافت دیرکرد از وام، نرخ وام بانکي و ... مواردي 
بوده که از س��وي عده اي ربا خوانده ش��ده و علما 
نیز نسبت به آن واکنش نشان داده اند. بررسي هاي 
شاخص هاي کالن کشور نشان مي دهد که چالش 
نظام بانکي و سرریز مشکالت آن بر اقتصاد کشور 
یکي از مهم ترین و ش��اید بزرگ ترین مش��کالت 
کشور باش��د. حال اینکه بانک ها با حجم باالیي از 
نقدینگي نه تنها گره از مشکل تولید باز نمي کنند 
بلکه ورود به بخش هایي مانند مسکن و ... موجب 
رکود و بلوکه ش��دن دارایي ها در این بخش ها هم 
ش��ده اند. از س��وي دیگر فعاالن بخش خصوصي 
که بار س��نگیني از بخش تولید کشور را به دوش 
مي کشند با کمبود منابع شدید روبه رو هستند در 
نتیجه براي تأمین منابع دست به دامان بانک هایي 
مي شوند که وام هاي خود را با نرخ ٢۵ تا ۳٠ درصد 

به آنها ارائه مي کنند. 
یکي از مش��کالت اساسي ما در تأمین مالي تولید 
از طری��ق بانک، وجود تضاد مناف��ع بانک و تولید 
و نب��ود س��ازوکارهاي گ��ره زدن مناف��ع این دو 
اس��ت. به نحوي که تالش بانک براي حداکثرسازي 
س��ود خ��ود هیچ ارتباط��ي با ت��الش تولید براي 
حداکثرس��ازي منافع خود ن��دارد. حتي در عقود 
مش��ارکتي، که اساساً منافع هر دو بخش مشترک 
اس��ت، اش��تراک منافع در نظام بانک��ي ما اتفاق 
نمي افت��د، زی��را مش��ارکت به نحو ص��وري انجام 
مي گیرد. این در حالي اس��ت که باید س��ازوکاري 
ش��کل بگیرد که منافع بانک ب��ا منافع تولید گره 
بخورد و بانک به نحو واقعي ش��ریک س��رمایه گذار 
تولید باش��د. البته مش��کالت تنها ب��ه این موارد 
ختم نمي ش��ود بلکه چندي اس��ت که ب��ا ادعاي 
فع��االن بخش خصوص��ي چالش ب��زرگ دیگري 
میان تولید و نظام بانکي به وقوع پیوس��ته اس��ت. 
نرخ بهره مرکب یکي از موارد مطرح شده از سوي 
فعاالن اقتصادي اس��ت که به ص��ورت جدي نظام 
بانکداري اس��المي را به خطر مي اندازد. به اعتقاد 
بس��یاري از فعاالن اقتصادي، نرخ سود تسهیالت 
بانک ها مغایر با مصوبه شوراي پول و اعتبار است. 
در اختیار قراردادن بخش��ي یا درص��دي از پول و 
تس��هیالت بانکي از سوي تولیدکنندگان به عنوان 
سپرده، سبب مي شود این تسهیالت ۳ تا ٤ درصد 
گران تر محاسبه شود. در نتیجه شبهه جدیدي به 

نام بهره مرکب مطرح مي شود.
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از ديرباز تاكنون مساجد به عنوان مهم ترين كانون و نهاد مردمي و اسالمي مورد توجه بوده است و روحانيون و 
ائمه جماعات نيز غالباً افرادي بوده اند كه اهل محل آنان را امين خود دانسته و مسائل و معضالت خود را با اين 
گروه طرح مي كردند بر همين اساس نيز معموالً روحانيون در صف مقدم برخورد با مشكالت و معضالت روز 
جامعه اند و البته هميشه راهنماي مصلح و مورد وثوق از نظر مردم بوده اند. مي توان ادعا كرد كه بي شك در گذشته نچندان دور 
هر مشكلي كه در جامعه اسالمي رنگ بحران مي گرفت اين مساجد بودند كه با حضور علما و بزرگان دين اقدام به رفع آن مي شد. 
هرچند هم اكنون اين موضوع كمرنگ تر شده اما هنوز مي توان از مساجد به عنوان بازوي حاكميتي جهت تحقق اهداف عاليه 
حكومت اسالمي استفاده كرد. يكي از مباحث اقتصادي كه چندي است جامعه را در گير خود كرده موضوع ربا است. كه اساساً 
عالوه براينكه مغايرت تام با شرع مبين اسالم دارد، صدالبته با اهداف بلند اقتصاد مقاومتي در تضاد است. مساجد و  تريبون هاي 
آن، شاهراهي است كه بدون واسطه علما و روحانيون مي توانند اين موضوع را در معرض افكار عمومي قرار دهند و واقعيات ديني 
را به جامعه اسالمي طرح كنند. به اين بهانه گفت وگويي با حجت االسالم دكتر سيد عباس موسويان، عضو فقهي شوراي پول و 
اعتبار انجام شد تا نظر وي را درباره تأثير نهاد مسجد و روحانيت در جهت نيل به اهداف حكومت اسالمي و چگونگي جلوگيري 

از     ترويج روش هاي ضد ديني از جمله ربا در جامعه جويا شويم.

فاطمه كرميی

  موض�وع رب�ا به عنوان يک�ي از مهم ترين 
مش�کالت جامعه اس�المي از دير باز مورد بحث 
بوده. به نظر شما روحانیون با استفاده از  تريبون 
مس�اجد چ�ه اقدامات�ي در ح�ل اين مش�کل 

مي توانند انجام بدهند؟ 
پرهی��ز از ربا، به خصوص در جامعه اس��المي امري 
حیاتي است و تش��ویق به پرهیز از آن و شفاف سازي 
در م��ورد آن بدون ش��ک برعهده جامع��ه روحانیون 
اس��ت. ابزاره��اي مختلفي در اختیار این گروه اس��ت 
ک��ه مي توانند با بهره گی��ري از آن در حل این بحران 
نقش آفرین باش��ند. حتي این امر به اندازه اي جدي و 
مهم است که علما و روحانیون نسبت به عملکرد نظام 

بانکي واکنش نشان داده اند. 
انجام ندادن معامالت ربوي یکي از مهم ترین اصول 
بانکداري اسالمي است که باید مورد توجه بانک ها قرار 
گی��رد، در هر برهه از زمان روحانیون نس��بت به این 
موضوع هش��دارهاي الزم را داده اند. اما ممکن اس��ت 
این هش��دارها آن چنان که باید از سوي بانک ها جدي 
گرفته نش��ود در نتیجه گروه دیگري که باید نس��بت 
به این موض��وع اطالع یابند، مردم هس��تند. مردم از 
طریق رس��انه ها و همچنین مساجد به عنوان ستون و 
پایگاه نظام اس��المي به راحتي در دسترس هستند و 
کساني که در این مکان مقدس حضور پیدا مي کنند، 
اهل معرفتند. مي توان این گروه را نسبت به خطرات، 
آسیب ها و تهدیدهاي این پدیده شوم اقتصادي مطلع 

کرد و از آنها براي بهبود وضعیت کمک جست. 
  چگونه از عامه مردم مي توان در شفاف سازي 

و پاکسازي جامعه از ربا کمك جست؟ 
 مساجد، محافلي هستند که انسان هاي متدین در 
آن قدم مي گذارند. این گروه بیش��تر معتمدان محل و 
بازارها را تشکیل مي دهند. با توجه به جایگاه شخصي 
ای��ن افراد و همچنین قدرت نفوذي که در میان مردم 
دارند، مي توان از آنها براي بهبود وضعیت کمک جست. 
ب��راي مثال اگ��ر روحانیون از طریق تریبون مس��اجد 
نس��بت به مخاطرات ربا اقدام به شفاف س��ازي کنند، 
اهالي مسجد هم نسب به آن آگاهي پیدا کرده حساس 
مي شوند. از سوي دیگر روحانیون باید به اهالي مساجد 
اعالم کنند که شفاف س��ازي در این زمینه مانند یک 
رسالت بر دوش آنها است. این گونه است که گروه هاي 
بیش��تري نسبت به این پدیده حساس شده و اقدام به 
تحقیق و جست وجو مي کنند. از سوي دیگر بسیاري 
از بانوان کشورمان به صورت جدي و مداوم در مساجد 

پاي منبر روحانیون و علما مي نشینند. 
  آي�ا مي ت�وان مس�اجد را ب�ه پايگاه�ي ب�راي 
فرهنگسازي پديده هاي مخرب اقتصادي تبديل کرد؟ 
 مس��اجد محل، پایگاه فرهنگ هس��تند؛ فرهنگ 
ش��هادت، فرهن��گ جه��اد و ... همه از مس��اجد و از 
طریق تریبون آن ش��کل گرفت. روحانیون با تفس��یر 
و تش��ریح آی��ات و روای��ات مرب��وط ب��ه آن موفق به 
جایگاه س��ازي فرهن��گ ش��هادت . جه��اد در دوران 

دفاع مقدس ش��دند. کشورمان همیشه در حال جنگ 
است. گاهي این جنگ در الیه هاي پنهاني کشور خود 
را نشان نمي دهد. جنگ همیشه موشکباران دشمنان 
نیست مسائلي مانند ربا خواري، اختالس و... که تأثیر 
مستقیمي در به خطر انداختن عقاید مردم و همچنین 
به خطر انداختن نظام اقتصادي کش��ور دارد که همانا 
خواست دشمنان است. باید روحانیون و طالب مانند 
تمام تاریخ، نقش مهم خود را از طریق تریبون مساجد 
ایفا کنند و مردم را نسبت به تبعات منفي این جنگ 
آگاه س��ازند. در آیات و روایات مختلف آمده است که 
رباخوار آتش جهنم را براي خود مي اندوزد؛ این طالب 
و روحانی��ون هس��تند که مي توانن��د از طریق تریبون 
مس��اجد نس��بت به این موضوع اطالع رس��اني کنند. 
آموزش کاربردي، الزمه رفع ربا از بازار اس��المي است. 
  روحانیون به جز تريبون مساجد و خطبه هاي 
نماز چگونه مي توانند نس�بت به شفاف س�ازي 

پديده ربا اقدام کنند؟ 
 تمام مش��کالتي که در جامعه ما ایجاد مي شود از 
روي ناآگاهي است. روحانیون مانند معلم امت اسالمي 
هس��تند. یک معلم وظیفه آموزش و تبیین روش ها و 
تشریح موانع و مش��کالت را دارد. درست است که در 
ش��رایط کنوني جامعه ما مردم مانند گذشته به دنبال 
پرس��ش از حالل و حرام معامالت خود نیس��تند اما 
این موضوع دلیل بر کم کاري طالب و انجام رس��الت 
آنها نیس��ت. بدون ش��ک از بین بردن حرام ها و رونق 
حالل ها در جامعه اس��المي نیاز به آموزش دارد و این 
آموزش از طریق طالب و روحانیون ممکن مي ش��ود. 
مي توان از طریق مس��اجد، جلس��ات متعددي پس از 
اقام��ه نماز و یا در ایام مختلف هفت��ه براي گروه هاي 
س��ني مختلف اعم از پیر و جوان، مرد و زن برپا کرد. 
وظیفه آموزش و اطالع رساني و همچنین مدیریت این 
جلسات بدون شک برعهده روحانیون است. متأسفانه 
در باب معامالت اتفاقي که افتاده این است که هر فرد 
از کودکي وارد معامله شده و مدعي است همه مسائل 
دین درباره معامله را مي داند. این درحالي اس��ت که با 
دریافت اطالع اندک و یا نادرست معامالت با شبهات و 

مشکالت بسیار جدي انجام مي شود. 
  اين مشکالت چیست؟ 

 بسیاري از معامله گران تصور مي کنند که معامله به 
معناي خرید و فروش کاالي خاصي است. در ماهیت 
این پدیده نمي توان شک کرد اما باید توجه داشت که 

محل آموزش احكام 
مساجداقتصادی باشد
دكتر سيد عباس موسويان، عضو فقهي شوراي پول و اعتبار: 

ردنگ



21  شوال 1437 / /  شوال 1437 

هر معامله اي ش��رایط خاص خود را دارد. اما بر اساس 
سیره ائمه و همچنین قوانین اسالمي، معامله وتجارت 
باید شرایط خاصي داشته باش��د. بازاریان وکسبه که 
از مهم ترین مخاطبان مساجد و از حاضران همیشگي 
مساجد هستند باید با مسائل فقهي معامله و تجارت 
از طریق روحانیون و مساجد آگاه شوند. براي مثال هر 
روز در بازار کس��ب و کار کش��ور و تجارت، روش هاي 
جدیدي براي خرید وفروش و یا معامله ابداع مي شود. 
در کشور اس��المي باید بازار اسالمي شکل بگیرد که 
در آن با جدي گرفتن مس��ئله ربا براي رفع آن اقدام 
ش��ود. معامالت جدید بازاریابي هاي شبکه اي، بیمه، 
ب��ورس و ... عمر چندان طوالني ندارند و بس��یاري از 
کاس��بان و معامله گران قدیمي نسبت به آنها آگاهي 
کاف��ي ندارند در نتیجه این گروه باید معامالت جدید 

را بیشتر بشناسند.
   آيا روحانیون، وظیفه شناسايي و تشخیص 

روش هاي صحیح معامله را برعهده دارند؟ 
خوشبختانه علما با جدیت کافي نسبت به مسائل 
روز کشور واکنش نشان مي دهند. طالب و روحانیون 
باید در وهله اول نسبت به مباحث مطرح شده از سوي 
علما و مراجع اش��راف کافي داش��ته باشند و از سوي 
دیگر منابع مورد نیاز براي تحقیق را در اختیار گرفته 
و آموزش کافي در این زمینه را ببینند. این گونه است 
که با دانش و علم کافي مي توانند وارد میدان ش��ده و 
عامه مردم را نسبت به موضوعي مطلع سازند. طالب 
هس��تند که باید معامله گران را از چند و چون کسب 
و کار خود و مس��ائل و مشکالت فقهي آن آگاه کنند. 
باید یک نگاه وس��یع نسبت به این موضوع در جامعه 

اسالمي به وجود آید.
  مهم تري�ن تبعات ربا در جامعه اس�المي 

چیست؟ 
به��م ریختگ��ي اقتص��ادي، ش��کل گیري طبقات 
اجتماعي و ش��یوع فقر فرهنگي و مفاس��د اجتماعي، 
ایجاد شبکه ها و گروهاي سودجویي که در برخي مواقع 
منجر به شکل گیري فرقه هاي ضاله هم مي شوند. ربا 
مي توان��د توازن و تع��ادل یک جامعه را ب��ر هم زند. 
اش��کال مختلف ربا را مي توان در  الیه الیه هاي اقتصاد 

جامع��ه  یک کشور مش��اهد کرد براي مثال و 
مي توان گفت که   ترویج ربا در یک 
جامعه مي تواند به مش��کالت 
مسکن دامن بزند و باعث 
باال رفت��ن قیمت ملک و 
امالک و همچنین اجاره 

خانه نیز شود. 
  چگونه؟ 

در س��ال هاي اخیر ورود 
س��رمایه هاي و پس اندازهاي 
مردم به بخش مس��کن باعث 
رک��ود ج��دي در ای��ن بخش 

شده اس��ت. اگر به یاد داشته 
باش��ید در س��ال هاي 86و 

87 قیمت مس��کن در 
مواقعي به صورت روز 
شمار باال مي رفت. در 

مورد واکاوي معضالت و مشکالت مسکن مشخص شد 
که سرمایه هایي که پیش از این به واحدهاي تولیدي 
مي رفت و یا اینکه به صورت قرض الحس��نه به بانک ها 
داده مي شد تغییر مسیر داده و به سمت سرمایه گذاري 
در بخش مسکن حرکت کرد. خیز این سرمایه ها و ورود 
آن به بخش مس��کن با وعده هایي مانند س��ود ۵٠ تا 
6٠ درصدي که به صورت روز ش��مار مطرح مي ش��د، 
ه��م هزینه پول را باال مي برد و هم قیمت مس��کن را 
افزایش مي داد و البته به صورت رسمي قرار دادها را از 
حالت اس��المي خارج کرده و به بي راهه مي کشاند. در 
این وضعیت که موقعیت براي عده اي س��ودجو فراهم 
مي شود، فرصت یکه تازي ربا خواران به صورت گسترده 
فراهم مي شود در این مورد افرادي که به رباخواري رو 
مي آورند در مدت کمي پول هاي کثیف به دست آمده 
از رباخواریش��ان آنقدر زیاد خواهد ش��د که حرف اول 
را در بخش مس��کن و قیمت امالک مي زنند و افرادي 
ک��ه با پول حالل و کس��ب و کارهاي قانوني بخواهند 
صاحب خانه شوند این امر اصاًل برایشان مقدور نخواهد 
بود و تنها افرادي صاحب خانه خواهند شد که در برابر 
سیستم رباخواري تعظیم نمایند و در برابر آن تسلیم 
ش��وند، همچنین اگر در یک جامعه پول هاي کثیف و 
باد آورده به وسیله رباخواري زیاد شود، اجاره امالک به 
نحو باور نکردني س��یر صعودي پیدا خواهد کرد چون 
رباخواران قیمت پول را گران تر کردند بدین ترتیب هر 
ساله نرخ هاي جدید براي اجاره توسط صاحبان امالکي 
که تحت تأثیر جو حاکم ش��ده توسط رباخواران است 
تعیین خواهد شد . متأسفانه مسکن و معضل مسکن 
در سال هاي اخیر به صورت جدي از این بخش آسیب 
پذیرفته و ترمیم آن به س��ختي و با دشواري بسیاري 

همراه است. 
چگونه مي توان از طريق مساجد و   

روحانیون نس�بت به رفع اين 
معضل اقدام کرد؟ 

س��نت نیک قرض الحس��نه 
یکي از مواردي اس��ت که باید 
از  آن  مج��دد  فرهنگس��ازي 
طریق مس��اجد انجام شود. در 
گذشته بسیاري از صندوق هاي 
مس��اجد هم براي حل معضل 
مش��کالت اقتصادي خانواده ها 
فرهنگ  تشکیل مي ش��دند که 
قرض الحس��نه را هم در جامعه 
پر رنگ تر مي کرد. رنگ باختن 
این سنت پس��ندیده الهي در 
جامعه یکي از اهداف و نتایج 
عملکرد قوي ربا خ��واران در 
جامعه اس��ت. البته مي توان با 

از  بخشي  احیا 
صندوق هاي 
قرض الحسنه 
تش��ویق  و 
به  م��ردم 
ی��ن  ا

موضوع از طریق مساجد و روحانیون به بهبود وضعیت 
امیدوار بود. اگر در یک اقدام جدي روحانیون نسبت به 
فرهنگسازي قرض الحسنه در کشور اقدام کنند و نمود 
عیني آن در میان خانواده هاي کش��ورمان دیده شود، 
بدون ش��ک وضعیت بهتر خواهد ش��د. اگر خانواده ها 
نتایج و آثار مثبت س��پرده گذاري قرض الحس��نه را در 
زندگ��ي روز م��ره خود و اطرافیان خ��ود ببینند بدون 
ش��ک نس��بت به این موضوع اقدام کنند. در این میان 
روحانی��ون مس��ئولیت و وظیفه خطی��ري دارند. زیرا 
امان��ت داري و همچنین تش��خیص افراد مس��تحق و 
محتاج کار دشوار و پیچیده اي است که نیاز به همکاري 
و همراهي عده اي از افراد معتمد دارد. البته کاس��بان 
و اهالي مس��اجد گروهي هس��تند ک��ه در طول تاریخ 
ای��ن وظیفه را به خوبي انجام داده اند. اگر از ورود افراد 
سودجو متظاهر به این محافل جلوگیري به عمل آید 

بدون شک نتایج مثبت خواهد بود. 
  منظور از  اليه هاي پنهان چیست؟ اين گروه 

چه نقشي در اقتصاد مقاومتي دارند؟ 
منظور از الیه هاي پنهان افرادي هستند که مي توانند 
در چرخه کار و تولید کش��ور نقش بسزایي داشته باشند. 
براي مثال اگر به کشاورزان یک روستا وام قرض الحسنه 
براي خرید تجهیزات الزم براي کشاورزي ارائه شود بدون 
شک این کشاورز مي تواند با بهره گیري از این تجهیزات و 
همچنین توانایي هاي خود میزان تولیدات کشاورزي خود 
را دو چن��دان کرده و بهره وري را در سیس��تم اقتصادي 
خ��ود باالتر ببرد. اگر دقت داش��ته باش��ید بس��یاري از 
مهاجرت هایي که از روس��تاهاي کش��ور پیش مي آید به 
دلیل نداش��تن ش��غل و در آمد کافي اس��ت. حال اینکه 
اگر به توس��عه زندگي روس��تاهایي و حمایت از صنایعي 
مانند دامپروري و کشاورزي توجه بیشتري داشته باشیم 
اقتص��ادي دورن زا خواهیم داش��ت. با وام ه��ا و بهره هاي 
باالیي که بانک ها و افراد خاص در اختیار متقاضیان قرار 
مي دهند نمي تواند به اجرایي شدن سیاست هاي اقتصاد 
مقاومتي امیدوار بود. اقتصاد مقاومتي باید از درون جامعه 
و از طریق تریبون مساجدي که مردم پاي آن مي نشینند، 

فرهنگسازي شود. 
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 مسجد ولیعصر)عج( 
پیشگام درتحقق اقتصادمقاومتی

مس�جد به مثابه محور و رس�انه اجتماعی جهان اسالم نقش مهمی 
را در فرهنگ س�ازی جامعه ايفا می كند. بس�ياری از مسائل را می توان 
از كانال مس�جد در جامعه تبديل به يک فرهنگ نهادينه كرد از جمله 
مسائل اقتصادی و رويكرد اسالم نسبت به اقتصاد! يكی از فّعالّيت های 
مهم كه در قالب فّعالّيت های آموزشی در مساجد به مرحله اجرا می رسد 
آموزش آموزه های تجارت يا مبانی اقتصاد اسالمی به نمازگزاران است. 
مس�اجد به دليل داش�تن ظرفيتی به نام ازدحام در مراسمات متعّدد و 
در زمان های مختلف، بهترين مكان آموزش اقتصاد اسالمی هستند. در 
دورانی كه دشمنان اس�الم از همه تحريم های اقتصادی برای به چالش 
كشيدن اقتصاد كشور ما استفاده می كنند و عليه ما مّتحد شدند، توّجه 
ب�ه اين آموزه ها می تواند راهگش�ای كار باش�د. تأس�يس صندوق های 
قرض الحس�نه  مردمی در برخی محالت با محوريت مس�اجد توانس�ته 
اس�ت فعاليت های اقتصادی قابل توجهی را رق�م بزند و به عنوان يكی 
از كاركردهای اقتصادی مس�اجد، مطرح ش�ود. چنين چيزی به عنوان 
يكی از راهكارهايی كه می تواند در تحقق ش�عار س�ال نقش بس�زايی 
داشته باشد، بسيار مفيد است و در طول زمان می تواند جايگزين كاملی 
برای بانک ش�ود؛ زيرا از يک س�و، مسجد خواهد توانست سودگرايی و 
منفعت طلبی را از ميان ببرد و به جای آن تعاون و همكاری را قرار دهد 
و از طرف ديگر با توجه به اعتماد متقابلی كه در مساجد ميان اهالی آن 

هس�ت و نقش كانونی كه هر مسجد در محله  خود ايفا می كند، روابطی 
محك�م و خلل ناپذير را ب�ه جای تعامالت اكثرا ناپايدار مبتنی بر س�ود 
بانک ه�ا قرار دهد. يكی از ديگر نقش های مهم مس�جد در امر اقتصاد، 
جلس�ات وعظ و خطابه و س�خنرانی ائّمه جمعه و سخنرانان در مساجد 
درباره رعايت اخالق اسالمی در معامالت اقتصادی است. اهّميت رسانه 
منبر و بيان خطابه ها در تبيين سياست های اقتصادی و هماهنگ سازی 
بازاريان، بر كس�ی پوش�يده نيس�ت. در اين خصوص، وّعاظ و خطيبان 
بايد برنامه های مناسب سياس�ت های اقتصادی كشور را تبيين نمايند. 
می توان گفت كه مس�اجد جايگاه مؤثّری در تحقق ش�عار سال)اقتصاد 
مقاومت�ی، اق�دام و عمل( ب�ر مبنای بهره گي�ری از آموزه ه�ای اقتصاد 
اس�المی و اصول اقتص�اد مقاومتی دارن�د. تبيين و اصالح ش�يوه های 
الگوی مصرف برای نيل به اقتصاد اس�المی، بسترس�ازی فرهنگی برای 
ني�ل به اقتصاد مقاومتی، ارتقاء كّمی و كيف�ی توليدات با آموزش نحوه 
رعايت حالل و حرام در كس�ب و كار و ترويج كس�ب و كارهای اسالمی 
در رسيدن به يک اقتصاد مقاوم نقش بسيار مهّمی دارند. در اين راستا 
به س�راغ حجت االس�الم نامنی و رئيس هيئت امنا و فرمانده بسيج كه 
مس�ئوليت فرهنگی مسجد وليعصر را برعهده دارند رفتيم كه اقدامات 
خوبی را در زمينه تحقق اقتصاد مقاومتی داشته اند. مشروح اين گپ و 

گفت ها را در ادامه می خوانيد.

/  شوال 1437 
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نماز در زمين خاكی!
سال 7٩ بود که مردم متعهد، مومن و انقالبی 
در شهرک قائم برای برقراری نمازجماعت در یک 
زمین خاکی گردهم می آمدند؛ روزهای که عده ای 
از جوانان کمک می کردند تا موکت های نمازگزاران 
پهن ش��ده و نماز برپا شود. اما وقتی آسمان روی 
بارندگی به خودش گرفت، نمازخواندن در چنین 
فضاهایی به مش��کل برمی خورد. عالقه مندان به 
برپایی نمازجماعت وقت��ی این وضعیت را دیدند 
فضای پایین منزل شان را که پارکینگی حدود ۵٠ 
متر بود در اختیار گذاش��تند تا نماز و مراسمات 

دینی در آن جا انجام شود.

زمزمه ساختن مسجد شنيده شد
به پیشنهاد صاحبان خانه که هر دو از سادات 
هم هس��تند این محیط به نام هیئت بیت الرقیه 
نامگذاری ش��د و حدود 6 سال نماز در آن محیط 
اقام��ه و دعاهای مختلف و حتی ش��ب های قدر 
مراس��ماتی موفق در آن جا به مرحله اجرا رسید. 
تا اینکه زمزمه تأس��یس یک مس��جد و کم کاری 
تعاونی ش��هرک قائم که وظیفه ساخت مسجد را 
برعهده داش��ت در قالب یک جلس��ه ای با حضور 
عده ای دغدغه مند و حجت االس��الم نامنی که آن 

موقع هم امام جماعت بودند، پیگیری شد. 

اغماض ها ساخت مسجد را مردمی كرد
اغماض ها باعث ش��د تا اعضاء ب��ه این نتیجه 
برس��ند س��اخت مس��جد را به ص��ورت مردمی 
پیگیری کنند. به همین خاطر به زمینی رسیدند 
که در نقشه برای این کار درنظر گرفته شده بود. 
اعضای هیئت مدیره تعاونی قائم هم برای بررسی 
مجدد جلسه ای برپا کردند و برآمد آن به ساختن 

مسجد با کمک مردم منتهی شد.

كمک مردم، جديت را برگرداند
کلنگ مس��جد در روز نیمه ش��عبان سال 8۳ 
توسط بعضی از متنفذین شهرک قائم زده شد اما 
به دالیلی کار ساخت و ساز با ُکندی و توقف پیش 
می رفت؛ تا سال 86 که هیأت امنا تشکیل جلسه 
داد و دوب��اره کار ب��ا جدیت دنبال ش��د. به گفته 
متولیان امر، عمده هزینه های س��اخت مس��جد 
مردمی بوده ولی نهادهایی همچون نیروی هوایی، 
شهرداری، قرارگاه خاتم االنبیاء سپاه و اداره اوقاف 
نیز کمک هایی در طول س��اخت مس��جد منظور 

داشته اند.

مسجد در وضعيت مناسبی
 از استعداد و منابع قرار دارد

مس��جد امروز در وضعیت مناس��بی از حیث 
اس��تعداد و منابع قرار دارد؛ دارای دو شبس��تان 
و یک حس��ینیه به نام حضرت ولی عصر)عج( که 
مشرف به شبستان برادران است. همچنین ۵ باب 
مغازه و دو سوئیت و کانون فرهنگی جوانان که از 
وزارت فرهنگ و ارشاد مجوز دارد. بسیج برادران، 

بسیج خواهران، آشپزخانه و صندوق قرض الحسنه 
حض��رت ولیعصر)عج( نیز از بخش های دیگر این 

مسجد به شمار می رود.

مسجدی كه هميشه فعال است
مسجد در سه نوبت نمازجماعت برگزار می کند؛ 
حجت االسالم سیدترابی نماز صبح، حجت االسالم 
جعفری نمازظهر و عصر و حجت االس��الم نامنی 
نم��از مغرب و عش��اء را اقامه می کنند. بس��یاری 
از مردم منطقه در مس��جد حض��ور دارند و کلیه 
مناس��بت ها و برنامه ه��ای فرهنگ��ی مس��جد با 
استقبال پرشوری مواجه می شود. البته این نکته 
ناگفته نماند که پروژه نمای مس��جد با همکاری 
س��ازمان امور مناطق ش��هرداری تهران در حال 
پیگی��ری اس��ت و ح��دود 6٠ درصد پیش��رفت 

فیزیکی داشته است.

پاسخ حجت االسالم نامنی به چند سوال!
*مس��اجد در تحقق اقتصاد مقاومتی که یکی 
از دغدغه های اصلی مقام معظم رهبری است چه 
نقشی را می توانند ایفا کنند؟ مسجد ولیعصر)عج( 

در این راستا چه اقداماتی را انجام داده است؟
بگذارید قبل از پاسخ به این سوال شما قدری 
پیرام��ون اهمیت اقتصاد مقاومت��ی و مفاهیم آن 
نکاتی را مطرح نمایم؛ چند سالی اس��ت که رهبر 
معظم انقالب اسالمی در شعار ابتدای سال تأکید 
به مس��أله اقتصاد دارند. چرا که دشمن طراحی و 
مکر خود را در اخالل مسائل اقتصادی و تبلیغات 
در راه انح��راف دولتم��ردان، تولیدکنن��دگان و 
همه مؤثرین در اقتصاد کش��ور قرار داده اس��ت. 
تحریم های ظالمانه علیه ای��ران عمدتاً اقتصادی 
ب��وده و مس��تکبران به خوب��ی دریافتند که پس 
از جن��گ س��خت و حتی ناامی��دی از تبلیغات و 
ش��بیخون های فرهنگی اقتصاد را نشانه بگیرند. 
البته دش��منی دشمن فقط در این جبهه خالصه 
نش��ده و از هر نوع دش��منی در به زانو درآوردن 

نظام اسالمی ایران دریغ ندارد.

می توان درصد وابستگی ها را كم كرد
اقتصاد یک کشور می تواند به دو شکل اقتصاد 
وابس��ته و اقتصادمتکی به خود باش��د؛ در جهان 
ام��روز هی��چ جامعه ای نیس��ت که ب��ه طور صد 
درصد متکی به خود باش��د ول��ی می توان درصد 
وابس��تگی ها را کم کرد. در اقتصاد با اس��تحکام 
درونی و تولید داخلی که تاکید مکرر مقام معظم 
رهبری)مدظله( است بر کاهش درصد وابستگی ها 
تکیه دارد؛ در واقع هرچقدر وابس��تگی ها کاهش 
یابد اس��تقالل بیش��تر ش��ده و دش��من مأیوس 

می شود.

راه برون رفت از وابستگی ها؟
در اقتص��اد درون زا بای��د در اکثر م��وارد نیاز 
حیاتی و اساس��ی در داخل کش��ور تولید شود نه 
اینکه به دیگران وابس��ته باشد. نباید خام فروشی 

کرد و این خیانت به نس��ل های آینده است. این 
توجی��ه ندارد ما نف��ت خام و مواد خ��ام معدنی 
ص��ادر کنی��م و واردات از هم��ان ن��وع و جنس 
داش��ته باش��یم؛ بای��د فن��اوری و چرخ��ه تولید 
موادخام و رس��یدن به محصول ایجاد شود. یکی 
از ایرادات وابس��تگی، مدیران و مسئوالن است تا 
دست اندر کاران، آزاده دل نباشند و اخالق اسالمی 
نداشته باش��ند وابستگی ها در شکل های مختلف 
ب��روز و ظهور پیدا می  کن��د و اقتصاد نیز کماکان 
وابس��ته خواهد ماند. همانطور که عیب است یک 
ش��خص به دیگران وابس��تگی مالی داشته باشد 
همانطور برای جامعه نیز عیب است که اقتصادش 
وابسته باشد. اقتصاد مقاومتی به مقاومت اخالقی 
و فرهنگی نیاز دارد، چون ثروت و قدرت دراختیار 
مجریان است. باید از مخاطرات اخالقی و فرهنگی 
دور باش��ند تا این موضوع مه��م ثمره بدهد. باید 
حس ات��کای به درون و عدم وابس��تگی در همه 
ایجاد شود هم مردم و هم مسئولین باید در برابر 
دش��من صف آرایی کنند و موض��ع صحیح اتخاذ 
نمایند. حقیقتاً شفاف سازی یکی از بسترهای این 
مهم اس��ت و از طرفی دیگر یکی از ابزارهای این 

موضوع داشتن امنیت کافی است. 

اقتصاد مقاومتی با مجاهدت
 الگويی برای جهانيان

یکی از راه های دش��من ناامن ک��ردن ایران و 
منطقه است تا دل سرمایه گذاران را خالی کرده و 
به گونه ای سرمایه گذاری در ایران را ریسک بزرگ 
اقتص��ادی جلوه دهد. با دف��ع تهدیدات داخلی و 
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منطقه ای س��رمایه گذاران رغبت بیش��تری برای 
سرمایه گذاری خواهند داشت. تنبلی و بی غیرتی 
اف��ت بزرگ��ی در این راس��تا به حس��اب می آید 
و باید همه از سس��تی و تنبلی دور باش��ند. اهل 
بیت)علیهم الس��الم( همان طور که امام امت خود 
بودند تن به کار داده و روزِی خود را در سختی و 
شداد به دست می آوردند حتی گاهی مورد اشکال 
م��ردم ق��رار می گرفتند که چق��در کار می کنید! 
انس��ان تن پرور تن به کارهای بزرگ نخواهد داد 
و دنبال عافیت و راحتی اس��ت و اقتصاد مقاومتی 
نیاز به جهاد و مجاهدت همه جانبه دارد. اگر این 
مجاهدت ها ثم��ر بدهد الگ��وی بالمنازعی برای 
جهانیان است. برای نتیجه دادن باید همه روحیه 

انقالبی داشته و آن را حفظ کنند.

آموزش اقتصاد مقاومتی 
را بايد از خانواده ها آغاز كنيم

اقتص��اد مقاومتی باید تبدی��ل به یک فرهنگ 
عموم��ی ش��ده و از دوران کودک��ی فرزندان مان 
باید آموزش در این خصوص ش��روع شود. تربیت 
و آموزش یک اصل است باید از این اصل بهره مند 
بود. خانواده های ما باید به فرزندان شان از دوران 
کودکی اس��تفاده از محصوالت داخلی را با عمل 

خ��ود آموزش دهن��د. با توجه به پیش��رفت روند 
پی��ری در جامعه و نیاز به نیروی انس��انی جوان 
برای رونق دادن به تولید داخلی باید سیاست هایی 
در راس��تای افزایش جمعیت اتخاذ شود. نیروی 
انس��انی ج��وان و کارآمد یک��ی از ابزارهای مهم 
اقتصادمقاومتی به ش��مار می رود ک��ه باید مورد 
توج��ه ق��رار گیرد.اقتص��اد مقاومتی ب��ا ریاضت 
اقتصادی ف��رق می کند بعضی اصرار به جایگزین 
کردن ای��ن اصطالحات ب��ا هم دارند ت��ا روحیه 
مقاومت مردم را پایین بیاورند. اقتصادمقاومتی به 
معنای صحیح مصرف کردن است. شرکت ندادن 
س��رمایه های خود در جهت رشد اقتصادی کشور 
اس��المی چیزی به مانند سرمایه گذاری دشمنان 
دین در جهت سقوط کشور است. همان گونه که 
در آیه ۳6 سوره انفال آمده است: »ان الذین کفروا 

ینفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اهلل.«

مسجد يک پايگاه مردم نهاد 
و محيط كاماًل سالم

باید به یک واقعیت اش��اره کن��م و آن این که 
هیچ نهاد و س��ازمانی نمی تواند هم��ه مردم را با 
عالقه و مش��ارکت فراگیر دورهم جمع کرده و با 
محوریت خود مردم برایش��ان برنامه داشته باشد. 

مسجد حقیقتاً یک پایگاه مردم نهاد و یک محیط 
زندگی س��الم برای حضور مردم است. بسیاری از 
خانواده ه��ا به بنده یا عزی��زان هیئت امنا مراجعه 
می کنند و می گویند خیال ش��ان راحت است که 
فرزندان ش��ان در مس��جد رفت و آمد دارند. البته 
مساجد باید برای همه سالیق برنامه داشته باشند. 
مس��اجد تک بعدی عده یا طیف خاصی را جمع 

خواهد کرد و نتیجه هم نخواهند گرفت.

توجه به وحدت رمز موفقيت ما بود
اگر رس��الت پیامبر که اب��الغ و طبابت امراض 
روحی و اخالق��ی و ایجاد وح��دت، صمیمیت و 
محبت بود در مس��جد ایجاد شود بی تردید مردم 
خواهن��د آمد. ی��ادم نمی رود روزی ک��ه قرار بود 
کلنگ مس��جد زده ش��ود عده ای از همسایه های 
مس��جد ناراضی بودن��د و اعتراض داش��تند ولی 
به م��رور زمان و با صحبت و دع��وت به وحدت، 
امروز بسیاری از آنان جزء فعاالن مسجد هستند. 
روزهای اولی که نماز در صحن نیمه س��از مسجد 
برگزار ش��د ما فقط یکی دو ص��ف بودیم اما االن 
گاهی برای برپایی نمازجماعت یا مراسمات، دچار 
کمبود جا هس��تیم و همین امر باعث شد به فکر 

ساخت حسینیه ولی عصر)عج( بیفتیم. 

دیدگاه
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 حاج آقا! مسجد در مقابله با تهاجم فرهنگی 
و ترويج فرهنگ دينی و ارتقاء معارف اس�المی 

چه نقشی را ايفا می کند؟
امروز میزان هجمه فرهنگی و اعتقادی بسیار زیاد 
و تعبیر تهاجم فرهنگی توس��ط رهب��ر فرزانه انقالب 
اس��المی تعبیری صحیح بوده و هست؛ باید در مقابل 
تهاجم حال��ت دفاعی گرفت یا ما ه��م حالت هجمه 
داش��ته باش��یم؛ دشمن امروز جسور ش��ده و با هتک 
حرمت، امام، انقالب و والیت فقیه را زیر سوال می برد و 
تمام انتخابات های ما را پوچ می خواند. حال ما بنشینیم 
و دس��ت روی دس��ت بگذاریم! این وظیفه ماست که 
کاری در این قبال انجام دهیم. خدا رحمت کند مرحوم 
شهید بهشتی این انسان کامل بارها فرموده بودند که 

آن موقع ما خوابیم دشمن بیدار است.
مس��جد ما در راس��تای همین اه��داف که مقابله 
با جنگ نرم فرهنگی دش��من اس��ت بی��کار نبوده و 
فعالیت هایی داش��ته که قبل از هرچیز اعتقاد داشتیم 

بسیج ش��کل بگیرد و این نش��ان دهنده انقالبی بودن 
بچه های ش��هرک قائم اس��ت. چرا که معموالً در قدم 
اول در محله ها، مسجد ساخته می شود و سپس بسیج 
شکل می گیرد ولی اینجا با پیگیری دوستان و تأکید 
بنده حقیر در س��ال 8١ پایگاه بسیج امام حسین)ع( 
را افتتاح کردیم و ش��روع به عضوگیری کرد. با اینکه 
مس��جد نیمه س��از بود و بدهی های زیادی داشتیم اما 
هیئت امن��ا همکاری کردند و کان��ون فرهنگی هنری 

جوانان را ساختیم. 
امروز بحمداهلل بستر فرهنگی خوبی وجود دارد و ما 
شورای امر به معروف و نهی از منکر داریم. البته ناگفته 
نماند که خود وجود نماز هم بازدارنده است از گناهان 
و مناب��ر و مرثیه خوانی ها نیز کمک می کند تا معارف 

اهل بیت منتشر و به واسطه آن، مردم واکسینه شوند.
 يک�ی از موضوعات اساس�ی و مهم امروز 
تروي�ج فريضه ام�ر به معروف و نه�ی از منکر و 
شناخت مهدويت اس�ت. بفرمايید در اين حوزه 

مسجد ولیعصر چه اقدامات و فعالیت هايی را در 
دستور کار خود قرار داده است؟

یکی از کارهای مدیریتی ما در مسجد، خط دهی به 
منبری ها و وعاظ عزیز است. برای بیان مطالب هدفمند 
موضوع امر به معروف و نهی از منکر و خصوصاً مهدویت 
جزء اولویت های ما بوده و در مناسبت های مختلف به 
بهانه هایی س��خنرانان و وعاظ ارجمند به بیان مطالب 
پیرامون این دو موضوع و معارف اهل بیت می پردازند. 
یک��ی از کاره��ای ما دع��وت از عزیزان دانش��گاهی و 
جلسات پرسش و پاسخ است که این جلسات با معرفی 
کتاب و مسابقات کتابخوانی و اهداء جوایز همراه است.

بارها به نمازگزاران گفته ش��ده که اگر منکری در 
مح��ل می بینید اول خودتان تذک��ر بدهید و نگذارید 
تذکر لس��انی فراموش شود. و گاهی حتی با نهادهایی 
مثل کالنتری محل و ی��ا فرمانداری راجع به منکرات 
دیده ش��ده در محل نامه نگاری صورت گرفته و یکی 
از کارهای بسیج برادران و خواهران مسجد نیز احساء 
و پیگیری معروف��ات، منکرات و تبلیغ برای معروفات 
و پیش��گیری از منکرات است که بحمداهلل موفق هم 

بوده اند.
 مس�جد باي�د در تربیت دين�ی نوجوانان 
و جوان�ان نقش ايفا کند. در اين مقوله مس�جد 

ولیعصر توانسته پیشتاز و پیشگام باشد؟
یک��ی از کارهای ما در این مس��جد از ابتدا جذب 
نوجوانان و جوانان بوده اس��ت. ب��ا هماهنگی برادران 
بسیج، ُکمدی با محتوای هدایایی در مسجد قرار داده 
شده و کارت نماز هم به بچه ها داده می شود؛ جوایز به 
صورت دوره ای به برگزیدگان و نمازگزاران فعال اهداء 
می شود. سازماندهی مکبران و موذنان جوانان و نوجوان 
که با مربیگری یکی از عزیزان نمازگزار صورت می گیرد 

و این خودش یکی از راه های جذب ماست. 
برگزاری جلس��ات قرآن ویژه نوجوان��ان در کانون 
مسجد نیز از جمله برنامه های ماست. اختصاص ساعت 
مخص��وص بازی بچه ها خاصه نوجوان��ان و جوانان در 
کانون مس��جد از برنامه های خوب و جذاب ماس��ت. 
حتی در پذیرایی های مسجد و مراسمات با بکارگیری 
نوجوانان و جوانان س��عی در مشارکت آن ها و آموزش 
و انتقال تجربه به نسل  بعد داریم که در واقع در آینده 
نزدیک آن ها باید مس��جد را اداره کنند. س��الی چند 
اردو توسط مسجد و بسیج برگزار می شود و همچنین 
برنامه کوهنوردی و کالس دفاع ش��خصی در کانون از 
جمله برنامه های مسجد و بسیج برای جذب جوانان و 

نوجوانان است.
 به عنوان س�وال پايانی بفرمايید مس�جد 
ولیعصر چه افق ها و چش�م اندازی را در دس�تور 
کار خ�ود قرار ده�د تا به آن توس�عه فرهنگی، 

امروز خيلی از همس�ايه ها مش�كالت خودشان را در دفتر مسجد و با مش�اوره هايی كه به آن ها داده 
می ش�ود برطرف می كنند و اختالفات را كن�ار می گذارند. بعضی از خانواده ها عروس و داماد خودش�ان 
را نيز از بچه های مس�جد گرفته اند. از طرفی هم كس�انی كه مش�كالت مالی دارند با مراجعه به صندوق 

مشكالت شان نيز مرتفع می شود.

 برطرف کردن مشکالت 
مالی و خانوادگی در مسجد

 شوال 1437 / 



26

اجتماعی، سیاس�ی و معرفتی در حوزه مس�جد 
دس�ت پیدا کند و ش�اهد جذب جوان�ان و نگاه 
خانواده ها به مسجد به عنوان يك پايگاه مذهبی 

و فرهنگی تأثیرگذار باشد؟
امیدواریم که در سال های آینده اقبال مردم منطقه 
و محل به مس��جد ما بیشتر ش��ود؛ ما حتی برای نیل 
به این مهم به موضوع جذب بصری هم فکر کرده ایم. 
ب��ه همین خاطر برای جذب بیش��تر مردم ش��روع به 
زیباسازی مسجد نموده ایم. سعی دوستان هیئت امنا 
در تمامی مراسمات مسجد، اقامه نمازها و خود بنده بر 
این بود که موجبات حفظ کرامت و شأن مردم فراهم 
شود و مراجعه کنندگان به مسجد با هر سلیقه فکری و 

از هر صنفی برای ما احترام دارند. 
یک��ی از روش های مس��جد ما بر این اس��ت که به 
بهانه ه��ای مختلف درب مس��جد باز بماند و مس��جد 
حداقل تعطیلی در روز داشته باشد. مسجد در کارهای 
خیر و اقدامات عام المنفعه همیشه پیگیر بوده و خیلی 
از جلسات اجتماعی محله در مسجد تشکیل می شود. 
اکثر برنامه های مسجد با هزینه بانیان انجام می شود 
و این هم باعث می شود که خود را در مدیریت مسجد 
شریک بدانند؛ هم مسئولیت تقسیم شده و هم نقش 
مردم در مس��جد فعال تر می شود. ما تمام ماه رمضان 
س��فره های افطار س��اده داریم به عالوه این که کمتر 
مس��جدی است در س��طح تهران که شب های جمعه 

رجب و شعبان نیز افطاری بدهد. 
برگ��زاری دعای توس��ل، کمیل و ندب��ه به صورت 
منظم همراه با پذیرایی مختصر جزء برنامه های ثابت 
مس��جد بوده و در فکر توسعه برگزاری دعاها هستیم. 
یکی دیگر از برنامه های ما در طول سال برگزاری دهه 
فجر است که با دعوت از سخنرانان مطرح و برنامه های 
متنوع فرهنگی در تالش هستیم تا ارزش ها و انقالب 
و امام فراموش نش��وند. ان شااهلل پس از تکمیل پروژه 
بنای مسجد، به صورت جدی دنبال توسعه برنامه های 
مذهبی و فرهنگی هستیم.یکی از اهداف ما در سال های 
آینده توسعه برنامه های قرآنی مسجد است. هم اکنون 
کرسی تالوت به صورت هفتگی با حضور استاد نیرومند 
قاری ممتاز کشوری در حال پیگیری است و یکشنبه ها 
نیز جلسه تجوید و تفسیر قرآن توسط برادر خالقیان 
دنبال می شود. برای حفظ موضوعی قرآن سال گذشته 
جلس��اتی را داش��تیم و امس��ال نیز بعد از ماه مبارک 
رمضان پیگیری خواهیم ک��رد. در همین ماه مبارک 
رمض��ان روزانه ۳ مرتبه قرآن در مس��جد جزءخوانی 
می ش��ود. ان شااهلل چشم اندازی روشن و آینده ای پربار 
برای مسجد دیده شده که در حال برنامه ریزی و تدوین 
و انجام مراحل مختلف آن هستیم. البته ما هنوز در گام  
اولیه هستیم و تازه شروع کرده ایم ولی بارها گفته ام و 
باز می گویم که ان ش��ااهلل این مسجد در آینده نزدیک 
از پایگاه های استقرار س��ربازان امام زمان)عج( خواهد 
بود.کمال خالقیان رئیس هیئت امنای مسجد یکی از 
اقدامات موثر را ایجاد وحدت بین نمازگزاران می داند و 
می گوید: امروز برادران و خواهران نمازگزار ما خودشان 
را در اجرای صحیح برنامه های مسجد سهیم می دانند 
و ای��ن یعنی وحدت نهادینه ش��ده اس��ت. البته برای 
استحکام بدنه وحدت و انسجام، اقدامات فرهنگی را به 

طور جد دنبال کردیم؛ از راه اندازی بسترهایی ورزشی 
و فرهنگی تا خیریه و اقدامات آموزش��ی و علمی!وی 
به تأسیس صندوق قرض الحسنه مسجد اشاره کرد و 
گفت: در اولین جلس��ه ای که بعد از تأسیس صندوق 
قرض الحس��نه برگزار کردیم بی��ش از ۳٠ نفر کمک 
کردند و س��رمایه اولیه صندوق جمع آوری شد. سپس 
کمتر از یک سال پرداخت  وام ها در سقف یک میلیون 

تومان به نیازمندان آغاز شد. 
مهدی حیدری��ان فرمان��ده پای��گاه مقاومت امام 
حسین)ع( مسجد ولیعصر به خبرنگار ما گفت: در حال 
حاضر که س��ه س��ال از تصدی بنده می گذرد همواره 
به رویکردهای فرهنگی، علمی و تربیتی اندیش��یده ام. 
افتخار ما این است که اکنون بسیاری از برادران ما که 
دارای مسئولیت هستند نسل چهارم انقالب می باشند.

وی با اش��اره به اینکه یکی از بهترین برنامه های ما 
تربیت و پرورش نیروهای انقالبی و کارآمد در حوزه های 
مختلف است، افزود: ارکان بسیج مجموعه ما از اقشار 
دانشجو یا فارغ التحصیالن دانشگاهی تشکیل می شوند. 
در حلقه های معرفتی از متخصصین انقالبی و متعهد 
بهره می بریم. س��عی ما بر این است که خأل موجود در 
نظام آموزشی کشور، مباحث فرهنگی، سبک زندگی و 

توجه به اعتقادات را پوشش دهیم.
حیدریان خاطرنشان کرد: این رویکرد موجب اقبال 
نوجوانان و جوانان به پایگاه شده است؛ از آن جایی که 
امام راحل فرمودند مساجد سنگر است تمامی فعالیت 
ما به س��مت مس��جد و با محوریت روحانیت صورت 

می گی��رد. به عن��وان مثال جهت انج��ام فعالیت های 
ورزش��ی پایگاه با هم��کاری امام جماعت مس��جد و 
هیئت امنا اقدام به تجهیز بخش��ی از مسجد به عنوان 

محل فعالیت نوجوانان و جوانان درنظر گرفته شد.
وی اضافه کرد: در زمینه مسائل اعتقادی از برادران 
دانش��جو و حوزوی کمک گرفته و با برنامه ریزی هایی 
که انجام دادیم در حلقه های صالحین مس��ائل شرعی 
و اعتقادی به فراخور هر رده س��نی با حضور اس��اتید 
مجرب، تبیین ش��د.فرمانده پایگاه امام حسین)ع( به 
فعالیت های اجتماعی بسیج اشاره کرد و گفت: جدای 
از فعالیت ه��ای مربوط به پای��گاه، مجموعه مقاومت 
امام حس��ین)ع( خود را موظ��ف به انجام فعالیت های 
اجتماع��ی و ش��رکت در میان مردم محل��ه می داند. 
یکی از برنامه های این حوزه تش��کیل حلقه صالحین 
پیشکس��وتان محله با رویکرد آش��نایی با مس��ائل و 
مش��کالت موجود و ارائه راهکارهای مناسبت توسط 

مردم متدین و برادران بسیجی می باشد. 
وی در پایان خاطرنشان کرد: در زمینه های مختلفی 
اع��م از معضالت فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی محله، 
عملیات شناس��ایی، ارائه راهکار و اق��دام با همکاری 
عزی��زان محله به منصه ظهور رس��ید. به عنوان مثال 
با رایزنی نهادها و بنگاه های خصوصی مشکل اشتغال 
جوانان محله توسط پایگاه و مسجد به حداقل رسیده و 
این ها همه در جهت احقاق منویات مقام معظم رهبری 
که همواره بر سلحشوری و جدیت بسیج در رسیدن به 

موفقیت ها تأکید دارند، انجام می شود. 

دیدگاه
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پنجره باز، حكايت تالش هايي اس��ت كه بي ادعا 
و دغدغه مندانه در س��تادي متبرك به نام خانه 
خ��دا صورت مي گي��رد تا كمي ب��ه آرمان هاي 
مدينه فاضله و طراز واقعي مس��جد النبي نزديك 
شويم. ستادي كه جست و جو مي كند تا بهترين 
تجربيات مديريتي مساجد را بيابد و در مشاوره با 
كارشناسان و باتجربگان و اهالي فكر و انديشه، آنها 
را فربه كند و نتيجه اي در خور و شايس��ته را در 
قالب طرح ها و برنامه ها و راهكارها به منظر مبارك 
ائمه جماعات تقديم كند. اين پنجره باز است براي 
تمام همدلي ها و هم انديش��ي ها و هم راهي ها.
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يك�ي از معاونت هاي مركز رس�يدگي به امور 
مس�اجد، معاونت آموزش اس�ت كه به فراخور 
برنام�ه هاي تدوين ش�ده براي آن و گس�تره 
مخاطبان اعم از امام جماعت، اعضاي هيات امنا 
و خادمان مساجد گستردگي فراواني را شامل مي شوند. اين 
معاونت روزهاي داغي را از آغاز س�ال در ناحيه هاي مختلف 
خود داشته و اكنون در آغاز ماه دوم تابستان همچنان ميزبان 
گروه هاي مختلف از امامان جماعت و امنا و خادماني است كه 
در كالس هاي مختلف آموزش�ي اي�ن مركز حضور مي يابند. 
مديريت اين معاونت با حجت االسالم و المسلمين نوري است 
كه در ارائه مطالب و تصاوير برنامه هايش به نش�ريه همكاري 
شاياني داشت؛ نظم و ترتيبي كه ما را از مصاحبه با ايشان نيز 
مستغني كرد؛ همان طور كه خود ايشان گفته بود.نگاهي گذرا 
به تصاوير اين برنامه ها و مختصري درباره برنامه هاي تدوين 

شده معاونت، خالي از لطف نيست.

مروری بر خدمات آموزشی 
مرکز به ائمه جماعات

نگاهي به عملكرد يكي ديگر از معاونت هاي 
مركز رسيدگي به امور مساجد

طرح حكمت )فعاليت های علمی(
ط��رح حکمت با ه��دف توجه به بُعد علمی و پژوهش��ی ائمه 
جماعات و زمینهس��ازی رشد و ارتقاء در این زمینه طراحی شده 
و در هماهنگ��ی ب��ا معاونت پژوهش حوزه علمی��ه و دیگر مراکز 
علمی به ارائه خدمات در این حوزه پرداخته است.شناسایی ائمه 
جماع��ات دارای تالیف و دریافت آثار تدوین��ی برای بهره مندی 
فرهنگی، آموزش��ی مرکز و قدردان��ی از آثار فاخر و برتر از طریق 
انج��ام داوری در قالب جش��نواره آث��ار و تالیف��ات از اهداف این 
طرح اس��ت.معاونت آموزش با هدف اطالع رس��انی آخرین اخبار 
و رویدادهای علمی، پژوهش��ی و آموزشی که به نحوی مرتبط با 
موضوع مدیریت و امامت مس��جد می باشد، اقدام به طراحی یک 

خبرنامه در این زمینه کرده است. 

کارانمه
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طرح صدرا )برنامه های تحصيلی(
این طرح با هدف زمینه سازی جهت انجام تحصیالت تکمیلی و تقویت و استمرار بخشی ارتباط ائمه جماعات 
با نهاد حوزه طراحی و با هماهنگی، نظارت و تایید معاونت آموزش و معاونت تبلیغ حوزه علمیه قم و تهران اجرا 
می شود.معاونت آموزش مرکز رسیدگی به امور مساجد با دعوت از حضرت آیت اهلل اراکی دو سال است که درس 
خارج فقه المس��جد را صبح روزهای چهارش��نبه در ساختمان آموزشی محراب برگزار می کند. در سال تحصیلی 
جاری عالوه بر این درس، دیگر دروس فقه، اصول و تفسیر شهر تهران شناسایی و در لیست مرکز قرار گرفته است 
تا زمینه تحصیالت عالیه را برای امامان جماعت فراهم کند.ائمه جماعات به خاطر استقرار در شهر تهران عمدتاً 
از تحصیالت تخصصی و تکمیلی حوزه علمیه قم برخوردار نمی شوند. ایجاد بهره مندی از خدمات آموزشی حوزه 
علمیه قم و فعال س��ازی خط ارتباط امام جماعت با حوزه قم از اهداف این خدمت آموزش��ی است. بی شک ادامه 
تحصیل در رشته تخصصی تبلیغ سهم بسزایی در ارتقاء مدیریت مسجدی بزرگواران خواهد داشت. امکان تحصیل 

در دیگر رشته های تخصصی حوزه نیز برای عزیزان برنامه ریزی شده است.

طرح فيضيه )امور درسی(
طرح فیضیه با هدف انجام حمایتهای درس��ی ب��رای تکمیل و اتمام دروس 
ح��وزوی ائمه جماعات در همکاری و هماهنگ��ی و تایید معاونت آموزش حوزه 
علمیه قم و تهران طراحی و در چهار خدمت طراحی شده است؛برخی از طالب، 
دوره مقدمات یا س��طوح حوزوی را به اتمام رس��انده ولیک��ن در آزمون برخی 
از دروس اصل��ی یا جنبی ش��رکت نکرده و در نتیجه فاق��د نمره اند. لذا پرونده 
تحصیلی آنها به دلیل همین تک درسهای باقیمانده دارای نقص بوده و برخوردار 
از گواهی اتمام س��طح نمیشوند. برنامهریزی جهت رفع نواقص پرونده تحصیلی 
موضوع این خدمت اس��ت.برخی از امامان جماعت، یک پایه تحصیلی ش��ان به 
دلی��ل یک تک درس باقیمانده از دروس اصلی حالت تعلیق و تاخیر پیدا کرده 
اس��ت و بعضا باعث توقف در ادامه تحصیل ش��ده. برنامهریزی جهت برگزاری 
کالس فش��رده همراه با آزم��ون اختصاصی و ارتقاء به پای��ه باالتر موضوع این 
خدمت آموزشی است.از جمله آزمونهای حوزوی جهت اتمام دورههای تحصیلی 
و تکمیل یک پایه درس��ی، آزمون ش��فاهی دروس اس��ت، که بعضا افراد فاقد 
نمره شفاهی پایههای اولی هستند. برنامهریزی جهت برگزاری آزمون شفاهی از 
دروس حوزوی موضوع این خدمت آموزشی است.ائمه جماعات به جهت تمرکز 
در امر مس��جدداری یا دیگر فعالیت های ش��غلی و سختی تردد در شهر تهران 
بعضا از ادامه تحصیالت حوزوی و تکمیل مدارج خود باز مانده اند. بهره مندی 
از امکان تحصیل غیرحضوری و فعال سازی پرونده درسی ائمه محترم جماعات 
استان تهران به عنوان افراد دارای شرایط، از اهداف این خدمت آموزشی است.
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طرح تعالی )آموزش خانواده (
خان��واده به عنوان اصلیترین نهاد اجتماعی و منش��اء فرهنگ، از 
اهمیت و جایگاه ویژهای برخوردار اس��ت. حمایت و هدایت به سوی 
جایگاه متعالی آن س��بب اصالح خانواده بزرگ انس��انی می ش��ود. 
ط��رح تعالی با هدف تکریم و اعتالی هویتی خانواده ائمه جماعات و 
کارگزاران مسجد طراحی و اجرا میشود.ارتقاء سطح اطالعات، دانش 
و مه��ارت خانواده ائمه جماعات در موضوع خانواده و س��بک زندگی 
اس��المی مس��الهای اس��ت که از طریق ماهنامه خانه خوبان صورت 
خواهد پذیرفتکه به عنوان نش��ریه آموزشی خانواده ائمه جماعات به 
صورت ماهانه تقدیم خواهد ش��د.در این خدمت س��ه کتاب ناظر به 
س��ه عضو اصلی خانواده )همسران، فرزندان دختر و پسر »نوجوان و 
جوان«( در حال طراحی و آماده سازی است که ضمن ارتقاء فرهنگ 
کتابخوانی بدین وسیله، آموزشی از اصلی ترین مساله ها در موضوع 
س��بک زندگی را ب��ه اعضاء خانواده ارائه داده و ب��ه برترین ها جوایز 
ارزنده ای تقدیم خواهد شد.مس��اله ازدواج فرزن��دان از دغدغههای 
مهم والدین اس��ت ک��ه بتوانند آگاهی و آمادگی ه��ای الزم را برای 
فرزن��دان خود در ورود به یک زندگی عالی و پایدار صورت بخش��ند. 
در این خدمت از خدمات مرکز تالش ش��ده در بس��ته آموزش��ی از 
مناب��ع امین، معتب��ر و کاربردی جهت این امر به��ره برده و آموزش 
الزم را برای فرزندان فراهم کند.همس��ران ائمه جماعات بعضاً دارای 
تحصیالت حوزوی و دانش��گاهی و از ن��گاه دینی، فرهنگی و انقالبی 
خوبی برخوردارند که می توانند نقش موثری در تعاون همس��ر خود 
در امر مدیریت مس��جد داشته باشند. چنانچه این گروه از بانوان در 
ی��ک دوره آموزش تخصصی به جهت نگرش��ی و مهارتی هماهنگ و 
توانمند در امر مسجد شوند، بی شک نقش فعالی در ارتقاء مدیریت 

مسجد در حوزه بانوان می توانند داشته باشند.

طرح امين
امناء مس��اجد که از اقش��ار متدین و انقالبی 
مس��اجدند، دارای جایگاه ویژه��ای در ارتقاء و 
وصول به جایگاه مسجد طراز هستند و این امر 
وقتی محقق میش��ود که نگرش و اقدامات این 
بزرگواران همس��و با اهداف مسجد طراز انقالب 
اس��المی و تصمیم��ات مدیریت مس��جد )امام 
جماعت( بوده باش��د. طرح امین با هدف تحقق 
این مرتبه از ارتقاء جایگاهی برای امناء مساجد 

طراحی شده است.
ب��راي برقراری ارتباط دائمی و فصلی با امناء 
محترم به جهت ارائه آخرین توصیه ها، آموزش 
ها و اطالعات به این رده از کارگزاران ویژه نامه 
اختصاصی با لحاظ شرایط کاری و فرهنگی این 

قشر خدمتگزار طراحی و تقدیم مي شود.
فراهم س��اختن یک امکان ارتباطی فراگیر و 
در دس��ترس براي ارائه آموزش��های کاربردی و 
ایجاد انگیزه در امناء مس��اجد از جمله خدمات 
معاون��ت آموزش برای گروه امناء اس��ت که در 
فواص��ل زمانی معین در موضوع��ات مورد نظر 
پیامکه��ای اختصاصی و کارب��ردی را برای این 

عزیزان ارسال مي شود.

کارانمه
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طرح هاديان )آموزش های عمومی و تخصصی(
ائمه جماعات عهدهدار مدیریت مسجد و برخوردار از نقش هدایت و راهبری امتند. 
برنامهریزی برای ارتقاء توان مدیریتی و هدایتی در امر مس��جد از اهداف طرح هادیان 
اس��ت که در دو ح��وزه آموزش های عمومی و تخصصی به ارائ��ه خدمات می پردازد. 
برگزاری کالس��های آموزشی در موضوعاتی با اولویت س��تادی و نیازهای ناحیهای از 
اهداف این خدمت است؛ از آن جمله به اصول و روشهای مسجدی، ارتباط با نوجوان و 
جوان، سواد رسانهای و ... میتوان اشاره کرد. توجه به تهذیب و رشد اخالقی و معنوی 
در بهرهمندی از اس��اتید اخالق و الگوهای طلبگی ضرورتی اس��ت که همگان به آن 
واقفند و بر اهمیت آن تاکید میورزند. برگزاری جلس��ات درس اخالق با حضور اساتید 
ویژه یکی دیگر از خدمات آموزش��های عمومی است.برخی از موضوعات از اصلی ترین 
مساله های ائمه جماعات در مواجهه با مخاطب و اداره مسجد و هدایت جماعت است 
که دارای جوانب علمی و تخصصی ویژهای نیز هس��تند. برنامه ریزی جهت برگزاری 
دوره های تخصصی در این موضوعات در همکاری با مراکز معتبر حوزوی و بهرهمندی 

از اساتید عالی جزء اهداف این خدمت آموزشی به شمار می رود.

طرح كرامت
خادمین مس��اجد به دلیل نقشآفرینی ویژه و خاصی که در 
مدیریت مسجد دارند، باید از آموزشهای الزم و فنی و تخصصی 
در این زمینه برخوردار ش��وند که طرح کرامت برای این رشد 
و ارتقاء طراحی شده اس��ت.برگزاری کالسهای آموزش ناحیه 
ای در موضوع آشنایی با وظایف و ماموریتهای خادم، اخالق و 
آداب خادمی، سالمت و بهداشت، ایمنی و تاسیسات، امنیت و 
حفاظت فیزیکی برای خدام بزرگوار موضوع این برنامه آموزشی 
اس��ت.ایجاد پل ارتباطی به جهت ایجاد انگیزش های خدمتی 
و ارائه نکات خرد آموزش��ی از طریق پیامک که امکان و ابزاری 
فراگیر و دس��ترس است از دیگر خدمات معاونت آموزش برای 
خدام به شمار مي آید که در فواصل زمانی معین در موضوعات 
مورد نظر پیامکهای اختصاصی و کاربردی را برای این عزیزان 

ارسال مي شود.
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یادداشت های  شفاهی

ماه رمضان، ماه نزول قرآن را در حالي پش��ت سر 
گذاش��تیم که تالش کردیم پرداختن به قرآن در 
اولویت قرار گیرد. معتقدم امام��ان جماعت باید 
در منبرها ب��ر تدبر بر قرآن تأکی��د کنند. آیت اهلل 

جوادي آملي در یکي از منبرهایشان 
تأکید مي کنند که قرآن، کالم آدمی 
نیست که اگر کسی معنایش را نداند 
 خواندنش بی ثمر باشد؛ بلکه نوری 
الهی است که خواندن آن به تنهایی 

عبادت است.
دشمن خیلي تالش مي کند که ما 

دست از این ریسمان الهي بکشیم و ما اگر تمسک 
به قرآن داشته باش��یم و ذکر آیات قرآن و تفسیر 
داشته باشیم و اگر به اندازه فهم مردم بگوییم بسیار 
تأثیرگذار خواهد بود. بنده شخصاً در منبرها تجربه 
کرده ام که هر گاه بر تدبر در ق��رآن تأکید کردم و 
آیه اي از قرآن را براي مردم تفس��یر کردم، برکات 

زیادي هم در زندگي شخصي و هم 
در جذب مردم به مس��جد دیده ام. 
ب��راي همین معم��والً در منبرها بر 
روي تدبر برقرآن کار مي کنم و آیاتي 
را انتخاب مي کنم که با مسائل روز و 

زندگي روزمره مردم مرتبط باشد. 
م��اه رمضان، م��اه برک��ت و تالش 
دیني بود و به نوعي باید از تعبیر س��وخت گیري 
دیني اس��تفاده کنم ک��ه در آن مي ت��وان برکت 
و معنویت یک س��ال را برداش��ت کرد. ما امامان 
جماعت مسئولیت س��نگیني بر دوش مان است 
و باید حداکثر تالش م��ان را در ج��ذب مردم به 

مسجد بکنیم. 

منبرها بايد قرآني باشد
حجت االسالم والمسلمین احمد حاجي آبادي

امام جماعت مسجد چهارده معصوم در خیابان 
سي متري نیروي هوايي

رسالت امام جماعت در کل جهان، در ایران و خاصه 
در تهران بیان احکام شرعي است. امام جماعت باید 
وظایف و ش��رایط تکلیفي هر مسلماني را که وارد 
مسجد مي شود، یادآوري کند. در کنار این مسئله 
امام جماعت باید مردم را به پیمودن راه هنجارهاي 

س��الم دعوت کن��د و ادب و آداب و 
س��نت محمد و آل محم��د)ص( را 
ذکر منبرهایش کند. علماي بزرگ 
هم بر این مس��ئله تأکی��د دارند که 
رسالت و وظیفه امام جماعت است 
تا مردم را به مسائل دین داري آشنا 
کند. ضمن اینکه امام جماعت باید 

مس��ائل اخالقي، اجتماعي، سیاسي را براي مردم 
تبیین کند. 

در خطبه شعبانیه آمده اس��ت که امیرالمؤمنین 
علیه الس��الم برخاس��ت و رو به پیامب��ر گفت: ای 
پیامبر خدا! برتری��ِن کارها در ای��ن ماه)رمضان( 
چیست؟ فرمود: »ای ابو الحسن! برتریِن کارها در 
این ماه، پرهیز از حرام های الهی اس��ت« . سپس 
گریست. بعد حضرت س��ؤال کرد: ای پیامبر خدا! 
سبب گریه ش��ما چیس��ت؟ فرمود: »ای علی! بر 

این می گریم که حرمت تو را در این 
ماه می شکنند. گویا می بینم تو در 
حال نماز برای پروردگار خویش��ی 
که نگون بخت تریِن اّولین و آخرین، 
همو که برادر پی کننده ناقه قوم ثمود 
اس��ت، برمی خیزد و بر فرق س��رت 
ضربتی می زند و محاسنت از خون 
سرت رنگین می ش��ود« امیرالمؤمنین مي پرسد: 
ای پیامبر خدا! آیا در آن حالت، دینم سالم است؟ و 

پیامبر مي فرماید: »دینت ، سالم است«.
بنابراین فلسفه وجودي امامان جماعت در مساجد 
حفظ کردن دین جامعه اس��ت. هر امام جماعتي 
تدبیر خاص خودش را دارد. بعضي امام جماعت ها 
پولدارند،  بعض��ي فقیرند، بعض��ي در متن قضیه 
هستند، اما همه ش��ان یک رسالت کلي دارند و آن 

بیان احکام شرعي و حفظ دین مردم است. 

 رسالت امام جماعت
حفظ دين مردم است

حجت االسالم والمسلمین عبدالحمید عبداالحد
 امام جماعت مسجد امامزاده قاسم

در تصنیف غررالحک��م و دررالکلم، حدیثي از امام 
علي)ع( آمده اس��ت با ای��ن مضمون ک��ه: و یَعلَُم 
الُمَصلّی ما یَغش��اُه ِمَن الرَّحَمِة لَما َرَفَع َرأَس��ُه ِمَن 
جوِد؛ یعني اگر نمازگزار بداند تا چه حد مشمول  السُّ
رحمت الهی اس��ت هرگز س��ر خود را از سجده بر 

نخواهد داشت.
براي همین باید هم امام جماعت و 
هم در برنامه ریزي مس��جد، نماز در 
اولویت کارها باشد. خیلي از امامان 
جماعت از اس��تقبال ک��م مردم در 
نمازهاي مغرب و عش��اء مي گویند. 
به خصوص در ماه هاي تابس��تان که 

روزها بلند و شب ها کوتاه است. اما در مسجد علوي 
استقبال پرشوري از نمازهاي ظهر و عصر و مغرب 

و عشاء مي شود.
 در ماه رمضان هم طبق س��ال هاي گذشته تا آنجا 
که ممکن بود سعي کردیم مستحبات نمازها را کم 
کنیم تا مردم به کارهایش��ان برسند. براي همین 
جلس��ات جزء خواني قرآن یک ساعت قبل از اذان 
برگزار شد و نمازها را هم طوري برگزار کردیم که 
معموالً ١٠ دقیقه بعد از اذان تمام مي شد. افطاري 

مختصري ه��م در دس��تور کار قرار 
دادیم تا مردم با شکم هاي گرسنه از 

مسجد خارج نشوند. 
از کارهای��ي که یک ام��ام جماعت 
باید در دس��تور کار خ��ود قرار دهد 
جذب جوانان به مسجد است. تجربه 
ش��خصي من در این زمینه، تجربه 
موفقي از کار درآمده و موجب جذب جوانان شده 
است. در بخشي از مسجد جلسات معرفتي برگزار 
مي کنیم و برنامه هاي تفریحي و ورزشي اعم از بازي 
رایانه اي و مسابقات پینگ پنگ برگزار مي کنیم که 
معموالً تا ١٢ شب ادامه دارد. عادت دادن جوانان 
به حضور در مسجد، او را از راه خطا و مسیر اشتباه 
رفتن حفظ مي کند؛ به خصوص در ش��رایط امروز 
که یک جوان مدام در مع��رض گناه و هجمه هاي 

تبلیغي دشمن قرار دارد. 

 بايد براي جذب جوانان
كار كنيم

حجت االسالم والمسلمین
 سید محمدمحسن روح االمین

 امام جماعت مسجد علوي، در میدان قدس

فتانه فرهادی یادداشت
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ما در نیایشی پیش از تالوت قرآن از خدا می خواهیم: 
خدای��ا! رغبت م��را به ق��رآن اف��زون گ��ردان و آن را 
مایه روش��نایی دیده و درم��اِن بیماری ه��ای دل و از 
بین رفت��ن غم و اندوه من ق��رار ده. خدای��ا! زبانم را به 
خواندن قرآن بیارا و چهره ام را با آن زیبا، بدنم را با آن 

قدرتمند و ترازوی اعمالم را س��نگین 
کن.در نیایش هنگام خت��م قرآن هم 
به خداوند می گوییم: خدای��ا! قرآن را 
در دنیا همراه ما، در گ��ور انیس ما، در 
قیامت شفاعت کننده ما، بر پُل صراط 
مایه روشنایی، در بهشت هم نشین، در 
برابر آتش دوزخ پوشش و برای اجرای 

کارهای نیک، راهنمای ما قرار ده.به عقیده من پرداختن 
به قرآن در مساجد اهمیت زیادي دارد و امامان جماعت 
باید به آن توجه کنند که هم مردم به آن عالقه دارند و 
هم نیاز روز جامعه است. مي توان براساس نیاز روز آیاتي 
از ق��رآن را انتخاب کرد و با زبان س��اده و روان، راه حل 
نیازهاي ام��روز را از قرآن خواس��ت. مهم ترین وظیفه 
امام جماعت شناخت نیاز مردم است و تبیین آن نیاز 

از طریق کالم وحي است. ضمن اینکه 
با پرداختن به ق��رآن مي توان بر توحید 
هم تأکید ک��رد. اگ��ر روي توحید کار 
کنیم جلوي خیل��ي از انحرافات گرفته 
مي ش��ود.  یک��ي دیگر از وظای��ف امام 
جماعت بیان مسائل شرعي و اشاره به 
واجبات و محرمات است. ما در مساجد 
تبیین محرمات را کم کرده ایم،  اهتمام کمي براي بیان 
مسائل قرآني داریم و در خیلي مساجد مي بینیم قرآن 
از منابر و سخنراني هاي حذف شده است. از همه مهم تر 
گفتاري است که امام جماعت به آن عمل کند. چیزي 
که گفته مي ش��ود، صرف حرف نباشد. مردم به اعمال 
بیش��تر دقت مي کنند. براي همین اگر گفتار با کردار 

همراه شود تأثیرگذاري اش بیشتر مي شود.

پرداختن به قرآن بايد در رأس 
فعاليت هاي مسجد باشد

حجت االسالم والمسلمین عبداهلل علي بخشي
امام جماعت مسجدجامع والفجر کاشانك

از جمله مهم ترین مسائل در مس��جد این است که 
نمازجماعت در اول وقت و بدون فوت وقت ش��روع 
ش��ود و برنامه هایي مث��ل س��خنراني ها و دعاهاي 
طوالني، بعد از نماز انجام ش��ود. متأس��فانه بعضي 
امامان جماعت مستحبات بین نماز را آنقدر طوالني 
مي کنند که بعضي نمازگزاران نم��از دوم را فرادي 

مي خوانن��د. ع��الوه بر ای��ن خلق و 
خ��وي ام��ام جماعت و م��ردم داري 
او از اهمیت باالیي برخوردار اس��ت. 
محبوبیت مردمي امام جماعت مهم 
اس��ت تا حدي که بزرگان دین ما بر 
محبوبیت و مقبولی��ت امام جماعت 
پی��ش نمازگ��زاران تأکی��د زیادي 

کرده اند. تا جایي که رسول اکرم)ص( امام جماعتي 
را که نمازگزاران امامت او را خ��وش نمي دارند، در 

ردیف افرادي قرار داده است که زکات نمي دهند.
به نظر من بهتر اس��ت که مرکز امور رس��یدگي به 
مساجد کالس درس��ي با موضوع مردم داري براي 
امامان جماعت برگزار کند. یک ش��اخه  مردم داري 
این است که اگر کسي مریض بود به دیدارش بروند. 
مردم داري ش��اخه هاي فراواني دارد و به عنوان یک 
مهارت باید به آن پرداخت. در مباحث اقتصادي ما 

مس��ئله اي به نام بازاریابي داریم که 
براي تبلیغ یک کاال چه کارهایي باید 
انجام داد. یک کاسب وقتي مي خواهد 
مشتري جذب کند، ترفندهاي فراواني 
مي گذارد و گاه��ي جنس هایش را با 

قیمت پایین تر حراج مي کند. 
متأسفانه نه در حوزه و نه بعد از آن این 
دوره ها براي روحانیون گذاشته نشده است و خیلي 
از امامان جماعت با مقوله مردم داري آشنا نیستند. 
من معتقدم روحاني اي موفق است که مردم دار باشد، 
جامعه شناس باشد و مخاطبش را بشناسد. در این 
وقت است که اگر مي خواهد مسئله اي بگوید یا آیه اي 
از قرآن را تفسیر کند، مي تواند دست به انتخاب بزند. 
وقتي امام جماعت محبوبیت پیدا کند، آن وقت است 
که حرفش مقبولیت پیدا مي کند و مردم با جان و دل 

حرف هاي او را مي شنوند.

برگزاري نماز اول وقت و 
مردم داري مسئوليت مهم ماست
 حجت االسالم والمسلمین علي اصغر چیذري

امام جماعت مسجد امام جعفر صادق)ع(

برگزاري جلسات روخواني قرآن در مساجد مي تواند 
برکات زیادي به همراه داشته باشد. امام جماعت باید 
بتواند روي ارتباط مردم با قرآن و استفاده از آموزه هاي 
قرآني در زندگي روزمره کار کند. اگر مخاطب متوجه 
تأثیر آموزه هاي قرآني در زندگي اش ش��ود، مس��لماً 

یکي از اهداف حضور امام جماعت در 
مسجد برآورده مي شود. ما در دوره  اي 
زندگي مي کنیم که حرام ها به راحتي 
توسط دشمن تبلیغ مي شوند و جوان 
ما اگر غافل باشد به سمت آن کشیده 
مي ش��ود. تنها راه هدایت و دور کردن 
جوان ام��روز از هجمه هاي دش��من، 

توس��ل به قرآن و چنگ زدن به ریسمان الهي است. 
امیر المؤمنین)ع( در نهج البالغ��ه مي فرماید: بدانید 
که ای��ن قرآن پندآموز اس��ت که خیان��ت نمي کند؛ 
هدایت گري است که گمراه نمي سازد؛ و سخن گویي 

است که دروغ نمي گوید.
در شرایط امروز که بحث فضایل اخالقي مسئله مهمي 
اس��ت اگر امام جماعت بتواند طوري مفاهیم قرآن را 
مطرح کند که مردم در زندگي خودشان به کار ببرند 

کار بسیار مهمي انجام داده است.امام 
جماعت فرصت بس��یار خوبي دارد تا 
دل ها را به س��مت خ��دا متوجه کند. 
در فصل تابس��تان که حضور مردم در 
مس��اجد بیشتر اس��ت، فرصت بسیار 
مغتنمي فراهم اس��ت تا امام جماعت 
خودش را به م��ردم محل معرفي کند. 
مسلماً وقتي مردم به امام جماعت مسجد شان اعتماد 
کنند، حضور پررنگ تري در مسجد خواهند داشت. 
براي این کار امام جماعت بای��د خودش در رأس کار 
باشد و در همه کارها نفر اول باشد. یکي از توصیه هایي 
که علما همیشه به امامان جماعت مي کنند، پیش قدم 
بودن در همه کارهاي مسجد است. حتي حضور امام 
جماعت در محراب قبل از اذان و جمع ش��دن مردم، 

تأثیر خوبي روي نمازگزار خواهد داشت. 

امام جماعت بايد فضايل اخالقي را 
در منبر بيان كند

حجت االسالم والمسلمین امیرعلي ساعي
امام جماعت مسجد باب الحوائج در خیابان سراج
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سال هاس��ت فعالیت هایي که به نح��وي در جذب 
مردم به مس��جد تأثیر داش��تند به خارج از مسجد 
منتقل شده است. مانند فعالیت مؤسسات خیریه، 
دارالقرآن ها و فعالیت هاي فرهنگ��ي و مذهبي که 
همین مس��ئله موجب کاهش مراجع��ات مردم به 

مسجد شده است. معتقدم همان طور که فعالیت هاي 
اجتماعي و فرهنگي به خارج از مسجد پا گذاشته، 
باید مسجد هم از محدوده محلي خودش خارج شود 
و به فعالیت هاي اجتماع��ي رو بیاورد. یکي از کارها 
شبکه اي کار کردن مس��اجد است. اگر چند مسجد 
در یک منطقه و نزدیک به هم همکاري داشته باشند 
و طرح ه��اي فراموش ش��ده را احیا کنند، مس��جد 
دوباره به نقش محوري خودش ب��ر مي گردد. مثاًل 
مسابقات قرآن و جزء خواني و... با همکاري مشترک 
مساجد مي تواند دوباره احیا و با شور و حرارت زیاد 
در محله ها برگزار ش��ود. ضمن اینکه امام جماعت 
مهم ترین عضو مدیریتي مس��جد است که مي تواند 
با برنامه ری��زي و عملکرد صحیح و دقی��ق، زمینه 
مناسبي را براي حضور مردم در مسجد فراهم کند. 
شخصیت امام جماعت و نحوه برخورد او با جوانان 

در ایجاد و چگونگي نگرش جوانان نسبت به دین و 
مسجد خیلي مؤثر است. 

عالوه بر این امروز شاهدیم که برنامه هاي ورزشي و 
هنري که زماني در مساجد حضور پررنگ داشتند، 
به فرهنگس��راها و خانه هاي فرهن��گ محله رفته و 
بخشي از مخاطبان مسجد کم ش��ده است. حال با 
برنامه ریزي و مدیریت امام جماعت و هیئت امناي 
مس��جد مي توان کاري کرد که روح مس��جدي در 
فعالیت هاي ورزش��ي و فرهنگي دمیده شود و این 
کار میسر نیست جز با حضور مسجد و فضاي معنوي 
مسجد در فرهنگس��راها و خانه هاي محله. نظر مان 
این نیس��ت که هم��ه فعالیت ه��اي فیزیکي داخل 
مسجد بیاید. بنابراین اگر بعضي فعالیت ها از مسجد 
بیرون رفته است، مسجد هم باید از موقعیت خودش 

خارج شود و وارد فعالیت هاي اجتماعي شود. 

مسجد بايد وارد فعاليت هاي 
اجتماعي شود

حجت االسالم والمسلمین رسول خسروي
امام جماعت مس�جد حضرت زينب)س( محله 

لشکر شرقي

کلّي گویي یکي از عواملي است که منبر را کم تأثیر 
مي کند و باعث مي ش��ود مبلّغ از شاخه اي به شاخه 
دیگر برود. براي این کار اگر امام جماعت موضوعات 

مشخص شده و مرتبط با مسائل روز 
را در دس��تور کار ق��رار دهد، تکلیف 
خودش را با مخاطب مشخص مي کند 
و حرف هایش تأثیر بیشتري خواهد 
داش��ت. ب��ا ای��ن کار نتیجه گیري و 

پایان بندي به بحث راحت تر است. 
ضمن اینکه من معتقد به منبر جامع 

هستم. بعضي امامان جماعت صرفاً روي یک موضوع 
کار مي کنند. یعني صرفاً منبرش��ان قرآني است، یا 
صرفاً به احکام مي پردازند، یا س��عي دارند مس��ائل 
روز را بیان کنند. منبر جامع، منبري است که در آن 
مسائل اخالقي، مسائل قرآني، مسائل اجتماعي و... با 
هم پیوند داشته باشند. امام جماعت مي تواند باتوجه 

به مسائل روز آیه اي از قرآن را تفسیر 
کند و از آن نتیجه اخالقي بگیرد. 

از جمله منابع غني که امامان جماعت 
و مبلغان خیلي کم از آن بهره گرفته اند 
و تنها به عنوان دعا از آن استفاده شده 
است، ادعیه مأثور از اهل بیت)ع( است. 
در حالي ک��ه امامان معص��وم)ع( در 
دوره خفقان قرار داشتند و بسیاري از معارف دیني، 
اخالقي، سیاس��ي و اجتماعي را از طریق دعا بیان 

مي کردند.
این روزه��ا بد نیس��ت نگاه مان را نس��بت به ادعیه 
اهل بیت )ع( روشن تر کنیم و منبرها را صریح تر و با 

دسته بندي مشخص برگزار کنیم. 

منبر بايد جامع و به دور از 
حاشيه پردازي باشد

حجت االسالم والمسلمین محمد ثمري
س�جاد)ع(  ام�ام  مس�جد  جماع�ت   ام�ام 

در بلوار دالوران

عمده مش��کالت ما در بح��ث مدیریت مس��جد با 
برنامه ریزي قابل حل است. وقتي براي کارها و امور 
مسجد از قبل برنامه ریزي وجود داشته باشد،  مسلماً 
هم نمازهاي جماعت باش��کوه تر برگزار مي شود و 

هم مي توان حضور نداش��تن جوانان 
در مس��جد را آسیب شناس��ي کرد. 
مسجد ما به لحاظ اس��تقبال مردم، 
یکي از مساجد خوب تهران است که 
در ماه رمضان نمازهاي اول وقت مان 
بدون فوت وقت برگزار شد. تابستان و 
زمستان هم ندارد. به خصوص در ماه 

مبارک رمضان که ماه عبادت و قرآن است. یکي از 
کارهایي که در مسجد برنامه ریزي کردیم و توصیه 
مي کنم امامان جماعت دیگر مس��اجد ه��م از آن 

بهره ببرند، طرح افطاري ساده و نماز اول وقت بود. 
عالوه بر این سعي کردیم منبرها داراي نکات اخالقي 
و اجتماعي باشد. این نکات را معموالً از طریق تفسیر 
یکي از آیات قرآن براي مردم بیان مي کنیم و چون 

کوت��اه، مختصر و مفی��د مي گوییم، 
ش��نونده ه��م داری��م. تا ح��دي که 
بعضي مردم به ما پیش��نهاد موضوع 
مي دهند تا در مورد مس��ئله خاصي 
تفسیر قرآن بگوییم. در کل در منبر 
یک امام جماعت باید از همه مسائل 
گفته ش��ود اما گفتن این مسائل باید 
مصداق حدیث شریف نبوي باشد که گفت: اني تارک 
فیکم الثقلین کتاب اهلل و عترتي. یعني همانا من بین 
شما دو چیز گرانبها را باقي مي گذارم. کتاب خداي و 
عترت خود را. معني اش این است که اي مردم، قرآن 
و والیت دو ثقل گرانبها هستند و از هم جدا شدني 
نیستند و اگر زماني جدا شدند، بدانید اسالم واقعي 

وجود ندارد.

منبرها بايد مصداق حديث شريف 
»ثقلين« باشد

حجت االسالم والمسلمین مهدي محب زاده
امام جماعت مس�جد محمدبن عب�داهلل)ص( در 

تهرانپارس

یادداشت

/  شوال 1437 



كوچ��ه فرهنگ را س��ال ه��ا بايد پيم��ود تا 
به س��رانجامي مطلوب دس��ت ياف��ت. كوچه 
فرهنگ، پيچ و خم زياد دارد. اقتضاي مس��ير 
و راه عمومي، نش��يب و فراز است و استحكام 
و اصرار. اما بايد به هر ش��كل و تواني گذر كرد 
از كوچه اي ك��ه همه بايد از آن بگذرند و چه 
بهتر كه در اين راه همراه بيابي براي راهنمايي 
و هدايت. همگام بيابي ب��راي گريز از تنهايي 
ه��ا چرا كه فرهنگ را نمي توان يك تنه پديد 
آورد. كوچ��ه فرهن��گ مي طلبد ك��ه در آن 
ت��الش كني تا مقصدت را زودتر و بهتر بيابي.
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حجت االس��الم و المس��لمین آقایی، معاون 
هماهنگی مرکز رسیدگی به امور مساجد با اشاره 
به شعار این مرکز در سال ١۳٩۵ با عنوان »مسجد  
و بانوان« می گوید: انتظار ما این است که امسال، 
آغازی برای تحقق این شعار باشد، چرا که شخصا 
ب��ه دلیل تجربه ای که در گذش��ته از حضور در 
مسجد به عنوان امام جماعت داشتم و همچنین 
در ط��ول همکاری ام با مرکز رس��یدگی به امور 
مساجد به این نتیجه رسیدم که متاسفانه جایگاه 
بانوان در مساجد آنچنان که باید باشد نیست. من 
به مدت بیست سال امام جماعت بوده ام و اکنون 
نیز پنج سال است که در این مرکز حضور دارم و  
همواره شاهد این موضوع بوده ام که این جایگاه 
از مسائل سطحی تا  موضوعاتی نظیر مشارکت 
بانوان در فعالیت های مسجد چندان مورد توجه 
اهل مسجد نبوده است. در واقع ظرفیت فعالیت 
بانوان در مسجد بیش از چیزی است که اکنون 
شاهدش هستیم. معاون هماهنگی مرکز رسیدگی 
به امور مساجد می گوید: از سوی دیگر شاهد این 
مشکل هستیم که در بسیاری از مساجد به مسائل 
اولیه مرتبط با بانوان نیز توجه نمی شود و فضایی 
که برای بخش بانوان در نظر گرفته شده، مناسب 
نیست. حجت االسالم آقایی با بیان اینکه با وجود 
این اوصاف ش��رایط مساجد کش��ور ما نسبت به 
برخی از کشورهای همسایه نظیر عراق بهتر است، 
اظهار می کند: در سفری که  به این کشور داشتم 
از برخی مس��اجد آن دیدن کردم و متوجه شدم 
ک��ه آن ها فاقد بخش بانوان هس��تند و زنان این 
کش��ور اصال به مس��جد نمی آیند و اقامه نماز در 
مسجد، مختص مردان است. البته  به تازگی  این 
ظرفیت به تدریج در برخی از مس��اجد این کشور 
در حال ایجاد ش��دن اس��ت حال آن که در ایران 
از س��ال ه��ا قبل و حت��ی قرن ها قبل بخش��ی 
ویژه بانوان در مس��اجد وجود داش��ت و مثال بارز 
آن مس��جد امام اصفهان اس��ت که در آن بخشی 
تعبیه ش��ده است که بانوان می توانستند سواالت 
خود را از امام جماعت بپرس��ند. آقایی با اش��اره 
به راهکارهای حضور فعاالنه بانوان در مس��اجد و 
تدابیر مرکز رسیدگی به امور مساجد در مورد این 
مس��اله می افزاید: حضور فعال این قشر تاثیرگذار 
در فعالیت های مسجدی قبل از هر چیز نیازمند 
فرهنگ س��ازی است. هدف ما نیز از تعیین شعار 
امس��ال،  ایجاد گفتمان و فرهنگ س��ازی در این 
زمین��ه بود اما قطعا تا اجرای��ی و عملیاتی کردن 
ای��ن هدف،  نیازمند زمان زیادی خواهیم بود چرا 
که ظرف یک س��ال نمی توان به این هدف کالن 
رس��ید. وی در ادامه می گوید: س��ال گذشته که 
ش��عار دهه تکریم عنوان »مسجد و جوانان« بود، 
برای نخستین بار در کشور طی همایشی، ۳ هزار 
نفر از فعاالن مس��اجد تهران، پایگاه های بسیج و 
کان��ون ه��ای فرهنگی هنری مس��اجد به مصلی 
تهران آمدند که این حضور گس��ترده خود عاملی 
برای تعامل نوجوانان و جوانان با مس��جد بود هر 

چند که این رویکرد کافی نیست.

  امضای تفاهم نامه با آموزش 
و پرورش استان و شهر تهران 

آقایی می گوید: از سوی دیگر مرکز رسیدگی 
به امور مس��اجد دو بسته محتوایی نیز در مورد 
»مسجد و جوان« تهیه کرده است و در این زمینه 
امیدواریم که بتوانیم با تدوین سندی که یاد شد 
بیش از پیش در حوزه ارتباط و تعامل با مساجد 
گام برداریم. معاون هماهنگی مرکز رسیدگی به 
امور مس��اجد، در ادامه در پاس��خ به پرسشی در 
مورد تهیه و تدوین سند از سوی مرکز رسیدگی 
به امور مساجد در حوزه های دیگر، می گوید: ما 
در مجموع یک س��ند اصلی و چهار سند فرعی 
داریم که ش��امل س��ندهایی پیرام��ون خانواده، 
بانوان، کودک و نوجوان و مس��جد طراز اسالمی 
می شود.آقایی ادامه می دهد: مرکز رسیدگی به 
امور مس��اجد، فرهنگ سازی در مورد این اسناد 
را ماموری��ت خود می داند و معتقدیم که اگر در 
رفتارهای ما عایق های فرهنگی به کناری بروند 
در این صورت خود به خود موانعی که پیش روی 
تحقق این اسناد وجود دارند نیز از میان برداشته 
می ش��وند. وی ب��ا بیان اینکه ت��الش ما اجرای 
این اسناد اس��ت و حتی اگر یک شهرستان نیز 
به دنبال ورود به این حوزه باش��د از آن استقبال 
کرده ایم، می افزاید: از سوی دیگر نباید فراموش 
کرد در زیر مجموعه تمامی این فعالیت ها آنچه 
اهمیت دارد، استقالل مساجد است و این همان 
نکته ای اس��ت که مقام معظم رهبری نیز به آن 
تاکید داش��ته و دارند و منظور ایش��ان آن است 
که هر اس��تان بنا به اقتضائات، شرایط،  اقلیم و 
فرهنگی ک��ه دارند فعالیت کنند. در نتیجه باید 
ب��رای اجرای این طرح ها در مس��اجد این گونه 
مسائل را در نظر بگیریم.معاون هماهنگی مرکز 
رس��یدگی به امور مساجد، با اش��اره به اهمیت 
حضور بانوان در فعالیت های مسجدی و جایگاه 
آنان به عنوان عضوی از هیات امنای مساجد، می 
گوید: البته حضور و فعالیت بانوان در مساجد را 
نباید مح��دود به حضور آنان در هیات امنا  کرد 
هر چند که اکنون مساجد متعددی وجود دارند 
که بانوان در هیات امنای آنها عضوند. ضمن اینکه 
کمّیت حضور بانوان در مساجد از آقایان بیشتر 
اس��ت اما در حال حاضر هر مسجدی دارای یک 
شورای فرهنگی است که دو نفر از اعضای آن را 

بانوان تشکیل می دهند.
 

جشنواره »بانوان مسجدی«
 برگزار می شود

وی با اش��اره به برنامه های مرکز رسیدگی به 
امور مس��اجد برای اعتالی فعالیت و حضور بانوان 
در مساجد، ادامه می دهد: در نظر داریم جشنواره 
»بان��وان مس��جدی« را برگزار کنی��م که طی این 
جشنواره، بانوان توانمند و فرهیخته در عرصه های 
علمی، فرهنگی، اجتماعی در مساجد تجلیل شوند. 
این کار به تنهایی می تواند در حضور و جذب افراد 

به برنامه های مساجد  موثر باشد.

یکــــی از 
خالءهای 

موجود، فقدان 
قانون جامع 
مساجد است

يكی از مراكزی كه ب�ا بازتعريف جديد پس از 
پيروزی انقالب ش�كوهمند اس�المی توانست 
ظرفي�ت عظيم خ�ود را در تربيت نس�ل نو و 
باانگيزه برای خدمت، بكوشد، مساجد بودند. مسجد به عنوان 
پايگاه اصلی انقالب و به بيان بنيانگذار انقالب اس�المی، سنگر 
مبارزه با اس�تكبار نش�ان داد ك�ه همواره م�ی تواند همچون 
مس�جدالنبی و دقيقا شبيه همان كاركردها را پس ا 1400 سال 
دوب�اره بازآفرينی كند كه اين مس�الع خود نش�ان از پويايی و 
پاياي�ی اين جايگاه عظيم معنوی دارد.بررس�ی ابعاد اين ظهور 
دوب�اره و كاركردهای ويژه آن، حتما بايد با كس�ی باش�د كه با 
پشتوانه س�ال های تجربه ميدانی و حضور در مساجد، اكنون 
در عرص�ه مديري�ت كالن مس�اجد ني�ز دخيل اس�ت. حجت 
االس�الم و المس�لمين حميد آقاي�ی، مع�اون هماهنگی مركز 
رس�يدگی به امور مس�اجد، با اتكا به س�ابقه 20 س�اله حضور 
مس�تقيم در عرصه امام جماعتی مساجد، حرف های زيادی از 
چند و چون چالش های پيش روی اين روزهای مس�اجد دارد. 
حض�ور او در خبرگزاری مسجد)شبس�تان( زمينه مس�اعدی 
 برای طرح مبس�وط اين مس�ائل را داش�ت. با ما همراه باشيد.

چالش های پيش روی مساجد در 
گفت و گو با معاون هماهنگی مركز 

رسيدگی به امورمساجد

چالش
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برگزاری مراسم شاد در مساجد 
كم رنگ شده است

حجت االسالم حمید آقایی در مورد اینکه 
چرا در مساجد ما در حال حاضر مراسم های 
همراه با ش��ادی کمتر برگزار می شود و برای 
مثال مراس��م عقد در آن ها برپا نمی شوند؟ 
توضیح م��ی دهد: این رویک��رد اوایل انقالب 
وجود داشت، اکنون نیز وجود دارد اما کمرنگ 
اس��ت، به نظرم باید زیرس��اخت های الزم را 
فراهم کنیم، اکنون در حرمین اهل بیت )ع( از 
جمله در حرم امام رضا )ع( مراسم عقد انجام 
می شود. پس باید این شرایط در مساجد نیز 
ایجاد شود. ما برای رسیدن به الگوی نشاط و 
ش��ادی در مسجد که یکی از مولفه های بروز 
و نمود آن، همین موضوع عقد و ازدواج است 
نیازمن��د کار فرهنگی هس��تیم و باید در این 

زمینه فرهنگ سازی عمومی صورت گیرد.
 

م�اه مب�ارک رمض�ان در كش�ورهای 
اسالمی ماه شادی است

وی با اش��اره به اینکه در ح��ال حاضر در 
کش��ور ما تعطیالت رس��می بس��یار است و 
بیشتر این تعطیالت هم مختص ایام شهادت 
ائم��ه )ع( هس��تند، می گوی��د: در این زمینه 
نیازمند الگوس��ازی هستیم زیرا که الزم است 
نشاط را نیز در مس��اجد گسترش دهیم. اگر 
چ��ه این تعطیالت برای مردم بار معنوی دارد 
و با تعطیالت دیگر کشورها به ویژه کشورهای 
اروپایی که تنها تفریح و خوش��گذرانی است، 
متف��اوت اس��ت. اما م��اه مب��ارک رمضان در 
کش��ورهای اسالمی ماه ش��ادی است، ما هم 
باید ت��الش کنیم تا آموزه هایی از اس��الم به 
عنوان الگوی نشاط و شادی در جامعه معرفی 
شوند.  آقایی اظهار می کند: به طور مثال در 
دهه آخر ماه مبارک شعبان که به عنوان »دهه 
تکریم و غبارروبی مس��اجد« نامگذاری شده 
است، باید بیشتر مساجد برنامه های ویژه ای 
برای این ایام داشته باشند. خوشبختانه امسال  
در برخی از مس��اجد به این موضوع توجه شد 
و ش��اهد آذین بندی و چراغان��ی کوچه ها و 

خیابان ها در این ایام هستیم.
 

هشت منفعت برای كسی كه 
به مسجد رفت و آمد دارد

آقایی با اش��اره به اینکه در روایات اسالمی 
برای کس��ی که به مس��جد رفت و آمد دارد، 
هشت منفعت بیان ش��ده است، می افزاید: از 
جمله این فواید آشنایی با برادری دینی، کسب 
علم، دانش نو و موارد دیگر اس��ت، این موارد 
همه نش��انه اهتمام به جایگاه مس��جد است. 
الزم اس��ت، مس��اجد در زمینه های مختلف 
برای مردم خدمات و آموزش های الزم را ارایه 
دهند. یک��ی از برنامه های خوبی که در یکی 
از مساجد تهران دنبال می شود، حضور دکتر 

متخصص در مسجد و ارایه آموزش های الزم 
در مورد تغذیه برای مردم است و یا در مسجد 
دیگری روش های آش��نایی با مسائل حقوقی 
برای مردم بیان می شود، معتقدم مساجد در 
همه زمینه ها باید برای مردم برنامه داش��ته 
باش��ند تا مردم آن ها را محل��ی برای برآورده 

شدن نیازهای روزشان بدانند.
 

فقدان قانون جامع در مساجد
معاون هماهنگی مرکز رس��یدگی به امور 
مس��اجد با اش��اره به خالها و مش��کالتی که 
مساجد با آن روبرو هس��تند، اظهار می کند: 
یکی از خالءهای موجود در حوزه مسجد فقدان 
قانون جامع درباره مساجد است. متاسفانه در 
کمیس��یون فرهنگی مجلس شورای اسالمی 
نگاه دقیقی نسبت به مسجد وجود ندارد و جز 
کس��انی که در این زمینه به صورت تخصصی 
کار می کنند، از س��وی مراکز و دستگاه های 
دیگر نس��بت به مس��جد دغدغه ای احساس 
نمی شود. الزم است، نسبت به این قضیه فکر 
اساسی صورت گیرد، زیرا که خالء قانون جامع 
در مورد مساجد احساس می شود. آقایی ادامه 
م��ی دهد: به همی��ن منظور کتابی با موضوع 
»مس��جد در نظام حقوقی کنونی« از س��وی 
مرکز رس��یدگی به امور مساجد منتشر شده 
است که این کتاب همه آیین نامه های مربوط  
به مسجد را با آسیب شناسی های الزم مورد 

مطالعه و بررسی قرار داده است.

در معماری مسجد الگويی 
مناسب نداريم

معاون هماهنگی مرکز رس��یدگی به امور 
مساجد، نداش��تن الگوی مناسب در معماری 
مساجد را یکی دیگر از خالهای مساجد برمی 
شمرد و می گوید: هر دوره، معماری مختص 
ب��ه دوره خود را دارد. اما در عصر حاضر برای 
مساجد الگویی در معماری وجود ندارد. مرکز 
رسیدگی به امور مساجد در این زمینه وظیفه 
خود می داند، اقدام به شناس��ایی معماران و 
مهندسان انقالبی عالقه مند کند تا از ایده ها 
و تجارب آنها در معماری مساجد استفاده کند. 
اکنون پیش نویس اولیه این فراخوان در دست 
تهیه است.آقایی بیان کرد: یکی از مواردی که 
در مورد معماری مس��اجد به عنوان آسیب با 
آن روبرو هستیم، این است که برخی از نهادها 
از سر دلسوزی وارد ساخت مسجد می شوند و 
معماری در مساجد به کار می برند که برگرفته 
از فرهنگ و معماری ایرانی � اسالمی نیست. 
در کش��ورهای اسالمی در س��اخت مسجد، 
افراط و تفری��ط هایی صورت گرفته اس��ت. 
در برخی از کش��ورهای عربی، مسجد تنها به 
اقامه نماز محدود ش��ده اس��ت. در عین حال 
در برخی دیگر از کشورها به دلیل آنکه، قائل 
به کارکرد آموزشی مسجد هستند، به همین 

جهت مساجد مجلل آنچنانی می سازند.

 با كمبود بيش از هزار مسجد
 در تهران روبروييم

وی با اشاره به کمبود مسجد در شهر تهران 
تصریح می کند: در حال حاضر ش��هر تهران با 
کمبود یک هزار و ١7 مسجد، کم برخوردارترین 
ش��هر ای��ران از این لحاظ اس��ت، در حالی که 
استان یزد بیش��ترین تعداد مسجد را داراست. 
خوشبختانه قرارگاه خاتم االنبیا )ص( در کشور 
در حوزه ساخت مس��جد فعالیت هایی دارد و 
ساخت مسجد با حداقل قیمت را در دستور کار 
قرار داده اس��ت، بر این اس��اس در تهران سعی 
ش��ده است با همکاری این قرارگاه و شهرداری 
تهران به ویژه در روس��تاها و شهرس��تان ها به 
سمت ساخت مساجد با آرایه های ساده، جذاب 
و زیبا بدون آنکه اس��رافی صورت گیرد، برویم. 
زیرا که با تهیه نقش��ه س��اده می توان ساخت 
مساجد ساده را مورد توجه قرار داد. آقایی ادامه 
می دهد: متاسفانه در شهر تهران به طور مثال 
در شهرکی برای ۳٠ هزار نفر یک مسجد وجود 
دارد و در برخی مواقع هم دیده می شود که ۳ 
میلیارد تومان برای ساخت یک مسجد هزینه 
می شود، در حالی که کل جمعیت آن منطقه و 
یا شهرک به ٢ هزار نفر هم نمی رسد. البته به 
دلیل آنکه مساجد در کشور ما به صورت مردمی 
ساخته می ش��ود، این مشکالت هم پیش می 
آید، بنابراین الزم است، یکی از اقدامات مجمع 
خیرین مسجد ساز فرهنگ سازی برای ساخت 
مساجد ساده و کم هزینه باشد. به همین جهت 
قرار اس��ت، در شهرستان های اس��تان تهران 
ستاد س��اماندهی مرکب از فرمانداری، آموزش 
و پرورش، اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی، سپاه، 
ش��هرداری، س��ازمان تبلیغات و اوق��اف و امور 
خیریه تش��کیل شود که این س��تاد ماموریت 
نظارت بر س��اخت مس��اجد در مح��الت را در 
دس��تور کار قرار دهد. این مقام مسئول  تاکید 
می کند: خوش��بختانه ش��هرداری ته��ران در 
حمایت از مس��اجد همه س��اله بودجه هایی را 
اختص��اص می دهد و در صورتی که وظیفه ای 
برای ش��هرداری در راستای حمایت از مساجد 
تعریف شود، در این زمینه به طور قطع حمایت 
های بیشتری خواهد داشت. اقدام خوبی که باید 
از سوی شهرداری در راستای حمایت از ساخت 
مس��اجد صورت گیرد، این است که شهرداری 
زمین های خوبی در اختیار خیرین مسجد ساز 
برای ساخت مسجد قرار دهد، همان گونه  که  
پ��ارک برای محالت س��اخته می ش��ود، الزم 
است بهترین مکان ها هم برای ساخت مسجد 
اختصاص یابد.همچنین ش��هرداری می تواند 
زمین هایی با موقعیت ها و امکانات مناس��ب و 
معافیت از عوارض ها را در اختیار مساجد قرار 
دهد، از طرفی هم تسهیالت الزم برای ساخت 

مسجد باید اختصاص یابد.

ائمه جماعات ساعات 
بيشتری در مساجد 

حضور يابند
 حجت االسالم و 

المسلمین آقایی می 
گوید: باید تالش 

کنیم ساعت حضور 
ما در مسجد تنها 
برای اقامه نماز 

جماعت نباشد،  پیامبر 
اکرم)ص( و ائمه 

اطهار)ع( فقط برای 
نماز جماعت به مسجد 
نمی رفتند بلکه برخی 

مواقع پیامبر )ص( برای 
اقامه نماز شب هم در 

مسجد حضور  می یافت. 
برخی از اهل سنت هم 
در حال حاضر به این 
موضوع قایل هستند. 
اما متاسفانه در کشور 

ما برخی از ائمه جماعات، 
فقط موقع اذان در 

مسجد حضور می یابند، 
که در این باره ما این 
درخواست را از ائمه 
جماعات می کنیم که 

ساعت های بیشتری در 
مساجد حضور داشته 
باشند و برای مردم  

وقت بگذارند. در یکی 
از مساجد شرق تهران 
که الزم است الگویی 

برای دیگر مساجد باشد 
در طول شبانه روز روی 
مردم باز است و مردم 
ساعت ها قبل از نماز 
در مسجد برای قرائت 
قرآن و اعمال مستحبی 
حضور می یابند، تحقق 

این موضوع امکان پذیر 
است ولی الزم است 

فرهنگسازی شود زیرا 
معتقدیم مسجد خود 

می تواند مربی و تربیت 
کننده برای همه باشد.
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 گلشنی ازمعرفت
درجنوب تهران

 مسجدی كه ۷0 سال است
هر سه وعده نماز جماعت دارد

حجت االسالم علی سلیمی

بنده س��ال ١٢٩7 -دوره قحطی گسترده در ایران 
)مجاع��ه(- در مش��هد مقدس متولد ش��دم. خانواده، 
ساکِن تهران بودند و مادرم در مسیر تشرف به مقدس 
مش��هد، بنده را ب��ه دنیا آورد. مرحوم پ��درم، آیت اهلل 
س��یدمحمدمهدی غروی، از علما و خطبای تهران بود 

که در وادی السالم دفن است. 
دوره ابتدایی در مدرس��ه محمدیه خیابان مولوی و 
دوره متوسطه را تا کالس دوازده در مدرسه دارالفنون 
تحصی��ل کردم ک��ه با ب��روز رویدادهای تل��ِخ دوران 
رضاخان، این مدرس��ه تعطیل ش��د و در اخذ مدرک 

دیپلم ناکام ماندم.
ح��اج آقای غروی در مورد س��وابق علمی خود مي 
افزایند: پس از بس��ته ش��دن دارالفنون، وارد مدرسه 
علمیه مروی ش��دم، دروس مقدمات��ی را نزد حاج آقا 
صدرالدین و رس��ایل و مکاس��ب را نزد آیت اهلل میرزا 
محمدباقر آشتیانی استفاده کردم و در ادامه وارد درس 
خارج فقه و کالم آیت اهلل عبدالرزاق قائنی شدم. ضمنا 
صرف و نحو را نزد پدرم، خواندم. بنابراین اساتید بنده 
عب��ارت بودند از: آیت اهلل میرزا محمدباقر آش��تیانی، 
آیت اهلل عبدالرزاق قائنی، آیت اهلل س��یدمحمدمهدی 
غروی و حاج آقا صدر.بعد از چند سال تدریس، مدرِس 
رس��می مدرسه مروی ش��دم و طالب فراوانی تعلیم و 
تربیت کردم. بنده، رس��ایل، مکاسب و تحریرالوسیله 
مرحوم آقای خمینی)ره( را تدریس می کردم. ایشان 
برای آنکه به ش��هریه  نیاز پیدا نکنند به ش��غل بزازی 
مشغول بوده اند ؛ س��ید محمدرضا غروی در این باره 
م��ي گوید:صبح ها قبل از طل��وع آفتاب برای درس و 
تدریس از منزل خارج ش��ده و تا س��اعت ده صبح در 
مدرس��ه می ماندم و پس از آن به ب��ازار رفته و لوازم 
ومایحتاج مغازه بزازی را تهیه می کردم . و در توضیح 
بیشتر در این باره ادامه مي دهد: بنده از نوجوانی -١٢ 
سالگی- در بازار حضرتی، شاگرد مغازه پارچه فروشی 
ش��دم. پس از چندسال با شخصی به ناِم حاج محمود 
کمیلیان و سپس با حاج علی آقا، شریک شدم تا اینکه 
در ١7 س��الگی، مغ��ازه ای به قیم��ت ۵۵٠ تومان در 
همان بازار خریدم. چندی بعد، با خرید ملِک همسایه 

ها، مغازه را توسعه دادم.
درآم��د مغازه به حدی بود که نیازی به ش��هریه و 

در يكی از محله های جنوب ش�هر تهران با نام قديم حمام گلشن به 
دنبال كسي هستم كه مي گويند 70 سال در مسجد محله اقامه جماعت 
ك�رده و مخصوصا نماز صب�ح را  ؛ از ابتدای كوچه مناره های مس�جدی 
پيداست ؛ نام اين مسجد گلشن است ؛ سراغ امام جماعت اين مسجد را از اهالی محل 
می گيرم. همه از ايش�ان به بزرگی و احترام ياد می كنند؛ با نش�انی كه از اهالی محل 
گرفته ام به منزل امام جماعت مس�جد كه اتفاقا نزديک مسجد هم هست می رسم ؛ 
زنگ می زنم ودر پاس�خ سوال كننده می گويم كه از مجله مسجد برای يک گفتگوی 
كوتاه با امام جماعت مسجد آمده ام ؛پس از چند لحظه در منزل باز می شود و صدايی 
كه از كهولت س�ن صاحبش خبر می داد مرا به داخل منزل دعوت كرد؛ منزل بس�يار 
قديمی اس�ت ؛ به س�مت دفتر آيت اهلل غروی امام جماعت مسجد گلشن هدايت می 
ش�وم ؛ پيرمردی كه نشان می داد باالی نود سال س�ن دارد پشت ميزی بسيار ساده 
نشسته و اطرافش را كتابهای متعددي پر كرده بود ؛ اتفاقا نام يكی از كتابها را كه در 
مقابل ايش�ان قرار داش�ت خواندم؛ عروة الوثقی بود.خودم را معرفی كردم و خواسته 
خود را برای ايش�ان مطرح نمودم ؛ گفتند: برای امروز فرصت ندارم ولی فردا س�اعت 
ده صبح در خدمت ش�ما خواهم بود؛ ده صبح روز بعد خدمت آيت اهلل غروی رس�يدم 
؛ ايش�ان هم كه معلوم بود منتظر من بوده خيلی بی تكلف از من خواستند تا سواالت 

خود را بپرسم تا ايشان پاسخ گويند.

گلبانک
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حقوق مدرس��ه علمیه نداش��تم و با همین درآمد، به 
مدت ۵٠ سال است که شهریه می دهم. در گذشته، 
ابتدا ۵٠٠ تومان و س��پس، هزار توم��ان می دادم و 
امروزه به طالب خارج، بین ۳٠ تا ٤٠ هزار می دهم.

بنده با لباس روحانیت به مغازه می آمدم، عمامه و عبا 
را برمی داشتم، دکان را تمیز می کردم و با عرقچین 
و قبا کار می کردم. البته در هوای سرد، عمامه نیز بر 

سر می گذاشتم.
بنده به دلیل اس��تطاعت مالی، هیچ گاه ش��هریه 
نمی گرفتم بلکه در دوران تدریس، به طالب، شهریه 
می دادم. ضمنا برای تدریس نیز حقوقی از مدرس��ه 
نمی گرفتم.این پیرمرد روشن ضمیر در تبیین سخت 
کوش��ي هاي خود مي افزایند که در کنار تحصیل و 
تدریس، امور تبلیغی از ایش��ان فوت نمی شده بگونه 
ای که در ایام ماه محرم هر روز نه منبر داش��ته، سه 
تای از آنها صبح، سه تای آنها ظهر و بعد ازظهر و سه 
تای از آنها پس از نماز مغرب و عشا برگزار مي شده.

اکنون هم ایش��ان با این که بیش از نود س��ال از 
عمر مبارکش می گذرد، مشغول تدریس عروة الوثقی 
اس��ت.آيت اهلل غروي درباره تدريس هاي فعلي 
خ�ود مي گويند: از اواس��ط دهه 8٠ تاکنون، صبح 
ها از س��اعت 7 و ۳٠ دقیق��ه تا 8 صبح، درس خارج 
فقه -ابتدا در مس��جد گلش��ن و بعد از آغاز تعمیرات 
شهرداری در کوچه حمام گلشن، در منزل- می گویم 
که حدود ۵٠ طلبه شرکت می کنند. از درآمِد پارچه 
فروشی، بین ۳٠ تا ٤٠ هزار تومان به طالب، شهریه 

می دهم.
منبع درسی، کتاب »جواهر الکالم فی شرح شرایع 
االسالم« اثر آیت اهلل محمدحسن نجفی است که به 
نظرم، بهترین کتاب فقهی است؛ زیرا صاحب جواهر 
با ادله متقن و اس��تفاده از منابع مختلف، تمام احکام 
را بیان کرده اس��ت. کتاب »الع��روه الوثقی فیما تعم 
به البلوی مش��هور به عروه الوثقی« نوش��ته آیت اهلل 
س��یدمحمد کاظم طباطبایی ی��زدی از جمله کتب 

فقهی معتبر است هرچند تمام فقه را ندارد.
از ایشان درباره سابقه مبارزاتي شان مي پرسم که 
مي گویند: بنده در تمام مبارزات گذشته ملت ایران 
حضور داش��تم. در دوران ملی ش��دن صنعت نفت با 

مرحوم آیت اهلل کاشانی همراه بودم؛ هرچند نهضت، 
سرانجام خوبی پیدا نکرد. نمایندگی امام خمینی)ره( 
به خودی خود زمینه س��اِز حضور فع��ال در انقالب 
اسالمی شد. با گردآوری وجوهات از مقلدیِن حاج آقا 
روح اهلل، نقش مهمی در تامین مالی اقدامات انقالبیون 
از جمله ماه های حضور در نوفل لوشاتو داشتم.بنده و 
آیت اهلل سیدصادق لواسانی)ره(، نماینده های اصلی 
امام در تهران بودیم که ساواک، ایشان را بازداشت و 
زندانی کرد اما باوجوِد احضار بنده به مرکز س��اواک، 
مدرکی برای صدور حبس نیافتند؛ زیرا تمام اقدامات 

انقالبی ام، مخفیانه بود.
پس از فاجعه مدرسه فیضیه، دو مجلس در مسجد 
حمام گلشن تهران گرفتم و سخنرانی آتشیني داشتم 
اما به لطف خداوند، ساواک این بار نیز نتوانست بنده 

را محکوم کند.
اواخر دوران رژیم س��تم ش��اهی تصمیم گرفتم تا 
نابودی این رژیم هر شب در مسجد گلشن منبر بروم 

و این کار هفتاد وهفت شب ادامه یافت.

 مسجد گلشن
 پايگاه هميشگي 

آيت اهلل
سابقه مس��جد گلشن به زمان 
هجرت جد ایش��ان مرحوم میرزا 
محمد علی از گلپایگان به تهران 
در س��ال ١٢٩٢ باز می گردد که 
جدش��ان در ای��ن مس��جد اقامه 
جماعت می ک��رد. پس ازمرحوم 

میرزا محمد علی 
وال��د ایش��ان اقامه نم��از کرد 
و پ��س از پ��در، آی��ت اهلل غروی 
بیش از هفتاد س��ال است که در 
مسجد گلشن در سه نوبت امامت 
جماعت را بر عهده دارند. ایش��ان 
در این ب��اره مي گوی��د: از زمان 
مرحوم پ��درم که ام��ام جماعت 
مس��جد گلش��ن بودند، ش��ب ها 
اقام��ه جماعت داش��تم و پس از 
درگذشِت ایشان، سه نوبت، اقامه 
نماز می کردم؛ که از امسال، حاج 

آقا جواد، نماز می خواند.
ايشان درباره فرزندان خود 
مي گويند: هش��ت فرزند - پنج 
دختر و سه پسر- دارم که پسرانم 
به نام های ج��واد، محمد و تقی، 
معمم هستند. تقی و محمد در قم 
مشغول تدریس و تبلیغ و خطابه 
هس��تند و ج��واد عالوه ب��ر اداره 
پارچه فروش��ی در مدرسه حمام 

گلشن، اقامه جماعت می کند.

خطاب به ائمه جماعات 
تاکید مي کنند: اين 
کار را فقط برای خدا 
انجام دهید و اخالص 

داشته باشید و مطمئن 
باشید که خداوند 
روزی رسان است .

 شوال 1437 / 
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حجت االسالم حسن هرمز

هنگامی که یکی از محدثان برجسته 
قم، به نام »س��عد بن س��عد« به محضر 
مقدس امام رضا - علیه السالم-ش��رفیاب 
می ش��ود، امام هش��تم خطاب به ایشان 
می فرماید: »یَا َس��ْعُد ِعْنَدُکْم لََنا َقْبر؛ ای 

سعد! از ما در نزد شما قبری هست.«
س��عد می گوی��د: »فدایت ش��وم، آیا 
قب��ر فاطمه دختر موس��ی ب��ن جعفر - 

علیه السالم-را می فرمایید؟«
ایشان می فرماید: »نََعْم َمْن َزاَرَها َعارِفاً 
بَِحقَِّها َفلَ��ُه الَْجنَّ��ة١؛ آری، هرکس او را 
زی��ارت کند، در حالی که به حق او عارف 

باشد، بهشت از آن اوست.«
در این حدیث تعبی��ر »َعارِفاً بَِحقَِّها« 
بسیار تعبیر بلندی است که فقط در لسان 
حجج الهی چنین تعبیری به کار می رود. 
َعارِفاً بَِحقَِّها یعنی چه؟ حضرت معصومه – 
علیها السالم- چه حقی بر گردن ما دارد؟ 
در موقع زیارت چه حقی از ایشان را باید 
بشناسیم تا زیارت ما رشد دهنده باشد؟ 
معرفت به حق حضرت معصومه - علیها 

السالم -چه چیزی می تواند باشد؟
این بان��و گران قدر چ��ه جایگاهی در 
برابر خداوند و در بین معصومان دارند که 
عارف به حقش مجوز ورود به بهشت پیدا 
می کند؟ مراجع و ب��زرگان علمی و عرفا 
چگونه در آستان قدسی ایشان زانوی ادب 
می زدند و توشه نور برمی گرفتند؟ با توجه 
به این میالد ایش��ان و روز دختر فرصتی 
اس��ت که برای فهم بلندای عظمت این 
دختر آفتاب و به منظور ش��ناخت بیشتر 
حق معرفت او که شرط کمال قبول زیارت 
ایشان و مجوز ورود به بهشت است، اندکی 
به تأمل در عظمت ایشان می اندازیم انشا 
اهلل با معرفی این پرده نشین قدس الهی، 
الگ��وی کاملی از یک دخت��ر مورد تأیید 

امامان در ذهن دختران ما نقش بندد.

١. بحار األنوار )ط - بیروت(، ج ٤8، ص: 
.۳١6

متن و محتوا ايجاد انگيزه

دخرت آفتاب

کریم��ه اهل بیت بار امانت س��نگین امامت را بر دوش ن��دارد و لذا حقی را که 
امام بر گردن اّمت دارد، برای او نیست. پس این حقی که او بر گردن شیعه دارد، 
چیست؟ اگر کسی بگوید: آن بی بی حق خاصی ندارد، اال اینکه مثل همه مؤمنین 
و ام��ام زادگان دیگر، احترام و حفظ حرمت و ش��ناخت هم��ان جایگاه عمومی او 
به عنوان امامزاده بر هر مؤمن و ش��یعه الزم اس��ت، پاسخ می دهیم که امام رضا - 
علیه الس��الم-کلمه حق را به »ها« اضافه فرمود و ب��ا این اضافه، تخصیص حاصل 
ش��د؛ یعنی حقی که مخصوص حضرت معصومه - علیها السالم - است؛ بنابراین، 
بای��د قبول کنیم که حضرت معصومه -علیها الس��الم- باالت��ر از حقوق دیگران و 
پایین تر از حقوق امام، حقی خاص دارد و ش��ناخت آن برای زائر الزم اس��ت تا به 
ثواب زیارت نائل گردد. پس باید پرس��ید که حق مخصوص آن حضرت چیس��ت؟ 
معرف��ت به حق او یعنی چه؟ و آیا معرفت به ح��ق او مراتب دارد یا نه؟ جواب به 
این س��ؤاالت و غور در مراتب و جوانب آن واقعاً کاری مهم و س��نگین است؛ اّما به 

همان نسبت دارای نتایج پربار و گران بهاست.

محورهای شناخت حق حضرت –عليها السالم-

روايات منزلت ايشان
محکم ترین دلیل برای عارف ش��دن به حق حضرت معصومه - علیها الس��الم- 
وصف مس��تقیم امامان نسبت به جایگاه ایشان می باشد. از میان امامزادگان، فقط 
در مورد زیارت ایش��ان تأکید صورت گرفته اس��ت؛ به طوری ک��ه حّتی از حدود 
سی وش��ش ب��رادر و خواهر نیز، فقط ایش��ان توج��ه امام رضا و امام ج��واد و امام 
صادق- علیهم الس��الم- را به خود جلب کرده اس��ت؛ آن گون��ه که امام صادق - 
علیه الس��الم - ب��ا تجلیل از تولّ��د او خبر داده و ثواب زیارت ت��وأم با معرفت او را 
بهش��ت معرفی نموده است و امام موسی کاظم – علیه السالم- به فدایش می رود. 
ایش��ان باید عظمتی بس��یار واال داش��ته و در نهایت عصمت و کمال باشد که امام 
معصوم و پدر ایشان، جان خود را شایسته نثار عظمت و کمال او می بیند و چنین 

کالمی بر لب جاری می سازد.
امام رضا - علیه الس��الم - زیارت خواهرشان را مثل زیارت خود معرفی فرموده 
اس��ت. »َمْن َزاَر الَْمْعُصوَمَة فِي ُق��م  َکَمْن َزاَرنِي ١« امام بدون حکمت و دقت کامل 
س��خن نمی گوید و تا کس��ی قابل مقایسه و تشبیه به امام نباشد، هرگز او را شبیه 
ب��ه خ��ود معرفی نمی فرماید و زی��ارت او و حق او را مثل زی��ارت و حق خودش، 
ش��رط بهشت معرفی نمی فرماید؛ چنان که امام صادق - علیه السالم - فرموده اند: 
کس��ی با ما اهل بیت قابل مقایس��ه نیس��ت »اَل یَُقاُس بَِنا أََحد« در آن روایت، امام 
رضا - علیه الس��الم - ثواب زیارت خواهرش را ثواب زیارت خود معرفی نمی کند، 

بلکه نفس زیارت او را شبیه زیارت خود و هم اثر با حضور خویش می شناساند.

١. ناسخ التواریخ، ج ۳، ص 68.

مناسبت: وفات حضرت معصومه  )علیها السالم(
موضوع: اهمیت شناخت به حق حضرت )علیها السالم(

فیش منبر
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بنابراین، اگر زیارت ایش��ان، مثل زیارت امام رضا - علیه الس��الم - 
باش��د، باید محضر او و نورانیت او و قدرت تصّرف عرفانی و والیی او و 
رحمت و رأفت و ُقرب و منزلت او، ش��بیه به امام رضا - علیه السالم - 
باشد و اال بدون داشتن ظرفیت واقعی، امام کسی را مثل خود معرفی 
نمی فرماید. در حقیقت، امام رضا - علیه الس��الم با یک »کاف« تشبیه 
همه حرف های گفتن��ی را برای معرفی خواهر بزرگوارش که محصول 

تربیت و نََفس پاک خود اوست، یکجا بیان فرموده است.

فرازهای زيارت نامه ايشان
دومین محور که از عظمت و مقام حضرت خبر می دهد و دریچه ای 
به ش��ناخت حق ایشان می باش��د، زیارت نامه ایشان است که امام رضا 
- علیه الس��الم-به س��عد تعلی��م داد و دارای رمز و رازها و اش��ارات و 
تصریحاتی به مقام حضرت معصومه - علیها الس��الم -می باش��د که به 

چند نکته برجسته در این مورد اشاره می کنیم:
الف. ایشان بعد از حضرت ابوالفضل و علی اکبر - علیهماالسالم- تنها 
امامزاده ای اس��ت که از امام معصوم برای او زیارت نامه مخصوص انشاء 

شده است.
ب. در حرم ایش��ان به همه انبیای اولوالعزم و تمام چهارده معصوم 
-علیهم السالم- س��الم داده می شود و از رسول خدا -صلی اهلل علیه و 
آله- تا امام حس��ن عسکری - علیه السالم - این سالم ها حالت خطاب 
ب��ه خود می گیرد. گویی آن ه��ا در این حرم حاضرند و اینجا حرم ائمه 
می باش��د؛ لذا امام صادق - علیه الس��الم-می فرمایند: »َو إِنَّ لََنا َحَرماً َو 

ُهَو بَلَْدُة ُقم ٢«
در م��ورد امام زمان )عج( به جای س��الم، صلوات می فرس��تیم و با 
ضمی��ر غایب می گوییم؛ چون گاه در حرم حضور ماّدی دارند و گاه در 

حرم های دیگر هستند.
ج. بیان نس��ب و افتخارات و روابط حضرت معصومه - علیها السالم 
-م��ورد توجه قرار می گیرد و نس��ب او را به پیامب��ر و علی و فاطمه و 
خدیجه و حس��ن و حس��ین -علیهم السالم- بیان می کنیم که نشانگر 
اصالت و نجابت ریش��ه و نژاد اوس��ت و همین اصالت و ارتباط نسبی و 
ذاتی محکم در جس��م و روح، آث��ار عظیمی بر پا می کند؛ خصوصاً که 
تحت تربیت مستقیم برادری مثل امام رضا - علیه السالم- بوده است.

ُ بَْیَنَنا َو بَْیَنُکْم فِي  َف اهللَّ د. اولین جمله بعد از سالم ها این است: »َعرَّ
الَْجنَّة۳؛ خدا بین ما و ش��ما در بهشت معارفه و شناخت برقرار کند«. 
انش��ا کننده ای��ن زیارت نامه با فرض اینکه زائر و زیارت ش��ونده قطعاً 
شفاعت شده و وارد بهشت خواهند شد، زیارت نامه را با این درخواست 
ش��روع می کند که اولین حاجت، معارفه در بهش��ت اس��ت؛ چون زائر 
حضرت معصومه - علیها الس��الم -قطعاً تا ورود در بهش��ت مش��کلی 

ندارند و آنچه نیاز به درخواست دارد، معارفه در بهشت است.
ِ بُِحبُِّکْم َو الَْبَراَءِة ِمْن  ُب إِلَی اهللَّ ه. در ف��رازی دیگر می گوییم: »أَتََق��رَّ
ْکبر« در این  ِ َراِضیاً بِِه َغْیَر ُمْنِکٍر َو اَل ُمْس��تَ أَْعَدائُِکْم َو التَّْس��لِیِم إِلَی اهللَّ
فراز تقرب به خدا را فقط با محبت اهل بیت -علیهم الس��الم- و برائت 
از دشمنانش��ان آن ه��م خطاب به فاطمه معصومه - علیها الس��الم - 

می خواهیم.
و. در فرازی دیگر می گوییم »یَا َفاِطَمُة اْشَفِعي لِي فِي الَْجنَِّة َفإِنَّ لَِک 

٢. بحار األنوار )ط - بیروت(، ج ۵7، ص: ٢١6.

۳. بحار األنوار )ط - بیروت(، ج ٩٩، ص: ٢66.

ْأن « این شأنی از شأن که نکره بیان شده است و  ِ َشْأناً ِمَن الشَّ ِعْنَد اهللَّ
برای احترام و بزرگداشت آمده، معلوم نمی کند که چه شأنی نزد خدا 
دارد، ولی این گمان را ایجاد می کند که شأنی عجیب و شاید غیرقابل 
بیان داش��ته باش��د. ضمناً برای ایشان دو نوع ش��فاعت در احادیث و 
زیارات معرفی ش��ده اس��ت: الف. ش��فاعت همه ش��یعه برای ورود در 
بهش��ت؛ ب. ش��فاعت در درون بهش��ت. امام صادق - علیه السالم- در 
مقام ش��فاعت کریمه اهل بیت – علیهم السالم- می فرماید: »َو تُْدَخُل 
بَِشَفاَعِتَها ِش��یَعِتي الَْجنََّة بَِأْجَمِعِهم ٤؛ همه شیعیانم با شفاعت حضرت 

معصومه - علیها السالم -داخل بهشت می گردند«.

سيره بزرگان دينی
همه پرورش یافت��گان عالی مرتبه حوزه قم، همگی به حق اعتراف 
کرده اند که به هر جا رسیده اند، از برکت گوشه چشم و زیر سایه عنایت 
عمه س��ادات می باش��د. از مالصدرا تا امام خمینی -رحمه اهلل- و آیت 
اهلل بهجت -رحمه اهلل- هم��ه عرفای بزرگ و مراجع عظام تقلید، خود 
را ش��اگرد کوچک حرم نشین محرم اس��رار اهلل، یعنی حضرت فاطمه 
معصومه - علیها الس��الم -دانسته اند و پیوس��ته با زیارت او راه کمال 
پیموده ان��د؛ و همچنی��ن آنچه پدر بزرگوار حض��رت آیت اهلل العظمی 
مرعشی -رحمه اهلل، بعد از توسل به امیرالمؤمنین - علیه السالم- جهت 
معرف��ی قبر حضرت زهرا - علیها الس��الم -از آن امام ش��نیده اند، در 
معرفی حضرت معصومه - علیها الس��الم -بس��یار صریح و رساس��ت. 
ازاین رو به ش��ّدت تقرب و ش��باهت روح ایش��ان به اهل بیت -علیهم 
الس��الم- پی می بریم که غیر از امامت، س��ایر صفات امامان را کس��ب 

نموده است.

كرامات
محور چهارمی که س��بب ش��ناخت بیش��تر حق این بانو می ش��ود 
کرامات نقل ش��ده است که بس��یاری از کرامات در دفتر ثبت کرامات 
حرم نقل شده است یکی از این کرامات به مناسبت روز دختر، شفای 
دختر فلجی اس��ت. این کرامت از زبان فرد ش��فا یافته با صدا و تصویر 
توسط بخش سمعی و بصری آستانه مقدسه به ثبت رسیده است. این 
دختر می نویس��د: رقیه امان اهلل پور هس��تم، ١٤ ساله از اهالی )شوط( 
ماکو از ش��هرهای آذربایجان، چهار ماه پیش بر اثر بیماری از هر دو پا 
فلج ش��دم. خانواده ام مرا به بیمارستان های مختلف در شهرهای ماکو، 
خوی و تبریز بردند. همه پزش��کان از درمانم عاجز ش��دند تا اینکه در 
عالم رؤیا دیدم خانمی س��فیدپوش به طرف من آمدند و فرمودند: چرا 

از همان ابتدای بیماری پیش من نیامدی تا شفایت دهم؟
با اضط��راب از خواب پریدم و جریان خ��واب را با دیگران در میان 
گذاش��تم و بالفاصله مقدمات سفرم به قم فراهم شد. پس از تشرف به 
حرم و خواندن نماز مشغول خواندن زیارت نامه شدم که ناگهان صدای 
همان خانمی را که در خواب دیده بودم ش��نیدم که فرمودند: بلند شو 

راه برو که شفایت دادم...
مجدداً همان صدا تکرار شد و من به خودم حرکتی دادم و مشاهده 
ک��ردم که قادر به حرکت می باش��م و مورد لطف بی ب��ی دو عالم قرار 

گرفته ام۵.

٤. بحار األنوار )ط - بیروت(، ج ۵7، ص: ٢٢8
۵. همشهری آنالین پنجشنبه ۳ اسفند ١۳٩١.
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حجت االسالم حسن هرمز

ش��هادت  روز  و  ش��ب  در 
رییس مکتب ش��یعه، س��خن 
گفت��ن ب��ه غی��ر از کالم امام 
تناسب  – علیه السالم-  صادق 
ندارد ازای��ن رو در این فرصت 
شایس��ته اس��ت ما که خود را 
اثنی عش��ری می نامیم  شیعه 
با ش��اخص های شیعه  اندکی 
انقالبی در کالم امام ش��یعیان 
محک بزنیم و اگر این مالک ها 
در ما هست ش��کر این نعمت 
را به ج��ا آوریم و اگر کمرنگ 
ش��ده تالش در کس��ب آن را 

بیشتر نماییم.
در اهمیت و ض��رورت این 
بحث باید گفت گذشت زمان 
و فاصله افتادن بین ش��یعیان 
و زم��ان حض��ور معصومان از 
یک س��و، تهاجم فرهنگ های 
مختلف ب��ه جامعه تش��ّیع از 
سوی دیگر و راه یافتن برخی 
انحرافات و بدعت ها از س��وی 
س��وم باعث ش��ده اس��ت که 
در رفت��ار و فرهنگ ش��یعیان 
تغیی��رات و تحوالت��ی ایج��اد 

شود. 
تا آنجا که عده ای نام شیعه 
داش��تن و صرف اظهار محبت 
اهل بیت - علیهم الس��الم - را 
باعث نجات خویش می دانند، 
ه��ر چن��د گناه��ان زی��ادی 
مرتکب شده باشند. ازاین رو ما 
که دم از ش��یعه و شیعه گری 
می زنی��م ض��رورت دارد ک��ه 
را  اوص��اف حقیقی ش��یعیان 
که ام��ام تأکید داش��ته اند در 
این مج��ال بازخوانی کنیم تا 
بتوانیم خود و جامعه امروزی 
را با آن اوصاف مقایسه نموده 

و محک بزنیم.

متن و محتوا ايجاد انگيزه

فقیه اهل بیت

ما دو نوع ش��یعه داریم شیعه ادعایی و شیعه انقالبی. شیعه انقالبی یعنی شیعه 
فعالی که به وسیله معارف ناب اهل بیت – علیهم السالم- هم خودش دگرگون شده 
و هم دیگران را با زالل معارف بلند ش��یعی متحول می کند و نماد زیبای آن خود 
امام صادق – علیه الس��الم- هس��تند ایشان مرد مبارزه بود، مرد علم و دانش بود و 
مرد تشکیالت بود. مقام معظم رهبری – حفظه اهلل- در این باره می فرمایند: »امام 
صادق– علیه الس��الم- است که یک تشکیالت عظیمی از مؤمنان خود از طرفداران 
جریان حکومت علوی در سراس��ر عالم اس��الم از اقصای خراس��ان و ماوراءالنهر تا 
ش��مال آفریقا ب��ه وجود آورده بود. تش��کیالت یعنی چه؟ یعن��ی اینکه وقتی امام 
صادق– علیه السالم- اراده می کند آنچه را که او می خواهد بدانند، نمایندگان او در 

سراسر آفاق عالم اسالم به مردم می گویند تا بدانند١«

شاخص های شيعه انقالبی
اما برخی از مالک های شيعه انقالبی عبارتند؛

پايداری و استقامت
در تعبیر قرآنی، پایبندی به ارزش ها را »اس��تقامت« نام نهاده اند: »َفاْسَتِقْم َکما 
َُّنا  أُِمْرَت َو َمْن تاَب َمَعک ٢« یا در سوره  مبارکه  فصلت می خوانیم: »إِنَّ الَّذیَن قالُوا َرب
وا بِالَْجنَِّة الَّتي   ُل َعلَْیِهُم الَْمالئَِکُة أاَلَّ تَخاُفوا َو ال تَْحَزنُوا َو أَبِْش��رُ قاُموا تََتَنزَّ ُ ثُمَّ اْس��تَ اهللَّ
ُکْنُتْم تُوَعُدون ۳«بدون تردید پش��تکار و پایداری در راه هدف، از عوامل پیروزی و 
توفیق انسان به شمار می رود. کسانی در زندگی به خواسته ها و آرزوهای خود نائل 
گشته اند که در راه آن نهایت تالش و استقامت را نموده اند. امام صادق -علیه السالم 
- یکی از مهم ترین نش��انه های ش��یعه را استقامت در راه حق می داند و رسیدن به 
س��عادت حقیقی را در گرو این خصیصه پسندیده قلمداد می کند و می فرماید: »لَْو 
أَنَّ ِش��یَعَتَنا اْس��َتَقاُموا لََصاَفَحْتُهُم الَْماَلئَِکُة َو أَلََظلَُّهُم الَْغَماُم َو أَلَْشَرُقوا نََهاراً َو أَلََکُلوا 
َ َش��ْیئاً إاِلَّ أَْعَطاُهم ٤؛ اگر شیعیان ما  ِمْن َفْوقِِهْم َو ِمْن تَْحِت أَْرُجلِِهْم َو لََما َس��َألُوا اهللَّ
در راه حق استقامت ورزند فرشتگان آسمان با آنان دست می دهند، ابرهای رحمت 
بر س��ر آنان سایه می افکنند و سیمایشان همانند روز روشن می درخشد و از زمین 
و آس��مان روزی می خورند و هیچ خواسته ای از خداوند نخواهند داشت مگر اینکه 

خدای متعال به آنان عطا می کند.«

تقوا و خويشتن داری
ابی اس��امه بن زید می گوید: امام صادق - علیه الس��الم- فرمودند: س��الم مرا به 
هر کس که پیرو ماس��ت و به گفته های ما گوش می کند، ابالغ کن و از طرف من 
ُجَل ِمْنُکْم إَِذا َوِرَع  ِ َعزَّ َو َجلَّ َو الَْوَرِع فِي ِدیِنُکم ...ْ  َفإِنَّ الرَّ بگ��و: »أُوِصیُکْم بَِتْقَوی اهللَّ
فِي ِدیِنِه َو َصَدَق الَْحِدیَث َو أَدَّی األَأَْمانََة َو َحُس��نَ ُخُلُقُه َمَع النَّاِس قِیَل َهَذا َجْعَفِريٌّ 
��ُروُر َو قِیَل َهَذا أََدُب َجْعَفٍر َو إَِذا َکاَن َعلَی َغْیِر  نِي َذلَِک َو یَْدُخُل َعلَيَّ ِمْنُه السُّ َفَیُس��رُّ

.١۳۵٩/6/١٤ .  ١
٢  هود/١١٢.

. فصلت/۳٠.  ۳
. تحف العقول، النص، ص: ۳٠٢.  ٤
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َذلِ��َک َدَخ��َل َعلَيَّ باََلُؤُه َو َعاُرُه َو قِیَل َهَذا أََدُب َجْعَفر۵؛ من ش��ما را به 
تق��وای الهی و پرهیزکاری در دینتان ... س��فارش می کنم؛ زیرا هر گاه 
کس��ی از شما در دینش ورع داشته باشد و راست بگوید و امانت را رد 
کند و اخالقش را با مردم نیکو گرداند، مردم می گویند: این »جعفری 
مذهب« است و این مرا شادمان می سازد و از بابت آن شادمان می شوم 
و می گویند: این اس��ت روش ادب ]و تربیت[ امام صادق - علیه السالم- 
ولی اگر برخالف این باشد، گرفتاری آن به من می رسد و گفته می شود 
که ای��ن هم اثر تربیت��ی امام ص��ادق -علیه السالم-«خوش��ا به حالی 

شیعه ای که تقوایش با یک »تق« وا نرود و امامش را شادمان سازد.
در جای دیگر حضرت سزاوارترین افراد را به تقوا را شیعیان می دانند: 
عیَُّة بِِهْم6؛  »إّن أَحَق الّناِس بِالَوَرِع آُل ُمَحّمٍد َو ش��یَعُتُهْم َکْی تَْقَتدی الرَّ
س��زاوارترین مردم به ورع ]و دوری از حرام[ آل محمد علیهم السالم و 

شیعیان آنان هستند تا سایر مردم نیز به آنان تأّسی نمایند.«
همچنی��ن ش��یعیان را اهل هدایت و اهل تق��وی معرفی می نمایند: 
»ش��یَعُتنا أْهُل الُهدی و أْهُل التُّقی7«مقام معظم رهبری – حفظه اهلل- 
در مراس��م بیست  و هفتمین س��الگرد رحلت امام خمینی که به دنبال 
تبیین ش��اخص های انقالبی  بودن، در بیان آخرین شاخص می فرمایند: 
»آخری��ن ش��اخص، تقوای دینی و سیاس��ی؛ که غی��ر از تقوای فردی 
]اس��ت [ که البّته آن هم الزم اس��ت. یک تقوای فردی داریم که من و 
شما خودمان از گناه پرهیز کنیم، خودمان را حفظ کنیم »ُقوا اَنُفَسُکم 
َو اَهلیُکم ناًرا َوقوُدَها الّناُس َو الِحجاَرة« خودمان را از آتش دوزخ الهی، 
از آتش غضب الهی دور کنیم؛ این تقوای فردی است. تقوای اجتماعی 
-تقوای اس��المی مربوط به اجتماع- این اس��ت ک��ه در راه تحّقق این 

چیزهایی که اسالم از ما مطالبه کرده است، تالش کنیم«

ذلت ناپذيری
خداوند متعال انس��ان را عزیز آفریده و هی��چ گاه به او اجازه تحقیر 
دیگران و یا شخصیت خویش را نداده است این سخن در مورد پیروان 
مکتب تش��یع از اهمیت ویژه ای برخوردار است. آنان طبق رهنمود امام 
صادق -علیه الس��الم - هیچ گاه نباید خود را ذلی��ل کنند، بلکه باید از 
کارهای تحقیرآمیز و ذلت آور اجتناب نمایند. آن حضرت شیعیان را از 
دست درازی به سوی دیگران، طمع کاری، زیاده طلبی و سایر امور ذلت 
آور مبرا می داند و می فرماید: »ِش��یَعُتَنا ... َو اَل یَْطَمُعوَن َطَمَع الُْغَراِب َو 
اَل یَُجاِوُروَن لََنا َعُدّواً َو اَل یَْسَألُوَن لََنا ُمْبِغضاً َو لَْو َماتُوا ُجوعا8؛ شیعیان ما 
... مانند کالغ طمع نمی کنند شیعیان ما با دشمن ما همسایه نمی شوند 
و حتی اگر از گرس��نگی هم بمیرند، از کس��ی که با ما عناد و دشمنی 

دارد چیزی نمی خواهند.«
خیلی باید حواس ما جمع باش��د ما در مس��ائل هس��ته ای با آمریکا 
مذاکره می کنیم و این گفتگوها نباید موجب غفلت از دش��منی آمریکا 
شود و تحریم و گرسنگی سبب دست دادن با شیطان بزرگ و دوستی 
با دشمنان اهل بیت –علیهم السالم- شود. مواضع عزت طلبانه را باید از 
رهبری فرزانه یاد بگیریم امروز که یکسال از وقوع حادثه جمعه خونین 
منا و ش��هادت مظلومانه زائران خانه خدا به دس��ت مأموران آل سعود 
می گذرد ضمن یاد حاجیان مظلوم، سخنرانی عزتمندانه رهبری بعد از 

. الکافي )ط - اإلسالمیة(، ج ٢، ص: 6۳6.  ۵
. بحار األنوار )ط - بيروت(، ج 65، ص: 167.  6

. الکافي )ط - اإلسالمیة(، ج ٢، ص: ٢۳۳.  7
. تحف العقول، النص، ص: ۳٠۳  8

این حادثه در ذهن ها تداعی می شود.
خداوند متعال نیز تن دادن به کارهای ذلت آور را از صفات منافقین 
ِر الُْمنافِقیَن بَِأنَّ  شمرده و عزت را منحصر به ذات خویش می داند: »بَشِّ
لَُه��ْم َعذاباً أَلیما الَّذی��َن یَتَِّخُذوَن الْکافِریَن أَْولِیاَء ِم��ْن ُدوِن الُْمْؤِمنیَن أَ 
ِ َجمیعا٩؛ به منافقان بش��ارت ده که  َة هلِلَّ َة َفإِنَّ الِْعزَّ یَْبَتُغوَن ِعْنَدُهُم الِْعزَّ
عذاب دردناکی در انتظار آن هاست. همان ها که کافران را بجای مؤمنان 
دوس��ت خود انتخاب می کنند. آیا ع��زت را نزد آنان می جویند با اینکه 

همه عزت ها از آن خداست؟«

واليت پذيری
یکی دیگر از ویژگی های ش��یعیان از منظ��ر رییس مکتب، پذیرش 
والیت امامان معصوم - علیهم الس��الم- و رهب��ری ولی فقیه به عنوان 
تداوم رسالت نبوی می باشد. شیعه حقیقی آن چنان به والیت اهل بیت 
- علیهم الس��الم - دل بسته است که شادی و حزن، خوشی و ناخوشی 
و تمام لذائذ و ش��داید زندگی را با والی��ت و محبت ائمه اطهار علیهم 
الس��الم پیوند می زن��د. محبت اهل بیت - علیهم الس��الم- آن چنان در 
جان و دل وی رس��وخ کرده که تمام گفتار، رفتار و کردار او با مالک ها 
و معیارهای اهل بیت - علیهم الس��الم- س��نجیده می ش��ود و آنان به 
عنوان حجت شرعی برای او هستند.امام صادق -علیه السالم- عالوه بر 
س��فارش های مکرر به والیت پذیری پیروان خویش، در مکتب تربیتی 
خوی��ش ش��یعیانی والیی تربیت نم��وده و آنان را به این کار تش��ویق 

می کرد.
عبداهلل بن ابی یعفور یکی از ش��یعیان مخلص و فداکار اس��ت که 
در پذی��رش والی��ت ائمه اطهار - علیهم الس��الم- اس��وه ای کامل و 
نمونه ای بارز برای تمام ش��یعیان می باش��د. او با همه عظمت علمی و 
موقعی��ت اجتماعی که در میان قوم خود داش��ت، در برابر فرمان امام 
تسلیم محض بود. در این مورد داستان مشهوری از وی نقل شده که 
نهایت اخالص و اطاعت وی را نش��ان می ده��د. وی روزی در حضور 
پیشوای ششم -علیه السالم- نشسته بود و از وجود حضرتش بهره مند 
می شد. عبداهلل، ضمن ارائه س��خنانی به امام -علیه السالم- کالمی را 
اظهار نمود که مورد عنایت حضرت قرار گرفت. این س��خن وی که از 
عمق جان و منتهای ایمان وی ریش��ه می گرفت می تواند درسی زیبا 
و الگویی مناس��ب برای تمام پیروان و دوس��تداران اهل بیت - علیهم 

السالم- باشد.
انَ��ةً بِِنْصَفْیِن، َفُقلَْت  ِ لَْو َفلَْقَت ُرمَّ او به حضرت عرضه داش��ت: »َو اهللَّ
َهَذا َحَراٌم َو َهَذا َحاَلٌل، لََش��ِهْدُت أَنَّ الَِّذي ُقلَْت َحاَلٌل َحاَلٌل َو أَنَّ الَِّذي 
ُقلَْت َحَراٌم َحَرام ؛ س��وگند به خدا! اگر اناری را از وس��ط دو نصف کنی 
و بفرمای��ی که نص��ف آن حالل و نصف دیگرش حرام اس��ت، مطمئنا 
گواهی خواهم داد که: آنچه را گفتی حالل، حالل است و آن نصفی را 
که فرمودی حرام، حرام است ]و هیچ گونه چون و چرا نخواهم کرد.[«

١٠ُ؛ خدا تو را  ُ َرِحَمَک اهللَّ حضرت با ش��ادمانی فرمودند: »َرِحَمَک اهللَّ
رحمت کند، خدا تو را رحمت کند.«یکی دیگر از ش��یعیان انقالبی که 
ای��ن صفات را به طور کامل دارا ب��ود و در راه آرمان های انقالبی جان 
خویش را تقدیم کرد آیت اهلل شیخ فضل اهلل نوری است که در این شب 
و روز سالروز شهادت اوست این عالم انقالبی در راه مشروطه مظلومانه 
به دار آویخته شد ولی خون پاک این شهید گلوی دربار فساد را گرفت.

. نساء/١۳8 و ١۳٩.  ٩
. سفینة البحار، ج 6، ص: ٤٢.  ١٠
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مرحوم عاّلمه آقا شیخ محمدتقی بافقي 
از مراج��ع عالی قدر و مب��ارزي بود که در 
زمان س��لطنت زور رضاخان به ش��هر ري 
تبعید شده بود. این شخصیت نوراني منشأ 
برکات و صاحب کراماتي در این ش��هر بود 
و مردم ش��هر ري در مّدت اقامت ایش��ان 
از این چش��مه فیض بهره ها بردند. در آن 
س��ال ها، مرحوم عاّلمه بافقي در مس��جد 
پش��ت حرم که ام��روز به نام مس��جد آقا 
شیخ محمدتقی خوانده می شود، اقامه نماز 
می ک��رد. یکي از روزهاي محّرم که در این 
مسجد روضه خوانی بر پا بود، طلبه غریبي 
ک��ه به منظور خوان��دن روضه در مجالس 
روضه خوان��ی ایّام محّرم به ش��هرري آمده 
بود، ب��ه زیارت حرم حض��رت عبدالعظیم 
-علیه الس��الم -رفت. عباي این طلبه پاره 
و من��درس ب��ود و او در این فک��ر بود که 
چگونه با این عبا ب��ه مجلس روضه خوانی 
ب��رود. در همی��ن افکار رو به ح��رم کرد و 
س��ید الکریم – علیه السالم- نجوا کرد که: 
»توجهي بفرم��ا«. از حرم که بیرون آمد از 
کسي پرس��ید: اینجا تکیه یا روضه خوانی 
کجاس��ت؟ مسجد پش��ت حرم را نشانش 
دادند. وقتي به مس��جد رس��ید، آقا شیخ 
محمدتقی ب��االي منبر بود. وارد مس��جد 
که ش��د نگاهش متوّجه آقا شیخ شد که با 
سر به او اشاره می کند و پاي منبر را نشان 
می دهد. به عبارتي از او دعوت می کند پاي 
منبر بنش��یند. طلبه همان کار را می کند. 
صحبت و منبر آقا شیخ که تمام می شود، 
ایش��ان به طرف آن طلبه می آیند و ضمن 
سالم و علیک و احوال پرسی می پرسد: شما 
عبا می خواستید؟ طلبه پاسخ می دهد: بله 
ولي نه از شما! آقا شیخ می گوید: بله درست 
است، ش��ما از سید الکریم – علیه السالم- 
خواس��ته اید. سپس دس��ت او را گرفته به 
منزل می برد و عباي حواله ش��ده را تقدیم 
آن طلبه می کند١. از این دست کرامات از 

حضرت فراوان دیده شده است.
١ . پای��گاه اطالع رس��انی حرم حضرت 

عبدالعظیم حسنی؛ ٩١/١١/٢6.

متن و محتوا ايجاد انگيزه

خورشید ری

با توجه به این مناسبت فرصتی است که درباره شخصیتی سخن به میان آید که 
صاحب کرامات و مورد تأیید چندین امام اس��ت و بارگاهش مأمنی برای پناهندگان 
است؛ اما چه صفاتی و ویژگی های موجب شد تا ایشان صاحب این منزلت و کرامات 

و معروف به عبد عظیم شود؟

ويژگی های شخصيتی حضرت عبدالعظيم – عليه السالم-
روشنگری و بصيرت افزايی

هرچند حضرت عبدالعظیم حس��نی - علیه الس��الم- همانند بس��یاری از فرزندان 
س��ادات حس��نی در مقابل حکام ظالم عصر خود به قیام مس��لحانه و مبارزه نظامی 
دس��ت نزد، اّما از طریق فعالیت های فرهنگی و روش��نگرانه و بصیرت افزایی جلوی 
بس��یاری از توطئه های آنان را می گرفت. وی در این ش��یوه مبارزه به تحکیم جایگاه 
امامان معصوم و افش��ای ستم غاصبان حکومت اسالمی می پرداخت و در سخت ترین 
اوضاع به گس��ترش معارف اسالمی و نش��ر معارف اهل بیت – علیهم السالم- مشغول 
بود. نقل شده وقتی خلیفه عباسی، امام هادی - علیه السالم- را زیر نظر گرفته و مانع 
ارتب��اط آن حضرت با مردم بود، حضرت عبدالعظیم به هر زحمتی که بود خود را به 
آن حضرت رساند تا عهده دار مسئولیت هایی از طرف امام هادی - علیه السالم- شود. 
چون متوکل این موضوع را شنید، دستور دستگیری آن حضرت را صادر کرد. در این 
زمان بود که حضرت عبدالعظیم - علیه الس��الم- مجبور به مهاجرت به ری می شود. 
در اشاره به این حقیقت، در تاریخ می نویسد: از ترس حاکمان ستمگر مجبور به کوچ 

از شهری به شهر دیگر شد١.

علم و پرهيزگاری
حضرت عبدالعظیم حسنی -علیه السالم- در دانش و پرهیزگاری به منزلتی رسید 
که هم��واره مورد احترام و اعتماد امام معصوم زمان خویش بود. برای اثبات عظمت 
علمی حضرت عبدالعظیم- علیه الس��الم - کافی اس��ت که بدانیم امام معصوم، مردم 
را برای حل مش��کالت دینی و یافتن پرس��ش های اعتقادی و عملی ش��ان، به ایشان 

ارجاع داده است.
نقل شده است که شخصی به نام اَبا َحّماد رازی با تحّمل زحمت های فراوان خود 
را به سامرا می رساند تا از امام علی النقی -علیه السالم - مسائلی را بپرسد. امام پس 
از پاسخ گفتن به پرسش های حّماد فرمودند: »یا أبا َحّماد! اَشَکلش َعلشیک َشیٌء ِمن 
الَم٢؛  امِر دیِنک بنا ِحَیِتک َفَسل َعنُه َعبَدالَعظیِم بَن َعبِداهللِ الَحَسِنّی و اقِرئُه ِمنِّی السَّ
ای اباحّماد، هرگاه با مش��کلی از مشکالت دینی یا پرسشی از مسائل اسالمی روبه رو 
شدی آن مشکل و سؤال خود را با عبدالعظیم حسنی در میان بگذار و از او بخواه تا 

پاسخ سؤاالت تو را بیان نماید و سالم مرا هم به او برسان«.

١ . معجم البلدان، الحموی، یاقوت، ج ۳، ص ٢٠۵.     
٢ . شناخت نامه حضرت عبدالعظیم حسنی علیه الّسالم و سهرری /مجموعه رساله های 

خّطی و سنگی : ص ٢۳

مناسبت: وفات حضرت عبدالعظیم حسني
موضوع: جايگاه حضرت عبدالعظیم )علیه السالم(

فیش منبر

حجت االسالم حسن هرمز
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ای��ن تعبی��ر، به روش��نی نش��ان می دهد ک��ه حض��رت عبدالعظیم 
-علیه الس��الم- در عصر خود، مجتهد توانمندی بوده که بر اساس اصول 
و قواعدی که از اهل بیت – علیهم الس��الم- در اختیار داشته، می توانسته 
دیدگاه های اس��الم ن��اب را در زمینه ه��ای مختلف اعتق��ادی و عملی، 

استخراج کند و به پرسش های مردم پاسخ گوید.
بنابرای��ن، ایش��ان تنه��ا ی��ک مح��دث و راوی احادی��ث اهل بیت – 
علیهم السالم- نبوده است؛ بلکه از علمای بزرگ خاندان رسالت بوده که 
پس از معصومان، توان پاسخگویی به مسائل علمی را داشته و توانمندی 

علمی اش مورد تأیید و تصدیق امام هادی علیه السالم قرارگرفته است.
صاح��ب بن عباد، ایش��ان را »کثیرالحدیث و الروایة« توصیف کرده و 
در رساله کوتاه خود، ایشان را چنین توصیف نموده: ذو ورع و دین، عابد 
معروف باألمانة و صدق اللهجة، عالم بأمور الدین، قائل بالتوحید و العدل، 
کثیر الحدیث و الروایة۳؛ ش��خصی پرهی��زگار و دیندار بود. اهل عبادت 
بود و به امانت داری و راس��ت گویی شهرت داشت. به امور دینی دانا بود. 

توحید و عدل را باور داشت و بسیار حدیث و روایت نقل می کرد.
ایش��ان عالوه ب��ر نقل احادیث از ائمه معاص��ر خویش کتاب هایی نیز 

تألیف نموده است که این دو اثر از آن جمله است:
الف. خطبه های امیرالمؤمنین - علیه السالم- : این اثر مشتمل بر چند 

خطبه موالی متقیان است.
ب. کت��اب ی��وم و لیله: در این اثر درباره وظایف و اعمال مس��تحب و 
اخالقی افراد در هر ش��بانه روز مطالبی عرضه شده است. با کمال تأسف 
اصل این اثر همانند بس��یاری از آثار ارزشمند اسالمی در طول تاریخ از 
بین رفته اس��ت. در هر حال توضیحات علمای تاریخ و س��یره به خوبی 
گویای این حقیقت اس��ت که حضرت عبدالعظیم - علیه الس��الم- عالوه 
بر تالش برای آموزش عقاید س��الم و مراقبت بر عبادات و اعمال فردی 
و دف��اع از اهل بیت – علیهم الس��الم- ، به منظور ارش��اد تعلیم و تربیت 
صحیح دینی مردم آثاری را تألیف کردند که هر یک در نوع خود بسیار 

مفید و مؤثر بوده اند.
مهم ترین نش��انه پرهی��زگاری و عظم��ت معنوی و مقام��ات باطنی 
حضرت عبدالعظیم -علیه السالم- برابری فضیلت زیارت مزار آن بزرگوار، 

با فضیلت زیارت امام حسین – علیه السالم- است.
شیخ المحدثین، صدوق، از محمد بن یحیی عّطار – که یکی از اهالی 
ری اس��ت – این گونه نقل کرده که: خدمت امام هادی - علیه الس��الم- 

رسیدم. ایشان فرمود: »کجا بودی؟«
 گفتم: حسین بن علی - علیه السالم - را زیارت کردم.

ََّک لَْو ُزْرَت َقْبَر َعْبِد الَْعِظیِم  امام هادی - علیه الس��الم- فرمود: »أََم��ا إِن
ِعْنَدُک��ْم لَُکْنَت َکَمْن َزاَر الُْحَس��ْیَن بَْن َعلِي  علیه الس��الم٤؛ بدان که اگر 
قبر عبدالعظیم را در ش��هر خودتان زیارت کنی، مانند کسی هستی که 

حسین بن علی علیه السالم را زیارت کرده باشد.«

ياری كننده امام عصر خويش
حضرت عبدالعظیم - علیه الس��الم - در کسب فضایل و معارف و دوستی 
و اطاعت از اولیا به منزلتی رس��یده بودند که در طول عمر خود، هر یک 
از س��ه امام معاصر او )امام رضا، امام جواد و امام تقی علیهم الس��الم( از 
وی راض��ی بودند و رفتار، عقاید و موضع گیری های او را تأیید می کردند. 
وقتی برای انجام دادن پاره ای وظایف و کس��ب تکلیف و رهنمود از امام 

۳. مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، الخاتمةج 4، ص: 404.
٤. ثواب األعمال و عقاب األعمال، ص: ٩٩.

هادی - علیه الس��الم- ، با زحمت ف��راوان برای عرضه عقایدش از مدینه 
به سامرا مسافرت کرد، چون چشم امام هادی - علیه السالم- به حضرت 
عبدالعظیم - علیه الس��الم- افتاد فرمود: » َمْرَحباً بَِک یَا أَبَا الَْقاِس��ِم أَنَْت 
َولِیَُّنا َحّقا۵؛ ای ابوالقاس��م، خوش آمدی به راس��تی ت��و از یاران حقیقی 
م��ا هس��تی«. به جهت همی��ن منزلت و اطمینان بود ک��ه امام هادی - 
علیه الس��الم- او را وکی��ل و نماینده خود در ش��هرری معرفی می کند و 
ب��ه مردم توصیه می فرماید که در حل مش��کالت دینی خود به ایش��ان 

مراجعه کنند.
حضرت عبدالعظیم -علیه الس��الم- م��ورد اعتماد و یاری گر امام رضا 
-علیه الس��الم- نیز بودند و توصیه های ایشان را به شیعیان می رساندند. 
روزی امام رضا -علیه الس��الم - به ایش��ان می فرمایند: » یَا َعْبَد الَْعِظیِم 
ْیَطاِن َعلَی أَنُْفِسِهْم  َم َو ُقْل لَُهْم أَْن اَل یَْجَعُلوا لِلشَّ ��الَ أَبْلِْغ َعنِّي أَْولَِیائَِي السَّ
��ُکوِت َو  ْدِق فِي الَْحِدیِث َو أََداِء األَأَْمانَِة َو ُمْرُهْم بِالسُّ َس��ِبیاًل َو ُمْرُه��ْم بِالصِّ
تَ��ْرِک الِْجَداِل فِیَما اَل یَْعِنیِهْم َو إِْقَب��اِل بَْعِضِهْم َعلَی بَْعٍض َو الُْمَزاَوَرِة َفإِنَّ 
ِّي آلَْیُت َعلَی  َذلَِک ُقْربٌَة إِلَي َو اَل یَْشَتِغُلوا أَنُْفَسُهْم بَِتْمِزیِق بَْعِضِهْم بَْعضاً َفإِن
بَُه فِي  َ لُِیَعذِّ َُّه َمْن َفَعَل َذلَِک َو أَْسَخَط َولِّیاً ِمْن أَْولَِیائِي َدَعْوُت اهللَّ نَْفِس��ي إِن
نَْیا أََش��دَّ الَْع��َذاِب َو َکاَن فِي اْلِخَرِة ِمَن الْخاِس��ِرین  6؛ ای عبدالعظیم!  الدُّ
س��الم مرا به دوس��تانم برسان و به آنان بگو که ش��یطان را به خودشان 
راه ندهند. آنان را به راس��ت گویی و امانت داری و سکوت و ترک مجادله 
در کاره��ای بیهوده و دیدار از همدیگر و توجه به یکدیگر دس��تور بده؛ 
چرا که این ها مایه نزدیک ش��دن به من اس��ت. خود را هرگز مش��غول 
دش��منی با یکدیگر نکنید. من با خود پیمان بس��ته ام که هرکس چنین 
کن��د و یکی از دوس��تانم را به خش��م آورد، از خدا بخواه��م که او را در 
دنیا به ش��دیدترین صورت عذاب کند و در آخرت نیز چنین کسی را از 

زیان کاران قرار دهد«.

اهتمام به اعتقادات
از بررس��ی ها چنین مش��خص می ش��ود ک��ه حض��رت عبدالعظیم - 
علیه الس��الم- در طول زندگی خود به هیچ امری همانند سالمت عقاید 
و پیروی از اهل بیت – علیهم الس��الم- اهتمام نداشتند به گونه ای که در 
زمان امام هادی - علیه الس��الم- می فرمودند: اطاعت از حضرت هادی - 
علیه الس��الم- واجب است و خود در عمل نیز اطاعت والیت او را به جان 
و دل پذی��را بود. ب��رای تحصیل اطمینان از س��المت عقایدش روزی به 
حضور امام هادی علیه السالم می رسد و عرض می کند: »ای پسر پیامبر، 
بس��یار عالقه مندم که عقاید دینی ام را خدمت شما بیان کنم تا چنانچه 
عقاید و افکارم مورد تأیید شماس��ت بر آن استوار باشم وگرنه آن چنان 

که شایسته است آن ها را اصالح نمایم«. 
آنگاه تک تک مسائل اعتقادی خود را در زمینه توحید، نبّوت، امامت، 
معاد و جز آن توضیح می دهد. وقتی س��خنانش به پایان می رس��د امام 
ِ الَِّذي  ِ ِدیُن اهللَّ هادی - علیه السالم- می فرمایند: » یَا أَبَا الَْقاِسم  َهَذا َو اهللَّ
نْیا َو فِي  ُ بِالَْقْوِل الثَّابِِت فِي الَْحیاِة الدُّ اْرتََضاُه لِِعَباِدِه َفاثُْبْت َعلَْیِه ثَبََّتَک اهللَّ
اْلِخَرة7؛ یا ابا القاس��م بخدا سوگند این دین خدا است که برای بندگان 
خود پس��ندیده بر آن با پیمانی استوار در در زندگی دنیا و آخرت  ثابت 

قدم باش.«

۵ . کفایة األثر في النص علی األئمة اإلثني عشر، ص: ٢86.
6 . اإلختصاص، النص، ص: ٢٤7

7 . کفایة األثر في النص علی األئمة اإلثني عشر، ص: 288.



مسيحيت تبشيری
دين نيست

سياست است

تاريخچه تحليلي يك حركت سياسي از منظر 
دبير انجمن گفت وگوي اسالم و مسيحيت

پروژه دين س�ازي در دنياي ام�روز به عنوان يک 
فرايند استعماري، بسيار مورد توجه اصحاب قدرت 
و زورمداران عالم قرار گرفته است. ساخت آيين هاي 
مجعول�ي همچون بهاييت، وهابيت در زير ش�اخه هاي آيين پيامبر 
خاتم از آن جمله اس�ت كه با ظهور پرس�روصدا و هياهوي اوليه، 
ام�روز به اين فجايع و جنايات عليه بش�ريت انجاميده اس�ت. 
پروژه مس�يحيت تبش�يري هم از آن جمله اس�ت. سناريويي 
ك�ه بس�يار خاموش و ن�رم و روان آمده و اكنون پ�س از دهه ها 
تأثيرات ش�گرف و خوفناك خود را در اقص�ا نقاط عالم به جاي 
گذاش�ته اس�ت. قاره سياه و مصادب بي ش�مار آن شايد يكي از 
بهترين خروچي هاي اين سياست استكباري است. اهميت بررسي 
ابعاد اين پروژه اس�تعماري ما را بر آن داش�ت تا به ابعاد مختلف اين 
مسئله بپردازيم. حجت االسالم والمسلمين محمد كاشاني، دبير انجمن 
گفت وگوي اسالم و مسيحيت و استاد حوزه و دانشگاه در گفت وگويي به نقد 

و بررسي سناريوي مخوف مسيحيت تبشيري پرداخت. 

ر هشدا
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  تاريخچه تبشیر و مسیحیت تبشیري چیست؟ 
 وقتي عیسي مس��یح)ع( به آسمان عروج مي کند، 
به حواریونش مي گوید، بروید و همه امت ها را ش��اگرد 
س��ازید. این زمان ش��اید ش��روع تبش��یر در تاریخچه 
مسیحیت باشد، چون تا قبل از این، حضرت عیسي)ع( 
فقط براي بني اسرائیل تبلیغ مي کردند و براي غیر بني 
اسرائیل اجازه تبلیغ نمي دادند، حتي وقتي مي خواستند 
حواریون خودش��ان را براي تبلیغ به شهرهاي مختلف 
بفرس��تند، اکیداً به آنها توصی��ه مي کردند که فقط به 
خاندان یهود وارد ش��وید و پیش سامري ها و یوناني ها 
نروید و به شهرهایشان وارد نشوید، یا در جاي دیگري 
مي فرمایند؛ فرستاده نش��دم مگر به جهت گوسفندان 
گمش��ده خان��دان اس��رائیل و وظیفه ام فق��ط هدایت 
خاندان اسرائیل اس��ت. یک زن یوناني پس از شنیدن 
ش��فاي مریض ها توسط عیسي مسیح به محضر ایشان 
رسیده و مي گوید: دخترم را شفا بده، حضرت او را پس 
مي زنند، اما وقتي ایش��ان مي خواهند به آسمان عروج 
کنند، مي فرمایند بروید و همه امت ها را شاگرد سازید. 
بعد از حضرت عیس��ي این س��ؤال بین حواریون وجود 
داشته که آیا ما مي توانیم برویم غیرمسیحي ها را تبلیغ 
به مس��یحیت کنیم یا نه؟ و این س��ؤال، س��ؤال جدي 
بوده اس��ت، اولین شخصي که این کار را انجام مي دهد 
»پط��رس« بوده و »کرنیلیوس« رومي را تبلیغ مي کند 
که از فرماندهان رومي بوده و او را مس��یحي مي کند و 
نشان مي دهد که مي شود غیر بني اسرائیل را تبلیغ کرد. 

 تبشیر در غیر مسیحیت نیز جايگاهي دارد؟ 
آنچه که ما امروز مي خواهیم به آن بپردازیم بحث 
مسیحیت تبش��یري نیس��ت، اصاًل صحبت از تبشیر 
مسیحیت نیست، زیرا عموم ادیان تبشیر دارند، اسالم 
تبشیر دارد، مسیحیت تبش��یر دارد و ادیان دیگر هم 
همین ط��ور، غیر از برخي از ادی��ان مثل یهودیت که 
تبشیر ندارند. اساس��اً مقصود از عبارت تبشیر، تبلیغ 
دین، تبلیغ آن آیین و فکر اس��ت ولي آنچه که امروز 
به عن��وان یک��ي از چالش هاي جهان بش��ریت مطرح 
اس��ت، رواج یکسري جریان هاي افراط گرایانه در میان 
همه ادیان اس��ت، مثاًل در اسالم با یک جریان تند به 
اس��م وهابیت روبه رو هس��تید، از طرفي با شبکه هاي 
ماهواره اي با پول و امکاناتي که دارند مي خواهند مردم 
را جمع کنند و به س��وي وهابیت بکش��انند، از طرفي 
همان مردم را مي کشند، سر مي برند، آتش مي کشند، 
بمب منفجر مي کنند، زن و بچه و کودک بي گناه را به 
قتل مي رس��انند. این جریان منحصر به اسالم نیست، 
در یهودیت نیز همین داستان افراط گرایي را با عنوان 
صهیونیس��م مي بینید، حتي در میان کس��اني که به 
خداوند معتقد نیس��تند، این وض��ع را مي بینید، مثل 
ش��یطان پرستان و همچنین در میان مسیحیت، یک 
جریان هاي تندي امروزه به وج��ود آمده، جریان هاي 
افراط گرا که به عنوان مس��یحیان تبشیري، مسیحیان 
صهیونیس��م ش��ناخته مي ش��وند. داراي ش��بکه هاي 
ماهواره اي هستند، تبلیغ مي کنند و کلیساهاي خانگي 
دارند، س��ایت هاي اینترنتي به راه انداخته اند و اینها با 

بقیه مسیحي ها متفاوتند. 
  تعامل بین مدرنیته و مسیحیت چگونه است؟ 
البته اختالفي که بین اسالم و مدرنیته است، بین 

اس��الم و مسیحیت تبشیري نیس��ت. وقتي که اسالم 
پیروز مي ش��ود و به وجود مي آید و کشورهاي زیادي 
مسلمان مي ش��وند، یک اتفاق بزرگ در دنیاي خارج 
رخ مي دهد و آن رنس��ئانس بزرگ اسالمي است که از 
قرن دوم و سوم تا هفتم هجري در کشورهاي اسالمي 
رخ داد. دانش��مدان زیادي به دنیاي علم، عرضه شدند 
مثل بوعلي سینا، ابوریحان بیروني و رازي، کتاب هاي 
زیادي نوش��ته ش��د، اوج هنر و اکتشافات و اختراعات 
بود ت��ا جایي که مس��لمان ها دلداده این ش��ریعت و 
آیین بودند و این ش��کوفایي در هم��ه جا متبلور بود، 
ولي ما در همین زمان بر مي گردیم به کلیس��ا و غرب، 
مس��یحیت در چه زماني دارد زندگي مي کند؟ دقیقاً 
مسیحیت در زماني زندگي مي کند که دلباخته کلیسا 
اس��ت و دوران تاریک قرون وسطي خودش را سپري 
مي کند. پس نشان مي دهد که هر وقت که مسلمان ها 
دلداده و شیفته اسالم بوده اند از تمدن و  ترقي باالتري 
برخوردار بوده اند. اما بعد از حمله مغول و بعد از اینکه 
مسلمان ها دچار یک سستي و کاستي شدند، از تمدن 
اس��المي خود عقب ماندند و وقتي غرب از کلیسا جدا 
شد به آن نوزایي خودش رسید، این نکته قابل بررسي 
است اسالم چه ویژگي دارد که هر وقت به آن نزدیک 
مي ش��وي موجب  ترقي مي شود و هر وقت دور و جدا 

مي شوي موجب رکود مي شود. 
  مس�یحیت تبش�یري در دنی�ا در پي چه 

هدفي است؟ 
در حقیق��ت اینه��ا ی��ک دین نیس��تند، بلکه یک 
سیاست هس��تند، یک اس��تعمار به ش��مار مي روند، 
رئیس جمه��ور کنیا یک حرف خوب��ي دارد، مي گوید؛ 
وقتي کشیش ها به سرزمین ما آمدند، ما زمین هایمان 
را در اختیار داشتیم و آنها در دستشان کتاب مقدس 
داشتند، ولي امروز بعد از پنجاه سال آنها در دست شان 
زمین هاي ما را دارند و ما در دستمان کتاب مقدس و 
حرف بس��یار دقیقي را بیان کرده است. مي گوید؛ هر 
جا که شما مي بینید ناقوس کلیسا به صدا در مي آید، 
بدانی��د که بالفاصله بع��د از آن، ناقوس جنگ به صدا 
در مي آید، ناقوس اس��تعمار به ص��دا درخواهد آمد و 
خودت��ان را آماده آن روز کنید، آنچه ک��ه امروز دارد 
به اس��م مسیحیت   ترویج مي ش��ود، مسیحیت سنتي 
نیست، بلکه مسیحیت تبش��یري و استعماري است، 

اینها همیشه س��ردمداران یک استعمار و جلودار این 
داستان با روش هاي مختلف بوده اند. 

نکته اي نسبت به این جریان مسیحیت وجود دارد 
که در قالب مثال توضیح مي دهم، در انجیل آیات بسیار 
محکمي درباره حجاب داریم مانند اینکه مي گوید: اگر 
زني س��ر خودش را نمي پوش��اند، پس باید بتراشد، یا 
اجازت ندهم زن سرناپوشیده دعا کند، یا اینکه زن ها 
در کلیسا حق ندارند سخن بگویند، اگر سؤالي برایشان 
پیش آمد در خانه هاي خود از همسرانش��ان بپرسند و 
این قدر درجه عفاف را تنگ گرفته است که حتي حرف 
هم نباید بزنن��د، چون زنان را حرف زدن در کلیس��ا 
قبیح اس��ت، در آیه دیگ��ري دارد که مي گوید من به 
زن اجازه نمي دهم معلم شود و تعلیم بدهد، بلکه باید 
در سکوت بماند. این نگرش که انجیل به حجاب دارد 
یک نگرش کاماًل محتاط و ش��دیدي اس��ت و اگر در 
تاریخ مس��یحیت نگاه کنید، این نگرش کاماًل مراعات 
مي شود، شما یک مجسمه س��نتي و قدیمي از مریم 
مقدس نمي توانید پیدا کنید که بدون حجاب باش��د 
یا راهبه ها را مي بینید که کاماًل پوشیده هستند، ولي 
امروز در کلیساي تبشیري نه تنها حجاب وجود ندارد، 
بلکه رقص مختلط دیده مي ش��ود، حت��ي آوازه خواني 
وج��ود دارد، در حالي که کتاب مقدس مي گوید زن ها 
در کلیس��ا حتي نباید حرف بزنند و حتي سؤال ش��ان 
را در خان��ه از همس��ر خود بپرس��ند، این متن کتاب 
مقدس اس��ت و نش��ان مي دهد که این دیانت نیست 
بلکه سیاس��ت همراه استعمار است، نشان مي دهد که 
آنها نمي خواهند پیرو انجیل باش��ند، اینها مي خواهند 
پیرو آن سیاس��ت خود باش��ند و ابزارشان مسیحیت 
است. پس در مسیحیت تبشیري، ابزار دیانت است، اما 
واقعیتشان سیاست مي باشد و لذا بقیه مسیحي ها مثل 
ارامنه اي که در ایران هستند، به شدت با اینها مخالفند 
و با این افکار مي جنگند و در مقابل شان موضع گیري 

مي کنند، اما با این وجود صداي بلندي ندارند. 
 مسائلي که در جامعه مسیحیت رواج دارد 
و امام راحل)ره( از آن به فساد غرب ياد کرده اند، 
مثل شراب خواري و بي بندوباري جنسي و پارتي 

و ... در مسیحیت ناب هم وجود داشته؟ 
بخش��ي از این سؤال را در مسئله مربوط به حجاب 
از کتاب مقدس عرض کردم که چقدر بسته نگاه کرده 
اس��ت که آن سختگیري ها را اس��الم هم به آن شکل 
نمي پذیرد، با این س��ختگیري ها که در کتاب مقدس 
در ارتباط با زنان دیده مي ش��ود، امروز در کلیسا زن و 
مرد مختلط هستند، پارتي و آوازه خواني دارند و مسائل 
دیگ��ري هم وجود دارد. همین طور اس��ت در رابطه با 
شراب؛ کتاب مقدس در رابطه با شراب مي گوید که هر 
که به آن فریفته شود، حکیم نیست یا مي گوید یحیي 
در طول عمرش لب به ش��راب نزد، یا بزرگان این گونه 
نبوده اند که خود را به ش��راب آلوده کنند، ولي با این 
وجود در کلیسا شرابخواري مي شود و تشویق و   ترویج 
هم مي شود، آیا عیسي مسیح آمده بود عقل ها را خواب 

کند یا اینکه بیدار کند؟ 
  در رابط�ه ب�ا بش�ارت هايي ک�ه در کتاب 
مقدس نس�بت به پیامبر اسالم)ص( آمده است، 

چه پاسخي دارند؟ 
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بله، این بش��ارت ها در انجیل و ت��ورات وجود دارد. 
یکي از بش��ارت هاي مه��م، زماني اس��ت که حضرت 
عیسي براي اولین بار از مردم مي خواهند که به او ایمان 
بیاورن��د و هر کس به او ایمان بیاورد، از بطن او نهرها 
جاري مي شود، یهودي ها اختالف مي کنند، مي گویند 
که این کیست که دارد این حرف ها را مي زند، عده اي 
مي گویند این همان مس��یح اس��ت که در عهد عتیق 
بارها گفته ش��ده است که ش��خصي به نام مسیح باید 
بیاید و ش��ما باید از او تبعیت کنید، اما جمعیت دوم 
مخالفت مي کنند و مي گویند نه، این مس��یح نیست، 
بلکه همان نبي وعده داده شده است و همان پیامبري 
است که باید بیاید پس دو نفر باید بیایند یکي مسیح 
و یکي آن نبي. مس��یح وعده داده ش��ده آمد، پس آن 
نبي وعده داده ش��ده کجاس��ت؟ انجیل مي گوید باید 
بیاید، خداوند مي گوید باید بیاید، اما کلیسا مي گویند 
نباید بیاید و مسیح ختم داستان است و بعد از مسیح 
دیگر کسي بنا نیست بیاید، اما انجیل یوحنا به صراحت 
مي گوید غیر از مسیح، یک نبي وعده داده شده دیگر 
هم مانده است، خداوند یک ذخیره دیگر هم در خلقت 
خود دارد که آن هم باید بیاید و آن کس��ي نیست جز 

پیامبر گرامي اسالم)ص(.
  بخ�ش عم�ده اي از جامع�ه مس�یحي تاب�ع 
مس�یحیت واتیکان اس�ت، ارتباط مس�یحیت 

واتیکان با مسیحیت تبشیري چیست؟ 
مسیحیان تبش��یري عمدتاً پروتستان هستند، اما 
مسیحیت واتیکان کاتولیک هستند، گرچه واتیکان هم 
سیستم تبشیري را براي خودش طراحي کرده است، 
ولي کامیابي مس��یحیت پروتس��تان را به چند دلیل 
ندارد، ثروت، قدرت، هنر و هالیوود، امکانات نظامي مثل 
آنچه در عراق و افغانستان روي داد، امکانات اقتصادي و 
چون این امکانات را با هم دارند، برد بیشتري در جهان 
دارند. و لذا تمام مس��یحیتي که امروزه در کشورهاي 
اس��المي در حال رواج است همه بوي دالر مي دهند، 

نه بوي عیسي مسیح. 
  روش تعاملي که اس�الم با جهان مس�یحیت 

معرفي کرده چگونه است؟ 
روش تعامل��ي که اس��الم با جهان مس��یحیت 
معرفي کرده، این گونه است که از مسیحیت تمجید 
مي کند و مي گوید )اش��د الن��اس حبا للذین آمنوا 

الذین قالو انا نصاري( به خاطر اینکه 
آنها )قسییین و رهبانا( خداوند 
در کساني که از عیسي تبعیت 
مي کنند راف��ت و رحمت قرار 

داده اس��ت ول��ي اینه��ا مربوط 
به جامعه س��نتي مس��یحیت 
اس��ت، اما آنچه که امروز به 
اس��م مس��یحیت تبش��یري 
عرضه مي شود، جامعه سنتي 

کلیس��ا هم با آن مخالف است و 
مي جنگد. همچنان که جوامع سنتي 

در اسالم با داستان وهابیت مي جنگند و 
مبارزه و نفي مي کنند. این جریان مسیحیت 
تبشیري اس��ت که امروزه  دارد در ایران و در 
کش��ورهاي مختلف دنیا کار مي کند و بیشتر 

سبک هاي تبلیغي آمریکایي دارد. 
  علت حضور و سرمايه گذاري مسیحیت تبشیري 

در آسیا و آمريکاي التین و افريقا چیست؟ 
مس��یحیت را باید تقس��یم کرد، قرن گذش��ته را 
به عن��وان قرن آفریقا معرفي کردن��د، به همین خاطر 
ت��ا ابتداي قرن گذش��ته در آفریقا فق��ط پنج میلیون 
مس��یحي وجود داش��ت، اما در انتهاي قرن، دویست 
میلیون مس��یحي وجود داش��ت و ای��ن مطلب را هم 
واتیکان اعالم کرد و هم جریان مس��یحیت تبش��یري 
و حتي ش��ما مي بینید که مرزهاي اس��المي تنگ تر 
ش��د، آمدند قسمتي از س��ودان را جدا کردند، برخي 
از کش��ورهاي مرکز آفریقا، امروز چالش بزرگي را بین 
اسالم و مس��یحیت دارند، ولي قرن جدید را به عنوان 
قرن آس��یا معرفي کردند، ش��اید پیش��تاز کشورهاي 
آس��یایي هم کش��ور کره جنوبي باش��د، و بعد ویتنام، 
مالزي و اندونزي. امروز در کشور اندونزي چهارده هزار 
مبش��ر مسیحیت تبشیري وجود دارد، کشور کره یک 
کشور بودایي نشین بوده، اما امروز در حال تبدیل شدن 
به یک کشور مسیحي نشین است. آنها این قرن را قرن 
آسیا اعالم کردند و براي آن سرمایه گذاري مي کنند و 
کشورهاي اسالمي هم یکي از اهداف مهم آنها است. 

 آمار دقیقي از مبش�رين مسیحیت تبشیري 
نسبت به مسیحیان ديگر داريم؟ 

در این زمینه آمارهایي منتش��ر ش��ده، اما چندان 
دقیق نیست، اما خودشان سعي دارند این آمار را زیاد 
نشان دهند. واقعیتش این است که به نظر نمي آید در 
مقایسه با مس��یحیان دیگر، آمار زیادي داشته باشند، 
چون سیس��تم آمار گیري دقیقي برایش وجود ندارد و 
مسیحیت تبش��یري بیشتر به صورت یک فکر، نه یک 
فرقه در حال عمل کردن است و لذا آمار دقیقي از آن 

در دست نیست. 
 امروز در کش�ور ما هم مس�یحیت تبش�یري 
وجود دارد و در حال تبلیغ و فعالیت مي باشند؟ 

با تأس��ف باید بگویم بله، آنها امروز در کشورمان 
ش��بکه هاي ماه��واره اي و س��ایت هاي اینترنت��ي و 
کلیس��اهاي خانگي دارند، رادی��و دارند، کتاب چاپ 
کردن��د و ب��ه روش هاي مختلف، تبلیغ مس��یحیت 
مي کنن��د ک��ه روش هاي کاماًل ش��ناخته ش��ده و 

مشخصي است. 

غيرت ديني علما
داس��تاني را نقل مي کن��م از چند ده 
س��ال پیش، زماني که یک کش��یش به 
اس��م »هنري مارتین« به ایران مي آید و 
مي رود در نواحي ش��یراز در روستایي به 
نام »قالت« و در خود شیراز در کلیسایي 
س��اکن مي شود و یک کتاب علیه اسالم 
مي نویسد، براي ما سؤال شد که علماي 
اس��الم در صد و اندي سال پیش چقدر 
غیرت و همیت و اقتدار دیني داش��تند 
و چ��ه کردند در مقابل این اجنبي، یکي 
از دوستان ما رفت و تحقیق و پژوهشي 
کرد، در کتابخانه ها و نس��خه هاي خطي 
و چ��اپ س��نگي، وقتي آم��ار را براي ما 
آورد دیدی��م که براي ی��ک کتاب، یک 
جمل��ه، یک هجمه، علم��ا هفتاد جواب 
در هم��ان عرصه نوش��ته اند. امروز چند 
کان��ال ماهواره اي تبش��یر مس��یحیت، 
چندین سایت اینترنتي و چند کلیساي 
خانگي فعالیت مي کنند، بنده نمي گویم 
روش ه��اي حذفي یا نظام��ي و امنیتي 
استفاده ش��ود و معتقدم کار فرهنگي را 
باید با جنس فرهنگ ج��واب داد، براي 
این کار، چقدر کار فرهنگي مي ش��ود و 
چند تا کتاب در حوزه نوشته شده است؟ 
چند تا س��ایت زده ش��ده و یا چند فیلم 
تاکنون ساخته ش��ده است؟ این یکي از 
دغدغه هایي اس��ت که باید به آن پاسخ 
داده ش��ود و اگ��ر ما مرزب��ان این حریم 
جغرافی��اي فرهنگ��ي هس��تیم، باید به 

مرزباني خودمان عمل کنیم. 

ر هشدا
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تاریخ، حکایت از آن دارد که بسیاري از کشورهاي 
اسالمي، با تبش��یر و تبلیغات مسیحیت تبدیل به 

کشورهاي مس��یحي شده و هویت اسالمي 
خود را گم کرده اند و مسلمانان باقي مانده 
در آنه��ا گرفتار پتک تبش��یر داخل از یک 

س��و و سندان توطئه هاي خارجي از سوي دیگر 
گشته اند.به عنوان مثال مي توان از فیلیپین نام برد 
که در آغاز، عبارت از مجموعه مملکت هاي اسالمي 
بود و مس��یحیان تنه��ا اقلیتي را در آن تش��کیل 
مي دادند، ولي اکنون کش��وري مس��یحي است که 
اکثریت شهروندان آن مسیحي هستند و مسلمانان 
تبدیل به اقلیتي با چنان بدبختي هایي شده اند که 
نیاز به تکرار بیان آنها و س��یاه کردن کاغذ نیست 
و به اصطالح آنچه عیان اس��ت، چه حاجت به بیان 
است! و در مورد بسیاري از قبایل آفریقایي که ابتدا 
مسلمان بوده و سپس مس��یحي گشته اند، هرچه 
بگوییم کم اس��ت.به علت وجود مسلمانان مغربي 

مقیم 
کار  اروپ��ا، 

تبش��یر و تبلی��غ 
مسیحیت در مغرب عربي 

الجزایر،  ]شامل کشورهایي چون 
مراک��ش، تون��س، لیب��ي و موریتان��ي[، 

روال خطرناک��ي به خود گرفت��ه و پیروزي هاي 
چش��مگیري به دست آورده اس��ت و کار به جایي 
رس��یده که آنها در پي ایجاد اقلیتي مس��یحي در 
این منطقه اند. معلوم اس��ت ک��ه چنین اقلیتي در 

 روايتي تلخ از نفوذ همه جانبه 
مسيحيت تبشيري در عمق استراتژيك 

كشورهاي اسالمي

نردبان سقوط
خالد زهري؛ پژوهشگر و نويسنده مراكشي شدت 
خطر استعمار فرهنگي جديد را به تصوير مي كشد

خطرناك ترين پديده اي كه مسلمانان مقيم 
اروپا با آن روبه رو هستند، تبشير ]تبليغ مسيحيت و فراخواني 

به دين مس�يح[ اس�ت كه توانسته در بس�ياري از آنان كارگر افتد. اين 
سخن نه به گزاف كه با چشمان خويش آن را ديده و تجربه كرده ام. من بارها به فرانسه 
سفر كرده و جوانان مسلمان بسياري را ديده ام كه مسيحي شده و حتي بيشتر از خود 
مسيحيان، مسيحي گشته اند! و نكته خطرناك اينكه آنها از مخاطب تبشير، تبديل به 
عامل آن ]يعني مبلغ مس�يحيت[ شده اند.مسيحيان در كشورهاي عربي براي رسيدن 
به اهداف خود، روي اين دس�ته از جوانان مسلمان تازه مسيحي شده حساب مي كنند 
چون در اين كار، از مسيحيان غربي، توانايي بيشتري دارند. نامه نگاري هاي عربي آنان 
]مسيحيان[ با شهروندان اين كشورها، به وسيلة مغربي هاي مقيم اروپاست كه معموالً 
نيز داراي امضاهايي با نام اس�المي و مغربي هس�تند.ما نبايد ب�ه اين ادعا كه مي گويد 
مس�يحيت در مسيحي كردن مس�لمان ها با ناكامي مواجه شده است، توجه كنيم. اين 
ادعا يا دروغي اس�ت كه عمداً علم ش�ده تا مسلمان ها را در خواب خرگوشي نگاه دارد 
و آنها را متوجه اين خطر جدي نس�ازد يا برخاس�ته از توهماتي اس�ت كه افراد بي خبر 
از همه جا، آن را تكرار مي كنند و متوجه توطئه هاي خطرناكي كه هم اكنون در آفريقا 
به طور كلي و ش�مال آن به طور اخص، تدارك مي ش�ود � و آن چنان آشكار و رسواست 

كه جز بر آدم هاي ساده لوح يا احمق بر كسي پوشيده نمانده � نيستند.
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صورت تحقق این هدف، چه خواست هایي را مطرح 
خواهن��د کرد و این خواس��ت ها مس��لماً داراي چه 
پیامدهاي وخیمي اس��ت.بنابراین، ما وظیفه داریم 
این مس��ئله را در چارچوب توجه هرچه جدي تر به 
شیوه هاي جدید تبش��یر ]مسیحي کردن دیگران[ 
که از سوي اعراب مسیحي شده مقیم اروپا و فعاالن 
در ش��مال آفریقا در حال اجراس��ت، مورد بحث و 
مطالعه قرار دهیم. در بررس��ي پیش رو، به برخي از 
راه هاي خطرناکي اش��اره خواهیم کرد که از طریق 
آنها حرکت تبلیغي مس��یحیت، ت��الش پیگیري را 
درشمال آفریقا در پیش گرفته و متأسفانه حکایت از 
ناکامي طرح هاي اسالمي در رویارویي با این یورش 
ددمنش��انه دارد. مس��لمانان در این گیرودار بیشتر 
به درگیري هاي بیهوده می��ان یکدیگر، تالش هاي 
بي ثمر و پخش اندیش��ه ها و افکاري مي پردازند که 
به جاي خدمت به امت و وحدت و تحکیم و تقویت 
آن، جز تفرقة مس��لمانان و پراکندگي هرچه بیشتر 

آنها، حاصلي ندارد.

بهره گيري از اصول اسالمي در »تبشير«
از جمله برنامه هاي برمال شده »تبشیر مسیحي«، 
آن است که مبلغان تبشیري، از کاستي هاي تمدني 
و ضعف هاي فرهنگي مسلمانان سوء استفاده کرده، 
از اص��ول اساس��ي اعتقادات مس��لمانان براي ورود 
به عرصه باورهاي اس��المي، بهره گیري مي کنند تا 
پایه هاي آن را متزلزل و اساس��ش را ویران سازند و 
کانالي براي نفوذ عقاید مسیحي � که منطق سلیم، 
آن را رد مي کن��د و خردمندان آن را نمي پذیرند � 
با پوشش هاي آشنا براي مخاطب عرب و مسلمان، 

فراهم آورند.
چند مثال، موضوع را روشن تر مي کند؛ یک مرکز 
تبلیغي � تبش��یري مسیحي وجود دارد که خود را 
»انس��تیتو بین المللي پژوه��ش و تبلیغ« مي نامد و 
انجیل مرقس را بدون کمترین اشاره به اینکه انجیل 
اس��ت و تنها به عنوان »داس��تان حضرت عیسي« 
به صورت جزوه کوچکي منتش��ر و از راه نامه نگاري 
به ویژه مقصد شمال آفریقا و آدرس مغربي هاي مقیم 
کشورهاي اروپایي، به طور رایگان، پخش مي کند. در 
پیش گفتار این جزوه ب��ا عبارت هاي جذابي چون 
»اي ب��رادر ع��رب! « و »ب��رادران ع��رب! « برخورد 
مي کنیم. ولي از هم��ه خطرناک تر اینکه این پیش 
گفتار با عبارت »بس��م اهلل الرحمن الرحیم« ش��روع 

مي ش��ود و با دعایي که براي مسلمانان آشناست و 
در نماز و ادعیة خود آن را تکرار مي کنند یعني: »ال 
إل��ه إالّ اهلل له الحمد و منه اإلنعام و الجود و الهدایة« 
همراه مي ش��ود و با عبارت مألوف اس��المي یعني: 

»آمین یا رب العالمین«، ختم مي گردد.
از آن جا که نام »یسوع« بیان گر محتواي مسیحي 
آن اس��ت، در تم��ام صفحات انجی��ل گمراه کننده 
مزبور، نام »یسوع« با نامي که از نظر مسلمانان هیچ 
شک و شبهه اي برنمي انگیزد و کاماًل براي او عادي 
اس��ت، یعني »عیس��ي« تعویض مي گردد!! از دیگر 
نمودهاي گمراه س��ازي در ای��ن تبلیغات، ارائه عهد 
جدید نه با نام مش��هور و معروف خود انجیل، بلکه 
با معني و مدلول لغوي آن اس��ت. نامي که در اصل 
یوناني اس��ت. آنها انجیل لوق��ا را با عنوان »األخبار 
الس��ارة« )خبرهاي خوش( بدون هیچ پیش گفتار 
یا دیباچه اي حاوي اشاره اي به این جایگزین اسمي 
یا علت عدول از نام مش��هور و آش��نا براي همگان 
و چس��بیدن به مفهوم لغوي یوناني آنکه تنها براي 
متخصصان بررسي کتاب مقدس آشناست، منتشر 
کردند.مبلغان مسیحي از شهر لیون فرانسه، نامه اي 
براي یک دختر چهارده ساله مراکشي، ساکن شهر 
»س��ال« فرس��تادند: این نامه، داراي پیوستي چاپ 
ش��ده با عن��وان »اهلل اکب��ر« و عبارت هایي با نمود 
اس��المي بود.از ش��هر »ماالگا« در اسپانیا، مجله اي 
با عنوان »األش��بال« )بچه شیران( منتشر مي شود 
ک��ه مخاطب آن کودکان مغ��رب عربي و هدف آن 
مس��یحي کردن آنهاس��ت. این مجله با »بسم اهلل« 
قرآني آغاز مي ش��ود و براي اثب��ات صحت باورها و 
آموزه هاي مسیحیت، به گونه اي فریب کارانه به آیات 

قرآني استناد مي کند. 

استدالل »مبلغان تبشيري« به قرآن كريم
همچن��ان که ممکن اس��ت این فری��ب کاري، 
شکل دیگري به خود گیرد و مثاًل اظهاراتي دروغ و 
نسبت هاي ناروایي به قرآن باشد، مثل ادعاي اینکه 
قرآن درمورد حضرت مس��یح با آنچه که در کتاب 

مقدس آمده، کاماًل همخواني دارد؛ 
حال اگ��ر بپذیریم ک��ه قرآن و کت��اب مقدس 
متفق القولند که حضرت مسیح معجزه هاي بزرگي 
داشته است، در کجاي قرآن اشاره شده که حضور او 

در فلسطین به مدت سه سال بوده است؟! 
در همی��ن کتاب، در خصوص داس��تان حضرت 

یون��س)ع( نی��ز به ق��رآن کریم اس��تناد ش��ده تا 
مقایس��ه اي با آیة یون��ان پیامبر � مورد اس��تدالل 
حضرت مس��یح در اثبات رستاخیز وي صورت داده 
باش��د، آنگاه مي نویس��د: طبق آنچه که در قرآن و 
در کت��اب مقدس آمده اس��ت، مس��یح معجزه ها و 
شگفتي هاي متعددي در میان ملت اسراییل داشته 
اس��ت.و در پاسخ به جزوة »احمد دیدات« با عنوان 
»قیامة أم انعاش« که در آن س��عي کرده ثابت کند 
حضرت مسیح، زنده از باالي صلیب فرود آمد، ژان 

جلکرایست این نظریه را رد کرده، مي گوید: 
این نظریه فاقد هرگونه پایه و اس��اس درست نه 
در کتاب مقدس و نه در قرآن اس��ت و مس��یحیان 
و مس��لمانان هر دو، از آن تبري جس��ته اند و تنها 
فرق��ه اي که این نظریه را پذیرفته، فرقة »احمدیه« 
است که در پاکس��تان تهمت غیرمسلمان بودن به 
آن وارد ش��ده اس��ت.و در کتاب: دربارة مسیح چه 
فک��ر مي کنید؟ آمده اس��ت: داود پیامب��ر با گریه 
و زاري آمرزش خواس��ت، ابراهیم خلیل نیز از درگاه 
خداوند مغفرت طلبید، ولي اگر در کتاب مقدس یا 
قرآن جس��ت وجو کنید هرگز دلیل یا آیه اي مبني 
ب��ر مغفرت طلبي از س��وي حضرت مس��یح حتي 
ب��راي یک بار، نخواهی��د یافت.هرچند قرآن مجید 
خود مي گوید: مس��یح از اینکه بندة خداوند باشد، 
هرگز س��رباز نمي زند و فرش��تگان مقرب نیز و هر 
که از بندگي او س��رباز زند و سرکشي کند، زودا که 
آنان همه را )روز رس��تخیز( نزد خویش گرد آورد.

عدم استنکاف حضرت مس��یح)ع( دلیل بر خضوع 
کامل و نهایت بندگي خداوند متعال است که خود 
مس��تلزم فراواني آمرزش طلبي و طلب توبه دائمي 
اس��ت. مسیحیت بر آن اس��ت که آمرزش طلبي از 

نعمت هاي خداوندي است.
آن ها ]مبلغان مسیحي و تبشیري[ حتي عقاید 
و آموزه هاي مس��یحیت را نیز با اس��تفاده از قرآن 
کری��م ثابت مي کنند که تناقض آش��کاري اس��ت 
و استداللش��ان را از هر گون��ه صداق��ت و اخالصي، 
تهي مي سازد.پرسشي که در اینجا مطرح مي شود، 
این اس��ت: چه هنگام مس��یحي ها، در اثبات عقاید 
خویش، ب��ه قرآن کریم اس��تناد مي کردند؟ و این، 
پرس��ش ش��بهه انگیز دیگري را در پ��ي دارد: چه 
زمان مبلغان مس��یحي در راه اثبات ادعاهاي خود، 
در پي دلجویي از مس��لمانان بوده اند؟ مس��لمانان 
چگونه مي توانند این رفتار را هضم کنند، حال آنکه 

پافشاري در نامه نگاري
قطع مکاتبه زماني صورت مي گیرد که از تن دادن به برنامه هاي 
مسیحي آنها از سوي طرفي که با وي نامه نگاري کرده اند، مأیوس 
شده باشند. ولي در ابتداي نامه نگاري ها و زماني که قرباني و طعمه 
مورد نظ��ر در اوج هیجان اطالع هرچه بیش��تر و به دنبال یافتن 
پاسخ به کنجکاوي هاي غریزي خویش است و پاسخ به پرسش هاي 
درس ها و جزوات ارس��الي کاماًل مشخص و آسان است، پافشاري 
آنها کاماًل چشمگیر است و آنها با نامه نگاري هاي پیاپي، علت تأخیر 

در پاسخ را جویا و دم به دم، خواهان توضیح مي شوند.

بهره گيري از ارسال كتاب و اعطاي جايزه
مبشران مسیحي در تأسیس کتابفروشي هاي تبشیري در کشورهاي مغرب عربي 
ب��راي پخ��ش و فروش کتاب هاي خود با ناکامي مواجه ش��دند، زی��را دولت هاي این 
کشورها، با برنامه هاي تبشیري، مخالفت مي کنند. به همین دلیل آنها اقدام به تأسیس 
کتابخانه یا کتابفروش��ي هایي به ظاهر با رویکرد فرهنگي � فکري و در واقع با اهداف 
تبشیري، کرده اند. به عنوان مثال در کشورم )مراکش(، کتابفروشي »کلیله و دمنه« در 
خیان »محمد پنجم« در شهر رباط از همین قماش است. این کتابفروشي را به دلیل 
موقعیت شاخص آن در خیابان یاد شده، همگان از کوچک و بزرگ مي شناسند، زیرا 

براي انبوه عابران روزمره این خیابان، کاماًل چشمگیر است. 

کژراهه
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مسیحي ها، اصوالً اعتقادي به 
عصمت قرآن کریم نداش��ته و 
عقاید و شعائر مسلمانان را به 
باد مس��خره مي گیرن��د؟! ولي 
فریب کاري  این ش��یوه جدید 
از  پ��رده  س��ازي،  گم��راه  و 
راز چنی��ن پرس��ش هایي ب��ر 
مي گی��رد. این در حالي اس��ت 
که مس��یحیان، اعت��راف دارند 
قرآن کری��م، ادعاي تثلیث و به 
صلیب کشیدن مس��یح، الوهیت وي و دیگر عقاید 
آنان را رد مي کند. آنها در بسیاري از کتاب هایشان 
به این مس��ئله اذع��ان دارند.به عنوان مثال، تنها به 
نقل قول زیر مي پردازیم: ولي آنها معتقدند که این 
کتاب ها، پ��س از آنکه خداوند، کتاب کامل خود را 
بر محمد)ص( فرو فرس��تاد، ضرورت وجود خود را 
از دس��ت داده اند، قرآن، تولد مسیح از مریم باکره 
را مي پذی��رد، ولي در همان ح��ال منکر فرزندي و 
خدایي اوست و به معجزه هاي مسیح در شفا، اشاره 
مي کند و همة مسلمانان قبول دارند که خداوند به 
مس��یح نیرویي موهبت کرده که ب��دان مردگان را 
زنده مي کند، ولي قرآن، مرگ مسیح بر فراز صلیب 
را منکر مي شود و مدعي است که یکي از دشمنان 
ی��ا از یاران او به قدرت خداوند، به ش��کل مس��یح 
درآمد و آنها گمان بردند ]که مس��یح است[ و او به 
خطا به جاي وي، به صلیب کشانده شد و مي گوید 
که مس��یح زنده به سوي آسمان � جایي که اکنون 

در آن جاست � شتافت.

پنهان شدن در پس نام هاي اسالمي 
»مبلغان تبشیري« در نامه نگاري هاي تبشیري 
با اعراب و مس��لمانان، از امضاهایي با نام ها و القاب 
اسالمي استفاده مي کنند. در نامه نگاري با دخترک 
مغربي که اندکي پیش از آن یاد کردیم، امضاي نامه، 
»شیخ عبداهلل« بوده است. سردبیر مجله تبشیري 
»کتابي« )کتاب من( نیز »محس��ن الش��ماع« نام 
دارد. در مجله »مفتاح المعرفة« نیز ش��اهد امضاي 
نویس��ندگاني چون »عبدالق��ادر«، »مس��لم« و... 
هستیم. در مجله »المنار« افرادي با نام هایي چون 
»عبدالرحیم« قلم مي زنند. نامه نگاري هاي شخصي 
با نام ها و امضاهایي انجام مي شود که هیچ ربطي به 
عرف اجتماعي مسیحي ندارند و جملگي به لحاظ 

شکل و مضمون اسالمي هستند: »محمد«، »علي«، 
»خالد«، »العلوي« و از این قبیل.روش��ن است که 
این شگرد، دو هدف را دنبال مي کند: اول دشواري 
جدا ش��دن کامل از جامعه، چه مس��یحي شدن با 
احس��اس غربت وحش��تناکي همراه است و مسلماً 
باعث تعطیلي حرکت تبشیري مي شود؛ دلیل ما در 
این تعلیل و اس��تدالل نیز این سخن آن هاست: ... 
حتي هنگامي که فرد مسلمان مي پذیرد که مسیح، 
تنها نجات دهنده اس��ت، براي او دش��وار اس��ت که 
آش��کارا ایمان خود را برمال س��ازد و روابطش را با 
جامعة قبلي بگس��لد.و بدین ترتیب، پنهان شدن با 
نام هاي اسالمي از س��وي مبلغان تبشیري و حفظ 
نام هاي اس��المي از س��وي مسیحي شدگان، ضامن 
برداش��تن این مشکل از سر راه است.در عین حال، 
این ش��گرد، در آمیختگي آنان با جامعه اسالمي را 
تش��ویق مي کند و از آن ج��ا فعالیت هاي تبلیغي و 
روضه خواني ه��اي مس��یحي را روان تر و آس��ان تر 
مي س��ازد. دلیل ما، در این خصوص نیز این سخن 
آن هاس��ت: ... اسقف کلیس��اي انجیلي، نام اسالمي 
خ��ود را حفظ مي کند ت��ا ثابت کند ک��ه در ایران 
مي شود یک مس��لمان علناً از ایمان خود به مسیح 
س��خن به میان آورد و با ش��جاعت و شهامت، ]به 
مسیح[ خدمت کند.و این همان هدف دومي است 
ک��ه آنها در چنین اقدامي دنب��ال مي کنند.آن ها از 
عرف اجتماع��ي اعراب و مس��لمانان و ویژگي هاي 
آن، براي اعمال گفتمان مس��یحي خود بهره گیري 
مي کنن��د و البت��ه برجنبه هاي منف��ي این عرف و 
زش��تي هاي تحقیرآمیزي که در نظر هر مس��لمان 
عاقلي نفرت انگیز اس��ت، انگش��ت مي گذارند؛ زیرا 
گفتمان مستقیم و انتساب همه زشتي ها به اسالم 
و نه به مسلمانان نادان که اسالم از آنها بري است، 
مس��لماً منج��ر به برخ��وردي بي حاصل مي ش��ود. 
مثال این برخورد، رماني به زبان فرانس��ه است که 
از سوي مبشران مس��یحي در مغرب عربي و میان 
مغربي هاي مقیم فرانس��ه، پخش مي ش��ود؛ عنوان 
»یوقان« )enaruO( نوشتة »ساموئل گرانجین«؛ 
ی��ک درام حقیقي و بیانگ��ر زندگي کودک نابیناي 
ران��ده و بیچاره اي به نام یوق��ان در جامعه الجزایر 
اس��ت که به دلیل نابینایي و فقر ش��دید، به شدت 
مورد آزار و ستم جامعه و تحقیر مردم قرار گرفته تا 
اینکه بشارت مبلغان تبشیري به دادش مي رسد و با 
پذیرش دین آنان ]مسیحیت[، از این بدبختي نجات 

مي یابد و در شمار مبلغان مخلص آن در مي آید.

دعوت به بازديد و ديدارهاي حضوري
پس از ایجاد ش��ک و  تردید در مخاطب عرب و 
مس��لمان و اعطاي اطالعات اندکي از مسیحیت به 
وي، گام عملي با س��خن گفتن از مش��ارکت و در 
واقع »مش��ارکت معنوي« شکل گرفته و دیدارهاي 
»مؤمنان مس��یحي« با یکدیگر، ش��روع مي ش��ود. 
چندین آیه انجیل، توجیه گر چنین مشارکتي است، 
از جمله: و همه ایمان داران با هم مي زیس��تند و در 
همه چیز شریک مي بودند و امالک و اموال خود را 
فروخته، آنها را به هر کس به قدر احتیاجش تقسیم 
مي کردند و هر روزه در هیکل به یک دل پیوس��ته 
مي بودند و در خانه ها نان را پاره مي کردند و خوراک 
را به خوشي و ساده دلي مي خوردند و خدا را حمد 
مي گفتند و ن��زد تمامي خلق، عزی��ز مي گردیدند 
و خداون��د ه��ر روزه ناجیان را بر کلیس��ا مي افزود.

کشیش »اس��کندر جدید« خاطرنشان مي سازد که 
نشس��ت هاي معنوي، از جمله نعمت ه��ا و راه هاي 
چیرگي بر گناه اس��ت. او مي گوید: مس��لم اس��ت 
که نشس��ت ها و دیدارهاي معنوي از نیرومندترین 
ابزارهای��ي اس��ت که خداوند براي رش��د مؤمنان و 
پیشرفت شان در زندگي مسیحیت، به وجود آورده 
اس��ت.پیش از پیش��نهاد ورود به چنین مشارکتي 
به مخاطب، جزوه هایي براي او ارس��ال مي شود که 
اهمیت این پیوند معنوي و محبت برادرانه را توضیح 
مي دهند که به دو عنوان از آنها اشاره مي کنیم: یکي 
با عنوان »محبت برادرانه« دربردارنده موضوع هایي 
چون »اهمیت محبت«، »ایده جسم واحد«، »موانع 
پیوس��تگي جسم واحد«، محبت عملي«، و دیگري 
ب��ا عنوان »پیوند معنوي« اس��ت ک��ه موضوع هاي 
زیر را در بر گرفته اس��ت؛ »آش��نایي«، »اعتماد دو 
جانبه«، »دیدارها و ضیافت ها و بازدیدها«، »بررسي 
کلمة اهلل«، »نماز جماعت«، »تعمید«، »اجتماعات 
عبادتي« و »تس��امح و هش��دار«.عناوین محتوایي 
این دو جزوه، آش��کارا محتواي واقعي آنها را نشان 
مي دهد. هر دوي این جزوه ها از انتشارات »مدرسة 
کلمة الحیاة« پروتس��تاني در »ماالگاي اس��پانیا« 
است. فراخوان به مشارکت معنوي، از طریق دعوت 
مستقیم براي ورود به یک انجمن مسیحي صورت 
مي گی��رد که معموالً نیز همراه با اعطاي جایزه هاي 

قابل توجهي است.

ايجاد شك و  ترديد در آيات قرآني
گام هاي پیش گفته مبلغان تبشیري مسیحي، آنان را به ایجاد شک و شبهه 
خطرناکي رهنمون مي س��ازد. چه در مهم ترین کتاب مقدس مس��لمانان یعني 
قرآن کریم البته به ش��یوه بسیار هوشمندانه و زیرکانه و با اجتناب از روش هاي 
مستقیمي که ممکن اس��ت منجر به برخوردهاي بي حاصل شود، ایجاد شک و 
ش��بهه مي کنند.براي ایراد مثالي در این خصوص، به آنچه که در کتاب ایش��ان 
إخواٌن من کردس��تان )برادراني از کردستان( نوش��ته کشیشي انگلیسي اشاره 
مي کنی��م که در آن، ب��ه اصطالح اقتباس هاي اس��الم از تورات و نوش��ته هاي 

بدعت آمیز مسیحي و کتاب زرتشتیان و... توضیح داده شده است.
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روش فعاليت
  گروه های

تبشيری در ايران
يكي از فعاليت هاي خطرناك ش�بكه هاي مسيحي و گروه هاي تبشيري متمركز در ايران، ارائه 
آموزش مهارت هاي تبشيري به شكل آنالين و از طريق مكاتبه و ارائه كارگروه ها در كشورهاي 
همس�ايه از قبيل تركيه اس�ت. ايج�اد چنين دوره هايي با اس�تراتژي مبتني بر شبكه س�ازي 
تعريف شده است تا فعاالن تبشيري داخلي را با مراكز ارائه آموزش  تبشيري در اطراف ايران مرتبط نگاه دارد. 
اگر درخواست عضويت به يكي از گروه هاي تبشيري متمركز بر ايران ارسال  كنيد متوجه مي شويد تأييد يكي 
از فعاالن كليس�ايي در ايران به عنوان شرط ورود شما در نظر گرفته مي شود. فردي كه براي آنها شناخته شده 
باش�د. اين خود نشان از پيوند مس�تحكم اين جريان با گروه هاي مسيحي تبشيري كاريزماتيک اطراف ايران 

دارد كه بدين دليل در اكثر كشورهاي همسايه كليساهاي فارسي زبان به وجود آورده اند.

 ارائه آموزش هاي
تکميـــلي

سازمان هاي زيادي اين نوع آموزش را در دستور  روش آموزش الهيات به روش مكاتبه اي كه 
كار خود قرار داده اند. مكاتبه مكتوب و ارس��ال 

DVD از جمله اقدامات اين سازما ن هاست.
در س��ال هاي اخير چندين دانشكده الكترونيك   آموزش الكترونيكي الهيات مس��يحي كه 
ايجادش��ده است كه به ارس��ال دروس از طريق 
صوت��ي  و  تصوي��ري  فايل ه��اي  و  اينترن��ت 

مي  پردازند.
ماهواره اي در ساعت هاي مشخص شده. استفاده از كالس هاي آموزش در شبكه هاي 
خدم��ت در داخل كش��ور كه ش��امل دو مرحله   دوره ه��اي تركيبي آم��وزش در خارج و 

است: 
  ش��ركت در دوره هاي فش��رده دوهفته اي 
برگزارشده نهادهاي تبشيري و كليساهاي ايرانيان 

خارج از كشور
جذب شدگان همراه با طي آموزش هاي مسيحي  هماهنگ��ي مس��تقيم براي خدم��ت تازه 

در مراكز مسيحي اونجليكال درون ايران
اين نوع آموزش توسط مراكز تبشيري ايرانيان 
خارج از كش��ور برگزار مي شود. به دليل تسلط 
رهبران اين مراكز و زندگي طوالني آنها در ايران 
و ارتباط مستمر با ايران، روشي تركيبي را تدوين 
كرده اند ت��ا افراد در ضم��ن دريافت حمايت و 
آم��وزش اينترنتي و ماهواره اي با بدنه كليس��اي 
ايران نيز ارتباطي تنگاتنگ داشته باشند. در همان 
ابتدا بايد شبان يا كشيشي ايراني فرد متقاضي را 
تأيي��د كند تا وي بتواند در اي��ن دوره ها ثبت نام 
نم��وده و تحت حمايت قرار گيرد. چند مورد از 
شروط اين مؤسسات ش��امل گذشتن حداقل ۲ 
س��ال از ايمان شخصي، دارا بودن تعميد با آب، 
عضويت و ش��ركت وفادارانه در يك كليس��اي 

محلي و توصيه دو رهبر كليسا مي باشد.

پشتيباني از تازه جذب شده ها
افراد جذب شده در مرحله تبشير به هيچ عنوان 
رها نشده و به شكل منس��جمي موردحمايت و 
هدايت قرار مي گيرند. پش��تيباني و ارائه مشاوره 
از طري��ق تم��اس اينترنتي و معرف��ي به محافل، 
اعزام افراد به كش��ورهاي همس��ايه به خصوص 
تركي��ه و برگزاري س��مينار و اردوهاي تفريحي 
و دوره هاي تبش��يري و ارتباط با دفتر ديپلماسي 
عمومي اياالت متحده در كش��ورهاي هم جوار از 
جمله اين موارد اس��ت. بايد ب��ه اين نكته توجه 
كرد كه جذب يك مسلمان به خصوص ايراني و 
پشتيباني وي تا كسب تحصيالت عالي مسيحي و 
تبديل شدن به يك رهبر تبليغي، آرمان نهايي براي 
سازمان هاي تبشيري  �  صهيونيستي است. اين امر 
خود علت س��رمايه گذاري كالن در اين عرصه را 
به خوبي نشان مي دهد و بدين دليل است كه افراد 
بومي مناطق براي تشكيل س��ازمان هاي اقماري 

موردحمايت ويژه اي قرار مي گيرند.

ايجاد كليساهاي ايرانيان خارج از كشور
در كشورهاي اروپايي از قبيل انگلستان، فرانسه 
و ديگر كش��ورها بيش از 100 كليس��اي ايرانيان 
وجود دارد كه نقش مهمي در پشتيباني از جريان 
تبشير برعهده  دارند. بيش از 60 كليساي ايرانيان 
نيز تنه��ا در اياالت متحده تشكيل ش��ده اس��ت. 
كليساهاي ايرانيان در كشورهاي هم جوار تركيه، 

ارمنس��تان و دبي نيز فعال بوده و در كش��ورهاي 
پذيراي دانشجو ايراني نيز تشكيل شده يا در حال 
پايه گذاري هستند. كليس��اي ايرانيان در مناطقي 
مانن��د كره جنوبي نيز فعال اس��ت ك��ه عمدتاً از 
كليساهاي پروتستان و با نگرش هاي كاريزماتيك 
به حس��اب مي آيند.از مهم ترين مراكز پشتيباني و 
آماده س��ازي براي حمالت تبش��يري، كليساهاي 
ايرانيان خارج از كش��ورند. از دس��تورالعمل هاي 
اين كليس��اها برگزاري سمينارهاي فشرده ساالنه 
است و نشست هاي هماهنگي في مابين است كه 
چندين بار در س��ال در قاره هاي مختلف برگزار 

مي شود.

تورهاي تبشيري براي جذب شدگان 
ازجمل��ه مهم تري��ن ابزارهاي جريان تبش��ير، 
تشكيل تورهاي تبشيري براي تازه جذب شدگان 
در كشورهاي منطقه است. اين تورها كه درگذشته 
نه چندان دور شكل گرفته به تدريج دامنه بيشتري 
پي��دا كرد. براي اش��اره به خروج��ي و تأثير اين 
تورها مي توان به دوره هايي اش��اره داشت كه در 
تابس��تان 1370 توس��ط يكي از فعاالن امروزي 
ش��بكه هاي ماهواره اي به نام »الناتان باغستاني« و 
همسرش »نازنين« در كش��ور تركيه برگزار شد. 
تجربه تشكيل چنين تورهايي توانست راه را براي 
ديگر گروه ها نيز باز كند تا با تأمين اعتبار اقدام به 

برگزاري چنين تورهاي آموزشي كنند.

گرداب
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محمدباق��ر منتظر القائم �  تبليغ مس��يحيت بين 
مردم اي��ران به قرون گذش��ته بر مي گ��ردد و در 
همين راستا فرقه هاي مختلف مسيحيت از جمله 
كاتوليك، انگليكن ها، جماعت رباني و ... مبلغاني 

را به سوي ايران گسيل داشته اند.
با وجود هزينه هاي بس��يار گزاف براي  ترويج 
مس��يحيت در بين مس��لمانان ايران، اما بر اساس 
اذعان مبلغان مس��يحي، مسيحيت هيچ گاه در ميان 
توده هاي مردم ايران جاي نگرفت، حتي در دوره 
س��لطنت محمدرضا پهلوي، به رغم آزادي كامل 
تبليغات و فعاليت هاي مسيحي، عده بسيار قليلي 

از ايرانيان به مسيحيت گرويدند.
قليل به معن��اي »كم و اندك« اس��ت و به كار 
بردن تركيب »بسيار قليل« از عمق فاجعه شكست 
مس��يحيت تبشيري در ايران حكايت دارد؛ چراكه 
اگر در زمان��ه  ترويج بي بندوب��اري و بي خدايي، 
فرقه اي موفق به جذب افراد نش��ود، شكست آن 

در هنگامه دين داري مردم، » پيش بيني شده« است.
برخي ديگر از مبلغان مسيحي اوضاع تبليغ در 
ايران را »اس��فناك« توصيف كرده اند و همه اينها 
به مقاومت سرس��ختانه ملت ايران در برابر هجوم 
تبليغات فرقه مس��يحيت تبش��يري با پوشش هاي 
تأس��يس مدارس، درمانگاه، پرورش��گاه و ... باز 

مي گردد.
در اينجا نبايد از خاطر برد كه به دليل كمبودهاي 
فراوان آموزشي و بهداشتي در زمان قاجار، عده اي 
به مدارس تبش��يري و يا درمانگاه هاي مس��يحي 
مراجعه داش��ته اند، اما اين به معني مسيحي شدن 
آنه��ا نبوده و تنها براي رف��ع نيازهاي خود به اين 

مكان ها رفت  و آمد مي كرده اند.
شكست مبلغان مسيحي در ايران در حالي رقم 
خورده كه براي مثال، اوراق تبليغاتي ميسيونرهاي 
مسيحي در زمان پهلوي به راحتي توزيع مي شدند، 
ولي چاپ هرگونه نش��ريه يا اعالمي��ه به گرفتن 

مجوز از دولت نياز داشت.
شهر ديگري كه به ميدان شكست ميسيونرهاي 
مس��يحي تبديل شد، » ش��هر مقدس مشهد« بود. 
فعاليت ميسيونرهاي تبشيري در اين شهر و پخش 
فراوان اقالم تبش��يري، موج��ي از مخالفت مردم 
را در س��ال 130۲ شمس��ي در پي داشت و مردم 
شكايت نامه هايي تنظيم و براي روحانيون شيعه در 

قم و عتبات و مقام هاي دولتي فرستادند.
سوءاس��تفاده از وضعيت بيم��اران نيز در زمره 
تاكتيك هاي مبلغان مس��يحي ب��راي جذب عضو 
ق��رار دارد كه در ي��ك مورد كاركن��ان »درمانگاه 
آمريكايي اميد در محله قنات آباد تهران «، نس��خه 

بيم��اران و داروهاي آنه��ا در برگه ها و پاكت هاي 
حاوي جمالتي از انجيل ارائه مي شد كه با واكنش 
شديد مردم روبه رو ش��د و در سال هاي 130۲ و 
1303 شمسي، از تبليغ مسيحيت در اين درمانگاه 

به دولت شكايت كردند.
تحصيل كردگان مدارس تبش��يري نيز از جمله 
معترضين به تبليغ مس��يحيت در اين آموزشگاه ها 
بودند. يكي از شاعراني كه خود در مدرسه مبلغان 
انگليسي درس خوانده و با تعليمات مسيحي آنان 
مخالفت كرده، » ميرزا محمد فرخي يزدي« بود كه 
در س��ن پانزده سالگي اشعاري بر ضد تبشيري ها 
سرود و به سبب سرودن همين شعرها از مدرسه 

اخراج شد.
عالوه بر وي، گروه ديگري از شاگردان مدارس 
تبش��يري نيز با ترجمه سرودهاي مسيحي به زبان 
فارسي مخالفت كردند كه در يادداشت هاي مبلغان 

مسيحي به آنها اشاره شده است.
اضافه مي ش��ود، م��وارد پيش گفته تنها از »باب 
تمثيل« بيان شد و پيشينيان و آنهايي كه از نزديك 
فعاليت هاي متعدد و چند وجهي مبلغان مسيحي 
را ديده اند، خوب مي دانند كه به جرئت تنها ملتي 
كه در برابر س��يل حمالت مس��يحيت تبش��يري 

نلرزيده اند، مسلمانان ايراني هستند. 

ديرينه شکست تبليغات مسيحيت تبشيري در ايران
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رفتار شناسی 
مبشران مسيحی

تظاه�ر به ن�رم خويي و مهرباني: مبش��ر 
مسیحي در مرحلة اول ملزم به تظاهر فروتني 
و مهرباني شده است. از آنجایي که انسان تشنة 
محبت اس��ت، مبشران مس��یحیت در مراکز 
آس��یب پذیر مالي یا روحي مانند: روستاهاي 
دور افت��اده، مناطق محروم و بیمارس��تان ها 
حضور مي یابند و با برخورد گرم و محبت آمیز 
افراد هدف را جذب جلسات خانگي مي کنند.

جلب اعتماد و همدردي با مخاطب: مبش��ر 
براي جلب اعتماد اعتقادي مخاطبانش نس��بت 
به مسیحیان تندرو بدگویي مي کند و براي ورود 
به بحث با عنوان مطلب: »ما عیس��ي)ع( را خدا 
نمي دانیم بلکه همانند مس��لمانان آن را منجي 
مي پنداریم.« س��عي در به دست آوردن اعتماد 

حلقة افراد جذب شده است.

جذب مختص: جذب مختص شگرد اصولي 
کلیس��اهاي خانگي اس��ت. به ای��ن معنا که 
جذب و شست وشوي اعتقادي و نهایتاً ایمان 
به مس��یح باید فقط بر روي جوانان و عوام به 
دور از مباني دیني اس��الم )و هر دین و آیین 
متقدم( اجرا شود. مبشران دستور اکیداً دارند 
از هرگون��ه مباحثه با مخاطب��ان متخصص 

دوري کنند.

شبهه افکني و زير سؤال بردن مذهب: بعد 
از جل��ب اعتماد اولیه،  مس��ئول جلس��ه با ارائه 
مباحثي خالف واقع همچون: منافات داش��تن 
آزادي با مذهب یا با زیر سؤال بردن اصول دیني 
همانند: چرا باید هر روز نماز خواند و این تسلسل 
باطل اس��ت یا چرا باید چند متر پارچه)حجاب( 
ضامن ورود به بهش��ت شود، سعي دارد تا ذهن 
مخاطبانش را ضمن پاکسازي و تلقین سوء ظن 
نسبت به معارف دین س��ابق، به سوي مباحث 

جدیدي که مّد نظر است سوق دهد.

چگونه يک مسلمان را گمراه كنيم؟ 
۱ ـ  یادتان باشد قرار نیست عقیده کسي یک شبه 

عوض شود.
۲ ـ  در بحث عصباني نشوید. اگر عصبي مي شوید 
بدانید که قدرت و علم کافي براي بحث کردن را 

ندارید.
۳ ـ  به شخص مورد نظر حق دهید که مسلمان باشد. 
او در یک خانواده و جامعه با تفکرات خاصي رشد 
کرده است. حرف هاي شما خالف تمام حرف هایي 

است که او در طول عمرش شنیده است.
۴ ـ  از او سؤال بپرسید. متکلم وحده نباشید. یادتان 
باالي منبر نیستید. بحث را دو  نرود شما آخوند 
طرف کنید. به او اجازه دهید نظرش را بیان کند. 
این کمک مي کند تا شما عقاید او را بهتر درک کرده 
و متوجه شوید باید بحث را به کدام سمت سوق 

دهید.
۵ ـ  روي مسائل و تنه اصلي دین مانور دهید. بحث 
ندارد.  سودي  هیچ  دیني  فرعیات  راجب  کردن 
درخت را باید از ریشه اصلي خشکاند. مي توانید به 

متن کتاب هاي اصلي و مقدس استناد کنید.
6 ـ  از این شاخه به آن شاخه نروید. سر یک موضوع 
کوچک بحث و نتیجه گیري کنید. قرار نیست شما در 

یک جلسه او را از همه چیز آگاه کنید.
7 ـ  در رابطه و بحث با مخاطب خود استمرار را حفظ 
کنید. و هر بار پس از یک بحث و گفت وگو به او 

اجازه فکر کردن و کلنجار رفتن با خود بدهید.
8 ـ  هرگز توهین نکنید. فحش ندهید. او را به 
خاطر مذهبي بودنش مسخره نکنید. طوري رفتار 
نکنید که به او تلقین شود باید براي دینش در 

مقام دفاع برآید.
۹ ـ  بعد از هر بحث و گفت وگوي کوتاه، از او بپرسید 
آیا تا اینجا حرفهاي شما را قبول داشته است؟ به 
طوري  بگردید.  خودتان  بین  مشترک  نقاط  دنبال 
رفتار کنید که او خود را نزدیک به شما بداند و نه 

نقطه مقابل شما.
مستعد  افراد  دنبال  به  کردن  بحث  براي  ۱0 ـ  
بگردید. تاکسي جاي خوبي براي بحث کردن نیست! 
افراد مستعد کساني هستند که تقریباً سیاسي 
هستند و یا سیاست را دنبال مي کنند. تحصیل کرده 
و یا امروزي هستند. به ماهواره ، اینترنت و چرخه 

آزاد اطالعات دسترسي دارند و... برگرفته از مرثا 

امتناع از بحث عقلي: در جلسات کلیساهاي 
آزاد از بح��ث عقل��ي درب��اره الوهی��ت حضرت 
عیس��ي)ع( جلوگیري مي شود. افراد را ارجاع به 
کتاب مقدس مي دهند و گفته مي ش��ود: »این 
مس��ئله را عقل نمي تواند درک کند و در حیطه 

 عقل نیست.«

مطاب�ق با ادبی�ات مخاطب س�خن گفتن: 
از  در جلس��ات نخس��ت ورود جذب ش��دگان 
ب��ردن هرگون��ه ادبیات��ي که موج��ب تنش و 
تحریک احساس��ات دیني مخاطب شود مانند: 
روح الق��دس، مصل��وب، تثلیث و... خ��ودداري 
مي ش��ود. تا در ذهن حاضران جلس��ه احساس 
بیگانگي عقیدتي به وجود نیامده و شکافي میان 

مبشر و مخاطب پدیدار نشود.

مس�لمان:  جامع�ه  در  اس�الم  تمس�خر 
جذب ش��دگان تثبیت یافته یعني کس��اني که 
رس��ماً مرتد شده و به آیین مسیحیت پیوستند 
با حضور در جلسات تازه جذب شدگان در قالب 
یک مسلمان، مطالب هجوآمیز و تمسخر آمیزي 
درباره اعمال عبادي یا شریعت بیان مي کنند تا 
حس تعصب گراي مخاطب را نس��بت به معارف 

دین سابقش سست و نابود کنند.

حفظ ش�ادي جلسات: در طراحي کلیساهاي 
آزاد به موضوع شاد سازي جلسات دقت بسیاري 
ش��ده اس��ت. به همین دلیل عموماً  در جلسات 
خانگي پارتي ش��بانه، اجراي سرودهاي جمعي 
و گردش هاي خارج از شهر مدنظر است. به این 
وسیله جلسات براي مخاطبان جذاب تر مي شود.



پالك مس��جد، نشاني جديدي نيست. همان بيت 
معموري اس��ت كه جز مؤمنان الهي توان عمارت 
آنرا ندارند. هر جا كه زندگي هست، زادگاه و زادبوم 
مردماني است كه پيوس��ته مي آيند و مي 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 نور معنويت جامعه مان را زيباتر بسازيم. 
چرا كه اصال براي همين به اين كره خاكي آمده ايم. 
از تبتل ت��ا مقامات فنا را بايد در اين خانه فضيلت 
درس بگيريم ت��ا پله پله به مالقات خدا نائل آييم.
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لزوم تجهيز روحانيت به ابزار جديد براي تبليغ
ش��ما امروز با این چالش مواجه اید و مسأله ی شما 
مهم تر و دش��وار تر اس��ت از مسأله ی عالمه ی حلی یا 
مسأله ی عالمه ی مجلسی یا مسائل علمای بزرگی که 
در طول تاریخ بوده اند؛ با آن ها قابل مقایس��ه نیست. 
امروز نش��ر افکار باطل نه فقط به وس��یله ی ابزارهای 
ارتباط جمعِی فراوان - مثل رادیو، تلویزیون، اینترنت 
و انواع و اقسام روشهای الکترونیکی - انجام می گیرد، 

بلکه از شیوه های هنری هم استفاده می شود.
ديدار علما و روحانیون استان همدان  13۸3/4/15

تاكيد بر فراموش نكردن
 شيوه های اصيل تبليغی 

من به منبر خیلی عقیده دارم. امروز 
اینترنت، ماهواره، تلویزیون و ابزارهای 
گوناگون ارتباطِی فراوان هس��ت، اما 

هیچ کدام از این ها منبر نیس��ت؛ منبر یعنی 
روب��ه  رو و نفس  به  نفس ح��رف زدن؛ این 
یک تأثیر مش��خص و ممتازی دارد که در 
هیچ کدام از شیوه  های دیگر، این تأثیر وجود 

ندارد. این را باید نگه داش��ت؛ چیز باارزشی است؛ 
منتها بایستی آن را هنرمندانه ادا کرد تا بتواند 

اثر ببخشد.
ديدار روحانیان و مبلغان در آستانه  
ماه محرم  13۸4/11/5

حفظ روش های سنتی
 با استفاده از ابزار های نو
وظیفه ی ما چیست؟ 
م��ا  وظیف��ه ی  اولی��ن 

این اس��ت که این نقش 

روحانی��ت اصیل را جدی بگیریم. م��ن بار ها گفته ام 
که با همه ی این وس��ایل ارتباط جمعی ای که وجود 
دارد - البت��ه روحانی��ت باید از همه ی این وس��ایل 
ارتباط جمعی اس��تفاده کند؛ از اینترنت و تکنولوژی 
های جدی��د ارتباطاتی باید هم��ه ی روحانیت برای 
دین اس��تفاده کند؛ همچنانی که از رادیو و تلویزیون 
و بقی��ه ی چیز ها اس��تفاده می کن��د - در عین حال، 
مسجد، جلسه ی مذهبی، نشس��تن روبه روی مردم، 
ده��ان به دهان و نفس به نف��س با مردم حرف زدن، 
یک نق��ش بی بدیل دارد و هیچ چی��زی جای این را 
نمی گیرد و این هم مال شماست. گروه های سیاسی 

خودشان را می ُکشند که بتوانند 
یک چنین نقشی را 

آورند؛  دست  به 
نمی شود...ما  اما 

ید  با

این نقش را قدر بدانیم.
 بیانات در ديدار روحانیون استان سمنان 
13۸/۸/1۷

استفاده از اقتضائات زمان در امور تبليغی 
هر دوره  ای اقتضائ��ی دارد. یک روز ما برای اینکه 
از هویت قرآنی اسالم دفاع کنیم، کتاب ها می نوشتیم، 
اس��تدالل ها می کردی��م، حرف ها می زدی��م، یک عده 
مستمع و مرید و عالقه  مند هم وجود داشتند، این ها 
را از م��ا می ش��نفتند. امروز دو خصوصیت وجود دارد 
که بار من و ش��ما را سنگین می کند. یک خصوصیت 
پیشرفت ش��یوه  های انتقال فکر اس��ت. شما ببینید 
تلویزیون، رادیو، وسائل الکترونیکی، اینترنت و 
دیگر وسائل ارتباطاتی، امروز در دنیا در خدمت 
چه اهدافی قرار دارد. امروز استکبار به این اکتفا 
نمی کن��د که شمش��یر نش��ان بدهد؛ 
شمشیر هم نشان می دهد. امروز 
طب��ق اطالعات قطع��ی ثابت 
شده است که مؤسسه ی عظیم 
هالیوود و شرکتهای بزرگ سینمائی 
با سیاستهای استکباری آمریکا همراهی 
و هم��کاری مس��تمر و باب می��ل دارند. این 
مؤسسه ی بزرگ فیلم سازی و 
سینمائی که ده  ها کمپانی 
بزرگ فیلم ساز از هنرمند 
و از کارگ��ردان و از بازیگر 
و  نمایش نامه نوی��س  از  و 
سرمایه گذار  و  فیلم نامه نویس 
در آن گرد هم جمع ش��دند، در 
خدمت هدفی دارند حرکت می کنند. 

باید با زمان، خودمان را تطبیق دهیم. 

رهبر معظم انقالب اسالمي از ديرباز به روزآمد بودن و همراهي و همگامي با تحوالت روز شهره بوده اند. در سال هاي بسيار دور كه قرائت فني قرآن را در ايران كمتر 
كسي مي شناخت و با آن همراه بود، طلبه اي در شهر مشهد بر نواهاي قرآني و قاريان مشهور جهان اسالم تسلط داشت؛ آنگاه كه كمتر كسي در حوزه هاي علميه 
با شعر نو و تحوالت آن عرصه آشنايي داشت، ايشان به عنوان يك شعرشناس و منتقد جدي حوزه شعر قامت راست كرد. بعدها كه سخن از هنر انقالب اسالمي شد 
و لزوم حضور فعال هنرمندان مسلمان در سينما و تلويزيون، نگاه ها با نظرات بديع ايشان در اين باره خيره شد و ابعاد هنر تصويري مد نظر انقالب اسالمي به جامعيت تبيين شد. در 
جديد ترين موضوع نيز خوانش دوباره نظرات رهبري درباره اينترنت و فضاي مجازي، عرصه هاي جديدي را از افق بلند ايشان نسبت به فن آوري هاي روز، شناخت ويژه آنها و نحوه 
استفاده و بكار گيري آن، نمايان مي سازد. افق هايي كه حتي دست اندركاران اين عرصه ها نيز از برخي از ابعاد آن غفلت مي كنند. جمع آوري نظرات ايشان درباره فضاي مجازي 
مي تواند دست مايه مهمي براي اهل محراب و منبر و تبليغ باشد تا شيوه هاي خود را هر چه روزآمدتر و موثرتر انتخاب كنند.فيش هاي گردآوري شده از منويات مقام معظم رهبري 

درباره اينترنت، فضاي مجازي و شبكه هاي اجتماعي مي تواند دست آوردي براي توشه راه مبلغان و فعاالن عرصه فرهنگ در مساجد باشد.

یک نعمت الهـــــی
و در عین حال یک نقـــــــمت بزرگ

مقام معظم رهبري در تبيين جايگاه اينترنت و فضاي مجازي

گردآوری: سید حسن فاطمی رهنمود

/  شوال 1437 
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 ديدار روحانیون و طالب شیعه و سني
 کردستان  13۸۸/2/23

روش هاي نوي استكبار براي تهاجم همه جانبه 
این تبلیغ��ات فرنگی و این تهاج��م فرهنگی چیز 
جدیدی نیس��ت؛ آنچه که جدید ب��ود - که ما در این 
چند سال بر روی آن تکیه کردیم - روشهای نویی بود 
که در داخل کشور شروع شد و هنوز هم ادامه دارد. در 
دنیا تهاجم فرهنگی علیه انقالب، از تهاجم سیاس��ی و 
اقتصادی سریع تر و همه گیر تر و همه جایی  تر بود. انواع 
و اقس��ام کار ها را کردند؛ چقدر علیه اسالم و انقالب و 
مبانی اس��المی و مبانی ش��یعی، که فکر می کردند در 
پدید آمدن این انقالب نقش داشته، فیلم ساختند - که 
امروز آن را به رایانه و اینترنت هم کشانده اند - و همه 
کارهایی را که می توانس��تند، انجام دادند؛ برای این که 
جلِو این سخن نو را - یعنی این که باید قدرت سیاسی 
در کش��ور در دست انسانهای پرهیزگار و عادل باشد و 
شرط این اقتدار سیاسی، پرهیزگاری و عدالت باشد - 
بگیرند. این سخن نو چیزی است که هر صاحب قدرتی 
را در دنیا تکان می دهد و هر دستگاهی را که از قدرت، 
انتف��اع ماّدی می برد، دچار وحش��ت می کند. لذا همه 

جای دنیا با این فکر مخالفند.
ديدار اعضای مجلس خبرگان رهبری 
13۷9/11/2۷

اينترنت يک نعمت الهی و در عين حال
 يک نقمت بزرگ است 

»اینترنت یکی از نعم بزرگ الهی است، اما در عین 
حال یک نقمت بزرگ هم هست؛ یعنی یک چاقوی دو 
دم و خطرناک... اینترنت االن مثل یک جریان افس��ار 
گسیخته است... این مثل آن است که کسی یک سگ 
وحشی را بیاورد، بگویند قالده اش کو؟ بگویند سفارش 

کرده ایم آهنگر قالده را بسازد!«
 ديدار  با اعضاي شورای عالی مجازی
 در سال 13۸۰ 

فيلترينگ  متناسب با تفكرات و مصالح نظام 
در جلس��ه پرسش و پاس��خ با مقام معظم رهبري 

سوالي مطرح مي شود که در نوع خود جالب است؛
س��وال: خواهش��مندم توضیح دهید که چرا چیِن 
کمونیست، اینترنت را به  شّدت سانسور می  کند؛ ولی 

در ایراِن اسالمی این کار انجام نمی  شود؟ 
پاس��خ: در همه جای دنیا - مخصوص چین نیست 

- وقتی جهاز عظیم و فراگیر اینترنت وارد می  ش��ود، 
معم��والً فیلترهایی ه��م وجود دارد که هر کش��ور به 
فراخور تمایالت و تفّکرات و مصالحی که دارد، آن ها را 
کار می  گذارد؛ این یک امر طبیعی است. در این جا هم 
در آغاز کار مقداری بی  توّجهی شد، لیکن بعد اقداماتی 
کردند و باید بکنند؛ این درس��ت اس��ت. البته که باید 

فیلترهای مناسب و الزم را بگذارند.
 جلسه پرسش و پاسخ دانشجويان 
دانشگاه شهید بهشتی 13۸2/2/22

فرصت بودن اينترنت برای امور تبليغی 
امروز وظایف حوزه های علمیه با گذشته تفاوت های 
زیادی کرده است... امروز شما ببینید وسایل تبلیغ در 
دنیا چقدر متنوع شده؛ این طرِف دنیا یک نفر جوان 
پای یک دستگاه کوچک می نشیند و افکار، تصورات، 
تخیالت، پیشنهادهای فکری و پیشنهادهای عملی را 
از س��وی هر کس��ی - بلکه هر ناکسی - از آن طرِف 
دنیا دریافت می کند. امروز اینترنت و ماهواره و وسایل 
ارتباطِی بس��یار متنوع وجود دارد و حرف، آسان به 
همه جای دنیا می رسد. میدان افکار مردم و مؤمنین، 
عرصه ی کارزار تفکرات گوناگون اس��ت. امروز ما در 
یک میدان جنگ و کارزار حقیقِی فکری قرار داریم. 
ای��ن کارزار فکری به هیچ وجه به زیان ما نیس��ت؛ به 

سود ماست. 
 ديدار علما و روحانیون کرمان  13۸4/2/11

تغيير شكل سلطه با استفاده از ابزار جديد
االن اش��غالگر در حال اش��غال تدریجی است. این 
اشغالگر کیس��ت؟ پاسخ این نیس��ت که این اشغالگر 
دولت امریکا یا فالن دولت دیگر است؛ نه، این اشغالگر 
یک طبقه ی اجتماعی است؛ طبقه یی که دولت امریکا و 
دولتهای دیگر را به قدر توانایی و قدرت خود و آمادگِی 
آن ها دارد هدایت می کندو هدایت یک دولت نیس��ت؛ 
هدایت یک مجموعه ی طبقاتی است، که اگر بخواهیم 
در یک عبارت برای این ها اسم معین کنیم، باید بگوییم 
»زرساالراِن اقتدارطلب«. هدفشان هم سیطره بر منابع 
حیاتی و مالی همه ی دنیاس��ت. البته این سیطره، یک 
الزامات سیاسی دارد که   همان نظم نوین جهانی است؛ 
یک الزام��ات علمی و اداری دارد که بتدریج خود را به 
آن نزدیک می کنند. مس��أله ی جهانی سازی که امروز 
در تجارت، پول، فرهنگ و شبکه های فرهنگی - مثل 
اینترن��ت و مانند آن - مطرح اس��ت، همه دانس��ته و 

نادانسته در خدمت این مجموعه ی طبقاتی است. 

بايدها و نبايد ها
رهبر معظم انقالب اسالمي در طول سال 
هاي اخیر بایده��ا و نبایدهایي را در حوزه 
فض��اي مجازي مطرح ک��رده اند که جمع 
بندي آن در حکم انتصاب اعضاي ش��وراي 
عالي مجازي در تاریخ١٤ ش��هریور١۳٩٤ 
در قالب وظایف و ماموریت هایي گرد آمده 

است که به اختصار ارائه مي شود؛ 
ارتقای جمهوری اسالمی ایران به قدرت 
س��ایبری در ط��راز قدرت ه��ای تأثیرگذار 
جهانی و برخورداری از ابتکار عمل و قدرت 

تعامل با دیگر 
اهتمام ملی و همه جانبه و سرمایه گذاری 
جدی در امر ایجاد و توسعه انواع فناوری ها 
و صنایع کامالً پیش��رفته و رقابتیتس��ریع 
در راه ان��دازی ش��بکه مل��ی اطالعات پس 
از تصوی��ب ط��رح آن در ش��ورای عال��ی 
اهتمام ویژه به سالم س��ازی و حفظ امنیت 
همه جانبه فضای مجازی کشور و نیز حفظ 
حریم خصوصی آحاد جامعه و مقابله مؤثر با 

نفوذ و دست اندازی بیگانگان دراین عرصه.
تروی��ج هنجاره��ا،  ارزش ه��ا و س��بک 
زندگی اسالمی ایرانی و ممانعت از رخنه ها 
و آس��یب های فرهنگی و اجتماعی در این 
عرص��ه و مقابله مؤثر ب��ا تهاجم همه جانبه 
فرهنگ��ی و نیز ارتقای فرهن��گ کاربری و 

سواد فضای مجازی جامعه.
احراز جایگاه و سهم مناسب برای اقتصاد 
دانش بنیان در فضای مجازی و برنامه ریزی 
همه جانبه برای بهبود ش��رایط کسب وکار 
مرتبط ب��ا فناوری های مجازی و بهره گیری 
از فرصت ه��ای اش��تغال زایی و نی��ز رونق 
محتوا، خدم��ات و تج��ارت در این عرصه.

توس��عه محتوا و خدم��ات کارآمد و رقابتی 
منطبق بر ارزش ها و فرهنگ اسالمی- ایرانی 
در تمام��ی قلمروهای مورد نی��از جامعه و 
جلب مش��ارکت های مردم��ی و بکارگیری 
ظرفیت های بخش خصوصی در این زمینه.

تدوین و تصویب نظام های امنیتی، حقوقی، 
قضایی و انتظامی مورد نیاز در فضای مجازی.

یک نعمت الهـــــی
و در عین حال یک نقـــــــمت بزرگ

مقام معظم رهبري در تبيين جايگاه اينترنت و فضاي مجازي
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خاستگاه شور و نشاط معنوی
مسجِدشاه كه پس از انقالب اسالمي مردم ايران در سال 1۳۵7، مسجد امام خميني ناميده شد و در قديم مسجد سلطاني نيز گفته مي شد، در منطقه 
بازار تهران قرار دارد و از بناهاي دوره قاجار است. اين اثر در تاريخ 1 مهر 1۳۶۳ با شماره ثبت 1۶۶7 به عنوان يكي از آثار ملي ايران به ثبت رسيده 
است.اين مسجد فضايي است مربعي با تقارن نقطه اي و حياط مركزي، با چرخشي ماليم نسبت به بافت شهر براي استقرار در امتداد قبله، 4 ايوان 
در وس�ط 4 ضلع، گنبدخانه در ضلع جنوبي، ۳ شبس�تان اصلي در كنج ها و حوض مربعي در مركز حياط دارد.اين مس�جد با قدمتي در حدود 1۸0 سال از زيباترين 
مس�اجد تاريخي تهران اس�ت. باني آن فتحعلي شاه قاجار بود و از اين رو در آغاز آن را مسجد شاه مي ناميدند. بنابر شواهد تاريخي اين دومين جامع بزرگ تهران 
بعد از مسجدجامع بازار يا جامع عتيق بود.بنابر كاشي نوشته ها و كتيبه هايي كه در ايوان جنوبي مسجد به جاي مانده، زمان تقريبي شروع ساخت آن سال 1212 يا 
1224ه.ق است. در سال 1۳07ه.ق به دستور ناصرالدين شاه قاجار در اصلي در جهت شمال تعمير و نيز به دستور وي دو مناره در دو طرف گل دسته مسجد ساخته 
شد. بنابراين تكميل كننده اصلي آن را مي توان ناصرالدين شاه قاجار ناميد. اين مسجد، بنايي چهار ايوانياست كه شبستان هاي اصلي آن در جبهه جنوبي قرار دارد 
و معماري كلي و نيز پاره اي از جزييات آن از مسجد وكيل شيراز گرفته شده و در طراحي و ساخت آن مانند ساير ابنيه آن زمان هنرمندان شيرازي دست داشته اند.

اين نوشته، نگاهي گذرا به چند قرن خاطره ديني و معنوي مردم شهري دارد كه اكنون يكي از كالنشهرهاي دنيا لقب گرفته است.

مس��جد امام تهران یا مسجد امام خمیني)ره( در 
بازار تهران واقع ش��ده و در دوران قاجار ساخته شده 
اس��ت. این مسجد در جنوب شرقي میدان ١۵خرداد 
قرار دارد.در اصلي مسجد )واقع در ضلع شمالي آن( 
به خیابان پانزده خرداد باز مي ش��ود. س��ر در غربي 
مس��جد در بازار بزرگ و سر در ش��رقي آن در بازار 
بین الحرمین قرار دارد. مسجد امام شامل ٤ ایوان در 
وسط ٤ ضلع، گنبدخانه در ضلع جنوبي، ۳ شبستان 
اصل��ي در کنج ه��ا و حوض مربع��ي در مرکز حیاط 
است.در سال ١۳٠7ه.ق ناصرالدین شاه قاجار دستور 
داد در اصل��ي در جهت ش��مال تعمیر و دو مناره در 
دو طرف گل دسته مسجد ساخته شود.طرح معماري 
مس��جد امام و نی��ز برخي از جزئیات آن از مس��جد 
وکیل شیراز گرفته شده است. معماري این مسجد از 
لحاظ وسعت صحن، شبستان هاي زیبا، گنبد عظیم 
کاشیکاري، طاق نما، غرفه ها و سردر زیبا و چشمنواز 
است.هویت معمار اصلي مسجد امام ناشناخته است 
اما احتمال دارد معمار آن شخصي به نام عبداهلل خان 

معمارباش��ي )معمار دربار فتحعلي شاه قاجار( بوده 
باشد. آنچه در مس��جد به وضوح به چشم مي خورد 
این اس��ت که هنرمندان فراواني از شیراز و اصفهان 
نیز در س��اخت مس��جد با معمار اصلي بنا همکاري 
کرده اند.مسجد امام خمیني وسعتي در حدود یازده 
هزار مترمربع دارد و بر طبق اصول معماري س��نتي 
ایراني س��اخته ش��ده اس��ت.این مس��جد همچنین 
مجموع��ه اي از نفیس ترین ارائه ه��ا مانند گچکاري، 
حج��اري، مقرن��س و کتیبه هاي گوناگ��ون و ... در 
قس��مت هاي داخلي و خارجي خ��ود دارد.در هریک 
از دو شبس��تان بزرگ مس��جد دوازده س��تون قرار 
دارد. همچنین دو مناره مس��جد در طرفین س��اعت 
دیده مي شوند.این دو مناره با کاشیکاري زیبایشان، 
به دس��تور ناصرالدین ش��اه قاجار به ای��ن بنا افزوده 
ش��ده اند.هرکدام از درهاي مسجد به داالني متصل 
مي شوند. سبک ورودي اصلي مسجد نیز تحت تأثیر 
مس��جد وکیل شیراز است.گنبد بزرگ مسجد مزین 
به کاش��ي کاري هاي زیبایي اس��ت. در ایوان جنوبي 

مسجد شکیات نماز به خط مهدي خوشنویس ملقب 
به ملک الکتاب نوشته شده است.منبر مسجد، داراي 
١۳ پله و از جنس س��نگ مرمر یکپارچه مي باش��د. 
در اصلي مس��جد یا در ش��مالي آن ١7 پله پایین تر 
از س��طح خیابان قرار دارد. در چوبي مسجد امام هم 

٤ متر ارتفاع و ۳ متر عرض دارد.
ژاک موریه  )نایب س��فارت انگلیس ( در سفرنامه 
خود در سال ١٢٢٢ ه.ق ، مي نویسد: »تنها بناي قابل 
مالحظه در تهران عهد فتحعلي شاه مسجد شاه است 
که ناتمام مانده است .«کتیبه هاي تاریخي موجود در 
بنا، به خط آقا مهدي ملک الکتاب است . نام استادان 
کاشي کار، اس��داهلل عابدیني ، اسداهلل حسیني ، احمد 
علي اصغ��ر و عل��ي اکبر محمد از ته��ران و مصطفي 
طباطبایي ، حسین باقر، عبدالرحیم و ابراهیم کاظم 
از اصفهان در کاش��یکاري هاي اط��راف صحن دیده 
مي ش��ود.این بنا با استفاده از آجرهاي نخودي رنگ 
مزین به کاش��ي هاي چن��د رنگ و ب��ر طبق اصول 

معماري ایراني تزیین شده است .

نگاهي به معماري مسجد امام خميني تهران و جايگاه آن در انقالب اسالمي

نگاهي گذرا 
به چند قرن 
خاطره ديني

اتریخ
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ای��ن مس��جد از زمان اح��داث تاکن��ون به دلیل 
موقعیت مهم آن در بازار همواره مجالس بزرگداشت 
و ختم علماي بزرگ و ش��خصیت هاي مهم سیاسي 
و ملي در آن منعقد ش��ده اس��ت . از جمله مجالس 
مهمي که در زمان ناصرالدین ش��اه و با حضور خود 
او در این مس��جد برگزار ش��د، مراسم ختم آیت اهلل 
 سیدمحمدحس��ن حس��یني ش��یرازي مع��روف به 
میرزاي ش��یرازي باني تحریم تنباکو ب��ود . از دیگر 
مجالس ترحیم در این مس��جد مي توان به مجالس 
ختم شعاع السلطنه فرزند مظفرالدین شاه ، رئیسعلي 
دل��واري قهرمان قیام مردم جن��وب علیه انگلیس ، 
آیت اهلل  سید ابوالحسن اصفهاني، آیت اهلل  فیض قمي 

و آیت اهلل  بروجردي اشاره کرد. 
مس��جد ش��اه در دوران قاجار ملج��اء و پناهگاه 
س��تمدیدگان و درماندگان 
بوده اس��ت. این مسجد به 
دفع��ات صحن��ه اعت��راض 
و  قرارداده��ا  ب��ه  م��ردم 
امتیازات عه��د قاجار بوده 
و فت��واي آی��ت اهلل  میرزاي 
ش��یرازي در تحریم تنباکو 
در همی��ن مس��جد ب��راي 

مردم و درباریان قرائت شد . قیام مشروطیت نیز در 
اواخر حکومت مظفرالدین شاه با تجمع اعتراض آمیز 
مردم در همین مسجد آغاز گردید . مسجد شاه چند 
بار صحنه تجمع علما براي نجات جان آیت اهلل  شیخ 
فضل اهلل  ن��وري بود . در زمان احمد ش��اه قاجار نیز 
این مسجد ش��اهد اجتماعات مردم براي اعتراض به 
اهانت وهابي ها به قبور مطهر ائمه در قبرستان بقیع 
بود . پس از شکست قیام علما در عراق در پي جنگ 
اول جهاني و اخراج ش��یعیان از آن کش��ور، مسجد 
شاه از جمله مکان هایي بود که تجمع اعتراض آمیز 
مردم علیه انگلیس و در حمایت از قیام شیعیان عراق 
راشاهد بوده است . مسجد شاه روز سوم خرداد سال 
١۳٠٠ یعن��ي یک روز قبل از س��قوط کابینه س��ید 
ضیاءالدین طباطبایي شاهد اعتراض گسترده مردم 
و علما علیه انگلیس و س��ید ضیاء بود. پس از سیلي 
یکي از عوامل رضاخان به صورت آیت اهلل سید حسن 
مدرس، مس��جد ش��اه صحنه تظاهرات خشم آلود و 
اعتراض آمیز مردم علیه سیاس��ت هاي رضاخان بود 
. پس از ش��هریور ١۳٢٠ نیز از این مسجد تظاهرات 
بزرگ��ي علیه حزب توده به راه افتاد. پس از س��قوط 
رضاخ��ان جنبش فدائی��ان اس��الم از ورود زنان بي 
حجاب به مس��جد ش��اه جلوگیري کردند. در دوره 

نهضت ملي ش��دن صنعت نفت، تظاهرات بزرگي از 
س��وي »مجمع مس��لمانان مجاهد« و با همکاري و 
هدایت آیت اهلل  کاشاني در مخالفت با دولت هژیر در 
مسجد شاه برگزار شد که در آن مرحوم نواب صفوي 
س��خنراني کرد. آیت اهلل  کاشاني و همچنین رهبران 
فدائیان اسالم در فاصله سال هاي ٢8 � ١۳٢6 نیز باني 
تظاهرات بزرگي علیه رژیم صهیونیس��تي در مسجد 
ش��اه متعاقب جنگ اول اعراب و اسرائیل بودند . در 
این مسجد همچنین در فاصله سال هاي ٢8 � ١۳٢7 
سخنراني هاي افشاگرانه مهمي توسط آیت اهلل  محمد 
تقي فلسفي علیه حزب توده صورت پذیرفت .  ترور 
دو تن از نخس��ت وزی��ران عصر پهلوي ب��ه نام هاي 
س��پهبد حاجعلي رزم آرا )در ١6 اس��فند ١۳٢٩( و 
حس��ین عال )در ٢۵ آبان ١۳۳٤( در همین مسجد 
به وقوع پیوس��ت که البته  ت��رور عالء منجر به مرگ 
وي نش��د . مسجد شاه پایگاه مؤثري در افشاء چهره 
بهائیت و س��خنراني هاي روش��نگرانه حجت االسالم 
محمد تقي فلس��في در این باره طي دهه ١۳۳٠ بود 
. وقوع این گونه حوادث در مس��جد شاه، بیانگر نقش 
و اهمیت این مسجد در سیر تحوالت سیاسي تاریخ 

معاصر ایران است . 

تقويم تاريخ مسجد

مساجد بازار تهران از جمله مسجد امام خمیني)ره( به دلیل قرار گرفتن در کانون بازار، همیشه 
از اعتبار و اهمیت ویژه اي برخوردار بوده اند و مرکز ارتباط روحانیان و بازاریان بودند.نقطه عطف 
مبارزات هیئت هاي مذهبي این مساجد با روي کار آمدن اسداهلل علم و اجراي طرح انجمن هاي 
ایالتي و والیتي آغاز شد و به مبارزه علني علما، بازاریان و مردم با رژیم پهلوي مبدل شد.وجود 
ســخنران توانایي چون مرحوم حجت االســالم محمدتقي فلســفي که گاهي در این  مساجد به 
سخنراني مي پرداخت، از ویژگي هاي مهم این مساجد در قیام پانزده خرداد و جریانات پس از آن 
تا سال ۱۳۴۳ است.در فاصله ي سال هاي ۱۳۴۳ تا ۱۳۵7 این مکان ها تحت کنترل ومراقبت 
مداوم ساواک و نیروهاي شهرباني قرار داشتند؛ با این حال، محل مناسبي براي برنامه هاي وعظ 
و عزاداري در ایام محرم و رمضان به شمار مي آمدند.این مساجد هم زمان با اوج گیري نهضت 
امام خمیني)ره( در ســال ۱۳۵6و حوادث منتهي  به انقالب اســالمي در ۲۲ بهمن ۱۳۵7 محل 
تجمع انقالبیون، توزیع اعالمیه و محل تبادل اطالعات گردیدند.مسجد امام خمیني)ره( به طور 
اخص یکي از پایگاه هاي مهم بازاریان در قیام پانزدهم خرداد ۱۳۴۲ بود. در همین مسجد بود 
که اعتراضات علیه انتخابات دوره بیست و یکم مجلس به اوج رسید. سالگرد قیام ۱۵ خرداد 
در ســال ۱۳۴۳ در مســجد امام خمیني)ره( حواشي فراواني داشت. مسجد امام همچنین در 

برپایي تظاهرات ۲۵ دي ۱۳۵7 نقش انکار ناپذیري داشت.

مسجدي در کانون نهضت اسالمي
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برگی از گذشته
آی��ت اهلل مصطفوی فرزند ارش��د آیت 
اهلل سید محمد س��عادت مصطفوی، سال 
١۳١۵ در شهر قائن خراسان به دنیا آمد. 
پدر او از علمای مش��هور در روش حکمت 
مشاء و از ش��اگردان مرحوم ضیاء عراقی، 
ابوالحس��ن اصفهانی و آیت اهلل نائینی بود 
و از آن ه��ا تصدیق اجتهاد گرفته بود که 
به همین س��بب از همان ابتدا به الگویی 
ارزش��مند برای سیدحس��ن تبدیل ش��د 
تا او نی��ز راه پدر را درپیش گیرد. س��ید 
حس��ن مصطفوی در س��ن ١٢ س��الگی 
به هم��راه خانواده اش ب��ه تهران آمد که 
البته این عزیم��ت، تبعیدی برای پدرش 
از جان��ب دولت بود. او در همان س��ال به 
حوزه راه یافت و در س��ن ٢٩ س��الگی به 
درجه اجتهاد رس��ید. البته تحصیالت این 
پیش نماز بنام در میانه راه با مسائلی گره 
خورد که خودش در بخشی از خاطراتش 
می گوید:" مرحوم والده بنده حدود چهل 
س��ال که داش��تند در زمان وضع حمل از 
دنیا رفتند. آن زمان من نزد ایش��ان بودم. 
م��رگ مادرم بر روحیه بن��ده تأثیر منفی 
زی��ادی گذاش��ت به طوری ک��ه درس را 
رها کردم و س��راغ صوفی گری و درویشان 
رفت��م. آیت اهلل مصطف��وی در زمان روی 
آوردن به صوفی گری، حتی شیخ ذهبی ها 
را هم مالقات کرده اس��ت اما از آن جایی 
که در خان��واده ای اصیل پ��رورش یافته 
بوده، نصایح پدر و دلس��وزی های او موثر 
واقع می ش��ود و سیدحس��ن به راه خود 
بازمی گردد. او ب��ا جدیت تحصیالتش را 
دنبال می کند و نهایتا به مجتهدی جوان 
تبدیل می ش��ود. البته اجتهاد تنها اتفاق 
مهم زندگی آیت اهلل مصطفوی در سن ٢٩ 
س��الگی نبوده و او  در همین سن، ازدواج 
هم م��ی کند. پیش نماز مس��جد نیاوران 

در بخ��ش دیگری از خاطراتش می گوید: 
یادم می آید که آن زمان به خود می گفتم 
حال که ازدواج کردم چگونه زندگی کنم؟ 
پدرم بس��یار مورد توجه آیت اهلل بهبهانی 
فرزند آقاس��ید عب��داهلل بهبهان��ی بود. به 
ایش��ان گفتم ک��ه با حاج آق��ای بهبهانی 
تماس بگیرید تا یک دفتر ثبت اس��ناد یا 
ازدواج � طالقی راه اندازی کنم و درآمدی 
داش��ته باشم اما پدر ممانعت کرد و گفت: 
ای��ن همه تحصی��ل ک��ردی. درس ات  را 
ادام��ه بده و ب��ا هر س��ختی زندگی کن. 
 اوضاع همیشه اینطور نمی ماند، یک زمانی 
خواهد رس��ید که سراغت می آیند!  جالب 
این اس��ت که نصیحت پدر س��ید حسن 
به حقیقت پیوس��ت و آیت اهلل مصطفوی 
به عنوان رییس س��ابق دانشکده الهیات،  
معارف اس��المی و ارش��اد دانش��گاه امام 
صادق)ع(، رئیس س��ابق دانشکده الهیات 
و معارف اس��المی دانش��گاه تهران، مدیر 
گروه فعلی فلسفه و کالم اسالمی دانشگاه 
امام صادق )ع(، استاد دانشگاه امام صادق 
)ع( و بنیان گ��ذار و سرپرس��ت مؤسس��ه 
بیت الحکم��ه در نی��اوران آنقدر ش��هرت 
یاف��ت که امروز نه تنها هم��ه ی عالمان، 
بلکه بیش��تر م��ردم او را می شناس��ند و 
نمازگ��زاران مس��جد نیاوران نی��ز از او به 
عنوان پیش نمازی نیک نام یاد می کنند.

حفاظت از كاخ نياوران
در روزهای اول انق��الب، کاخ نیاوران 
وضعیت بدی داش��ته و احتمال درگیری 
می��ان گروه ه��ای مختلف و حتی س��وء 
اس��تفاده از اموال کاخ وجود داشته است 
ک��ه به همین س��بب، آیت اهلل س��عادت 
مصطفوی به عنوان ام��ام جماعت محل، 
طی حکمی از س��وی ام��ام خمینی )ره(، 
ب��ه عنوان نماینده برای تصمیم گیری در 

بيشتر از ۵0 سال می شود 
كه اهالی محله نياوران، پيش 
نماز محبوبی را در ميان خود 
دارند كه اگر روزی در مس�جد نباش�د، جای 
خالی او را احس�اس می كنند. آيت اهلل سيد 
حس�ن س�عادت مصطفوء پيش�نماز مسجد 
نياوران، در س�ال ها حضور در اين مس�جد، 
نق�ش مهم و موث�ری را در فرهنگ اعتقادی 
و سياس�ی مردم ايفا ك�رده و يكی از معدود 
روحانيون معروفی اس�ت كه در يک مسجد 
محلی به نماز می ايس�تد تا مردم به او اقتدا 
كنند. نماز جماعت های بسياری به امامت او 
برپا ش�ده و ش�ايد هم اين موض�وع، يكی از 
مهمترين عواملی است كه توانسته جای اين 
روحانی را در دل مردم باز كرده و باعث شود 
كه نمازگزاران مس�جد نياوران حساب ويژه 
ای روی او ب�از كنند. البته آيت اهلل مصطفوی 
ن�ه تنها ب�ه عنوان ي�ک پيش نم�از بلكه به 
عنوان يک اس�تاد موفق، ش�هرت بس�يارء 
دارد و ضمن�ا خيل�ی ه�ا هم او را ب�ه عنوان 
حاف�ظ كاخ نياوران در س�ال پيروزی انقالب 
اس�المی می شناسند. ش�ايد اين عناوين و 
القاب برای هميشه به عنوان يكی از شاخصه 
های معرفی اين روحانی ارزشمند باقی بماند 
ام�ا آنچه بيش از هرچيز او را ماندگار خواهد 
كرد، همان خصوصيت م�ردم داری آيت اهلل 
مصطف�وی به عن�وان يک پيش نماز اس�ت 
كه قطعا تا نس�ل ها بعد از ذه�ن مردم پاك 

نخواهد شد.

 نفیسه خانلری

بیش از نیم قرن
 حضوردر 

مسجد محله

آيت اهلل» سيدحسن سعادت مصطفوی« 
پيشنماز نامدار مسجد نياوران

مفاخر
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م��ورد کاخ منصوب می ش��ود. پیش نماز 
مس��جد نی��اوران برای حفاظ��ت از کاخ، 
اقدام��ات الزم را انجام م��ی دهد تا اینکه 
کاخ نی��اوران به ط��ور کام��ل در اختیار 
انقالبیون قرار می گیرد. آیت اهلل سعادت 
مصطف��وی پ��س از آن، اولی��ن و مه��م 
تری��ن فعالیت خود را به عنوان مس��ئول 
نگه��داری از کاخ انجام می دهد و صورت 
برداری از اموال موجود را از س��ال ١۳۵٩ 
آغ��از می کند. خ��ود او می گوید: صورت 
برداری دو س��ال طول کش��ید. در طول 
این دو س��ال فش��ار نیروهای هرج و مرج 
طل��ب برای غارت کاخ ب��ه حدی بود که 
گاهی دعا می کردم تا از این مسئولیت و 
مشکالتش رها شوم. حتی دو بار تصمیم 
گرفتند مرا بکشند اما نشد. شب ها برای 
اقام��ه نماز مغرب و عش��اء ب��ا اتومبیل و 
جلیقه ض��د گلوله به مس��جد می رفتم. 
آی��ت اهلل مصطف��وی از ٢۳ بهمن ١۳۵7 
تا آخر سال ١۳6۳، مسئولیت حفاظت از 
کاخ را ب��ر عهده داش��ت و در این مدت، 
مقدار زیادی طال را ب��ه خزانه بانک ملی 
س��پرد. او همچنین ح��دودا از چهار هزار 
کیلو نقره موجود در کاخ، صورت برداری 
کرد ت��ا هیچ چیز در نیاوران از بین نرود. 
کاخ نیاوران از س��ال ١۳6٢ برای تبدیل 
به م��وزه در اختی��ار اداره کل موزه های 
کش��ور قرار گرفت و آی��ت اهلل مصطفوی 
در س��ال ١۳6۳ سرپرس��تی کاخ ها را به 
مسئوالن وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
س��پرد. تنها خواس��ته پیش نماز محل از 
متولیان جدید آن بود که پاس��داران کاخ 
نیاوران را برای حفاظت از کاخ اس��تخدام 
کنند و به هر کدام صد هزار تومان عیدی 
بدهن��د که وزی��ر وقت فرهنگ و ارش��اد 
اس��المی نیز پذیرفت و ضم��ن عیدی به 
پاسداران، تعدادی کتاب نفیس هم برای 

تش��کر از زحمات آی��ت اهلل مصطفوی به 
او هدی��ه کرد. هرچند که س��ید حس��ن 
مصطفوی امانتداری را خصلت اصلی یک 
روحانی می دانس��ت و معتقد بود که در 
آن دوران فقط به وظیفه خود عمل کرده 
و هیچ توقعی از کس��ی نداش��ته است. او 
البته امیدوار اس��ت که خداوند زحماتش 

را قبول کند...

گراميداشت پيش نماز نياوران
در حضور جمعی از مسئولين

با توجه ب��ه خدم��ات ارزنده  آیت اهلل 
سید حسن سعادت مصطفوی در حدود 8 
دهه زندگی، ۳١ خردادماه ١۳٩٢، مراسم 
بزرگداشتی برای این روحانی و پیش نماز 
گرانقدر در انجم��ن آثار و مفاخر فرهنگی 
برگ��زار ش��د که وزی��ر فرهنگ و ارش��اد 
اس��المی، قائم مقام مع��اون امور بین الملل 
دفت��ر مقام معظم رهبری، مش��اور رئیس 
جمهور در امور فرهنگی، رئیس پژوهشگاه 
فرهنگ و اندیشه اسالمی و جمعی دیگر از 
مس��ئوالن، مدرسان و محققان نیز در این 
مراس��م حضور داش��تند و از مقام علمی- 
فرهنگی این استاد فلسفه تجلیل به عمل 
آوردند. در این مراسم، دکتر مهدی محقق 
رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، ضمن 
آرزوی ط��ول عمر و توفیق روزافزون برای 
آیت اهلل مصطف��وی، اس��تادان بزرگواری 
مث��ل او را ب��ی نی��از از تکری��م و تعظیم 
دانس��ت و آشنایی نس��ل جوان با بزرگان 
را مهمتری��ن ه��دف برگ��زاری مجال��س 
نکوداش��ت مفاخر علمی، فرهنگی و دینی 
اعالم کرد. در مراسم گرامیداشت آیت اهلل 
سعادت مصطفوی، افراد دیگر هم در مورد 
ای��ن اس��تاد و پیش نماز مس��جد نیاوران 
مطالبی را عنوان کردند که بخش��ی از آن 

ها را می خوانید.

دكتر كلباسی اشتری استاد فلسفه دانشگاه عالمه طباطبايی:
ايشان عالوه بر علم به منبر هم اهميت می دهند

آیت اهلل مصطفوی به لحاظ اخالقی و سلوکی استاد 
است. ایشان عالوه بر اشتیاق به علم و دانش به منبر و 
وعظ هم اهمیت می دهند. چگونه اس��ت که این استاد 
نس��بت به وعظ و تبلیغ اینقدر اهتمام دارد؟ این نشان 
می دهد که الیه اصلی دین در وجود ایشان رنگ خود را 
از دست نداده، بلکه قوی تر و اتفاقا مستدل و معقول تر 

شده و رنگ عقلی و علمی به خود گرفته است.

حجت االسالم رشاد رئيس پژوهشگاه
فرهنگ و انديشه اسالمی:

وجود ايشان شاخه گلی است 
در فضای كويری تهران  

امروز در مدارس تهران فاقد مدرس��انی هس��تیم 
که هم به حکمت و هم به فقه مس��لط باشند. وجود 
پربرک��ت و نورانی و قدس��ی حضراتی چون آیت اهلل 
مصطفوی برکت مغتنمی در این حوزه اس��ت که ما 
به عنوان خادمان حوزه تهران امیدواریم بیش از آن 
چه تاکنون بوده اس��ت، از فیض محضر و آثار ایشان 
بهره مند ش��ویم. وجود ایشان همچون شاخه گلی و 
بازه سبزی است که در فضای کویری کنونی تهران 

پرورده شده و خودنمایی می کند.

دكتر سروری معاون نخبگان كشوری:
نور ايشان همه را شامل می شود

او وارث خوبی برای تعلیم و تربیت اس��ت. کما اینکه 
»انما یخش��ی اهلل من عباده العلماء« را در وجود ایشان به 
شکل کلی می دیدیم. در تعابیر دینی داریم که برخی به 
سراغ علم می روند و برخی نیز علم به سراغشان می رود و 
در این صورت نوری که از ایشان ساطع می شود به صورت 
نامحدود همه را ش��امل می شود. ضمنا استاد  مصطفوی 
از جمله کسانی  است که به جای مقاله سازی به تحقیق 
در فلس��فه اسالمی پرداخته اس��ت و به همین دلیل هم 

توانست برنده جایزه مهم عالمه طباطبایی شود.
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يك روحان�ی و يك منبری چرا بايد در 
منبر احکام بگويد اگر يك روحانی در منبر 

احکام نگويد چه می شود؟
حدیثی وجود دارد که حدیث صحیح الس��ند 
ه��م هس��ت، حضرت ام��ام هم در کت��اب چهل 
حدیث ش��ان این را ش��رح کردند، همان حدیث 
معروف »إنّما العلم ثالثة« نقل اس��ت که پیغمبر 
مکرم اسالم داشتند از جایی رد می شدند. دیدند 

دور فردي را گرفته اند. پرسیدند چه خبر است؟ 
گفتن��د این فرد عالمه اس��ت. پیغمبر فرمود این 
که می گویید این عالمه است، راجع به چه علمی 
عالم اس��ت؟ گفتند علم تاریخ و علم انساب عرب 
را خیلی وارد اس��ت. حضرت فرم��ود: »إنّما العلم 
ثالثة« علم س��ه چیز اس��ت، یعنی ما به کس��ی 
می گوییم عالم که عالم به این س��ه تا چیز باشد: 

»آیٌة محکمة، فریضٌة عادلة و سنٌة قائمة«. 

حض��رت امام در چه��ل حدیث ب��ه برخی از 
بزرگان در کتب دیگر وقتی این حدیث را ش��رح 
می کنند می فرمایند که منظور از »آیه محکمه« 
اعتقادات است، »سنة قائمة« بحث اخالق است و 
»فریضٌة عادلة« بحث احکام اس��ت. عالم را طبق 
این فرمایش پیغمبر و با این تحلیل و تفس��یری 
که حضرت امام دارد ما به کسی می گوییم که یا 
عالم به اصول اعتقادات باشد یعنی بتواند شبهات 
اعتقادی مردم را جواب بدهد. یا بتواند مردم را در 
مس��یر اخالق بتواند ترویج فضائل اخالقی بکند، 
بتواند شناسایی بکند آن ریشه های رذائل اخالقی 
را. مثاًل اگر پیش ش��ما آمد و گفت من حسودم، 
شما بتوانید با یک برنامه، دو برنامه، با یک نسخه 
دو تا نس��خه یک برنامه ای به او بدهید که بعد از 
چند ماه مثاًل ببیند هفتاد درصد آن حس��ادتش 
کم شده. این می ش��ود استاد اخالق؛ و کسی که 
عالم به احکام و مناس��ک باش��د، این ها اسم شان 

اح�كام گويي يكي از س�نت هاي جاريه وع�ظ و خطابه ها بر فراز منبر ب�وده و از قرن ها 
قبل به عنوان جزو الينفک س�خنراني وعاظ و خطبا قرار گرفته اس�ت. اينكه اين مس�اله 
از كجا نش�ات گرفته و سرچشمه آن كجاس�ت، مي تواند مبناي پرسش هايي باشد كه از 
حجت االسالم و المسلمين حسين ابراهيمی، مدرس روش هاي بيان احكام و از فضالي حوزه علميه قم 
و كارش�ناس مركز پاسخگويي به پرسش هاي ديني پرسيديم. »مهارت« بيان احكام در روزگار ما مساله 
اي نيست كه بتوان آنرا انكار كرد بويژه با اين رشد و توسعه وسايل ارتباط جمعي كه حتما مي تواند شيوه 

هاي سنتي را مورد تهديد قرار دهد. با ما در اين مصاحبه همراه باشيد.

يک مباحثه داغ طلبگي با مدرس »مهارت بيان احكام« 

تکیه کردن بر محفوظات 
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حجت االسالم احمد محبوبی

مهارت
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می شود عالم. بعد حضرت فرمود »و ما خالهّن فضٌل« اگر کسی عالم به 
این سه تا نباشد می شود فاضل. لذا آن بنده خدایی که آن جا نشسته 
بود و تاریخ انس��اب عرب را بلد بود، پیغمبر با این تعبیر می خواس��تند 
بگویند که نگویید این عالمه است، بگویید آدم فاضلی است. بعد فرمود 
فضل چیزی اس��ت که دانستن آن نفع چندانی ندارد، ندانستن آن هم 
ضرری ندارد. به نظرم با این مقدمه جواب س��ؤال ش��ما داده شود. این 
که ببینید ما بیاییم منبری داش��ته باش��یم بدون اح��کام، در آن منبر 
اگر بخواهیم علم را نش��ر بدهیم، علم به این معنایی که پیغمبر مکرم 
فرمودند یا باید منبر احکام باش��د، یا اخالق، یا اعتقادات، یا ترکیبی از 
این سه تا باشد. اگر منبر بخواهد کامل باشد، کامل کامل، باید هر سه 
گزینه را داش��ته باشد. هر کدام این ها را نداشته باشد منبر علمی است 
اما علمی ناقص. فقط صرف احکام باشد، اما از اخالق و از اعتقادات تهی 
باش��د، ناقص است. البته اش��کال ندارد یک موقع منبر تخصصی است. 
ش��ما مثاًل در کالس های تخصصی احکام نمی آیید بحث اثبات توحید 
و این حرف ها را داش��ته باشید. منبری که مخاطبش عامه مردم است 
وقتی کامل اس��ت که هر س��ه تا با آن مجموعه ترکیب داش��ته باشد. 
ممکن اس��ت بفرمایید که اگ��ر احکام ازدواج و طالق را بلد نباش��یم، 
چقدر ضرر می کنیم. پاس��خ آن اس��ت که بس��یاری از ازدواج هایی که 
صورت می گی��رد، می بینیم که با مراکز و دفات��ر مراجع معظم تماس 
مي گیرند، زن  و ش��وهرهایی که حرام مؤبد شدند؛ چرا که این مسأله 
را نشنیدند. خب چرا نشنیدند؟ این که تماس گرفته به معناي مذهبی 
بودن فرد اس��ت ولی مس��أله اصاًل به گوش او نخورده بود که اگر فالن 
کار را انجام بدهد، با ش��وهرش حرام مؤبد می شود. بعدها یک دفعه به 
گوش او می خورد از یک طریقی می بیند که حرام مؤبد ش��ده. اگر در 
مس��اجد مرتب گفته بشود، احکام مضاربه، احکام ربا، معامالت، احکام 
اجاره، احکام بانکی، جهالت ها بسیار کاسته خواهد شد. هر کدامش که 
گفته نشود و مردم ندانند، ضرری دارد. معامالت گفته نشود پول مردم 
بعضاً ربوی می شود. ازدواج و طالقش گفته نشود مشکالت حرام مؤبدی 
پیش می آید؛ احکام نگاه و پوش��ش گفته نش��ود، بحث نگاه به نامحرم 
پیش می آید، احکام طهارت و نجاست گفته نشود، احکام وضو و غسل و 
تیمم گفته نشود خلل به نماز پیش می آید، خلل به روزه پیش می آید. 
پس قطعاً نگفتن این ها یک نقصی ایجاد می کند و مسؤول گفتن هم ما 
هس��تیم. یعنی آمده ایم در حوزه درس خواندیم اگر ما متصدی گفتن 

احکام در مساجد نشویم، چه کسي می خواهد بشود.
در گذش�ته روحانی�ت به صورت س�نتی در منب�ر احکام 
می گفتند، يا احیاناً قبل از نماز به مسجد می آمدند؛ نیم ساعت 
می نشستند و س�ؤاالت فقهی مردم را پاسخ می گفتند. سؤال 
اين اس�ت که شما احس�اس نمی کنید که در عصری که زندگی 
می کنیم مقداری بیان احکام در بین روحانیت رنگ باخته و کم 

رنگ شده است؟
بل��ه، البته کلیت ندارد ولی این حقیقتی اس��ت که باید بپذیریم که 
نس��بت به قبل از انقالب یک مقداری ش��اید هم در بعضی از مناطق و 
بعضی از ش��هرها این یک مقدار خیلی باشد،  اهمیت احکامی که قباًل 
وجود داش��ت االن وجود ندارد. البته این منشاهاي گوناگونی می تواند 
داش��ته باش��د، که چرا بیان احکام در مساجد یک مقدار متأسفانه کم 
رنگ ش��ده. بعضی از منبری های ما متأسفانه عارشان می آید که بیایند 
قبل از این که منبر را شروع بکنند دو تا، سه تا، چهار تا مسأله بگویند. 
البت��ه عرض کردم اگر بخواهد دقیق باش��د آن ترکیب را می طلبد که 
اش��کال ندارد حاال حتماً لزومی ندارد که اول منبر دو تا مس��أله گفته 
بش��ود بعد وارد یک وادی دیگري شود. می تواند آن منبری این قدرت 

تکیه کردن بر محفوظات 
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را داشته باشد که این ها را ترکیب بکند و وسط 
منبر بگوید.

 ش��اید از یک جهات��ی هم بهتر باش��د ولی 
می بینی��د کاًل رن��گ باخته. یعن��ی منبری های 
مش��هور متأس��فانه احکام نمی گویند، این وضع 
س��رایت می کند به طبقه منبری های درجه دو 
و سه. اما منشأش چیست؟ یک منشأش امکان 
دارد این باش��د که در طول دوران تحصیلی که 
طالب در حوزه درس می خوانند، در خود حوزه 
متأسفانه به احکام اهمیت نداده باشند. شما در 
طول ده سال کتابی که طلبه ها درس می خوانند 
در ده پایه، فقط س��ال اول آن هم کتاب فاضل 
محترم آقای فالح زاده را می خوانند و تقریباً یک 
س��وم کتاب، دو سوم کتاب را می خوانند آن هم 
کتاب  آموزش فقه آقای فالح زاده که فقط نظرات 
حضرت امام را انعکاس داده،  حاال آن استادی که 
می آید تدریس می کند چه مقدار به نظر مراجع 
دیگر اشراف دارد؟ این ها را می آید به طلبه ها در 
پای��ه اول در یک ترم، دو تا ترم بیان می کنند و 

بقیه اش پشت گوش انداخته می شود.
 خود ح��وزه به نظر من در ای��ن زمینه دارد 
کوتاهی می کن��د که بیان احکام را دس��ت کم 
گرفته. اگر در پایه های مختلف این احکام وجود 
داشته باش��د و اصاًل درس  خارج هایی که وجود 
دارد، به نحوي باش��د که خیلی منطبق بشود بر 
احکام، اهمیتش برای طلبه های اگر روشن بشود 

قاعدتاً در مساجد هم نمود پیدا می کند. 
علت دیگر ام��کان دارد این باش��د که تعدد 
مراج��ع و اخت��الف نظرهایی که وج��ود دارد، 
کار را مق��داري تخصصی ک��رده. قبل از انقالب 
یا اوائل آن، اغلب م��ردم حداقل در ایران، اکثرا 
مقلد حضرت امام بودند یعنی ش��ما در مسجد 
یک روحانی وقتی می خواست مسأله بگوید، ٩٠، 
٩۵ درص��د مردم مقلد حضرت امام بودند، چند 
درصدي هم مقلد آقای گلپایگانی و آقای خویی 
بودند. هیچ اش��کالی نداشت که امام مسجد ماه 
رمضان که می خواهد احکام بگوید یا در غیر ماه 
رمضان می آمد نظر حضرت امام را می گفت،  تک 
و ت��وک مقلد غیر حضرت ام��ام بودند ولی االن 
شما هر مسجدی که می روید می بینید باالخره 
تعداد زیادی مقلدین مراجع مش��هورند که کار 
را ب��رای احکام گو س��خت می کند. امام جماعت 
می بیند ق��درت مهار ک��ردن این را ن��دارد که 
بتوان��د نظر چند تا مرجع را ب��االی منبر بگوید 
و بتواند درس��ت بیان کند. یعنی صرف تس��لط 
به این احکام دش��وار است. لذا یک مقدار کار را 
سخت می کند، آقایان پا پس می کشند و احکام 
نمی گویند. بخش��ي هم به نح��وه بیان اختالف 
فتاوا برمي گردد چرا که س��لیقه می خواهد که 
یک جوری انس��ان بیان کند که زدگی در مردم 

مش�هور  منبری ه�ای 
اح�کام  متأس�فانه 
نمی گوين�د، اين وضع 
س�رايت می کن�د ب�ه 
طبقه منبری های درجه 
دو و س�ه. اما منشأش 
چیست؟ يك منشأش 
امکان دارد اين باش�د 
دوران  ط�ول  در  ک�ه 
تحصیلی که طالب در 

حوزه درس می خوانند.
حوزه ب�ه نظر م�ن در 
اين زمینه دارد کوتاهی 
می کند که بیان احکام 
را دست کم گرفته. اگر 
در پايه ه�ای مختل�ف 
اين احکام وجود داشته 
درس   اص�اًل  و  باش�د 
وجود  ک�ه  خارج هايی 
دارد، به نحوي باشد که 
خیلی منطبق بشود بر 
اح�کام، اهمیتش برای 
طلبه ه�ای اگر روش�ن 
بشود قاعدتاً در مساجد 

هم نمود پیدا می کند. 
ام�کان  ديگ�ر  عل�ت 
باش�د ک�ه  اي�ن  دارد 
تعدد مراجع و اختالف 
نظرهايی که وجود دارد، 
کار را مقداري تخصصی 

کرده. 
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ایج��اد نکند. ش��اید وعاظ و خطب��ا در خود این 
قدرت را نمی بینند که بتوانند جوری بیان بکنند 
که زدگی ایجاد نشود، لذا عطای آن را به لقایش 
مي بخشند. به نظرم این دو علت، دلیل عمده ای 
است که مقداري بیان احکام در مساجد کم رنگ 

شده است. 
مج�ازی،  فض�ای  اينترن�ت،  ام�روزه   
ش�بکه های اجتماعی، تلگرام و واتساپ در 
بی�ن مردم و جوان�ان خیل�ی جذابیت پیدا 
کرده و يکی از کانال هايی که می شود احکام 
و بی�ان احکام را از اين طريق رواج داد، اين 
ابزارها هستند. نظر حضرتعالی در اين مورد 

چیست؟
ببینید اصل این اس��ت که م��ا کاری به روش 
ترویج احکام نداریم. از هر روش��ی که خطای آن 
کمتر باشد و بشود، باید استفاده کرد چون احکام 
اهلل اس��ت، بیان فتوا اس��ت. هر روشی که بشود 
ب��ا کمترین خط��ا این احکام را بی��ن مردم رواج 
و توس��عه داد قطعاً مقبول اس��ت. برخی از دفاتر 
مراجع یا مرکز ملی پاسخگویی به سؤاالت دینی 
چن��د تا کانال تلگرامی دارد که همین احکام را و 
سؤاالت مردم را جواب می دهد و از همین طریق 
دارد نشر معارف دین مي کند. بله استفاده از این 
ابزار  قطعاً اشکال که ندارد، هیچ بلکه خیلی هم 
توصیه می شود. باالخره ابزاری است به روز. شما 
از طریق تلفن یا از طریق مکتوبات قباًل پاسخ یک 
نفر را حداکثر می توانس��تی بدهی ولی وقتی یک 
حکم را در تلگرام می گذاری و این دست به دست 
می چرخد یک دفع��ه می بینی در عرض یک روز 
شاید چند هزار نفر بتوانند این را ببینند و نسبت 

به آن حکم اطالع پیدا کنند. 
 ب�ه نظر ش�ما آيا 

بی�ان  و  تفهی�م 
در  اح�کام 

های  ش�بکه 

اجتماعی نیازمند بروز رسانی نیست؟ يعنی 
احکام در رساله های مراجع با بیان سنگینی 
نوشته شده و جوان امروزی با آن بیان خیلی 

آشنا و مأنوس نیست.
بله، به زبان ساده بیان احکام خیلی موضوعیت 
دارد. یک عیبی که در رس��اله های موجود وجود 
دارد، همین اس��ت که متأسفانه زبانی عامه فهم 
ندارد. حتی بس��یاری از طلبه های فاضل در فهم 
احکام رساله های فارسی مشکل دارند. رساله های 
فارسی را که به زبان مادری حکمی را بیان کرده، 
می نش��ینند مباحث��ه می کنند ک��ه واقعا منظور 
مرجع محترم چیس��ت. این یک مش��کل است، 
این ه��ا هم��ه اش برمی گردد به آن ش��خصی که 
متصدی بیان احکام می شود ذوق و سلیقه داشته 
باشد و با یک بیان ساده و روان بتواند این مطلب 
را بیان کند. از روش های  گوناگونی می شود. فقط 
بحث بیان احکام که نیست، شما با پاور پوینت و 
احکام تصویری مي توانید بیان احکام کنید. یکی 
از رفقای ما یک دفعه می گفت من استقصاء کردم 
باالی هفتاد نوع روش بیان احکام را تدوین کرده 
ام. باالی هفتاد نوع، یکی این است که من بایستم 
جلوی مردم بگویم مثاًل مبطالت روزه این هاست، 
این ه��م احکامش. ای��ن یک روش اس��ت، ولی 
روش های متنوعي وجود دارد. امکان دارد در یک 

وسائلی جایی امکاناتی وجود نداشته  باشد، 
باشد  نداش��ته  وجود 

آن موق��ع فرد 
بیان  ب��ه 

اکتف��اء می کند وگرنه قطعاً اتخ��اذ روش ها برای 
بیان احکام یک امر اجتناب ناپذیری هست. 

 ائم�ه جماعات چگونه می توانند قدرت 
بی�ان خ�ود را در تفهیم احکام ش�رعی به 

مخاطبان خود تقويت کنند؟
ببینی��د اگر بخواهد ای��ن کار به صورت خیلی 
روشن و واضح و دقیق عمل بشود که یک روحانی 
نس��بت به بیان احکام تقویت بش��ود به نظر من 
ای��ن طلبه یک کار ریش��ه ای باید انج��ام بدهد. 
کار ریشه ای این اس��ت که اوالً آن مطالبی را که 
می خواه��د به مردم بیان بکند حتماً باید مطالعه 

دقیق داشته باشد به اضافه مباحثه.
 يعنی مباحثه با يك طلبه ديگر؟

بله. به نظر من یک طلبه باید احکام را مباحثه 
کند. اح��کام روزه، احکام خمس، برخی از احکام 
معامالت مث��ل مضاربه، بیع، ن��کاح، طالق، نماز 
مس��افر، این ها را حتماً باید مباحثه داشته باشد، 
بدون مباحثه و درگیری کامل با مطلب، انس��ان 
اصاًل تس��لط پیدا نمی کند. یک وقت امکان دارد 
کس��ی محفوظاتش از این احکام پر بش��ود ولی 
اگر یک مقدار س��ؤال دقیق بش��ود و بخواهد به 
ش��اخه های آن سؤال پرداخته شود، می بینید که 
فرد به اصطالح ریپ می زند، دیگر کامل نمی تواند 
جواب آن پرسشگر را بدهد. این بدین جهت است 
که به مبانی آن مس��أله اطالع ندارد. این مطلوب 
اس��ت، اما مطلوب تر از این، این است که 
انسان به مبانی این مسأله اطالع 
پی��دا بکند که اگ��ر یک مقدار 
جنبه فرعی تر و شاخه ای تر 
پیدا کرد انسان با توجه 
به آن مبانی بتواند 
ج��واب آن ها را 

هم بدهد. 
شما 

مهارت
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ام��کان دارد محفوظات تان از مطالب رس��اله و ع��روه و منهاج و این ها 
خیلی پر باشد اما کی می توانی مطالبی را هم جواب بدهید که در این  
کتاب ها نیس��ت؟ باید ریشه بحث را بدانید، ریشه بحث می شود همان 
درس خارج فقه، درس خارج اصول. مطالعه مس��تمر توی آن مباحث 
ریشه ای باید داشته باشد. البته عرض کردم آن می شود مرحله دوم. لذا 
به نظر من دو کار باید انجام بدهد؛ یک، در مرحله اول باید طلبه هایمان 
نسبت به عروه که پر از فروعات فقهی است، آگاهی کامل داشته باشند 
و اگر بخواهد اطالعات تکمیلی داشته باشد، آن موقع باید به کتاب  هایی 
که شرح عروه است مراجعه کند مثل موسوعه آقای خویی که در واقع 
درس خارج فقه ایشان است، نسبت به عروه. یا مستدرک مرحوم آقای 
حکیم و نس��بت به این ها اطالع پیدا کند، تا بتواند بحث را ریش��ه ای 
ببیند. آن وقت است که نسبت به بیان احکام تسلطش کامل می شود. 
 اين که ي�ك طلبه و روحانی از روی محفوظات خود بدون 

نگاه و رجوع به رساله، احکام بگويد، روش درستی است؟
نه، کاماًل خطاست. حتی به حساب تجربه شخصي عرض می کنم که 
شما نسبت به مطلبی یقین کامل داری وقتی مراجعه می کنی، می بینی 
که اش��تباه بوده. حاال یا انس��ان جهل دارد، جهل مرکب است که اصاًل 
فکر نمی کرده این مس��أله اختالفی باشد، گاهی اوقات نه، قباًل مراجعه 
کرده مس��أله را هم دیده اما نظر مشهور در ذهنش هست و باالخره به 
مرور زمان یادش می رود، بعد متوجه می ش��ود که آقا توی این مس��أله 

دو تا نظر وجود داشته با این که مراجعه هم کرده اما از یادش رفته. 
خیلی از مس��ائلی که انس��ان اش��تباه می کند به این دلیل است که 
اطالع ندارد این مس��أله اختالفی اس��ت. ما یک شعاری برای خودمان 
داری��م مخصوصاً در ب��اب عبادات، در باب عبادات ب��ه رفقای خودمان 
توصیه می کنیم که وقتی پرسش��گر نظر مرج��ع خاصی را می خواهد، 
اص��ل را بر اختالفی بودن مس��أله بگذارید نه اتفاقی ب��ودن. واقعاً این 
اصل، اصلي کاربردی اس��ت. اگر این اصل را انسان برای خودش ملکه 
بکند قطعاً دیگر ب��ه محفوظات خودش تکیه نمی کند مگر این که آن 
محفوظات برای او ملکه ش��ده باشد، ش��ما باالخره یک مطلب را بارها 
که مراجعه کرده باشید، می بینید که نظر همه این هست یا نظر فالن 
مرجع خاص این است، یک بار، دو بار، سه بار که مراجعه کردید دیگر 
در ذهن تان هست می توانید با تکیه به محفوظات این را بیان بکنید، اما 

در اکثر مواقع تکیه کردن بر محفوظات کاماًل کار خطایی است. 
 بعض�ی از روحانی�ون از روی خوان�دن رس�اله، احکام می 
گويند،  يعنی رساله را باز می کند از روی آن احکام را می خوانند، 

به نظر شما اين کار درستی است؟ 
این را عرض کردیم این رس��اله حتی برای طلبه ها فهم آن مش��کل 
دارد. شما می خواهید این را بخوانید و بدون توضیح برای مردم بگویید، 
قطعاً اش��تباه اس��ت. یک موقع به عنوان مقدم��ه می خواند و تکه تکه 
توضیح می دهد، این خب کار خوبی است ولی اگر فقط بخواهد اکتفاء 

به این بشود نامطلوب است. 
 از دي�دگاه حضرتعال�ی چ�ه ظرافت هايی م�ی تواند بیان 

احکام را شیرين تر کند؟
ب��ه نظرم در بین گروه ه��ای مختلف، متفاوت اس��ت. مثاًل اگر یک 
روحانی بخواهد برای طلبه ها بیان احکام داشته باشد، جذابیتش به این 
برمی گردد که بتواند یک مقدار از مبانی مسأله را در حد خودش بتواند 
بگوید که این اختالف فتاوا باتوجه به این مبانی اتخاذ شده و طلبه را با 

ریشه های بحث آشنا بکند. 
گاهی اوق��ات روش ها برای جذاب کردن گفت��ن احکام، روش های 
س��اختاری است که ش��ما از چه وسیله ای اس��تفاده می کنی مثاًل پاور 
پوینت است، احکام تصویری اس��ت. این ها بحث های ساختاری است، 

اس��تفاده از ابزار اس��ت. ولی گاهی اوقات برای 
جذاب تر کردن مطلب اگر با طلبه ها انس��ان سر 
و کار داش��ته باش��د یا با یک قشر فرهیخته ای، 
باید روش را عوض کرد. مثال برای پزشکان بیان 
کنی��د که بدانند چرا آقای فقیه نس��بت به این 
مطلب پزش��کی -که یک بحث کاماًل تخصصی 
اس��ت- این مبنای فقه��ی را اتخاذ کرده این جا 
قطعاً بحث شما جذاب خواهد شد ولی این شیوه 
همه جا جواب نمی دهد و شاید صالح هم نباشد. 
 در مرکز ملی پاس�خگويی به سواالت 
دينی بیش�ترين س�ؤاالتی که از مجموعه 
شما می پرسند، راجع به چه مسائلی است؟

ببینی��د در برخ��ی از ای��ام س��ؤاالت حالت 
تخصصی پیدا می کن��د. مثاًل در ایام ماه مبارک 
رمض��ان مباحث مربوط به روزه و روزه مس��افر 
یعنی بحث شرایط روزه، مبطالت، قضا و کفارات 
و نماز و روزه مس��افر، چون بحث مقطعی است، 
خب قاعدتاً زیاد می ش��ود. در ایام مثاًل عزاداری 
مباحث نذر خیلی س��ؤال می شود مثل ایام ماه 
محرم. ولی اگر در طول سال را بخواهید در نظر 
بگیری��د معموالً مباحث خم��س و بحث نماز و 
احکام بانوان، این س��ه تا بیشترین سؤاالت را به 
خودش اختصاص می دهد. احکام خاص بانوان، 
نماز مسافر و مباحث خمس این ها سه تا عنوانی 
هستند که بیش��ترین س��ؤاالت را به خودشان 

اختصاص می دهند. 
 آيا مش�خص اس�ت که چه قشری از 
ش�ما س�واالت خود را می پرس�ند؟ يعنی 

جوان هستند يا از اقشار ديگر؟ 
بله. ح��اال چون الحمدهلل مرک��ز یک مقدار 
در اس��تفاده از ابزاری که بتوان��د آمار بگیرد و 
تفکی��ک بکند، پیش��رفت های خیل��ی خوبی 
داش��ته نه تنها در گروه فقه، در تمام گروه ها؛ 
مشاوره، تاریخ، حدیث، مباحث اعتقادی و کالم 
و مباح��ث فقهی، رفقا موظفن��د وقتی از آن ها 
س��ؤال می شود، سؤال را به قول خودمان تیک 
بزنند. در مباحث فقه��ی و در گروه های دیگر 
باید س��ؤال را بنویس��ند. این ها کاماًل مشخص 
است که مثاًل بیشترین سؤاالت در گروه قرآن 
و حدی��ث مربوط به چیس��ت. از جهت آماری 
مشخص است آن هم به تفکیک شهرها. یعنی 
مثاًل گروه قرآن و حدیث االن می دانند که شهر 
ته��ران در ماه خرداد این قدر س��ؤال راجع به 
س��حر و جادو پرس��یده؛ گروه فقه می داند که 
مث��اًل اس��تان آذربایجان غربی در م��اه خرداد 
ای��ن قدر س��ؤال راجع به خمس پرس��یده. در 
نهایت این ها را به کس��ی که مباحث آماری را 
دنب��ال می کند و تخصص در این مباحث دارد، 
تحویل مي دهند و او می تواند خیلی از مباحث 
اجتماعی را با تحلیل های خوبی ارائه کند. بله 

این ها کاماًل مشخص است.

 ما کاری به روش ترويج 
اح�کام نداري�م. از ه�ر 
روش�ی که خط�ای آن 
کمتر باش�د و بش�ود، 
بايد استفاده کرد چون 
احکام اهلل اس�ت، بیان 
فتوا است. هر روشی که 
بش�ود با کمترين خطا 
اين احکام را بین مردم 
رواج و توسعه داد قطعًا 
مقبول اس�ت. برخی از 
دفاتر مراجع يا مرکز ملی 
پاسخگويی به سؤاالت 
دين�ی چن�د ت�ا کانال 
تلگرامی دارد که همین 
احکام را و سؤاالت مردم 
را ج�واب می ده�د و از 
همین طريق دارد نشر 
معارف دين مي کند. بله 
استفاده از اين ابزار  قطعًا 
اش�کال که ندارد، هیچ 
بلکه خیلی هم توصیه 

می شود.
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بایداه

لزوم انتخاب و گزينش احكام
دین اس��الم به عن��وان آخری��ن و کاملترین 
آیین الهی پیرامون همه ش��ئون زندگی انسانی 
دس��تورالعمل های��ی را مطرح کرده اس��ت. به 
همی��ن دلیل تعداد اح��کام الهی و اب��واب آنها 
بسیار فراوان اس��ت. برخی تعداد این مسائل را 
که در ۵٢ باب فقهی گسترش یافته، دوازده هزار 
مساله دانسته اند. اما بسیاری از این مسائل نیز 
دارای ش��اخ و برگ هایی اس��ت که این آمار را 
بس��یار افزون تر از این می کند.بنابراین نه می 
توان همه مسائل دینی را برای مردم گفت و نه 
شایسته است که همه آنها برای همه مردم گفته 

شود. امیر مومنان علی ع می فرماید:
اَل تَُقْل ُکلَّ َما تَْعلَُم. یعنی همه آنچه را که می 

دانی بازگو مکن.
روش��ن اس��ت که یک روحانی فاضل، احکام 
فراوانی از دین اسالم می داند اما ضرورتی ندارد 
که همه این مسائل را برای مردم بازگو کند. اما 
با عرض تاس��ف دیده می ش��ود که در برخی از 
مس��اجد، امام جماعت محترم، رساله عملیه را 
در دس��ت می گیرد و از ابتدای رس��اله تمامی 
احکام را بدون استثناء برای مردم بازگو می کند 
که قطعا چنین کاری نکوهیده و گاه آس��یب زا 
و مش��کل ساز اس��ت.اگرچه دانستن حکم عرق 
ش��تر نجاس��تخوار برای تعداد اندکی از مکلفان 
الزم است، اما عموم مردم خصوصا در شهرهای 
کوچک و بزرگ اساسا هیچ تصوری از این مساله 
ندارن��د و گاهی بیان چنین مس��ائلی برای این 
افراد س��بب تمس��خر و فاصله گرفتن از احکام 
الهی می شود.باید توجه داشت که رساله عملیه 
همانند یک داروخانه بزرگ است که نمی توان از 
همه داروهایی که در قفسه های متعدد آن قرار 

گرفته برای همه مردم تجویز کرد. بلکه پزشک 
متبحر آن اس��ت که بر اس��اس نی��از مخاطب، 
داروی م��ورد نیاز او را گزینش کرده و به مقدار 

الزم به او بچشاند.

گزينش احكام بر اساس نياز مخاطب
اساس��ی ترین مالک برای انتخاب و گزینش 
اح��کام، نیازمندی مخاطبان اس��ت. چنانکه در 
مس��اله یازدهم رس��اله توضیح المس��ائل آمده 
است:»مسائلی را که انسان غالباً به آنها احتیاج 
دارد، واجب است یاد بگیرد.«پس یادگیری همه 
مسائل شرعی بر مکلف واجب نیست و تنها نیاز 
غالب، مالک اس��ت. بنابراین ممکن است برخی 
از مسائل احکام، مورد نیاز و مبتال به عموم مردم 
باشد، اما از جمله نیازهای غالب به حساب نیاید. 
برای نمونه اگرچه ممکن اس��ت برای هر کسی 
مرگ یکی از بستگان اتفاق بیافتد و نیازمند به 
احکام ارث ش��ود، اما نمی توان احکام ارث را از 
جمله احکامی دانست که مردم غالبا به آن نیاز 
دارن��د. بنابراین همانطور ک��ه برای مردم واجب 
است مسائل مورد نیازشان را بیاموزند، بر ما هم 
واجب است که چنین مسائلی را برای آنها بازگو 
کنیم. باید در نظر داشت که بسیاری از مردم به 
واجبات درجه اول نیز آشنایی ندارند. پس امام 
جماعت با مدیریت شایس��ته باید بتواند مسائل 
مورد نیاز مردم را ب��ا اولیت دادن به نیاز غالب، 
برای مردم بیان نماید. پس مسائل انتخاب شده 
هم باید مورد نیاز باش��د و هم نیازمندی آن در 
ردی��ف اول قرار گرفته باش��د.این نکته در ذیل 
هر مس��اله هم باید رعایت شود. برای نمونه در 
ابتدای رساله شرایط مرجع تقلید مطرح گردیده 
که برخی از آنها مثل شرط بلوغ و حالل زادگی، 

نه تنها مورد نیاز مردم نیست بلکه گاهی آسیب 
زا هم هست. بنابراین در هنگام بیان این مساله 
تنها به سه ش��رط اعلمیت، عدالت و زنده بودن 

مرجع تقلید بسنده می کنیم.

پرهيز از مسائل شبهه افكن
برخی از مس��ائل اح��کام اگرچه م��ورد نیاز 
است اما مطرح کردن آنها در میان عموم مردم، 
آسیب زا و ش��بهه افکن است. برای نمونه بیان 
مس��ائل ش��کیات نماز برای عموم مردم ممکن 
اس��ت تعدادی از افراد را در دام شکیات بیافکند 
و آنه��ا را از اصل نماز بازدارد. پس بهتر اس��ت 
چنین مس��ائلی را تنها در صورتی که پرس��ش 
های اختصاصی انجام پذیرفت به صورت فردی 

پاسخگویی کنیم.

گزينش بر اساس منطقه جغرافيايی 
برخی از مس��ائل اح��کام تنه��ا در برخی از 
مناطق خاص مورد ابتال است. بنابراین نقل این 
احکام تنها باید در هم��ان مناطق انجام پذیرد. 
برای نمونه امام جماعت مس��اجد ش��هری هیچ 
گاه نبای��د در ذیل مباحث مطه��رات از عنوان 
اس��تبراء ش��تر نجاست خوار اس��تفاده کند. اما 
همین مساله ممکن است مورد ابتالی بسیاری 
از روستانش��ینان باش��د. نمونه دیگر مساله 8۵ 
رساله است که در مورد تطهیر تنوری است که 
با ِگل آغش��ته به آب نجس ساخته شده است. 
روشن است که چنین مسائلی به هیچ عنوان در 
مناطق ش��هری کاربرد ندارد و مطرح کردن آن 
در چنین مناطقی، اتالف وقت مردم و گاهی نیز 
افزون بر آن، آس��یب زا است.اما در همین رابطه 
مسائلی که در مناطق شهری ممکن است مورد 

در مي�ان وظاي�ف متعددی كه بر عهده ام�ام جماعت قرار 
گرفته، می توان بيان احكام را از جمله مهمترين آنها دانس�ت 
كه بر دوش همه مبلغان دينی خصوصا امام جماعت مس�اجد 
س�نگينی می كند.همه ما می دانيم كه فراگيری احكام دينی 
يكی از اساس�ی ترين وظايف هر مسلمانی است. زيرا پذيرش 
هر دينی وابس�ته به دو ركن اساس�ی اس�ت. نخست پذيرش 

تفكر و عقائد آن آيين و س�پس عمل كردن به دستور العمل های برگرفته از آن. 
در واقع كس�ی كه اس�الم را به عنوان دين خود بر می گزين�د بايد برنامه  های آن 
را ب�ه طور كامل و در همه ش�ئون زندگی خود بپذي�رد و رفتار و عملكرد خويش 
را مطاب�ق با احكام دين تنظيم نمايد.به همين جهت از يک س�و فراگيری احكام 
دين � به مقدار مورد نياز � بر هر مس�لمانی واجب اس�ت و از سوی ديگر آموزش 

اين دس�تور العمل ها بر مبلغان دينی الزم و ضروری است.در 
همين راستا هنگامی كه شخصی از امام صادق )عليه السالم( 
پرس�يد: فرزندی دارم كه دوست دارد مس�ائل حالل و حرام 
را از ش�ما بپرس�د و از مطالبی كه اهميت ن�دارد و به دردش 
نمی  خورد، پرس�ش نمی  كند، آن حضرت ب�ه او فرمود: »َو َهْل 
يَْس�َأُل النَّاُس َعْن َشيْ ٍء أَْفَضَل ِمَن الَْحاَلِل َو الَْحَراِم؟«»آيا بهتر 
از حالل و حرام س�ؤالی هست كه مردم بپرسند؟«اما آنچه كه در اين زمينه برای 
مبلغان دينی از اهميت زيادی برخوردار است دو نكته اساسی است. نخست اينكه 
چه بگوييم تا مورد نياز مردم باشد و دوم اينكه چگونه بگوييم تا به شايسته ترين 
شيوه در جان مخاطبان بنشيند؟در اين نوشتار مختصر تالش می كنيم تا به برخی 

از نكات مرتبط با اين دو پرسش، پاسخی در خور ارائه نماييم.

بایسته های بیان احکام در مساجد
سید مصطفی بهشتی
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نیاز جدی مردم باشد، مساله طهارت موکتی است که به زمین چسبیده و 
یا مساله طهارت لباس های نجس با شستشو در ماشین لباسشویی تمام 

اتوماتیک است.

� گزينش بر اساس سطح فهم مخاطبان
گاهی الزم است احکام الهی بر اساس فهم مخاطبان گزینش و یا بیان 
گردد. قرصی که برای کودکان تجویز می شود نسبت به قرص بزرگساالن، 
هم کوچکتر است، هم رقیقتر و هم شیرین تر. پس در انتخاب مسائل نیز 
باید فهم و س��طح مخاطب را در نظر گرفت و از بازگو نمودن همه محتوا 
در یک باب پرهیز کرد.گاهی برخی از عناوین و مسائل در سطح مخاطبان 
نیست. به بیان دیگر بعضی از افراد قدرت هضم و فهم بعضی از مسائل را 
ندارند. بنابراین نباید فکر آنها را درگیر چنین مسائلی کرد.نکته پراهمیت 
این است که برخی به اشتباه گمان می کنند که سطح سواد همان سطح 
فهم افراد اس��ت. در حالیکه گاهی یک پیرمرد کم سواد مسجدی، بسیار 
هوش��یارتر و فهمیده تر از یک مهندس یا دکتر جوان است.امام جماعت 
می تواند بسیاری از احکام نماز مسافر را برای عموم مخاطبان مسجد بیان 
کند. اما اگر در جمع دانش��جویان قرار گرفت باید، تنها به اساس��ی ترین 
احکام مبتال به آنها بسنده نماید. حجت االسالم و المسلمین فالح زاده در 
این رابطه جدولی ترس��یم که در آن ١۵ فرض مطرح شده و تمام مسائل 

مورد نیاز نماز مسافر دانشجویان مطرح گردیده است. 

متناسب با جنس مخاطب
بعضی از مس��ائل، مختص ب��ه زنان و برخی از آنه��ا مختص به مردان 
است. اما احکام اختصاصی زنان که از حجم قابل توجهی برخوردار است و 
پیچیدگی های مخصوص به خود را دارا است، نیازمند توجهی مضاعف می 
باش��د. به همین جهت امام جماعت باید جلساتی را به صورت اختصاصی 
ب��رای بیان احکام بانوان قرار دهد و در این جلس��ات ضمن رعایت حریم 
بانوان مومنه مس��جدی ب��ه بیان احکام مبتال به آنها بپ��ردازد. اگرچه در 
صورت دسترس��ی به بانویی عالمه و متبحر در این زمینه، بهتر اس��ت از 

چنین افرادی استفاده شود.

متناسب با سن و سال مخاطب
سن و سال مخاطبان اگر چه در اکثر مواقع بر روی سطح فهم آنها نیز 
تاثیر می گذارد اما گاهی هم نیازهای دیگری را برای آنها ایجاد می کند.

برای نمونه مس��جدی که اکثر قریب به اتفاق آنها را پیرمردان و پیرزنان 
تش��کیل می دهند نیازمند بیان احکامی اس��ت که متناس��ب با سن آنها 
باش��د. احکام نماز بیماران و مبتالیان به دردهای مفصلی نمونه ای از این 
نیازمندی ها است. حتی سن و سال در مسائل بانوان نیز تاثیر گذار است. 
زیرا به همان اندازه که بانوان کم سن و سال نیازمند فراگیری احکام دماء 
ثالثه هس��تند بانوان مسن تر نیازمند احکام مرتبط با یائسگی می باشند.

نکته دیگر پیرامون بیان احکام برای جوانان است. بیان احکام برای جوانان 
از ظرافت های خاصی برخوردار اس��ت که الزم اس��ت امام جماعت به آن 

توجهی ویژه داشته باشد.

متناسب با مشاغل و موقعيت اجتماعی
برخی از مساجد در محالتی قرار دارند که اکثر مردم آن محل، صاحب 
ش��غلی خاص و یا موقعیت های اداری و اجتماعی ویژه هستند. به همین 
جهت امام جماعت می تواند گزینش مسائل را بر اساس شغل یا موقعیت 
اجتماعی غالب نماز گزاران انجام دهد. در مس��جد بازار، احکام کس��ب و 
کار حالل و حرام بسیار مورد نیاز و در مساجد شهرک های اداری احکام 
حق الناس مورد نیاز مخاطبان می باشد.احکام تجارت الکترونیک، احکام 
پزش��کی و احکام ذبح ش��رعی نیز هر یک می تواند متناسب با موقعیت 

اجتماعی خاص خود انتخابی شایسته باشد.

ساده گويی و پرهيز از لغات 
و اصطالحات نامانوس غير ضروری

قرآن الزمه تبلیغ موفق را استفاده از ابزار »لسان قوم« دانسته 
و ب��ر انتقال مع��ارف دینی به زبان عموم م��ردم تاکید می کند. 
بنابراین در بیان احکام نیز باید به این مساله پراهمیت توجه کنیم 
و از استفاده از لغات و اصطالحاتی که برای مردم نامانوس هستند 
بپرهیزیم. باید بدانیم که مردم با اصطالحات خاص فقهی آش��نا 
نیستند و اساسا نمی فهمند که واژه ها برای چه و به چه منظوری 
به کار رفته اند. پس باید ساده گویی کنیم تا عموم مردم احکام 
مبت��ال به خود را یاد بگیرند و بفهمند.البته گاهی برخی از لغات 
هی��چ گونه جایگزینی ندارند و چ��اره ای جز به کارگیری از آنها 
نیس��ت. برای نمونه در رس��اله ها به جای صاله از نماز و به جای 
صوم از روزه استفاده شده است. اما هیچ واژه ای جایگزین زکات 
وجود نداشته تا بزرگان از آن بهره بگیرند. بنابراین نیازی به یافتن 
جایگزی��ن برای واژه هایی همچون حد ترخص و غس��ل و وضو 
نیس��ت.پس باید توجه داشت که در بیان احکام باید به شدت از 
واژه های نامانوسی که ضرورتی به بیان آنها نیست، پرهیز کنیم و 
به دنبال جایگزینی مناسب باشیم.برای نمونه: رگ های چهار گانه 
به جای اوداج اربعه، خریدار و فروش��نده به جای بایع و مشتری، 

صدای بلند و آهسته به جای جهر و اخفات. 

استفاده آيات قرآن در بيان احكام
یکی از ابتکارات حجت االسالم و المسلمین قرائتی این است که 
از قرآن در تمامی امور تبلیغی بهره گرفته اس��ت. وی معتقد است 
در بیان احکام نیز ابتدا باید آیه ای متناس��ب با موضوع برای مردم 
گفته شود تا قلب مخاطب با کالم وحی ارتباطی عاطفی و اعتقادی 
برقرار کند. در قرآن آیات فراوانی پیرامون احکام الهی وجود دارد که 
می تواند مورد اس��تدالل امام جماعت قرار گیرد. برای نمونه پیش 
از بیان احکام وضو، غسل، ربا، قمار و یا احکام خوردنی ها می توان 
از آیه مرتبط با آن اس��تفاده کرد و خیلی کوتاه در یک یا دو جمله 
اهمیت آن را از دریچه قرآن به مخاطب منتقل کرد.بهره گیری از 
روایات نیز تاثیرات مختلفی دارد که از آن جمله می توان به ایجاد 

انگیزه مضاعف در مخاطب و یا آشنایی با فلسفه احکام اشاره کرد.

بيان رئوس اصلی مساله
در بیان هر مس��اله ای باید توجه داش��ت که به سواالت 
اساس��ی مخاطبان در همان زمینه پاس��خی واضح و روشن 
داده شود. برای نمونه اگر شرایط به گونه ای است که مردم 
در آستانه مواجهه با ماه گرفتگی هستند، امام جماعت باید 
اصل��ی ترین وظایف مردم در ای��ن زمینه را بیان کند. برای 
نمون��ه در خصوص نماز آیات چند س��وال اساس��ی مطرح 
اس��ت:اول اینکه نماز آیات بر چه کس��انی واجب می شود؟ 
دوم اینکه نماز آیات را تا چه وقت و با چه نیتی باید خواند؟ 
و سوم اینکه نماز آیات را باید چگونه خواند؟البته بیان کوتاه، 
روش��ن و متقن، نیازمند مطالعه ج��دی، دقت نظر و برنامه 

ریزی از سوی امام جماعت است.
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مسجدالنبی)ص(
می تواند يك الگو باشد

مجتبی برزگر

عوامل مهم پرجمعيت بودن مسجدالنبی!
مس��جد به عنوان پای��گاه تبلیغ دین اس��الم 
و تأثی��ر آن ب��ر بس��یاری از آث��ار اجتماعی مثل 
اخ��الص، تقوا، س��امان دهی زندگی و نظم، نقش 
مهمی را در حل مشکالت اجتماعی ایفا می کند، 
نقصان ارزش های دینی س��بب ب��روز بی نظمی و 
آش��وب های اجتماع��ی می گردد ک��ه می توان با 
توجه بیش��تر به نقش امنیتی مسجد در شناخت 
مناطق محروم و فقیرنش��ین و برق��راری عدالت 
در میان اقش��ار مختلف جامعه به توس��عه امنیت 
اجتماعی محله های ش��هر امیدوار بود. مسجدی 
همچون مس��جدالنبی که روزان��ه 7٠٠ نمازگزار 
دارد و در عرصه جذب جوانان و نوجوانان انقالبی 
و تربی��ت و پرورش توانمندی ه��ا و ظرفیت های 
بالقوه آنان همواره برنامه های متنوعی در دستور 
کار خود قرار داده که حجت االسالم ناصر نظم ده 
امام جماعت این مس��جد نیز یکی از عوامل مهم 
پرجمعیت ب��ودن ای��ن مس��جد را همی��ن برنامه 

داشتن می داند.

ات�كا ب�ه برنامه ه�ای قرآنی از نق�اط قوت 
مسجدالنبی

یکی دیگر از نقاط قوت مس��جدالنبی شهرک 
پاسداران تهرانسر تکیه بر برنامه های قرآنی است 
که ام��ام جماعت آن دیگر عامل جذب مخاطبان 
را همی��ن جدی��ت در پ��رورش و توانمندی های 
نوجوانان و جوانان به س��مت قرآن پژوهی اس��ت. 
چرا که با اندکی تأم��ل در آیات قرآن می توان به 

وضوح پی ب��رد که قرآن با داش��تن پندهایی در 
قالب گفتمان و ش��رح وقای��ع عبرت آموز تاریخی 
و قص��ه هم توجه ک��ودک و نوج��وان را به خود 
جل��ب می کند و هم دارای لحن و کالمی اس��ت 
ک��ه می توان از آن در ارائ��ه بهتر مطالب در قالب 
قرائ��ت، ص��وت و لح��ن، تواش��یح و همخوانی، 
ابته��ال و... به��ره برد. این مفاهیم ارزش��مند که 
در قالب ه��ای مختل��ف در س��طح مس��اجد ارائه 
می ش��وند زمینه هایی الزم را ب��رای هرچه پربار 
شدن برنامه های معنوی مساجد فراهم می سازند.

حجت االسالم نظم ده امام جماعت و رئیس هیئت 

امنا و عب��داهلل عبدی عضو هیئت امنا، مس��ئول 
فرهنگ��ی و فرمانده پایگاه روح اهلل مس��جدالنبی 
ش��هرک پاسداران تهرانس��ر ما را از چند و چون 

تاریخچه این مسجد آگاه کردند.

مسجد سال 64 احداث شد
قب��ل از پرداختن به صحبت های امام جماعت 
و مس��ئول فرهنگی مس��جدالنبی مروري بر ِسیر 
تاریخی و چگونگی تش��کیل این مسجد خالي از 
لطف نیست؛ جایی که زمین آن را شرکت تعاونی 
ناج��ا در ده��ه 6٠ برای احداث مس��جدی اهداء 
کردن��د. کمک ه��ا و یاری م��ردم، خّیرین و خود 
ش��رکت تعاونی ناجا باعث ش��د تا س��ال 6٤ این 
مسجد احداث شود. غالب نمازگزاران این مسجد، 
مردانی هس��تند که در راه مبارزه با طاغوت آن ها 
را در جام��ه پاس��داران کمیته  انقالب اس��المی 
می شناس��ند. در دوران دفاع مقدس فعالیت های 
چش��مگیری را در جبهه ه��ای ح��ق علیه باطل 
داش��تند. مس��جد به لح��اظ وس��عت و جمعیت 
ظرفیت مناس��بی دارد و نمازگزاران در هر س��ه 
نوبت صبح، ظهروعصر و مغرب و عش��اء بس��یار 
فعال اس��ت. حجت االس��الم کاکایی از آموزگاران 
آموزش و پرورش بود ک��ه به عنوان امام جماعت 
این مسجد برگزیده شد و هم اکنون قریب به ١٠ 
س��ال است که حجت االس��الم ناصر نظم ده که او 
هم جزء آم��وزگاران آموزش و پرورش اس��ت به 
عنوان امام جماعت و رئی��س هیئت امنا فعالیت 

می کند. 

برنامه، نظم امام جماعت و ميدان دادن به جوانان عوامل رونق مساجد 

عنصر دين به ويژه دين مبين و كامل اسالم و تجلی گاه آن كه همانا مسجد است از مهمترين سرمايه های 
اجتماعی محس�وب می ش�ود كه همواره نقش تعيين كننده ای در توسعه جوامع به ويژه جوامع محله ای و 
ش�هری دارد. مس�جد نهادی است كه در اجرای عدالت اجتماعی و توزيع متناسب بيت المال، فقرزدايی و 
تبعيض زدايی نقش مهمی را ايفا می كند، عالوه بر اين ها مسجد در انعكاس  نظرها و پيشنهادهای مردم شهرها و محله ها 

به مسئوالن و تأثيرگذاری بر روند تصميم گيری و مديريت خرد كشور می تواند بسيار تأثيرگذار باشد.

الگو
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وی در تش��ریح فعالیت ها و اقدامات مس��جدالنبی، گفت: در مسجد 
ما عالوه بر برپایی س��ه نوبت نماز به طور مس��تمر و منظم، هر شب یک 
صفحه قرآن بعد از نماز تالوت و یک آیه از آن به صورت انتخابی تفسیر 
می ش��ود. ظهر روزهای پنج ش��نبه هم بحث علمی و تفس��یری پیرامون 
حکمت ه��ای نهج البالغه داریم. ش��ب ها و صبح های جمع��ه برنامه های 
ویژه ای تدارک دیده شده که طی آن دعای کمیل و ندبه قرائت می شود.

مقبره شهدای گمنام بركت محله تهرانسر
امام جماعت مس��جدالنبی درباره برنامه های وی��ژه نوجوانان و جوانان، 
بیان کرد: ش��ب های یکشنبه و چهارش��نبه احکام و قرآن را به نوجوانان و 
جوانان آموزش دهیم و جمعه صبح این آموزش توأم با فعالیت های ورزشی 
و جلس��ات فرهنگی اس��ت. حّس و حال فرهنگ دفاع مق��دس را با ایجاد 
مقبره ش��هدای گمنام حوالی مس��جد و برنامه های ویژه در این فضا فراهم 
کردیم. از همان روز بیس��ت و هش��تم خرداد سال 8٩ که این خاکسپاری 
انج��ام ش��د االن پیش از نماز مغرب و عش��اء برنامه ه��ای فرهنگی اعم از 
مشاوره خانوادگی و برنامه های متنوع کودکان و نوجوانان برگزار می کنیم.

300 خانواده را تحت پوشش داريم
وی در پاس��خ به این س��وال که خیریه مس��جدالنبی چه نقش��ی را 
توانس��ته ایفا کند، افزود: خیریه مس��جدالنبی در دو بخش خدمات ارائه 
می کن��د؛ یک بخش به طور مس��تمر به ۳٠٠ خانواده تحت پوش��ش از 
کمک های نمازگ��زاران که از دو طریق جم��ع آوری صندوق های منازل 
محله و کمک های حضوری و یکی هم ش��ب های جمعه در بین دو نماز 
انجام می ش��ود. البته دفتری هم برای هر نفر به صورت ماهانه باز ش��ده 
و هر ماه در قالب مبلغ تعریف ش��ده ای، پرداخت می شود. در کنار یاری 
ای��ن خانواده های تحت پوش��ش، نیازمندانی هم هس��تند که به صورت 
موردی مراجعه می کنند و تا جایی که امکان دارد به مش��کل آن ها هم 

رسیدگی می شود.

دوره های سه تا پنج ساله حفظ 
برپا كرديم

حجت االس��الم نظم ده پیرام��ون راه اندازی 
و فعالیت های تخصصی موسس��ه قرآن پویان 
مس��جدالنبی، گفت: در کار حفظ و روخوانی 
قرآن کریم به ص��ورت تخصصی ورود کردیم، 
به همین خاطر یک موسس��ه ای تحت عنوان 
قرآن پویان تش��کیل ش��د. این موسسه تحت 
نظر سازمان تبلیغات اسالمی فعالیت می کند. 
نوجوانان و جوانانی که برای حفظ قرآن کریم 
مراجع��ه می کنن��د در دوره های س��ه س��اله، 
چهارس��اله و پنج س��اله به صورت تخصصی به 
حف��ظ این کتاب الهی و آس��مانی می پردازند. 
البت��ه خردس��االن و خواهران ه��م به صورت 

گسترده به عضویت این موسسه درمی آیند.

فعاليت شبانه روزی موسسه
 قرآن پويان مسجدالنبی

وی اضاف��ه ک��رد: موسس��ه ق��رآن پوی��ان 
مس��جدالنبی در ١٢ ماه س��ال فعال و از صبح 
تا شب برای اعضای خود برنامه دارد. به ندرت 
موسس��ه ای پیدا می ش��ود که آنقدر فعالیت و 
برنامه داش��ته باشد. ضمن اینکه سه سالی هم 
است که بخش پیش دبستانی را فعال کرده ایم؛ 
البته ناگفته نماند که این موسسه در سال 87 
فعالیت خ��ودش را آغاز کرد. ب��ه فعالیت های 
قرآنی در این موسس��ه بس��نده نکردیم و یک 
دارالق��رآن هم در حوالی مس��جد فعالیت دارد 
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ک��ه غالب��اً خواه��ران در آن جا مفاهی��م قرآن را 
می آموزن��د. ع��الوه ب��ر آن کالس ه��ای خیاطی، 
مشاوره خانواده، آشپزی و ... برگزار می شود.رئیس 
هیئت امنای مس��جدالنبی اظهار داشت: ما اینجا 
یک باش��گاه ورزش��ی فعال در رشته های مختلف 
رزمی، ژیمناس��تیک، بوکس و آمادگی جس��مانی 
ویژه خواهران فعالیت می کنند. یک جلسه تالوت 
قرآن هم توس��ط اس��تاد نصراله قاسمی از قاریان 
ممتاز ش��نبه ها برگزار می ش��ود تا به واس��طه آن 
عالقه من��دان با صوت و لحن آش��نا ش��وند. در 6 
ماهه اول س��ال قبل از اذان و 6 ماهه دوم س��ال 
بعد از اذان، شرکت کنندگان حضور پیدا می کنند.

بايد همه چيز در مساجد پيگيری شود
وی درباره نقش مس��جد ب��ه عنوان یک محور 
اصلی در توس��عه محله ای و شهری و سالم سازی 
بنی��ان خانواده ، خاطرنش��ان کرد: پیامبر اس��الم 
وقتی به مدینه وارد ش��دند اولین پایگاهی را که 
احداث کردند مس��جد بود و همه امورات جنگی، 
مس��ائل فرهنگ��ی و اقتصادی در همین مس��جد 
پیگیری می ش��د. بنده اعتقاد دارم بایستی ما هم 
همان روش را پیش بگیریم و مسجد را به عنوان 
مح��ور فعالیت های ف��ردی، خانوادگ��ی و نهایتاً 
اجتماع��ی جامع��ه برگزینیم.حاج آق��ا نظم ده در 
پاسخ به این سوال که مسجد در مقابله با تهاجم 
فرهنگی و ترویج و ارتقاء معارف دینی و اسالمی 
چه نقش��ی را ایفا می کند، تصریح کرد: مس��جد 
باالتری��ن نق��ش را در مقابله ب��ا تهاجم فرهنگی 
دارد؛ یعن��ی تهاجماتی که از همان ابتدا در طول 
تاریخ تش��یع شاهد هستیم و نوع آن امروز تغییر 
کرده اس��ت، جایی که توانس��ته در مقابل این ها 

بایس��تد، مس��جد بوده و این پایگاه مذهبی است 
که دل ها و رویکردهای انسان ها را آماده می کند. 
به نظرمن مس��ئولین امر مساجد را کانون مقابله 
قرار دهند.وی اظهار ک��رد: االن راه های مختلفی 
اع��م از مجالت، س��ینما و تئاتر ب��رای مبارزه با 
تهاجم فرهنگی وجود دارد اما مس��جد در مقابله 
با جنگ نرم دشمن کارس��ازتر و راهگشاتر است 
اما متأس��فانه آن طور که باید و ش��اید حمایت و 
پشتیبانی نمی ش��ود. چون کار فرهنگی هزینه بر 
است. بنده فکر می کنم بنابر فرمایش مقام معظم 
رهب��ری مس��اجد می توانن��د به واس��طه ارتباط 
تنگاتنگ و چهره ب��ه چهره با جوانان و مردم که 
در تربیت و شکل گیری شخصیت افراد موثر است 

در تقابل با تهاجم فرهنگی موثر باشد. 

شورايی را برای امر به معروف
 تشكيل داديم

امام جماعت مسجدالنبی در خصوص اقدامات 
ویژه تروی��ج فریضه امر به معروف و نهی از منکر 
و ش��ناخت مهدویت، افزود: بحم��داهلل ما مدتی 
اس��ت یک ش��ورای امر به معروف و نهی از منکر 
تش��کیل داده ایم که روزهای دوش��نبه تش��کیل 
جلس��ه می دهد. در این جلس��ات اعضاء نس��بت 
به مس��ائل مختلف توجیه می ش��وند ت��ا چگونه 
در س��طح منطقه تهران امر ب��ه معروف و نهی از 
منکر انج��ام دهند و در زمینه تذکر لس��انی نیز 
این فعالیت ها توسعه و گس��تره پیدا کند.وی در 
پاس��خ به این سوال که در تربیت دینی نوجوانان 
و جوانان مس��جدالنبی چه اقدامات��ی انجام داده 
اس��ت، گفت: ما به سهم و اندازه بضاعت خودمان 
کار کردیم. برای ارتقاء علمی و اعتقادی مجموعه 

کالس ه��ای مختلفی برگزار کردیم و تقریباً میان 
8٠ تا ١٠٠ نفر یکش��نبه و چهارشنبه که عمدتاً 
نونه��ال هس��تند، ی��ک گ��روه دوره راهنمایی با 
فعالیت ورزشی و فرهنگی و تشکیل 8، ٩ حلقه با 
مربی خاص خودشان و گروه سوم جوانان دوران 
دبیرستان و دانشجو مناسبتی و در جلسات صبح 

جمعه دارالقرآن شرکت می کنند.

عامل جذب خانواده ها به مسجد
 می تواند فعاليت های قرآنی باشد

رئیس هیئت امنای مس��جدالنبی در خصوص 
افق ها و چش��م انداز توس��عه فرهنگی، اجتماعی، 
سیاس��ی و معرفت��ی برای جذب جوان��ان و نگاه 
خانواده ها، اظهار داش��ت: ما امیدمان این اس��ت 
که بتوانیم به اندازه بضاعت مان قرآن را از طریق 
برنامه هایی که در مس��جد داریم ب��ه خانواده ها 
ببری��م و فکر می کنی��م خانواده ها ب��ا زیبایی ها، 
فواید و اثرات قرآن آش��نا ش��وند. این مهم یکی 
از عوامل جذب خانواده ها به مس��جد اس��ت که 
می تواند به واس��طه فعالیت های ویژه قرآنی اعم 
از روخوانی، حفظ، ترجمه و تفس��یر تحقق یابد.

وی در پاس��خ به این س��وال که چطور می ش��ود 
یک مسجد جمعیت زیادی پیدا کند و نوجوانان 
و جوان��ان از ای��ن رونق بهره ببرن��د، گفت: یکی 
از کارهای مهمی ک��ه باید برای حضور مردم در 
مسجد انجام شود داشتن برنامه های متنوع است. 
ب��ه نحوی که فرد وارد مس��جد می ش��ود نکته و 
مسئله ای را بیاموزد. این مهم می تواند به واسطه 
قرآن انجام ش��ود. نکته دوم حض��ور منظم امام 
جماعت در مس��جد است؛ بنده دیده ام مسجدی 
که ائمه جماعات به خاطر اش��تغال در مس��جد، 

الگو
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حضور ندارند تأثیر منفی در جمعیت می گذارد اما نظم امام جماعت در 
جمعیت هم تأثیرگذار است. 

بايد كاالهای ايرانی مصرف كنيم
حاج آق��ا نظم ده در پایان به نقش مس��جد در اقتص��اد مقاومتی هم 
اشاره کرد و افزود: امسال را که حضرت آقا سال اقتصاد مقاومتی، اقدام 
و عم��ل نامگذاری کردند من فکر می کنم مس��اجد در این زمینه نقش 
بسزایی را دارند. ائمه جماعت برای مردم این طور توضیح بدهند که ما 
بای��د کاالهای ایرانی مصرف کنیم. برای فرزندان دخترمان جهیزیه های 
ایرانی بخریم. شاید کیفیت نسبتا پایین تری به کاالهای خارجی داشته 
باشند اما با خرید کاالهای ایرانی ما هم از تولیدکنندگان داخلی حمایت 

کردیم و هم پول و سرمایه در کشور باقی می ماند.

بسيج پايگاه روح اهلل، 3000 عضو دارد
در ادامه با عبداهلل عبدی عضو هیئت امنا، مسئول فرهنگی و فرمانده 
پایگاه روح اهلل مسجدالنبی هم کالم شدیم؛ وی در این باره گفت: نزدیک 
به یک س��ال است که مس��ئولیت این پایگاه را برعهده دارم. بیش از ۳ 
هزارنفر عضو دارد که به مرور از سال 6٩ این عضویابی انجام شده است. 
در بسیج مهمترین نکته ای را که به جد دنبال می کنیم که بسیجیان ما 
تحصیالت خود را به س��طح عالی برسانند. وی خاطرنشان کرد: دومین 
رویکرد ما در پایگاه روح اهلل، اخالق مداری اس��ت. بنابر فرمایش حضرت 
آقا که فرمودند بس��یجیان بهترین اخالق را باید داش��ته باش��ند، بحث 
اخالق را در میان بسیجیان مان نهادینه کردیم تا این  نگرش ها در جامعه 
تأثیرگذار باش��د. به واسطه داش��تن اخالق و تحصیالت عالی و برگرفته 
از زمینه تخصصی ش��ان بتوانیم بهتر و گسترده تر به مردم خدمات ارائه 
دهیم. عبدی ش��اخص ترین فعالیت در بحث بسیج بحث قرآن و عترت 
دانس��ت و افزود: س��عی داریم ش��اخص ترین فعالیت در بسیج که بحث 
قرآن و عترت است، فعال بماند. امر به معروف و نهی از منکر را به طور 
ج��د دنبال کردیم و بحث های فرهنگ��ی نیز از مهمترین بخش های کار 
محس��وب می ش��ود. چرا که همین زمینه های فرهنگی در شرایط فعلی 

سختی روزگار جذب، راهگشاست.

پیامبر اس�الم وقتی به 
مدينه وارد شدند اولین 
پايگاه�ی را که احداث 
کردند مس�جد ب�ود و 
همه امور جنگی، مسائل 
فرهنگی و اقتصادی در 
همین مسجد پیگیری 
می ش�د. بن�ده اعتقاد 
دارم باي�د ما هم همان 
روش را پی�ش بگیريم 
و مس�جد را ب�ه عنوان 
فعالیت ه�ای  مح�ور 
و  خانوادگ�ی  ف�ردی، 
نهايتاً اجتماعی جامعه 

برگزينیم

بايد جوانان را در ميدان آلوده 
تبليغات دشمن، پای كار نگه داريم

وی اظه��ار کرد: امروز جوانان درگیر فضای 
مجازی هستند و دشمن با تبلیغات آلوده خود 
ب��ه دنبال تخریب این ذهن هاس��ت. به همین 
خاطر مس��ئولیت ما سخت تر از همیشه هست 
و می بایس��ت با برنامه های متنوع این اقش��ار 
نوج��وان و جوان را در فضای مذهبی مس��جد 
حتماً نیاز به ارتباط دوس��تانه دارد. برنامه های 
ج��ذاب و اردوهای ویژه فرهنگی و ورزش��ی و 
مسئولیت دادن به نوجوانان و جوانان بسیجی، 
این ه��ا را پ��ای کار نگ��ه دارند؛ البت��ه به این 
واسطه هم کار یاد می گیرند و هم تخصصی تر 
می ش��وند. عالوه بر آن، ارتقاء س��طح دینی و 
اعتقادی این نوجوانان و جوانان باعث می شود 
که ریش��ه دار بشوند و با وزش مالیم دشمن از 

مسیر منحرف نشوند.

جوانان خوش صدا را برای مداحی
 تربيت می  كنيم

فرمان��ده پای��گاه روح اهلل مس��جدالنبی ب��ا 
اش��اره به تربی��ت خوش صداها ب��رای قرائت 
دعا و مناجات، گف��ت: در فعالیت های داخلی 
مسجد سعی بر این اس��ت که از بین جوانان، 
خوش صداه��ا را ب��رای قرائت دع��ا و مناجات 
انتخ��اب کنی��م. ب��ه ص��ورت نوبتی م��داح و 
مناجات خوان پ��رورش می دهیم. ضمن اینکه 
برنامه های قرائت قرآن ش��بانه ترکیبی از افراد 
جوان و میانس��ال هس��تند و نوعاً کسانی که 
قرائت قرآن انجام می دهد حتماً باید مس��لط 

به تجوید و ترتیل باشد. 
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 چط�ور ش�د که ب�ه فکر عق�د جوانان در مس�جد 
افتاديد؟

ازدواج ی��ک امر مقدس و الهی اس��ت و در روایات آمده که 
اغلب اهل جهنم افراد عزب هس��تند. ل��ذا ما از حدود ١8-

١٩ س��ال پیش در مسجد، مسئله ازدواج را مورد توجه قرار 
دادیم تا در حد توانمان ش��رایط ازدواج را در مس��جد فراهم 
کنیم و افرادی که پایبندند، در مسجد عقد کنند. این سنت 
پسندیده ای اس��ت و پیامبر اسالم)ص(، حضرت علی)ع( و 
حضرت فاطمه)س( را در مس��جد عقد کردند و دستشان را 

در دست هم قرار دادند.
 کسانی که در مسجد عقد می کنند، جوانان همین 

مسجد هستند؟
اغلب بله، ولی برخی از جوانان که اصال نمی شناس��یم ولی 
از موضوع مطلع ش��ده اند، هم مراجعه می کنند. خودم هم 
جوانان مجرد را که می بینم پیشنهاد می دهم، زودتر ازدواج 
کنند و اینکه بیایند در مس��جد عقدش را بدون هیچ هزینه 

ای جاری کنم.
 بحث عقد در مس�جد خب کار جالب توجهی است 
ولی مش�کل اصلی جوانان، تهیه جهیزيه و پول خانه 

است. برای اين مشکل هم فکری کرده ايد؟
بحث تهیه جهیزیه که به ش��کل معمول در مس��جد انجام 
می ش��ود. برای تهیه مس��کن هم در شرایطی این کار انجام 
ش��ده اس��ت. اگر فردی مراجعه کند و شرایط الزم را داشته 
باشد و نداشتن مسکن مانع ازدواجش شده باشد برای تهیه 
پول رهن خانه از مس��جدی ه��ا و اهالی کمک می خواهیم 
و م��واردی بوده که حتی خانه ای ب��رای نیازمند خریداری 

شده است.
 برای اينکه انتخاب ها درس�ت انجام شود و زندگی 

ها دوام داشته باشد، چه کرده ايد؟
مش��اور آقا و خانم برای مش��اوره پی��ش از ازدواج و پس از 
ازدواج در مسجد حضور دارند و یکی از مشاوران هم به شکل 
تخصصی در این رشته تحصیل کرده است ولی بیشتر تالش 

می کنیم مشاوره ها بر اساس اصول دینی باشد.
 در برخی از مس�اجد برای همسان يابی، از جوانان 

ثبت نام می کنند. شما چنین برنامه ای نداريد؟
به ش��کل سازماندهی شده خیر ولی خوشبختانه توفیق 
این کار را داریم. دختر و پسرهای زیادی در این مسجد 
به هم معرفی شده اند. در کل معتقدم اگر مساجد در 
زمینه ازدواج فعال شوند بسیاری از مشکالت جامعه 
رفع می شود. متاس��فانه در برخی از مساجد حتی 
۳ وعده نماز هم اقامه نمی شود. مسجد باید برای 
آم��وزش و ازدواج جوانان برنام��ه ریزی کند. اگر 
مس��جد فعال باشد می تواند دست جوانی را که 
قص��د ازدواج دارد ولی پول ن��دارد، هم بگیرد. 
روحانی��ون و ائمه جماعات باید برای این موارد 
برنام��ه ری��زی کنند ولی وقتی ام��ام جماعت 
مسجد، ش��غل اداری دارد دیگر فرصتی برای 
این کارها ندارد. بسیاری از مشکالت اجتماعی 
با ازدواج بموقع جوانان قابل پیشگیری است و 

برای تحقق آن باید همه تالش کنند.
 با توجه به تجربه ای که داريد فکر می 
کنید ازدواج هايی که اينطور در مسجد 

انجام می شود، پايدارتر است؟
بله چ��ون اهداف طرفین الهی اس��ت، دوام 

گفت و گو با امام جماعت مسجد 
سجاد )ع( كه شرايط ازدواج جوانان 

را در مسجد فراهم می كند

عقــــد 
در محراب

محمد سیاح

حلقه وصل

جايگاه مس��جد و خانواده در اسالم آن چنان 
به ه��م پيونده خورده كه پيامب��ر اكرم)ص(، 
مراسم عقد ازدواج  فاطمه زهرا)س( و علی)ع( 

را در مسجد برگزار كردندو دست حضرت فاطمه )ع( را دردست 
حضرت علی)ع( گذاش��ته و برای آن دو دعا كردند.س��نتی 

مبارك كه متاس��فانه در جامعه اسالمی ما نهادينه 
نش��ده و فقط در برخی از مساجد، مانند مسجد 
ام��ام س��جاد )ع( در محل��ه مجيدي��ه امكان 
آش��نايی، مش��اوره و عقد جوانان وجود دارد. 
در آس��تانه روز ازدواج، ب��ا حجت االس��الم 

»نص��رت اهلل هاتفی« ام��ام جماعت اين 
مس��جد درباره اين اقدام و ازدواج گفت 

و گو كرده ايم.
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بیشتری دارد.
 يعن�ی دلیل اي�ن همه طالق و 
توقع و مش�کالت، نداشتن نگاه 

الهی است؟
بله نگاه الهی به زندگی نیست. برای 
ل��ذت ب��ردن از زندگی دنب��ال وهم 
هس��تند. اگر زندگی الهی شد، حتی 
زیر چادر هم ش��یرین می شود. یک 
روز مردی که ش��رایط مالی بس��یار 
خوبی داشت خاطره ای تعریف کرد: 
»س��اختمانی در محله ای خوش آب 
و هوا س��اخته ام که میلیاردی هزینه 
اش شده است. همسرم برای سفر به 
خارج رفته بود و من هم مقابل پنجره 
حی��اط را نگاه می کردم. س��رایدار و 
همسرش از اتاقک کوچکی که برای 
زندگی شان فراهم شده بیرون آمدند 
در حیاط نشس��تند برای خودش��ان 
چای می ریختند و می گفتند و می 
خندیدن��د. با خودم فک��ر می کردم 
االن من خوش��بخت هستم یا اینها؟ 
واقعا آنها از من شادتر بودند. من این 
همه پول داشتم ولی از آن لذتی نمی 

بردم.« 
ازدواج  ب�رای  اس�تخاره  ب�ا   

موافقید؟
توصیه بنده به تحقیق اس��ت. اگر در 
تحقیق به یقین برسید دیگر نیازی به 

استخاره نیست.
 زن و ش�وهرها ب�رای اختالف 
زندگی مش�ترک هم به مس�جد 

مراجعه می کنند؟
بله حتی ما خان��واده هایی داریم که 
مس��یحی هس��تند ولی وقتی بر سر 
موضوعی اختالف پیدا می کنند برای 
مشاوره به مسجد می آیند و ما هم با 
آموزه های اسالمی سعی می کنیم به 

رفع مشکل کمک کنیم.
 در چ�ه ايامی آم�ار ازدواج ها 

بیشتر می شود؟
در اعیاد و مناسبت های مذهبی

 حت�ی آنهاي�ی که ب�ه نظر می 
رس�د خیلی مذهبی نیستند هم 
دوست دارند روز ازدواجشان در 
سالروز ازدواج ائمه باشد. فکر می 

کنید دلیلش چیست؟
ش��اید جوان امروز ب��ه دلیل ضعف 
عملکرد برخی از افراد و مس��ئوالن 
و همچنی��ن برنامه ریزی اس��تعمار، 
نس��بت به دین بدبین ش��ده باش��د 
ولی ریش��ه ارزش ه��ای الهی که در 
وجودش از بین نرفته است. ببینید! 
خواه��ر زن تون��ی بلر در ش��رایطی 
تصمیم می گیرد مس��لمان ش��ود و 

این نش��ان می دهد همه انس��ان ها 
ج��ذب ذات الهی خود می ش��وند. 
جوانان جامعه ما ش��اید ظاهرشان را 
شبیه غربی ها هم درست کنند ولی 
باورها و عقایدی ناب در وجودش��ان 
دارن��د. اس��تعمار در ط��ول تاریخ از 
اسالم سیلی بسیاری خورده و برای 
تسلط بر ذهن جوان ما برنامه ریزی 
ک��رده و از طریق ماهواره و ش��بکه 
های مج��ازی هم به خوب��ی در راه 

رسیدن به هدفش تالش می کند.
 تف�اوت س�ن زوجی�ن ب�رای 

ازدواج در اسالم چقدر است؟
تفاوت سن در اس��الم مالک نیست، 

مالک هم کفو بودن است.
 گفته می ش�ود ک�ه مهمترين 
ه�دف ازدواج، آرام�ش و تکامل 
اس�ت ولی وقت�ی ش�رايط مالی 
مناسب نباش�د، نمی توان انتظار 
داش�ت زندگی مشترک به هدف 
خود ک�ه هم�ان آرامش اس�ت، 

برسد.
موافق نیس��تم! اگر گزینه الهی باشد 
و همس��ر به امر خدا تس��لیم باشد، 
آرام��ش وج��ود دارد. همس��ر ام��ام 
خمین��ی)ره( در خاطرات خود آورده 
اند که قبل از ازدواج، زندگی بس��یار 
مرفهی داشته اند و همه چیز برایشان 
فراهم ب��وده ولی در زندگ��ی با امام 
)ره( زندگی بس��یار ضعیفی را شروع 
کردن��د و حتی ق��درت خرید غذای 
باب می��ل نداش��تند و از لباس های 
کهنه برای بچه ها لباس می دوخت. 
آشپزخانه اش زیر پله ای یک متری 
بود ولی چون امر الهی را پذیرفته بود 
و نگاه��ش ب��ه ازدواج اینچنین بود، 
زندگی در همین ش��رایط هم برایش 

شیرین بود.
 ب�ه عن�وان کالم پايان�ی، يك 
راهکار بدهید برای ازدواج پايدار!

خداوند می فرماید در اس��الم بنایی 
دوست داشتنی تر و زیباتر از خانواده 
نیست. اگر زندگی بر پایه مبانی دینی 
آغاز ش��ود. باید همدیگر را برای خدا 
دوست داشته باش��یم. همدیگر را به 
اوج ارزش های الهی برسانیم. ببینید 
چ��ه لذتی م��ی برن��د آن زوجی که 
همدیگر را برای نماز صبح بیدار می 
کنند. با هم برای کمک به فقرا برنامه 
ریزی م��ی کنند و اهدافش��ان الهی 
است. این زوج دغدغه ثروت آنچنانی 
ندارند و اگر هم به آن برس��ند باز در 
راه خ��دا خرج می کنند و از آن لذت 

می برند.

زوجی که از محراب زندگی مشترکشان آغاز شد  

ازدواج در مسجد
»محمدس��عید اش��تری« و خانم »تبریزی« زوجی هستند که در 
مس��جد امام س��جاد )ع( عقد کرده اند ول��ی االن در آفریقای جنوبی 
زندگ��ی م��ی کنند و به همین دلیل گفت و گویمان ب��ا آنها از هزاران 
کیلومتر دورتر انجام می شود تا به عنوان یکی از اولین اهالی محل که 
پیوند آسمانی شان در محراب مسجد سجاد انجام شده، انگیزه شان را 
بدانیم و کمی هم از ازدواج های آن سوی دنیا بشنویم. »سعید اشتری از 
تماسمان کمی تعجب می کند ولی پس از لحظاتی می گوید: »همیشه 
آرزو داشتم در مس��جدی خطبه عقدم جاری شود که پدربزرگم یکی 
از بانی های آن بوده اس��ت. در حقیقت با رضایت همسرم و خانواده ها 
نیمه ش��عبان سال 8۵ خطبه عقد ما توسط حاج آقا هاتفی درمحراب 
این مس��جد جاری شد و شاید این بهترین تصمیم زندگی ام بود.وقتی 
آغاز زندگی در محراب باش��د، همه چیز رنگ و بوی معنوی می گیرد. 
اکنون حدود س��ه سال اس��ت که بنا به دالیل شخصی و خانوادگی به 
آفریقای جنوبی آمده ام. این کشور حدود ۵٢ میلیون نفر جمعیت دارد 
که دو میلیون نفر آن مس��لمان هستند. مراسم عروسی در این کشور 
کامال ساده و بدون هیچ تشریفاتی برگزار می شود و به سنت و اعتقادات 
کشورش��ان کامال مقید هستند.« او ادامه می دهد: »متاسفانه در ایران 
طی س��ال های اخیر تشریفات در مجالس و چشم و همچشمی خیلی 
زیاد شده است و همین منجر به سلب آرامش می شود. به نظرم اگر همه 
مساجد شرایط ازدواج در مساجد را فراهم و برای آنهایی که مشکالت 
مالی دارند شرایط مسکن و جهیزیه را فراهم کنند و راه و رسم زندگی 

مشترک را آموزش بدهند،بسیاری از مشکالت، رفع می شود.«

زوجی که توسط امام جماعت با هم آشنا شدند 

انتخاب در مسجد
»مهدی فرح آبادی« و خانم »برخورداری«اواخر سال ٩٤ به عقد 
یکدیگ��ر در آمده اند و خطبه عقد را هم حجت االس��الم هاتفی در 
مش��هد مقدس جاری کرده اس��ت. این زوج جوان از طریق مسجد 
امام سجاد )ع( با هم آشنا شده اند. فرح آبادی در این باره می گوید: 
»قصد ازدواج داشتم و همسری می خواستم که متدین باشد. حاج 
آقا هاتفی که خانواده خانم برخورداری را به خوبی می شناخت ایشان 
را معرفی کردند و از خواستگاری تا عقد در تمام مراسم همراهمان 
بودند. «خانم برخورداری هم اینطور توضیح می دهد: »من ازدواج به 
این شیوه را می پسندم. معتقدم خانواده ها هم بر گردن فرزندانشان 
حق دارند و باید در نظرات ما س��هیم باش��ند. پس از این آش��نایی 
ما در چهارچوب عرف و زیرنظر خانواده بیش��تر با هم آش��نا شدیم 
و بعد عقد کردیم. ابتدا مهریه بیش��تری پیش��نهاد شد ولی پس از 
صحبت های حاج آقا هاتفی به این نتیجه رسیدیم که ١٤ سکه مهر 
شود.«مهدی فرح آبادی، که پیش از ازدواج با حجت االسالم هاتفی 
به دفعات مشورت کرده و از این موضوع هم رضایت دارد، ادامه می 
دهد: »فعالیت بسیاری از مساجد به اقامه نماز محدود شده در حالی 
که می توان در مس��جد برای جوانان کالس های آموزشی و مهارت 
آموزی برگزار کرد، شغل فراهم کرد، همسر معرفی کرد و اگر شرایط 
مالی خوبی نداشته باشند در تهیه جهیزیه و مسکن کمک کرد ولی 

متاسفانه در این زمینه ضعف های زیادی وجود دارد.«
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مس��جد يكی از مقدس ترين مكان ها در اسالم است كه از اهميت ويژه ای 
برخوردار اس��ت. كاركردهای آن در زمينه های عبادی، سياسی، اجتماعی، 
فرهنگی، اخالقی و اقتصادی، نش��ان از اهميت مسجد در زندگی فردی و 
اجتماعی انسان است. يكی از اساسی ترين و مهم ترين نيازهای انسان، نياز به ازدواج است. 
ازدواج درس��ت و بهنگام، عالوه بر آن كه بر س��المت فرد تأثير مس��تقيم دارد، در سالمت 
جامعه نيز نقش بس��زايی دارد. آنچه امروزه اهميت دارد، تشويق جوانان به ازدواج درست 
اس��ت تا شاهد فروپاش��ی خانواده ها و آسيب های ناشی از آن نباشيم. در مقاله حاضر 
نقش مسجد در ازدواج بهنگام و آسان بررسی شده است. مسجد به عنوان يك پايگاه 
اجتماعی، بهترين مكان برای بسترس��ازی انديشه و فرهنگ سازی برای ترويج ازدواج 
آسان و بهنگام است. مسجد در فرايند ازدواج در هر سه مرحله پيش از انتخاب همسر، 
در فرايند انتخاب همسر و پس از انتخاب همسر می تواند مؤثر باشد. مسجد 
می تواند با معرفی مورد مناس��ب، نقطه آغاز خوبی برای ازدواج باش��د و 
ب��ا آموزش های پي��ش از ازدواج، آگاهی های الزم را به فرد ارائه دهد. 
مسجد می تواند با فرهنگ سازی و كمك های اقتصادی، موانع ازدواج 
جوانان را مرتفع سازد و پس از ازدواج نيز مهارت های الزم را به 
جوانان بياموزد. مقاالت و كتاب های متعددی درباره ازدواج و 
مسجد به طور جداگانه نوشته شده است؛ ولی تاكنون به رابطه 
اي��ن دو نپرداخته اند. در مقاله حاضر به كاركرد مس��جد در 
ازدواج آس��ان و بهنگام پرداخته شده و راه كارهايی در 

اين مورد نيز ارائه گشته است.

مساجد و فرهنگ 
ازدواج آسان
نگاهی به يكی از كاركردهای 

 مسجد كه در روزگار ما
كم رنگ شده

یکی از مس��ائل فردی و اجتماعی، مس��ئله 
ازدواج آس��ان و بهنگام جوانان اس��ت. مسجد 
به عن��وان اصلی ترین و مهم ترین مرکز تربیتی- 
فرهنگی، نقش بسزایی در شکل گیری و اجرای 
صحی��ح آن دارد. ب��ا نگاهی به آماره��ای ازدواج 
در کش��ور به این نتیجه می رس��یم که تأخیر در 
ازدواج، به طور فزاینده ای در حال پیش��روی اس��ت 
و انگیزه جوانان برای ازدواج رو به افول اس��ت.توجه 
به این مس��اله، اهمیت پرداخت��ن به بحث ازدواج 
بهن��گام را دوچن��دان می کن��د. بررس��ی نقش 
مس��جد در ازدواج جوانان و تسهیل آن، بی شک 
راهکاری برای پیش��گیری و جلوگیری از تأخیر 
در ازدواج جوانان و پرهیز از آس��یب های ناشی از 
آن اس��ت.در مقاله حاضر کارکرد و نقش مساجد 
در امر تس��هیل ازدواج جوانان بررسی ش��ده است و 
سعی شده به سؤاالت زیر پاسخ داده شود:سؤال اصلی: 
مس��اجد چه نقش��ی در ازدواج آسان و به هنگام ایفا 
می کنند؟س��ؤاالت فرعی: ازدواج به هنگام و آس��ان 
چگونه ازدواجی است؟ مسجد چه جایگاهی در اسالم 

دارد؟ کارکردهای مسجد در فرایند  ازدواج چیست؟

جايگاه مسجد در اسالم و كاركردهای آن
مس��جد اولین پایگاه اجتماعی بود که پیامبر)ص( پس از 
هجرت به مدینه بنا نهاد. شکل گیری مساجد از مصادیق بارز 
جامعه اسالمی اس��ت. کارکرد مساجد در تمامی عرصه های 

محمدمهدی عباسی آغوی- زینب عباسی آغوی

فرهنگ
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جامعه اسالمی، سبب توسعه و گسترش فرهنگ 
و تمدن اس��المی بوده است. مساجد، قلب تپنده 
حی��ات اس��الم و کان��ون و مح��ور فعالیت های 
جامع��ه اس��المی است.مس��جد درعین حال که 
عبادتگاه مسلمانان اس��ت، تفاوت های اساسی با 
عبادتگاه های س��ایر ادیان دارد. محمد س��لیمان 
تاکیوچی، عضو جامعه قوم شناسی ژاپن در پاسخ 
به این سؤال که چرا از میان تمامی مذاهب خاور 
دور و خاورمیانه، دین اسالم را پذیرفته و مسلمان 
شده است، در مقاله ای می نویسد: »... مذهب بودا 
و مسیحیت، عالیق معنوی را از عالیق مادی جدا 
کرده و انس��ان را به کناره گیری از جامعه ترغیب 
می کن��د. بعضی از فرقه های بودایی و مس��یحی، 
معبدها و صومعه ه��ا را در کوه ها و اماکن دور از 
دسترس جامعه بنا می کنند؛ اما در اسالم مساجد 
در قل��ب اجتماعات، در روس��تاها و ش��هرها بنا 
می شود و نیایش با جماعت و در خدمت جامعه، 
مورد تقدیر اس��ت. من اطمین��ان دارم این زمان 
بهترین فرصت برای اشاعه اسالم در ژاپن است«. 

كاركردهای مسجد در فرايند ازدواج
یک��ی از آث��ار ف��ردی انس با مس��جد، تقوا و 
پرهیزکاری اس��ت. انسان متقی، شهوات خویش 
را کنترل می نماید و نیازهای خود را از راه حالل 
پاسخ می دهد. همین امر، خود انگیزه برای ازدواج 
است. داستان ازدواج یکی از اصحاب پیامبر)ص( 
به نام جوبیراز آن جمله است. تقوا و ایمان جوبیر 
در س��ایه اسالم و انس با مسجد سبب شد، مورد 
مناسبی از جانب پیامبر)ص( به او معرفی شود و 
مقدمات تشکیل خانواده برایش تسهیل گردد و 

تمام این امور از مسجد آغاز شد. 
آماده س��ازی و ایجاد رش��د و بلوغ الزم یکی 
دیگر از فواید انس با مسجد است. طبق تحقیقات 
انجام ش��ده، جوانان��ی که انس با مس��جد دارند، 
کم تر از س��ایر جوانان در محیط های ناسالم قرار 
می گیرن��د. این جوانان کم تر به س��مت ماهواره 
و روابط نادرس��ت رومی آورند. همین امر س��بب 
می شود بلوغ جنسی و بلوغ عقلی و فکری جوانان 
تا حدی منطبق و یا نزدیک به هم باشد و جوان 
دچار بلوغ زودرس و مشکالت ناشی از آن نگردد.

نقش فرهنگی مس��جد در رش��د جوان��ان برای 
آمادگی ازدواج بر کس��ی پوشیده نیست. معرفت 
دینی در مس��اجد افزایش می یابد و کسی که بر 
اس��اس روایات دینی، مورد رضای��ت و امانت دار 
باش��د، یعن��ی در حوزه ش��ناخت و رفت��ار تعبد 
داش��ته باشد، شایسته ازدواج است.جوانانی که با 
مس��جد ارتباط دارند، قائل به تفکیک جنسیتی 
هستند. و کم تر گرفتار روابط نادرست می شوند. 
همین مسئله سبب می شود اطالعات جامع تری 
نسبت به جنس مخالف و ازدواج پیدا کنند؛ زیرا 
عاقالنه و به دور از احساس��ات این ش��ناخت را از 
طریق مجالس و محافل مذهبی کسب می کنند. 
از طریق مساجد می توان ازدواج آسان را نهادینه 
کرد. ارتباط با مسجد و شرکت در محافل، سبب 

می ش��ود نگرش خانواده ها نس��بت به ازدواج نیز 
عوض ش��ود و برخی رسوم دست وپاگیر را حذف 
کنند.مس��جد عالوه بر این که در زندگی فردی و 
خانوادگی انس��ان اثر دارد، در زندگی اجتماعی و 
جامعه نیز مؤثر اس��ت. مسجد مکانی است برای 
تربیت فرهنگی و تبلیغ دین. اگر افراد آگاهی های 
الزم را از طریق مسجد کسب کنند و در زندگی 
خود پیاده نمایند، جامعه نیز متحول خواهد شد.

در فرايند همسرگزينی
در بخش کارکرد فردی مس��جد بیان شد که 
یکی از نقش های اساس��ی مسجد، آگاهی بخشی 
و آموزش اس��ت. ازجمل��ه آموزش ه��ای الزم و 
ضروری که باید به جوانان داد و مسجد می تواند 
پایگاه مناس��بی برای این آموزش باشد، انتخاب 
مالک های مناس��ب انتخاب همس��ر است.یکی 
از کارکردهای مس��جد در زمینه ازدواج، معرفی 
مورد مناسب برای فرد است. مسجد یک اجتماع 
کوچک اس��ت که مردم در آن جمع می شوند و 
با یکدیگر آش��نا می گردند. همی��ن امر می تواند 
زمینه آش��نایی برای ازدواج را فراهم کند. عالوه 
بر آن، امام جماعت با ش��ناختی که از مخاطبان 
خود پیدا می کند، می تواند مورد مناسب را برای 
ازدواج ب��ه جوان معرفی نماید و ش��رایط ازدواج 
را تس��هیل کند. یک��ی از کارکردهای مس��جد، 
کمک به ش��ناخت فرد مورد نظر اس��ت. تحقیق 
از امام جماعت و مردمی که به مسجد رفت وآمد 
می کنند، می تواند تا حدی شناخت حاصل کند. 
در رساله حضرت امام)ره(آمده است: »مستحب 
اس��ت انس��ان با کس��ی ک��ه در مس��جد حاضر 
نمی ش��ود، غذا نخورد و در کارها با او مش��ورت 
نکند، همسایه او نشود و از او زن نگیرد و به او زن 
ندهد«. )موسوی الخمینی، ١۳6٢، مسئله 8٩7( 
مس��جد می تواند نقش بس��زایی در براندازی 
رس��وم غلط در این دوران داشته باشد. بسیاری از 
مش��کالت ارتباطی زن و مرد، از دوران عقد آغاز 
می شود و در همین دوران قابل پیشگیری است. 
بیش��ترین طالق در کشور در س��ال اول ازدواج 
اتف��اق می افتد و این یعنی ی��ا انتخاب غلط و یا 
ناس��ازگاری در دوران عقد. مسجد و مسجدی ها 
می توانن��د با ارائه ش��ناخت کافی ب��ه جوانان و 
خانواده های آنان، مانع معضالت ناش��ی از روابط 

غلط در دوران عقد شوند.
نگاهی به نحوه برگزاری مراس��م عقد حضرت 
عل��ی)ع( و فاطمه زهرا)س( نش��ان می دهد که 
حضرت پیامب��ر)ص( تبرکاً خطب��ه عقد این دو 
بزرگ��وار را در حض��ور مردم با تش��ریفات خاص 
خواندن��د که خود نوعی فرهنگ س��ازی اس��ت. 
مس��یحیان نیز ازدواج خود را در کلیساها برگزار 
می کنن��د. از پیامب��ر)ص( نقل ش��ده اس��ت که 
می فرمایند: »ازدواج را آشکارا و در مساجد برگزار 
کنید.« برخی از مس��اجد مانند مسجد مالزی و 
اندونزی، به پیروی از پیامبر اکرم)ص( بخشی را 

به برگزاری مراسم عقد اختصاص داده اند. 

خالصه اینکه مس��جد در اس��الم تنها یک مکان 
و محل برای جمع ش��دن مس��لمانان نیس��ت، بلکه 
مرک��زی برای تنظیم رابطه مس��لمانان با خدا، رابطه 
ب��ا خود و مدیریت رابطه با دیگران اس��ت. ازدواج که 
بهترین بنا و س��ازه معنوی در اس��الم است، در بُعد 
رابطه با دیگران از بهترین سازه ظاهری اسالم، یعنی 
مس��جد اثر می پذیرد؛ هم پیش از اق��دام به ازدواج و 
ه��م در فرایند آن و هم پس از انتخاب همس��ر.پیش 
از ازدواج، همان گونه که در صدر اس��الم گاهی نقطه 
آغاز برای ازدواج، مس��جد بود، مناس��ب اس��ت ائمه 
جماع��ات و نمازگزاران با شناس��ایی عوامل بازدارنده 
در اق��دام جوانان به ازدواج به مقابله با آن ها بپردازند. 
به عنوان مثال، اگر ترس از مس��ائل اقتصادی است، با 
تروی��ج فرهنگ قناعت و ت��وکل و معرفی نمونه های 
عینی آن در بین نمازگ��زاران، انگیزه اقدام به ازدواج 
را در جوانان افزایش دهند. دوس��تی هایی که در بین 
جوانان مسجدی اتفاق می افتد، می تواند زمینه رشد 

عاطفی آن ها را فراهم کند. 
مس��ئولیت هایی که جوانان در مسجد می پذیرند، 
زمینه رشد اجتماعی آن ها را فراهم می کند که این ها، 
پیش ش��رط ازدواج موفق خواهند بود.الزم اس��ت با 
دعوت از کارشناسان متخصص و متدین در مساجد و 
محافل مذهبی، شناخت های الزم در زمینه نقش های 
همسری و ویژگی های دو جنس به جوانان ارائه شود 
تا بهتر آماده ازدواج گردند. این جلسات با موضوعات 
جزئی درباره مس��ائل ازدواج، می توان��د رفته رفته به 
تغییر نگ��رش خانواده ها جهت آسان س��ازی ازدواج 
منجر شود. برجسته کردن خانواده هایی که در ازدواج 
س��خت نمی گیرند، گاهی در راس��تای همین هدف 
اس��ت.ایجاد و تقویت کتابخانه های مساجد و مسابقه 
کتاب خوان��ی و هدیه کتاب های مرب��وط به ازدواج و 
انتخاب همس��ر، به انتخاب مالک های درست کمک 
می کند. دعوت از افرادی که زندگی خانوادگی موفقی 
دارند، تا دوستانه مالک هایشان را برای جوانان بگویند 
و حت��ی افرادی ک��ه طالق گرفته ان��د و بازگو کردن 
این که چه مالک های اش��تباهی داشته اند، می تواند 

راهگشای انتخاب جوانان باشد.
در هر مس��جد باید افراد معتمد و متدین دفتری 
برای نوش��تن نام پس��ران و دختران آم��اده ازدواج، 
داشته باش��ند و به همان س��نت گذش��ته موردهای 
مناسب را با دقت و تأمل به هم معرفی کنند. این گونه، 
مس��جد خود نقطه امنی برای ش��روع خواستگاری و 

سپس تحقیق و بررسی مورد است.
تجربه برگزاری جلسات مشاوره در برخی از هیئات 
مذهبی نشان داده است که حتی افراد غیرمذهبی هم 
برای خدمات مش��اوره ای مراجعه کرده و ازجمله در 
انتخاب همسر از مشاوران امین و دانا بهره می گیرند. 
صندوق ه��ای قرض الحس��نه مس��اجد و کارگاه های 
مرتبط با مسجد، می تواند در زندگی اقتصادی جوانی 

که همسر انتخاب کرده، کمک خوبی باشد.

 نتیجه گیری
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اغراق نكرده ايم اگر كه بگوييم كم كاری های مان در حوزه ازدواج، راه را برای فرصت طلبان كامال 
هموار كرده است. تا چند سال پيش رمال ها و فالگيرها پول می گرفتند تا بخت گشايی كنند حاال 
سايت های همسريابی و گروه های مجازی هم به آن اضافه شده است! هر چه بازار ازدواج سردتر می 

شودبازار اين افراد و شبكه ها، داغ تر می شود. 

هنوز مسئوالن درگیر این بودند که آیا سایت های 
همسریابی باشد یا نباشد و اینکه اگر باشد، چطور آنها را 
ساماندهی کنند و جواز بدهند، که چندین شبکه جدید 
هم از راه رسید! حاال جوانان از سایت های همسریابی 
کمتر ح��رف می زنند چ��ون بح��ث روز، کانال های 
مجازی اس��ت. مانند بنگاه عروسی تلگرامی که اخیرا 
راه افتاده اس��ت. موضوعی که چند وقت پیش س��وژه 
روزنامه  ای شد و به آن پرداخت. طبق آن گزارش، نام 
این کانال، خواستاگرام است اما اگر در خواستاگرام به 
دنبال نیمه گمشده تان می گردید باید بین ٢٠ تا ٤٠ 
هزار تومان ناقابل هزینه کنید. ش��اید در نگاه اول این 
مبلغ خیلی ناچیز به نظر برس��د ولی باید دید که بعدا 
چه هزینه هایی روی دوشمان می گذارد. البته حضور 
چنین گروه هایي در دنیا مرس��وم اس��ت. گروه هایي 
که زنان و مردان جوان در آن با هم آش��نا مي ش��وند 
و در صورتي که معیارهایش��ان براي زندگي مشترک 
با هم همخواني داش��ته باشد، ازدواج مي کنند. مانند 
نسرین که ایراني مقیم انگلستان است و از طریق یک 

گروه اینترنتي به نام دوستان ایراني با همسرش سینا 
 آشنا ش��ده و ازدواج کرده است. او به خبرنگار روزنامه 
مي گوید: »از ابتدا قصدم ازدواج بود و مي خواس��تم با 
مرد ایراني هم ازدواج کنم. دوستانم هم گروه را درست 
۵ س��ال پیش معرفي کردند و عضو ش��دم. حدود ٢٠ 
پوند حق عضویت پرداخت کردم و بعد هم با همسرم 
آش��نا ش��دم و ازدواج کردیم؛ اما مسئله اي که در این 
گ��روه ها وجود دارد، این اس��ت که هیچ دروغي از دو 
طرف نخواهید ش��نید و اگر کوچک ترین دروغي هر 
کدام بگویند، پیگرد قانوني دارد و حتي ممکن است هر 
کدام از آنها به زندان بیفتند؛ یعني همه چیز س��فت و 
سخت کنترل مي شود، براي همین خیالم راحت بود.«

هزينه خواستاگرام
اینکه در گروه های مجازی ما اعضا چقدر راست یا 
دروغ می گویند به نظر خیلی قابل کنترل نیست و اگر 
دروغی مطرح شود و حتی اثبات هم شود خیلی قابل 
پیگیری نیست. اما برسیم به اصل ماجرا که بحث پول 

اس��ت! مثال در همین کانال خواستاگرام شرایط ثبت 
نام مختلف است؛ با پرداخت ٢٠هزار تومان، محیطي 
با عنوان »اتاق خواس��تاگرام« ساخته مي شود، به این 
طریق امکان مذاکره شما با شخص مد نظر فراهم مي 
شود. در این روش ما نظر طرف مقابل را جویا نخواهیم 
شد و شبکه ازدواج هیچ مسئولیتي مبني بر پذیرفتن 
یا نپذیرفتن، همچنین مذاکره کردن یا مذاکره نکردن 
ط��رف مقابل نخواهد داش��ت. در این روش در صورت 
مذاکره نکردن هزینه مسترد نخواهد شد. اما راه دیگر، 
کمی گران تر اس��ت؛ ب��ا پرداخت ۳٠ هزار تومان قبل 
از ساخت اتاق خواستاگرام، ضمن ارسال مشخصات و 
عکس ش��ما، نظر طرف مقابل پرسیده مي شود و در 
صورت مثبت بودن نظر طرف مقابل، اتاق خواستاگرام 
تشکیل مي گردد. اگر طرف مقابل نپذیرفت، مي توانید 
فرد دیگ��ري را انتخاب نمایی��د! راه های دیگری هم 
وجود دارد که هزینه بیشتری دارد ولی گفته می شود 
اولین دیدار شما حتما باید در موسسه یا با هماهنگي 

موسسه انجام شود.

آمار و ارقام
در میان عکس ها و شرایطي که دختران و پسران 
براي ازدواج در گروه تلگرامي خواستاگرام درج کرده 
اند، آگهي س��میناري براي روز جمعه به نام صندلي 
س��فید هم به چش��م مي خورد و همین طور نشاني 

بیراهه ای برای وصل
پای ازدواج به فالگيری و فضای مجازی هم باز شده است

مهريه های فانتزی

بدون تعارف عرض م��ی کنم اگر خدای نکرده پایش بیفتد خانم ها 
مهریه ش��ان را م��ی گیرند، خوب هم می گیرند و اصال حق ش��رعی و 
قانونی ش��ان هم هست،  پس درس��ت تصمیم بگیرید و  زمانی که می 
خواهید مهریه را تعیین کنید و داغ هستید به این فکر کنید که مهریه 
حق شرعی و قانونی زن و عندالمطالبه است. همین چند وقت پیش در 
دادگاه خانواده با زوجی آشنا شدیم که خانم مهریه اش را که ۵٠کیلو پر 
مگس بود، به اجرا گذاشته بود! مرد بیچاره هم به قاضی می گفت:»آقای 
قاضی دلم خوش بود همسرم طالی زیاد مهر نکرده و گفتم پر مگس هم 
به دردش نمی خورد و قبول کردم اما نمی دانستم مهریه اش را به اجرا 
می گذارد! حاال من بخاطر نداشتن پر مگس باید زندان بروم؟!«خالصه 
کالم اینکه اگر سری به دفترخانه ها، دادگاه ها و زندان ها بزنید، متوجه 

می شوید که مهریه را کی داده و کی گرفته است.

فال و جوانان دم بخت

انگار هرچه می گذرد و شهرنشینی و استرس ها و مشکالت بیشتر می 
ش��ود مردم بیش��تر از فالگیری برای امیدوار کردن خود به شرایط بهتر و 
امثال آن روی می آورند و همین موضوع س��بب شده تا بازار فالگیران داغ 
باشد. فالگیرانی که با قهوه و چای و کارت های تاروت و امثال آن سر و کار 
دارند بیشتر در شمال شهر برای خودشان کاسبی راه انداخته اند و آنهایی 
که با حروف و اعداد و طلسم و دعا سر و کار دارند هم در جنوب؛ اما اینها 
یک وجه مشترک دارند، اینکه بیش��ترین مشتریانشان خانواده دختران و 
پس��ران دم بخت هستند. بسیاری از مشتریان وقتی پول های هنگفتی به 
این افراد ش��یاد می دهند تا آینده روشن فرزندشان ته فنجان و تاس های 
رمال رقم بخورد و نتیجه نمی گیرند علیه آنها ش��کایت می کنند تا بلکه 
پول هایی که هدر داده اند را پس بگیرند. پس بهتر است به توصیه قضاتی 

که با چنین پرونده ایی درگیرند گوش کنید و پول هایتان را هدر ندهید.

وظايف ما
به  است  تلنگری  ها  این  تمام 
وظایف ما در قبال ازدواج و آموزه 
فعالیت  شاید  مان.  دینی  های 
مساجد  شده  حساب  و  دقیق 
بتواند بسیاری از خالء ها را در 

زمینه ازدواج پر کند.

محمد سیاح تأمل
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سایتي که متعلق به همین کانال تلگرامي است؛ بنگاهي که ازدواج دختران و پسران را 
جوش مي دهد. با سرزدن به سایتي که اولین بانک اطالعاتي مجردین کشور نام دارد، 
مي ش��ود تعداد اعضا و متقاضیان ازدواج را از طریق این سیستم هم پیدا کرد. ۳٩ نفر 
زیردیپلم، ٤۳7 نفر دیپلم، ۳١۳ نفر فوق دیپلم، هزارو ٤٠٩ نفر کارشناس��ي، 7٢٤ نفر 
کارشناسي ارشد، ١١٤ نفر دکترا و ٢۳ نفر پزشک عمومي، ١۳ نفر پزشک متخصص و 
پنج هزارو ٩7٩ نفر هم بدون اطالعات عضو هستند. جالب اینجاست که این افراد نسبت 
به سابقه ازدواج هم تفکیک شده اند.بدون سابقه ازدواج دوهزارو ٢٤8 نفر، متارکه کرده 
در دوران عقد ١١6 نفر، متارکه کرده بدون فرزند ۳٠١ نفر، متارکه کرده با فرزند ۳۳7 

نفر و داراي سابقه فوت همسر ۵۳ نفر هستند.

تهديدها
مدیری��ت ای��ن بانک اطالعاتي ادعا م��ی کند که دارای مجوز اس��ت اما در تماس 
خبرن��گار روزنامه با وزارت ورزش و جوانان، فعالیت این مرکز مورد تایید قرار نگرفت. 
اما نظرسیدحسن موسوي چلک، مددکار اجتماعي، نیز درباره معایب و محاسن ازدواج 
اینترنتي قابل تامل است: »این افراد در اینترنت و فضاي مجازي دنبال آمال و آرزوهاي 
خودش��ان هس��تند و طبیعي است که در این فضا یک فرد مي تواند تجربه آشنایي با 
افراد مختلف را بارهاوبارها و حتي هم زمان داشته باشد و در ارزیابي هماهنگي مالک 
هاي طرف مقابل با خود براي ازدواج دچار نوعي سردرگمي شود که انتخاب را سخت 
تر مي کند. عالوه براین در برخي از موارد این ارتباطات که ماه ها بدون هیچ آشنایي 
واقع��ي به طول م��ي انجامد، مي تواند فرد را درگیر واقعیت هاي س��اختگي کند. در 
نهایت اینکه در ظاهر ممکن اس��ت استفاده از این فضاها براي همسریابي آسان ترین 
راه تش��کیل زندگي مشترک باشد اما واقعیت این است که اگر این نوع ارتباط با بلوغ 
عاطفي طرفین همراه نباشد مي تواند آسیب هاي جدي اي را از نظر عاطفي و رواني 

براي جوانان داشته باشد.«

خواستگارهای قالبی

این روزها که بازار ازدواج کساد است و جوانان در همین بازار 
خ��راب همه دنب��ال فردی ایده آل و بی نقص هس��تند، برخی 
آقای��ان کالهبردار با این ادعا ک��ه ثروتمند و دارای تحصیالت 
عالیه هستند به خواس��تگاری دختران خانواده های متمول 
می روند اما پس از خواس��تگاری و قبل از اینکه شناسنامه 
ش��ان مهر بخورد به بهانه های مختلف از دختر و خانواده 
اش پ��ول های میلیونی می گیرند و متواری می ش��وند. 

چنی��ن پرونده هایی هر از گاه��ی در مراجع انتظامی 
و قضایی تش��کیل می شود و چندی پیش هم یکی 
از همین خواس��تگارهای قالبی توسط پلیس آگاهی 
دس��تگیر ش��د و به چند فقره کالهبرداری به همین 

روش هم اعتراف کرد. 

هشدار پلیس فتا به شهروندان

  كالهبرداری از طريق
 سايت های همسريابی

رئیس پلیس فضای تولی��د و تبادل اطالعات انتظامی 
درباره اس��تفاده ش��هروندان از س��ایت ه��ا و کانال های 
دوس��ت یابی یا همسر یابی و خطرات احتمالی آن هشدار 
داد. س��رهنگ اکبر امینی گف��ت: با افزای��ش روز افزون 
اس��تفاده از اینترنت در برقراری ارتباطات دوستانه، سایت 
ها و کانال های دوست یابی و همسریابی جایگاه ویژه ای 
در بین جوانان در اقصی نقاط دنیا، به ویژه کشور ایران پیدا 
کرده است. وی اضافه کرد: افراد جوان در این سایت ها به 
دنبال دوستانی هستند که ویژگی های مشابه با خودشان 
را داش��ته باش��د و حتی در برخی موارد به دنبال شریک 

زندگی آینده خود هستند.
امین��ي افزود: کالهب��رداران برای رس��یدن به مقاصد 
خود این س��ایت ها را نیز مورد هدف گ��ذاری قرار داده و 
با ترفندهای زیرکانه، ارتباط احساسی با افراد برقرار کرده 
و از طری��ق این ارتب��اط، پول و اطالع��ات هویتی افراد را 
مورد س��رقت قرار می دهند.وی اظهار کرد: کالهبرداران 
با ایجاد پروفایل ه��ای جعلی به دروغ از هویت افراد قابل 
اعتماد همانند پرسنل نظامی، مددکاران و سایر متخصصان 
استفاده می کنند.رئیس پلیس فتاي همدان بیان کرد: این 
کالهبرداران از شبکه های اجتماعی و ایمیل برای برقراری 
تماس با قربانیان خود استفاده کرده و در مرحله بعد برای 
معارفه با آنان تماس تلفنی برقرار می کنند.سرهنگ امینی 
افزود: افراد کالهبردار در ارتباطات اولیه احساس��ات قوی 
ب��ه طعمه خود ابراز کرده و به آن ها پیش��نهاد می دهند 
ارتباطش��ان را از داخل وب سایت به کانال های شخصی 
ت��ری همانند تلفن و ایمیل انتقال دهن��د.وی اظهار کرد: 
بس��یاری از آنان برای به دست آوردن عالقه و اعتماد افراد 
اقداماتی نظیر اس��تفاده از کلمات عاش��قانه، به اش��تراک 
گذاش��تن اطالعات شخصی و ارسال هدایا برای شما برای 
چند ماه انجام می دهند.وی تاکید کرد: بعد از به دس��ت 
آوردن اعتماد و کاهش مقاومت طعمه مورد نظر، آنان از 
مخاطب به صورت ماهرانه و مستقیم درخواست پول، 
هدیه و جزئیات کارت اعتباری بانکی می کنند و 
در برخی موارد نیز درخواس��ت ارس��ال تصاویر و 
فیلم های شخصی را خواهند داشت. رئیس پلیس 
فتا برای جلوگیری از به دام افتادن توسط 
این گونه افراد اظهار کرد: افرادی را که 
در س��ایت های مجازی مالقات می 
کنید، نمی توانند ش��ریک زندگی 
خوب��ی برای ش��ما باش��ند چون 
بسیاری از افراد هویت واقعی شان 
را ابراز نمی کنند.سرهنگ امینی 
اضافه ک��رد: اگر ب��ا فردی 
در این س��ایت ها ارتباط 
برقرار کردی��د، در مورد 
اطالعاتی که به شما می 

دهد، تحقیق کنید.
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بحران
آمارها زنگ خطر را 

برای جامعه به صدا درآورده است

 سقوط ازدواج
و صعود طالق

جوان تا دست چپ و راستش را می شناخت 
بزرگ ترها برايش آس��تين ب��اال می زدند و 
سوروسات عروسی راه می انداختند. به ندرت 
امكان داشت سن دختر و پسری از 20 سال 
بگذرد و مجرد مانده باش��د. به مرور زمان و با صنعتی شدن 
جوامع و تجددگرايی، س��ن ازدواج باال رفت و دوام زندگی ها 
پايين آمد. آمار طالق به س��رعت از ازدواج پيش��ی گرفت و 
اكنون در نقطه ای ايستاده ايم كه ديگر هر چه تالش كنيم، 
ب��از هم نم��ی توانيم رواج بی بند و ب��اری در جامعه را انكار 
كنيم. برای رسيدن به اين نقطه، دشمن تالش زيادی كرد و 
هزينه های سنگينی صرف شد ولی آيا ما هم به همان اندازه 
برای حفظ خان��واده ها و جوانانمان تالش كرده ايم؟ نگاهی 
به اين آمار نش��ان می دهد شرايط اصال رضايتبخش نيست 
ولی دردی كه گريبانمان را گرفته تا حد و حدودی با كمك 
مس��اجد قابل درمان است. گزارش پيش رو به آمار و ارقام و 

برخی از راهكارها پرداخته است.

مسکن موقت

مش��کالت مالی در حالی تبدیل به س��دی بلند در برابر ازدواج 
ش��ده است که قانون تسهیل ازدواج که درتاریخ ٢7 آذرماه 8٤ به 
تصویب مجلس رسید و در تاریخ 7 دی ماه همان سال مورد تأیید 
ش��ورای نگهبان قرار گرفت هنوز به درستی اجرا نشده است. طبق 
این قانون دولت موظف شده است با استفاده از امکانات دولتی یا با 
کمک خّیران مسکن ساز، مسکن موقت را به مدت ۳سال و به شکل 
رایگان در اختیار زوج های جوان قرار دهد. این قانون اجرا نشد ولی 
مساجد می توانند خّیران و واقفان را به این حوزه هدایت کنند تا 
در عین حفظ آبرو، امکانات و مسکن موقت زوجین را فراهم کنند.

کمک هزينه زندگی

طبق قانون، دولت موظف اس��ت به زوج های جوانی که هیچ کدام  دارای 
ش��غل نیستند، به مدت دوس��ال کمک هزینه زندگی پرداخت کند و بعد از 
شاغل شدن آنها این مبلغ را به تدریج پس بگیرد. افزایش مستمری سربازان 
و دانشجویان متأهل و تهیه خوابگاه برای دانشجویان متأهل بخش دیگری از 
وظایفی بود که مجلس در این قانون برای دولت مشخص کرد و می توانست 
ت��ا حدی انگی��زه ازدواج را باال ببرد اما خیلی جدی پیگیری و اجرا نش��ده 
است. در این مورد نیز می توان از کمک مسجدی ها و خّیران استفاده کرد 
و همانطور که خّیران مس��جدی نیازمندان را شناسایی و کمک می کنند، 

مجردهایی را حمایت کنند که به دلیل مشکالت مالی ازدواج نکرده اند. 

محمد سیاح
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ازدواج از نگاه آمار
سال ٩٤ حدود 7٢ هزار و ٩۳۳ ازدواج میان 
مردان ٢۵ تا ٢٩ س��اله و زنان ٢٠ تا ٢٤ س��اله 
ثبت ش��ده است. سن ازدواج دامادها بین ٢٠ تا 
٢٤ و س��ن عروس ها بین ١۵ تا ١٩ س��ال. اما 
نگاهی بیندازیم به آم��ار مجردها. آمارها حاکی 
از آن اس��ت که ح��دود ١١ میلیون و ٢٤٠ هزار 
دختر و پس��ر در س��ن ازدواج هستند که از این 
تعداد ۵ میلیون و ۵7٠ نفر پس��ر و ۵ میلیون و 
67٠ نفر دخت��ران مجردند. از طرف دیگر، یک 
میلی��ون و ۳٠٠ هزار نفر از مجردها بیش از ۳۵ 
س��ال س��ن دارند که ۳٢٠ هزار نفر از این آمار 
را مردان تش��کیل می دهند. اما آمار دیگری که 
زنگ خطر را به صدا در آورده، این است که ١۵٢ 
هزار نفر مجرد باالی ۵٠ س��ال داریم که به سن 
تجرد قطعی رسیده اند. اما این تاخیر در ازدواج، 
خط��رات زیادی برای ف��رد و جامعه دارد که در 

ادامه به آن می پردازیم.

عواقب تاخير در ازدواج 
بررس��ی ها حاک��ی از آن اس��ت ک��ه میان 
ارتکاب ج��رم و ب��اال رفتن س��ن ازدواج رابطه 
مس��تقیم وج��ود دارد. روانشناس��ان معتقدند 
هنگامی که انگیزه های قوی نظیر امیال غریزی، 
 تولیدمثل، استقالل زیستی و تشکیل خانواده به 
وسیله موانعی س��رکوب شوند، احساس ناکامی 
رخ می ده��د و احس��اس، ش��خصیت و هوی��ت 
فرد را زیرس��لطه برده و به تدری��ج تمامی ابعاد 
وج��ودی ف��رد را در برمی گیرد. از س��وی دیگر 
افزایش س��ن ازدواج و عدم ارضای امیال غریزی 
به شکلی درست، س��بب شکل گیری عقده های 
روانی و انباش��ت آنها در شخصیت فرد می شود 
و عصبیت ه��ای روح��ی، طغیانگری، احس��اس 
پوچ��ی و حتی میل به خودکش��ی مج��ال بروز 
می یابند. نکته مهم اینکه روابط نامش��روع پیش 
از ازدواج ه��م نه  تنها به ارض��ای کامل و جامع 
منجر نمی شود بلکه به دلیل غیراخالقی بودنش 

عصبیت ها را تشدید هم می کند.

فوايد اخالقی ازدواج
افزایش امنیت درونی، بازیابی ش��خصیتی و 

حتی رفع برخی مش��کالت ذهنی و روانی، بلوغ 
ف��ردی و اجتماعی، افزایش مه��ارت و انگیزه و 
تولی��د ثروت می تواند پیامده��ای ازدواج بموقع 
و موفق باش��د. »غالمعلی افروز« روانشناسی که 
بیش از ۳٠ س��ال درباره ازدواج و طالق تحقیق 
کرده، ازدواج را مهم ترین انتخاب انسان در طول 
حیات و وجود همس��ر مناسب را سبب آرامش 
می دان��د و می گوی��د: »در حقیق��ت ازدواج و 
تشکیل خانواده انگیزشی قدرتمند برای زوجین 
ایج��اد می کند ت��ا از آس��یب های گوناگونی که 
در زندگی مجردی در کمین آنهاس��ت، مصون 
بمانند.« از این دیدگاه، سالمت شخصیتی فرد و 
جامعه مهم ترین دستاورد ازدواج خواهد بود اما 

بسیاری از جوانان ما امکان انجام آن را ندارند.

راهكارهای مسجدی
٢۳درص��د ازدواج ها به طالق می انجامد که 
این نس��بت در سال ٩۳، ٤/٤، در سال ٩٢، ۵ و 
در س��ال ٩١، ۵/۵ بوده اس��ت. 1۰ سال گذشته، 
نس��بت ثبت ازدواج به طالق در کشور از ٩/٤ به 
٤/٤ کاهش یافته که از شیوع قابل توجه طالق 
در کشور حکایت دارد. 787 هزار ازدواج در سال 
١۳8٤ که جمعیت کش��ور 7٠ میلیون نفر بود، 
ثبت ش��د و در س��ال ٩٤ با وجود جمعیت 7٩ 
میلیون نفری، تعداد ۵٢٠ هزار ازدواج ثبت شده 
که افت ۳٤ درصدی را نش��ان می دهد.کاهش 
رش��د ازدواج در حال��ی رخ داده که راهکارهای 
دولتی به نتیجه نرس��یده اس��ت. اما می توان از 
توان مساجد برای رفع این مشکالت بهره گرفت. 
ب��ا همین هدف، اکنون در برخی از مس��اجد از 
دختران و پس��ران دم بخت آم��اده ازدواج ثبت 
نام می کنند. ثبت نام در مساجد برای همسان 
یابی و ازدواج زیر نظر کارشناسان هم راهکاری 
اس��ت که برای پایداری زندگی مشترک به کار 
گرفته اند. راهکارهایی همچون برگزاری جلسات 
مش��اوره پیش و پس از ازدواج به شکل رایگان، 
تامی��ن جهیزی��ه و اج��اره بهای مس��کن برای 
نیازمندان، ارائ��ه آموزه های دینی برای تحکیم 
خانواده و عقد جوانان در مسجد و آغاز زندگی از 
خانه خدا برخی راهکارهایی است که در مساجد 

اجرا می شود.

چند نکته درباره ازدواج

معيار انتخاب 
ه��دف اس��الم از ازدواج، آرامش 
اس��ت و مهم ترین معیارها در اسالم 
یعنی ایمان، اخ��الق نیکو و کفویت 
)همتای��ی( در جهت نی��ل به همین 
هدف اس��ت. معیاره��ای دیگری که 
در روای��ات آم��ده اس��ت عبارتند از 
عقل و اصال��ت خانوادگی )به معنی 
حالل بودن رزق خانواده نه موقعیت 
اجتماعی(، س��المت جس��م. پیامبر 
اس��الم می فرماید: »کسی که با زنی 
به خاطر مالش ازدواج کند، خدا او را 
به همان مال واگذار می کند، بر شما 

باد زن دیندار.«

مهرورزی به همسر
امام س��جاد)ع( در مورد ضرورت 
چنی��ن  همس��ران  ب��ه  مه��رورزی 
فرمودند: »حق همس��رت آن اس��ت 
که بدانی خداون��د عّزوجل او را مایه 
سکون و همنشینی تو قرار داده است 
و باید بدان��ی که او نعمت خداوند بر 
توست. پس او را گرامی بدار و با او با 
رف��ق و مدارا برخ��ورد نما و هر چند 
حق تو بر او بیشتر است، اما حق او بر 

تو این است که با او مهربانی کنی.«

صداقت در خانواده
 بی صداقتی ابتدا روح و شخصیت 
خود فرد را تخریب می سازد، سپس 
ب��ه خانواده و جامعه او زیان وارد می 
نماید. ام��ام باق��ر)ع( فرمودند: »ان 
الک��ذب هو خ��راب االیم��ان؛ دروغ، 
ویران گر ایمان اس��ت.« پس چگونه 
می ت��وان انتظار داش��ت گناهی که 
ایمان را از بین می برد؛ به خانواده ای 
که باید بر مبنای ایمان شکل بگیرد، 

صدمه وارد نسازد!

تفاوت سن
١٢/١٩درص��د ازدواج ه��ا می��ان 
دختر و پسرهایی انجام شده که هیچ 
اختالف سنی ندارند. بعد از عروس و 
دامادهای همسن، بیشترین ازدواج ها 
میان زوج های با اختالف سنی ۳، ٤ 
و ٢ س��ال انجام شده است. سال ٩٤، 
٤ هزار و ۳7٠ ازدواج میان زوج هایی 
انجام ش��ده که مرد بیش از ٢۳ سال 
بزرگتر از زن بوده است. اما جالب تر 
اینکه ٢8 ازدواج میان مردهایی بوده 
که از همسرش��ان، بیشتر از ٢۳ سال 

کوچکتر هستند. 
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نما

از جمله س�نت های پس�نديده ای كه مدتی است در كش�ور ما رايج شده است، 
موضوع »افطاری س�اده« اس�ت. رهبر معظم انقالب نيز در خطبه های نماز عيد فطر 
س�ال 92 ضمن تأكيد بر اين سنت حسنه، خواس�تار توجه مردم به آن شدند:»يک 
سنت خوب هم امسال بيش از سال های ديگر ديده شد كه خوب است، مورد توجه 
قرار بگيرد و آن، افطاری دادن های س�اده و بی پيرايه در مساجد و در خيابان ها بود 
در بيش�تر شهرهای كشور كه بس�يار كار شايسته ای اس�ت. در مقابل افطاری های 
مس�رفانه ای كه شنيده شد، دانس�ته شد كه بعضی ها به بهانه  افطار، حركات و عمل 
مس�رفانه انج�ام می دهند و ب�ه جای اين كه در ماه رمضان وس�يله ای بش�وند برای 
نزديك�ی روحی به فقرا و مس�تمندان، با اين عمل، با اين حرك�ت، خود را در لذات 
جسمانی غرق می كنند.«. تصاوير بخشی از اين سفره هاي افطاري را نشان مي دهد.

 سفره هايی
ساده به رنگ نور
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