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 خدایا! اگر مرا به زنجیر گرفتار کني،

از من عطایت را بازداری، رسوایي هایم را به چشم بندگانت آري، دستور بردنم را

به سوي دوزخ صادر کني و میان من و نیکان حائل گردي 

من هرگز امیدم را از تو قطع نخواهم کرد.

فرازی از دعای ابوحمزه ثمالی 
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شبی که می توان 
رسنوشت را از رس نوشت!

شب قدر، شب تقدیر است؛ یعنی شب 
مشخص شدن مقدرات، رویدادهایی که 
باید رخ دهد و فرجام انسان ها مشخص 
شود. چند عامل در اسالم، باعث تغییر 
تقدیر می شــود. جمله معروفی در بین 
مردم رواج دارد که می گوید: آیا می توان 
سرنوشت را از سرنوشت؟ جواب اسالم به 
اين پرسش مثبت است؛ عوامل مختلفی 
وجود دارد که به وســیلة آنها می توان 
تقدیر را تغییر داد. یکی از آنها، دعاست. 
در روایتی آمده اســت: »ال َيرُدُّ الَقضاَء إالَّ 
عــاُء؛1 قضای الهی را تغییر نمی دهد،  الدُّ

مگر دعا«.
دومین عامل، توبه است. خداوند در قرآن 
ُ َما ِبَقْوٍم  کریم می فرماید: »إِنَّ اللَّـَه اَل ُيَغيِّ
ُوا َما ِبأَنُفِسِهْم؛2 خداوند سرنوشت  َحتَّى ُيَغيِّ

قومی را تغییر نمی دهد، مگر آنکه افراد آن 
جامعه، خود تغییر کنند«. یکی از بهترین 
راه های تغییر، توبه است. برای تغییر باید 
تالش کرد. ســومین عامل تغییر، کار 
و کوشش اســت. در قرآن می خوانیم: 
» لَّْيَس لِْلِنَساِن إاِلَّ َما َسَعى«3 تالش و 
كوشش انسان، سرنوشت او و جامعه را 
تغيير مي دهــد. چهارمین عامل، ن  َفس 
انسان های صاحب نفس است. داستان 
معروفی است که نشان دهنده نقش مهم 
و تأثیرگذار مؤمن حقیقی اســت. شیخ 
محمدجواد بیدآبادی را به زور و خالف 

ميلش به مجلس رقص و عیاشــی برده 
بودند. در آن مجلس، ده هــا نفر از زن و 
مرد مشغول رقص و پایکوبی بودند. یکی 
از زن ها به مرحــوم بیدآبادی می گوید: 
»در کوی نیک نامی ما را گذر ندادند / گر 
تو نمی پسندی تغییر ده قضا را« ایشان 
می گویند: تغییر دادم قضا را. همان وقت 
افراد آن جلسه، منقلب می شوند و حال 
توبه به آنها دســت می دهد. همه توبه 
می کنند و جزء افراد صالح می شوند. از 
دیگر عوامل مهم تغییر تقدیر، توســل 
است. شب قدر، شب توسل است. ما در 
این شب خداوند را به کتابش و افرادی 
که در آن مدح شده اند، قسم می دهیم. 
ســپس خداوند را به چهــارده معصوم 
كه بهترين وســيله براي تقرب و توسل 
به او هستند، قســم می دهیم. یکی از 
ویژگی های شــب قدر، توســل به امام 
حسین)ع( است. با اينكه ما در اين شب ها 
خداوند را به همة ائمه قسم مي دهيم و با 
اينكه شهادت اميرالمؤمنين)ع( در اين 
ايام واقع شده اســت، ولي توسل به امام 
حســين)ع( جايگاه ويژه اي در مراسم 
شــب قدر دارد. این توســل چند علت 
دارد: ابتدا اینکه سیدالشهدا، باب رحمت 
هستند و اگر بخواهیم رحمت الهی شامل 
حال ما شود، باید از دِر امام حسین)ع( 
وارد شــویم. لذا براي برخورداري كامل 

از رحمت الهي، در شــب رحمت از باب 
وسيع رحمت الهي، يعني سيدالشهدا 

وارد مي شويم.
علت دیگر توسل به آن حضرت، این است 
که خداوند دربارة شب قدر می فرماید: 
َباَركة؛4 ما )قرآن( را  »إِنَّا أَنزَْلَناُه ِف لَْيَلٍة مُّ
در شــب مبارکی نازل کردیم«. شیخ 
جعفر شوشتری می گوید: یکی از القاب 
سیدالشهدا، »مبارک« اســت. در این 
شب، ما بین دو برکت را پیوند می دهیم 
تا به بهترين صورت ممكن از شب قدر 
بهره ببريم. فلســفه دیگر توسل به امام 
حسین)ع( در شــب قدر، این است که 
برای پذیرفته شدن در درگاه الهی، باید 
چشمی اشکبار و دلی سوخته به همراه 
داشت. توسل به آن امام، یکی از بهترین و 
آسان ترین راه ها برای دستیابی به این دو 
گوهر گرانبها است. برای رفتن به درگاه 
الهی، باید به کسی متوسل شد که نزد 
خداوند متعال، آبرو داشــته باشد. برای 
نیل به این اصل قرآنی، امام حسین)ع( 

بهترین گزینه است.
   پی نوشت

1. مجلســی، محمدباقر، بحاراالنوار، ج93، 
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کدام کاال ایرانی است؟
کیومرث حسینی مهر

 نویسنده و کارشناس اقتصادی

وقتی از کاالی ایرانی حرف می زنیم دقیقاً از چه کاالیی صحبت می کنیم؟ با طرح بحث ضرورت خرید کاالی ایرانی، سؤاالت 
متعددی در جامعه مطرح می شود. برخی از این سؤاالت، ناظر به تعریف ایرانی بودن است. مثالً پرسیده می شود که »کارخانۀ 
فالن برند خارجی در داخل کشور است و از کارگر ایرانی استفاده می کند.  آیا این را هم باید کاالی داخلی محسوب کنیم؟«، 
»بخش زیادی از قطعات فالن کاال از خارج تهیه و صرفاً در داخل مونتاژ می شود. آیا می توان گفت که این کاال ایرانی است؟«، 
»در طراحی فالن کاال، شرکت های خارجی مشارکت داشته اند و ما صرفاً پس از طراحی آن را تولید می کنیم. چرا گفته 

می شود این کاال ایرانی است؟« و...
این یادداشت در صدد است تا بخشی از سؤاالت مطرح در زمینۀ تعریف ایرانی بودن و ضرورت های توجه به کاالی ایرانی 

را تبیین نماید:
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بخش های اشتغال زای زنجیرۀ تولید در 
داخل کشور باشد، مطلوبیت بیشتری 

خواهد داشت.
رشد اقتصادی: اگر دغدغۀ حمایت 
از تولید کاالی داخلی، کمک به رشد 
اقتصاد ملی باشــد، ارزش افزوده، آن 
عامل تعیین کننــدۀ اولویت حمایت 
خواهد بود. باید دید تولید این کاال، چه 
میزان از ارزش افزوده در رشد اقتصادی 

کشور خواهد داشت؟
طبیعی است که در این حالت، اشکالی 
ندارد که فعالیت هایی با ارزش افزودۀ 
پایین در خارج از کشــور انجام شود. 
نتیجۀ توجه بــه این شــاخص، این 
است که کاالهای دانش بنیان حتی با 
اشــتغال زایی کمتر، اهمیت بیشتری 

پیدا می کنند.
خودکفایی: اگر هدف از توجه به تولید 
داخلی خودکفایی باشد، شاخص اصلی 
این خواهد بود که کاال را بتوان بدون 
نیاز به شرکت های خارجی تولید کرد. 
یعنی باید قابلیــت فنی پیچیده ترین 
بخش کاال در داخل کشور موجود باشد 

نظیر آنچه بیان شد حائز اهمیت است، 
هدف یا اهداف مد نظر از ترویج مصرف 
کاالی ایرانی است. به عبارت بهتر، ابتدا 
باید مشخص کنیم که چرا دنبال توسعۀ 
مصرف کاالی داخلی هستیم و سپس، 
دربارۀ مطلوبیت ســطح داخلی بودن 
کاال و تعیین تکلیف دربارۀ خرید و یا 

عدم خرید آن، قضاوت کنیم. 

   هدف از حمایت از کاالی ایرانی 
چیست؟

حداقل چهــار هدف بــرای حمایت 
از کاالی داخلی قابل ترســیم است؛ 
اشتغال، رشد اقتصادی، خودکفایی و 
عزت ملی. پس از آن، می توانیم دربارۀ 
اهداف حمایت از تولید و دغدغۀ ایرانی 
بودن کاال و میزان حساسیت پیرامون 

آن، صحبت کنیم.
در ادامه سعی می شود اهداف حمایت 
از کاالی داخلی طرح و متناسب با آن 

داخلی بودن کاال تعریف شود:
اشــتغال: اگر هدف حمایت از تولید 
کاالی داخلی اشتغال باشد، معیار اصلی 
این اســت که چه میزان از این کاال در 
ایران تولید می شود. اگر این کاال متعلق 
به برند دیگری باشد، قطعاً سهم اشتغال 
ناشی از برند را از دســت داده ایم، اما 
به واســطۀ تولید کاالی نهایی و تولید 
برخی قطعات در داخل، به اشــتغال 

کشور کمک خواهد شد.
بر اساس این هدف، شــاخص اصلی 
قضاوت دربــارۀ ایرانی بودن یک کاال، 
میزان تولیــد کاال در داخل کشــور 
است. هر چه کاال و قطعاتش بیشتر در 
ایران تولید شــوند، کمک بیشتری به 
اشتغال می کنند. به ویژه هرچه میزان 

تولید یک کاال، سطوحی دارد؛ سطح 
اول، ســطح طراحی )اعم از طراحی 
مفهومی و یــا کالن( اســت. در این 
سطح، ممکن است بخشــی و یا همۀ 
طراحی ها داخلی و یا خارجی باشــد ، 
سطح قطعات، سطح دیگری از تولید 
است؛ بدین معنا که قطعات کاال داخلی 
هستند و یا خارجی و در نهایت، سطح 

تولید و یا همان سطح مونتاژ است.
ســطح تولید بــه بیان ســاده، بدین 
معنا اســت که کارخانۀ تولید کاالی 
نهایی، متعلق به چه کســی است،  در 
کجا مستقر است و با چه کارگری کار 
می کند. البته برنــد و مالکیت فکری 
محصول هم مهم است که عموماً متعلق 
به کسی است که محصول را طراحی 
کرده است. همچنین مسئلۀ بازاریابی 
و فروش هم در دهه هــای اخیر، یک 
مســئلۀ مهم و در خور توجه شــده و 
می توان آن را در سطوح تولید در نظر 

گرفت.
روشــن اســت که امروزه بزرگ ترین 
کمپانی های دنیا هــم تمامی مراحل 
فوق را خود انجام نمی دهند. برخی از 
این مراحل در کشور اصلی و برخی در 
کشــورهای دیگر صورت می گیرد. به 
همین دلیل است که بهترین برندهای 
ژاپنی در چین و تایــوان و مالزی هم 

تولید می شوند.
بنابراین، نه منطقــی و نه امکان پذیر 
اســت که تعریــف از کاالی داخلی را 
منحصر به کاالیی کنیم که همۀ مراحل 
طراحی، ساخت قطعات و مونتاژ آن در 
داخل و توسط ایرانی صورت می پذیرد.

آنچه برای قضاوت دربارۀ وضع مطلوب 
تولید کاالی داخلی و پاسخ به سؤاالتی 

حداقل چهار هدف برای 
حمایت از کاالی داخلی 

قابل ترسیم است؛ اشتغال، 
رشد اقتصادی، خودکفایی 

و عزت ملی. پس از آن، 
می توانیم دربارۀ اهداف 

حمایت از تولید و دغدغۀ 
ایرانی بودن کاال و میزان 
حساسیت پیرامون آن، 

صحبت کنیم
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بنابراین، در حمایــت از تولید ملی با 
هر هدفی، سهم برند و مالکیت فکری، 
سهم قابل توجهی است. در انتها  باید 
این نکته را یادآور شــد که مخاطب 
شــعار حمایــت از کاالی ایرانی تک 
تک افراد جامعه نیز هستند. مخاطب 
قرار گرفتن جامعه ضرورت باز تولید 
مفاهیمی در تربیت اقتصادی جامعه 
را گوشــزد می کند. گروه های مرجع 
اجتماعی از جمله روحانیون و طالب 
حوزه هــای علمیه از جملــه افرادی 
هســتند که می بایســت با آموزش و 
افزایش تــوان و فهم و علــم خود در 
حوزه مســائل اقتصادی در فرایندی 
تربیتی در جامعــه ایفای نقش کنند. 
جامعه ایرانی حاال می بایست در این 
شرایط اقتصادی جدید، کاالی ایرانی 
را بشناسد، دالیل حمایت از آن را به 
خوبی برای خود تفهیم کند و به سمت 
ســرمایه گذاری هایی متمایل باشد 
که به تولید ملی و افزایش استقامت 
اقتصاد کشور کمک می کند. جامعه 
ایرانی باید خریــد کاالی ایرانی را در 
مواردی که قابلیت رقابت وجود دارد 
به سان یک فرایند عبادی انجام دهد. 
پیوند روحیه وطن دوستی و حمایت و 
حفاظت از اقتصاد جامعۀ مســلمین، 
نیازمنــد همت و آگاهــی اقتصادی 
متولیان فرهنگــی و معنوی جامعه 
است. امیدواریم در ســال جدید و با 
شرایط جدید و با شعار سال حمایت 
از کاالی ایرانــی این موضوع جدی تر 
دنبال شــود و روزهای سخت پیش 
رو با یاری خدا روزهای ســازندگی و 
مقاوم ســازی اقتصاد ایران اسالمی 

باشد.

حضور در بازار داخل، به فکر حضور در 
بازار خارج بود. شاید مهم ترین بخش 
فناوری در چنیــن فعالیتی،  فناوری 

مدیریت زنجیرۀ تولید باشد.

   نتیجه
بهتر آن است که مردم کاالیی را بخرند 
که همــۀ اهداف فــوق را تأمین کند؛ 
یعنی برند ایرانی باشــد، به اشــتغال 
کشور کمک کند، تمام فناوری های آن 
را در داخل داشته باشیم و... اما اگر هم 
همۀ این اهداف در دسترس نیست، به 
هر میزان که اهداف فوق را تأمین کند، 
ارزشمند است. هر سطح از کاالیی که 
ایرانی باشد، به اندازۀ خودش مهم است. 
اگر برند کاال ایرانی باشد، بسیار مهم و 
حائز اهمیت است، حتی اگر قطعات و 
طراحی آن خارجی باشد. اگر برند کاال 
ایرانی نبود اما در داخل تولید می شد 
هم، به نسبت آن چیزی که کالً از خارج 
وارد می شود، فضیلت دارد و به همین 

ترتیب...
نکتۀ تکمیلی اینکه آنچــه به عنوان 
پیش فرض باید در نظــر گرفت، این 
است که سهم مالکیت فکری محصول 
در همۀ این موارد بسیار مهم و کلیدی 
است. امروزه مالکیت فکری محصول 
و برند، ســهم قابل اعتنایی از اشتغال 
و درآمد را به خود اختصاص می دهند.

عالوه بــر آن، درصورتی که برند یک 
کاال ایرانی نباشد و به اصطالح تحت 
لیسانس کشورهای دیگر تولید شود، 
پایداری تولید خدشــه دار می شود. 
کمپانی های بزرگ همراه با در اختیار 
قرار دادن برند، محدودۀ رشد و توسعۀ 
یک تولید را هم مشــخص می کنند. 

تا با اطمینان بتوان گفت که کاال داخلی 
شده است.

در این نــگاه، از اجزای تولید، ســطح 
طراحی و فناوری و به تبع آن قطعات 
پیشرفتۀ مورد اســتفاده در آن، برای 
تحقق این هدف، بسیار حیاتی است. 
مهم این نیســت که چه میزان از کاال 
هم اکنون در داخل تولید می شود، بلکه 
مهم آن اســت که اگر دروازۀ واردات 
بسته شد، توان تولید کاال در داخل به 

میزان مورد نیاز از بین نرود.
عزت ملی: بــرای افزایش عزت ملی، 
اصل، برنــد ایرانی اســت. برند یک 
تولید اگر ایرانی باشــد، موجب عزت 
ملــی در داخل و خارج خواهد شــد؛ 
حتی اگر هیچ بخشی از کاال در ایران 
تولیــد نشــود. همان طور کــه امروز 
محصوالت کمپانی هــای بزرگ لوازم 
صوتی و تصویری در کره و ژاپن تولید 
نمی شــوند، اما افتخار آن برای کره و 

ژاپن است.
برای این حالت، باید عالوه بر مســئلۀ 

پیشخوان

برند یک تولید اگر ایرانی 
باشد، موجب عزت ملی 
در داخل و خارج خواهد 

شد؛ حتی اگر هیچ بخشی 
از کاال در ایران تولید 

نشود. همان طور که امروز 
محصوالت کمپانی های 

بزرگ لوازم صوتی و 
تصویری در کره و ژاپن 

تولید نمی شوند، اما افتخار 
آن برای کره و ژاپن است



اساس فعالیت اجتماعی، بخوانید مرا!
واقع بینی است

دوام دولت 
اندر حق شناسی است

درست است که تحصیل و تهذیب دو رکن اساسی و حیاتی در زندگی یک طلبه به حساب می آید؛ اما این نکته پرواضح 
به نظر می رسد که تحصیل و تهذیب اگر در خدمت مردم شناسی و تحلیل صحیح از مسائل فرهنگی اجتماعی روز  قرار 
نگیرد ثمره چندانی نخواهد داشت. سرویس منبر سعی می کند با گفتگوها و یادداشتها و مقاالتی از نخبگان حوزه و 

دانشگاه به این مقوله بیشتر بپردازد.     
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ســه بخش قابل تقســیم است؛ بخش 
اول، اقدامات اعتقادی او است که شامل 
تعهدات معرفتی اســت و بر اســاس 
آموزه ها بر عهدۀ او نهاده شــده است، 
مانند تبیین معارف و تبلیغ و به طور کلی 
تصدی مشاغلی که به جریان کلیت دین 
کمک می کند، هم چون مقام استاد، قضا 

  به طور کلی فعالیــت و حضور 
اجتماعی یک طلبه شــامل چه 

عرصه هایی می شود؟ 
باید دقت داشــته باشــید که ما دربارۀ 
روحانی و طلبۀ »تراز« صحبت می کنیم؛ 
کلمۀ تراز اینجا به معنی یک کنش گر 
اجتماعی است که صحنۀ فعالیت او به 

و مشاغلی از این دست. یعنی بخشی از 
فعالیت های کنش گــری یک روحانی، 
برمی گردد به اقتضائات هویت آموزشی 
و پرورشی او؛ چیزهایی که آموخته است 
و اهدافی که تحت عنوان تربیت عمومی 
در حیطۀ همین معارف و تبیین و اجرای 

آن به عهدۀ او است.

اساس فعالیت اجتامعی، 
واقع بینی است

کیا فخر
مخاطبان خود را در هر قالبی رصد می کند و می شناسد. به همین دلیل است است که نسل جوان تا میانسال و سالمند 
حرف های او را می فهمند و دوستش دارند. علی سرلک برای مخاطبان شبکه های اجتماعی و هیئت های مذهبی 
همان قدر آشنا است که در دانشکدۀ هنر، دانشجوها او را می شناسند. اهل شبکه های اجتماعی و منبر و سخنرانی 
هم هست. برای آغاز سلسله مصاحبه های تحلیل بایسته های حضور اجتماعی طالب، به سراغ او رفتیم و مصاحبۀ 

زیر، حاصل گفت وگوی نشریۀ شبستان با او است.

گفت وگو با حجت االسالم دکر علی رسلک، استاد دانشگاه و فعال فرهنگی
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بخــش دوم، اقتضائــات عرفی زندگی 
یک روحانی در جامعۀ خویش اســت 
که بر اســاِس آن، اقتضائــات، نیازها و 
ضرورت هایی برای او به وجود می آید. 
برای مثال، بعضی از روحانیون در بعضی 
از مناطق با پدیده های متفاوت اجتماعی 
یا اخالقی روبه رو بودند، متناسب با آن 
انجام وظیفه می کردنــد و مطالباتی را 

شکل می دادند.
در نهایت، بخش سوم از صحنۀ فعالیت 
اجتماعی یک طلبه، در هویت فردی او 
شکل می گیرد.  یک طلبه علی رغم این 
مسئولیت های اعتقادی و اجتماعی، عضو 
جامعۀ کوچک تری به نام خانواده است، 
در نقش های مختلف برادری، همسری و 
پدری است که اینها برای او وظایفی را به 
صورت طبیعی و قهری تعریف می کند. 

چنین ســاحت هایی، از یــک طلبه، 
عنصری متفاوت می ســازد که نوعاً با 
همان وجوه در جامعه شناخته می شود. 
ایــن تعبیر مثــاًل »حجت االســالم و 
المسلمین« شاید به نوعی نماد همین 
نوع کنش گری باشد که او هم در معارف، 
حجت االسالم اســت و بنا است رأی او، 
قول او، حجیتی در تدوین معارف داشته 
باشد، هم از جهت ســلوک اجتماعی، 
روش ها و گونه های زندگی شــخصی 

خود، حجت بر مسلمین است.
  بر این اساس، شما اعتقاد دارید که 
یک طلبه و روحانی بر حسب طلبه 
بودن، باید فعالیت اجتماعی داشته 
باشد و این فعالیت اجتماعی به دارا 
بودن یا نبــودِن خصوصیات ویژۀ 

فردی یک طلبه وابسته نیست؟
به نظر من، طلبگی با فعالیت اجتماعی 
یا بــا نقش آفرینی اجتماعــی به لحاظ 
مصداقی مترادف هستند؛ یعنی اساساً 

طلبه یعنی یک کنش گر و البته معنای 
این جمله این نیست که همه باید به آن 
هویت پای بند باشند یا حتی همه نسبت 
به این مســئولیت متعهد هستند. یک 
طلبه، باید ویژگی هایی را در خود پرورش 
دهد که بتواند به درستی به وظیفۀ خود 

عمل کند.
  به نظر شما این شرایط چه مواردی 

را شامل می شود؟
اوالً باید عالم باشد و اصطالحاً کارشناس 
دینی باشد تا گزارش او از معارف دینی، 
گزارشی قابل اعتماد و اتکا باشد. ثانیاً باید 
قوۀ اجتهاد و معلومات کافی در امورات 
جامعه را داشته باشــد. این معلومات و 
اجتهاد مورد نیاز، تنها در فقه نیست، بلکه 
اجتهاد در اخالق، اجتهاد در اجتماعیات 
و امثالهــم هم الزم اســت تــا قدرت 
تشخیص او در مســائل مختلف، قدرت 
تشخیص قابل اتکایی باشد و اصطالحاً، 

بتواند مستند و مستدل حرف بزند.
سومین ویژگی هم این است که طلبۀ 
خواهــان ایفای نقــش اجتماعی، باید 

وفاداری به دین هم داشته باشد.
ویژگــی چهارم هــم ویژگی کســب 
مهارت ها است. در گذشته، مهارت های 
متنوع و متعددی برای یک روحانی برای 
ایفای نقش او در جامعــه مطرح بوده 
است، اما امروز به موازات پیچیده تر شدن 
مدنّیت و چندوجهی شدن مسائل، حتماً 
او باید برای ایفای نقش درســت خود، 
مهارت هایی را فراگیرد تا بر اساس آنها، 
بتواند ظرفیت هــای تأثیرگذاری را در 

فضاهای اجتماعی تولید کند.
  با توجه به توفیق شخصی شما به 
عنوان یک روحانی فعال در جامعۀ 
ایران، آیا از نظر شما روحانیون حضور 

اجتماعی موفقی در جامعه دارند؟

من برآورد دقیــق میدانی نــدارم که 
بخواهم بر اســاس آن خیلــی دقیق و 
محکم و جدی سخن بگویم؛ اما برآورد 
و تخمینم این است که روحانیت نسبت 
به خودش خیلی عقب است و نسبت به 
انتظار و توقعی که از او هست، فاصله ای 
واقعاً کهکشــانی دارد؛ اما در مقایسه با 
اقران، هم ترازان و هم قطاران خودمان 
در اقشــار دیگر -همچون دانشگاهیان 
و هنرمندان و...- به نظرم باز روحانیت 
می تواند حرفی بــرای گفتن در جامعه 
داشته باشد، اگر چه این حرف ها با سبک 
و ســیاقی بیان می شــود که در دنیای 
نیازهای متراکم امروز، حرف رسا، گویا، 

پرطنین و پرپژواکی نیست.
  چــرا روحانیــت نمی تواند این 
حرف ها و ســبک و سیاق را تغییر 
دهد تا صدای رســایی در جامعه 

داشته باشد؟
متأســفانه فقه مــا تنهــا متمرکز در 
اســتنباط حکم فردی است و به سمت 
فقه تمدن ساز حرکت زیادی نکرده ایم. 
اما از همین رهگذر هــم خیلی خبرها 
در جامعه به چشــم می  خورد که حوزه 
متأسفانه به درســتی به آنها نپرداخته 
است. حتی در عرصۀ سیاست و فرهنگ و 
اقتصاد هم آن چنان که باید، نتوانسته ایم 

به روزآوری داشته باشیم.
  آیا صرفًا حضور در فضای مجازی 
برای یک طلبه به معنای یک حضور 
اجتماعی و یک فعالیت اجتماعی 

است؟ 
خب حضور او می تواند چه فعالیت 

دیگری تلقی شود؟
طبیعتــاً در بســیاری از اوقات، غرض 
از حضــور در فضای مجــازی می تواند 
یک انگیزۀ فردی باشد، یا فرد بخواهد 
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برآینــدی اجتماعــی را دریابــد و 
به نتایجی برســد، و بعضاً می تواند 
انگیزه  های دیگری مانند خودنمایی 

درمیان باشد...
همین که کسی - به هر انگیزه ای، 
حتی انگیزه های باطل- به شــبکۀ 
اجتماعی متصل می شــود، یعنی 
فعالیت اجتماعی می کند؛ او دارد اثر 
اجتماعی می گذارد. او چون مخاطب 
دارد، دیده می شود و امکان شنیدن 
حرف ها یا بیان نگرش هایش وجود 
دارد، در حــال فعالیــت اجتماعی 
است. فعالیت یعنی تأثیر اجتماعی 
و این تأثیر اجتماعی، خود می تواند 
مثبت یا منفی باشد. اگر انگیزه سطح 
پایین همچــون خودنمایی و امثال 
آن باشــد، طبیعتاً تأثیر اجتماعی 
هم منفی اســت و اگر انگیزه های 
متعالی تری باشــد، تأثیر اجتماعی 

نیز مثبت است.
  طرح این ســؤال از آن جهت 
بود که بعضی از طالب، حضور و 
تأثیرگذاری اجتماعی خود را از 
منبر به یک صفحۀ مجازی تقلیل 
داده اند. با این وجــود، آیا اصاًل 
برای یک روحانی با آن فلسفۀ 
تأثیرگذاری اجتماعی، حضور در 
یک شبکۀ اجتماعی، یک فعالیت 

اجتماعی تلقی می شود؟
بله! این هم یــک فعالیت اجتماعی 
محســوب می شــود. ولی اگر طلبه 
میدان دار نباشــد، حضور فیزیکی یا 
حضور ملموس و مباشــرتی نداشته 
باشــد، صرفاً با حضور در یک شبکۀ 
اجتماعی یا ادمین یک کانال شدن یا 
یک صفحۀ اینستاگرام را اداره کردن، 

نمی توان او را صاحــب تأثیرگذاری 
اجتماعی دانســت. یعنی می توانیم 
بگوییم چنین حضوری، یک فعالیت 
اجتماعی ناقص الخلقه اســت؛ چون 
پشــتوانۀ واقع بینی در آن نیســت. 
اساساً فعالیت اجتماعی ای فعالیت 

است که واقع بینی در آن باشد.
این مسئله مثل این است که کسی 
چند گل مصنوعی زیبا بخرد و بعد هم 
به همه بگوید من باغ دارم! نه! باغچه 
به واســطۀ زنده بــودن، قابلیت آب 
دادن، آفتاب خوردن، پژمرده شدن، 

رویش و... باغچه نامیده می شود. 
بنابراین، اینکــه صرفــاً در فضای 
مجازی کسی بخواهد فعالیت کند، از 
نظر من بیشتر به یک انسان انتزاعی 
و انسانی که اثر حداقلی دارد، تبدیل 

می شود.
  پس ملموس بودن واقعیت است 
که تأثیرگذاری اجتماعی را شکل 

می دهد؟
بله! هیچ چیزی جای برخورد، مواجهۀ 
حضوری و چهره به چهــره و رابطۀ 
مســتقیم را نمی گیرد. هر قدر هم 
سرعت انتقال این ابزار زیاد و وسعت 
پیامشان فراوان باشــد، ولی ارتباط 
و اتفاقی که در رابطــۀ بین دو نفر و 
چهره به چهره شکل می گیرد، ماهیتاً 

با ارتباط مجازی متفاوت است. 
بر همین اســاس مدارس علمیه را 
وسط بازار می ساختند تا ارتباطات 
اجتماعی طالب با مــردم و بازاریان، 
بر اساس واقعیت های کاماًل موجود و 
جاری، ارتباط واقع بینانه ای باشد و به 
تبع آن، علم، برخورد و مواجهۀ طلبه، 

خودبه خود به روز شود.

حامد عبداللهی
 طلبه درس خارج

 
برای تبلیغ رفتن، انگیزه الزم نیست! همین 
که لباس پیامبر را پوشیدی، یعنی انگیزه 
داشتی که پوشیدی! مهم تشخیص تکلیف 
است. تبلیغ رفتن، انگیزه نمی خواهد چون 
تکلیف است؛ چون واجب است! تنها باید 
نوع تکلیف را تشــخیص داد و روش آن را 

دانست. 
 » بلغ ما انزل الیک«1 و » لتبین للناس« 2 
یعنی طلبه شــدی که تبلیــغ کنی، پس 
چون و چرا ندارد!  تبلیغ رفتن یعنی جان و 
مال و وقت و آبرو را بگذاری روی دوشت و 
راهی سفر بشوی و در این راه » ال یخافون 

لومة الئم«3  ! 
اما گویی ما طلبه ها کم کم یادمان رفته است 
راه و رسم تبلیغ دین خدا چیست؟ توگویی 
باورمان شده است ما هم در جامعه شغلی 
داریم و حق و حقوقی و شــغل ما طلبگی 
و کارمندی تبلیغات اســت!؟ حتی زن و 
فرزندمان هم می دانند ایام محرم و رمضان 

یعنی بابا رفت تا با پول بیاید! 
 به قرآن برگردیم شاید نجات پیدا کنیم! 
یک وقت، کسی که لباس پیغمبر را دزدیده 
می رود یک جایی برای کالشــی و شرط 
می کند فالن مبلغ را می گیرم تا اســالم 
را تبلیغ کنم! خــب تکلیف این مارمولک 
مشخص است. مورد داشتیم طرف از منبر 
رســول خدا باال رفته و گفته تا فالن قدر 
ندهید پایین نمی آیم! فکــر نکنید این ها 

تبلیغ بی انگیزه 
مانند عسل تقلبی است
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اسرار حوزه است. این ها درد مردم است 
و همه می دانند پس سرمان را زیر برف 
نکنیم. مرحوم آقای بروجردی فرمودند 
بگویید دزدی آمده لباس طلبه پوشیده! 

دین فروشی که شاخ و دم ندارد. 
 یک وقت هم طلبه مبلغ، کاری به این 
حرف ها ندارد. اصال خــودش را آلوده 
نمی کند. برای رضای خدا می رود تبلیغ. 
گرچه می داند مردم هم قدردان خواهند 
بود و ارزش وقت و انرژی این شــاگرد 
حوزه را می دانند. بــا خودش می گوید 
من برای تبلیغ دین خدا قدم برمی دارم، 
خدا هم خودش می رساند. ظاهر امر که 
مشکلی نیســت. نه طلبه به شرط مزد 
رفته نه مردم از دین زده می شــوند. اما 
مشــکل این اســت که هم طلبه و هم 
مردم می دانند باالخره باید این زحمات 
به نوعی جبران شود. دست کم، خورد و 
خوراک طلبه باید در این مدت تبلیغی، 
تأمین بشود. همه می دانند طلبه آمده 
برای اسالم و آن ها هم باید َمبلغی به این 
ُمبلغ بدهند. این شرط ذهنی و مشترک، 
از ارزش کار می کاهد. مثل این که قرار 

بشود خرج صدا و سیما را مخاطبانش  
بدهند. حتی اگر تلویزیون کابلی نباشد 
که مجانــی برنامه نشــان نمی دهد اما 
شرط ذهنی که باید پولی داد تا برنامه 
دید، در تعداد مخاطبان و سطح پذیرش 

آنان، تأثیر منفی می گذارد.
 حاال ببینیــم قرآن بــرای تبلیغ دین، 
چه دستوری دارد. بخشــنامه قرآن به 
قید اعالم عمومی اســت چون با »قل« 
آغــاز می شــود. یعنی مبلــغ باید این 
دســتور العمل را علنی کند. باید میان 
مردم برود و اعالم کند: » ال اسئلکم علیه 
اجرا«  باید در آغاز تبلیغش به مردم بگوید 
من نیامده  ام از شما دستمزد، گدایی کنم! 
من سائل اجر نیستم. به نظر شما اثر این 
نوع تبلیغ، عالمگیر نمی شود؟ چرا شعار 
پیامبران این بوده است؟ قرآن را که نباید 
فقط برای ثواب و مــرده و مردم خواند! 

اندکی عمل به قرآن هم بد نیست. 
 پس طلبه نباید به شرط مزد، تبلیغ برود 
که هیچ، حتی نباید در این زمینه سکوت 
کند؛ مبلغ باید اعالم کند محتاج نان و آب 
مردم نیست. آمده دین بیاموزاند و برود. 

 حاال اگر کسی خوشش آمد و هدیه ای 
داد، چه باید کرد؟ باید هدیه را رد کرد؟ 
اگر برداشت بد و شرایط تحقیرآمیزی 
نداشــته باشد، اخذ آن اشــکالی ندارد 
گرچه بازگرداندن آن به نحو دیگر مانند 
کمک به عمران و بهداشت آن منطقه، 

زیبنده تر خواهد بود. 
 می ماند این طلبــه مخلصی که نه تنها 
درخواســت پول نکرده که اعالم کرده 
پول نمی خواهد! آیا طلبه خرج و مخارج 
نــدارد؟ زندگی نــدارد؟ وقتش ارزش 
ندارد؟ همان خدایی کــه به پیامبرش 
می گوید بگو من گدا نیستم، برای آقایی 
پیامبرش چه کرده؟ آیا بهتر نیســت 
ســازمان تبلیغ حوزه را دگرگون کنیم 
و به مدد مراجع معظم تقلید و نهادهای 
تبلیغی و فرهنگــی، عزت نفس طالب 

مبلغ را تأمین کنیم؟ 

   پی نوشت
1. سوره مائده، آیه 67.
2. سوره نحل، آیه 44.
3. سوره مائده، آیه 54.
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مهر و محبت
از منظر دین، قــوام خانواده 1

به محبت میان افراد اســت. نقش زن 
اما نقشــی کانونی اســت. محبت در 
خانه توسط زن و حول محور او شکل 
می گیرد. مرد با محبت زن تســکین 
می یابد و فرزندان در آغوش گرم مادر 
رشد می کنند. از ویژگی های حضرت 
خدیجــه)س( مهر و محبت ایشــان 
به ســاحت نازنین حضــرت ختمی 
مرتبت بود. بذل اموال در راه خدا تنها 
گوشه ای از محبت این بانوی بزرگوار 
است. حضرت خدیجه در فرصت های 

مجلــــس اول

خامنی که باید باشم!
ویژگی های شخصیتی یک زن

زن همواره نیمی از پیکره اجتماع را به خود اختصاص داده است. زنان در طول 
تاریخ بشر با محرومیت های زیادی دست به گریبان بوده اند. رنج های زیادی را 
متحمل گشته اند. از حقوق بسیاری منع شده اند. گاهی به جرم زن بودن زنده 
به گور شده اند و گاهی هم در جاهلیت مدرن در قالب مانکن به اسارت ماشین 
پول سازی درآمده اند. امروزه زنان با چالشی مهم مواجه اند و آن فراموش کردن 
زنانگی خود، نقش و جایگاه زن در هستی، جامعه و خانواده است. ره آورد این 

جریان امروزه در قالب جایگاه زن در خانواده قابل پی گیری است. 
خانواده از ازدواج زن و مرد تشکیل می شود. اسالم با درک این مسئله برای هر 
کدام از زن و مرد حقوق و آدابی را در نظر گرفته است. نمونه بارز آن را می توان در 
سیره رسول خدا و حضرت خدیجه دید. حضرت خدیجه)س( نقش ویژه ای در 
اسالم دارد. به نظر می رسد ویژگی های شخصیتی حضرت خدیجه)س( و ارتباط 
ویژه ایشان با پیامبر عظیم اسالم با گذشت بیش از 1400 سال هنوز هم می تواند 

اسوه مناسبی برای زنان این عصر باشد. 

محمدرضا نظری 
طلبه درس خارج و استاد دانشگاه 
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و چون همه از من می گریختند، به من 
محبت و مهربانی می كرد و چون همه 
دعوت مرا تكذیــب می كردند، به من 
ایمان می آورد و مرا تصدیق می كرد. 
در مشكالت زندگی مرا یاری می داد و 
با مال خود كمك می كرد و غم از دلم 

می زدود«. 3

پرورش فرزندان صالح
مــادر، نقشــی ویــژه در 4

تربیت فرزندان صالــح دارد. تربیت 
دینی کــودک از مجرای مادر صورت 
می پذیرد. رشــد فضائــل اخالقی از 
دوران کودکی اتفــاق می افتد و مادر 
نقشــی بنیادیــن در ایــن خصوص 
دارد. حضرت خدیجــه)س( در این 
خصوص اسوه ای بارز هستند. پرورش 
دختری که خاندان رســالت همگی 
خود را وامدار او می دانند، نشــان گر 
برگ زرینی از ویژگی های شخصیتی 
حضــرت خدیجه کبــری و خدمات 
او است. این مسئله ســبب گردید تا 
حضــرت فاطمه)س( در فــرق مادر 
بی تابــی نماید. از پدر ســراغ مادر را 
بگیرد. تــا جایی کــه جبرییل برای 
تســلی او بیاید و چنین عرضه بدارد 
که »یا رسول اهلل! خداوند می فرماید: 
ســالم ما را به فاطمه برســان و به او 
اطالع بــده كه مــادرش خدیجه در 
خانه های بهشــتی با آســیه و مریم 

زندگی می كند«. 4

   پی نوشت
1  . مستدرك سفینة البحار، ج5، ص44.

2 . بحار االنوار، ج18، ص243.
3 . همان، ج43، ص131.

4 . امالی شیخ طوسی، ص175.

مناسب به همسر گرامی خویش ابراز 
عالقه و محبت می كــرد. او در قالب 
اشعاری زیبا درباره پیامبر اكرم)ص(، 
مكنونات قلبی خویش را چنین ابراز 

می دارد:
فلو اننی امشیت فی كل نعمة

ودامت لی الدنیا وملك االكاسرة
فما سویت عندی جناح بعوضة

اذا لم یكن عینی لعینك ناظرة 1
»اگــر تمــام نعمت هــای دنیــا و 
سلطنت های پادشاهان را داشته باشم 
و ملك آنها همیشه از آن من باشد، به 
نظر من به اندازه بال پشــه ای ارزش 
ندارد، زمانی كه چشــم من به چشم 

تو نیفتد«.

حامی و پشتیبان 
حضــرت خدیجــه)س( در 2

عمر پــر برکت خود، همــواره حامی 
و پشــتیبان پیامبــر گرامی اســالم 
بودند. نقش حمایت گر زن برای مرد، 
موفقیت آفرین اســت. بدیهی اســت 
چنانچه زنی بــا آرمان ها و برنامه های 
همســرش مخالفت نماید یا تحمل 
ســختی هایی که در زندگــی روی 
می دهد را نداشــته باشــد، احتمال 
موفقیت مرد نیز کم خواهد شد. از این 
رو، زندگی مشترک در سایه همدلی و 
پشتیبانی از یکدیگر به سرانجام خود 
خواهد رسید. اوج این رابطه را می توان 
در زندگی مشترک پیامبر با حضرت 

خدیجه دید. 
نقل شــده روزی مشــرکین پیامبر 
گرامی اسالم را سنگ باران نمودند. 
خبر به حضرت خدیجه که رســید، 
مقداری نان و غذا برداشت. سراسیمه 

به ســوی کوه مــروه رفــت. با آهی 
جانگداز صــدا می زد »چه كســي 
از پيامبــر برگزيده بــراي من خبر 
مي آورد؟ چه كسي از بهار پسنديده 
به من اطالع می دهد؟ چه كســي از 
آن شــخصي كه در راه خــدا رانده 
شــده من را آگاه می کند؟ چه كسي 
از ابوالقاسم من را با خبر می نماید؟« 
ســپس پیامبر را در حالــی دید که 
خون صورت آن حضــرت بر زمین 
می ریخت. شب هنگام خدیجه)س( 
به همــراه پیامبــر)ص( بــه خانه 
بازگشــتند، اما مشــرکان همچنان 
دســت بردار نبودنــد. ســنگ باران 
باز شروع شد. ایشــان با شجاعت و 
شهامت بســیار، پیامبر را در جامه 
خود پیچیدند و فریاد زدند: »اي گروه 
قريش! آيــا زن آزاد را در خانه خود 
ســنگ باران می کنید؟« مشرکین با 
شنیدن این سخن پیامبر را رها نموده 

و رفتند.2  

آرامش بخش
از نظر دین اســالم، زندگی 3

زناشــویی موفق، آرامش بخش است. 
خانواده کانون آرامش انسان ها است. 
قــوه محرکه هــر خانواده، در ســایه 
احساس امنیت و آرامش پدید می آید. 
مدیریت این آرامــش نیز بر عهده زن 
است. نقش مادری و همسری، نقشی 
ویژه اســت. حضــرت خدیجه)س( 
حقیقتــا آرامش بخش پیامبــر بود. 
پیامبر اكــرم)ص( در مورد همســر 
گرامی خویــش می فرماید: »خدیجه 
زنی بود كــه چون همــه از من روی 
می گردانیدند، او به من روی می كرد 
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گذاشــتن درهای نجات است. در برابر 
مؤمنان، کافران هستند؛ آنها که انفاق 
نمی کنند. آنها که اصالت انسانی خود 
را فراموش نموده اند و پشت به درهای 
ســعادت کرده اند. اینها نه تنها به خود 
ستم کرده اند، بلکه بسترساز بسیاری از 
گناهان جاری در جامعه همانند قساوت، 
سنگدلى، مادى گرى و دنیاپرستى و... 

خواهند بود.

تو نیکی کن و در دجله انداز!
مجلــــس دوم

نه سرمایه های آن چنانی. رفاقتی که بر 
مبنای رضای خدا و دین او نبوده، چگونه 
توان شفاعت را در آخرت خواهد داشت. 
مال و ثروت هم تنها در این دنیا است. در 
این دنیا می توان بسیاری از چیزها را با 
پول به دست آورد، اما در آن دنیا معنای 
ثروت چیز دیگری اســت. ثروت، عمل 
صالح است، کار خیر است. دست گیری 
از ناتوانان و کمک به فقرا است. انفاق، باز 

    اهمیت انفاق
هر چیزی زمانی دارد. انســان خردمند 
تا دیر نشده است باید بار خود را ببندد. 
راه هاى نجاتى كه در دنیا از طرق مادى 
وجود دارد، هیچكــدام در روز قیامت 
نیست؛ نه خرید و فروشی و نه معامله ای. 
ســعادت اخروی را باید در همین دنیا 
ســاخت و نجات از عذاب را همچنین. 
نه دوستی مادی به درد خواهد خورد و 

انفاق در سیره اهل بیت )ع(

اسالم دینی فردی نیست و قوام جامعه برایش اهمیت دارد. از منظر دین، یکی از چیزهایی که سالمت جامعه را تضمین 
می کند، مسئله انفاق است. در دین مبین اسالم، نسبت به انفاق تأکید فراوانی شده است به گونه ای که در قرآن کریم 
واژۀ انفاق بیش از 75 بار با تعبیرهای مختلف به منظور تشویق، آداب، شرایط و موضوع های آن به کار رفته است. انفاق از 
مصدر ثالثی »نََفَق« به معنای »حفره« است و هنگامی که به باب اِْفعال می رود، به معنای ضد آن، یعنی »پر کردن حفره« و به 
عبارت دیگر نیازهای جامعه متغّیر می شود؛ و به همین دلیل انفاق کردن نوعی از پر کردن خألهای جامعه به شمار می آید. 
در اصطالح، »انفاق« بیرون کردن مال از ملک و قرار دادن آن در ملک دیگری است که یا از طریق صدقه و یا از بخشش 

1کردن مال های خویش در راه جهاد و دین و هر آنچه خدا بدان فرمان داده می باشد. 

محمدرضا نظری 
طلبه درس خارج و استاد دانشگاه 
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َواَل ُیْؤِمُن ِباللَّـِه َواْلَیْوِم اْلِخِر َفَمَثُلُه َكَمَثِل 

َصْفَواٍن َعَلْیــِه ُترَاٌب َفأََصاَبــُه َواِبٌل َفَتََكُه 

امَّ َكَسُبوا  ٍء مِّ َصْلًدا الَّ َیْقِدُروَن َعَل َشــیْ

َواللَّـُه اَل َیْهِدی اْلَقْوَم اْلَكاِفِرین«. 5 از سنن 

الهی این است که کار نیک باطل شدنی 
است. گارانتی بی قید و شرط ندارد. بلکه 
محافظت می خواهد. همین طور سنت 
الهی این است که کار بد هم ابدی نیست 
و خداوند فرصت جبران داده است. انفاق 
با منت و آزار، همچون بذری است که در 
الیه ای نازک از خاک کاشته شود. خاکی 
که بر روی سنگی ســخت قرار گرفته 
باشد. با رگباری مختصر تباه خواهد شد. 
انفاق ریاکاران باطنی ســخت و خشن 
دارد؛ هرچند با چهره اى از خیرخواهى و 

نیكوكارى پوشانده شده باشد. 
از جلوه هــای بــارز شــخصیت امام 
حسن)ع(، انفاق بود. ایشان بارها تمام 
یا نصف اموال خود را در راه خداوند انفاق 
نمودند. ابن شهر آشوب می گوید: یکی از 
بادیه نشینان نزد آن حضرت آمد، پیش 
از آنکه لب به ســخن بگشاید، حضرت 
فرمود: هرچه در صندوق هســت به او 
بدهید؛ موجودی آن صندوق بیســت 
هزار درهم بود که همه اش را در اختیار 

آن مرد بادیه نشین قراردادند.
او لب به سخن گشود و گفت: موالی من! 
نگذاشتی نیازم را بگویم و زبان به ستایش 
بازکنم. امام حسن)ع( ضمن اشعاری به 
وی فرمود: ما مردمی هستیم که بخشش 
ما همچون مروارید و برلیان است که در 
آن امیدها و آرزوهای نیازمندان، خوش 
می خرامند و جود دســتان ما پیش از 
درخواست آنان بخشش می کند تا مبادا 
آبروی کسی که سؤال می کند بریزد. اگر 
دریا برتری عطای ما را بداند، از لبریزی 

خود شرم کرده فرو رود.  6

آن است؛ »اْبِتَغاَء َمرَْضاِت اللَّـــِه« بودن 
است. 

2.  اینکه چون فکر انفاق به ذهن انسان 
خطور کرد، در این کار ســرعت ورزد. 
وقت را تلف نکند تا شیطان او را منصرف 

نکرده کار خیرش را به انجام رساند.
3. انفاق باید بدون هیچ چشم داشت و 

عوضی صورت گیرد.
4. در انفاق باید کرامت انفاق شــونده 
حفظ گردد. در انفاق خــود را به جای 
کســی بگذارید که می خواهد انفاق را 
بپذیرد. قبول انفاق نامرغوب، خوشایند 
نیســت. پس از میان بخش نامرغوب 
مالتان انفاق نکنید؛ 3 زیرا نه تنها مرهمی 
نیست، بلکه نیشتر بر زخم است. اهانت 
به برادر ایمانی است. خوار کردن طرف 

مقابل و تحقیر اوست.
5. انفــاق کننده پیش از درخواســت، 
انفاق نماید. حضرت امیر المؤمنین)ع( 
برای شخصی که امید به حضرت داشت 
چیزی فرستاد، و آن مرد هرگز از کسی 
چیزی نمی طلبید، نه از آن حضرت و نه از 
غیر او. شخصی عرض کرد: این مرد هرگز 
چیزی از تو سؤال نکرده است و از آنچه 
فرستادی کمتر هم کفایت او را می کرد. 
حضرت فرمود: خدا مثــل تو را در میان 
مؤمنین بســیار نکند، من عطا می کنم 
و تو بخل می ورزی. هرگاه من کسی را 
که امید به من دارد عطا نکنم، مگر بعد 
از سؤال او، پس به او نداده ام مگر قیمت 
آنچه را از او گرفتــه ام؛ زیرا او در معرض 
این درآورده ام که آبرویی را که در پیش 

خدای من بر خاک می مالد، بریزم«. 4
6. منت و اذیت در آن نباشد. قرآن کریم 
انفاق با منت را به شدت منع کرده است: 
َها الَِّذیَن آَمُنوا اَل ُتْبِطُلوا َصَدَقاِتُكم  »َیا أَیُّ
ِباْلَمنِّ َواْلََذى َكالَِّذی ُینِفُق َمالَُه رَِئاَء النَّاِس 

 نکته جالب این است که در قرآن کریم، 
ترک انفــاق به غیرمســلمانان مذمت 
شده، چه رسد به رسیدگی به مشکالت 
مسلمانان. نقل شده که مسلمانان حاضر 
نبودند بــه غیرمســلمانان انفاق کنند 
و دلیلشــان این بود که با این کار آنها 
در تنگنای مالی قــرار خواهند گرفت و 
مجبور خواهند شد تا مسلمان گردند.2 
در این هنگام آیه 272 سورۀ بقره نازل 
شد: »لَْیَس َعَلْیَك ُهَداُهْم َولَـِكنَّ اللَّـَه 
َیْهِدی َمن َیَشاُء َوَما ُتنِفُقوا ِمْن َخْیٍر 

َفِلَنُفِســُكْم َوَما ُتنِفُقوَن إِالَّ اْبِتَغاَء َوْجِه 

اللَّـِه َوَما ُتنِفُقوا ِمْن َخْیٍر ُیَوفَّ إِلَْیُكْم 

َوأَنُتْم اَل ُتْظَلُموَن«.  آین آیه با این 

پیش فرض به مقابله برمی خیزد و اولویت 
را به انسانیت انســان می دهد و عنوان 
می کند کــه ای پیامبر، تا عنصر اختیار 
نباشد، کسی هدایت نمی گردد. سپس 
به مسلمانان گوشــزد می کند که آنچه 

را انفاق می کنید، برای خودتان است. 
    انواع و آداب انفاق

انفاق دو گونه است: انفاق واجب و انفاق 
مستحب. انفاق واجب همانند خمس و 
زکات، کفارات مالی و...، و انفاق مستحب 
همانند صدقه، وقف و وصیت ها و... است. 
انفاق در راه خــدا دو ویژگی دارد: یکی 
آنکه فاصله طبقاتی را کم می کند و از این 
رهگذر برادری و دوستی را برای جامعه به 
ارمغان می آورد. از سوی دیگر، از اسراف 
و بریز و بپاش منع کرده است. نتیجه قرار 
گرفتن این دو در کنار هم، کاهش فاصله 
طبقاتی و ســوق دادن مردم به سمت 
جامعه فاضله است که در آن همبستگی 

اجتماعی موج خواهد زد.
انفاق آدابی دارد؛

1. انفاق باید برای رضای خدا باشد. اما 
شرط انفاق و هر کار نیکی جنبه خدایی 

   پی نوشت
1 . مجمع البیان 

فی تفسیر القرآن، 
ج2، ص515.

2 . تفسیر نمونه، 
ج2، ص407.
3 . بقره، 267.

4 . حکمت ها و 
اندرزها، شهید 
مطهری، ص 
.208 -206

5 . بقره، 264.
6 . فرهنگ 

جامع سخنان 
امام حسن)ع(، 

ص440.
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هزار جان مبارک فدای نام علی )ع(
مجلــــس سوم

حجت االسالم یاسر شریعتی
 مبلغ کشورهای عربی

قصیده صعصعه بن صوحان 
در رثای امیرمؤمنان

   معرفی شاعر
صعصعه اهل کوفه و از اصحاب خــاص امیر مؤمنان بود. 
حضرت امام صــادق)ع( درباره وی فرمــود: »هيچ يک از 
همراهان علي)ع( حــق آن حضرت را نشــناختند، مگر 
صعصعه و يارانش«.1 صعصعه از مخالفان خلیفه سوم در 
کوفه بود. خلیفه،  او را به همــراه تعدادی، از جمله زید بن 
صوحان و مالک اشــتر به شــام تبعید کرد.2 صعصعه بن 
صوحان از جمله کساني بود که در نيمه هاي شب، در تشييع 

پنهاني جنازه مطهر امير مؤمنان علي)ع( شرکت کرد.3 
جناب صعصعه در مراسم تشییع جنازه موال علی)ع( حضور 
داشت و اشعاری را در رثای آن حضرت سرود که از جمله 
آنها قصیده زیر است. این شــعر را »الفتال النيسابوري« 
)508 هـ ( در روضة الواعظين ذکر کرده است. شرح ابیاتی 

از این قصیده تقدیم می شود. 

   شعر و ترجمه 
أاَل َمْن لِي بِأُنِسَك يَا أَُخيَّا 

َوَمن لِي أن أَبُثَّ َكَما لََديَّا
   ترجمه: برادرم! پس از تو با چه کســی انس گیرم و درد دلم را 

نزد که بازگو نمایم؟
  شرح:  امام علی)ع( فرمود: خير دنيا و آخرت در دو چيز جمع 
شده است: كتمان سّر و دوستى با نيكان.4 ائمه اطهار)ع( به افراد 
مورد وثوق مطالبي را بيان مي فرمودند كه در میان گذاشتن آن با 
دیگران ممکن نبود. بدون شک صعصعه بن صوحان در کنار میثم 
تمار از اصحاب خاص و صاحب اسرار امیر مؤمنان و از معدود افرادی 
بود که از محل دفن حضرت علی)ع( مطلع بود. از این رو صعصعه 
در مطلع شعر، از غم فراق تنها انیس و مونس خود شکایت می کند. 

   َطَوتَْك ُخُطوُب َدهٍر َقد تََوالى 
لِذاك ُخُطوبُُه نَْشراً َوَطيَّا

  ترجمه: غم های روزگار یکی پس از دیگری بر گرده تو جمع شد 
و اینک با رفتن تو، آن غم ها منتشر شد.

  شرح: بعد از آن که کار دفن پیکر مطهــر امام علی)ع( به اتمام 
رسید، صعصعه بن صوحان بر مزار آن حضرت حاضر شد و خطبه ای 
ایراد کرد. او در فراز پایانی این ســخنان می گوید: »فهنيئاً لك يا أبا 
الحسن لقد رشف الله مقامك وكنت أقرب الناس إىل رسول الله نسباً 
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یا حضرت آدم)ع(؟« موال در پاسخ فرمود: 
»ای صعصعه! درست نیست کسی از خود 
تعریف کند ولی اگر گفته خداوند تبارک و 
تعالی نبود که »وأما بنعمة ربك فحدث«8 
پاســخت را نمی دادم. ای صعصعه! من 
از آدم بافضیلت تــرم، زیرا خداوند تعالی 
همه نعمات بهشتی را بر آدم مباح شمرد 
و فقط او را از خوردن گندم بازداشت ولی 
سرپیچی کرد و از آن خورد. خداوند مرا 
از خوردن نعمات منع نکرد و از خوردن 
گندم بازنداشت ولی با شوق و رغبت از 
آن صرف نظر کردم«. صعصعه پرسید: 
»تو افضلــی یا نوح؟« حضــرت فرمود: 
»من از نوح افضلم، زیرا او از قومش آزار 
و اذیت کشید و وقتی لجاجت آنان را دید، 
نفرین شان کرد ولی بعد از وفات حبیبم 
رسول اهلل، آزار و عناد قومم را تحمل کردم. 
با این که به من ســتم فراوان روا داشتند 
ولی صبر کردم و نفرین شــان نکردم«. 
صعصعه گفت: »تو افضلی یا ابراهیم؟« 
امام فرمود: »من افضلم، زیرا ابراهیم گفت: 
خدایا به من نشان بده که چگونه مردگان 
را زنده می کنی؟ خداوند فرمود: آیا ایمان 
نیاورده ای؟ ابراهیم عرض کرد: ایمان دارم 
ولی می خواهم قلبم مطمئن شود. ولی 
من گفته ام و باز می گویم که: لو كشف لي 
الغطاء مــا ازددت يقينا؛ اگر پرده ها کنار 

رود، به یقین من چیزی نمی افزاید«.

   پی نوشت
1. ابن داود، الرجال، 1342 ش، ص 187.

2. احمدی میانجی، مکاتیــب األئمة، 1426 ق، 
ج 1، ص 145.

3. مجلسی، بحاراألنوار، 1403 ق، ج 42، ص 295.
4. بحاراألنوار، ج 74 ، ص 178، ح 17.

5. شیخ جعفر نقدی، األنوار العلوية، ص 288.
6. همان.

7. شیخ طوسي، أمالي، ص 109-110.
8. سوره ضحی، آیه 11.

تکاندن دست ها از خاک قبر، بیانگر فارغ 
شدن از تدفین اســت. کتب تاریخی از 
همین تعبیر در گزارش مراسم تدفین 
حضرت صدیقه کبری)س( اســتفاده 

کرده اند. آمده است که: 
»پس آنگاه که موال علی)ع( غبار خاک 
قبر را از دست خود تکاند، هرچه غم بود، 
بر قلبش هجوم آورد و سرشک دیدگان 
بر گونه هایش سرازیر شد و رو به سوی 
قبر رســول اهلل)ص( کرد و گفت: سالم 
بر تو ای رسول خدا«7 صعصعه نیز بعد 
از آن که آن خطبه را بر فــراز مزار امام 
علی)ع( خواند، به شدت گریست و رو به 
سوی اهل بیت عصمت و طهارت کرد و 

به آنان تسلیت گفت. 
شــیخ جعفر نقدی در کتاب »االنوار 
العلویه« به این نکته اشاره کرده و آورده 

است: »ثم بىك بكاء شديداً وأبىك كل من 
كان معه وعدلوا إىل الحســن والحسني 

عليهام السالم ومحمد وجعفر والعباس 

وعون وعبدالله فعزوهم ف أبيهم عليه 

السالم«. 

   
وكانت في َحياتَِك لي ِعظاٌت 

وأنَت الَيوَم أوَعُظ ِمنَك َحيَّا
  ترجمه: زمانی که زنده بودی، برای 
من موعظه ها داشــتی و اینــک برای 

زندگان موعظه های بیشتر داری.
  شرح: در روزهای پایانی عمر شریف 
موال علــی)ع(، آن هنگام که در بســتر 
شهادت بود، جمعی از شیعیان از جمله 
صعصعه بــن صوحان به عیادت شــان 
شرفیاب شــدند. صعصعه در آن هنگام 
پرسش هایی مطرح کرد تا همگان با قدر 
و منزلت آن حضرت بیش از پیش آشنا 
شوند. صعصعه پرسید: »یا امیرالمؤمنین! 
به من خبر بده که فضیلت تو بیشتر است 

وأّولهم إسالماً وأكرثهم علاًم وأوفاهم 

يقيناً وأشدهم قلباً و ....«5 ترجمه: خوشا 

به حالت ای ابوالحسن! خداوند مقام تو 
را بزرگ داشت. تو نزدیک ترین افراد به 
رســول اهلل بودی. خداوند پس از تو، ما 
را گمراه نســازد. به خدا قسم که حیات 
تو کلید خیر و قفل شــر بود، ولی امروز 
کلید هرچه شر و قفل هرچه خیر است. 
اگر مردم سخنان تو را می پذیرفتند، از 
باالدست و فرودست خود غرق در نعمت 
بودند ولی آنان دنیــا را بر آخرت ترجیح 

دادند. 
   

َفَلْو نََشَرْت ِقَواَك لَِي المنايا
َشَكْوُت إليَك ما َصَنَعْت إليَّا

  ترجمه: اگر مرگ اجازه سخن گفتن 
دهد، از مشکالتی که نزد خود دارم، به تو 

شکوه می کنم.
  شرح: به دلیل اوج معرفت صعصعه بن 
صوحان نسبت به امیر مؤمنان، بزرگ ترین 
شکایت او، پراکنده شدن مردم از والیت 
موال علی)ع( بود، چنان که در فراز پایانی 
ســخنانش بر مزار آن جناب گفت: »اگر 
مردم ســخنان تو را قبول می کردند، از 
آسمان و زمین غرق در نعمت می شدند، اما 
افسوس که دنیا را بر آخرت ترجیح دادند«. 
در این هنگام صعصعه گریه شدیدی کرد و 

هر که را در اطرافش بود، گریاند.6 
   

ِّي َكَفى ُحزناً بَِدفِنَك ثَمَّ إن
نََفْضُت تُراَب َقبِرَك ِمن يََديَّا

  ترجمه: این اندوه برای من کافی است 
که خاک قبر تو را با دست تکان می دهم.

  شــرح: این فراز از شــعر، حاکی از 
شرکت صعصعه بن صوحان در مراسم 
تدفین امیرالمؤمنین)ع( است. چنان که 
تعبیر »نفضت التراب من ید« در معنی 
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   شــرایط دعا، ندا و مناجات با 
خدای متعال

با توجه به فراز »اْلَحْمُد لِلِه الَّذي ُيِجيُبني 
حنَي ُاناديه« گاهی در دعاها، یک مطلب 

با تعبیرات مختلفی اظهــار می گردد. 
کماالت خدای متعــال در دعاها بازگو 
می شــود و حق تعالی با توجــه به این 
کماالتی ستایش می شود که نسبت به 
مخلوقاتش و انســان ها اظهار می کند. 
یکی از آن اوصاف، این است که خداوند 
متعال دریای بی نهایت کرم است. او به 
بندگانش وعده داده که وقتی بخوانندش 
و ندایش کنند، آنان را اجابت می کند. 
در این فراز، این طــور عرض می کنیم: 
»ستایش مطلق، برای خدایی ست که 
وقتی او را ندا کنیم، ما را جواب می دهد.« 
گاهی در مقام خواندن، انسان حال بلند 
دعاکردن را دارد و گاهی نه. برای خدای 
متعال، فرقی نمی کند که آدمی با صدای 
بلند دعا کند و او را بلند بخواند یا آهسته 
ندایش کند. مهم این اســت که انسان 

توجه داشته باشد، چه کسی را می خواند 
و تقاضاهایــش را از چه کســی طلب 
می کند. این نــوع خواندن ها، به خاطر 
حاالت ماست. همین کافی ست، انسان 
که تمام هســتی و شئون هستی اش به 
خدا قیــام دارد و از او ظهور می کند، به 
یاد پروردگار متعالش باشد. او با چنین 
انسانی هم نشــینی دارد و این انسان، 
حضور او را به خاطر همین توجه، درک 
می کند؛ بنابراین خدای متعال، چنین 
حقیقتی ســت و جواب دادنش، منوط 
به هیچ شرطی نیســت؛ البته چون ما 
موجود محدودی هســتیم، نیاز داریم 
شرایطی را برای خودمان فراهم کنیم 
تا به او توجه کنیم؛ اما توجه خداوند به 
بندگان، مطلق و همیشگی ست. در ماه 
رمضان، انسان حال بیشتری برای دعا 
دارد. همچنین در اماکن مقدس و مراقد 
مطهر ائمه نیز، انسان حال حضور، دعا و 
مناجات بیشتری پیدا می کند که این به 
لحاظ حاالت گوناگون اوســت؛ اما این 

حاالت بر خدای متعال عارض نمی شود 
که در این فراز دعا، ایــن کمال به طور 
مطلق برای خدای متعال بیان می شود. 

   مسئله ی ســّتاریت خداوند 
متعال

طبق فراز »َو َيْسُتُ َعَلَّ ُكلَّ َعْوَرٍة َو أَنا 
أْعصيه«، یکی دیگر از صفات کمالیه ی 

خداوند که برای بشر ظهورش می دهد، 
مسئله ســّتاریّت اوســت؛ یعنی وقتی 
بندگان معصیــت می کننــد، خدای 
متعال عموماً عیوب آن ها را می پوشاند تا 
وقتی که حالت گستاخی خاصی را پیدا 
کنند و خودشــان بخواهند عیوب شان 
ظاهر شود. وقتی شــخص با گستاخی 
بخواهد که عیوبش ظاهر شود و دیگران 
از کارهای قبیح و عیوب نفســانی اش 
آگاهــی پیدا کننــد، دیگر ســّتاریّت 
خدای متعال کارآیی نــدارد و درواقع، 
بنده نمی خواهد که این سّتاریّت تحقق 
پیدا کند؛ بنابراین تا حد امکان خدای 
متعال می خواهد که آبروی بندگانش 
محفوظ باشد. در روایات آمده است که 
وقتی خدای متعال، ملکوت آسمان ها و 
زمین را به حضرت ابراهیم)ع( نشان داد، 
پرده ها کنار رفت و بعضی از نقاط زمین 
برای آن حضرت آشکار شد. ایشان دیدند 
کــه در نقطه ی دوری، شــخصی گناه 
می کند و چون پیامبر الهی بود، نتوانست 
این موضوع را تحمــل کند. او از خدای 
متعال خواســت که شخص گناهکار را 
از بین ببرد و خواسته اش مستجاب شد. 
آن حضرت در ادامه هــم، چند دعای 
این چنینی کرد و خــدای متعال وحی 
فرســتاد: »ای ابراهیم! ما ملکوت را به 
تو نشــان ندادیم تا عیوب بندگان مان 

بخوانید مرا
پنج نکته از دعای افتتاح

مجلــــس چهارم

  آیت اهلل محمدباقر تحریری  
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   خداوند حافظ انسان
»َو َعظيمــة َمُخوَفة َقــْد َكفاين«، یعنی 
چه امور هولناک بزرگــی که خدای 
متعال، مــرا از آن ها کفایــت کرده 
است! این فراز هم ما را به نعمت هایی 
توجــه می دهد که خداونــد همواره 
افاضه می کنــد و هم، بــه دفع بالها 
و گرفتاری ها متوجه می ســازد. چه 
گرفتاری هایی که خــدا در عمر و در 
زندگانی روزمره،  از ما برطرف می کند 
و ما اصاًل توجه نداریم! همان طور که 
در قرآن کریم می فرماید: »ما بر شما 
حافظینی گمارده ایم.« او هم خودش 
حافظ است و هم فرشتگانی را گماشته 
تا مشکالتی که بر ســر راه زندگی ما 
پیش می آید، برطــرف  کنند. اگر هم 
گاهی انسان به مشکالتی برمی خورد 
و به آن ها توجه می کند، برای تنبیه و 

تنّبه اوست. 

نعمت های او ناسپاسی می کنیم یا آن ها 
را در مسیر صحیح استفاده نمی کنیم. 
»َفالُاجازيه« یعنی نعمت های خداوند، 
برای این اســت که اهداف او را بر آن ها 
مترتب کنیم؛ یعنی در مسیر دستورهای 
صاحب نعمت اســتفاده کنیم. این در 
حالی ست که خدای متعال، به کم مهری 
یا بی مهری ما اعتنا نمی کند؛ چرا که او 

جواد مطلق است. 

   عجز انســان از درک عظمت 
نعمت های الهی

فراز »َفَكْم ِمْن َمْوهبة هنيئة َقْد أْعطاين«، 
یعنی خدای متعــال چقدر نعمت های 
گوارا به من عنایت کرده که نمی توانم 
آن ها را احصا کنــم! ذهن من کوتاه تر و 
ناتوان تر از بیان و درک آن هاست و زبانم 
قاصر است از این که نعمت های بی کران 

الهی را بیان کند.

برایت ظاهر شــود و دعا کنــی و آن ها 
نابود شوند.« خدای متعال چنین صفت 
کمالیه ای دارد؛ بنابراین باید از سّتاریّت 
او، بهره ی تربیتی بگیریم. اگر او بعضی 
از لغزش های ما را می پوشانَد، این گونه 
نیست که همیشگی باشد و نباید موجب 
ایجاد حالت گستاخی در ما شود. وقتی 
متوجــه لغزش های مان شــدیم، باید 
بالفاصله توبه کنیم. خود توبه هم، نشان 
می دهد که عبــد می خواهد گناهانش 

پوشانده شوند. 

   انسان و اســتحقاق در برابر 
نعمت های الهی

ــُم النِّْعَمَه َعَلَّ  عبــارت »َو ُيَعظِّ
َفالُاجازيــه«، بیان می کند که خداوند 

متعال، نعمت های زیادی را بر ما ارزانی 
می دارد، بدون این که اســتحقاقش را 
داشــته باشــیم. ما معمــوالً در برابر 
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1. در دعای روزانه ماه مبارک »یا علی و یا 
عظیم« پس از صدا زدن خدای متعال با 
اوصاف متعدد و بیان اهمیت ماه مبارک 
رمضان و قرآن و شــب قدر، دو حاجت از 
خدا طلب می کنیم: »ُمنَّ َعَلــیَّ ِبَفکاِک 
رََقَبتی ِمَن الّناِر فیَمن َتُــنُّ َعَلیِه َو أَدِخلنی 

الجنة؛ بین کسانی که به آنها لطف می کنی، 

به من نیز این لطف را مرحمت کن؛ به این 
صورت که مرا از آتش جدا و رها کنی و مرا 

به باغ بهشت وارد کنی«. 1
2. در دعای دیگر روزانه ماه مبارک »اللهم 
هذا شهر رمضان« می خوانیم: »هذا َشهُر 

الِعتِق ِمَن الّناِر َو الَفوَز ِبالَجنَِّة؛ این ماه، ماه 

آزاد شده از آتش و رسیدن به باغ بهشت 
است« و نیز »أَعِطنی فیِه... الِعتَق ِمَن الّناِر َو 
الَفوَز ِبالَجنَِّة؛ در این ماه، آزاد شده از آتش 

و رسیدن به باغ بهشت را به من عطا کن« 
و نیز »َو َوفِّقنی فیِه لَِلیَلِة الَقدِر َعلی أَفَضِل 
حاٍل... َو اجَعلنی فیها ِمن ُعَتقاِئَک ِمَن َجَهنََّم 

َو ُطَلقاِئَک ِمَن الّناِر؛ در این ماه، مرا موفق 

به درک شب قدر با بهترین حال بفرما... و 
مرا در این شب از آزادشدگان از جهنم و 

رها شدگان از آتش قرار بده«.2 
3. در دعای ابو حمزه ثمالی که مناسب 
است در ســحرهای ماه مبارک خوانده 

شود می خوانیم: »َنحُن أَِرّقاُؤَک َفأَعِتق 
رِقاَبنا ِمَن الّنارِ؛ خدایا ما بندگان توییم پس 

ما را از آتش آزاد کن«. 3
4. در شب های قدر در دعای »قرآن به 
سر گرفتن« چنین آمده است: »الّلُهمَّ 
إنی أسأُلَک ِبِکتاِبَک امُلنزَِل َو... أَن َتجَعَلنی 

ِمن ُعَتقاِئَک ِمَن الّنارِ؛ خدایا به حق کتاب 

نازل شده ات و... از تو می خواهم که مرا از 
آزادشدگان از آتش قرار دهی«.

5. در دعای هر شب دهه آخر ماه مبارک، 
چنین می خوانیم: »َفأســأُلک... أن َتُفکَّ 
رََقَبتی ِمَن الّناِر َو ُتدِخَلِنی الَجنَِّة ِبرَحَمِتَک؛ 

از تو می خواهم که مرا از آتش آزاد کنی و 
با رحمتت مرا وارد باغ بهشت فرمایی«.

6. در دعای جوشن کبیر در شب های قدر 
»صد بار« این جمله را تکرار می کنیم: 
»ُســبحاَنَک یا ال إله إالّ أنَت الَغوَث الَغوَث 
؛ خدایا تو هیچ عیب  َخلِّصنا ِمَن الّناِر یا رَبِّ

و نقصی نداری و هیچ کس جز تو شایسته 
پرستش و اطاعت نیست«.

  
آیا »نار« و آتش که آزاد شــدن از آن را 
می خواهیم، فقط مربوط به جهنم آخرت 
است، یا معنای آن وسیع تر است و اضافه 
بر آنکه در آخرت وجود دارد و قابل درک 

است، در دنیا نیز هست؟ و آیا جلوه ای از 
سوزش آن قابل درک است؟ آیا »جّنت« 
و باغ بهشت که رسیدن و وارد شدن در 
آن را می خواهیم، اضافه بر آنکه در آخرت 
است و قابل درک می باشد، در دنیا نیز 
هســت؟ و آیا جلوه ای از لذت آن قابل 

درک است؟
حقیقت این است؛ آتشی که به خالصی 
از آن نیاز داریم و آن را از خدا می خواهیم، 
تنها در آخرت نیست، بلکه شامل همین 
دنیا نیز می شــود. آتشــی که به خاطر 
پرده هاِی مقابل فهم مان، آن را نمی بینیم 
و نمی فهمیم، ولی هســت و می سوزاند 
و اگر چشــم خود را باز کنیم، آثاری از 
آن آتــش را خواهیم دیــد، در تنبلی و 
درجازدِن معنوی مان، سیاه شدِن دل و 
سنگدل و بی رحم شدن مان، عقده خالی 
کردن مان بر دیگران، به هم زدن روابط 
دوستانه و الهی مان، حسادت هایی که 
مانند خوره به جانمان می افتد و...؛ بلکه 
آتش آخرت چیزی جز همین آتشی که 
در همین دنیا خود را در آن انداخته ایم 
نیســت. تفاوت در اینجا اســت که در 
این دنیا، از آتش مفاســد مثل غضب، 
حســد، کینه، غرور، خوردن مال حرام 

من که از آتش دل چون ُخم ِمی در جوشم
مجلــــس پنجم

در دعاهای ماه مبارک رمضان »یک خواسته« را به بیان های مختلف و به صورت بسیار مکرّر از خدا می خواهیم، مناسب 
است فرازهایی از این ادعیه را با تأمل و دقت مجدد مرور کنیم؛

بررسی لغت »نار« در دعاهای رمضان
علی جعفری

 استاد حوزه و دانشگاه
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نیستی و هالکت افتد. بیشتر فتنه های 
بزرگ و کارهای فجیع، در اثر غضب و 
اشتعال آن واقع شده. انسان در حال 
ســالمت نفس باید خیلی خوفناک 
باشــد از حالت غضبناکی خود. و اگر 
دارای این آتش سوزان است، در وقتی 
که حالت سکونت از برای نفس است، 

در صدد عالج برآید«.  10
امام خمینی)ره( در مورد قابل مشاهده 
بــودن آن در همین دنیــا می فرمایند: 
»وجــود جهنم و عــذاب الیــِم آن، از 
ضروریات جمیع ادیان و واضحات برهان 
است و اصحاب مکاشفه و ارباب قلوب در 

همین عالَم نمونه آن را دیده اند«.  11
   پی نوشت

1. قمی، شیخ عباس، مفاتیح الجنان، چاپ دوم، 
نشر الهادی، اعمال مشترکه ماه رمضان، ص320.

 2. همان، قســم چهارم: در اعمــال روزهای ماه 
رمضان، ص368 - 371.

3 . همان، اعمال سحرهای ماه رمضان، ص320.
4 . نساء، 10.

5 . مطهری، مرتضی، عدل الهی، چاپ بیســت و 
پنجم، مهر 1385، انتشارات صدرا، تحت عنوان: 

»عذاب اخروی« ص 207 و 209. 
6  .)مؤمنان( بر کافران سختگیرند و با خود مهربان؛ 

فتح، 29.
7. ذّب: دفاع.

8. موســوی خمینی، ســید روح اهلل ، شرح چهل 
حدیث، چاپ ششم، زمســتان 1374، انتشارات 
مؤسسه تنظیم و نشــر آثار امام خمینی، حدیث 
هفتم، تحت عنــوان: »فصل در بیــان فواید قوه 

غضبیه«، ص 134 و 135.
9.اصول کافی، ج2، ص304 و 305، »کتاب ایمان 

و کفر«، باب غضب، حدیث 12.
10 . موسوی خمینی، ســید روح اهلل ، شرح چهل 
حدیث، چاپ ششم، زمســتان 1374، انتشارات 
مؤسسه تنظیم و نشــر آثار امام خمینی، حدیث 
هفتم، تحت عنوان: »فصل در بیان مذّمت افراط 

]در[ غضب«، ص136 و 137.
11. همان، حدیث اول، تحــت عنوان: »فصل در 

موازنه است«، ص24.

فرزندان جدا ناشدنی ماست. اعمال ما از 
وجهه ملکوتی و چهره غیبی باقی است و 
روزی به آن اعمال خواهیم رسید و آنها را 
با همان وجهه و چهره مشاهده خواهیم 
کرد؛ اگر زیبا و لذت بخش است، نعیم ما 
خواهد بود و اگر زشت و کریه است، آتش 

و جحیم ما خواهد بود. 5 
امــام خمینی)ره( نیز یکــی دیگر از 
آتش هــا را بیــان می کنند. ایشــان 
ابتدا فوایــد قوه غضبیــه را این گونه 
برمی شــمارند: »بدان که قوه غضبیه 
یکی از نَِعِم بزرگ الهی اســت. خدای 
تعالی در صفت مؤمنین فرماید: أِشّداُء 
َعَلی الُکّفاِر ُرَحامُء َبیَنُهم ...6 جهاد با 

اعداء دین و حفظ نظام عائله بشــر و 
ذّب 7 از جان و مال و ناموس و ســایر 
نوامیس الهیه و جهاد با نفس... صورت 
نگیرد مگر بــه این قوه شــریفه«.8   
سپس یکی از ریشــه های مفاسد که 
حقیقت آن آتش است را »افراط ]در[ 
غضب« می دانند و می فرمایند: »چه 
بسا باشد که انســان غضب کند و از 
شــّدت آن از دین خدا برگردد و نور 
ایمان را خاموش کند و ظلمت ]افراط 
در[ غضب و آتش آن، »عقائد حّقه« 
را بســوزاند؛ بلکه کفر جحودی پیدا 
کند و او را به هالکت ابدی رســاند. 
حضرت باقرالعلوم)ع( فرماید: إنَّ 
ــیطاِن ُتوَقُد  هذا الَغَضَب َجمرٌَة ِمَن الشَّ

فی َقلِب ابِن آَدَم.9  یعنــی همانا این 

غضب برقه آتشــی اســت از شیطان 
که افروخته شــود در قلب پسر آدم 
]یعنی انسان[. صورت غضب در این 
عالَم، صورت آتِش غضب خداســت 
در آن عالَم. چه بسا به واسطه غضب 
یک دقیقه و شّدت اشتعال این جمره 
ملعونه شیطانی، انسان به پرتگاه های 

و... می ســوزیم، ولی از بس که مشغول 
دنیاییــم، خود را به نادانــی و نفهمی و 
بی خیالی زده ایــم، از آن آتش لذت هم 
می بریم، همانند معتادی که از مصرف 
مواد مخّدر و نابودکننده اش لذت می برد، 
ولی خودش بوده که خود را در این آتش 
افکنده است. در آخرت، درِک معنوی مان 
)که خودمان آنها را با اعمال مان بســته 
بودیم( باز می شود و تازه می فهمیم که 
چگونه آتش به سرمایه خود زده ایم و از 

سوختن خود توهِم لّذت داشته ایم.
شهید آیت اهلل مطهری)ره( در مورد این 
حقیقت می فرمایند:  »درباره مال یتیم 
خوردن، تعبیر قرآن کریم این است: إنَّ 
ا َیأُکُلوَن  الَّذیَن َیأُکُلوَن أمواَل الَیتامی ُظلاًم إمنَّ

فی ُبُطوِنِهم ناراً َو َســَیصَلوَن َسعیراً؛4  آنان 

که اموال یتیمان را به ستم می خورند، 
جز این نیست که در شکم خویش آتش 
فرو می برند و به زودی در آتشی افروخته 
می افتند. یعنی مال یتیم خوردن عیناً 
آتش خوردن است، اما چون در این دنیا 
هســتند نمی فهمند، به محض اینکه 
حجاب بدن کنار رفــت و از این جهان 
بیرون شدند، آتش می گیرند و می سوزند. 
مجازات آخرت، تجسم یافتن عمل است، 
نعیم و عذاب آنجا، همین اعمال نیک و 
بد است که وقتی پرده کنار رود، تجسم 
و تمّثل پیــدا می کند؛ تــالوت قرآن، 
صورتی زیبا می شــود و در کنار انسان 
قرار می گیرد؛ غیبت و رنجانیدن مردم به 
صورت خورشِت سگان جهنم درمی آید. 
به عبارت دیگر، اعمال ما صورتی ُملکی 
دارد که فانی و موّقت اســت و آن همان 
است که در این جهان به صورت سخن 
یا عملی دیگر ظاهر می شود؛ و صورتی و 
وجهه ای ملکوتی دارد که پس از صدور از 
ما، هرگز فانی نمی شود و از توابع و لوازم و 
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   نعمتهای درک شدنی
نعمت های خداوند بســیار فــراوان و 
متنوع است. تعدادی از این  نعمت ها با 
جنبه های جسمانی ما ســروکار دارد. 
مانند مــواد خوراکی، آشــامیدنی ها، 
مسکن، لباس و سایر چیزها. ما اینها را 
زودتر درک می کنیم، چراکه محسوس 
اســت و زیاِن نبوِد آن بســیار است و 
گاه غیرقابــل تحمل. ایــن نعمت های 
مادی غالباً چشمگیر است. در این آیه 
وا ِنْعَمةَ  اللَّهِ  ال  می خوانیم که »َو إِْن َتُعــدُّ
ُتْحُصوهــا«1. اگــر بخواهید نعمت های 

خداوندی را بشــمارید، نمی توانید. با 

خود می گوییم همین ها بود دیگر، چرا 
نمی توانیم بشماریم؟ این مسکن است، 
این لباس اســت، این خوراکی ها است، 
این اوالد است، این زیبایی ها است، این 
امتیازات مادی اســت که در دست ما 
است و محدود است. »التحصوها« کجا 
است که می فرماید نمی توانید بشمارید؟ 
نه فقط نمی توانیم بشماریم، گاهی اصاًل 
به نظر نمی آید. ما ســالی را پشت سر 
گذاشتیم، بار دیگر موفق شدیم بگوییم 
»اللهم اهل الکبریاء و العظمه«2. این 
نعمت ها چطور می آینــد؟ این چگونه 
نعمتی است؟ همین عید مبارک، جان 

شما را تجدید کرد. همین عید مبارک 
در ارواح شما طراوت ایجاد کرد. بار دیگر 
با خداوند عهد بندگی بستید. بار دیگر 
این توفیق دست داد که ما توانستیم با 
معبودمان لحظاتی در ارتباط باشیم. در 
طول این سال، عده ای از میان ما رفتند. 
عده ای از این دنیا بریدند و رفتند. عده ای 
موفق نشدند. برای بعضی موانعی پیش 
آمد ولی در عین حال برای شما که در 
همه اماکن و در همه عبادتگاه ها موفق 
شــدید بار دیگر روی این کره خاکی با 
خدا به مناجــات بپردازید، این نعمتی 

است معنوی. 

  نعمتهای درک نشدنی
بشــر غالبــاً زاده محســوس اســت، 
عاشــق محسوسات اســت، خاک خور 

دوام دولت اندر حق شناسی است
مجلــــس ششم

مرحوم عالمه محمدتقی جعفری

 نگاهی به نعمت عید فطر 
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موالنا می فرماید:
خلق اطفال اند جز مرد خدا

کیست بالغ جز رهیده از هوا
بالغ کیست؟ بالغ دارید؟ چقدر هستند؟ 
کیست بالغ جز رهیده از هوا. هوا یعنی 
چه؟ یعنــی متعلَق به همیــن ماده و 
مادیات. ماده و مادیات مال شما، نوش 
جان شما، ولی شما را نَخرد! شما او را 
بخرید! بیچارگی و نزاعی که امروزه تمام 
بشــریت را احاطه کرده، روی همین 
مسئله است. بشــر مملوک تکنولوژی 
شده است. اگر تکنولوژی یک میلیارد 
برابر باالتر از این برود، اگر انسان مالک 
بشــود، ذره ای ناراحتی ندارد، ولی اگر 
در این تکولوژی، شــما یک دوچرخه 
داشته باشــید اما دل به آن دوچرخه 
بدهید و جان را به دســتش بسپارید، 
شما بیچاره اید. جای تردید نیست. شما 
از این زندگی چه خواهید فهمید؟ در 
یک دوچرخه  خالصه تان کرده اند! مثاًل 
کسی که تمبرباز است و کلکسیون تمبر 
دارد، می شــنود که در دوردست های 
آفریقا تمبری هست که او ندارد. حاضر 
اســت تمام زندگی و موجودی اش را 
بفروشد و از دســت بدهد اما آن تمبر 
را به دســت بیاورد تا سری خودش را 
تکمیل کند. آن هم تمبری که از دور 
خارج شده است. این کار را فقط و فقط 
برای این که عاشق آن تمبر است، انجام 
می دهد. بیچــاره در آن تمبر خالصه 
وا ِنْعَمةَ   شده است. به هر حال »َو إِْن َتُعدُّ

اللَّهِ  ال ُتْحُصوها«. 

   پی نوشت
1. سوره ابراهیم، آیه 34.

2. فرازی از قنوت نماز عید فطر.

عده ای از بزرگ ترین زیست شناســان 
می گویند که برای این که زندگی بر روی 
زمین امکان پذیر شود، مخصوصاً زمانی 
که اولیــن موجود زنده بــر روی زمین 
شروع به حرکت کرده است، می بایست 
تمام این کیهان به زمیــن وصل بوده 
باشد تا چنین چیزی حادث شود. بله، 
»تحصوها« یا »التحصوها«؟ برای این 
که کره زمین پایتخت عالم نامیده شود، 
همه هســتی به این زمین مرتبطند و 
همه دارند کار می کننــد تا این جوان و 
نونهال ما بنشــیند و از این جلسه برای 
سرنوشت و آینده اش بهره برداری کند. 
بشر، کوتاه بین است، چه می شود کرد. 
می تواند بسیار بلندبین باشد. می تواند 
دیدگاهش را بسیار وســیع کند؛ ولی 
چه باید کرد؟ محسوســات، ســخت 
گریبان انســان را گرفته است. لذائذ و 
آالم محســوس و مادی  شدیداً یقه اش 
را گرفته اســت. اگر بتواند کمی از اینها 
باالتر بیاید، می فهمــد که هر لحظه در 
نعمت بی نهایت است. مثاًل فرض کنید 
وقتی یک بحث علمی می کنیم یا چیزی 
می نویســیم، می رویم به دنبال حافظه 
که فالن چیز در ذهن مــا بود و االن به 
خاطرمان نمی آیــد. یک مقدار تالش و 
یک مقدار ذکر الهی و کوشش می کنیم 
و یادمان می آید که قضیه چه بوده است. 
مثاًل این جمله یا مطلب و شــعر را کجا 
دیده بودیم. وقتــی آن مطلب که تمام 
مسائل به آن وابسته بود، به یادمان آمد 
و از آن استفاده کردیم، حقیقتاً اگر تمام 
دنیا را به شــما بدهند، باز شادی اش به 
این نمی رســد. این غوطه وران در ماده 
را بگذارید کنار! این هــا چیزی ندارند. 
قیمت ها برای آن ها بسیار کودکانه است. 

است، خاک خواب اســت، روی خاک 
می غلتــد، روی خــاک می خــورد و 
نعمت ها را فقط آن هایــی می داند که 
برای او منفعت مادی داشــته باشد، اما 
توجه به این ندارد که امــروز از ته دل 
یک »اهلل« گفته اســت. »التحصوها« 
این است. اگر بخواهید عظمت این یک 
اهلل که از ته دل با یک ســوز و گداز و با 
یک وضع روانی مســرت بخش گفتید، 
درک کنید، قادر نخواهید بود. مسرت 
این، فوق شــادی ها است، فوق لب ها را 
از هم شکافتن و دندان ها را نشان دادن 
است. این ها مسرت نیست، این ها خنده 
اســت! این ها خنده ای است که گاهی 
می شــود به قیمت گریه دیگران تمام 
شود. این ها خنده هایی است که از یک 
شــادی های محدود خبر می دهد. این 
غیر از آن مسرت روحی است. این غیر از 
آن شکوفایی روح است که در امثال این 

لحظات نصیب انسان ها می شود. 

این نعمت ها واقعــاً و اصاًل برای ما قابل 
درک نیست. االن همین جا نشستن ما 
و این تنفس ما و ایــن آمادگی ما برای 
گوش دادن، و مجموع موقعیتی که ما را 
در این لحظات در بر گرفته است و تمام 
کهکشــان ها دخالت دارند، همه این ها 
نعمت های باواسطه و بی واسطه هستند 
که شــما امروز این جا نشسته اید و یک 
اهلل می گویید. باز می توانید نعمت های 

خداوندی را بشمارید؟ 

   کیست بالغ جز رهیده از هوا!
خواهیــد گفت که شــاهد ایــن معنا 
چیست؟ احساسات است؟ تخیل است؟ 
شعر است؟ نخیر! بســیار جدی است! 
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در میان ماه ها و سال ها، برخی زمان ها 
و مکان های برگزیــده و ممتاز وجود 
دارند که در روایات بــا تعابیری مانند 
سیداالیام، َسیَِّدة اللَّیالی، َسیُِّد الَجناِن و 
مانند آن از آنها یاد شده است. بی تردید 
یکــی از بــا فضیلت تریــن و برترین 
زمان های ســال، ماه مبارک رمضان 
اســت که از آن به عنوان سیدالشهور1 
ـ آقای ماه هاـ  نام برده شده است. هر 
ساله با روی آوردن این ماه پربرکت به 
سوی انسان، گوشه ای از ابعاد و زوایای 
مختلف این ماه به روی عاشقان گشوده 
می شود؛ ابعادی که چه بسا زنگار تکرار، 
آدمی را از پرداختن و دقت در حکمت 

و فلسفه آنها بازداشته است.
یکی از این زوایای شگرف و قابل تأمل، 
نــزول تمامی کتب بزرگ آســمانی، 
مانند قرآن کریم، تورات، انجیل، زبور 
و صحف در این ماه است. این حقیقت 

در باورهای روایــی ما به صراحت ذکر 
شده است. براي مثال امام صادق)ع( 
فرمود: »َنزَلَِت التَّْوراُة ف ِستٍّ َمَضنْيَ ِمْن 
َشْهِر رََمضاَن َو َنزََل االْنجيُل ِف اْثَنَتْي َعْشََة 

ُبوُر ف  َمَضْت ِمْن َشْهِر َرَمضاَن، َو َنزََل الزَّ

َة ِمْن َشْهِر َرَمضاَن، َو َنزََل  لَْيَلِة َثاَن َعْشَ

اْلُقرْآُن ف لَْيَلِة اْلَقْدِر؛ تورات در ششم، 

انجيل در دوازدهم، زبور در هجدهم ماه 
رمضان و قرآن در شب قدر نازل شد«.2 
همچنین بر اســاس روایات، مصحف 
ابراهیم و نوح و... نیــز در این ماه نازل 

شده است.3
اما چه رازی در این میان نهفته است 
که این ماه برای این مهم برگزیده شده 
است؟ به راستی چه ِســری در میان 
بوده که از آدم تا خاتم، معجزة مکتوب 
پیامبران بزرگ الهی، در این ماه نازل 
شده اســت؟ به طور حتم، حکمت ها 
و رازهای مهمی وجود دارند که بیان 

آنها نیازمند تفصیلی درخور است؛ اما 
در این مختصر، آنچه به یقین می توان 
بیان کرد، این اســت که ماه رمضان 
شــهراهلل است و انســان مهمان ویژه 
خوان گستردة نعمات الهی است که 
خداوند به واســطة رحمت و عطوفت 
دائمــی خویش بر آدمیان گســترده 
اســت. به موازات این فضل و رحمت، 
خداوند متعال به واســطة امتیازات 
ویژه ای که در این مــاه تدارک دیده 
است، با افزايش ظرفیت معنوی انسان، 
زمینة پذیرش حق و حقیقت را مهیا 
نموده و در همین راســتا با ارســال 
کتب توسط فرستادگان برگزیده اش، 
رحمت خود را کامل و استوار ساخته 
اســت تا بار دیگر مهربانی و لطفش را 
ارزانی انســان نماید و بهترین فرصت 
برای رســیدن به قرب الهی و کمال 
مطلوب انسانیت را در اختیار او بگذارد. 

روزهایی 
از جنس دیگر

بررسی نزول کتب الهی در ماه رمضان
حجت االسالم رضا اخوي

 پژوهشگر
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کیسه را پر کنیم!
ماه رمضان در نگاه رهبر معظم انقالب

ماه رمضان تاالر ضیافت الهی است؛ یک تاالر عظیم که 
اگر کسی وارد آن تاالر شد و به خود فرصت داد و همت 
کرد که از آنچه در آن جا خدای متعال آماده کرده، به 
خودش بهره یی برساند، بهره ی فراوانی خواهد برد که 
آن بهره در ماه شوال و ماه های دیگِر سال نیست؛ فقط 
مخصوص ماه رمضان است. انواع و اقسام ضیافتهای 
الهی: رحمت الهی، عزت الهــی، توفیق الهی، قرب 
الهی، اســتغنای ناشــی از تفضل الهی، رزق مادی، 
رزق معنوی، همه در ماه رمضان اســت؛ اینها را سر 
سفره ی ماه رمضان گذاشته اند. بعضی ها می آیند و به 
این سفره نگاه نمی کنند و از وسط این سفره و اشیاء 
آن عبور می کنند و می روند و هیچی هم گیرشــان 
نمی آید؛ بعضی ها یک چیز مختصری برمی دارند؛ یک 
روزه یی می گیریم ما؛ یک مختصرکی، یک چیزی؛ 
اما بعضی ها نه، حسابی می نشینند سر این سفره و از 
رحمت الهی کیسه ی خودشان را پُر می کنند؛ عزت 
می خواهند، دنیا می خواهند، آخرت می خواهند؛ رفع 
گرفتاری می خواهند، گشایش در زندگی می خواهند، 
اســتغنای طبع می خواهند، صفات و ُخلق حسنه 
می خواهند؛ هرچه می خواهند، برای خودشان و برای 

دیگران برمی دارند.
1383/7/13

به عبارت دیگر، می توان گفت 
که نزول كتب آسمانی در ماه 
رمضان، رحمتی است از طرف 
خداوند بر بندگانش كه با ماه 
رحمت خدا سازگاری نیز دارد.

نکتة مهم دیگر این اســت که 
سلسلة پيامبران، با بعثت رسول 
اكرم)ص( پایان پذیرفت. بدین 
رو، اسالم طرح و قانونی جامع 
است كه همة طرح هاي جزیي 
و تعليمات موقت كتب آسماني 
ديگر را در بر دارد.4 به عبارت 
دیگر، خداونــد متعال کتب 
آسمانی را به تناسب افزایش 
درک و فهــم انســان نــازل 
فرموده است تا اینکه آخرین 
و کامل تریــن نســخة کمال 
جهانیان در ماه مبارک رمضان 
بر پیامبر خاتم)ص( نازل شد. 
همان گونه که قرآن به صراحت 
ٌد  می فرماید: »مَّــا َكاَن ُمَحمَّ
أَبَــا أََحٍد ِمّن ِرَّجالُِكْم َولَـــِكن 
ِبِيّيَن؛5  ــهِ َوَخاتََم النَّ رَُّسوَل اللَـّ
محمد، پدر هيچ يك از مردان 
شما نيست، ولي رسول خدا و 
پايان بخش انبيا است«. رسول 
اعظم)ص( نیز در تشبیهی زیبا، 
این خاتمیت را چنین به تصویر 
می کشد: »انما مثلي في االنبياء 
كمثل رجل بني دارا فاكملها و 
حسنها اال موضع لبنة فكان من 
دخل فيها فنظــر اليها قال ما 
احسنها اال موضع هذه اللبنه، 
فانا موضع هــذه اللبنه حتي 
ختم بي االنبيــاء؛ مثل من در 
ميان انبيا مانند مردي است كه 

خانه اي بسازد و كاملش كند، 
مگر جاي يك خشــت را. پس 
هر كس كه وارد شــود و به آن 
نظر اندازد، بگويد چه زيباست 
مگر جاي اين خشت. من جاي 
آن خشت هستم تا اينكه با من 
انبيا خاتمــه يافت«.6 علي)ع( 
فرمــود: »خداوند پيامبر اكرم 
را در زماني فرستاد كه مدت ها 
پيامبري نيامده بــود. خدا با 
فرستادن پيامبر اكرم، برنامة 
پيامبران ديگر را تعقيب كرد و 

پيامبري را ختم نمود«.7
ان شــاءاهلل در پرتو پیروی از 
قرآن و چنــگ زدن به دامان 
مفســران حقیقــی آن یعنی 
اهل بیت)ع(، بتوانیم از فرصت 
کمال و سعادت مهیا شده در 

این ماه، بهره مند گردیم.

   پی نوشت
ُهورِ َو لَیلَُة  1. »َشهُر َرَمضاِن َسیُِّد الشُّ
الَقدرِ َسیَِّدة اللَّیالی َو الِفرَدوُس َسیُِّد 
الَجناِن«؛ بحاراالنوار؛ ج40، ص54.

2. صدوق، مــن ال يحضره الفقيه، 
ج2، ص159.

3. مكارم شــیرازی، ناصر، تفسیر 
نمونه، ج1، ص645.

4. لذا قرآن مي فرمایــد: »و انزلنا 
اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين 
يديه من الكتاب و مهيمنا عليه«؛ 

مائده، 48.
5. احزاب، 40.

6. طبرسي، مجمع البيان، ذيل آية 
40 سورة احزاب.

7. نهج البالغه، خطبه 132.
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درحال حاضر بیش از 200 هزار یتیم 
تحت پوشــش خدمات کمیته امداد 
امام خمینی هستند و این، به جز آمار 
ایتامی است که تحت پوشش هیچ نهاد 
حمایتی نیســتند؛ البته سرپرستی، 
رسیدگی و توجه به این قشر از جامعه 
وظیفة تک تک ماست و خدمات مراکز 
حمایتی، این وظیفه را از ما ســاقط 

نمی کند.
برگــزاری جشــن های رمضان و 
بازارچه های خیریه بــه نفع ایتام، 

از جملــه فعالیت هایی اســت که 
می توان در لیالــی مبارک رمضان 
انجام داد. در ایــن ایام، نگارخانه ها 
و ســالن های عمومی می توانند با 
برپایــی نمایشــگاه های طراحی، 
نقاشــی، خوشنویســی، گرافیک، 
عکــس و... بــا موضــوع یتیــم، 
یتیم نوازی و کمک به ایتام، سهمي 
به ســزا در ترويج اين سّنت حسنه 

داشته باشند.
»یتیم« واژه ای اســت که در آخرین 

صفحات لغت نامه ها یافت می شــود؛ 
درحالی که »بابا« یا »أب« در نخستین 
صفحه ها قــرار دارد و میــان این دو 
مفهوم، صدها صفحه فاصله اســت. 
گویا حتی حروف هم فراق میان یتیم 

و پدر را می فهمند.
متأسفانه در الفبای زندگی بسیاری از 
ما نیز »یتیم« در واپسین فصول جای 
دارد؛ درحالی کــه در ادبیــات دینی 
ما، این واژه جایــگاه خاصی دارد. در 
قرآن کریم لفظ یتیم و مشــتقات آن 

روز »یتیم« 
چه روزی است؟

نگاهی به جایگاه یتیم 
در جامعه امروز

مجتبی سلطانی
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از هیچ کوششی برای دستگیری آنان 
دریغ نکنیم.

برگــزاری جشــن های رمضــان و 
بازارچه های خیریه به نفــع ایتام، از 
جمله فعالیت هایی است که می توان در 
لیالی مبارک رمضان انجام داد. در این 
ایام نگارخانه ها و ســالن های عمومی 
می تواننــد با برپایی نمایشــگاه های 
طراحــی، نقاشــی، خوشنویســی، 
گرافیک، عکس و... بــا موضوع یتیم، 
یتیم نــوازی و کمک به ایتام، ســهم 
به ســزايي در ترويج اين سّنت حسنه 
داشته باشند. سخنرانان و مداحان نیز 
شایسته اســت که بخشی از محتوای 
برنامه های خــود را به بیــان آیات، 
روایات، احادیث و فعالیت های مربوط 

به ایتام بپردازند.
قدرداني از ایتام، ثبت نام طرح تکریم 
ایتام، جمع آوری کمک بــرای آنها و 
مسائلی از این دست، می تواند موضوع 
فعالیت مساجد و هیئت های بزرگ و 
موفق در این ایام و لیالی باشــد. البته 
ذکر این نکته نیز ضروری اســت که 
تمام آنچه گفته شد باید در چارچوب 
حفظ آبرو، شخصیت و عزت نفس ایتام 
صورت گیرد. به این امید که مشمول 
رحمت خاص خداوند بر حامیان ایتام 

باشیم.

   پی نوشت
1. انعام: 52.

2. ابن کثیر، اســماعیل؛ تفسیر ابن کثیر؛ 
بیروت: دارالمعرفه؛ ج4، ص544.

3. مجلسی، محمدباقر؛ بحاراالنوار؛ بیروت: 
مؤسسه الوفاء؛ ج1، ص52، ح3.

4. همان؛ ج75، ص4، ح9.

درحال حاضر بیش از 200 هزار یتیم 
تحت پوشش خدمات کمیته امداد امام 
خمینی )ره( هستند و این، به جز آمار 
ایتامی است که تحت پوشش هیچ نهاد 
حمایتی نیســتند؛ البته سرپرستی، 
رسیدگی و توجه به این قشر از جامعه 
وظیفة تک تک ماست و خدمات مراکز 
حمایتی، این وظیفه را از ما ســاقط 

نمی کند.
شاید بســیاری از ما به دنبال بهانه یا 
جرقه ای در زندگی خود باشــیم تا به 
این مهم بپردازیم و چه بهانه ای بهتر 
از نزدیک شدن ماه مبارک رمضان و 
ایامی که متعلق به حضرت علی)ع(، 
این پدر یتیمان اســت؟ اگر در تقویم 
ما والدت امام حسین)ع( به عنوان روز 
پاســدار و میالد حضرت ابالفضل)ع( 
به عنوان روز جانباز نام گرفته اســت، 
بیاییم شــهادت موالیمان علی)ع( را 
روز »یتیم« نامگذاری کنیم تا بهانه ای 
باشــد برای آنکه از ایتام یادی کنیم و 
به خواسته هایشــان توجه کنیم. این 
روزهــا می تواند فرصتی باشــد برای 
برگزاری همایش ها، یادواره ها و مراسم 
ویژة گرامی داشــت ایتام. روز یتیم، 
بهانة خوبی اســت بــرای قدرداني از 
ایتام موفق؛ آنهایی کــه درد یتیمی 
چشیده اند اما از توان، فکر و استعداد 
خــود در عرصه های مختلــف بهره 
برده انــد. حتی می تــوان در این روز، 
چهره های موفق امــروز را که یتیمان 
دیروز بوده اند میهمان رســانه ها کرد 
تا درسی باشد برای سایرین. شب های 
رمضان فرصت خوبی است برای اینکه 
به خانواده های ایتام سرکشی کنیم. 
آنها را به میهمانی هــا دعوت کنیم و 

23 مرتبه به کار رفته اســت و برخی 
آیات، بــه موضوع سرپرســتی ایتام، 
شــیوه های رفتار با آنها و حفظ اموال 
یتیم اختصــاص دارد. خداوند در آیه 
83 سورة بقره، نیکی کردن به یتیمان 
را در ردیف نیکی بــه پدر و مادر ذکر 
کرده و ایــن دو را هم ردیــف نماز و 
زکات آورده اســت. همچنين در آیه 
220 ســورة بقره به اصالح امور ایتام 
توصیه شده اســت. جایگاه یتیم در 
نزد خداوند به گونه ای است که اجازه 
نمی دهد هیچ کس به مال هیچ یتیمی 
نزدیک شود، مگر به نیکوترین وجهی 
که به صالح او باشــد1 و این نگاه، در 
میان احادیث و روایات نیز به چشــم 

می خورد.
پیامبر اکرم)ص( می فرماید: »من و 
سر پرســت یتیم در بهشت در کنار 
هم خواهیم بــود«.2 امیــر مؤمنان 
علی)ع( نیز ایتام را بسیار مورد توجه 
و مالطفت قرار مــی داد. تاریخ گواه 
روزها و شب هایی است که آن حضرت 
برای یتیمان غذا می برد، با دســت 
خود به آنها غذا می داد و با آنها بازی 
می کرد.3 آن حضرت می فرمود: هیچ 
مرد و زن مؤمنی نیســت که دست 
محبت بر ســر یتیمی بگذارد، مگر 
اینکه خداوند بــه اندازة هر تار مویی 
که بر آن دست کشیده است، ثوابی 

برای او بنویسد.4
این توصیه ها و سفارش ها زمانی برای 
ما ملموس تر می شــود کــه بپذیریم 
یتیمی پدیده اي اجتماعی است و توجه 
به آن می تواند سازندة جامعه و غفلت از 
آن می تواند پیامدهای منفی اجتماعی 

و فرهنگی در پي داشته باشد.
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می آید که روزه برایش ضــرر دارد؛ در 
چنین حالتی گرفتن روزه، باطل و کار 

حرامی ست.
اگر با نظر پزشک، خوف عقالیی به وجود 
آمد و خود شخص چنین نظری نداشت 
و علم و اطمینان شخصی اش مخالفت با 
خوف عقالیی بود، باید به یقینش عمل 
کند؛ بنابراین، نظر پزشک طریقیت دارد 
و یقین مقدم بر خوف اســت. در خوف 
احتمال هســت؛ اما در یقین احتمال 

نیست.
طریقیــت داشــتن نظــر پزشــک، 
مفســده هایی را همراه دارد؛ برای مثال 
بزرگانی بوده اند که برخالف نظر پزشک، 

  پزشک و منع مکلف از گرفتن 
روزه

اگر دو حالت پیش بیاید، خوردن روزه 
جایز است:

1. یقین به ضرر
این مورد از هر طریقی حاصل شود، حجت 
اســت؛ از روی تجربه ی شخصی  باشد یا 

اعتماد به تخصص پزشک بی غرض.
2. نگرانی ضرر

یعنی جایی که یقین حاصل نمی شود؛ 
اما نگرانی ایجاد می گردد که در اصطالح 
به آن »خوف عقالیی« می گویند. گاهی 
انسان  با گفته ی پزشک متخصص، نگران 
می شــود و برایش خوف عقالیی پیش 

به یقین خود عمل کرده اند و به همین 
دلیل هم از دنیا رفته انــد. در این حال 
باز هم یقین حجت بوده و آنان گناهی 
نکرده اند؛ ولو خالف واقع بوده اســت. 
گاهی انسان دچار جهل مرکب می شود؛ 
اما به هر حال گناهی مرتکب نشده است.

اگــر مکلــف، پزشــک و متخصص را 
با غــرض ورزی انتخاب کنــدـ  برای 
مثال می داند که معمــوالً فالن دکتر با 
کوچک ترین درد و مریضی، بیمار را از 
گرفتن روزه منع می کند یا خود فرد در 
توضیح وضعیتش به پزشک، به گونه ای 
عمل کند که او را به این جهت ترغیب 
کندـ  نظر پزشک اعتباری ندارد؛ اما نظر 
پزشــک و متخصص، با قطع نظر از این 

مسائل حجت است.

  یوم الشک، اول و آخر ماه رمضان
بعضی تصور می کنند که بین عید فطر و 

احکام رمضان

حجت االسالم و المسلمین حسین وحیدپور 
استاد حوزه
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اگر انسان به عمد مقدماتی را فراهم کند 
که به حرج بیفتدـ  مثالً چون به مسافرت 
نرفته یا چون پول کسب نکرده یا چون 
نمی خواهد پول هایــش را خرج کند و 
غیرهـ  روزه ای را گرفته و به حرج افتاده 
که بعد مجبور شده روزه اش را بخورد، 
بنا بر نظر برخی فقها، چون مقدماتش 
اختیاری بوده، گناه کرده است؛ اما به هر 
حال به حرج افتاده و تکلیف روزه از دوش 
او برداشته می شود. او با این که مرتکب 
گناه شده، می تواند روزه اش را بخورد؛ 
ولی کفاره ای نــدارد و تنها باید قضای 

روزه را بگیرد. 

  مالک مشقت غیرقابل تحمل 
مشــقت غیرقابل تحمل، همان تعریف 
حرج است؛ یعنی سختی که از دید عموم 
قابل تحمل نیست و نوع انسان ها تحمل 
نمی کنند. افرادی هستند که روزه گرفتن 
به دالیلی، درد زیادی را برای شان ایجاد 
می کند؛ اما برای بدن شان هم ضرر ندارد 
تا مجوزی باشد برای نگرفتن روزه. آنان 
به خاطر این دردها، داد و فریاد هم می کنند 
یا کارشان به بیمارستان می کشد؛ اما باز 
هم می توانند تحمل کنند و خودشان هم 
بر این عقیده اند. غیرقابل تحمل، به معنای 
شدید است؛ نه به این معنا که اگر مکلف 
به صرف این که یک مشقت شدید را هم 
می تواند تحمل کند، باید این کار را بکند. 
روزه به طور معمول، ممکن است ضعف ها 
یا دردهایی را برای عموم انسان ها ایجاد 
کند که نوعاً قابل تحمل است؛ اما اگر این 
ضعف ها و مشکالت بیشــتر از ضعف ها 
و مشکالتی ســت که انســان ها تحمل 
می کنند، مشقت های غیرقابل تحمل و 
شدیدند که در این جا، معموالً فرد کارش 
به آمبوالنس یا ازحال رفتگی و... می کشد.

به کســی که از لحاظ جســمی توان و 
طاقت گرفتن روزه را نــدارد، کم توان 
می گویند؛ مانند بعضــی دختران که 
تازه به سن بلوغ رســیده اند. این دسته 
از دخترانـ  به دلیل توان کمی که دارند 
ـ اصاًل روزه نمی گیرند؛ ولی 750 گرم 
فدیه می دهنــد و بعد اگر توانســتند، 
قضایش را می گیرند؛ اگر هم نتوانستند، 

چیزی بر عهده شان نیست.
افرادی که مشاغل سخت دارند، معذور از 
روزه گرفتن نیستند. فقط شش گروه اند 
که معذور از این فریضه هستند: مسافران، 
بیماران، خانم هایی که در عادت ماهانه 
هســتند، خانم های بــاردار، خانم های 
شــیرده، پیرمردان و پیرزنان. دیگران 
)کارگرانی که در کــوره کار می کنند یا 
شاطران نانوایی ها و یا...( معذور نیستند؛ 
اما راه حل های دیگری برای آن ها وجود 
دارد: یا باید کاری کنند که اصاًل روزه بر 
آنان واجب نشود؛ مثالً به سفر بروند یا هر 
روز از شهر خارج شده، روزه شان را بخورند 
و برگردند و یا کاری کنند که بدون حرج 
بتوانند روزه بگیرند؛ مثاًل شیفت کاری  
خود را عوض کرده و در شــب بیندازند؛ 
یا مرخصی بگیرند. اگر نتوانند هیچ یک 
از این کارها را انجام دهند، باز هم معذور 
نیستند؛ بنابراین باید نیت روزه کنند و تا 
جایی که حرجی نیست و دچار مشقت 
غیرقابل تحمل نشده اند، ادامه دهند؛ اما 
هر موقع از روز که دچار مشــقت و حرج 
شدند، می توانند به اندازه ی رفع نیاز و در 
حد ضرورت، آب یا خوراکی بخورند )هر 
کدام که برایش ضروری است( و بقیه روز 
را تا افطار، امساک کنند. در چنین حالتی، 
او درواقــع روزه نگرفتــه؛ ولی ثمره اش 
این است که کفاره ندارد و تنها باید بعداً 

روزه اش را قضا کند.

ماه مبارک رمضان در یوم الشک، از یک 
طرف گرفتن روزه ایــراد دارد و از طرف 
دیگر واجب است. از راهکارهایی که آنان 
بیان می کنند، این است که مکلف نیت 
روزه بکند و بعد از نماز صبح از شهر بیرون 
برود، چیزی بخورد و برگــردد. با طرح 
چنین تصوری، آن ها گمان می کنند که 
اگر عید فطر باشــد، نیت روزه و حرکت 
بعد از اذان صبح به صورت توأمان ایراد 
دارد. در پاسخ به این عده باید گفت که 
در یوم الشــک، بحث َدَوران محذورین 
نیســت. این جا حجت شرعی داریم که 
فــرد روزه اش را به عنــوان روز آخر ماه 
مبارک رمضان بگیرد؛ چراکه استصحاب 
جاری می کنیم؛ بنابرایــن، باید روزه را 
بگیرد و البته می تواند بعد از اذان صبح به 

سفر رود و روزه را هم بخورد.
در یوم الشک روز آخر شعبان و روز اول 
ماه مبارک رمضــان، این که بگویم اگر 
شعبان باشد نیت استحباب می کنم و 
اگر اول ماه مبارک رمضان اســت، نیت 
ماه مبارک رمضــان می کنم، تردید در 
نیت است و تردید در نیت صحیح نیست. 
در این جا اصاًل نباید با تردید نیت بکند و 
باید حتماً نیت مافی الذمه یا اگر چیزی 
در ذمه ندارد، نیت روزه ی مستحب بکند. 
اگر تا قبل از اذان ظهر معلوم شد که روز 
اول ماه مبارک رمضان است، نیتش را 
به نیت ماه مبارک رمضان برمی گرداند؛ 
اما اگر معلوم نشــد و بعد مشخص شد 
که ماه مبارک رمضان بوده، آن روزه ی 
مستحب، به شــکل قهری و خودکار، 

روزه ی روز اول ماه مبارک می شود.

  روزه گرفتن کم توان ها و مشاغل 
سخت 

کم توان با مشاغل سخت متفاوت است. 
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اما جاهایی کــه با »تنزیــل )از باب 
تفعیل(« آمده، مثل »َتْنزيٌل ِمْن َحكيٍم 
َحميــٍد )فصلت، 42(«، نزول تدریجی 

قرآن مقصود است. پس قرآن دو نوع 
نزول داشته است که در نوع اول، آیات 
قرآن هر شــب قدر بــر قلب مقدس 
پیامبر نازل می شد و در سال آخر عمر 
پیامبر هم، دو بار کل قرآن نازل شد. 
آن نزول با تنزیلی که در طول 23 سال 
به تدریج در فرصت ها و مناسبت های 
مختلف بر قلب حضرت می شد و ایشان 
هم ابالغ می کرد فرق دارد. پس 
آنچه در شب قدر نازل شده، 
حقیقت قرآن، همه ی آن 
و قرآن غیرمفصــل بود و 
تفصیل داده، تزئین شده و 
آیه به آیه نبود. آنچه در طول 
سال ها نازل شد، قرآن مفصل و 

منّزل بود. 

  سؤال اعتقادی 1

انزال و تنزیل قرآن به چه 
معناست؟

قرآن دو گونه نزول داشــت: یک نزول 
دفعی و یک نزول تدریجی. 

نزول دفعی قرآن کــه در آن، حقیقت 
قرآن از مبدأ وحی به بیت المعمور یا از 
بیت المعمور به قلب مقدس پیامبر اسالم 

نازل شد. آن جاهایی که 
در قرآن »نزول« با 

کلمه ی »انزال 
بــاب  )از 
إفعال(« آمده، 
مثل »إّنا أْنزَْلناُه 

ف لَْيَلــِة اْلَقْدر 

)قــدر، 1(«، نزول 
دفعــی قــرآن 

است؛ 

  سؤال اعتقادی 2

تکلیف کسانی که فقط 
در ماه مبارک رمضان مناز 

می خوانند چیست؟ 
به اندازه کاری که انجام می دهند، اجر 
دارند. نمی توانیم بگوییم چون در دیگر 
ماه ها نماز نمی خوانند، روزه و نماز ماه 
مبارک شان درست نیســت. این نماز 
درست است. مثل انسان بدهکار؛ فرض 
کنید شخصی دوازده هزار تومان بدهکار 
اســت. شــخص فقط هزار تومانش را 
می دهد. او به انــدازه همان هزار تومان 
که داده، طلبش را پرداخته است. چنین 
افرادی هر روز و هر مــاه تکلیف دارند، 
اما از این تکالیف فقــط یک ماهش را 
پرداخت می کنند. اشــکال نــدارد؛ به 
میزان یک ماه در نامه عمل شان نوشته 
می شود و حساب می شود، هرچند باید 
ماه مبارک رمضان زمینه ای شود برای 
جبران مافات، و یکی از آثار ماه مبارک 
رمضان، این باشد که نماز خواندن را که 

یک تکلیف الهی است، ادامه دهند.

سؤال اعتقادی
حجت االسالم والمسلمین محمدرضا محمدی 

استاد حوزه



قـــــرآن را 
طعم دار کنیم!

رمضان و تبلیغ
 در مناطق محروم

منبـــــری با 
اسلوب قــــرآنی

برای شروع هر کار تبلیغی و فرهنگی در گام اول باید ظرفیتهای موجود را شناخت و در گام بعد براساس ظرفیتها و با در 
نظرگرفتن جوانب امور برنامه ریزی کرد. ماه رمضان ظرف وسیع و آماده ای برای تبلیغ و ترویج دین است. محتوا و شیو ه های 
تبلیغی در ماه مبارک رمضان با توجه به شرایط منطقه  تبلیغی گاهی تفاوت های چشم گیری پیدا می کند. پرونده پیش رو 

را باهم ورق می زنیم به امید اینکه نکاتی راه گشا در مسیر تبلیغ ماه مبارک رمضان نصیبمان شود. 
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   بسیاری از مربیان قرآن، بر این 
عقیده اند که برای آموزش قرآن، 
ابتدا باید از آمــوزش روخوانی 

شروع کرد، نظر شما چیست؟
یک ســؤال می پرســم؛ آیــا از طلبه 
با انگیزه تر دارید؟ پــس چرا خیلی از 
طلبه ها نمی رونــد روخوانی را کامل و 
فنی یاد بگیرند؟ برای اینکه روخوانی 
قرآن در مرحله اول طعمی ندارد. ارزش 
افزوده ای برای طــرف نمی آورد. حاال 
همین طلبه پشت ســرهم به جوان و 
نوجوان بگوید روخوانــی قرآن ثواب 
دارد و کالس روخوانــی بگذارد. خب 
جوان هم می گوید حاج آقا من می روم 
دســت نابینا را می گیــرم می برم آن 
طرف خیابان ثــواب دارد. تازه اثرش 
را هم می بینم چــون دل یک مؤمن را 

شاد کردم و پیش دیگران نیز سربلند 
می شــوم. با این نــگاه، در کل برای 
رویکرد آموزشــی قرآنی ما چه چیز 

دیگری می ماند؟ 

  برای برون رفت از این مشکل 
پیشنهادتان چیســت؟ از کجا 

شروع کنیم؟
باید چیزی را به بچه ها آموزش بدهیم 
که بتواننــد مزدش را لمــس کنند و 
بگیرند. یکی از چیزهایی که می تواند 
به شدت قرآن را طعم دار کند، قرائت 
تقلیدی است. کودک و نوجوان وقتی 
یاد گرفت، همان جا مــزد می گیرد. 
آنقدر کشش دارد که هر جا می خواند، 
می گویند بارک اهلل چه صدای قشنگی 
داری. امــا روخوانــِی تنها به چشــم 

نمی آید و هیچ کس نمی خرد و ایجاد 
انگیزه هم در جوان ندارد. برای همین، 
شیوه کار ما این گونه است که قطعات 
کوتاه تالوت های پنــج دقیقه ای را از 
قصارالسور جدا می کنیم و به قرآن آموز 
می گوییم: این را حفظ کن و در مسجد 
بخوان؛ برای بچه بسیار مهم است که 
بتواند پشــت میکروفونی که شما هر 
شــب با آن منبر می روید، پنج دقیقه 
قرآن بخواند. حاال اگر در ابتدا به جای 
این قطعه پنج دقیقه ای، روخوانی به او 
یاد بدهید، به چــه دردش می خورد؟ 
اولش نباید بگوییم که بیایید قرآن را 
از رو بخوانید چون ثواب دارد. برای این 
کار بچه وقت نمی گذارد، اما برای یک 
تالوت پنج دقیقــه ای وقت می گذارد. 
در ابتدا با الگو و تقلید شــروع کند که 

قرآن را طعم دار کنیم!
فرایند یک کالس قرآن موفق در گفتگو با حاج احمد ابوالقاسمی

مهدی منتظری 
طلبه درس خارج 

نگاهش بیشتر تربیتی است تا آموزشی. می گوید همین نگاه آموزشی صرف  موجب شد تا در نوجوانی من را به خاطر لباسی 
که پوشیده بودم از مسجد اخراج کنند. این جمالت را حاج احمد ابوالقاسمی استاد بین المللی قرآن و مدیر رادیو قرآن به 
ما می گوید و ادامه می دهد انسان نیاز به دیده شدن دارد و بهتر است کاری کنیم تا مخاطبین و شاگردان ما در ظرف قرآن 
خود را ببیند. متن پیش رو حاصل گفتگوی نشریه شبستان اندیشه در خصوص شاخصه های برگزاری یک کالس قرآن 

استاندارد با این استاد موفق قرآنی است که تقدیم شما خوانندگان محترم می شود. 



ســاده ترین قاری برای زیر ســیزده 
چهارده ســال، عبدالباســط است و 
برای سنین باالتر از پانزده سال، مثاًل 
مصطفی اســماعیل و راغب مصطفی 
غلوش. این کار موجب می شــود چند 
قطعه ای که قــرار بود حفظ شــود، 
چندین بار در جلســه مرور شــده و 
نکاتی در موردش گفته شود. همچنین 
موجب رقابت سالم و جذاب می شود 
و در نهایت آیــات را در ذهن ماندگار 
می کند و قرآن آموز سبکی را فرا گرفته 
که با الهام از آن می تواند سور دیگر قرآن 

را نیز با همان لحن بخواند. اگر به این 
شیوه کار شد، قرآن آموز نتیجه کارش 
را زودتر می بینــد و در ادامه انگیزه و 

توان بیشتری دارد.

  یعنی روخوانــی را در کل کنار 
بگذاریم؟

نه، این بحــث تقلیــد و قطعات پنج 
دقیقــه ای، زمینه ای بــرای تصحیح 
روخوانی اســت. بعد از اینکه هرکس 
پنج دقیقه اش را یاد گرفت و اجرا کرد، 
آن وقــت مبانی آموزشــی روخوانی 

قرآن کریم را بــه او یاد بدهد. خیلی از 
قاری های قرآن، به این صورت روخوانی 
قرآن را یاد گرفتنــد؛ یعنی اول برخی 
آیات را حفظ کردند، بعد بر اساس آن، 
آیه را مشاهده کرده و قواعد را تطبیق 
داده اســت. بنده به آن صورت کالس 
روخوانی نرفتم، یعنی آیاتی را که حفظ 
بودم، از روی قــرآن می دیدم و قواعد 
روخوانی را با تطبیق می فهمیدم. االن 
که بچه ها همــه قواعد را یــک بار در 
مدرسه خواندند و فقط باید نمونه اش 

را ببینند.
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شدید، دقیقاً اولین روز کالس تان بیایید 
ظرف پنج دقیقه اسامی بچه ها را حفظ 
 کنید. آن وقت بچه احســاس می کند 
که یک ارزشی برای آن معلم دارد. من 
یک آقایی را دیــدم ادعای امام زمانی 
می کرد، شــلوار لی ســفید با کاپشن 
لی ســفید و پیراهن سبز پوشیده بود 
با کتانی ســبز، صدها تحصیل کرده 
دورش جمع شده بود، چرا؟ برای اینکه 
نفوذ داشت، نفوذش هم برای این بود 
که اسم ها را یاد گرفته بود، اسم افراد را 
حفظ کرده بود، طرف می گوید که بابای 
من در خانه به من می گوید بی عرضه، 
این آقا به من می گوید آقای حسن آقا، 
ببینید این ها است، نقطه شروع شان از 

این جا است.

   یعنی ما بیاییم از کالس قرآن 
یک ظرفیت تربیتی ایجاد کنیم، 
فارغ از اینکه مخاطب حتما باید 

قرآن را یاد بگیرد، درست است؟
بله. ببینید، آخریــن بهانه، یادگیری 
ظاهری قرآن است. در ظاهر یادگیری 
قرآن است، ولی واقعیت این است که 
شما باید چیزهای دیگری هم انتقال 
بدهید. ســی روز ماه رمضان، ظرفیت 
مغتنمی برای ایجاد یک وابســتگی 
عاطفی بین یک جوان و یک روحانی 
است. اگر این وابستگی عاطفی ایجاد 
شــد، همه چیز به او یاد داده اید. اصال 
اینکه اولین کالس روخوانی قرآن باشد 
اشــتباه اســت، اولین کالس معرفت 
قرآنی است، آن هم غیر مستقیم. اگر 

  به نظرتان این کار نقش مبلغ و 
مربی قرآن را تنزل نمی دهد؟

مگر کار قرآنی فقــط در آموزش قرآن 
خالصه می شود؟ پس از زمان پیامبر، 
به چه کسانی معلم قرآن می گفتند؟ 
مگر آن موقع تختــه بوده؟ مگر فتحه 
بود؟ فتحه و ضمه و کسره صد و پنجاه 
سال بعد از پیامبر ساخته شد. آن موقع 
ار«  بود، او را  معلم قرآن »َطِبيــٌب َدوَّ
می گفتند معلم قرآن، االن هم ما همین 

را نیاز داریم.
تنها دلیلی هم که مردم دنبال پیامبر 
راه می افتادند، محبت بود. »َو لَْو ُكْنَت 
وا ِمْن َحْولَِك«   ا َغليَظ الَْقلِْب الَنَْفضُّ َفظًّ
پس خوش اخالقــی، در آموزش قرآن 
مهم است؛ مثاًل با عبارت چقدر قشنگ 
می خوانی، بــارک اهلل چقــدر خوب 
بود، بعضی از این بچه ها شــخصیت 
می گیرند. مخصوصاً در کشــور ما که 
بچه ها به شدت نیاز به دیده شدن دارند. 
حتی خیلی از پــدر و مادرها آن گونه 
که الزم است، بچه شان را نمی بینند. 
اگر معلمی بچــه ای را درک کرد، خأل 
زندگی او را پُر می کنــد. اگر یک روز 
روحانی دم در مسجد بایستد و به پیر 
و جوان خوش آمد بگوید و از حالشان 
باخبر شود، نوجوان ها را با اسم کوچک 
صدا بزند و تحویلشــان بگیرد و آنها را 
پای سفره قرآن دعوت کند، این یعنی 
کار قرآنی و رونق مسجد و جلسه قرآن. 
در کار فرهنگی و تبلیــغ دین، ما باید 
مهندسی معکوس کنیم. االن کسانی 
که ادعای ادیان نوظهور دارند، خیلی 
جاذبه دارند و مشتری زیادی هم جذب 
می کنند، یکی از دالیلش حفظ کردن 
اسم کوچک اســت. شما هم اگر معلم 
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و جلسات قرآن، روحانی و مربی قرآن 
بچه ها و بزرگ ترهای مجلس را بیکار 
نگذارد و به آنها سهم بدهد و هر کدام را 
درگیر فعالیتی کند. مثال از یک داستان 
کوچک تئاتر درست کند و نقش های 
آن را بــه بچه ها و حتــی بزرگ ترها 
بدهد؛ مثــال یک پدر و پســر در کنار 
هم تئاتر بازی کننــد. در اینجا خیلی 
اتفاقات خوبی می تواند بیفتد. هم یک 
کالس قرآن شــاد داریم و هم مفاهیم 
قرآنــی را به صورت ملمــوس انتقال 
داده ایم، هم ایجاد الفــت بین بچه ها 
و بزرگ ترها کرده ایــم و هم زمینه ای 
برای استعدادیابی بچه ها صورت گرفته 
است. کار دیگری که می شود انجام داد 
این است که از کسانی که خط خوشی 
دارند و خط قرآنی بلد هستند، گروهی 
درست شود که هر روز آیاتی که جنبه 
تأثیرگذاری بیشتری دارند را بنویسند 
و در جای مشــخصی بچســبانند. یا 
فراخوان نقاشــی بدهیم تا آیات قرآن 
را بــه صورت مفهومی بکشــند؛ مثل 
احترام به پدر و مادر و نمایشــگاهی از 

و بخواب. این روحانــی می تواند جور 
دیگری هم عکس العمل نشــان دهد 
و بگویــد: ببین جوان، از ایــن به بعد 
مسئولیت شما ســنگین تر شد، باید 
مواظب باشی دچار عجب و غرور نشوی. 
این برخورد در مرحله اول شــیرینی 
نماز شب را به کام جوان تلخ می کند. 
اینکه تازه جوان احساس می کند اول 
بدبختی اش است و دیگر قید نماز شب 
را هم می زند. االن در زمانه ما محبت و 
ایجاد انگیزه برای دیده شدن، بهترین 

تشویق و جایزه است.

  در جلســات قرآن از سنین و 
اقشار مختلف شرکت می کنند. 
چگونه می توان بــرای همه آنها 

ایجاد انگیزه کرد؟
 یک روز آقایی به من گفت چرا مردم 
اینقدر استادیوم می روند ولی مسجد 
نمی آیند؟ گفتم برای اینکه طرف توی 
اســتادیوم خودش را سهیم می بیند، 
احساس می کند که تأثیرگذار است و 
یک نفر به آن صدهزارتا اضافه می شود، 
ولی در مســجد، ما با مــردم چه جور 
برخــورد می  کنیم؟ طــرف می بیند 
که روحانی مسجد سر ســجاده دارد 
راز و نیاز می کند، بعدش هم که بلند 
می شود، بدون توجه به نمازگزاران، از 
مسجد خارج می شود، که این کار ذوق 
مخاطب را کور می کنــد. بنده در کار 
آموزش، بسیار معتقد به بحث انگیزه 
هستم. راه هایی که خود آدم ها را فعال 
کند، مثاًل اگر ما توانســتیم به مردم 
بقبوالنیم که انس با قرآن مهم است، 
خودش مــی رود روخوانــی  آن را یاد 
می گیرد. چقدر خوب است در مساجد 

کســی به این معرفت رسید، خودش 
مــی رود روخوانــی را یــاد می گیرد. 
مبلغین باید چیستی و چگونگی قرآن 
را یاد بدهند؛ چیستی و چگونگی قرآن، 
اخالق و اصالح روابط بین انســان ها 
است. آموزش برخورد با همسر، فرزند، 
پدر و مــادر، فامیل، دوســت و یا یک 
یهودی است، بیشتر از این که نداریم. 
آن وقت کالس قرآن می شود بهانه برای 
آموزش این مطالب. اگر هم روخوانی 
قرآن یــاد می دهیم، اصــاًل ضرورتی 
ندارد علمی و فنی آموزش بدهیم؛ زیرا 

شیرینی کالس را می گیرد.

  بعضی با شرطی کردن کودکان 
و نوجوانان مخالفند. به نظر شما 
جایگاه تشــویق در این ظرفیت 

تربیتی کجا است؟
شرطی کردن جایی است که تشویق به 
صورت افراطی وجود دارد نه جایی که 
مخاطب به خاطر هزار دلیل به شما پناه 
آورده است. به نظر من االن بهتر است 
تمام توانمان را بگذاریم تا این مهارت را 
کسب کنیم که کسی را تنبیه و تخریب 
و طرد نکنیم، بحث تشویق بعد از این 
مرحله اســت. نگاه مان به شیوه های 
برخــورد را باید اصــالح کنیم. طرف 
می رود یک شب نماز شب می خواند، 
می آید پیش شما که روحانی مسجد 
هســتی و می گوید حاج آقا نماز شب 
عجب عطشی می آورد! شما بالفاصله 
می توانی بگویی که آفرین! نماز شــب 
خواندی؟ بارک اهلل، خیلی خوب است 
و پیشانی اش را ببوســی و بگویی اگر 
فردا شــب هم بیدار شــدی و حالش 
را نداشــتی، یک »اَل إِلَــَه إاِلَّ اهلَل«  بگو 

 به نظر من االن بهتر است 
تمام توانمان را بگذاریم 
تا این مهارت را کسب 
کنیم که کسی را تنبیه 
و تخریب و طرد نکنیم، 
بحث تشویق بعد از این 
مرحله است. نگاه مان به 
شیوه های برخورد را 

باید اصالح کنیم
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خطاطی ها و نقاشی ها درست کنیم. یا 
مسئولیت گلدان های مسجد را به گروه 
دیگری بدهیم. می توان گروهی تشکیل 
داد که داســتان های کوچک قرآنی را 
به صورت فلش کارت تهیه کنند و در 
اختیار دیگران قرار دهند. یا کتابخانه 
قرآنی از کتاب های سبک و داستانی و 
قابل فهم درست کرد و مدیریتش را به 
شرکت کنندگان در جلسه قرآن سپرد. 
می توان برای تمیز کردن مسجد هم 
از عده ای کمک گرفت؛ مردم دوست 
دارنــد در برنامه پیشــواز رمضان که 
مساجد را تمیز می کنند، شرکت کنند؛ 
کسانی که هیچ سهمی در برنامه های 
مسجد نداشتند، االن احساس می کنند 
مثال دوتا فرش برای مسجد شستم، این 
چیزها آخرش منجر می شود به اینکه به 
این نتیجه برسد که آقا من باید با قرآن 
زندگی کنم، من باید به این سیســتم 
وصل باشم، حاال یکی ممکن است قرآن 
را با چهار غلط هم بخواند، بهتر از این 
همه آدم درست خوانی که بدون دلیل 
مسجد نمی آیند. خالصه می توان برای 

جلسه قرآن ده ها مسئولیت مفید در 
مسیر ترویج و فهماندن طعم شیرین 

قرآن تعریف کرد. 

  پس جلسه قرآن فرایندی سه 
وجهی متشــکل از قبل و هنگام 
جلسه بعد جلسه می باشد که همه 

به هم مرتبط اند؟
بله، پیغمبر ســراغ تک تــک آدم ها 
می رفــت و فقــط در مســجد آنها را 
نمی دید. یکــی از اشــکاالت مان در 
عرصه تبلیغ دین این اســت که برای 
همه فکر می کنیم، اما چهل سال برای 
همه فکر کنیم، شــاید برابری بکند با 
چهل شبی که هر شــبت را وقف یک 
نفر کنی. جلسه قرآن یعنی به عنوان 
روحانی محل، یک شــب ماه رمضان 
به عیادت مریض ها بــروی، برای حل 
مشکل جوان یک خانواده وقت بگذاری 
و یا کسی که تازه فرزندش متولد شده، 
بروی و به او تبریک بگویی و با هدیه ای 
به او بگویی فرزندداری آدابی دارد و با او 
قرار بگذاری که یادش بدهی و یا بزرگان 
محل که شاید فراموش شدند را تکریم 
کنی و یا در نظافت محل مشارکت کنی 
و... این ها همه یعنی ایجاد انگیزه برای 

جلسات دینی و قرآنی.

  چگونه پــدر و مادرها جذب 
کالس های  قرآنی می شوند؟

اگر شما یک بچه ای را جذب مسجد و 
کالس قرآن کردید، او پدر و مادرش را 
هم می آورد. برعکس، بــا آمدن پدر و 
مادرها، معلوم نیست بچه ها هم جذب 
مسجد شوند. ما در کالس های قرآن 
تغییر رویه دادیــم، کالس را بردیم به 

سمت بچه ها، بچه ای که سوره حفظ 
می کرد، مادرش هم باید چک می کرد، 
مادرش هم حافظ می شــد. مساجد 
ما توســط پیرمردها و پیرزن ها اداره 
می شود؛ این بد اســت. یعنی روحانی  
باید این جو را بشکند، این سهم دادن 

اینجا معلوم می شود.

  به عنوان مدیر رادیو قرآن، چه 
سخنی با دست اندرکاران فرهنگی 

و قرآنی و تبلیغ دین دارید؟
باید در شــیوه های آموزشی مربیان 
قرآن قدری نــوآوری و خالقیت را 
باال ببریم. شــانزده هفده سال پیش 
سفری داشــتم به کشــور آلبانی، 
در آنجــا تعداد زیــادی معلم قرآن 
داشــتیم. دیدم اگر بخواهم به همه 
این معلم ها آموزش بدهم، کار خیلی 
سنگینی اســت، مثاًل صدتا معلم از 
شــهرهای مختلف بیاوریم و به آنها 
روش های آموزشــی تدریس کنیم. 
دیدم در این کار اصاًل موفق نیستم 
و هزینه خیلی زیــادی می برد، بعد 
هم معلوم نیست این صد نفر بتوانند 
آن چیزی را که من می خواهم اجرا 
کنند. پس این افراد را به مجری یک 
طرح تبدیل کردم؛ در آن طرح یک 
سیستم آموزشی متناسب با کشور 
آلبانی طراحی کردم. به عنوان مثال: 
معلم های آنجا خط شان خوب نبود 
و اگر می خواســتم به یــک اروپایی 
نوشتن خط عربی یاد بدهم، زمان بَر 
بود؛ آمدم آنچه که الزم داشتند روی 
تخته بنویسند را در کاغذهای بزرگی 
چاپ کردم و دست شان دادم؛ برای 
آنها یک آلبوم درست کردم. دیگر در 

با آمدن پدر و مادرها، 
معلوم نیست بچه ها هم 

جذب مسجد شوند. ما در 
کالس های قرآن تغییر رویه 

دادیم، کالس را بردیم به 
سمت بچه ها، بچه ای که 

سوره حفظ می کرد، مادرش 
هم باید چک می کرد، 

مادرش هم حافظ می شد
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کالس اصاًل نه نیاز به ماژیک داشتند، 
نه نیاز به تخته پاک کن و تخته، بلکه 
از همین کتابچه استفاده می کردند 
 A2 که خیلی بزرگ بود، ابعاد آن مثاًل
بود یعنی از A3 هم بزرگ تر، طوری 
که مثاًل از هشت نُه متری ته کالس، 
کامل دیده می شد. این مسئله، معلم 
بدخط من را به یک معلم خوش خط 
تبدیل کرد و این مشکل به سادگی 
حل شد. بعد به جای جایزه دادن به 
بچه ها، به معلم ها جایزه دادم؛ گفتم 
هر کسی توانست با این شیوه ای که 
من دارم می گویــم، آموزش بدهد، 
بابت هر بچه ای کــه آموزش بدهد 
و در امتحــان موفق شــود، به او ده 
دالر می دهم. خیلی از مؤسسات به 
طمع آن پول دنبال بچه ها می رفتند؛ 

یعنی اگر شما بیایید جایزه را به بچه 
بدهید، معلم می گوید برای من که 
چیزی ندارد. با این روش، خودشان 
می رفتند دنبــال بچه هــا و آنها را 

ثبت نام می کردند.

  نهادهای متولــی تبلیغ دین 
چگونه می توانند در توانمندسازی 

مبلغین گام بردارند؟
مثــاًل مباحث روان شناســی آموزش 
دهند. به نظر من خیلی مهم است که 
یک نفری کــه دارد درس می خواند و 
یا تدریس می کنــد، بداند این بچه ای 
که االن ســؤال می کند، سؤال ندارد، 
بلکه نیاز عاطفی برای او پیش آمده و 
می خواهد به این معلم ابراز عالقه کند، 
ولی نمی داند چه باید بگوید؟ و منتظر 

است تا مربی به او بگوید آفرین پسرم! 
چه سؤال خوبی کردی! 

یک نکته مهمی که خیلی ها در نظر 
نمی گیرند و اشــتباه می کنند و به 
اصطالح می گویند ما باید با مخاطب 
فصیح حرف بزنیــم که نیازی به این 
کار نیست؛ اتفاقا طلبه هایی که لهجه 
دارند، ســعی نکنند که لهجه خود 
را عوض کنند، لهجه، برای شــنونده 
شــیرینی مــی آورد. االن ببینیــد 
اکثر فضالیی که رســانه ایی شدند، 
لهجه دارها بودنــد. بزرگوارانی چون 
حجج اسالم راشد یزدی و قرائتی از 
این نوع آدم ها هستند. اتفاقا آن تیپ 
حرف زدن خودش برند برتر یک نفر 
اســت که با دیگران متفاوت است؛ 

نباید این تفاوت ها را از بین برد.  
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  اما امــروز چــه موضوعاتی را 
می بایست در ماه مبارک، طرح کرد؟

1- موضوع خانواده با محوریت طالق و 
فرزندآوری و ضرورت ازدواج که می توان 
به مناســبت وفات حضرت خدیجه در 
نهم ماه مبارک آن را طرح کرد. موضوع 
فرزندآوری که اکنــون موضوعی ملی 
است و بســیاری از کارشناسان و حتی 
مقام معظم رهبری خطرات آن را برای 
آینده جامعه اسالمی ایران برشمرده اند 
و موضوع طالق هــم که بــا آمارهای 
وحشتناکش می تواند اهمیت این موضوع 
را فریاد بزند. موضوع خانواده موضوعی 
است که یک روحانی می تواند چند ماه 
درباره اش حرف داشته باشد. برای این 
منظور، می تواند از کتب مختلفی بهره 
بگیرد که کتاب هــای آیت اهلل العظمی 
مظاهری، آیت اهلل امینــی و کتاب های 
محسن عباسی ولدی، کتاب های خوبی 
است. تفسیر آیاتی که با موضوع خانواده 

در ســوره های نور، نساء و لقمان مطرح 
شده اند هم می تواند قسمت هایی از منبر 

را تشکیل بدهند. 
آیات با موضوع خانواده مانند: روم 21، 
اعراف 189، تحريــم 6، نحل 72، طه 

132، احزاب 34، نساء 1.
موضوع عقاید با محوریت افزایش آگاهی 
دینی برای رفع شــبهاتی که امروزه در 
جامعه و فضای مجــازی به طور خاص 
مطرح می شود، می تواند موضوع دیگر 
منبر ماه مبارک باشــد. البتــه باید به 
این نکته توجه داشــت که گاهی یک 
مطلب در جایی شبهه است و یک جای 
دیگر برای مخاطب شبهه ای ندارد. لذا 
شبهه را نباید در مجامع عمومی مطرح 
کرد، شــبهه برای مجامع خصوصی و 
به عنوان سؤال خوب است. کتاب های 
حجت االسالم والمسلمین ری شهری 
و آیت اهلل مصباح یــزدی و اصول عقاید 
معروف ایشان برای این موضوع می تواند 

ابزار مناسبی به شمار آید. 
آیات عقایدی مانند: ابتالی ابراهیم)ع( 
در آیه 124 ســوره بقره آمده است که 
طبق آن، خداوند حضــرت ابراهیم)ع( 
را پس از چند امتحــان، به مقام امامت 
منصوب کرد. عالمان شــیعه، این آیه را 
یکی از دالیل قرآنی بــرای الهی بودن 

نصب امام و لزوم عصمت وی می دانند.
آیه اولی األمر یا آیه اطاعت، آیه 59 سوره 
نساء است که مؤمنان را به اطاعت از خدا 
و رســول خدا)ص( و اولی األمر دستور 
می دهد. این آیه، از دالیل قرآنی شیعیان 
در اثبات عصمت و امامت امام علی)ع( و 

ائمه معصوم)ع( است.
آیه اِکمال، آیه سوم سوره مائده است که 
در آن از کامل شــدن دین اسالم سخن 
گفته است. شــیعیان بر این باورند که 
این آیه درباره واقعه غدیر نازل شــده و 
منظور از کامل شدن دین، اعالم والیت 
امام علی)ع( بر مسلمانان است؛ اما اهل 

منربی با اسلوب قرآنی
شیوه انتخاب موضوع از قرآن برای بیان تفسیر 

در بسیاری از اوقات، در یک صفحه از قرآن، چند موضوع مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. مبلغ در منبرهای ماه 
مبارک می تواند یک صفحه قرآن بخواند و موضوعات طرح شده در آن را ترجمه و شرح نماید. به این صورت جلسه 
تنوع موضوعی پیدا می کند و موضوعات، هر دو سه شب عوض می شوند. در چنین مدلی، مخاطب تعداد بیشتری از 

نیازهایش را از منبر ماه رمضان می تواند دریافت کند. 

حجت االسالم علی اصغر آیتی 
مدیر مرکز تخصصی نماز
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شــود، چگونه می تواند بستر ظهور امام 
زمان)ع( را فراهم آورد؟ قرآن می گوید: 
ُبوِر ِمْن َبْعِد الذِّْكِر أَنَّ اْلَرَْض َيرُِثها  »لََقْد َكَتْبنا ِف الزَّ
الُِحون«11   تنها نمی گوید عباد،  ِعباِدَي الصَّ

بلکه عباد صالح را مد نظر قرار می دهد؛ 
یعنی صالحانی باید باشند که زمینه ظهور 
فراهم شود. اگر جامعه از اخالق تهی شود، 
طبیعتاً انسان رشــد نمی کند و انسان 
صالحی دیگر وجود نخواهد داشت. این 
اخالق است که جامعه را رشد می دهد و 
بستر را برای ظهور حضرت ولی عصر)ع( 

فراهم می کند.
چگونه پیامبر)ص( توانســت در برابر 
مردمی که اهل قتل، غارت، کشــت و 
کشــتار و دختــر زنده به گــور کردن 
هستند، موفق شود؟ آیا به زور سرنیزه 
بود؟ آیا با عقاید آشنا شده بودند؟ آیا با 
احکام آشنا شده بودند؟ نه احکامی هنوز 
وارد شده بود و نه عقایدی شنیده بودند. 
بلکه همان اخالق پیامبر)ص( بود که در 

بسط اسالم گره گشایی می کرد.
در نهایــت، بــرای اســتفاده از منابع 
تفسیری موجود و طرح موضوعاتی که 
به تعدادی از آنها در باال اشاره شد، ذکر 

دو نکته ضروری است:
الف. نرم افزارهای تفسیری مانند تفسیر 
نور حجت االسالم قرائتی که فیش های 
موضوعی را در اختیار مبلغ قرار می دهد، 
می تواند راه گشا باشــد. ب: با توجه به 
اینکه مخاطب  در ماه رمضان عموم مردم 
هســتند و مخاطب تخصصی نیستند، 

تفسیر نمونه انتخاب خوبی است.
موضوعاتی که در ذیل می آید نیز جای 

تأمل و مطالعه دارد:
توکل12،  تقوا13،  شکر نعمت14،  صبر15،  
توبه16،  اخالص17،  رضــا18،  صدق و 

راستگویی19،  غیبت20. 

آیات مربوط به نماز مانند:
- نماز بازدارنده از فحشا و منکرات؛ 1

- یاد خدا، مایه آرامش دل ها؛ 2
 - نماز سبب رستگاری؛ 3 

- نماز و یاد خدا؛ 4 
- نمازهای پنج گانه روزانه؛ 5

- نماز و وقت شناسی؛ 6 
- ثابت بودن وقت نماز؛ 7 

- آداب نماز؛ 8 
- مواظبت بر نمازها؛ 9 
- اخالص در نماز. 10 

1- موضــوع بعدی کــه مبلــغ در ماه 
مبارک می تواند طرح کند، اخالق است. 
متأسفانه این موضوع یک مقدار در جامعه 
ما کم رنگ شده اســت؛ به خصوص در 
مباحثی چون صبر و حلــم و بردباری، 
عجله نکردن، قضاوت عجوالنه نداشتن 
و... . زمانی که جامعــه ای از اخالق تهی 

سنت نزول آیه را در روز عرفه می دانند و 
می گویند منظور از کامل شدن دین، بیان 

همه احکام اسالم است.
آیه تبلیغ، آیه 67 سوره مائده و از آخرین 
آیات نازل شده بر پیامبر)ص(؛ بر اساس 
این آیه، پیامبر موظف شــد پیام بسیار 

مهمی را به مردم ابالغ کند.
آيه صادقِين، آیه 119 سوره توبه که به 
مؤمنان دستور می دهد همراه صادقین 
باشــند و از آنان پیروی کنند. بنابر باور 
شــیعه، مقصود از »صادقین« ائمه اهل 

بیت)ع(  هستند.
2- نماز، موضوع بعدی یک مبلغ برای 
طرح در جامعه اســت. خداوند الگوی 
یک مبلغ اســت که آیات قرآن را برای 
هدایت مردم طرح می کند. با تأمل در 
آیات، به این نکته پــی خواهیم برد که 
قسمت زیادی از آیات قرآن به نماز اشاره 
دارد و جامعه هم ورای تمام تفاوت های 
ظاهری، به نمــاز توجه زیادی می کند. 
بنده در موضوع نماز به یکی از مدارس 
در تهران دعوت شــده بودم. در ابتدا با 
خودم گفتم اینجا که نمی شــود از نماز 
حرف زد. بعــد از چنــد دقیقه تحلیل 
آســیب های اجتماعی، بــه بحث نماز 
رسیدم و جلســه پایان یافت. همان ها 
که در ظاهر آنها را به عنوان مانع طرح 
بحث نماز تصور می کــردم، می گفتند 
که ما خودمان نماز می خوانیم و چگونه 
می توانیم فرزندانمــان را مقید به نماز 
کنیم. بنابراین، خوشبختانه جامعه ما 
درگیر موضوع نماز اســت. نکته ای که 
باید اینجا مورد توجه قرار گیرد و از آیات 
و روایات برمی آید، این است که در طرح 
موضوع نماز، مبلغ می بایست به تبلیغ 
نماز و معارف اهتمام بســیار بیشتری 

داشته باشد تا به احکام نماز و... .

 نکته ای که باید اینجا مورد 
توجه قرار گیرد و از آیات و 
روایات برمی آید، این است 
که در طرح موضوع نماز، 
مبلغ می بایست به تبلیغ 

نماز و معارف اهتمام بسیار 
بیشتری داشته باشد تا به 

احکام نماز و... 

   پی نوشت
1. عنکبوت، 45.

 2. رعد، 28.
3 . اعلی، 15.
4 . طه، 14.

5 . همان، 130.
6 . روم، 18.

7 . نساء، 103.
8 . اسراء، 110.
9 . معارج، 34.

10 . انعام، 163.
11 . انبیاء، 105.

12. طالق، 3.
13 . همان، 2 و 3.

14 . ابراهیم، 7.
 15. انفال، 46.
16 . تحریم، 8.
 17. غافر، 14.
18 . توبه، 72.

19 . توبه، 119.
20. حجرات، 12.
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امناء، بزرگان و نخبگان روســتا ارتباط 
خوبی داشته باشد و با برگزاری جلسات 
توجیهی، برنامه ها و اهداف خود را برای 

آن ها بیان کند.

  دست به کار شویم
مردم واقعاً باید ببینند که مبلّغ اهل کار 
است؛ برای مثال اگر در محیط روستا زباله 
ریخته شده، مبلّغ باید وارد عمل شده و با 
همراهی مردم، بــه نظافت و جمع آوری 
زباله ها بپردازد. مــردم وقتی  ببینند که 
روحانی کنار آن ها زباله جمع می کند، به 
او ایمان می آورند و می فهمند که قول و 
سخن وی، با عملش یکی ست و اگر مردم 

رمضان و تبلیغ در مناطق محروم

حجت االسالم محمدرضا فراهانی
مسئول گروه جهادی فدائیان عدالت

  کنار پابرهنگان باشیم
مهم ترین اصل در تبلیغ مناطق محروم 
»ارتباطــات« اســت. امروزه وســائل 
ارتباطات زیاد؛ اما ارتباطات کم شــده 
اســت. طلبه باید همچــون حضرت 
رســول)ص(، »َطبيــٌب َدّواٌر بِِطبِّــِه« 
باشد، برود، بگردد، به کپرها و چادرها 
ســربزند و  از نزدیک بــا گرفتاری ها و 
خواسته های  مردم آشنا شود. او باید با 
کودکان و نوجوانان ارتباط داشــته، با 
آنان دوست باشد، به افراد مسن احترام 
بگذراد و با آن ها هــم دردی کند؛ این 
اقدامات موجب می شود تا بین مسجد، 
روحانی و مشکالت مردم پل ارتباطی 

برقرار شود. حضرت رسول)ص( فرمود: 
»َمَعُكُم الَْمْحيا َو َمَعُكُم الَْمماُت؛ زندگانی 
کنار شما پابرهنگان و مرگ کنار شما 
پابرهنگان!« یک طلبه زمانی می تواند 
موفق باشــد که مردم بداننــد او واقعاً 
دوست دارد مشکالت آن ها حل شود، 
دنبال گره گشایی ست و درد آن ها درد 
اوست. منبر روحانی، باید در کف میدان 
باشد. تنها سخنرانی و حرف زدن جواب 
نمی دهد. او باید به خوبــی با کودکان 
و نوجوانان انس داشــته باشــد؛ با این 
کار، والدین هم به عشــق فرزندان شان 
به صحنه می آینــد و این گونه می توان 
آن ها را جذب کــرد. مبلّغ باید با هیأت 
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معموالً برای خانم ها کالس هایی مانند 
قرائت قرآن و احکام برگزار و برای کودکان 
و نوجوانان، کالس هایی مانند قصه گویی 

در نظر گرفته می شود. 
از مهم ترین برنامه هــای فرهنگی برای 
این مــاه مبــارک، برگــزاری کالس و 
معرفی کتاب های ناب و بــاارزش برای 
دانش آموزان اســت که از جمله ی این 
کتاب هــا، می توان به کتاب »ســالم بر 
ابراهیم« اشاره کرد. دانش آموزان ممتاز 
در پایان دوره تشویق می شوند و به آن ها 
لوح تقدیر اهدا می گردد که سفر زیارتی 
امام رضا)ع(، بــرای آن ها در نظر گرفته 

شده است.

   کم هزینه باشیم
مردم مناطق محروم، بــرای تأمین نان 
شب هم مشکل دارند. ماه مبارک رمضان، 
بهانه ی  خوبی برای توجه به برنامه های 
دسته جمعی، مانند افطاری های ساده 
است و استقبال خوبی هم از طرف مردم 
می شود. معموالً مردم قبل از اذان مغرب 
و عشا جمع  می شــوند و جلسه ی کوتاه 
سخنرانی یا قرائت قرآن برگزار  می شود. 
هزینه های مراسم افطاری نیز، معموالً از 
سوی خّیران و فراخوان فراهم می گردد. 
هر شب افطاری ساده ای مانند نان و انگور 
یا هندوانه، خرما و پنیر، سبزی و... ترتیب 

داده می شود.

   خوش سلیقه باشیم
دادن سحری، موجب ماندگاری مردم در 
مراسم شب احیا تا وقت سحر می شود که 
این امر، بسیار مهم است. از جمله کارهای 
دیگر در این شب ها، برنامه های تصویری  
و نمایشی ست و بهتر است برنامه ها در 

و از گوشت آن ها استفاده می کنند؛ مبلّغان 
باید در این مسائل نیز، آموزش های الزم 

را ارائه دهند. 
مسائلی مانند باالبودن آمار قاچاق مواد 
مخدر و سوخت و اعتیاد، بسیار فراگیر 
اســت. وجود دیدگاه های خرافی مانند 
نبش قبر برای بارش باران و زیارتگاه های 
مــن درآوردی و محلــی نیز، مشــکل 
دیگری ست. از ســبک زندگی  و بحث 
همســرداری، نباید غافل شد؛ زیرا مثاًل 
فردی که همســر و چند فرزنــد دارد، 
دوباره همســر می گیرد و همسر اول و 
فرزندانش را رها می کنــد. در این مورد 
هم، مبلّغان نقش مؤثری در روشنگری و 

فرهنگ سازی دارند. 

  پی گیر باشیم
و  مشــکالت  می تواننــد  مــردم 
درخواست های شان را با سامانه ای مقبول 
اطالع رســانی کنند؛ ما هــم از خّیران 
برای کمک و مشارکت دعوت می کنیم. 
همچنین نحوه ی همــکاری و تعامل ما 
با کمیته ی امداد، به این صورت اســت 
که در هر موردی نیاز به کمک باشــد، 
هزینه های آن به طور مساوی هم از سوی 
ما و هم از سوی کمیته پرداخت می شود. 
در ماه رمضان خواهران طلبه،  به خانه های  
مردم می روند و از نزدیک با آن ها ارتباط 
می گیرند. آنان حرف ها و مشکالت افراد را 
می شنوند و به ما منعکس می کنند؛ ما نیز 
خواسته های شان را پی گیری می کنیم. 

   بابرنامه باشیم
برنامه هــا در مــاه رمضان، بــا دو نگاه 
»جمع محور« و »خانواده محور« تدوین 
و اجرا می شــود. بدین منظور صبح ها، 

را به کاری دعوت می کنــد، خود نیز در 
انجام آن پیش قدم است. روحانی مبلّغ، 
خود باید ساده زیســت و مردمی باشد و 

خود را تافته ی جدابافته نداند. 

  آشتی دهیم
برنامه های تبلیغی هر مبلّغی، باید جامع 
و متنوع باشــد و تنها محدود به مسجد 
نشود؛ مثالً بهتر است برنامه های ورزشی، 
بازی و سرگرمی و مطالعاتی برای کودکان 
و نوجوان در نظر گرفته شود؛ یا بچه ها به 
اردو برده شوند و کالس های هنری مانند 
عروسک سازی و قالب بافی برای خانم ها 
برگزار گردد. برنامه ها بایــد به گونه ای 
باشد که با فرارسیدن ماه رمضان، مردم 
دور هم جمع شوند، اگر دو نفر با هم قهر 
هســتند در این ماه با هم آشتی کنند، 
طراوت و مهربانی بین مردم افزایش یابد و 
مشکالت و گرفتاری های مردم، به برکت 
ماه رمضان حل گردد؛ مثــاًل آزادکردن 
زندانیان جرایم مالی و غیرعمد، می تواند 

از جمله فعالیت ها در این ماه باشد. 

   روشنگر باشیم
در بســیاری از مناطــقـ  مثل جنوب 
استانـ  یکی از مسائل اساسی، توجه به 
سبک زندگی اســالمیـ  ایرانی ست. در 
بعضی مناطق به دلیل رفتارها و عادات 
ناصحیح، مردها بســیار تنبل شده اند و 
معموالً خانم ها بیشتر کار می کنند. یکی 
از مباحث، موضوع فرهنگ کار و کوشش 
و بیان احادیث و داســتان هایی در این 

زمینه است.
در موضوع شــکار نیز، مردم این مناطق 
بعضاً جانورانی مانند سیخور، خرگوش و 
گراز را که حرام گوشت هستند شکار کرده 
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شب احیا، فقط به مراســم سخنرانی، عبادت، دعا و 
اشک محدود نباشــد؛ بلکه برای مردم آثار ارزشی، 
مانند فیلم ها و محصوالت فرهنگی تولیدشــده در 

جشنواره ی عمار، نمایش داده شود. 

   ساندویچی برگزار کنیم
برای عید فطر، از قبل اطالع رسانی خوبی می شود؛ 
یعنی از همان روز اول ماه رمضان، مشخص می شود 
که روز عید در فالن مکان و فالن ساعت، برنامه هایی 
برگزار می گردد؛ معموالً هم مردم اســتقبال بسیار 
خوبی می کنند. نکته ی مهم این است که این برنامه ها 
باید بسیار فشرده، کوتاه و ساندویچی باشند؛ مثاًل 
خطبه ها را طول ندهند و خیلــی مختصر و مفید 

بیان کنند.

   متوقع باشیم یا نباشیم!
حدود چهل ســال پیش، امام موسی صدر در جمع 
علما و طالب قم ســخنرانی مهمی داشت. ایشان 
فرمود: »حدود صد سال قبل، مسیحیت به کشور 
آفریقایی اوگاندا چهارده کشیش برای تبلیغ دین 
فرســتاد. مردم اوگاندا به قدری وحشی بودند که 
همه ی این مبلّغان را کشتند؛ اما مسیحیت دست 
برنداشت و این بار چهارده راهبه فرستاد. اکنون پس 
از پنجاه سال، تعداد مسیحیان اوگاندا صد برابر شده 
است.« یکی از مشــکالت جدی در حوزه ی تبلیغ، 
کمبود روحانی و مبلّغ باکیفیت و اثرگذار است. یک 
روحانی مبلغ، خود باید کار کند و زحمت بکشــد. 
متأسفانه در بسیاری از مناطق، حتی امکانات اولیه 
مانند کولر هم وجود ندارد. روحانی در این شرایط، 
باید آمادگی های الزم را داشته باشد و البته مسئوالن 
محترم، متولیان دفتر تبلیغــات، مراجع و حوزه ی 
علمیه هم، باید همکاری های الزم را داشته باشند و 
پشتیبانی خوبی برای امر تبلیغ فراهم کنند. با ارائه ی 
زیرساخت ها و امکانات الزم، روحانی مبلّغ می تواند 
برنامه های بیشــتر و متنوع تری در ایام ماه مبارک 

رمضان اجرا نماید و خروجی بهتری نیز بگیرد. 

یکی از خصوصیات معنوی بسیار خاص ماه مبارک رمضان، 
امکان فوق العاده برای پیاده ســازی هرگونه ایده و رفتار 
معنوی چه به صورت اجتماعی و چه به صورت فردی است. 
عباداتی که در کنار بدن روزه دار، روح انسان را با شادی های 
معنوی همراه می سازند. از جمله کارهایی که می توان در 
ماه مبارک رمضان انجام داد، اقداماتی اســت که به دلیل 
وجه اجتماعی آن، شور و شــعف جمعی را به همراه دارد. 
این اقدامات گاهی در بستر جمعی خانواده و گاه در بستر 
اجتماعی محله امکان اجرا می یابد. سعی می کنیم در ادامه 
به آموزه ها و ایده هایی برای برگزاری بهتر چنین اقداماتی 
بپردازیم اما پیش از آن، ذکر کلیاتی از بایدهای یک سفره 

افطاری ضروری به نظر می رسد.

الف: پیش از هر چیــز نباید فراموش کنیم کــه افطاری دادن در 
صورتی عبادت است که با قصد قربت باشد، چون اگر در کاری قصد 
قربت نباشد، آن کار، عبادت نیست. تمام کارها حتی نماز شب اگر 
برای خدا نباشد، عبادت نیست. بنابراین اگر نیت گستردن سفره ای 
با هدف چشم وهم چشمی و به رخ کشیدن امکانات مالی و غیره را 

داریم، وجه عبادت بودن سفره افطار را باید فراموش کنیم.
ب: یک سفره افطار با رعایت اســتانداردهای حالل بودن، رعایت 
واجبات و حفظ شئونات، شایســته بذل توجه خداوند می گردد. 
پرهیز از اسراف که در آیه »کلوا واشــربوا والتسرفوا« بر آن تأکید 
شده، از محکمات قرآن است و به وضوح و روشنی، حد و مرز واجب 

صاف و ساده 
پای سفره خدا 

ایده هایی برای سفره افطار و اطعام به 
صورت خانوادگی و گروهی 

مهدی طالقانی
 پژوهشگر
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در خوردن و خوراندن را بیان می کند. 
بنابراین پس از نیت خیر، عدم اسراف، 
شرط الزم پذیرفته شدن عمل انسان 

نزد خداوند است.
نکته: گاهی اسراف مربوط به هدر دادن 
غذا نیست، بلکه به شــأن اقتصادی 
میزبان مربوط می شــود. میزبان اگر 
غنی نباشد ولی همچون اغنیا ضیافت 
دهد، طبق آموزه های دینی اســراف 

کرده است. 
ج: به نظر شــما کدام مهمان اولویت 
دارد؟ فقرا، خویشاوندان، همسایگان 
و یا ...؟ میهمان هم هر که باشد، عزیز 
و محترم اســت، اما الزم نیست برای 
رســیدن به ثواب افطار، حتماً فقرا را 
دعوت نمود. البته اطعــام فقرا عالوه 
بر ثــواب افطار، انفاق نیز محســوب 
می شــود، اما افطار به خویشــاوندان 

ارجحیت دارد. در ســوره نســاء، آیه 
36 آمده اســت که »خــداى یكتا را 
بپرستید و چیزى را شــریك او قرار 
ندهید و نسبت به پدر و مادر، خویشان، 
یتیمان، فقیران، همسایگان نزدیك و 
دور، دوستان موافق، رهگذران، بندگان 
و پرستاران كه زیردست شما هستند، 
نیكى و مهربانى كنید كه خدا، مردم 
خودپسند و متكبر را دوست ندارد«. 
طبق این آیه شــریفه، بــرای نیکی 
کردن، خویشاوندان بر فقرا، دوستان 
و همســایگان برتری دارند. افطار به 
خویشــاوندان در ماه مبارک رمضان، 
فرصت خوبی برای دلجویی از یکدیگر، 
صله ارحام و برطرف کردن مشکالت 

عاطفی و مادی اقوام فراهم می کند.

گستردن سفره افطار در 
خانه1

   1-1 . اگر قصد گســتردن ســفره 
افطار در خانه داریم، تعداد مهمان های 
روزه دار ما اصاًل مهم نیست، بنابراین در 
اندازه وسع مالی و وسعت منزل خود 

اقدام به دعوت می کنیم.
   1-2 . برای کودکان خود از چرایِی 
گستردن سفره افطار سخن بگویید. 
برای کودکان مهم است که بدانند چرا 
بزرگ ترها بر امری اهتمام دارند و یا از 

موضوعی احتراز می کنند.
   1-3 . عــالوه بــر توضیــح دادن، 
کــودکان خــود را در افطاری هــای 
کوچک و بزرگ خود مشارکت دهید 
تا این سنت دینی به آنها و نسل بعدی 

هم انتقال یابد.
   1-4 . در هر صورت همسایه هایی 
را که احتماالً بوی غــذای افطار ما به 
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اســت تدارکاتی را به عنوان غذا برای 
افطار در نظر گرفــت که عالوه بر رفع 
تشنگی و گرسنگی، دارای انرژی بوده 
و افراد روزه دار با خوردن این غذاهای 
مقوی بتوانند بــرای روزهای بعد نیز 
آمادگی کافی برای روزه داری داشته 
باشند. انواع شربت را می توان یکی از 
نوشیدنی های مفید برای ماه مبارک 
رمضان دانست. اگر در تهیه این شربت 
از لیموی تازه، نعناع، عسل، زعفران، 
خاک شیر یا تخم شربتی استفاده شود، 

نتیجه بهتری حاصل خواهد شد.

 گستردن سفره افطاری به 
صورت جمعی در آپارتمان 2

یا محله
   2-1. پیش از هــر اقدامی اندازه و 

عدسی و ...
   1-7 . ساده بودن سفره به معنای 
خالی بودن از ســلیقه و ذوق شخصی 
نیســت. برای یک ســفره افطار باید 
نهایت ســلیقه خود را به کار برد. نان 
و پنیر و سبزی، خرما، شله زرد، فرنی، 
حلوا، زولبیا و بامیه و ... را نیز می توان 
از اجزای اصلی سفره افطار دانست که 
می توان به صورت دلخواه هریک از آنها 
را انتخاب نموده و بعد از انجام تزئینات 

زیبا بر روی سفره افطار خود قرار داد.
   1-8 . خرمــا اصالت ســفره افطار 
است؛ آن را با هیچ شیرینی دیگر مانند 
زولبیا و بامیه، نان برنجی و غیره عوض 

نکنید.
   1-9 . بــا توجه به گرمــای هوا و 
ســاعات طوالنــی روزه داری، بهتر 

مشام شــان رسیده اســت، فراموش 
نخواهیم کرد. یک کاسه یا بشقاب از 
غذای اصلی را توسط یکی از فرزندان 

خود به دست آنها می رسانیم.
   1-5 . اگر در آپارتمان یا مجتمعی 
بزرگ زندگی می کنیم، این کاســه یا 
بشقاب می تواند سهم یک زوج سالمند 

و یا سرایدار مجتمع باشد.
   1-6 . غذاهــای مناســب بــرای 
یک مهمانی افطاری ســاده می تواند 
گزینه های زیر باشد: ساالد الویه، آش 
رشته، حلیم، کشک بادمجان، میرزا 
قاسمی، کوکو ســبزی، کتلت، آش 
بلغور، کباب تابــه ای، کوفته تبریزی، 
ســوپ برنج، ســوپ جو، سوپ شیر، 
ساالد ماکارونی، گراتن بادمجان، تاس 
کباب، دلمه، شامی کباب، کیک مرغ، 
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   و نکته آخر
افطار دادن تمریــن بندگی خداوند 
اســت، نه بندگی برای نفس، چراکه 
جهاد اکبــر، جهاد با نفس اســت. 
پــس بیاییــم در ایــن مــاه، افطار 
خــود را پاکیزه کنیم. بــرای رضای 
خدا بــه دیگران افطــار بدهیم و در 
مهمانی های افطار شرکت کنیم که 
می دانیم خداوند برکت آن سفره ها 
را فراهم کرده است. خدا نکند فردی 
برای افطــاری دادن و حتی افطاری 
رفتن که به خودی خود عملی بسیار 
تأکید شــده است، به شــرک اصغر 
مبتال شــود و الزم به ذکر نیست که 

شرک اصغر، ریاکاری است.

وسعت سفره ای که می خواهید تدارک 
ببینید، مشــخص کنید. حتماً الزم 
نیســت ســفره مورد نظر، یک سفره 
بزرگ خارج از توان مالی و مدیریتی 
اهالی آپارتمان یا محله باشد. هر قدمی 
که می خواهید بردارید، بــا توجه به 

وسع جمعی خود بردارید.
   2-2. ســفره ماه مبارک از پخش 
خرما و شیر داغ در جلوی ساختمان یا 
سر کوچه یا در مسجد آغاز می شود و تا 
یک سفره بزرگ در پارکینگ آپارتمان 
یا در یک خانه بزرگ و ســطح کوچه 
ادامه می یابد. برای هرکدام از اینها باید 

برنامه ریزی داشت.
   2-3. تشــکیل یک تیم و انتخاب 
سرپرســت برای برگزاری مراســم 
افطاری در تمام این ســطوح، درصد 
موفقیــت کار را باال می بــرد. هر کار 

گروهی نیازمند تقسیم کار است.
   2-4. روز انتخابی باید پیش از ماه 
مبارک مشخص باشد و باید یک هفته 
مانده به روز مورد نظر، شروع به تهیه 
مواد غذایی مــورد نیاز کرد. باید برای 

فعالیت پیش رو برنامه ریزی کرد.
   2-5. اگــر قرار بر برقراری ســفره 
اطعام به صرف غذاهای سنگین مانند 
برنج و خورشت و ... باشد، می توان از 
فرصت میان تعویض اقالم سفره برای 
یک ســخنرانی چند دقیقه ای توسط 
یک روحانی خوش بیان استفاده کرد. 
برای این منظور نیازمند هماهنگی با 
شــخص مورد نظر، چند روز پیش از 

برگزاری مراسم هستید.
   2-6. در هر طرح اطعام، نباید نماز 
اول وقت را فراموش کرد. دعوت از یک 
روحانی و برگــزاری نماز جماعت در 

همان مکانی که قرار بر گستردن سفره 
افطاری است، می تواند کار مناسبی به 

شمار رود.
   2-7. هرگز نباید ســفره اطعام و 
افطار عرصه تبلیغ شخص یا گروهی 
باشد که احتماالً هزینه ســفره را بر 
عهده گرفته یا گرفته اند. کاری که برای 
خداوند باشد، نیاز به فریاد ندارد و ریا، 
مانع از تأثیرات فردی و اجتماعی سفره 

اطعام خواهد بود.
   2-8. همچون ســفره های اطعام 
خانگی، باید کودکان و نوجوانان را در 
طرح گستردن سفره های اطعام جمعی 
هم مشــارکت داد. عالوه بر یادگیری 
احساس مســئولیت اجتماعی، آنها 
هستند که سنت های زیبای دینی و 
اجتماعی را به نســل های بعد منتقل 

خواهند کرد.
   2-9. دقت در تقسیم عادالنه اقالم 
ســفره را هم نباید فرامــوش کرد تا 
خدای نکرده کسی از سر سفره گرسنه 

بلند نشود.
   2-10. از هر طرف حســاب کنیم، 
برطــرف کــردن هرگونــه آلودگی 
محیطــی پس از جمع کردن ســفره 
اطعــام، بر عهده پاکبــان عزیز محله 
نیســت و برگزارکنندگان مراســم 
می بایست خود آســتین ها را باال زده 

و محله را پاک سازی کنند.
   2-11. غذاهــای باقــی مانده از 
ســفره، حق برگزارکنندگان مراسم 
نیســت. این قســم غذاها را هم باید 
میان فقرا، نیازمندان و کسانی که به 
هر دلیل بر سر سفره حاضر نشده اند، 
پس از چیدمــان زیبــا و محترمانه 

تقسیم کرد.

از هر طرف حساب کنیم، 
برطرف کردن هرگونه 
آلودگی محیطی پس از 

جمع کردن سفره اطعام، بر 
عهده پاکبان عزیز محله 
نیست و برگزارکنندگان 
مراسم می بایست خود 
آستین ها را باال زده و 

محله را پاک سازی کنند



   46

کتاب تبلیغ دین
شماره 51

نگاه

ملِس نیکی ها 
با دستان کوچک

دکتر الهام درستیان
روان شناس

نگاهی به چگونگی آماده سازی کودکان
و نوجوانان برای ماه مبارک رمضان 

انســان به دلیل آن که جســم، روان 
و عواطفش همــواره در معرض افکار 
آسیب زننده، احساســات مخرب و 
آلودگی های محیطــی قرار می گیرد و 
ناخودآگاه آلوده می شــود، همواره در 
طول زندگی  نیاز بــه دوره هایی برای 

پاک سازی دارد.
از منظر دین اسالم، این دوره پاک سازی، 
ماه مبارک رمضان اســت که بر اساس 
روایات حتی تعبیر ماه خودسازی را هم 
با خود به همراه دارد. از منظر جسمی، 
در نظر گرفتن رژیــم غذایی و کاهش 
وعده های غذایی و حتی تنظیم خواب 
انسان موجب خودسازی هایی می شود 
که اثبات آثار آن جــدای از این که در 
مقاالت علمی متعدد آمده اســت، در 
احواالت فردی هر فرد روزه دار هم قابل 
مشاهده است. روزه داری، پاک سازی 
جســمی و در حقیقت، تعادل جسمی 
را در اعمال انســان فعــال می کند و 
محدودیت هایــی که فــرد، آزادانه 
برمی گزیند، موجبات فرایند خودسازی 
او را فراهم می سازد. تجلی خودسازی 
در جنبه ذهنی و روانی اش به گونه ای 
است که انسان تفکیکی میان زیبایی ها 
و زشتی های جهان خود قائل می شود. 
فرد روزه دار به آن چه بد است و خوب 
نیست و نازیبا است، فکر نمی کند. او 
از منظر ذهنی، روی زیبایی های عالم 
هســتی، نیکی و افکار خوب تمرکز 
می کند و آنها را خودآگاه و ناخودآگاه 
تقویت می کند و این تغییری در یک ماه 

برای تمام فصول زندگی اش است.
با این مقدمه به ســراغ مبحث اصلی 

می رویم.
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رمضان فرصت خودشناســی و تغییر 
شما است. شــما نیاز داری که در ماه 
رمضان به مبارزه با خواســته هایت که 
احتمال دارد خواســته های به جایی 
هم نباشــند، برخیزی و بایســتی و با 
آنهــا مقابله کنی. اگر یــاد گرفتی که 
با خواســته های درونی ات که نابه جا 
است، مقابله کنی، می توانی روزی در 
جنگ های بیرونی هم پیروز باشــی، 
یعنی در رقابت های دنیــای مدرن و 
بیرونی هــم می توانی موفق باشــی، 
چون یاد گرفتــه ای در یک جا با آنچه 
نامالیمات است، بجنگی و صبر کنی و 
کوتاه نیایی و مقاومت به خرج بدهی«.

در حقیقت باید به نوجوانان گفت که 
عملکرد روزه در انسان باعث می شود که 
مقاومت او در عرصه های مختلف زندگی 
باال برود و مقاومت و پایداری درونی فرد 
تقویت شــده  و یک شخصیت قرص و 
محکم در درون انســان شکل بگیرد. 
این ادبیات باعث می شــود که دیدگاه 
نوجوان از یک تفکر ساده »من دارم یک 
کاری انجام می دهم و غذا نمی خورم«، 
به سمت بخش های عمیق تری که در 
مبانی دینی درباره فلســفه روزه بیان 

شده است، سوق پیدا کند.

   ج: الگوی رفتاری والدین
در کنار طــرح بیانی موضــوع روزه و 
روزه داری و فلسفه روزه در ماه مبارک 
رمضان، کودکان و نوجوانان به اعمال 
و رفتار والدین هم نــگاه ریزبینانه ای 
دارند و اگر تناقضــی در عمل و رفتار 
آنها بیابند، هیــچ دلیلی برای پذیرش 
حتی سخنانی که با منطق پذیرفته اند، 

نمی یابند.

فراز و نشــیب زندگی را با مثال هایی 
هم چون سرباالیی و ســرپایینی یک 
جاده تبیین کرد و نیاز به اصل تاب آوری 

را برای او بازگو نمود. 
3- اصل همدلی

تبیین ماه مبارک رمضان برای کودک 
و آماده سازی او برای این ماه را می توان 
در مفاهیم بی شــمار نهفتــه در بطن 
مناســبات و ســنت های این ماه هم 
انجام داد. ســفره افطار و جمع شدن 
همه اعضای خانواده بر سر آن، می تواند 
مفهوم همدلی و هماهنگی خانواده و 
مشارکت در زیســتن در کنار اعضای 
خانواده را در ذهن کــودک جای گیر 
کند. شاید فرصت تبیین مستمر چنین 
مفهومی با توجه به اشتغاالت روزمره در 

طول سال به راحتی امکان پذیر نباشد.

  ب: طرح موضــوع ماه مبارک 
رمضان برای نوجوانان

اگر بــرای کودکانی که به ســن روزه 
گرفتن نرســیده اند، طرح این مباحث 
با ادبیاتی کودکانه و با هدف آماده سازی 
آنها بــرای درازمدت انجام می شــود، 
برای نوجوانانی که در سن روزه گرفتن 
هستند، این مفاهیم می بایست با ادبیات 
متناسب این سنین طرح شود تا فرزند 
اقناع گردد. عالوه بــر موضوع ادبیات، 
دادن اعتماد به نفــس به نوجوانان هم 
برای انجــام این وظیفه دینی بســیار 

اهمیت دارد.
به این ادبیــات دقت کنیــد: »ببین 
پسرم! یکی از نشــانه های بلوغ و یکی 
از نشانه های رشد شما، در پذیرش این 
نکته اســت که در زندگی ات همیشه 
نیاز به خودشناسی و تغییر داری. ماه 

   الف: تفهیم معانی ماه مبارک 
رمضان برای کودکان
1- اصل تعویق لذت

برای ارائــه ایــن برداشــت از فصل 
خودسازی به کودکان، والدین نیازمند 
یک ادبیات اقناع کننده هستند. برای 
کودکانی که قــادر بــه روزه گرفتن 
نیستند، می توان غذا نخوردن در روز 
را این گونه توضیح داد کــه دلیل غذا 
نخوردن فرد در ماه مبــارک رمضان، 
محرومیت از نعمات الهی نیست، چراکه 
خداوند این نعمات را برای اســتفاده و 
لذت بردن انسان آفریده است. این عدم 
استفاده از غذا در روز به معنای تعویق 
لذت است. این در حقیقت تفاوت میان 
انسان و حیوان اســت. انسان می تواند 
لذت ها را بنا به دالیل مختلف عقلی به 

تعویق بیندازد. 
دالیل این غــذا نخــوردن در روایات 
مختلفی آمده است که همگی تربیتی 
هســتند و قابل انتقــال. مثل درک 
احواالت فقرا و سالمتی جسم و روح و 
غیره. به هر صورت تعویق لذت ها یکی 
از مهم ترین مباحث روان شناسی است 
که انســان در زندگی خود نیازمند آن 
خواهد شد، چراکه در پاره ای از اوقات، 
او می بایست خود را از بعضی لذت های 
کوتاه مدت محروم کند تا به لذت های 
بلندمدت تری دست یابد و در نتیجه از 

رنج های بلندمدت تری در امان بماند.
2- اصل تاب آوری

دومین دلیلی که برای کودک می توان 
ذکر کرد، اصل تاب آوری است. روزه دار 
با روزه خود و در فرایند خودسازی خود، 
تحمل خود را برای شرایط غیرمترقبه 
زندگی باال می بــرد. باید برای کودک، 
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 دســت هایش را تــوی 
موهایش برد و آرام از روی 1

پیشانی اش مرتبشان کرد. عباس 
سینی را توی دست هایش گرفت. 
عرق های پیشــانی اش را، اما مادر 
پاک کرد. چه پســر رشیدی دارد، 
دلش ریخت وسط سینی. مادر این 
کاسة آخر را به زور گوشة سینی جا 

داد.
ببر در خانة معصومه خانم، ســالم 

برسانی ها...
خانة معصومه خانم آن طرف خیابان 
است و عباس دل توی دلش نیست. 
این کاسه آخر را بدهد و خیالش از 
بابت نذری امسال سر بخورد سمت 
مســجد و بچه های هیئت و تولد 

مهربان ترین امامان.
... خیابــان... صدای جیــغ ترمز... 

سینی نذری توی هوا... عباس زمین 
خورده... کاسة آخر... .

مــادر نگاهش را پاییــن انداخت، 
اشک پهنای صورتش را پایین آمد 
و برگه را امضا کــرد. حاال کلیه ها و 
کبد عباس توی بدن سه بیمار دیگر 
مهربانی می کردنــد. نذر عباس ادا 

شده بود و مهربانی ها تقسیم.

 دست هایم را توی جیبم 
می کنم و راه می افتم. دم 2

دمای غروب اســت. حاالست که 
دیگر صدای »ربنا« بزند توی سرم و 
بپیچم توی کوچه ای که می رسد به 
میدان. این لحظه هــای دم افطار 
عجیب آرامشی دارد. بغض می کنم 
ناگهان و رضا را می بینم که توی پیچ 
به من لبخند می زند. بی هوا دستم را 

والدین باید با دقت بســیار زیاد، قائم 
بــه آداب رفتاری ماه مبارک باشــند 
و از غیبت و هر معصیتی کــه روزه را 
بر اســاس مبانی دینی بی اثر و باطل 
می کند، بپرهیزند تــا بتوانند به فرزند 
خــود بگویند کــه این مــاه، فرصت 
خودسازی است و خودســازی تنها و 
صرفاً نخوردن غذا برای چند ســاعت 
نیست. اگر ماه مبارک برای کودکان و 
نوجوانان فرصتی برای نیک اندیشی و 
نیک رفتاری در جهت کســب رضایت 
خداوند شد، طبیعتاً در کوران تغییرات 
جهــان، مفهومی ثابــت در ذهن آنها 
خواهد ماند و اگر در معنای حداقلی و 
بی تفاوت با سایر ایام سال، به خصوص از 
نقطه نظر رفتاری و روحی ثبت شد، در 
گذر زمان و هجوم افکار مختلف، امکان 
تقید به همان معنای حداقلی هم برای 

او از میان خواهد رفت. 

  نتیجه
ماه مبارک رمضان فرصتی برای گره 
زدن تمام نیکی های عالم با شخصیت 
کــودک و نوجوان اســت. نیکی ها، 
لذت بخش تریــن احساســات را در 
آنها ایجاد می کنند و به محض لمس 
و احساس کردن آنها در این ماه، آنها 
می توانند برای همیشه نیکوکارترین 
و باایمان ترین افراد به خدای نیکی ها 
باشــند. این فرصتی برای والدین و 
فرزندان به صورت هم زمان است و هر 
دو می توانند توأمان به لمس نیکی ها 
دســت یابند. برای این مهم، کافی 
است در تمام طول روزهای بلند ماه 
مبارک، به نیکی ها و خدای نیکی ها 

فکر کنیم.

نذر کریم 
اهل بیت)ع(

دربارۀ نذری های نیمۀ ماه رمضان

هادی قربانی
 فعال فرهنگی
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نذر کنند و به هنگام گشــایش و رفع 
گرفتاری، به ادای آن بپردازند. گاهی 
اما رسم نیســت. نه اینکه نباشد، نه، 
گاهی همین که کسی بخواهد مهربانی 
کند و یاد و روش کریمان را زنده نگاه 

دارد، از آنچه دوست دارد می بخشد.
این اســت که می بینی طعم نذری ها 
تفــاوت دارد. انــگار بعضي هــا واقعاً 
خوشمزه تر است. عطر دیگری دارد، 

بوی بهتری.
چه کسی می تواند ادعا کند قیمه هایی 
کــه در روضه های امام حســین)ع( 
خورده، با غذای خانه شــان یکی بوده 
است. انگار که مهربانی در جان تک تک 
دانه های برنج هایش به طور مساوی 

تقسیم شده باشد.
این اســت که گاهی چنــد خیابان 
گشته ام و گشــته ایم برای یک قاشق 

حســنین)ع( بیمار شده اند. 
مادر نگران است. پیامبر)ص( 3

می گوید: نذر کنید تــا بچه ها خوب 
شوند. همة خانواده روزه مي گيرند؛ سه 
روز. علی)ع( مقداری جو تهیه می کند 
و مادر نانی می پزد برای افطار. روز اول 
وقت غروب، فقیری در می زند و اهل 
خانه ســهم افطارشــان را به او هدیه 
می دهنــد و بــا آب روزه شــان را 
می گشــایند. روز دوم و ســوم هــم 
مهربانی شان بیش از آن است که خود 
را بر آنکه دِر خانه شــان زده، ترجیح 
دهند. پیامبــر ماجــرا را می فهمد، 
برایشان دعا می کند و از آسمان مائده 

برای اهل این خانه می رسد.

 رســم اســت کــه وقــت 
گرفتاری ها، چیزی یا کاری را 4

می گیــرد. چند قــدم بی آنکه حرفی 
بزنیم تا نانوایی پــدرش راهم می برد. 
صف شلوغ تر از همیشــه است، روی 
شیشه نوشته اند نذر کریم اهل بیت)ع(. 
نیمة ماه رمضان همیشه اصفهانی ها 
سر سفرة او مهمانند. نانوایی ها با کمک 
خیرین، ســفرة نذری امام حسن)ع( 
پهن می کنند و همة شــهر بر سر این 
سفره می نشینند. همة کوچک و بزرگ 

این شهر.
روی نوشــتة نذر کریم اهل بیت)ع( 
قفل می شوم. مهربانی رضا که دستم 
را دوبــاره محکم می گیــرد، بغضم را 
بیشتر می کند. دست خودم نیست، به 
مهربانی حساسیت دارم. بی هوا گریه 

مي كنم:
آیا به گدای شهر جا خواهی داد؟

با دست خودت به ما غذا خواهی داد؟
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نذری. نه که گرســنه بوده ایم و دنبال 
غذا، که گرسنه بوده ایم و تشنة محبت 

و هوای مهربانی و طعم نذری.

 پیرمرد تــوی پیچ کوچه گم 
می شــود. قدم هایم را تندتر 5

می کنم. باران می خورد توی صورتم. 
ابری نیست اما... باران شدت می گیرد. 
پرچــم هیئــت را که می بینــم آرام 
می شــوم. پیرمرد کفش هــا را دم در 
جفت می کند. کفش های همه را. نذر 
هر ساله اش است. وارد می شوم و توی 
حیاط کنار حاج مرتضی می نشینم. با 
دستش اشاره می کند که سینی چایی 
را دور بگردانــم. حــاج مرتضــی 
سال هاســت چایی ریز هیئت است. 

یعنی نذرش همین است.
رســم بود که بعضی نــذر می کردند 
و اســتکان های چایــی هیئــت را 
می شســتند. کارشــان همین بود؛ 
یعنی تمام ســال نذرشــان این بود و 

دلخوشی شان که سهمی دارند در این 
سفرة گســتردة مهربانی. چقدر دلم 
تنگشان است که این لیوان های یک 

بار مصرف هوای آن روزها را.
6. ســفره انداخته اند وســط حیات. 
رسم اســت که برای سفرة نذری امام 
حسن)ع( همة وسایل سفره سبز باشد. 
رسم اســت دیگر. مهم اما این است 
که همه سر این سفره مهمان باشند. 
خیلی وقت ها سفره امام حسن)ع( را 
که می بینم، بی دلیــل بغض می کنم. 
این همه ســفره انداخته می شــود و 
ســپاهیان امام، وقت جنگ ســفرة 
معاویه را چرب تر می یابند. مگر نه این 
است که سفره بهانه است و چشم های 
مهربان امام کفایــت می کند از دنیا و 

آخرت.
رســم اســت که وقت تولــد از این 
حرف ها نباشد، من اما نذری را بهانه 
می دانــم؛ بهانــه ای بــرای مهربانی 

کردن. سفره امام حســن)ع(، سفره 
حضرت رقیه)س(، سفره ابالفضل)ع(، 
نذری های محرم و ماه رمضان، همه و 
همه بهانه هایی بوده اند برای تقسیم 
کردن مهربانی میان مردمان خسته 
و نه لزوماً گرســنه. که مگر نه اینکه 
خــود اهل بیــت)ع( هــم این گونه 
می خواســتند؟ مگر نــه اینکه کریم 
اهل بیت)ع( با آنکه دشنامش داد نیز 

چنین کرد، تا این رسم بماند.
نیمه های مــاه رمضــان در جاهای 
مختلف ایــران، رســم های مختلفی 
برای نذر امام حســن)ع( برپاســت. 
رسم است که دلشــان که برای کسی 
تنگ می شــود، به بهانــه ای پیغامی 
می فرســتند و یاد یار مهربان را زنده 
می کنند. شاید راز رسم مهربانی این 
روز و نذری روزهای دیگر هم همین 
اســت؛ که با کریمان کارها دشــوار 

نیست.

سفره امام حسن)ع(، 
سفره حضرت رقیه)س(، 

سفره ابالفضل)ع(، 
نذری های محرم و ماه 
رمضان، همه و همه 

بهانه هایی بوده اند برای 
تقسیم کردن مهربانی 

میان مردمان خسته و نه 
لزومًا گرسنه



چتر حمایت برسر تولید
 و کاالی وطنی

من را به بیراهه 
هل نده!

کاله بیگانه دوختن
 نه کار عقالست

رهبر انقالب در پیام نوروزی سال 1397 حمایت از کاالی ایرانی را به عنوان شعار سال اعالم کردند. در سال های قبل نیز ایشان 
بر حمایت از تولید و کار و سرمایه ایرانی تاکید کرده بودند. حاال و با این فراخوان دوباره، ایشان غیر از مسئولین و متولیان تولید 
درکارخانه جات و کارگاه ها، آحاد ملت را نیز به طور مستقیم مورد خطاب قرار داده اند. به امید اینکه نگاه  تک تک افراد جامعه 
به دستان توانمند جوانان ایرانی دوخته شود نشریه شبستان اندیشه پرونده ای در باب کاالی ایرانی تقدیم حضورتان می کند.
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شاید امروز پس از سال ها حرف، بحث و خبر در جامعه، کمتر کسی بتواند پاسخی صحیح و درخور به پرسش »اهداف 
اقتصاد مقاومتی چیست؟« بدهد. چرا که در تمامی سیاست های کالن در حوزه های مختلف فکری، سیاسی و اقتصادی، 
طی کردن فاصلۀ حرف تا عمل، نیاز به ساختاری دارد که عجالتاً در اقتصاد مقاومتی، خبری از آن نیست. متخصصان در 

ذکر اهداف اقتصاد مقاومتی به موارد زیر اشاره کرده اند:
9ـ کاهش وابستگی شدید بودجۀ ساالنۀ 
کشــور به درآمدهای حاصل از فروش 

نفت خام.
10. ایجــاد شــرایطی نســبتاً پایدار، 

اقتصادی ایمن و مقاوم و خودکفایی.
11. و...

    استقالل اقتصادی چیست؟
اقتصاد مقاومتی و ذکر اهداف جزئی آن 
که می تواند تا صد مورد دیگر نیز ادامه 
یابد، در نهایت دو هدف کلی وابسته به 
یکدیگر هستند؛ اســتقالل اقتصادی و 
به تبِع آن، اسقالل سیاسی که باید ثمرۀ 
تماِم آنچه در این زمینه از حرف تا عمل 

است، باشد.
استقالل اقتصادی به معنی خودبسندگی 

در رفع نیازهای اساســی و جلوگیری از 
سلطۀ کشورهای دیگر بر اقتصاد بومی 
است. از مهم ترین شاخصه های استقالل 
اقتصادی، عدم تأثیرپذیری گسترده از 
نوسانات و بحران های اقتصادی در سطح 
جهان، ثبات ارزش پول و نداشتن اقتصاد 

تک محصولی است.1
نکتۀ مهم بحث، اســتقالل سیاسی و 
استقالل اقتصادی برای کشورهای در 
حال توسعه اســت. استقالل اقتصادی 
نــه تنها پیونــدی عمیق با اســتقالل 
سیاسی دارد، بلکه شرط الزم برقراری 
آن، استقالل سیاسی اســت. به دنبال 
گذر از ســطح خاصی از بلوغ استقالل 
سیاسی، زمینۀ رشد استقالل اقتصادی 
نیز فراهم می گردد. متقاباًل در سطوح 

راهی که باید رفت
دربارۀ تعریف استقالل اقتصادی بر مبنای اقتصاد مقاومتی

1. فعال سازی بخش خصوصی به عنوان 
موتور و محرک اصلی رشد اقتصادی و 

صنعتی کشور.
2. استفادۀ بهینه از منابع انسانی و اعمال 

مدیریت کارآمد.
3. حمایت از تولید ملی.

4. حمایت از کار و سرمایۀ ملی.
5. محدودســازی اقتصــاد دولتــی و 

آزادسازی اقتصاد.
6.  مردمی کــردن اقتصــاد از طریــق 
میدان دادن به فعاالن بخش خصوصی 

و رفع موانع و مشکالت.
7. فرهنگ سازی اولویت تولید بر واردات 

و خرید کاالی داخلی.
8. کاهش سطح بی کاری و ایجاد اشتغال 

پایدار.

محمدکاظم ساکت پور
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ایرانی و خریــد کاالی ایرانی توســط 
شهروند ایرانی و حمایت از فرایند فوق 
توســط حاکمیت، ارزش افزودۀ مورد 
نظر را برای اقتصاد فراهم می آورد تا به 
واسطۀ آن، در سطوح باالتر، مقاوم سازی 
دیوارۀ اقتصاد کشور و در نهایت، استقالل 

اقتصادی به دست آید.
بدون اهتمام به ســرمایه گذاری ایرانی 
و تولید، خرید و مصــرف کاالی ایرانی، 
علی رغم استقالل سیاسی، توان اقتصادی 
کشــور مصروف ارتزاق نیــروی کار و 
ســرمایه دار و به طور کلی بازار و اقتصاد 
کشور خارجی خواهد شــد. در چنین 
شــرایطی دفاع از حدود و ثغور مرزهای 
جغرافیایی و فرهنگــی و روابط بر پایۀ 
عزت سیاسی و دیپلماسی فعال کشور، در 
گرو عوامل داخلی نخواهد بود. در بزنگاِه 
سیاسی، یک تحریم و یا حتی یک تهدید 
لفظی در مذاکرات ســنگین سیاسی، 
چنان بازار داخلی را ملتهب خواهد کرد 
که ورق را به سود آنها برخواهد گرداند. 
جامعۀ ایران، نمونۀ چنین مسائلی را به 
وفور در طی دهۀ گذشــته شاهد بوده و 
راهی جز تالش تولید کنندۀ ایرانی برای 
تولید با کیفیت تر، تالش مصرف کنندۀ 
ایرانی برای مصرف کاالی ایرانی و تالش 
دولت برای حمایت از این فرآیند، باقی 
نمانده است. نتیجۀ عدم تالش هر کدام از 
این ارکان سه گانه در فرایند تحقق شعار 
سال، شکست تالش های دو جزء دیگر 

خواهد بود. 

   پی نوشت
)1( روزبهان، محمود: »اقتصاد چیست«، تهران: 

نشر آفتاب، چاپ ششم: 1385، ص56.
)2( تقی زاده انصاری، محمد: »مجلۀ دانشــکده 
حقوق و علوم سیاسی«، دورۀ 49،- شماره پیاپی 

779، پاییز 1379، ص96.

فضــای  مقاومتــی،  اقتصــاد  در 
سرمایه گذاری برای ســرمایه دار ایرانی 
باید از طریق تســهیل فرآیند و ایجاد 
ضمانت های محکم بازگشــِت سرمایه 
ایجاد شود. ســرمایه گذار خارجی نیز 
در چارچوب هایی از قبیل اســتفاده از 
نیروی کار داخلی، تعهد انتقال تکنولوژی 
به داخل کشــور و... در این بخش مورد 
حمایت خواهد بود. البته همواره اولویت 

با سرمایه گذار ایرانی است. 
توجه به نیروی کار ایرانی و ایجاد اشتغال 
پایدار نیــز در فرآِیند فــوق، به منظور 
مشارکت تعداد بیشــتری از جمعیت 
کشور در عرصۀ فعالیت اقتصادی است. 
جدای از مباحث آفات بی کاری و...، دست 
داشتن تعداد بیشتری از افراد در فرآیند 
فعالیت اقتصــادی، از انحصار داخلی و 
خارجی در این عرصه جلوگیری می کند 
و در بزنگاه های سیاســی و اقتصادی، 
اقتصاد کشور را مســتقل از تمایالت و 

تحریم ها می سازد.
کاهش تأثیر پذیری اقتصادی، همان هدف 
اصلی اقتصاد مقاومتی یعنی اســتقالل 
اقتصادی را تأمین می کند. توجه به ایجاد 
گردش ســرمایه در بازار داخلی و ایجاد 
فضایی بــرای ارزش افزودۀ اقتصادی در 
کشور، از راه های دست یابی به این مهم 
است. ارزش افزودۀ اقتصادی در کشور، 
در عواملی چون افزایش تولید خالص و 
ناخالص ملی، ایجاد بازار کار برای نیروی 
کار ایرانی و حمایت از تولید ملی و امثال 
آن است. درست در همین نقطه که مرکز 
ثقل تحقق اســتقالل اقتصادی است، 

موضوع کاالی ایرانی طرح می شود.

  گردنۀ سخت خرید کاالی وطنی
تولید کاالی ایرانی توسط تولید کنندۀ 

مختلف توســعۀ اقتصادی، شدت رشد 
استقالل و توسعۀ سیاسی متفاوت است؛ 
هر اندازه سطح توسعه یافتگی کشورها 
پایین تر باشــد، تجربۀ مــردم آنها در 
کسب استقالل سیاسی کمتر است و هر 
مقدار در استقالل سیاسی کم تجربگی 
بیشتر مشهود باشد، آشــنایی مردم با 
استقالل اقتصادی، کم مایه تر خواهد بود. 
بنابراین، رابطه ای که بین توسعه یافتگی 
و استقالل در وجوه سیاسی، اجتماعی و 
اقتصادی برقرار است، به شکل معادله ای 

خطی می باشد.2
بر این اساس، اقتصاد مقاومتی در چنین 
چارچوبی هدف خــرد و کالن خود در 
استقالل سیاســی و اقتصادی را دنبال 
می کند. اما تحقق این استقالل در چه 

فرآیندی خواهد بود؟ 

  جادۀ استقالل اقتصادی از کدام 
سو می گذرد؟

اقتصاد مقاومتی، دامنۀ تأثیرات اقتصاد 
جهانی بر اقتصاد کشور را به میزان قابل 
توجهی کاهش می دهد که البته این به 
معنای قطع ارتباط اقتصادی با دنیا نیست. 
در عرصۀ سیاست، چنین مدلی پس از 
انقالب تا حدودی پیاده شده و علی رغم 
دیپلماسی فعال در اکثر سال ها، میزان 
تأثیرگذاری سیاســت های قدرت های 
جهانی بر سیاســت داخلی، مهار شده و 
به عدم تعامل با قدرت ها - به جز آمریکا- 
هم نیانجامیده است. بنابراین در اقتصاد 
مقاومتی، »کاهش تأثیرپذیری اقتصادی 
در عین تعامل« مد نظر است. این کاهش 
تأثیرپذیری اقتصادی در فرآیند توجه به 
سه عامل ایجاد می شود؛ توجه به سرمایۀ 
ایرانی، توجه به نیروی کار ایرانی و توجه 

به ایجاد گردش سرمایه در بازار داخلی.
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پردۀ اول
صادرات جهانی1

چینی ها ملت عجیبی بودند و هستند 
اما نه به قدر ایرانی ها! اهلی کردن کرم 
ابریشــم و پرورش آن، اقتصاد چین 
را در مســیر صادرات قــرار می دهد. 
محموله های آنها از ابریشــمی ترین 
جادۀ جهــان به ایران می رســد. هنر 
ایرانی، ابریشم چینی را به محصولی 
بی نظیــر تبدیل می کنــد و به چین 
بازپس می فرستد. فرآیند عجیبی که 
آرتور پوپ -مــورخ آمریکایی- آن را 

این گونه شرح می دهد:
»الیاف و پارچه های ابریشمی زیادی از 
چین به ایران وارد شد و بافندگان ایرانی 
برای نخستین بار، طرح های پیچیده ای 
را روی پارچه های چینی می دیدند كه 
فن بافــت آنها تا آن روز برای ایشــان 
ناشناخته بود و تقلید سادۀ این طرح ها 
روی دوك های بافندگی ایران، عملی 
نبود... آنان برای چیره  شــدن به این 
دشواری، نخست تار ابریشم را تابیدند 
تا مانند تار پشم، كاماًل سفت گردد و به 
صورتی كه حالتی فنری گرفته، آن را به 

كار برند...«1

ایــن تنها شــرق نبود کــه مدهوش 
هنر و صنعــت ایرانی بــود، پلوتارک 
یونانی می نویسد: »از جمله كاالهای 
صادراتی اشكانیان به روم، پارچه های 
ابریشمی بوده است كه در ممالك روم 
و آفریقای شــمالی به بهای گزافی به 
فروش می رفته است.2 از چینی ها برای 
عبور ابریشم گمرک هم می گرفتیم. 
راولنن -مورخ رومی- می نویسد: »در 
زمان ساسانیان، قالی و قالیچه و انواع 
منسوجات ابریشمی از ایران به دیگر 
كشورها مخصوصاً روم حمل می شده 
و ابریشم چین نیز از راه ایران به مغرب 
زمین می رفته است. ایرانیان حتی حق 
گمركی كه در آن زمان »به حق راه« 
معروف بوده است را از بازرگانان چینی 
اخذ می كرده اند.3 صنعت بافندگی تنها 
یکی از صنایعی بود که ایرانی ها در آن 
به منتهی درجۀ ترقی رسیده بودند و 
مورخان، خریداران فــراوان آن را در 

اروپا و سایر مناطق دنیا ذکر کرده اند.

پردۀ دوم
تاراج منابع ملی 2

مرزهای کشــور، باز و چشم و گوش 

مردم پر از هیمنۀ تمدن تازه به دوران 
رســیدۀ غرب شــده اســت. دیگر از 
صادرات خبری نیســت و در مقابل، 
کشور از کاالهای اجنبی پر شده است. 
در این گیــر و دار، افت وحشــتناک 
قیمــت نقره -که پــول رایج مملکت 
است- باعث نارضایتی همه شده است. 
ضعف و ناتوانی دولت، باعث حضور و 
نفوذ گستردۀ ممالک قدرتمند اروپایی 
در ایران شده و بر خالف این بازار، بازار 
چپال و غارت انگلیس و روســیه، داغ 
داغ است. بازار ســفرهای ناصرالدین 
شــاه، حتی از بازار چپاول هم داغ تر 
اســت و به قول رندی از رندان، شــاه 
سفرۀ چپاول را در همین سفرها و برای 
همین سفرها پهن می کند. شاه بی نوا 
که پول ســفر هم ندارد، برای تأمین 
هزینۀ سفرهای خود به اروپا، با اعطای 
امتیاز انحصاری تجارت توتون و تنباکو 
موافقت، پس از بازگشــت بــه ایران، 
قرارداد با تالبوت انگلیســی را امضا و 
امتیاز تجارت توتون و تنباکو را به مدت 
پنجاه سال به او اعطا کرده است.4 در 
شهر، بلبشویی برپا اســت. علما وارد 
کارزار اعتراضات مردم شده اند و از هر 

سه پرده از پشِت پردۀ استقالل
کیا فخر

کارشناس ارشد تاریخ ایران
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حاال چشمش بازتر شده است را برای 
حمایت از آن، تشــویق کرد و از این 
طریق، کاالهای بیگانه را تحریم نمود.

دغدغۀ آغازین کار، از نیمۀ اول ســال 
1316 ه . ق. و در خطبه های مرحوم 
آقا نجفی در مســجد جامع سلطانی 
در اصفهان آغاز شد؛ آنجا که ایشان از 
مردم خواست به مصرف کاالی داخلی 
و خودداری از مصرف کاالی خارجی 
روی آورند.7 تأثیر آقا نجفی در اجرای 
این اقدام، چنان اســت کــه روزنامۀ 
»ثریا« ایشان را ســرآغاز تاریخ ترقی 

ایران معرفی می کند.8
»شرکت اسالمیه«، نام شرکتی تجاری 
بود که توســط علما و تجار ایجاد شد 
تا در جریان نهضت تحریم تنباکو، به 
خودکفایی ملی و بی نیــازی کاالیی 
از خارجه برســد.9 در ابتدا کار اصلی 
شرکت، داد و ستد منسوجات اصفهان 
و داخلۀ ایران و تهیۀ مقدمات تأسیس 

از عهده برنمی آید، من -به خواســت 
خدا- آن را برهم می زنم.

میرزای شــیرازی بــرای برهم زدن 
قــرارداد، فتــوا می دهد: »بســم اهلل 
الرحمن الرحیم، الیوم استعمال تنباکو 
و توتون، بِأِی نحٍو کان، در حکم محاربه 
با امام زمان)عج( اســت. حرره األقل 

محمدحسن الحسینی«6

پردۀ سوم
تولید داخلی3

بعد از قیام تنباکو و فتــوای میرزای 
شیرازی، دو مجتهد اصفهانی -حاج آقا 
نوراهلل و آقا نجفــی قوچانی- یک قدم 
به جلو برداشتند و به این فکر افتادند 
که عالوه بر نفی کاالها و منســوجات 
خارجی -که بازار را پر کرده اســت- 
می توان امکانات داخلی را جهت تولید 
کاالی داخلی، بسیج نموده و با ابتکار 
ایرانی، به تولیــد پرداخت و ملتی که 

گوشۀ کشور، صدای اعتراض به گوش 
می رسد. در اصفهان، تولیدکنندگان 
تنباکو، محصوالت خود را یا به آتش 
کشیدند و یا در بین فقرا تقسیم کردند 
و از معامله با کمپانی رژی، خودداری 
ورزیدند. در تهران روی در و دیوار شهر 
پر شده از اعالمیۀ »به چه حقی خرید 
و فروش تنباکویی که خریدار و مصرف 
کنندۀ آن ایرانی است، به بیگانه واگذار 
شده است؟«5 میرزای شیرازی)ره( هم 
از عراق، صدای مردم را شنیده است و 
به شاه نامه فرستاده و پاسخ شاه -که 
از دادن امتیاز پشــیمان شده- قانع 
کننده نبوده است. گفته شده که شاه 
به میرزا گفته که الغای قرارداد از نظر 
اروپایی ها، بی اعتبار شــمرده شدن 
امضای پادشــاه به حســاب می آید و 
خالصه، ناتوانی دســتگاه حکومت را 
از این کار، به میرزای شیرازی رسانده 
است. میرزا هم گفته است: اگر دولت 
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کارخانۀ ریسمان ریسی بود.10 
اینها در زمانی رخ می دهد که 
معاملۀ کاالی فرنگی، اساس 
تجارت، کار خرید و بازار ملت 
را شــکل  داده اســت و این 
هم متأثر از نفوذ اقتصادی، 
فرهنگی و سیاسِی فرنگی ها 

است.
در واقع، تأســیس شرکت 
اســالمیه در امتداد حرکت 

علما در نهضت تحریــم تنباکو قابل 
درک است که با این حرکت، از جنبۀ 
ســلبِی تحریــم کاالی خارجی، به 
سوی رویکرد ایجابِی تولید و مصرف 
کاالی ایرانی حرکت کرد. حمایت از 
شرکت اســالمیه، به جایی رسید که 
آیت اهلل آخوند خراســانی، در نامه ای 
به مظفرالدین شــاه، وی را دعوت به 
حمایت از این شــرکت کرده است و 
آیات  عظام سید محمدکاظم یزدی، 

مال محمدحسن مامقانی، مال عبداهلل 
مازندرانی، حاجی میرزا محمدحسن 
نوری، حاج آقا صدراصفهانی و برخی 
دیگر از علما، در نامه های جداگانه، از 
تأسیس این شرکت حمایت کردند و 
آن را برای مسلمین ضروری تشخیص 

دادند.11
هرچند فعالیت شــرکت اســالمیه 
در آغاز معطوف به صنعت نســاجی 
بود، اما نیازهای متنــوع مردم و اقبال 

عمومی آنها به این شرکت، 
باعث شــد وارد بخش های 
دیگــری، از جملــه ایجاد 
مدرسه، بیمارستان و حتی 
راه آهن شود. کاال های شرکت 
اســالمیه با حجم زیادی به 
مناطــق مختلــف صــادر 
می شــد. تا جایی که در هر 
منطقه، شــخصی عهده دار 
امور مربوط به خرید و فروِش 
کاالهای شــرکت بود و وکالت آن را 
برعهده داشت. نمایندگی شرکت در 
باکو، با حاج زین العابدین تقی اف بود. 
در بمبئی حاجی  سلطانعلی شوشتری، 
در مصر میرزا محمدجواد مشــکی و 
علی محمدخان کاشانی نمایندۀ شرکت 
بودند. در مســکو نیز میرزا نعمت اهلل 
کاظــم و حاجی سیدحســن افندی 
-تجار اصفهانی- بودند.12 تأثیرگذارِی 
شرکت اسالمیه چنان کارگر افتاد که 
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در ایران 1864ـ  1914، پژوهشــی دربارۀ 
امپریالیسم«، ترجمۀ منوچهر امیری، تهران: 

کتاب های جیبی، 1354، ص232 و 233.
)5( کرمانی، ناظم االسالم: »تاریخ بیداری 
ایرانیــان«، تصحیح علی اکبر ســعیدی 

سیرجانی، ج1، ص231.
)6( زنجانی، محمدرضا: »تحریم تنباکو«، 

حسین مصدقی، 1333، صص58 -66.
)7( روزنامــۀ حبل المتیــن )1316(، 

شمارۀ 20.
)8( نجفی، موســی: »اندیشۀ سیاسی و 
تاریخ نهضت حاج آقــا نوراهلل اصفهانی«، 
تهران: مؤسســۀ مطالعات تاریخ معاصر، 

1378، ص41.
)9( همان: ص31.

)10( محبوبی اردکانی، حسین: »تأسیس 
مؤسســات تمدنی جدید در ایــران«، به 
کوشــش کریم اصفهانیــان و جهانگیر 
قاجاریه، نشــر دانشــگاه تهران، 1368، 

ص94.
)11( روزنامۀ ثریا )1317(، ســال دوم، 

شمارۀ 13.
)12( نجفی، موسی: پیشین، ص35.

)13( روزنامۀ الهالل، شــمارۀ دهم، دهم 
جمادی اآلخر 1317.

حواسمان نبود که اســتعمار با نقاب 
دیگری می آِید. در میان حواس پرتی 
ما، چندسالی است حدیث استقالل از 
جبهه به بازار کشیده شده است. اینجا 
دیگرســالح، تفنگ و توپ و خمپاره 
نیست. اینجا نمی توان با سالح دیگران 
جنگید، نمی شــود تفنــگ خرید و 
جنگید، نمی شود با ارز کدخدا جنگید، 
اینجا باید مثل بازار سبزه میداِن رشت 
و بازار ماهی فروش های بوشهر، همه 
تولیدکننــده و همــه، مصرف کنندۀ 
تولیدات وطنی باشــند. اینجا باید با 
ریال و تومان ســنگر ســاخت، اینجا 

سالح، کاالی ایرانی است. 

   پی نوشت
)1( اپهام پــوپ، آرتور: »شــاهکار هنر 
ایران«، ترجمۀ پرویز ناتل خانلری، تهران: 
انتشــارات علمی و فرهنگی، چاپ دوم ، 

1380، ص157 .
)2( نعمت اللهی، صمــد: »روش طراحی 
بافت پارچه«، تهران: انتشــارات سروش، 

چاپ اول ، 1373، ص11.
)3( همان: ص 14.

)4( کاظــم زاده، فیــروز: »روس و انگلیس 

وزارت خارجۀ انگلســتان در پی خلل 
در امور آن بود؛ فعالیت های شــرکت 
چنان وسعت گرفت و چنان تأثیرگذار 
بود که رســانه های داخلی و خارجی 
به بازتاب فعالیت های آن پرداختند. 
روزنامه های »حبل المتین«، »ثریا« 
و »حکمت« مــدام فعالیت های این 
شــرکت را رصد می کردند. روزنامۀ 
»الهالل« چــاپ مصر، گزارشــی از 
فعالیت شرکت اســالمیه چاپ نمود 
و از حاج آقا نــوراهلل تجلیل نمود.13 با 
همۀ اینها، توطئه های اســتعمار پیر 
انگلیس علیه شرکت اسالمیه، ادامه 
داشت تا شــاید روح استقالل خواهی 

در نطفه بمیرد.

پردۀ چهارم:
داســتان اســتقالل و 3

خودکفایی اقتصادی
انقالب از بــازار شــروع و در خیابان 
تمام شد. پای اســتعمار و استعمارگر 
بریده شــد. دیگر از کاپیتاالســیون 
خبری نیست که نیست. جنگ، پای 
اجنبی را از این خاک بیرون کشید و 
پایان تلخ صد سال اســتثمار شد. اما 
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  دریکی از مطالبی که در ســطح 
جامعه طرح می گردد، این است که در 
صورت مقابله با فساد، کشور با درآمد 
نفت اداره می شود و به مباحثی چون 
تولید ملی و حمایت از کاالی وطنی 
نیازی نیست. به نظر شما نفت کشش 

چرخاندن چرخ اقتصاد ما را دارد؟

چت حامیت بررس تولید  و کاالی وطنی

رضا طاهایی 
پژوهشگر

بحث حمایت از کاالی وطنی، موضوع اقتصاد روز نیست، بلکه آیندگاِن جامعۀ 
ایرانی هم به طریقی از آن منتفع خواهند شد. تأثیرات کوتاه مدت و درازمدت 
حمایت از کاالی وطنی را با حجت االسالم دكتر سعید فراهانی فرد، اقتصاددان، 
دکتری اقتصاد از دانشگاه تربیت مدرس و استادیار دانشگاه علوم اقتصادی 
تهران به بحث گذاشته ایم که در ادامه، قســمت هایی از این گفت وگو را به 

خوانندگان نشریۀ شبستان تقدیم می کنیم.

گفت وگو با حجت االسالم دکر سعید فراهانی فرد، اقتصاددان و استادیار دانشگاه
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مــا نمی توانیم بر اســاس منظر اول، 
ارتباط خود با جهان را کاًل قطع کنیم و 
دور خودمان دیوار بکشیم؛ چراکه این 
در جهان امروز بــا توجه به ارتباطاتی 
که هست و تکنیک هایی که در تولید 
کاالهای مختلف به کار می رود، شدنی 
نیســت. از طرفی هم اگر بخواهیم بر 
اساس بحث مزیت نسبی عمل کنیم، 
نتیجه  این می شود که ما همواره باید 
صادر کنندۀ مواد اولیه باشیم. بنابراین، 
کشورهایی که در حال توسعه هستند، 
باید یک راه میانــه را انتخاب کنند و 
کاالهای اساســی را که به طور نسبی 
قابلیت رقابت با کاالهای کشــورهای 
توســعه یافته را دارند، خود تولید و به 
تدریج، دایرۀ آن را وســیع تر کنند. از 
دیگر سو، نباید ارتباط خود را با خارج 
قطع کنند و باید صــادرات و واردات 
داشته باشند. در کشور ما، با توجه به 
اینکه هم پتانســیل و نیروی انسانی 
خیلی خوبی داریم و هــم از وضعیت 
اقلیمی و جغرافیایی و منابع خدادادی 
متنوع و سرشاری برخوردار هستیم، 

داریم را خود تولید کنیم و سیاســت 
جایگزینــی واردات را اتخــاذ کنیم 
که این، یک معنا از معانی اســتقالل 

اقتصادی است.
از منظر دیگر، با عقیده بر اینکه ضرورتی 
ندارد که تمام کاالهای مورد نیاز خود را 
خودمان تولید کنیم، می توانیم قسمتی 
از آن را از طریــق واردات تأمین کنیم. 
این نگاه -که از آن با عنوان استراتژی 
توسعۀ صادرات نیز یاد می شود- بحث 
مزیت های نســبی و مطلق را مطرح 
می کند که خالصۀ آن، این اســت که 
کشــورها باید کاالهایی را تولید کنند 
که در آن، مزیت نسبی دارند و کاالیی را 
که در آن مزیت نسبی ندارند، باید وارد 
کنند. استراتژی توسعۀ صادرات، این 
است که ما روی بعضی از کاالهایی که 
مزیت داریم، سرمایه گذاری می کنیم 
و به کشورهای دیگر صادر می کنیم و 
طبیعتاً آن کاالیی را که مزیت نداریم، 

وارد می کنیم. 
این نگاه که خیلی هم در دانش اقتصاد 
طرفــدار دارد، در کشــورهایی کــه 
پیشرفته و توســعه یافته هستند، کارا 
است و با این استراتژی، این کشورها 
از منابع، اســتفادۀ بهینه می کنند و 
اقتصاد خود را تقویت می کنند. اما در 
کشــورهای در حال توسعه، به لحاظ 
اینکه روی بسیاری از عرصه ها مزیت 
ندارند، نتیجۀ این سیاست عمدتاً این 
می شــود که فقط مواد اولیه را صادر 

کنند و همۀ کاالها را وارد کنند.

   با توجه به منابــع و مزیت های 
نسبی، ما در این میان باید به کدام 

منظر متمایل باشیم؟

فکر می کنم پاســخ بدیهی باشد. این 
نظر مثل این اســت که فردی که مال 
قابل توجهی به او به ارث رسیده، خود 
را بی نیاز از کار کردن بداند و تنها از آن 
ارثیه خرج کند و به فکر تمام شدن آن 
نباشد. اگر ما بخواهیم تنها این نفت را 
بفروشــیم و بخوریم، نسل های بعدی 
چه می کنند؟ ما بحثــی تحت عنوان 
عدالت بین نســلی داریم؛ منابعی که 
خداوند در اختیار ما قرار داده، مربوط 
به یک نسل نیســت. همۀ نسل ها در 
آن سهیم هستند. بنابراین، ما موظف 
هستیم به گونه ای از این منابع استفاده 
کنیم که هم خودمان از آن اســتفاده 
کنیم و هم نسل های بعد از آن بهره مند 
شــوند. آیت اهلل جوادی آملی تعبیری 
دارند که می فرمایند نفت درآمد نیست، 
سرمایه است؛ آدم عاقل سرمایه اش را 
نمی خورد، بلکه درآمد حاصل از سرمایه 
را می خــورد. حاال اگــر درآمد نفت را 
صرف زیرساخت ها کردیم، باز توجیهی 
دارد. اما اگر آن را برای مصرف روزمره و 
آنی هزینه کنیم، در برابر نسل های بعد 

و جفایی که به آنها می شود، مسئولیم.

  وقتی از اقتصــاد ملی صحبت 
می کنیم، دقیقًا از چه چیزی حرف 
می زنیم؟ سؤال دیگر اینکه آیا تمام 
کشورهای دنیا این گونه بر اقتصاد 
ملی خود تأکید دارند، یا آنها ترجیح 
داده اند تکــه ای از اقتصاد جهانی 

باشند و در آن هضم شوند؟
ما از منظرهای متفاوتی می توانیم به 
اقتصاد ملی نــگاه کنیم. از یک منظر، 
می توانیم ارتباط اقتصــادی خود را با 
جهان قطع کنیم، هــر کاالیی که نیاز 

کشورهایی که در حال توسعه 
هستند، باید یک راه میانه را 

انتخاب کنند و کاالهای اساسی 
را که به طور نسبی قابلیت 

رقابت با کاالهای کشورهای 
توسعه یافته را دارند، خود 
تولید و به تدریج، دایرۀ آن 

را وسیع تر کنند. از دیگر سو، 
نباید ارتباط خود را با خارج 
قطع کنند و باید صادرات و 

واردات داشته باشند
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تأثیر سوم که با دو مورد قبلی هم پیوند 
دارد، آن اســت که حمایت از کاالی 
ایرانی، رونق کســب و کار را به دنبال 
دارد و رونق کسب و کار، رکود اقتصادی 

را کاهش می دهد.
عــده ای می گویند کــه مــا باید به 
تولیدکننده هــا وام بدهیم تا رونق در 
کسب و کارشان ایجاد شــود. اما اگر 
کمی فکر کنیم، می بینیم که بر فرض 
اعطای وام و افزایــش تولید، تا وقتی 
که نتوانند تولید خود را بفروشــند و 
تقاضایی نداشته باشند، تنها به حجم 
بدهی هــای آنــان افزوده می شــود، 
موجبات ورشکســتگی آنها را فراهم 
می کند و عمالً دامنۀ رکود را گسترده تر 
می کند. بنابراین، خــود خرید کاالی 

بله! در این مورد هم باید به فکر تولید 
در داخل باشــیم و بعضی از کاالهای 
استراتژیک را ولو اینکه ما در آن مزیت 
هم نداشــته باشــیم، باید خود تولید 
کنیم. باألخره ما تجربۀ مواجهه با دنیا 
را داشته ایم و هنوز هم داریم. در دنیا 
هر روز ممکن است کشورهایی که به 
ما کاالی اســتراتژیک می فروشند، به 
لحاظ مسائل سیاسی یا مسائل دیگر 
تصمیم بگیرند تعامل خود را با ما قطع 
کنند و ما از این جهت، لطمه خواهیم 
خورد. به همین جهت خودکفایی در 
کاالی استراتژیک هم علی رغم نداشتن 

مزیت نسبی، اهمیت دارد.

  در بحث حمایت از کاالی داخلی، 
نکتۀ کلیدی این اســت که جدای 
از تأثیرات اجتماعی و سیاســی، 
این توجه به کاالی وطنی بر عرصۀ 
اقتصاد تأثیر مســتقیم می گذارد. 
فرایند این تأثیرگذاری چگونه است؟

بله! همان طور که بیان شد، تولید ملی 
موجب اشتغال می شــود و بسیاری از 
مباحث اجتماعی و... هم به طریق غیر 
مستقیم متأسی از اشــتغال هستند 
که هزینه هــای زیادی ماننــد فقر، 
فحشا، اعتیاد و... را روی دست کشور 

می گذارند.
تأثیــر دوم حمایــت از کاالی ایرانی، 
بر روی تولیدکننده ها اســت. طبیعی 
است که با خرید کاالی خارجی، ما به 
تولیدکنندۀ خارجی کمک می کنیم 
و تضعیف تولیدکننــده، در حقیقت 
تضعیف بدنۀ اقتصاد ملی است، تولید 
ملی را کاهش می دهد و توسعۀ کشور 

را دچار آسیب می کند.

تجربه نشان داده که در آن  قسمت هایی 
که همت کرده ایم، توانسته ایم مزیت 
پیدا کنیم یا حداقــل نیازهای خود را 
برآورده کنیم. بنابراین، به نظر من روی 
بحث تقویت تولید ملی و اقتصاد ملی، 
نه قطع ارتباط با جهــان و نه هضم در 
اقتصاد جهانی مد نظر است؛ بلکه میانۀ 

این دو ایستادن منظور است.

   آیا دالیل دیگری چون افزایش 
اشــتغال هم در برگزیــدن این 

استراتژی میانه مورد توجه است؟
بله! برای مثال، در بحــث خودرو اگر 
بخواهیم فقط آن را وارد کنیم، از جهت 
اقتصادی برای ما به صرفه است. اما ما 
باید برای شاغلین این بخش ها فکری 
بکنیم و طبیعتاً این مشکل در فضایی 
که ما مزیت نســبی نداریم، کار ما را 

مشکل می کند.

  آیا در بحث کاالهای استراتژیک 
هم مشکل تحریم و... مانند مشکل 
اشتغال می تواند بحث مزیت نسبی 

را دچار چالش کند؟

در دنیا هر روز ممکن است 
کشورهایی که به ما کاالی 

استراتژیک می فروشند، به لحاظ 
مسائل سیاسی یا مسائل دیگر 

تصمیم بگیرند تعامل خود را با ما 
قطع کنند و ما از این جهت، لطمه 
خواهیم خورد. به همین جهت 

خودکفایی در کاالی استراتژیک 
هم علی رغم نداشتن مزیت 

نسبی، اهمیت دارد
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نه اینکه ارز را به کاالی مصرفی تبدیل 
کنیم. کاالی مصرفــی نه تنها هیچ اثر 
مثبتی بر اقتصاد نــدارد، آثار زیانبار و 

زیادی هم می تواند داشته باشد. 
تأثیر ششم و نهایی حمایت از کاالی 
وطنی، این اســت که باعــث افزایش 
درآمدهــای غیرنفتی دولــت یعنی 
درآمدهای مالیاتی می شــود. یکی از 
درآمدهای دولت، درآمد مالیات است. 
طبیعتاً هر مقدار تولیــد افزایش پیدا 
کند، مالیات بر تولید و مالیات بر ارزش 
افزوده بر تولید افزایش می یابد و نیاز به 
درآمدهای نفتی و درآمدهای منابعی 
که مربوط به نسل های آینده است را 

کمتر می کند.

  ثبات اقتصادی چگونه به وجود 
می آید؟ آیا از رهگذر همین موارد 
و حمایــت از کاالی داخلی ایجاد 
می شــود و یا عوامل دیگری هم 

تأثیرگذارند؟
بله؛ از همین رهگذر ایجاد می شود. یکی 
از آیتم هایی که اقتصاددانان در اقتصاد 
به آن تأکید می ورزند، وجود ثبات در 
اقتصاد است. اگر ثبات در اقتصاد نباشد، 
نه تولیدکننده جسارت، انگیزه و دلی 
برای تولید دارد، و نــه مصرف  کننده 
انگیزه ای برای استفاده خواهد داشت. 
همین شرایط اخیر را نگاه کنید؛ بازار 
ثبات ندارد، تولید کنندگان و مصرف 
کنندگان نگران و بالتکلیف هســتند، 
چون اطمینان به آینــده ندارند. چون 
اقتصاد را بــه عوامل بیرونی وابســته 
کرده ایم، که کسی بخواهد تصمیمی 
را در آن سوی دنیا بگیرد و این مسئله 

بخواهد روی اقتصاد ما اثرگذار باشد.

می شــود و... . اما وقتی کاالی مصرفی 
داخلی بود، دیگر افزایــش قیمت ارز 
نمی تواند تأثیــر چندانی روی اقتصاد 
ملی بگذارد. وقتی کــه تولید داخلی 
افزایش پیدا کند، واردات کم می شود 
و نیاز ما بــه ارز در واردات کاهش پیدا 
می کند. یکی از مشــکالتی که ما اآلن 
در مباحث سیاســت های ارزی داریم، 
این است که بخش قابل توجهی از ارزی 
که از طریق فروش نفــت و یا صادرات 
غیر نفتی و... آن را تهیه می کنیم، صرف 
واردات کاالهایی می شود که می توانیم 
آنها را در داخل کشور تولید کنیم. در 
حالی که باید نفت را به کاالی سرمایه ای 
تبدیل نماییم، تولیدات خود را افزایش 
دهیم و زیرســاخت ها را درست کنیم 

ایرانی، یکی از عوامل مهم در خروج از 
رکود و رونق فضای کسب و کار است. 

تأثیر چهارم حمایت از کاالی ایرانی، در 
کاهش قیمت ها و تورم است. وقتی که 
ما بتوانیم کاالی ایرانی بیشتری تولید، 
عرضه و البته مصرف کنیم، خودبه خود 
به کاهش قیمت کمک کرده ایم. گرانی 
چه زمانی رخ می دهد؟ زمانی که تقاضا 
زیاد شود و عرضه به میزان کافی نباشد.

تأثیر پنجم حمایــت از کاالی ایرانی، 
در موضوع نوسانات ارزی است. وقتی 
کاالیی از خارج وارد می شود، نیازمند 
هزینۀ ارزی اســت و ایــن هزینه، هم 
قیمت کاال را باال می برد و هم  موجب 
تحرک قیمت دالر می شود. قیمت دالر 
که باال برود، همه چیز به دالر بســته 



   62

کتاب تبلیغ دین
شماره 51

پرونده

  1. حفظ هویت ملــی، دینی و 
فرهنگی 

حتماً شــما هم از محتــوای بازی های 
کامپیوتری وارداتی خبر دارید. فارغ از 
توهم توطئه و اخبار غیر موثق و اثبات 
نشده در این رابطه، فضا و لوکیشن ها در 
این بازی ها به نحوی بر اساس واقعیت 
طراحی شــده که کودک بــدون هیچ 
اطالعی ســاعت ها مثاًل در خیابان ها، 
معابر و محله های شهر پاریس در حال 
گردش است. خیابان ها را می شناسد، 
برج و موزه ها را می بییند و در شرایطی 
تحت تأثیر آن قرار می گیرد که شــاید 
هنوز مســجد شــیخ لطف اهلل را ندیده 
باشد و روی پل خواجو قدم نزده باشد و 
این، برای او »از خود بیگانگی« می آورد. 

اگر این کودک در آیندۀ نه چندان دور 
نخبه هم باشد، چه کســی می تواند با 
برهان های عمیق عقالنی هویتش را به 
او اثبات کند تا کشورش را قابل بداند و 
فهم خود را در راستای پیشرفت آن به 
کار گیرد؟ بنابراین، حرف از خرید یک 
DVD ســاده نیســت؛ بلکه صحبت از 

هویت زدایی است.

 2. اشتغال مستمر و پیشگیری از 
رشد طالق

با تعطیلی کارخانه های وطنی، هر ساله 
تعداد زیادی از کارگران بی کار می شوند 
و آن گونه که در اخبار رسمی منعکس 
شده، نوزده درصد طالق ها در کشور، به 
علت بی کاری مرد خانواده رخ می دهد.1 

با توجه به فضای فرهنگی ایران که طالق 
را امری هزینه دار و ســخت می سازد، 
مشخص نیست چند درصد از خانواده ها 
که مرد بی کار در خانه دارند، دچار طالق 

عاطفی شده اند.
با اندیشه در همین آمار ساده و در نظر 
گرفتن مفاسد و ناهنجاری های دیگری 
که تحت تأثیر بی کاری در جامعه ایجاد 
می شود، به راحتی می توان به اهمیت و 
ضرورت تالش در جهت حمایت از تولید 
داخلی و جلوگیری از ایســتادن چرخ 

کارخانه های وطنی پی برد.

  3. فرهنگ سازی در ترویج کار و 
تالش و خدمت به کشور به عنوان 
مسیرهای رسیدن به موفقیت و ثروت

متأسفانه امروزه بسیاری افراد، داللی را 
به ارزش تبدیل کرده اند و در وانفسای 
اقتصادی این سال ها که واردات کاالی 
چینی، شغل و داللی، فعالیت اقتصادی 
کم زحمــت و کم هزینه ای شــده، کار 
نکردن را یک فرهنگ جلوه می دهند. 
این در حالی اســت که در دین مبین 
اســالم، کار کردن و زحمت کشیدن، 
مفاهیمی متعالی و ارزشــمند است. 
امام صادق)ع( در این باره می فرمایند: 
»کسی که خود را برای روزی خانواده 
به زحمــت می انــدازد و کار می کند، 
مانند رزمنده ای اســت که در راه خدا 
می جنگد.«2 صحبــت از میانُبرهایی 
اســت کــه مفهــوم کار را دگرگون 
کرده اند. حمایت از صنعت گر و کارگر 
با خرید کاالی ایرانی، می تواند کرامت 
فعالیت های تولیــدی، کار و زحمت و 
مسئولیت پذیری اجتماعی و فردی را 

به جامعه باز گرداند. 

فاتح ایوبی
فعال فرهنگی

خرید کردن در سیستم معامالتی کاال به کاال شاید یک فرآیند اقتصادی صرف 
محسوب می شد، اما اکنون و در تمدن های اقتصادی جدید و پس از اختراع پول، 
اقتصاد از تک بعدی بودن خارج شده و در پیوند با سیاست، فرهنگ، امنیت و 
هزاران مؤلفۀ دیگر قرار گرفته است. امروزه اقتصاد با مؤلفه های بسیاری در 
ارتباط است و خرید کاالی ایرانی از همین منظر دارای اهمیت های غیر اقتصادی 

بسیاری است.

ضامنت یک جامعه 
در سبد خرید تو است
بررسی تأثیرات فرهنگی و اجتامعی مرصف 

کاالی داخلی زن و خانواده در ایران فردا
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که هیچ گونه تناســبی با آن نداشتند 
و در ایــن برخــورد فرهنگی معضالت 
بســیاری رخ داد که بحث مســتقلی 
می طلبد. بنابرایــن، در حالی که بقای 
آن کارخانۀ وطنی می توانست به تقویت 
بنیۀ اقتصادی چندین خانواده بیانجامد، 
ورشکســتگی آن، موجــب آوارگــی 

فرهنگی تعداد زیادی از افراد شد.

  6. جلوگیری از حاشیه نشینی در 
شهرهای بزرگ

به طور مشخص، با توجه به نقش اساسی 
اقتصاد در زندگی افراد، حمایت از کاالی 
ایرانی، باعث رونق تولید در سراســر پهنۀ 
جغرافیایی کشور و در نتیجه، کند شدن 
روند مهاجرتی به شــهر های بــزرگ و به 
تبع آن، کاهش آســیب های اجتماعی و 
اقتصادی در حاشیۀ کالنشهر ها خواهد شد.

   پی نوشت
)1( خبرگــزاری تابنــاک، کــد خبر: 

368714، 14 دی 1392.
)2( الکافی، ج5، ص88.

رســانه ای- صدای فرهنگ ایرانی را 
کمتر از قبل می شنود.

  5. کاهش مشــکالت فرهنگی به 
واسطۀ کاهش جابه جایی های غیر 
ضروری نیروی انسانی در سطح کشور

هنگامی که یک شرکت داخلی با کاهش 
درآمد ورشکسته می شود، ظاهراً عده ای 
بی کار می شوند و در بهترین حالت، بر سر 
کاری دیگر می روند و یا نهایتاً به شهری 
دیگر مهاجرت می کننــد. اما این برهم 
خوردن توازن خانواده و مهاجرت های 
کوتاه و بلند، آثار ســوء زیادی را در پی 
خواهد داشــت. مهاجرت یک خانواده، 
مهاجرت یک فرهنگ به منطقه ای دیگر 
است. تعداد زیادی انســان در جریان 
چنین مهاجرتی در تناقض فرهنگ های 
بومی قرار می گیرنــد و بعضاً همگونی 
فرهنگی خــود با جامعــه ای که در آن 
زندگی می کنند را از دســت می دهند. 
دقیقاً مشــابه فرآیندی که در تأسیس 
دانشگاه آزاد در شهرهای کوچک رخ داد؛ 
تعدادی دانشجو وارد شهری می شدند 

  4. افزایــش اعتمــاد به نفس 
اجتماعی و شکســتن حصر های 

فرهنگی 
تاریخ ایران نشان می دهد که این کشور 
هیــچ گاه در مرزهای خــود محصور 
شدنی نیســت. صدای فرهنگ ایرانی 
همواره جهانی را شــنوای اعجاز خود 
کرده اســت. و حاال این، صنعت است 
که می تواند مجرای نفــوذ این مزیت 
ایرانیان به جهان باشد. تقویت صنعت 
ایرانی با حمایت از کاالی ایرانی و تولید 
کاالیی که فرهنگ ایرانی را در بطن خود 
دارد، می تواند باعث باالرفتن اعتماد به 
نفس اجتماعی باشد. تولید و صادرات 
کاالی ایرانی در کالس جهانی، محتاج 
حمایت مصرف کنندۀ داخلی اســت. 
مزایای اقتصــادی و اجتماعی چنین 
روندی مانع از مهاجــرت عدۀ زیادی 
به کشــورهای درجه چنــدم اروپایی 
و... خواهد شد و از سوی دیگر، منادی 
تمام عیار و جدیدی برای غریِو فرهنگ 
ایرانی- اســالمی در جهانــی خواهد 
شــد که این روزها -به واسطۀ سلطۀ 
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  آبادی موطن شریعت
علمای شــیعه اهــداف اصلی تحریم 
کاالهای خارجی را حمایت و تقویت 
تولیدات و صنایع داخلی کشور، رونق 
کارگاه هــا و کارخانه ها و جلوگیری از 

تعطیلی آنها و آبادی و عمران کشــور 
می دانســتند. مرحوم آیت اهلل شــیخ 
محمداسماعیل محالتی -که در زمینۀ 
اندیشه و نظریۀ سیاسی نظریات جالب 
توجه و مهمی دارد- در اعالمیه ای که 

در ابتدای مشروطیت منتشر شد، به 
بحث رواج کاالهای خارجی و تأثیر آن 
بر زوال اقتصاد و تولیدات داخلی اشاره 

می کند و می نویسد:
»بدیــن واســطه ]رواج کاالهــای 

کاله بیگانه دوخنت، 
نه کار عقال است

نگاهی به مواضع علامی شیعه در برابر مرصف کاالی خارجی

محسن صابری
طلبه درس خارج

با بیان حرف هایی از حوزۀ اقتصاد، توجه کمتر ذهنی به نقش علمای دینی معطوف می شود. اما ابزار فتواهای این بزرگان در 
فرهنگ سازی اقتصادی، همواره در طول صد و پنجاه سال گذشته، یاری گر تولیدکنندۀ وطنی بوده و در جلب نظر جامعه 

به کاالی ایرانی، نقش بی بدیلی ایفا کرده است.



   65

کتاب تبلیغ دین
شماره 47

پرونده

کتاب تبلیغ دین
شماره 51

خارجی[، ِحَرف و صنایــع ایرانیه رو 
به انحطاط و اندراس گذاشــت و فقر 
و پریشــانی مابین صاحبان آن ِحَرف 
و اجزا و حواشــی آنها باال گرفته؛ چه 
خانواده ها که برچیده و چه کارخانه ها 
که بسته شد... آیا دیگر سزاوار نیست 
که از خواب غفلت بیدار شویم و اموال 
خود را مصرف در  آبادی مملکت و قوت 
مذهب و ملت خود نماییم و چشم از 
زخرفه و صورت ســازی امتعۀ خارجه 
بپوشیم و صنایع خود را تدریجاً توسعه 
و ترقی دهیم و ذلت مســلمین را که 
از حد گذشته، به عزت مبدل نماییم 
و ممالک اسالمیه که موطن شریعت 
حق الهیه است، معمور و آباد کنیم؟!«1

  امر به معروف در برابر شــاه، 
وکیل و وزیر

وی همچنین معتقد است مسئوالن 
حکومتی -اعم از شخص شاه، درباریان 

و اطرافیان و همچنین نمایندگان ملت 
در مجلس شورا، علمای دینی و طالب 
حوزه های علمیه- نیز وظیفه دارند با 
استفاده از کاالهای داخلی و اقدامات 
دیگر بــرای حمایت از این مســئله و 
تبلیغ کاالهای داخلی و ترویج فرهنگ 

مصرف آن، تالش کنند:
»شخص سلطنت که بایست خیرخواه 
رعیت و دلسوز نوع باشد... وکالی ملت 
که بایست عقول منتخبۀ مملکت بوده 
باشند و صالح و رشــاد نوع را در کلیۀ 
امور ارائه دهند... چقــدر در حق آنها 
خوشایند و زیبا است و در انظار همه 
نیکو و مستحسن است که اوالً قامت 
خود را به البسۀ اسالمیه مخلع نمایند، 
پس از آن در مقام تقنین قوانینی که از 

معدات این امر است، برآیند.«2
مرحوم آیت اهلل شیخ محمداسماعیل 
محالتی معتقد بودند اگر مسئوالن و 
بزرگان مملکت این گونه عمل کنند، 

»ســایر اعیان و اکابر« از آنها پیروی 
کرده و اگر »عمــوم علمای مملکت و 
قاطبۀ حواشی و اجزاء علوم دینیه که 
قائد ملت اند و چشم نوع مردم به افعال 
آنها است... در مقال خلع و لبس برآیند، 
مالبس اجنبیه را قدر امکان بریزند و 
از آنها تجنب کنند و البســۀ وطنیه را 
اســتفاده کنند، کارخانه جات الزمه 
در بالد اسالمیه، به اسرع وقتی دائر و 

جاری خواهد شد.« 3

  استقالل اقتصاد
آیــت اهلل ســیدمحمدکاظم یــزدی 
-از مراجــع تقلیــد شــیعه در عصر 
مشروطیت- در نامه ای که گویا خطاب 
به یکی از تجار است، از نفوذ خارجی ها 
در صنعت و اقتصاد و ضعف تولید در 
میان مسلمین و روی آوردن به داللی 
و واســطه گری در معامالت به جای 
تولید، ابراز نگرانی کرده، مسلمین را 
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به کار و تولید برای رسیدن به استقالل 
اقتصاد تشویق کرده اند.

»در این زمان که خارجه به انواع ِحیل، 
رشتۀ کســب و صنایع و تجارت -که 
مایۀ عزت و منشأ ثروت است- از دست 
مسلمین ربوده و منحصر به خود نموده 
و مثل خون در مجاری عروق ایشــان 

راسخ و نافذ شده و شغل اهل اسالم به 
تدریج منحصر به داللی و بیع و شراء 
اجناس خارجه شــده... مناسب است 
مســلمین از خواب غفلت بیدار شوند 
و به تدریج رفــع احتیاجات خود را از 
خارجه بنمایند و بــه تأییدات ربانیه 
از ظّل فقر و احتیاج و ســؤال و تحمل 

عملگی کفــار و تشــتت در بالد کفر 
برهند...«4

وی در ادامه، مؤمنین را در حد امکان 
توصیه به استفاده از لباس و کاالهای 

اسالمی و داخلی می کند:
»امیــدوارم اخوان مؤمنیــن، اقتدا و 
تأسی به رؤسای ملت نموده، برحسب 
غیرت اسالمیت -مهما أمکن- اقتصار 
به همان ملبوسات اســالمی نمایند، 
بلکه در تمام اثاث البیت خود تا ممکن 
اســت، اکتفا به مصنوعات اســالمی 

نموده...«5
آیت اهلل آقانجفی اصفهانی در نامه ای 
که به روزنامــۀ »حبل المتین« برای 
تشکر از مقاالت این روزنامه در تأیید و 
حمایت از شرکت اسالمیه می نویسند، 
به بحث ضرورت توسعۀ صنایع داخلی 

تأکید دارند:
»رجا دارم که به حسن اهتمام علمای 
اعالم و توجه اسالمیان، موجبات رواج 
صنایع و امتعۀ اسالمیه زیاده بر این، 
یوماً فیوماً در ترقی و شــیوع بشود... 
باید سعی و اهتمام در تکمیل صنایع و 
امتعۀ اسالمیه و ترغیب مسلمانان در 

استعمال نمود.«6
مرحوم آیــت اهلل شــیخ محمدعلی 
شاه آبادی در کتاب »شذرات المعارف« 
به ترویج عقاید باطل و اخالق رذیله و 
رفتار ناشایســت در مملکت اسالمی 
اشاره می کنند. ایشان یکی از راه های 
مناسب برای اعتالی دینی در جامعه را 
حمایت از شرکت ها، صنایع و زراعت 
داخلی می دانند؛ »ایجاد شرکت از روی 
قواعد علمیه برای تجارت مشــروعه 
و صناعت و زراعت و ترویج البســه و 
اقمشۀ مصنوعۀ اسالمی و مملکتی...«7
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   فتاوا و بیانیه های اقتصادی
تأکید بر اســتفاده از کاالهای داخلی 
به جای کاالهای خارجــی در فتاوای 
علما نیز مکرر آمده اســت. در روزنامۀ 
»حبل المتین« مطلبی با عنوان »قابل 
توجه اســالم خواهان و وطن شناسان 
ایران« منتشــر شده که اســتفتائات 
مردم از علما را مبنی بر حکم استفاده 
از کاالهای خارجــی در صورت امکان 
اســتفاده از کاالی ایرانی و پاسخ علما 
به این سواالت، منعکس کرده است. در 
متن پاسخ های علما، تأکید بر استفاده از 
کاالهای داخلی مربوط به بالد مسلمین 
شــده اســت. در یکی از این پاسخ ها 
آمده اســت: »طریقۀ نجات، استعمال 

مصنوعات بالد مسلمین است«.8
در ادبیات بیانیه ها و اعالمیه های علما، 
بحث اســتقالل اقتصادی و رفع نیاز به 
بیگانه نیز از جمله مطالب مهم و پررنگ 
است که هم در تحریم کاالهای خارجی 
و هم در ترویج کاالهــای داخلی، علما 
بر آن اســتناد کرده اند. مرحوم آیت اهلل 
میرزا فتح اهلل شریعت اصفهانی در تأیید 
فعالیت های اقتصادی داخلی مثل شرکت 

اسالمیه، به قبح وابســتگی به بیگانه و 
استفاده از متاع خارجی با این عبارت ادبی 
اشاره می کنند: »نان خود بر سفره مردم 
خوردن، به نعمت خویش منت از دیگری 
بردن و خانۀ همســایه سوختن و چراغ 
اجانب افروختن و جامۀ خویش دریدن 
و کاله بیگانه دوختن، نه کار عقال است.«9

مرحوم آیت اهلل حاج میرزاحسین تهرانی 
نیز شــبیه همین امید و آرزو را دارند: 
»امیدوارم قسمی شود که اهل ایران به 
هیچ وجه من الوجوه محتاج به آوردن و 

طلبیدن اجناس خارجه نشوند.«10

  نتیجه
حساسیت های علمای شیعه در زمینۀ 
ســبک زندگی ایرانی- اسالمی، تاریخ 
گسترده ای دارد که نشــان از تعصب، 
عقالنیت و آینده اندیشی آن بزرگواران 
دارد. می توان در برهۀ کنونی باز متأسی 
از تاریخ سخت سدۀ اخیر جامعۀ ایرانی، 
از ترکیــب تعصب دینــی و ملی برای 
راه گشایِی گره کور تولید و مصرف ایرانی 
استفاده کرد و به یاری خدا به سالمت از 

این گذرگاه گذشت.

   پی نوشت

)1( رجبــی، محمدحســن: »مکتوبات و 
بیانات سیاســی و اجتماعی علمای شیعه 
در دورۀ قاجار«، تهران: نشــر نی، 1390، 

ص 344و 345.
)2( همان.
)3( همان.

)4( ابوالحســنی)منذر(، علی: »مروری بر 
اندیشه و ســیرۀ سیاســی صاحب عروه«، 
فصلنامۀ تاریخ معاصر ایران، شــماره 42، 

ص 191.
)5( همان، ص 162.

)6( روزنامۀ حبل المتین، شمارۀ 19، ص 17.
)7( شــاه آبادی، محمدعلی: »شــذرات 
المعارف«، انتشــارات پژوهشگاه فرهنگ 

و اندیشۀ اسالمی، 1386، ص 8.
)8( روزنامۀ حبل المتین، شمارۀ 27 ص 7.

)9( نجفی، موســی: »اندیشــۀ سیاسی و 
تاریخ نهضت حاج آقا نــوراهلل اصفهانی«، 
تهران: موسســۀ تاریخ مطالعات معاصر 

ایران، جلد3، ص47.
)10( روزنامۀ حبل المتین، شــمارۀ 19، 

ص 15.



چرا کاالی ایــــــــــــــــــرانی مرصف کنم؟
ایجاد استقالل 

اقتصادی و سیاسی
ما تا به کار ایرانی و سرمایۀ ایرانی احترام نگذاریم، 

تولید ملی شــکل نمی گیرد، و اگر تولید ملی شکل 
نگرفت، اســتقالل اقتصادی این کشــور تحقق پیدا 
نمی کند، و اگر استقالل اقتصادی جامعه ای تحقق 

پیدا نکرد، استقالل سیاسی این کشور تحقق 
پیدا نمی کند.1

 
ایجاد کار و اشتغال

عزیزان من! شما وقتی که یک جنس 
داخلی را خرید می کنید به جای جنس 
تولیــد خارجی، به همین انــدازه کار و 

اشتغال ایجاد کرده اید.2

افزایش ابتکارات 
تولیدکنندگان

عزیزان من! شما وقتی که یک جنس داخلی را 
خرید می کنید... هم کارگر ایرانی را وادار کرده اید 
به اینکه ابتکار خــودش را بیاورد میدان؛ جنس 
داخلی که مصرف شد، آن کنندۀ کار ابتکاراتی 

دارد، این ابتکارات را روز به روز افزایش 
خواهد داد.3



چرا کاالی ایــــــــــــــــــرانی مرصف کنم؟
رهبـــــــــری 
پاسخ می دهد

   پی نوشت

)1( بیانــات در حرم مطهر 
رضوی، یکم فروردین 13۹3.

)2( همان.

)3( همان.

)4( همان.
)5( بیانــات در تاریــخ 

.13۹1/06/02
)6( بیانــات در تاریــخ 

.13۹2/05/03

 کاهش تورم
مصــرف داخلی، تولیــد داخلی را 

افزایش می دهد. تولید داخلــی که افزایش 
پیدا کرد... بی کاری برطرف می شود. تولید که رونق 
بگیرد، یعنی تورم کم بشود، گرانی کم بشود، اشتغال 
افزایش پیدا کند؛ اینها همه به هم متصل است. یک 

سر این قضیه دست ما مردم است، که مصرف 
خودمان را چگونه انتخاب کنیم.5

کنترل نقدینگی
باید راهی پیــدا کنید کــه نقدینگِی 

افزایش  یافته، کنترل شود. خب، این روشن است؛ 
اگر در مقابل نقدینگی تولید وجود داشته باشد، کاال 
وجود داشته باشد، کمبود وجود نداشته باشد، مشکلی 
را ایجاد نمی کند؛ اگر چنانچه نه، نقدینگی بیش از 

تولید کاال در داخل یا به شکل درسِت واردات 
بود، طبعاً مشکل ایجاد می کند.6

افزایش 
ثروت ملی

شــما وقتی که جنس داخلی 
مصرف می کنید، ثروت ملّی 

را افزایش داده اید.4
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   پیشنهاد خرید کاالی ایرانی بر 
حسب وظیفه

خانمی جوان به همراه پسر دبیرستانی 
خود در سالن لوازم صوتی و تصویری 
در میــان تلویزیون هــای مختلــف 
می گردد و گویا قصد خرید دارد. یکی 

فروشــندگان جوان مجموعه که هر 
کدام یک مشتری را در هنگام انتخاب 
همراهی می کننــد و توضیحات الزم 
را به آنها می دهند، می گوید: »اگه به 
من بگید که تو چه ســایز و چه مدلی 
)LCD- LED – OLED و...( تلویزیون  

می خواهیــد، می تونــم کمکتــون 
کنم..« خانم جوان پاسخی نمی دهد. 
فروشنده اضافه می کند »برند خاصی 
مد نظرتونه؟« که او در پاسخ می گوید 
»آره! از همین برند هــای کره ای یه 
تلوزیون 40 اینــچ LED می خوام.« 

اینجا همیشه حق با مشتی نیست
گزارشی از بازار لوازم خانگی و مشکالت انتخاب کاالی ایرانی برای مردم

زهرا حجتی فر
نویسنده و پژوهشگر

مصرف کاالی ایرانی پس از سخنرانی نوروزی مقام معظم رهبری در مشهد مقدس در ابتدای نوروز، برای خیلی ها موضوع 
جدی تری شده است. برای آنها که در حوزۀ فرهنگ سازی دستی بر آتش دارند و برای مسئوالن حکومتی هم -البته فعاًل 
در حد حرف- گویا دغدغه هایی ایجاد شده است. فعاًل خبری از تحرک تولید کننده ها در بازار نیست و گویا هنوز قصد 
تولید محصوالتی با بسته بندی، شکل و قیمت قدیم را دارند. درک واکنش جامعه به خرید کاالی ایرانی در سال 97، نیاز 
به رصد میدانی دارد. برای این موضوع، به یک هایپرمارکت بزرگ لوازم خانگی در یکی از شهرهای نزدیِک به پایتخت که 
بسیاری از شهروندان تهرانی را هم مشتری و بازدیدکنندۀ خود ساخته مراجعه کردیم و گزارش زیر، انعکاس دهندۀ نگاِه 

مشتری های ایرانی به کاالی وطنی خودشان است.
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فروشــنده کــه گویا به 
صورت ابالغــی وظیفۀ 
هدایت مشتری به سمت 
کاالی ایرانــی را دارد، 
می گوید »تو اون برند ها 
که براتــون انتخاب های 
زیــادی دارم، امــا اگه 
دوست داشــته باشید، 
قبــل از اون ها یــه برند 

خوش نام و خوش قیمت ایرانی رو به 
شــما معرفی کنم؟« خانم بالفاصله 
جواب می دهد »نــه بابا خدا خیرتون 
بده! گرفتارمون نکن...« فروشــندۀ 
جوان که گویا وظیفه اش تا حد همین 
پیشنهاد و پاسخ بوده، سریعاً بحث را 
به سمت تلویزیون های کره ای می برد 
و از امکانــات آنهــا تعریــف غلیظی 
می کند.  ترجیح می دهم با هر دو نفر 

وارد گفت وگو شوم. 
از خانم جوان می پرســم دلیل اینکه 
وقتی پیشــنهاد کاالی ایرانی به شما 
داده شد، خیلی سریع آن را رد کردید، 

چیست؟ 
»من قباًل یعنی همین دو سال پیش 
که بحث کاالی ایرانی زیاد تو روزنامه ها 
و اخبار مطرح شد و دالیلش هم قانع 
کننده بود، یه یخچال ایرانی خریدم. 
خانوم چشتون روز بد نبینه، شب دوم 
انگار موتور تراکتور روشن کرده بودیم 
تو خونه. از برق کشــیدیمش و با هزار 
دردسر وســایل فریزر رو بردیم خونۀ 
همسایه. صبح زنگ زدیم شرکت. فکر 
می کنید چی گفتــن؟ گفتن که اآلن 
وقت تعمیرکارهامون پره و یک هفته ای 
باید صبر کنید. حاال هی من التماس 
می کنم که آقا من این هفته بی یخچال 

چه طور سر کنم، با بی ادبی جواب داد 
»همینی که هست«. راستش هنوز هم 
بعد از دو سال از صدای موتور یخچال 
جلوی شوهرم خجالت می کشم و برای 
اینکه شــب راحت بخوابه، یخچال رو 

خاموش می کنیم...«
از فروشــنده می پرســم چرا کاالی 
ایرانی را معرفی کردید؟ پاسخی نداد 
و تنها گفت »من مجوز گفتگو با شما 

را ندارم.«

   بی مسئولیتی کارگر ایرانی
از خانم جــوان خداحافظی می کنم 
و به ســمت ســالن مبلمان می روم. 
حداقل صد دســت مبل در ســالن 
چیده و روی میز وســط آنها، کشور 
سازنده و قیمت حک شــده است. از 
مرد میان سالی که به همراه همسرش 
در گیر و دار انتخاب است، می پرسم 
»انتخابتان مبلمان ایرانی اســت؟« 
در پاســخ می گوید »فرقی نمی کنه، 
اما وجداناً طرح هــای مبلمان ترکیه 
قشنگ تره. مشــاهده می کنید که؟« 
ســرم را به عالمت ندانســتن پاسخ 
تکان می دهم و می گویم »برای کمک 
به صنعت ایران و تولید و اشــتغال و 
مسائلی از این دست، دست به انتخاب 

کاالی وطنــی می زنید؟« 
در جواب می گویــد: »بله، 
البته کاالهایی که وضعیت 
رقابتی برابر داشــته باشند! 
من پول بازنشستگی و سی 
سال زحمتم رو آوردم برای 
خرید. نمی تونم برای کاالی 
نامرغوب ایرانی ثمرۀ عمرم 
رو به باد بدم.« با ســماجت 
از او کــه در حــال قدم زدن اســت، 
می پرسم: »به نظر شما مشکل کاالی 
ایرانی در کجا اســت؟« خم می شود 
و چســب چوب نمایان شــده روی 
پایۀ چوبی مبل را نشــانم می دهد و 
می گوید: »کارگر ایرانی! کارگر ایرانی 
مسئولیت پذیر نیســت. شما ببینید 
یک کهنــه روی این میخ کشــیدن 
کاری داره؟ نه! اما کارگر ایرانی دنبال 
سرهم کاریه و این تولیدکنندۀ بدبخته 
که ضرر بی مسئولیتی کارگر رو باید 

بده.«

   امان از دست دولت ها
به ســالن فرش می روم. شــلوغ و پر 
همهمه اســت  و مخصوصاً در قسمت 
فرش های دســت باف، فروشــنده ها 
یک سره در حال توضیح دادن طرح ها 
و شهرهای بافندۀ فرش و... هستند. مرد 
متشخصی که با دقت تمام فرش های 
دوازده متری دستی را برانداز می کند، 
به فروشــند می گوید کــه قصد دارد 
فرشی برای ســالن اصلی خانه اش در 
نروژ ببرد و از درصد کاربرد ابریشم در 
فرش ها می گوید. به او نزدیک می شوم 
و خودم را معرفی می کنم. تولیدکنندۀ 
لوله های صنعتی در نروژ است. می گوید 
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کارخانــه اش در ایران را 
کــه حوالی یک شــهر 
کوچــک قرار داشــت، 
در ســال 1386 به علت 
سهم خواهی رشوه گونۀ 
نهادهای مختلف، تعطیل 
کرده و سرمایۀ خود را از 
ایران خارج کرده است. از 

او می پرسم با چنین تجربه ای نخستین 
مشــکل کاالی ایرانی را چــه عاملی 
می دانید؟ در پاسخ می گوید: »اول، دوم 
و سوم، دولت اســت. در ایران مایل به 
سرمایه گذاری بخش غیر دولتی نیست. 
البته در چند سال گذشته، وضعیت بهتر 
شده است اما من سرمایه گذار، هنوز از 
گذاشتن سرمایه ام روی زمین می ترسم 
که تولید ایرانی داشته باشم و کاالی با 
کیفیت برای وطنم بزنم. انحصارگرایی 
در ایران که در دست عده ای در اطراف 
دولت ها اســت، عالقه مند به واردات 
کاالی چینــی و از راه بــه در شــدن 
سرمایه گذار ایرانی است. اینها که تولید 
را بلد نیســتند، همین چند کارخانۀ 
وطنی را هم در اختیار دارند و می بینید 
که چه کاالی بی کیفیتی را به دســت 

هموطن خود می دهنــد.« از او دربارۀ 
فرش ایرانی می پرســم. با خنده پاسخ 
می دهد: »دولت ها در ایران نه هیچ وقت 
استعداد درک ظرافت های فرِش دستی 
ایرانی را داشته و نه استعداد تولید آن 
را داشته اند. به همین دلیل، هنوز تولید 
آن در دســِت مردم اســت و دولتی ها 
سراغ فرش ماشینی رفته اند. و می بینید 
که چه استقبالی از فرشــی که تولید 
کنندۀ آن از میان خود مردم اســت، 

می شود!«

  برای پایان
خالصۀ کالم بسیاری از افرادی که در 
این گزارش با آنان صحبت شد و انعکاس 
نظرات همگی آنان میسر نیست و تنها 
نمونه هایی بیان شد، این است که ضعف 

در به خدمت گرفتن و استفاده 
از تکنولوژی روز، بسته بندی 
و طراحی بســیار بی کیفیت 
و غیر حرفه ای و عدم احترام 
شایسته به مصرف کننده، از 
جمله مشکالت عمدۀ کاالی 
ایرانی است. برخی نظرات هم 
بر این مفاهیم استوار بود که 
دفاع کورکورانه از کاالی ایرانی، تولید 
کننده هــا را در ارائۀ کاالی بی کیفیت 
جسور تر کرده است. خریداران اعتقاد 
داشتند که متأســفانه دولت، همواره 
حقوق تولیدکننده را محترم شــمرده 
و وام های کالن به آنان ارائه داده است 
تا افزایش کیفیت داشــته باشند، اما 
نظارتی به عملکرد آنها نداشته است. 
آنها معتقد بودند که برای دولت، حقوق 
مصرف کننده هیچ اهمیتــی ندارد و 
مردم، از این جهت به ســمت کاالی 
خارجی می روند که در بازار آن، همواره 
حق با مشــتری اســت. تا این سیکل 
معیوب برطرف نشود، این مشکل ادامه 
دارد و تبلیغات غیر حرفه ای و سفارشی 
در رسانه های دولتی، ثمره ای نخواهد 

داشت.
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   ملت جنس ایرانی نمی خرن
چشمانش را به هم می فشرد تا به یادش 
نیاید کــه چگونه در عــرض چند ماه، 
زندگی اش زیر و رو شــد. اما کابوس ها 
همیشه زنده اند و موبه مو به خاطر انسان 
می آیند. بعد از بیست سال کار کردن، 
چند ماهی بود که در خانه، بست نشسته 
بود و چشم انتظار معجزه ای برای بیرون 
رفتن از خانه ای که بهشــتش را برای 

مهین و سیما و علی، جهنم کرده بود. 
همه چیــز از آن روز لعنتی آغاز شــد؛ 
ساعت نُه صبح بود. کاظمی مدیر بخش 
تولید، کارگرها را در ســالن شمارۀ دو 
جمع کرده بود. در ابتدا ِمن ِمن می کرد و 
ناگهان دلش را گویی به دریا زد و گفت: 

»ببینید بچه هــا، نمی دونم چه طوری 
بگم؟! راســتش اوضاع مالی کارخونه 
روبه راه نیســت. خودتون که می بینید! 
دو تا خط تولید رو بســتیم و تا اآلن هم 
مقاومت کردیم که تعدیل نیرو نکنیم. 
اما حاال مجبوریم. آقــای ذکایی تمام 
تالشش رو کرد. اما هیئت مدیره مصوب 

کرده و مجبوریم...«
ماشــاءاهلل بلند گفته بود: »آقا کاظمی 
خب چرا اون همه جنس رو انبار کردید؟ 

بفرستید بره دیگه!«
و کاظمی در جواب گفته بود: »خودتون 
بهتر می دونیــد؛ ملت جنــس ایرانی 
نمی خرن! این پنکه ها هم رفته تو بازار 

و برگشته.«

ماشاءاهلل دوباره با صدای بلند گفت: 
»خب بی صاحاب ها رو مارک خارجی 
بزنید، بفرستید تو بازار...« که کاظمی 
گفت: »مــن هم ایــن طــرح رو به 
مهندس ذکایی گفتــم. اما مهندس 
میگه تا من هستم، زیر بار این بدبختی 

نمی رم.«
ساعتی بعد، در میان بهتی باور نکردنی، 
ششصدهزار تومان پول تسویه را دریافت 
کرده و به ســمت خانه روان شده بود. 
به امید آنکه طبق قــول کاظمی، دری 
به تخته ای بخورد و دولــت کمکی به 
کارخانه کند و وامی بدهد و هیئت مدیره 
به نتیجۀ خوبی برسد تا خط تولید باز به 

راه بیفتد و او، باز به کارخانه باز گردد.

من را به بیراهه ُهل نده
دربارۀ تأثیرات اجتامعی و خانوادگی عدم مرصف کاالی ایرانی

مهدی رزاقی طالقانی
پژوهشگر تاریخ
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- بگید آقا، من تنم داره می لرزه!
- باشه! پس خوب گوش کنید. ببینید 
خانم! همســرتون به جرم تالش برای 
باز کردن درب یک ماشــین بازداشت 
شــدند. البته هنوز هیچ چیز مشخص 
نیست. لطف کنید هر چه زودتر تشریف 

بیارید کالنتری.
مهین وامانده از این سیل بنیان افکن، 
در میان آواری از دردها اسیر شده بود؛ 
درد بی کاری ماشاءاهلل، درد سیلی های 
او، درد بی آبرویی... به سرعت خود را 
به خانه رساند. با ناامیدی سند خانه را 
برداشــت تا به کالنتری برود. ساعت 
ســه بعد از ظهر بود و خبری از سیما 
هم نبــود. از علی کــه در اتاق عقبی 
در حال کارتون دیدن بود، پرســید 
»پسرم آبجیت نیومده خونه؟« علی 
پاسخ داد »چرا! اومد و یه کم لباساش 
رو برداشــت و رفت. یه نامه هم روی 
طاقچۀ پذیرایی گذاشت واسه شما و 

گفت به شما بگم.«
»ســالم مادر خوبم. تحمــل ندیدنت 
ســخت اســت، اما من در خانۀ پدری 
دیگر نمی توانستم نفس بکشم. می دانم 
که خســته ای و تازه از راه رسیده ای، 
اما حقیقت این اســت که من دیگر به 
خانه باز نمی گردم تا بــاری را از دوش 
تو بردارم. من با یک مرد که مثل پدرم 
من را سیلی نمی زند و مادرم را در جلو 
چشمم زیر باد فحش و ناسزا نمی گیرد، 
به دنبال سرنوشــتم می روم. برایم دعا 

کن. خداحافظ«
بگو دروغ است...

مهین دیگر تحمل نداشت. همان جا 
بی حال روی زمین افتــاد. در هجوم 
هزاران کابوس از سرنوشت ماشاءاهلل 

مهیِن خسته که به خانه می آمد و گهگاه 
غرغری از بی کاری مرد خانه اش می کرد، 
مورد ضرب و شتم قرار می گرفت. علی 
کم کم از استرس این روزها ناخن هایش 
را بیشــتر می جوید و گاهی در خواب 
خودش را خیس می کرد. ســیما هم 
دیگر دیرتر به خانه می آمد و چند باری 
مهین را به مدرسه خواســته بودند تا 
دلیل افت تحصیلی و مشکالت روحی او 
را از مادرش بپرسند. ماشاءاهلل خشن تر 
شده بود و یک بار که سیما در دعوای او با 
مهین، سمت مادر را گرفته بود، با لگدی 

دختر را راهی بیمارستان کرده بود.
   پنجره های شوم

آن روز علی در خانه تنها بود و ماشاءاهلل 
که چند روزی معلــوم نبود صبح ها به 
کجا می رود، از خانــه بیرون رفته بود. 
تلفن که زنگ خورد، علی گوشــی را 

برداشت.
- سالم کوچولو. مادرت هست؟

- نه!
- شماره موبایلش رو به من میدی؟

- آره. بگم؟...
از آن ســو در میان همهمــۀ چرخ ها. 
گوشــی مهین که زنگ خورد، التهابی 
تمام وجودش را گرفت. به سختی و به 

آرامی پاسخ داد:
- بفرمایید؟

- سالم خانم صادقیان. از کالنتری 15 
خدمتتون تماس می گیرم... میشــه 

تشریف بیارید کالنتری؟
- چرا؟ چیزی شده؟

- تشــریف بیارید خدمتتــون عرض 
می کنم!

مهین که آن روزها عصبی تر از همیشه 
بود، فریاد زد:

   مردی تعطیل، مادری تعطیل 
تمــام پرده هــای خانه بوی ســیگار 
می دهند. مهین هم دیگر در خانه نیست 
که بگوید »آقا ماشااهلل خفه مون کردی! 
تو رو َسِر جدت پنجره رو وا کن.« مهین 
-همسر ماشاءاهلل- از خانوادۀ صادقیان ها 
بود، پدرش که چند ســالی اســت به 
رحمت خدا رفتــه، از نقره فروش های 
معروف شهر بود. مهین، عاشق ماشاءاهلل 
شده بود وگرنه از نظر شأن خانوادگی، با 
هم اختالف فاحشی داشتند. آبروداری 
مهین، شهرۀ خاص و عام بود و کسی از 
احواالت زندگی او در این سال ها خبری 
نداشت. ظاهر بچه ها همیشه مرتب بود 
و ســر و وضع زندگی هم کم و کسری 
را نشان نمی داد. بی کاری آقا ماشاءاهلل 
اما همه چیز را تغییر داده بود و مهین 
را مجبــور کرده بود بــرای خودش در 
یک کارگاه خیاطی در آن سِر شهر که 
کسی او را نمی شــناخت، کاری دست 
و پا کند. خیالش از ســیما راحت بود، 
دختِر درس خوان دبیرســتانی مهین 
و ماشاءاهلل، شــاگرد اول مدرسه بود و 
کار کردن مادرش مشــکلی در زندگی 
او ایجاد نکرده بود. علی اما با ماشاءاهلل 
یک سره درگیر بود. پسر بچۀ پنج ساله، 
آنقدر سر و صدا داشت که در همین چند 
ماه، آقا ماشاءاهللِ بی اعصاب چند باری 
او را کتک بزنــد و کبودی های بدنش، 
صدای مهین را تا پاره شدن حنجره باال 
ببرد. حاال در خانه ای که بوی خورشت ها 
و برق شیشــه و حیاطش تا سر کوچه 
می رفت، خبری از مادر نبود. بوی سیگار 
بود و نعره های ماشاءاهلل. در این چند ماه، 
هر روز که گذشت، خانه بیشتر از رونق 
زندگی افتاد و کار به جایی رســید که 
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مقام موعظه گر، خطیب و آمر 1
به معروف، پیش از آنکه هر کدام از این 
نقش ها را بپذیرد، خود را به عنوان یک 
شــهروند در جامعه فراموش نکند. 
طرح مســائل به صورتی که درک از 
واقعیت موجود وجود نداشته باشد، 
هیچ تأثیــری روی مخاطب نخواهد 

داشت.
در طرح هر مسئلۀ اجتماعی، 

هم ذات پنداری اجتماعی هم 2
مهم است. برای مثال در همین طرح 
مسئلۀ کاالی ایرانی، نباید موضوع را 
طوری طرح کرد که کاالی ایرانی در 
هر شاخه ای بهترین در جهان است. 
باید درد کســی که کاالی ایرانی را 

خریده و آسیب مادی و روحی خورده 
را درک و مسئله را با در نظر گرفتن آن 

طرح کنیم.
 در فرهنــگ عمومی، باید 

تولیدكنندگان را به عنوان 3
پیشــتازان عزت و استقالل جامعه 
معرفی كنیم و تكریم از كســانی را 
كه در این صحنــه تالش می كنند، 
در زمــرۀ ارزش هــای جامعه قرار 

دهیم. 
 در طرح مباحث مربوط به 

کاالی ایرانــی، تنهــا نباید 4
مردم مصرف کننــدۀ کاال را مخاطب 
قرار داد؛ بلکه باید با تولید کنندگان 
هم بایدهای تولید مناسب، باکیفیت و 

ارزان را طرح کرد.

و سیما، از خود می پرسید:»این خوابه 
مگه نه؟ چی به ســر خونواده م اومده؟ 
سیمای پاکم حاال کجاســت؟...« در 
همان حال از ماشاءاهلل می خواهد که 
بگوید اینها حقیقت ندارد؛ »ماشاءاهلل 
بگــو دروغــه این حرفــا! بگــو این 
تیرگی های روی بازوهام ضربه های تو 
نیست و به در خورده! بگو برای سیما تو 
مدرسه کالس فوق برنامه گذاشته ند! 
بگو کارخونه پابرجاســت و دولت وام 
داده و مردم واسه تابستون دارن پنکۀ 
ایرانی می خرند! بگو ســرتون شلوغه 
و مجبوری اضافه کاری تــو کارخونه 

بمونی! بگو...«

   سوسوی نور
و خداوند، نوری اســت که پشت تمام 
تاریکی هــا نویدبخش تــالش، امید و 

استمرار زندگی ست. 
مهین با تماس بــا احدآقا -از همکاران 
ســابق آقا ماشــاءاهلل در کارخانه- با 
آقای کاظمی صحبت و او را از مشکل 
ماشاءاهلل با خبر کرد، آدرس پاسگاه را به 
آنها داد و خود، دردمندانه و مادرانه برای 
یافتن دخترش به راه افتــاد. از طریق 
دوستان سیما، او را نه به همراه یک مرد 
که در خانۀ یکی از دوســتانش یافت و 
آقای کاظمی هم موفق به تودیع وثیقه 

و آزادی موقت ماشاءاهلل شد.
سرنوشت مهین و ماشــاءاهلل و سیما 
اگرچه ختم به خیر شــد و خداوند به 
زندگی و خانوادۀ آنهــا رحم کرد، اما 
ضمانتی نخواهد بود که خانواده های 
میلیون ها کارگر ایرانی بی کار شده از 
کارخانه های وطنی، از چنین گذرها و 

گردنه هایی به سالمت بگذرد...

سخت، اما سازنده
چند نکته دربارۀ چگونگی و بایسته های تبلیغ 

دربارۀ حامیت از کاالی ایرانی
مهدی کشاورزی 

فعال فرهنگی
قسمتی از منبر و تبلیغ هر طلبه -همچون شیوۀ اکثر قدما- از توضیح و 
تفسیر شرایط روز تشکیل می شود. موضوع استفاده از کاالی ایرانی، اکنون 
یکی از مسائلی است که حیات و ممات اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی 
جامعۀ اسالمی به آن وابسته و طرح آن در جامعه، نیازمند مطالعه و شناخت 

دغدغه های مردم در این زمینه است. 
حقیقت آن اســت که دفاع بد از یک مفهوم، خطرناک تر از حملۀ خوب 
به آن اســت؛ اتفاقی که این روزها به وفور رخ می دهد و حل خردترین و 
کم اهمیت ترین مسائل اجتماعی را به ایجاد معضالت گستردۀ کشوری و  
امنیتی هم می کشاند و جامعه ای مقاوم و غیرقابل انعطاف را در برابر آن 

مسئلۀ خرد که با نیت خیر هم مطرح شده، ایجاد می کند.



   76

کتاب تبلیغ دین
شماره 51

پرونده

 شخص طلبه و روحانی بدون 
طرح بحث و کالم هم می تواند 10

به عنوان یــک مصرف کننده، معیاری 
برای جامعۀ اطرافیان باشد. پارچه ایرانی 
برای عبا و قبا، کفــش و نعلین ایرانی، 
دفترچه یادداشــت و خودکار ایرانی، 
خــودروی ایرانــی و... گزینه های یک 
تبلیغ بی کالم است که نباید از آن غافل 

شد.
بحث پیرامــون کرامت کار در 

دین مبین اســالم و تشویق 11
جامعه به کار کردن در معنای تولیدی، 
کشاورزی و... و بر حذر داشتن جامعه از 
افتادن در ورطۀ داللی و واسطه گری هم 
می توانــد به افزایش روحیــۀ تولید در 
جامعــه و در نهایت حمایــت از کاالی 

تولید شدۀ ایرانی بیانجامد.
در طرح  بحث حمایت از کاالی 

ایرانی همــواره نباید به موارد 12
مثبت و یا منفی پرداخت؛ بحث را باید 
متعادل پیش برد. همان طور که وضعیت 
جامعه در این موضوع ســیاه یا سفید 
مطلق نیست. یک روحانی و طلبه هم 
باید با ذکر موارد مثبت و منفی، تالش 
خود را بــرای بهبود وضعیــت در این 

موضوع انجام دهد.
ذکر این نکته ضروری است که 

مبلغ و روحانی باید از افتادن در 13
ورطۀ سیاســت زدگی و سیاسی بازی 
جناحی، بر حذر باشــد. اصوالً مباحث 
کالن و ملی مجالی برای این حرف های 
خرد، بی اهمیت و غیر ســازنده نیست. 
ظهور کوچک ترین بارقه های تمایل به 
یک سمت جناحی، تمامی صحبت های 
مبلغ را در نظر نیمی از جامعۀ مخاطب، 

بی اهمیت می سازد.

دولت بخواهیم که بــا كاهش صحیح  
مقررات اضافی و بی فایده و بوروکراسی 
-که جان سرمایه گذار را به لب می آورد- 
از سرمایه گذاران بخش تولید حمایت 

كند.
تذکر به بانک ها فراموش نشود. 

فارغ از اینکه عوامل بانکی در 8
میان مخاطبین حضور دارند یا نه، باید در 
طرح بحث خود، بخواهیم که  بانك ها در 
برخورد با واحدهای تولیدی مهربانانه تر 
عمل كنند. برای طرح این موضوع، باید 
فهــم درســتی از ماهیت مشــكالت 
واحدهای تولیدی داشــته باشــیم و 
مناســبات بین بانك هــا و واحدهای 
تولیــدی را بشناســیم. در این زمینه 

اطالعات خود را افزایش دهیم.
در ســال جدید، شاید بتوانیم 

سلسله جلســاتی را پیرامون 9
تبیین شعار سال در اداره، ارگان، نهاد، 
مســجد و یا... ترتیب دهیم و موضوع 
شعار ســال رهبری را تبیین و تفسیر 

کنیم.

 در طرح بحث، هیچ گاه نیاز به 
تعیین و ذکر مصداق نیست. 5

مثاًل نباید گفت که خــودکار ایرانی از 
خودکار تایوانی بهتر اســت. چرا که با 
توجه به تعدد اجناس با درجه های کیفی 
مختلف، ممکن است مثال نقض برای 
مصداق ذکر شــده زیاد باشــد و این 
مقایسه متن صحبت خطیب را از عیار 

بیاندازد.
 در تبیین  بحث کاالی ایرانی، 

هیــچ گاه نبایــد وارد دوگانۀ 6
کاالی ایرانی و خارجی شد و این دو را در 
مقابل هم قرار داد؛ در هر صورت -درست 
یا غلط- تعداد زیادی از افراد خواهان و 
عالقه مند به کاالی خارجی هستند و این 
تقابل، آنهــا را در برابر بحــث چرایی 
ضرورت مصــرف کاالی ایرانی مقاوم 
می کند. در این شرایط، باید تنها در دفاع 
از این ضرورت ســخن گفت، نه در ذم 

کاالی خارجی!
در طرح بحث، باید مطالبات از 

دولت نیز طــرح گردد. مثاًل از 7
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  چین
مردم و مردم و مردم

چین، هم اکنون بر اساس معیاری اقتصاد 
اول جهان و مبتنی بــر معیاری دیگر، 
اقتصاد دوم جهان است. با معیار ارزش 
تولید ملی بر مبنای دالر آمریکا، چین 
در سال 2015 با حدود 11هزار میلیارد 
دالر، در رتبــه دوم جهان بوده اســت. 
اما برمبنای دالر برابــری قدرت خرید 
)PPP(، این کشور با حدود 19.5هزار 
میلیارد دالر تولید، در صدر کشورهای 
جهان قرار گرفته اســت. این در حالی 
اســت که ارزش تولیدات این کشور در 
ســال 1960، تنها 10 درصــد آمریکا 
بوده است. این کشور از زمان اصالحات 
اقتصادی 1979 به بعد، نرخ رشــدی 
حدود 9 درصد را به طور متوسط تجربه 
کرده است. پیش بینی می شود این کشور 
در سال 2050، با حدود 60هزار میلیارد 
دالر تولید داخلی، با فاصلــه ای زیاد از 
اقتصادهای بعدی، اقتصــاد اول جهان 

)یک و نیم برابر اقتصاد آمریکا( باشد.
آنچه باعث شد چین فقیر و عقب مانده 
به چین پیشرفتۀ امروزی تبدیل شود که 

محصوالت آن سراسر جهان را از آمریکای 
شمالی تا اروپا و آسیا و آفریقا پر کند، در 
کنار سیاست های پشتیبان تولید ملی و 
تقویت کنندۀ آن، نوع نگاه مردم چین به 

اقتصاد و عملکرد آنها بوده است.
یکی از مشــخصه های مــردم چین بر 
خالف ما، فرهنگ بــاالی کار و تالش 
اســت. مردم این کشــور تحــت تأثیر 
فرهنگ کنفسیوسی، مردمی اهل کار 
هستند. بر اساس همین فرهنگ بود که 
چینی ها پذیرفتند سال ها با درآمد کم 
کار کنند و اجازه دهند ثروت های تولید 

شدۀ آنها به سرمایه تبدیل شود.
فرهنگ مصرف چینی ها نیز هم راســتا 
با برنامه های تقویــت تولید ملی عمل 
می کند. مردم چیــن اهل صرفه جویی 
هستند و اســراف نمی کنند. حتی در 
سال های اخیر که این مردم صاحب یکی 

از بزرگ ترین و پیشرفته ترین اقتصادهای 
جهان شــده اند، باز هم فرهنگ مصرف 
صحیح )و عــدم اســراف( را فراموش 
نکرده اند. مــردم چین از وســایل زاید 
اطراف و منزل خــود، کاالهای مفیدی 
تولید می کنند که می تواند بخشــی از 
نیازهای آنها را تأمین کند. چینی ها در 
مصرف غذا هم بهینــه عمل می کنند. 
نظام تغذیۀ چینی هــا عمدتاً مبتنی بر 
سنت های این کشور اســت و با وجود 
تالش غربی ها، الگوی مصــرف غذا در 
این کشور چندان تغییر نکرده است. به 
عنوان مثال، در این کشور حدود 300 
رســتوران مک دونالد -یعنی تقریباً به 
ازای هر 4میلیون نفر، یک رســتوران- 
وجود دارد. مردم چین عمدتاً به دنبال 
برند و مارک های مشــهور نیستند و به 
جز فروشگاه های بزرگ و ویژه، اثری از 
این محصــوالت و برندها در چین دیده 
نمی شود. در مورد لوازم الکترونیکی مانند 
موبایل هم نوع مصرف مردم چین آنقدر 
ساده است که گویی از فناوری روز این 
دستگاه ها که خودشــان آن را برای کل 

جهان تولید می کنند، بی خبرند. 

تعصبی که ریشه در جهل ندارد
معصومه محمودزاده وزیری

»پارچه تُرک، لباس ایتالیایی، لوازم منزل آمریکایی، تلویزیون و لوزام صوتی ُکره ای و ژاپنی، خودرو هم هرچه باشد، باشد، 
فقط ایرانی نباشد، دارو هم هندی بود، باز بهتر از ایرانی است.«

اینها را کف بازاری ها می گویند؛ آنهایی که در بازار بزرگ شده اند. همان ها تعریف می کنند که کسانی که برای خرید به 
بازار می آیند، می پرسند کاالی معرفی شده ساخت کجا است؟ می گویند خیلی ها وقتی می فهمند جنس ایرانی و ساخت 
وطن است، می روند و پشت سرشان را هم نگاه نمی کنند. حاضرند لباس قاچاق و پارچۀ قاچاق بخرند، اما لباس ایرانی به 
تن نکنند. می گویند مشتری ایرانی دنبال جنس خوب است و جنس خوب هم از نظر آنها، یعنی هر جنسی به غیر از تولید 

ایران! این است حال و روز اقتصاد ایران!
اما آیا اقتصادهای بزرگ دنیا هم با چنین ادبیات و رفتاِر اقتصادی به جایگاه فعلی خود رسیدند؟
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  ژاپن
دوگانۀ صحیِح فرهنگ تولید 

و فرهنگ مصرف
کشــور ژاپن با داشــتن تولید ناخالص 
داخلی به میــزان 5/4تریلیون دالر در 
ســال 2005، دومین قدرت اقتصادی 
دنیا پس از آمریکا بوده و در آســیا نیز 
رتبۀ اول را از این لحاظ دارد. این کشور 
در سال 2014، با نزدیک به 5تریلیون 
دالر در جایگاه سوم جهان پس از چین و 
آمریکا قرار گرفته است. ژاپن در شرایطی 
جایگاه خود را به عنوان یکی از قدرت های 
اقتصادی جهان تثبیت کرده که به لحاظ 
منابع طبیعی و نیز سرگذشت سیاسی، 
شرایط بســیار نامطلوبی دارد. به لحاظ 
طبیعی، این کشور منابع بسیار محدودی 
دارد و اکثر جزایر و خاک آن کوهستانی 
و آتشفشانی است. به لحاظ سیاسی نیز 
شکست در جنگ جهانی دوم وضعیت 
اسفباری را برای این کشور رقم زد. پس 
از شکست در این جنگ، ژاپن با داشتن 
13میلیون نفر بی کار، کمبود مواد غذایی 
و تورم بسیار شــدید تا حدی که حقوق 
افراد کفاف ســیر کردن شکمشــان را 
نمی داد، شرایط بسیار سخت اقتصادی 

را تجربه کرد.
در کنار سیاست های صحیح اقتصادی 
حاکمیت، یکــی از عوامل پیشــرفت 
شــگفت انگیز تولید ملی اقتصاد ژاپن، 

فرهنگ باالی تولید در میان مردم این 
کشور اســت. در این دهه ها، مردم ژاپن 
نه تنها برای سود تولید می کردند، بلکه 
تولید و کار را امری مقدس و ارزشــمند 
می دانســتند. ژاپنی ها همچنین برای 
ارتقای بهــره وری و کارایی خود تالش 
می کردند. آنها با کنجکاوی به پیگیری 
مهارت ها و روش های مناسب تر برای کار 
و تولید می پرداختند. در کنار فرهنگ 

تولیدی باال، الگو و فرهنگ مصرف صحیح 
نیز از کلیدهای پیشرفت اقتصادی ژاپن 
طی دهه هــای پس از جنــگ جهانی 
دوم بوده اســت. دو ویژگی مهم مردم 
ژاپــن در حوزۀ مصرف، عبــارت بود از: 
قناعت و اعتدال در مصــرف و تأکید بر 
مصرف کاالهای وطنی. مردم ژاپن طی 
این ســال ها به قناعت مشهور بوده اند و 
مصرف خود را متناسب با شرایط اقتصاد 
ملی تنظیم و کنترل می کرده اند. همین 
قناعت که معنای دیگر آن خودداری از 
اســراف و تجمل گرایی های زاید است، 
موجب انباشت سرمایۀ بیشتر و در نتیجه، 
تأمین منابع مالی برای تقویت تولید ملی 
در این کشور شده است. همچنین، تأکید 
مردم ژاپن بر مصرف کاالهای ســاخت 
داخل طی دهه های اولیۀ پس از جنگ 
با هدف تقویت صنایع داخلی، موضوعی 
مهم در پیشــرفت اقتصادی این کشور 
محسوب می شود. این زمینۀ فرهنگی 
باعث شد دولت سیاست کاهش واردات 
از کشــورهای دیگر را به منظور تقویت 
صنایع داخلــی در ژاپن با موفقیت اجرا 
کند؛ سیاستی که گاهی چنان افراطی 
محسوب می شــد که با عنوان سیاست 

انزواطلبی از آن یاد شده است.
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  آلمان
الگوی صحیح مصرف

کشــور آلمان با حدود 3900 میلیارد 
دالر تولیــد ملی، در جایــگاه چهارم 
اقتصاد جهان قرار دارد. این کشــور، 
بزرگ ترین و قدرتمندترین اقتصاد در 
اروپا و منطقۀ یورو محسوب می شود و 
توانسته در پیشرفت اقتصادی، گوی 

سبقت را از رقبای خود در اروپا برباید.
اما بی شک سیاست های کالن اقتصادی 
این کشور از سویی و فرهنگ عمومی 
و حرفه ای مردم این کشــور از سوی 
دیگر، نقش مهمــی در تقویت تولید 

ملی در این کشور داشته است.
مطالعات جامعه شــناختی نشــان 
می دهد فرهنگ کار در میان جامعۀ 
آلمانی بــه یک ارزش تبدیل شــده 
اســت. درنزد مردم آلمان، کار عیار 
اخالقــی دارد؛ کارگــر آلمانی غرور 
و افتخار سنتی و شــغلی خود را در 
کارکردن می یابد، آن را به منزلۀ نوعی 
امتیاز تلقی می کنــد و همه چیز را از 

دیدگاه کار ارزیابی می کند.
آلمانی ها در مصرف نیــز از الگویی به 
نسبت مناسب پیروی می کنند. عالوه 
بر کاالهــای شــخصی و صنعتی، در 
مصرف منابع عمومی نیز آلمانی ها رویۀ 
مناسبی دارند. به عنوان مثال، الگوی 
مصــرف آب آلمان ها طی ســال های 
اخیر، تحت تأثیــر فرهنگ عمومی تا 
حد زیادی بهبود یافته اســت. میزان 
ســرانۀ مصرف آب در این کشــور در 
ســال1990 در حدود 145 لیتر بوده 

که طی ســال های بعد، به مرور بهبود 
یافته و در سال 1995 به حدود 132 
لیتر، در ســال 2000 به حدود 129 
لیتر و در ســال 2005 به حدود 127 

لیتر رسیده است.
اگرچــه کشــور آلمــان هم اکنــون 
سیاســت های جدی بــرای کنترل 
واردات اتخــاذ نمی کند، اما به صورت 
دائم تراز تجــاری آن مثبت اســت. 
این بدان معنا اســت کــه مجموعۀ 
سیاست های اقتصادی این کشور و نیز 
فرهنگ اقتصادی تــودۀ مردم به 
نفع تولید و صادرات و علیه واردات 
عمــل می کند. به عنــوان مثال، 
طی ســال های بحران اقتصادی 
غرب )سال های 2008 تا 2010( 
مشاهده می شــود مردم آلمان از 
مصرف کاالهای خارجی که گاهی 
دارای اختــالف قیمت و کیفیت 
فاحش نیز هستند، به قصد کمک 
بــه تولیدکننــدۀ هموطن خود 

خودداری می کنند.
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  کرۀ جنوبی
تحقیر ماشین آمریکایی

تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 
2014، به 1450میلیــارد دالر آمریکا 
رسید و در جایگاه سیزدهم جهان قرار 
گرفت. این کشــور طی ده های اخیر به 
عنوان یکی از کشــورهای روبه رشد و 
پیشرو در شرق آســیا مورد توجه زیاد 
کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است؛ 
به نحوی کــه در این دوره بــه عنوان 
شاخص کشورهای در حال توسعه، مورد 
اشاره قرار می گرفته است. کرۀ جنوبی که 
پنجاه سال پیش از موزامبیک و بولیوی 
فقیرتر بــود، اکنون جزء کشــورهای 
پیشرفتۀ جهان محسوب می شود و نرخ 
رشد متوسط 7درصدی را طی نیم قرن 

تجربه کرده است.
پس از جنگ ویرانگر کره، تقویت ساختار 
و نظام تولید ملی در کرۀ جنوبی از سوی 
دولتمردان مــورد توجه قــرار گرفت. 
مسئولین این کشور اقداماتی را به مرحلۀ 
اجرا گذاردند که به موجب آن، ساختار 
اقتصادی این کشور به بستری مناسب 

برای تولید تبدیل شد.
اما هرگز یک ســاختار اقتصادی خوب 
بدون وجود یک بستر فرهنگی مناسب 
عملیاتی نخواهد شــد. شاید مهم ترین 
مؤلفه های فرهنگ اقتصادی کره ای ها را 
بتوان در فرهنگ تولید و فرهنگ مصرف 

آنها جستجو کرد.

فرهنگ مصرف در این کشور نیز بسیار 
قابل توجه است. کره ای ها حساسیت و 
تعصب باالیی نسبت به کاالهای بومی 
خود دارند؛ به نحوی که به سادگی حاضر 
نمی شوند کاالهای خارجی مشابه -حتی 
گاهی با کیفیت بســیار باالتر- مصرف 
کنند. به عنــوان مثال به رغــم اینکه 
خودروهایی از جمله محصوالت تویوتا، 
مرســدس بنز، بی ام دبلیو و... به نسبت 
خودروهای کــره ای از کیفیت باالتری 
برخوردارند، امثال این گونه خودورهای 
خارجی -بــا وجود اینکــه کره ای ها به 
طور متوســط درآمد الزم بــرای خرید 
برندهای مشــهورتر خودرو را دارند- به 
ندرت در خیابان های کرۀ جنوبی به چشم 
می خورند. حتی خودروهای تشریفات 
که در اغلب کشــورهای جهــان از نوع 
مرســدس بنز انتخاب می شوند، در این 
کشور محصوالت هیوندای و کیاموتورز 
)بومی کرۀ جنوبی( هستند. حتی دیده 

شده است معماری خانه و آپارتمان های 
کره ای به گونه ای است که پارکینگ آنها 
فقط مناسب ماشین های تولید داخلی 
اســت و مثاًل خودورهای آمریکایی که 
بزرگ تر از خودروهای کره ای هستند، در 
آن، جا نمی شوند در واقع کره ای ها مفاهیم 
»تعامالت خارجی« و »اقتصاد جهانی« را 
به زبان خود در واژگان »صادرات بیشتر« 
ترجمه کرده انــد. کره ای ها رفاقت های 
خارجی خود را در راستای فروش بیشتر 
کاال تعریف و تنظیــم کرده اند. در تاریخ 
توســعۀ اقتصادی کــرۀ جنوبی گفته 
می شود به عنوان مثال، مردم این کشور 
در ابتــدای دورۀ تولیــد تلویزیون های 
رنگی، خود از تلویزیون های سیاه و سفید 
استفاده می کردند تا بتوانند تلویزیون های 
رنگی بیشــتری صادر کنند و بی شک، 
اینکه اکنون پرفروش ترین تلویزیون در 
جهان یک برند کره ای است، بی تأثیر از 

عرق ملی کره ای ها نیست.
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