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قــرآن و درس ݣݣݣݣحاکمان
 از نهضت عاشورا

قــرآن وظيفه  ی هدايت انســان را 
دارد و مظاهر حق و باطل را نمايان 
مي سازد؛ پس جريان عاشورا در واقع 
تفسير عملي قرآن اســت، چرا كه 
عاشورا در واقع نقطه  ی تالقي حق 

و باطل است. 
در ادامه به چند تبيين از جلوه هاي 
قرآن كريم در جريان عاشورا اشاره 

می شود:

  تحقق حكومت ديني
»و لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا 
معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس 

بالقسط.«   
به  طور كلي هدف از بعثت پیامبران 

يادداشت سردبير

اين اســت كه، بر اســاس روابط 
اجتماعي عادالنه مســير زندگي 
و تعالي انســان نظم و ترتيب پيدا 
كند، و اين امر با تشكيل حكومت 

و اجراي احكام امكان پذير است. 
عاشــورا با تمام بنيادهايش زمينه 
 ســاز تحقق حكومت اســالمي و 

معرفي اهداف اسالم ناب است.
امــام  حســین7 در برابــر 
طغيان گران به مقابله برمي خيزد 
و با جهاد و جانبازي بنيان ظلم را 
متزلزل مي  كند و بر اســاس كتاب 
و سنت رســول اكرم 6 و پدر 
بزرگوارش گام برمی دارد، لذا امام 
 حسین7 در وصيت  نامه  ی خود 

پس از ذكر امر به معــروف نهي از 
منكر مي فرمايد: »اســير بســيرة 
جــدي و أبي؛ ســيره و روش من، 
همان ســيره و روش جــد و پدرم 

است.«
 سيدالشهدا 7در سخنراني  هاي 
خويش شرايط امامت و رهبري را 
ذكر می  کند و نیز به اصول قسط و 

عدل استناد مي کند. 

  تكليف  گرايي ديني
آموزه  ی تكليف، راهبردي اساسی 
در مســیر دین  داری و حکومت

 داری  ســت. تكليف، انســان را از 
افتادن در مسیر شبهات و مصلحت  
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ســنجي هاي نابجا حفظ می  کند 
و َسْمت و ســوي الهي به رفتار او 

مي دهد. 
يكي از سنت هاي مشترك همه  ی 
انبيا اين است كه بايد اصول و مبانی 
دعوت خود را به مردم برسانند و در 
اين مورد در برابر خداوند مسئولند. 
عمل و رفتار سياســي و اجتماعي 
امــام  حســين7 برآمــده از 
تكليف گرايــي واقــع  بينانــه  ی 
الهي ســت، كه خداونــد را ناظر و 
شاهد بر تمام اعمال و رفتار آدمي 
می داند و نیز فراميــن او را تنها راه 
نجات بشريت مي داند. بر اساس اين 
نگرش هر مشكلي آسان و هر غربت 
و تنهايي  ای به هماهنگي با جريان 

هستي مرتبط مي شــود. زندگي 
حضرت سرشار از عمل به تكليف 
است كه مي تواند الگوي مناسبي 
بــراي سياســت مداران جامعه  ی 

اسالمي  باشد.
در قيام عاشــورا، مالْك مسئوليت 
و انجام  وظيفه بود، چرا كه با روي 
كار آمدن يزيد، امام  حســین7 
قيام عليه ظلم و ستم را وظيفه اي 
مي داند كــه بر عهــده  ی همه  ی 
مسلمانان گذارده شده است، و خود 
را موظف به عمل بــه اين تكليف 

مي داند.
 امام  حســین 7 در روز عاشورا 
هرگاه، هرکــدام از يارانش اذن به 
ميــدان رفتــن مي طلبيدند، اين 

آيه  ی قرآني را كــه ناظر به عنصر 
تكليف گرايي ديني  ســت تالوت 
می  کردند: »و من المؤمنين رجاٌل 
صدقوا ما عاهدوا اهلل عليه فمن هم 
من قضي نحبه و من هم من ينتظر 

و ما بّدلوا تبدياًل.«

  آزاده  خواهي و عزتمندي
 اســارت و بردگــي انســان براي 
انســان هاي ديگر، مايه  ی ذلّت و 
پستي و كمال ناپذيري او مي شود 
و چنين ذلّتي مــورد نهي خداوند 
متعال و رسول اكرم 6 است. 
رســول اكرم6دراين بــاره 
مي فرمايد: »كســي كه ّذلت خود 
را با ميل و رغبت بپذيرد، از خاندان 
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ما نيست.«
 در فرهنگ ديني، عزت متعلق به 
خدا، رسول و مؤمنان است: »و هلل 
العزه و لرسوله و للمؤمنين.«و هيچ 
كافري بر هيچ مؤمني واليت و تقدم 
ندارد: »ولن يجعــل اهلل للكافرين 

علي المؤمنين سبيال.« 
خداوند بلندمرتبگــي و آزادگي و 
حريت را براي انســان مي خواهد 
و هيچ عبوديــت و ذلّتــي را نزد 
مســتكبران و زيــاده  خواهــان 

نمي پذيرد.
سيدالشهدا7 در كالمي  مشهور 
مي فرمايد: »آگاه باشيد كه ابن  زياد 
مرا ميان انتخاب دو چيز قرار داده 
است؛ ميان مرگ و بيعت ذليالنه؛ 
ولي ذلّت و خــواري از ما، خاندان 
رسول خدا، دور است؛ و نه خداوند 

اين ذلّــت را بر ما مي پذيــرد و نه 
رسولش و نه مؤمنان و نه دامن هايي 

كه طّيب و طاهرند.«
 لذا عاشورا صحنه  ی ظهور عّزت و 

غيرت و آزادگي  ست.

  اخالق سياسي
 از ديدگاه قرآن سياست و حكومت، 
مقوله  ی خنثي و بي بنيادي نيست 
كه هركســي بتواند عهده  دار اين 
مهم گردد. بلكه حكومت و سياست 
ناظر به كمال و سعادت انسان است، 
كــه زمينه  ها و شــرايط بيروني را 
براي انسان مهيا مي کند، تا بتواند 
به  ســمت صالح و تكامل حركت 
كند. بنابراين سياســت جداي از 
اخــالق نيســت، بلكــه رابطه اي 
نزديك و غيرقابــل  انفكاك دارند، 

لذا اخالق سياســي آن دســته از 
صفات نفساني  ســت كه بازيگران 
سياســت در عرصه  ی تدبير امور 
جامعه بايد دارا باشند، تا جامعه را 
به  سمت ســعادت رهنمون شوند. 
از جمله اصول اخالق سیاســی از 
منظر قــرآن اســتقامت بر حق، 
خيرخواهي، شــجاعت، گذشت، 
كنترل احساســات و حفظ عقل، 
پايبندي به عهد و پيمان، صداقت 
و راستي، نفي حيله و نيرنگ، عدم 
تمسك به راه هاي باطل و نادرست 

و اعتدال و ... است.
عاشــورا مملّو از ظهور و تجلّي اين 
صفات برجسته در سيدالشهدا 7، 

اصحاب و خاندان ايشان است.
 



شاخصه های تحقق
دولت اسالمی

داشتن الگو و زنجیره
حکومت اسالمی ...

را ه کارهای تحقق
دولت اسالمی

دولت اسالمی چیست که این روزها درباره  ی آن صحبت  های بسیاری مطرح می شود؟
 چه چالش هایی بر سر راه تحقق آن وجود دارد؟ 

در سرویس پیشخوان این شماره از نشریه  ی محراب درباره  ی دولت اسالمی صحبت خواهیم کرد. 
چیستی، چرایی، موانع و چالش  های تحقق آن را خواهیم شناخت، و نیز با آنچه در این زمینه هنوز 

انجام نشده است و الزم است صورت بپذیرد آشنا خواهیم شد.
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رهبر انقالب اسالمی برای رسیدن 
به تمدن نوین اســالمی فرآیندی 
پنج  مرحله  ای را ترسیم کرده  اند، 
که ابتــدای آن، پیــروزی انقالب 
اســالمی در 22 بهمــن 1357 و 
انتهای آن نیز تشکیل تمدن نوین 
اسالمی و زمینه  سازی برای ظهور 
حضرت حجت  بن  الحسن عج ل اهلل  

تعالی  فرجه  الشریف است.
دومین گام این فرآیند از نظر ایشان 
تشکیل نظام اسالمی است. رهبر 
انقالب دراین  باره می  گویند: »نظام 
اســالمی، یعنی طرح مهندسی و 
شــکل کلّی اســالمی را در جایی 
پیاده کردن.« مثل اینکه وقتی در 
کشور ما نظام سلطنتِی استبدادِی 
موروثی برداشــته شــد و به  جای 
آن، نظام دینِی مردمِی گزینشــی 

جایگزین  شد.

فرشاد رومی
نویسنده و استاد دانشگاه

مقدمــه ای بر 
تحقق دولت اسالمی

 ســومین گام از فرآیند تشــکیل 
دولت اسالمی، به  معنای اسالمی 
شــدن روش و منش دولت مردان و 
طراحی سازوکارها و نهادهای نظام 

بر اساس معارف اسالمی است.
گام چهــارم نیز همان تشــکیل 
جامعه  ی الگو و نمونه  ی اســالمی 
است، که از ســویی حیات طیبه 
را برای مردم ایــران رقم می  زند و 
از ســوی دیگر الگویی برای سایر 
ملت هــای مســلمان اســت و به 
 وسیله  ی الگوسازی خود راه را برای 
تشکیل تمدن نوین اسالمی هموار 
می کند. اما از نظــر حضرت آیت  
اهلل خامنه  ای ما هنوز در مرحله  ی 
دولت سازی به ســر می  بریم و در 
حالِ گذار از دولت پیش  اسالمی به 

دولت اسالمی هستیم.
 بدیهی  ست در مسیر تحقق دولت 

اســالمی، کشــور ما با چالش ها و 
موانعی روبه  روســت که بخشی از 
آن ناشی از دشــمنی نظام سلطه 
بوده است و بخشی از نارضایتی  ها 
و اختالالت، محصول کژکارکردی 

مدیریت در کشور بوده است.
نوشتار پیشِ رو عمدتاً بر مشکالت 
و عوامل داخلــی و گله  مندی  ها و 
نارضایتی  ها متمرکز شده است. به 
این ترتیب، نوشتار حاضر با معرفی 
شاخص های تحقق دولت اسالمی 
بر اساس نظرات مقام معظم رهبری 
به طرح این ســؤال پرداخته است 
که چالش  ها و موانع تشکیل دولت 
اســالمی به  عنوان یکی از مراحل 
تحقق تمدن اسالمی در ایران کدام 
است؟ و نظام اســالمی چگونه و با 
چه فرآیندی می خواهد این آرمان 

بلند خود را محقق سازد؟
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   شــاخص اول: ســالمت 
اعتقادی، اخالقی و عملکردی

از شــاخص  های برجسته  ی دولت 
مطلوب اسالمی، اعتقادات و نگاه 
صحیح به حقایق جامعه است، که 
منجر به ســالمت عملکرد دولت 
خواهد شد. رهبر معظم انقالب در 

همین زمینه، تأکید کردند: »اصول 
و ارزش  های انقالب در ســخنان و 
مواضع امام، متجلی است و اگر عماًل 
پایبند و دلبسته  ی آنها باشیم و در 
مواقع ابهام نیز به آنها رجوع کنیم، 

شاخص هاݡی   تحقق
 دولت اسالمی

در میانه  ی تعیین مصداق بر تحقق دولت اسالمی نگاهی انداخته  ایم به هفت شاخصی که رهبر معظم 
انقالب برای محقق ساختن تشکیل دولت اسالمی برشمرده  اند: 

۱
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   شــاخص پنجم: حکمت و 
خردگرایی در امور

رهبر معظم انقالب بــا توصیه  ی 
مؤکد به دولت  ها برای استفاده از 
ظرفیت خوب کارشناسان داخلی 
در همــه  ی زمینه  هــا و عرصه  ها 
معتقدند: »باید قبل از هر اقدام  و 
حتی هر اظهارنظر و موضع گیری 

ای، مطالعات کارشناسی الزم انجام 
شــود، چرا که هزینــه  ی برطرف 
کردن تبعات منفی کارهای ناپخته 
و سخنان ناســنجیده بسیار زیاد 

است.«

  شاخص ششــم: تکیه به 
ظرفیت درون  زای کشور

رهبر معظــم انقــالب کلید حل 
مشکالت را در ظرفیت  ها و امکانات 
داخل کشــور می  داند، که باید با 
خردمندی از آنها بهره گرفت. »این 
حرف به  معنای استفاده نکردن از 
ظرفیت  های بیرونی نیست، بلکه 
نکته  ی اساسی این است که نباید 

به خارج امید بست.«

  شاخص چهارم: سالمت 
اقتصادی و مبارزه با فساد

چهارمین شاخص دولت مطلوب 
از نگاه رهبر معظم انقالب، 

سالمت اقتصادی و مبارزه با 
فساد است. ایشان »منصب 

حکومتی را جایگاه وسوسه انگیز 
قدرت و منابع مادی می  دانند، 

که مدیران نظام مانند یک چشم 
بصیر و یک نورافکن قوی و دائم، 
باید مراقب باشند دستگاه تحت 
مدیریتشان از وسوسه  ی فساد، 

دور و در امان بماند.«
حضرت آیت  اهلل خامنه  ای فساد 

را هم چون موریانه می  دانند: 
»کارگزاران نظام باید با قاطعیت 

و تدبیر جلوی رخنه  ی فساد، 
پارتی  بازی، رشوه و اسراف را 

بگیرید، تا اصوالً نیازی به ورود 
دستگاه  های نظارتی به حیطه  ی 

مدیریتی آنها، پیش نیاید.«

به فضل الهی، کارها خوش  آینده 
خواهنــد بود و به پیــش خواهیم 

رفت.«

  شاخص دوم: خدمت به خلق 
و روحیه  ی خدمت

دومین شــاخصی که رهبر معظم 
انقالب بر آن تأکید دارند، خدمت به 
خلق است. ایشان خدمت به مردم 
را گفتمان اصلی دولت اســالمی و 
فلسفه  ی وجودی مسئوالن می

 دانند و تأکید دارند: »هیچ مسئله ای 
نباید مسئوالن را از خدمت به مردم 
غافل کنــد، دیدگاه  ها و ســالیق 
متفــاوت سیاســی اقتصــادی و 
اجتماعی، حاشیه است و خدمت به 
مردم، متن. اجازه ندهید حاشیه  ها 

بر متن اثر بگذارند.«

   شاخص سوم: عدالت  طلبی
ایشــان در بیان اهمیــت عدالت  
طلبی و عواقب بــی  توجهی به آن 
می  فرمایند: »ما در پی پیشرفت یا 
به  تعبیر رایج، توسعه هستیم، اما 
قطعاً این پیشــرفت باید با عدالت 
همراه باشــد، وگرنه جامعه مانند 
کشــورهای غربی دچار شکاف و 

تبعیض و نارضایتی خواهد شد.«

»هیچ مسئله ای نباید 
مسئوالن را از خدمت به مردم 
غافل کند، دیدگاه  ها و سالیق 
متفاوت سیاسی اقتصادی 
و اجتماعی، حاشیه است و 
خدمت به مردم، متن. اجازه 
ندهید حاشیه  ها بر متن اثر 

بگذارند.«

۲

۴۵

۶

۳
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   زمینه  های اقتصادی
کشــور مــا بــا ابرچالــش  های 
متعــددی در حــوزه  ی اقتصادی 
روبه  روست؛ رکــــود اقتصادی و 
بحران واحدهای تولیــدی، تورم 
افسارگســیخته، بیکاری، شکاف 

طبقاتی و...
ـ الگوهای توســعه  ی ایران، از نظر 
عدالت و برابری ناموفق بوده است. 
کشور امروز با جدایی اقشار فقیر از 
سایر اقشار جامعه روبه  روست. این 
جدایی را در افزایش فاصله  ی میان 
نواحی مختلف و عدم دسترســی 

برخی از مناطق به حداقل خدمات 
آموزشی و بهداشتی می  توان دید.

ـ اقتصاد تــک  محصولــی ایران 
همچنــان متکی به اســتخراج و 
صادرات نفت و گاز بوده است و این 
خود از چالش  های عمده در تحقق 
اســتقالل اقتصادی کشور است، 
کــه از الزامات تحقــق یک دولت 
اسالمی است. در این نوع اقتصاد با 
هر بار نوسان و کاهش درآمد نفت، 
مشکالت شــدیدی در برنامه  ها و 

بودجه  ی دولت ایجاد می  شود.

  زمینه  های سیاسی
عامــل اقتصادي، تنها پوســته  ی 
بیرونی وضعیت نابســاماني  ها در 
نظام اسالمی است. ناکارآمدي  ها، 
فقط مربوط به حــوزه  ی اقتصاد و 
عملکرد یک دولت نیســت، بلکه 
محصول رویکرد نظام مدیریتي در 
ابعاد سیاســي، اجتماعي، امنیتی 
است. تقریباً هیچ معضل اقتصادی

 ای را نمی  توان یافت که پیوستی در 
مسائل سیاسی، اجتماعی، قضایی 
و شــیوه  ی کالن مدیریت دولت 

نداشته باشد .

موانع تحقق دولت اسالمی
در حال حاضر ایران با چالش  ها و موانعی روبه  روست، که مانع از شکل  
گیری دولت اسالمی به  عنوان مرحله  ی سوم از مراحل پنج  گانه ی 
تحقق تمدن نوین اسالمی شده اســت. بدون تردید، برای تحقق 
دولت اسالمی ابتدا باید مشکالت را شناخت و سپس به ارائه  ی راه  
حل پرداخت. در ادامه  ی این نوشتار به بیان موانع داخلی بر سر راه 
ایجاد دولت اسالمی پرداخته شده است، که به تفکیک در سه حوزه ی 

اقتصادی، سیاسی و اجتماعیـ  فرهنگی به آنها  اشاره خواهد شد. 
البته بسیاری از این حوزه  ها با یکدیگر هم  پوشانی دارند، اما برای 

تسهیل فهم پژوهش، این تقسیم  بندی ضروری بود.
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فقر، توزیع ثروت، بحــران بانکی، 
رشد اقتصادی، حجم نقدینگی و 
تورم و رکود، همه با جهت  گیری

 های دولت در سیاست خارجی، در 
تعاملند.

 حمالت و افشاگری  های عجیب 
مســئوالن مملکتی علیه یکدیگر 
و متهــم ســاختن دیگــری بــه 
سوءمدیریت و فساد مالی و خیانت 
به کشــور، طبعاً اعتماد مردم را به 
مســئوالن از میان می برد و باعث 
فقدان سرمایه  ی اجتماعی می  شود.

شده اســت. وقتي فساد اقتصادي 
گسترده اســت، دولت نمي  تواند 
به وظایفي که در قبال شهروندان 
دارد به  طور شایســته عمل کند. 
ازاین رو، شهروندان متضرر می شوند 
و حقوق آنها به اشکال مختلف به 
جیب رده  هاي گوناگون مفسدان 

اقتصادي مي  رود. 
  سیاست خارجي کشور، قطعاً در 
»سامان« یا »نابساماني« اقتصادي، 
اجتماعي و سیاسي مملکت مؤثر 
است. شــاخص  ها و آمار بیکاری، 

  در جامعــه با تقدم مناســبات 
سیاسی روبه  رو هســتیم. الگوي 
توزیع قدرت سیاســي در ساختار 
سیاســي ما روند تولید در اقتصاد 
ایران را تضعیف کرده است. در واقع 
اهداف سیاســی بر اهداف ملی و 

منافع اقتصادی کشور تقدم دارد.
  از جمله حقوق شهروندی، حق 
برخــورداري از حکمراني کارآمد 
است. حق حکمرانی خوب به  علت 
فســاد گســترده و سیستماتیك 
در بدنــه  ی دولت ها از مردم ســلب 
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سال های اخیر، ارزش های اخالقی 
در جامعه  ی ما به  شــدت تضعیف 
شده است. و این شبهه برای مردم 
به وجود آمده است )شبهه  هایی که 
بی علت هم نیست( که اگر دست به 
رفتار اخالقی بزنند، سرشان بی کاله 
می  ماند و به این دلیل به رفتارهای 
غیراخالقی گرایش پیدا کرده  اند. 
رواج چنین نگرشی بسیار خطرناک 
است، زیرا روشن است جامعه  ی بی  

اخالق نمی  تواند دوام پیدا کند.

   زمینه  هــای اجتماعــی و 
فرهنگی

  بروز رفتارهــای غیراخالقی از 
طرف شــهروندان هــر جامعه  ای 
کمابیــش وجــود دارد. نمی  توان 
جامعه  ای را یافت که از آسیب  های 
اجتماعــی همچــون ســرقت، 
زورگیری، قتل، تجــاوز، طالق و 
... مبرّا باشــد. در عین  حال شیوع 
معضالت و آســیب  های اجتماعی 
در کشورها و حتی مناطق مختلف، 
گوناگونند و علل خاص خود را دارد.

 هنگامی که آسیب  های اجتماعی 
خاصیت سلســله  ای، پیوســته و 
شتاب زا به خود بگیرند و به  گونه  ای 
فراگیر شوند که کلیت جامعه را در 
بر بگیرند و خود به موتور محرکه

 ی تولید آســیب  های دیگر تبدیل 
شوند، آنگاه می توان گفت جامعه 
وارد مرحله  ای از »شکست اخالقی« 
شده اســت، که از آن به فروپاشی 
اخالقی تعبیر می  شود. متأسفانه، در 

  در مجمــوع کاهــش اعتمــاد 
عمومی به  دالیل گوناگون، از جمله: 
ضعف کارآمدی سازمان ها و نهادها 
در پاسخ گویی به شــرایط کنونی 
جامعه، نارضایتی ناشی از منازعات 
و مدیریت ناصحیح افکار عمومی، 
افزایش مطالبــات و انتظارات چه 
در رقابت های انتخاباتــی و چه در 
رقابت  های سیاسی بدون توجه به 
منابع و امکانات کشور و درنتیجه 
انباشــت انتظارات تحقق  نیافته و 
شیوع ویروس بدبینی در جامعه را 
می  توان از عوامل اساسی نا رضایتی 
مردمی برشمرد. بنابراین، عالوه بر 
کاستی  های اقتصادی، در سال های 
اخیر برخی مشــکالت سیاســی 
روانی، زندگی روزمره  ی شهروندان 
را تحت تأیید قرار داده اســت و بر 
آستانه  ی تحمل مردم تأثیر منفی 

داشته است. 

 هنگامی که آسیب  های اجتماعی 
خاصیت سلسله  ای، پیوسته و 

شتاب زا به خود بگیرند و به  گونه  ای 
فراگیر شوند که کلیت جامعه 

را در بر بگیرند و خود به موتور 
محرکه  ی تولید آسیب  های دیگر 
تبدیل شوند، آنگاه می  توان گفت 
جامعه وارد مرحله  ای از »شکست 

اخالقی« شده است
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در ایدئولوژی اسالمی، دین اسالم منبع نهایی مشــروعیت تعریف می  شود و حاکمیت، حقی 
الهی ست که تفویض آن به بشر در انحصار خداوند است. حقانیت در تفکر اسالمی، مبنای اصلی 
و کلیدی مشروعیت شناخته می  شود. از دیگر منابع مشروعیت، مقبولیت حکومت است. گرچه 
مقبولیت یا عدم مقبولیت، نافی »برحق بودن« یک حکومت نیست، اما مقبولیت، تضمین  کننده  ی 
مشروعیت نظام است. ازاین رو، حقانیت را می  توان مشروعیت اولیه و مقبولیت را مشروعیت ثانویه 

نامید.
در حکومت  هایی که مبنای مشروعیتشان، معیارهای الهی  ست، کارآمدی یا ناکارآمدی گرچه 
تأثیری بر مشروعیت اولـیه نمی  گذارد، ولی در مشروعیت ثانویه و قوام و دوام حکومت تأثیرگذار 

است.
در واقع مشروعیت اولیه )حقانیت(، نوعی صالحیت ذاتی است که اقبال مردمی تأثیری در آن 
ندارد، اما این صالحیت ذاتی باید با کفایت و صالحیت  های اکتسابی دیگر تکمیل شود تا به غایت 

خود برسد.
اگر نظام سیاسي از کارایي برخوردار نباشد و نتواند پاسخ گوي خواسته  هاي مردم باشد، پشتیباني 
توده  ها از نظام کاهش می  یابد و سلب مي  شــود. بدون حمایت مردم هم، مشروعیت حکومت با 
چالش روبه  رو خواهد شد. ازاین رو، کارآیي و پویایي نظام سیاسي بستگي به پاسخ گویي نظام به 

خواسته  هایی دارد که از سوي افراد و گروه  های اجتماعي مطرح مي  شود.
با این توضیحات باید گفت؛ با توجه به آفت های درونی و موانع موجود در کشور اولین شرط تحقق 

دولت اسالمی، افزایش کارآمدی و کارایی نظام سیاسی است.

راه ݡکار   تحقق  
دولت   اسالمی

مقدمه ای   بر   اهمیت   ݡݡکارآمدی
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   پیش  شرط  های تحقق دولت 
اسالمی

بــرای تحقق شــکل  گیری دولت 
اســالمی الزم اســت؛ همــه  ی 
نهادها و سازمان های حاکمیتی به  
صورت منسجم نسبت به افزایش 
کارآمدی خود و پاســخ گویی به 
نیازها و خواســته  های مردم اقدام 

کنند. تقویت احزاب و انتخاب افراد 
کارآمد و مستقل برای ورود به مراکز 
تصمیم ســازی می  تواند اثرگذار 
باشد. »بحران ناکارآمدی« بسیار 
خطرناک اســت، اما ترکیب آن با 
بحران بی  اعتمــادی انفجار در پی 

دارد.
رفع مشــکل ضعف پاســخ گویی 
روندهــای اداری در بخش  هــای 
مختلــف ســازمان ها و نهادهای 
مسئول در قبال امور جاری مردم، و 
نیز رفع مشکل  زا بودن فرآیندهای 
غیرضروری و بوروکراسی موجود 
اداری و قوانین و مقررات انباشــت 

شده.
 چنانچه فرآیند انجام امور و اصالح 
مدیریت کشور در دستور کار قرار 
نگیرد، نمی  توان انتظار داشت که 

نارضایتی از ساختار اداری کاهش 
یابد. 

رســیدگی به اعتراضــات مردم، 
اعتراضات مــردم در ســال  های 
اخیر به واضح  ترین شــکل ممکن 
تخاصمات طبقاتی و اجتماعی را 
نشان داده است و ثابت کرد پیوند 
آزادی، دموکراســی و عدالــت 
اجتماعی ضرورت امــروز جامعۀ 

ما است.
توجه بــه پیوند میــان گروه های 
سیاســی؛ فرهنــگ سیاســی 
جدیــدی در جامعــه  ی ایــران 
بروز کرده اســت، که تفاوتی بین 
دیدگاه  ها و سیاســت  های جریان 
اصالح  طلب و جریــان محافظه 
کار قائل نیســت. جوانان و نسل

 های نو منتقــد وضعیت موجودند 

اگر نظام سیاسي از کارایي 
برخوردار نباشد و نتواند 
پاسخ گوي خواسته  هاي 

مردم باشد، پشتیباني توده
 ها از نظام کاهش می  یابد و 

سلب مي  شود
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اســالمی برخوردار است. تقویت 
ارتباط دولت با مردم به تصمیمات 
واقع  بینانه و منطبق با مشــکالت 
مردم منجر می  شــود. از آن طرف 
فاصله گرفتن دولت مردان از مردم، 
موجب خطا در نوع تحلیل دولت از 
نیازهای واقعی جامعه خواهد شد. 

»حضور وزرا و دولت مردان در جامعه 
و بین مردم و شنیدن بی  واسطه  ی 
دردها و مشکالت مردم به کاهش 

جنگل  ها و مراتع، خشــک شدن 
تاالب ها و دریاچه  ها گرفته شود و 
استفاده  ی بهینه از انرژی و کاهش 
پخش مواد آلوده  کننده و بر پایه  ی 
استانداردهای زیســت  محیطی 

تشویق و برنامه  ریزی گردد.

 شرط تحقق نخست: 
  کارآمدی سیاسی

در ادامه با عنایت به فرمایشــات و 
توصیه  های مقام معظم رهبری و 
برای مقابله بــا چالش  های موجود 
بر ســر راه تحقق دولت اســالمی 

راهکارهایی ارائه شده است:
افزایش نقدپذیری، تحمل مخالف، 
برقراری ارتبــاط قوی  تر با مردم و 
تقویت روحیه  ی مردمی از اهمیت 
بســزایی در راه تحقــق دولــت 

و خواســتار اجرای اصول و مبانی 
سیستم حکمرانی خوب هستند. 
آنها خواهان سیســتمی  اند که در 
آن همه  ی نهادهای کشــور مورد 
بازخواســت و نظارت قرار بگیرد و 
مردم سهم بیشــتری در تصمیم 
گیری  ها داشته باشــند، تا بتوانند 
صدای خود را به گوش مســئوالن 
برسانند و مسئوالن هم رفتار مثبت 
و سازنده ای در ارتباط با مطالبات 

مردمی داشته باشند.
رســیدگی به مشــکالت محیط 
زیست؛ وضعیت محیط زیست در 
کشور ما به  شــدت وخیم و بحران 
خشک ســالی و کم  آبــی فاجعه  بار 
شده اســت. الزم اســت با تدوین 
مقــررات الزم و انجــام اقدامات 
ضروری جلوی آلودگی هوا، نابودی 

برای تحقق شکل  گیری دولت 
اسالمی الزم است؛ همه  ی نهادها و 
سازمان  های حاکمیتی به  صورت 

منسجم نسبت به افزایش کارآمدی 
خود و پاسخ گویی به نیازها و 
خواسته  های مردم اقدام کنند. 
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کاربري اراضي بــا هدف صیانت از 
محیط زیـــست، کاالیي زدایي از 
خدمات اجتماعــي دولت با هدف 
توقف سازوکارهاي سلب مالکیت 

از توده ها.
 انحالل بخش غیرمتشــکل بازار 
پولي کــه زیر نظر بانــك مرکزي 
نیست و در خلق نقدینگي و ایجاد 
تورم بسیار مؤثرند. حرکت به  سمت 
ملي  سازي بانك  ها و سایر نهادهاي 
پولي، مبارزه با فساد اقتصادي در 
بدنه  ی دولت، تغییر الگوي توزیع 
تسهیالت در شبکه  ی بانکي به نفع 
نیروهاي مولد و نیز به نفع نیازهاي 
اجتماعي طبقات فرودست تر، تغییر 
الگــوي مالیات  ســتاني از رهگذر 
حــذف مالیات  برمصرف و بســط 
مالیات برثروت و مالیات بردرآمد و 
لغو معافیت هاي مالیاتي بخش هاي 

شبه  دولتي.

 توقف سیاست خصوصي  سازي. 
در تمام دنیا حتی در کشــورهای 
پیشــرفته در مواجهه بــا بحران، 
پدیده ی ملی ســازی برای امنیت 
شــرایط موردتوجه قرار می  گیرد. 
جنبش واگــذاری در اوج بحران، 
هیچ نسبتی با منافع ملی ندارد. اگر 
شرایط بحرانی باشــد به  نفع افراد 
سودجوســت، چون این واگذاری 
به  شــکل ارزان  تری برای آنها تمام 

می  شود.
 تغییــر الگــوي توزیــع مخارج 
دولت به  نفــع خدمات اجتماعي و 
به  زیان ســازوکارهاي حکمراني، 
تغییر الگوي عوارض  گیري به زیان 
نیروهاي نامولد و به نفع نیروهاي 
مولــد و طبقــات فرودســت تر 

اجتماعي.
 توقــف انــواع زمین  خواري هــا و 
تصحیح مقررات حاکــم بر تغییر 

فاصله  ی دولت مردان و مردم کمک 
می  کند و از اینکه وزرا صرفاً تحت 
تأثیر یک سری از اطرافیان و مشاوران 
خاص، اطالعات حوزه  ی کاری خود 
را دریافت کننــد جلوگیری می 

کند، وزرا از ایــن طریق می  توانند 
تصمیمات واقع بینانه و دقیق تری 

اتخاذ کنند.«

شرط تحقق دوم:
   اقتصاد به  سامان

در خصوص مســائل اقتصادی و با 
توجه به زیرســاخت  های کشور، 
ایجاد ثبات و آرامش ذهنی در مردم 
و بازار، کاهش تورم، تأمین نیازهای 
اساسی مردم و تحرک بخشیدن به 
تولید ملی باید در دستور کار فوری 

قرار گیرد.
وقف ســازوکارهاي سلب مالکیت 
از توده  ها که مشــخصاً اشــاره به 

سیاست هاي ذیل است:
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شرط تحقق سوم:
   رسانه  ی به  روز و کارآمد

  فضای مجازی و به  ویژه ابزارهایی 
مانند تلگرام و اینستاگرام نقش قابل 
توجهی در تحوالت سیاسی کشور 
دارند. بخشی از اقبال مردم به این 
رسانه ها و قابلیت تأثیرگذاری فضای 
مجازی به  دلیل ضعــف ابزارهای 
داخلی ســت. اغلب رســانه  های 
موجود در کشــور به  دلیل دولتی 
بودن، سیاســت زدگی محض و یا 
به  دلیــل عطش مخاطبــان آنها 
به بدگویی از جناح  هــای رقیب و 
محدودیت  های مختلف رسانه  ها، 
نقش محدودی در تحوالت کشور 
دارند. اگر رسانه  های دولتی به  ویژه 
صداوسیما رویه  ی خود را با تحوالت 
جدید در عصــر ارتباطات اصالح 
نکند، تأثیرگذاری ویرانگر شــبکه  
های اجتماعی در آینده  ی بیشتر 

 دائمي  سازي قراردادهاي کاري 
در زمینه  ی مشــاغلي که ماهیت 
دائمی دارند، انحالل شــرکت هاي 
پیمانکاري تأمین نیروي انساني که 
به زیان کارفرمایان مستقیم عمل 
مي  کنند و هم به زیان نیروهاي کار، 
شــمولیت مجدد قانون کار براي 
تمام نیروهاي کار که تابعیت ملي یا 
حق اجازه  ی کار در واحد ملي دارند.

 با توجه به نشــانه  های مختلف 
از کاهش اعتماد به نظام سیاســی 
کشور، رســیدگی ســریع قوه  ی 
قضاییه به پرونده  های مختلف رانت

خواری و فساد در کشور، قطعاً در 
میان  مدت و درازمــدت پایه  های 
اعتماد مردم به این نهاد و متعاقباً به 
کل نظام را استوارتر خواهد ساخت.

خواهد شد. دوری از سیاست زدگی 
و استقالل رسانۀ ملی از جناح های 
سیاســی و حتی دولت مستقر و 
داشتن رقیب در عرصه  ی داخلی در 

این زمینه مفید خواهد بود.
 مبارزه  ی واقعی علیه رانت خواری 
و فســاد نیازمند شــفاف  سازی 
فعالیت های اقتصادی، رسانه  های 
آزاد و فراهم آوردن امکان نظارت 
رســانه   ها و اتحادیه  هــا، مجامع 
صنفی و ســازمان های غیردولتی 
بر فعالیت  های اقتصادی حکومت 
و مســئوالن آن اســت. ازاین ــرو، 
اصالح و پاک سازي محیط داخلي، 
شــرط ضروري بقای نظام و جلب 
اعتماد ملّی و کاهش شکاف ها است. 
نباید از بیان واقعیت ترســید و به 
خودسانســوری در گزارش  هــای 

رسمی روی آورد.
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در گفت وگو با: حجت  االسالم  والمسلمین دکترنجف لک  زایی

اشاره:
دولت اسالمی، یک رؤیای محقق  شده نیست و برای رسیدن به آن 
باید اقدامات بسیاری صورت بپذیرد. جامعه  ی اسالمی امروز ما در 
این زمینه ضعف هایی که دارد که البته قابل  اصالح و برنامه ریزی 

است.
 با حجت  االسالم  والمسلمین نجف لک زایی، پژوهشگر علوم دینی 
و سیاسی، معاون پژوهشی دفتر تبلیغات اسالمی حوزه  ی علمیه  ی 
قم و رئیس پژوهشــگاه علوم و فرهنگ اسالمی، پیرامون دولت 
اسالمی و چالش های مسیر تحقق دولت اسالمی گفت  وگویی انجام 
داده ایم، که خوانش این موضوعات را برای مخاطب نشریه  ی محراب 

بنیادی  تر و شفاف  تر خواهد کرد.

    جنــاب لک زایــی برای 
خوانندگان نشریه  ی محراب 
بفرمایید که پیشینه  ی تئوریک 
مســیر انقالب اسالمی، نظام 
اســالمی، دولت اســالمی، 
جامعه  ی اســالمی و تمدن 
اسالمی مبتنی بر کدام بخش 

از اندیشه  ی دینی است؟
همان طور که مســتحضرید بحث 
دولت گره می خورد بــه نیازهای 

داشتن   الݡݡگو   و   زنجیره ی   
حݡکمرانی   اسالمی   زمینه    ساز
   تحقق   دولت   اسالمی   است ! 
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انسان نیاز به امنیت است. امنیت 
هم در پایه ای ترین معنا به  معنای 
نیاز به بقاست،  یعنی ما آنچه را که 
داریم، می خواهیــم حفظ کنیم، 
تداوم داشته باشد و کسی این را از 
ما سلب نکند. ما جانمان را دوست 
داریم و نمی خواهیم کسی جان ما 
را بگیرد. خــب اینجا بحث امنیت 
جانی مطرح می شود. اموالی را که 
در اختیار داریم می خواهیم این ها 
را داشته باشــیم و از آن  بهره مند 
بشویم و کسی این ها را از ما تصاحب 
نکند. اینجا بحث امنیت اقتصادی 

مطرح می شــود. آبرویی که داریم 
نمی خواهیم از بین برود. اینجا بحث 

امنیت اجتماعی...
 و بــه همیــن ســیاق امنیــت 
روان شــناختی، امنیــت اخالقی 
و امنیــت فرهنگی و دیگــر انواع 

امنیت ها مطرح می شود. 
بشر به  صورت فطری متوجه شد که: 
خب ،این نیازها اگر بخواهد برطرف 
بشــوند و این ها از ســوی دیگران 
وجودشان تهدید نشوند، احتیاج به 
یک ابزاری دارد که از آن به  عنوان 
قدرت و توانایی یاد می شود. یعنی 
برای اینکه امنیت من تأمین بشود 

باید قدرتمند باشــم، باید توانمند 
باشم. منتها فرض این است که اگر 
همه به دنبال این باشند که قدرت 
خودشان را زیاد بکنند، یک هرج  و 
مرجی پیش می آید. یعنی هرکسی 
که قدرت بیشتری دارد طبیعتاً بر 
آن کسانی که قدرتشان ضعیف تر 

است، زور خواهد گفت. 
خدای متعــال در آیــه  ی 213، 
ســوره  ی بقره این وضعیت را برای 

ما تصویر کرده و می فرماید:
ـ اعوذ باهلل من الشــیطان الرجیم 
»كاَن النَّاُس أُمًَّة واِحَدًه َفَبَعَث اهلُل 
ريَن َو ُمْنِذريَن َو أَنَْزَل  النَِّبيِّيَن ُمَبشِّ
َمَعُهُم الِْكتاَب بِالَْحــقِّ لَِيْحُكَم بَْيَن 

النَّاِس فيَما اْخَتلَُفوا فيه ...«
 می گویــد: اول آدم ها با هم بودند، 
تعدادشــان کم بود، بعداً که تعداد 
زیاد شد بین این ها اختالف پیش 
آمد، ما انبیا را با قانونی در دســت، 
با کتابی در دســت که اینجا کتاب 
کنایه از قانون اســت، فرستادیم 
»لیحکم بین الناس فی ما اختلفوا 
فیه«، تا اینکه بین مردم بر اسا س 
آن قانــون الهــی داوری بکنند و 
نزاع ها و ناامنی ها فصل بکنند، به 
سرانجام برسانند، بر اساس عدالت.

 بر همین اساس است که در واقع 
تکوین دولت به  لحاظ رویکرد قرآنی 
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مرحله ی اول، انقالب اسالمی بود 
که خب در کشــور ما این در سال 

1357 انجام شد. 
مرحلــه  ی دوم، تأســیس نظــام 
اسالمی مبتنی بر رهبری الهی بود 

که خب الحمدهلل این هم انجام شد.
 مرحلــه  ی ســوم، ایجــاد دولت 
اسالمی ســت بــه  عنــوان بازوی 
اجرایی نظام اسالمی. یعنی اینجا 
آن بحث سامانه  ی اداره  ی جامعه 
اســت. که درباره اش حاال توضیح 

خواهم داد. 
مرحله  ی چهارم، تشکیل جامعه  ی 

اسالمی است. 
مرحله  ی پنجم، نیل به تمدن نوین 

اسالمی و امت اسالمی است. 
خب، چالش هایی که اینجا وجود 
در مرحله  ی سوم، چهارم و پنجم 
اســت که ما می توانیــم از تعبیر 
حمکرانی اسالمی برایش استفاده 
کنیم، که مربوط می شود به حوزه ی 

می توانیم بگوییم بــه انبیای الهی 
برمی گردد. با توجه به اینکه شروع 
ســکونت آدمیان در زمین با یک 
پیامبر همراه است که در قرآن کریم 
با عنوان حضرت آدم از او یاد شده 
است، وقتی که نسل انسان از آدم 
گسترش پیدا می کند، اختالفاتی 
پیش می آید که در قرآن کریم اولین 
اختالف را هم می گویــد که بین 
هابیل و قابیل اتفاق افتاد، به هر حال 
سرانجام می رسد به تأسیس دولت. 
البته در قرآن کریــم در ماجرای 
حضرت نوح ایــن بحث اختالف و 
نزاع های اعتقادی، فرهنگی و دینی 
پررنگ تر شده اســت. در دوره  ی 
حضرت ابراهیم خیلی برجسته تر 
شد. به دوره  ی حضرت موسی که 
می رسیم دیگر خیلی  خیلی پررنگ 
اســت. یعنی ما در قــرآن کریم از 
هر دو دولــت خوب و بــد داریم، 
دولت هایــی مثل دولــت فرعون، 

دولت نمرود، امپراطوری ُرم...، به 
عنوان دولت های نامطلوب از آن ها 
یاد شده است. اما از دولت حضرت 
یوســف، حضــرت داود، حضرت 
سلیمان و دولت جناب طالوت که 
تحت امر یک پیامبر الهی تشکیل 
شده بود و نیز دولت ذوالقرنین به  
عنوان دولت های مطلوب و خوب 
یاد شــده اســت. بنابراین دولت، 
محصول نیــاز طبیعــی و فطری 
انسان هاســت که با کمک انبیای 

الهی شکل گرفته است. 

     امروز به  نظــر جنابعالی 
بزرگ تریــن چالش های این 
مســیر کدامند و مــا در چه 
وضعیتی در این مسیر تحقق 

قرار داریم؟
مقام معظم رهبــری فرمودند که 
برای تحقق اهداف اسالمی ما باید 

پنج مرحله را طی بکنیم:

بزرگ  ترین چالش ما، آن گونه 
که من از فرمایشات مقام 

معظم رهبری استفاده کردم 
مربوط می شود به چالش 

جامعه سازی و دولت سازی 
که این باید ان شاءاهلل 
موردتوجه قرار بگیرد.
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الگوی اســالمی ایرانی پیشرفت. 
یعنی ما بر اساس چه الگویی یا چه 
الگوهایی قصد داریم قوای سه گانه 
را شکل  دهیم، جامعه سازی  کنیم و 
دولت سازی  کنیم تا برسیم ان شاءاهلل 

به تمدن سازی.
 اینجا بحث وجــود دارد، چالش ها 
اینجاست. به  تعبیر دیگر، چالش، 
چالش کارآمد و کارایی  ست. یعنی 
آیا این مثاًل سیســتم قضایی االن 
کارایی دارد یا ندارد؟ آیا سیســتم 
اجرایی ما کارایی دارد یا ندارد؟ آیا 
سیستم پارلمانی و قانون گذاری ما 

کارایی دارد یا ندارد؟
بزرگ ترین چالش ما، آن گونه که من 
از فرمایشــات مقام معظم رهبری 
اســتفاده کردم مربوط می شود به 
چالش جامعه سازی و دولت سازی 
که این باید ان شاءاهلل موردتوجه قرار 
بگیرد. و البته یکی از راهکارهایش 
هم همین الگوی اســالمی ایرانی 
پیشــرفت اســت که امیدواریم 

ان  شاءاهلل هرچه زودتر نهایی بشود 
و برای اجرا ابالغ بشود. 

     جناب لک زایــی، به  طور 
کلی مراد از الگوی حکمرانی 

اسالمی چیست؟
الگــوی حمکرانــی اســالمی، 
الگویی ست که به ما بگوید چگونه 
راهبری قدرت بکنیــم و چگونه از 
قــدرت قانونی بــرای جریان پیدا 
کردن دیــن در ســطح نهادهای 
اساسی جامعه یعنی نهاد خانواده، 
نهاد اقتصاد، نهــاد تعلیم و تربیت، 
نهاد بهداشــت و نهــاد حکومت 
اســتفاده بکنیم. به  عنــوان مثال 
عرض می کنم خانواده  ی اسالمی 
چه  جــور خانواده ای  ســت؟ آیا ما 
الگوی خانواده ی اســالمی را ارائه 
کردیم؟ جایگاه خانواده  ی اسالمی 
در جامعــه  ی اســالمی و دولــت 
اسالمی چیست؟ خانواده به  عنوان 
هسته  ی مرکزی جامعه  ی اسالمی 

اســت، االن جایــگاه آن در دولت 
اسالمی کجاست؟

یا شــما اقتصاد را ببینید؛ مراجع 
ما، علمــای ما و بــزرگان ما، همه 
یا اکثریــت از ربوی بــودن نظام 
اقتصادی ناله می کنند، گالیه مند 
هســتند و شــکایت دارند. خب 
ســؤال: الگوی اقتصاد اسالمی ما 
چیســت؟ و حمکرانی اســالمی 
چگونه می تواند این الگــو را اجرا 
بکند؟ یعنــی در الگوی حمکرانی 
اســالمی ما باید این را بتوانیم به 
شکل واقعی نشان بدهیم و بگوییم 
که ما بــه این شــکل می توانیم از 
قدرت قانونی استفاده بکنیم. برای 
اینکه این الگوی اقتصادی اسالمی 
را اجرایی بکنیم. ما االن نسبت به 
این چرخه و زنجیــره توی خیلی 
از جاها ابهــام داریم. یعنی ممکن 
است یک متفکر ما بیاید بگوید که 
الگوی مثاًل اقتصاد اسالمی، الگوی 
بدون رباســت، اما این می شــود 

ممکن است یک متفکر ما بیاید 
بگوید که الگوی مثالً اقتصاد 

اسالمی  ست، الگوی بدون 
رباست، اما این می شود یک 

حلقه از حلقه  های زنجیره  ی 
حمکرانی اقتصادی. حلقات 

دیگر آن هم باید طراحی 
بشود. 
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یک حلقــه از حلقه  های زنجیره  ی 
حمکرانی اقتصادی. حلقات دیگر 
آن هم باید طراحی بشــود. یعنی 
اگر ما بحث را سیســتمی در نظر 
بگیریم، این باید بیایــد مثاًل ده تا 
زنجیره را برای ما به هم وصل بکند، 
تا زنجیــره  ی حمکرانی اقتصادی 
در دولت اســالمی برای ما تعیین 

تکلیف بشود.
 توی این قسمت ها االن ما چالش 
داریــم و در این قسمت هاســت 
که االن ما می توانیــم بگوییم که 
مشــکالت عمده ای داریــم. برای 
همین اســت که باید روی الگوی 
حمکرانی اسالمی بیشتر کار کنیم، 
چون در الگوی حمکرانی اسالمی 
عناصــر این زنجیره ها مشــخص 
خواهد شد، مبدأ و مقصد برای ما 
مشخص خواهد شد، محرکه های 
معرفتی و انگیزشی برای ما مشخص 
خواهند شــد، یعنی بگوید که این 
تصمیمی که ما داریم می گیریم از 
چه دانشی برخاسته است؟ از چه 

محرک معرفتی  ای برخاسته است؟ 
از چه محرک انگیزشی  ای برخاسته 
اســت؟ باید نهادهــای مختلف را 
درگیر کند. اعم از نهادهای دولتی، 
نهادهــای مردم  نهــاد، نهادهای 
فرهنگی، مذهبی، حوزه های علمیه، 

دانشگاه ها، نماز جمعه ها و ...
 یعنی ما اگر این الگوها را ارائه بکنیم 
می توانیــم بگوییم بین مدرســه، 
مسجد، دانشگاه، خانه و دولت یک 
پیوند و ارتباطی برقرار کردیم، در 

حالی که االن این طوری نیست.

     در چالشی که بیان کردید 
نقش امام  جماعت و مسجد را 

در این میان چگونه می بینید؟
ببینید، پیش نماز ما در یک مسجد 
احســاس می کند که تنهاست. ما 
چه الگویــی طراحــی کردیم که 
بین مســجد با خانه ارتباط برقرار 
کند؟ بین مسجد با مدرسه ارتباط 
برقرار بکند؟ بین مسجد با دانشگاه 
و حــوزه  ی علمیه ارتبــاط برقرار 

کند؟ بین مسجد با  فرمانداری ها 
و استانداری ها و بخشــداری ها و 
نهادهای اقتصــادی و فرهنگی و 
این ها ارتباط برقــرار کند؟ حتی 
بین مسجد با مثاًل ارشاد اسالمی، 
اداره  ی ارشــاد در هر شهرســتان 
ارتباط برقرار کند؟ ارتباط قانونی 
منظور من است. یعنی یک الگویی 
طراحی شده باشد، این را ما بدهیم 
دست پیش نماز مســجدمان و یا 
دست امام مسجد بگوییم این الگوی 
عمل شماســت، این الگوی اقدام 
شماست. بدهیم دست هیئت امنای 
مســجد، بگوییم این الگوی اقدام 

شماست.
 اساســاً خود جایگاه مســجد در 
حکمرانی اســالمی چیســت؟ ما 
می دانیم به شــکل ارتــکازی که 
مسجد در صدر اســالم مهم ترین 
پایگاه و نهاد بوده اســت، از صبح 
تا شــب هم فعال بوده است. مرکز 
اعزام لشــگر بــوده، مرکز همه  ی 
مســائل جامعه توی مسجد رتق  
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وفتق می شده است. خب االن وضع 
مســاجد ما چگونه است؟ ببینید 
این ها همه چالش های ماست که 
ناشی از ضعف در الگوی حکمرانی 
اسالمی  ست. اگر ما الگوی حکمرانی 
اسالمی را ارائه بکنیم این ضعف ها، 
این ابهامات، این هــا باید برطرف 
بشــوند. ما االن از ایــن امکاناتی 
که داریم به  خاطــر این ضعف در 
الگوی حکمرانی اسالمی استفاده 
نمی کنیم، از مسجد درست استفاده 
نمی کنیــم. االن مســاجد ما باید 
بشوند محور فرهنگی یک محله، 
و در سطح شهر، مسجدجامع باید 
بشــود محور فرهنگی یک شهر. 
خب االن به ارتکاز خودمان مراجعه 
می کنیم و می بینیم این گونه نیست 

دیگر.
فقط می خواهم برای روشن شدن 
اذهان مثال بزنــم: می گفتیم که 
قلب هر شهر مســجد است، این 
مسجد باید قلب هر پارک و بوستان 
ما باشد. یعنی وقتی مردم مسجد 

می روند، بوستان هم رفته باشند، 
گردش هم رفته باشند. می آمدیم 
می گفتیم که مهد کودکمان را هم 
باید در کنار مســجد ایجاد بکنیم. 
مثالً نمونه  ی  ایــن را االن در لبنان 
داریم، شما وقتی به لبنان می روید، 
مساجدی که حزب  اهلل ایجاد کرده، 
فقط مسجد نیست، بلکه به  تعبیر 
ما،  برای اینکه به تصور دوســتان 
نزدیک بشود، مجتمع های فرهنگی 
مذهبی است. یعنی یک ساختمان 
هفت  طبقه اســت که وقتی شما 
آنجا می روی می بینی که مســجد 
هست، ورزشگاه هست و همین  طور 
تفریح گاه، حتی خیاط خانه هست، 
مرکز آموزش های مهارتی به افراد 
بیکار هســت و.... خیلی چیزهای 
دیگر، کتاب فروشی هم هست و الی 

آخر.

  فکر می کنید نبود الگوی 
حکمرانی اسالمی و زنجیره ی 
قوا، موجب ایجاد چه چالشی 

در آینــده  ی نظام اســالمی 
خواهد شد؟

ما اگر این  چالش ها را حل نکنیم، در 
واقع کارآمدی ما زیر سؤال خواهد 
رفت. چنان که االن هم زیر سؤال 
رفته است، هم افزایی ما زیر سؤال 
می رود. ببینید االن نیروها به شکل 
پراکنده خیلی کار می کنند، ولی 

هم افزایی ها ضعیف است. 
فارابی یک تمثیــل خیلی جالبی 
دارد می گوید که، مملکت داری مثل 
معماری  ست، معمار چه می کند؟ 
معمــار خودش نه گچ کار اســت، 
نه آهنگر اســت، نه دروپنجره ساز 
است، نه برق کار است و نه لوله کش، 
هیچ کــدام از این ها نیســت. اما 
کسی ست که فعالیت همه  ی این ها 
را هم هماهنگ می کند، هم به  موقع 
برق کار را وارد ساختمان می کند، 
هم به  موقع دروپنجره ســاز را وارد 
می کند و هم به  موقع لوله کش وارد 
می کند، در آخر شما می بینی عجب 
ساختمان قشنگی شد. یعنی یک 
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روندها را عزیزان طراحی نمی کنند 
و هم افزایی ها هم اتفاق نمی افتد و 
این مشکالت به  وجود می  آیند. بعد 
آن وقت دودش به چشم چه کسی 
می رود؟ امام  جماعت مسجد. یعنی 
گرانی می شــود،  مرغ کم می شود 
امــام  جماعت باید جــواب بدهد، 
برق قطع می شــود امام  جماعت، 
خب چــه ربطی به امــام  جماعت 
دارد؟ مگر این هــا اصالً حرف امام  
جماعــت را گــوش کردند، حرف 
مثاًل اسالم را گوش کردند. آقا اگر 
حرف اسالم را گوش می کردند خب 
اسالم سوره  ی یوسف است دیگر که 
می گوید دولت باید برنامه ریز باشد.

 در پایــان اگر نکته خاصی 
مانده در خدمت شما هستیم؟

محفوظ باشید.   

چطــوری  مملکت داری مــان 
اســت، یعنی یک  دفعه می بینید 
خب امســال باران نیامــد، دچار 
خشک ســالی شــدیم، خب شما 
پارســال چه  کار می کردید؟ چرا 
این روندها بررســی نشده است؟ 
در روند مملکــت داری امروزی با 
ایــن امکانــات علمــی، بعضی از 
کشــورها تا پنجاه سال آینده شان 
را برنامه ریــزی کرده  اند. بعضی از 
کشورها حتی تا پانصد سال آینده 
را در دســتور کار قرار داده  اند. این 
تأکیداتی که مقــام معظم رهبری 
دارند در بیانیــه  ی گام دوم، دیگر 
به اوج خودش رســیده اســت که 
پنجاه سال آینده مان را برنامه ریزی 
بکنیم. خب، این ها باید مورد توجه 
قرار بگیرند، تا یک مملکت به این 
بزرگی با این  همه استعداد به مشکل 
کمبود مرغ و تخم مرغ نرسد. این ها 
همین چالش های کارآمدی است، 
چالش های مربوط به این است که 

معمار خوب، معماری ست که برای 
کار خودش الگو دارد، هر تخصصی 
را به  موقــع وارد می کند. محصول 
کارش می شود یک محصول بسیار 
زیبا، یک ساختمان بسیار زیبا. اگر 
این الگوها نباشــد، هم افزایی  ای 
اتفاق نمی افتد. اگر هم افزایی اتفاق 
نیفتد ما پیشرفت نمی کنیم و این 
چالش بزرگ پیش روی ماســت. 
االن هم این بحران آب و برقی که 
داریم، ایــن بحران هایی که داریم 
مال چیســت؟ مال این است که 
ما به الگوی حضرت یوسف  توجه 

نکردیم. 
در قرآن آمده اســت که حضرت 
یوســف  با یک خواب پیش بینی 
کرد، بررســی کرد گفت: آقا شما 
هفت سال آب دارید، بعد هفت سال 
دچار خشک سالی می شوید، باید 
از االن برنامه ریزی کنید برای آن 

هفت سال خشک سالی.
ما االن اصــالً نمی  دانیم که الگوی 



موضوع شناسی
نقطه آغاز ...

موضوع شناسی منابر 
محرم ازمنظر تاریخی

باالی منبر 
چه بگوییم؟

امروزه تبلیغ دین و انتقال مفاهیم معرفتی و تربیتی به عنوان یک تخصص شناخته می شود. تخصص 
در امر تبلیغ دین یعنی برای تربیت و تاثیرگذاری بر جامعه هدف نیازمند فرایندی مهندسی شده 
می باشیم. یکی از ارکان این فرایند، رصد مسئله ها و موضوعات تربیتی ، معرفتی و فرهنگی مخاطب 

و در نتیجه پاسخ به نیازهای او است.
پرونده پیش رو به صورت ویژه به مبحث موضوع شناسی منابر محرم و صفر و مهارت های عزاداری 

می پردازد.  
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گفت و گو با: حجت االسالم دکترسید محمد حسین هاشمیان 
پیرامون امام جماعت و موضوع شناسی فرهنگی

موضوع شناسی،
 نقطه  ی آغاز 

یک فعالیت تبلیغی 

اشاره:
یکی از مهمترین شاخصه ها در تبلیغ دین، میزان اثرگذاری بر مخاطب است؛ بر این اساس 
رصد موضوعات مورد نیاز جامعه در این حوزه به وضوح احساس می شود؛ چرا که موضوع 
شناســی، حلقه وصِل متولیان فرهنگی به خصوص امام جماعت محله با مخاطب است. 
مصاحبه با حجت االسالم دکترسید محمدحســین هاشمیان عضو گروه علوم اجتماعی 
دانشگاه باقرالعلوم علیه السالم در موضوع موضوع شناسی تبلیغ محرم می تواند گره های 

این گزاره تبلیغی را برای ائمه جماعات باز می کند
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به  نظر شــما؛ اساساً یک امام  
جماعت مسجد چه نیازی به 
موضوع شناســی دارد؟ و در 
وهله  ی دوم، ضرورت ها و آثار 
موضوع شناسی برای یک امام 

جماعت چیست؟ 

موضوع شناســی بــه یــک معنا 
نقطه  ی آغاز یــک فعالیت تبلیغی 
قلمداد می شود. به عبارتی دیگر، 
اگر فعالیت های تبلیغی را از سنخ 
فعالیت هــای فرهنگــی بدانیم؛ 
اصلی ترین نقطه  ی ایــن فعالیت 

نیازسنجی و نیازشناسی است؛ که 
خود ریشه در مخاطب شناسی دارد. 
یعنی مبلغ بایــد اوالً، بداند جامعه 
هدفش کدام دســته از مخاطبان 
اســت و ثانیاً، نیاز و مســائل این  
مخاطب چیست و سپس بر مبنای 
این شناخت فعالیت تبلیغی  خود 
را ساماندهی کند. بنابراین از نظر 
من تعریف علمی موضوع شناسی، 
نیازشناسی و مسئله شناسی جامعه  

هدف است.
اتفــاق مهمی که اگر به  درســتی 
رقم نخورد، تمــام فعالیت  تبلیغی 
بی فایده خواهد بود. حتی اگر مبلغ، 

عالی ترین محتوا را و بهترین ابزار 
و بیان را، در خدمت داشــته باشد. 
چرا که مســئله  ی  مخاطب چیز 

دیگری ست.
 ولی من به  عنوان امــام  جماعت 
به مســئله  ی دیگری می پردازم؛ 
لذا ارتباط ســازنده ای که باید بین 
مبلّغ و مخاطب شکل بگیرد اساساً 
برقرار نخواهد شــد. بدین ترتیب، 
اصلی تریــن رکن  در یــک فعالیت 
تبلیغی، بحث موضوع شناســی یا 
به  تعبیری مسئله شناسی تبلیغی 

است. 
آثار و پیامدهای موضوع شناســی، 



   28

نشریه محراب
شماره ۳

وقتی خود را نشــان می دهند که 
مبلغ به مســئله  ی اصلــی جامعه  
هدفش دســت پیدا کرده باشد و 
می تواند محتوا و نحــوه  ی ارائه  ی 
خود را ناظر به آن مسئله آماده کند؛ 
اینکه ببیند ابزار و فناوری مناسب 
و یا زاویه ــی ورود به بحث چه باید 
باشد خیلی در نتیجه بخش بودن 
فعالیت تبلیغی حائز اهمیت است، 
زیرا همان طور که می دانید مخاطبان 
ما و جامعه  هــدف مبلغان ما، هم 
متکثر هســتند، هم مسائلشــان 
متنوع و پیچیده اســت. یعنی این 
نیســت که بگوییم ما تنها با یک 
مسئله روبه  روییم. حاال ممکن است 
کسی بگوید من می خواهم مسائل 
نظام را بیان کنم؛ مسائلی از قبیل 

جمعیت، بحران طالق، بی تفاوتی 
اجتماعی و... 

ایــن خیلی خوب اســت، اما خب 
نمی تــوان دغدغه های مخاطب را 
نادیده گرفت؛ مسائلی که شاید در 
ظاهر سنخشان با مسائل کالن نظام 
متفاوت باشد، اما در یک نگاه کالن 
ذیل همان مســائل تعریف شود. 
بنابراین باید امــام  جماعت توجه 
داشته باشد که شاید برای بعضی 
از مباحث، الزاماً قالب منبر کارایی 

الزم را نداشته باشد.
 مثاًل بــرای موضوعی الزم باشــد 
جوانان را به یک اردو ببرند. یا مثاًل 
در حل فالن مسئله  ی اقتصادی با 
همراهی هیئــت  امنا یک صندوق 
قرض الحسنه تأسیس کند، باشگاه 

ورزشی تأسیس کند و کارهایی از 
این دست.

   
  حال پرسش مهم این است که 
این مسئله شناسی مان چگونه 
باید اتفاق بیفتد؟ آیا می شود 
این مهم را در یک چهارچوب 
ثابت پیگیری کرد؟ مثالً بگوییم 
نهاد متولی امر تبلیغ موظف 
باشد ده تا، پنج تا، سه تا مسئله 
با داده ها و مستندات آماری 
دقیق و پاسخ های شفاف علمی 
مبتنی بر آیات و روایات آماده 
 کند، و این ها را توشه  ی تبلیغ 

مبلغان و امامان مساجد کند؟
پاسخ این است که، این شیوه ممکن 
اســت در رابطه با مســائل کالن 
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ملی مانند، مســئله  ی جمعیت یا 
انتخابات جواب بدهــد؛ )مثاًل در 
ایام انتخابات برای حل مســئله  ی 
کاهش مشارکت عمومی، بسته  ی 
محتوایی  ای آماده کرده و به  عنوان 
یک بســته  ی محتوایــی  تبلیغی 
بفرســتیم برای امامــان جماعت 
که در فعالیت تبلیغــی خود از آن 
اســتفاده کنند(، امــا در رابطه با 
مســائل میدانی محله، منطقه یا 
شهر یا روســتا این روش کارآمد 
نیست. در این دسته مسائل، نهاد 
عهده دار ســاماندهی مبلغین باید 
روش موضوع شناســی را به ُمبلغ 
خود بیاموزد که خودشان بتوانند به 
مسائل کف جامعه  هدفشان دست 
پیدا کنند. چرا که خیلی از مسائل 

و معضالت فرهنگی در ظاهر یکی 
اســت؛ ولی صورت بندی شان در 
این شهر با آن شهر، این منطقه با 
آن منطقه، این محلــه با آن محله 
فرق می کند. به  عنوان مثال مسئله 
 ی بدحجابــی؛ در منطقه  ی یک 
تهران، یک سری زمینه ها و علت ها 
دارد و در منطقه  ی بیست، زمینه ها 
و علت های متفاوتــی دارد. برای 
مخاطب دانشجوی ما یک طور است، 
برای مخاطب خانــه دار ما یک طور 
دیگر. در واقع مســئله یکی  ست، 
ولی صورت بندی آن متفاوت است. 
بنابراین نکته  ی بسیار مهم این است 
که بتوانیم امامان جماعتمان را یک 
مقدار تقویت کنیم، که خودشان 
در حــوزه  ی مســائل اجتماعی و 

فرهنگی، چشم های بینا و رصدگر 
باشند، نه اینکه ما از باال فقط بیاییم 
یک سری مســائل و محتوای کالن 
ملی را به آن هــا بگوییم؛ کاری که 
شاید خیلی وقت ها بتوان از طریق 
تلویزیون، برنامه های رســانه های 
جمعی دیگــر هم انجــام داد و از 
ساحت منبر برای مسائلی خاص تر، 
)به اقتضای آن فضا و زیســت  بوم 
فرهنگی اجتماعی آن محله( بهره 

برد. 
بنابراین به  نظر می رســد که الزم 
اســت مبلغان عزیز مــا در بحث 
موضوع شناســی و مسئله شناسی 
آموزشی ببینند، و خودشان در این 

فضا وارد بشوند.
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نکتــه ســوم، توجــه بــه بحث 
آینده پژوهی در موضوع شناســی 
اســت. اگر امام جماعــت ما فهم 
آینــده  پژوهانه داشــته باشــد 
می تواند پیش بینــی کند که مثاًل 
با این روندی کــه دارد اینجا رقم 
می خورد و مثالً دارد فالن  خیابان 
کشیده می شــود، فالن  پارک زده 
می شود، فالن فرهنگ سرا یا سینما 
تأسیس می شــود، چه فرصت ها و 
یا تهدیداتی متوجه جامعه  هدف 
خواهد شد و قبل از مواجهه خودش 

و مخاطب را آماده کند.

    
 با توجــه به شــناختی که 
جناب عالی از فضای شــهر 
تهران دارید؛ به  نظر شــما در 
شهر تهران برای امام  جماعت 
چه موضوعات دســت  اولی 
وجود دارد که بایــد به آن ها 

بهتر می توانیم مسئله را حل کنیم، 
تا اینکه بخواهیم با معضل به  طور 
موقتی برخورد کنیــم و باز بعد از 
مدتی دوباره آن مســئله بر گردد؛ 
چون ریشه  ی مسئله هنوز به  قوت 

خود باقی ست. 
نکته  ی دیگری هم کــه می  توان 
در بحث روش به آن اشــاره کرد؛ 
در رابطه با خود مخاطب شناســی 
اســت. اینکه خود مخاطــب را از 
منظر دینی،  مطالعات اجتماعی و 
روان شناســی تحلیل کنیم و ابعاد 
شخصیتی، رفتاری و نیز شناخت 
خوبی نســبت به او پیدا کنیم. و از 
این جهت متوجه بشــویم سمت 
وســوی حرکت این محله چگونه 
اســت. بنابراین مخاطب شناسی 
بحث بسیار مهمی دیگری ست که 
هم در حوزه ی جامعه شناســی و 
هم در حوزه ی روان شناســی ابعاد 

مختلفی دارد.

   
  از نظر شــما آیا برای موضوع 
شناسی می  توان متد و روش 
خاصی تعریف کرد؟ اگر پاسخ 
مثبت است؛ نکات اساسی  ای 
که در این روش باید مد نظر قرار 

داد چیست؟
خب، یکی از نکات همین است که 
موضوع شناســی یکی از مباحث 
تحلیل محیطی اســت، لذا دیدن 
زمینه های اجتماعــی، فرهنگی، 
اقتصادی، سیاســی و ارتباطاتی 
کــه ایــن  زمینه هــا بــا یکدیگر 
دارند یکی از محورهــای مهم در 
موضوع شناسی اســت. اینکه مثاًل 
جســت  وجو کنیم و ریشه  ی فقر 
اقتصادی یک خانواده را پیدا کنیم، 
که بفهمیم ریشــه  اش در حوزه  ی 
اقتصاد جامعه اســت، یا ریشه در 
فقر فرهنگی و عدم اطالعات است؛ 

آثار و پیامدهای 
موضوع شناسی، وقتی خود 

را نشان می دهند که مبلغ 
به مسئله  ی اصلی جامعه  

هدفش دست پیدا کرده باشد 
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بر فعالیت خودش و خانواده اش در 
فضای مجازی به  واسطه  ی آموختن 
سواد رســانه کنترل داشته باشد. 
این گونه نباشد که بچه ها مخصوصاً 
با توجه به این فضای شاد و شبکه  ی 
دانش آموزی مدارس آزادانه و بدون 
دانستن راه و چاه و مهارت های الزم 
در این فضا بچرخد و خدایی  نکرده 

به خودش و دیگران آسیب بزند.(

      
با توجه به شناختی که جناب عالی 
از فضای شهر تهران دارید؛ به 
نظر شما در شهر تهران برای 
امام  جماعــت چه موضوعات 
دست اولی وجود دارد که باید 
به آن ها بپردازد. موضوعاتی 
که به  نوعی مســئله  ی همه  ی 

مردم است.

را نشان می دهد(
مســئله  ی ناامیدی اجتماعی )که 
خصوصاً به  دلیــل جنگ روانی در 
فضای مجازی شــیوع پیدا کرده 
است( و ارائه  ی نقاط امیدبخش و 
امیدآفرینی اســت. به  نظر من اگر 
بخواهیــم یک برند را ســرلوحه

 ی تبلیــغ محــرم قــرار بدهیم؛ 
امیدآفرینی اســت که مورد تأکید 
حضرت آقا در بیانیه  ی گام دوم بوده 
است. به عبارتی  دیگر مبارزه با این 
جنگ روانی، جنگ  شناختی است.

 جنگ هیبریدی دشمن در فضای 
مجازی و ماهــواره جامعه  ی ما را 
خسته کرده است. چه خوب که ما 
بتوانیم از ظرفیت  امام  جماعت برای 
مبازه با این جنگ روانی اســتفاده 

کنیم. 
مســئله  ی فضای مجازی و سواد 
رسانه ای )اینکه مخاطب بداند باید 

بپردازد. موضوعاتی که به نوعی 
مسئله  ی همه  ی مردم است، 
و امام  جماعت باید در موضوع 
شناسی آن ها را در نظر داشته 

باشد؟
 مسائل زیادی ازجمله: 

مســائل خانواده )با تمام مسائل و 
زیر موضوعاتش اعم از آمار ازدواج 
و طالق، الگوی معیــوب ازدواج ، 
باالرفتن سن ازدواج، ازدواج سفید، 

تسهیل در ازدواج و...( 
مسائل حوزه  ی مهارت های زندگی 

)با همه  ی زیر مجموعه هایش( 
مســائل حوزه  ی تربیــت )که در 
حــوزه  ی کــودک، جمعیــت و 

فرزندآوری بسیار کاربرد دارد( 
مســائل حوزه  ی بحث مشارکت 
اجتماعی )که یکــی از آثارش در 
بحث بی تفاوتی اجتماعی است و در 
عرصه  ی  انتخابات و  این ها خودش 
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مسئله ورود کند که هم بتواند 
حرف هایش را خــوب بیان 
کند، هم بتواند خوب مسئله 
را تحلیل کند و به  سمت حل آن 

پیش برود؟

اولین مرحله همراهی با مخاطب 
اســت، یعنی از جایی شروع کنیم 
که مسئله  ی اوست. در افق معنایی 
و ذهنی او وارد بشــویم و هم دالنه 
با او پیش برویــم تا به یک نقطه  ی 
اشــتراک برســیم. مثاًل از مسائل 
اقتصادی، اجتماعی )که در قالب 
مناطق تهران جــزو دغدغه های 
اصلی است( شروع کنیم و هم دالنه 

پیش برویم.
دومین مرحله که بســیار اهمیت 
دارد این اســت که ســعی کنیم 
مشکالت را انکار نکنیم. بپذیریم که 
مشکالت وجود دارند، منتها کمک 
کنیم که متوجه بشود بخشی از این 
مسئله واقعیت اجتماعی است، و 
بخش دیگرش برساختی غیرواقعی 
است که رسانه های بیگانه و فضای 

مجازی برای تو ساخته اند. 

شدید است. بنابراین کامالً زمینه  ی 
پردازش مسئله از منظر محتوای 
عاشورایی برای این مسائل وجود 

دارد.
یــا مثــاًل در موضــوع بی تفاوتی 
اجتماعــی می تــوان این  گونه به 
مســئله ورود کرد کــه خب اصاًل 
حضرت برای چه قیام کردند؟ برای 

اینکه بی تفاوت نباشند. 
ِّي لَْم أَْخُرْج أَِشــراً َو اَل بَِطراً َو اَل  »أَن
ُمْفِســداً و ما ارید اال االصالح ]َو اَل 
ََّما َخَرْجُت لَِطلَِب اْلِْصاَلِح  َظالِماً َو إِن
ي ص أُِريــُد أَْن آُمَر  فِي أُمَِّة َجــدِّ
بِالَْمْعُروِف َو أَنَْهى َعــِن الُْمْنَكِر[ َو 
ِّي وَ أَِبي  « فلسفه  ی  أَسِيرَ بِسِيرَهِ جَد
قیام عاشــورا امر به معروف، نهی 
از منکر بــوده و ایــن یعنی عدم 

بی تفاوتی اجتماعی. 

      
به  عنوان سؤال آخر، با توجه 
به جو شهر تهران که خودتان 
واقف هســتید، بعد از اینکه 
مبلغ از موضوع شناســی به 
درســتی عبور کــرد و نیاز 
مخاطبش را شناخت، باید از 
چه زاویه  ای برای بیان و طرح 

با توجه به اینکــه ما راجع به 
محرم داریم صحبت می کنیم، 
همیــن مســائل بی تفاوتی 
اجتماعی، خانــواده، یا مثاًل 
امیدآفرینی، گریزهای محرمی 
و برش های محرمی  آن را فرض 
کنید، سیدالشــهدا، چطور 

باید....
حماســه  ی کربالی سیدالشــهدا 
تابلویی از فرهنگ و تمدن اسالمی 
اســت؛ همان طور که می دانید در 
حوزه  ی فرهنگ و تمدن، خانواده 
بسیار حائز اهمیت است. لذا شما 
می بینیــد در واقعــه  ی عاشــورا 
مســئله  ی خانواده جایگاه ویژه ای 
دارد، تا جایی کــه اکثر روضه های 
واقعه  ی عاشورا حول محور خانواده 
است، از کودک شیرخوار گرفته تا 
طفل سه  ساله و چهارساله و زن و 

دختر و جوان و پیرمرد. 
در رابطه با امید هم اساســاً پیوند 
عاشــورا با مســئله  ی مهدویت، 
پیوندی ناگسستنی  ست که رکن آن 
مقوله  ی ظهور و بحث انتظار است 
و انتظار سازنده اســت. چرا که بر 
اساس احادیث ما، آخرالزمان زمان 
ابتالی جامعه  ی شــیعه با بالهای 
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باالی منبر چه بݡگوییم؟
گفتاری در باب موضوع شناسی منابر محرم و صفر

عنصر علم در کنار گنجی به نام تجربه، تولید کننده ســاختاری هدفمند 
براساس چشم اندازی واقع بینانه در امر تبلیغ دین است. یک روحانی جهت 
امر ابالغ دین، نیازمند فراگیری علوم اســالمی و انسانی و همچنین کسب 
مهارت های تبلیغی مورد نیاز اســت. این علوم و مهارت ها گاهی در فضای 
تدریس و تدّرس فراگرفته می شود و گاهی تجربه همچون چراغ راه  مسیر 
اســتفاده از آموخته ها را  بیش از پیش فراهم می آورد. براین اساس با محور 
چگونگی موضوع شناسی در منابر محرم و صفر از تجربیات حجج اسالم دکتر 

ناصر رفیعی و  سیدحسین حسینی قمی بهره می بریم.

گفتاری از: حجت االسالم و المسلمین دکتر ناصر رفیعی
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   عناصر اساسی منبر
چهار عنصر اساسی در بحث منبر 

وجود دارد:
1 مخاطب شناسی
2 موضوع شناسی

3 محتواسازی
۴  محتوا 

اگر مخاطب شناســی کردیم، به 
 دنبال آن نیازسنجی هم به  وجود 
می  آید. مخاطب را که بشناســیم، 

خود به  خود نیاز او دیده می  شود. 
مخاطــب را این  گونــه می  تــوان 

دسته بندی کرد:
مخاطب تشنه، مخاطب  بی تفاوت، 
مخاطب نوطلب، مخاطب داوطلب، 
مخاطب مجبور، مخاطب بدبین و 

مخاطب خوش بین. 

   راه هــای شناســایی نیاز 
مخاطب 

   
چگونه نیاز مخاطب را بشناسیم؟ 

یکی از راه هــای شناســایی نیاز 
مخاطب منطقه  شناسی است. 

خاطره  ی اول:
 برای تبلیغ به ُدبی رفته بودم. شب 
اول رفتم منبر، شب دوم یک آقایی 
آمد گفت: »ایــن حرف ها را اینجا 
نزن. اینجــا زنا می کنند، شــراب 
می خورند، دوســت دختر دارند، 
اینجا که صحبــت می  کنی تقوا و 
نماز شــب را بگذار کنار، اینجا بگو 

شراب می خورید مسجد نیایید.«
خاطره  ی دوم:

 بنده در شــهر ارومیه باالی منبر 

رفته بودم، یک شبهه ای را مطرح 
کردم و آمدم پاییــن. آقایی آمد و 
گفت: »آنچه مطرح کردید شبهه  و 
مسئله  ی مردم این منطقه نیست.«

 گفتم: »آقا، تهران این شبهه...«
گفت: »این بچه ها بکر و یک دست 
هستند، این ها خبر از این شبهات 

ندارند.«
لذا یــک آقایــی رفته بــود کرج، 
می گفت: »عصری آمده بودم توی 
کوچه و خیابان قدم می زدم برای 
تبلیغ، ببینم نیاز مردم این منطقه 

چیست.« 
یکی دیگر از راه  های شناخت نیاز 
مخاطب، از طریق ســؤال مطرح 
کردن است. مثاًل سؤال کنید سال 
قبل منبری چه کسی بوده است؟ 
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مبلّغ چه گفته است؟ مطالب چه 
بوده  اند؟ 

مورد دیگر از راه  های شناخت، نیاز 
مخاطب مناســبت و مکان و زمان 
است. یک سال کنار قبر حجر بن 
 عــدی بودیم، یــک کاروانی آمده 
بود، من دیدم روحانی کاروان دارد 
احکام شــکیات می گوید. گفتم: 
»بابا این هــا آمده  انــد قبر حجر، 
می خواهند ببیننــد حجر کیه؟« 
مگر می شــود من شــب شهادت 
امام  عســگری اصاًل هیچ اشاره ای 
نکنم و رد بشوم؟ می شود مثاًل من 
مناسبت نیمه  ی شــعبان از امام 

 زمان  نگویم؟ 
یکی دیگر از راه های نیازســنجی 
مخاطب این است که آدم با دو سه 
تا مخاطب ارتباط برقرار کند. یک 
کاغذ بدهند دست مردم که: »آقا 
چه بحثی بکنیم؟ چه نیازی هست؟ 

چه نکاتی وجود دارد؟«

   راه هــای شناســایی نیاز 
مخاطب 

)مثال های مخاطب شناسی در 
قرآن و روایات(

مثال اول: 
لقمان می خواهد پسرش را نصیحت 
کند، پسرش که مال ندارد، ثروت 

ندارد. شما توی قرآن هرچه در این 
مورد می خوانید اینهاست: »الَّذيَن 
الَه  نَّاُهْم فِي اْلَْرِض أَقاُموا الصَّ إِْن َمكَّ
كاه...«، »یقیمون الصاله و  َو آتَُوا الزَّ

یؤتون الزکاه«.
ایشان وقتی می خواهد بچه اش را 
نصیحت کند می گوید: »يا بَُنيَّ أَقِِم 

الَه َو أُْمْر بِالَْمْعُروِف...«  الصَّ
آقا شما توی دانشگاه برای بچه ها 
خمس را می گویی؟ این ها گورشان 

کجا بود که کفنشان باشد. 

مثال دوم:
توی روایات داریم به زن ها سوره  ی 
نور را یاد بدهید: »علموهن سوره 
نور«، چرا؟ چون عفــاف توی آن 
هســت، حجاب توی آن هســت، 
غیــرت تــوی آن هســت و نیز 
حساسیت روی مســئله  ی روابط 

جنسی.
در واقع سوره  ی نور، سوره  ی عفاف، 
سوره  ی حجاب و سوره  ی زندگی 

باعفت است.
 

مثال سوم: 
روایت داریــم: »التحدثوا الجهال 
بالحکمــه؛ توی مجلــس جهال 

حکمت نگویید.«
 آقای فرح زاد تعریف می کرد: »یک 
کسی رفته بود راجع به بداء در یک 

 جایی صحبت کرده بود، بعد از پنج 
جلسه یکی آمد گفت آقا کی راجع 
به خوب ها صحبت می کنید؟ این ها 
چه می دانند بداء چیــه، بداء یک 
مســئله  ی اعتقادی سنگینه، شما 
چرا وارد بحث قضاوقدر شدی برای 

این مخاطب؟«
 »التحدثوا الجهال بالحکمه« این ها 

مخاطب شناسی است. 

مثال چهارم:
 پیغمبر گرامی اســالم، کاروان را 
فرستاد حبشه، تا وارد شدند جناب 
نجاشــی گفت که قرآن بخوانید 
ببینم قــرآن چــه می گوید. چه 

سوره ای را خواند؟ سوره  ی مریم.
 این مخاطب شناســی است. برای 
نجاشــی که نمی آینــد بخوانند 

»الزانی و الزانیه فاجلدوهما«.
 نمی آیند بخوانند که »الســارق و 
السارقة فاقطعوا...«، نه. گفت »ِذْكُر 

َِّك َعْبَدُه َزَكِريَّا« َرْحَمِت َرب
 اصاًل اشک از چشم ها جاری شد. 
عجب قشنگ است، قرآن چه زیبا 
عیســی بن  مریم را توصیف کرده 
است. این مخاطب شناسی است، 

فهمید چه چیزی را کجا بخواند. 
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   پیدا کردن نیاز مخاطب
 ما گاهی خیلــی منبرهای خوبی 
می رویم، ولی مخاطــب ما به این 
منبر نیازی ندارد. مثاًل می رویم در 
یک منطقه  یا شهری که گرفتاری 
مردم رباخــواری اســت، ولی ما 
ناآگاهانه راجع به شــراب خواری 

صحبت می کنیم. 
پس در این صورت، مــا به عنوان 
یک فرد که چشم عدهای به دهان 
اوست، نیاز مخاطب را چگونه پیدا 

کنیم؟ 
از خود مخاطــب؛ مثاًل اعالم کنید 
هرکســی هر موضوعی به نظرش 
می رسد، پیشنهاد بدهد. من گاهی 
حتی جایزه می گذارم. یک جایی که 

می روم سخنرانی )برای ده شب، دو 
هفته یا یک ماه(، می گویم هرکسی 
زیباتریــن موضوع و یــا بهترین 
نیازهای مردم را به ما منتقل کند 
که من در موردش صحبت کنم، به 

او جایزه می دهیم. 
من حتــی االن هــم ایــن کار را 
می کنم، حتی اگر برای ســه شب 
یک جــا بــروم برای ســخنرانی، 
می گویم یــک تابلــو بزنند و یک 
شــماره ی همراه هم اعالم کنند 
و یــا اگر می شــود ســامانه های 
گسترده ی پیامرسانی قرار دهند. 
اعالم می کنیم: »ببیندگان عزیز، 
شــرکت کنندگان عزیــز، مردم 
عزیز، هرکسی راجع به سخنرانی 

گفتاری از: حجت االسالم و المسلمین سید حسین حسینی قمی

ما سؤالی، پیشنهادی و یا انتقادی 
دارد به این شماره پیامک بکند.«

 اگر ارتباط با مـردم را زیاد کردیم، 
نیاز مـــردم را پیدا کردیم، حتماً 
در ســخنرانی مان و تأثیــرش بر 
مخاطب مان بیشتر موفق می شویم. 
رمز موفقیت یک منبر خوب ارتباط 

خیلی صمیمی با مخاطب است. 

   انتخاب موضوع منبر 
بعضی ها نمی داننــد موضوع منبر 
را چگونه انتخاب کنند، و همیشه 

نگران انتخاب موضوع هستند. 
در آغــاز راه ایــن نگرانی هــا 
طبیعی ست، اوائل از منبری هایی 
که نوع و لحن صحبت هایشــان را 

نـــݡݡگـــــران
 انتخاب   موضوع   باش ! 
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یک جور نقل کرده، یک آقای دیگر 
یک جور دیگر نقل کرده است. برای 
حل این مشکل ما طرائف داریم. ما 
کتاب هایی داریم به نام »طرائف« 
و »حدیث های نــو«. هم جذاب تر 

است و هم حتماً مؤثرتر است. 
گفت: »نو آر، که نو را حالوتی دگر 

است.« 

   بیان مطالب نو در منبر
از بیان کردن مطالــب تکراری در 
ســخنرانی ها باید اجتناب کنیم. 
برخورد داشته ام که؛ متأسفانه آقا 
رفته منبر، داســتانی را می گوید 
که مستمع او قبل از اینکه این آقا 
داســتان را ادامه بدهد، برای بغل 
دستی اش ادامه ی داستان را تعریف 

می کند.
 حتی گاهی اختالف نســخه اش 
را هم می گوید. مثــاًل این منبری 

می پســندید، موضوع را انتخاب 
کنید. حتی اگر الزم شد بروید اول 
ســبک را پیدا کنید. شــما سبک 
چه کسی را می پســندید؟ آقای 
انصاریان، آقای رفیعی، آقای عالی، 
آقای نقویان یا آقای پناهیان؟ چه 
کسی را می پسندید؟ اینکه اول کار 
از سبک آنها پیروی کنید اشکالی 
ندارد. اوائل سبک را از آن ها بگیرید 
و تا وقتی کــه راه افتادیــد ادامه 

بدهید. 
این کار را بــرای همیشــه ادامه 
ندهید، ولی اوائل بببیند شــخص 
مورد نظرتــان از چــه موضوعی 
صحبت کرده است، بعد کمکم راه 

خودتان را پیدا می کنید.
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   ویژگی های مجالس حسینی
ـــــــــ

اّولیــن ویژگی باید این باشــد که 
چنین مجالسی، محّبت به اهل بیت 
علیهم الّســالم را زیاد کنند. چون 
رابطه عاطفی، یک رابطه بســیار 
ذی قیمت است. شما، روحانیون، 
بایــد کاری کنیــد کــه محّبت 
شرکت کنندگان در مجالس مذکور، 
روزبه روز نسبت به حسین بن علی 
علیه الّســالم، خانــدان پیغمبر و 
مناشیء معرفت الهی، بیشتر شود. 
اگر شما خدای ناکرده، در مجالس 
مذکــور وضعی را به وجــود آورید 
که مســتمع یا فرد بیــرون از آن 
فضا، از لحــاظ عاطفی به اهل بیت 
علیهم الســالم نزدیک نشد، بلکه 

مروری   بر   بیانات   مقام   معظم   رهبری
در   باب   مخاطب شناسی   و   موضوع شناسی

منبرݡکمتر،   مطلب   عمیق تر
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احســاس دوری و بیزاری کرد، نه 
فقط چنین مجالسی فاقد یکی از 
بزرگ ترین فواید خود شده، بلکه به 
یک معنا، مّضر هم بوده است. حال 
شما که مؤّسس یا گوینده چنین 
مجالسی هستید، ببینید چه کاری 
می توانید بکنید که عواطف مردم، 
براثر حضور در این مجالس، نسبت 
به حسین بن علی علیه الّسالم و اهل 
بیت پیغمبر علیهم افضل صلواه اهلل 

روزبه روز بیشتر شود.
ـــــــــ

دومین ویژگی ای کــه باید در این 
مجالس به وجود آید، این است که 
مردم نسبت به اصل حادثه عاشورا، 
معرفت روشن تر و واضح تری پیدا 
کنند. این طور نباشــد کــه ما در 

مجلس حسین بن علی علیه الّسالم، 
به منبر برویم یا سخنرانی کنیم، 
اما موضوع ســخنرانی، حّضار آن 
مجلس، اعم از جوان و غیرجوان و 
زن و مرِد اهل فکــر و تأّمل را  که 
امروز در جامعه ما بسیارند و این از 
برکات انقالب است  به این فکر فرو 
ببرد که »ما به این مجلس آمدیم و 
گریه ای هم کردیم؛ اما برای چه؟ 
قضیه چه بود؟ چرا باید برای امام 
حســین علیه الســالم گریه کرد؟ 
اصاًل چرا امام حسین علیه السالم 
به کربال آمد و عاشــورا را به وجود 
آورد؟« بنابراین، به عنوان منبری 
یا ســخنران، باید به موضوعاتی 
بپردازید که جواب گــوِى چنین 
سؤاالتی باشد. باید نسبت به اصِل 

حادثه عاشــورا معرفتــی در افراد 
به وجود آید ...

ـــــــــ
ســومین ویژگــی الزم در ایــن 
مجالس، افزایــش ایمان و معرفت 
دینــی در مردم اســت. در چنین 
مجالسی باید از دین، نکاتی عنوان 
شــود که موجب ایمان و معرفِت 
بیشتر در مستمع ومخاطب گردد. 
یعنــی ســخنرانان و منبری ها، 
یک موعظه درســت، یک حدیث 
صحیح، بخشــی از تاریخ آموزنده 
درست، تفســیِر آیه ای از قرآن یا 
مطلبی از یک عالم و دانشمنِد بزرگ 
اسالمی را در بیانات خود بگنجانند 
و به سمع شرکت کنندگان در این 
مجالس برســانند. این طور نباشد 
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واقعه خوانی، تا حــّد ممکن، باید 
متقن باشد. مثاًل در حدود »لهوِف« 
ابن طاووس و »ارشاِد« مفید و امثال 
اینها  نه چیزهــای من درآوردی 
 واقعه خوانی و روضه خوانی شود. 
در خالل روضه خوانی، سخنرانی، 
مّداحــی، شــعرهای مصیبــت، 
خواندن نوحه سینه زنی و در خالل 
ســخنرانی های آموزنده، ماجرا و 
هدف امــام حســین علیه الّصاله 
والّسالم. یعنی همان هدفی که در 
کلمات خود آن بزرگوار هست که: 
»وانی لم اخرِج اشــراً و البطرا و ال 
ظالماً و ال مفســداً، و انّما خرجت 
لطلب االصالح فی اّمه جّدی« )1(، 
بیان شود. این، یک سرفصل است. 
عباراتی از قبیل »ایهــا الّناس، اّن 
، صلّی اهلل علیه وآله وسلّم،  رسول اهللَّ
قال: من رأی سلطاناً جائراً، مستحاًل 
لحرم اهلل، ناکثاً لعهد اهلل...، فلم یغّیر 
علیه بفعل و القول، کان حقاً علی 
اهلل ان یدخله مدخله« )2( و »من 
کان بادالً فینامهجته و موّطناً علی 
لقاءاهلل نفسه فلیرحل معنا« )3(، هر 
کداْم یک درس و سرفصلند. این ها 
باید بیان شود. این ها هدف های امام 
حسین است. اینها خالصه گیری ها 
و جمع بندی های نهضت حسینی 

است.

شــود. بهترین گفته هــا و آخرین 
گفته هــای جدید درباره مســائل 
اسالمی، باید دانســته شود. البته 
ممکــن اســت چهار منبر کمتر 
برویم؛ اشــکال ندارد. انسانی که 
خوب بخواهد بگوید، ناچار اســت 
کمتر بگوید: »الف از ســخن چو 
در توان زد  آن خشــت بود که پر 
توان زد.« اگر ُدرش را بخواهیم پیدا 
کنیم، البته باید زحمت بکشــیم؛ 
چاره ای نیست. آن کس که فرضاً 
در دانشگاه ها مشغول تبلیغ و کاِر 
مخصوص روحانی است یا در ارتش 
و یا در سپاه مشغول تالش روحانی 
است، باید نیاز فکری آن مجموعه و 
مخاطبین خودش را هوشمندانه و 
زیرکانه بشناسد. باید ببیند مخاطب 
او چه عقده و ابهام و سؤالی در ذهن 
دارد؛ ولو به زبان نیاورد. باید عالمانه 
آن مشکل را حل کند. اگر میتواند، 
خودش حل کنــد و اگر نمی تواند 
پیش عالم تــر از خــودش برود و 
مشکل را حل کند. این گونه است 

که سطح علم باال می رود.
   واقعه خوانــی، نه چیزهای 

من درآوردی

کــه وقتــی باالی منبر می رویم، 
یک مقدار لّفاظــی کنیم و حرف 
بزنیم و اگر احیاناً مطلبی هم ذکر 
می کنیم، مطلب سستی باشد که 
نه فقط ایمان هــا را زیاد نمی کند، 
بلکه به تضعیف ایماِن مستمعین 

می پردازد.

بــرای  برنامه ریــزی     
نیازشناسی

ما این را همیشه سفارش می کنیم 
به مبلغین، بــه طالب، به فضال که 
نیازســنجی کنید و بر طبق نیاز 
مخاطب و استفهام مخاطب، حرف 
بزنید؛ اما این کاِر یک فرد نیست. 
افراد ممکن است در این شناخت 
و ارزیابی هم بعضاً اشــتباه بکنند. 
این، کار یــک جمع متمرکز و یک 
برنامه ریزی است، که ان شاءاهلل باید 

انجام بگیرد.

   عالمانه مشــکالت را حل 
کنیم

گفته ها و گفتارها باید عالمانه باشد. 
از سخن سســت باید پرهیز شود. 
از منبر بی مطالعــه باید اجتناب 
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حماسه عاشــورا تاثیرگذارترین و 
در عین حال ماندگارترین برهه  از 
تاریخ است. حماسه عاشــورا را از 
ابعاد مختلف می توان مورد تحلیل 
و بررســی قرار داد. آنچه در ادامه 
خواهید خواند، بررسی موضوعات 
قابل پرداخت برای مخاطبین ائمه 
جماعات، ناظر بر واقعه عاشــورا و 
از منظر تاریخــی به همراه معرفی 

کتاب جهت مطالعه بیشتر است. 

   ویژگی های موضوع  
موضوعاتی که در محــرم مطرح 
می شود باید سه تا ویژگی به صورت 

هم زمان داشته باشد.
ویژگی اول:

 این است که مبتنی بر معارف قرآن 
و سنت باشد یعنی مبتنی بر آیات 
قــرآن و روایــات اهل بیت علیهم 

السالم باشد. 
ویژگی دوم:

این اســت که باید روز آمد باشد و 
گره ای از مســائل روز را باز بکند و 
ناظر به مسائل و مشکالت فرهنگی، 
سیاســی، اجتماعــی و اقتصادی 

جامعه ما باشد.
ویژگی سوم:

این است که باید منطبق بر نهضت 

حجت االسالم دکتر جواد سلیمانی امیری،
 عضو هیأت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره(

امام حسین علیه السالم باشد و از 
نهضت امام حســین علیه السالم 

مثال متناظر داشته باشد.
 

  بررسی نمونه  موضوعات قابل 
طرح:

 ۱ موضوع جاهلیت مدرن: 
یکی از مشکالت اصلی که جامعه 
ایرانی و اســالمی ما را درگیر خود 
کرده فرهنگ غرب و نظام مدرنیته 
است. نظام مدرنیته دین ساختگی 
بشری را جایگزین ادیان آسمانی 
کرده و انسان مداری را به جای خدا 
محوری در جامعه مطرح کرده است 

روزآمد،   منطبق   بر   قرآن،   
منطبق   بر   عاشورا

موضوع شناسی   منابر   محرم   از   منظر   تاریخی
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 شاهد مثال ۴:
ــنَّ َو ما تَْهَوی   اِْن یَتَِّبُعــوَن ااِلَّ الظَّ
ااْلَنُْفُس:  قانون گذاری براســاس 

هواهای نفسانی 

    
امام حسین علیه السالم و مبارزه با 

جاهلیت:
 نوع مبارزه امام حســین در ظاهر 
یک فرهنگی نبــود یعنی کالس 
درس برگزار نکرد، امام حسین علیه 
السالم از بیعت با یزید سر باز زد و 
قیام کرد. این نــوع قیام در داالنی 
از مظلومیت و عقالنیت و حماسه 
رخ داد. لذا امام حسین علیه السالم 
هم چنین کــه در وصیت نامه اش 
ِّي لَم أخُرج  دارد که می فرماید: »إن
أِشَراً وال بَِطراً، َوال ُمفِسداً، َوال ظالِماً، 
َوإنَّما َخَرجــُت أطُلُب الصالَح في 
ي« قصد اصــالح دارد. اما  أُمَّه َجدِّ
اصالح دو راه داشت؛ یک: پیروزی 
نظامی و تشکیل حکومت. دو: غلبه 

    
شــاخصه های جامعــه جاهلــی 

چیست؟ 
شاهد مثال 1:

ْجَن تََبرَُّج الْجاِهلِيَِّه اْلُولى «  »َو ال تََبرَّ
)احزاب/22( 
شاهد مثال2: 

ِ َغْيَر الَْحــقِّ َظنَّ  » يَُظنُّــوَن بِــاهللَّ
الْجاِهلِيَّه« )آل عمران/15۴( 

شاهد مثال3: 
اِْذَجَعَل الّذیَن َکَفــروا فی ُقلوبِهم 

الَحِمیََّه َحِمیََّه الجاِهلیَّه) فتح/2۶ (
حمیت جاهلیت یعنی تعصب های 
ناروا و غیرمعقول مثل همیتی که 
امروز در ناسیونالیست عرب هست، 
یا حمیت و تعصبات عدیده ای که 
در  کشور ما هست، تعصبات قومی 
و قبیله ای، تعصبات باال شــهری و 

پایین  شهری و ...

و به جنگ  احکام الهی رفته است. 
در زمانه ما، ســید قطب در کتاب 
خود، اسم آن را گذاشت جاهلیت 
مدرن، جاهلیت قرن بیســتم که 
مقام معظم رهبــری این کتاب را 
ترجمه کرده اند. سردمدار جاهلیت 
دنیای مدرن، غــرب و در رأس آن 

آمریکا است.
          

در زیارت اربعین وقتی که صفوان 
بن مهران جمال  رفت از امام صادق 
علیه السالم خواست که می خواهد 
برود زیارت اربعین چه بخواند، آن 
جا امام صادق علیه السالم فرمودند 
در زیارت این طور بگو » بََذَل ُمْهَجَتُه 
فِيَك لَِيْسَتْنِقَذ ِعَباَدَك ِمَن الَْجَهالَِه 
اَللَه« حسین بن علی،  َو َحْيَره الضَّ
خون داخل قلبش را داد تا انسان ها 
را از جاهلیت نجات بدهد، از حیرت 

و گمراهی نجات بدهد. 
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جدید می شود توسط نشر معارف، 
کسانی که نشر معارف که مال نهاد 
رهبری هست روی سایت آن بروند 
می توانند آدرس این کتاب را بگیرند 
و با مطالعه این کتــاب می توانند 
قشــنگ به جوانب این بحث واقف 
بشــوند.  کتاب دیگر به نام تاریخ 
تحلیلی اســالم که توی آن کتاب 
هم مقدمه اش شاخصه های جامعه 
جاهلی آمده بعد دالیل بازگشت آن 
آمده و در قسمت آخر هم مواضع 
تک تک اهل بیــت در مقابل این 
جاهلیت نویی که زمانش برگشت 
این جا آمده که مفصل تر اســت.  
کتاب دیگر راز بازگشت جاهلیت در 
عصر عاشورا است که نشر معارف 

چاپ کرده است.

۲موضوع جریان شناســی 
فکری سیاسی حاکم بر عصر 

عاشورا 
جریان های فکری سیاســی عصر 
امام حسین علیه السالم که برخی 
از این ها با امام حسین همراه بودند، 
برخی با او تقابل و کمک کردند به 

انقالب اسالمی آمده با بازآفرینی 
اسالم ناب با ادبیات و گفتمان امام 
خمینی و با ساختار دولتی به نظام 
والیت فقیه و با همان فرهنگ جهاد 
و شــهادت روبروی این جاهلیت 

بایستد.

    
معرفی کتاب :

 برای ایــن موضــوع می توانید به 
کتاب امام حســین علیه الســالم 
و جاهلیت نو، ایــن کتاب چند بار 
چاپ شــده االن هــم دارد چاپ 

خون بر شمشیر. این دومی اتفاق 
افتاد. هم چنان که در زمان رسول 
خدا با جاهلیت أولی، رسول خدا با 
شــکل خاص مبارزه کرد در زمان 
امام حسین علیه السالم امام حسین 
علیه السالم شیوه اش را عوض کرد، 
شــیوه اش را کرد فتح خون یعنی 
مبارزه در قالب جهاد و شهادت. با 
فرهنگ جهاد و شهادت آمد در برابر 
این جاهلیت دوم ایستاد. در زمان 
انقالب اسالمی شیوه های مبارزه 
سردمداران جاهلیت قرن بیست و 
یکم پیچیده تر شده. این جاست که 
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انحصارطلب هســتند، زیاده خواه 
هســتند، برنامه ریز هستند، اهل  
پیگیری هســتند توی مســائل و 
همیشه نقشــه می چینند بر علیه 
حکومت اسالمی. در مورد جریان 
زرساالر برانداز آیاتی در قرآن مجید 
وجود دارد مانند آیاتی که در سوره 
بقره در مورد کفار هســت، یکی از 
مصادیق بارز آن بنی امیه هستند. 
و رسول خدا هم در روایتی فرموده 
که »إَِذا بَلََغ بَُنو أَبِي الَْعاِص ثاََلثِيَن 
 ِ َرُجاًل اتََّخُذوا ِديَن اهللِ َدَغاًل َو ِعَباَد اهللَّ
َخَواًل َو َماَل اهللِ ُدَواًل«  در نهج البالغه 
می فرماید »ِسيُروا إِلَى بَِقيَِّة اْلَْحَزاِب 
َقَتلَه« بروید به جنگ کســانی که 
باقیمانده جنگ احزاب هســتند 

همین ها را می گوید. 

ج جریان اعتدال: 
در حالی که اعتدال در اســالم به 
معنای حرکت بین افراط و تفریط 

دست، در روایت هم امام علی علیه 
السالم در اواخر حکومتش فرمود: 
اٌر َو أَيَْن ابُْن التَّيَِّهاِن َو أَيَْن  »أَيَْن َعمَّ
ــَهاَدتَْيِن« کجایند آن هایی  ُذو الشَّ
که قرآن را تــالوت می کردند، به 
آن عمــل می کردنــد و اهتمــام 
می ورزیدند به انجام واجبات الهی 
و بپا داشــتن احکام اهلل در جامعه 
و احیای سنت های الهی و در برابر 
امام شــان مخالفت نمی کردند و 
حرف امام شان را گوش می کردند 
که این هــا این جریــان رهروان با 

بصیرت هستد.

ب جریان زر ساالر برانداز:
 در عصر امویان همان فرماندهان 
جبهه عمرســعد هســتند که در 
رأسش یزید است و عبیداهلل است 
و شمر اســت و عمرسعد و این ها و 
آن جبهه ای کــه با این ها همراهی 
کردنــد و آمدند در میــدان نبرد. 

سپاه عمرسعد، معرفی افکار این ها 
و رفتارهای این هــا می تواند یک 
شاقولی باشــد، یک میزانی باشد 
برای سنجش اعتبار صدق و کذب 
ایــن جریان هایی کــه در زمان ما 

هستند توی جامعه ما

    
جریانهای فعال عصر امام حسین 

علیه السالم:
الف جریان رهــروان بابصیرت: 
مصداقش شهدای کربال هستند، 
و امروزه شــهدای جنگ تحمیلی 
و مدافعین حرم هســتند. این ها 
هم شــناخت صحیحی از والیت 
دارند، هم شــناخت صحیحی از 
دشــمنان والیت دارنــد، هم اهل 
استقامت هســتند. در آیات قرآن 
ِ َو الَّذيَن  ٌد َرُســوُل اهللَّ داریم »ُمَحمَّ
اُء َعلَى الُْكفَّــاِر ُرَحماُء  َمَعُه أَِشــدَّ
بَْيَنُهم « )فتــح/29( و آیاتی از این 
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اشعری اســت که این ها بین حق 
و باطل یک خط ســومی را ترسیم 
می کنند. در قرآن آیاتی داریم که 
دعوت می کند به عدل و از اعتدال 
واقعی میگوید، عدل در مســائل 
فرهنگی به چه معناســت، مسائل 
سیاسی، مســائل اقتصادی به چه 

معناست. 

د جریان خواص تجدیدنظر طلب: 
قبل از عاشورا بعد از رحلت رسول 
خدا یــک عده ای از خــواص اهل 

تجدید نظر شدند گفتند:
1. اسالم حق اســت ولی در برخی 
اموری را که رسول خدا به نام اسالم 
به ما معرفی کرد باید تجدید نظر 

بشود.
2. قبول داریم امام علی و اوالدش 
باتقواتر، عالم تر، سابقه شان در میان 
اصحاب بیشتر است اما قبول نداریم 
رأی ایشان مثل رأی رسول خدا و 
یک رهبر آسمانی حجت و نظرشان 
مقدس اســت. قداســت زدایی از 
والیت و راه انداختن مردم ساالری 
صرف و اینکه هر کسی که اصحاب 
با او بیعت کردند همان رأی اکثریت 

روایتی داریم از سلمان فارسی، از 
رســول خدا صلی اهلل علیه و سلم 
نقل می کند که رسول خدا فرمودند 
که بعد از من، امت من ســه فرقه 
می شوند یک فرقه بر حق هستند، 
َمَثل من و اهل بیت من را دوســت 
دارند، مثلشــان مثل طال است که 
هرچه در داخل کــوره این را داغ 
کنی بر خلوصش اضافه می شــود 
و یک قسم دیگر بر باطل هستند، 
آن ها من و اهل بیت ام را دشــمن 
می دارند، مثل شان مثل آهن سیاه 
اســت که هرچه حرارت بدهی بر 
ســیاهی  اش اضافــه می شــود و 
جریان ســوم جریان اعتزال است. 
چون توی این روایــت دارد این ها  
متزلزل هستند، بعد آن جا حضرت 
می فرماید مَثل این ها مثل سامری 
است در زمان بنی اسرائیل که آمد 
گفت نه خدای موسی، نه فرعون، 
بیایید این گوســاله را بپرســتید. 
این ها برای جامعه بشــری هر روز 
یک گوســاله ای را تــوی صحنه 
می آورند. این جا بود که رسول خدا 
فرمود رهبر ایــن فرقه عبداهلل بن 
قیس اشعری است، یعنی ابوموسی 

اســت ما در تعریف خــود جریان 
اعتدال را در حقیقــت اعتدال نما 
می دانیم و اعتدال واقعی نمی دانیم. 
آنها کسانی هستند که کناره گیری 
می کنند و می گویند مــا نه با امام 
حسین علیه الســالم هستیم نه با 
عمرســعد و به امام حسین علیه 
الســالم یــک نــوع خیرخواهی 
می کننــد می گوینــد شــما نرو 
کشته می شوی. شاخصه های این 
جریان این است که سعی می کند 
با احتیاط دینــی و محافظه کاری 
خودش را حفظ کنــد و موقعیت 
و رفاه خــودش را حفظ کند و یک 
دینداری آســانی را به جامعه ارائه 
می دهد. و به نوعــی القاء می کند 
که کار سید الشــهداء علیه السالم 
یک کار کم ثمری اســت و اساساً 
زمانه ما زمانه ای است که باید یک 
کاری بکنیم که جنگ نشود، جنگ 
با اهل فتنه و این جور چیزها دیگه 
زمانه اش گذشته، باید با تعامل و بده 
و بســتان و کوتاه آمدن ها و این ها 
مشکالت را با دشــمن و استکبار 

حل کرد. 
امــا در خصوص جریــان اعتدال 
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انواع سنت ها:
1 یاری خداوند برای اســتقامت 

ورزان، 2 سنت استدراج
 3 سنت آزمایش

    
پیشنهاد کتاب:

کتاب فلسفه تاریخ نشر المصطفی. 
آیت اهلل عالمه مصباح یزدی رضوان 
اهلل علیه هم یک کتابی دارد تحت 
عنوان جامعه و تاریــخ از دیدگاه 

قرآن. 

و رفتاری شــان بیان و جمع بندی 
شده است.

3موضوع فلســفه تاریخ و 
سنت های الهی در عاشورا.

 اساساً تحوالت تاریخی و اجتماعی 
براســاس ســنت های الهی پیش 
می رود. از جمله آیه شریفه هست 
 ِ که می فرماید »َفلَْن تَِجَد لُِسنَِّت اهللَّ
تَْبديالً َو لَْن تَِجَد لُِسنَِّت اهللِ تَْحويال« 

)غافر/۴3(
 این ســنت های الهی که بر تاریخ 
حاکم است تغییری نمی کند و بر 
آن امتی که باید نازل میشود و جای 

آن را عوض نمی کند. 
    

مخاطبان سنت:
 1. ســنت ها مربوط بــه اهل حق 
هستند، 2. ســنت های مربوط به 

اهل  باطل
 3. سنت های مربوط به هر دو دسته

را آورد او خلیفه می شود. این همان 
خمیرمایه مردم ساالری هست که 
در این دوران نظام دموکراسی غرب 
آن را ترویج می کنــد ولی ما قائل 
به مردم ساالری دینی هستیم که 
مردم ساالری دینی، مردم ساالری 
در دایره دین و والیــت خدا و ولّی 
الهی اســت که در عصــر حضور؛ 
پیامبران و امامان و در عصر غیبت 

ولی فقیه است.
در خصــوص خــواص تجدیــد 
نظرطلب، در قــرآن مجید آیاتی 
داریم که در مورد مسلمانان ضعیف 
االیمان است، در ســوره منافقون 
و ســوره بقره به آیاتی درباره این 

جریان اشاره شده است. 
امروز زمــان ما خــواص تجدید 
نظرطلبی هستند که می گویند امام 
شعار مرگ بر آمریکا را می خواست 
بردارد، چه کســی گفتــه هرچه 
ولی فقیــه می گوید بایــد بگوییم 
چشم؟ کی گفته رأی والیت فقیه 
قداست دارد؟ اصاًل والیت فقیه را 

باید برداریم و...

    
پیشنهاد کتاب:

در ایــن زمینه می تــوان به کتاب 
جریان شناسی فکری سیاسی صدر 
اســالم مراجعه کرد. در آن کتاب 
جریانات فکری سیاسی صدر اسالم 
و سران آنها شــاخصه های فکری 
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کرونا، فرصتی برای 
حضور مسجد در محله

تشکل باید متعلق به 
مسجد باشد

تعطیل نبودن عزاداری 
امام حسین علیه السالم

بسترهای تربیتی به خودی خود نمی توانند موجب تربیت شوند. از کلیدهای تربیت مکان، زمان، 
تربیت کننده، نقشه راه، شناخت ظرفیت های موثر در فرایند تربیت و نگاه تشکلی و سیستمی در 
جهت استفاده از همه این ظرفیت ها است. پرونده پیش رو نگاهی به مدیریت امام جماعت در مسجد، 

با توجه به ایام محرم و صفر و مروری بر نگاه تشکلی می باشد. 
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از وقتی کــه بیمــاری کرونا همه 
 گیر شد ســبک زندگی  ها عوض 
شد؛ ماســک زدیم، فاصله گذاری 
کردیم، با هم دســت نمی دهیم، 
دیدوبازدیدها محدود شد، حضور 
در فضاهای بسته کمتر شد، حضور 
در مساجد کمتر شد و در نتیجه یک 
سری از برنامه های جمعی مساجد 
مثل عزاداری هــا، مولودی ها که 
احتیاج به ارتبــاط چهره  به  چهره 
دارند تحت الشــعاع قرار گرفتند. 
این اتفاق موجب شد مسجدی که 
محورمحله است و باید برای همه 
 ی مردم برنامه داشــته باشد برای 
برگزاری مراسم خود مجبور شود 
که برود بیرون و در فضای باز مراسم 
اجرا کند. به  نظرم مهم ترین فرصتی 
که به  وجود آمد این بود که مسجد 
محله پس از سال ها توانست برنامه 
 های خودش را برای همه  ی مردم 

محله برگزار کند.
طبق تجربه، کرونــا برخی مواقع 

سخنرانی سلسله ای ده  جلسه ای 
محرم بزند. بنا به دالیلی که قبل تر 
ذکر شــد، همین نکتــه در مورد 
مداحی و سینه زنی و شورآفرینی 
و ایجــاد آن فضــای هیئت گونه و 
سینه زنی نیز وجود دارد. در نتیجه 
مســئولین بهتر اســت بیشتر به 

روضه خوانی توجه کنند.
 با توجه به تجربه ی سال گذشته 
بایــد برنامه  ی عزاداری مســجد 
طوری اجرا شود،  تا برای افرادی که 
از پنجره و بالکن خانه هایشان نگاه 
می کنند هم قابل اســتفاده باشد. 
یعنی تنظیم صوت طوری باشد که 
اوالً آزاردهنده نباشد، ثانیاً برای آن 
کســی که مثاًل توی طبقه چهارم 
و پنجم منزلش اســت و در بالکن 
خانه اش می خواهد استفاده کند، 

قابل استفاده باشد. 

   فرصت  هایی که کرونا برای 
مسجد و امام  جماعت به  وجود 

آورد

حجت االسالم مهدی منصوری/  امام جماعت محله بلوار ابوذر

   ضــرورت  هــای برگزاری 
مراسم محرم

در ایام بیماری کرونا زمان مراسم 
محرم بســیار کوتاه  تر شده است. 
قباًل در مســاجد با در نظر گرفتن 
سخنرانی و مداحی و روضه  خوانی 
و ســینه زنی و حتــی پذیرایی و 
پخش غذا، مراسم  دو ساعت، حتی 
بیشتر طول می کشید، اما در این 
ایام چون مســاجد کوچکند، این 
امکان را ندارند که در فضای بسته 
با فاصله گذاری بهداشتی مراسم را 
برگزار کنند و چون اغلب مساجد 
امــکان تهویه  ی هوای مناســب 
را ندارند، زمان برگزاری مراســم 
نهایتاً یک ســاعت یا یک ساعت و 
ربع شده اســت. به همین جهت 
سخنران باید تبحر و توانایی ارائه  
ی مطلب را با لطایف و ظرایفی که 
خودش بلد اســت، داشته باشد و 
بتواند جان مطلب را مثاًل در پانزده 
دقیقه، بیست دقیقه با روضه  خوانی 
جمع بندی کند و حرفــش را در 

ݡݡکرونا،   فرصتی   بــرای
حضور   مسجد    در   محله
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مجــازی، کانال هــا و گروه های 
مجازی و شبکه ها و برنامه های الیو 
در اختیار پیام  رسانی مساجد قرار 
گرفتند. این اهمیت و لزوم آن برای 
ارائه ی برنامه ها تــوی آن فضا هم 
خیلی  خیلی مشــهود بود، در واقع 
فضای مجازی فرصتی به  وجود آورد 
که ما بتوانیم از این فضا اســتفاده 
کنیم برای تبلیغ مسجد، توی ابعاد 
مختلف، مانند جمع کردن نذورات 
و مشارکت بیشتر مردم در خدمات 

مسجد.

   امام  جماعــت و مدیریت 
بهداشت و سالمت

اول
 باید خود امام  جماعت قائل باشد به 
رعایت دستورالعمل ها، در نتیجه 
خودبه  خــود زیرمجموعه هم این 
مســائل را رعایــت می کنند. امام  
جماعت بعد از رعایت شخصی، باید 
دستورالعمل ها را هر چند وقت یک 

بار در سخنرانی هایش تذکر بدهد.
 دوم

 باید امنا و ارکان مســجد شــکل 

هــم می گرفت، بچــه اش هم بود، 
همســرش هم بود؛ این گونه همه  
شان در مراسم شرکت می کردند. 
کمترین نکته  ی این نــوع ارتباط 
هم این اســت که ایــن خانواده ها 
می داننــد مســجد یــک چنین 
برنامه هایی دارد، سخنران کیست، 
روضه خوان مســجد کیست و یا با 
امام  جماعت آشنا می شوند. اگر مثاًل 
ماه های بعد هم یک کاری داشــته 
باشــند رویشان می شــود بیایند 
یک ارتباطی با مســجد و روحانی 
مسجد برقرار کنند. قباًل در مساجد 
محله  اگر صوت اذان پخش می شد 
بعضی ها معترض می شــدند، ولی 
وقتی به  خاطر کرونا مراسم خارج 
از مسجد و در فضای باز برگزار شد، 
همین خانواده های معترض هم از 
مسجد حمایت می کردند و یا بعضی 
جاهایی که الزم باشــد می گویند 
مســجد ما برنامــه دارد و اهمیت 

می دهند. 
فرصت دیگری که بیماری کرونا در 
اختیار مساجد گذاشت، استفاده  ی 
بهینه از فضای مجازی بود؛ فضای 

برایمان تبدیل به یک فرصت  شد. 
در این مدت به  خاطر شرایط شیوع 
بیماری، بعضی از مســاجد در اوج 
کرونــا نمازجماعــت را در حیاط 
مسجد و حتی در پارک کنار مسجد 
برگزار کردند. برگزاری مراســم در 
فضاهای باز مثل پــارک و خیابان 
و کوچه باعث شد مســجد و نماز 
خواندن در بین مردم حضور فیزیکی 
پیدا کنند، این گونه شد که برخی از 
افراد محله مانند کسانی که مذهبی 
هستند، ولی ارتباطشان با مسجد 
کم اســت و یا عده ای هم که شاید 
ظاهرشــان مذهبی نباشد، ولی به 
هر حال عاشق امام حسین  هستند، 
ولی مثالً به  دلیل نوع حجاب شان 
وارد مسجد نمی  شدند، االن با بیرون 
آمدن مراسم مسجد این قشر هم 
خود به  خود در آن برنامه  ها شرکت 

کنند.
در محــرم ســال قبــل در هنگام 
سخنرانی می  دیدم؛ حتی خانمی 
که حجابش هم مثل مســجدی ها 
نیســت می آمــد و روی صندلی 
می نشســت و غذای نذری اش را 
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محرم به مسائل شرعی کرونا اشاره 
می  کردم که اگر شــخصی کرونا 
داشته باشد و به  عمد یا غیرعمد در 
جمع و مسجد حاضر شود چه حکم 
شرعی  ای دارد. مداحمان مستقیم 
به رعایت دســتورالعمل ها اشاره 
می کرد، گاهی یکی از امنای یا حاال 
آن کســی که اعالم برنامه می کرد 
نیز به نکاتی اشاره می  کرد که این 
خودش می شود یک زمینه سازی 
برای اینکه همه  ی مــردم رعایت 

کنند.
تجربه ای که برای رعایت مســائل 
بهداشتی در ســال قبل داشتیم 
این بود: آشــپزخانه  ی مســجد با 
توجه به شرایط کرونا امکان پخت  
وپز غذای ششــصد هفتصد نفر را 
نداشــت. در نتیجه رفتیم در یک 
آشپزخانه  خارج از مسجد که یک 
مقدار امکان فاصله گذاری و رعایت 

با چنیــن افرادی از لحاظ ســنی، 
جنسیتی، شأن و جایگاه متفاوت 
اســت. مثاًل نوع برخورد و تذکر به 
نوجوان با پیرمــرد خیلی متفاوت 
اســت. قاعده  ی کلی این است که 
در این  جــور موارد امــام  جماعت 
از افــراد ریش  ســفید و بزرگ ترها 
کمک بگیرد و خــود امام  جماعت 
در ســخنرانی هایش بــه  صورت 
غیرمستقیم بســتر را آماده کند، 
و نکاتی بگوید در خصوص رعایت 
دستورالعمل ها، حتی از مداح نیز 
می تواند کمک بگیرد. ورود مستقیم 
امام  جماعت و تذکر دادن او به  نظرم 
شــاید در عمده  ی موارد درســت 
نباشــد. مگر در موارد خاصی که 
واقعاً از امام جماعت تبعیت دارند و 
طرف می گوید هرچه حاج  آقا بگوید 

قبول دارم.
این را تجربه کردم که بنده در منبر 

بگیرد و برنامه  ریزی دقیقی شــود 
تا امنــا و ارکان مســجد در تذکر 
دادن و در نظارت کردن بر رعایت 
دستورالعمل  ها به عنوان بازوهای 
اجرایــی و کمک  کننده بــه امام  

جماعت نقش پررنگی ایفا کنند.
سوم

باید جلســه  ی شــورای فرهنگی 
مسجد شکل بگیرد و ارکان اجرایی 
مسجد مثل بسیج، کانون فرهنگی، 
بســیج خواهران و اعضایی که در 
شورای فرهنگی هســتند، دقیق 
توجیه بشوند  و در جلسات شورای 

فرهنگی و امنا تقسیم کار بشود.
چهارم

 در مورد شــخصی که در مسجد 
کرونا دارد یا مشکوک به کروناست 
و دســتورالعمل ها را رعایت نمی 

کند یکی از مــوارد مهم مدیریت 
در لحظه است. به  تعبیری برخورد 
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جلسه می  توان مراسم را مدیریت 
کرد. این شیوه را نیز تجربه کردیم.

امام  جماعت و هیئت  امنا می  توانند 
در روزهای اول هدیه  ای محرمی در 
قالب یک پیام تسلیت یا کتیبه هایی 
قابل نصب تهیه کرده و جهت نصب 
در ســردر خانه  ی همســایه  ها و 
مغازه  های اطراف مسجد تقدیم آن ها 
کنند. یکی از عباراتی که می  توان 
روی کتیبه ها نوشت، عبارت »این 
خانه عزادار حسین است.« است. 

این هم دلی می  تواند اثرگذار باشد.

پیشــنهاد بعدی ارســال پیامک 
تسلیت برای همســایگان مسجد 

است. این کار ساده، اما مؤثر است.

پیشنهاد آخر فعال کردن شبکه ها 
یا کانال  های مجازی مســجد چه 
داخلــی مانند ایتا، ســروش و بله 
و چه خارجی مانند اینســتاگرام 
اســت. کاربــرد اســتفاده از این 
شبکه  های اطالع رســانی، پخش 
مراسم به  صورت زنده در صفحه

 ی اینستاگرام، تهیه  ی کلیپ های 
کوتاه، گزارش های کوتاه، تهیه  ی 
نظرسنجی از مردم و اعضای کانال 
و صفحه برای کیفیت بخشــی به 
مراسم یا حتی مثاًل خدا قوت گفتن 
و تشکر از همسایه ها است. هر شب 
بعد از مراســم این  روش می تواند 
محلــه را در ایــام کرونــا متوجه 

عزاداری کند

   پیشــنهادهایی برای امام  
جماعت مسجد محله  محور

ایده هایی که می شود در محله اجرا 
کرد، برای این که مردم و خانواده  ها 
را توجه بدهیم به عزاداری در ایام 

کرونا: 

راه  اندازی ماشین هایی برای پخش 
روضه : 

مسجدی که محور محله است، در 
اطرافش کوچه ها و خانه هایی وجود 
دارد. حرکت یک ماشین معمولی 
در کوچه ها و محله  ها با پرچم عزا و 
یک باند ساده و پخش یک عزاداری 
مالیم زنده یا ضبط  شده در زمان 
مناسب مثاًل قبل از اذان مغرب که 
مزاحمتی هم برای مردم نداشــته 

باشد خیلی می تواند اثرگذار باشد.

 نصب بنرها و پیامک های تسلیت 
و حتی اطالع رســانی برنامه های 
مسجد در محرم و سیاه پوش کردن 
محله به وسیله  ی پرچم هایی که زده 

می شود، می تواند اثرگذار باشد.

 اجرای مراسم مسجد در فضای باز 
عامل متوجه کردن محله به برپایی 
عزاداری ست. نکته  ی  مهم این است 
که قاعدتاً یک سری از فروشگاه  ها و 
آپارتمان ها و خانه های اطراف هم 
درگیر مراسم می  شــوند و ممکن 
است مشــکالتی مثل تردد ایجاد 
شــود که در این صورت با توجیه 
مردم محله و محدود کردن زمان 

مسائل بهداشــتی جهت طبخ غذا 
در ایام کرونا را داشت، غذا پختیم. 
نوع توزیع مان هــم این گونه بود که 
بالفاصله بعد از مراســم ماشــین 
می آمد و مرتب غذا توزیع می شد، 
بدون شلوغی و ازدحام و با رعایت 

فاصله  گذاری. 
بــرای رعایــت بهداشــت، تنها 
ضدعفونی کردن مالک نیســت، 
جمع دســتورالعمل ها و شــرایط 
بهداشتی باید رعایت بشوند. مثاًل 
تهیه  ی ماســک برای افرادی که 
ماسک ندارند، یا احتیاج به تعویض 
ماســک دارند. تهیــه  ی محلول 
ضدعفونی دست یا اسپری کردن 
برای مردم. قباًل توی مراسم ختم 
گالب کف دست تک  تک شرکت  
کننــدگان می ریختنــد، حــاال 
می  شود برای هر کســی محلول 
ضدعفونی  کننده ریخت و دست  ها 

را ضدعفونی کرد.
رعایت فاصله گذاری مهم اســت، 
ضدعفونی کــردن محل برگزاری 
مراســم بــا مــواد و محلول هایی 
متناســب با فضای بــاز و فضای 
بســته. باید جمیــع این ها قبل 
و بعد از مراســم چک بشود، رصد 
و بررسی بشــود. اگر مثاًل صندلی 
استفاده می شــود، بعد از مراسم 
حداقل دســته های این صندلی  ها 
ضدعفونی بشوند که برای شب بعد 
آماده باشند. میکروفونی که دست 
سخنران و  مداح اســت با رعایت 

مسائل فنی ضدعفونی شود. 
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مراسم برگزار شود، چون تعطیلی 
مراسم امام  حسین در ماه محرم و 
صفر، عواقب غیرقابل جبرانی برای 

ما به  همراه خواهد داشت. 
به یکی از علما گفتند: »شــما چرا 
محــرم را این  قدر باشــکوه برگزار 

مراســم عزاداری امام  حسین  در 
زندگی ما، جزو مواردی به  حساب 
می  آید که تعطیل پذیر نیست، یعنی 
ما هیچ زمــان نباید به تعطیلی آن 
فکر کنیم و تحت هر شــرایطی، با 
هر سختی و با هر مشکلی باید این 

حجت االسالم والمسلمین احمد بصیری
امام جماعت مسجد امام حسین)ع(، قلهک زرگنده

می کنید، چرا این  قدر به عاشــورا 
اهمیت می دهید؟« گفت: »ما یک 
بار تجربه  ی تلخی داشتیم؛ اینکه 
غدیر را فراموش کردیم، آن را خوب 
برگزار نکردیم و خــوب به میدان 
نیامدیم. حال از آن تجربه استفاده 
می کنیم و نمی گذاریم بالی غدیر 

سر محرم بیاید.«
 البته اگر خواســته باشــیم یک 
مقدار بدبینانــه هم قضاوت کنیم، 
می گویند اصالً این کرونا به  وجود 
آمد، تا مناسبت هایی را که جلوه ای 
از جلوات اسالم بوده است، به  گونه 
 ای تعطیل کنــد و تحت  تأثیر قرار 
دهد. هم مراسم محرم و هم اربعین 
و مناســبت هایی به این شکل که 
برگزاری  شــان باالخــره جبهه  ی 
استکبار را متزلزل می کند. تعطیلی 
مراسم عزاداری باعث می شود که 
آن صالبــت و آن جذابیــت و آن 
انگیزه هایی که برای شیعیان داشت 

کم کم کم رنگ شود. 

تعطیل    پذیر   نبودن
 عزاداری   امام    حسین   علیه   السالم
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قبل و بعد از کرونا
بعد از همه  گیری ویــروس کرونا 
فضــای مجالــس از مکان هــای 
سرپوشیده در قالب مساجد به مکان 
 های باز تغییر کرده اســت. ما قبل 
از شــیوع کرونا از مکان هایی مثل 
پارک  ها و یا حیاط مدارس اطراف 
مسجد غافل بودیم، اما این بیماری 
باعث شد از این فضاها استفاده ی 

بهینه ای شود.
نکته  ی بعد اینکه، سال های قبل به 
فضاسازی هایی که الزمه  ی محرم 
بود، کمتر توجــه می کردیم، لذا 
می آمدیم فضای شبستان مسجد 
یا حسینیه یا آن مکانی را که هیئت 
در آن برگزار می شــد سیاه پوش 
می کردیم، اما سال گذشته مقداری 
این جلوه ها به فضاهای پیرامونی 
مســجد و حســینیه منتقل شد 
و معابر بیشتر ســیاه پوش شدند، 
پرچم های امام حسین  نصب شدند 
و آن جلوه های بصری عزاداری امام 
 حسین  در سال گذشــته بیشتر 
خودش را در چشــم مردم نشان 
دادند. انتقال عزاداری امام  حسین  
از مکان هایــی خاص بــه جاهای 
مختلف و پراکنده شدن این مراسم، 
مثل همین روضه خوانی خانگی که 
اشاره شد، سال های گذشته رونق 
بیشــتری پیدا کرد. ویژگی دیگر 
مراسم در زمان کرونا، منتقل شدن 
اطعام و غذاهای نذری حسینی از 
هیئت ها و مســاجد و حسینیه ها 

محدود در فضاهای سرپوشــیده 
بود و آن جلوه های ظاهری خود را 
شاید کمتر نشان می داد، اما سال 
گذشــته این فضاهای باز جلوه ای 
از خودش نشان داد و همین باعث 
شد باالخره بیشتر مراسم عزاداری 
امام  حسین  در منظر و دید مردم 
قرار گیرد، در همان سال گذشته 
بعضی از روضه خوانی های خانگی 
رونق پیدا کرد، البته گذشتگان ما 
این مراسم روضه  خوانی خانگی را 
داشــتند، ولی کم کم روضه خوانی 
خانگی تعطیل شــده بود، اما سال 
گذشته در محرم و صفر این سنت 
قدیمی در بین مردم جلوه ای دوباره 

پیدا کرد. 
عزاداران باید تدبیر کنند و ما این را 
هم می دانیم که مؤمنین در محافل 
از همه بیشــتر رعایــت می کنند. 
خود مسئولین اعالم کردند که تا 
9۴ درصد در این تجمعات مذهبی 
پروتکل هــای بهداشــتی رعایت 

می شوند. 
اگر شــخصی مشــکوک به کرونا 
بود، برای حفظ شــأن او و رعایت 
پروتکل  هــای بهداشــتی بایــد 
پیشگیری کنیم، یعنی با برخی از 
اعالنات و نوشــته  ها و با استفاده از 
ابزار سنجش تب و میزان اکسیژن 
با احترام از ورود افراد مشکوک به 

مراسم جلوگیری کنیم. 

   تفاوت برگزاری مراســم  ها 

مثالً زمان رضاخان آن  همه سختی 
برای مراسم عزاداری امام  حسین 
در نظر گرفته شــده بود، حتی از 
طرف حکومت می ریختند و مراسم 
را جمع می کردند، ولی مؤمنین با 
تمام سختی های آن دوره نگذاشتند 
که مراسم امام  حسین تعطیل شود. 
االن هم در شرایط کرونا باید مبنای 
ما بر این باشد و آن شعار اصلی مان 
این باشد که محرم و صفر تعطیل 
نیســت و باید با همین شعار کار 
را پیش ببریم. اینکــه ما بخواهیم 
صورت  مسئله را پاک کنیم و بگوییم 
حال که این وضعیــت پیش آمده 
مراسمی نداشته باشیم، این قطعاً 

به مصلحت هیچ کس نیست. 

   چگونگی برگزاری درست 
مراسم

حال اینکه مراســم را چگونه باید 
برگزار کنیم؟ کیفیــت آن چطور 
باید باشد؟  پاسخ به این پرسش  ها 

را باید تدبیر کرد. 
ســال گذشــته هم ما در همین 
وضعیــت بودیم، اگرچــه محرم 
سال گذشــته شــاهد موج اول و 
دوم نبودیم، محــرم در فاصله  ی 
بین موج هــای بیماری بــود، اما 
دیدیم سال گذشته با تدبیری که 
مؤمنین داشــتند مراسم عزاداری 
امام حسین برگزار شد. جلوه های 
خاصی از مراسم سال گذشته دیدیم 
و فضاهای جدیدی ایجاد شد.  مثاًل 
مراسم عزاداری امام  حسین غالباً 
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   فرصت فضای مجازی
   فرصــت دیگری کــه کرونا برای 
ما ایجاد کرد این بــود که باالخره 
متولیان مســاجد متوجه شــدند 
که باید از فضای مجازی بیشــتر 
استفاده کنند. کرونا باعث شد که 
بدانیم فضای دیگری هم داریم که 
می توانیم بسیاری از مخاطب های 
گوناگون و با نقطه  نظرات مختلف 
را جذب کنیم. کرونا فرصتی شــد 
که عزاداری امام  حسین  به خانه

 ی کسانی هم برود که آن ها شاید 
کمتر در این مناسبت ها، در مراسم 
شــرکت می کردند. پراکنده شدن 
عطر امام حسین در همه  ی جامعه 

نکته  ی مهمی بود.

   نقــش امــام  جماعت در 
مدیریت عزاداری  ها در دوران 

کرونا
مدیر طبیعی مسجد، امام  جماعت 
است. این تعبیر رهبر معظم است 
که فرمودند: »مدیر طبیعی مسـجد 
امام جماعت اســت.« با توجه به 
اینکه امام جماعت مدیر است، پس 
مدیر می تواند بسیار تأثیرگذار باشد، 
لذا ائمه  ی جماعات در هر شرایطی 
می توانند بســیار مؤثر باشند، به  
ویژه در این شرایط بیماری کرونا، 
با مدیریت و بــا برنامه ریزی هایی 
که باید داشته باشند و با جلساتی 
که با دست اندرکاران عزاداری امام 

به  خانواده ها، به  ویژه خانواده های 
محروم که از نظر معیشــتی دچار 

مشکل بودند، است. 
و نکتــه بعدی هم انتقال مراســم 
عزاداری امام  حسین  و روضه خوانی 
و این ها، به جاهایــی که کمتر در 
آن جاها مراســم برگزار می شــد. 
مثل ابتکاری که بعضی از مداح ها 
به خرج دادند و در ســال گذشته 
عزاداری  شان را سیار برگزار کردند. 

   فرصتی که استفاده نشد
بنده شــنیده  ام در کشــورهای 
غیرمســلمان، مثل کشــورهای 
اروپایی و بعضی از کشورهایی که 
دارای ادیان الهی هستند؛ مخصوصاً 
در این ایام کرونــا، مردم برای رفع 
مشکل شــان و برای دعــا کردن 
به کلیساها و کنیســه ها و مراکز 
مذهبی خودشــان بیشتر مراجعه 
می کنند، به  نظر مــن فرصتی که 
باید کرونا برای جامعه ایجاد می کرد 
و ما از آن خوب استفاده نکردیم این 
بود که باید طــوری مدیریت می

 کردیم که مردم اقبال شان نسبت 
به مراکز مذهبی مثل مســاجد و 
حســینیه ها و امامزاده ها بیشــتر 
می  شــد، ولی طوری شد که کرونا 
را تهدیدی بــرای مراکز مذهبی 

خودمان قرار دادیم.

 حسین پیش از ماه محرم می توانند 
داشته باشند، راه های مختلف را به  
نوعی پیش بینی کنند، سناریوهای 
گوناگون را در نظر بگیرند، بهترین 
آن را انتخاب کنند، همه  ی این ها با 
مدیریت امام  جماعت می تواند پیش 
برود تا بهترین مراســم را برای ماه 

محرم و صفر شاهد باشیم. 

   ایده های مؤثــر در دعوت 
مردم محله برای عزاداری 

فضای مجــازی در دعوت مردم به 
عزاداری  ها می تواند بســیار مؤثر 
باشــد. فضاســازی ها، سیاه پوش 
کردن و مسائلی از این قبیل خیلی 
می تواند مؤثر باشد. انتقال عزاداری 
به مکان های ســرباز مثل پارک ها 
و مســاجد و بعضاً در خیابان هایی 
که مناسب برگزاری مراسم است. 
توزیع غذای نذری برای منازل نیز 
بسیار مؤثر اســت. البته رسانه  ی 
ملی هم بسیار می تواند مؤثر باشد 
و الحقُ واالنصاف در ماه محرم سال 
گذشته، ماه رمضان و مناسبت های 
دیگر هم به وظیفه  ی خود عمل کرد 
و مردم در خانه هایشان به  واسطه  ی 
صدا و سیما در فضای عزاداری قرار 

گرفتند. 
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اســت، حضرت فرمــود: »مقام از 
شــعائر دین است و شــعائر دین 
گم شدنی نیســت، همیشه زنده 

است.« 

امام  صادق 7 به فضیل فرمودند 
که »تجلسون و تحدثون«؛ جلسه 
برای مــا می گیریــد، حدیث ما را 
مطرح می کنید و خدا رحمت کند 
آن کســی را که احیای امر ما کند: 

َجَعلْناها لَُكْم ِمْن َشعائِِر اهلل « یا »إِنَّ 
فا َو الَْمْرَوَه ِمْن َشــعائِِر اهلل « از  الصَّ
شعار دین باشند. خون مظلومانه  ی 
حســین  بن  علی7 و عزاداری بر 
اهل بیت به  عنوان شاخص ترین و 
برجســته ترین مظهر شعار دینی 

است.
در زمان امام  حســین 7 در مکه 
سیل آمد و مقام ابراهیم از جا کنده 
شد و گم شــد. به امام  حسین 7 
گفتند که مقام ابراهیم گم شــده 

   چــرا عــزاداری تعطیل 
نمی شود

یکی از مصادیق تقوا بزرگ داشت 
ْم  شــعائر دینی  ســت: »َو َمْن يَُعظِّ
َّها ِمْن تَْقَوى الُْقُلوِب«  َشعائَِر اهللِ َفإِن
و عزاداری هم قطعاً یکی از شعائر 
کلیدی مذهب شیعه است، وقتی 
که از نگاه قرآن دو تکه  ســنگ یا 
یک شتر در سرزمین منا »َو الُْبْدَن 

حجت االسالم و المسلمین محمد شریفانی
امام جماعت مسجد جامع الزهرا، شهرک آتیه  سازان

اول توجیه مردم،
 سپس برنامه ریزی
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مســئله را می بریم به  طرف خود 
خودش. 

مرحله  ی دوم، برنامه  ریزی:
 بعــد از توجیــه فکــری نوبت به 
برنامه  ریزی می رســد. برنامه ریزی 
باید جوری باشــد که در آن برای 
افراد گوناگون مســئولیت تعیین 
شــود. در مســجد خودمان از دم 
در مســجد آدم گذاشــتیم که دو 
ماســک زده، قاب روی ســرش را 
هم گذاشته، فرم لباسش را خاص 
طراحی کردیم که برای مردم درس 
و پیام دارد و بدانند موضوع چقدر 
بااهمیت اســت و درس عملی به 
مردم داده بشود. یک نفر مسئول 
اسفند است و در چند جای مسجد 
پشت  سرهم اسفند دود می کنیم، 
یک نفر مسئول پخش گالب است، 
مرتب گالب پخش می کنند، اول 
مجلس، وسط مجلس. هم با فضای 
عزاداری می خواند هم کامالً یک کار 
بهداشتی  ست. انواع ماسک دم در 
گذاشته شده است، دستمال  کاغذی 
مرتب در جاهای گوناگون مسجد با 
مواد ضدعفونی  کننده گذاشته شده 
است، اول مسجد، وسط مسجد و 
آخر مسجد. حتی مِن منبری وقتی 
می خواهم بروم منبر میکروفن را 
وقتی می  خواهم بدهــم به مداح 
ضدعفونی می  کنم. اگر مثاًل غذایی 
اطعام داده بشود کاماًل بسته بندی 
است و بُعد بهداشــتی آن رعایت 
می شــود. خرما را می گذاریم در 

در مکان مناســب و نامناسب، در 
مسجد، در هنگام مریضی، در سفر 
و ... چگونه بخوانم، به  حسب شرایط 
زمــان و مکان و حــاالت متفاوت 

است. 
در درجه  ی دوم توجیه این مسئله 
است که انسان، به  ویژه در ایام کرونا 
نسبت به اطراف و اطرافیان خودش 
مسئول است. در روایت داریم؛ در 
روز قیامت توی کوچه که داری راه 
می روی، اگر نوک انگشت تو بخورد 
به دیوار مردم یک خطی بکشــد، 
از همین خط هم سؤال می کنند. 
مســجد می  رویم حواســمان به 
سالمتی خودمان، به سالمتی مردم، 
به سالمتی محیط باشد. حتی یک 
چایی که می خواهیم برداریم، یک 
بیسکویت که می خواهیم بخوریم، 
حواسمان باشد که کمترین آسیبی 
به خودمان و دیگــران نزنیم: »َو ال 

تُلُْقوا بِأَيْديُكْم إِلَى التَّْهُلَكه«.
 هرجا ســوژه ای به  وجود بیاید که 
در اهمیت مسائل بهداشتی است 
و موجب آســیب زدن به دیگران 
یا احتمال خطر داده شــود، مردم 
را توجیه می  کنیــم. مثاًل قرارمان 
این است که اگر کسی کرونا دارد 
یا مشــکوک به کروناست خیلی 
محترمانه نامه ای به او داده بشود، 
با این محتوا که: لطفاً با توجه به این 
شــبهه ای که در مورد شما وجود 
دارد به  خاطر ســالمتی خودتان، 
رعایت کنید، کار سنجیده و قابل 
تقدیری است. بیشتر هم اهمیت 

»رحم اهلل إمرءاً احیا امرنا«. 
سوره  ی آل  عمران چهار تا توصیه 
را به  عنوان عامل فالح و رستگاری 
َُّها الَّذيَن آَمُنوا  مطرح می کند: »يا أَي
اْصِبُروا َو صابُِروا َو رابُِطوا َو اتَُّقوا اهللَ 
لََعلَُّكْم تُْفلُِحــوَن« بحث مرابطه و 
تثبیت قلوب و اجتماع قبول مردم و 
باالخره دل دادن مردم به همدیگر و 
آثار و برکاتی که دارد، این هم یکی از 
مصادیق ربط  القلبی است که قرآن 
روی آن تکیه می کنــد. باز این هم 

مظهر دین است. 

بُعــد معرفتی ایــن مجالس مهم 
است. مردم با مواعظ و بُعد الگویی 
اهل بیت : و جایــگاه امام و منزلت 
امام آشنا می  شوند که جا انداختن 
این موضوع وظیفه  ی امام  جماعت 

است.
بُعد ثواب هــا و پاداش  های آخرتی 
مجالس متعلق به امام  حسین 7 
است. در واقع این مجالس شعبه ای 
از زیارتگاه و حرم امام  حسین 7 

است. 

   چگونگی مدیریت عزاداری 
مسجد در ایام کرونا

مرحلــه  ی اول، توجیــه فکــری مــردم: 
در درجه  ی اول توجیه این مسئله 
است که در هر زمانی و مکانی چه 
وظیفه ای داریم. اصــل نماز یک 
وظیفه  ی ثابت اســت، ولی اینکه 
نماز را در جنگ، در حالت عادی، 
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شخصی دلش می خواهد مدیریت 
آشپزخانه دستش باشد، نهایتاً حاال 
برنج یا شور می شود یا بی نمک که 
معموالً در این مورد جای نگرانی ای 
نیست، چرا که آن ها باز در آن کارها 

تخصص شان از ما بیشتر است. 
۳-کار اصلی امام  جماعت تبیین 
معــارف، مباحث اخالقــی، رفتار 
و منــش اخالق مــدار، ارتباطات 
اجتماعــی و مردمی  ســت؛ مانند 
اینکه با سالم وارد بشود، بعد از نماز 
قدری روبه  روی مردم بنشیند، حال 
مردم را بپرســد، به مردم بها دهد، 
تواضع نســبت مردم داشته باشد، 
به آن ها تلفن بزند، به مناسبت  های 
مختلف به آن ها تبریک بگوید، در 
کانال مسجد هر چند وقت یک بار 
به مناسبت  های مختلف پیام برای 
مردم بگذارد، حتی پیام عاطفی که 
موجب دلگرمی می  شود بفرستد و 
... همین جزئیات که یک مجموعه 
اســت، به  نظرم امــام  جماعت را 

می تواند موفق کند. 
۴-شــیرین ترین و مؤثرتریــن و 
جذاب تریــن کار دینی، فرهنگی، 
اجتماعی برای یک طلبه، وظیفه  ی 
امام  جماعتی است. یکی از بهترین 
کارها که اول خود آدم را می سازد، 
بعد می تواند نقش تأثیرگذار توی 
مردم داشته باشد و توفیق بزرگی 
اســت و ما باید خدا را شکر کنیم 
از این فرصت که خدا در اختیار ما 
قرار داده  است و حداکثر استفاده 

را داشته باشیم.

مراسم آســیب آنچنانی  ا ی ندارد. 
چند بار هم که مراســم شــلوغی 
داشــتیم، چون مســجد در های 
مختلفــی دارد ازدحــام کنترل 
می شود، و مراقب هستند که مردم 

از چند در خارج بشوند.
   چند نکتــه  ی کلیدی برای 

امام  جماعت
۱- امام  جماعت بنا نیست همه  ی 
امور مسجد را در اختیار بگیرد، بلکه 
باید به وظیفه  ی ذاتی خودش عمل 
کند. اصل، ســپردن مسئولیت ها 
بــه اشــخاص اســت و وظیفه  ی 
امام جماعت یک نظارت کلی است. 
به فرض هم یــک جایی اختالف 
به وجود بیاید؛ بهتر است تا آنجایی 
که به مصالح اصلی مســجد ضرر 
نزند، امام  جماعت دخالت نکند و 
امور را به خود هیئت  امنا تفویض 

کند.
 اختالف بیشــتر جایــی  به  وجود 
می آید که امام  جماعت می خواهد 
همه  کاره  ی مسجد باشد و همه  ی 
امور را صفر تا صد در اختیار خودش 
بگیــرد، که خودبه  خــود تعارض 
به وجود می آید. وقتی در حوزه ای 
که به ما ربط نــدارد دخالت کنیم 
یا برخوردمان از باال به پایین باشد، 
آن وقت اســت که از مردم فاصله 

می گیریم. 
۲-بها دادن به مســئولین و مردم 
مسجد بســیار مهم است. مردم را 
با بها دادن و شــخصیت دادن و با 
اغمــاض می  تــوان مدیریت کرد. 

پالستیک و منگه می کنیم. ممکن 
است پذیرایی از نظر پیمانه  ای کم 
باشد، ولی بُعد بهداشتی آن را باال 

می بریم. 

   ازدحام جمعیت در ایام کرونا
 مسجد ما صحن بزرگی دارد و تمام 
مراســم در صحن برگزار می شود. 
در حیاط صندلی گذاشــته شده 
و بعد از اینکــه نمازجماعت تمام 
می شــود، مردم می نشینند روی 
صندلــی و تقریبــاً فاصله  ی یک 
مترونیمــی رعایت می شــود. در 
مســجد ما شــائبه  ی عدم رعایت 
فاصله به  وجود نمی آید. بُعد دیگر 
این است که مراسم ما سه مرحله 
دارد؛ مرحلــه  ی اول نمازجماعت 
است که در پایان نماز پس از یک 
صلوات به امام  حسین 7، عده ای 
می روند. مرحله  ی دوم سخنرانی 
اســت که خیلی مختصر اســت، 
حداکثر مثالً بیست  و پنج دقیقه تا 
نیم ســاعت. پس از سخنرانی یک 
عده ای بالفاصله می روند، مرحله  ی 
ســوم هم مرحله  ی عزاداری است 
و مداحی و مرثیه سرایی، که آن هم 
نیم ساعت کمتر است، عده ای که 
عالقه  مند هستند تا پایان مراسم 

می  مانند. 
شب هایی که غذا سرو می شود، از دو 
سه جای مسجد غذا داده می شود، 
دم درهای مختلف و با فاصله مردم 
می آیند و می روند. این اســت که 
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می شود برای بندگی خدا استفاده 
کرد.

در انقالب هم همین طور است، اول 
حرکت امام  خمینی و بعد اندیشه  ی 
اســالمی آغاز می شــود، این طور 
نیست که تمام حرکت ها از مساجد 
باشند، بلکه دانشگاه، بازار، مدرسه و 
هم سهم عمده ای در خیزش مردم 
و جامعه  ی اسالمی داشته اند، ولی 
باید توجه داشت که نقطه  ی عطف 
مرکزی مورد اتفــاق همه  ی آن ها 

نهایتاً مسجد بوده است.
   حال واقعاً مســجد نقطه  ی 
آغاز یک حرکت بوده است و یا 

و جریان نیاز به پایگاه  سازی داشته 
است. 

لذا اول پیغمبر مبعوث می شــود و 
بعد مسجد بنا می شــود؛ نه  اینکه 
پیغمبر از مسجد بیرون بیاید. مگر 
آنکه بگوییم کارکرد مسجد در همه 
 جا وجود داشته است، مثاًل غار حرا 
برای پیغمبر مســجد بوده است و 
اصالً کل زمین بــه  تعبیر پیغمبر  
مسجد اســت: »ُجِعلَْت لِي  اْلَْرُض 
َمْسِجداً َو َطُهورا؛ تمام زمین برای 
من مســجد )محل سجود( و پاک 

قرار داده شده است.«
یعنــی از هــر قســمتی از زمین 

در گفت  وگو با حجت  االسالم  والمسلمین حمید رضا مهدوی ارفع

مسجد یک جایگاه اصیل برای تشکل  سازی در جامعه  ی اســالمی است، که امروز دچار یک سری 
اختالالت در این کارکرد خود شــده اســت. برای خروج از این مرحله توجه به کدام بایسته ها 
ضروری ست، برای کند وکاو در این کارکرد و دریافت نکات تحول  بخش با حجت  االسالم  والمسلمین 
مهدوی ارفع، فعال فرهنگی و پژوهشگر حوزه  ی مسجد، گفت  وگویی کرده  ایم که در ادامه خواهید 

خواند:
   به  نظر جناب عالی به  عنوان 
یک فعال فرهنگِی آشــنا با 
فضای تشــکل های اسالمی، 
مسجد نقطه  ی آغاز یک تحول 
اســت یا نقطه  ی استقرار یک 

تحول؟
با نگاهی به صدر اسالم  دورة پیامبر 
اسالم  و دوران انقالب اسالمی، به 
نظر می رسد اگر چه مسجد کانون 
همة تحوالت بوده اســت، اما یک 
نکته پیش نیاز هم داشــته است و 
آن اینکه؛ همیشه و در هر دوره ای 
اســاس تحوالت جامعه از جایی 
شروع می شده است و بعد آن تفکر 

تشݡݡکل   باید 
  متعلق   به   مسجد   باشد، 
  نه   پیوندیافته   با   مسجد
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می شود. ما زمان جنگ هم حتماً این 
اختالفات را داشته ایم؛ لکن هیچ گاه 
توجهی به آن ها نمی کردیم. چون 
در مقابل آن فضا و آرمان موردنظر 
خیلی کوچک بوده اســت، حتماً 
همیشه چند بزرگ تر و ریش سفید 
بوده اند که به جوان هــا و کارهای 
آن ها در مسجد اعتراض کنند و مانع 
آن ها شــوند، ولی هیچ کس یادش 
نمی آید که گفته شود در مساجد 
نمی شود کار کرد. پس برای احیای 
مساجد هم ما باید بدانیم در جامعه 

دنبال چه هستیم.

کم کم ضعیف شــده و مســاجد 
دیگر نتوانسته اند به  عنوان قرارگاِه 
گفتمان جدیدی مطرح شوند. پس 
اگر قرار باشــد، چه تشکل ها و چه 
آحاد مردم به مسجد برگردند، باید 
دید فضای عمومی جامعه و گفتمان 
آن به چه آفتی گرفتار شــده است 
که تجمعات مــردم ضرورتی برای 
حضور در مساجد پیدا نمی کنند؟ 
وقتی یک مکان یا یک فضا از کارکرد 
آرمانی اش خالی بشود، خودبه  خود 
محل تاخت  وتاز امیــال و هواهای 
نفسانی و آرزوهای کوچک وبزرگ 

نقطه  ی قرار یک حرکت؟
به  نظر می رسد مســجد نقطه  ی 
قرار بوده است، بی شک اگر همین 
پذیرفته شود و یا قابل  اعتنا تلقی 
شود، می شود بررسی کرد که چرا 
االن مساجد خیلی فعال نیستند؟ 

در حال حاضــر جامعه  ی ما از یک 
گفتمان عمومی قابل  قبول و مورد 
اعتماد همــه که بتوانــد حرکت 
ایجاد کند، محروم شــده است و یا 
نتوانســته ایم آن گفتمان را حفظ 
کنیم. چون فضای بعــد از دوران 
انقالب، جنــگ و بعــد از جنگ، 
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است که مسجد در جوامع اسالمی 
آزادترین مکان است برای فعالیت؛ 
یعنی کسی تا زمینی را وقف کرد از 
دست او خارج است و مال خداست، 
روایت داریم که اگر کســی ادعای 
مالکیت مسجد را بکند جایش در 

جهنم است، چون وقف است.
تا دیروز مال خودت بوده است، ولو 
ســر نبش خیابان آفریقا هم بوده 
و کلی هم می ارزد، هــزار متر، نه 
ده هزار متر! اما تا گفتی من این را 
برای خدا وقف کردم، دیگر برای تو 
نیست. سهم تو با سهم دیگری هیچ 
فرقی نمی کند؛ یعنی تو می روی در 
محیطی که نه متعلق به دولت است 

نه ملت، آزادتر از این می شود؟
از طــرف دیگــر موانــع یــا 
محدودیت هایی هم هســت؛ این 
مکان، تقدسش باعث می شود که 
محدوده فعالیت آن تعریف شــده 
باشد؛ یعنی ما نمی توانیم در مسجد 
کنسرت موسیقی و کالس یوگا و 
... بگذاریم، نمی خواهم بگویم این 

تهران تأســیس کردند، با شهردار 
تهران بحث کردیم که چرا این را راه 
انداختید؟ گفتند: »همه جوان ها 
که به مســجد نمی روند، مساجد 
برای خیلی از جوان ها دیگر جذابیت 
ندارند، مــا می خواهیم جوان ها را 
جذب کنیم!« گفتیم: »چرا مسئله 
را حل نمی کنیــد؟ فکر نمی کنید 
این تفکر غیراسالمی است؟ چون 
می گویید شــما که دوست دارید 
گیتار بزنید بروید اینجا، می خواهید 
قرآن بخوانید برویــد واحد قرآن، 
می خواهید موسیقی کار کنید آنجا 
و هرکسی بنا به کارش باید تفکیک 
بشود! در حالی که مسجد می گوید 
همگی یک نگاه، یک وظیفه، یک 

حرکت، یک اثر.«
 لذا اینکه چرا تشکل ها به مسجد 
نمی روند این ها فقط تقصیر مسجد 

نیست.
ولی چرا روی مسجد اصرار داریم 
و چرا بایــد بچه ها را به مســجد 
برگردانیــم؟ یکی بــه  خاطر این 

   به  نظر شما نهادهای موازی 
یا رقیب مسجد برای این نهاد 
دینــی چــه محدودیت ها و 

فرصت  هایی ایجاد کرده  اند؟
عده ای از نخبگان فکری یا مدیران  
گفتنــد برای تربیت نســل جوان 
 NGOو هدایــت فکــری آن ها
)سازمان های مردم  نهاد( تشکیل 
دهیم؛ بدون اینکه بررســی کنند 
که الزمة این امر چیست! این اتفاق 
افتاد و ساختارهای موازی با مسجد 
زیاد شــدند و نتیجه این شــد که 
احساس ضرورت حضور در مسجد 

کم رنگ شد.
فرض کنید بیســت میلیون جوان 
را به مسجد آوردیم، هیچ پیرمرد و 
ریش سفیدی هم نبود که به آن ها 
گیر دهد! آیا تنها باید نماز بخوانند؟ 
اینکه همان کارکرد حداقلی مسجد 
اســت، چه انگیزه ای و چه آرمانی 

باید احیا شود؟
وقتی که اولین فرهنگ ســرا را در 

تعریف ما از مسجد این است: مکانی که 
در آن حدومرز نوع و گسترة فعالیت، فقط 
حدومرز شرعی است؛ یعنی جایی  ست 
که همه می توانند جمع شوند و کار نیک 
انجام دهند؛ یعنی کاری که پا را از مرز 

شرع فراتر نگذاریم
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مرکز رســیدگی به امور مساجد یا 
سازمان تبلیغات، این ها باید ابتدا 
خودشــان یک تغییرات نگرشی 
درباره مسجد ایجاد کنند. البته االن 
تفاوت هایی با دهه شــصت ایجاد 
شده است. ساختار مدیریت مسجد 
عوض شده، روحانی مسجد، محور 
کار اســت، همه  چیز باید با ایشان 

هماهنگ شود .
اما به  نظر من آنچه کــه می تواند 
عامل آشتی جوان ها با مسجد باشد، 
قبل از اینکه بخواهیم یک تغییرات 
ریــز ســاختاری بدهیــم، تغییر 
ذهنیت جوان هاســت که بخش 
عمده اش واقعاً ذهنیت های نابجای 
جوان هاســت، که هنوز مســجد 
نرفته  اند، می گویند در مسجد که 

نمی گذارند فعالیت کنیم.
ما اول بایــد کارکرد صریح درجه

یک مســجد را که نماز است فعال 
کنیم، خود مسجد باید فعال شود، 
به  معنای اینکه همین کارکرد اصلی 
ارزشمند نمازجماعتش باید جدی 

اجتماعی، علمی و... همه را شامل 
می شود، چون تعریف ما از مسجد 
این است: مکانی که در آن حدومرز 
نوع و گستره فعالیت، فقط حدومرز 
شرعی است؛ یعنی جایی ست که 
همه می توانند جمع شــوند و کار 
نیک انجام دهند؛ یعنی کاری که پا 
را از مرز شرع فراتر نگذاریم و البته 
به آن حال  وهوای مسجد هم لطمه 
نزند. لذا اگر قرار باشد در مسجد به 
 عنوان مهم ترین ساختار تجمع و 
تشکل جوان ها سرمایه گذاری شود، 

باید ظرفیت ها مد نظر قرار گیرد.

   در بخش تعامل میان تشکل
ها و مســجد باید چه اتفاقی 
رخ دهد، که مــا به یک تعامل 
ســازنده و هم  افزا دست پیدا 

کنیم؟ 
بخشی از ســاختارهای حکومتی 
)دولتی( که توانســتند مساجد را 
به هر ترتیب زیر نظر بگیرند، مثل 

فعالیت  ها غلط اســت یا نه، بحث 
این است که مسجد به  خاطر روح 
و فضای حاکم بــر آن برای برخی 

حوزه  ها محدودیت هایی دارد.

   بیایید درباره  ی این موضوع 
به صــورت شــفاف صحبت 
بکنیم، که اصوالً قلمرو فعالیت

 های مسجد تا کجاست؟ 
اعتماد به مسجد در کنار هر ساختار 
دیگری، حتی هیئت ها  از نظر نسل 
جوان و متولیان امر تربیت غیرقابل 
مقایسه اســت. اگر بگوییم بچه به 
کالس مسجد برود یا همان درس 
را با همان اســتاد در جای دیگری 
بخواند، هم خود او و هم خانواده اش 
به مسجد بیشتر اعتماد می کنند. 
چرا؟ چــون مکان بــرای خودش 

اعتبار هم می آورد.
کارکردهای مسجد از ابتدا تا انتهای 
زندگی انسان را پوشش می دهد؛ 
از تولــد، ازدواج، کار اقتصــادی، 

اگر مسجد نمازش فعال شود به  نظر 
من یک بخشی از مشکل آن طرف حل 
می شود، نماز که فعال شد کم کم مردم 
خواهند آمد و می توانند کمک کنند، 
پیشنهاد دهند، برنامه برگزار کنند
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و الزم اســت، اما باید فکری کرد 
که آیا تشکل های دیگر می توانند 
در مســاجد جا پیدا کننــد یا نه؟ 
بسیج ســاختار دارد، قانون دارد، 
حرفش پیش می رود، ضمن اینکه 
باالخره نطفــه  ی بســیج هم در 
مساجد شــکل گرفته است. ولی 
تشکل های دیگر این  طور نیستند، 
حتی کانون هــای فرهنگی هنری 
مساجد واقعیت شان این است که 
مال مسجد نیستند، یک ساختمانی 
می گیرند و بعد می گویند آن  طرف 
خیابان کانون فرهنگی هنری فالن  
مسجد است! اما بســیج را باید در 
خود پایگاه مســجد جا داد. پس 
مشکلی که باید اینجا حل شود این 
است که ساختاری چید که حداقل 
آن هایی را که از مســجد گریزانند 
و یا سمت مسجد نمی آیند کم کم 
جذب کرد. چــون االن برای یک 
تشــکل صددرصد دینی هم هیچ 
پشتیبانی ای نداریم که بگوید یک 
اتاق بدهند یا سالن مساجد را بیایند 

هفته ای دو جلسه استفاده کنند.

آمــد و می توانند کمــک کنند، 
پیشنهاد دهند، برنامه برگزار کنند .

   آیا نیازی بــه پیوند، یعنی 
رابطه ای فراتر از تعامل میان 
مسجد و تشکل های بیرونی 

هست؟
تشــکل ها را کجا باید جا بدهیم؟ 
بســیج همه  جا هســت، مساجد 
تعطیل هم بســیج دارند. در ذهن 
جوان ها و حتــی بزرگ ترها وقتی 
می گویند مســجد یعنی بسیج و 
وقتی گفتیم برویم مسجد فعالیت 
کنیم، یعنی بســیجی شویم و لذا 
آن هایی که به هــر دلیلی ولو غلط 
با بســیج میانه  ی خوبــی ندارند، 
خودبه خــود دور مســجد را خط 
می کشــند. حداقل اگــر بتوانند 
تفکیک هم بکنند می گویند برویم 
نماز بخوانیم و برویم دنبال کارمان. 
لذا هر فعالیتی که در مســجد رخ 
می دهد منحصر به بســیج است. 
بســیج هم خیلی عالی و مقدس 

گرفته شود. 
من اخیراً در اصفهان یک مســجد 
رفتم، گفتند امــام  جماعت آن در 
شصت  ســالگی طلبه شده است، 
مسجد به آن بزرگی جا نبود و داخل 
آن جمعیت جوان و اقشار مختلف 
موج می زد، چرا؟ چون یک روحانی 
خودش را وقف مســجد کرده بود. 
از اول هــم با مردم قرار گذاشــته 
بود، یکی از جمالتی که از هرکس 
پرسیدم تأییدش می کرد، این بود 
که می گفتند ایشــان از همان روز 
اولی که آمد صحبت کرد گفت: »هر 
وقت دیدید من به مسجد نیامدم 
تابوت را بیاورید در خانه ام، مطمئن 
باشید من نه به  بهانه  ی میهمانی و 
نه سفر مسجد را ترک نمی کنم، اگر 

نیامدم تابوت را بیاورید.«
پس اول باید مساجد اصالح و فعال 
شــوند و نماز را برگزار کنند. یک 
گام از این  طرف اگر مسجد نمازش 
فعال شود به  نظر من یک بخشی از 
مشکل آن  طرف حل می شود، نماز 
که فعال شد کم کم مردم خواهند 

بسیج ساختار دارد، قانون دارد، حرفش 
پیش می رود، ضمن اینکه باالخره نطفه  ی 

بسیج هم در مساجد شکل گرفته است. 
ولی تشکل های دیگر این  طور نیستند، 

حتی کانون های فرهنگی هنری مساجد 
واقعیتشان این است که مال مسجد 

نیستند
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قم، دیــدم از اینجا تــا آنجا بیابان 
است، گفتم چه خوب می شود در 
اینجا درخت بکاریم! با مســئولین 
جهاد هم صحبت کــردم گفتند 
ما نمی توانیــم، نیروی انســانی 
می خواهد که کار کنند، گفتم شما 
فقط تانکر آبش را به من بدهید.« 
زن و مرد و همــه را جمع کردند و 
گفتند که در بیابــان می خواهیم 
درخت بکاریم، این طور شــد که ما 
درخت می کاشتیم. همین حرکت 
یک تشکل جهادی تشکیل داد که 
می رفتند روستاها و خدمت رسانی 

می کردند.
بنابراین، یــک راه این اســت که 
مساجد ما به این سطح برسند که 
استعدادها را پرورش داده و شکوفا 
نماید؛ یکی نویســنده است، یکی 
استاد دانشــگاه، یکی انرژی بازی 

دارد  .
 وقتی این ها فعال شــوند، خودبه 
 خود مسجد پایگاهشان می شود، 
حاال وقتی پنج تا از دانشــجویان 
خوب ما شدند کانون دانشجویان 
مسجد، خودشان دوستانشان را هم 

می کرد. از داخل مســجد نزدیک 
پنجاه تشکل ساخته بود. مثاًل چند 
تا از بچه ها را که دانشجو بودند دور 
هم جمع می کرد و یک جلســه  ی 
توجیه می  گذاشت و بعد هم دائماً  
انرژی می داد که کانون دانشجویان 

را راه انداختند.
کارشــان در کشــاورزی و خیلی 
کارهای دیگر توســعه پیدا کرد، 
حتــی به ســه اختراع رســیدند. 
خودش هم در جهاد ســازندگی 
کار می کرد، این ها را پر و بال داد و 
رفتند در مازندران کارشان را تست 
کردند که موفق شد، خط تولید و.. و 
امثال این ها. دید یک عده طلبه اند 
کانون طــالب راه انداخت، کانون 
طالب این قدر توســعه پیــدا کرد 
که یک حــوزه ی علمیه زدند کنار 
مسجد. کانون ورزش کاران، کانون 

هنرمندان و ... .
 ایشــان کارشــان این بــود که 
ظرفیت های داخل مســجد را به 
تشکل های مســجدی وصل کند. 
یک شب بین نماز مغرب و عشا بلند 
شــدند و گفتند: »داشتم می رفتم 

   اگر امکانش هســت این 
تشکل های برآمده  ازمسجد 
را بیشتر توضیح دهید که مراد 

کدام تشکل  هاست؟
بایــد مســجدها به این ســطح 
برسند که اســتعدادهای محله را 
بشناسند، پرورش دهند و در جهت 
شکوفایی آنها تسهیل گری کنند. 
و در ادامه نسبت به متشکل سازی 
هدفمند اســتعدادها گام بردارند. 
شــاید بتوان تشــکل ها را از دل 
مسجد تشکیل داد؛ یعنی به  جای 
اینکه تشــکل از بیرون به مسجد 
بیاید، تولید از مســجد باشد که به 
بیرون خدمت کند. مگر اردوهای 
جهــادی نمی خواهیــم؟ بیایند 
در مســجد فعالیت کنند بگویند 
هرکس می خواهد به فقرا خدمت 
کند، ثبت نام کند و تشکل شــان 
را برقرار کنند. بچه کــه بودیم به 
مسجدجامع می رفتیم؛ آنجا همه 
امکاناتی از قبیل باشگاه ورزشی و... 
وجود داشت. من االن هرچه دارم 
می گویم از کار امــام جماعت بود؛ 
ایشان از داخل مسجد تشکل تولید 

یک راه این است که مساجد ما به این 
سطح برسند که استعدادها را پرورش 

داده و شکوفا نماید؛ یکی نویسنده است، 
یکی استاد دانشگاه، یکی انرژی بازی دارد 
و... وقتی این ها فعال شوند، خودبه  خود 

مسجد پایگاهشان می شود
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دهیم، باید به مســجد می رفتیم. 
بنابراین، مســاجد بایــد »مادر« 
تشکل ها شوند. همه  ی فعالیت ها 
باید از درون مسجد باشد. چون همه 
در بیرون مسجد احتماالً عضو یک 
جمعی هستند و چرا این جمع را در 
مسجد شکل نمی دهند، چون فکر 
نمی کنند که مسجد به این کار هم 

اختصاص داشته باشد.
البتــه آبادانی مســجد و نقطه  ی 
شروعش به روحانی اش است. یک 
روحانی اگر باور کند که در مسجد 
چقدر ظرفیت اســت، همه  ی هم  
وغمش مســجد می شــود، تاریخ 
ما هم نشــان می دهد که علمای 
بزرگ همیشه روی مسجد تمرکز 
داشته اند و یک مســجد را پایگاه 

خودشان قرار می داده اند.

هدایت معنوی می کرد، تشــویق 
می کرد، تا آنجا هم که توان داشت 
پیگیــری می کرد و بعــد خودش 

می رفت کنار.
این آدم بسیار پرکار و خوش فکر بود. 
یک  دفعه وسط دو نماز می گفت دو 
تا دخترخانم هستند، این طوری اند، 
این خصوصیــات را دارند، هرکس 
پسر خوبی دارد بگوید تا من معرفی 
کنم به آن ها. حتی مردم می آمدند 
مثل زمان پیغمبــر  می گفتند ما 
دختر داریم و اگر آدم مســجدی 

است بیاید برای خواستگاری.
به مــردم کتاب معرفــی می کرد. 
گاهی مــا را می بــرد کهریزک به 
پیرزن هــا و پیرمردها رســیدگی 
کنیم. ایشان در حد مسجد خودش 
الاقل گفتمان خدمت رسانی اش را 
راه انداخته بود. لذا اگر می خواستیم 
مؤثر باشــیم و کار مثبتــی انجام 

می آورند در کانون مسجد.
من خودم جذب  شــده  ی ورزشم، 
یعنــی عشــقم ورزش رزمی بود، 
باشــگاه ها هم که ســالم نبودند، 
شــنیدم مســجد کونگ فو دارد، 
اســتادش هــم یــک بســیجی 
قدرتمندی اســت که خیلی هم 
درجه اش باالست. ثبت نام کردم. 
شــب داشــتیم باالی مسجد که 
باشــگاه بود می دویدیــم که من 
متوجه شدم یک آقایی با ریش بلند، 
کچل و با پیراهن و شلوار سفید دارد 
می دود، یــک  ذره دویدیم، گفت 
بچه ها بنشینید من برایتان گالبی 
گرفته ام بخوریــد، تا ما بخوریم دو 
تا حدیث برای ما گفت و ما را جذب 
کرد. هفته ای یک بار برای ورزش 

می آمد.
پنجاه تشکل را ایشــان راه اندازی 
کرد، فقط هم استارتش را می زد، 

مساجد باید »مادر« تشکل ها شوند. 
همه  ی فعالیت ها باید از درون مسجد 

باشد. چون همه در بیرون مسجد احتمااًل 
عضو یک جمعی هستند و چرا این 

جمع را در مسجد شکل نمی دهند، چون 
فکر نمی کنند که مسجد به این کار هم 

اختصاص داشته باشد.
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از ارتباط تا
 ارتباط موثر

مدیر روابط عمومی دفتر
حاج آقا هستم

گفت و گوی سازنده
متوازن  و  احترام آمیز

همسر، یک شخص بسیار مهم در زندگی خانوادگی و شغلی یک امام  جماعت است. او به  عنوان یک 
نیروی یاریگر مسجد و نیز شخصی که دائماً در زندگی فردی و اجتماعی امام  جماعت حضور دارد، 

تأثیر بسیاری در زندگی خانوادگی و اجتماعی او دارد. 
در واقع کیفیت ارتباط همسر امام  جماعت با همسر و مراجعان محلی و مسجدی و اداری امام  جماعت 

می تواند گره  گشای بسیاری از مسائل برای طرفین ماجرا باشد.
 در سرویس همسرانه به مسئله  ی بهبود کیفیت ارتباطات همسر امام  جماعت پرداخته ایم.

 و در انتها مهارت پختن شله  زرد نذری برای تعداد نفرات باال در یادداشتی ارائه شده است که می تواند 
راهگشا و کاربردی برای این بخش باشد.
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پیام ها، مسئولیت دارد از تمام توان 
خود برای افزایش اثربخشی ارتباط 
استفاده کند و به سادگی بی توجهی 
یا بی دقتی مخاطــب را به بهانه ای 
برای کاهــش اثربخشــی ارتباط 

تبدیل نکند.
خب حاال مــا اینجا داریــم اینجا 
درباره پــرورش مهارتی صحبت 

عهده ی ارسال کننده ی پیام یعنی 
شماست.

مسئولیت دشــواری است و البد 
به این فکر می کنیــد که دریافت 
کننده باید چنیــن و چنان باید و 
فالن و بیسار نباشــد، بله درست 
می گوئید اما مهارت برقراری ارتباط 
مؤثر به تأکید دارد که فرستنده ی 

از ارتباط تا ارتباط مؤثر
درباره  ی شناخت ارتباط مؤثر، مهارت ها و موانع آن

دکتر نازنین حقیقت  بیان / روان شناس

تا یک دهه  ی پیش، داشتن ارتباط و مهارت برقراری ارتباط برای هر فرد تنها 
یک مزیت محسوب می شد، اما امروزه تقریباً تمامی آدم  ها به برقراری ارتباط 

مؤثر احتیاج دارند.
ارتباط مؤثر چیست؟ حتمًا شما یک تعریفی مثل این در ذهن دارید: یک 

ارتباط که بتوان در آن تأثیرگذار بود.
اما باید گفت که خوشبختانه یا متأسفانه نه تعریف ارتباط مؤثر کار راحتی  ست 
و نه ارتباط برقرارکردن و داشتن مهارت ارتباطی؛ گرچه که در نگاه نخست به  

نظر می رسد کار ساده ای است.
در ارتباط مؤثر ما به  دنبال مهارتی هســتیم که با استفاده از آن بخشی از 
ساختاری را که در مغزمان شکل گرفته است، به مغز فرد دیگری در نقطه ای 

دیگر منتقل کنیم و ساختار مغز او را تغییر دهیم.
ابزار ما برای این کار چیست؟ ابزارهای ما یا کالمی  ست و یا غیرکالمی، که 
درباره  ی آنها باید صحبت کنیم. اما پیش از آن باید ارتباط مؤثر را تعریف کرد.

   تعریف ارتباط موثر:
ارتباط موثر، رابطه ای ست که در آن، 
طرف مقابل پیام شما را با حداکثر 

دقت ممکن دریافت و درک کند.
یعنی همــان چیزی را که شــما 
می خواهید او دریافــت کند و در 
این مســیر بخش اصلــی )و گاه 
تمام(  مسئولیت ارتباط مؤثر را بر 
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احساس کنند.
ارتباط مؤثــر، زن و مرد فروتنی را 
می طلبد که بتواننــد در یک خط 
ارتباطی بــه توصیف و تشــریح 
زندگی، روحیات و مشکالت خود 

بپردازند.

   اهمیت ارتباط مؤثر در روابط 
اجتماعی

یادگیری مهــارت ارتبــاط مؤثر 
می تواند روابط اجتماعی فرد را هم 
تعمیق بخشد. این ارتباط همچنین 
اعتماد و احترام بیشــتری ایجاد 
می کند. همچنیــن انجام کارهای 
گروهی، حل مشــکالت و سالمت 
کلــی اجتماعی و عاطفــی فرد را 

بهبود بخشد.  

می کنیم که به این هدف بیانجامد 
که گیرنده پیام شما در یک ارتباط، 
همان چیزی را دریافت کند که شما 

می خواهید
فکر می کنیــد ســخنران خوبی 
هســتید؟ می توانیــد بــه خوبی 
منظور خــود را ارائه دهید؟ گوش 
خوبی برای شنیدن دارید؟ خوب 
است اینهل هدف ما نیستند بلکه 
ابزارهایی هستند که قرار است به 

اثربخشی ارتباط کمک کنند.

   اهمیت ارتبــاط مؤثر در 
خانواده

راه دوری قرار نیست برویم، اولین 
نقطه برای داشتن یک ارتباط مؤثر 
خانواده است. جایی که قرار است در 
یک ارتباط متوازن و صمیمی، زن 

و مرد به بلوغ شخصیتی و بینشی 
و معرفتی دســت یابنــد و در این 
پیچیده ترین شکل روابط انسانی 
بدون ارتبــاط اثربخش نمی  تواند 

شکوفا شود.
اگــر مهارت  هــای ارتباطی وجود 
نداشته باشد، عشق میان همسران، 
دوستان، والدین و فرزندان به مقدار 
زیادی کاهش می یابد، چرا؟ چون 
طرفین ارتباط قادر به رساندن تمام 

و کمال پیام خود نیستند.
روش  هایی که به ما کمک می کنند 
تا شــکاف  های بین فــردی ما و 
دیگران از بین بروند، برای برقراری 
روابط رضایت  بخــش در خانواده 
مفید می باشــند. ارتباط مؤثر بین 
زوجین سبب می  شود دو طرف، با 
وجود تفاوت های بسیار خود را برابر 
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بدن، شامل حاالت صورت، حرکات 
بدن، تماس چشمی، لحن، تن صدا 
و حتی فشار عضالنی و حتی تنفس 

می شود
این به شما کمک می کند که منظور 
خود را بیان کنید، در موقعیت های 
چالــش برانگیز موقعیــت خود را 
مشخص کنید و روابط بهتری در 
خانه با اهل خانه و با دیگران داشته 

باشید.

      
شما به استرس نه بگوئید

حتماً یا شاید هم احتماالً چند باری 
در طی اختالف با همســر، بچه 

ها، دوستان و همکاران خود دچار 
احساس استرس شده اید و سپس 
چیزی را گفته اید یا انجام داده اید 
که بعدا از آن پشیمان شده اید. این 
همان چیزی  ست که ارتباط مؤثر 
آن را نمی خواهد اگر شــما بتوانید 
اســترس خود را به سرعت از بین 
ببریــد و به حالــت آرام برگردید، 
نه  تنها از چنین پشــیمانی  هایی 
جلوگیری می شود، بلکه در بسیاری 
از موارد به آرامش طرف مقابل نیز 

سادگی شنیدن وجود دارد. وقتی 
واقعاً گوش می  کنید یا وقتی آنچه 
گفته می  شود را می فهمید، صدای 
واضحی را می  شــنوید که به شما 
می  گوید حس آن شخص چیست و 
سعی در انتقال چه احساساتی دارد.

وقتی شنونده مشــتاقی باشید، نه 
 تنها شــخص مقابل را بهتر درک 
می  کنید، بلکه به او احساس شنیده 
شدن و درک شدن خواهید داد. این 
امر می  تواند به ایجــاد یک ارتباط 

قوی و عمیق بین شما کمک کند.

      
فقط حرف نه

در بخش قبل دربــاره ابزار ارتباط 
کالمی و غیــر کالمــی صحبت 
کردیم، منور از ابزار شغیر کالمی 
شما در ارتباطات، نوع نگاه کردن، 
گوش دادن، حرکت کردن و عکس 
العمل شما نسبت به شخص دیگر 
است که در بسیاری از مواقع بیشتر 
از کلمات در مورد احساس شما به او 
اطالعات می دهد. با این حال هنوز 
اگر به دنبال تعریفی از ارتباط غیر 
کالمی هستید، عبارت است از زبان 

   چهار مهارت ارتباط مؤثر

      
یک گوش مشتاق باشید.

  بســیاری اوقات که حتی حرفی 
گوش می کنید، منتظرید تا صحبت 
فرد تمام شود تا شــما حرفتان را 
بزنید و خالصه نه شما که بسیاری 
از افراد در ارتباطات خود، غالباً بر 
آنچه باید بگویند متمرکز می  شوند. 
اما ارتباط مؤثر مهارتی را از شــما 
طلب می کند کــه در آن کمتر به 
صحبت و بیشــتر به گوش دادن 
بســتگی دارد، باید امیدوار باشم 
که از خود بپرسید من باید در یک 
ارتباط به چــه چیزی خوب گوش 
بدهم؟ اگر این سؤال را هنوز از خود 
نپرسیده اید نشان می دهد که هنوز 
درگیر یک ارتباط مؤثر نیســتید، 
در ارتباط مؤثر خوب گوش دادن 
نه  تنها به  معنــای درک کلمات یا 
اطالعات منتقل شــده است، بلکه 
درک احساساتی است که گوینده 
ســعی در انتقال آن دارد. تفاوت 
زیادی بین شنیدن مشتاقانه و به 

ارتباط موثر، رابطه ای  ست 
که در آن، طرف مقابل پیام 

شما را با حداکثر دقت ممکن 
دریافت و درک کند.
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مهربانی بپذیرید، از اشتباهات خود 
درس بگیریــد و در صورت لزوم از 

افراد کمک بخواهید.
5شما باید »نه« گفتن را بیاموزید. 
محدودیت  های خود را بشناســید 
و اجــازه ندهید دیگران از شــما 
سوءاستفاده کنند. به دنبال گزینه 

هایی باشــید تا همه از نتیجه آن 
احساس خوبی داشته باشند.   

با این حال بد نیســت قبل از 
ادامه  ی بحــث، عناوین چند 
مورد از موانع برقراری ارتباط 

مؤثر را با هم مرور کنیم:
1موانع فیزیکی در محیط

2موانع ناشی از انتخاب نادرست 
بستر ارتباطی

3موانع کالمی
۴موانع فرهنگی

5موانع روانشناختی
۶موانع ناشی از ادراک متفاوت در 

مورد موضوع

منظور از موانــع فیزیکی، انتخاب 
زمان نامناســب، مکان نامناسب، 
فضای نامناسب، حتی آب و هوای 

وقتی شنونده مشتاقی 
باشید، نه  تنها شخص مقابل 
را بهتر درک می  کنید، بلکه 

به او احساس شنیده شدن و 
درک شدن خواهید داد.

کمک می  کنید. فقط در صورتی که 
در شرایط آرامش به سر می  برید، 
می  توانید بفهمید که آیا وضعیت 
به پاســخ نیاز دارد یا سیگنال های 
طرف مقابل نشــان می  دهد بهتر 

است سکوت کنید.
از تاکتیک  های جلوگیری  کننده از 
حرکت استفاده کنید تا به خودتان 
فرصت فکر کــردن بدهید. قبل از 
پاسخ دادن درخواست کنید سؤال 
را تکرار کنند یا در مورد آن بیشتر 

توضیح دهند.

      
خودتان را ارائه کنید

در لفافــه و کنایــه و طعنــه و ... 
حرف زدن جــدای از اینکه خیلی 
مؤدبانه نیست و حاال عصر چنین 
خودحقیرپنداری هایی گذشته، یک 
ارتباط مؤثــر از میان می رود. بیان 
کردن مســتقیم و قاطعانه ارتباط 
واضحی ایجــاد می  کند و می  تواند 
به افزایش عزت نفــس و مهارت 

های تصمیم گیــری کمک کند. 
ابراز وجود به معنــای بیان افکار، 
احساسات و نیازهای خود به روشی 

باز و صادقانه است.
در حالی که درمورد خواسته  های 
خود صحبت می کنید و به دیگران 
احتــرام می  گذارید. ایــن کار به 
 معنای خصمانه بودن، پرخاشگری 
یا سختگیری نیست. ارتباط مؤثر 
همیشه درمورد درک طرف مقابل 
اســت، نه پیــروزی در یک بحث 
یا تحمیل کردن نظــرات خود به 

دیگران. 

برای تأثیرگذاری بیش تر الزم 
است نکات زیر را رعایت کنید:

1 شما باید برای خود و گزینه  های 
خود ارزش قائل شوید. آنها به اندازه 

خواسته  های دیگران مهم هستند.
2شــما باید نیازها و خواســته

 های خود را بشناســید. همچنین 
بیاموزید که آن هــا را بدون نقض 

حقوق دیگران بیان کنید.
3شما باید افکار منفی را به روشی 
مثبت بیان کنیــد. عصبانی بودن 
اشکالی ندارد، اما باید احترام خود 

را حفظ کنید.
۴شما باید بازخورد مثبت دریافت 
کنید. تعریف و تمجیدها را با کمال 
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موانع هم، ســطح ادراک اســت. 
همه ی ما از ســطح درک یکسانی 
برخوردار نیســتیم. بخشی از این 
تفاوت ها به تجربه ها و آموزش های 
متفاوت و بخشــی دیگر به تفاوت 
در توانایی های شــناختی مغز ما 

بازمی گردد.
این تفاوت هم، می تواند به مانعی 
برای ارتباط اثربخش و نیز منبعی 
برای ایجاد سوءبرداشت ها تبدیل 

شود.

   برای یک پایان موقتی

هر یک از ایــن موانــع و نحوه ی 
مواجهه بــا آنهــا، بــه تدریج در 
شماره های بعد مورد بررسی قرار 
می گیرند اما آنچــه اینجا و در این 
یادداشت اهمیت دارد شناخت شما 
و گرایش شما به سمت ارتباط مؤثر 
است. ارتباطی که زندگی و آؤامش 
شما را روی ریل صحیح می اندازد و 
همین دو نشان می دهند که چقدر 

اهمیت دارد.

متنوع و متفاوتی ظاهر شود:
تفاوت های فرهنگی

تفاوت فرهنگ نسل های مختلف
تفاوت فرهنگ اقوام

تفاوت فرهنگ زنان و مردان
تفاوت فرهنگ شهرهای مختلف
تفاوت فرهنگ شغل های مختلف

تفاوت فرهنگ گروه های اجتماعی 
متفاوت

کافی اســت بــه یــک واژه مانند 
مستضعف توجه کنید.

ایــن واژه نــزد افــراد مرفــه، 
سیاســتمداران، افراد فقیر، افراد 
خیر، نامزدهای انتخاباتی، معلمان 
و مردم کوچــه و خیابان، به خاطر 
پشــتوانه های فرهنگی متفاوت، 
می تواند معانی بســیار متفاوتی را 

منتقل کند.
صفات و ویژگی های شخصیتی نیز 
نقش مهمی در افزایش یا کاهش 
اثربخشی ایفا می کنند. ویژگی های 
شــخصیتی گوینــده بــر روی 
معنای کلماتی که می گوید سایه 
می اندازند. همچنین ویژگی های 
شــخصیتی مخاطب هم می تواند 
به تفســیر های بســیار متفاوت و 

متنوعی از پیام ها منجر شود.
آخرین و البته یکــی از مهم ترین 

نامناسب، سر و صدای محیط و هر 
آن چیزی است که می تواند مانعی 
مهم برای دریافت و درک پیام شود.

بســتر ارتباطی هم اگر به شــکل 
درست و مناســب و هوشمندانه 
انتخاب نشود، می تواند اثربخشی 
ارتبــاط را کاهش دهــد. برخی 
پیام هــا، بهتر اســت بــه صورت 
حضوری منتقل شوند. برخی دیگر 
مناسب تر است که به شکل تلفنی 
منتقل شوند. برای برخی پیام ها، 
هیچ شیوه ای اثربخش تر از انتقال 

مکتوب وجود ندارد.
گاهی اوقات، ما کلمات و جمالت 
درستی را برای ارسال پیام انتخاب 
نمی کنیم. این کلمات و جمالت، 
یا معنای نادرستی دارند و یا برای 
طرف مقابــل، به شــکل دیگری 
تعریــف شــده اند. مجموعــه ی 
خطاهایی را که در اثــر انتخاب و 
استفاده ی نادرســت از کلمات در 
ارتباط به وجود می آیند، به عنوان 
موانع کالمــی در ارتباط اثربخش 

می شناسند.   
تفاوت های فرهنگی هم، مانع مهم 
دیگری است که می تواند اثربخشی 
ارتباط را کاهش دهــد. البته این 
تفاوت می تواند در شکل های بسیار 
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3ارتبــاط با مراجعــان مرتبط با 
همسری که امام  جماعت است

۴ارتباط با دوستان
5ارتباطات اجتماعی

 همسر امام  جماعت باید با تزریق 
مهارت ارتباط مؤثر بــه هر یک از 
این خط  های ارتباطی در پی بهبود 
عملکــرد، ایجاد آرامــش فردی و 
حفاظت از کیاِن آبرویی و روحی و 

روانی خانواده باشد.
نکته  ی قابــل  توجه این اســت، 
همان طــور که می  بینیــد در این 
تقسیم  بندی، ارتباطات اجتماعی 
به  صورت مســتقل آمده است، که 
این نمایانگر اهمیت مســئولیت 
اجتماعی همسر امام  جماعت است. 
یعنی جایــی که او به نام همســر 

چنین برداشــتی منافــی با نقش 
فردی همسر امام  جماعت در جامعه 
نیست؛ بسیاری از این زنان خود در 
مقام اســاتید قرآن و کارشناسان 
مذهبی و تعلیم و تربیت در جامعه 
دارای جایگاه مشــخص و تعریف 
 شده ای هســتند و در واقع مهارت 
ارتباط مؤثر برای نقِش مستقل این 
زنان هم یک توانایی الزم و بالقوه به 

شمار می رود.

برای شروع این مبحث، ارتباطات 
فــردی و اجتماعی همســر امام 
 جماعت را می توان به چند دسته 

تقسیم کرد:
1ارتباط با همسر

2ارتباط با فرزندان

مرضیه میرغیاثی
دانشجوی دکترای مشاوره و همسر امام  جماعت

 هنر ارتباط مؤثر بــرای زنانی که 
در موقعیــت خــاص خانوادگی و 
اجتماعی هســتند، امــری الزم و 
ضروری  ست. چرا که کوچک  ترین 
کج  فهمی و اشــتباه در ارتباطات 
چنین خانه و خانواده ای به چالش

 های گوناگونی می انجامد که کیاِن 
آرامش خانــواده را بر هم می زند و 
موجبــات برهم  خــوردن تعادل و 
توازن ارتباطات زوجین در خانواده 

می شود.
همســر امام  جماعت بودن، از این 
بابت قــرار گرفتن در یک وضعیت 
فوق  العاده است، که باید با مهارت 
ارتباط مؤثر از پس ارتباطات بعضاً 
بی شمار و سنگین خانه  ی یک امام 

 جماعت بربیاید.

گفت    وگوی   سازنده
متوازن   و   احترام    آمیز   

ارتباط   مؤثر   با   همسری   که   امام    جماعت   است
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این به آن معنا نیست که نمی  توان 
یاد گرفت که درباره  ی مســائل و 
تجارب زندگی با همســر صحبت 
کرد و لذت یکی بودن را تجربه کرد.

   ادبیات غیرسازنده
در یــک ارتباط غیرمؤثــر ادبیات 
رایج میــان زوجین یــک ادبیات 
غیرسازنده، ایرادگیرنده و بهانه  جو 
است. همسر امام  جماعتی که در پی 
ارتباط سازنده با همسر خود است، 
از همسر خود ایراد نمی گیرد، بلکه 
با جمله  های مثبت نظرش را به او 
می گوید. او از همسرش می خواهد 
تا مشکلشــان را حل کنند. به  طور 
کلی مردان و به  خصوص مردی با 
شغل امام  جماعت که عادت به گفت 

خواهند کرد، که این آسیب با توجه 
به مشغله  ی بیرونی آقایان در میان 
بانوان بیشتر مشهود است. در این 
حالت زوجین شــاید هنوز با هم 
زندگی می کنند، اما به  صورت دو 

انسان تنها، نه یک زوج واحد.

  خودداری از حرف زدن 
به  طور معمول یکی از مشــکالت 
زوج  ها که بعد از ازدواج متوجه آن 
می  شوند، این است که یکی از آنها 
از حرف زدن خودداری می  کند و 
اغلب هم این مردان هســتند که 

ساکت و خاموشند.
 هر فــردی نقطه  ضعفــی دارد و 
ممکن است بنا به دالیلی از کودکی 
گوشه گیر و درون  گرا شده باشد، اما 

امام  جماعت دارای جایگاه است و 
ارتـباطاتی با جامعه خواهد داشت 
و احیاناً بر همین اســاس قضاوت 
خواهد شد. بنابراین باید سهمی هم 

برای این ارتباطات کور قائل شد.

   ارتباط با همسر
درســت اســت که همســر یک 
امام جماعــت با مــردی زندگی 
می کند که به اصــل دینی »ما ِمن 
َعَمٍل أََحبَّ اِلَی اهللِ َو الی َرسولِِه ِمَن 
االیماِن باهللِ َو الرِّفِق بالِعیاِل.« پایبند 
است و بر خالف تصور بسیاری در 
جامعــه، جایگاه زن بــرای او یک 
جایگاه متعالی است، اما با این حال 
در این رابطه هم هنر ارتباط مؤثر 

امری حیاتی به شمار می رود.    

موانع ارتباط مؤثر همسر موارد 
زیر را شامل شود:

   سکوتی مذموم
با یک پایش ساده می توان دریافت 
که مشکل اصلی بسیاری از زوجین 
نداشــتن ارتباط و گفت  وگو میان 
همســران اســت. در خانواده  ی 
امام جماعت که مشغله  ی مربوط به 
شغل وی در بیرون از خانه و حتی در 
خانه بسیار زیاد است، احتمال قطع 
گفت  وگو میان زوجین زیاد است، 
و طبیعتاً وقتی ارتباط اصولی برقرار 
نمی شود جریان زندگی متوقف و 
در پی آن، زوجین احساس تنهایی 
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شنوایی ای را که باید داشته باشند 
ندارند. 

این بزرگــواران بایــد در ارتباط 
با زندگی زناشــویی بدانند که در 
مرحلــه  ی اول باید همســر خود 
را با القاب زیبا و پســندیده مورد 
خطاب قــرار دهند، احساســات 
همسرشــان را درک کنند، یعنی 
به شــادی، ناراحتی و حال خوب 
و بد همسرشان توجه کنند و با او 
همدلی کنند. و یادشان باشند که 
همسرانشان و به  طور کلی زنان با 
صحبت کردن تخلیه می  شــوند، 
پس برای ارتباط مؤثر شما الجرم 
باید شنونده ی خوبی باشید و اگرچه 
به  نظر شــما او در صحبت کردن 
افراط می  کند که در بسیاری از مواقع 
هم این  گونه نیست و این برچسب 
خیلی هم به طیف گســترده ای از 
زنان نمی چسبد، اما هرگز همسرتان 
را از حرف زدن بــاز ندارید. هنگام 
صحبــت او باعجله چــاره  جویی 
نکنید. به عنوان مثال: او می  گوید 
سرم درد می  کند، نگویید برو دکتر، 
بگذارید به صحبت هایش ادامه دهد 

و با او همدلی کنید.
مشغله و شأنیت یک امام  جماعت 
بیرون از خانه قطعاً موجب اعتبار 
است، اما در خانه او یک همسر است 
و باید در یک رابطــه  ی متوازن از 
همسر خود پشــتیبانی معنوی و 

عاطفی کند.
اعتمادبه  نفســی که مرده یا نبوده 

زمان هایی که او ناراحت است، چه 
رفتاری او را خوشــحال می کند، 
موقعی که او انگیزه اش را از دست 
داده است با چه کلماتی می توانید 
او را به زندگی برگردانید و یا وقتی 
حاضر نیســت که با شما صحبت 
کند، چگونه با او رفتار کنید. همه  ی 
این موارد نیازمند آن اســت که از 
قبل همسر خود را کاماًل شناخته 
باشید و مهارت گفت  وگو و ارتباط 

مؤثر را یاد گرفته باشید.
یکی از مشــکالتی که در زندگی 
مشترک خانواده های روحانیون و 
از آن جمله؛ ائمه  ی جماعات وجود 
دارد، متکلم وحده بودن مرد خانه 
است، یعنی به خاطر نوع شغلشان 
در ارتباط با همسر آنچنان قدرت 

 وگو دارد از ایــن کار لذت می  برد، 
پس نباید با یک ادبیات غیرسازنده 
توانمندی و قدرت همســر را زیر 

سؤال برد.
یکی از ابزارهای ارتبــاط، ادبیات 
مبتنی بــر درک و پذیرش طرف 
دیگر ارتباط است. در ارتباط مؤثر 
شما باید اصول ارتباط با همسرتان 
را بلد باشــید؛ اینکه چگونه رفتار 
کنیــد، به چــه صورت ســخن 
بگویید و کاماًل با زیر و بم اخالقی 
او آشنا باشــید و بفهمید که او در 
چه زمان هایــی در الیه های منفی 
شــخصیت خود فرو رفته است و 
چه زمانی نیاز به حمایت و کمک 

شما دارد.
به این شــکل کــه کامــاًل بدانید 
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شــدید عذرخواهی کنید و دوباره 
درباره  ی مشــکل مــورد بحث با 

همسرتان صحبت کنید. 
خشم همیشه آدم  ها را از هم جدا 
می کند، اما مهار خشــم می  تواند 

شما را به هم نزدیک کند.
در شــماره  ی بعد درباره  ی مهارت 
ارتباط مؤثــر در ارتباط با فرزندان 
صحبت خواهیم کرد، اما عجالتاً در 

این بخش باید اضافه کرد که:
همسر یک امام  جماعت برای 
داشتن یک ارتباط متوازن با وی 
می  بایست توانمندی  های ذیر را 

داشته باشد:
1اعتمادبه  نفس مناســب برای 

ایجاد فرصت گفت  وگوی دونفره
2قدرت بیان مکفی برای ارائه ی 

خواست ها و انتظارات
3شخصیتی محکم و مهرورز برای 

دریافت زمان گفت  وگوی دونفره 
پذیــرش  ۴آرامش بــرای 
محدودیت هــای همســری که 

امام جماعت است.
کسب این مهارت  ها نیازمند تالش 
گسترده، صبوری و آرامش است. 
و همه  ی ســختی هایش حتماً به 

داشتن ارتباط مؤثر می ارزد.

دارد بــه جهت مخالف بــرود. در 
خانــواده ی امام جماعت به  صورت 
کلی بخش زیادی از وقت و فکر مرد 
خانه متعلق به مراجعان و مأمومان 
و  مردم است. آن بخش باقی مانده  ی 
زمان و دغدغه و احســاس وی هم 
طبعاً باید میان خود و همســرش 
تقســیم گردد. در غیر این صورت 
به  رغم داشتن ارتباطات اجتماعی 
فوق  العاده  ی شخص امام جماعت 
وی در ارتباط با همسر دچار مشکل 
خواهد شد. بنابراین برای داشتن 
ارتباط مؤثر، طرفیــن باید از دیوار 

خودخواهی بگذرند.

  عصبی شدن
»عصبانی بودن یکی از طرفین«، 
مانــع دیگری بــرای برقــراری 
ارتباط مؤثر است. مسلماً خشم و 
عصبانیت مانعی بر سر راه ارتباط 
است. وقتی کســی عصبانی ست، 
برقراری ارتباط با او اگر غیرممکن 
نباشد بسیار دشــوار است. اگر در 
رابطه با همسرتان یک  دفعه دچار 
خشم شدید یا احساس کردید که 
او از کوره در رفته است، وقتی آرام 

است
از مهم  ترین موانع مهم در برقراری 
ارتباط مؤثر پس از ازدواج »نداشتن 
اعتمادبه  نفس یکــی از زوجین« 
اســت. در برابر همســری با شغل 
امام جماعت که دارای بیان محکم 
و قدرت اســتدالل مناسبی است، 
احتمال سقوط اعتماد به  نفس در 
همسر زیاد اســت. سعی کنید که 
این اتفاق برای شــما رخ ندهد و با 
تالش و استحکام شخصیت و حتی 
کمک گرفتن از همســر از چنین 
سقوطی جلوگیری کنید تا در یک 
ارتباط مؤثر با وی به پیش بروید. به 
خاطر علمی نبودن یا متقن نبودن 
یا حتی لکنت داشتن کالم یا ترس 
از پذیرفته نشدن عقایدتان را فرو 
نبرید و مطرح کنیــد، که ارتباط 
مؤثر به دو طرف ارتباطی احتیاج 

دارد که متوازن و قدرتمندند. 

  خودخواهی 
»خودخواهی یکی از زوج ها«، دیگر 
مانع برقراری ارتباط مؤثر و یکی از 
موانع ارتباط و وحدت همســران 
است. انسان به  صورت ذاتی تمایل 
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 جماعت مسجد بودند؟
بله، ایشــان تقریباً در تمام طول 
سال های زندگی  مان امام  جماعت 
بودند، در کنــار کارهای اداری  ای 
که داشتند و تقریباً بیشتر اوقات ما 

با ایشان در مسجد گذشته است.

  
شما خودتان استاد دانشگاه 

هستم، بنده سال 13۶0 با حاج  آقا 
ازدواج کردم و حاال چهل سال است 
که با هم زندگی می  کنیم. بنده در 

هنگام ازدواج 18 سال داشتم. 

  
خب، از ویژگی  هــای زندگی 
با یــک امام  جماعت بگویید؟ 
آیا حاج  آقا از همان ابتدا امام 

  
خانم شامخ، برای ما بگویید که 
شما چه سالی با حاج  آقا ازدواج 
کردید و در هنــگام ازدواج 

چندساله بودید؟
بســم اهلل الرحمن الرحیم، سالم و 
خیر مقدم عرض می  کنم خدمت 
شما و خوشــحالم که در خدمت 
مخاطبان شــما، یعنی همسران 
ائمــه  ی جماعات اســتان تهران 

تقریباً تمام محل ایشان را می شناسند، آن  هم با صفتِ خیّری و کارراه  اندازی. فرقی 
نمی کند که چه ساعتی و برای چه کاری و از چه طریقی به ایشان مراجعه می شود، 
ایشان با هماهنگی با همسر خود که امام  جماعت مسجد است، امورات مردم یک 

محل را تا جایی که امکان دارد روی غلتک می اندازند.
 با پرس وجو خدمت ایشان رســیدم و در همان ورودی خانه از ایشان درخواست 
مصاحبه کردم. ایشان بر حسب فروتنی، عذر خواستند و حتی با اصرار هم راضی 
به انجام این مصاحبه نشدند. در نهایت حاج  آقا وساطت کردند. ایشان تصادفاً از 
این موضوع مطلع شدند، پرس وجو کردند، و من برای ایشان موضوع را توضیح دادم. 
در نهایت حاج  آقا به همسرش پیشنهاد انجام یک مصاحبه  ی بدون ذکر نام شان را 
دادند که به قول خودشان کار هر دوی ما راه بیفتد. و خانم هم روی پیشنهاد حاج  آقا 

صحبتی نکردند و قرار مصاحبه برای روز شنبه، ساعت چهار عصر گذاشته شد.
آنچه در ادامه خواهید خواند مصاحبه با همسر یکی از ائمه  ی جماعات استان تهران 
است که به مدیریت همزمان منزل و محله  شان معروف هستند. با ایشان درباره  ی 

مدیریت ارتباطات یک امام  جماعت با مردم و مشکالت محله صحبت کردیم.

من   مدیر    روابط عمومی
دفتر   حاج    آقا   هستم
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الزم و کافی می  دانستند و به بنده 
اعتمادبه  نفس کافی می دادند. من 
همیشه با این نگاه حاج  آقا احساس 
می کردم قادر به انجام بزرگ ترین و 

دشوارترین امور هستم.
عامل دیگــر، اهتمام ایشــان به 
صحبت کردن بود. مــن در تمام 
این سال  ها هیچ  وقت برای صحبت 
کردن با ایشــان معطل نشــدم و 
همیشه اولویت اولم ایشان بودند. 
حتی ایشان با من شوخی می  کردند 
که فالنی شما چنان به  موقع سراغ 
بنده می آیی که من چاره  ای جز بله 

گفتن به شما را ندارم.
و عامل بعدی لطــف خداوند بود، 
خداوند برای انجام امورات مؤمنانش 
تمامی سنگ  ها را از مسیر انجام امور 
خیر برمــی  دارد. خداوند به دعای 
دیگران در بسیاری از اوقات آنچه 
در دل ما برای حل مشکالت می

 انداخت، یکی بود، یعنی تصمیماتی 
بود که هر دو متفق القــول آنها را 
اتحاذ می  کردیم، ما در واقع با عنایت 
خداوند و اهل بیت : یک روح در دو 

جسم بودیم.

و هم پدر بودند و در نبود ایشــان 
من عالوه بر پدری و مادری حتی 
به امــورات محله هم رســیدگی 
می کردم. برای مثال در سال  های 
جنگ، که حاج  آقا جبهه بودند، من 
مدیریت بسته  های ارزاق عمومی 
را در محله بر عهده داشــتم و این 
بسته  ها را به  دست نیازمندان می

 رســاندم. حتی اگر فردی نیازمند 
سفارش حاج  آقا برای انجام کاری 
بود بــا اجازه  ی ایشــان قدم  هایی 
برمی  داشــتم که جالب  ترین آن ها 
حضور در خواســتگاری  ها بود، یا 
درخواســت مهلت برای پرداخت 
بدهی از طلبــکاران و غیره. البته 
گفتم همه  ی اینها بــا هماهنگی 

حاج  آقا بود.

  
این هماهنگی  ها چطور ایجاد 

می شد؟
صادقانــه بخواهم بگویــم به نگاه 
حاج آقا به زن بازمی گشت، ایشان 
بنــده را صاحب تدبیــر و کفایت 

هســتید و دارای شخصیت 
اجتماعی مســتقلید، آیا این 
اســتقالل منجر بــه تداخل 
برنامه های شما با حاج  آقا نمی

 شد؟
بنده این استقالل شخصیتی را از 
خود حاج  آقا دارم، ایشان در ابتدای 
ازدواج مان همواره تأکید داشــت 
که برای خدمت بزرگ کردن باید 
تحصیالت و مهارت  های مورد نیاز 
را داشــت و بنده را برای تحصیل 
در دانشــگاه ترغیب کردند. حتی 
در دوران تحصیلم، برخی وظائف 
بنده را در منزل بر عهده گرفتند، 
البته بنده هم کــه چنین رویکرد 
سازنده ای را از ایشــان می  دیدم 
با تالش بســیار، فعالیت  های حاج 
 آقا را تســهیل می  کردم. به  عنوان 
مثال بخشی از کار ایشان را به  عهده 
می  گرفتم و به  قول معروف به  دنبال 
هم  افزایی بودم. مســیری که ما در 
این سال  ها طی کرده  ایم عموماً به 
 صورت حرکت یکی و پوشــش از 
دیگری بوده اســت، یعنی اگر من 
در منزل نبودم، حــاج  آقا هم مادر 
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ایشــان می رســید که به  شدت 
خشمگین شان می  کرد، اما همان 
راه ارتبــاط صمیمانه و صادقانه  ی 
ایشــان با فرزندان اجــازه  ی فتنه  

اندوزی در خانه  مان را نمی  داد.
در مجمــوع اجــازه  ی گفت  وگو 
بسیاری از مســائل هر خانه  ای را 
حل می  کند و ما هم از این مسئله 

مستثنی نبودیم و نیستیم.

  
ســخن پایانی  ای اگر دارید 

بفرمایید.
همســر امام  جماعت به  خصوص 
در فضای فعلی وظیفه  ی بســیار 
دشــواری دارد، چرا که مســائل 
اجتماعی با سال های قبل متفاوت 
شده  اند، فشــارها زیاد شده است 
و ائمه  ی جماعات در فشار روحی 
و روانی بســیاری هستند. همسر 
چنین فردی باید از خانه  ی خود در 
برابر این فشارها با دو ابزار محافظت 

کند: 
یک، درک همســری که شغلش 
به جهــاد نزدیــک اســت و دو، 
ایجاد فرصت گفت  وگــو در زمان 
مقتضی. مرد با گفت  وگوی به  موقع 
با همســرش آرام می شود و زن هم 
فرصت دریافت انرژی از همسر را 
می  یابد. از آن  سو همسر خود را هم 
بهتر درک می  کند، بدون این درک 
خانه و خانــواده همواره در معرض 

خطر است. 

بود که افراد اصالً اجازه  ی مراجعه 
برای امورات بیهــوده و الکی را به 
خود نمی  دادند. ایشان معموالً یک 
ساعت بعد از نماز در مسجد می 

ماند و در بازگشــت ایشان به خانه 
و مواقعی که در منزل بودیم، ما در 

امنیت روانی بودیم.
یا مثالً سال  هاست تلفن دفتری و 
تلفن همراه عمومی ایشان سیستم 
پاسخ گوی خودکار دارد و حاج  آقا 
در ساعاتی که در مسجد هستند به 

پیغام ها گوش می  دهند.

  
درباره  ی ارتباط حــاج  آقا با 
فرزندانتان بفرمایید که نقش 
شما چه بوده است؟ آیا از این 
بخش ارتباطات حاج  آقا شما 

راضی هستید؟
بنده در ارتبــاط حاج  آقا با دختر و 
پســر و داماد و عروس  ها هیچ  وقت 
دخالت نکــرده  ام. فرزندان ما پدر 
برایشــان حاج آقای مسجد نبود و 
بابــای در دســترس و مهربان و 
صمیمی خانه بوده اســت. به  طور 
کلی فشار از جانب جامعه بر روی 
فرزندان روحانیون زیاد است، و در 
بسیاری از اوقات این فشار اخالقی 
هم نیســت، اما صمیمیت حاج  آقا 
و اعتمادشان به فرزندانشان اجازه 
نمی داد آن فشــارها خانه  ی ما را 
دچار تنش کند. در بعضی مواقع از 
فرزندان حاج  آقا مسائلی به گوش 

  
آیا مدیریت ارتباطات حاج  آقا با 

خودشان است؟
 نه، امروز من مدیر روابط  عمومی 
دفتر حاج  آقا هستم )با خنده(. در 
ابتدای زندگی مشترک بله، ایشان 
مهمان می  پذیرفتند و حتی سفر 
می  رفتند و مدیریت ارتباطاتشان 
با خودشان بود، اما به  مرور با بنده 
هم این ارتباطات را هماهنگ می

 کردند تا زندگی شخصی ما و البته 
روحیه  ی ســه فرزندمان آســیب 

نبیند.

  
از فرایند ایــن مدیریت برای 
ما بگویید، چرا که به  نظر کار 
دشواری می  رســد و امنیت و 
آرامش خانــه در معرض خطر 

است.

اگر امــام  جماعت با همســرش 
هماهنگ باشــد این ارتباطات و 
مراجعات عمومی خیر است، اما اگر 
این تعامل میان زن و شوهر نباشد 
مسئله پیچیده می شــود. اگر امام  
جماعت از مخاطراتی که مراجعه  ی 
بی گاه مردم برای خانواده  اش ممکن 
است ایجاد کند، باخبر باشد، اصاًل 
اجازه  ی اینکه برای مثال نیمه  شب 

زنگ خانه  اش بخورد را نمی  دهد. 
نوع نگاه حاج  آقا به خانه به  نحوی 



   78

نشریه محراب
شماره ۳

قابلمــه  ی بــدون در روی حرارت 
زیاد قرار دهید، تــا زمانی که آب 
برنج به جوش بیایــد. توجه کنید 
که قبل از اضافه کردن ســایر مواد 
اولیه، برنج به  آرامــی باید بپزد تا 
زمانی که کامالً چسبناک شود. به  
طور کلی برنج بایــد بافتی لطیف 

کار را نداشتید، برنج را از ۶ ساعت 
قبل در آب بخیسانید. اگر برنج شما 
نیم  دانه اســت، 3 تا ۴ ساعت برای 

خیساندن برنج کافی ست.
هل ها را در لیوانــی از گالب قرار 
دهید و کنــاری بگذاریــد. برنج 
خیســانده  شــده را در دیــگ یا 

  طرز تهیه  ی شله  زرد نذری
خُب! مراحل پخت شله  زرد را باید از 
روز قبل آغاز کنید. در ابتدا برنجی 
را که در نظر گرفته اید 2 الی 3 بار 
با آب سرد بشویید و آن را به  مدت 
2۴ ساعت در آب خیس کنید. در 
صورتی  که زمان مناسب برای این 

پخت شله  زرد از آن مهارت  هایی است که هر خانم ایرانی و هر همسر امام  جماعت طبیعتاً دوست دارد آن 
را یاد بگیرد و یا حتی اگر شیوه  ی پخت آن را هم بلد است، باز هم دوست دارد صحیح  ترین شیوه  ی پخت 
آن را بداند. به  خصوص در این روزهای محرم که پختن شله  زرد فراتر از یک آشپزی ساده است، در واقع 
قسمتی از فرهنگ عاشورایی ما است، که خاطرات بسیاری هم با پختن آن از گذشتگان و مادربزرگ  ها 

و مادران مان برای مان زنده می  شوند.
شله  زرد نذری یکی از دسرهای شیرین و خوشمزه  ی سفره  های ایرانی  ست، که غیر از اینکه به  عنوان 
دسر در وعده های غذایی روزانه  مان استفاده می  شود، در ماه محرم به  عنوان نذری و هم چنین در ماه 

رمضان برای صرف افطار هم کاربرد دارد.
جالب است بدانید شله  زرد که برای ما عجین شده است با ماه محرم و ماه رمضان، در واقع یک غذای 

چینی است. 
از مهم  ترین مواد تشکیل  دهنده  ی شله  زرد نذری می توان به برنج، شکر، زعفران، هل و گالب اشاره کرد، 
و در تزیین آن نیز می توان از دارچین، مغز پسته و بادام استفاده کرد. جالب است بدانید که استفاده از 
شله  زرد تنها به مناسبت های ذکرشده ختم نمی شود، بلکه این دسر خوشمزه را می توان در هر زمان 
درست کرد. بنابراین در این بخش از نشریه  ی محراب قصد داریم به شیوه  ی پخت شله  زرد و مهم  ترین 

شیوه های لذیذ کردن آن بپردازیم.
پیشاپیش نذرتان قبول حق. 

شله  زرد،برای   پانزده   نفر   
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بن ماری در آب حل کرده، ســپس 
به دســر اضافه کنیــد. در صورت 
تمایل، خالل  های بادام را در گالب 
خیسانده، سپس حدود 20 دقیقه 
قبل از تمام شدن مراحل پخت به 

شله  زرد اضافه کنید.
حاال به مرحلــه  ی مخلوط کردن 
رسیده  ایم که خیلی هم مهم است. 
باید ترکیب به  دست  آمده را مخلوط 
 کنید تا مواد به  خوبی به خورد هم 
برونــد. این ترکیــب را به  مدت 1 
ســاعت با قرار دادن دم کنی روی 
قابلمه یا دیگ، روی حرارت مالیم 
قرار  دهید. حالت قالبی این دسر به 
 دلیل وجود پودر ژالتین است که 
اگر عالقه  ای به آن ندارید، کافی ست 
آن را از لیســت مواد اولیه  ی خود 

حذف کنید.
  

از آنجایی که شــله  زرد حالت  پذیر 
است، می  توانید آن را در قالب های 
کوچک ریخته و حدود ۶ تا 7 ساعت 
در یخچال نگه دارید تا کاماًل فرم 
بگیرد، سپس با خالل پسته، بادام 

یا دارچین تزیین کنید.

   نکات کلیــدی و مهم در 
تهیه  ی شله  زرد نذری:

در این بخش قصــد داریم به فوت 
وفن هایــی که در پخت شــله  زرد 
نذری مهم است، بپردازیم، پس با 

ما همراه باشید.

شکر اضافه می شــود و موجب آب 
انداختن برنج می شود.

حاال نوبت شکر است، یادتان باشد 
که شــکر دومین ماده ای است که 
به این نذری اضافه می شــود. بعد 
از چند قل جوشــیدن، هل یا عرق 
هل همراه با گالب را در چند مرحله 
اضافه می کنیم. در مرحله  ی بعدی 
پــودر ژالتین را اضافــه کنید و به  
خوبی در مواد مخلـوط کنید. برای 
اطمینان از حل شدن آن در مواد، 
می توانید پــودر ژالتین را به روش 

و صاف، بدون اثــری از وجود برنِج 
زنده داشته باشد. حتماً می دانید که 
در این مرحله از هم زدن برنج باید 
خودداری کنید، اگر نمی دانید حتماً 

این کار را بکنید.
آب برنج کامال خشک شده است؟ 
خب بعد از خشک شدن آب برنج، 
زعفران را در ســه مرحله به ظرف 
اضافه کنید و هم بزنید. توجه داشته 
باشید که در این مرحله از ترس ته 
گرفتن شــله  زرد، آب به آن اضافه 
نکنید. چرا که در مرحله  ی بعدی، 
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ـ   بعضی  از افراد شله  زرد را گرم میل 
می کنند و بعضی ها دوست دارند 

وقتی که سرد می شود سرو کنند.

  تزیین شله  زرد نذری:
پس از اینکه با طــرز تهیه و فوت  
وفن های پخت شله  زرد نذری آشنا 
شدیم، در این بخش می خواهیم به 
بخش آخر، یعنی تزیین شله  زرد، 

بپردازیم:
 

دارچیــن، پرکاربردترین ماده  ی 
تزیینــی شــله  زرد نذری اســت. 
معموالً از شابلون های آماده با طرح 
نام ائمه  ی اطهار کــه قابل تهیه از 
لوازم قنادی است برای این منظور 

استفاده می شود.

خالل پســته، بادام و گل سرخ در 
رده  ی دوم مواد تزیینی شــله  زرد 
قرار می گیرند. تصاویــر زیر خود 
گویای روش های مختلفی اســت 
که می توان با اســتفاده از این مواد 

شله  زرد را تزیین کرد.

 ظرف شله  زرد، خود یکی دیگر از 
راه های مفید برای تزیین شــله 

زرد نذری اســت. در حال حاضر 
ظرف هــای یک بارمصرف موجود 
در بازار تنوع بســیار باالیی دارند، 
بر همین اساس می توانید شله   زرد 
خود را در ظرف هایی با طرح های 

مختلف بریزید.

پخت را فراموش نکنید.
ـ  در صورت تمایل برای جلوگیری 
از تغییر رنگ شــله  زرد از عرق هل 

به جای دانه ی هل استفاده کنید.
ـ   بــه  طورکلــی هنــگام تهیه  ی 
شــله زرد، برنج نیم  دانــه را به هر 
اندازه ای  که انتخــاب می کنید، به 
اندازه  ی دو برابر آن شکر و 12 برابر 

آن آب تهیه کنید.
ـ    زمان پخت و آماده شدن شله  زرد 

نذری در حدود 3 ساعت است.
ـ    برای تزیین این دســر از خالل 
بادام، خالل پسته و پودر دارچین 

استفاده کنید.
ـ به  یاد داشته باشید، هیچ گاه شله 
  زرد را بیــش از دو روز در یخچال 
نگهــداری نکنید. بیــش  از اندازه 
ماندن این دســر لذیذ در یخچال 
موجب جذب تمام بوهای موجود 

در فضای داخلی یخچال می شود.

  ـ    اضافه کردن کره به برنج مانع از 
ترک خوردن شله زرد بعد از پخت 

می شود.
ـ  سعی کنید برای تهیه  ی شله  زرد 

از برنج معطر استفاده کنید.
ـ   هرچه میزان زعفران بیشتر باشد، 

طعم و عطر شله  زرد بهتر می شود.
ـ اگر زمان مناســب برای تهیه  ی 
زعفران رقیق  شده ندارید، چند تکه  
یخ را در ظرف زعفران قرار دهید تا 

به رنگ و عطر مطلوب تری برسید.
ـ  پس از سرو شله  زرد، از تکان دادن 
ظرف ها خودداری کنید، چون این 
کار موجب آب انداختن شــله  زرد 

شما می شود.
ـ  هنگام برگرداندن شله  زرد قالبی، 
ابتدا با لبه  ی تیز چاقو شله  زرد را از 

لبه  ی ظرف جدا کنید.
ـ   برای جلوگیری از ته گرفتن شله

 زرد، هم زدن در همــه  ی مراحل 


