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گزارش
یک استاد معماری مطرح کرد؛

مسجدها در تقابل با هیوالهای شهری
ایرانیها پس از ورود اسالم به کشور
تمام هم و غم خود را در معماری و
هنرهای تزیینی ،در ساخت مساجد به
کار گرفتند و باعث خلق شاهکارهایی
شدند که امروز مورد توجه دنیا قرار
گرفته است .امروز طراحی این بناها
با گسترش ساخت و سازها و ظهور
آسمانخراشها در شهرهای بزرگ،
یکی از چالشهای اساسی معماران این
حوزه بهشمار میرود .به گزارش ایسنا،
از زمان ظهور اسالم و ورود آن به ایران ،ساخت مسجد بهعنوان محلی برای
نیایش پروردگار و بجا آوردن نماز بسیار مورد توجه قرار گرفت .بخشی از
باشکوهترین معماریهای ایران و جهان مربوط به مسجدهایی است که با
هنر معماران بنا شدند و در آنها زیباترین و باشکوهترین هنرهای تزیینی
به کار رفته است .مسجدهایی که امروز جزو شاهکارهای معماریاند و همه
طراحان و هنرمندان آنها را ستایش میکنند .توجه به معماری مسجد
نمایانگر اهمیت این بنا بهعنوان نیایشگاه انسانها است .مساجد از مهمترین
بناهای معماری ایرانی پس از اسالم هستند .در دورههای ابتدایی ورود
اسالم به ایران ،مساجد بهشکل ساده ساخته میشدند ،اما بعدها عناصر،
آرایهها و بخشهایی به آنها اضافه شدند .مسجد شیخ لطفاهلل اصفهان،
مسجد گوهرشاد مشهد ،مسجد امام اصفهان ،مسجد نصیرالملک شیراز
و مسجدجامع یزد از معروفترین مساجد ایران هستند که معماری آنها
شگفانگیزاست.
کعبه نخستین مسجد بود
عبدالحمید نقرهکار  -دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت
ایران  -در گفتوگو با ایسنا دربارهی تاریخچهی ساخت و طراحی مساجد ،اظهار کرد:
مساجد و بهطور کلی ،نیایشگاهها در همه جای دنیا بر مبنای یکسری اصول اعتقادی
و تبیین رابطه انسان و خداوند و سیر تکاملی انسان در هر مکتب اعتقادی و دینی
طراحی میشوند .در هر مکتب براساس قوانین و اصول مبتنی بر مباحث اعتقادی،
طراحی مساجد تعریف میشود که در آنها شکل هندسی ،نمادها و آرایههای
نیایشگاهها براساس تفکر و اندیشه اعتقادی شکل میگیرد .او ادامه داد :در طراحی
مساجد ،مباحث عمیقی در رابطه با هستیشناسی و انسانشناسی و رابطهی انسان
و خداوند مطرح است .از مسیر عروج و تکامل انسان و ابعاد عقالنی و روحانی که
در فطرت انسان وجود دارد ،مفاهیمی استنباط میشود که براساس آنها نمادها،
هندسه و آرایههای مساجد شکل گرفته و از  1400سال پیش که اولین مسجد
ساخته شد تا امروز که مساجد زیادی ساخته شدند ،حفظ شده است.نقرهکار با بیان
اینکه خانه کعبه نخستین مسجدی بود که ساخته شد ،گفت :خانه کعبه به منزلهی
یک سلول بنیادی ،الهامبخش ساخت همهی مساجد اصیل در دورههای مختلف بوده
است .میتوان اینطور تفسیر کرد که این بنا ،مسجد خانوادگی حضرت آدم (ع) بوده
که برای پذیرش توبهی او ساخته شده است .نکته مهم این است که فقط خداوند
خالق انسان است و حقیقت انسان و استعدادهای بالقوه و سیر تکاملی او را بدون خطا
و بهصورت جامع تعریف کرده است .به همین دلیل از دیدگاه اسالم برای مفهوم عبادت
باید مناسبترین کالبد در نظر گرفته شود.
اسالم به مواد و مصالح ایراد نگرفته است
این استاد دانشگاه در بخش دیگری از سخنانش دربارهی تأثیر اسالم بر تغییر
طراحی نیایشگاهها ،اظهار کرد :در ساخت بنای نیایشگاههای قبل از اسالم دو نکته
مطرح بود؛ یکی مواد و مصالح مورد استفاده که با توجه به شرایط اقلیمی و مقتضیات
زمانی و مکانی تعیین میشد و دیگری بُعد محتوایی که نیایش و حقیقت ارتباط انسان
با خداست .اسالم برخالف پادشاههایی که بعد از به قدرت رسیدن ،عبادتگاهها را آتش
میزدند و بنای آنها را از بین میبردند ،به مواد و مصالح بناها ایرادی نگرفت ،اما محتوای
آنها را  180درجه تغییر داد و محتوای منحرفانه و مشرکانهی آنها را به سمت توحید
و ارتباط صحیح انسان با خداوند سوق داد که با کمترین تغییرات کالبدی در بنای
نیایشگاهها همراه بود.او ادامه داد :برای مثال اگر به نقشه چهارتاقیهای آتشکدهای
در فارس که به مسجد «یزدخواست» تبدیل شد ،نگاه کنیم ،متوجه تغییرات اندکی
میشویم که در جهت مفاهیم اسالمی بوده است .چهارتاقیهای آتشکده یک فضای
درونگرا داشتند که در مرکز آن ،مجمر آتش قرار داشت و فقط موبدان و هیربدان اجازه
داشتند به آن وارد شوند و بقیه در بیرون این فضا عبادت میکردند .این موضوع با
اعتقادات اسالمی سازگار نبود .بنابراین فضای آن را برونگرا کردند و آتش را که نماد
خداوند نیست ،برداشتند.نقرهکار به تأثیر تفاوتهای اعتقادی در اسالم و دیگر ادیان
در ساخت نیایشگاهها اشاره کرد و گفت :در اعتقادات اسالمی ،انسان عالیترین نماد
تجلی خداوند است .بنابراین او باید در قلب و کانون نیایشگاه قرار بگیرد .از طرفی تفاوت
بین انسانها در نیایش خداوند نیست ،بنابراین همه بهطور یکسان حق دارند از فضای
بنا برای عبادت استفاده کنند .مساجد ما نسبت به نیایشگاههای غربی و شرقی بسیار
اصیلتر و به حقیقت آفرینش و مفهوم تکامل و عبادت نزدیکتر هستند.
گنبد و منارهها نماد چه مفاهیمی هستند؟
نقرهکار در ادامه به ویژگیهای مساجد اصیل ایرانی اشاره و اظهار کرد :مساجد
اصیل ما ادامهی همان سنت نبوی و دارای اصول بسیار باارزشی هستند .فضاهای
داخلی کامال درونگرا طراحی شدهاند و انسان در هر جای بنا که باشد ،خود را
بهعنوان قلب ،کانون و قهرمان نیایش احساس میکند .شکل خارجی بنا نیز تابع
شرایط محیطی است .برخالف بسیاری از نیایشگاهها که شکل جبری و تحمیلی
دارند ،مساجد اسالمی از شکل بیرونی کامال متفاوت و منطبق بر شرایط محیطی
برخوردارند .در مساجد اصول معماری بنا کامال حفظ شده ،اما دارای تفاوتهایی
در شکل بیرونی هستند.او همچنین به مفهوم نمادها و عناصر به کار رفته در
طراحی و ساخت مساجد اشاره کرد و گفت :اصول مساجد معنا و مفهومهایی در
خود دارند .مفهوم نماز و عبادت و رابطهی انسان با معبود در اینها تجلی پیدا
میکند .مثال گنبد ،نماد درونگرایی و وحدت و منارهها بیانگر مفهوم امر به معروف
و نهی از منکر و جامعهسازی هستند .سردرهای ورودی مساجد هم از اهمیت
خاصی برخوردارند ،چون طاق نصرت آنها باید دعوتکنندهی انسان به محیط
عبادت باشد .البته هر شکل و صورتی را نمیتوان به معماری مساجد وارد کرد و
انتخاب آنها نیازمند اجتهاد حرفهای در این زمینه است.
مسجدها در تقابل با هیوالهای شهری
نقرهکار به مشکالت مربوط به طراحی و ساخت مساجد در سالهای اخیر در شهرها
اشاره کرد و گفت :در شهرهای جدید که اغلب ساختمانها بهصورت هیوالهایی عجیب
و غریب در آنها سر بر آوردهاند ،باید مساجد طوری طراحی شوند که کانون اصلی
شهر باشند .بنابراین معماران چارهای ندارند جز اینکه گنبدها ،منارهها و آرایههایی را
در معماری مساجد در نظر بگیرند که تداعیکنندهی خاطرات دینی و مذهبی مردم
باشد و آنها را به این مکانها دعوت کند.او دربارهی آسیبهای معماری مساجد در
این دوره نیز اظهار کرد :مهمترین آسیبی که متوجه معماری مساجد در سالهای
اخیر شده ،آموزش داده نشدن این سبک معماری در دانشگاههای کشور است .طراحی
مسجد بهعنوان عالیترین مظهر فرهنگی و مذهبی جامعهی ما اغلب در دانشگاهها
تدریس نمیشود و بسیاری از اساتید هم آمادگی الزم را برای هدایت دانشجویان
ندارند .در نتیجه ،فارغالتحصیالنی که از دانشگاه بیرون میآیند اغلب با مباحث نظری
و تفکرات غربی در این عرصه کار میکنند و براساس این دیدگاه فکر میکنند از هر
مفهوم و شکل و صورتی میتوان در طراحی مساجد استفاده کرد.

طرح جامع خانواده پایدار برای فرهنگسازی ازدواج رایگان برگزارمیشود
در سیودومین برنامه «اهالی بهشت» صالحی رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران گفت:طرح جامع خانواده پایدار برای فرهنگسازی ازدواج رایگان برگزارمیشود .به گزارش مهر،
سیودومین برنامه اهالی بهشت با موضوع «ماه رمضان و راههای پایداری خوبیهای ماه خدا» و با حضور محمود صالحی رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و حجتاالسالم والمسلمین
سیدمصطفی حسینی نیشابوری استاد حوزه و دانشگاه ،به روی آنتن شبکه قرآن سیما رفت .ویژه برنامه «اهالی بهشت» محصول گروه علوم قرآنی شبکه قرآن سیمااست که با تهیه کنندگی و
طراحی رضا صبور و همراهی و مشاوره دکتر رحیم قربانی در طول ماه مبارک رمضان از ساعت  ۲۳الی  ۱:۳۰بامداد هر شب به صورت زنده به روی آنتن شبکه قرآن سیما رفت و تکرار آن نیز ساعت
 ۱۴روز آینده از همین شبکه پخش شد.

آیتاهلل رشاد مطرح کرد؛

جریان متجدد دچار انقطاع تاریخی است

آیت اهلل علیاکبر رشاد ،رئیس شورای حوزههای علمیه
استان تهران و رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیش ه اسالمی
در کتاب «دینپژوهی معاصر» درصدد جریانشناسی
دینپژوهی در ایران معاصر است .وی در این اثر ،بر
اساس الگوی خاصی که آن را «الگوی طبقهبندی و
تحلیل سهگانهها» نامیده ،سه گفتمان شاخص معاصر را
در ساحت حکمت و معرفت دینی شناسایی و ارزیابی
میکند -۱ :گفتمان متجمد سنتیاندیش -۲ ،گفتمان
متجدد غربگرا و  -۳گفتمان مجدّ د نواندیش .به گزارش
مهر آيتاهلل رشاد معتقد است جریان متجمد ،با خصلت
تصلب بر میراث بازمانده از سلف ،متحجرانه بر مشی و
مرام علمی معرفتی سنتی پای میفشرد و دیده از دیدار
مناظر و مکاتب نو پدید و فرابومی فروبسته و قرنهاست
که دینپژوهی را به تحشیهنگاری و تعلیقهزنی بر آثار و
آرای کهن فروکاسته و حتی اجتهاد را تقلیدی میخواهد.
جریان متجدد ،مبتال به گسست تاریخی است و با انقطاع
از تبار علمی خود و با بیاعتنایی و قدرناشناسی نسبت به
ذخائر و خزائن غنی و قویم حِ کمی و معرفتی خودی ،دل
در گرو فکر و فرهنگ غرب غالب دارد و با گرتهبرداری
از جنبش اصالح دینی در آن دیار و پدید ه پروتستانتیزم
مسیحی ،آرمان و آرزوی «نودینی» و «پروتستانتیسم
اسالمی» را در سر میپرورد .مؤلف عالوه بر ارزیابی
این دو گفتمان افراطی و تفریطی ،جریان علمی مجدِ د
را با سه خصلت از آنها متمایز میکند که عبارتند از.۱ :
وفاداری ارزششناسانه و مجتهدانه به مواریث فخیم و
قویم خودی؛ .۲ /مواجه ه فعال ،نکتهسنجانه و اصطیادی
با رهاورد معرفتی دیگر ملل .۳ /ا ِفراغ ُوسع برای گشودن
راهی بدیع ،در میان تحجر و تجدد برای احراز سهمی
سزاوار در سرمای ه حکمی ،معرفتی بشری .از آنجا که
آيتاهلل رشاد «الگوی طبقهبندی و تحلیل سهگانهها»
را چونان یک مدل فراگیر برای دستهبندی و ارزیابی
جریانها ،اندیشههای (فلسفی ،دینی ،علمی) و رفتارهای
(اجتماعی ،سیاسی) در هم ه عرصهها میداند.
جنابعالیجریانهایفکریرابراساس«الگویطبقهبندی
و تحلیل سهگانهها» به سه دست ه متجمد و متجدد و مجدد
تقسیم میکنید؛ شما کتابی هم در همین رابطه تألیف و
منتشر کردهاید .اگر ممکن است راجع به اصل این الگو و
اهميت این تقسیم سهگانه توضيح بیشتري بفرمایید.
به نظر میرسد میتوان مجموع ه جریانها و گرایشهای
فکری و نیز اسلوبها و شیوههای زیستی ـ رفتاری در جهان
معاصر را ،چه در ایران ،چه در كشورهای اسالمی و چه در
مقیاس جهانی مادون غرب ،با الگویی که از آن به «الگوی
طبقهبندی و تحلیل سهگانهها» تعبیر میکنم طبقهبندی و
تبيين كرد .ما امروز در هم ه عرصههای معرفتی و غیرمعرفتی
با سه جریان و گرایش روبهرو هستیم .اول جریانی که بر آنچه
از پیشینیان به ارث رسیده ،اصرار میورزد و تصلب دارد .اين
گرايش هم ه آنچه را که متعلق به گذشته است گویی مقدس و
خدشهناپذیر میانگارد و خود را پاسبان و نگهبان میراث معرفتی
معیشتی ،افکاری و رفتاری گذشتگان میداند؛ از این جریان به
جریان «متجمد سنتیاندیش» تعبیر میکنم .در مقابل گفتمان
متجمد ،جریان دومی قرار دارد كه تصور میکند هرآنچه از
فرنگ و غرب بازآمده ،عین حقیقت و ُمر حق است و از هرآنچه

در گذشته داشتهایم و از هرآنچه كه اکنون خود داریم برتر است.
روشنفکران نسلهای گذشته
لُب این مدعا را در لسان بعضی از
ِ
مثل تقیزاده ميبينيم که میگوید «برای متمدنشدن باید از
فرق سر تا نوک انگشتان پا فرنگی شد ».تقی زاده فرنگیمآبی
را طریق منحصربه فرد نجاح و نجات مسلمانها و تنها راه رهایی
ایران میپنداشت .اين جريان بنا دارد یکپارچه مقلد و مطیع
آنچه غربیها و فرنگیها ارائه میکنند باشد .ما از اين جریان
به جريان يا گفتمان «متجدد غربگرا» تعبیر میکنیم .در این
میان جریان سومی ظهور كرده که به هویت مستقل تاریخی و
تشخص ملی و دینی و نسلی خود باور دارد .اين جريان هیچیک
از دو گفتمان متجمد و متجدد را علیاالطالق نمیپسندد؛ بلکه
معتقد است باید راهی نو ،اما برساخته بر سرمايهها ،داشتهها و
ثروت و میراث غنی و قویم بازمانده از سلف طراحی و تأسیس
کرد.از آنجا که حیثیت خاص و خصوصیت اصلی این جریان،
از سویی تجدید حیات معرفتی و معیشتی تاریخی و هویتی
خودی است و از سوی دیگر به نوآوری میاندیشد و نواندیش
مجدد نواندیش» تعبیر میکنیم .اين
است ،از آن به «جریان ّ
گفتمان در عین اينکه به سرمای ه ارزشمند بازمانده از نسلهای
گذشته و نخبگان و متفکران پیشین کشور ،یا جهان اسالم،
ایمان دارد ،به خودش نيز باور دارد.
شما برتری و مزایای استفاده از الگوی پیشنهادی خود
در سنخشناسی و ارزیابی افکار و افعال را در چه میدانید؟
بهنظر من اين الگوی تحلیلی از امتیازات بسیاری برخوردار
است که بیان هم ه آنها در حوصل ه یک گفتوگو نمیگنجد
و باید در مجالی موسع به شرح آنها پرداخت ،اما اینجا من به
دو مورد از مهمترین مزایای الگوی پیشنهادی اشاره میکنم:
یک) «فراگیری» و قابلیت تطبیق بر هم ه ساحات معرفت و
آفاق معیشت انسان غیرغربی.دو) واقعبینانهکردن نگرش به
معرفت و معیشت جوامع غیرغربی .سه) رهنمونبودن ضمنی
این الگو برای خروج از بحران تحجر و تجدد و حیرت هویتی

دیدگاه حاج آقامجتبی تهرانی؛

آيا در ماه رمضان آمرزيده شد هايم؟

اگر دیدید بعد از ماه رمضان ،در رفتارها و کردارها و گفتارها تجدیدنظر کرده
اید ،بدانيد كه لطف خدا شامل حال شما شده است ،يعنی اگر داريم از خودمان

این جوامع.این سه ویژگی از امتیازات اصلی این الگوست و تأکید
میکنم این الگو یک سامان ه جامع برای پیمایش ،پژوهش و
آرایش افکار و رفتارهای عالم مادون فرنگ ،بهخصوص در جهان
اسالم و ایران اسالمی است و آنرا می توان در تحلیل واقعبینانه
جریانات مختلف در عرصههای گوناگون حیات معرفتی و
معیشتی ،از جمله در عرصههای معرفت دینی ،فلسفی ،علمی
و هم ه رشتههای علوم انسانی ،همچنین در عرصههای رفتاری
و فرهنگی در قلمرو اخالق ،سیاست ،اقتصاد ،مدیریت ،روابط
بینالملل و دیپلماسی ،مناسبات ملی ،پوشاک و خوراک و سبک
زندگی ،همه و همه به کاربست .برای مثال اين الگوی تحليل
دقيقاً می تواند در عرص ه دینپژوهی ،فهم دین و فعل و رفتار
دینی ،مبنا قرار گیرد (چنانکه ما در کتاب دینپژوهی چنین
کردیم)؛ زیرا امروز در نفساالمر عالَم دینپژوهی معاصر ،این
جريان سهگانه وجود دارد؛ یعنی ما دینپژوهی سنتیاندیش و
متجمد داریم که بر معرفت تولیدشده توسط نسلهای گذشته
اصرار میورزد و آنرا عین دین میانگارد و تصور میکند که
تمام یافتههای گذشتگان مطابق متن و نفساالمر دین است
و دچار نوعی مرعوبیت در مقابل قلههای معرفت و فکر در
تاریخ و نسلهای گذشته است .در عین حال جریان فعال و
بهشدت تأثیرگذاری نیز در ده ه اخیر در کشور ما و نيز جهان
اسالم ظهور کرده که به نظریهها و تئوریهای از فرنگ بازآمده
و تعلیمات بیش از حد هر نوع تفکر و تعلیم و هر نوع گرایش
و گفتمان متأثر از پروتستانتیزم مسیحی و جریان اصالح دینی
در اروپا چشم دوخته است و سعی میکند الهیات اسالمی را با
گرتهبرداری از الهیات پروتستانی تفسیر کند و حتی از اسالم و
از تشیع ،خوانشی پروتستانی ارائه کرده و با نشخوار دریافتهای
متکلمین و الهیدانان پروتستان ،کالم و الهیاتي پروتستانی ـ
اسالمی ايجاد کند .کما اینکه در عرص ه فهم فلسفی و معرفت
علمی و همچنین اسلوبهای عملی و رفتاری در زمینههای
مختلف نیز سه جریان و گفتمان را سراغ داریم.

ی کنیم اين عالمت آن است كه ما آمرزيده شد ه ايم .به گزارش مهر،
مراقبت م 
متن زیر بخشی از سخنان مرحوم آیت اهلل العظمی حاج آقا مجتبی تهرانی
است که با هم می خوانیم:سؤالی که در اینجا مطرح است این است كه از کجا
ي توان فهميد كه خدا ما را در ماه رمضان آمرزیده است یا نه؟ این یک سؤال
م 
ي خواهيم بدانيم که آيا در اين ماه آمرزيده شدهايم
عمومی است كه همه م 
يا نه!؟ من یکی از نشان ه های آمرزش را ميگويم ،هر كس ،متناسب با حال
خودش ،پاسخ اين سؤال را مييابد كه آيا خودش هم جزو آمرزيده شدگان
است يا نه!؟
اگر حال «مراقبت» پيدا كرد ه ايد ،آمرزيده شدهايد!
اگر دیدید بعد از ماه رمضان ،در رفتارها و کردارها و گفتارها ،تجدید نظر کردهاید،
بدانيد كه لطف خدا شامل حال شما شده است .خوب حرف من را گوش کنيد! يعني اگر
ی کنیم ،چه از نظر اعمال شخصی ،چه در روابط اجتماعی ـ
داريم از خودمان مراقبت م 
ی ـ اين عالمت آن است كه ما آمرزيده
ی و رفاقت 
چهار محيط خانوادگی ،آموزشي ،کار 
شده ايم .شما ببینید ،ما معموالً در اين چهار محیط هستیم؛ محيط خــانوادگی ،محيط
ط ها توجه دارید که
آموزشی ،محيط شغلی و محيط رفاقتی .اگر ديديد كه در اين محي 
ي زنيد مشروع باشد يا انساني باشد ،اگر دیدید
ي دهيد ،حرفي كه م 
كاري كه انجام م 
این مراقبت برایتان پیدا شده است ،بدانید که خداوند شما را آمرزیده است.من سؤالی را
مطرح کردم که همگانی بود .اگر میخواهی بفهمی كه واقعاً وضع تو بعد از ماه رمضان
چگونه است؟ ببین ،آيا این ماه رمضان روی تو اثر گذاشت ه است یا نه؟ یکی از اثرات ماه

تفاوت یا نقط ه قوت گفتمان مجدد را که دیگران آنرا
تحت عنوان «نواندیشی دینی» مطرح میکنند در چه
میدانید؟
اوالً از تعبیر «نواندیشی دینی» تلقیهای مختلفی مطرح است؛
ن را به عنوان اصطالحی معادل «اصالح دینی» در
از جمله آ 
ادبیات اجتماعی و دینی فرنگ به کار میبرند که تلویحاً به وجود
فساد معرفتی و عملی در فکر و فعل سلف و لزوم اعراض مطلق از
آن اذعان میدارد ،مراد من نیست.
ثانیاً «نواندیشی دینی» به معنی لغوی آن برای بیان گفتمانی
بنده در نظر دارم کافی نیست ،زیرا این ترکیب ،از سویی قلمرو
طبقهبندی را به حوزه دینپژوهی محدود میکند ،از دیگرسو فقط
به یک خصلت گفتمان مورد نظر من اشاره دارد ،به همین جهت
من نوعاً سعی میکنم از این جریان فکری و فرهنگی با تعبیر
مجدد نواندیش» یاد کنم؛ من در کتاب دینپژوهی
«گفتمان ّ
معاصر این الگوی تحلیل را بر حوزهای تطبیق دادهام و مراد من
اختصاص آن به قلمرو دینپژوهی نبوده.
ثالثاً هیچ تعبیر و عنوان رایج دیگری مانند «روشنفکری دینی»،
«نوگرایی دینی» و ...نمیتواند لزوماً معادل مناسبی برای عنوان
مورد نظر بنده باشد؛ زیرا این تعابیر یا اصطالح رایج اند و معنا و بار
فرهنگی خاص خود را دارند یا تعبیرهای ناقص و نارسی از مدعای
حقیر انگاشته میشوند.
تفاوت «گفتمان مجدّ د نواندیش» با دو گفتمان ديگر در
چیست؟
تفاوت اساسی گفتمان سوم با دو گفتمان رقیبش در این
است که جریان اول و دوم هردو مقلدند؛ يكي مقلد بیرون از
مرزها و غرب و ديگری مقلد پیشینیان؛ اما گفتمان مجدد اوالً
یافتهها و اسلوبهای سلف را در ساحات معرفت و معیشت،
چونان سرمایه انگاشته و آنرا قدر میداند و در نتیجه مبتال به
آفت انقطاع نسلی و تاریخی نیست ،ثانیاً از خودآگاهی تاریخی
و عصری نيز برخوردار است و ظرفیتهای روزگار و نسل خود
را می شناسد .به این ترتیب ،با نگاهی انتقادی و نه تقليدی هم
به سرمای ه بازمانده از سلف اعتنا دارد ،هم یافتهها و دادههای
ملل دیگر را مورد توجه قرار می دهد و ثالثاً خود را قادر و
الیق به تولید معرفت و طراحی زیستجهانی جدید می داند؛
زيستجهانی كه با اراده و آگاهی درونخیز تأسیس میشود.
به اين ترتيب گفتمان مجدد به میراث گذشتگان و ثروت و
یافتهها و تجربههای بشری معاصر بهصورت همزمان اعتنا دارد
و در عين حال خود را نه در قبال گذشتگان و سنتیاندیشان
و نه در قبال دنیای معاصر و مدرن نباخته است .جريان مجدد
از خودآگاهی و خودباوری عمیق و پایداری برخوردار است و
با اتكا به استعداد و ظرفیت خود عزم دارد حیات معرفتی و
معیشتی انسان معاصر را يك گام به جلو براند .سعی سیساله
خود بنده عمدتاً مصروف تبیین ،توسعه و تحکیم این جریان
بوده است و راه رهایی از تصلب و تحجر از سویی و نمط نجات
از تجدد و خودباختگی را در این میدانم .هرچند جریان مجدد
یک گفتمان کمابیش تعریفشده است ،اما هنوز آنچنان که
باید از پختگی و سختگی درخور برخوردار نیست ،بلکه دوران
قبل از بلوغ خود را طی میکند .هنوز به فرصت نياز است که
اين جريان به یک جریان فکری ،معرفتی و يك دستگاه معرفتی
سخته و پخته و منسجم و کام ً
ال دقیق و تعریفشده بدل شود.
البته خوشبختانه دو ده ه اخیر را می توان دوره جهش و تکامل
بسیار شتابناک این گفتمان قلمداد كرد.

مبارك ،آمرزش گناهان است .آيا بعد از ماه رمضان ،در ربط با اعمالم تغييري كرده ام
كه نشانه آمرزش باشد؟ آيا مراقبت پیدا کرده ام؟ آيا دیگر حواسم جمع شده است یا
نه؟ اگر دیدید حواستان جمع شده و مراقب اعمالتان هستيد ،بدانید که خداوند به شما
هم عنایت کرده است.
از عنايت خدا ،پاسداري كنيد!
حاال خودت و نفْست را رها نکن! اين حالت توجه و مراقبه را رها نکن! از این عنایت
تنبه و
الهی ،پاسداری کنید! این لطفی را که خدا به شما کرده است ،نگاه دارید! این ّ
ي توجهي به كردار خود به طور صد در
تذ ّکر را حفظ كنيد! ما كه از خواب غفلت و ب 
صد بیدار نشدهايم .کمی چشم ما باز شده است و حالت هشياري و توجه به ما دست
داده است .نگذاريد چشمهايمان دو مرتبه بسته شود و به خواب غفلت فرو رویم .چه
ط ها اول ببینیم كه آيا فرق کرده ایم یا
در مسائل فردی ،چه اجتماعی ،در تمام محی 
ـ نعوذ باهلل ـ نه؟ ثانياً تالش كنيم اين حالت و اين تغيير را براي خود حفظ كنيم كه
بهترین چیز این است.
س ِر نخ انسان ّيت و اله ّيت
ي خواستم به دوستان بگویم که نگذارید این جلسات بدون اثر عملی باشد .لذا
من م 
سعي كنيد كه اين دستآورد الهي و انساني را نگاه داريد و اگر اين حال توجه و مراقبت
را در خود نگاه داريد ،بدانید که همين كار ،یک سرنخی برای پیشرفت شما در وادی
انسانیت و الهیت ميشود .هم شما را در وادي انسانیت پيش ميبرد و هم در وادي
خدايي شدن .از اینها مراقبت کنید!

یادداشت یحیی یثربی؛

آیا میدانید که اسالم دین فردی نیست بلکه یک دین
اجتماعی است؟ آیا میدانید که در اسالم نباید به گوشهای
خزید و به عبادت فردی پرداخت؟! آیا میدانید که
رهبانیت و ریاضت در اسالم حرام است.
به گزارش مهر ،من این عید سعید را به هم ه مسلمانانی که
در این روزها به شادمانی عید فطر پرداختهاند ،تبریک میگویم.
مسلمانان عیدتان مبارک! و طاعتتان قبول! و انشاءاهلل خدا شما
را ببخشد! اما ای مسلمانان! آیا میدانید که در ماه رمضانی که
گذشت برادران مسلمان شما بر سه گروه بودند:
گروه اول عدهای هستند که زندگی آرام و امنی دارند و با
رفاه و آسایش روزه گرفتند و به تالوت کالماهلل و نماز و نیایش
پرداختند .هم اکنون نیز شادماناند که با موفقیت این ماه مبارک
را به پایان آوردهاند و از خدا میخواهند که آمرزش گناهانشان را
عیدی آنان قرار دهد.
گروه دوم کسانی هستند که اگر چه در امن و آرامش زندگی
میکنند ،اما از رفاه و آسایش برخوردار نیستند و شب و روز تالش
میکنند تا کمترین هزینهی زندگی خود و خانوادهشان را فراهم
آورند .با این وصف ،با تنی رنجور و غذایی اندک و فقیرانه در

اسالم دین فردی نیست بلکه یک دین اجتماعی است

این ماه ،روزه میگیرند و هم اکنون شادماناند که در برابر خدا
ناسپاسی نکرده و تکلیف خود را ادا کردهاند و انتظار دارند که
خداوند از آنان خشنود بوده و بر
پاداش اخروی آنان بیفزاید.
گروه سوم خود بر دو دستهاند:
دستهای از آنان ،کسانی هستند
که ماه رمضان را در فضای ناامن
گذرانیده و شب و روز ،خود و
خانوادهشان با خطر جانی روبرو
بوده و هر لحظه انتظار بمباران
دارند و با صدای توپ و تفنگ
روز را به شب و شب را به روز
میآورند و در عین ناامنی و خطر،
از نظر آب و نان نیز مشکل دارند.
بسا شبها که گرسنه میخوابند
و بسا روزها که تشنهاند .نه دارو و نه درمانی!
و دست ه دوم کسانی هستند که در اردوگاهها ،در شرایط بد آب و
هوایی و در گرمای سوزان ،با هزاران کمبود زندگی میکنند و درد

آوارگی و بیخانمانی و مشکالت بیماری و کهنسالی و خردسالی
را با اشک و آه تحمل میکنند .و از نظر خورد و خوراک نیز
چشم به راه کمکهای خارجی و
مؤسسات خیریه هستند .این دو
گروه نیز این ماه را روزه گرفتند،
اما مدام از خدا میخواستند که
این مصیبت را از آنان دور کند
و مدام بر بدبختیهای خود
اشک ریختند و زاری کردند و
هم اکنون با دل پُرخون به روی
عید لبخند میزنند و به همدیگر
تبریک میگویند و انتظار دارند
که خداوند آنان را ببخشد و از
این مشکالت نجات دهد.
اکنون من ضمن تبریک مجدد
این عید ،با گروه اول که در امن و آسایش روزه گرفتند و نیز
با رؤسا و مسئوالن کشورهای اسالمی و علما و دانشمندان و
متفکران جهان اسالم ،نکتهای را در میان میگذارم و آن اینکه

آیا میدانید که اسالم دین فردی نیست بلکه یک دین اجتماعی
است؟ آیا میدانید که در اسالم نباید به گوشهای خزید و به
عبادت فردی پرداخت؟! آیا میدانید که رهبانیت و ریاضت در
اسالم حرام است و تکلیف ما به جای آن جهاد و مبارزه است؟
آیا میدانید که مشکلی از کار یک مسلمان گشودن ،بر سفر حج
برتری دارد؟ آیا میدانید که هر کس که به مشکالت مسلمانان
اهمیت ندهد ،در حقیقت مسلمان نیست؟ آیا میدانید که  ....آیا
میدانید که....؟
اکنون برای آزمایش رفتار خود ،لحظهای با خویش خلوت کنید
و به قول معروف کالهتان را قاضی نمایید و ببینید در رمضانی
که گذشت ،در برابر گروه دوم و سوم چه کار کردید؟! حتی یک
آه به خاطر آنان کشیدید! حتی مقداری از امکانات خود را در
اختیار آنان گذاشتید! من نمیدانم چه کار کردید ،اما خودتان
میتوانید بدانید که چه کار کردید! اینک اگر در برابر وجدان خود
شرمندهاید ،این نکته را بدانید که در برابر اسالم نیز شرمندهاید
و اسالم شما را قبول ندارد؛ زیرا به شما اعالم کرده است که هر
کس در فکر مشکالت دیگران نباشد ،او مسلمان نیست .حال
ببین تو مسلمانی؟!

