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سرمقاله فتح

کـی از اسـلوب تصممی گیری هـا  هنـوز 
و پروتکل سـازی های وزارت هبداشـت 
از  مـاه   6 حـدود  نـدارد.  دقیـی  اطـاع 
کرونا در کشـورمان  اعام رمسی ویروس 
آن چنـان  تدبیـر  دولـت  امـا  می گـذرد 
متناقـض و خلق السـاعه در مـورد ایـن 
کـه  کـرده اسـت  بیمـاری تصممی گیـری 
خسـارت  و  سـردرگمی  جـز  حاصلـش 
نبـوده به ویـژه تصمـمی اخیـر در تعطیـی 
مطلق جلسات عزاداری در مکان های 
مسـقف که هم با اعام قبی خودشـان 
تعـارض دارد و هـم تهنـا 48 سـاعت بـه 
آغـاز حمـرم زماین نیسـت کـه بتوان متهید 
پـایی هیـأت اندیشـید. دیگـری بـرای بر

یـر بیـرق  کـه هیـآت مذهـی ز هـر چقـدر 
ویل فقیـه  امـر  حتـت  و  حسـن  مـوال 
کردنـد،  عمـل  معقـول  و  منسـجم 
قسـمت های  برخـی  در  کـه  هرچنـد 
شـد  کشـیده  زمحـایت  هبداشـت  وزارت 
مـواردی  دولـت  در  می رسـد  بنظـر  امـا 
موسـوم بـه تدبیـر سـعی در تعلیـق ایـن 
گـزارش  خودشـان  دارد.  مبـارک  احتـاد 
مسـائل  رعایـت  ین  بیشـتر کـه  دادنـد 

هبداشـی در مسـاجد و  هیأت هـا بـوده 
اسـت و جتربـه ی خـوب شـب های قـدر 
مـاه مبـارک هـم مؤیـد ایـن ادعاسـت.
قشـر  کـه  فرمودنـد  هـم  انقـاب  رهبـر 
مذهـی بیشـتر اهـل رعایت انـد و... امـا 
نیـت چیسـت؟ چـرا و چگونـه ممشـای 
دولـت در ایـن ارتبـاط را خمـدوش و غیـر 
کارشناسـانه می دانـمی؟ بـه نظر ما علت 
از 2 حالت خارج نیست:1-تصمیمات 
 
ً
کارشـنایس برمنی آیـد و اساسـا از موضـع 
عمرشـان  در  گیـر  تصمـمی  افـراد  یـا  فـرد 
دسـت اندرکار برگـزاری هیچ گونـه مراسـم 
اعم از هیأت و... نبوده اند. رهبر انقاب 
کـه  فرمودنـد  قـدر  شـب های  مـورد  در 
تصممی گیری را باید به کسـاین سـپرد که 
حقیقت و ضرورت دعا و توسل را درک 
کننـد. بـه قـول شـهید آیـت اهلل مطهـری 
اساسـا جاهـل نبایـد امـر بـه معـروف و 
ایـن  کـه علـم  کنـد چـرا  از منکـر  هنـی 
کثـر ممـا  نـه مـا یفسـده ا کار را نـدارد. »ال

کنـد  کـه خـراب  یصلحـه« یعـی آچنـه 
کنـد بیشـتر  از آچنـه اصـاح مـی 

حکومـی  حکـم  اسـت. 

رهبـری هـم متضمـن تبعیـت از تدابیـر 
نـه  و  کروناسـت  بـا  مبـارزه  مـی  سـتاد 
صحـت ایـن تدابیـر چنـان کـه در ایـن 7 
گونـه تصمیمـات را مکـرر در  سـال ایـن 
گـراین یـک شـبه ی  مکـرر دیـده امی. از 
کنون  ین گرفته تا بورس و کنکور و ا بنز
کـه  هـم تعطیـی هیـآت 2-ان شـاءاهلل 
اینطـور نباشـد امـا بنظر می رسـد بعیض 
اسـت.  یب تدبیـری  مصـداق  وقت هـا 
امانی سـت در دسـت  حکومـت یـک 
کـه  کـرده  ثابـت  دولـت  ایـن  و  کـم  حا
ممشـای تصمیماتـش در مهـه ی وزارت 
خانه ها از خارجه تا هبداشت یکیست 
چشـم  بـه  یب تدبیـری  آهنـا  مهـه ی  ودر 
می خـورد. از برجـام هسـته ای تـا برجـام 
حمـرم... خیمه گاه های حسـیی درسـت 
کـه  بـه مهـان دلیـل تعطیـل می شـوند 
نیروگاه هـای هسـته ای شـدند... مبتی 
گـر روضه  بـر منطق این سیاسـت  بـازان ا
را در کافه برگزار کنمی هبتر از تکیه است. 
آجنا شـامل ممنوعیت حمیط مسـقف 
حـی  نـه  و  فاصله گـذاری  نـه  و 
ایـن  شـد.  خنواهـمی  اطعـام 

دولـت و تصممی گیرانـش مشـای کامـی از 
یکـی از دو چیـز هسـتند: یـا سـفاهت یـا 
کرم  یب تدبیری. و اما سخن آخر: پیامبر ا
صـی اهلل وعلیـه و آلـه و سـلم در مـورد 
یپ  از  کـه  فرمودنـد  احلسـن  اباعبـداهلل 
قتل او آتیش در قلوب مومنن اجیاد می 
شـود که ابدا سـرد خنواهد شد. آهنا که به 
دنبال تعلیق روضه ها و تکیه ها هستند 
بداننـد کـه مـا در خانه وکاشـانه و کوچه و 
خیابـان علـم روضـه را حفـظ خواهـمی کرد 
امـا پیامبـر مـا در مـورد حضـرت حسـن 
)ع( فرمودند: اللهم اخذل من خذله یعی 
خدایا خوار سـاز و یب تفاوت باش نسـبت 
بـه کـی که حسـن را خـوار کـرد و بـه او یب 
تفـاوت بـود اقامـه ی عـزا و نوحـه و ندبـه بـر 
اباعبداهلل احلسن در برهه ی کنوین حتما 
از مصادیـق یـاری ایشـان اسـت چـه ایـن 
کـه امـام مـا فرمـود: جوان هـا خیـال نکنند 
که مسـاله، مسـاله ی گریه است.این ها 
از مهـن گریه هـا مـی ترسـند چـرا که گریه 
در مقابل مظلوم فریاد مقابل ظامل است و 
این ها یک شـعائر سـیایس است که باید 
حفظ شود. )صحیفه امام،ج 10،ص31(
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سنگر مسجد

که در عبادت دارد،  کتاهبایی اسـت  که اسـام در سیاسـت دارد بیشـتر از  کتاهبایی 
این غلط را در ذهن ما جای گیر کرده اند و حی حال باورشان آمده است. آقایان، 
بـه اینکـه اسـام بـا سیاسـت جداسـت، ایـن یـک احـکام عبـادی اسـت مابـن 
خودش است و خدا، بروید توی مسجدتان و هرچه می خواهید دعا کنید، هرچه 
کار ندارند اما این اسـام نیسـت. مـی خواهیـد قـرآن خبوانیـد حکومهتـا هم به مشا 

یادداشت فتح

امیـر املومنـن مـی فرماید:العـدل سـائس عـام و 
کننـده  اجلـود عـارض خـاص! عدالـت، اداره ی 
ی عمـوم، و پایـه و اسـاس مقـررات اسـت. امـا 
که  جود و خبشش، یک حالت استثنایئ است 
کنـد  کـی جـود مـی  کـی بـه  در موقـع خـاص، 
و ایثـار! و چـه غوغـایی اسـت، متاشـای عدالـت 
کـه بـرای جـود و مهـدیل میـان  خواهـان جهادگـر، 
و مقابـل عدالـت  انـد  آمـده  گـرد هـم  مومنـن، 
کـرده اند. زمایـش مومنانـه به پا   سـتیزان عـامل، ر
بـه  کار بـه ظاهـر متمـدن هـا،  وقـی آن طـرف، 
انسـان  و  رسـیده   یـدن  در و  دزدی  و  غـارت 
وغـن خویـش را منایـان  دوسـی شـان، باطـن در
زمایش  زمایش مهدیل، ر ساخته است و جای ر
کـه بـا هـر چه  کـرده انـد، ایـن سـو هـر  دزدی بـه پـا 
دارد آمـده اسـت تـا در راسـتای حتقـق عدالـت، 
گیـرد. هبـره  دینیـش  وح  ر از  برخاسـته  جـود   از 
کـه چـرخ خیاطـی  اینجـا، چـه دختـران بسـیاری 
جهـادوار  وز  ر و  شـب  و  گرفتنـد  بغـل  را  شـان 

بـدون  مـردم شـدند.  مـا حیتـاج  تولیـد  مشـغول 
مـزد، چـرخ  ای  ذره  و حـی  هیـچ چشـم داشـت 
چـرخ  چرخیـدن  زوی  آر بـه  را  خیاطیشـان 
کـه  دانشـجویاین  چـه  چرخاندنـد!  اقتصـاد 
ی  دانشـکده  و  دانشـگاه  زار،  کار ایـن  در 
کردنـد  هـا  جهبـه  یـز  کر خا بـه  شـبیه  را  شـیمی 
و  شـب  مـردم،  سـامت  بـه  خدمـت  بـرای  و 
نکشـیدند!  کار  از  دسـت  و  نشـناختند  وز   ر
خـود  ی  شـرمنده  را  عشـق  کـه  پرسـتاراین  چـه 
ای  حلظـه  تهنـا  نـه  وقـت،  تهنـا  نـه  و  کردنـد 

ی  عرصـه  ایـن  در  را  جانشـان  بلکـه  خـواب، 
کردنـد و حـی از دیـدن  جـود و خبشـش، عرضـه 
پوشـیدند.  چشـم  نیـز  خردسالشـان  زنـد   فر
زمایـش عدالـت نیـز  کـه ر زمایـش مهـدیل  ایـن ر
گواهی بر  این اسـت که مرد تشـنه  هسـت، خود 
هـم  و  خـود  حـق  در  عدالـت  حتقـق  و  اجـرا  ی 
نوعانشـان انـد و در ایـن راه خـود را آمـاده ی هـر 
کنون نوبت مسئولن  کرده اند. ا کاری  گونه فدا

 رزمایش همدلی از
تا رزمایش عدالت

زویشـان رسـیدن به  که مهه آر اینان 
کـه  یافته انـد  عدالـت اسـت، به خـویب در
عارضـه ی  ایـن  در  وظیفه شـان  کنـون،  ا

کمـک مؤمنانـه اسـت خـاص، جـود و 

کـه بـا اتـکا و اعتمـاد بـه ایـن  یـان اسـت  و جمر
کثری  ظرفیت خودجوش مردم هناد، تاش حدا
بگیرنـد.  کار  بـه  عدالـت  حتقـق  بـرای  را   خـود 
زویشان  این وظیفه شنایس امت ، که  مهه ی آر
یخ  رسـیدن به عدالت ناب علوی اسـت، در تار
وز، وظیفـه  یافتنـد امـر کـه در مانـدگار مـی مانـد 
شـان در ایـن عارضـه ی خـاص، جـود و کمک 
یده اند که  مومنانه است و مرحبا که جودی آفر
کـرد. عدالـت را بیـش از پیـش مشـتاق ایشـان 

صحیفه امام، ج 13، ص 19



مکتب حاج قاسم

یادداشت فتح

حـاج قاسـم بعـد از حتمـل 63 زندگـی پرتـاش 
در سـحرگاه مجعـه 13دی مـاه آمسـاین شـد. هیـچ 
توضیـح  بـرای  مـا  فرهنـگ  و  ادبیـات  در  لغـی 
»جماهـده«.  لغـت  اال  نـدارد  وجـود  او  زندگـی 
کـی اسـت مهـه  در فرهنـگ بومـی مـا جماهـد 
بـه  »وفـای  از،  او  جوشـش  و  حرکـت  و  تـاش 
کوه اسـت،  کـه جماهد  عهـد بـا خـدا« اسـت چـرا 
رِگ بـزرگ، اصًا  گـر نبـود عهـدش بـا خـدای بـز ا
در زمـن حرکـت منی کـرد، چـه برسـد بـه اینکه در 
راهـی از سـر و جـان بگـذرد! کاش علـوم انسـاین 
بـود  رسـیده  بلوغـی  چنـان  بـه  مـا  اجتماعـی  و 
کـه در اوج عصـر  ایـن انسـان های نوپدیـد  کـه 
خیـره  و  می درخشـند  و  می آینـد  گری  سـودا

از  وامصیبتـا  نـدای  کـه  می شـود  روزی  چنـد 
خیمـه گاه رسـانه ای دمشنـان خیرخوامهـان بلنـد 
که ایران دیگـر تهنا مانده  شـده اسـت. کجاییـد 

و  می خوانـد  را  ونـد  می ر خرامـان  و  می کننـد 
خوانـیش از آن هـا ارائـه می کـرد و در ایـن روزهای 
مـردم  بـرای  یکی یکـی  را  یافته هـا  ایـن  هبـت، 
ظلمـت زده می خوانـد تـا مـا نیـز بـه ایـن عهدهـا 
کننـد؛  تصدیـق  را  آن هـا  و  کنـمی  پیـدا  رغبـت 
کـه هنـاد علـم مـا بـه  امـا حیـف و صـد حیـف 

را  مـا  اسـت  بلـد  نـه  و  اسـت  نرسـیده  هیـچ جـا 
کنـد و  و بـدل  بـه دنیاپرسـتاین امیـدوار و پیشـر
کشـیدن از دنیـا را می فهمـد.  نـه معنـای دامـن 
کنـون بـا دسـت های خـایل، بـدون اینکـه هیـچ  ا
ایـن  مطالعـه  و  خوانـدن  بـرای  واضحـی  ایـده 
سـتاره های دنبالـه دار داشـته باشـمی، الزم اسـت 
کنمی به نوشـن خاطرات و ذهنیات و  وع  که شـر

اسـت! انـگار بعیض هـا دوسـت دارنـد خیـی زود 
یـاد هـل مـن ناصـر امـام مقاومـت را بشـنوند؛  فر
یب پیشـتاز ایـن  و ایـن روزهـا امـارات متحـده عـر
فضاسـازی تهنـا انـگاری مقاومت شـده اسـت؛ 
کـه مهچنـان به پیشـوای  و ایـن مقاومـت اسـت 
خـود اباعبداهلل احلسـن؟ع؟ اقتدا می کند و خم 
یادهـای سـپاه شـام نزدیـک  بـه ابـرو منـی آورد. فر
کوفه شنیده بشود  است امروز بیشتر از آنکه در 

دل نوشـته، بـه امیـد اینکه ایـن اطاعات مباند 
بـرای آینـدگان، شـاید آن هـا راه و منطق خواندن 
کـه بـا  کـه واضـح اسـت  جماهـد را یافتنـد. چـرا 
کانومیـک و بـا  وان شـنایس اجتماعـِی انسـان ا ر
روش هـای پسـافرویدی اصـًا منی شـود انسـان 
جماهـد را خوانـد، چـه برسـد بـه اینکـه او را معنـا 
کنند  کـرد. پـس قبـل از آنکـه حاج قاسـم را دفن 
دهـد،  بـاد  بـه  را  حافظه مـان  ک  خـا سـردی  و 
و  بنشـینمی  کاغـذ  جلـوی  اّمـی  آدم هـای  مثـل 
را  قلی مـان  و  ذهـی  یافته هـای  و  خاطـرات 
کـه راه مطالعـه ایشـان  کنـمی تـا آینـدگاین  ثبـت 
مطالعـه  ایـن  خـام  مـاده  حداقـل  یافتنـد،  را 
معلـوم  اسـت،  سـرد  ک  خـا باشـند.  داشـته  را 
ک بسـپارند، ذهنمـان  بـه خـا را  او  گـر  ا نیسـت 
کنـد؛ تـا یادمـان نرفتـه و ذهـن و قلبمـان  یـاری 
ثبـت  بـرای  را  او  و  بنویسـمی  می کنـد  یـاری 
کنـمی  کـه هنـوز نیامـده یـاری  به وسـیله علمـی 
اسـت!« تکثیـر  قـدرت  »علـم  گفته انـد:  کـه 

در هتـران انعـکاس پیـدا می کنـد و به راسـی ما را 
از چه می ترسانید؟! سپاه شام باشد یا ائتاف 
اینجـا  منی کنـد،  یق  فـر مـا  بـرای  یب،  عبری-عـر
جوانان یب صبرانه به اسـتقبال عاشـورا می روند. 
تیـغ  و  می شناسـند  خـوب  را  خائنـن  اینجـا 
برایـش تیـز می کننـد. اینجـا چیـزی رنـگ و بـوی 
تل آویـو بگیـرد، دیگـر مثـل اولـش منی شـود؛ حی 
باشـد. داشـته  گردمنـان  بـر  گـر حـق مهسـایگی  ا

انسان شناسی 
حاج قاسم

حسین ؟ع؟
تنها  نمی ماند

کنـون بـا دسـت های خایل، بـدون اینکه هیچ  ا
ایده واضحی برای خواندن و مطالعه این ستاره های 
دنبالـه دار داشـته باشـمی، الزم اسـت کـه شـروع کنمی 
به نوشنت خاطرات و ذهنیات و دل نوشته، به امید 

اینکه این اطالعات مباند برای آیندگان.



کوچـه  در  اذان  گلبانـگ  هنگامـه  بارهـا  بارهـا 
جسـتجوی  در  کان شـهر  ایـن  کوچه هـای  پـس 
کمـال  بـا  امـا  هسـی؛  منـاز  اقامـه  بـرای  مسـجدی 
اسـت.  بسـته  مسـاجد  عمـده  درب هـای  تعجـب 
بـر سـردر مسـجد نوشـته اسـت: »بـه دسـتور سـتاد 
منی شـود«!  تشـکیل  مجاعـت  منـاز  ونـا  کر بـا  زه  مبـار
بایـد  هـم  مسـجد  مجاعـت،  منـاز  تعطیـی  بـا  انـگار 
تعطیـل باشـد و خبـری از یـک منـاز خشـک وخایل 
نگاهـی  اسـت«.  دیـن  سـتون  »منـاز  نیسـت!  هـم 
کـه بـر سـر در مسـجد نوشـته شـده  بـه ایـن حدیـث 
بـا مسـجد خداحافظـی  یرچشـمی  ز و  می انـدازی 
کرده انـد،  ختتـه  را  مسـجد  درب  هرچنـد  می کـی. 
مثـل  مسـجد  جتـاری  مغازه هـای  خداراشـکر  امـا 
ونـق هسـتند. از خـودت سـوال می کـی:  ر مهیشـه پر
ین هـا و دیگـر  »چـرا بانک هـا، فروشـگاه ها، مپپ بنز
کـن  ین اما کـه طبـق آمـار بیشـتر کـن جتـاری –  اما
انتقـال ویروس هسـتند- هیچ گاه تعطیل منی شـوند 
بـود؛  آن سـاده  ونـق هسـتند«؟ جـواب  ر پر و مهـواره 

وز  گـر یـک ر گـره خـورده و ا چـون نیـاز مـردم بـه آن هـا 
تعطیـل شـوند، زندگـی مـردم خمتـل می شـود. شـاید 
کـردن مسـاجد و  بـاز  یـک راهبـرد مضحـک بـرای 
کن  که خبـیش از این اما اعتـاب مقدسـه ایـن باشـد 
تبدیل به فروشـگاه، سـینما، بانک و … شـود تا به 
یـد  ُیـن ایـن هنادهـای اقتصـادی و البـای ایـن خر
منـازی خوانـده  و  و توسـی اجنـام  و فروش هـا، دعـا 
کنمی: تعطیی  شـود. دوباره صورت مسـأله را مطرح 
مناز مجاعت مسـاوی اسـت با تعطیی مسـجد. این 
کارکـردی جـز منـاز مجاعـت  وز مـا  یعـی مسـاجد امـر

کارکـرد خـود  کـه بـا ممنوعیـت آن مسـجد هـم  ندارنـد 
را از دسـت می دهـد. یـاد چنـد مـاه پیـش می افـی؛ 
مصافحـه  اطرافیـان  بـا  منـاز  از  بعـد  کـه  آنوقت هـا 
مهـن  در  منازگـزاران  بـا  مـا  ارتبـاط  اوج  می کـردمی. 
کاری  یل  دسـت دادن بعـد از منـاز خاصـه می شـد و
کار هـم نداشـتمی. حـی از اسـم هـم یب خبـر بودمی.  بـه 
او  بـه  زبـاین  یر ز منـاز  از  بعـد  دادن  دسـت  بـا  انـگار 
می فهمانـدمی: »خدانگهـدار«؛ »مـن خـودم هـزار و 
ونـا پـرده از ظواهـر  کر یـک مشـکل دارم« و…. حـاال 
ایـن نـوع تدیـن و مجعـه و مجاعـت برداشـته. حـاال 
مسـاجد  چقـدر  کـه  می دهـد  نشـان  مـا  بـه  خـوب 
کارکردهـای مّدنظـر اسـام دور شـده بودنـد.  از  مـا 
تغییـر  مسـاجد،  بازگشـایی  بـرای  راهبـرد  یـن  مهمتر
گـر حممـل تأمـن  بـری مسـاجد اسـت. مسـجد ا کار
نیازهـا و حـل مشـکات افـراد یـک حملـه باشـد در 
ونا  کر می و  ایام سـخت و دشـواری چون جنگ، حتر
کانون مواسـات قرار  بیش از پیش فعال می شـود و 
می گیرد. ما به جای حل مسـأله صورت مسـأله را 
کارکردهای مسـجد  کـرده امی؛ بـه جای احیای  ک  پـا

و قـدرت دادن بـه امـام 
حـل  بـرای  مجاعـت 
مشـکات بـه از دسـت 
رفـن مناز مجاعت، درب 
کـردمی.  مسـاجد را ختتـه 
مجاعـت  امئـه  از  انـگار 
بـه  منازگـزاران  تـا  گرفتـه 
مرخـی رفتـه امی. انـگار 
شـدن  امام مجاعـت 
شـغل  یـک  بـه  تبدیـل 
رفـن  مسـجد  و  شـده 
و  جانـی  کار  یـک  بـه 
مسـجد  حاشـیه ای. 
را  خـود  رابطـه ی  بایـد 
ازدواج  کـه  جوانـاین  بـا 
کسـاین  بـا  می کننـد، 
موفقیهتـای  بـه  کـه 
و  اجتماعـی  و  علمـی 
دسـت  ورزیش  و  هنـری 
صاحـب  بـا  می یابنـد، 
بـه  کمـک  کـه  مّهتـاین 

دیگـران را وجهـه ی مهـت میسـازند، بـا غمدیـدگاین 
کـه  بـا نـوزاداین  کـه غمگسـاری می جوینـد و حـی 
گـر  ا کنـد.  مسـتحکم  و  برقـرار  میشـوند،  متولـد 
مسـاجد حمـور واسـطه گری ها در امـر ازدواج باشـند، 
یایب خنواهـد  دیگـر فضـای جمـازی جـایی بـرای مهسـر
مجاعـت  امئـه  مومـن،  صاحبخانه هـای  گـر  ا بـود؛ 
مشـاور  حـاال  می دادنـد،  قـرار  خـود  ملـک  امـن  را 
ک هـا، تبدیـل بـه مسـلخ مسـتأجران منی شـد.  اما
پایـان  زمـاین  مشـکات  از  بسـیاری  باطـل  دور 
و حـل  کـه مسـاجد حمـور مواسـات  یافـت  خواهـد 
ونـایی باشـد. کر وزهـای سـخت  مشـکات در ایـن ر
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یادداشت تحلیلی

ثانـــوی  اطـــاع  تـــا 
مساجد تعطیل است

مـا بـه جـای حل مسـأله صورت مسـأله 

کارکردهـای  کـرده امی؛ بـه جـای احیـای  ک  را پـا

مسـجد و قـدرت دادن بـه امـام مجاعـت بـرای 

حل مشـکالت به از دسـت رفنت مناز مجاعت، 

کـردمی. درب مسـاجد را ختتـه 

یه یر هیئت تحر


