اخبار غيررسمي حکايت از جانشيني حجتاالسالمو المسلمين علي عباسي به
جاي آيتاهلل عليرضا اعرافي در جامعه المصطفي(ص) دارد.به گزارش ايکنا؛ به
دنبال انتخاب آيتاهلل اعرافي به مديريت حوزههاي علميه سراسر کشور بحث
واسپاري رياست المصطفي(ص) به افرادي ديگر از همان ابتدا گمانهزنيهايي
طبق اخبار غير رسمي؛
را رسانهها انجام دادند؛ ايشان در سال  ۱۳۹۵به مديريت حوزه منصوب شد و
گمانهها حکايت از تغييرات در همان ماههاي اوليه را داشت ،ولي با گذشت دو
حجتاالسالم عباسي
سال مجددا ً اخبار غيررسمي حکايت از قطعي شدن اين تغييرات دارد.
(ص)
رياست جامعه المصطفي ايکنا در مردادماه سال  ۹۵با انتشار خبري حضرات آيات محسن اراکي ،رئيس
مجمع تقريب مذاهب اسالمي؛ محسن قمي ،معاون بينالملل دفتر رهبري و
را برعهده ميگيرد
حجج اسالم مهدويمهر و حکيمالهي؛ معاونان فعلي رئيس المصطفي (ص) را

فرهنگي

از جمله گزينههاي احتمالي برشمرده بود و اين در حالي بود که تا آن زمان
علي عباسي هنوز به عنوان معاون پژوهش و بعدها به عنوان معاون آموزش
جامعه المصطفي انتخاب نشده بود.اکنون با گذشت بيش از دو سال که حجتاالسالم
عباسي سمتهاي معاونتهاي آموزش و پژوهش المصطفي را برعهده دارد به عنوان
رئيس اين نهاد ديني و دانشگاهي که با گستره بينالمللي فعاليت ميکند انتخاب
شده است .همچنين آيتاهلل اعرافي به عنوان رئيس هيئت امناء المصطفي(ص)
با اين نهاد همکاري خواهد کرد.با وجود اعالم قطعي اين تغيير از سوي برخي از
رسانهها از جمله شفقنا هنوز خبري رسمي درباره اين تغيير در سايت المصطفي
يا از طريق روابط عمومي آن منتشر نشده است و بايد منتظر روزهاي آينده و
رسمي شدن اين تغييرات باشيم.

گفت و گو »

کارشناس ديني:

»
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آي تاهلل تحريري:

جهاني که تشنه حقيقت است جز از سرچشمه محبت خاندان رسالت سيراب نخواهد شد
گفت و گو از مريم مرتضوي
هر اندازه دشمن سعي ميکند عطر خوش
آموزههاي اسالمي برگرفته از سبک زندگي پيغمبر
اسالم صلياهلل عليه و آله را که فضاي جهان را
عطرآگين ميکند مخفي نگه دارد ،موفق نخواهد
شد .چون مرزهاي ايدئولوژيک در دنيا از بين
رفته است.به گزارش خبرنگار فرهنگي باشگاه
خبرنگاران پويا ،جهان امروز تشنه دريافت معارف
و دانش حقيقي بر پايه زندگي اخالق مدار است
و اين تشنگي را جز از طريق نوشيدن از چشمه
گواراي اسالم و آموزههاي نبي مکرم اسالم و اهل
بيت عليهم السالم نميتواند پاسخ بدهد .در اين
راستا و در آستانه رحلت جانگداز پيغمبر اسالم
صلياهلل عليه و آله و نيز شهادت مظلومانه امام
حسن مجتبي عليهالسالم ،گفت و گويي با آيتاهلل
محمدباقر تحريري استاد اخالق ،انجام داده است
تا سبک زندگي اسالمي مبتني بر محبت جهاني
شده خاندان رسالت را مورد بررسي قرار دهد.
آيتاهلل تحريري در اين گفت و گو تأکيد کرده
است که« :الزم است داعيه محبت نسبت به
پيغمبر اکرم صلياهلل عليه و آله را به تأسي و
الگوگيري صحيح از آن حضرت تعميم بدهيم .به
اين معني که بايد در عمل هم در حد توان خود
مانند آن بزرگوار باشيم ،نه اينکه ادعايي داشته
باشيم و در رفتار اثري از اسالم ما باقي نماند.
بايد سجاياي اخالقي و صفتهاي پسنديدهاي
که نبي مکرم اسالم را در طول قرنها به عنوان
اسوه و الگوي بشريت ساخته ،بشناسيم و خود
را به آن حضرت شبيه کنيم .درواقع بايد رفتار
و گفتار ما شباهت به رفتار و گفتار رسول مکرم
اسالم داشته باشد تا محبتي که از آن دم ميزنيم
حقيقت داشته باشد».
اين استاد اخالق همچنين تصريح کرده است:
« براي شناخت نبي مکرم اسالم الزم است ابتدا به
سراغ قرآن کريم برويم و در عين حال به نهج البالغه
و کالم حضرت اميرالمؤمنين امام علي عليهالسالم
مراجعه کنيم .چون آن حضرت به نمايندگي از
تمامي انبيا و اوصياي الهي عليهم السالم ،نبي
مکرم اسالم را به بهترين وجه ممکن شناخته و
معرفي فرموده است .عملکرد و اوصاف امام علي
عليهالسالم نمونهاي از عمل رسول خدا صلياهلل
عليه و آله است و بر همين اساس بايد سبک زندگي
ائمه اطهار عليهم السالم را به خوبي بشناسيم .اين
شناخت نه تنها ايجاد محبت ميکند ،بلکه الگوي
بسيار خوبي براي پيدا کردن مسير زندگي سالم
و صالح مورد تاييد خداوند متعال است».
دليل گسترش اسالم و شناخته شدن چهره
نبي مکرم اسالم در سطح جهان و ميان مردمي
از اديان و مذاهب گوناگون چيست؟
انسان امروز با هر طرز تفکري که دارد و در هر نقطه
تاريخي و گستره جغرافيايي که زندگي ميکند،
اوالً از زندگي بيهدف خسته شده است .علت اين
خستگي آن است که عطش دروني انسان سيراب
نشده است .مکاتبي که ادعاي سيراب کردن بشر را
داشتهاند درماندهاند .از طرف ديگر انسان به طور
ذاتي در پي زيبايي است .محبت ،راستگويي ،عشق،
شجاعت و امثال اين خصلتهاي زيباي اخالقي
گمشده انسان دنياي امروز است .به اين ترتيب
انسان دنبال سرچشمهاي ميگردد که سيراب
واقعي شود .چون از تغذيه کردن از نحلهها و

»

مکاتب فکري باطل خسته شده است.
امروزه با از بين رفتن مرزهاي جغرافيايي و ارتباطات
گسترده مردم در سراسر دنيا ،اين عطش به وضوح
جلوه گري ميکند .به طوري که امروز اين سؤال
مطرح است که چگونه و از چه مکتبي تغذيه
فکري شود تا به طور حقيقي سيراب شود .اين
اتفاق در مکتب اخالقي نبي مکرم اسالم و اهل
بيت عليهم السالم ممکن ميشود.
خاندان رسالت مانند عطر خوشي هستند
که فضاي عالم را در برميگيرند
همان طور که اشاره کرديد ،علي رغم اينکه
دشمن در تالش است اين چشمه را گلآلود

»

او اقرار ميکند ،چه بگويم؟ و در ادامه تأکيد
ميکند از آن زماني که بر تاريخ مسلط شدم و
تاريخ را مطالعه کردم ،بني اميه تالش کردند نور
آن حضرت را از بين ببرند و نتوانستند.
دشمنان اسالم راجع به پيغمبر اسالم صلياهلل
عليه و آله نيز همين رفتار را در پيش گرفتند.
آنها خواستند اين نور را از بين ببرند اما نتوانستند
و هيچ زماني هم موفق نخواهند شد ،چراکه
ون ل ْ
ِيط ِفئُوا
خداوند متعال فرموده است « :ي ِر ُ
يد َ
ون؛
ُور اللهَ ِ ب َِأ ْف َوا ِه ِه ْم َواللهَ ُ ُمت ُِم ن ُو ِر ِه َول َ ْو ک ِر َه الْکاف ُِر َ
ن َ
ميخواهند نور خدا را با دهان خود خاموش کنند
و حال آنکه خدا گرچه کافران را ناخوش افتد نور

ب�راي ش�ناخت نب�ي مک�رم اسلام الزم اس�ت ابت�دا ب�ه
س�راغ ق�رآن کري�م بروي�م و در عي�ن ح�ال ب�ه نه�ج البالغ�ه
و کالم حضرت امي رالمؤمنين امام علي علي هالسالم م راجعه کنيم .چون آن
حضرت به نمايندگي از تمامي انبيا و اوصياي الهي عليهم السالم ،نبي
مکرم اسالم را به بهترين وجه ممکن شناخته و معرفي فرموده است
انسان امروز با هر طرز تفکري که دارد و در هر نقطه تاريخي و
گستره جغرافيايي که زندگي م يکند ،از زندگي ب يهدف خسته
شده است

کند و مانع رسيدن بشر تشنه به اين منبع
پر فيض الهي شود ،مشاهده ميکنيم که روز
به روز اشتياق مردم به پيغمبر اکرم صلياهلل
عليه و آله بيشتر ميشود .دليل اين اتفاق
مبارک را چه ميدانيد؟
ابن ابي الحديد درباره حضرت اميرالمؤمنين امام
علي عليهالسالم نوشته است« :و ما أقول في رجل
أقر له أعداؤه و خصومه بالفضل» به اين معني
که راجع به شخصي که دشمن به فضل و دانش

خود را کامل خواهد کرد».
از طرف ديگر اين خاندان رسالت و نبوت مانند
عطر خوشي هستند که مخفي و مستتر نميمانند
و بوي خوش آنها فضاي عالم را در بر ميگيرد
و به همه مردم ميرسد.
هر اندازه دشمن سعي ميکند عطر خوش آموزههاي
اسالمي برگرفته از سبک زندگي پيغمبر اسالم
صلياهلل عليه و آله را که فضاي جهان را عطرآگين
ميکند ،مخفي نگه دارد ،موفق نخواهد شد .بلکه ديگر

مرزهاي ايدئولوژيک هم از بين رفته است.
تنها مسير راهيابي به زندگي سالم
علت روي آوردن مردم از اديان ديگر به سمت
اسالم و معرفي پيغمبر اکرم صلياهلل عليه
و آله در سطح جهان به عنوان تنها مسير
راهيابي به زندگي سالم چيست؟
خداوند متعال در قرآن کريم به خوبي به اين
پرسش پاسخ ميدهد .آنجا که به صفات پسنديده
و سجاياي اخالقي آن حضرت اشاره ميکند و
ميفرمايدَ « :ف ِب َما َر ْح َم ٍة م َِن اللهَ ِ ل ِ ْن َت ل َ ُه ْم َو ل َ ْو
ک ْن َت َف ًظا َغل َ
ب لاَ نْفَضُ وا م ِْن َح ْول ِک» به اين
ِيظ ال ْ َقلْ ِ
معنا که « مرحمت خدا بود که با خلق مهربان
شدي و اگر تندخو و سختدل بودي مردم از
گِرد تو متفرق ميشدند».
البته بايد اين نکته را يادآوري کنيم که الزم است
داعيه محبت نسبت به پيغمبر اکرم صلياهلل عليه و آله
را به تأسي و الگوگيري صحيح از آن حضرت نيز تعميم
بدهيم .به اين معني که بايد در عمل هم در حد توان
خود مانند آن بزرگوار باشيم ،نه اينکه ادعايي داشته
باشيم و در رفتار اثري از اسالم ما باقي نماند.
بايد سجاياي اخالقي و صفتهاي پسنديدهاي که نبي
مکرم اسالم را در طول قرنها به عنوان اسوه و الگوي
بشريت ساخته ،بشناسيم و خود را به آن حضرت شبيه
کنيم .درواقع بايد رفتار و گفتار ما شباهت به رفتار و
گفتار رسول مکرم اسالم داشته باشد تا محبتي که از
آن دم ميزنيم حقيقت داشته باشد.
هرچند که ميدانيم موضوع محبت نسبت به
رسول اکرم صلياهلل عليه و آله و اهل بيت
عليهم السالم موضوعي نيست که براي اثبات آن
نياز باشد به سراغ منابع علمي و ظاهري پناه
ببريم يا فرهنگ لغت کشورها را بررسي کنيم تا
اين محبت را اثبات کنيم .زيرا اين محبت چنان
گسترده است که نيازي به اثبات ندارد.
اما براي الگو گرفتن از سبک زندگي رسول اکرم

صلياهلل عليه و آله الزم است که آن حضرت را به
درستي بشناسيم .به اعتقاد شما ،بهترين منابع
براي شناخت آن حضرت کدام است؟
براي شناخت نبي مکرم اسالم الزم است ابتدا
به سراغ قرآن کريم برويم و در عين حال به
نهج البالغه و کالم حضرت اميرالمؤمنين امام
علي عليهالسالم مراجعه کنيم .چون آن حضرت
به نمايندگي از تمامي انبيا و اوصياي الهي
عليهم السالم ،نبي مکرم اسالم را به بهترين وجه
ممکن شناخته و معرفي فرموده است.
در اين راستا ،عملکرد و اوصاف امام علي عليهالسالم
نمونهاي از عمل رسول خدا صلياهلل عليه و آله
است و بر همين اساس بايد سبک زندگي ائمه
اطهار عليهم السالم را به خوبي بشناسيم .اين
شناخت نه تنها ايجاد محبت ميکند ،بلکه الگوي
بسيار خوبي براي پيدا کردن مسير زندگي سالم
و صالح مورد تاييد خداوند متعال است.
قرآن و نهج البالغه بهترين معرف نبي مکرم
اسالم هستند
مگرامامعليعليهالسالم،پيغمبراسالمصلياهلل
عليه و آله را چگونه معرفي ميکنند؟
به عنوان مثال امام علي عليهالسالم درباره پيغمبر
اسالم صلياهلل عليه و آله ميفرمايند :خداوند پيامبرش
را با نوري درخشان و برهاني آشکار و راهي روشن
و کتابي هدايتگر برانگيخت .خانواده او نيکوترين
خانواده و درخت وجودش از بهترين درختان است
که شاخههاي آن راست و ميوههاي آن سر به زير و
در دسترس همگان است .زادگاه او در مکه و هجرت
او مدينه پاک و پاکيزه است که در آنجا نام او بلند
شد و دعوتش به همهجا رسيد .دلهاي نيکوکاران
شيفته او شد و زمام چشمهاي خردمندان به سوي
او خيره شد تا ببينند در ضاللت و گمراهي جهل و
ناداني که سر تا سر جهان را فراگرفته چه ميکند.
ديدند خداوند به وسيله آن حضرت کينههاي قديمي
را نابود کرد و آتش دشمنيها را خاموش کرد و ميان
برادران ايماني را (مانند اميرالمؤمنين و سلمان) الفت
و دوستي انداخت و ميان خويشان مانند حمزه و
ابي لهب به سبب اسالم و کفر جدايي انداخت و
به واسطه ظهور و پيدايش آن بزرگوار ذلت و بي
چارگي مؤمنين را به عزت و سروري و برتري و
بزرگي و کفار را به نکبت و بدبختي مبدل نمود.
سخن او بيان و خاموشياش زبان بود .چون سخني
ميفرمود احکام الهي را بيان ميکرد و وقتي گفتار
و کرداري ديده خاموش ميماند دليل بر صحت و
درستي و مباح بودن آن بود.
امام علي عليهالسالم در جاي ديگري نبي مکرم اسالم
را طوري معرفي ميکند که سرمشق و الگوي ما باشد و
ميفرمايند :خداوند متعال حضرت رسول صلياهلل عليه
و آله را به پيغمبري فرستاد هنگامي که مردم از راه
حق گمراه شده و در کار خود سرگردان بودند و در راه
فتنه و فساد از روي خبط و اشتباه قدم ميگذاشتند.
هواها و آرزوهاي بيجا آنها را گرفتار کرده بود و کبر و
نخوت آنها را به اشتباهکاري واداشته بود .جهل و ناداني
آنها را سبکسر نموده بود در حالتي که پريشانحال
و در کار خويش مضطرب و نگران و مبتال به ناداني
بودند .پس حضرت مصطفي صلياهلل عليه و آله براي
نصيحت مردم کوشش فرمود و گذشت در راه راست
و به سوي حکمت و دانش و پند نيکو آنها را دعوت
کرد تا از بدبختي رها شوند و سعادت دنيا و آخرت را
به دست آوردند.

يادداشتي از مصطفي دلشاد تهراني؛

آزادگي و نقش آن در رسيدن به کمال
وقتي آزادگي و آزادمنشي در انسان نباشد ،علوم و فضايل
و ديگر چيزها رنگي از قبض دارند و در جايي و در امتحاني
اين تنگي و تنگنظري ظهور مينمايد.به گزارش خبرنگار
مهر ،متن زير يادداشتي است که مصطفي دلشاد تهراني،
استاد دانشگاه و پژوهشگر نهج البالغه در مورد آزادگي و
نقش آن در رسيدن به کمال نوشته است:آزادگي در هر
مرتبهاي از مراتبش ،کمالي است که ديگر کماالت در بستر
آن فراهم ميآيد و اگر کمالي در بستر آزادگي حاصل نشود،
رنگي از «قبض» و نشانهاي از «اسارت» دارد .علم اگر در
بستر آزادگي فراهم نشود ،حجاب ميشود و اخالق اگر فارغ
از آزادگي به دست آيد خودبيني ميآورد و هر چيز ديگر
نيز همينطور است.
وقتي آزادگي و آزادمنشي در انسان نباشد ،علوم و فضايل و
ديگر چيزها رنگي از قبض دارند و در جايي و در امتحاني اين
تنگي و تنگنظري ظهور مينمايد .مثال در عرصه علوم چنين
مي شود که هر کس هر چه را يافته است تصور مي نمايد
که حقيقت همان است و آنچه ديگران يافتهاند بهرهاي از
حقيقت ندارد و حتّي يافتههاي ديگران را انکار مي نمايد.
در ديگر عرصهها هم همينگونه است که اگر فضل و کمال
در بستر آزادگي حاصل نشود ،نشاني از قبض همراه دارد.
بنابراين آزادگي و آزادمنشي از کماالتي است که بهترين
زمينه را براي کماالت ديگر فراهم ميسازد و الزم است هر
توجه به توان خود مرتبهاي از آن را تدارک نمايد و
کس با ّ
در راه تمام کردن آن تالش نمايد تا به واالترين مراتب آن
که آزادي از غير خداست واصل شود .امير مؤمنان علي(ع)
فرموده است« :إ ِ َّن َق ْو ًما َع َب ُدوا اهللَ َر ْغ َب ًة َف ِتلْ َ
ک ع َِبا َد ُة الت َُّّجا ِرَ ،و
إ ِ َّن َق ْو ًما َع َب ُدوا اهللَ َر ْه َب ًة َف ِتلْ َ
ک ع َِبا َد ُة ال ْ َعبِيدَِ ،و إ ِ َّن َق ْو ًما َع َب ُدوا
اهللَ شُ ْک ًرا َف ِتلْ َ
ک ع َِباَ ُة االْ ْح َرا ِر :مردمي خدا را به اميد بخشش

پرستيدند ،اين پرستش بازرگانان است؛ و گروهي او را از روي
ترس عبادت کردند و اين عبادت بردگان است؛ و گروهي
وي را براي سپاس پرستيدند و اين پرستش آزادگان است».
(نهج البالغه ،حکمت )۲۳۷
اميرمؤمنان(ع) واالترين چهره عبادت را عبادت آزادگان معرفي
ميکند که از صورت تجارتپيشگي بازرگانان و اسارتزدگي
بردگان آزاد شدهاند و خدا را به خاطر سپاس پرستش مينمايند.
البته اين سخن به معناي نفي صورتهاي گوناگون عبادت
نيست ،زيرا آدميان در مراتب گوناگون قرار دارند و هر کس
در مرتبهاي او را ميپرستد و بيشتر انسانها آن مرتبه تا ّم
را در خود محقق نميکنند ،اما کمال آدمي در اين است
کمال آزادگي در همه امور سير کند .پس الزم
که به سوي
ِ
است افق حرکت روشن باشد و هدف فراموش نشود تا راه
گم نگردد .امام علي(ع) که نمونه جامع کماالت انساني و
افق حرکت آدمي است ،درباره خود چنين فرموده است َ «:ما
ُک خَ ْو ًفا م ِْن ِعقَاب َِکَ ،و الَ َط َم ًعا فِي ثَ َواب َِک ،ب َ ْل َو َج ْدت َ
َع َب ْدت َ
ُک
أَ ْه ً
ال لِلْع َِبا َد ِة َف َع َب ْدت َ
ُک[ :خدايا] من تو را به خاطر بيم از کيفرت
يا به خاطر طمع در بهشتت پرستش نکردهام ،بلکه تو را از
آن رو پرستش کردم که شايسته پرستش يافتم(».شرح نهج
البالغة ،ابن ميثم بحراني ،ج  ،۵ص )۳۶۱
از منظر اميرمؤمنان(ع) عبادت آزادگان ،عبادتي است که از
انگيزه تجارتپيشگي و بردهصفتي آزاد باشد و عبادتي باشد به
عنوان عاليترين عکسالعمل سپاسگزارانه انسان از پديدآورنده
خلقت و اظهار شيفتگي و عشق انسان باشد به کامل مطلق
و جميل علياالطالق ،و سلوک و سير الياهلل باشد« .ل َ ْو ل َ ْم
يَ َت َو َّع ِد ا ُ
ان يَجِ ُب أَ ْن الَ يُ ْع َصي شُ ْک ًرا ل ِ ِن َع ِمهِ:
هلل َعلَي َم ْعصِ َيتِه ،ل َ َک َ
اگر خداوند از نافرماني خود بيم نميداد ،سپاسگزاري ايجاب
ميکرد که نافرماني نشود(».نهج البالغه ،حکمت )۲۹۰

اهميت آزادي از غير خدا
حريت
اگر انسان در هر عرصهاي با آزادگي وارد شود و شرايط ّ
را رعايت نمايد ،خود را از اسارت حفظ مينمايد .از امير بيان،
علي(ع) تعبيري بسيار لطيف وارد شده است َ « :م ْن َقا َم ب ِشَ َرائ ِطِ
ِيد إِلَي
ال ْ ُع ُبو ِديَّ ِة أُه َِّل لِلْ ِعت ِْقَ .م ْن َق َّص َر َع ْن أَ ِْح َکا ِم ال ْ ُح ّ ِريَّ ِة أُع َ
ال ّ ِر ّ ِق :هر که شرايط بندگي را برپا دارد ،اهل آزادي ميگردد.
هر که در احکام آزادي کوتاهي ورزد [ يا آزادي را در خود
محکم و نهادينه نکند] به بردگي برگردانده ميشود(.».شرح
غررالحکم ،خوانساري ،ج  ،۵ص )۳۱۴
انساني که از غير خدا خود را آزاد ميکند ،و به بندگي حق
تن ميدهد ،در خودش آزادي و آزادگي را فراهم ميکند،

زيرا آزادي و آزادگي شرايط و قواعدي دارد و بنابر انديشه
لب اين شرايط و قواعد آزادي از
توحيدي اميرمؤمنان علي(ع) ّ
غير خدا و بندگي حق است؛ و اگر آدمي اين قواعد و شرايط
را پاس ندارد يا آزادگي را در خود محکم و راسخ و نهادينه
نکند ،آزادي و آزادگي خود را که موهبتي الهي است ،از دست
ميدهد و اسير هر چيزي ميشود ،حال آنکه فطرتِ انسان ،او
را به آزادي از هر چه غير کمال مطلق است ميخوان َد.
همت آنم که زير چرخ کبود
غالم ّ
ز هر چه رنگ تعلّق پذيرد آزاد است
مگر تعلّق خاطر به ماه رخساري
که خاطر از همه غمها به مهر او شاد است .

راهنماي انتخاب مرجع تقليد
براي خانوادهها و نوجوانهايي
که به سن تکليف رسيدهاند

گفت و گو از مريم مرتضوي
از آنجايي که والدين نميتوانند تمام احکام اسالمي را به فرزند
خود بياموزند ،لزوم تعيين مرجع ديني مشخص ميشود .در عين
حال پدر و مادرهاي مسلمان با هيچ بهانهاي نبايد از تعيين مرجع
ديني براي فرزند خود غافل شوند.به گزارش خبرنگار فرهنگي
باشگاه خبرنگاران پويا ،وقتي بيمار ميشويم ،به پزشک مراجعه
ميکنيم .وقتي ميخواهيم هنر يا علمي را ياد بگيريم ،به استاد آن
هنر و علم رجوع ميکنيم .وقتي يکي از لوازم خانه خراب ميشود
سراغ تعميرکار همان وسيله ميرويم .همه اينها نشان ميدهد
که براي حل هر مشکلي بايد به داناي همان رشته رجوع کرد و
از او راهنمايي و کمک خواست.
دين اسالم هم آنقدر گسترده و عميق است و آموزههاي مهمي
دارد که مردم عادي نميتوانند همه آنها را بدانند و در زندگي
به کار بگيرند .اين طور است که ضرورت انتخاب مرجع تقليد
مشخص ميشود .پس نوجواني که به سن تکليف رسيده و در
انجام دستورات دين با يک انسان سالخورده تفاوتي ندارد بايد
مرجع تقليدي داشته باشد تا آموزههاي ديني را از او ياد بگيرد.
به همين دليل پدر و مادر وظيفه دارند در اين انتخاب همراه فرزند
خود باشند و او را راهنمايي کنند.
خبرگزاري تسنيم در قالب گفت و گويي که دکتر طاهره محسني،
استاد حوزه و دانشگاه ،انجام داده است پرسشهايي که در زمينه
انتخاب مرجع تقليد و ضرورت اين کار در ذهن مردم ايجاد ميشود
را مطرح و درصدد يافتن پاسخ آنها برآمده است.
اين کارشناس ديني در اين گفت و گو تأکيد کرده است که« :هر
کسي براي انجام تکاليف دينياش نياز به راهنما دارد و به ضرورت آن
اشاره کرديم .به همين دليل است که راهنمايي کردن نوجوانهايي
که به سن تکليف رسيدهاند براي انتخاب کردن مرجع تقليد يک
ضرورت انکار نشدني است .چون اگر پدر و مادري فرزند نوجوان
خود را به حال خود رها کنند و او را در زمينه ديني راهنمايي
نکنند ،نوجوان مکلف که هيچ آشنايي درستي با آموزههاي ديني
ندارد نميداند براي جواب گرفتن پرسشهاي دينياش به چه کسي
رجوع کند .به اين صورت است که امکان دارد افراد سودجو و ضد
فرهنگي وارد عمل شده و نوجوان را فرسنگها از مسير دين دور
کنند .اين در حالي است که اگر او با راهنماي ديني دانايي در ارتباط
بود ،به مرور زمان که با امور و مسائل ديني آشنايي بيشتري پيدا
ميکرد محبت بيشتر و عميقتري نسبت به اسالم در دلش ايجاد
ميشد و در راه بندگي خدا مستحکمتر شده بود».
چرا مرجع تقليد داشته باشيم؟
چه ضرورتي ايجاب ميکند که افراد مرجع تقليدي براي
خودشان انتخاب کنند؟
اين يک ماجراي طبيعي براي مسلمانهاست .نوجوانشان که
به سن بلوغ ميرسد ،او را کمک ميکنند تا مرجع تقليدي براي
خودش انتخاب کند .اما گاهي نوجوان سؤال ميکند که «من که
خواندن نماز و روزه گرفتن را ميدانم و ميتوانم هر چيزي را که
نميدانم از پدر و مادرم خودم سؤال کنم ،پس چرا بايد مرجع
تقليد داشته باشم؟» يا «اص ً
ال چرا بايد حتماً در امور ديني از
شخص ديگري تقليد کنم؟»
والدين و بزرگترها ميتوانند جواب اين نوع پرسشهاي نوجوان خود
را اين طور بدهند که هميشه انسانها در تمام طول زندگيشان ،در هر
سن و شرايطي که باشند ،مطالبي را که نميدانند از کسي که ميداند
ميپرسند .مث ً
ال کسي که بيمار ميشود به سراغ پزشک ميرود تا شيوه

»

درمان بيمارياش را از او بپرسد .يا همه آدمها از همان کودکي به مدرسه
ميروند تا چيزهايي را که نميدانند از معلمها ياد بگيرند.
به طور کلي پرسيدن و تقليد کردن ،قانون طبيعي و هميشگي
آدمهاست .امور و موارد ديني هم از اين قاعده مستثنا نيستند،
يعني همه مردم بايد براي دانستن احکام دين به کارشناسهاي
ديني مراجعه کنند و جواب پرسشهايشان را از آنها بگيرند.
آيا چنين نکتهاي در قرآن کريم و آموزههاي ديني هم
توصيه شده است؟
بله .خداوند متعال در آيه  43سوره مبارکه نحل به اين پرسش اين
طور پاسخ داده که« :فسئلوا أهل الذکر إن کنتم ال تعلمون؛ اگر
نميدانيد از اهل ذکر سؤال کنيد ».بايد توجه داشت که خداوند
نفرموده که از هر عالمي که خواستيد سؤال کنيد .بلکه ميفرمايد
از عالمي بپرسيد که اهل ذکر و به ياد خدا باشد .کسي هم اهل
ذکر است که در هر حالي خدا را در نظر ميگيرد و در عين حال
تقوا دارد و پرهيزکار است.به همين دليل است که انتخاب مرجع
تقليد يکي از ضرورتهاي دوران نوجواني و سن تکليف است .تا
نوجوان مکلف مرجعي داشته باشد که در موارد گوناگون ديني به
او رجوع کرده و جواب ابهاماتش را از او جويا شود.
ضرورتي که نبايد ناديده گرفت
اما انتخاب مرجع تقليد در امور ديني ضرورتي است که به
خصوص براي نوجواناني که تازه به سن تکليف ميرسند،
بايد رعايت شود .در اين شرايط اين پرسش براي عدهاي
از مردم مطرح است که چرا در مورد يادگيري آموزههاي
ديني و انجام آداب اسالمي بايد از شخص دانا و توانمندي
در اين زمينه تقليد کرد؟
ميدانيم که همه انسانها با تمايالت يکتاپرستي آفريده ميشوند
و همه آنها به طور ذاتي عالقه دارند تا مسير سعادت و کمال را
طي کنند .به عبارت ديگر ،همه افراد بر اساس فطرت ديني خلق
شدهاند و نياز دارند تا از دوران کودکي خود تحت تعليماتي قرار
بگيرند که مسير کمال را براي آنها هموار ميکند.
در عين حال ميدانيم که هر کسي براي انجام تکاليف دينياش
نياز به راهنما دارد و به ضرورت آن اشاره کرديم .به همين دليل
است که راهنمايي کردن نوجوانهايي که به سن تکليف رسيدهاند
براي انتخاب کردن مرجع تقليد يک ضرورت انکار نشدني است.
چون اگر پدر و مادري فرزند نوجوان خود را به حال خود رها
کنند و او را در زمينه ديني راهنمايي نکنند ،نوجوان مکلف که
هيچ آشنايي درستي با آموزههاي ديني ندارد نميداند براي جواب
گرفتن پرسشهاي دينياش به چه کسي رجوع کند.
به اين صورت است که امکان دارد افراد سودجو و ضد فرهنگي
وارد عمل شده و نوجوان را فرسنگها از مسير دين دور کنند.
اين در حالي است که اگر او با راهنماي ديني دانايي در ارتباط
بود ،به مرور زمان که با امور و مسائل ديني آشنايي بيشتري پيدا
ميکرد محبت بيشتر و عميقتري نسبت به اسالم در دلش ايجاد
ميشد و در راه بندگي خدا مستحکمتر شده بود.

