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   جامعه منتظر و  نقش و جایگاه ساده زیستی کارگزاران
   مدیریت جهادی الگوی مطلوب مدیریت در اسالم

   مردی که دروازه خرمشهر را گشود 
   انتظار؛ توطئه و تهدیدها 

   مجاهدین و قاعدین





کســی که بخواهد از راه گناه به مقصدی برســد، دیرتر به 
آرزویش می رسد و زودتر به آنچه می ترسد گرفتار می شود

امام حسين )ع(





ايام مبارک اعياد شعبانيه را پيش رو داريم در اين ماه سوم شعبان والدت با سعادت سرور 
و ساالر شهيدان سومين گوهر واليت و امامت است که همين مناسبت روز پاسدار ناميده 
شده است. چهارم شعبان والدت فرزند رشيد علی ابن ابی طالب و ام البنين )سالم اله عليها( 
حضرت ابوالفضل العباس )ع( می باشــد و به پاس جانبازيهای ايشان در صحرای کربال در 

حمايت از مبارزه با ظالمين روز جانباز نام گرفته است. 
روز پنجم شــعبان مصــادف با ســالروز والدت سيدالســاجدين امام زيــن العابدين 
علی ابن  الحسين )ع( چهارمين امام همام شيعيان است. ايشان نيز در سرزمين کربال حضور 
داشته اند و عدم شهادت ايشان در روز عاشورا ذخيره ای برای استمرار خط امامت و واليت بود.

حضرت علی اکبر پسر بزرگ امام حسين )عليه السالم( در يازدهم شعبان سال 33 ه.ق متولد 
شده است وی نيز در روز عاشورا در سرزمين کربال در دفاع از دين و آرمانهای الهی به شهادت 
رسيد. ميالد اين دردانه امام حسين )ع( در تقويم کشور به نام روز جوان نامگذاری شده است. 
نيمه اين ماه پر شور و سرور آخرين حجت الهی حضرت بقيه اله االعظم امام زمان مهدی موعود 

)ع( است.
در تقويم شمسی مهمترين اتفاق خرداد ماه سالگرد ارتحال امام راحل رهبر و معمار کبير انقالب 
اسالمی است. قيام پانزده خرداد ســال 1342 مردم در حمايت از امام خمينی )ره( يکی ديگر از 

مناسبتهای اين ماه می باشد.
اما مهم ترين اتفاق در تقويم انتخاب حضرت آيــت اهلل العظمی امام خامنه ای )مدظله العالی( به 
رهبری انقالب است که با ارشــادات امام در دوران حياتشان در چهاردهم خرداد ماه سال 1368 
توسط خبرگان رهبری انجام شد. اين انتخاب موجب شادی در دل مردم و ياس و نااميدی دشمنان 

نظام و انقالب گرديد.
در اين شماره از نشريه به فراخور مناسبت های پيش رو سعی شده است مطالبی قابل توجه جهت 

استفاده گيرندگان نشريه چاپ و تهيه گردد.
گزارش  دو همايش بزرگ مسئولين هياتهای رزمندگان در قم و مشهد مقدس نيز بخشی از مطالب مجله 
را به خود اختصاص داده است، اولی همايش مسئولين هيئات واحد خواهران )پيروان عترت( در قم که با 
حضور 250 تن از مسئولين اين واحد برگزار گرديد و دومی همايش مديران هياتهای رزمندگان سراسر 
کشور در مشهد مقدس بود که در اين همايش نيز 400 نفر از مديران هيئات رزمندگان اسالم حاضر بودند.

اميدواريم مطالب و گزارش های ارائه شــده در اين شــماره مورد رضايت حضــرت باريتعالی و ائمه 
معصومين  )ع( قرار گيرد.

یادداشت رسدبیر
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ماهنامه فرهنگي هيأت رزمندگان اسالم

سرمقاله

الگوی مطلوب مدیریت در اسالم
رسمقاله

مدیریتجهادیدرشرایطکنونی،بهایندلیل
موردتاکیدرهبرمعظمانقالباسالمیقرارگرفته
کهدیگرسبکهاوالگوهایمدیریتیراناکاآمد
وغیرمناسببرایجامعهاسالمیونظامدینی
میدانند.درنظاماسالمیبهعنوانیکسازمان
سیاسیودرتمامیبخشهاوسطوحفعالیتهای
دولتیوغیردولتیدرجامعهاسالمی،مدیریت
مناسبوکارآمد،مدیریتجهادیخواهدبود
ســبکمدیریتکنونیدرکشــورودرتمامی

بخشهاوسطوح،مدیریتجهادینیست.
بنابراینبایدتحولاساسیدرسبکهایمدیریت
پدیدآیدومدیریتهایناکارآمدکنونیبهمدیریت
کارآمدجهادیتبدیلگرددبرایتحققاینمهم
بایدگفتمانسازیکردبرایگفتمانسازیدر
بحثمدیریتجهادی،حداقلدرسهمحورزیر

بایدکاردقیقعلمیوتبیینصورتگیرد.
1-بحثهایمفهومیونظریدرحوزهمدیریت

جهادی)تبیینچیستیمدیریتجهادی(
2-بررسیآسیبهاوچالشهایمدیریتکنونی

دربخشهایمختلفکشور
3-تدوینراهبردهــاوارائهراهکارهاینهادینه
ســازیمدیریتجهادیدرتمامیبخشهای

مدیریتیکشور
درایننوشتاربهاختصارمدیریتجهادیازنظر
تعریفوویژگیهابابهرهگیریازدیدگاههایرهبر
معظمانقالباسالمیموردبررسیقرارمیگیرد.

تعریفمدیریت:صاحــبنظرانعلممدیریت،
تعاریفگوناگونبارویکردهــایمتفاوتبرای
مدیریتارائهکردهاندبهعنواننمونهمیتوانبه

تعاریفزیراشارهکرد:
1-مدیریتعبارتاستاز؛هنرکشفاستعدادها
وفرآیندتجهیز،تنظیموهدایتنیروهادرجهت

اهدافسازمانی.
2-مدیریتعبارتاستازعلموهنرمتشکلو
هماهنگکردنرهبریوکنترلفعالیتهایدسته
جمعیبراینیلبههدفمطلوبباحداکثرکارآیی.
باتوجهبهتمامیتعاریفدراینحوزهمیتوان
گفتمدیریتفراگردبهکارگیریموثروکارآمد

منابعمادیوانسانیباسازوکارهایگوناگون
جهتتحققاهدافاست.

تعریف مدیریت جهادی
مدیریتجهادییکیازســبکهایمدیریتی
باویژگیهایخاصبراســاسآموزههایدینی
وبویژهفرهنگجهادیاستبنابراینمدیریت
جهادیرامیتوانیــکمدیریتدینیدربرابر
مدیریتسکوالردانســتآنچهامروزدرمراکز
علمیجهاندرحوزهعلممدیریتمطرحمیشود
وازآنباعنوان»مدیریتعلمی«یادمیگردد،
مبتنیبراندیشــهوتفکرسکوالریسماستدر
تفکرســکوالریزمحوزهدینازحوزهسیاست
جدابودهوسکوالرهابرعدمدخالتدین،خداو
آخرتدرهرنوعبرنامهریزیبرایاموراجتماعی
انسانتاکیددارند.درنقطهمقابلایننوعنگرش
ودیدگاه،ازنظراســالمناب،خدا،دینوآخرت
،نقشاساســیوتعیینکنندهدرتمامبرنامه
ریزیهابرایفردواجتماعدارند.بنابراینمیتوان

نامگذاری سال جاری با عنوان سال »اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مديريت جهادی« از سوی رهبر معظم  دکتر يداهلل جوانی
انقالب اسالمی، بر حسب شرايط و اقتضائات کشور و نيازهای انقالب و نظام اسالمی صورت گرفته است. مقام 
معظم رهبری از شعار سال به عنوان نقشه راه ياد کرده و هدف راهبردی حرکت بر اساس اين نقشه را، افزايش اقتدار ملی اعالم فرمودند: 
فرهنگ، علم و دانش و اقتصاد، سه عنصر اصلی در توليد قدرت و افزايش اقتدار ملی برای ايستادن در مقابل زورگويان و باج گيران 
عالم است اصالح وضعيت در حوزه فرهنگ و اقتصاد در شرايط کنونی، به جز با »عزم ملی« و »مديريت جهادی« ممکن نيست. اقتصاد 
کنونی کشور، اقتصادی آسيب پذير در برابر فشارهای بيگانگان و دشمنان بوده و ايجاد تحول اساسی در اقتصاد ايران و تبديل آن به 
يک اقتصاد مقاوم و آسيب ناپذير يک ضرورت است. تحول اقتصادی بدون تحول فرهنگی ممکن نيست و ايجاد تحول در دو حوزه 

فرهنگ و اقتصاد، با تکيه بر عزم ملی و مديريت جهادی حاصل می شود.
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سرمقاله
مهدی موعود )عج(، مظهر رحمت و قدرت حق و مظهر عدل الهی است و کسانی که 

بتوانند با این کانون شعاع رحمت و تفضالت الهی، ارتباط روحی و معنوی برقرار کنند، در 
تقرب به خداوند، توفیق بیشتری می یابند، زیرا نفس توسل و توجه و ارتباط قلبی با آن 

حضرت، موجب عروج و رشد روحی و معنوی انسان می شود.

گفتمدیریتجهادی،بابهرهگیریازابزارعلمو
فناوریوهمجهتباارادهالهیوبراساسنقشه
الهیبهتمشیتامورمیپردازد.دراینمدیریت،
خداوکاربرایخداازیکطرفوخدمتبهخلق
خداوگرهگشــاییازکارکشورومردمازطرف

دیگر،2عنصراصلیوتعیینکنندهمیباشند.
رهبرمعظمانقالباســالمیدردیدارشهردارو
کارکنانشهرداریتهراندرزمستانسال1392،
مدیریتجهادیرااینگونهتوصیففرمودند:»در
ادارهکشــوربایدروحیهخدمتبهمردمبانیت
خداییوباتکیهبرعلمودرایتیاهمانروحیه
مدیریتجهادیحاکمباشدتابتوانازمشکالت
عبورکردوبهپیشرفتاگرمدیریتجهادییا
همانروحیهکاروتالشبانیتالهیومبتنیبر
علمودرایتحاکمباشد،مشکالتکشورقابلحل
استوکشورحرکتروبهجلوراادامهخواهدداد.«

عنارص اصلی در مدیریت جهادی
باتوجهبهویژگیهایبرشــمردهشــدهبرای
مدیریتجهادیازســویرهبرمعظمانقالب
اسالمیاینسبکمدیریتدارایعناصراصلی

سهگانهزیراست:
1-نیتالهی،ایمانوانگیزهالهی.

2-جهاد،کاروتالشخستگیناپذیر
3-علمودرایت

بنابراینازدیدگاهرهبرفرزانهانقالباســالمی
کهخودتجسموعینیتبخشمدیریتجهادی
هستندمدیریتجهادیرامیتواندریکجمله
کوتاه،ترکیبایمان،علموکارجهادیدانست.

مفهوم جهاد در مدیریت جهادی
جهادازنظرلغویبهمعنایکاروتالشوکوشش
است،لیکنازنظراصطالحیبارمعناییخاص
داردکســیکهدرراهخداکاروتالشمیکند
رامجاهدفیسبیلاهللگویند.جهاددرراهخدا
عرصههایگوناگونداردوعمدتاًهنگامبهکار
بردنواژهجهاد،یکــیازاینعرصههابهاذهان
خطورمیکندوآن،قتال،مبارزهوجنگیدنبا
دشمناناسالماستگســترةجهاددرراهخدا،
بســیارفراترازحوزهنظامیوجنگمسلحانهبا

دشمناناستبرهمیناساسدرادبیاتانقالب
اســالمیودربیاناتحضرتامامخمینی)ره(
ورهبرمعظمانقالباســالمی،واژههایجهاد
نظامی،جهادفرهنگــی،جهاداقتصادی،جهاد

سیاسی،جهادعلمیو...مالحظهمیگردد.
حقیقتجهادوعرصههایمختلفآنرامقاممعظم
رهبریاینگونهتبیینمیفرمایند:»جهادیکبار
معناییویژهایدارد.جهاددرهمهیمرزهایاسالم
باکفرموضوعیتداردودرتمامعرصههایزندگی
مانندنظامی،سیاســی،فرهنگی،علمیوحتی
اقتصادیمطرحاست.درجهاد،حضورورویارویی

ومبارزهبادشمنمفروضاست.«
حقیقتجهادیدرتمامــیعرصههایفردی
واجتماعیایرانیانباپیروزیانقالباســالمی
واســتقرارنظــاممقدسجمهوریاســالمی
موضوعیتپیداکردهاکنوناسالمباتمامقوایش
دربرابرکفرباتمامقوایشصفآراییکردهونظام
اسالمیبامحوریتوالیتفقیهوپشتیبانیملت
ایران،درتمامیحوزههایسیاسی،اقتصادی،
فرهنگی،علمیونظامیو...بادشــمنانخداو

بشریتدرحالمبارزهاست.

ویژگی های مدیریت جهادی:
باپذیرشســبکمدیریتیرهبرمعظمانقالب
اسالمیبهعنوان»مدیریتجهادی«،مدیریت
مطلوبموردنظرایشــانبرایادارهکشوردر
ســطوحمختلفبایددارایویژگیهایخاص
باشدبررسیهانشانمیدهدمعظملهدرمقاطع
مختلف،دراظهاراتشــانقریب70کلیدواژه
رابرایتوصیفمدیریتمطلوبازنظراســالم
یاهمانمدیریتجهادیبرشــمردهاندتاملو
اندیشیدندراینویژگیها،مدیریتجهادیمورد
نظرمقاممعظمرهبریراشفافوگویانمودهو
ازطریــقتمرکزبرایــنویژگیهایمدیریتی
میتوانگفتمانمعظملهدرتوســعهمدیریت
جهادیونهادینهسازیآنراپیشبرد.برخی
ازاینکلیدواژههاعبارتاستاز:مدیریتبرای
خــدا،مدیریتوالیی،عدالــتگرایی،تدبیرو
قدرتتصمیمگیری،عقالنیتومنطقی،ابتکار
ونــوآوری،تجریهودانشومهــارت،بصیرت

،هوشــیاریوشــناختموقعیتهاوشرایط،
شایســتهســاالری،مجاهدتوایمان،تعبد،
سادهزیستی،سختکوشی،قانونمداری،نظمو
انضباط،احساسمسئولیتومسئولیتپذیری،
عزتواعتمادبهنفس،نشــاط،باهمتواراده
راســخ،مدیریتداوطلبانه،تحولآفرین،پویا،

خودباور،مشارکتپذیرو...

مدیریت جهادی، مدیریتی کارآمد:
دردورانپسازانقالباسالمی،کارآمدیمدیریت
جهادیبهاثباترسیدطی35سالگذشتهدر
هرحوزهایکهسبکوالگویمدیریتجهادی
موردتوجهواقعشد،کارهابهخوبیپیشرفت
وموفقیتهایبزرگیکیپسازدیگریحاصل
گشــت.دوراندفاعمقدس،بهترینگواهبرای
اثباتکارآمدیمدیریتجهادیاست،تشکیل
جهادسازندگیوکارهایبزرگایننهادانقالبی،
برمبنایمدیریتجهادیبود،سپاهپاسداران،
بسیجمستضعفین،مؤسسهرویانازسازمانها
ومؤسساتیهستندکهباتکیهبرمدیرتجهادی
طیســالهایپسازانقالب،کارهایبزرگیرا
انجامدادهاند.کارهایبزرگدراینســالها،در
پرتومدیریتجهادی،برمبنایباورونظریة»ما
میتوانیم«صورتپذیرفتوجهانیانراشگفت
زدهکرد،پیروزیملتایــراندردفاعمقدس،
پیشرفتهایعلمیودستیابیایرانبهعلوم
وفناوریهاینوینمانندهستهای،پیشرفتهاو
دستاوردهایبزرگدرصنایعدفاعیونظامیو...
همگیدرپرتومدیریتجهادیوبرمبنایباوربه
نظریة»مامیتوانیم«بهدستآمدهاستاینباوررا
حضرتامام)ره(درملتایرانپدیدآوردباوریکه
جوهرةاصلیمدیریتجهادیاستکسیکهدر
راهخداوندجهادمیکندبهنصرتالهیایماندارد
ودرمسیرکارخود،هیچبنبستیرابرنمیتابدو

برایرسیدنبههدفتالشمیکند.
درنظرمدیرانجهادیکهبرایخداکارمیکنند
وبهنصرتالهیایماندارند،کارنشدندارد،زیرا
مدیرانجهادیباتماموجودبراینباورندکه:»و
الذینجاهدوافینالنهدینهمسبلناواناهلللمع

المحسنین«)عنکبوت69(
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ذکر فضائل اهل بیت )ع( راه جلوگیری از اختالفات 
برنامه ریزی دشمن جهت تشدید اختالفات مذهبی 

بسماهللالرحمنالرحیم
نکتهاول:مطلبیکهامروزالزماستخیلی
بهآنتوجهبشــودفهمجغرافیایسیاسی
مذهبیجهاناست.بعدازپیروزیانقالب
اســالمیمیدانیمکهاســالمچهدربین
تشــیعوچهدربینبرادراناهلســنت
توسطعلماترویجمیشودوهمیشهمردم
دینخودشانراازعلمامیگرفتندهمدر
اهلسنتوهمشیعه.تردیدینیستکه

معارفشان،خطاسالمشــانواحکامشان
راازروحانیتوآخوندهایشانمیگیرند.

نکتهدوم:اینکهمادرجهاناهلسنتو
همدرجهانتشــیعمراکزعلمیکهبهنام
حوزههایعلمیهاستداریموهمیشهدر
اینحوزههاتفــاوتهایدیدگاهیوجود
داشتهاست،پسبراســاسهمینتفاوت
دیدگاهیرفتارخروجیماهممتفاوتمی
شده،مثاًلدربینشیعهخروجیحوزههای

نجفدرپنجاهسالاخیرخیلیمتفاوتبود
باخروجیحوزهعلمیهقم،یاخروجیحوزه
هایعلمیهمشهدمتفاوتبودندباخروجی
هایسایرحوزهها،مثالدرمشهدارتباطبا
فلسفهوعرفانارتباطخوبینبودبنابراین
طلبههاییکهازآنبیرونمیآمدندخیلی
ارتباطباعرفانوفلسفهنداشتندویااحیاناً
ضدیتداشــتند.پسبنابراینمدلونوع
درسوتبییندرحوزههامشخصمیکرد
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کهخروجیهاچگونهاست.اینمسئلهدر
حوزههایاهلسنتهمبود.مادربیناهل
ســنتحوزههایعلمیهمتفاوتداشتیم.
مرکزیتتربیتطلبهوروحانیبرایجهان
اهلســنتچندنقطهبوددمشــق،قاهره
)مصر(،پاکستانوعربستاناینچهارمرکز
مهمتریــنمراکزتربیــتروحانیوطلبه
برایجهاناسالماهلسنتبود.درحوزه
هایمصرودمشقآنتفکرومدلدرسی
یکمدلعمیقوبهتعبیرمااهلبیتیبود
یعنیدرآنحــاتعالیمتعالیمیبودکهواقعاً
اسالمواخالقیادمیگرفتندومیآمدند
درمســاجدموعظهوسخنرانیو...درواقع
یکسطحازاسالمراتبیینمیکردندکه
درآنمحبتاهلبیتومعرفیصحابهبود.
بنابرایــنخروجیآنجاخروجــینبودکه
مسئلهشیعهوشــیعهگریبرایشاناصل
باشد-نهاینکهمطرحنباشد-ولیبرایشان
اصلنبود.درحقیقتیکمسئلهپذیرفته
شــدهجنبیبود.مثاًلنهجالبالغهرادرس
میدادندومکتبجعفــریهمبهعنوان
مذهبپنجمپذیرفتــهبودند.حاالاگرهم
نمیپذیرفتند،حساسنبودند.االیکرگه
هایبسیارکمیکهفرضبفرماییددرهر
جاییظهوروبروزمیکردند.امااصلمکتب
دمشــقخیلیمتمایلبهفلسفهوعرفانو
مباحثکالمیبودند.درپاکســتانحوزه
بیندمشقوقاهرهوعربستاندرتغییربود.
درعربستانمکتب،مکتبوهابیتدریس
ودروسفارغازهرگونهفلسفهوکالمبودو
مشخصاًبراحیاءتفکراتابنتیمیهایوضد
شــیعیوبزرگنماییبرایصحابهواینکه
مخالفینصحابهمهدورالدمهستند.اینها
سالیانبسیاریدرعربستاندرسمیدادند
اماخروجیهایمکتبعربســتانخیلی
مشترینداشــتند.بعدازپیروزیانقالب
اسالمیوقتیاســتکبارباموجانقالبماو

ناتوانیخودشدرمقابلهبااینموجمواجه
شــدفهمیدکهاینمکتب
داردجلومیرودوبهدلیل
آنسنخیتهایمحبتیکه
نسبتبهاهلبیتدرذات
اینمکتبهســتخیلی
گسترشسریعیدرجهان
اسالمپیدامیکندوازآن
طرفهمســپاهکفرنیرو

برایمقابلهندارد.
آقایکسینجردرسال62
اعالمکرد»مــابرایتوقف

اینماشــینقویکهراهافتــادهودرحال
بهخطرانداختنهستیماستهیچراهی
نداریمجزاینکهبایدجنگشیعهوسنیبه
راهبیندازیموجهاناهلسنترادرمقابل
اینهابهمیدانبیاوریم«.آنزمانعمقکالم
کســینجرواینکهاینراهراباچهشیوهای
میخواهنداجراکنندنمیدانستیمبدلیل
اینکهمادرگیرجنگومسایلجنگبودیم
فکرنمیکردیماینهــاچطورمیخواهند

اینرااجراوعملیاتیکنند.
شیوهآنهاچهبود؟آمدندمکتبعربستانکه
دراختیاراینهابودوازآنخطمیگرفتند،
آنمکتباینتیمیــهراباتعلیماتیکهدر
مدارسعربستانبودجایگزینکردند.این
چنینکهاگرکســیعلیــهصحابهحرفی

بزندمهدورالدماست.اینجا
توجهداشــتهباشیدکهدر
طولتاریخاســالماززمان
امامحسین)ع(یکمسئله
همیشهبهعنوانیکمطلب
محرمانهمحسوبمیشدو
آنبرائــتازجبههمخالف
بود.اینهمیشــهیکسّر
بودیعنیهمیشــهدستور
براینبودکهبامردممدارا

کنید،شمافضائلاهلبیترابیانکنیدواز
طرفهایمقابلتانصراحتاً
چیــزینگوییــد.درزمان
بنیعباسدیگرانگیزهای
برایزدناهــلبیتوجود
نداشتچونحباهلبیت
بهشدتگسترشپیداکرده
بودوخودبنیعباسهمبه
عنواناهلبیتآمدهبودند
ســرکار.بنابرایناگربنی
عباسخودشــانبخواهند
اهلبیترابزننــددربین

مردمتوجیهیندارند.
آمدندرویایننکتهکهاهلبیتنســبت
بهمعتقداتشمانظرمنفیدارندشروعبه
کارکردند.یعنیازبعضیشیعیانکهتوجه
نداشتنداینمســئلهراظهوروبروزدادند.
بعضیهاراکشیدندبهمرحلهلعنی.وقتی
اینموضوعسربلندکردآمدندگفتندکه
هرکسیبزرگانصحابهرالعنکندازدین
بیرونرفته،بعدمذهبیدرستشدبهنام

رافضی،یعنیشیعهرافضی.
کسیکهشیعهبود،اعتقادداشتکهائمه
برتریدارندامارافضیکسیبودکهاعتقاد
بهبرتریداشــتوطرفمقابلرالعنمی
کرد.شــیعهبهآنهاکارینداشــتندومی
گفتندکهمحباهلبیتهســتندامااگر
کســیمتهمبهرافضیمی
شــدواجبالقتلبود.تمام
تالشبنــیامیــهاینبود
کهعنوانرافضــیبرائمه
مابچسبانندفلذاوقتیامام
کاظم)ع(رابهزندانآوردند
وبهشهادترساندند،ابتدا
کهجنازهامــامرااززندان
بیرونآوردندمواجهشدند
بااستقبالمردموهاروناز

آقای کسینجر در سال 62 اعالم 
کرد »ما برای توقف این ماشین 
قوی که راه افتاده و در حال به 
خطر انداختن هستی ماست 
هیچ راهی نداریم جز اینکه 
باید جنگ شیعه و سنی به راه 
بیندازیم و جهان اهل سنت را 
در مقابل اینها به میدان بیاوریم

بعضی ها را کشیدند به مرحله 
لعنی. وقتی این موضوع سر 
بلند کرد آمدند گفتند که هر 
کسی بزرگان صحابه را لعن کند 
از دین بیرون رفته، بعد مذهبی 
درست شد به نام رافضی، یعنی 

شیعه رافضی
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امام بزرگوار و عزیز و معصوم و 
قطب عالم امکان و ملجا همه 

خالیق، اگرچه غایب است و 
ظهور نکرده، اما حضور دارد.
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اینموضوعترسیدبنابرایندستورداددر
شــهرجاربزنند»اینامامرافضیهاست«
.رافضیهاچهکسانیهستند؟!کسانیکه
ازنظرعموممردمبایدبهقتلبرسند،چرا؟
چونلعنمیکنند.باعنوانرافضیتوانست

مردمراکنترلکند.
آمدنــددرمکتــبوهابیت)ازســال62
شمسی(اینجریاندرســیراباقوتدر
مدارستدریــسوترویجکردنــد.یعنی
بهطلبــهایکهدرآنجــادرسمیخواند

میگویندکــهصحابهدراین
حدفضائلهستندوهرگس
کهآنهارالعــنکندواجب
القتلاستومابایدببینیم
کهشیعهلعنمیکندیانه؟!
اگرلعنکردرافضیاستو
اگررافضیاستپسواجب
القتلاستواولمابایدآنها
رابکشیموبعدبرویمسراغ
صهیونیستها.اینشدمتن
درسیآنها.بنابراینآنهایی

کهازاینمدارسبیرونمیآیندومیروند
برایمردمتبلیغمــیکنندآنچیزیکه
بهمردممیگویندایناســتکهداستان
شیعهولعنمیشوداصلوهمهیحواس
مردمیکهپایمنبراینآقایانمینشینند
ایناستکهبروندببینندشیعهلعنمیکند

یانه؟!
لذاآمدندبــاپولعربســتانوباقدرتو
حاکمیتدرمصروپاکستانآننوعدرس
رادراینهاتزریقکردند.500مدرســه
علمیهدرپاکســتانراهاندازیکردند،در
چچن،دربوسنیوهرزگوین،تاتارستان
ودرکشورهایتازهاســتقاللیافتهوهر

کجاکهجاپیــداکردندرفتنــدوحوزه
علمیهزدند.چونپولخوبدادند،هزینه

میکردندبنابراینمردمبهمدارس
اینهاجذبمیشــدند.تعلیم
وتربیتازآنچــهدراالزهرو
دمشــقبودخارجشدوشد

تعلیموتربیتوهابیتیورافضی
گوییائمهجمعهوامامجماعتبرای
بالدمختلف،شهرها،دهات.اکثریت
افرادیشدندکهفقطوفقطمیروندو
برایمردمتوضیحمیدهند
کهصحابهدراینمطالب
دارایفضائلهســتندو
اینمســئلهراحساس
میکنندواگرکســی
صحابهراموردلعنقرار
دهدواجبالقتلاست
واولبایدمســئلهاورا
حلکردبعدبهمسئله
صهیونیستپرداخت.
اینتفکرگسترشپیدا
کردبدوناینکهماتوجهداشتهباشیم
.آرامآرامجلورفت.یکمیدانمین
بزرگیسرراهانقالبگذاشتکهاگر

اینانقالبکوچکتریناشتباهیبکند
بهجایاینکهاسرائیلراازصحنهروزگار
محوکنددراینمیــدانمینخودشاز
بینمیرود.منتهیاینمیدانمینباید
چاشنیشعملیاتیشودیعنیهنوزمردد
استکهآیاشــیعهدرزمانموجودلعن
میکندتارافضیباشدیانهولعننیست
واینهارافضینیســتندپسنبایدباآنها
جنگید.اینرابایدبرایعــوامالناسجا
بیندازندیعنیوقتیبــروداونباالبگوید

را حساس می کنند  این مسئله 
را مورد لعن  اگر کسی صحابه  و 
القتل است  قرار دهد واجب 
را حل کرد  او  باید مسئله  اول  و 
به مسئله صهیونیست  بعد 

پرداخت
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شیعهلعنتمیکند،بگویدنهفالنیوفالنیو
فالنیپسدراینجامکملکارآمریکاچیست؟
مکملبرنامهایناســتکهمالعنتکنیم.
فقطکافیاستازاینجالعنتصادرشود
اینمیشــودمکمل)اینآنچاشنی
میشــود(.امروزدربالدمختلفمصر
و...اینائمهجمعهایکهاینجاتربیت
شدهبودنددرخطبههابعضاًفریادمی
زدندشیعهدشمناستمردمیکهآن
پاییننشستندسوالشانایناستکه

چراشیعهدشمناست؟!
ازیــکمنبریماکلیپ
میســازدکهداردلعن
میکند.یکقطعهایاز
اینماهوارهها.آقایا...
یاریبهنامشیعهمی
لعنتمی آیدورسماً
کندومکرراًاینرامی
گذاردومیگویدببینید
اینشیعهاستمنتهی

بازبهماهوارهتوجهندارند.اگراحیاناً
هیاتهاییکهمادرایرانداریماگر
ازاینجالعنبرصحابهبرودبیروناین

دیگرصددرصدیاست.
بنابراینماامروزتابهمریختناسرائیل،
وقتیرویزمیننــگاهکنیممیبینیم
فاصلهبسیاراندکیداریم.اسرائیلوخود
آمریکانیروندارندامااینهاازســال62که
کسینجرگفتماتنهاراهنجاتمانایناست
کهجنگشیعهوســنیبهراهبیندازیماینها
ســرمایهگذاریکردند.امروزآنهامیخواهند
محصولبرداشــتکنند.امروزیکاشتباهدر
جهانشیعهکافیاستکهکمککندبهآنهاتااز
پولیکهتابهاالنخرجکردندکاماًلبهرهبرداری

کنند.امااگرمااالنبهجغرافیایسیاسیتوجه
کنیماگرمتوجهباشیممیتوانیمدشمنراناکام
کنیم،یعنیآنهامافقــطذکرفضائلاهلبیت
ببیننددقیقاخرج27ســالهیآنهاهمهازبین
خواهدرفتواسرائیلازبینمیرود.حضرتآقا
فرمودندکهمابارهاگفتهایموبارهاتکرارکرده
ایمانگارحاضرنیستندگوشکنند.اینهافکرمی
کنندوالیتآقاضعیفشده.متوجهنیستندکه
امروزجهانشیعهاگربخواهدبههدفخودبرسد
راهیغیرازاینوجودندارد.کوچکتریناشتباه
مواجهشدنبایکمیلیاردمین
وانفجارآنهاســت.مسلمانی
کهباانگیــزهمیجنگدغیراز
مشركوکافریاستکههیچ
انگیزهایندارد.اینمسلمان
وقتیکهدستگیرمیشودمی
گویدبیخودخودتراخسته
نکن،حورالعینهامنتظرمن
هستند.حاالاینازکجابهاین
رســیده،ازهمانصبریکه
کردیم.آقاخودجهانشیعهرانگاهمیکند.اگر
جهانسیاســیمذهبیراخوببرایافرادمان
توضیحدادیممــیفهمندوقتیبهشــمامی
گویندصبرنکناینبرایچیست؟!دیگرنیازی
نداردکهآقابگویند.حکمتوفلسفهمسئلهرا
میفهمانددیگرنیازیبهدستورتعبدینیست.
یعنیشایدتعجبکنند.طوریمیشودکهسر

شیعهرابیختابیخمیبرند.
ماهمعرضمیکنیماگراینویروسســرایت
کردآنوقتمیبینیدکهشمشیراززیرگلوی
اســرائیلدرمیآیدوآنصحبتیکهکسینجر
گفتهبودتحققپیدامیکند.کسیکهلعنمی
کندهمکارکسینجرشدهبدوناینکهخودش

بداند.

آنها می خواهند  امروز 
محصول برداشت کنند. امروز 
یک اشتباه در جهان شیعه 

آنها  کافی است که کمک کند به 
تا به االن خرج کردند  از پولی که  تا 

کامالً بهره برداری کنند

امام زمان )عج( امانت و گوهر 
درخشنده عظیم آفرینش در 

میان ما، امروز بی گمان بیش 
از هر زمان، متوجه و مراقب 

این ملت است.
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خداوندبراینامتمّنتگــذاردهوبینآنان
ریســمانالفتواتحادراگرهزدهاستکهدر
سایهآنآمدوشدکنندوبهکفحمایتآن
پناهگیرندایننعمتیاســتکهاحدینمی
تواندبهاییبرایشبگذاردزیراازهربهاییگران
قدرتروازهرچیزیپرارزشی،باارزشتراست.
وحدتوهمبستگیدرهرجاوهرزمانومیان
هرملتیوجودداشتهباشدبرایآنانعزتو
کامیابیوپیروزیفراهممیآوردوازســوی
دیگرتفرقهوتشتتواختالفوچنددستگی
درهرجاودرهرگروهیرخدهدضعفوزبونی

وشکستونابودیوناکامیرادرپیدارد.این
سنتتغییرناپذیرتاریخاست.

ازاینرواهلبیــتعصمتوطهارتعلیهم
السالمنیزبهعنوانهادیانوپیشوایانامت
اسالمیهموارهدرپیتحققاینمعنایعظیم
بودندوکالموسیرهآنبزرگوارانازشاخص
ترینالگوهابرایتحققانسجاماسالمیاست
بهگونهایکهبااندکیبررســیدرروایاتو
سیرهرفتاریایشانبهاهتمامآنبزرگواران
بهمقولهوحدتوانسجاماسالمیپیخواهیم
برد.پسچهبیراههمیروداگرکسیادعای

پیرویازایشانراداشتهباشدواینراهومسیر
رادنبالننماید.

باایننگاهبودکهبعدازپیروزیانقالباسالمی
ایرانوحاکمیتاسالمنابمحمدیصلیاهلل
علیهوآلهوســلمدرایرانبارهبریوزعامت
امامراحل)قدسسرهالشریف(حفظوحدت
وانسجاممسلمینازاصولوارزشهایاصلی
انقالببهحسابآمدکهدرواقعنشأتگرفتهاز
همانسیرهتعالیماهلبیتعلیهمالسالمبوده.
امابااینحالبعضیازجاهالنوکجاندیشان،
ایندستورشرعیوعقالنیرانوعی»سیاست

بخش اول

وحدت و انسجام امت را می توان از بزرگترين نعمت های الهی دانست که بنابر فرموده اميرمؤمنان علی عليه السالم 

حجت االسالم 
ميرزامحمدی

از مّنتهای واالی خداوند بر مردم است که ارزشی برای آن نمی توان تصور نمود . آن حضرت در اين باره می فرمايند:  
فاّن اهلل  سبحانه  قد اِمَتنَّ علی َجماعة هذه االُمة فيما َعقد بَيَنهم ِمن َحبِل هذه االُلَفة الَی يَنَتقِلون فی ِظّلها و يأوون 

الی َکنِفها بِنعَمٍة ال يَعِرُف اََحٌد ِمن الَمخلُوقين لَها قيمًة اِلنَّها اَرَجُح ِمن ُکلِّ ثََمٍن و اََجلُّ ِمن ُکلِّ َخَطٍر .
نهج البالغه خ 192                   بحار االنوار ج 34 - ص 223 
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غیرشرعی«پنداشــتندکه»اقتضائاتی«در
انقالباســالمیآنرابهوجودآوردهکهالزم
نیستچندانبهآنپایبندبود.ازایننظراین
نوشته،نگاهیاستتحقیقیبهروایتوسیره
عملیائمهمعصومینعلیهمالسالمکهدرآن
ابعادمختلفنگرشآنبزرگوارانرانسبتبه
موضوعوحدتوانسجاماسالمیبیانمیدارد
ومشخصمینمایدکهانسجامامتاسالمی
ازدستوراتوتکالیفعظیمشرعیاستکه
اهلبیتعلیهمالسالمدرتبیینوترویجآن

بسیارکوشیدهاند.
ذکرایننکتهمهمضروریاستکهمبنایاین
نوشتارنامهبررسیآندستهازسخنانوسیره
ائمهعلیهمالسالماختصاصیداردکهصراحت
دروحدتبینشیعهواهلسنتداردوگرنه
آنچهازآنبزرگواراندربابوفاقاجتماعیو
برادریوپرهیزازتفرقهواختالفذکرشــده
استبســیارپیشازآناستکهدراینجادر

موردآنبحثشود.

 مقصود از وحدت اسالمی 

آیامقصودایناستکهازمیانمذاهباسالمی
یکیانتخابشودوسایرمذاهبکنارگذاشته

شود؟
یامقصودایناستکهمشترکاتهمهمذاهب
گرفتهشودومقدماتآنهاکنارگذاشتهشودو
مذهبجدیدیبدیننحواختراعشودکهعین

هیچیکازمذاهبموجودنباشد؟
یااینکهوحدتاسالمی-هیچربطیبهوحدت
مذاهبنداردومقصودازاتحادمسلمین،اتحاد
پیروانمذاهبمختلــفدرعیناختالفات

مذهبیدربرابربیگانگاناست؟
مخالفاناتحادمسلمینبرایاینکهاز»وحدت
اســالمی«مفهومیغیرمنطقیوغیرعملی
بسازندآنرابهنام»وحدتمذهبی«توجیه
میکنندتادرقدماولباشکستمواجهگردد.
بدیهیاستمنظورعلماوفقهایاسالمیاز
وحدتاسالمیحصرمذاهببهیکمذهب

ویااخذمشــترکاتمذاهبوطرحمفترقات
آنها-کهنهمعقولاستونهمطلوبوعملی
نیست.منظورایندانشمندانمتشکلشدن
مسلمیناستدریکصفدربرابردشمنان

مشترکشان.
)شایداســتفادهمقاممعظمرهبریازتعبیر

»انسجاماســالمی«درچند
ســالاخیــروهمچنیننام
گذاریســال87بهســال
»اتحادملیوانسجاماسالمی
«بهخاطــرتبیینموضوعو
جواببهشبهاتیبودهاست
کهدراینزمینهالقامیشود.(
ایندانشــمندانمیگویند
مســلمینمایــهوفاقهای
بســیاریدارندکهمیتوان
مبناییکاتحادمحکمگردد.
مسلمینهمهخداییگانهرا
میپرســتندوهمهبهنبوت
رسولاکرمصلیاهللعلیهوآله
ایمانواذعاندارندکتابهمه
قرآنوقبلههمهکعبهاست،با
همومانندهمحجمیکنند
،نمازمــیخوانند،مانندهم

روزهمیگیرندومانندهمتشکیلخانوادهمی
دهند،دادوستدمینمایند،کودکانخودرا
تربیتمیکنندوامواتخودرادفنمینمایند
وجزدراموریجزییوخاص،دراینکارهابا
همتفاوتیندارند.مســلمینهمهازیکنوع
جهانبینیبرخوردارندویکفرهنگمشترك
دارندودریکتمدنعظیموباشکوهوسابقه

دارشرکتدارند.
وحدتدرجهانبینی،درفرهنگ،درسابقه
تمدن،دربینشومنش،درمعتقداتمذهبی،
درپرســتشهاونیایشها،درآدابوسنن
اجتماعیمیتواندازآنهاملتیواحدبســازد
وقدرتیعظیمبهوجودآوردکهقدرتهای
عظیمجهــاندربرابرآنهاخضــوعنمایند.

خصوصاًاینکهدرمتوناســالمیبرایناصل
تأکیدشدهاستمسلمانانبهنصصریحقرآن
برادریکدیگرندوحقوقوتکالیفخاصیآنها
رابهیکدیگرمرتبطمیکند.بااینوضعچرا
مسلمینازاینهمهامکاناتوسیعکهازبرکت

اسالمنصیبشانگشتهاستفادهنمیکنند؟
ازنظراینگــروهازعلمای
اسالمیهیچضرورتیایجاب
نمیکندکهمسلمینبخاطر
اتحاداسالمی،درمورداصول
یافروعمذهبیخود،صلح
ومصالحهوگذشــتکنند،
همچنانکهایجابنمیکند
کهمسلمیندربارهاصولو
فروعاختالفبینخودبحث
واســتداللنکنندوکتاب

ننویسند.
آنچهمخصوصاًمرحومآیت
اهللالعظمیبروجردیبدان
میاندیشیداینبودکهزمینه
رابرایپخشوانتشارمعارف
اهلبیتدرمیانبرادراناهل
سنتفراهمکندومعتقدبود
کهاینکارجزباایجادحسنو

تفاهمامکانپذیرنیست.
بههرحالطرفــداریازموضع»اتحادملی«
ایجابنمیکندکهدرگفتنحقایقکوتاهی
شود.آنچهنبایدصورتبگیردکارهاییاستکه
احساساتوتعصباتوکینههایمخالفرابر
میانگیزدامابحثعلمی،سروکارشباعقلو

منطقاستنهعواطفواحساسات.
»خوشبختانهدرقرنحاضرمحققانبسیاری
درشیعهواهلسنتپیداشدندکهازهمین

روشپسندیدهپیرویمیکردند«
درشیعه:مرحومعالمهسیدشرفالدینعاملی
وعالمهکبیرآیهاهللشیخمحمدحسینکاشف
العظاءوعالمهشیخعبدالحسینامینیصاحب
کتابگرانسنگالغدیروآیهالعظمیبروجردی

انقالب  از پیروزی  بعد 
ایران و حاکمیت  اسالمی 
اسالم ناب محمدی صلی 
ایران  آله و سلم در  و  اهلل علیه 
با رهبری و زعامت مرحوم 
امام خمینی)ره( حفظ 

و انسجام مسلمین  وحدت 
ارزشهای اصلی  و  از اصول 
انقالب به حساب آمد که در 
از همان  واقع نشأت گرفته 
سیره تعالیم اهل بیت 
السالم بوده علیهم 

امروز وجود مقدس حضرت حجت - ارواحنا فداه - در میان انسان های روی زمین، منبع 
برکت، منبع علم، منبع درخشندگی، زیبایی و همه خیرات است. ...برای انسانی که دارای 

معرفت باشد، موهبتی از این برتر نیست که احساس کند، ولی خدا، امام بر حق، عبد صالح، 
بنده برگزیده در میان همه بندگان عالم و مخاطب به خطاب خالفت الهی در زمین، با او و 

در کنار او است، او را می بیند و با او مرتبط است.
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ودراهلسنتعالمهشیخعبدالمجیدسلیم
وعالمهشیخمحمودشلتوترابایدنامبرد.

آنچهاینبــزرگاندرنظرداشــتنداینبود
کهفرقههایاســالمیدرعیناختالفاتکه
درکالموفقهوغیرهباهمدارندبهواســطه
مشترکاتبیشــتریکهدرمیانآنهاهست
میتواننددرمقابلدشمنانخطرناكاسالم
دستبرادریبدهندوجبههواحدیتشکیل
دهند.اینبزرگوارانهرگزدرصددطرحوحدت
مذهبیتحتعنوانوحدتاسالمی-کههیچ

گاهعملینیست-نبودند.
معنیوحدتجبههایناســتکــهاحزاب
ودســتهجاتمختلفدرعیــناختالفدر

مســلکوایدئولوژیوراهو
روشبهواســطهمشترکاتی
کهدربینآنهاهستدرمقابل
دشمنمشتركدریکصف
جبههبنــدیکنندوبدیهی
اســتکهصفواحددربرابر
دشمنتشکیلدادن،بااصرار
دردفاعازمسلکخودوانتقاد
ازمسلکهایبرادرودعوت
ســایربرادرانهمجبههبه
مســلکخود،بههیچوجه

منافاتندارد.1
وحدتدردایرهاسالمی:

دراینجــاممکناســتاین
شبههبهوجودآیدکهباتوجه
بهمعناییکهدرموردوحدت

وانسجاماسالمیبیانشدآیابایدوحدترابه
تمامفرقاســالمیمانندناحبیان،غالیان،و
حتیفرقههاینوظهوریچونوهابیتتسّری

دادهآنهارانیزبرادراندینیبنامیم؟!!
درجواببایدگفــت:منظورازوحدتیکهاز
روایاتوسیرهاهلبیتعلیهمالسالماستنباط
میشودوحدتباگروههاییاستکهبهنص
روایاتهنوزدردایرهاســالمباقیهستندو
اختالفماباآنهادرضروریاتواصولمذهب

استنهدرضروریاتواصولدین.2
اماکســانیکهیکیازاصولدینراانکارمی
کنندمانندغالیانکهاصلتوحیدراانکارمی
نمایندیایکیازضروریاتدینراانکارکردهاند
مانندناصبیان،چنینافرادوگروههاییازدایره
اسالمخارجشدهاندومشمولروایاتناظربه

وحدتاسالمینیستند.
لذابایســتیحســابمخالفانمذهبیرااز
معاندان،فرقههایانحرافیوفاســقانیکه
راهورسمورفتارآنهانوعیشورشعلیهعقاید
مسلمجامعهدینیویکپارچگیامتاسالمی

استجداکرد.
امروزهمتاســفانهبعضیازغافالنیاجاهالن
اصراردارندبــهبهانهوحدت
یاگفتگویتمــدن،بافرقه
هایضالّهومعلومالحالکه
نهتنهاازدایرهاســالمخارج
انــدبلکهسالهاســتعنادو
دشــمنیوکینهتوزیآنها
نســبتبهمقدساتاسالمی
وارزشــهایایننظاموالیی
جمهوریاســالمیایرانبر
همگانثابتشــدهاســت،
دســتبیعــتوهمراهیو
اتحادبدهنــددرحالیکهبه
نصفرمایشاتنورانیقرآن
کریمایندوستیوایناتحاد
مطرودوممنوعاست.یاایها
الذینآمنواالتّتخذواَعدّویو
عدوکماولیاءتُلقونالیهمبالمودتهوقدکفروا

بماجاءکممنالحق.سورهممتحنه/آیه1

 امیر املؤمنین علی علیه السالم طالیه دار 

وحدت اسالمی 

بدونشــکنقشامیرالمؤمنینعلیعلیه
السالمدربرقراریوحدتاسالمیوجلوگیری
ازتفرقهوتشتتمیانمسلمینیازواقعیات
مهمتاریخیاستکهکسیرایارایانکارآن

نیستبطوریکهگفتهشدهاسالمبقاءوثبوت
خویشرابیشازآنکهمدیونشمشیرحضرت
علیعلیهالسالمباشــدمدیونصبرجمیلو
مقتدرانه25سالهایشاناست.چنانکهخود

حضرتمیفرمودند:
واَیُماهلللوالمَخاُفهالُفرَقهبینالمسلمینواَن
تعِودواالیالکفیویَبُوَرالّدینلُکّناَعلیغیرما

ُکّنالهمعلیه.
الجمل-شیخمفیدص234

بهخداســوگنداگربیموقــوعتفرقهمیان
مسلمینوبازگشتآنهابهکفروتباهیدین

نبودرفتارماباآنانبهگونهایدیگربود.
قبلازحرکــتحضرتبهســویبصرهدر

خطبهایفرمودند:

وحدت در جهان بینی، در 
فرهنگ، در سابقه تمدن، در 
بینش و منش، در معتقدات 
مذهبی، در پرستش ها و 
نیایش ها، در آداب و سنن 
از آنها  اجتماعی می تواند 
ملتی واحد بسازد و قدرتی 

عظیم به وجود آورد که قدرت 
های عظیم جهان در برابر 

آنها خضوع نمایند
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الصبَرعلــیذلکاَفَضلمنتفریق فراَیُتاَنَّ
کلمهالمسلمینوَسفکدمائهم

باخــوداندیشــیدمودیــدمکهصبــر)بر
محرومیتازحقخود(برتراســتازبههم
زدنوحدتمسلمینوریختهشدنخونشان.
شرحنهجالبالغه-ابنابیالحدید-ج1-ص

308
صبریکهخودحضرتدربارهاشدرخطبه
سومنهجالبالغه)شقشقیه(چنینفرمودند:
الصبرعلیهاتااَجحیفصَبرُتوفی فراَیُتاَنَّ

العینقذیوفیالحقشجی.
عاقبتدیدمکهبردباریوصبربهعقلوخرد
نزدیکتراستوشــکیباییورزیدمولیدر
حالیبودمکهگویاخاردرچشمواستخوان

درگلویم.
درداستانشورای6نفره،چونعباسعموی
حضرتمیدانســتکهنتیجهچیســتاز
علی)ع(خواستکهدرجلسهشرکتنکنداما
موالبااینکهنظرعباسراازلحاظنتیجهتأیید

میکردپیشنهاداورانپذیرفتوفرمود:
انیاکرهالخالف.

شرحابنابیالحدید-ج1-ص191
ابنابیالحدیددرذیلخطبه65نقلمیکند:

)قابلتوجهشعرایمحترموگرانقدر(
یکــیازفرزندانابولهباشــعاریمبتنیبر
فضیلــتوذیحقبودنموالعلــی)ع(وبر
َذممخالفانشســرودموالاوراازسرودناین

گونهاشعارکهدرواقعنوعی
تحریکمخالفیــنبودنهی

کردوفرمود:
ســالمهالدیناَحّبالینامن

غیره.
شــرحابنابیالحدیدج6-

ص21
امیرالمؤمنینعلیعلیهالسالم
ازاظهــارومطالبهحقخود
وشــکایتازربایندگانآن
خوددارینکردبلکهباکمال
صراحتابرازداشتوعالقه
بهاتحاداســالمیرامانعآن
قرارنداد.خطبههایفراوانی
درنهــجالبالغهشــاهداین

مّدعاستدرخطبه74نهجالبالغه:حضرت
فرمودند:

لقدَعلِمُتماَنّیاَحّقالناسبهاِمنغیریوواهلل
ماَسلَِمتاُموُرالمسلمینولمیکن اَلُسلَِمنَّ
خاّصًهالتماســًاالَجِرذلک فیهاجوٌرااِّلَعلیَّ
وَفضلِهوُزهداًفیماتناَفســُتمُوهمنُزخرفِهو

زبرِجه.
بهتحقیقمیدانیــدکهمــنازدیگرانبه
خالفتســزاوارترم.بهخداسوگندمادامی
کهکارمسلمانهابهسامانباشدوجزبرمن

بردیگرانســتمینرود]آنراواگذاشته[و
تسلیممو]اینبدینسبباست[کهپاداش
چنینفضیلتوعملیراازخدامیطلبمودر
آنچهشمابخاطرزیوروزینتشبادیگرانرقابت

میکنیدُزهدمیورزم.
حقرااگرتوانیبگیرودرحقیکهتوراازآن
منعکردهاندیاباغموانــدوهصبرکنویابا

حسرتبمیر!
»درعینحالاینتظلّمهاموجبنشــدکه
حضرتازصفجماعتمســلمیندرمقابل
بیگانگانخارجشود.سهمخویشراازغنایم
جنگیآنزماندریافتمیکرد،ازارشادخلفا
دریغنمینمود،طرفشورقرارمیگرفتو

ناصحانهنظرمیداد.
درجنگمسلمینباایرانیان
کهخلیفهوقتمایلاســت
خودششخصاًشرکتنماید
حضرتبهاوفرمودندشرکت
نکنزیراتاتودرمدینههستی
دشمنفکرمیکندفرضاًاگر
ســپاهمیدانجنگراازبین
ببرد،ازمرکزمددمیرســد
ولیاگرشــخصابــهمیدان
نبردبرویخواهندگفتهذا
اَصُلالعرب.ریشهوبُنعرب
ایناســت.نیروهایخودرا
متمرکزمیکنندتــاتورااز
بیــنببرند.بــاروحیهقوی
تریبهنبردبامســلمانهاخواهندپرداخت

.خطبه146نهجالبالغه
حضرتعلی)ع(درعملینیزهمینروشرا
دارد.ازطرفیشــخصاًهیچپستیراازهیچ
یکازخلفانمیپذیرد.نهفرماندهیجنگو
نهحکومتیکاستانونهاِمارهالحاجونهچیز
دیگریازاینقبیبلرا،زیراقبولیکیازاین
پُستهابهمعنایصرفنظرازحقمسلمخویش
استوبهعبارتدیگرکاریبیشازهمکاری
وهمگامیوحدتاسالمیاست.امادرعین

 منظور از وحدتی که از روایات 
و سیره اهل بیت )ع( 

استنباط می شود وحدت با 
گروه هایی است که به نص 
روایات هنوز در دایره اسالم 
باقی هستند و اختالف ما 
با آنها در ضروریات و اصول 
مذهب است نه در ضروریات 

و اصول دین

... یکی از آن خورشیدهای فروزان، به فضل و کمک پروردگار و به اراده الهی، امروز در زمان 
ما به عنوان »بقیة اهلل فی ارضه « - به عنوان »حجة اهلل علی عباده « - به عنوان »صاحب 
زمان « و »ولی مطلق الهی در روی زمین « وجود دارد. برکات وجود او، ]و[ انوار 

ساطعه از وجود او، امروز هم به بشر می رسد... این خورشید معنوی و الهی بازمانده اهل 
بیت علیهم السالم است.
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حالکهخودپُستینمیپذیردمانعنزدیکانو
یارانشدرقبولآنپُستهانمیشود.زیراقبول
آنهاصرفاًهمکاریوهمگامیاستبهجهت
اتحادمسلمینوبههیچوجهامضایخالفت

تلّقینمیشود.3
سیرهعملیامیرالمؤمنیندراینزمینهخیلی
دقیقاســت.جاییکهدیگرانمیبریدنداو
وصلمیکــرد.آنهاپارهمــیکردندواومی

دوخت.
بعدازشــهادت4پیامبرصلیاهللعلیهوآله
وقتیابوســفیانبهمنظورایجاداختالفدر

میانمســلمین،فرصترا
مغتنمشــمردوخواستاز
نارضایتیموالاستفادهکندو
انتقامخویشراازپیغمبر-به
بهانهخیرخواهیواحترامبه
وصیتپیغمبربهوسیلهوصی
پیغمبر-بگیردآمددرخانه
حضرتعلیعلیهالســالمو
اشعاریچنددرمدححضرت
سرودوگفت:دستترابدهتا
منباتوبیعتکنمودســت
تورابهعنــوانخلیفهحق

مسلمینبفشارم.حضرتاورامذّمتکردهو
دستردبهسینهاشزدندوفرمودند:تودرپی
کاریهستیکهمااهلآننیستیم.توجزفتنه
وآشوبهدفدیگرینداری.تومدتهابدخواه
اســالمبودی،مرابهنصیحتوپندوسوارهو

پیادهتونیازینیست.5
بعدفرمودند:ُشّقواامواجالفتنبُسُفِنالنَّجاه
...)اشــارهبهحدیثمعروفنبویکهفرموده
:مثلاهلبیتمنهمانندکشتینوحاست

هرکهسوارشوداهلنجاتاست.(
بهــاآِکُلها.این هذاماٌءآجــنولُقَمٌهیََفصُّ
ریپیشــنهادی زمامــدا
ابوســفیانچونآبیبدمّزه
ولقمــهایگلوگیراســت.

خطبه5نهجالبالغه
یادرحکمت317نهجالبالغه
درپاســخفردیهودیکهبا
کنایهبهحضرتاشارهکردو
گفت:مادفنتمنبیکمحتی
اختلفتمفیه.هنوزپیامبرتان
رادفننکردهدربارهاشدچار

اختالفشدید.
حضرتفرمــود:انمااختلفنا

عنهالفیه،درباره
آنچهازاورســیده

اختــالفکردیــم
نهدربارهخــوداواما

شمایهودیانهنوزپایتان
پسازنجــاتازدریاینیل

خشکنشدهبودکهبهپیامبرتان
گفتند:بــرایماخدایــیقراربده

چنانکهبتپرستانخداییدارنداجعل
لناالهاًکمالهمآلههوپیامبرتانفرمود:انکمقوٌم

تجهلون.)اعراف135(
اینجوابموالدربرابرایندشــمناسالم،
چنانقاطعومســتدلبودکهدرتاریخآمده
اینیهودیتاآخرعمر،دیگرسخنیپیرامون
اختالفوفتنهانگیزیبینمسلمینبهزبان

جارینکرد.
همهاینواقعیتهاستکهامیرالمومنینعلی
علیهالســالمرابزرگترینطالیهداروحدت
اسالمیقرارمیدهدبزرگواریکهخطاببه

یکیازپیروانش-بُریده-فرمود:
بُریــده!اُدخلفیمــاَدخلفیهالنــاسفاّن

الرَِّضاختالفهمالیوم اجتماعهماََحبَّ
ایبُریده!داخلشودرآنچهجماعتمسلمین

امیرالمؤمنین  سیره عملی 
در این زمینه خیلی دقیق 
است. جایی که دیگران 
او وصل می کرد.  می بریدند 
او می  و  آنها پاره می کردند 

دوخت
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داخلشــدهاندزیرا
اجتماعآنهانزدمن
محبوبتراســتاز
پراکندگیامروزآنها.
سیدمرتضیالشافی
فیاالمامهج3ص242

همچناندرنامهایکهبه
ابوموسیاشعریمینویسند

فرمودند:
لیسَرُجــٌل-َفاعلــم-اَحرَصعلی
جماعهاُمِهمحّمد)ص(واُلَفِتهاِمّنیاَبَتغی
بذلکُحسَنالثوابوَکَهمالَمآب.نامه78نهج

البالغه
بدانهیچکسنیســتکهنسبتبهوحدت
واتحادامتمحمــد)ص(ازمنحریصترو
انسشبهآنازمنبیشترباشدمندراینکار
پاداشنیکوسرانجامشایستهراازخدامی
طلبماختالفوتفرقهبقدریدرنگاهحضرت
زشتوپلیدمینمایدکهدربارهآنفرمودند:
درخطبه127نهجالبالغــهدرموردخوارج

نهروان:
ایاکموالُفرقه!فاّنالشاّذمنالناسللشیطان

ئب کمااَنالشاذَّمنالغنملِلذِّ
ازتفرقهوپراکندگیبپرهیزیدچراکهانسان

تنهاموردبهرهشــیطاناستهمانطوریکه
گوسفندتنهاطعمهگرگخواهدبود.

ااَلَمندعاهذاالّشــعادفاقتلوهولوکانتحت
عمامتیهذه!

آگاهباشــیدهرکسمردمرابهاینشعار-ال
حکماالهلل-کهنفیحکومتبودهوحاصلآن
تفرقهوجداییدرامت-دعوتکنداورابکشید

هرچندکهزیرعمامهمنباشد.
آریهمهاینفداکاریهاوازخودگذشتگی
هــایمــوالیآزادگانامیرالمومنینعلیه
الســالمبودهکهباعثحفظوحدتصفوف

مسلمینشدومسلمیننیز
همهقوتخودراکهتازهبه
جهانیانعرضــهمیکردند
ومســلمیننیزهمهقوتو
قدرتخودراکهتازهجهانیان
عرضــهمیکردنــدمدیون
اینوحدتصفــوفواتفاق
کلمــهخودبودنــدچنانکه
لعقول موفقیتهــایمحیرا
خودرادرسالهایبعدینیز
ازبرکتهمینوحدتکلمه

کسبکردند.
ادامه دارد...

 پی نوشت:

1. عالمه شــهيد مطهری - امامت و رهبری ص 
17 و 18 

2. حق آن است که نبايد بين ضروريات مذهب 
و دين خلط شود و هر کدام از اين دو حکم خاص 
خود را دارد . صاحبان مذاهب با افکار ضروريات 
آن از مذهب خاص خود خارج می شوند نه از دين 
اسالم . خروج از اسالم فقط با انکار ضروريات دين 
اسالم است که به انکار » شهادتين « منجر می 
شود . صراط النجاه فی اَجوبه االستفتائات . مرحوم 

آيت اهلل ميرزا جواد تبريزی 
3 . شــهيد مطهری - کتاب 

امامت و رهبری ص 18 و 19 
4 . به شواهد تاريخ شيعه و اهل 
سنت اذعان دارند : اّن رسول اهلل 
مات مسموماً . پيغمبر را مسموم 
کرده اند ، پس پيغمبر به مرگ 
طبيعــی نمرده اســت . فقط 
اختالف در عامل مسموميت 
است که ضربه ای به مدعای ما 
) شــهادت حکوميت پيامبر ( 

نمی زند . 
5 . تاريخ طبری به گزارش شرح 

ابن ابی الحديد . ج 2 -  ص 45 

 فداکاری ها و از خود 
گذشتگی های موالی 

آزادگان امیرالمومنین علیه 
السالم بوده که باعث حفظ 
وحدت صفوف مسلمین 
شد و مسلمین نیز همه قوت 
خود را که تازه به جهانیان 

عرضه می کردند
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اندیشه

جامعه منتظر و  نقش 
و جایگاه ساده زیستی 

کارگزاران
در عرصــه مطالعات مهدوی 

اميرمحسن عرفان

»انتظار« و »زمينه سازی« که از 
آن به فراهم ســازی مقدمات 
ظهور حضرت مهدی  عجل اهلل 
تعالی فرجه الشــريف تعبير 
می شود، پيوندهای دو سويه ای 
دارند. بر اساس روايات مهدوی، جامعه منتِظر قبل از 
ظهور جامعه ای است که مهيای ظهور امام عصر عليه 
السالم  است. و مهم ترين ويژگی جامعه منتِظر قبل از 
ظهور»بلوغ اجتماعی« می باشد.  شاخصه های بلوغ 
اجتماعی عبارتند از: رغبت اجتماعی؛ به معنای ميل، 
اعتقاد و باور قلبی انسان ها به دولت کريمه مهدوی.  
شکايت اجتماعی؛ يعنی اعتراض و شکايت انسان ها 
به درگاه الهی به جهت غيبت رهبر و سرپرست آنها و 
به عبارتی ديگر شکايت از وضعيت موجود به درگاه 
الهی  و اســتعانت اجتماعی؛ به معنای درخواست 
گشايش و فتح سريع از خداوند متعال.  جامعه منتِظر 
قبل از ظهور وضعيت مطلوبی است که بشر اگر به آن 
برسد حجت الهی را درک خواهد کرد. جامعه منتِظر 
قبل از ظهور دارای ويژگی هايی در بينش، سلوک 
فردی و رفتاری و ارزش های اجتماعی است که اين 
مختصر فرصت کاوش پيرامون آن را به ما نمی دهد. 
اما تحقق ارزش ها و رفتارهای متعالی اسالم در جامعة 
منتظر قبل از ظهور،جامعه را تعالی جو،تحّول طلب،و 

مهيای ظهور بار می آورد.
الگوی جامعة منتظر به عنوان يک راهکار برای 
تحول مثبت در جامعة اســالمی، تلقی شده 
است. راهبردهای مهدوی بدون در نظر  گرفتن 
نقش و جايگاه جامعة منتظــر قبل از ظهور 
مؤثر و تحول خواه نخواهد بود. در اين نوشتار 
ضمن تبيين زمينه سازی ظهور، به بازترسيم 
ساده زيستی کارگزاران نظام به مثابه مهم ترين 

ويژگی آنان در جامعه منتظر اشاره می شود.
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 زمينه سازی ظهور چشم انداز تشكيل 

حكومت در روزگار غيبت

درتفکیکانقالبهاازلحاظآرمانهامابا
سهگونهانقالبمواجهیم:

نخست:انقالبهایيکهغالباًدرکشورهاي
مارکسیستيرخميدهدکهآرمانعاليو
اولیهآنهانیلبهیکجامعهبيطبقهاست؛
جامعهايکهدرآنمساواتاقتصادينمود

کاملداشتهباشد.
دوم: انقالبهایيکهتأسیسیکجامعه
مبتنيبرآزاديفرديورفاهشــخصيرا
بهعنوانآرمانمتعالــيخودبرگزیدهاند.
جوامعبهاصطالحلیبرال،چنینفرآیندي

راپشتسرگذاشتهاند.
ســوم: انقالبهایيکهاصلرابرتربیت
»انســانهايالهي«گذاردهاندوتأسیس
یکجامعهخداپســندراآرمانعاليخود
قراردادهانــد،دراینانقالبهافقطتأمین
معاشدنیــويوآســایشعموميمالك
نیست،بلکهغرضاصليبهکارگیرياین
ابزاربرايتحّققیکوضعیتمتعاليتردر
درونجامعهاســتوآناینکهجامعهاي
صالحوپاكایجادشــودکهافــراددرآن
بتوانندبهتکاملمعنويخویشنایلآیند.
انقالباســالميایرانداعیــهآنداردکه
انقالبيتکاملياستوتارسیدنبهاهداف

انبیايالهيادامهدارد.
آموزهمهدویتازدیدگاهبنیانگزارانقالب،
فراترازیکمسألهکالمي،اصلياستکه
درموضعگیريواقدامیکمسلمان،نقش
اساســيایفاميکند.غایتحاکمیتائمه
معصومینعلیهمالســالماستقرارعدالت
همهجانبهدرجامعهبودهاستکهتالشو
مبارزهیابيعدالتيواستقرارنسبيعدالت
بابرپاساختنحکومتاسالميزمینههاي
ظهوررافراهمســازند.پساگرانتظاربه
تحولخواهيوانقالبزایيتفسیرگردد،
هرحرکتــيوهرتحّوليمطلوبنیســت

تحولوتحرکــيمطلوب
اســتکهزمینهسازظهور
حّجــتالهيباشــد.امام

خمینيرهميفرماید:
مــاتکلیفداریــمآقا!این
طورنیســتکهحاالکهما
منتظرظهورامامزمانعج
هستیم،پسدیگربنشینیم
توخانههایمان،تســبیحرا
دســتبگیریــموبگوییم:
»عّجلعليفرجه«،عّجل،
باکارشمابایدتعجیلبشود،

شمابایدزمینهرافراهمکنیدبرايآمدن
او،وفراهمکردناینکهمسلمینراباهم
مجتمعکنید.همهباهمبشوید.انشاءاهلل

ظهورميکند.
پدیدهظهور،گرچهیکرخدادفوقالعاده
وبينظیرتاریخبشریتمحسوبميشود،
وليهرگزیکپدیدهفــراطبیعيوبریده
ازاوضاعجاريدراینعالمنیســت،بلکه
رخدادظهوربــرايبرپایينظــامعدلو
تحققحاکمّیتهمهجانبهدیناســالم،
یکحادثــهطبیعــيمربوطبــهجامعه
انســاني،برايســاماندادنبهاوضاعو
چگونگيزندگياســت.بدیهياســتکه

چنیــنرخــداديهماننــد
دیگــررخدادهايطبیعي،
مقّدماتوبسترهايخاص
خــودراميطلبدکهبدون
آن،تحّقــقچنیــنتحول
عظیمي،امــريناممکنو
انتظــارينامعقولاســت.
اگرنهضتوانقالبيازنظر
مکتــبوایدئولوژيداراي
حّداعاليتوانایيباشــد،
وليازنظــرنیروياجرایي
وپذیرشهــاياجتماعي
کاملنباشد،طبیعياست

کهانقالبونهضتيموقت
استوبهیکنتیجهعمیق

نميرسد.
امــامخمینــیره،صدور
انقــالبرابــرايهمــوار
کردنراهظهــورمنجيو
مصلحکلجهــان،وظیفة
خویشدانستهودرپیامي

مينویسد:
ماباخواســتخدادست
تجاوزوستمهمهستمگران
رادرکشــورهاياسالمي
ميشــکنیموباصدورانقالبمــانکهدر
حقیقتصدوراسالمراستینوبیاناحکام
اســت،به صلّياهللعلیهوآلهـ محمديـ
سیطرهوسلطهوظلمجهانخوارانخاتمه
ميدهیموبهیاريخــداراهرابرايظهور
منجيمصلحوکلوامامتمطلقحقامام

هموارميکنیم. ارواحنافداهـ زمانـ
بههررویپیروزيانقالباســالميخط
بطالنيبرقرائتهــايناصحیحوافراطي
دراندیشــةمهدویتبود.ایننظریهپس
ازچهــاردههفعالیــت،درنهایتدردهة
60،بهعنواننظریهايکهتوانکافيبراي
تحلیلواقعیتهــاياجتماعيراندارد،به
زوالنهاد.برداشــتنادرست
ازانتظارفرج،افزایشگناه،
جهتتعجیلدرظهورآن
حضرتوباطلشــمردن
تشکیلحکومتدردوران
غیبتازمشّخصههاياصلي
ایننظریهاست.ایننظریه
باپیامدهايســوءبسیاري
همراهبودکهجدایيدین
ازسیاست،حرمتمبارزه
علیــهظلــم،رواداشــتن
محرماتونفيحکومتو
ترویجهرجومرجازجمله

مهدوی  هبردهای  ا ر  
گرفتن  نظر   ر  د بدون 
جامعۀ  ه  یگا جا و  نقش 
ظهور  ز  ا قبل  منتظر 
ه  تحول خوا و  مؤثر 

بود هد  نخوا

گرچه  پدیده ظهور، 
لعاده  فوق ا د  رخدا یک 
بشریت  تاریخ  بي نظیر  و 
ولي  مي شود،  محسوب 
فرا  پدیده  یک  هرگز 

اوضاع  ز  ا بریده  و  طبیعي 
نیست عالم  این  در  جاري 

اعتقاد به مهدویت، به وجود مقدس مهدی موعود - ارواحنا فداه - 
امید را در دلها زنده می کند. هیچ وقت انسانی که معتقد به این اصل 

است، نا امید نمی شود. چرا؟ چون می داند یک پایان روشن حتمی، 
وجود دارد... سعی می کند که خودش را به آن برساند.



خرداد93 18

ماهنامهفرهنگيهیأترزمندگاناسالم

اندیشه

آناناســت.امامخمینيرهدراینزمینه
ميفرماید:یکدســتهدیگريبودندکه
انتظــارفرجراميگفتندایناســتکهما
کارنداشتهباشیمبهاینکهدرجهانچه
ميگذرد،برملتهاچــهميگذرد...براي
جلوگیــريازاینامورهــمخودحضرت
بیایندانشاءاهللدرستميکنند؛دیگرما
تکلیفينداریم.تکلیفماایناستکهدعا

کنیمایشانبیایند.

 دوری از ارشافی گری و ساده زیستی مهم ترین 

شاخصه کارگزاران در جامعه زمینه ساز 

ز ریا دو یســتیو هز د سا
اشــرافیگریدرمنــش
منتظرانهجــایمیگیرد.
دراینزمینهگفتنیاســت
کهجامعهزمینهســازسه
ویژگیمهــمدارد.»بینش
جملــه ز ا ؛ » نــه ا منتظر
ویژگیهایجامعهزمینهساز
است.مهمترینواصلیترین
بینــشجامعــةمنتظــر
نگرشتوحیــدیواعتقاد
بــهیگانگیمبدأهســتی
است.»گرایشمنتظرانه«

ازدیگرویژگیهایجامعهزمینهسازاست.
مروریبرنظامرفتارفردییکمســلمان
وشــکلگیریتدریجینیرویورعوتقوا
دراو،نشــانمیدهدچگونهیک»انقالب
درونی«درمســلمانحقیقیرخمیدهد
واینانقالبدرونی،کامــاًلزمینهرابرای
ورودبهانقالببیرونیوجنبشاجتماعی

مهیامیسازد.
»منشمنتظرانه«نیزازدیگرویژگیهای
جامعهزمینهسازاســت.دراینمختصر،
مجالبررســیکامــلایندســتورهاو
رهنمودهــاوجودنــداردواجمــاالًباید
مروریبرمهمترینآنهاداشــتهباشــیم.

»ظلمناپذیری«،»جایگاهمتعالیشهادت
درراهخدا«،»تالشبــرایاصالحاقتصاد
وفرهنــگجامعــه«،»امربــهمعروفو
نهیازمنکر«،»تولــیوتبری«،»تعاون
وهمــکاری«،»انفــاق«و»اضطــراربه
حجت«،»فضیلتوارزشجهادومبارزه«
و»سادهزیســتی«ازجملــهارزشهای

اجتماعیجامعهمنتظراست.
یکیازویژگیهایمهــمکارگزاراننظام
اسالمیدرجامعهزمینهساز،سادهزیستی
است.سادهزیستیودوریازتجملگرایی
یکیازارزشهایپذیرفتــهمکتبانبیاء
است.ازاینرورهبرانالهی
سادهزندگیمیکردندو
دیگرانرانیزبهاینعنصر

دعوتمیکردند.
بیتردیدبرایکارگزاران
رعایتسادهزیستیازدو

جهتاهمیتدارد:
اول:آنکهآنانپاسداران
رزشهــایاســالمی ا
هستند.ازاینروبایدالگو

باشند.
دوم:سادهزیســتیآنــان
موجــبمیشــودکــه
کارگزارانبافقــرودردمحرومانوفقیران
جامعهبیشترآشناشدهوسیاستهاییرادر
رفعمشکالتآنهاوفقرزداییاتخاذنمایند.
کارگزارانیکهطعمتلخفقررانچشیدهاند،
نمیتواننددردفقیرانومحرومانرادرك
کنند.ازاینرواستکهامیرالمؤمنینعلیه
السالمفلسفهزهدوسادهزیستیحاکمان
اســالمیراهمدردیبافقیرانومحرومان
بیانمیکند:»اّناهللَفَرضَعلیائّمهالَعدل
انیقّدرواانُفَسُهمبضعفهالّناسَکیالیتبیع
بالَفقیــرَفقره؛3خداوندبــرحاکمانعادل
واجبکردهاســتکهزندگانــیخویشرا
درســطحمردمفقیرقراردهند.تارنجفقر،

مســتمندانراناراحتنکند.امــامراحل
رهباپیرویازامیرالمؤمنینعلیهالســالم
فرمود:رئیسجمهــورووکالیمجلساز
طبقهایباشندکهمحرومیتومظلومیت
مستضعفانومحرومانجامعهرالمسنموده
ودرفکررفاهآنانباشندنهازسرمایهداران
وزمینخوارانوصدرنشینانمرفهوغرقدر
لذاتوشــهواتکهتلخیمحرومیتورنج
گرسنگانوپابرهنگانرانمیتوانندبفهمند.
کارگزاراننظــامدرجامعةمنتظر،»دنیا«
رامحلگذرومرحلــةامتحانوآزمایش

یکی از ویژگی های مهم 
کارگزاران نظام اسالمی در 

جامعه زمینه ساز، ساده زیستی 
است. ساده زیستی و دوری 
از تجمل گرایی یکی از 

ارزش های پذیرفته مکتب 
انبیاء است
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االهیمیدانندوبرایرفاهوخوشــیدنیا
هیچارزشذاتیقائلنیســتند.شــهوات
وخواســتههایزندگــیرا،عاملیبرای
آزمونانســانمیدانند.آنانســختیها
ومضیقههــایاقتصادیراابزارســاخته
شدن،ورشــدانســانمیداندکهدردو
راهیانتخابمیانپیگیریاهدافالهیو
دستیابیبهبرخورداریهایمادی،بدون
درنگوتردید،جانباهدافرامیگیرند.
اینجاســتکهمهمترینمانــعذهنیو
اعتقــادیبرایتحولطلبــیاجتماعیو
جاننثاریدرپیشــگاهموعودآخرالزمان،
ازپیشپاییکفردمســلمانبرداشــته
میشــود؛اونهتنهامــرگدرراههدفرا
شکستونابودیتلقینمیکندکهآنرا

همعرضپیروزیقرارمیدهد.
ازنظــرگاهمقــاممعظمرهبــری،دوری
مسئوالنازتجملگراییواشرافیگریاز
آرمانهایانقالباسالمیاست.اومعتقد
اســتخاستگاهسادهزیســتیکارگزاران
نظامدراصلعدالتمیباشــد.ایشاندر

اینزمینهمیفرماید:
اعتقادجّدیبندهایناستکهبسیاریاز
ناکامیهایامروزمادرعرصهیرسیدنبه
هدفهایانقالبوادارهیمطلوبکشور،
بهخاطرکماعتناییبهعدالتاست.هرکدام
ازمانســبتبهخودماناغماضمیکنیم.
اســمعدالترامیآوریموبهآنتحریض
هممیکنیم؛امادرمقامعملنســبتبه
خودماناغماضمینماییــم.حاالقدری
اغماضنســبتبهخود،براثــرنقصها،
کوچکبودنوکوتاهیهــایطبیعیما
قابلقبولاســت؛امامانسبتبهخودمان
زیاداغماضمیکنیم.خیلیازامکاناتو
برخورداریهارابرایخودروامیداریمکه
برایدیگرانروانمیداریم.مااینفرهنگ
حاکمبرذهنخودمانرابایدعوضکنیم

ومردمهمهمینطور.

ایمان و اعتقاد به امام زمان )عج(، مانع از تسلیم شدن است و ملت های با ایمانی که حضور 
قطب عالم امکان را در میان خود احساس می کنند، از حضور او امید و نشاط می گیرند و 

برای مجد و عظمت اسالم، مبارزه و مجاهدت می کنند و با تکیه بر همین امید درخشان بود 
که ملت بزرگ ایران، پرچم اسالم را به اهتزاز در آورد و افتخار طول تاریخ بشر و تاریخ اسالم شد.
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1-معنایانتظارچیســت؟)ایســتایییا
تحرك،گوشهگیرییافعالیت؟(

بانگاهیدقیقبهروایــاتائمهمعصومین
علیهمالســالمدرمــوردانتظــاردرمی
یابیمانتظارواقعي،آمــادهباشوتحصیل
آمادگيهايالزمبرايرســیدنبهاهداف
نظامآرمانیمهدویاســت.انتظارظهور،
تنهایکحالتروحينیســت،بلکهعملو
کوششاست،یکحالتروحيجریانیافته
وشکلگرفتهاياستکهازمعرفتبرخاسته
وبهاقداموعملميانجامد.بههمیندلیل
استکهدرتوصیهائمهبهشیعیاندرعصر
غیبتانتظاررنگوبوییویژهبهخودگرفته
وباتقوا،خوشخلقــی،همدلیبامؤمنان،
دشمن-ســتیزیوبســیاریاعمالدیگر
همراهگشتهاست.بهعنواننمونهامامصادق
عدرروایتینســبتامفصــلدراینزمینه

میفرمایند:
ُهأَْنیَُکونَِمنْأَْصَحابِالَْقائِمِ َمْنَسرَّ

َفلَْیْنَتِظــْرَولَْیْعَمْلبِالَْوَرِعَوَمَحاِســِن
الْْخاَلِقَوُهَوُمْنَتِظٌرَفإِْنَماَتَوَقاَمالَْقائُِم
بَْعَدُهَکاَنلَُهِمَنالْْجِرِمْثُلأَْجِرَمْنأَْدَرَکُه
واَوانَْتِظُرواَهِنیئاًلَُکــْمأَیَُّتَهاالِْعَصابَُة َفِجدُّ

الَْمْرُحوَمُة.
هرکسکهخواســتهباشدازیارانقائم)ع(

شود،بایدکهمنتظرباشدوباپرهیزکاريو
خویهايپســندیدهعملکندواوست

منتظر؛پسهرگاهبمیردوقائمپس
ازمردنشبهپاخیــزد،پاداش
اومثلکســيخواهدبودکه
دورانحکومتآنحضرت
رادركکردهباشــد.پس
بکوشیدومنتظرباشید،
گــوارابادشــماراای
جماعتیکهمشمول

رحمتخداهستید.
البتهاینگونهانتظار،
آســاننیستوطبعا
بــرایبعضیســاده
اندیشــانکهنگاهی
یکسویهبهاحادیث

انتظار؛ توطئه و تهدیدها
انديشــه واالی مهدويت آموزه ای قوی و پوياست که قابليت ها و کارکرد دينی و اجتماعی آن بسيار گسترده و 

زهير دهقانی آرانی

پربهاست. جامعه ای که با اين انديشه عجين شده و نگاهی صحيح بدان دارد، بارقه اميد و پويايی را در عمق خويش 
می پرورد و همراه با انتظاری فعال، حرکت مستمری به سمت بسترســازی جامعه آرمانی ظهور دارد. با وجود 

ارزشمندی فوق العاده اين باور در فرهنگ دينی، متاسفانه برداشتهايی نادرست و يکسويه از منابعی که 
به توصيف آن پرداخته اند، موجب انحراف اين انديشه در برهه های تاريخی و يا نزد افراد و 

گروه هايی از  جامعه مومنين بوده و بستر سوء استفاده دشمنان اين عقيده را هموار نموده است. در اين 
نوشتار به نمونه هايی از اين برداشتها و پاسخهايی اجمالی بدانها می پردازيم. 
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دارندویاعــدهایراحتطلبانکهفعالیت
راخوشنمیدارند،بهسختیموردپذیرش
قرارمیگیــرد.عالوهبرایندشــمنانباور
مهدویتنیزبارواجایننگاهبهانتظارشدیدا
بهموضعمیگیرندوآنراتخطئهمینمایند
چراکهجامعهایکهباایننگاهرشــدکند،
دیگرساکتوآرامنیستوهرزماندرتالش
استوظیفهخودرادرعرصه
فردیواجتماعی
نجام بها

رســاندوعدمحضورامامرابهانهبیعملی
وگوشهنشینینمینماید.چنینجامعهای
کهمنتظرحکومتیعادالنهاســت،ظلمرا
درعرصهاجتماعنمیپذیــردودربرابرآن
موضعمیگیرد؛چنینمنتظریبرونودرون
خویشراآبوجارومیزندتامیهمانخویش
رابپذیــردودریککالمخــودرا»آماده«
میکند.نتیجهچنینانتظاریفراهمآمدن
بسترهایالزمبرایاستقرارحکومتنهایی
خوبیهاست.مقاممعظمرهبریهمینمعنا
رابهصورتمتعدددرسخنرانیهایخویش
مطرحنمودهاندبهعنواننمونهایشــاندر

بیاناتیمیفرمایند:
انتظارفرج،انتظاردستقاهرقدرتمند
الهیملکوتیاستکهبایدبیایدوبا
کمکهمینانسانهاسیطرهی
ظلمراازبیــنببردوحقرا
غالــبکندوعــدلرادر
زندگیمردمحاکمکند
وپرچمتوحیدرابلند
کند؛انسانهارابندهی
واقعیخدابکند.باید
برایایــنکارآماده
بود...انتظارمعنایش
ایناســت.انتظار
حرکتاست؛انتظار
سکوننیست؛انتظار
رهاکردنونشستن

برایاینکهکاربهخودیخودصورتبگیرد،
نیست...انتظارآمادگیاست....انتظارفرج
یعنیکمربســتهبودن،آمادهبودن،خودرا
ازهمهجهتبــرایآنهدفیکهامامزمان
)علیهالصالةوالســالم(برایآنهدفقیام
خواهدکرد،آمادهکردن.آنانقالببزرگ
تاریخیبرایآنهدفانجامخواهدگرفت.
واوعبارتاستازایجادعدلوداد،زندگی
انســانی،زندگیالهی،عبودیــتخدا؛این

معنایانتظارفرجاست.
اینچنینانتظاریاستکهدرروایاتاهل
بیتستودهشــدهوبرتریناعمالخوانده
میشــود.منتظرواقعیدیگرمیاندوران
حضوروغیبتفرقــینمیبیندوخودرادر
محضرامامخویشمیانگارد؛معرفتخویش
رانسبتبهولیخداباالمیبردورفتارخودرا
بامحکخواستهامامشمیآزماید.بههمین
دلیلنیزبهترینافرادامتلقبمیگیردوبا
واالترینعباراتتوسطاماممعصومستایش

میشود:
أَْهَلَزَماِنَغْیَبِتــِهالَْقائِلِیَن یَاأَبَاَخالِــٍدإِنَّ
بِإَِماَمِتــِهَوالُْمْنَتِظِریَنلُِظُهــوِرِهأَْفَضُلِمْن
َتََعالَیِذْکُرُهأَْعَطاُهْم اهللَّ َزَمــاٍنِلَنَّ أَْهِلُکلِّ
ِمَنالُْعُقوِلَوالْْفَهــاِمَوالَْمْعِرَفِةَفَصاَرْتبِِه
الَْغْیَبُةِعْنَدُهْمبَِمْنِزلَِةالُْمَشــاَهَدِة...أُولَِئَک
َعاُةإِلَی الُْمْخلَُصوَنَحّقاًَوِشیَعُتَناِصْدقاًَوالدُّ

ِِسّراًَوَجْهرا اهللَّ
ایاباخالد!مردمزمــانغیبتآنامامکه
معتقدبهامامتومنتظرظهور
اوهســتندازمردمهرزمانی
برترنــد،زیراخــدایتعالی
عقلوفهمومعرفتــیبهآنها
عطافرمودهاســتکهغیبتنزد
آنانبهمنزلهمشاهدهاست،...آنان
مخلصانحقیقیوشیعیانراستین
ماوداعیانبهدینخــدایتعالیدر

نهانوآشکارند.

عقیده به امام زمان )عج( نمی گذارد مردم تسلیم بشوند-  به 
شرطی که این عقیده را درست بفهمند. وقتی که این عقیده 

به طور حقیقی در دل ها جا بگیرد، حضور امام غایب در 
میان مردم حس می شود.
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ايدلبشارتميدهمخوشیادردوغم
طيميشود،یاشهریاريميرسد

ايمنتظر!غمگینمشو،قدري
تحملبیشتر

گرديبهپاشددرافق،گویي
سواريميرسد

2-آیــاتشــکیلحکومت
اســالمیدردورانغیبتاز

طرفائمهمنعشدهاست؟
زآســیبهايمهــمدر ا
فرهنگمهدویّت،تفسیرها
وبرداشــتهاينادرستاز
موضوعــاتایــنفرهنگ
اسالمياست.دركودریافت
غلطازمفهوم»انتظار«سبب
شدهاستبعضيگمانکنند
کهچــوناصــالحجهاناز

فســادبهدســتامامعصر)علیهالسالم(
خواهدبود،دربرابرتباهيهاوناهنجاريها
هیچوظیفهاينداشتهوبایدبيتفاوتبودو
دسترويدستگذاشتچراکههمهچیزبر
عهدهيایشاناست.جالبآنستکهبرخی
ایندیدگاهرابهروایاتنسبتدادهومدعی
میشونداینگونهرفتارهمانچیزیاست
کهائمهعلیهمالسالمازمادردورانغیبت
طلبنمودهاند.ایننوعانتظار،انتظارمنفي
یاویرانگراســتکهامــامخمیني)ره(در

اینبارهدستههايمختلفيرابرشمردهاند:
1-افراديکهانتظارفرجرابهنشســتندر
مسجد،حســینیه،منزلودعاکردنبراي
فرجميدانند،اینهامردمصالحيهستندکه
بهتکالیفشرعيخودعملميکنندلکنبه
فکرایننیستندکهبرايفرجکاريبایدکرد.
2-بعضيدیگرانتظارفرجرااینگونهمعنا
ميکنندکهمابهاینکهدرجهانوبرملت
چهميگذرد،کارنداشتهباشیم.تنهاتکالیف
خودرااداکنیمتاحضرتبیایندوإنشاءاهلل

همهچیزرادنبالکنند.

3-عدهاينیــزميگویندعالــمبایدپراز
معصیتبشودتاحضرتبیایند،مانبایدامر
بهمعروفونهــيازمنکر
کنیمتاگناهزیــادوفرج

نزدیکشود.
4-یکدســتههمازاین
فراتررفتهوميگویند:باید
بهگناهدامنزد،بایدمردم
رادعوتبهگناهکردتادنیا
پــرازظلموجوربشــودو

حضرتتشریفبیاورند.
5-افرادينیزمعتقدندکه
اصاًلهــرحکومتيکهدر
زمانغیبتمحققشــود،
حکومتيباطلوبرخالف
اسالماســت.ایندستهاز
افرادبهبعضــيازروایات
موجوددراینزمینهاستنادکردهاند،مانند
روایتزیرکهابابصیــرازامامصادق)علیه

السالم(نقلکردهاست:
َرایٍَةتُْرَفعَُقْبــلَقَِیامِالَْقائِمَِفَصاِحُبَها ُکلُّ

َوَجل َِعزَّ َطاُغوٌتیُْعَبُدِمْنُدوِناهللَّ
هرپرچمیکهبیشازقیامقائمعلیه
الّسالمبرافراشتهشودصاحبآن
طاغوتیاســتکهدربرابرخدا

پرستیدهمیشود.
درمورداینروایــتوروایات
مشــابهتوجــهبهنــکاتزیر

ضروریاست:
أ.باتوجهبهمتنروایتوالبته
نــگاهبهروایاتدیگــراینباب
مشخصمیشودمنظورازَعلَم
دراینگونهروایــات،َعلَممهدوي

استنهحکومتاسالمي.
ب.دراینروایــت،پرچمهایيکهبه

خاطردعوتبهخویشــتنبرافراشته
شود،محکومبهبطالنوغیرقابلاطاعت

ميباشند.اینهاقیامهایياستکهدرمقابل

حضرتوليعصر)علیهالسالم(واقعشدهاند
ورهبرچنینقیامهایيطاغوتاســت.ولي
پرچمهایيکهدرمسیروجهتاهدافامام
زمان)علیهالسالم(باشــند،موردانکارقرار
نگرفتهاندودعوتآنهابهقیامبرايدرهم
شکســتنباطلوبهدســتگرفتنادارهي
کشــوروواگذاريآنبهکسانياستکهدر
حقیقت،حکومت،حقآنانميباشد،همانند
قیامزیدکهازســويامامانمعصوم)علیهم
الســالم(موردتمجیدوتعریفقرارگرفته

است.
ج.درصورتپذیرشاینامر،بایددردوران
غیبتبسیاریازاحکاماسالمی-ازجمله

احکاماجتماعیوسیاسی-را

درک و دریافت غلط از مفهوم 
»انتظار« سبب شده است 
بعضي گمان کنند که چون 
اصالح جهان از فساد به دست 
امام عصر )علیه السالم( 

خواهد بود، در برابر تباهي ها و 
ناهنجاري ها هیچ وظیفه اي 
نداشته و باید بي تفاوت بود و 
دست روي دست گذاشت
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تعطیلشدهقلمدادکنیمحالآنکهعمومیت
آناحکامدرطولزمانامریمسلماست.

سســتي،بياعتنایيوبيتوجهيبهشرایط
جامعه،ســرتســلیمفرودآوردندرمقابل
بديهاوســتمها،بازیچهيسیاستبازان
ومنحرفانشــدنومقابلهبــاهرحرکت
اصالحي،همهازنتایجایندیدگاهدرمورد
انتظاراســت.والبتهعجیبنیستبرخیاز
کسانیکهمبلغایندیدگاهبودهانددرطول
تاریخحاضربهکمکبهنظــامظالمحاکم
بودهاندوخودراناچاربدینکارمیانگاشتهاند
وعمالدرمسیریقدممی-گذاشتهاندکه

مخالفهدفنهایینظاممهدویاست.
3-آیامهدویتاندیشــهای

شیعیاســتیادیگرفرقاسالمینیزبدان
باوردارند؟

مهدویتاندیشهایاسالمی
استکهاغلبفرقاسالمی
بــدانبــاوردارنــد.دلیل
ایناعتقــادرامیتواندر
احادیثمتعددیدانســت
کهازپیامبرگرامیاســالم
صدرایــنموضــوعوارد
شــدهودرمنابعاســالمی
بهثبترســیدهاست.این
احادیثتنهامختصمنابع
شیعینیستبلکهبرخياز
پژوهشگراننام160نفراز
که علمایاهلســنتراـ
تألیفمستقلّيدربارةامام
مهديعلیهالسالمداشتهیا

احادیثمربوطبهآنحضرترادرکتابهاي
بیانکردهاندکهازجملهآنها خودآوردهاندـ
میتوانبهجامعمعمربنراشد،فتننعیم
بنحماد،مسنداحمدبنحنبل،سنن
ابنماجهوترمذیاشارهنمود.اگرچه
عنوانمهدیبهصــورتصریحدر
صحیحبخاریویاصحیحمسلم
ذکرنشــدهولیحتیدرایندو
کتابنیزبــهصورتضمنیبه
وجودایشاناشارهشدهاست.

اگرچهمیانعلماوگروههای
اســالمیدرموردویژگیهای
مهدیتفاوتدیدگاهوجوددارد
ولیبامالحظــهاحادیثمورد
قبولفرقاسالمیمواردیرابه
عنوانمشترکاتاعتقادیایشان
درمورداماممهــدیعمیتوان
برداشتنمود.البتهموارداختالفی
چندینیزمیانگروههایاسالمیدر
مورداماممهدیعوجــودداردکهقابل
چشمپوشیاست.تعدادیازموارداشتراکی

عبارتاستاز:
أ.اصلمهدویت:بهعنــوانمثالحافظابن
حجرعســقالنيميگوید:
تواترتاالخباربانالمهدي
منهذهاالمة؛)فتحالباري،
ج5،ص362(اخباربهحد
تواترداللــتداردبراینکه
مهديعلیهالســالمازاین

امت)اسالم(است.
ب.جهانيبــودندعوتو
حکومتمهديعلیهالسالم:
حدیثمعروفپرشــدن
جهانازعدالــتمهدوی
پسازدورانسراسرظلم
وجوردرکتابهایحدیثی
همهفرقاسالمیذکرشده

است.
ج.ازنسلفاطمهسبودنمهديعلیهالسالم

د.عدالتفراگیرایشان
ه.همنــامبودنوهمکنیهبودنایشــانبا

رسولخداص
و.همراهبودنعیســیعبامهدیعویاری

نمودنوی
نکتهمهــماینکهدرســالهایاخیرنهضت
مهدیخواهیوتوجهبهاحادیثمهدویت
درمیانمسلمانانکشورهایاسالمیپررنگ
شــدهوگروههایزیادینامجیشالمهدی
برخودگذاردهاندویــاازاحادیثمهدویت
درجهتتاییدحرکتسیاســیخودبهره
میبرند.نکتهجالبایناستکهغالباین
توجهاتدربخشــیازجهاناسالمبودهکه
سنیمذهبندوضدیتبرخیازاینگروهها

باشیعهمعروفومشهوداست.
4-چگونهمیتواناندیشــهمهدویترااز

تحریفوخرافهوادعامصونداشت؟
هرامرمهمیبهانــدازهاهمیتشدرمعرض
خطرهاوآسیبهاست.مقولهمهممهدویت
همازاینقاعدهبرکنارنیست.خرافه،تحریف

آرزوی همه بشر ، وجود چنین عنصر واالیی است. عقده های فرو 
خورده انسان ها در طول تاریخ ، چشم به انتهای این افق دوخته 

است- تا انسان واال و برگزیده ای از برگزیدگان خدا بیاید ، تار و پود ظلم 
و ستم را - که انسان های شریر درهمه تاریخ تنیده اند - از هم بدرد.

در سالهای اخیر نهضت 
مهدی خواهی و توجه به 
احادیث مهدویت در میان 
مسلمانان کشورهای اسالمی 
پر رنگ شده و گروههای 

زیادی نام جیش المهدی بر 
خود گذارده اند و یا از احادیث 

مهدویت در جهت تایید حرکت 
سیاسی خود بهره می برند
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وادعاینادرستازجملهآسیبهایبرداشت
نادرستوسوءاســتفادهازباورمهدویاست
لزوممبارزهجدیبااینآســیبهادرعصرما
اصلیتردیدناپذیراســت؛خصوصاًآنجاکه
بحثباورهایاصیلوسرنوشتســازدینی،
همچونمقولهمهممهدویتدرمیانباشد.
هرچندفرهنگاصیــلمهدویت،همچون
آبیاستکههرجافرودآید،پیامآورزندگی
وزیباییاست،زمانیکهبســترهایآلودهو
دستانناپاكدربینباشد،بهتدریجصفاوپاکی
نخستینخودراازدســتمیدهد.بنابراین
مبارزهباآسیبهاییهمچونخرافه،تحریف
وادعاهاینابجا،جهتپاسداشــتوتقویت
باورمهدویتامریضروریاست.درادامهبه
صورتمختصرهریکازاینمواردراتوضیح

دادهوراهمقابلهباهریکبیانمیگردد:

 خرافه

دراصطالحدینیخرافهدورشــدنآگاهی
دینیازهدفخویشاست؛اینکهفرددیندار
تنهابهکارهاوحرکاتــیبپردازدکهمعتقد
استدرسعادتاونقشدارندحالآنکهواقع

امرچنیننیستوآناعمالتنهاشکلدینی
گرفتهاندوازدرونتهیهستند.خرافاترا
میتواندر2گونهکلیدســتهبندینمود:
خرافاتفردی)کهیکفردیاگروهیکوچک
بدانمعتقدند(وخرافاتاجتماعی)کهکل
جامعهیابستروســیعیازجامعهرادرگیر
میکند(.دامنهعملکــردوتاثیراینخرافه
نیزمتفاوتاســتبهعنوانمثالاگرفردیا
گروهیکوچکدریکروســتابهدرختیا
خانهایکوچکرنگمهدویبدهندوآنرابه
واسطهامریمشکوك)همچونخوابورویا(
تقدسقائلباشند،اینتقدسواحترامتنها
درسطحیکوچکاستولیاگرهمینامردر
بستراجتماعیبزرگترمطرحشودوبرمرکب
رسانههایجمعینیزسوارشود،گسترهتاثیر
وباورداشتآنوسیعترخواهدبود.نکتهقابل
دقتدرموردبرخیخرافاتآنستکهمعموال
اینخرافاتابتدابــرپایهایظاهراصحیحو
موردقبولشکلمیگیرندولیدرطولزمان
شکلینادرستمیپذیرندوازکارکرداولیه

خویشدورمیشوند.
برایمبارزهباخرافاتبهویژهدرحوزهمهدویت

ابتدابایدبسترهایآنراشناختوآنهارابرطرف
ساخت.معموالخرافاتدربسترفقرفرهنگی،
تعالیمناقصونادقیقدینی،رشــداحساس
گراییافراطیوالبتهدستهایناپیدایدشمنان
پدیدارمیشودبنابراینمیبایستاینعواملرا
بهدقتپایشکردوبااینعواملمقابلهنمود؛
بدینترتیبکهآموزههایمهدویرابهنحوی
صحیحبههمهآحادجامعهآموزشداد،مبلغان
دینیرابهتبیینصحیحمعارفدینیواداشت
وایشانراازتشــدیداحساسگراییمنهای
معرفتوایجادشوربدونشعوربازداشتودر
آخرراهنفوذدشمنانرابرتعالیموآموزههای

دینیبست.

 تحریف

یکیدیگرازآسیبهایفرهنگمهدویتحریف
آموزههایآناست.دامنهتحریفوعملکردآن
درمذهب،گسترهایوسیعاستولیآنچهاز
اینآسیبدراینروزگاربهعنوانخطریمهم
علیهباورمهدویسربرآوردهاست،تحریف
معناییومفهومیاســت.منظورازتحریف
مفهومی،قلبمعناییکعقیدهاستبدین
صورتکهباوریکهتوسطقرآنوحدیثبه
مارسیدهبهصورتیمعناشودکهمدنظرشارع
نبودهوکارکردآنتغییریابد.ایننوعتحریف
دالیلیبسیارداردازجملهعدمتسلطبهعلوم
قرآنوحدیث،عدمجامعیت،جزئینگرییا
کلینگریصرف،روشنفکرییادگماندیشی
و....متاســفانهبهواســطهوجوداینعوامل
امروزهشــاهدیمدرعرصهاندیشهمهدویت
نیزتحریفاتیرخدادهاست.اگرچهبرخیاز
اینمواردرامیتوانکماثرومحدوددانست
ولیمتاســفانهبرخیتحریفاتوانحرافات
رنگــیاجتماعیواثرگذاربــهخودگرفتهو
جامعهایمانیرابهخودمشغولساختهاست.
مناسباســتدونمونهعینیاینتحریفات
درعرصهمهدویتبیانشود.بهعنوانمثال
سالهایپیشازانقالبگروهیباهدفمبارزهبا
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بهاییتتشکلیاسالمیبهنامانجمنحجتیهرا
تشکیلدادهوبهفعالیتدراینعرصهمشغول
گشتند.اصلفعالیتاینگروهمطلوببودهو
توفیقاتخوبینیزحاصلگردیدولیمتاسفانه
همزمانباشکلگیرینشانههایقیاممردم
مسلمانایرانعلیهنظامحاکمپهلوی،برخی
گردانندگاناینتشکلعلممقابلهبااندیشه
هایانقالبیشــیعهرابرافراختهوبادســت
یازیدنبهبرخیاحادیثمــردمراازورودبه
عرصهمبارزهباظلموســتمبرحذرداشتند.
اینگونهبرداشتازاحادیثتحریفیآشکاردر
مفاهیممهدویتبودچراکهبانگاهییکسویه
تعدادیاحادیث-کــهدرجایگاهخاصیمی
بایستمعناشوند-اخذشــدهبودندوخیل
عظیمآیاتوروایاتمعارضآنهانادیدهگرفته
شــدهبود.ازآنجاکهاینبرداشتمطلوبیت
باالییتوسطنظامپهلویداشت،بهاینتفکر
دامنزدهمیشدواینگروهآزادانهبهفعالیت
هایخودمشغولبودند.اگرچهباروشنگری
علمایبزرگواریهمچونامامخمینیونیز
آگاهیمردمراهبراینتفکربستهشدوانقالب
اسالمیپیروزگشتولیمتاسفانهاینتفکر
درالیههاییازاقشارمذهبیباقیماندوهنوز
رگههاییازآنرادربرخیگفتارهاورفتارهامی
توانمشاهدهنمود.ازدیگرنمونههایتحریف
درمعارفمهدویرامیتوانتفکراتانحرافی
دانستکهامروزهباتمسکبهبرخیاحادیث
ضعیفونامطمئن،درصددتبیینوتطبیقدر

عرصهمهدویتاست.
راهمبارزهباتحریــفدرباورمهدویتبیین
صحیحاینباوردرمیانمردماست.معارف
واالیمهدویتدارایریزهکاریهاوجنبههای
مهمیاستکهعدمتوجهبهآنهاباعثلغزش
وبرداشتاشــتباهمیگرددلذامیبایست
همگامبامطالعهدقیقمبانیدینی،تبیین
اینمعــارفراتنهــاازعلمــایبزرگوارو
متخصصفندرخواســتنمودوازســاده

انگاریهاوبرداشتهایناقصاجتنابنمود.

ادعا:

درطولتاریخاســالمافــرادوگروههاییبا
استفادهازبسترمذهبیجامعهسعیدرسوء
اســتفادهازباورهایدینیمردمنمودهواز
متوندینیبهعنوانپوششتعالیموادعاهای
ناصحیحخودبهرهبرداریکردهاند.دردوران

غیبتامامعصرعوبهواسطه
کوتاهیدستجامعهشیعی
ازامامحاضر،اینمسالهرنگ
عیانتریبهخودگرفتهواین
ادعاهاگاهتــابدانجاپیش
رفتهکهمدعیخــودرادر
جایگاهنائــب،باب،فرمانده
ســپاه،فرزنــدوحتیخود
امامنشاندهوچندصباحی
عدهایجاهلرابدینطریق

فریبدادهاســت.نمونهعینیاینادعارادر
جریانظهورفرقــهبابیتوبهاییتمیتوان
مشاهدهنمودکهمتاســفانهپسازگذشت

قریببهدوسدههنوزاثراتآنباقیاست.
متاســفانهدرروزگارکنونی-علیرغمباال
رفتنسطحعمومیدانشودسترسیآسان
غالبمردمبهمنابعوعلمایدین-شکلهای
جدیدیازدعاویمدعیاندرعرصهمهدویت
جاریوســاریاســت.گرچهبرخیازاین
ادعاها،صرفااحتماالتیاستکهرنگاعتقاد
بهخودگرفتهوعدهایرافریفتهاست،ولی
نمیتوانچشــمازنمونههاییبرداشتکه
علنانوعجدیدیازسوءاستفادهازباورهای
دینیمردمرابهنمایشگذاشتهوازابزارهای
فنآوریجدیدنیزدراینراهبهرهمیجویند.
نمونهکنونیاینجریانرامیتواندرادعای
شخصیبهناماحمدالحسنبصریمشاهده
نمودکهخودرایمانیوازپرچمدارانسپاه
امامعصرعونیــزازنوادگانامــامزمانع
معرفینمودهوبابهرهبــرداریازابزارهای
رسانهایهمچونفضایمجازیوتولیدات
چندرسانهایسعیدرجذبنیروهایمذهبی

بهسمتخودراداشتهاست.
نکتهمهمدرموضوعمدعیانایناستکهاین
موارددرطولتاریخعصرغیبتدربازههای
زمانیمختلفیتکرارشدهوبنابهبسترهای
اجتماعیآنبعضاموفقیتهایینیزداشــته
اندکهالبتهباتالشعلمایگرانقدراسالمی
پوچیدعاویایشانآشکار
شــدهوازصفحــهتاریخ
کناررفتهاند.نکتهایکه
دراینجاذکــرآنخالیاز
لطفنیستاینکهمتکفالن
اموردینیونیزدلســوزان
عرصهمذهبیمیبایستبا
شناختکاملعواملظهور
)مانندجهــلمردم،وجود
باورهایغلط،فزونخواهی
ونابســامانیهایاجتماعی(ویاپیشــرفت
)همچونعوامفریبی،برخوردهایناصحیح
وعجوالنهو...(اینگونهمدعیان،ازظهوراین
مواردجلوگیرینمــودهودرصورتحضور
اینجریاناتدرعرصهاجتماع،بااتخاذروش
مقابلهصحیح،مانعگسترشوفراگیریآن

گشتهوعواملشکستآنرافراهمنمایند.

منابع:

اصول کافی مرحوم کلينی
غيبت نعمانی

تمام الدين و کمال النعمه شيخ صدوق
يکصد پرسش و پاسخ پيرامون امام زمان)عج(

مکيال المکارم،موسوی اصفهانی،ج2
صحيفه ی امام، ج 21

مجله انتظار موعود شماره های 5 و 7
مجله مشرق موعود شماره 3
سايت اطالع رسانی مهدويت

)mahdi313.com( 
مجموعه کتابهای انتظار

قبيله تزوير امير محسن عرفان 
پيچک انحراف دکتر جواد اسحاقيان

همه مسلمانان ، حقیقت مهدی موعود 
را، از طریق روایات خدشه ناپذیری که از 

نبی اکرم صلی اهلل علیه و آله وسلم و 
اولیای دین رسیده است، قبول دارند.

برای مبارزه با خرافات به ویژه 
در حوزه مهدویت ابتدا باید 
بسترهای آنرا شناخت و آنها را 

برطرف ساخت
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همهمعصومینمثلیکروحواحدندکهدر
هرزمانبهگونهایبــروزکردهاند.نکتهای
کههستایناســتکههمهاینبروزاتدر
برهههایتاریخارزشواحــدیندارند.هر
وصفییکارزشویکاعتباردارد.اینکه
همهانسانهایکاملقبلازابیعبداهللوهم
بعدازتولدایشانبهبرههتاریخیونقشامام
حسینعارجاعدادهاندنشانازاینداردکه
آنصفتیکهامامحســینازخودبروزداد
صفتویژهایاستکهدرهمهزمانهاومکانها

کلیدیورهگشااست.
وصفیکهامامحسینبروزدادچهبود؟وصفی
کهبهدلیلآناززمانحضرتآدمابوالبشرتا
حتیخاتماالوصیاهمهبهامامحسیناشاره

میکنندوواقعهحسینعراواقعهایکلیدی
درتاریخبهحسابآوردهاند.

برایتوضیحاینویژگیچندنکتهرابایدباهم
بررسیکنیماوالجمالتوبیاناتیکهازامام
حسینباقیماندهاستثانیارفتارهاییکهاز
ایشانثبتشدهوثالثاشرایطزمانیومکانیو
اوضاعاجتماعیزمانامامحسینرابایدمورد

توجهقراردهیم.

جمعبندیبیاناتامامحسین
شهیدمطهریدرجاییمجموعهبیاناتابی

عبداهللعرااینگونهجمعبندیمینماید:
»روانشناسها،خصوصاًکسانیکهبیوگرافی
مینویسند،کوششمیکنندبرایروحیهها

یککلیدشــخصیتپیداکنند.میگویند
شخصیتهرکسیککلیدمعیندارد؛اگر
آنراپیداکنیدسراسرزندگیاورامیتوانید
توجیهکنیــد.البتهبهدســتآوردنکلید
شخصیتافرادخیلیمشکلاست،خصوصاً
شخصیتهایخیلیبزرگ...........ادعایاینکه
کسیبگویدمنکلیدشخصیتکسیمانند
علییاحســینبنعلیرابهدستآوردهام،
انصافاًادعایگزافیاستومنجرأتنمیکنم
چنینسخنیبگویم،امااینقدرمیتوانمادعا
کنمکهدرحدودیکهمنحسینراشناخته
وتاریخچهزندگیاوراخواندهاموسخناناو
را-کهمتأسفانهبسیارکمبهدستمارسیده
است-بهدســتآوردهام،ودرحدودیکه

مجاهدین و 
قاعدین 

همه اهل بيت نور واحدند و اوصاف و 

حجت االسالم 
علی مهديان 

ويژگيهای مشــترکی دارند. اما به 
مناسبت شــرايط و اوضاع زمانی و 
مکانی هر يک محل بروز و ظهور يک 

وصف و يک عنوان ويژه هستند . 
مثل کسی که هم خيلی شجاع است 
هم خيلی صبور است و هم خيلی دانشمند اما هنگامی که 
در مجلس علما و دانشــمندان ميرود بعد دانشمندی 
او بروز ميابد و درجايی ديگــر در فضای بال و درد قرار 
می گيرد بعد صبر او جلوه ميکند ووقتی ديگر در فضای 
رزم و نبرد قرار می گيرد بعد شجاعت او جلوه می نمايد . 

به مناسبت ميالد با سعادت سيد و ساالر 
شهيدان جسين بن علی )ع(
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تاریخعاشــورارا-کهخوشبختانهاینتاریخ
مضبوطاســت-مطالعهکردهوخطابههاو
نصایحوشعارهایحسینرابهدستآوردهام،
میتوانماینطــوربگویمکهازنظرمنکلید
شخصیتحسینحماسهاست،شوراست،
عظمتاست،صالبتاســت،شدتاست،
ایستادگیاست،حقپرستیاست.سخنانی
کهازحســینبنعلیعلیهالسالمنقلشده
نادراســتولیهمانمقداریکههستاز
همینروححکایتمیکند.ازحســینبن
علیپرسیدند:شماســخنیراکهباگوش
خودتازپیغمبرشنیدهباشی،برایمانقل
کن.ببینیدانتخابحسینازسخنانپیغمبر
چگونهاست!ازهمینجاشمامیتوانیدمقدار
شــخصیتاورابهدستآورید.حسینعلیه
السالمگفتآنچهکهمنازپیغمبرشنیدهام
َمعالَِیااْلمورَِو َتَعالییُِحبُّ اهللَّ ایناست:»انَّ
اْشراَفهاَویُْکِرُهَسْفساَفها«خداکارهایبزرگ
ومرتفعرادوستمیدارد،ازچیزهایپست
بدشمیآید.رفعــتوعظمتراببینیدکه
وقتیمیخواهدسخنیازپیغمبرنقلکند
اینچنینسخنیراانتخابمیکند؛درواقع
داردخودشرانشانمیدهد.....درروزعاشورا
حسینعلیهالســالمحّدآخرمقاومتراهم
میکند.دیگروقتیاستکهبهکلیتوانایی
ازبدنشسلبشدهاست.یکیازتیراندازان
ستمکار،تیرزهرآلودیرابهکمانمیکندوبه
 میاندازدکهدرسینهاباعبداهللَّ سویاباعبداهللَّ
مینشــیندوآقادیگربیاختیاررویزمین
میافتد.چهمیگوید؟آیادراینلحظهتنبه
ذلتمیدهد؟آیاخواهشوتمّنامیکند؟نه،
بلکهبعدازگذشتایندورهجنگیدنرویشرا
بهسویهمانقبلهایکهازآنهرگزمنحرف
نشدهاستمیکندومیفرماید:»رِضاًبَِقضائَِک
َوتَْســلیماًاِلْمِرَكَوالَمْعبوَدِسواَكیاِغیاَث
الُْمْســَتغیثیَن«.ایناستحماسهالهی،این
استحماسهانســانی«)مجموعهآثارشهید

مطهریج17ص51-44(
بهنظرمیرســداگرمجموعــهبیاناتامام
حسین)ع(راوقتیبررســیمیکنیمبهاین
نکتهمشتركبرخوردمیکنیمکهنوعیتوجه
بهمعالیاالمورونوعیکراهتازسفســاف
اموردربیاناتایشاندیدهمیشود.رسیدگی
بهمجموعهبیاناتوتحلیلآنهابرعهدهاین
نوشتارنیســت.دراینحدامامیتواناشاره
کردکهتوجهبهیــکحرکتحداکثریدر
مسیرحقچیزیاســتکهازامامحسینع

بروزمیابد.
اینکهبزرگانعارفوحکیــمماهمهامام
حســینرانقطهویــژهتوجهبــهتوحیدو
دلدادگیحداکثــریدرمقابلحضرتحق

میدانندازاینجااست.
همهاهلبیتبینهایتموحد
بودهانــدهمهبینهایتمحو
حضرتحقبودهانداماکسی
کهاینویژگیراباهمهوجود
بروزوظهوردادبهنحویکه
همهانســانهابتواننددراین
زمینخاکینیــزایننقطه
رامشاهدهکنندشخصامام

حسینعبودهاست.
اینتوحیددرعبادتاســت
کهبهتمامــهدربیانورفتار
اوجلوهمیکندوتوحیدحد

اکثرییاعبودیتحداکثریکلیدیاستکه
باآنمیتوانبسیاریازوقایعجامعهدینیرا

تفسیرنمود.
دینداریحداکثریمفهومیاستکهبرای
تحلیلحرکتانتظاروآمادهســازیانسانها
برایظهورمهماســت.شایدازاینجااست
کهماجرایظهورمهدیعجارتباطویژهایبا

قضیهعاشوراپیداکردهاست.
جمعبندیرفتارهایامامحسین

همیننــگاهرادررفتارهایامامحســینع

وخانوادهایشــانمیتوانمشــاهدهنمود.
رفتارهایامامحسینعویژهاستونشاناز
راضینشدنبهدنیاحتیدرفضایایمانیدارد
.اومیخواهدنوعیچسبیدنبهدنیاراکهدر
فضایمسلمانانریشهدواندهاستودرزمان
اوشایدمهمترینمعضلجامعهدینیشدهرا

رسوانماید.
رفتارهایاووقیاماوکــهباهمهجانومال
ونزدیکانوعزیزاناســتاشــارهبههمین

دلدادگیودینداریحداکثریدارد.
تمامفضایگفتوگوهایکربالپراســت
ازایننــکاتاینکهدســتازدنیابریدنو
برایحقهرچهداشــتنفــداکردنوقتی
امامحسیناخبارشهادتخودرادرمواضع
مختلفمیدهــدببینیدبا
فرزندانوخواهرخودچگونه
سخنمیگویدعلیاکبربهاو
میگویداگرمابرحقیمالابالی
بالموتقاسممیگویداحلی
منالعسلحضرتزینباما
افقنگاهشعجیباستاو
ازدردامامبیتابمیشــودو
ازهوشمیــرودوقتیامام
میگویدمردمبــهمنظلم
میکنندظلممردمبهاماماوج
انحرافمردماستاوازاین
نکتهبیهوشمیشوداینقدر
کهازماجرایشنیدنخودخبرشهادتاین
مقداربیتابنشدهبود.افقنگاهاوتوجهبهامام
ودردهایاماماست.بههمیندلیلاستکه
امامحسینبرایاینکهتسلیحضرتزینب
بدهدبرایبحثمرگخودیکتوضیحاتی
دادکهباالخرهمرگحقاســتولومنامام
هستموبرایبحثمظلومیتخودمیگوید
اینمظلومیتبههمهرواشدهبود.یعنیدو
توضیحبرایدونکتهمتفاوتارائهداد.یکی
اینکهمرگحقاستوهمهمیمیرندودیگر

مجموعه بیانات امام 
حسین )ع( را وقتی بررسی 
میکنیم به این نکته مشترک 
برخورد میکنیم که نوعی 
توجه به معالی االمور و نوعی 
کراهت از سفساف امور در 
بیانات ایشان دیده میشود

مساله مهدی موعود، متفق الیه میان همه مسلمانان 
است و شیعه و سنی به وجود منجی و مصلحی با آن 

خصوصیات معترف اند که خواهد آمد و سراسر گیتی را 
از عدل و داد پر خواهد کرد.
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اینکهمنامامموبههمهامامانظلمشد.این
رادرلهوفماجرایرسیدنکاروانبهکربال

میتوانپیگیریکرد.
امامحسینداردکاریمیکندکهایننکتهاز
اصحابواهلبیتبروزکندازخودگذشتن

وازدنیارهابودنبرایحق.
اینویژگینهفقطدرزمانماجرایعاشورا
وکربالبلکــهدردورانقبــلازآننیزبروز
داشتهاســتمثالمعاویهازشــامبهحاکم
مدینه،»مروانبنحکم«نامهنوشتکه»ام
کلثوم«،دختر»عبــداهللبنجعفر«رابراي
یزیدخواستگاريکند.مرواننیزاینمأموریت
راانجامدادوليپــدرومادرامکلثومگفتند

کهبایددربــارهیاینامربا
امامحسین)ع(،دایيدختر

مشورتکنند.
مروان،مردمرادرمســجد
جمعکردوســخنانيایراد
نمودوگفت:»معاویهبهمن
دســتوردادهکهایندختر
رابهازدواجیزیــددرآورمو
مهریــهاشرابههرمقداري
کهپدردختــرتعیینکند،
بپذیرمودرکناراینوصلت،
قرضهايعبداهللراهرچه

باشد،پرداختکنموازاینطریق،اختالف
بنيهاشموبنيامّیهبهصلحومودتتبدیل

گردد«.
آنگاهاضافهکرد:»یزیدموردتوجهوآرزوي
صدهادخترخواهانازدواجاست!ومنتعجب
ميکنمکهاوچرامهریهتعیینميکند؟در
حاليکهاونظیرينــدارد!وبارانرحمتبه
احتراماوميبارد.ايحسین!ازتوميخواهم

کهایندرخواسترابپذیري...«
امامحسین)ع(ازجابرخاستوخطبهايدر
حمدوسپاسخداوفضایلاهلبیت)ع(ایراد
نمود.آنگاهدرپاسخمروانگفت:»ايمروان!
سخنانتوراشنیدم.چهحرفهاينامربوطو
ناروایيگفتي!اماحرفتوکهتعدادمهریهبه
دلخواهعبداهللبنجعفرباشد،بدانکهمااز
»مهرالسنه«تجاوزنميکنیمکهپیامبربراي
زنانودخترانشقرارداد.اماقرضهايعبداهلل
ارتباطيبهشــمانداردوهرگزدخترهايما
قرضهايمارانميپردازند.واماسخنتودر
بارهیاینکهبااینازدواج،اختالفدوقبیله
برطرفميگردد.بدانکهاختالفماوشما،
اختالفحقوباطلاستکه
هرگزبهتفاهمنميرسند.و
اّماتعریفوتوصیههایيکه
دربارهییزیدگفتي،انصاف
بهخرجندادي.اینتعریفها
دربارهیپیامبرواوالداوست

نهیزید...
هانايحاضران!شاهدباشید
کهمنایندختررابهپســر
عمویش»قاســمبنمحمد
بنجعفر«بامهرالســّنهکه
چهارصدودرهــمدرحال
کنونیاستتزویجنمودموباغبزرگخویش
درمدینهراکهســاالنهبیشازهشتهزار
دیناردرآمددارد،بهآنانبخشیدم...«دراین
جابودکهمروانبنحکم،ســختناراحتو
خشمگینشدومسجدراتركکرد)مناقب

ابنشهرآشوبج4ص38و39(
چیزیکــهدراینواقعهکــهدرزمانخود
معاویهرخدادهاستبروزداردمنطقیاست
کهازامامحسینجلوهمیکند.جاییکهقرار

استمسالهاموردنیاییحدوسط

استداللهاباشدواینرامروانروبرویهمه
مردممیگویدگویاهمهاینمنطقرامیپذیرند
لذابــهاینراحتیدرپیشچشــمهمهنوه
امیرالمومنینرابرایناســاسخواستگاری
میکندکهمهرهرچقدرباشدیاقرضپدرش
رامیدهیمیایزیدفالناستوفالنومطمئن
استکهمردممشــکلیبااینمنطقندارند
ابیعبداهللبههمهیادآوریمیکندکهمشکل
چیستمشــکلدعواهایقبیلهاینیست
مشکلحقوباطلاستنیازیبهمالومنال
ودنیایشمانیستومهرهممهرالسنهاست
.اینهانشانمیدهدکهامامحسیندرمقابل
منطقدنیــایادینــداریحداقلیبامنطق
دیگریواردمیدانشدهاستوآندینداری

حداکثریاست.
اینواقعهووقایعیازاینقبیلمربوطبهزمان
معاویهاستامادرقضیهعاشورارفتارهایاین
چنینیبهاوجمیرســدبهنحویکهمیتوان
کلیدیترینویژگیبروزکردهدرزمانامام
حسینراهمینویژگیدینداریحداکثری

قلمدادکرد.
جمعبندیشــرایطزمانیومکانیواوضاع

اجتماعی
تبیینیکهرهبرانقــالباززمانهاباعبداهلل
داردبرایاینبحثمفیداســت.دورانامام
حسیندورهبروزووخامتیکبیماریچند

دهسالهاست.
»عزیزانمن!خواِصطرفداِرحق،دونوعند.
یکنوعکسانیهستندکهدرمقابلهبادنیا،
زندگی،مقام،شهوت،پول،لّذت،راحت،نام
وهمهیمتاعهایخوْبقراردارند.اینهایی
کهذکرکردیم،همهازمتاعهایخوباست.
همهاشجزوزیباییهایزندگیاست.»َمتاُع

ری  کا د  ر ا د حسین  مام  ا
ز  ا نکته  ین  ا که  میکند 
بیت  اهل  و  اصحاب 

گذشتن  خود  ز  ا کند  ز  برو
ی  برا بودن  رها  دنیا  ز  ا و 

حق
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الَْحیاةِالُّدنْیــا.«»متاع«،یعنی»بهره«.اینها
بهرههایزندگیدنیویاســت.درقرآنکه
میفرماید»َمتاُعالَْحیاةِالُّدنْیا«،معنایشاین
نیستکهاینمتاع،بداست؛نه.متاعاستو
خدابرایشماآفریدهاست.منتهااگردرمقابل
اینمتاعهاوبهرههایزندگی،خدایناخواسته
آنقدرمجذوبشدیدکهوقتیپاِیتکلیِف
سختبهمیانآمد،نتوانستیددستبردارید،
واویالست!اگرضمنبهرهبردنازمتاعهای
دنیوی،آنجاکهپایامتحانســختپیش

میآید،میتوانیدازآنمتاعهابهراحتیدست
بردارید،آنوقْتحساباست.

میبینیدکهحّتیخــواِصطرفدارِحقهم
بهدوقســمتقسیممیشــوند.اینمسائل،
دّقــتومطالعهالزمدارد.برحســباتّفاق
نمیشودجامعه،نظاموانقالبرابیمهکرد.
بایدبهمطالعهودّقتوفکرپرداخت.اگردر
جامعهای،آننوِعخوِبخواِصطرفدارِحق؛
یعنیکسانیکهمیتواننددرصورتلزوماز
متاعدنیویدستبردارند،دراکثریتباشند،
هیچوقتجامعهیاســالمیبهسرنوشت
جامعهیدورانامامحســینعلیهالّسالم
مبتالنخواهدشــدومطمئّناً
تــاابدبیمه

است.امااگرقضیهبهعکسشدونوعدیگِر
خواِصطرفدارحق-دلسپردگانبهمتاع
دنیا.آنانکهحقشناسند،ولیدرعینحال
مقابلمتاعدنیا،پایشانمیلرزد-دراکثریت

بودند،وامصیبتاست!
اصاًل»دنیا«یعنیچه؟یعنــیپول،یعنی
خانه،یعنیشــهوت،یعنیمقام،یعنیاسم
وشهرت،یعنیپســتومسؤولیت،ویعنی
جان.اگرکسانیبرایحفظجانشان،راهخدا
راتركکنندوآنجاکــهبایدحقبگویند،
نگویند،چونجانشــانبهخطــرمیافتد،
یابرایمقامشــانیابرایشغلشانیابرای
پولشانیامحّبتبهاوالد،خانوادهونزدیکان
ودوستانشان،راهخدارارهاکنند،آنوقت
حسینبنعلیهابهمسلخکربالخواهندرفت
وبــه

امام معصوم و بازمانده عترت پیغمبر و 
اهل بیت علیهم السالم، در طول این 

زمان های اخیر، در میان جوامع بشری 
بوده است، امروز هم در میان ما است.
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قتلگاهکشیدهخواهندشد.آنوقت،یزیدهابر
سِرکارمیآیندوبنیامّیه،هزارماهبرکشوری
کهپیغمبربــهوجودآوردهبــود،حکومت
خواهندکردو»امامت«به»سلطنت«تبدیل

خواهدشد!
آری!وقتیخواِصطرفــداِرحق،یااکثریت
قاطعشان،دریکجامعه،چنانتغییرماهیت
میدهندکهفقطدنیایخودشــانبرایشان
اهمیتپیدامیکنــد؛وقتیازترسجان،از

ترستحلیلوتقلیلمال،از
ترسحذفمقاموپست،از
ترسمنفورشدنوازترس
تنهاماندن،حاضرمیشوند
حاکمیتباطلراقبولکنند
ودرمقابلباطلنمیایستند
وازحقطرفدارینمیکنند
وجانشــانرابــهخطــر
نمیاندازند؛آنگاهدرجهان
اســالمفاجعهباشــهادت
حسینبنعلیعلیهالّسالم-
باآنوضع-آغازمیشــود.

حکومتبهبنیامّیهوشــاخهی»مروانی«و
بعدبهبنیعّباسوآخرشهمبهسلســلهی

سالطیندردنیایاسالم،تاامروزمیرسد!

اکنــونکــهاندکیبــهتحلیــلحادثهی
عبرتانگیزعاشــورانزدیکشدیم،بهسراغ
تاریخمیرویم:دوراِنلغزِشخواِصطرفداِر
حق،حدوداًهفت،هشتسالپسازرحلت
پیغمبرشــروعشد.)بهمســألهیخالفت،
اصاًلکارندارم.مســألهیخالفــت،جدااز
جریانبسیارخطرناکیاستکهمیخواهم
بهآنبپردازم.(قضایا،کمترازیکدههپس
ازرحلتپیغمبرشروعشد.ابتداسابقهداران
اسالم-اعمازصحابهویارانو
کسانیکهدرجنگهایزمان
پیغمبرشرکتکردهبودند-
ازامتیازاتبرخوردارشدند،
کهبهرهمندِیمالِیبیشتراز
بیتالمال،یکیازآنامتیازات
بود.چنینعنوانشدهبودکه
تساویآنهاباسایریندرست
نیســتونمیتوانآنهارابا
دیگرانیکساندانست!این،
خشــِتاّولبود.حرکتهای
منجربهانحراف،اینگونهاز
نقطهیکمیآغازمیشودوسپسهرقدمی،
قدمبعدیراســرعتبیشــتریمیبخشد.
انحرافات،ازهمیننقطهشــروعشــد،تابه

اواسطدورانعثمانرسید.دردورانخلیفهی
سوم،وضعیتبهگونهایشدکهبرجستگان
صحابهیپیغمبر،جزوبزرگترینسرمایهداران
زمانخودمحسوبمیشدند!توّجهمیکنید!
یعنــیهمیــنصحابــهیعالیمقــامکه
اسمهایشانمعروفاست-»طلحه«،»زبیر«،
»سعدبنابیوّقاص«وغیره-اینبزرگان،که
هرکدامیککتابقطورسابقهیافتخارات
در»بدر«و»ُحنین«و»اُحد«داشــتند،در
ردیفاّولسرمایهداراناسالمقرارگرفتند.
یکــیازآنها،وقتیُمردوطالهــایماندهاز
اوراخواســتندبینورثهتقسیمکنند،ابتدا
بهصورتشــمشدرآوردندوسپسباتبر،
بنایشکستوخردکردنآنهاراگذاشتند.
)مثلهیــزم،کهباتبربــهقطعاتکوچک
تقسیمکنند!(طالراقاعدتاًباسنِگمثقال
میکشند.ببینیدچقدرطالبوده،کهآنرابا
تبرمیشکستهاند!اینهادرتاریْخضبطشده
استومسائلینیستکهبگوییم»شیعهدر
کتابهایخودنوشتهاند.«حقایقیاستکه
همهدرثبتوضبطآنکوشــیدهاند.مقدار
درهــمودیناریکهازاینهابــهجامیماند،
افسانهواربود.«)بیاناترهبری75-3-20(

اکنونمیتوانبیماریکــهدرجامعهدینی

ی  گونه ا به  وضعیت 
برجستگان  که  شد 

جزو  پیغمبر،  به ی  صحا
ن  ا ر ا یه د سرما گترین  بزر
محسوب  خود  زمان 

می شدند
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رخنهکردهاسترامعرفیکرد.بیماریکه
همهحرکتوقیامامامحسینکهبهعنوان
اصالحامتپیامبرازآنیادمیکندمبارزهبا
اینبیماریاست.بیماریچسبیدنبهدنیا
.راضیشــدنبهکمودریککالمدینداری

حداقلی.
دینداریحداقلیجوهــرهایداردکهبس
خطرناكاســتجوهرهایکــهمیتواندبه
راحتییکامتراازپایدرآوردجوهرهاین
بیماریراضیشــدنبهسفسافاموریاکم
خواهییادریککالمحبالدنیااســتکه

راسکلخطیئهاست.
ریشههایاینبیماریدرهمانصدراسالمو
درجریانمبارزهوانقالبپیامبراکرموجود
داشتاینبیماریدردلجامعهایمانیشکل
میگیردوخودرابهصورتسستیوکاهلی
بروزمیدهد.ماجرایجنگاحدشایداولین
جاییبودکهاینمشــکلسربرآورد.آیاتی
ازسورهآلعمرانریشــههایاینبیماری
َُوْعَدُهإِْذ راتبیینمیکند.َولََقــْدَصَدَقُکُماهللَّ
ــونَُهْمبِإِْذنِِهَحتَّیإِذاَفِشلُْتْمَوتَناَزْعُتْم تَُحسُّ
فِيالْْمِرَوَعَصْیُتْمِمْنبَْعِدماأَراُکْمماتُِحبُّوَن
نْیاَوِمْنُکْمَمْنیُِریُداْلِخَرَة ِمْنُکْمَمْنیُِریُدالدُّ
َصَرَفُکْمَعْنُهْملَِیْبَتلَِیُکْمَولََقْدَعفاَعْنُکْمَو ثُمَّ
ُُذوَفْضٍلَعلَیالُْمْؤِمِنیَن)آلعمران152( اهللَّ
فشلتموتنازعتموعصیتم.اشارهبههمین
نکتهداردوریشهآننیزدنیاخواهیاست.

ریشههایعمیقایندرددرذاتانسانقرار
دادهشدهاستوانسانهاازاینجهتاساسابه

دودستهتقسیممیشوند.
دورانامامحسینعدورهبروزاینتمایلبه
دنیااســتوبههمینمناسبتاستکهآن
جلوهایکهازروحامامتووالیتجلوهمیکند
بروزتمایلبهآخرتومیلبهبینهایتاست.
اینحقیقتاستکهجوهرهمفاهیمیمثل
حماســهیامجاهدترانیزشــکلمیدهد.
مفهوممجاهدتریشــهدرپرکردنپیمانه

تالشوجهدداردوحماسهناشیازیکروح
بزرگواروحداکثریاست.

»أّنالصلالواحدفيهــذهالماّدة:هوبذل
الطاقةوالسعيالبلیغالیأنینتهيالنهایة
الممکنةویبلغغایةوسعه.ثّمإّناالجتهادإّما
بالمالأوبالبدنوالعضاءأوبالفکر،وکّلمنها
إّمافيسبیلاهلّلتعالیأوفيطرقدنیویّةو
أغراضشخصّیة.فالمجاهدةهوإدامةالجهد،و
االجتهادهوالجهدبالطوعوالرغبة.«)التحقیق

.عالمهمصطفوی.ذیلمادهجهد(
اکنونمیتوانمقایســهایبیــندوجریان
کلیدیدردلهرجامعهدینیداشتهباشیم.

جریانیکهبهسمتحداکثر
استوجریانیکهبهسمت
حداقــلاســت.درتعبیر
قرانیدوجریــانقاعدینو

مجاهدین.
تبییــندوجریانقاعدینو

مجاهدین
الیَْســَتِويالْقاِعــُدوَنِمَن
َرِرَو الُْمْؤِمِنیَنَغْیُرأُولِيالضَّ
ِ الُْمجاِهُدوَنفِيَســِبیِلاهللَّ
َل بِأَْموالِِهــْمَوأَنُْفِســِهْمَفضَّ
بَِأْموالِِهْمَو ُالُْمجاِهِدیــنَ اهللَّ
أَنُْفِسِهْمَعلَیالْقاِعِدیَنَدَرَجًة
َل ُالُْحْسنیَوَفضَّ َوُکالًَّوَعَداهللَّ
ُالُْمجاِهِدیَنَعلَیالْقاِعِدیَن اهللَّ

أَْجراًَعِظیماً.َدَرجاٍتِمْنُهَوَمْغِفَرًةَوَرْحَمًةَو
َُغُفوراًَرِحیماً)95و96نساء( کاَناهللَّ

دراینآیــاتدوجریــاندرجامعهدینیو
مومنانهازهمبازشناســیشــدهاندجامعه

مجاهدینوجامعهقاعدین.
ایندوجبههرامیتوانبهدیندارانحداقلیو

دیندارانحداکثریترجمهکرد.
اینرابایددقتکردکهفلسفهخلقتانسان
ایننبودهکــهخداوندبخواهدبهشــتیو
جهنمیراازهمجداکندبلکهفلسفهخلقت

اینبودهکهلیبلوکمایکماحسنعمالیعنی
یکحرکتبهسمتبینهایتاستکهقرار
اســتهرکسدراینحرکتالیبینهایت
جایگاهخودرامشخصکندوفاصلهخودراتا
خانهپیامبروامامحسینتعییننماید.براین
اساسبروزوجلوهایننگاهدرجامعهدینیهم
شکلگرفتندوجبههاست؛یکیکسانیکه
حاضرندفقطجهنمینباشندودومکسانی
کهمیخواهندبهسمتبینهایتحرکتکنند.
اگراینتحلیلراازقرانبپذیریمآنگاهبایددر
جامعهدینیجبههمومنینچسبیدهبهزمین
داشتهباشیم.اینهااوالبهشتیاندوداخل
درعذابنیستندامامشکل
آناســتکهوجوداینهادر
جامعهایمانیوقتیکهجامعه
بهبالامتحانشودخطرآفرین
َِّذیَن ُال َصاهللَّ اســت.َولُِیَمحِّ
آَمُنواَویَْمَحــَقالْکافِِریَن.أَْم
ا َحِسْبُتْمأَْنتَْدُخُلواالَْجنََّةَولَمَّ
َِّذیَنجاَهُدواِمْنُکْم ُال یَْعلَِماهللَّ
ابِِریَن)141و142 َویَْعلََمالصَّ

آلعمران(
مشکلآنجااستکهخداوند
بخواهداهلایمانراتمحیص
کند.امامحسیندرآنروایت
معروفالنــاسعبیدالدنیا
میفرمایدفاذامحصوابالبالء
قلالدیانون.یعنــیاگرچهدرجامعهدینی
هــردوطایفهدرچارچوبدیــنقراردارند
امادرنقاطکلیدیوحســاسودربالیااین
جبههقاعدیناستکهکارراخرابمیکند.
وتاوقتیاینهاکمنشوندجامعهازدروندر

معرضتهدیداست.
دقــتکنیمدرکرباللشــکرازشــاموروم
نیاوردهبودنداینهامردمکوفهبودندجامعه
کوفهکهنخبگانشبرایامــامنامهوطومار
مینوشتندهمانجامعهرودررویامامشد

دینداری حداقلی جوهره ای 
دارد که بس خطرناک است 
جوهره ای که میتواند به 
راحتی یک امت را از پای در 
آورد جوهره این بیماری 
راضی شدن به سفساف امور 
یا کم خواهی یا در یک کالم 
حب الدنیا است که راس کل 

خطیئه است

ارتباط قلبی و معنوی بین آحاد مردم و امام زمان 
)عج(، امید و انتظار را به طور دائم در دل آنها زنده 

نگه می دارد و این خود، یکی از پر برکت ترین حاالت 
انسانی است.
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وآنفجایعراآفرید.مشکلاینبودکهاینها
دنیاودینراباهممیخواستنداینراخیلیها
میدانستندومیخواستندبهامامحسینهمین
راخیرخواهانهتوضیحدهندغافلازآنکهامام
خودآمدهبودتاباهمهوجودایندردرادرکل
جامعهپیامبربرمالکندوبرایهمیشهاین
دردرارسوانماید.تاالیاالبدهرجابویاین
بیماریدرجامعهدینیآمدهمهیادماجرای
کربالبیفتندوتاریخمومنانباتذکرکربالو
توجهعمیقبهاینواقعهظرفیتوتواننجات

داشتهباشد.
میلبهدنیــادردلجامعه
ایمانــییکمیــلطبیعی
استوبهصورتطبیعیدو
جبههدردلاینجامعهشکل
خواهدیافت.یعنیبایددر
جامعهخوددوجبههانسانی
قاعدینومجاهدینراپیدا
کنیم.اگردوجبههقاعدین
ومجاهدینداشــتهباشیم
یعنیدوجریــاناقتصادی
قاعدینومجاهدینخواهیم
داشتودوجریانفرهنگی
قاعدینومجاهدینخواهیم

داشتدوسینماوهنرقاعدینومجاهدین
خواهیمداشتودوجریانسیاسیقاعدینو

مجاهدینبایدداشتهباشیم.
جریانقاعدینیادنیاطلبانمسلماناساسادر
هیچزمینهایاهلتندروینیستند.حیاتشان
بهسربهزیریوآرامکارکردناستاگرجایی
افراطیگریدرهرجهتیازآنهاسربزندخالف
قاعدهحرکتشانوبهضررشاناست.جریان
قاعدینقطعاجریانمجاهدینرابهتندرویو
بیتوجهیبهدنیامحکوممیکنند.اینهاعزترا
درکناردنیاهردوحقخودمیدانندواینیعنی
گفتمانشانآلودهبهدنیااستبرایاینهاهمان
قدرمبارزهحقاستکهرفاهودنیاداشتنحق
است.مثالاگرانرژیهستهایکهمحورمبارزه

شماباهمهجهانغرباستحقمسلماست
داشتنرفاهوزندگیمطلوبهمحقمسلم
اســت.قطعااگراینهابخواهندمجاهدینرا
خطابکنندوبهآنهااشکالبگیرندمیگویند
هرچیزیانــدازهایداردواندازهنگهدارکه
اندازهنکوست.شعارمبارزهباافراطیگریسر
خواهندداد.اینهامیخواهنددنیاوآخرترابا
همداشتهباشند.غافلازآنکهاذامحصوابالبال

قلالدیانون.
شــناختویژگیهاوشــاخصههایجریان
اقتصادیوسیاسیوفرهنگی
قاعدیندرمقابلمجاهدینبه
ماکمکمیکندکهدرفضای
اندیشهاجتماعیخودبتوانیم
درستاتخاذموضعکنیم.

همیــنطــوردرمملکت
وجودخودماننیزمیتوانیم
تشخیصدهیمکهچهقوایی
مارابهسمتقعودمیکشند
وکدامهابهسمتقیام.این
نکتهخیلیمهماستکهاگر
دروجودخودحسینویزید
رامیشناسیماهلقیامواهل
قعودرانیزدرمملکتوجود
خودبشناسیموبتوانیمانتخابکنیمکهکدام

جبههرابایدتقویتنماییم.
»خیرعبارتازفطرتمخمورهاســت،وشر
عبارتازفطرتمحجوبهاست.وتفصیلاین
اجمالآنکه:حق-تباركوتعالی-باعنایت
ورحمتخود،بهیدقــدرتخود،کهطینت
آدماّولرامخّمرفرمــود،دوفطرتوجبلّت
بهآنمرحمتنمود:یکیاصلی،ودیگرتبعی،
کهایندوفطرت،بُراقســیرورفرفعروجاو
استبهسویمقصدومقصوداصلی.وآندو
فطرت،اصلوپایهجمیعفطریاتیاستکهدر
راستودیگرفطریات،شاخههاو انسانمخمَّ
اوراقآناست.یکیازآندوفطرت-کهِسَمت
اصلّیتدارد-فطرتعشــقبهکمالمطلق

وخیروسعادتمطلقهاستکهدرکانونجمیع
سلسلهبشر،ازسعیدوشقیوعالموجاهلو
رومطبوعاست.واگردر عالی]و[دانی،ُمخمَّ
تمامسلسلهبشر،انسانتفّحصوگردشکندو
جمیعطوایفمتشّتتهواقواممتفرقهدرعالمرا
تفتیشکند،یکنفررانیابدکهبهحسباصل
جبلّتوفطرت،متوجهبهکمالوعاشقخیر
وسعادتنباشد....ودیگریازآندوفطرت،
کهِسَمتفرعّیتوتابعّیتدارد،فطرتتنفُّراز
ر نقصوانزجارازشروشقاوتاستکهاینُمخمَّ
بالعرضاست،وبهتبِعآنفطرتعشقبهکمال،
ردرانساناست.و تنفُّرازنقصنیزمطبوعوُمخمَّ
ایندوفطرت،کهذکرشد،فطرتمخمورهغیر
محجوبهاستکهمحکوماحکامطبیعتنشده
ووجههروحانیتونورانیتآنهاباقیاســت،
واگرفطرتمتوجهبهطبیعتشدومحکوم
بهاحکامآنگردیــدومحجوبازروحانیتو
عالماصلیخودشد،مبدأجمیعشرورومنشأ
جمیعشقاوتوبدبختیهاست،....پسمقصود
ازخیر-کهوزیرعقلاستوجمیعجنودعقلیه
درظّلتوجهوتصرفآناست-فطرتمخموره
متوجهبهروحانیتومقاماصلیخوداستواز
شر-کهوزیرجهلوهمهجنودجهلازطفیل
آناست-فطرتمحکومهطبیعتومحجوبهبه
احکامآناست.بدانکهازبرایقلب،کهمرکز
حقیقتفطرتاســت،دووجههاست:یکی
وجههبهعالمغیبوروحانّیت؛ودیگر،وجهه
بهعالمشهادتوطبیعت.وچونانسانولیده
عالمطبیعتوفرزندنشئهدنیاست-چنانچه
آیهشریفه:»َفأُمُُّههاوِیٌَة«نیزشایداشارهبهآن
باشد-ازبدوخلقتدرغالفطبیعتتربیت
شود،وروحانّیتوفطرتدراینحجابوارد
شود،وکمکماحکامطبیعتبرآناحاطهکند،
وهرچهدرعالمطبیعترشدونمایطبیعی
کنداحکامطبیعتبرآنبیشترچیرهوغالب
شــود......اکنونکهمعلومشــدتمامخیرات
استدرصورتی ازسرچشــمهنورفطرتاهللَّ
کهمحتجببهحجابهایطبیعتنباشــد،و

شناخت ویژگیها و شاخصه 
های جریان اقتصادی و 
سیاسی و فرهنگی قاعدین 
در مقابل مجاهدین به ما  
کمک میکند که در فضای 
اندیشه اجتماعی خود 

بتوانیم درست اتخاذ موضع 
کنیم
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اسیردامهایپیچاپیچنفسوابلیسنگردد،
وکفیلسعادتمطلقهانسانیهمینفطرت
شریفهاست،ونیزمعلومشدکهتمامیشرور
ازفطرتمحجوبهمظلمهبهظلماتطبیعت
است،ومنشأهمهشقاواتوبدبختیهادردنیاو
آخرت،همیناحتجاباتاست،بایددانستکه
اگرانسانازخودغفلتکندودرصدداصالح
نفسوتزکیهآنبرنیایدونفسراسرخودبار
آورد،هرروز،بلکههرساعتبرحجابهایآن
افزودهشود،وازپِسهرحجابیحجابی،بلکه
ُحُجبیبرایاوپیداشودتاآنجاکهنورفطرت
بکلیخاموشومنطفیشود،وازمحبتالهّیه
درآناثریوخبــریباقینماند؛بلکهازحق
تعالیوآنچهبهاومربوطاستازقرآنشریف
وانبیاءعظامواولیاءکرام-علیهم ومالئکةاهللَّ
السالم-ودینحقوجملهفضائلمتنّفرگردد،
وریشهعداوتحق-جّلوعال-ومقرَّباندرگاه
مقدساودرقلبشمحکمومستحکمگردد
تاآنجاکهبکلیدرهایســعادتبراوبسته
شود،وراهآشتیباحقتعالیوشفعاء-علیهم
السالم-منسّدگردد،ومخلَّددرارضطبیعت
گرددکهباطنآندرعالمدیگرجلوهکندوآن
خلوددرعذابجهنماست....ایعزیز!اکنون
تاحجابهایغلیظطبیعتنورفطرترابکلی
زائلنکرده،وکدورتهایمعاصیصفایباطنی

قلبرابکلینبرده،ودستتازداردنیا-که
مزرعهآخرتاســت،وانســاندرآن
میتواندجبرانهرنقصیوغفرانهر
ذنبیکند-کوتاهنشده،دامنهمتی
بهکمرزنودریازسعادتبهروی
خودبازکن....بارخدایا!آیاشــودکه
ایندلمحجوبواینقلبمنکوس
رابهخودآری،واینغافلفرورفتهدر
ظلماتطبیعترابهعالمنورکشانی،
وبُتهایدلرابهدســتقدرتخود

درهمشــکنی،وغبارتنراازپیشچشمفرو
ریزی؟«)شرححدیثجنودعقلوجهل.امام

خمینی86-76(

اینبیاناتنورانیحضرتامامکهریشهومبنای
نظاماندیشهخوداورانیزشکلمیدهددرواقع
تبیینمیکندکهچرادرسیکهامامحسینداد
وآنوصفیکــهازاوجلوهکردکلیدیترین
درسبهتاریخبشراستوچراهمگانازاولیا
وانبیااوراموردتوجهقراردادهاند.دلیلاین
استکهآنویژگیووصفکلیدیکهازامام
حسینعبروزنمودعمقوجوهرهدردانسانو
تاریخانسانیرانشانهگرفتهبود.میلبهدنیاو
حجابهایدنیاییکهمانعازبروزوظهوروقلب
وظهورحقمیشودوهمیناستکهمانعظهور
حقمجسمومهدیموعودعجاستوتاجامعه
دینیبهاینبلوغنرسدواینبیماریرادرخود
بهسهولتبازشناسینکردهوآنرابهصورت
خودکارریشهکننکندرشدیبرایاوحاصل

نخواهدشد.

»انتظار« ظهور امام زمان )عج(، به معنای انتظار برای پر شدن جهان 
از عدل و داد و عدالت برای همه انسان ها و انتظار رفع ظلم از 

صحنه زندگی بشر و انتظار فرا رسیدن دنیایی برتر از لحاظ معنوی و 
مادی است.
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مرحلهســومعملیات»الیبیتالمقدس«
بایدآغازمیشد.اصاًلمرحلهاولودومبرای
اینبودکهدرمرحلهسومنیروهابهسمت
خرمشهربروندوآینشــهرراآزادکننداما
قریببیستروزعملیاتوجنگیدننیروها
راخستهکردهبود.دراینشرایطبهسخنان
کسینیازبودکهبتواندمعنویتوحماسهرا

بهدلهایرزمندگانتزریقکند.
بنابرایــنحاجاحمدمتوســلیانعلیرغم
وضعیتبدجســمانیخــودشرابهجمع
رزمندههارســاندودر31اردیبهشت61

سخنانیاینچنینرابرزبانراند:
»...برادران!تابهحالچندینبارازقرارگاه
بهتیپمادستوردادهاندکهبکشیدعقب،
ولیمااینکاررانکردیم.چونمیدیدیمکه
روحیهشماخیلیباالاستوباآنکههرلحظه
امکانداردارتشعراقشــماراموردحمله
گازانبریقراربدهد،بااینحالشماخوب
مقاومتمیکنید.دشمنبااینهمهپاتکی
کهکرده،حتینتوانستهیکقدمجلوبیاید.
درشرایطیکهماقصدداریمتاچندروزدیگر
خرمشــهرراآزادکنیم،شنیدهامبعضیها
حرفازمرخصیوتسویهزدهاند!بابا!ناموس
شمارابردهاند!)منظورخرمشهربود(همه
چیزشمارابردهاند!شمامیخواهیدبروید
تهرانچهکارکنید؟همهحیثیتمااینجادر
خطراست.شمابگذاریدمابرویمباآبشط
العربوضوبگیریمونمازفتحرادرخرمشهر

نگاهی به نقش »حاج احمد متوسليان« در فتح خرمشهر

»مردی« که دروازه 
خرمشهر را گشود 
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بخوانیم،بعدکهبرگشــتیم،خودمبههمه
تسویهمیدهم.

االنوضعماعینزمانامامحســین)ع(در
روزعاشورااست.بگذاریدحقیقتماجرارا
بهشمابگویم.مااالندیگرنیرویتازهنفس
نداریم.کلقوایمادراینزمان،فقطهمین

شماهاهستیدودشمنهماطالعندارد.
بسیجیها!شماکهمیگوییداگرمادرروز
عاشورابودیمبهامامحســین)ع(وسپاهاو
کمکمیکردیمبدانیدامروزروزعاشــورا
است-میدانمبیشازبیستروزاستدارید
یکنفسوبیاماندرمنطقهمیجنگیدوو
خستهایدوشایددرخودتانتوانالزمبرای
ادامهرزمراسراغندارید،ولیازشماخواهش
میکنمتاجاندربدندارید،بمانیدتاشاید
بهلطفخدادراینمرحلهبتوانیمخرمشهر

راآزادکنیم«
دراینهنگام،حاجاحمددرحالیکهاشک
ازچشمهاشجاریشدهبود،دستهایشرا
روبهآسمانبلندکردوگفت:»خدایا!راضی
نشوکهاحمدمتوسلیانزندهباشدوببیند
ناموسما،خرمشهرما،دردستدشمنباقی
مانده.خدایا!اگربنابرایناستکهخرمشهر
دردستدشمنباشد،مرگاحمدمتوسلیان

رابرسان«
متوسلیانقبلازاینسخنانهمدرجلسه
فرماندهانگردانهــایتیپ27درقرارگاه
فرعینصر2حاضرشدهودربارهاهمیتفتح

خرمشهرگفتهبود:»بایدبدانیدکهعملیات
بههیچوجهلغوشدنینیست.ولواینکهحتی
یکنفرهمزندهنماند.لغوعملیاتنخواهیم

دشتمگرباآزادیخرمشهر«
اینجمالتبخشیازروایتیبودکهدرکتاب
همپایصائقهشرحکاملترشآمدهاست،اما
خواندنهمینچندخطکافیاستتاوقتی
فرماندهوقتسپاهازدلیلانتخابحاجاحمد
متوســلیانبرایانجامسختترینمرحله
عملیاتفتحخرمشهرحرفمیزند،کاماًل

منطقیبهنظربرسد.
محسنرضاییمیگوید:»درعملیاتبیت
المقدسوقتیطراحــیومانورعملیاترا
بهاتمامرساندیم،متوجهشدیمزمانیکهبه
عراقحملهکنیمهرچهبهخرمشهرنزدیک
شویمفشارعراقیهابهمابیشترمیشودواز
طرفینیروهاییازماکهنزدیکبهخرمشهر
هستنددرمعرضشدیدترینپاتکهاقرار

میگیرند.
بنابراینبهفکرافتادمتاچهکسیراانتخاب
کنمکهبیشــترینمقاومتراازخودنشان
دهد،چراکهآننقطهایبسیارکلیدیبود
ودرصورتسقوطتمامعملیاتسقوطمی
کردوخرمشهرشایدتا20سالبعدهمآزاد
نمیشــد....درروزعملیاتهمدیدیمکه
همینطورشدوسختترینپاتکهابهبخش

احمدمتوسلیانانجاممیشد.«
اماحاجاحمدبعدازاینکهدروازهخرمشهررا

فتحکردوورودیشهرراگشود،بابچههایش
بهسمتتنهاراهباقیماندهبرایفراربعثیها
رفت،تاوقتیامروزازفتحخرمشهرصحبت
میکنیم،بتوانیمازاسیرشدنهزارانسرباز

عراقیسخنبگوییم.
بعدازفتحخرمشــهرخیلــيازنیروهاوارد
شــهرشدندومشــغولپاکســازي.درآن
حالحاجاحمدوبچههایشمأموریتپیدا
کردندکهدرجادهشــلمچهدرپشتخط
تنومهشاهراهشلمچه-بصرهراببندند.تمام
نیروهايعراقیکهدرخرمشــهربودندبعد
ازورودنیروهاياســالمازشمالخرمشهر
بهطرفتنهاراهفراروخــروجیعنيجاده
شــلمچه-بصرهرفتهوازآنجاميخواستند

اقدامبهفرارکنند.
حاجاحمدوبچههایشواردآنجادهشــده
وآنگلــوگاهراميبندنــدوحتــيحاضر
نمیشــوندفقط20دقیقــهازآنجاعقب
بکشند.اینمقاومتدرصورتيادامهداشت
کهنیروهایيکهازخرمشهربهسمتبصره
راهافتادهبودندحــاجاحمدوبچههایشرا
ميزدند.ازسمتراستکهعراقبوددشمن
آنهاراميزدتاعقببکشــندوازروبهرونیز

دشمنبرآنهاآتشميریخت.
بههرحالاحمدوبروبچههایشیکدقیقه
خطخودراخالينکردندوثمرهآن19هزار
اســیريبودکهدراليبیتالمقدسنصیب

سپاهاسالمشد.

»انتظار« به معنای اشتیاق انسان، برای دسترسی به وضعی برتر و باالتر است و این حالتی 
است که بشر همیشه باید در خود حفظ کند و پیوسته در حال انتظار فرج الهی باشد.

گشایش ابواب رحمت و معرفت و سرازیر شدن سرچشمه های معرفت بر دل انسان، یکی از 
عمومی ترین نمونه های انتظار فرج است.
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 اشاره

درشــمارةپییشــیندربارةبعضیازآداب
دعاخوانیازجمله»تركمحرماتوحضور
قلب«درقالبمهارتهایدعاخوانیسخن
گفتیم؛دراینشــمارهنیزدرمورد»اخالص
دردعاخوانیوانقطاعالــیاهلل«مطالبیبه
محضرتانارائهمینمایم.امیداستباعملبه
دستوراتخداوندمتعالوفرمایشاتاهلبیت
علیهمالسالمبتوانیمرسالتبزرگیراکهبر

عهدهداریمبهانجامبرسانیم.

 3 – اخالص

خالصدرلغتبهمعنایصافوپاكاســت،
ولیدراصطالحاهلشــرع،عملخالصبه
عملیگفتهمیشودکهدرآنفقطقصدقربت
باشدوازهرگونهشائبهوانگیزهغیرالهیپاك

ومجّردباشد.
سخنگفتنباآفریدگارعالمودرخواستنیاز
بهدرگاهبینیــازبردنفقطبااخالصمعناو

مفهومپیدامیکند.یعنیانســاندرهنگام
دعافکروقلبونّیتــشراازغیرخداخالی
کند.خدایمتعالدرجایجایقرآنکریم
براخالصدعاکننــدهتأکیدفراوانمیکند

ومیفرماید:
یَنَولَْوَکِرهَالْکافُِرون. َُمْخلِصیَنلَُهالدِّ َفاْدُعوااهللَّ

)غافر/14(
پسخداراپاکدالنهفراخوانید،هرچندناباوران

راناخوشافتد.
همچنینامیرســخنعلیعلیهالسالمدر

روایتیمیفرماید:
علیکبِاِخالِصالّدعاءَِفانُّهاَخلَُقبِاالِجابَة.

برتوباداخالصداشــتندردعا؛زیراچنین
دعاییبهاجابتسزاوارتراست.

هنگامیکهانسانازهرکسیجزخداقطع
امیدکردوتنهادستنیازبهدرگاهاودرازکرد.و
هرعملیکهانجامدادتنهارضایتاورامّدنظر
قرارداد،خدایمتعالنیزبندةنیازمندشرانا
امیدبرنمیگرداند.همچنانکهاگردعاخوان

همةافکارغیرخداییراکنارگذاشت،خدای
متعالنیزآنچنانسوزیبهصدایاووتأثیری
درنفساوقرارمیدهدکههیچلّذتیراباآن

عوضنخواهدکرد.
امامصادقعلیهالســالمنیزدرسخنیزیبا
کاربرداخالصونتیجهآنرااینگونهبیانمی

فرماید:
»اخالصجمعکنندةهمةفضایلاستو
کلیدقبولياعمالاست،وموردتأییدورضایت
خداونداستهرکسخداونداعمالشراقبول
کندوازاوراضيباشداوانسانمخلصياست،
هرچندعملشکمباشد،وهرکساعمالشرا
خداوندقبولنکند،مخلصنخواهدبودهرچند
عملشزیادباشد.]چنانکهابلیسمدتزیادي
پروردگارراطاعتکرد،چونبااخالصنبود
باتركسجدهبرآدمهمةعباداتشمحوشد،
ونیزحضرتآدمبااستغفارخالصانهدعایش

مستجابشد[«
برایناساساخالصدرعملبهویژههنگام

مهارت های
 دعا خوانی                                                                                

حاج عباس حيدرزاده 

قسمت دوم
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دعاورازونیازیکیازشرایطاصلیمحسوب
میشود.بنابراینکســانیکهبرمنبردعا
خواندنتکیهمیزنندوهدایتخیلمشتاقان
خالقراتااتصالبهساقعرشالهیبرعهدهمی
گیرند،میبایستاخالصراسرلوحةکارخود

درانجاماینرسالتخطیرقراردهند.
مقاممعظمرهبريحضرتآیتاهللالعظمی
امامخامنهای)مدظلهالعالي(درمورداهمّیت

مداحیواخالصمداحانميفرماید:
»کارمداحيکاربزرگياستکارمهمياست،
حرفةبسیاراثرگذارياست،ميتواندمصداق
درستوبرجستهايباشــدازمجاهدتفي
سبیلاهلل...درکارشــمامداحان،درمیدان
بودنومجاهدتکردنیعنيارائهســخن
اثرگذاروبیانهدایتگربرايدلها،البتهباشیوة
هنرمندانه...وخوبومتناسبوشعرخوبو
صدايخوشوشایدازهمهباالتردلپاكو
مطهروبااخالصمــداحمحترمالزمومهم

است«

4 - اصلی ترین رشط اجابت دعا

اصلیترینمقّدمهاجابتدعا،حالانقطاعو
تهیکردندلازامیدبهغیرخداوندمتعال
است؛هرچهاینحالتدردعاکنندهبیشتر

باشد،دعایاوبهاجابتنزدیکترمیگردد.
بهســخندیگراجابتدعایکشرطبیشتر
نداردوآنتحققحقیقتدعاازســویدعا
کنندهاست.تحققحقیقتدعاهنگامیایجاد
میشودکهانســاندرموردنیازخودبیچاره
ومضطرشودوپناهگاهیجزخدایمتعال

نبیند،آنگاهدعایاومستجابمیگردد.
خدایمتعالدرپندیبهعیسیعلیهالسالم

میفرماید:

»ایعیســی!مرابخوانهمچونکسیکه
غمگنانهدرحالغرقشدناستودادرسی

همندارد.«
شــخصیکهدرحالغرقشدنمیباشد
ازکســیکمکمیخواهدکهمافوققدرت
هاستودرهمهجاحاضروناظراست.دراین
حالتدرماندگی،انسانفقطمتوّجهخداست
نهشخصدیگری،حتیاگرکافرباشد.فرعون
درحالغرقشدنبهخدایمتعالایمانمی
آوردوازاوکمکمیخواهد.درحالیکهخدای

متعالدرجواباومیفرماید:
َوَجاَوْزنَابَِبِنيإِْسَرائِیَلالَْبْحَرَفأَتَْبَعُهْمفِْرَعْوُن
َوُجُنوُدُهبَْغًیاَوَعْدًواَحتَّیإَِذاأَْدَرَکُهالَْغَرُقَقاَل
َُّهالإِلَِهإاِلَّالَِّذيآَمَنْتبِِهبَُنوإِْسَرائِیَل آَمنُتأَن

َوأَنَاِْمَنالُْمْسلِِمیَن)90(
وفرزنداناســرائیلراازدریاگذراندیمپس
فرعونوسپاهیانشازرویستموتجاوزآنان
رادنبالکردندتاوقتیکهدرشرفغرقشدن
قرارگرفتگفتایمانآوردمکههیچمعبودی
جزآنکهفرزنداناسرائیلبهاوگرویدهاندنیست

ومنازتسلیمشدگانم)90(
آلَنَوَقْدَعَصْیَتَقْبُلَوُکنَتِمَنالُْمْفِسِدیَن

)91(
اکنوندرحالــیکهپیشازایــننافرمانی

میکردیوازتباهکارانبودی)91(
همچنینقرآنکریمدرمورددعایدرماندهو

حالانقطاعمیفرماید:
وء. إِذاَدعاُهَویَْکِشُفالسُّ أَمَّْنیُجیُبالُْمْضَطرَّ

)نمل/62(
یا]کیست[آنکسکهدرماندهرا-چونوی
رابخواند-اجابتمیکند،وگرفتاریرابرطرف

میگرداند.
»دراینآیهمرادازاجابت،درماندهایاستکه

اورامیخواند،پاسخمثبتدادنبهدرخواست
دعاکنندگانوبرطرفکردننیازآنهاست.
خدایمتعالصفتدرماندگیراآوردهتابه
دعاکنندهحقیقتدعاودرخواســترایاد
آوریکند؛زیرامادامیکهانساندرتنگنای
درماندگینیفتدودررسیدنبهخواستهاش
آزادیعملداشتهباشد،درخواستشخالصانه
نخواهدبود.امااینکهاجابتدعارابهدعاکردن)
درخواستکردنازخدا(مشروطکردهفرموده
اســت:»اذاَدعاُه؛آنگاهکهاورابخواند«برای
اشارهبهایننکتهاســتکهدردعابایدتنها
ازخداوندپاكطلبکــردواینزمانیاتفاق
میافتدکهدعاکنندهازتمامیاسبابوعلل
ظاهریدستبکشدودلشراتنهابهخدای
متعالپیونددهد.اماکســیکهدلشراتنها
بهاسبابوعللظاهریویابهآنهاوخدای
متعالباهمپیونددهد،پروردگارشرانخوانده

بلکهدیگریراخواندهاست.
پسهرگاهدعاکنندهدردعاصادقباشد
وتنهاازخداونددرخواستکند،خدایمتعال
بهدعایاوترتیباثرمیدهد.وگرفتاریکه
اورابهدرخواستواداشتهبرطرفمیسازد،
همانگونهکهخدایمتعالفرمودهاســت:»
اُدعونیاَسَتِجبلَُکم.)مومن/60(مرابخوانید
تابرایتاناجابتکنم«.دراینجاشرطاجابت
راتنهادعاکردنحقیقیقراردادهاستواین
کهدرخواستتنهابایدازخدایمتعالصورت

بگیرد.«
امیرمؤمنانعليعلیهالســالمدرمناجات
شعبانیهبهدرگاهخداوندمتعالعرضميکند:

إِلَِهيَهْبلِيکَماَلااِلنِْقَطاعِإِلَیک.
خدایا!امیدمراازهمهکسوهمهچیزقطعکن

وبهخودتوابستهساز

1-مجلسی،محمدباقر،بحاراالنوار،ترجمه:محمدباقرموســویهمدانی،ج67و68)تهران،
کتابخانهمسجدولیعصرعج(ج1،ص239.

2-تمیمیآمدی،عبدالواحدابنمحمد،غررالحکم،)قم،دارالکتاباالسالمی،1410ق(ح6091.
اِدُقعلیهالسالماْلِْخاَلُصیَْجَمُعَحَواِصَلالْْعَماِلَوُهَوَمْعًنیِمْفَتاُحُهالَْقُبوُلَوتَْوقِیُعهُ 3-0َقاَلالصَّ
ُِمْنُهَفلَْیَسبُِمْخلٍِص َعَمُلُهوََمْناَلیََتَقبَُّلاهللَّ ُِمْنُهوَرَِضَيَعْنُهَفُهَوالُْمْخلُِصوَإِْنَقلَّ الرَِّضاَفَمْنتََقبََّلاهللَّ

َوإِْنَکُثَرَعَمُلُهاْعِتَباراًبِآَدَمعَوإِبْلِیس...،مجلسی،محمدباقر،بحاراالنوار،)تهران،اسالمیه،مکرر،
مختلف(ج67،ص245.

4-1389/3/13،دیداربامداحان.
5-بهشتکافی،ترجمه،روضهکافی،حمیدرضاآژیر،)قم،سرور،1381ش،اول(ص179.

6-عالمهطباطبایی،سیدمحمدحسین،تفسیرالمیزان،ج15،ص218.

انتظار فرج و اعتقاد به مهدویت عالوه بر ابعاد منطقی، فکری و استداللی بسیار 
بارز - آن دارای جنبه های عاطفی، معنوی و ایمانی عمیق و بسیار مهمی 
است و امید ناشی از ایمان و اعتقاد به وجود منجی، همواره سرمایه عظیم 

حرکت های بزرگ در جوامع اسالمی و شیعی شده است.
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الف( قدرت ملی و اقتدار ملی

قدرترابهطورســادهحــدتواناییکنترل
دیگران،بــهطوریکهعملــیراکهازآنان
خواستهشــدهانجامدهند،تعریفمیکنند
ومفهومسیاسیآنعبارتستازاستطاعت
،توانایییاقابلیتیکهبــهدارندهآنامکان
تاثیرگذاریبررفتارسایربازیگرانرادرجهت

اهدافشمیدهد.
قدرتملیدرمناسباتبینالمللیعبارتست
از؛توانایییککشــوربهعنوانیکبازیگر
بینالمللیدراســتفادهازمنابعمحسوسو
نامحســوسوامکاناتملیبرایتحتتاثیر
قراردادننتایجرویدادهــایبینالمللیدر

جهتخواستهیخود.

اماقدرتکاربردیکــهفراترازجنبهیزور
واجباربرخــوردارازعمقمردمی،پایداری
وپشــتوانهیحقوقیوقانونیاستاقتدار
نامیدهمیشــود.ازنگاهمقاممعظمرهبری
:اقتدارملیدســتقدرتمندیاســتکه
مجموعــهنیروهــایفعالقوایســهگانه
درتشــکیلآنســهمدارندوبایدوظیفه

اقتدار ملی پشتوانه ای 
برای عزت و استقالل

در چند ماهه گذشته يکی از تاکيدات و تذکرات مکرر رهبر فرزانه  ی انقالب اسالمی ضرورت افزايش اقتدار ملی 

دکتر رسول سنائی راد

بود که در جمع های متعدد به زبان های مختلفی بيان شده است در همين حال معظم له پنهان و آشکار از عدم توجه 
و باور مسئوالن به اين مهم نيز گاليه مند هستند که مورد اخير آن در نيروی هوافضا سپاه و فرماندهان آن بود که 
به توجه نکردن برخی مسئوالن به پيام اقتدار و توانايی درونی کشور اشاره فرمودند: متاسفانه در برخی از بخش ها 

مديران ما اين پيام را درک نمی کنند.
از اين رو تبيين موضوع و مطالبه گری يکی از وظايف جريان واليتمدار برای فضاسازی به نفع اين راهبرد رهبری معظم انقالب است که 

قبل از آن مستلزم شناخت چرايی و چيستی آن می باشد. اين نوشتار بدنبال ارائه چنين شناختی است.
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خودشانراباشجاعتواقتداروامیدوبدون
رودربایستیوباهمکاریکاملانجامدهند.
نکتهیمهماینکهمعظمله»احساساقتدار«
رابااهمیتترازنفس»اقتدارملی«دانستهواز
مسئوالنمیخواهندتابهگونهایعملکنند
کهمردماحساساقتدارکنند.چراکهممکن
استملتیدرعالمواقعمولفههایاقتداررا

داشتهامااحساسآنرانداشتهباشند.

ب( عوامل پدیدآورنده یا مولد قدرت

مقاممعظمرهبریدرفرمایشــاتنوروزی
خودبهســهعاملمولدقــدرت،یعنی1-
فرهنگ،2-اقتصاد،3-علموفناوریاشاره
دارنداماازآنجاکهماهیتقدرتتحولیافته،
زمینههاوعواملدیگریهموجودداردکه
اشارهبهاینعواملسهگانهازبابتمرکزو

اولویتگذاریاست.
درکنــارعواملفوقبایدبــهعواملدیگری
مثل1-موقعیتجغرافیایی2-جمعیتیا
عاملانســانی3-منابعطبیعی4-روحیات
وخصوصیــاتملی5-آمادگــینظامی6-
ایدئولــوژیواختالفاجتماعینیزاشــاره

داشت.
مقاممعظمرهبریعالوهبرعواملمولدقدرت
بهزمینههانیزاشــارهدارنــدومیفرمایند:
»اقتدارملیهــمزمینهنظامــیدارد،هم
زمینهیاقتصادیدارد،همزمینهیسیاسی
دارد،همزمینهیسازمانیدارد.درهمهی
زمینههامسئوالنمیتوانندکاریکنندکه

ملتاحساساقتدارکند.«
طبیعیاستدرزمینهسازیبیشتریننقش
رامسئولیندارندوازاینرومدیریتجهادی

همبهتولیدقدرتملیپیوندخوردهاست.
امــادراینبیــان،فرهنــگوزمینههای
فرهنگیبسیارمهمتراستچراکهفرهنگ
مولدنگــرش،جهتگیریوباوراســتو
میتواندبهتمامجامعهجهتدهندهباشد.

ج( کارکرد اقتدار ملی

اقتدارملیدرنگاهکالن،جایگاهکشورهارا
درسلســلهمراتبقدرتجهانییاسیستم
ژئوپلتیکمنطقهایتعیینمیکندومیتواند

کارکردهایزیرراداشتهباشد:
1-برخــورداریازموضعیفعالومبتکرانه
درتصمیماتجهانیومنطقهایوپیشبرد

اهدافومنافعملی.
2-فراهمســاختنموقعیتالگوییوالهام

بخشیبهسایرکشورها.
3-دفاعازاستقاللومجبورنبودنبهپذیرش

سلطهواستیالیسایرقدرتها.
4-امکانپیشرفتوتوسعه
علیرغــموجــودرقابتهاو
کارشکنیهایسایرقدرتها.
ازاینرواستکهگرچهدر
نگاهدینیقدرتملیابزارو
وسیلهایبراینیلبهاهداف
بلنــدومتعالیبهحســاب
میآیدوچنیننقشیازآن
موردانتظاراست،اماگاهی
خــودهدفنیزبهحســاب
میآید.چراکــهدرصورت
تامینقدرتملی،مهمترین

واساســیترینوســیلهحفظموجودیتو
تامیناهدافومنافعملیکشورودستیابی

بهحقوقمسلمنیزفراهممیآید


در چرایی قدرت ملی:

استحکامبخشیبهســاختدرونیقدرت
ازنگاهرهبری،امکانعبورازشــرایطفعلی
کشوررادرآستانهیورودبهپیچسرنوشت
ســازتاریخیفراهممیآورد.درحالحاضر
جمهوریاســالمیباچندمسالهوموضوع

راهبردیمواجهاست:
1-مذاکراتهستهایکهطرفاصلیدنیای

استکباربهسردمداریآمریکااست.

2-وجودتهدیدوشرایطتحریمعلیهکشور
کههدفاصلیآنواداشــتنکشورمانبه

تسلیموسازشمیباشد.
3-ضرورتپیشرفتوالگودهیبهملتهایی
کهبیداریاسالمیراتجربهکردهونیازمند
داشتنالگوییعملیبرایادارهیکشورهابه

طورمستقلهستند.
چنینشرایطیبرایدنیایاستکبارنیزتعیین
کنندهوسرنوشتسازبهحسابمیآیدولذا
تالشمیکندتمامزوروقدرتخودرابرای

تغییرمعادلهبهنفعخویشبکارگیرد.
ازاینروفلسفهشعارسالازنگاهرهبرمعظم
انقالببسیارشــفافوگویا
استوایشانبهطرقیاعالم
فرمودهاند،»حرفمندریک
جملهعبارتاســتازاینکه
ملتایــرانبایدخودراقوی
کنداینحرفمناســت.«
چراکهازنگاهراهبردیمعظم
له»اگرملتیقوینباشــدو
ضعیــفباشــدزورخواهد
شــنفت،بهاوزورمیگویند.
اگرملتیقوینباشــد،باج
گیــرانعالــمازاوباجمی
گیرند،ازاوباجمیخواهنــد،اگربتوانندبه
اواهانتمیکنند.اگربتوانندزیرپااورالگد
میکنند.طبیعتدنیایــیکهباافکارمادی

ادارهمیشودهمیناست.«
جمعبندیاینفرمایشاتایناستکهاگر
میخواهیمزورنشنویمبایدقدرتمندشویم.
حتیاگراصلیترینمساله،دیپلماسیومذاکره
همباشــد،دراقتداروقدرتداخلیمعناپیدا
میکنــدولذاامامخامنهایبهخوبیاشــاره
میفرمایندکه»بادركحقیقتاتکابهنیروی
داخلیمیتوانفهمیدچراآمریکاوقدرتهای
دیگربهمعنایجامعکلمهونهفقطنظامی،

هیچغلطینمیتوانندبکنند.«

انتظار ظهور، اشتیاق 
انسان های صالح برای 

گسترش عدالت است.

اگر می خواهیم زور نشنویم 
باید قدرتمند شویم.

اگر اصلی ترین مساله،  حتی 
دیپلماسی و مذاکره هم 
اقتدار و قدرت  باشد، در 
داخلی معنا پیدا می کند
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تاریخ اسالم

درشــمارهقبلدرمورد
جنگخندقویااحزاب
کهمهمتریناتفاقسال
پنجــمهجرتاســت
مباحثــیعنوانشــد.
درسالششمبیشترینســرایارخدادهاست
کهدرسالهايقبلازآنبهاینمقدارسریه
نداشتیموليدرمطالبخودبههیچیکازاین
سریههابحثنخواهیمکردچونجزءحوادث
مهمنیستندچونمسائلمهمترياست-اگر
عالقهداشتیدخودتانواردتاریخشویدوبررسی

ومطالعهکنید.
ذکرکردیمیکیازمهمترینحوادثسالدوم
هجرتغزوهبنيقینقاعودیگريجنگبدرو
جریانتغییرقبلهبود.البتهدرسالدوممسائل
دیگريهمرخدادهمثلازدواجحضرتعلي)ع(

وحضرتزهرا)س(.
درسالســومهجرتمهمترینحادثهآنرا
جنگاحددانستیم،درموردسالچهارمغزوه
بنينظیرودوحادثهتبلیغيبئرمؤنهوسریه

رجیعراذکرکردیم.

سالپنجمهجرتمهمترینحادثهراجنگ
احزابویاخندقوبهدنبالشغزوهبنيُقریظه

دانستیم.
بهلحاظتاریخیدرســالششمهجرتوقایع
مهميداریم.بعضيازاینسالهایکاسمي
دارندمثالسالهفتمراسنهالستقالبوسال
ششمراسنهالستیناسميگویندشایدوجه
تسمیهنامگذاریسالششمبهایندلیلباشد
کهصلححدیبیهدراینسالرخدادهاست.بعد
ازاینصلحدهسالهبودکهمسلمانانیکآرامش
نســبيپیداکردندوازتعرضهاوتعديهاي
کفاررسمایکقدريراحتشدندواینواژهاز
انساستچونباعثشدهمسلمانانباهمبه

راحتيوآرامشومحبتيبرسند.
حادثهبنيُمصَطلَقجزءمهمترینحوادثسال
ششماستتعدادیازمورخینمثلمسعوديو
واقديوابنسعداینحادثهراسالپنجمذکر
کردهاندولياکثریتمورخینآنرادرشعبان
سالششمهجرتدانستهاند.بنيُمصَطلَقطائفه
وتیرهايبودندازُخزاعهکههمجوارقریشيها
زندگیمیکردندورئیسيداشتندبهنامحارث

تاریخ تحلیلی اسالم 
قسمت دهموقایع سال ششم هجرت

محمد قهرماني

ابنابــيزرار،ویبهتحریکبعضــيهاویابه
تعبیريحمایتهايکاذبيکهبعضيافرادازاو
ميکردندعدهايراجمعآوريکردوازبعضي
قبایلوطوایفهماستمدادجستونیرویيرا
فراهمکردبراياینکهباپیامبرومسلمانانبجنگد.
قبائلوافرادیکهاعــالمحمایتکردهبودند
هنگامیکهجنگشروعشداوراتنهاگذاشتند
لذااینجنگیکجنگشــدیدوخطرناكو
جدينبودهاست.پیغمبروقتيازنیاتآنها
مطلعميشودسپاهيفراهمميکندوراهمي
افتندتاباآنهابجنگند،مينویسندرسولخدابا
یارانشتامنطقهايبهنامُمَریسیعجلوميروند
دراینجاخیمههارازدهوآمادهنبردميشوند
وقتيدرگیريرخميدهدحتییکنفرازقبیله
بنيُمصَطلَقنميتوانندفرارکنندوهمهرامي
کشندویااسیرميکنند.ازمسلمانانفقطیک
نفربهنامهشامابنُسبابهکشتهميشودواین
جنگبهصورتخاصنبودهوليبهخاطرمسائل

جنبياشمطرحشدهاست.
ازحوادثمشــهوريکهبعــدازحادثهبني
ُمصَطلَقدرسالششمرخدادهاستدرگیري
َجحجاحابنمســعودکهازمهاجریناستبا
ِســنانابنمالککهازانصاراستميباشد،
ایندرگیريبرســربرداشتنآبازآبگاهبین
َجحجاحوِســنانرخميدهدِسنانازانصار
کمکميطلبدوَجحجاحازمهاجرین،اوسیان
وخزرجیانبهکمکِسنانميآیندوعدهاياز
مهاجرینمکههمبهکمکَجحجاح،شمشیرها
کشیدهميشودواحتمالداردکهنبردهمرخ
دهد،درایندرگیريَجحجاحکهازمهاجرین
استبهسروصورتِسنانميزندومجروحش
ميکندمنتهيبعدباوساطتعدهايازبزرگان

وبارضایتِسنانقضیهتمامميشود.
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خبرایندرگیريبهگوشعبداهللابنابيمي
رســداوازاینکهیکمهاجریکانصارراکتک
زدهوبعدهمانصاريگذشتکردهاستسخت
خشمگینوناراحتميشــودوجملههایي
ميگویدکههمهمفسرینومورخینآنرانقل
کردهاند.ابنابیمیگوید»حقماناستباید
تويســرمانهمبزنندماهمهچیزمانرادر
اختیارآنهاگذاشتیمحاالاینقدرشناسيآن
هاستکهدرشهرخودمانتويسرخودمان
بزنندوصدایمانهمدرنیایدوَمَثلماواینها
ضربالمثلمعروفعرباســتکهميگوید
سگتراچاقکنتابخوردت!بهخداقسموقتي
برگردمبهمدینــهمهاجرینراازمدینهاخراج
خواهمکردچونپرروشدهاندوبعدخطابمي
کندبهیکسريازانصارکه»اگرشمابهرسول
خداانفاقنميکردیدمردمازدوراومتفرقمي
شدندمسئلهتمامميشــد«.زیدابنأرَقماز
انصاروجواننابالغياستواگرچهازانصاراست
اماطاقتحرفهايعبداهللابنابيرانداردبه
نزدپیغمبرميایدوخبرميدهدکهعبداهلل
ابنابيچنینحرفهایيزدهاست.پیغمبراز
اینکهاوداردبینمهاجرینوانصارنفاقایجاد
ميکندومسائلقوميوقبیلهايرازندهمي
کندسختناراحتميشونددستورميدهدکه
زودترازمدینهبروند.أُسیدابنُهزیربهپیامبر
ميگویدچرااینوقتوپیامبرهمقضیهعبد
اهللابنابيراميگویندواوميگوید»عبداهلل
قبلازاینکهشمابیاییدبهمدینهبرايخودش
مقاميداشتهوفکرميکردهکهقراراسترهبر
مدینهشــودوحاالميپنداردکهشمااورااز
مقاموشوکتشپایینآوردیداوحقیروکوچک
استوشمابزرگیدوبخششازبزرگاناست.«
عبداهللابنابيهمميآیدنزدپیامبروميگوید
کهزیدجواناستوبهحرفشگوشنکنیدو
منچنینحرفيرانزدهامودروغاستوقسم
همميخوردوعدهايازانصارهمجانبعبداهلل
را-کهباالخرهازبزرگانمدینهبوده-ميگیرند
وميگویندالبدزیدچونبچهاستخوبحرف

عبداهللرانفهمیدهواشتباهبرداشتکردهاست.
شهادتجمعيازانصاروقسمخوردنخودعبد
اهللکاررابرزیدتنگمــيکندواوراهمالبته
شماتتميکنندکهتوچرااختالفایجادمي

کنيوخاطرپیامبررامکدرميکني؟
خداوندنميپســنددکهیکجوانباایماناز
رويایمانشچوننتوانستهحرفهايبدآن
هاراتحملکندبینمردمســرافکندهشودو
چندآیهازآیاتسورهمنافقینبرايدفعتهمت
اززیدابنأرقموبرايصدقگفتاراوواینکهعبد
اهللابنابيچنینیاوههایيراجاريکردهنازل
ميشــود.ازقولعبداهللابنابيدرآیه8مي

فرماید»اگــربرگردیمبهمدینه
ماعزیزهااینذلیالنرابیرون
ميکنیم1«ودرآیهقبلهم
کهآیه7استميفرمایدکه
»منافقینميگویندکهانفاق
نکنیدبهآنهاکــهازاطراف
رسولخداپراکندهشوند2«.
پسازنزولاینآیاتمسئله
روشنميشودکهعبداهللابن
ابياینحرفهارازدهاســت
وزیدابنأرقــمازآنمهلکه
نجاتپیداميکند.بعدازنازل
شــدناینآیاتعبداهللابن

ابيپسریداردبهنامعبداهللکهازافرادبسیار
باایمانوشــاخصهمهستوميآیدپیش
پیامبر)البتهبعدازشــنیدنحرفُعمرکهبه
پیامبرگفتهاگراجازهدهیدعبداهللابنابيرا
بکشموپیامبرهمفرمودهباشندنه!اگربناباشد
یارانخودمانرابکشیممردمخواهندگفتاوبه
اصحابخودشهمرحمنميکندومابااومدارا
ميکنیم(وميگویدکهاگرقرارباشدکسياو
رابکشدمناینکارراميکنموانقدرکهمن
بهاومهربانيکردمکسينکردهوميترسماگر
کسيدیگراورابکشدمننتوانمقاتلپدرمرا
ببینمکهدرمیانمردمزندگيميکندوعکس
العملينشاندهم،پیامبربهویميفرمایند

کهمابااومداراميکنیم.بعدهاپیامبربهعمر
ميگویندکهیادتهستگفتيعبداهللابن
ابیراميخواستيبکشي؟اگرمنآنزمانبه
تواجازهميدادمبــهخاطراحتراميکهاودر
بینمردمداشتهآنهامرامالمتميکردند
امااالنکارهایيميکندکهخودمردممدینه
هماوراسرزنشميکنندوحتيخودشانهم
حاضرنداورابکشندوماهیتاودرطياینسال

هاخودشرانشانداد.
بیشترآیاتسورهمنافقیندربازگشتازغزوه
بنيمصطلقدرهمینمقطعنازلشدهاست
یعنيدوســهروزبعدازدرگیريبرسرچاه
آب.بهلحــاظاهمیتقرارداد
صلححدیبیهوبیعترضوان
پرداختنبهحوادثســال
ششــمرابههمیــنمقدار
اکتفامیکنیمودرشماره
آتیمطالبراپیراموناین
موضــوعپیمــیگیریم.

والسالم.


1-یَُقولُوَنلَئــنرََّجْعَناإِلی
ِمنَها االََعزُّ الَْمِدیَنِةلَُیْخِرَجنَّ
ُةَولَِرســولِِهَو ِالِْعزَّ َوهللَّ االََذلَّ
الُْمَنِفِقیَن لِلُْمْؤِمِنیَنَولَِکنَّ
الیَْعلَُموَن)8(آنها)پنهانی(میگوینداگربه
مدینهمراجعتکردیــمالبتهباید)یهودیان(
اربابانعزتوثروتمسلمانانذلیلراازشهر
بیرونکنندوحالآنکهعزتمخصوصخداو
رسولواهلایماناستولیکنمنافقانازاین

معنیآگاهنیستند)8(.
َِّذیَنیَُقولُــوَنالتُنِفُقواَعلیَمْنِعنَد 2-ُهُمال
َِخَزائُنالسَمَوِتَو َِحتییَنَفضواَوهللَّ َرسوِلاهللَّ
الُْمَنِفِقیَنالیَْفَقُهوَن)7(اینهاهمان االَرِْضوَلَِکنَّ
مردمبدخواهندکهمیگویندبراصحابرسول
انفاقمالمکنیدتاازگردشپراکندهشونددر
صورتیکهخداراگنجهایزمینوآسمانهااست

لکنمنافقاندركآننمیکنند)7(.

عبد اهلل قبل از اینکه شما بیایید 
به مدینه براي خودش مقامي 
داشته و فکر مي کرده که قرار 
است رهبر مدینه شود و حاال 
مي پندارد که شما او را از مقام و 
شوکتش پایین آوردید او حقیر 
و کوچک است و شما بزرگید و 
بخشش از بزرگان است

برای ظهور مهدی موعود - ارواحنافداه - 
زمینه باید آماده بشود و آن عبارت از عمل 

کردن به احکام اسالمی و حاکمیت قرآن و 
اسالم است.
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گزارش هیأت

بيستمين همايش سراسری خواهران پيروان عترت هيأت رزمندگان 
اسالم؛ روزهای سوم تا پنجم ارديبهشت ماه 1393؛ با محوريت و اهداِف 
نقش هيأت های پيروان عتــرت در تحقق فرامين مقام معظم رهبری 
)دامت برکاته(؛ راهکارهای هيأت های پيروان عترت در گسترش فرهنگ 
فاطمی؛ روش های ترويج مفاهيم قرآن کريم در هيأت های خواهران؛ 

اثرات دنيای رسانه در مناسبات خانوادگی و آسيب شناسی وضعيت 
کنونی هيأت ها، راهکارها و نحوه ی جذب مخاطب در شهر مقدس قم 

برگزار شد. 
آنچه در اين نوشتار آمده است؛ خالصه ای از سخنرانی های اين همايش 

می باشد.

بیستمین همایش سراسری خواهران پیروان عترت 
در قم برگزار شد

چهارشنبه  1392/2/3
حجت االسالم والمســلمين رفيعی: 
پيامبر اکرم)ص( بزرگترين مدير و 

رهبر جهان اسالم است.
حجتاالسالموالمسلمینرفیعیدکترای
علوموحدیث،خارجوفقهواصولومسئول
نهادنمایندگیمقاممعظمرهبری)حفظه
اهلل(؛بابیانصحبتهاییپیراموناخالق
هیأتداریبهمراتبیازموارداخالقاشاره

کرد.
ایشــانباتوجــهبهابعادیازشــخصیت
پیامبراکرم)ص(بهشــرححدیثیاشارهو
اخالص،رعایتاعتــدالدررفتار،عدالت
درشــادیوغم،برقراریپیوندوارتباطبا

دیگران،بخشش،انفاق،اعطابهمحرومین،
تفّکردرســکوت،عبرتدرنــگاه،ذکردر
کالمراازویژگیهایپیامبراعظم)ص(به
عنوانبزرگترینمدیرورهبرجهاناسالم

دانستند.
دکترعالسوندخطاببهمسئولینهیئات:
تــاتراکمدانشصورتنگیــردواطالعات
منســجمیپیدانشــود،نمیتوانیدصحنه

گردانیکجریاناجتماعیبشوید.
سرکارخانمدکترعالسوند؛استادحوزهو
دانشگاهدررشــتههایفقه،اصول،فلسفه
وکالموهمچنینعضودفتــرمطالعاتو
تحقیقاتزنانحوزهعلمیهقم؛درموضوع
نقشدنیایرسانهدرمناسباتخانوادگی؛

بهسبکزندگیغربیومعرفیانواعخانواده
هادرزندگیامروزوخطراتناشیازتغییر
هنجارهایجوامعشــرقیودینیازجمله

ایرانبهتبعیتازدنیایغربپرداخت.
ایشــانبامطرحکردناینمسئلهکهابزار
اینتغییررسانههاهســتند؛عنوانکرد:
متفکرانوجامعهشناسانغربی،درتالش
اندچارچوبخانوادهراازشکلطبیعیآن؛
کهبصورتپدرومادروفرزنداناســتبه
اشــکالدیگرازجمله،باهمباشیهاوهم
جنسگراییهاتعمیمدهند.دکترعالسوند
باذکرایننکتهکــهتغییراتدرهنجارها؛
بدلیلپشوانهایکهازسویقواعدحقوقی
برایآنها،تأمینمیشود،اجتنابناپذیرشده
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است؛گفت:باتوجهبهتهاجمهایصورت
گرفته،امروزدرجامعهیایران،نمیتوانیم
مطمئنباشــیمکهتاابدفضایخانوادهبه

شکلسّنتیباقیبماند.
ویبااشارهبهضرورتارتقاءآگاهیعلمی
درمسئولینهیئات؛بهذکرمنابعیازکتب،
سایتهاواطالعاتپرداختوعنوانکرد:
تــاتراکمدانشصورتنگیــردواطالعات
منســجمیپیدانشــود،نمیتوانیدصحنه
گردانیکجریاناجتماعیبشــوید.آنچه
امثالبندهدرکمترازیکساعتیابیشتر
عرضمیکنیم،چندانافاقهایبرایکمک
بهرفعنگرانیهایشــمانمیکندبنابراین
نیازهستکهشمابهعنوانمسئولهیأت؛

مطالعاتتانرابهطورمنسجمباالببرید.
حجتاالسالموالمســلمینمهدیطائب:
امروز؛مسئولیتزنانبازگشِتبهخوداست.
حجتاالسالموالمسلمینمهدیطائبدر
مبحثزنانعاشــوراییبهمسئولیتزنان
درخانهاشارهوبیاننمود:امروزمسئولیت
زنانمابازگشــتبهخوداستومنظوراز
آنرسیدنبهابعادیازشخصیتحضرت
زهرا)س(است.ایشانبهفداکاریحضرت
خدیجه)س(درتاریخاسالماشارهکردهو
آنراآزمونیمیانغناوفقردانستوبهبیان
سختیها،مسئولیتهاومصائبواردهبر
حضرت)س(ازآغازکودکیتاپایانزندگی
پربرکتایشــانپرداخت.پرسشوپاسخ
بهشبهاتوبرخیمسائلروزپایانبخش

سخنانایشانبود.
مجتهــدهزهرهصفاتی:مســئولینهیأت
رزمندگاناسالم؛بایدالگویعملیاخالق

باشند.
بانومجتهدهزهرهصفاتی؛باصحبتهایی
پیراموننقشواهمیتهیئاتخواهراندر
مجموعهیهیأترزمندگاناسالم،بهبیان
نکاتیدربارهیویژگیهایمسئولهیأت
پرداخت.ویبابیانروایتیازامامصادق)ع(
که:»ُکونُواُدَعاًةلِلَنّاِسبَِغْیِرأَلِْسَنِتُکْم.اگر
میخواهیدمردمراهدایتکنیدودرمسیر

وطریقاسالمقراردهید،بغیراززبانآنهارا
بخوانید.«متذّکرشد:شما،مسئولهیأت
رزمندگاناسالمبعنوانیکتشکلدینیو
مؤثرهستیدلذاوقتیدیگرانکنارتانقرار
میگیرند،بایســتیبهگونهایعملکنید
کهآنهاازمنــش،رفتار،تعاملاخالقیتان
بامســائل،آرامشوطمأنیه،نیکوبرخورد
کردنبادیگران،جذبهیأتشوند.بایستی

الگویعملیاخالقباشید.

پنج شنبه – 1393/2/3
دکتر يداهلل جوانی:هيــأت ها بايد 
مدافع جبهه ی حق و مبّلغ ديدگاه 

های واليت باشند.
سردارسرتیپدومپاســداریداهللجوانی
تحلیلگرمسائلسیاسی؛بااشارهبهبیانات
مقاممعظمرهبری)دامتبرکاته(دردیدار
بااعضایهیأترزمندگاناســالممبنیبر
سکوالرنبودنهیأتبهتوضیحفرمایشات
معظملهپرداخت.ویبابیاناینمطلبکه
شــاخصاطاعتازخداوندمتعال؛تبعیت
ازرســولخدا)ص(وشــاخصاطاعتاز
رسولاهلل)ص(،تبعیتازائمهوپیشوایان
دین)علیهمالسالم(اســت؛معیاراطاعت
ازخدا،رســولخداوائمهیاطهار)علیهم
السالم(رادرعصرحاضر؛تبعیتازولیفقیه
دانست.جوانیبابیاناینکهامامخمینی)ره(
براینباوربودندکهآمریکاهیچغلطینمی
تواندبکند،افزود:باوجوداینآموزهیمهم
وحیاتیهنوزهمبرخیازسیاســتمداران
ســعیدارندباآمریکادرتعاملباشــندو
نظرشــانبرایناســتکهآمریکایکیاز
حکومتهایقدرتمندجهاناستکهباید
بهآناهمیتداد.سردارجوانیباذکراین
نکتهکهحقنوراستوباطلظلمت؛بیان
نمود:اگرمیخواهیمنورجهانگیرشــود
بایدمدافعجبههیحقباشــیم.هیأتها
کهصاحبمنبروتریبونهستند؛بایدمبلّغ
دیدگاههایوالیتباشــند،بهاینمعناکه
بهشکلمســتدل،منطقیومعقولمرّوج

گفتمانوالیتفقیهگردند.
ویدراینراســتانقشــهیراهرا؛شعاری
دانستکهدرنوروزهرســالتوسطمقام
معظمرهبری)حفظهاهلل(بیانمیشودو
تبدیلاینشعاررابهگفتمانبهمعناییک
باورعمومیوظیفهتمامیکســانیکهدر

هیئاتهستند،خواند.

آيــت اهلل خاتمی:هيأت رزمندگان 
اسالم؛ شجره ی طيبه ی متولد شده 
ی پس از جنگ و پاسدار فرهنگ 

جهاد و شهادت است.
آیتاهللخاتمی؛امامجمعهیموقتتهران،
ضمنبیاناینمطلبکههیأترزمندگان
اسالم؛شــجرهیطیبهیمتولدشدهی
پسازجنگمیباشــدوپاسدارفرهنگ
جهادوشهادتاستبهتجلیلمقاممعظم
رهبری)دامتبرکاته(درسال92ازهیأت
رزمندگاناســالماشــارهومسئولیتاین
مجموعهرابسیارســنگیندانست.ایشان
درمبحثنقشهیئاتپیــروانعترتدر
نشرمفاهیمقرآنکریم؛بامدنظرقراردادن
آیه54ســورهمائدهبهذکرویژگیهاییاز
جامعهیدینــیپرداختکهموردمحبت
خداوندبودن،کاررابرایرضایالهیانجام
دادن،مهربانینســبتبهیکدیگروتالش
برایجذبحداکثــری،فرهنگانزجاراز
بیگانگانودشمنان،دغدغهیدینداشتن
وجهاددرراهخدا،هراسنداشتنازسرزنش
ها،تولّی-تبّریووالیتمداریازجملهی
اینویژگیهاذکرشد.ایشانباذکرنکاتی
پیرامونوالیتمداریصادقانهوعملیبه
عنوانیکیازمهمترینویژگیهایجامعه
یدینیگفتند:تشّکلیازنگاهمادینیاست
کهوالیتمداراست.هرجمعوهرمسئولی
کهباوالیتباشدمحبوبماستوهرکس
اینچنیننباشد؛حتیاگریکمیلیمتراز
والیتزاویهبگیردازمانیست.مامعتقدیم
محوراعتدالوالیتاســت.والیتمداری

صادقانهوعملی.

اعتقاد به مهدی موعود )عج(، شیعه را تا امروز از آن همه پیچ و خم 
های عجیب و غریبی که در سر راهش قرار داده بودند، عبور داده است 
و امروز بحمداهلل عزت و پرچم سربلندی اسالم و قرآن، در دست شما 

ملت مسلمان و شیعه ایران است. هرجا که چنین اعتقادی باشد، 
همین امید و مبارزه وجود دارد.
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جمعه – 1393/2/5
حجت االسالم و المسلمين زيبايی نژاد: 
هيأت ها برای ســاختن حلقه های 
تخصصی، تالش کنند. امروز شاهد 
متالشی شدن جمعيت های مؤمنين 

هستيم.
حجتاالسالموالمسلمینمحمدرضازیبایی
نژاد؛مسئولمرکزمطالعاتوتحقیقاتزنان
حوزهعلمیهقم؛درمبحثســبکزندگی
اســالمی؛بااشــارهبهبرخیویژگیهای
تفکیکیشــخصیتزنومرددرحوزهی
خانوادهبهروابطوجایــگاهاعضایخانواده
بایکدیگرپرداختهوگفت:خانوادهبهعنوان
جامعهایکوچکجایگاهبســیارحساسی
دارد.اگرمیخواهیمجامعهایدموکراتیکو
نظامیوالییداشتهباشیمبایدابتدادربطن

خانوادهاینگونهعملکنیم.
ویباطرحاینمسئلهکهابرازمحّبتازسوی
مرداننســبتهمسرانشــانوحفظاقتدار،
شخصیتواحتراممردانازسویزنانبهعنوان
الگویرفتاریدرخانوادهیدینیواســالمی
مطرحاست؛افزود:امروزجامعهشناسیوارد
عرصهایجدیدشدهاستکهتحوالتجامعهرا
نهبراساسمفهومطبقه؛بلکهبرپایهیمفهوم
مصرفموردبررســیقرارمیدهدومفهوم
مصرفبهمعنایاقداماتورفتارهایروزمره
یهریــکازمابودهونمایانگرپیاماســت.
لذابایســتیالگوهایمصرفرامتحولکنیم.
ویبابیاناینمطلبکهاحساسغمخواری
برایمردم؛درجامعهیمابهعنوانجامعهای

مذهبیکمرنگشدهوامروزشاهدمتالشی
شدنجمعیتهایمؤمنینهستیم؛متذّکر
شد:هیئاتبایدپرچمدارباشندوبرایاستحکام
پیوندبیناقشــارمختلفمردمبکوشند.وی
خاطرنشانکرد:بایدازکسانیکهذایقههای
نزدیکبهمدارندبرایساختنحلقههاوزیر
شــاخههایتخصصیازجملهدانشجویان،
هنرمندان،پژوهشگران،اصنافو...درهیئات
بهرهگرفت؛هیأتتشکلیمردمیاستکهبه
هیچنهادوسیستمیوابستهنیستومسئولین
هیأتهامیبایستانگیزهیخدماتمردمیرا

درفضایجامعهایجادکنند.

ســردار حســين نجات خطاب به 
مسئولين هيئات خواهران: با حضور و 
مديريتی جهادی؛ روشنگری کنيد.
ســردارحســیننجاتبااشــارهبهتالش
روزافزونغربــیهادرتهاجــمعلیهنظام
جمهوریاســالمیگفت:غربــیهادر3
محورتحریماقتصادی،حجمهیسیاســی
ودیپلماتیک)انزاوایسیاســی(وعرصهی
فرهنگیبرایضربهبهنظاموملّتجمهوری

اسالمیایراندرتالشاند.
ایشانباذکرنمونههاومصداقهایی؛هدف
ازحجمهیفرهنگِیدشمنراتغییرباورها
وانگیزهها،الگویمصرفرسانهایوسالیق
مردمدانســتهوافزود:امروزمتوسطرشد
مصرفماهوارهدرخانههــایایرانیبه65
درصدرســیدهکهازحدود2000شــبکه
یدریافتیدرایران؛152شــبکهبهزبان

فارسیاست.حاصلاینکار؛فروریختنقبح
گناهدرنگاهوقلبجوانان،بدبینینســبت
بهنظاموآیندهیکشــورورویآوردنبه
عرفانهایکاذباســت.افزایشروندرشد
مصرفاینترنتواستفادهازفضاهایمجازی
نامناسب،روندروبهرشدطالقوکاهشنرخ
باروریجمعیتازعرصههایتهاجمفرهنگی
جامعهیمابودهکهدشمناننظاماسالمی
رویآنکارکردنــد.ویباتاکیدبرحضورو
مدیریتجهادیباتوّکلبرخداوندمتعال،
صبروبدونناامیدیبهنگامخستگی؛بهبیان
بخشیازبیاناتمقاممعظمرهبری)دامت
برکاته(درحوزهیزنانوخانوادهپرداخته
وباذکراهمیتکارمســئولینهیأتهای
خواهران؛آنانرادرایجادبسترهایمناسب

برایفرهنگسازی؛مسئولدانستند.
ایشانبابیاناینمطلبکهمسئولینهیئات
میبایست؛آســیبهاوعرصههایتهاجم
فرهنگیرابرایخانوادههامشخصکنند؛
خاطرنشانکرد:دربارهیاهمیتحضورزن
درخانواده؛اثرگذارینسلشیعهومسلمان،
اقتصادمقاومتی،بدپوششیهاورویآوری
بهاعتیادناشیازمراجعهبهسایتهایغیر
اخالقیوفضاهاینامناسبمجازیوشبکه
هایماهوارهایبرایمردمروشنگریکنید.
سردارحســیننجاتهمچنینباذکراین
نکتهکه:امروزهرقدمیعلیهوحدتشیعه
وسّنیبرداشتهشود،دردامانآمریکاورژیم
اشغالگرقدستدبیرشدهاستافزود:توجه
بهمرزهایاعتقاداتشیعهوسّنیواحترامبه

اینمرزهادرسخنرانیها،اصلاست.
ایشــانتالشبرایراهاندازیاتاقهایفکر،
جذبحداکثریجوانانوچشــمنداشتنبه
کمکهایغیرمردمیراازوظایفهیئاتدانست.
گفتنیاستبهرهگیریازمحضرآیتاهلل
مکارمشیرازی؛زیارتحرممطهرحضرت
فاطمهیمعصومه)س(؛مســجدمقدس
جمکران؛برگزاریمسابقهیکتابخوانیاز
کتابارزشمندانسان250سالهوتقدیراز7
هیأتنمونهیمراکزاستانهاازدیگربرنامه

هایاینهمایشبود.
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 عزاداری و مديحه سرايی شرعی :
درمراسمعزاداریواعیادالزماستنکاتزیررعایتشودوااّل

فعلحرامصورتگرفتهاست:
1-بایدازکارهاییکهموجبتضعیفدینوسوءاســتفاده
دشمناندینمیشودمثلقمهزنی،پرهیزکردحتیدرخفا

)مسئله1461(.
2-برایبدنضررقابلتوجهنداشتهباشد.)مسئله1462و

)1460
3-ازدروغگفتنونســبتناروادادنبهساحتائمه)علیهم
الســالم(وبزرگاندینییاروضههایدروغپرهیزشود،مگر
اینکهبهزبانحالوبهحســببرداشتمتکلمباشدوعلمبه

خالفبودنآننداشتهباشد.)مسئله1446(
4-موجباذیــتومزاحمتبرایدیگراننگردد.)مســئله

1448و1447(
5-نبایدباموسیقیحرامیاخواندنیهمراهباشدکهمناسب

مجلسلهوولعب،یامهیجشهوتاست.
6-عزادارییاشادی،همراهباکارحرامدیگرینباشد،مثل

ایجادمزاحمتبراینمازگزارنمسجد.)مسئله1442(
7-خالفمقرراتعملنشود.

 مسئله : 
1-اگرمراسمشبیهخوانیمشتملبردروغ،مستلزممفسده
یاگناهوموجبتضعیفدیننباشــد،اشکالندارند،امابهتر
اســتکهبهجایآن،ازمجالسوعظوارشادوذکرمصائب

حسینی)ع(بهرهبرد.)مسئله1440(
2-اگرچهاقامهمراسموشعائردینیدرزمانهایمناسبجزو
مستحباتمؤکداســت،ولیواجباستبرگزارکنندگان،با
کمکردنصدایبلندگویاتغییرجهتآن،ازمزاحمتوآزار

همسایگانبپرهیزند.)مسئله1447(
3-اگرقمهزنیدرعزاداریائمه)علیهمالسالم(موجبمرگ
شخصشــود،درصورتیکهازهمانابتداخوفخطرجانی
داشته،امادرعینحالاینکاررامرتکبشودومنجربهفوت

اوشدهاست،حکمخودکشیرادارد.)مسئله1456(
4-اموالوهدایایمردمیبهعزاداری:

الف(درنوعمصرفآنبهمســئولهیاتیاحسینیه،اختیار
کاملدادهشدهباشدطبقاختیارتامدرعزاداریمصرفمی

شود.
ب(موردشخصیباشــد)مثاًلهزینهچای،هزینهمداحو...(
فقططبقموردمصرفبایدهزینهشودواگراموالیباقیماند
ومصرفنمیشود،درصورتیکهاختیارتامدرمصرفنداشته

باشند:

1(دسترسیبهاهداکنندهدارندبایدازصاحبانآنهااجازهو
رضایتبگیرندتادرمــوردیکهمدنظردارند،مصرفکنند.

)مسئله1454و1453(
2(دسترســیبهاهداکنندهندارندبایدآنراصدقهدهد،مگر
آنکهیقینکنددرموردمخصوصیراضیبهمصرفاستکه

دراینصورتبایددرهمانمسیرصرفشود.

  تهیهوتنظیم:حجتاالسالموالمسلمیناسماعیلسعادتنژاد

احکام فقهی
احکام فقهی احيای مناسبتهای مذهبی در فتاوای مقام معظم رهبری امام خامنه ای مدظله العالی

برگرفتهازاجوبةاالستفتائات
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رئیس سازمان اوقاف:

تالوت قرآن در ابتدای مراســم برای 
ترويج فرهنگ قرآنی کافی نيست

نمایندهولیفقیهورئیسسازماناوقافوامور
خیریه،فلسفهقرآنرادرتدبرآیاتنورانیآن
دانستوگفت:تالوتقرآندرابتدایمراسم

برایترویجفرهنگقرآنیکافینیست.
حجتاالسالموالمسلمینعلیمحمدیسیرت،

بيستمين همايش سراسری مديران هيات رزمندگان اسالم  روز جمعه 
19 ارديبهشت   با حضور 400 نفر از مديران هيئات در جوار بارگاه ملکوتی 

ثامن الحجج)ع( به کار خود پايان داد.
اين همايش با موضوعات نقش هيأت ها در حفظ و تقويت روحيه جهادی 
و زنده نگه داشتن عاشورا، نقش هيأت در تبيين گفتمان انقالب و رهبری 
و نقش اسالم سياسی، چگونگی ترويج معارف دينی و قرآنی در جامعه 
توسط هيأت ها، بررسی تحوالت جهان اسالم و نقش جمهوری اسالمی 
در اين تحوالت با حضور و سخنرانی اساتيد حوزه و دانشگاه برگزار شد.

آيت اهلل کاظم صديقی )امام جمعه موقت تهران( ، آيت اهلل سيد احمد 

علم الهدی امام جمعه مشهد، حجج اســالم عليرضا پناهيان ، علی 
محمدی سيرت )رييس سازمان اوقاف و امور خيريه( ، مهدی ماندگاری، 
ميرزامحمدی و دکتر رحيم پور ازغدی، دکتر مقدم فر از جمله سخنرانان 

اين همايش بودند.
بيستمين همايش سراسری هيات رزمندگان اسالم روزهای هفدهم ، 
هجدهم و نوزدهم ارديبهشت ماه در مرکز تداوم آموزش امام رضا )ع( 

مشهد مقدس برگزار شد.
خالصه ای از  بيانات تعدادی از سخنرانان همايش آورده می شود.

بیستمین همایش سراسری مدیران هیات رزمندگان 
اسالم در مشهد مقدس برگزار شد



خرداد93 47خرداد4693

ماهنامهفرهنگيهیأترزمندگاناسالم

گزارش هیأت

نمایندهولیفقیهورئیسسازماناوقافوامور
خیریهدربیستمینهمایشسراسریهیات
رزمندگاناسالمدرمشــهدمقدس،بااشاره
بهویژگیهاییکمسلمانواقعی،صداقت
وراســتگویی،خوفازگناه،رعبداشتناز
پرهیزگار،تمســکجوییدرنماز،بخشیدن
جانومالدرراهدین،روزهوصدقه،تالوت
قرآنوداشتنمحاسناخالقیراازجملهاین

ویژگیهابیانکرد.
رئیسسازماناوقافوامورخیریه،تنهااکتفا
کردنبهتالوتقرآندرابتدایمراسماترا
برایترویجفرهنگقرآنیناکارآمددانســت
وادامهداد:حتیدرشــبقدرکهشبنزول
قرآناســت،اینبرنامهزندگیغریباست،
لذابایدتالوتوتدبردرقرآندرهمهمحافل

گنجاندهشود.
ویبابیاناینکهپیامبر)ص(تأکیدمؤکدبر
تأملوتدبردرقرآنکریمداشــتند،اضافه
کرد:متأسفانهمسلمانانبهسفارشایشان
توجهوعمــلنکردندوحققــرآنآنگونه
کهبایدبهجاآوردهنشــدهاست.نماینده
ولیفقیهدرسازماناوقافوامورخیریهبا
تأکیدبراینکهقرآنبایدمحوراصلیمحافل
ومجالسقرارگیرد،گفــت:تنهابهتالوت
قرآندرآغازبرنامههااکتفانکنیم،بهحفظ
موضوعیآناهمیــتدهیموازآنچهمورد
نیازجوامعاسالمیاستبهخوبیاستفاده
کنیم.ویباتأکیدبرضرورتبرچیدهشدن
اشعارناپسندونامناســبیکهدرمجالس
ائمه)ع(توســطعدهایازمداحانخوانده
میشــود،گفت:بهجایاینمسئلهتفسیر
آیاتقــرآنبایددراینمحافلگســترش
یابد.رئیسسازماناوقافوامورخیریهبر
ضرورتتوجهبهسخنانرهبرمعظمانقالب
درموضوعاتعاشورا،قیامامامحسین)ع(و
دوریازسکوالرواجرایدرستبرنامههادر
هیئتهایمذهبیتأکیدکردویادآورشد:
بایدسخنانرهبرمعظمانقالبدرخصوص

جلســاتمذهبیوتأکیدبردوریازاشعار
ناپسندنســبتبهائمه)ع(دراینجلسات،

سرلوحهکارهمهمداحانقرارگیرد.

رحیم پور ازغدی: 

تفاوت های هيأت انقالبی و ســکوالر/ 
شيعه آب خوردنش هم سياسی است 

دکترحسنرحیمپورازغدیدرسخنرانی
خوددربیستمینهمایشسراسریهیأت
رزمندگاناســالمگفت:غیرتاجتماعیو
روحانقالبیرابــاکالسودرسنمیتوان
گسترشدادولیشــمادرهیأتمیتوانید
آنرازنــدهنگهداریدونشــردهیدچراکه
راهپیمایی22بهمنوروزقدسازمصادیق
اینغیرتاســتوروحانقالبیمردمیدر
9دی،فتنهســال88رابرچید.دشمناز
غیرتانقالبیمردممیترسدومیخواهد
آنراازمیانبرداردواگراحساسکنددیگر
اینغیرتوجودنداردهیچمانعیدرمقابل
خودنخواهددیدوشــیعهبالعنیزیدبعد
ازآبخوردناینرانشــانمیدهدکهآب
خوردنشهمسیاسیاســت.بعضیهامی
خواهندمرزحــقوباطلرادرجامعهرقیق
کننــدومذهبرابرایاوقــاتفراغتقرار
دهندوبهقولخودشــانحساسیتزدایی
کنندوباتوجیهمذهبیاصالترابرلذتقرار
دهندبرایهمینازعباداتفردیحمایت
میکننددرحالیکهاینکارتفکیکدین

ازسیاســت،اقتصادوفرهنگاست.هیأت
هایانقالبیبایدتوطئههیأتهایسکوالر
راخنثــیکنندوباناامیدکــردنجوانانو
گســترشبیتفاوتیوفرهنگتســاهلو
تسامحلیبرالیستیمقابلهکنند.نبایدمسجد
وهیأترادرعرضدیگرنهادهایاجتماعی
دیدبلکهآنهاشاملهمهنهادهایاجتماعی
هســتندوهیأتســکوالر،نیمهشعبانرا
منهــایعدالتجهانیمــیداندوحضرت
زهرا)س(رامنهایوالیتوامربهمعروفو
نهیازمنکرمعرفیمیکندوانتظارفرجرا
گشایشدرامرخودشمیداندولیهیأت
انقالبیانتظارفرجراانتظارجهادوشهادتدر
نبردجهانیمیداند.مادرعقایدشیعهنباید
حتییکمیلیمترهــمعقببیایمولیباید
همانندامیرالمؤمنینیکحدینگهداریم

تافتنهبهوجودنیاید.
ایشانبابیاناینکهاهلبذلوبخششبودن،
مهربانیبامردم،ارتبــاطبادیگران،حدنگه
داشتنهنگامعصبانیتوخوشیازعالمت
هایشیعهاستوهمچنینازمشخصههای
اوایناستکهدرشادیوغماهلبیتشادو
غمگیناستودرراهآنهاازجانومالشمی
گذرد.والیتدارایدوشرطتقواوعملاست
وامامصادق)ع(دراینبارهمیفرمایدجای
تعجباستازکسیکهمعصیتمیکندولی
ادعاداردکهمارادوستمیداردزیراحقیقت

محبتاطاعتاست.

برای تحقق ظهور امام زمان )عج(، وجود ظلم و جور، شرط 
کافی نیست و وجود انسان های صالح، انگیزه های قوی، 

ایمان های راسخ، گام های استوار و دل های روشن نیز الزم 
و ضروری است.
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 معاون فرهنگی اجتامعی سپاه:

مسئوليت های حاکميتی دولت در عرصه 
فرهنگ قابل واگذاری نيست

حمیدرضامقدمفردربیستمینگردهمایی
مدیرانهیاتهایرزمندگاناســالمسراسر
کشوردرمشــهدمقدس،باتبیینشرایطو
وضعیتفرهنگیکشــوروبرشماریبرخی
ازاهدافعملیاتیدشــمناندرعرصهجنگ
فرهنگــیاظهارکرد:ایــنجنگیکجنگ
تمامعیــاروواقعیاســت.معــاونفرهنگی
اجتماعیسپاهپاسدارانانقالباسالمیضمن
انتقادازسیاســتخصوصیســازیفرهنگ
بهجایمردمیکردنآنگفت:مردمیکردن
فرهنگوواگذاریحوزههــایتصدیگری
دولتبهبخشهایمردمیامریالزموضروری
اســت،امااینبهمعنایخصوصیسازیمثل
حوزههایاقتصادینیستکهصفرتاصدوهمه
مسئولیتهایدولتیوحاکمیتیرابهبخش

خصوصیواگذارکرد.
مقدمفرخاطرنشــانکرد:دولتاســالمی
وظایفحاکمیتیمعینیدرعرصهفرهنگ
داردکهازجملهآن2وظیفهایاستکهجنبه
سلبیوایجابیدارد؛دربعدایجابیحمایت،
پشتیبانیوبسترســازیبرایحضورهرچه
بیشترمردممؤمنوانقالبیدرعرصهفرهنگ
ودرراســتایتقویتجبههفرهنگیانقالب
اسالمیضرورتدارد.دربعدسلبیممیزی
آثاروفیلترینگدووظیفهمهمدولتدرامور
حاکمیتیاســت،عمومدولتهاوواحدهای
سیاسیدردنیااینوظایفرابهنوعیاعمال
میکنند،نبایدسالمســازیفضایفرهنگ
کشوروپاکیزهکردنفکروغذایروحانسانها
بهعنوانمأموریتیمنفــورنزدافکارعمومی
نشاندادهشــود.چطوربرایسالمتجسم
وتغذیهانسانهاکنترل،نظارتوفیلترینگ
داریمامابرایتغذیهفکرچنینامرمهمیرا
زشت،قبیحومنفورمیشماریم.بیشکاین
وظیفه،یکوظیفهحاکمیتیاستوبههیچ

بخشخصوصیباهرگرایشوخطوفکری
نمیتوانواگذارکردوبامقوالتتصدیگری

ومشارکتنخبگانمتفاوتاست.
مقدمفردرادامهبهبررسیراهکارهایمقابله
باجنــگفرهنگیازســویجبههفرهنگی
انقالباســالمیوازجملههیئترزمندگان
اســالمپرداختوگفت:نکتهاولایناست
کهبایدروحیهایجهادیدرعرصهفرهنگ
کشوروهمچنیننیروهایفرهنگیمعتقد
ووفاداربهارزشهایانقالباســالمیشکل
بگیرد.مؤلفهدوممدیریتجهادیاستکه
مخصوصمدیرانومسئوالنفرهنگیکشور
اســت؛ضرورتوجودمدیریــتجهادیدر
عرصهفرهنگیبینمدیرانبیشازضرورت
آندرحوزههایاقتصادیاســت،زیرامادر
کشــورازظرفیتهایفــراوانفرهنگیدر
جبههفرهنگیانقالباسالمیبرخورداریم
امایکیازضعفهایمهماینعرصهضعفدر
مدیریتجهادیعرصهفرهنگبینمسئوالن
ومتصدیاناست.مدیریتجهادینیازامروز
کشــوردرهمهعرصههابودهامــادرعرصه

فرهنگیضروریترومهمتراست.
مقدمفردرادامهبهتبیینبرخیازویژگیهای
مدیرانجهــادیدرعرصهفرهنگپرداخت
وگفت:دشمنشناســیبهمعنــیآگاهی
ازتاکتیکهایدشــمن،عزموایســتادگی
دربرابردشــمن،عقالنیتوتدبیــردربرابر
تهاجمــاتازویژگیهایمدیــرجهادیدر
حوزهفرهنگاست؛مدیرجهادیاهلکارو
تالشخستگیناپذیراست،روحیهخودباوری
واعتمادبهنفــسداردوازولیحقورهبرو
فرماندهخودتبعیتمیکند.ویخاطرنشان
کرد:مدیرجهادیحوزهفرهنگهمچنینبه
علمروزمجهزاستوعالوهبرتکلیفمداری
بهاثربخشبودنفعالیتهااهتماموبهنصرت
الهینیزاعتمــاددارد.هماهنگی،همافزایی
وهمپوشــانیفعالیتهایفرهنگیدرجبهه

فرهنگیانقالباسالمیامریضروریاست.

آیت الله علم الهدی: 

سنی ستيزان متحجر همچون وهابيت 
بالی جان شيعه هستند

آیتاهللعلــمالهدی،امامجمعهمشــهددر
بیســتمینهمایشدوروزهسراسریهیأت
رزمندگاناسالمگفت:دنیایاستکباربهاین
نتیجهرسیدهاستکهابتدانبایدنامیازامام
علی)ع(وحضرتزهرا)س(باشدودیگراینکه
ذکریازپیامبراکرم)ص(وجودنداشتهباشدو
برایقیچیکردناسالمازدولبهوهابیتسنی
وتحجرشیعهاستفادهمیکند.تحجرشیعه
کهبهسنیستیزیمیپردازدبستروزمینهرا
فراهممیکندتادراهلسنتجبههوهابیت
تقویتشودوشیعهکشیامریموجهوقابل
قبولجلوهدهد.استکباردومشکلداردیکی
جریاناثرگذارانقالباسالمیدرجوامعاسالمی
ودیگریگرایشمردمدنیابهاســالمکهبرای
برخوردباایندومسئلهطرحیراسازماندهی
کردهتامسلمانانیکدیگررابکشندتاگرایش
بهاسالمدردنیاازبینبرود.افرادیکهبهسنی
ستیزیمیپردازندابزارانگلیسوجاسوسان
آمریکاهستندودرقمادعایمرجعیتدارند
ولیدفترشاندرلندناستوشمابایدریشه
اینتوطئهرابراندازیدودرمقابلهیأتهایآنها
هیأتبسازیدوبرنامههایآنهاراعقیمکنید.
امامجمعهمشهدبیانکرد:امامهفتممیفرماید
هرچهدوستیومحبتاستبهسمتماجلب
کنیدچراکهبااینکارزمینهحاکمیتوالییدر
دنیاآمادهمیشودورسالتاصلیماجذبهمه
محبتهابهاهلبیت)ع(استنهاینکهزمینه
سازدشمنیباآنانرافراهمکنیم.آنعزاداری
زندهاستکهامربهمعروفونهیازمنکردارد.

حجت االسالم ماندگاری :

واليت محوری و تکليف محوری ســه 
ويژگی فکری و رفتاری يک هيأتی است
حجتاالسالمماندگاریدراینهمایشبابیان
چگونگیاستفادهازظرفیتهیأترزمندگان
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برایحفظوارتقایروحیهانقالبیدرجامعه
گفت:باتوجهبهآیه24سورهانفال،میتوان
موجوداتعالمرابهدودستهزندهوباخاصیت
ومردهوبیخاصیتتقسیمکردوهیأتهم
یکموجوداستکهمیتواندزندهیامردهباشد
وآنعزاداریزندهاستکهامربهمعروفونهی
ازمنکرداردوتقابلحقوباطلدرآنواضحو
مشخصاســت.ویادامهداد:موجودزندهدر
قرآنســهعالمتداردیکیدربرابرویروس
هایداخلیمقاوتکندیعنیمقابلنفساماره
واظهارواعمالنظروخرافاتایستادگینماید
دیگریدربرابرویروسهایخارجیمقاومت
کندیعنیمقابلدشمنانوشیاطینجنوانس
ایستادگینمایدوسومعالوهبرمقاومتدربرابر
ویروسهایداخلیوخارجیبهرشوونموخود
ادامهدهدیعنیروندانقالبیبودنشراحفظ
کند.دینمحــوری،والیتمحوریوتکلیف
محوریسهویژگیفکریورفتارییکهیأتی
استوهیأتنبایددرگیربازیدنیاشودودین
محوریالزمهزندهبودنآناست.همچنین
بعضیهاباوالیتتشخیصمیدهندوبعضی
هاازوالیتبرایتشــخیصخودشانتوجیه
میآورندویکهیأتینبایدسلیقهمحورباشد
ضمناینکههمانگونهکهامام)ره(فرمودما
مأموربهانجاموظیفهوتکلیفهستیمونباید
نتیجهبرایمااصلقرارگیرد.سهراهکارراامام
هادی)ع(درزیارتجامعهکبیرهمیفرمایدکه
یکیاینستکهدرهیأتبایدفکرامامحسین
)ع(دنبالشودوفکرایشانبزرگیخداوجدی
گرفتنقیامتومکرشیطاناست.ویافزود:و
نختســبیحآنوالیتمداریاستودومباید
احساسحسینیوحبوبغضحسینیبیان
شودوبنابرآیه24سورهتوبهمحبتهایدیگر
نبایدازمحبتخداوندوپیامبر)ص(محبوبتر
واقعشودوعالوبرآنحبگناهوامامحسین
)ع(دریکدلجمعنمیشــودوآخراینکه
تمامداراییمنسربازامامحسین)ع(ووالیت

باشدیعنیبااجازهوالیتخرجشود.

حجت االسالم پناهیان :

مهم ترين وظيفه رفاقت با برادران اهل 
تسنن است

حجتاالسالمعلیرضاپناهیاندراختتامیه
بیستمینهمایشهیئترزمندگاناسالمکه
درمشهدمقدسبرگزارشد،براساسسخنان
حضرترضا)ع(دربــارهفتنههایآخرالزمان
گفت:گروهیازکسانیکهمااهلبیت)ع(را
دوستدارندخودفتنهایبرپامیکنندبدتراز
فتنهدجالکهخوددجالبدترینفتنهاست.
ویبیانکرد:افرادیکهبامادوستیدارنددر
آخرالزمانبادشمنانمادوستیمیکنندوبا
دوستانوبرترینیارانمادشمنیمیکنند
وبرخیمیگویندحکومتآمریکااسالمیتر
ازحکوتجمهوریاســالمیاستوآمریکا
کهدشــمنیشبابشریتمشــخصاسترا
دوســتمردممعرفیمیکنندوجمهوری
اسالمیکهمواضعشمشخصاسترادشمن
بشریتمینامند.پناهیانتاکیدکرد:آفتهای
مختلفاستکهبههیئاتضربهواردمیکنند
ودرزمانیکهایناتفاقبیفتدوحقوباطلبا
همآمیختهشوددیگرمومنازمومنشناخته

نمیشود.
ویگفت:شــیعهبایدبهغیرازحبخداوندو
چهاردهمعصومدوستدارمحبیناهلبیت)ع(
همباشد.استادحوزهودانشگاهتصریحکرد:با
کمرنگشدناحتراموحقوقبهدیگران،علما
واندیشمندانوصاحبانسخنبایدموضوعات
ســخنرانیخودرابهســمتادبببرندوادب
هیئاتدرایناســتکهچراغهیئتخاموش
نشودوهمچنینهیئتیموفقاستکهشرکت
کنندگانخودرابهسمتادبسوقدهد.ویبا
بیاناینکهمسئوالنهیئاتدارایوظایفیهستند
افزود:آنوظایفعبارتندازرفاقتهیئاتمذهبی
بایکدیگر،رفاقتباشرکتکنندگانمراسمات
مذهبیودرمناطقیکهبرادراناهلتسننبه
ویژهدرمناطقمرزیحضــوردارندمهمترین

وظیفهرفاقتبابرادراناهلتسنناست.

 در حاشیه این هامیش : 

بیســتمینهمایشسراســریهیات
رزمندگاناسالمدرمرکزآموزشامامرضا

)ع(مشهدمقدسبرگزارشد.
نزدیکــیمحلهمایشبــهحرممطهر
رضویورفــتوآمدهمهروزهشــرکت
کنندگاندرهمایشبهبارگاهملکوتیامام
رضا)ع(فضاییمعنویبههمایشدادهبود.
آقایحســیننجاتمســئولهیاتو
رئیسهیاتامناءدردونوبتراهبردهای
ســال93رابرایحضارتشــریحوتبیین

نمودند.
درابتــدایروزاولهمایشآقایعلی
اکبرمداحیمدیرهیاتباعرضخیرمقدم
جزئیاتبرنامههایهمایشرااعالمنمود.

دراینهمایش6کارگروهتخصصیدر
زمینهمختلفتشکیلوباکسبنظراعضاء
مدیرکارگروهدربعدازظهــرروزدومدر

همایشارائهگردید.
مداحیومرثیهســراییحــاجصادق
آهنگراندرروزدومهمایشحالوهوای
معنویدوراندفاعمقدسرابرایشرکت
کنندگانزندهکردهبودویادآوریآندوران
برایایثارگرانجاماندهازخیلشــهدای
هشتسالدفاعمقدسبسیارشیرینبود.

درمحوطــههمایــشدومیــزجهت
پاسخگوییبهسواالتشــرکتکنندگان
درزمینههایکاری،تشکیالتیوفرهنگی

تعیینشدهبود.
دراینهمایشجلســهپرسشوپاسخ
باحضورتعدادیازاعضایامناءوشــورای

مرکزیهیاتبرگزارگردید.
لوحفشــردهتصویریمراســمتاپایان
روزدومهمایشتکثیرودراختیارشرکت

کنندگانقرارگرفت.
بهشرکتکنندگاندراینهمایشبسته
فرهنگیشاملکتابونرمافزارتخصصی

اهداءشد.

تقوا ، تواضع ، فروتنی و گذشت در برابر ضعفا 
و مقاومت در برابر زورمندان و ستمگران از 
صفات سربازان امام عصر )عج( می باشد.
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کتاب نامه

موضوع: مهدویت
نويسنده:غالمرضاپرهیزکار

ناشر: موسسهآموزشيوپژوهشيامامخمیني)ره(
272صفحه-وزیري)شومیز(-چاپ1-1000نسخه

قيمت پشت جلد :33000ریال
معرفي مختصر کتاب:

پژوهشيدرقلمرو»مهدویت«استکهتاثیرهايانقالباسالمي
رادررشدمهدویتدرایرانموردبررسيقراردادهاست.فصل
نخستبهبیانکلیاتيدربارهبحثاختصاصیافتهودرضمنآن
باتوجهبهماهیتدینيموضوعپژوهش،بهمعرفيبرخينظریات

مطرحدرحوزه»جامعهشناسيدین«نیزپرداختهشدهاست.در
ادامهباورهايشیعهدربارهموضوعاتمختلفيهمچونشرایطو
نشانههايظهور،جامعهآرمانيپسازآنوویژگيهاياماممورد
توجهقرارگرفتهاست.نویسندهدرفصلبعد»تاریختحوالت
مهدویت«راازآغازتاانقالباسالمي،رشدتدریجينیابتعام
ازمرجعیتتاوالیتفقیه،وهمچنینمباحثمربوطبهتشکیل
حکومتدینيراموردتوجهقراردادهاســت.فصلچهارمکه
عمدهمباحثکتابرادربرگرفته،به»تاثیراتمتقابلانقالبو
مهدویت«درایرانپرداختهودرخاتمهاقدامبهایرادپاسخهایي

کوتاهبهپرسشهایيپیرامونتحقیقنمودهاست.

پديدآورنده: محمدجوادمرادینیا
ناشر: مؤسسهتنظیمونشرآثارامامخمیني)ره(}ایران-تهران{

سال نشر:1392تعداد صفحه: 345تیراژ:3000
معرفي مختصر کتاب:  اثرحاضر،ارتباطامامخمینیراباتشکل
دینیمبارزدرقالبخاطراتاشخاصبازگوکردهاست.درخاطرهاولاز
روزهایمبارزهدرسالهای1342بهاعالمیهامامدربارهتصویبلوایح
ششگانهدررژیمپهلویاشارهشده،درصفحاتبعدیازشکلگیری
حرکتهاوجریانهایاسالمیوسیاســیمذهبیدرسال1324و
1325سخنرفته،وگزارشبسیاریازوقایعسیاسیآنسالهاتا
رحلتآیتاهللبروجردیوقیاممردمدرپانزدهخردادسال1342و
مواضعواعالمیههایحضرتامامخمینیعلیهشاه،دستگیریایشان
ومهاجرتعلماومراجعبهتهراندرخاطرهدومآوردهشــدهاست.

نويسنده:مهديقزلي
ناشر: شرکتانتشاراتسورهمهر

380صفحه-رقعي)گالینگور(-چاپ1-25000نسخه
تاريخ نشر:92/12/27

قيمت پشت جلد :295000ریال
معرفي مختصر کتاب: 

کتابحاضر،نوشتاريازاتفاقاتياستکهدرسفرضریحامام
حسین)ع(ازراهزمینيوبابدرقةمردمبهکربالرخدادهاست.در
بخشيازکتابميخوانیم:»رسیدیمبهروستاي»نهر«،مردمیا
حسینگویانميدویدندسمتضریح،انگارکهبخواهندتریلي

پنجره هاي تشنه

انقالب اسالمي و رشد مهدويت در ايران

امام خمینی و هیات های دینی مبارز

رافتحکنند.چنددقیقهایســتادیموموقعيکهتریليداشت
حرکتميکرد،بهمردمميگفتیملبةحفــاظراولکنالن
زمینميخوري.پسرکهفهمیددیریازودبایدتریليرارهاکند«.

برنامههاینوابصفویوفداییاناسالم،شکافمیانمصدقو
کاشانیوشکستنهضتملی،ترورحسنعلیمنصورنخستوزیر
وقت،اعالمیهامامدرایندورانوارتباطروحانیانیچونشهید
مطهریوشهیدبهشتیبادیگرفعاالنمذهبیوسیاسیوهیات
موتلفهودیگرعملیاتنظامیوفعالیتهایسیاسیودیدارهاو
رفتوآمدهایافرادمبارزباحضرتامامخمینیتاپیروزیانقالب
درخاطراتبعدیبهچشممیخورد.مبارزهمسلحانهسیدعلی
اندرزگووشهادتوی،مراســمبزرگداشتشهدایقم،تبریزو
مشهد،چاپوپخشونشراعالمیههایامامدرسالهای56و57،
چگونگیشکلگیریاعتصاباتوتظاهراتهایمردمیوتاسیس
دستهها،سازمانهاوگروههایمذهبیوسیاسی،تبعیدرضاخانو
بسیاریازوقایعدورانمعاصرومواضعودیدگاههایامامخمینی
درمقاطعمختلفدردیگرخاطراتفعاالنسیاسیکهنامشاندر

اینکتابذکرشده،نقلگردیدهاست.
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کتاب نامه

پديدآورنده: مجیدزجاجیمجردکاشانی
ناشر: مرسل}ایران-کاشان{

سال نشر:1392
تعداد صفحه:224تیراژ:1000قطع:وزیري

معرفي مختصر کتاب: 
بیــانبرخیازفضایــلورذایلاخالقیدرســیرهوســخن
معصومین)ع(وتطبیقآنهابرنحوهعملکردهیاتهایمذهبی
است.درابتدایکتابکلیاتیدرموردکلیاتیدرموردعلماخالق،
مکاتباخالقی،ارزشهایاخالقیوآداباخالقیواجتماعی
ارایهشدهوپسازآنمباحثیپیرامونبرخیازصفاتخوبوبد

پديدآورنده:مجتبيســلطانياحمدي-رحیمنیکبخت
میرکوهي

ناشر: خانهکتاب
160صفحه-رقعي)شومیز(-11000نسخه

قيمت پشت جلد:45000ریال

معرفي مختصر کتاب: 
درایناثــرابتدابهشــرحاجماليواقعــهپانزدهمخرداد
ســال1342کهدرآنعدهايازمردمورامیندراعتراض

اخالقیبرگرفتهازروایاتمعصومین)ع(مطرحشدهوباتوجهبه
آنهاساختارمعنویوشکلیهیاتهایمذهبیونکاتقابلتوجه
کهبایددرآنهارعایتشود،تبیینشدهاست.دراینراستامولف
محترمبهبیانلزومرعایتشئوناتاخالقیوآداباسالمیدر
هیاتهایمذهبیپرداختهوزدودناینقبیلازمجالسدینی
ازخرافاتوبرخیازاعمالبهدورازعقلواخالقراخواســتار
شدهاست.برایناساسویاینقبیلازتشکلهایمذهبیرابه
پرهیزازغیبت،بیاحترامیبهبزرگترها،ریاکاری،نگاهحرامبه
نامحرم،دروغ،عیبجوییازدیگران،ریاستطلبیوبینظمی

دعوتنمودهاست.

وتظاهراتبهدســتگیريامامخمینيبهشهادترسیدند
پرداختهشدهوپسازآنخاطراتيازشخصیتهايمختلف
دراینزمینهنقلگردیدهاست.نویسندهدیدگاهامامخمیني
درموردعلتوقوعاینواقعــهرانیزمنعکسکردهونقش
آمریکادربهوجودآمدنآنوهمچنیــناقداممهممردم
ورامیندردفاعازفقاهتومرجعیتراتشریحکردهاست.
ويازمنظراسنادومداركبهجايماندهازآنزماننیزبه
اینحادثهاشارهکردهوکتابهاينگاشتهشدهدراینزمینه
وروایتهايگوناگونبرخيازشاهداندراینزمینهرانیز

معرفيوبیانکردهاست.

نويسنده: مرحومعالمهمحمدتقيجعفري)ره(
ناشر:موسسهتدوینونشرآثارعالمهجعفري

112صفحه-رقعي)شومیز(-چاپ1-2000نسخه
قيمت پشت جلد :20000ریال

معرفي مختصر کتاب: 
اثرحاضر،مجموعةکوتاهوگزیدهازنوشــتههايآیتاهلل
»محمدتقيجعفري«استکهبهبررسيآفاقوجوديامام

زمان)عج(درقالبموضوعاتــيچون:قطعيبودنظهور،
مدتحکومتامامزمان)عج(،امیدوانتظار،نگاهموالنابه
حضرتمهدي)عج(و...اختصاصدارد.ایشــاندرایناثر
اذعانميدارند،هنگاميکهحضرتمهدي)عج(بهجامعة
بشــريگامبگذارند،هويوهوسوتمایالتحیوانيکه
مالكومحوررشدوکمالقرارگرفتهبود،توسطآنحضرت
سقوطخودراآشکارميسازندوجامعةبشريميتواندراه

حقوسعادترادریافتهوطعمعدالترابچشد.

با اهل بیت)ع( مبانیم: نكته های اخالقی، اجتامعی در هیات های مذهبی

نامه نيمه خرداد

اميد و انتظار: حكومت الهی مهدی )عج( در روی زمني
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منبر
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1 شعبان  30 مه خرداد

درگذشــت ابن طاووس فقیه و 9
ادیب مسلمان )693ق( / وفات 
شیخ محمدحسن نجفی صاحب 
کتاب جواهرالکالم و استاد شیخ 

مرتضی انصاری )1266(

3 شعبان 1 ژوئن خرداد

والدت حضــرت 11
امــام حســین )ع( 

)4ق(  روز پاسدار

4 شعبان 2 ژوئن خرداد

والدت حضرت ابوالفضل )ع(  روز جانباز  / در گذشت ابوسعید ابوالخیر عارف و شاعر معروف 12

)440ق( / درگذشت آزاده سرافراز حجت االسالم سید علی اکبر ابوترابی / رحلت آیت اهلل العظمی 

سید محسن حکیم زعیم حوزه علمیه نجف اشرف )1349ش(

هـنـگامیکهمژدهوالدتعباسبهامیرالمؤمنین)علیهالّسالم(دادهشد،بهخانهشتافت،اورادر

برگرفت،بارانبوسهبراوفروریختومراسمشرعیتولدرادربارهاواجـراکـرد.درگوشراستشاذانودرگوشچپاقامهگفت.

نخستینکلمات،بانگروحبخشتـوحـیـدبـودکـهبـهوسـیـلهپدرشپیشاهنگایمانوتقوادرزمین،برگوششنشستوسرود

جاویداناسالم،جانشرانواخت:))اهلّلاکبر...الالهاالّاهلّل((.اینکلماتکهعصارهپـیـــامپـیـامبرانوسرودپرهیزگاراناست،در

اعماقجانعباسجوانهزد،باروحشعجینشـدوبـهدرخـتـیبـارورازایمانبدلشدتاآنجاکهدرراهباروریهمیشگیآن،جان

بـاخـتوخـونـشرابـهپـایآنریـخـت.

درهـفتمینروزتولدنیزبنابهسّنتاسالمی،حـضرت،سرفرزندراتراشید،همسنگموهایش،طال)یانقره(بهفقیرانصدقهدادو

ـّالم(عملکردهبود،گوسفندیبهعنوانعقیقهذبحکرد.ابـوالفـضـل هـمـانگـونـهکـهنـسـبـتبـهحـسـنـیـن)عـلیـهـمـاالس

کهخـواهـانآزادکـردنارادهانسانیوایجادجامعهبرینی ازهمانآغاز،آموختکهدرراهاعالیکلمهحقوبرافراشتنپرچماسالمـ

استکهعدالت،محبتوفداکاریوازخودگذشتگیبرآنحاکمباشدجانبازیکند.

ودتاآنجاکهباتمامقوادرراهآنهاپیکارکرد.طبیعیبود
ایناعتقاداتبزرگدرجانعباسریشهداشتوباهستیاشعجینشدهب

ـّالم(نـهـالارزشـهـارادر کهچنینباشد؛زیراپدرشامیرالمؤمنین)علیهالّسالم(وبرادرانش،حسنوحسین)عـلیـهـمـاالس

جـانـشغـرسکـردهبودند؛بزرگوارانیکهمشعلحّریتوکرامترادردستگرفتندوافقهایروشنیبرایملتهایرویزمین

گشودند،تـاآزادیوکرامتخودراباورکنندوحقوعدالتوارزشهایواالیانسانیبرآنانحاکمباشد.

روزشمار تاریخ و دفاع مقدس
ماهنامهفرهنگيهیأترزمندگاناسالم

روز شمار تاریخ

   گردآوری و تنظيم:
     احسان اکبری



ماهنامه فرهنگي هيأت رزمندگان اسالم

منبر   گاهى كلمات مدح آميزى از ائّمه عليهم الّسالم پشت سر هم مى آوريم 
كه نه درست مستمع به عمق اين كلمات مى رسد، نه با فهميدن آن 
كلمات چيزى بر معرفت او اضافه مى شود. اينها ارزش چندانى ندارد.

مقام معظم رهبرى )مدظله العالى( 1380/6/18

53خرداد93

5 شعبان 3 ژوئن خرداد

والدت حضرت امام سجاد )ع( )38ق( / درگذشت زکریای رازی )313ق( / سخنرانی 13

تاریخی امام خمینی)ره(  در مدرسه فیضیه قم )1342ش( / دستگیری امام خمینی 
)ره( توسط ساواک / سرآغاز قیام 15 خرداد )1342ش(

7 شعبان 15 خرداد 5 ژوئن خرداد

قیامخونین15خرداد)1342ش(/قیاممردمگیالنبهرهبریمیرزاکوچکخانجنگلی)1299ش(15

انتشارخبردستگیریامامخمینی)ره(نهفقطقموتهران،بلکهسراسرایرانرابهجوشوخروشآورد.قیام15خرداددر

دفاعازحریممرجعیتشیعهشکلگرفتوبهتعبیرامامخمینیمبدأتاریخانقالباسالمینامنهادهشد.اینقیاممردمیکه

بهتعبیربسیاریازنویسندگانومحققاننقطهعطفتاریخانقالباسالمیاستزمینهسازوجهتدهندهحرکتهایبعدی

مردمدرنهضتاسالمیعلیهرژیمپهلویوحامیانآنشد.اینقیامباداشتنویژگیهاومشخصاتیماهیتنهضتاسالمی

راازنهضتهایدیگرجداکرد.امامخمینی)ره(درسخنرانیتاریخیعصرعاشورایسال1342باشجاعتبهانتقادصریحازمحمدرضاپهلویوسیاستهای

ضداسالمیووطنفروشانهویپرداخت.درپیاینسخنرانیحماسیوسرنوشتسازبودکهحکومتبهفکرتعرضبهحریممرجعیتافتاد.دستگیریامام

خمینیدر15خرداد،مردمسراسرایرانرادرحمایتازویبهصحنهآوردوجلوهایمهمازپیوندمردمومرجعیتشیعهراآفریدکهریشهدرباورهایعمیق

دینیداشت.بیشکیکیازمهمترینوقایعیکهدرشکلگیریوتعیینماهیتانقالباسالمیتاثیرگذاربوده،قیام15خرداداست.امامخمینی)ره(دریکی

ازاشعارخودسرودهاند:»سالهامیگذرد،حادثههامیآید،انتظارفرجازنیمهخردادکشم.«

6 شعبان 4 ژوئن خرداد

ارتحال جانسوز امام خمینی )ره(، رهبر انقالب و بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران و انتخاب آیت 14
اهلل العظمی امــام خامنه ای به رهبری 

)1368ش( 
مرحوم آيت اهلل علی مشــکينی )ره( - 

رياست وقت مجلس خبرگان رهبری : 

خداوند،خودش،بهنحواعجاز،خبرگانرهبریرابهراهمستقیم،رهبریفرموده

ودرحساسترینســاعاتوبحرانیتریناوقات،اینحکومتحقهراازتالطم

نگهداشتوبهنحوالهامغیبیبرقلوبخبرگانمحترم،حقرابرجایگاهحقیقی

أمرمنأهلهبحولهوقوتهوَوَقَعفیَمحلهبلطفه بحمداهللـ خودقرارداد»َصَدَرـ
وعنایته«.

ازانروزمباركتاامروز،هرچهازعمرپربرکترهبریمیگذرد،گفتار،نوشتار،

رفتارمتصدیعظیمالشأنرهبری،کاشفازصحتماَوَقعوصالحیتوعظمت

روُحهِعظماإذامازِْدتَُهنظرا.دراشعارمطول،یادتانهستکه
اوبودهاست؛یزیدك

سناإذامازِْدتَُهنظرا«.فقهاهمدربارهطلوعفجردوم،
میگوید:»یزیدكوجههح

اینمعنارامیگویندکهان،نوریاستازافق،نوٌرمعترٌضفیالُفقیزیدكضیاًء

عظماإذامازدتَُهتأمالًونظرا«. روحاینرهبرـ ونوراإذامازِْدتَُهنظرا،ماهممیگوییم:»یزیدكروحهـ

وازجملهنعمیکهخداوندعنایتفرمود،اطاعتوخضوعمردمازرهبرمعظموموضعگیریهایبجاونیکووقانونیاغلبمتصدیانامورکشوردرمقابلمقام

اجالسششمدورهدوم،جلسهاول)1374/12/6(       رهبریاست

ماهنامهفرهنگيهیأترزمندگاناسالم

روز شمار تاریخ
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روز شمار تاریخ

12 شعبان 10 ژوئن خرداد

شهادت آیت اهلل سید محمدرضا 20
سعیدي زیر شکنجه های رژیم 

ستمشاهی )1349ش(

15 شعبان 13 ژوئن خرداد

والدت حضــرت مهدی 23
امام زمان )عج( )255ق( 
/ عملیات بیت المقدس 
7 منطقه عمومي شلمچه 

عراق )1367ش(

11 شعبان 9 ژوئن خرداد

والدت حضرت علی اکبر)ع( )33ق( / رحلت عالمه محمد تقی مجلسی )1070ق(19

حضرتعلیاکبر)ع(فرزندحسینبنعلیبنابیطالب)ع(ولیلیبنتابیمرةبنعروةبنمسعود

ثقفی،دراوایلخالفتعثمانبنعفان،یازدهمشعبانسال33هجریقمریدرمدینهبهدنیاآمد

ودرسن28سالگیدرکربالبهشهادترسید.

ازنظروجاهتوزیبایي،مالحتودلربایي،شبیهترینمردمبهرسولخدا)ص(بود.همچنیندارایصورتوسیرتیجذابوطبعبلند،

منظرهملیح،دارایادبوتربیتبینظیر،وپیوستهباخضوعوخشوع
وباصالبتوبزرگواربود.

علیاکبرهمچنیندارایصدایخوشیبودبهگونهایکهگاهيکه

اباعبداهلّلالحسین)ع(برايصوتقرآنجّدعزیزشدلتنگميشد،به

عليميفرمود:»عليجان!برایمقرآنبخوانتاازآنلذتوبهرهبرم.«

اودرویژگیهایمعنویوفضایلعلمیواخالقي،رشــدجسمیو

اجتماعیوکماالتروحیومناقبنفسانیوسجایایملکوتیدرمیان

تمامبنیهاشمویارانپدربزرگوارشامامحسینبنعلی)ع(کمنظیر

بود.اینروحیهقويوصفاتشایسته،چنانابهتوعظمتبهعلياکبر

دادهبودکهافزونبردوستان،دشمناناهلبیتنیزبهبرتريهایش

اعتقادواعتمادداشتندواعترافميکردند.

روزیمعاویهازاطرافیانشپرسید:»چهکسيدراینزمانبرايخالفت

مسلمانانبردیگرانبرتريداردوبرايحکمرانيبرمردمازدیگران

سزاوارتراست؟«اطرافیانمتملقبهستایشخلیفهپرداختندواورا

الیقاینمنصبمعرفيکردند.ولیمعاویهگفت:»نهچنیننیست،

اوليالناسبهذااالمرعليبنالحسینبنعلي،جّدهرسولاهلّلوفیه

شجاعةبنيهاشموسخاهبنيامیهورهوثقیف؛شایستهترینافرادبرايامرحکومت،علياکبرفرزندحسیناستکهجّدشرسول

خدااستوشجاعتبنيهاشم،سخاوتبنيامیهوزیبایيقبیلهثقیفرادرخودجمعکردهاست.«

شجاعتودالوریعلیاکبرورزمآوریوبصیرتدینیوسیاسیاو،درسفرکربالبهویژهدرروزعاشوراتجلیکرد.ازمیانخاندان

هاشمي،نخستینکسيکهدرکارزارکربالبهمیدانشتافت،علياکبربود.همچنینزمانیکهامامحسینبنعلی)ع(ازمنزلگاه

»قصربنیمقاتل«گذشت،وخوابیبهاودستدادوپسازبیداری»اناهللواناالیهراجعون«گفتوخداوندراحمدکرد،وقتیعلی

اکبرسبباینحمدواسترجاعراپرسید،حضرتفرمود:»درخوابدیدمسواریمیگویداینکاروانبهسویمرگمیرود.«علی

اکبرپرسید:»مگرمابرحقنیستیم؟«امامفرمود:»چرا.«علیاکبرعرضکرد:»فاننااذنالنبالیاننموتمحقین؛پسباکیازمرگ
درراهحقنداریم!«
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منبر   گاهى كلمات مدح آميزى از ائّمه عليهم الّسالم پشت سر هم مى آوريم 
كه نه درست مستمع به عمق اين كلمات مى رسد، نه با فهميدن آن 
كلمات چيزى بر معرفت او اضافه مى شود. اينها ارزش چندانى ندارد.
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ماهنامهفرهنگيهیأترزمندگاناسالم

روز شمار تاریخ

18 شعبان 16ژوئن خرداد

شــهادت محمد بخارایی، حاج 26
صادق امانی، رضا صفار هرندی 
و مرتضی نیک نژاد )1344ش( / 
درگذشت فقیه مجاهد آیت اهلل 
العظمی حاج شــیخ محمد فاظل 
لنکرانی)1386ش( / آزاد شــدن دهالویه از دســت رژیم بعث 

عراق )1360ش(

24 شعبان 22 ژوئن تیر

رحلت آیت اهلل محمدحســن 1
شــیرازی، معروف به میرزای 
بزرگ، صــادر کننــده فتوای 
تحریــم تنباکــو )1312ق( / 
تاسیس سازمان تبلیغات اسالمی 
به فرمان امام خمینی )ره( )1360ش( روز تبلیغ و اطالع رسانی 

دینی / عزل بنی صدر از ریاست جمهوری )1360ش(

30 شعبان 28 ژوئن تیر

شهادت مظلومانه دکتر بهشتی و 72 تن از یاران امام خمینی با انفجار بمب در دفتر مرکزی حزب جمهوری اسالمی 7

)1360ش( / بمباران شیمیایی سردشت توسط قوای بعث عراق )1366ش(

بخشیازپیامتاریخیامامخمینی)ره(بهمناسبتفاجعه7تیر:

گیرمکهشماباشهیدبهشتیکهمظلومزیستومظلومُمردوخاردرچشمدشمناناسالموخصوصشمابوددشمنی

سرسختانهداشتید،بابیشازهفتادنفربیگناهکهبسیاریشانازبهترینخدمتگزارانخلقومخالفسرسختبادشمنانکشوروملتبودندچهدشمنی

داشتید؟جزآنکهشمابااسمخلقازدشمنانخلقوراهصافکنانچپاولگرانشرقوغربمیباشید.ماگرچهدوستانوعزیزانوفاداریراازدستدادیمکه

هریکبرایملتستمدیدهاستوانهبسیارقویوپشتوانهارزشمندبودند،ماگرچهبرادرانبسیارمتعهدیراازدستدادیمکهاشداءعلیالکفاررحماءبینهم

بودندوبرایملتمظلومونهادهایانقالبیسدیاستواروشجرهایثمربخشبهشمارمیرفتند،لکنسیلخروشانخلقوامواجشکنندهملتبااتحادواتکال

بهخدایبزرگهرکمبودیراجبرانخواهدکرد.ملتایرانبااعتمادبهقدرتالیزالقادرمتعالهمچوندریاییمواجبهپیشمیرودودرمقابلابرقدرتها

شمادرماندگانعاجزراکهدرسوراخهاخزیدهایدونَفسهایآخررامیکشیدبهجهنممیفرستدوخداوند
وتفالههایآنانباصفیمرصوصایستادهاست،و

بزرگپشتوپناهاینکشوروملتاست.

-ارواحنالهالفداء-وملتهایمظلومجهانوملترزمندهایرانتبریکوتسلیتعرضمیکنم.منبا اینجانبباردیگراینضایعهعظیمرابهحضوربقیةاهللَّ

بازماندگانشریفوعزیزاینشهدادرغموسوگشریکورحمتواسعهخداوندرحمانرابرایاینمظلومانوصبروشکیباییرابرایبازماندگانمحترم

آنانازدرگاهخداوندمتعالخواستارم.رحمتخداودرودبیپایانملتبرشهدایانقالباز15خرداد42تا7تیرماه60،وسالموتحیتبرمظلومانجهان

الموسویالخمینی.صحیفهامام،ج15،ص3-1 ومظلومانایراندرطولتاریخ.روحاهللَّ

23 شعبان 21 ژوئن خرداد

شهادت سردار رشید 31
اسالم دکتر مصطفی 
چمــران )1360ش( 
/ اجــرای عملیــات 
عملیات نصر 4  استان 

سلیمانیه عراق )1366ش(

29 شعبان 27 ژوئن تیر

سوءقصد به آیت اهلل العظمی 6
امام خامنه ای )1360ش( / 
قیام مردم تبریز به رهبری 
باقرخان و ســتارخان بر 
علیه استبداد محمد علی شاه 

قاجار )1287ش(
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ماهنامه فرهنگي هيأت رزمندگان اسالم

استان ها

 در ابتدا بيوگرافی از خود و شروع 
فعاليت در هيأت رزمندگان اســالم را 

بفرمائيد؟
اینجانبحسینزنگنهمتولد1339.دردفاع
مقدستوفیقداشتمدرچندعملیاتشرکت
کنموبهعنوانخادمبسیجیاندرردهفرمانده
گردان،جانشینگردانحضورداشتهباشم.
دومرحلهمجروحشدم،درعملیاتبدرازناحیه
گردنباتیرمستقیمدچارآسیبنخاعیشدم.
بعدازمجروحیتدرسال1365درمسئولیت

هایمختلفیمانند:
معاونتسیاسیستادنمازجمعه،رئیسستاد
نمازجمعهشهرســتان،دبیرستاداحیاامربه
معروفونهیازمنکرشهرستان،مسئولستاد
بازســازیعتباتعالیاتشهرستان،معاون
سیاسیاجتماعیفرمانداریتربتحیدریه،

انجاموظیفهنمودم.

  تاريخچه ای از هيأت رزمندگان 
شهرستان خود بيان کنيد؟

هیأتعاشقانثاراهللرزمندگاناسالمتربت
حیدریهدرسال1372باحضورخانوادههای
معظمشــاهدوایثارگر،مردمفهیمووالیت
مدارتربتحیدریهبویــژهنوجوانانوجوانان
تاســیسوتشــکیلگردید.ابتدابــاعنوان
مکتبالزهرافعالیتنمودیموسپسباعنوان

هیأتعاشقانثاراهللرزمندگاناسالمادامه
دادیم،درهیأتامناءهیأتســعیگردیده
ازهمهصنوفحضورداشتهباشندجانبازان،
ایثارگران،پیشکسوتان،روحانیون،فرهنگیان
وسایراقشار.جلساتهفتگیهیأتهرهفته
شبهایدوشــنبهدرمحلهیأتبرگزارمی
گردد.تاکنوندومرحلهازطرفستادمرکزی
هیأترزمندگاناسالمبعنوانهیأتنمونه

انتخابشدهایم

  آيا تا کنون برنامه های نو آوری در 
هيأت داشــته ايد؟ وبه نظر شما چند 
درصد از اهداف شما دراين برنامه ها اجرا 

گرديده است؟
بله،همــهبرنامههاییکــهتاکنونتوفیق
برگزاریآنراداشــتهایمبــرایاولینبار
برگزارشــدهدربحثبرگزاریکاروانهای
پیادهتجدیــدمیثاقباوالیتدرخراســان
بزرگماپیشتازهســتیموتاکنون20سال
متوالیاستکهبرگزارمیکنیمودرسالهای
اخیرچقدرموردتوجهقرارگرفتهاســت.ما
درشبهایاحیاءنمازیکصدرکعتیرابصورت
جماعتدرمحــلهیــأتبرگزارمیکنیم
کهخیلیمورداســتقبالخصوصــاجوانان
قرارگرفتهاســت.مراســمهایشبقدررا
درمزارشــهدایگمنامبرگزارمیکنیمکه

خیلیموردتوجهقرارگرفتهاست.برگزاری
جلســاتهفتگیهیأتبهیادبودشــهدای
همانهفتهکاردیگریاستکهموردتوجه

خانوادههایمعظمشاهدمیباشد.

   به نظر شما آســيب هايی که 
امروزه بــرای هيأت ها وجــود دارد 
چيست؟ وچه راهکارهايی پيشنهاد می 

کنيد؟    
امروزهتعدادتشــکلهایمذهبیکهاکثرا
توسطجوانانادارهمیگرددزیادشدهوهر
روزهجوانانيراميبینیمکهمشــغولعلم
کردنخیمهعزاوتکایاجهتبرگزاريمراسم
عزاداريسیدوساالرشهیدانحضرتحسین
بنعلي)علیهالســالم(ميباشند.کهاین
نشــانهعشقبهحســینبنعلي)ع(است
کهصدهاسالاســتازپدرانومادرانمابه
ماوفرزندانمابهارثرســیدهاستوسینه
بهســینهادامهیافتهوهرگزپایانینداشته
وقطعنگردیدهاستالبتهفرازوفرودداشته
است.هیأتهايمذهبیمحلیگردیدهبرای
ظهورافکارمعنویودربعضیمراحلتفکرات

سیاسییکگروه.
امابهنظربندهدرسالیانگدشتهمتاسفانهبه
علتعدموجودیکپایگاهجهتهماهنگی
هیأتهاوعدمدخالتمســئوالنفرهنگي

همان هایی که در جنگ جبهه ها را اداره 
می کردند امروز مارایاری می کنند 

 مسئول هيأت رزمندگان اسالم تربت حيدريه
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ماهنامهفرهنگيهیأترزمندگاناسالم

استان ها  

ونقشکمرنگبعضیمتولیــان،خرافههاو
تحریفاتيواردهیأتهاشدهکهبهنقلمعلم
اخالقشهیدآیتاهللمرتضیمطهريبایدبه
تحریفاتمذهبیکهواردعزاداريامامحسین

شدهگریستنهبرمصیبتحسین)ع(
درمجالسعزاداريامامحســین)ع(بعضی
مداحانجوانبااستفادهازادبیاتينووتقلید
ازصدا،ولهجهجدیدوبیــانبرخيمطالب
غیرواقعیکهدرهیچمقتلوکتابتاریخياي
نميتوانسندومدرکيدربارهاشپیداکردبه
عزاداریمیپردازند.واینخرافههاوتحریفات

آسیبهایجدیهیأتهاهستند.
ومادقیقاباتحریفواقعهکربالوواردکردن
خرافههابهعزاداریهــادقیقاکاریرامی
کنیمکهعباسیانودیگرغاصبانخالفتآل
محمد)ص(درطولتاریخباشدتبهدنبال
آنبودندتاحقایقتاریخعاشورايحسیني

راتحریفنمایند

  تاکنون چه برنامــه هايی برای 
گرايش جوانان و نوجوانان به هيأت پياده 
نموده ايــد و چه پيشــنهادی برای 

ديگرمديران در هيأت داريد؟
1(برگزاریجلساتهفتگیویژهنوجوانان

وجوانانهرهفتهشبهایجمعهداریم.
2(برگزاریاردوهایراهیاننورواردوهای

سیاحتیوزیارتی
3(راهانــدازیکاروانپیــادهتجدیدمیثاق
باوالیتکههرســالهبصورتپیــادهعازم

مشهدمقدسمیگردند
4(واگذاریتبلیغاتوایستگاههایصلواتی

وتزئینمراسماتبهنوجوانانوجوانان
5(پذیراییمراسماتهیأتتوسطخادمین

هیأتکههمهجوانانهستند.
هربرنامهایکهدرهیأتداریمنظراتنوجوانان
وجوانانراجویامیشــویماگرامــکاناجرا
توسطاینعزیزانباشدکاررابهآنهاواگذارمی
کنیم.منمعتقدهستمنوجوانانامروزهیأت

گردانندگانفرداهســتندوبهسایرمدیران
عزیزهیأتهانیزتوصیهدارمکهازوجوداین
عزیزاناستفادهکردهوخودشانفقطنظارت
ومدیریتکنندودرطرحســاختحسینیه
بزرگثاراهللســالنیرابرایبرگزاریازدواج
هایآسانپیشبینیکردهایمکهاحساس

میکنیمیکنیازبرایقشرجواناست

  آيا شما دارای مکان، سخنران و 
مداح ثابتی می باشيد؟

درســال1372همزمانباتاســیسهیأت
قدیمیترینمســجدتربــتحیدریهراکه
مسجدحاجشیخیوسفعلینامداردرابازسازی
کردیمومکانثابتشد)اینمسجددرحال
حاضرثبــتآثارملیگردیدهاســت(البته
بااســتعانتازخداوندمتعالوهمتهمه
عزیزانهیأتی،درســال1390یکقطعه
زمیندربهتریننقطهشهرســتانتهیهوبا
توانمهندسینمتعهدنقشهحسینیهبزرگ
ثاراهللرادرچهارطبقهو3600مترمربعطراحی
وکارســاختآنراآغازنمودیموالحمداهلل
کارساختنیزازرشدخوبیبرخورداراست.

درموردســخنراننیزضمناینکهسخنران
ثابتداریمولیدرمراســماتازسخنرانان
مختلفاستفادهمیکنیم.درموردمداحنیز
مداحثابتهیأتبرادرعباسنجاتیوبرادر
حمیدعیدیمیباشد.البتهجلسهنوجوانان

مداحخودشانرادارند

  به نظر شــما هيأت رزمندگان 
اسالم تاکنون چند درصد از اهداف پيش 
بينی شده را پياده نموده است ؟ علت 
انجام نشدن برخی از اهداف چه چيزی 

می تواند باشد؟
80درصدازاهدافپیشبینیشــدهمحقق
شــدهوعلتانجامنشدنبرخیاهدافعدم
بودجهکافیوعدمحضورسخنرانانومداحان

درشهرستانهامیباشد.

  شــما در انجام کارهای هيأت 
بيشتر با چه کسانی مشورت و کمک می 

گيريد؟
مادرهیأتجلساتهیأتامناءبصورتماهانه
وبطورمنظمتشکیلمیدهیموهمهبرنامه
پسازبحثوتبادلنظرنهاییاجراءمیگردد.
البتهدربرنامههاییکهبطورویژهبرگزارمی
گرددسعیمیکنیمنظراتمسئولینبویژه
امامجمعهمحترمتربتحیدریهجلبنمائیم.

 انتظارات خود را از مسئولين ستاد 
مرکزی بفرمائيد؟

ضمــنتقدیروتشــکرازهمهمســئولین
ستادمرکزیکهطیچندسالهاخیرفعالیت
هایخوبیراسازماندهیکردهاند.مادرحال
حاضرمدت3ســالاستمشــغولساخت
حسینیهبزرگثاراهللهستیم.تاکنونحدود5
میلیاردریالوجهنقدومیلیونهاتومانکمک
هایغیرنقدیهزینهکردهایمخودصاحب
اصلیهیأتحضرتاباعبداهلل)ع(رساندهبه
بعدهمبههمینامیدکارراانجاممیدهیم
،ازسپاهوبسیجهمکمکنقدیوغیرنقدی
دریافتنکردهایم،پــروژهمذکوریکطرح
منحصربهفرددرسطحشهرستاناست.برای
کمکمالیدستنیازبهسویمردمدرازکرده
ایمهمانهاییکــهدرزمانجنگجبههها
راادارهمیکردندامروزنیزمارایاریمیکنند.

 در پايــان اگر صحبتــی داريد 
بفرمائيد؟

ازهمهعزیــزان،ازمــردمفهیــمووالیت
مدارتربتحیدریهکهباشــرکتگســترده
درمراســماتمارایاریمیکنند،ازهیأت
امناءهیأت،ازمسئولینشهرستانبویژهامام
جمعهمحترموازدستاندرکارانماهنامه
وزینهیأتکهاینفرصترادراختیارماقرار

دادندکمالتقدیروتشکررادارم.

اولین قدم برای حاکمیت اسالم و برای نزدیک شدن 
ملت های مسلمان به عهد ظهور مهدی موعود - 

ارواحنا فداه و عجل اهلل فرجه - به وسیله ملت ایران 
برداشته شده است و آن، ایجاد حاکمیت قرآن است.



خرداد93 59خرداد5893

ماهنامه فرهنگي هيأت رزمندگان اسالم

استان ها

 در ابتدا خودتان را معرفی کنيد، و 
بفرمائيد چه مدت با هيأت رزمندگان اسالم 

شهرتان همکاری داريد؟ 
بندهمحمدگازری،ومدت12ســالاستکه
باهیأترزمندگاناسالمتربتحیدریهبهعنوان

سخنرانومستمعهمکاریدارم.
  از نظر شــما يک منبر خوب چه 

ويژگی هايی بايد داشته باشد؟
بهنظربندهیکمنبرخوبمنبریاســتکه
درسهبعداعتقاداتواخالقواحکاممتناسب
بانیازمخاطبوبهزمان،مطالبیراارائهنماید.
ویکنکتهعرضکنموآناینکهمنبرخودش
موضوعیــتداردوبایــدمنبررابعنــوانیک

نمادارزشیحفظکنیم.
 از نظر شما اخالق يک واعظ چگونه 

بايد باشد؟
واعظبایداخالقشهمانندگفتارشباشد.یک
ســخنرانبایدبهگفتههایخوداعتقادداشته
باشــد،عملبهســخنانخودیعنیاعتقادبه
گفتارش.زمانعملاســتکهبایدیکواعظ
راخوبشناخت.البتهمردمسخنرانانخوبرا

خیلیخوبشناساییمیکنند.
 از منظر شما چقدر با الگوی اسالمی 

در عزاداری هايمان فاصله گرفته ايم؟
درهیأترزمندگاناســالمکمترمشاهدهمی
گرددولیدرمجموععزاداریهاباعزاداریمطلوب
بســیارفاصلهداریم.بایدببینیمهدفاصلیاز
برپاییمجالسعزاداریچیســت؟اگرهدف
تعظیمشعائراستبایدتقوایقلبیوصفایباطن

وتهذیبنتیجهبدهداگربعنواناحیاامرناباشد
بایدببینیمچقدردراینمجالساحیاامراهل
بیتتوجهشدهاست.مابایداولعزاداریاصیل
اسالمیرامعرفیکنیموبعدبهدنبالتقویتاین

نوععزاداریدرمیانمردمباشیم.
چگونه می توان يــک هيأت را از 

حضور بيشتر جوانان بهره مند ساخت؟
باداشتنبرنامهمتنوعمربوطبهجواناندرطول
ســال،وایجادجاذبهباتنوعمطالبوواگذاری
مســئولیتهایهیأتدربعضــیبخشها
بهجوانــان.جذبجوانانبــههیأتمذهبی
بسیارمهماســتولیمهمترآناستکهبرای
جذبآنانویابهبهانهجذبازهروســیلهای
استفادهنشودبایدازراههاییاستفادهکنیمکه
درجهتاهدافهیأتباشدلذاخطباومنبریها
ومداحاننبایدبرایجذبازهرمطلبیوگفتاری
وسبکیاستفادهکنندچوناینجذببرایحفظ
ارزشهانیستبلکهجذببرایهواوهوساست
چگونه وعاظ جوانان را به ســمت 
خودشناسی و بالندگی مذهبی و روحيه نو 

پيش ببرند؟
اولاینکهواعظبایدپندپذیرباشدنهلفاظ،ثانیا:
عالمعاملباشــد،ثالثا:داشــتنمنبروخطابه
هدفمندوبرگرفتهازمتونصحیحوصریحوبا
زبانمخاطبونیازاوصحبــتکردنویادمان
باشدکههیأتیعنیتوسلوتوجهبهاهلبیت)ع(

 چه توصيه ای برای وعاظ داريد؟
بهنظربندهنهتنهاهیأتهــایمذهبیبلکه
هرمجموعهایازانسانهایمومنکهبخواهند

درستومنطقیبرابردستوراتدینیوشرعی
کاریانجامدهندبایدبایــکعالمبابصیرت
درارتباطباشــندنهدرحدتعارفوصوریبلکه
درحدتصمیمگیریوتصمیمســازیوقطعا
ازمهمترینعواملموفقعیتهیأترزمندگان
اسالمدرتربیتنیروورســیدنبهاهدافبلند
وارزشمندالهیانسانیواعظمیباشدونقش

ویباهیچچیزقابلمقایسهنیست.
نقش وعاظ را در برنامه های هيأت 
رزمندگان اســالم که پيش رو داريم را 

بفرمائيد؟
وعاظقدرخودرابدانند،پیامبرمردمندیعنیمردم
دینشانراازعلماووعاظمیگیرندخواهقبول
کنندیانه.چــونبرنامههایهیأترزمندگان
برایمردمطراحیشدهاستوعاظنقشاولیهرا

درپیادهکردناینبرنامههارادارند.
ر پايان اگر سخن خاصی داريد بفرمائيد؟

ازفرصتیکهدراختیاربندهقراردادیدتشکرمی
نمایمدرگسترشکمیوکیفیهیأترزمندگان
بایدکوشید،یعنیهمبایدمحتواوغنایعلمی،
اعتقــادیبرخواســتهازاخالصراســرلوحه
کارقراردادوهمبایدبهفکرجذببیشترجوانان
بههیأتبودولوباایجادهیأتهایرزمندگان
درمحالتوشــهرهایکوچکوبــرایهمه
کسانیکهدراعتالیمکتباسالموتشیعسعی
وتالشمینمایندودرزندهنگهداشتنذکرخدا
ویادخداازهیچکوششیدریغنمیورزندکمال
تقدیروتشــکررادارمودراجرایمنویاتمقام

معظمرهبریآرزویتوفیقدارم.

وعاظ قدرخودرابدانند، پیامبرمردمند
سخنران هيأت رزمندگان اسالم تربت حيدريه
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در ابتدا خودتان را معرفی بفرمائيد؟ 
و از چه زمانی با جلسات رزمندگان اسالم 

همکاری داريد؟
باعرضسالمبهمحضرمباركحضرتولی
عصر»عج«ویاراماموشهداء)مقاممعظم
رهبری(،اینجانبحمیدهواعظی.ازابتدای
تشکیلجلساترزمندگانهمکاریداشته
امولیازســال85بعنوانمســئولواحد

پیروانعترتانتخابوکارمیکردم.

  در واحد خواهران شهرستان خود 
چگونه و براساس چه نيازهايی شروع به 

کار کرد؟
ازابتدایتشــکیلهیأتهمهمراسماتبا
حضورخواهرانوبرادرانمشتركتشکیل
میشــدتااینکهالزمبودبعضیمراسمات
ویژهخواهرانبرگزارگردد،بهمناسبتهای
مختلفواحساسایننیازمایهراهاندازی

هیأتخواهرانشد.

  شما به عنوان يک فعال مذهبی چه 
نيازهايی برای بانوان می بينيد که بر روند 

اهداف هيأت مسئله مهمی می باشد؟
هیأترزمندگانچــونجایگاهمهمیدر
بینخواهرانبهویژهخانوادههایبسیجی
،رزمندگان،شــهداوایثارگرانداردباید
تأمینکنندهینیازهایفرهنگی،مذهبی،
آنانباشدودرمقابلاینتهاجماتفرهنگی

بایدآنانراآگاهیکاملداد.

  آيا شما در هيأت دارای اهداف بلند 
مدت نيز هســتيد ؟ اگر داريد توضيح 

بدهيد ؟
بلــهازآنجاییکهنیازهایقشــربانواندر

جامعهدرمســائلمذهبــی،اجتماعیو
سیاسیفراوانوگوناگوناستبایدبرنامه
هایبلندمدتوبهروزداشــتهباشــیمتا
آموزشهایگوناگونخانواده،اجتماع،بازار
کار،تقویتبنیهاعتقادیودینیدربرنامه
داشتهباشیمبرایقشــرهایدانشآموز،
دانشجو،خانهدار،اداریوغیربرنامهداریم.

 در حال حاضر برای رســيدن به 
اهدافتان چه مشکالتی را پيش رو داريد ؟
اولمشکلبودجه،دومعدموجوداساتید
خواهردرسطحکشــوریواستانی،سوم
چونبیشترمجالسمشتركاستباآقایان
وخواهرانوقتکمتریدارندبرایحضور
مجالسویژهخواهرانورفتوآمدمشکل

است.

  هيأت پيروان عترت در توســعه 
فرهنگی فاطمی چگونه می تواند نقش 

مهمی ايفا کند ؟
باآگاهیدادنقشرخواهراندرهمهسطوح
جامعهالگوقراردادنبانواناهلبیت)ع(به
ویژهحضرتفاطمــه)س(وحضرتزینب
)س(فعالکردنامربهمعروفونهیازمنکر
درزمینهحجابوعفافخانواده،خانهداری
،ازدواجهایآسان،اقتصادمقاومتیوهمه
مسائلموجوددرجامعهومشکالتپیشرو.

  برنامه هايی که برای واحد خواران 
داريد چيست ؟

هرهفتهشــبهایدوشنبهجلسهزیارت
عاشــوراوسخنرانیمشــتركبابرادران،
ماهیانهجلسهویژهخواهرانباحضوراساتید
خواهرشهرســتانوزیارتعاشورادرایام

ویژهمثلمحرموصفر،ماهرمضان،شعبان
درمنازلوهیأتبرنامههایســخنرانیو
آموزشهایگوناگونبرگزارمیگردد.در
سالحدود100مجلسوکالسوبرنامه
هایآموزشیفرهنگی،گردهمایی،سیاسی
برگزارمیگرددوادامهداردوانشــاءا...با
ساختمکانجدیدجلساتباایجاددفتر
ویژهخواهرانومناسببودنمکانبرنامه

هایبهتریاجراخواهدشد.

  در پايان ســخن ناگفته ای داريد 
بفرمائيد ؟

باعنایتبهوضعیتکنونیجامعهبهجهات
،فرهنگیواجتماعیوسیاسی،اقتصادی
ازهمهخانوادههایمحتــرموبانوانعزیز
تقاضادارمارتباطشــانرابــاهیأتهای
مذهبیومجالسومحافل،بسیجی،قرآنی
،اجتماعــاتویژهخواهــرانزیادترکنند
تادربرابرهجمههایگوناگوندشــمنان
اسالمومسلمینخودشانراآمادهکنندو
امروزدرجامعهبرنامههایمخربوفســاد
زیادیباعناوینمختلــفبرگزارمیگردد
کهقصدشــاننابودکردنخانــوادههاواز
بینبردنوجههاسالمیخواهراناستکه
الزماستباشناختحضورپیداکنند.پای
ماهواره،هرســخنرانوهرجلسهاینباید
رفتوحضورپیداکرد.باالگوقراردادنبانوان
برجستهدینمبیناسالموتربیتفرزندان
اسالمی،شوهرداریاسالمی،همسایهداری
مناسبوارتباطاتآگاهودرستدربرپایی
حکومتحضرتصاحبالزمانواطاعتاز
مقاممعظمرهبریکمکبسیاریمیتوانیم
بکنیم.درپایانبرایهمهعزیزانعاقبتو

عافیتدنیاوآخرترامسألتدارم.

پای صحبت هر سخنران و درهر هیأتی نباید رفت 
مسئول واحد پيروان عترت هيأت رزمندگان اسالم تربت حيدريه

ما به زمان ظهور امام زمان )عج(  این 
محبوب حقیقی انسانها نزدیک شده ایم زیرا 

معرفت ها پیشرفت کرده است.
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 در ابتدا خودتان را معرفی نمائيد ؟ 
بفرمائيد چند سال اســت که با هيأت 
رزمندگان اســالم شهرستان همکاری 

داريد ؟
اینجانبعباسنجاتیازشهرســتانتربت
حیدریه،مدت20سالاستمداحوعضو
هیأتامنایهیأترزمندگانشهرســتان

تربیتحیدریههستم.

 جايگاه مداح را در هيأت رزمندگان 
اسالم چگونه می بينيد  ؟

یکیازارکانهرهیأتیمداحآناســتکه
جایگاهویژهایداردمخصوصاًدرشهرهای
کوچککهمردمنســبتبههمشــناخت
دارنــدوخودمــداحراکهمیشناســند
جایخودداردخانــوادهوفامیلراهممی
شناسندبنابراینبایددرهمهکارهاواعمال
ورفتارماندقتالزمراداشتهباشیموچون

منتســببهرزمندگانوشهداوایثارگران
هستیموزیرپرچموالیتسینهمیزنیم

درروضه،اشعار،اعمالمناسبباشیم.

 يک مداح چگونه می تواند در کار 
خود رشد کند ؟

اوالًمطالعاتمذهبی،سیاسی،اجتماعی
،زیادداشتهباشــد.دوماً،اهلشعروادب
باشد.سوماً،نسبتبهکسیکهمداحیمی
کندشناختپیداکند.چهارماً،هرمطلبی

راکهاطمیناننداردنگویدونخواند.

 جايگاه شعر در مداحی کجاست ؟
همشاعروهمشعرخوانمطلبیراکهمی
خواهندبنویســندوبخوانندبایدمستندو
درستباشد،دقتدرشعروشاعریداشته
باشندواخالصدرعملمدنظرباشدوقابل
ارائهبهیکجمعیتکهوقتشاندراختیار

ماست،باشد.مداحبایددرتشخیصشعر
خوبتبهرداشتهباشد.شایدصدایخوب
یکیازارکاناصلیمداحیباشداماشعرمی
تواندبهگونهایمخاطبراجذبکندکه

صدایمداحزیادمدنظرقرارنگیرد.

 از نظر شما نقاط ضعف و قوت کالس 
های مداحی که االن در کشور برگزار می 

شود چيست ؟
نقاطضعفدرایناستکهتربیتمداحکار
بسیارسختیاستوهرکسیتوانولیاقت
کارراپیدانمیکندومعلومنیستبعداًچه
بخواندوچهبگویدوقوتکارایناســت
کهوظیفههراســتاداستشاگردانیبرای
آیندههیأتتربیتکندکهمدتهادرکنار
دســتشمداحیکندتااشکاالتبرطرف
گردد.متأسفانهبررویاینکالسهانظارت
دقیقیوجودنداردکــهاینخودمیتواند

در همه کارها و اعمال و رفتارمان دقت 
الزم را داشته باشیم

مداح هيأت رزمندگان اسالم تربيت حيدريه
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آسیبجدیدرآیندهداشتهباشد.

  چقدر با الگوی اســالمی مداحی 
فاصله داريم ؟

بعضیاوقاتمیبینیمشخصیدرمراسم
بعضیعروســیهاترانهمیخواندومدتی
بعددرمراسماتمداحیمیکند.دربعضی
مداحیهاازآهنگهایغیراسالمیاستفاده
میشود،یااشــعارنامتناسبخواندهمی
شودیاحرکاتیانجاممیدهندکهدرشأن
مجالساهلبیتنیست.ایننوععزاداریها
رابایدجمعوبهجایآن،عزاداریهایاصیل

اسالمیراجایگزینکنیم.

 مداحان شهرستان از نظر شما در 
چه سطحی قرار دارند ؟

چندسطحمداحداریم،بعضیاستادهستند
وکشــوریمثلحاجاحمدوحاجعباس
واعظیبعضیدرســطحاســتانیهستند
-بعضیازدوســتاندرحدشهرستانیو
تعدادیدرحدهیأتکوچکوغیرمعروف

ودرکلخوبهستند.

 آيا شما توانسته ايد به رسالت خود 
که در زمينه مداحی می باشد را خوب ادا 

کنيد ؟
خیر،چونعقیدهحقیرایناســتکهدر
مدت30ســالکهمداحیکــردهام،می
توانســتمبهترازاینادایوظیفهکنم؛هر
چیدرتوانبودهانجــامدادهاموهنوزهم
راضینیســتمگاهیپنجاههزارنفرگاهی
5نفروقتشانرادراختیارمگذاشتهاند،یا
ساعتهامنتظربودهاندومشکالتدیگررفت
وآمدوغیرهتایکمداحبخواندوحقیرباید
خیلیبهترازاینمیبودهامامیدوارمازمن

راضیباشندومراببخشند.

 آيا يک مداح بايد آداب و اخالق 
خاصی داشته باشد ؟

بله،صددرصد،مداحبــهعنوانیکالگو
شناختهمیشــودوخیلیهامریداومی
شوند،عالقهپیدامیکنندودوستشدارند
بهاعمالوکردارش،گفتارشتوجهدارند،
بایددارایروابطعمومیخوبیباشدباهمه
مســتمعهاخوبارتباطبرقرارکندتوان

خاصیدرمجالسغموشــادیهاداشته
باشد،ظاهرمناسبیداشتهباشد،اعتقادو

اخالصوعملواقعیداشتهباشد.

سبک هايی که در مداحی و يا در 
مولودی انتخاب می کنيد ، آيا تقليدی 
اســت و يا اينکه خودتان در اين زمينه 

خالقيت به خرج می دهيد ؟
بندهبنابهنوعشــعرخودمآهنگانتخاب
میکنمحاالیابهتوانمستمعکهچهنوع
جمعیتیهستندمثاًلهیأتباشد،بیرون
هیأت،دانشــجویی،ورزشکاری،خانمها
یاآقایان،اداری،بســتگیبهنوعجمعیت

آهنگانتخابمیکنم.

  در پايان اگر سخن خاصی داريد 
بفرمائيد؟

ســخنخاصینیســت،فقــطازتمامی
عزیزانیکــهدراجرایبرنامــههایهیأت
فعالیتدارندخستهنباشــیدمیگویمو
امیدوارمدرتمامیکارهایشانهمانندهیأت

داریموفقباشند.

ملت منتظر ایران، با تکیه بر امید به پیشرفت و 
موفقیت، دست به اقدام ، تالش و انقالب زد و 
پیروز شد لذا مردم ما باید روح انتظار را به تمام 

معنا، در زندگی خود زنده کنند.
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بافق

دومینیادوارهیکصدشهیدتدارکاتوپشتیبانیاستانیزد
همراهبا266شهیدشهرستانبافق

باهمکاریهیأترزمندگاناسالمبافقدرتاریخ93/2/25
همزمانباوفاتپیامرســانکربالحضــرتزینبکبری
ســالماهللعلیهادرصحنمتبركامــامزادهعبداهللعلیه
السالمگلزارشــهدابرگزارگردید.آغازاینمراسمهیأت
مذهبیکهبادستجاتسینهزنیبهیادسقایدشتکربال
حضرتابوالفضلالعباسعلیهالسالمووفاتحضرتزینب
کبریبودباسینهزنیومدیحهسرائیواردمجلسشدندو
سپسخانوادهمحترمشهدابادردستداشتنتصاویرشهدا
واردمراسمشدندکهتوسطبرادرانبسیجیمورداحترام
وگلبــارانقرارگرفتند.امامجمعهمحترمشهرســتانبا
عرضخیرمقدمبهخانوادهمحترمشهداازسراسراستانو
مدعوینمحترموهیأتهایمذهبی،گزارشیازفعالیتهای
پشتیبانیوتدارکاتبافقدر8ســالدفاعمقدسرابیان
نمودند.حضرتحجهاالسالمشــیرازینمایندهمحترم
ولیفقیهدرسپاهسخنراندیگرمراسمبودند.ویدرمورد
عظمتملتایرانگفت:عظمتملتایران،ذلتدشمنان
اسالم،دفاعازاســالمبوده.کجاارزشهاروشنمیشود؟
کجامردونامردمشخصمیشود؟بهقولشهیدبزرگوار
چمران:آنموقعیکهشــیپورجنگزدهشــد.دردهم
فروردینسال57مردماستانیزددرچهلمحرکتانقالبی
وشهدایتبریزدرمقابلدشمنایستادندوشهیدمیدهند
کهاسالمحیاتبگیردوپیاماماماینملت،رهبراینامت،
رویزمیننماند.کجا؟درمیدانانقالبدرمیدانجنگ،
8سالنبردملتایرانبادشمنان،آنجاروشنمیشود.وی
درادامهبیانداشت:ملتایرانچهعظمتیداردودشمنان
چهذلتیدارند.تامیدانجنگینباشــدشــهیدهمتهاو
ابراهیمیهاومیثمیهاوجعفریزادههاوهمهشهدایعزیزو
روحیهشهادتطلبیآنهاروشننمیشود.اینپیاممادران
شهدایعصرانقالببودمادرشــهیدیچهارفرذزندش
شهیدشدهبودکهبهستاداعزامتهرانرفت.میگفتمرا
بهجبههاعزامکنید.بهاوگفتندمادرچهارفرزندترادرراه
اســالمفداکردی!گفتمنخجالتمیکشمکهاماممن
ندایهلمنناصرشبلنداستمنفرزنددیگریندارمبه

جبههبفرستمآمدمکهخودمبهجبههبروم.
درخاتمهازخانوادههایمحترمشــهداوپیشکســوتان
تدارکاتوپشتیبانیتقدیروتشکربعملآمد،وازیادمانو
کتاباولینپشتیباندفاعمقدسرونماییصورتگرفت
.ازبرنامههایجنبیدیگراینیادوارهایجادنمایشــگاهبا
شکوهازفعالیتهایپشتیبانیدر8سالدفاعمقدسازکلیه
شــهرهایاســتانبودکهنظربازدیدکنندگانرابهخود

جلبنمودهبود.

ورامین

درمیانخیلمشتاقانعرصهوالیتوشــهادتمراسمیادواره
شهدایفکهدرشامگاهوالدتامامجوادعلیهالسالمدرجوارحرم
مطهرشهدایگمنامودرحسینیهثاراهللهیأترزمندگاناسالم
شهرســتانورامینبرگزارگردید.دراینمراسمکهبااقامهنماز
مغربوعشاءوقرائتقاریممتازشهرستانبرادرمیالداردستانی
آغازودرادامهباقرائتزیارتعاشوراهمراهبودچندازمسئولین

شهرستاننیزحضوربهمرسانیدهبودند.
سخنرانابتداییمراسمســردارفلکیازرزمندگاندوراندفاع
مقدسبودندکهدرموردعملیاتفکهمواردیرامطرحنمودند.
درادامهازســخنانرزمندگانعزیزبرادرانژالهرو،داودیفر،
شیرازیوبختیاریازشهرهایتهران،شهریار،کرجوورامین

استفادهگردید.

شفت

باهمتهیأترزمندگاناسالمشهرســتانشفتدعایپرفیض

کمیلبهمناســبتوفاتحضرتزینبســالماهللعلیهاباحضور

قشــرهایمختلفمردمبهویژهبسیجیانگردانامامحسینعلیه

السالمشهرستانشفتوخواهراندرحسینیهحرمشهدایگمنام

شهرشفتبرگزارگردید.درابتدایاینمراسمنمازجماعتمغربو

عشاءبهامامتحجتاالسالموالمسلمینراهنمااقامهشدوویطی

سخنانیویژگیهایحضرتزینبسالماهللعلیهاوهمراهیاوبا

امامحسینعلیهالسالمدرکربالورساندنپیامعاشورابهمردمرانقل

نمود.راهنماادامهداد:حضرتزینباسوهصبرومقاومتومبارزه

برایزنانودخترانجامعهماســت.درادامهقرائتدعایپرفیض

هبرگزارشدودرپایانبهروضهخوانیو
کمیلتوسطبرادرعموزاد

ذکرمصائبحضرتزینبسالماهللعلیهاپرداخت.برنامهویژهدعای

شنبههرماههمزمانبااقامهنمازمغربوعشاءدر
کمیلآخرینپنج

حسینیهپنجشهیدگمنامشهرشفتبرگزارمیشود.
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هرسین

بهمناســبتســالروزعملیاتغرورآفرینبــازیدرازهیأت
رزمندگاناســالمشهرستانهرســیندرروزهایپنجشنبه
وجمعــهمورخ4و1393/2/5اقــدامبهبرگــزاریاردویدو
روزهازبیــننوجوانانوجوانانعاشــوراییهیاتوهمچنین
اعضاءپیروانعتــرت)ع(واحدخواهراننمــود.درایناردوی
دوروزهمحلحرکتکاروانبهســمتشهرســتانســرپل
ذهابازروبرویدفترهیأترزمندگاناســالمهرســینبود
کهدرمحوطهحرممطهــراحمدابناســحاقحضرتآیت
اهللعلمانمایندهولیفقیهوامامجمعهمحترمکرمانشــاهبه
ایرادســخنرانیدررابطهباشهدایغربکشــوروهمچنین
گرامیداشــتعملیاتغرورآفرینبــازیدرازمطالبیرابیان
نمودند.ودرادامهبرادررمضانیباصدایبسیارخوبیدررابطه
بامنطقهعملیاتیبــازیدرازبهمداحیپرداختند.ســپس
درصبحروزجمعهحضورکاروانهــایراهیاننوردربازیدراز
وصعودارتفاعاتبرادرسردارحاجمحمدکوثریدراینمنطقه
بهسخنرانیدررابطهباشــهداءوهمچنینیادیهمازشهید

ابراهیمهادینمودند.

مراسمجشنمیالدامامعلی)ع(وامامجواداالئمه)ع(دوشنبه
1393/2/22ســاعت9/30توســطهیأترزمندگاناسالم
وباهمکاریدفترامامجمعه،ادارهتبلیغاتاســالمی،معاونت
فرهنگیآموزشوپرورش،واحدفرهنگیامامزادهمهدی)ع(،
شهرداریوشورایاسالمیدرســالنالزهرا)شالماهللعلیها(
برگزارشد.اینمراسمابتداباصدایبســیارخوبقاریقرآن
برادرمحمدخواجویآغازودرادامهحجتاالســالمرمضانی
ازقمضمنتبریکایاموالدتحضرتعلی)علیهالسالم(وامام
جواداالئمه)علیهالســالم(بااشــارهبهفضایلاخالقیوابعاد
شخصیتیایندوبزرگواراظهارداشــتمولودکعبهازچنان
مقامیبرخورداراســتکهدردرونکعبهمتولدشدواولین
کســیبودکهبهپیامبراسالملبیکگفتومسلمانشد.وی
دررابطهباویژگیاخالقیحضرتامامجواد)ع(افزودامامنهم
شیعیانبادارابودنتمامصفاتزیبایاخالقیوانسانیسرآمد
خوبانروزگارخودبودوپارسایی،علمودانشوبخشندگیش
موجبشدباالقابجواد،تقی،مرتضیومنتجبشناختهشود
وحضرتامامجواد)ع(باسرمایهمعنویخودکهازسرچشمه
زاللالهینشأتگرفتهبود،احکاماسالمیوبهتعلیموارشاد

مسلمانانپرداخت.
درادامهمداحاناهلبیت)علیهالســالم(برادرروحاهلللطفی
وبرادرفرهادرضاییبهمولــودیخوانیدروصفایندوامام
بزرگوارپرداختند،ودرپایاننیزبهافرادیکهنامشانبهاسماء
متبركایندوامامبزرگواربودبهقیدقرعهجوایزیاهداشد.

اهواز

بهمناســبتمیالدامامعلی)ع(هیأترزمندگاناســالماهوازبا
همکاریمعاونتاموراجتماعیوفرهنگیشــهرداریاهوازمراسم
جشنیراباحضورمردموالیتمداراینشهربرگزارنمود.اینمراسم
کهدرحســینیهثاراهللاهوازبرگزارشدحجتاالسالموالمسلمین
شیخموسیبهاءالدینیعاملیبهسخنرانیدرموردفضایلامامعلی
)ع(پرداختندودرادامهمداحاهلبیتعصمتوطهارت)ع(حاجرضا

نبویبهمولودیخوانیپرداخت.
دراینمراسمگروهنمایشیمیثاقبهاجراینمایشپرداختندودر
ادامهبابرگزاریمسابقهبهقیدقرعهجوایزنفیسیازجملهسفربه

کربالیمعلیبرای2نفربهبرندگاناهداگردید.

لنگرود

روزانآسمانوالیتوامامت
همزمانباشبوالدتنخستینمهرف

حضرتعلیبنابیطالب)علیهالســالم(مجلسجشنوسروردر

دازاقامهنمازمغربوعشاءدرمسجد
شنبه22/2/93بع

غروبدو

ودبرگزارگردید.اینمراسمکهباهمتهیأترزمندگان
شهداءلنگر

شهرستانومردم
گزارشدهبودجمعیازمسوالن

اسالملنگرودبر

لآوردهبودند.دراینمراسممداح
والیتمداراینشــهرحضوربعم

اهلبیتعصمتوطهارت)ع(ابوذرروحیبهمولودیپرداختودر

بهقیدقرعهجوایزی
پایانبهشرکتکنندگانیکهنامعلیداشتند

اهداگردید.

هرمزگان

بههمتهیأترزمندگاناسالماســتانهرمزگانمراسممعنوی
اعتکافویژهبرادراندرگروهسنینوجوانوجوانوهمچنینویژه
خواهراندرهمینگروهسنیازشامگاه13رجب93/2/23دردو
مکانمجزامسجدامامحسینگلشهرویژهبرادرانبهتعداد100
نفروخواهران120نفردرمسجدناصریبندرعباسبرگزارگردید.
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ماهنامه فرهنگي هيأت رزمندگان اسالم

منبر

مراسم اعتکاف در مسجد جامع بازار 
واحد نوجوانان عاشورایی هیأت رزمندگان اسالم

جشن میالد امام باقر )ع( 
حسینیه شهدای بسیج

مولودی خوانی سید مهدی میرداماد سخنرانی حجت االسالم مهدی ماندگاری
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