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آیت اهلل نوری همدانی

استاد ولی اهلل کالمی زنجانیحجت االسالم احمد پناهیان مهدی قره شیخ لو

حاج علیرضا بکاییآیت اهلل کعبی

حماسه در شعر آئينی 
آذری همواره حرف 

اول را زده است

آمادگی داريم از نظر 
محتوا  واستاد هيأتها 

را پشتيبانی کنيم

خشم از استکبار مقدس 
است و بايد در دل های ما 

موج بزند

مجلس خبرگان رهبری 
پارلمان نيست و نبايد 

انتظار کارکرد پارلمانی از 
آن داشت

بايد نسلی از مداحان قوی طبق 
فرمايشات مقام معظم رهبری 

تربيت کنيم 

با مصاحبه ها و گفتارهايی از:
  محمد کوثری

  حجت االسالم جعفر واضحی
  مهدی خادم آذريان

  محسن بخت شکوهی
  حسين رضوانی 

حجت االسالم والمسلمين قرائتی

حجت االسالم و المسلمين مومنی

علی اکبر مداحی

حاج محسن طاهری

استاد سيد مهدی حسينی

قرآن و نهج البالغه را رها 
کرده ايم و افتاده ايم به 

بولتن های سياسی

مسئولين هيأت بايد اولين 
کسانی باشند که زانو بزنند 

و از قرآن استفاده کنند

راهکارهای تقويت و 
افزايش حضور نوجوانان 

و جوانان در هيئات

خودرا به درهم و 
دينارنفروشيد

بايد مردم را شيفته مرام 
اهل بيت)عليهم السالم( کنيد

پيامبر)صلی اهلل عليه وآله(
 از ما شاکی است

هادی شريفی

حجت االسالم سفیدی امین

هيأتها بايد به مردم 
بصيرت سياسی، دينی

و فرهنگی دهند

يک مدير هيأت بايد 
قدرت تشخيص 

استعدادها را دارا باشد



...ای مردم! هر کس اخالقش را در اين ماه  )رمضان(، نيکو سازد، برای او وسيله عبور از صراط 
خواهد بود، در آن روز که گام ها بر صراط می لغزد؛ و هر کس در اين ماه بر بردگان خود آسان 
بگيرد، خداوند حساب او را سبک خواهد گرفت؛ و هر کس در اين ماه، شّر خود را ]از ديگران[ 
باز دارد، خداوند در روز ديدارش، غضب خويش را از او باز خواهد داشت؛ و هر کس در اين ماه، 
يتيمی را گرامی بدارد، در روز ديدار، خداوند، گرامی اش خواهد داشت؛ و هر کس در آن به 
خويشاوند خود نيکی کند، در روز ديدار، خداوند با رحمتش به او نيکی خواهد کرد؛ و هر کس 
در آن از خويشان خود بُبرد، خداوند در روز ديدار، رحمتش را از او قطع خواهد نمود؛ و هر کس 
در آن، نماز مستحّبی بخواند، برای او دوری از آتش، نوشته می شود؛ و هر کس واجبی را در آن 
ادا کند، پاداش کسی را دارد که هفتاد واجب را در ماه های ديگر، ادا کرده است؛ و هر کس در 
آن بر من زياد صلوات بفرستد، خداوند در روزی که وزنه اعمال، سبک می شود، وزنه اعمال 
او را بيفزايد؛ و هر کس در آن، آيه ای از قرآن تالوت کند، پاداش کسی را دارد که در ماه های 

ديگر،ختم قرآن کرده است...
قسمتی از خطبه پيامبر )صلی اهلل عليه و آله( هنگام فرا رسيدن ماه رمضان



پیامرب)صلی اهلل علیه وآله(       از ما شاکی است

هادی شريفی

به  قرآن  جای  هیچ  در 
صراحت سخن از شکایت 
پیامبر گرامی اسالم حضرت 
محمد)صلی اهلل علیه و آله(  از قوم خود 
یعنی ما مسلمانان نیامده 
مگر جایی که در رستاخیز 
شکایت نزد خداوند خواهد 
برد از اینکه قرآن کریم این »ثقل اکبرش« را 
که در نزد ما به امانت گذاشت ارج ننهادیم و در 
مهجوریت قرار دادیم.  »َوَقاَل الرَُّسوُل یا َربِّ إِنَّ 
َقْوِمی اتََّخُذوا َهَذا الُْقْرآَن َمْهُجوراً« )و پیامبر عرضه 
داشت:پروردگارا! قوم من قرآن را رها کردند. ( 
فرقان-30،این شکایت حضرت رسول)صلی اهلل 
علیه وآله( اگرچه ابعاد گوناگونی مثل مهجوریت 
قرآن در خواندن و شنیدن، مهجوریت قرآن 
در تدبر و اندیشه و مهجوریت قرآن در عمل 
کردن دارد اما شاید بیشترین دلیل آن شکایت 
از دوری از عظمتی است که از شأن و منزلت 
آن ناآگاهیم و آن اینکه سخن خداوند تبارک 
و تعالی که برای بندگانش نازل شده این گونه 
رها شده است چراکه شأن و منزلت پروردگار 
فراتر از این است که معاذاهلل وحی و سخنش 
ناخوانده و عمل ناکرده بماند.امروز در میان ما 
قرآن تبدیل به مقدسی کلیشه ای برای شروع 
مراسم، بوسیدن تبرک جستن هنگام سفر و یا 
پای سفره عقد و باالی قفسه های کتاب شده 
است و کمتر کسی را می بینیم که بتواند حتی 
به خوبی قرآن را روخوانی کند و حتی قرآنی که 
آغازگر مراسم های ماست به خوبی شنیده نمی 
شود. گوشی های موبایل، کامپیوترها و میزها 
پرشده از مطالب، بولتن ها، روزنامه ها و مجالت 
سیاسی و غیره که دانستن و نادانستنش آنچنان 

تفاوتی به حال ما نمی کند و گم شده ایم در 
این هیاهوی بی در و پیکر روزگار و دعواهای 
حزبی و جناحی و سیاسی و جادوی رسانه های 
آخرالزمان؛ و بالی قوم سلیمان به جانمان افتاده 
ُهْم َواَل یَنَفُعُهْم َولََقْد  است؛ »َویََتَعلَُّموَن َما یَُضرُّ
َعلُِموا لََمِن اْشَتَریُه َما لَُه فِی ااْلِخَرةِ ِمْن َخالٍق 
َولَِبْئَس َما َشَرْوا بِِه أَنُفَسُهْم لَْو َکانُوا یَْعلَُموَن«؛) 
آنها قسمتهایی را فرامی گرفتند که به آنان زیان 
می رسانید و نفعی نمی داد و مسلما می دانستند 
هر کسی خریدار این گونه متاع باشد، در آخرت 
بقره-102،جلسات  داشت(.   نخواهد  بهره ای 
روخوانی، قرائت و حفظ قرآن کریم کم رونق 
شده و قاریان و حفاظ قرآن و محافل قرآنی از 
خانه های ما و رسانه های ما دورند و در مجامع 
و محافل و گعده ها کسی بازارش گرمتر است 
که از مسائل سیاسی بهره مندتر نه آنکه از قرآن 
و عترت بیشتر می داند. جلسات قدیمی خانگی 
های  میهمانی  و  شده  فراموش  قرآن  تالوت 
تجمالتی و پرزرق و برق رونق گرفته است و 
این تازه گام ابتدایی مهجوریت قرآن است؛ و 
مدام صحبت می کنیم از انواع و اقسام مفاسد 
سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی بی 
توجه به اینکه همه اینها از نتایج دوری از قرآن 
است. گویا گنجی بی پایان داشته باشی و در 
فقر به سر بری و حتی به آن نگاه نکنی، آیا این 

عقل است؟
خداوند در سوره مبارکه قمر چهار بار این آیه 
ْکِر  لِلذِّ ْرنَا الُْقْرَءاَن  یَسَّ را تکرار می کند »َولََقْد 
ِکٍر« ما قرآن را برای یادآوری آسان  َفَهْل ِمن مُّدَّ
ساختیم؛ آیا کسی هست که متذّکر شود؟! )آیه 
»أََفاَل  فرماید  یا می  و  های 17و22و32و40( 
َُّروَن الُْقْرَءاَن أَْم َعلَی ُقُلوٍب أَْقَفالَُها« آیا آنها  یََتَدب

در قرآن تدبّر نمی کنند، یا بر دلهایشان قفل 
نهاده شده است؟! )محمد-24( و این گام بعدی 
مهجوریت قرآن است که آنکه قاری آن است 
هم در آن نمی اندیشد و پند نمی گیرد. در 
قرائت مسابقه گذاشته ایم برای بیشتر خواندن و 
از معانی و تفاسیر و تدبر در قرآن بی بهره ایم و 
کمتر کسی را می بینی که سراغ تفاسیر قرآن 
را بگیرد. گویا گنجی بی پایان داشته باشی اما 
در فقر به سر ببری، آیا این عقل است؟ عمل به 
آیات قرآن است که فراموش شده و رها شده و 
در گفتار و کردار و اندیشه خود بویی از عمل 
به قرآن نمی بینیم و فراموش کرده ایم وصیت 
که  را  السالم(  )علیه  علی  موالیمان  آخرین 
فرمود:» اهلل، اهلل، فی القرآن، الیسبقکم بالعمل 
به غیرکم« )خدارا خدارا درباره قرآن؛ کسی غیر 
از شما در عمل به آن سبقت نگیرد!( و این است 
که عمل به قرآن در زندگی ما جاری نیست 
پس آیا نباید رسول گرامی اسالم از ما شاکی 
باشد؟و این رفتار ما با ثقل و امانت اکبر رسول 
خدا بود، چه بگوییم که با ثقل اصغرش نیز 
همین کردیم و تمام مودت ما به خاندان گرامی 
ایشان و اهل بیت )علیهم السالم( خالصه شده به 
برپایی مجالس عزاداری و مولودی فارغ از اینکه 
بخوانیم و بیندیشیم و عمل کنیم به کالم نورانی 
ایشان. بیایید در ماه مبارک رمضان با خداوند و 
رسول گرامی اش عهد ببندیم که هرچه به هر 
نحو که می توانیم قرآن را از مهجوریت درآوریم. 
ایمان بیاوریم به اینکه تنها راه نجات ما عمل به 
دستورات قرآن و اهل بیت)علیهم السالم( است 
و بدون آنها نجاتی نخواهیم داشت.خداوندا به تو 

پناه می بریم از شکایت رسولت.

سرمقاله
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ماهنامه هیأت در ویرایش و تلخیص مطالب دریافتی آزاد است.

فهــــــرست

 خشم از استکبار مقدس است و باید در دل های ما موج بزند
 راه پیشرفت و مقابله با نفوذ اقتدار، و جهاد کبیر است

 مطالبات رهبر معظم انقالب از ستایشگران 
و مداحان اهل بیت )علیهم السالم(

 باید نسلی از مداحان قوی طبق فرمایشات
مقام معظم رهبری تربیت کنیم

 خودرا به درهم و دینار نفروشید!
 باید مردم را شیفته “مرام” اهل بیت)علیهم السالم( کنید

 حماسه در شعر آئینی آذری همواره حرف اول را زده است
 مجلس خبرگان رهبری پارلمان نیست

 و نباید انتظار کارکردپارلمانی از آن داشت
 راهکارهای تقویت  وافزایش حضور نوجوانان و جوانان در هیئات

 مسئولین هیأت باید اولین کسانی باشند که زانو بزنند
  و از قرآن استفاده کنند

 هیأتها باید به مردم بصیرت سیاسی، دینی و فرهنگی بدهند

 یك مدیر هیأت باید قدرت تشخیص استعدادها را  دارا باشد
 مسئله ای که یاد گرفتم این است که با وضع موجود کار کنم 
 باید پایان نامه های دانشگاهی به سمت تدوین نحوه مدیریت 

هیأت هدایت شوند
 مداح در درجه اول باید تدین، تقوا و معنویت باالیی داشته باشد

 قصد داشتیم دشمن را  از مرز های خود، دور کنیم
 روزه سرچشـمه تـقوا

 آمادگی دار یم از نظر محتوا  و استاد هیأتها را پشتیبانی کنیم
 قرآن و نهج البالغه را رها کرده ایم 

و افتاده ایم به بولتن های سیاسی
 توصیه های امام خمینی )ره( درباره آمادگی برای ورود به ماه 

مبارک رمضان
 چه کنیم که معصیت نکنیم؟

 شرح حدیثی از حضرت علی )علیه السالم( پیرامون عدم دوستی با 
دشمنان
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مجله خربی

برگی از اعتکاف رجبیه ستاد مرکزی هیأت رزمندگان اسالم
مراسم اعتکاف سال 95 توسط نوجوانان و جوانان  عاشورایی هیأت رزمندگان اسالم تهران با حضور بیش از500  نفر از نوجوانان و جوانان 
متدین و هیأتی در مسجد جامع پیامبر اعظم)صلی اهلل علیه و آله وسلم( واقع در شهرک شهید محالتی در تاریخ 2 الی 4 اردیبهشت ماه 1395 برگزار گردید.

پناهیـان،  علیرضـا  اسـالم  حجـج 
نـژاد،  میالنـی  مومنـی،  حسـین  سـید 
کدخدارسـتم، جعفر واضحی، استاد علی 
اکبـر رائفی پـور، حـاج ماشـااهلل عابدی، 
حـاج سـعید حدادیـان، حـاج محمدرضا 
برقعـی،  سـیدحمیدرضا  غالمرضـازاده، 
کربالیـی محمدحسـین حدادیـان، حاج 
عبـاس طاهـری و حـاج امیـر عباسـی از 
سـخنرانان، مداحان و شـعرای حاضر در 

ایـن برنامـه بودنـد.
این  در  شده  انجام  اقدامات  ازجمله 
برنامه جزءخوانی و ختم صلوات  مراسم 
معتکفین بصورت روزانه برای تعجیل در 
ظهور حضرت ولی عصر)عجل اهلل تعالی فرجه الشریف( 
و برگزاری مسابقه فرهنگی از کتاب سالم 
بر ابراهیم و اهدای 2 کمك هزینه سفر 
و 5 کمك هزینه  معلی  زیارتی کربالی 

سفر زیارتی مشهد مقدس به برگزیدگان 
بود.

الزم بذکـر اسـت شـرح کامـل گـزارش 
و تصاویـر ایـن مراسـم در پایـگاه اطـالع 
رسـانی هیـأت رزمنـدگان اسـالم قابـل 

مشـاهده اسـت.
اعتـکاف  معنـوی  مراسـم  همچنیـن 
بـه سـنت سـال هـای قبـل  خواهـران 
توسـط پیـروان عتـرت واحـد خواهـران 
در  تهـران  اسـالم  رزمنـدگان  هیـأت 
مسـجد جامـع  بقیـه ا... اعظـم ارواحنـا 
فـداه و بـا حضـور بیـش از هـزار پوینده 
طریـق بندگـی و سـالك راه ملکـوت و با 
برنامـه هایـی متنوعـی، برگـزار گردیـد.

جلسـه توجیهی بـرای خواهران شـرکت 
کننـده در اعتـکاف بـا بیـان قوانیـن و 
احـکام اعتـکاف توسـط حجت االسـالم 

و المسـلمین فـالح زاده و شـرح بایدهـا 
حجـت  توسـط  اعتـکاف  نبایدهـای  و 
االسـالم احمدپناهیـان و بیـان خالصـه 
توسـط  آداب حضـور در مسـجد  از  ای 
بهـره  بـا  و  فـر  نـوری  االسـالم  حجـت 
منـدی از نـوای دلنشـین تواشـیح گروه 
نـور السـاجدین در مورخـه 95/1/31 و 
در جـوار شـهدای گمنـام فاطمیه بزرگ 

تهـران برگـزار گردیـد. 

حجـت االسـالم ریاضت، حجت االسـالم 
مهـدی طائـب، دکتـر مقـدم فر، اسـتاد 
امیـر ، غـالم حسـین دربنـدی همـرزم 
خانـم  شـیرازی، سـرکار  شـهید صیـاد 
قنبـری، خانـم دکتـر  حسـینی، دکتـر 
از  احتسـابی  دکتـر  خانـم  و  عباسـی 

سـخنرانان ایـن مراسـم بودنـد.
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سومنی مهایش ونجوانان و جوانان عاشورایی هیأت رزمندگان در شهر قم برگزار شد

جوانان  و  نوجوانان  همایش  سومین 
از  اسالم  رزمندگان  هیأت  عاشورایی 
آغاز  ماه  اردیبهشت   22 چهارشنبه  روز 
مدیر  پناهیان  احمد  االسالم  حجت  شد. 
در  عاشورایی  نوجوانان  و  جوانان  هیأت 
ابتدا ضمن خیرمقدم گویی به 200 نفر از 
مدیران سراسر کشور پیرامون شاخصه های 
انقالبی گری سخنانی را عنوان کرد. حجت 
االسالم والمسلمین سیدحسین مومنی نیز 
ضرورت،  هفتگی،  هیأت  مبحث  پیرامون 
را  سخنانی  آن  برگزاری  نحوه  و  شرایط 
عنوان کرد. وی گفت مهمترین اصل در 
موفق بودن هیأت هفتگی اینست که بیرق 
این هیأتها به دوش آدمهای موفق بناشود. 
سومین و آخرین سخنران این روز حجت 
االسالم والمسلمین مهدی طائب بود. محور 
سخنرانی وی در خصوص عوامل ماندگاری 
انقالب و روشهای تعمیم آن در جامعه بود. 
این محور را دشمن  وی مهمترین عامل 
ستیزی و مهمترین عامل دشمن ستیزی 
را دشمن شناسی دانست و گفت: جریان 

نفوذ تمام تالش خود را می کند تا دشمن 
شناسی را از ما بگیرد.

همایش روز دوم خود را اختصاص داد به ارائه 
گزارش هیأت های نمونه و همچنین ارائه 
نظرات، پیشنهادات، ارائه راهکار و انتقادات 
توسط مسئولین هیأت و همچنین جمع 
بندی و پاسخ به سواالت مدیران نوجوانان 
عاشورایی که توسط حجت االسالم شیخ 
احمد پناهیان انجام شد. علی اکبر مداحی 
مدیرستاد مرکزی هیأت رزمندگان پیرامون 
نوجوانان  های  هیأت  در  مدیریت  نحوه 
صحبت کرد. حجت االسالم سفیدی امین 
معاون فرهنگی هیأت رزمندگان نیز پیرامون 
اهمیت و جایگاه هیأت و نیز چگونگی راه 
ودیگر  عترت  و  قرآن  های  کانون  اندازی 
طرح های قرآنی صحبت های جامعی را 
به سواالت مطروحه حضار  و  کرد  عنوان 
پیرامون مدیریت ها و برنامه های مختلف 

معاونت فرهنگی پاسخگو بود.
وجوانان  نوجوانان  هیئات  مسئولین 
با حضور حجت  ها هم  استان  عاشورایی 
راستای  در  پناهیان  احمد  حاج  االسالم 

راهبردهای ستاد مرکزی هیأت رزمندگان 
اسالم در جلسه ای صمیمی و کارگروهی با 

هم تبادل نظر نمودند .
حضرت  حرم  به  نوجوانان  مدیران  اعزام 
معصومه سالم اهلل علیها و استفاده از دعای پرفیض 
علی  حاج  نوای  با  مطهر  حرم  در  کمیل 
مالکی نژاد آخرین برنامه در نظر گرفته برای 

روز دوم همایش بود.
روز سوم و پایانی همایش  نوجوانان و جوانان 
بعداز  شد.  آغاز  جمعه  صبح  از  عاشورایی 
صحبت های آقای تقی زاده مجری برنامه، 
آقای فاروقی یکی از فعاالن فضای مجازی 
صحبت های کامل و جالبی در خصوص این 
حوزه فراگیر با مستندات داشتند که مورد 
استقبال قرار گرفت. سردار حسین نجات 
مسئول هیأت امناء هیأت رزمندگان نیز در 
خصوص اوضاع سیاسی روز کشور صحبت 
کرد. تقدیر از هیأت های نمونه و قرعه کشی 
برنامه های  از  به کربال  نفر  اعزام دو  برای 
پایانی این همایش بود. حجت االسالم احمد 
پناهیان نیز در پایان همایش به جمع بندی 

کلی این سه روز پرداختند.
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بیست و دومنی مهایش سراسری مدیران خواهر هیأت های رزمندگان برگزار شد

به گزارش خبرنگار هیأت بیست و دومین 
همایش سراسری مدیران خواهر هیأت های 
رزمندگان اسالم سراسر کشور 28 الی 30 
اردیبهشت ماه 1395 در شهر مقدس قم 

برگزار شد. 
سرکارخانم  همایش  این  از  روز  اولین  در 
هیئات  عترت  پیروان  مسئول  ساکت 
رزمندگان اسالم سراسر کشور ضمن خیر 
مقدم به مدعوین حاضر در همایش به بیان 
نکاتی پیرامون برگزاری این مراسم پرداخت.

آیت اهلل هّمتیان نیز در آغازبخش این مراسم 
با ذکر نکاتی از زیارتنامه ی  حضرت فاطمه ی 
معصومه)سالم اهلل علیها( گفت: دارایی های 
نگاهتان  تا همواره  کنید  فهرست  را  خود 
به زندگی مثبت باشد. همانطور که ما در 
زیاتنامه میخوانیم و از خداوند میخواهیم که 

این دارایی ها از ما گرفته نشود.
وی ضمن تأکید بر ارتباط با ائمه )علیهم 
بر  امام)ره(  حضرت  سفارش  به  السالم( 
و  اشاره  حشر  سوره ی  خواندن  مداومت 
خود  فرزندان  به  امام)ره(  افزودند:حضرت 
سفارش خواندن سوره ی حشر بویژه آیات 

پایانی را داشتند.
حجت االسالم و المسلمین همتیان با بیان 
معنای مراقبه به اهمّیت آن اشاره کرده و 
گفت: مراقبه یعنی انسان در همه ی حاالت 
بداند مراقبانی نظاره گر اعمال او هستند؛ 
آنچنان که قرآن کریم می فرماید: خداوند با 

شماست. اّن اهلل کان علیکم رقیبا.
ولدی  عباسی  والمسلمین  االسالم  حجت 
دیگر سخنران با موضوع بحران کاهش نسل 
شکوفایی  و  پیشرفت  گسترش  راه  گفت: 
فرهنگ در جامعه آثار شهید بزرگوار مطهری 

است. 
وی با عنوان این نکته که آثار شهید مطهری 
زنده است و آنچه کهنه نمی شود معارف و 
حقایقی است که دانستِن آن برای جامعه 
به  ما  ضروری است گفت: هنوز جامعه ی 
اندیشه های ناب شهید مطهری محتاج است. 
آثار شهید مطهری مبنای کار فرهنگی است 
و بایستی پایه و اساس و دستورالعمل کار در 

هیأت ها باشد.
این کارشناس دینی و فرهنگی با بیان اینکه 
یکایك مباحث و گفتار آن عارف دلسوز؛ 

چه اجتماعی، چه فکری و چه فلسفی برای 
جامعه حیاتی و الزم است به اهمّیت بحث 
جمعیت و بحران کاهش نسل اشاره کرده و 
افزود: در بحث جمعیت؛ نسل آینده مغبوض 
ترین نسل ها است و کشور ما آسیب پذیر 
خواهد شد چراکه تعداد جوانان برای دفاع 
از کشور بشدت پایین آمده و سّن جمعیتی 

جامعه رو پیری نهاده است.
حجت االسالم والمسلمین محمد رضا زیبایی 
نژاد در مبحث تحکیم بنیان خانواده و تربیت 
نهاد  مهترین  خانواده  گفت:  انقالبی  نسل 
اجتماعی است و می تواند منشاء صالح و 

فساد در جامعه باشد.
مسئول مرکز مطالعات و تحقیقات زنان حوزه 
علمیه قم در اهمّیت نقش زن در اقتصاد 
مقاومتی عنوان کرد: در یك مقطع زمانی 
نظام سرمایه داری خانواده را دشمن خود می 
دانست و زن تا پنجاه سال گذشته مهمترین 
عامل کنترل مصرف بود؛ چه شد که امروز 
زن بعنوان عامل مصرف معرفی شده است؟! 
وی با ذکر مراحل تحول ارزش در جامعه 
عنوان کرد: چنانچه ارزش زن در جامعه بر 
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مبنای جایگاه اجتماعی و کسب منابع مالی 
قرار گیرد؛ فساد در جامعه رخ خواهد داد. 
چراکه اولویت در جامعه ی اسالمی با خانواده 

است.
فاطمه ی  حضرت  بانو  مطهر  حرم  زیارت 
معصومه )سالم اهلل علیها( پایان بخش برنامه 

های روز سه شنبه بود.
روز  صبح  در  نمونه  های  هیأت  میزگرد 
چهارشنبه 29 اردیبهشت ماه با معرفی 10 
هیأت برتر و گزارشی از عملکرد آنان  در سال 
94 توسط مسئولین هیأت ها و پرسش و 

پاسخ از سوی دیگر مدعوین انجام شد.
گفتنی است هیأت های شهرستان بجنورد 
از استان خراسان شمالی، شهرستان های 
خوزستان،  استان  از  اهواز  و  هندیجان 
شهرستان همدان از استان همدان، شهرستان 
رفسنجان - استان کرمان، شهرستان داراب- 
-استان  فردوس  شهرستان  فارس،  استان 
و  بندرعباس  شهرستان  جنوبی،  خراسان 
رودان از استان هرمزگان و شهرستان تبریز از 
استان آذربایجان شرقی به عنوان هیأت های 

برتر انتخاب شدند.
حجت االسالم احمد پناهیان سخنران صبح 

چهارشنبه در موضوع روشهای ترویج شاخص 
های انقالبی گری در هیأت ها گفت:اسالم 
انقالبی؛ اسالمی است که مردم را فراموش 
نمیکند. اسالم ناب در خدمت طبقات محروم 
است و در دنیا کسانی هستند که از اسالم 
حرف می زنند ولی اسالم آنها مقابل اسالم 

انقالبی است.
وی با بیان گوشه ای از رشادت های حضرت 
اباعبداهلل)علیه السالم( در جریان کربال عنوان 
کرد: امام حسین )علیه السالم( خواهرش 
زینب)سالم اهلل علیها( را همراه خود آورد 
تا هیچ کسی در تاریخ نگوید زن در انقالب 

نقشی ندارد.
استکبار  پناهیان؛  احمد  االسالم  حجت 
اعتماد به کفر، پافشاری بر  ستیزی، عدم 
اعتقادات بر اساس مبانی قرآنی، ایستادگی 
برای شریعت اسالم در همه ی مقاطع، بصیرت 
و آگاهی در شرایط و زمان، تکلیف گرائی و 
شهادت طلبی را شاخصه های انقالبی گری 
دانست و افزود: حضرت فاطمه ی اطهر)سالم 
اهلل علیها( نمونه ی کامل فردی است که در 
عبادات خود غرق در لّذت دیدار خداوند می 
شود و در آن حال هیچ حاجتی جز تماشای 

وجه اهلل ندارد. این شهادت طلبی و عاشق 
نمونه ی کامل فردی  بودن است؛  شهادت 
که هیچ تعلقی به دنیا ندارد.محمد حسین 
صفارهرندی سخنران عصر چهارشنبه در 
تحلیل مسائل سیاسی روز عنوان کرد: کسانی 
صالحیت دارند با استفاده از مشروعیتی که 
آنها می بخشد وارد سازوکارهای  به  نظام 
نظام از جمله انتخابات شوند که در این میان 
یادشان نرود باید به ارزشهای نظام وفادار و نیز 
حافظ دستاوردهای انقالب باشند؛ نه اهدافی 
که خارج از منظومه ی انقالب اسالمی باشد 
. افرادی که پشیمان از تأسیس نظامی به نام 
خدا نباشند و به دنبال این هدف نباشند که 

زلف این انقالب را به غرب گره بزنند.
قرائت شعر توسط شاعر جوان کشور جناب 
آقای سیدحمیدرضا برقعی، برگزاری کارگروه 
های هم اندیشی مدیران هیئات خواهران، 
کارگروه ویژه با حضور مدیر ستاد مرکزی 
و  مداحی  سردار  اسالم  رزمندگان  هیأت 
معاونت اموراستان ها و شهرستان ها؛ آقای 
حبیب زاده با حضور جمعی از مسئولین 
صاحب نظر هیأت های خواهران و همچنین 
زیارت مسجد مقدس جمکران از دیگر برنامه 

های روز چهارشنبه بود.
در آخرین روز از بیست و دومین همایش 
سراسری خواهران هیئات رزمندگان اسالم؛ 
حجت االسالم والمسلمین علیرضا پناهیان 
در موضوع روشهای تقویت باورهای دینی 
و  االسالم  حجت  هیأت،  در  جوان  نسل 
المسلمین ماندگاری در اهمّیت  نقش زنان 
در گسترش فرهنگ اقتصاد مقاومتی و سردار 
حسین نجات در تبیین برنامه های هیأت 

خواهران  به ایراد سخنرانی پرداختند.
حجت االسالم والمسلمین علیرضا پناهیان با 
بیان اینکه هیأت بهانه ای است برای ارتباط 
های اجتماعی؛ یکی از اهداف هیأت ها را 
ایجاد محّبت دانست و گفت: این عالمت 
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معنویت انسان است که بتواند ایجاد پیوند و 
ارتباط داشته باشد.

وی با اشاره به این نکته که رشد اجتماعی 
در هیأت ها باید بیشتر از جاهای دیگر باشد 
عنوان کرد: یکی از موارد الزم و ضروری در 
هیأت ها کار روی موضوع خانواده است. این 
کارشناس دینی با بیان اهمّیت نقش خانواده 
درجامعه و ارتقاء باور دینی در جوانان گفت: 
کنیم،  ایجاد  خانواده  کانون  ها  هیأت  در 
آموزش دهیم و به موضوع خانواده رسیدگی 

جّدی داشته باشیم.
ماندگاری  المسلمین  و  السالم  حجت 
اقتصاد  ترویج  در  زنان  نقش  بررسی  در 
مقاومتی؛ به جایگاه مهم زنان در این زمینه 
و  اولین  خانه  کرد:  عنوان  و  نموده  اشاره 
مهمترین آموزشگاه فرزندان است و مادران 
اولین مدیران تربیتی هستند. اگر خانه و 
مادر از مهمترین نقشهای تربیتی هستند؛ 
پس می توان گفت که زنان بیشترین بهره 

را از درون خانه می برد.
در  زنان  نقش  اهمیت  در  همچنین  وی 
شد:  متذکر  مقاومتی   اقتصاد  گسترش 
را رواج دهید.  فرهنگ کارکردن در خانه 
کوچك و بزرگ، زن و مرد. کار مجاهدت 
شکرانه ی  و  طراوت  کار  است.  عبادت  و 
نعمت است. ترویج فرهنگ قناعت به معنای 
درست مصرف کردن و پرهیز از اسراف گه 
اصالح الگوی مصرف بخصوص در فرزندان 
است و همچنین ترویج فرهنگ مقاومت 
در خانواده بایستی مدنظر قرار گیرد.سردار 
پایانی  روز  سخنران  دیگر  نجات  حسین 
بیست و دومین همایش سراسری خواهران؛ 
به اشاره به بیانات مقام معظم رهبری)دامت 
برکاته( پیرامون هیأت گفت: به فرموده ی 
مقام معظم رهبری؛ هیأت سکوالر نداریم. 
یعنی هیأتی که کاری به سیاست نداشته 
رزمندگان  هیأت  داشت.  نخواهیم  باشد 

اسالم باید همان خط مشاء در زمان دفاع 
مقدس را پیش رو داشته باشد.

نظام  اصلی  کرد: دغدغه های  عنوان  وی 
هدف هیأت رزمندگان اسالم است و یکی 
از این دغدغه ها در حال حاضر آمریکاست.

مصداق  ما  افزود:  نجات  حسین  سردار 
افراطی گری را آمریکا و حکومت عربستان 
صعودی و آمریکا شیطان بزرگ و جنگ 
بین کفر و شرک را پیکاری ابدی می دانیم.

اینکه  به  اشاره  با  نجات  حسین  سردار 
آمریکایی ها برای همگام کردن ملّت ایران 
سه استراتژی تحریم، نفوذ و تغییر باورها را 
بکارگرفته اند؛ گفت: راه حل مبارزه با تحریم 

اقتصاد مقاومتی است.
وی یادآوری ماهیت جنگ افروزی آمریکا، 
دشمن شناسی، بیان دستاوردهای فرهنگی 
ارتقاء سواد رسانه ای  برای مردم،  انقالب 
آگاهی  افزایش  مردم،  دینی  باورهای  و 
سیاسی، اهمیت و ترویج منابر سخنرانان 
بانوان متعهد در  تربیت  انقالبی،  و  والیی 
باالبردن  مشاء  خط  را  مذهبی  جلسات 
روحیه انقالبی در مردم دانست که بایستی 

هیأت ها به آن اهتمام ورزند.
سردار نجات در پایان با مطرح کردن شاخصه 
های یك هیأت موفق خاطرنشان کرد: سعی 
کنید در هیأت ها مظاهر دفاع مقدس به 
تصویر کشیده شود. جنایات آمریکا و آل 
سعود عنوان گردد. پیوسته از فرمایشات مقام 
معظم رهبری)مدظله العالی( بهره گیری و 
اهمیت دفاع از حرم آل اهلل بیان شود. اتاق 
های مشاوره، مهدهای کودک برای حضور 
ایجاد  اتاق پزشك  و  ها  مادران در کالس 
گردد، استفاده از برنامه های جاذب نظیر 
از  مندی  بهره  تواشیح،  و  سرودها  اجرای 
سیستم های اطالع رسانی و پیوند با مدارس، 
دانشگاه ها  و خوابگاه ها انجام گیرد.گفتنی 
همایش سراسری  دومین  و  بیست  است؛ 
هیئات پیروان عترت با انجام مراسم تقدیر 
کمك  اهدای  همچنین  و  برتر  هیئات  از 
هزینه ی سفر به عتبات عالیات به 4 نفر از 
مسئولین هیأت های خواهران سراسر کشور 
از طریق قرعه کشی و قرائت بیانیه به کار خود 

پایان داد.
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اکران دو فیلم ارزشی محمد رسول اهلل )ص( و بادیگارد در هیأت انصاراالمام کرج

عزاداری شهادت امام هادی)علیه السالم(- هیأت رزمندگان اسالم-مرکزمراسم معنوی اعتکاف هیأت رزمندگان اسالم در اقلید

میالد امام محمدباقر )علیه السالم( -هیأت رزمندگان اسالم- فاطمیه بزرگ تهران

دیدار صمیمانه مسئول هیأت رزمندگان اسالم استان فارس و هیأت همراه با 
اعضای هیأت رزمندگان اسالم خفر در مصالی جمعه این شهرستان

دیدار اعضاء هیأت امناء هیأت انصار االمام رزمندگان کرج با نماینده ی ولی فقیه در 
استان البرز

مراسم معنوی  اعتکاف هیأت رزمندگان اسالم-شهرکردمراسم معنوی اعتکاف هیأت رزمندگان اسالم در چهارمحال و بختیاری
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جشن میالد حضرت علیعلیه السالم- هیأت محبین اهل بیت علیهم السالم– شهرمقدس قم

جشن میالد سرداران کربالعلیه السالم- هیأت رزمندگان اسالم– فاطمیه تهران

جشن میالد حضرت مهدیعجل اهلل تعالی فرجه الشریف- هیأت رزمندگان اسالم 
فاطمیه تهران

سومین همایش نوجوانان و جوانان عاشورایی هیأت رزمندگان اسالم
شهر مقدس قم

سومین همایش نوجوانان و جوانان عاشورایی هیأت رزمندگان اسالم
شهر مقدس قم

سومین همایش نوجوانان و جوانان عاشورایی هیأت رزمندگان اسالم
شهر مقدس قم

جشن میالد امام جوادعلیه السالم- هیأت رزمندگان اسالم– فاطمیه تهران

میالد حضرت علی)علیه السالم( هیأت رزمندگان اسالم- بهاباد یزد
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جشن والدت حضرت زهرا سالم اهلل علیها هیأت پیروان عترت-ارومیه - استان 
آذربایجان غربی

جشن کوثر-هیأت پیروان عترت-کرمان

جشن میالد کوثر - اجتماع بزرگ بانوان زهرایی با حضور همسران شهدای مدافع 
حرم - برخوار

جشن میالد کوثر-هیأت پیروان عترت-رامشیر بیست و دومین همایش پیروان عترت -شهر مقدس قم

مراسم معنوی اعتکاف هیأت پیروان عترت- شهرستان بافق

مسئول و خادمین پیروان عترت شهرستان کرج همزمان با سالروز 
شهید  محترم  خانواده  با  السالم(  )علیه  النقی  علی  امام  شهادت 

واالمقام حجت االسالم والمسلمین ملك زاده دیدار نمودند.
همسر شهید گفت: شهید گرامی عالقه عجیبی به کتاب داشت و 
می گفت: ” کتابخانه برای یك روحانی مثل باغ میوه است که هر 
وقت بخواهد میتواند از آن میوه بچیند.” به این جهت کتاب های 
همسر  توسط  شهادتش  از  پس  ها  کتاب  بود.  کرده  تهیه  زیادی 
شهید  این  گردید.نام  هدیه  انصاراالمام  هیأت  کتابخانه  به  شهید 

عزیز، زینت بخش کتابخانه هیأت انصاراالمام است.

شهادت امام علی النقی )علیه السالم(-هیأت انصاراالمام-کرج
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بیست و دومین همایش پیروان عترت -شهر مقدس قم

بیست و دومین همایش پیروان عترت -شهر مقدس قم

بیست و دومین همایش سراسری مدیران هیأت های رزمندگان کشور در قمبیست و دومین همایش پیروان عترت -شهر مقدس قم

بیست و دومین همایش سراسری مدیران هیأت های رزمندگان کشور در قم

بیست و دومین همایش سراسری مدیران هیأت های رزمندگان کشور در قمبیست و دومین همایش پیروان عترت -شهر مقدس قم

بیست و دومین همایش سراسری مدیران هیأت های رزمندگان کشور در قم
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آیت الله نوری همدانی در دیدار مدیران هیأت رزمندگان اسالم:

خشم از استکبار مقدس است 
و باید در دل های ما موج بزند

حضرت آيت اهلل نوری همدانی بر سازش ناپذيری ميان حق و باطل تأکيد کردند و فرمودند: بايد دل های ما لبريز از اين خشم 
مقدس باشد و تمام دغدغه ما تقويت روحيه انقالبی و اعتالی شعائر اسالمی در جامعه باشد.

بـه گـزارش روابـط عمومی سـتاد مرکزی 
هیـأت رزمنـدگان اسـالم ، حضـرت آیـت 
اهلل نـوری همدانی، اسـتاد برجسـته حوزه 
علمیـه قم، عصـر امروز در دیـدار با جمعی  
از مدیران هیأت رزمندگان اسـالم سراسـر 
کشـور، بـا بیـان ایـن کـه کار هیـأت های 
تأثیـر گـذار و  مذهبـی بسـیار مقـدس، 
سـازنده اسـت، اظهـار داشـت: مـا در حال 

جنگ نرم با دشـمن هسـتیم و باید به این 
توجه داشـته باشـیم که دشمنان همیشه 

علیه مـا کار مـی کنند.
وی بـا اشـاره بـه ایـن کـه دشـمنان یـك 
روز بـا تهاجـم نظامـی و یـك روز با تهاجم 
فرهنگـی و اقتصـادی بـه مـا حملـه مـی 
کننـد، افـزود: همانطور که جنـگ نظامی 
نیـاز بـه تجهیـزات دارد جنـگ نـرم هـم 

تجهیـزات و لوازمی نیـاز دارد و باید بدانیم 
کـه دشـمن چـه رکنـی از ارکان اسـالم را 
مـورد هـدف قـرا داده اسـت تـا بتوانیم در 

مقابـل آن ایسـتادگی کنیم.
حضـرت آیت اهلل نوری همدانی با اشـاره به 
اهـداف دشـمن در جنگ نرم، خاطرنشـان 
کـرد: هـدف اول دشـمنان ایمـان و اعتقاد 
مـردم اسـت تـا باورهـای دینـی مـردم را 
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متزلـزل کنند و ما باید آنقدر ایمان داشـته 
باشـیم تا خـود نلرزیـم و مـردم را از لحاظ 

ایمان مجهـز کنیم.
ایـن مرجـع تقلیـد شـیعیان دومیـن ابزار 
مقابلـه بـا دشـمن را علـم دانسـت و ابـراز 
داشـت: بایـد همـه شـما از لحاظ سـواد و 
علـم بتوانیـد به حمالت دشـمنان پاسـخ 
دهید؛ کسـانی که اطالعات علمی بیشـتر 
دارند باید تشـویق شـوند زیرا دنیـای امروز 
از مـا پاسـخ می خواهـد و ما بایـد در تمام 
عرصـه هـا بـرای بشـریت برنامـه داشـته 

باشیم.
وی بـا بیان این که سـومین هدف حمالت 
نرم دشـمن نظـام والیی اسـالمی در ایران 
اسـت، افزود: در کشـور ما قبل از انقالب یا 
سـالطین مستبد حاکم بودند و یا استکبار 
و سـر سـپردگان آنها که با پیروزی انقالب 
اسـالمی بساط استبداد و اسـتکبار از ایران 
جمـع شـد؛ نقشـه دشـمن این اسـت که 
سـنگر نظام والیی اسـالمی را سست کند 
و وظیفـه شـما حمایت از این نظـام والیی 

است.
حضـرت آیت اهلل نـوری همدانی چهارمین 
ابـزار مقابلـه بـا دشـمن را حفـظ وحدت و 
اتحاد دانسـت و خاطرنشـان کرد: دشـمن 
بـه دنبـال ایجـاد تفرقه اسـت تـا حکومت 
را دو قطبـی نشـان دهند ولـی در برابر این 
حربـه دشـمن مـا بایـد سـعی کنیـم کـه 
نشـان دهیـم یـك اراده و یـك قطـب در 
ایـران حاکـم اسـت و آن اراده رهبر معظم 

انقالب اسـت.
وی بـا اشـاره بـه این که مـا نبایـد در برابر 
دشـمنان از خـود انفعـال نشـان دهیـم، 
یادآور شـد: میان کفـر و ایمان و میان حق 
و باطـل هیچ سازشـی وجود نـدارد و نباید 
مـا در برابر دشـمن از خود میل به سـازش 
نشـان دهیم بلکه برعکس باید این خشـم 

مقـدس در دل هـای ما مـوج بزند.
اسـتاد برجسـته حوزه علمیه ابراز داشـت: 
ششـمین ابـزار در برابر حمله نرم دشـمن 
فرهنـگ جهـاد و شـهادت اسـت کـه باید 
همیشـه در میـان مـا زنده باشـد و شـعائر 
اسـالم انقالبـی را به دشـمن نشـان دهیم؛ 
مداحـی ها باید در راسـتای تقویت انقالب 
و روحیـه انقالبـی باشـد و روضـه هـا و 
موعظـه هـا و قلـم هـا بایـد در این مسـیر 

شـود. هدایت 
وی آخریـن ابـزار مقابلـه بـا دشـمنان را 
افزایـش بصیرت خوانـد و افزود: دشـمنان 
اسـالم قرن ها سـعی کـرده اند که بصیرت 
مـردم را بگیرنـد و دیـن را از سیاسـت جدا 
کننـد؛ بنابرایـن شناسـاندن اسـالم نـاب 
محمدی کار اصلی شـما اسـت و هر چقدر 
در ایـن راسـتا موفـق تر باشـید بیشـتر به 

اسـالم خدمـت کـرده اید.
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گزیده ای از بیانات اخیر رهرب معظم انقالب اسالمی:

راه پیشرفت و مقابله با نفوذ ، اقتدار و جهاد کبری است
حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی در جمع شرکت کنندگان در سی و سومین دوره ی مسابقات بین المللی قرآن کریم، ایمان 
به خدا و کفر به طاغوت را مبنای اصلی و واقعی اقتدار دانستند و با تأکید بر اینکه آمریکا »طاغوت اعظم« و »شیطان اکبر« است، گفتند: امروز 
مهم ترین وظیفه ی علما، روشنفکران و نخبگان، »روشنگری« و »جهاد تبیینی« در قبال فریب کاری های طواغیت است و امت اسالمی نیز باید 

فریب وعده های قدرت ها را نخورد و از تهدیدهای آنها هم نهراسد.

 امت اسالمی، بیش از هر 
زمان دیگر نیازمند قرآن

برکات  از  یکی  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
مختلف  قشرهای  انِس  را  قرآنی  جلسات 
با قرآن برشمردند و  به ویژه جوانان  مردم 
خاطرنشان کردند: امت اسالمی، امروز بیش 
از هر زمان دیگر نیازمند تعالیم و مفاهیم 

و معارف قرآن است زیرا واقعیات زندگی 
مسلمانان، فاصله ی زیادی با قرآن دارد.

 تمسک به قرآن، رمز غلبه بر 
توطئه ها

این  بر  غلبه  رمز  اسالمی،  انقالب  رهبر 
توطئه ها را تمسك به قرآن و به دست آوردن 

افزودند:  و  دانستند  قدرت  اصلی  مبانی 
قدرت واقعی در »ایمان و پایداری« و »کفر 

به طاغوت« است.

 عامل اصلی اقتدار جمهوری 
اسالمی ایران

و  ایران  ملت  پایداری  و  ایمان  ایشان، 



نقشه     راه
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ایستادگی آنان در مقابل زیاده خواهی های 
جمهوری  اقتدار  اصلی  عامل  را  آمریکا 
اسالمی ایران دانستند و تأکید کردند: علت 
هراس قدرت ها از ملت ایران و انواع توطئه ها 
ضد این ملت، اقتدار بر مبنای اسالم است و 
دشمن از »اسالم مقتدر« و »اسالم شجاع« 

می ترسد.

 باید از محافل قرآنی برای 
روشنگری استفاده کرد

ایشان، ظهور گروه های تروریستی تکفیری 
در منطقه و ایجاد جنگ و اختالف میان 
مسلمانان به نیابت از دشمنان را نتیجه ی 
گمراهی و فقدان روشنگری برشمردند و 
گفتند: باید از محافل قرآنی برای روشنگری 
کشورهای  از  که  کسانی  و  کرد  استفاده 
باید  می آیند،  محافل  این  به  مختلف 

ملت های خود را ارشاد و آگاه کنند.

 سه وظیفه ی عمده ی 
روحانیت

همچنین رهبر معظم انقالب اسالمی در 
دیدار جمعی از مدیران، مدرسان و طالب 
حوزه های علمیه ی تهران، »هدایت فکری و 
دینی«، »هدایت سیاسی و بصیرت افزایی« 
و »راهنمایی و حضور در عرصه ی خدمات 
عمده ی  وظیفه ی  سه  را  اجتماعی« 
روحانیت برشمردند و تأکید کردند: طالب 
باید با کسب صالحیت ها و آگاهی های الزم، 
در دنیای متفاوت امروز، خود را برای ایفای 
مسئولیت های تعیین کننده در جامعه آماده 

کنند.

 فضای مجازی، میدان 
واقعی جنگ

»تبیین  را  دینی  هدایت  مفهوم  ایشان 
اندیشه های ناب اسالمی« خواندند و با اشاره 

به تأثیر فضای مجازی بر افزایش شبهات 
برای  سیاسی  انگیزه های  وجود  و  دینی 
تزریق افکار منحرف و غلط در ذهن جوانان 
واقعی  میدان  میدان،  این  کردند:  تأکید 
جنگ است و روحانیون و طالب باید مسلح 
و آماده، وارد عرصه ی مقابله با شبهات و 

تفکرات غلط و انحرافی شوند.

 عمق بخشیدن به اعتقادات 
موروثی

ایشان عمق بخشیدن به اعتقادات موروثی 
مردم را مهم برشمردند و خاطرنشان کردند: 
باید با استدالل صحیح، اعتقادات موروثی 
را که ممکن است در گذر زمان دچار زوال 
مسیر  به  و  ببخشید  عمق  باشند،  شده 

صحیح بکشانید.

 حضور هدایتگر و نیز 
میدانی

تبیین  از  پس  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
هدایت دینی و هدایت سیاسی، به سومین 
»حضور  یعنی  روحانیت  مهم  وظیفه ی 
هدایتگر و نیز میدانی در عرصه ی خدمات 
اجتماعی« پرداختند و افزودند: حضور طالب 
در خدمات رسانی به مردم، مدرسه سازی، 
هنگام  مردم  به  کمك  بیمارستان سازی، 
حوادث و دیگر عرصه ها، نیروهای مردمی 
را نیز به صحنه می آورد و منشأ خدمات 

خواهد شد.

 »جهاد کبیر« تنها راه بقا و 
پیشرفت نظام

همچنین حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر 
معظم انقالب اسالمی، در دیدار رئیس و 
نمایندگان منتخب ملت در پنجمین دوره ی 
مجلس خبرگان، این مجلس را پدیده ای 
واقعاً عظیم خواندند و با تبیین »هویت و 

مسیر انقالبی« این مجلس، تأکید کردند: 
تنها راه بقا و پیشرفت نظام و تحقق اهداف 
انقالب، »اقتدار حقیقی کشور« و »جهاد 
کبیر« یعنی تبعیت نکردن از دشمن است.

 مهم ترین اهداف انقالب 
اسالمی

و  مسیر  اینکه  بر  تأکید  با  انقالب  رهبر 
اهداف مجلس خبرگان باید همان مسیر و 
هدف های انقالب باشد، افزودند: »حاکمیت 
»عدالت  »استقالل«،  »آزادی«،  اسالم«، 
اجتماعی«، »رفاه عمومی«، »ریشه کنی فقر 
و جهل«، »مقاومت در مقابل سیل بنیان کن 
و  اجتماعی  اقتصادی،  اخالقی،  فسادهای 
»ایستادگی  و  غرب«  در  جاری  سیاسی 
از  استکبار«  جبهه ی  سلطه ی  مقابل  در 
مهم ترین اهداف انقالب اسالمی ملت ایران 

است.

 حفظ انقالب، دشوارتر از 
ایجاد

ایشان، حفظ انقالب را دشوارتر از ایجاد آن 
خواندند و در تشریح چگونگی مواجهه ی 
صحیح با جبهه ی ظالمان جهانی افزودند: 
دشمنان ملت ایران ابتدا تهاجم سخت را 
در دستور کار قرار دادند؛ جنگ تحمیلی 8 
ساله، شورش های اوایل انقالب، حمایت از 
گروهك های تروریستی، حمله به سکوهای 
هواپیمای  کردن  سرنگون  و  ایران  نفتی 
مسافربری از نمودهای این تهاجم بود که 
به یاری پروردگار و در پرتو هیبت الهی امام 
خمینی )رحمه اهلل( و صبر و مقاومت ملت، 

به شکست دشمنان انجامید.

 »حمله ی نرم« مرحله ی 
دیگری از تهاجمات

را مرحله ی  نرم«  انقالب، »حمله ی  رهبر 
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زورگویان  بی وقفه ی  تهاجمات  از  دیگری 
جهانی خواندند و خاطرنشان کردند: تحریم 
پیوسته ی  حمالت  اقتصادی،  مستمر 
سیاسی، تبلیغات اغواگر و زدن عقبه های 
از  کشورها  دیگر  در  اسالمی  جمهوری 
دشمنان  تهاجم  دوم  مرحله ی  روش های 
است که به فضل الهی و پایداری ملت و 
منجر  آنان  نظر  مورد  نتایج  به  مسئوالن 

نشده است.

 اهداف استکبار در راهبرد 
نفوذ

سوم  مرحله ی  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
بسیار  را  »نفوذ«  یعنی  دشمنان  تهاجم 
نرم  جنگ  همان  ادامه ی  و  خطرناک 
در  استکبار  کردند:  تأکید  و  برشمردند 
دنبال  را  اصلی  هدف  چند  نفوذ  راهبرد 
می کند: »تأثیرگذاری در مراکز تصمیم ساز 
و تصمیم گیر«، »تغییر باورهای مردم« و 

»تغییر محاسبات و مواضع مسئوالن«.

 هدف از حمله به مبانی و 
نهادهای انقالب

ایشان، حمله به مبانی و نهادهای انقالب 
نگهبان،  پاسداران، شورای  از جمله سپاه 
جوانان حزب اللهی و روحانیون انقالبی را از 
جمله روش های جاری بیگانگان خواندند و 
تأکید کردند: هدف اصلی دشمنان در این 
مرحله از جنگ نرم، زمینه سازی برای تهی 

شدن نظام از عناصر درونی قدرت است.

 »جهاد کبیر«
این  اگر  کردند:  خاطرنشان  انقالب  رهبر 
هدف محقق و جمهوری اسالمی از عناصر 
قدرت تهی شود، از بین بردن آن، یا تغییر 
دشواری  کار  آن،  حرکت  جهِت  اساسِی 
تأکید  که  است  علت  همین  به  نیست، 

می کنیم تبعیت نکردن از دشمن و مقاومت 
کبیر«  »جهاد  آن،  خواسته های  برابر  در 

است.

تبیین  از  پس  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
خبرگان  مجلس  انقالبی  حرکت  مسیر 
دینی  منضبط  نوآوری های  افزودند: 
به وسیله ی عناصر با سواد و دارای قدرت 
زخم هایی  به  بخشیدن  التیام  و  استنباط 
که دشمن وارد می کند از جمله »تفرقه ی 
مذهبی و طائفی«، »اختالفات جناحی« و 
»ایجاد دوقطبی های مصنوعی در کشور«، از 

دیگر وظایف مجلس خبرگان است.

 تنها راه بقا، پیشرفت و 
تحقق اهداف

ایشان، مقتدر شدن حقیقی کشور را تنها 
راه »بقا، پیشرفت و تحقق اهداف انقالب و 
ملت« برشمردند و افزودند: همه ی مسئوالن 
و دستگاه ها در این مسیر وظایفی دارند که 

باید به طور جدی به آن عمل کنند.

 اقتدار کشور موجب 
امتیازگیری

موجب  را  کشور  اقتدار  انقالب،  رهبر 
امتیازگیری حتی از قدرت های اصلی جهان 
خواندند و خاطرنشان کردند: در غیر این 
صورت، حتی دولت های ضعیف و حقیر هم 

طلبکار ملت ایران می شوند.

 عینی شدن نتایج اقتصاد 
مقاومتی

عینی  با  ان شاءاهلل  افزودند:  انقالب  رهبر 
شدن نتایج اقتصاد مقاومتی و قدرت گیری 
اقتصاد کشور، دشمن بی اثر بودن حربه ی 

تحریم را نیز درک خواهد کرد.

 مراقبت از ترس و انهزام 
درونی

ایشان خاطرنشان کردند: گاهی دشمن با 
هدف خاصی، کارهایی با ظاهر مثبت انجام 
می دهد که در داخل ایران با استقبال روبه رو 
می شود اما اگر هدف واقعی او را درک کرده 

باشیم، فریب نخواهیم خورد.
و  ترس  مراقب  کردند:  خاطرنشان  ایشان 
انهزام درونی خود باشید، زیرا در این صورت 
در صحنه ی عمل هم شکست خواهید خورد.

 معنای جهاد کبیر
مراسم  در  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر 
دانش آموختگی دانشجویان افسری و تربیت 
پاسداری دانشگاه امام حسین )علیه السالم(   
منطق  تبیین  به  مهمی  سخنان  در  نیز 
قرآنی و اسالمی »جهاد کبیر« به معنای 
جبهه ی  از  نکردن  تبعیت  و  »ایستادگی 
نظام  در  آن  الزامات  و  ابعاد  و  استکبار« 
جمهوری اسالمی پرداختند و با اشاره به 
گسترده ی  برنامه ریزی های  و  تالش ها 
جبهه ی استکبار برای نفوذ و تغییر هویت 
نظام اسالمی، گفتند: مهم ترین وظیفه ی 
کنونی مراکز دانشگاهی و حوزوی، عناصر 
همچنین  و  انقالبی،  و  مؤمن  جوانان  و 
اسالمی،  انقالب  پاسداران  سپاه  سازمان 
»اقدام سنجیده و هوشمندانه برای تبیین 
و روشنگرِی ژرفا و عمق شعارهای انقالب« 
و »پرهیز از اقدامات سطحی«، »کادرسازی 
برای آینده«، و »تدوین علمی تجربه های 
متراکم و شگفت انگیز انقالب در طول 38 

سال گذشته« است.

  »جنگ نامتقارن«
حضرت آیت اهلل خامنه ای این نوع رویارویی در 
مقابل جبهه ی استکبار را »جنگ نامتقارن« 
خواندند و گفتند: در این جنگ نامتقارن، هر 
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دو طرف توانایی ها و منابع قدرتی دارند که 
طرف مقابل از آنها برخوردار نیست و منبع 
قدرت نظام اسالمی، اعتماد و توکل به قدرت 
خدا، اعتماد به پیروزی و اعتماد به قدرت 

اراده ی انسان های مؤمن است.
نامتقارن،  اینکه جنگ  بر  تأکید  با  ایشان 
»جنگ اراده ها« است، خاطرنشان کردند: 
در میدان این جنگ، اراده ی هر یك از دو 
طرف سست شود، قطعاً شکست خواهد 
خورد، بنابراین باید مراقب بود تا تبلیغات و 
وسوسه های دشمن در اراده ی مستحکم ما 

خللی ایجاد نکند.
رهبر انقالب، این جنگ را فراتر از جنگ 
نظامی و نوعی »جهاد« دانستند و افزودند: 
امروز برای کشور ما احتمال وقوع جنگ 
اما  است  ضعیف  بسیار  سنتی  نظامِی 
مسئله ی جهاد باقی است و این جهاد که 
منطقی قرآنی و اسالمی دارد، »جهاد کبیر« 
و به معنای »ایستادگی، مقاومت و پیروی 

نکردن از کفار و مشرکین« است.

 ظهور جهاد کبیر
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه 
جهاد کبیر در عرصه های سیاسی، اقتصادی، 
فرهنگی و هنری نیز تجلی و ظهور دارد، 
خاطرنشان کردند: در همه ی این عرصه ها، 
به جای تبعیت از جبهه ی کافران و مشرکان، 
باید از برنامه ی کاری اسالم و قرآن تبعیت 

کرد.

 عوامل اصلی اقتدار
»تبعیت  »ایستادگی«،  انقالب،  رهبر 
نکردن از دشمن« و »حفظ هویت انقالبی 
نظام  اقتدار  اصلی  عوامل  را  اسالمی«  و 
اسالمی و ملت ایران دانستند و خاطرنشان 
این  از  قدرت ها،  دیگر  و  آمریکا  کردند: 
موضوع به شدت ناراحت هستند و چاره ای 

هم ندارند و بر همین اساس تالش زیادی 
کردند که شاید بتوانند مراکز تصمیم گیری 
و تصمیم سازی کشور را در حیطه ی قدرت 
خود درآورند اما نتوانستند و به توفیق الهی 

نخواهند توانست.

 خرمشهرها در پیش است
و  کشور  جوانان  به  خطاب  انقالب  رهبر 
خاطرنشان  مراسم  در  حاضر  دانشجویان 
کردند: آینده ی انقالب متعلق به شما است 
و شما هستید که باید این تاریخ را با عزت 
حفظ کنید و بدانید در آینده، خرمشهرها در 
پیش است؛ البته نه در میدان جنگ نظامی، 
بلکه در میدانی که ویرانی های جنگ نظامی 
را ندارد و برعکس آبادانی نیز به دنبال دارد 

اما از جنگ نظامی سخت تر است.

 ابعاد جهاد کبیر
زاویه  از همین  آیت اهلل خامنه ای  حضرت 
به تبیین ابعاد مختلف »جهاد کبیر« در 
اجتماع  و  فرهنگ  اقتصاد،  عرصه های 
اجرای  بر  »تأکید  افزودند:  و  پرداختند 
اقتصاد مقاومتی، بخش اقتصادی این جهاد 
است«؛ »تأکید بر این موضوع که جوانان 
کارهای  به  انقالبی  و  حزب اللهی  مؤمن، 
فرهنگی خودجوش با قدرت ادامه دهند و 
دستگاه های فرهنگی نیز در همین جهت 
جهاد  این  فرهنگی  بخش  کنند،  حرکت 
همه ی  از  استفاده  بر  »تأکید  و  است«؛ 
ظرفیت ها و استعدادهای کشور در مسیر 
پیشرفت، بخش فعال اجتماعی این جهاد 

کبیر است«.

 قائل به قطع رابطه با دنیا 
نیستیم

ایشان با اشاره به اتهام ناروای برخی مخالفان 
از  استفاده  اینکه  ادعای  و  حرکت  این 

ظرفیت های درونی به معنای قطع رابطه با 
دنیا است، افزودند: ما هیچ گاه قائل به قطع 
رابطه با دنیا و حصار کشیدن به دور خود 
نیستیم بلکه می گوییم ارتباطات سیاسی و 
مبادالت اقتصادی داشته باشید، اما هویت و 
شخصیت اصلی خود را از یاد نبرید و هنگامی 
که می خواهید سخن بگویید و یا قرارداد امضا 
کنید، همچون نماینده ی ایران اسالمی و 
نماینده ی اسالم سخن بگویید و پشت میز 

قرارداد بنشینید و هوشمندانه اقدام کنید.

 تالش دشمن برای نفوذ
رهبر انقالب با تأکید بر اینکه جهاد کبیر 
به  است،  اخالص  و  هوشمندی  نیازمند 
تالش ها و امیدهای دشمن برای نفوذ اشاره 
کردند و گفتند: امروز دشمن از وارد کردن 
ضربه ی اساسی به نظام اسالمی ناامید است 
اما با استفاده از ابزارهای مختلف و پیچیده 
درصدد نفوذ است تا هویت جوان ایرانی، 
هویت مورد پسند آمریکا و استکبار باشد 
زیرا در این صورت برای پیاده کردن اهداف 
و نقشه های خود مشکل و هزینه ای نخواهد 

داشت.

 موافق برهم زدن جلسات 
نیستم

حضرت آیت اهلل خامنه ای در تبیین ضرورت 
اقدامات عمیق، از برخی اقدامات غیرمنطقی 
انتقاد و تأکید کردند: گاهی برخی افراد و 
جوان هایی که ممکن است صالح و مؤمن 
هم باشند، به دلیل مخالفت با یك فرد یا 
یك جلسه ی سخنرانی، هیاهو و جنجال 
هم  بر  را  مجلس  آن  و  می اندازند  به راه 
می زنند، درحالی که من از قدیم با این کارها 
که هیچ فایده ای نیز ندارد، موافق نبوده و 
تبیین و کار  فایده در  نیستم، و معتقدم 

درست و هوشمندانه است



ماهنامه فرهنگي - مذهبی هيأت رزمندگان اسالم

شماره 113  خــرداد95   رمـضـان 201437

مطالبات رهرب معظم انقالب از ستایشگران و مداحان اهل یبت )علمهی السالم(
حجت االسالم جعفر واضحی فر

درطی  انقالب  وفرهیخته ی  فرزانه  رهبر 
به  سالیانه  دیدارهای  سال  سی  حدود 
ویژه دیدار سال 95 خود با ستایشگران و 
مداحان اهل بیت عصمت وطهارت علیهم 
السالم به توصیه ها و رهنمودهای مهم و 
ارزشمندی تصریح فرمودند که شاید بتوان 
پنج  در  را  له  معظم  مطالبات  مهمترین 

بخش مهم خالصه کرد :
بخش اول : تبلیغ و ترویج معارف دین و 
تقویت باورهای دینی در جوانان و سوق 
دادن نسل جوان به عمل به دین و وظایف 

مهم دینی در مقاطع مختلف
و  قرائت  به  کردن  توجه   : دوم  بخش 
خواندن قرآن و اهتمام ورزیدن به تبیین 

معارف قرآنی.
: اجتناب و پرهیز از مشکل  بخش سوم 
تراشی در ذهن و عقاید جوانان با بیان غلط 
و بی مسئولیتی مثل لخت شدن و باال و 

پایین پریدن
مسائل  به  داشتن  توجه   : چهارم  بخش 
مخصوصا  جهان  و  جامعه  مهم  سیاسی 
جهان اسالم و انقالبی بودن وانقالبی ماندن 
هیئات در تمام مقاطع حساس و حیاتی و 
در یك کلمه مقابله با سکوالر شدن هیأت 

و متولیان امور آن
و  مداحی  پدیده ی  اینکه  پنجم:  بخش 
عمق  و  عمومیت  این  به  نغمه سرایی 
شیعی  جامعه ی  اختصاصات  از  معانی، 

است و جا دارد دانشجویان و پژوهشگران 
و  گسترش  علمی  راه های  درباره ی  باید 

عمق یابی این پدیده کار کنند.
موارد ذکر شده چکیده مهمترین مطالبات 
معظم له بود که الزم است مورد بررسی 
جهت  مناسب  راهکارهای  و  گرفته  قرار 
جامه عمل پوشاندن به آنها ارائه گردیده 

و اقدام و عمل الزم صورت گیرد .  
کریم  قرآن  نورانی  آیات  به  توجه  با     
فرد  هر  ویژگی  مهمترین  و  بزرگترین 
مومن، معرفت او نسبت به خداوند متعال 
نباشد خشوع و  تا معرفت  است چرا که 
خشیت در مقابل خداوند محقق نمی شود 
خود  مقابل  طرف  از  کافی  شناخت  تا   .
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نداشته باشد در مقابل او تواضع نمی کند 
اما وقتی مقام شخص را ، شان او را ، علم 
او را ، فضائل او را بشناسد که او باالتر است 
در مقابل او خشوع کرده و تواضع می کند . 
تا  پروردگار هم همینطور است  قبال  در 
عبد ، معبود را ، خصوصیات معبود را ، 
جایگاه معبودرا نشناسد تسلیم و مطیع 
دستورات او نمی شود در تایید این نکته 
فاطر  مبارک  سوره   28 آیه ی  در  قرآن 
می فرماید : - انما یخشی اهلل من عباده 
العلماء - همانااز میان بندگان تنها گروهی 
خشیت  و  خشوع  خداوند  مقابل  در  که 
دارند کسانی اند که خداوند را خوب می 
شناسند و اهل معرفت اند و روشن است 
که  عوامل  اثرگذارترین  و  بهترین  از  که 
و  دینی  معرفت  و  شعور  باالرفتن  زمینه 
تقویت باورهای مذهبی را فراهم می سازد 
حضور در مجالسی است که با نام و یاد 
اهل بیت علیهم السالم تحت عنوان هیأت 

برگزار می گردد . 
عشق پاک و خالصانه شیعه به اهل بیت 
در  را  آنان  حضور  انگیزه  السالم  علیهم 
محافل مذهبی و هیئات تقویت کرده است 
. شیعه به وسیله همین محبت و عشق . 
هم در محافل حضور پررنگ دارد و هم 
به راحتی برای احیاء امر اهل بیت علیهم 
راحتی  به  هم  و  کند  می  هزینه  السالم 
از عمر و جوانی خود برای اقامه ی عزای 
کند  می  صرف  السالم  علیهم  بیت  اهل 
وحال آنکه برای امور دیگر چنین انگیزه 
تا  و همین مسائل سبب شده  ندارد  ای 
حضور محبین اهل بیت علیهم السالم در 
هیأت پررنگ باشد و به همین جهت است 
که مسئولیت متولیان و مجریان مجالس 
مذهبی مخصوصا سخنرانان و ستایشگران 

نوعا  که  آنجا  از  و  شود  تر  سنگین 
حضورشرکت کنندگان در مجالس مداحی 
پررنگ تر و جدی تر از حضور در مجالس 
و  ستایشگران  نقش  لذا  است  سخنرانی 
و  مستمعین  به  نسبت  آنان  مسئولیت 
هیئات چه بسا از سخنرانان محترم بیشتر 
باشد و بطور کلی باید گفت که این وظیفه 
و مسئولیت متوجه تمام متولیان امر هیأت 
اعم از مداح ، سخنران ، بانی ، خادم ، مدیر 
و...است که باید در جامه عمل پوشاندن به 
مطالبات رهبری فرزانه ایفاء نقش کنند . 

که  باید گفت  متاسفانه  را هم  نکته  این 
اگر برنامه ها و مجالسی که حتی توسط  
هیئات بزرگ در شهرهای مختلف برگزار 
بررسی  مورد  و  شده  دقت  گردد  می 
قرارگیرد که کدامیك از هیئات بزرگ و 
کوچك . معروف و غیر معروف در باالبردن 
باورهای دینی موفق بوده اند و نسبت به 
اهتمام  ماندن،  انقالبی  و  کردن  انقالبی 
ورزیدن به معارف قرآنی، پاک نگهداشتن 
اعتقادی  انحرافی  افکار  از  جوانان  افکار 
توفیق داشته اند . کدامیك از مسئولین و 
متولیان امور هیئات از بدو تشکیل محفل 
که  اند  کرده  بررسی  و  گرفته  آمار  خود 
چه مقدار باورهای دینی مستمعین خود 
تقویت شده است و باز باید گفت متاسفانه 
آنچه امروز در اکثر هیئات مذهبی شاهد 
هستیم آن است که در برگزاری مجالس 
عمدتا به تحریك احساسات و شور بیشترو 
می  اکتفا  مختصر  سخنرانی  یك  نهایتا 
شود و مسلم است که چنین برنامه هایی 
اثرآنچنانی در تقویت باورهای دینی ندارد 
و لذا اختالفات خانوادگی و ضعف بینش 
به مسائل مهم  از ورود  سیاسی و پرهیز 
با  آشنایی  عدم  و  اسالم  جهان  سیاسی 

مستمعین  میان  در   .... و  قرآنی  معارف 
کم  مذهبی  هیئات  کنندگان  شرکت  و 
نیست این مشکلی است که به راحتی قابل 
اثبات است اینها همان ضعفها و آسیبهایی 
دغدغه ی  آمدن  بوجود  موجب  که  است 
جدی برای رهبر فرهیخته انقالب گردیده 
را  خود  مطالبات  صراحت  با  که  آنجا  تا 
هیئات  متولیان  و  ستایشگران  جامعه  از 

مطرح فرمایند.
این  شدن  برطرف  راهکارهای  باید  حال 
با  ضعفها و آسیبها را شناسایی نموده و 
ورزیدن  اهتمام  و  ستایشگران  به  ارائه 
ایشان به راهکارهای مناسب مقابل آسیبها 
دشمنان  آنکه  از  قبل  و  کرد  ایستادگی 
اسالم و انقالب مخصوصا دشمنان شیعه 
باعث فاصله گرفتن نسل جوان از اسالم 
ناب و حقیقت انقالب اسالمی شوند باید 
بینش  و  دینی  باورهای  تقویت  زمینه 
اما   . داد  ارتقاء  را  آنها  انقالبی  و  سیاسی 
راهکارها چیست و از کجا باید آغاز کرد ؟ 

الزم است محافل دینی و 
هیئات مذهبی در خانه ی 
خدا شکل گرفته و برگزار 
گردد چون باعث می شود 

مستمعین در مسجد و 
نمازهای جماعت حضور 
مستمر و پررنگ داشته 
باشند و طبعا از برکات و 
نورانیت نماز جماعت و 

خانه خدا بهره مند گردند
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آنچه به نظر میرسد این است که سه راهکار 
مهم برای رسیدن به اهداف وجود دارد که 
باید هر سه راهکار همزمان بایکدیگر اتفاق 
بیفتد و الزم است هر سه مورد از طرف 
متولیان هیئات خصوصا ستایشگران مورد 

توجه و عمل قرار گیرد : 

راهکاراول : }مسجد{
با توجه به تاکید روایات مبنی بر حضور 
مسلمین و مومنین در مسجد و خانه خدا 
کما اینکه نبی اعظم صلی اهلل علیه وآله 
فرمود : اذا سمعت االذان فات بها ولو حبوا) 
سینه  ولو  شنیدی  را  اذان  صدای  وقتی 
خیز خود را به مسجد برسان ( ویا فرمود: 
)الصالة جماعة و لو علی زج ( نماز را به 

جماعت بخوانید و لو بر روی نیزه بایستید و 
همچنین سیره ی نبوی و ائمه علیهم سالم 
اهلل که اکثرکارها و فعالیتهای اجتماعی و 
سیاسی را در مسجد انجام می دادند و با 
توجه به معنویت و نورانیت خاصی که در 
مساجد وجود دارد الزم است محافل دینی 
شکل  خدا  خانه ی  در  مذهبی  هیئات  و 
گرفته و برگزار گردد چون باعث می شود 
مستمعین در مسجد و نمازهای جماعت 
و  باشند  داشته  پررنگ  و  مستمر  حضور 
طبعا از برکات و نورانیت نماز جماعت و 
خانه خدا بهره مند گردند و واضح است که 
چنین برکاتی در غیر مسجد وجود ندارد 
و همین امر موجب تقویت باورهای دینی 
نهایت جامعه  واعتقادی مستمعین و در 

می شود .

راهکار دوم : }عالم ربانی{
عالمان دینی در اسالم و بویژه شیعه چه 
در عصر ائمه علیهم السالم و چه در عصر 
غیبت به عنوان حافظان احکام و تکالیف 
و تبیین کنندگان معارف دین از جایگاه 
خاصی برخوردار می باشند ناگفته نماند 
که مراد از عالمان دینی هر کس که در 
حوزه های علمیه تحصیل کرده و لباس 
مراد  بلکه  نیست   ، نموده  تن  به  پیغمبر 
دانشمندانی هستند که از فضل و اخالق 
و تقوای الهی برخوردار بوده و روحانیون و 
اساتید و طالب حوزه های علمیه آنها را به 
تقوا و اهل عمل بودن می شناسند ، عالمی 
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که به انقالبی بودن ، بصیرت داشتن ، با 
اخالص بودن شناخته شده است و چنین 
بهترین و مناسب ترین  عالم وارسته ای 
کسی است که می تواند الگو و اسوه برای 
نسل جوان و تمامی مردم مسلمان باشد .

اگر بنا شود آثار و ثمرات و برکات هیأت 
الزم  شود  کشیده  هیأت  اهل  زندگی  به 
است هیأت های مذهبی تحت مدیریت 
و نظارت چنین عالمانی از یك جهت به 
عنوان الگوهای عملی برای تمامی اشخاص 
اعم از مردم عادی و مداحان و سخنرانان و 
متولیان امور هیئات باشند و از جهت دیگر 
تکالیف  و  احکام  از  به عنوان کسانی که 
دینی و اعتقادات اصیل مذهبی اطالعات 
کامل داشته و مانع انحراف افراد از مسیر 
اسالم و اهل بیت علیهم السالم می شوند 
، اداره و مدیریت شوند و چنین بزرگانی 
عمدتا در مسجد یافت می شوند و مسلم 
در  دینی  عالم  مستقیم  که حضور  است 
تربیت اخالقی و تقویت باورهای اعتقادی 
نقش  جوان  نسل  خصوصا  مستمعین 

پررنگی ایفا می کند . 

راهکار سوم : }مطالعه ی 
هدفمند و مستمر{ 

مسجد  مثل  مناسبی  و  نورانی  فضای 
یکی از مهمترین ابزارها و عوامل موثر در 
تربیت روح و تقویت باورهای فرد است و 
همچنین انس گرفتن و پیوند زدن با عالم 
ربانی دومین ابزار و عامل مهم در تربیت 
و تقویت اعتقاد هر فرد است لکن این دو 
راهکار ولو الزم است اما کافی نیست بلکه 
یك عامل مهم دیگری هم وجود دارد که 
نباید از آن غفلت کرد و آن برنامه ریزی 
کتب  بخش  در  هدفمند  مطالعه ی  برای 

و  نظارت  با  است که  اعتقادی  نیاز  مورد 
و  مستمعین  برای  عالم،  مدیریت همین 
شرکت کنندگان در هیئات باید در نظر 
به  شبیه  اخیر  سالهای  در  البته  گرفت 
همین طرح تحت عنوان طرح صالحین به 
اجرا در آمده ولی متاسفانه جدی گرفته 
نشده  در بخشی هم خوب مدیریت نشده 
و حالت آماری و ظاهری پیدا کرده است 
در این خصوص الزم است مراکز فرهنگی 
با تشکیل جلسات هفتگی جهت استمرار 
و  طالب  همکاری  با  هم  آن  مطالعه  در 
روحانیون حوزه های علمیه ومدیریت یك 
عالم ربانی و با حضور مستمعین هیئات ، 
درمسجد و با طبقه بندی و تقسیم بندی 
کردن مستمعین در طبقات مناسب برای 
در  دختر  و  پسر  جوانان  مختلف  سنین 
راستای تقویت باورهای دینی و اعتقادی 
و انقالبی ماندن و انقالبی نگه داشتن نسل 

جدید فعالیت جدی کنند . 
برای  که  است  ضروری  نکته  این  ذکر 
موفقیت در این امر مهم مرحله ی اول باید 
خواص  عنوان  به  مداحان  و  ستایشگران 
ارائه شده  به راهکارهای  با توجه  اثرگذار 
خود را متلبس به راهکارها کرده تا بتوانند 
در توجیه و حرکت شرکت کنندگان در 
رسیدن به اهداف تعریف شده از موفقیت 

بهتر و بیشتری برخوردار باشند.
این  در  آن   ذکر  که  مطلبی  آخرین   
یادداشت بسیار مهم به نظر می رسد  آن 
فرزانه  رهبری  توصیه ی  طبق  که  است 
الزم است مجامع علمی اعم از دانشگاهی 
و حوزوی و خود مداحان بحث تحقیق و 
پژوهش در مقتل و مرثیه را جدی بگیرند 
چرا که به تصریح بعضی بزرگان بر خالف 
فقه و تفسیر که تحقیقات و پژوهش بسیار 

مقوله ی  در  گرفته  صورت  آنها  پیرامون 
به  فقط  و  نگردیده  بحث  مقتل  و  تاریخ 
تحقیقات محدودی اکتفا گردیده و حال 
در  زیادی  و  مهم  مطالب  و  نکات  آنکه 
البالی کتب مقتل وجود دارد که با تحقیق 
و پژوهش بدست می آید ستایشگر باید با 
مطالعه و تحقیق سطح مرثیه خوانی خود 
را ارتقا داده و در عین حال که از مراثی 
معتبر استفاده میکند با توجه به تحقیقات 
و پژوهش مراثی معتبر و متنوع ارائه دهد 
و کتب مقتل و تاریخی ما پر است از چنین 
مراثی متنوع و معتبر و در آخر این نکته 
بخواهیم  اگر  که  شد  متذکر  باید  رانیز 
مطالبات رهبری هر چه زودتر در جامعه 
انقالبی و دینی به بار بنشیند ضروری است 
مراکز فرهنگی از پرداختن به فعالیتهای 
کم اثر و بعضا بی اثر و صرفا آماری پرهیز 
کرده و تمام سرمایه و همت و بودجه ی 
خود را در راستای جامه ی عمل پوشاندن 

به مطالبات رهبری متمرکز نمایند.

 آنچه امروز در اکثر هیئات 
مذهبی شاهد هستیم 
آن است که در برگزاری 

مجالس عمدتا به تحریک 
احساسات و شور بیشترو 

نهایتا یک سخنرانی 
مختصر اکتفا می شود و 

مسلم است که چنین برنامه 
هایی اثرآنچنانی در تقویت 

باورهای دینی ندارد 
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حاج علیرضا بکایی را برخی با مناجات خوانی، برخی با سخنرانی هایش می شناسند. در 
زیر گفت و گویی داشته ایم با وی و از مناجات خوانی گرفته تا هیأت داری و مداحی 

پرسیده ایم. متن کامل این گفت و گو را در ادامه می خوانید:

 :اگر اجازه بدهید کمی 
سراغ قدیم ترها برویم تا سیر 
حرکت شما در مناجات خوانی 

الگویی باشد برای جوانان. 
چگونه مناجات خوانی را 

آموزش دیدید و شروع کردید؟
آموزش  ببینید  الرحیم.  الرحمن  اهلل  بسم 
دعا خوانی دیر بازده است و یا بهتر بگویم 
با سیستم آموزش رایج متفاوت است. سازو 
کارش با مداحی متفاوت است . اگر جوانان 
بخواهند دعا خوان بشوند بهتر است تا حدی 
از مداحی فاصله بگیرند تا بتوانند راجع به دعا 
خوانی فکر کنند و در فضای آن قرار گیرند. 
بنده وقتی در جلسات دعا شرکت می کردم 
به این فکر که روزی دعا اجرا کنم نبودم. 
فقط برای بهره گیری معنوی در مجلس دعا 
حضور می یافتم. سالیان طوالنی در مسجد 
امین الدوله بزرگواری دعا می خواند و ما بهره 
می بردیم بنابراین دعاخوان باید اول خودش 
حس بگیرد تا بتواند آن را به مخاطب منتقل 

نماید.

  : آقای میرهادی؟

بله. االن در جلسات دعا اگر توفیقاتی باشد 
از اندوخته هایی است که در آن مجالس 
داشتم و مورد استفاده قرار می گیرد. اما آن 
موقع نمی رفتم امشب دعایی گوش بدهم 
و فردا شب جای دیگری دعا بخوانم. االن 
برای جلسات دعایی که شبهای ماه مبارک 
رمضان در مسجد امام حسین )علیه السالم( 
داریم من باید هر شب ساعاتی مطالعه داشته 
باشم. زیرا به مدت زمانی که افراد صرف این 
مجلس نیمه شب می کنند بنده مدیون می 
شوم، باید مطالعه داشته باشم. این مطالعه 
با مطالعه برای مداحی متفاوت است و از 
نوع مطالعاتی است که برای منبر الزم است. 
سازوکارش متفاوت است، به همین دلیل ما 

 باید نسلی از مداحان قوی طبق

 فرمایشات مقام معظم رهربی

تریبت کنمی

حاج علیرضا بکایی در گفت و گو با ماهنامه هیأت



مدیحه
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مناجات خوان کم داریم و خأل دعاخوانی در 
جامعه وجود دارد و آقایان مداحان بزرگوار 
هم اخیرا بدون مقوله وارد دعا خوانی شده 
و  تغییر  دعاخوانی  برای  که  حالی  در  اند 

آمادگی الزم مورد نیاز است.

 : آن موقع که امین الدوله 
می رفتید حاج ماشاهلل عابدی 
و حاج منصور ارضی هم آنجا 

می آمدند؟
بله آنها هم دوره در جلسه دعای مسجد امین 
الدوله شرکت می کردند ولی بنده آن زمان 

توفیق آشنایی نزدیك با ایشان را نداشتم.

 : چه اتفاقی در مناجات 
خوانی رخ می دهد که با  

مداحی تفاوت می کند؟
اتفاقاتی که در دعا می افتد خیلی اساسی 
را  انسان  ارتباط  دعا  است،  بنایی  زیر  و 
کلمات  دعاخوان  کند.  می  برقرار  خدا  با 
معصوم)علیه السالم( را به مخاطب منتقل 
می کند، شعر نیست که تراوشات ذهن شاعر 
باشد، بلکه کالم و ادبیات امام را منتقل می 
کند. ارتباط پیدا کردن با خدا از طریق کالم 
معصوم ارتباط خاص و متفاوتی است؛ گاهی 
کسی که اصال اهل واجبات نیست می آید و 
جلسه دعا شرکت می کند و با تغییر جدی 
در مسیر،مقید به مستحبات می شود و یك 
انسان کامال متحول می گردد. این تغییرات 
در جلساتی که با اصول برگزار شود کامال 
محسوس است. چون در دعا انسان با خداوند 
در خلوت صحبت می کند. شما در خلوت 
متوجه می شوید که با خدا چه ارتباطی 
دارید. انسان اگر وضعیت خودش را بداند در 
پی جبران خالءها بر می آید. فرموده اند که 
در ماه رمضان شیطان در غل و زنجیر است. 
خدا می گوید حاال بیا وصل شو. و این دعا 

چون تاثیرش خیلی عمیق و ماندگار است 
آداب دارد. اینکه چه وقت دعا بخوانیم؟ چه 
حاجتی درخواست کنیم؟ عوامل اجابتش 
چیست؟ موانع اجابت دعا کدام است؟ که 
الحمدهلل در کتب ما موج می زند و این از 
مواهب خدا به شیعه است زیرا معارفی است 
که از جانب حضرات معصومین به دست 
ما رسیده و مذاهب دیگر از آن محرومند. 
مثال دعای ابوحمزه ثمالی اصال مهندسی 
شده است. شما با یك ساختاری با خداوند 
ارتباط برقرار می کنید برای همین است که 
تغییرات اساسی در انسان ایجاد می کند. 
در خلوت که این دعا را می خوانی متوجه 
دعا  شوی.  می  رفتاری  و  فکری  خالهای 
انسان را تنظیم می کند. پس دعا خوان 
باید خودش اندکی راه را طی کرده باشد 
تا بتواند کلید این قفل را دست مخاطب 
بدهد. این مهم با مداحی امکان پذیر نیست 
و خیلی فاصله دارد. لذا فرهنگ دعا را باید 
در جوانها تقویت کرد. فرهنگ ارتباط گیری 
با خدا از طریق دعا و کالم معصوم که خود 
مصون از خطاست، اگر جوانان با این ادعیه 
آشنا بشوند داشته هایشان تغییر می کند و 
مصونیت بیشتری پیدا می کنند. دعا انسان 
را به همنشینی با خداوند و ائمه معصومین 
اگر  کند.  می  راهنمایی  السالم(  )علیهم 
زندگی خود را بر اساس آموزه های ناب که 
غالب آن در فرازهای ادعیه ماثوره بیان شده 
زندگی خود را تنظیم کند مراقبت او بیشتر 
می شود و در نتیجه نفس اماره در او ضعیف 
شده و شیطان از او فاصله می گیرد، و این 

تنها مسیر رسیدن به » قرب « است.

 : از چه موقع شروع به 
دعا و مناجات خوانی کردید؟

برای اولین بار بعد از عملیات فتح المبین 
که شهدای محل را آورده بودند و من دعای 

را  بعد دعای کمیل محل  توسل خواندم. 
می خواندم که آن موقع برنامه منظمی بود. 
سپس برای منطقه اعزام شدیم در یگانی که 
بودم دعای کمیل و توسل می خواندم. و بعد 
رفتیم در قرارگاه نجف اشرف آنجا برنامه 
ریزی شد که یگانهای دیگر هم می رفتیم 
دعا می خواندیم و بعد از آن قرارگاه خاتم 
اندازی  راه  مرکزی  و  آمدیم  )ص(  االنبیاء 
شد و دعاخوان ها و مداح ها برای اعزام به 
یگانها ساماندهی می شدند و اگر کسی نبود 

خودمان هم اجرا می کردیم.

 : از این جهت پرسیدم که 
شما بعنوان یک مستمع چقدر 

طول کشیده تا دعا خوان 
شوید؟

همانطور که قبال اشاره کردم چند سالی 
توفیق داشتم در مسجد امین الدوله فقط 
دفاع  دوران  در  و  رفتم  می  استفاده  برای 
مقدس و هم در منطقه هم سعی می کردم 
که  کنم  تنظیم  جوری  را  هایم  مرخصی 
حداقل نیمه دوم ماه مبارک رمضان را تهران 
باشم و در مسجد امین الدوله حضور یابم. تا 
سال 67 که مرحوم میرهادی از دنیا رفتند 
و البته سال آخر که با موشك باران همراه 
بود و دعا برگزار نشد و دوستان دیگری مثل 
از همان سال  ارضی  آقای  و  عابدی  آقای 

برنامه دعا برگزار کردند. 

 : استاد اخالق هم در این 
زمینه داشتید یا اینکه همان 

مرحوم استاد میرهادی کفایت 
می کرد؟

سابق قرائت دعا توسط علمای بزرگی اجرا 
می شد. مثل مرحوم آیت اهلل شاه آبادی و 
آقا شیخ محمد حسین زاهد جلسات دعا 
خوانی داشتند. مرحوم آیت اهلل دستغیب 
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وزنه  برای خودشان  که  دعا می خواندند. 
های علمی بودند و دعایشان متفاوت و اثر 
ایشان استاد اخالق دیده بود و  گذار بود. 
استادش هم معلم اخالق بود و هم دعا می 
خواند. مرحوم آقای میرهادی برای فراگیری 
معارف دین نزد آقای زاهد می رفت و در 
حاشیه او دعاخوانی را نیز فرا گرفته بود، 
یعنی استاد اخالق و دین بود. لذا دعا خوان 
باید استاد دیده باشد که بتواند مخاطب را 

تغذیه معنوی درستی کند.

 :به نظر شما مداح هم 
می تواند مناجات خوانی کند؟ 
چه شرایطی باید داشته باشد؟

نمی توان گفت مداح مناجات خوانی نکند،  
اما اگر احساس ضرورت کرد که بخواند باید 
زحمت بکشد تا این مسئولیت سنگیــن را 
به دوش خود هموار کند، یعنی باید مقداری 
درس ادبیات عرب بخواند تا معانــی آنچه 
می خواند، بداند. مطالعه پیرامون دعا داشته 
باشد، با تاریخ آشنایی پیداکند شرح حال 
برخی بزرگان را بخواند، بنابراین اگر زحمت 

کشید می تواند تاثیر گذار باشد.

 :چگونه جوانان می 
توانند وارد حوزه مناجات 

خوانی شوند؟
شرایط و تجربه که تزریقی نیست، پس باید 
آغازی داشته باشد که مرور زمان آن را پخته 
کند. منتهی الزم است به چارچوبی مقید 
باشد. جوان دعاخوان باید مراقباتش بیشتر 
از دیگران باشد. انجام برخی مستحبات او 
بیشتر باشد. نسبت به عملکرد روزانه اش 
و  تر  ادب  با  باشد،  از سایرین  تر  حساس 
کم سخن تر باشد. بیشتر از دیگران تالش 
اندوخته اش را به مخاطب  بتواند  تا  کند 
نمی  این حنجره فقط شعر  منتقل کند. 

خواند، بلکه می خواهد ادبیات امام معصوم 
را منتقل کند و زحمت الزم دارد. اگر جوان 
در جوانی مراعات امور را بکند و استاد هم 
ببیند، فراز و فرود ها و هیاهوهای جامعه او 
را با خود همراه نکند، زندگی ساده و سالمی 
داشته باشد، لقمه حرام و حتی شبهه ناک 
در زندگی اش وارد نشود و از طرفی تمرین 
دعا بکند و در جوانی به این جایگاه برسد 
خیلی با ارزش تر است. یکی از ویژگی های 
مرحوم آقای میرهادی این بود که شبهای 
ماه مبارک رمضان ارتباط گیری اش را به 
حداقل می رساند، پس از ورود به مسجد 
نماز مخصوص هر شب را بجا می آورد و دعا 
را می خواند و مسجد را ترک می کرد.یعنی 
اشتغاالت متفرقه اش را به حداقل می رساند 
و اجازه نمی داد اندوخته هایش از بین برود. 

پس اشتغاالت غیرضروری باید کم شود. 

 :آیا مناجات خوانی 
احتیاج به کالس هم دارد؟

است.  خوانی  دعا  از  اعم  خوانی  مناجات 
مناجات خوانی ممکن است با اشعار عرفانی 
فارسی هم اجرا شود ولی دعا خوانی فقط 
باشد.  می  دستور  طبق  و  ادعیه  قرائت 
برگزاری کالس برای دعا جواب نمی دهد 
و چندان موثر نیست اما باالخره ملزومات 
خودش را دارد.اینکه قرائت صحیح داشته 
ضمن  در  کند؛  ترجمه  درست  و  باشد 
آموزشهای کلی هم الزم دارد که دعا را به چه 
شکل بخواند، مناجات چطور، ادعیه کوتاه و 
زیارات و... هر کدام مثل قرآن چارچوب دارد 
البته نه به تخصصی بودن قرآن، ولی حد 
نسبی تجوید و وقف و وصل و دستگاه های 
موسیقی و الحان را بداند. گاهی دعا با لحن 
روضه خوانده می شود و حال آنکه با توجه 
به معانی عبارات باید رعایت شود، آنجایی که 
با خدا صحبت می کند یا اظهار عجز می 

کند یا به اصطالح پرونده خوانی می نماید، 
یا بشارت و مغفرت چطور خوانده شود، اینها 
همه علومی است که باید فرا گرفته شود، اگر 
چه اصل اولیه چیز دیگری است که به آن 

اشاره شد. 
 

  :آیا شرایط مناجات 

خوان با مداح متفاوت است؟
داده شد  که  توضیحی  با  مناجات خوانی 
است.  پذیرتر  امکان  عزیز  مداحان  توسط 
ولی شرایط اجرا متفاوت است، گرچه شرایط 
مبنائی مشترک دارند یعنی مداح هم باید 
این مراعات را بکند او مداح اهل بیت)علیهم 
السالم( است جایگاه کمی نیست،   ابزار 
مداح  به  خدا  لطف  منصب،  این  نیست. 
می باشد. اگر مالحظات اصلی رعایت شود 
تاثیرگذاری عمیق دارد. مداح نباید ارتباطش 
را با مخاطب تنها حسی و عاطفی برقرار کند 
بلکه باید معنویت هم منتقل کند و محتوا 
هم داشته باشد. این رهنمودهایی که مقام 
معظم رهبری دارند و متاسفانه به آن توجه 
کامل نمی شود به همین معناست که شعر 
قوی و پندیات بخوانید، یعنی موعظه منظوم 
نه اینکه بدون توجه شروع به روضه خوانی 
کنی و به دنبال آن مقتل سنگین و مکشوف 
بخوانی. گاهی یك مداح می تواند جریان 
سازی سالم و همسو با انقالب را در مخاطب 
خود ایجاد کند. مداحی در گذشته به این 
شکل بود روایتی که درمنبر بیـــان می 
شد، مداح شعر آن را می خواند، مرحوم حاج 
محمد آقای عالمه و دیگران  این طور بود، 
مدح امام می خواند و بعد مصیبت را و همه 
را در بیست دقیقه جمع می کرد. در این 
نوع اجرای مداحی می تواند هم پند داشته 
باشد، هم پیام و هم ذکر مصیبت با آداب 
خاص را به همراه داشته باشد که طبعا تاثیر 
گذار خواهد بود. البته االن شاهد هستیم 
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قرآن و عرتت

که مداحان عزیزی که با استاد رشد کرده 
و انجام وظیفه می کنند همینگونه هستند و 

برنامه های آنها تاثیر گذار است.
مداح باید بار محتوایی خود را افزایش دهد 
و فقط مشغول سبك سازی نباشد. حماسه 
هم باید داشته باشد، از طرح مطالب سست 
اجتناب کند، چون مخاطب از او می شنود 
و در جای دیگری سست تر عنوان می کند. 
مداح باید در عین حال نشاط معنوی هم 
به مخاطب خود بدهد. از طرفی با قرآن هم 
انس داشته باشد و روزانه با تالوت چند آیه 
شریفه زندگی خود را نورانی تر کند. در یك 
جمله مداح باید به اعتبار شانی که از طرف 
معصومین علیهم السالم بدست آورده، برای 
جامعه بویژه جوانان الگو باشد. مخاطب نه 
تنها از صدای او بلکه از مراقبت، ادب، اندیشه 

تا عمل به مستحبات او بهره مند شود.

 :به نظر شما یک هیأت 
خوب چگونه باید باشد؟

اوال ما هیأت بد نداریم که در مقابل آن خوب 
را مطرح کنیم. اگر هیأت را با شاخصه هایش 
ببینیم متوجه می شویم که هیأت بی اثر، یا 
بی انگیزه معنا ندارد و اصال هیأت نیست و 
باید از او تعبیر دیگری کرد. ثانیا هیأت باید 
محل معرفت افزایی و بصیرت افزایی باشد. در 
هیأت ها باید دشمن شناسی تقویت بشود و 
ما خود را برای مصاف با آن در هر عرصه 
ای آماده کنیم. اگر در هیأت ها بنشینیم و 
ارتقاء معرفتی نداشته باشیم اینگونه مجالس 
السالم(  معصومین)علیهم  توصیه  مورد 
نیست. حضور در هیأت به صرف عزاداری 
کامل نیست، هیأت را باید مثل یك دانشگاه 
ببینیم و هربار که وارد آن می شویم همچون 
یك واحد درسی باشد. اگر طبق بیان معصوم 
عمل کنیم نگاهمان نسبت به مجامع دینی 
تغییر می کند. چرا ما در هیئات حضور می 

یابیم ولی تغییر محسوسی در خود نمی 
بینیم؟ بلکه این تغییر را باید در اخالق و 
عبادی،  اجتماعی،  فردی،  زندگی  رفتار 
خانوادگی، تعامل با دوستان و... شاهد باشیم.

خیلی اتفاقات می تواند در ماه مبارک رمضان 
برای ما بیفتد، بویژه در شبها و سحرهای این 
ماه پر فیـــضکه بالانقطاع بر همه خلقت 
فیوضات الهی جاری است باید روزه ظاهر 
و باطن را داشته باشیم. جوانی که هیا می 
رود باید روزه اش با دیگران متفاوت باشد. آیا 
به این سوال ها پاسخ مثبتی داریم؟جوانان 
هیأتی ما اهل کتاب و مطالعه اند؟ سرانه 
آیا  مطالعه شان در روز چه میزان است؟ 
سیر مطالعاتی دارند؟ آیا خودشان را تحت 
آموزش یك استاد اخالق قرار داده اند؟ خط 
کشی که معصومین برای ما ترسیم کرده اند 
در صدا و حنجره خوب نیست بلکه اینها ابزار 
است. یك جوان معتقد که در هیأت شرکت 
باید آنقدر مجهز به علوم دینی  می کند 
باشد که به تبع آن حتی سخنران آماده و با 
مطالعه برای سخنرانی در جلسه حضور یابد 
و خدای ناکرده جرات نکند مطالب سست یا 

غلو آمیز مطرح کند.

 :چه آسیب هایی هیأت را 
تهدید می کند؟

نمی  را  متداول  معنای  به  آسیب  اگرچه 
آن  به  راجع  برد.  بکار  هیأت  برای  توان 
هم زیاد صحبت شده اما متاسفانه نتیجه 
آنچنانی و کامل در بر نداشته است. همین 
رهنمودهای مقام معظم رهبری اگر رعایت 
احتمالی  های  آسیب  از  بسیاری  از  شود 
آنگونه  متاسفانه  اما  شود،  می  جلوگیری 
که باید مورد توجه قرار نگرفته است. برای 
نداریم  اجازه  جوان  نسل  احیای  و  جذب 
بلکه آن  به هر شکل ممکن عمل کنیم 
باید خود  اول ما  هم راهکار خاصی دارد. 

قوی بشویم و بعد به دنبال جذب جوانان 
باشیم؛ نه اینکه با اجرای این شورها آنان را 
متوجه هیأت و معنویات کنیم. نگاهمان را 
باید نسبت به هیأت عوض کنیم. از علما و 
سخنرانان قوی استفاده کنیم تا بتوانیم پایه 
های فکری مخاطبین جوان را تقویت کنیم. 
فضای مجازی و سایت ها هم که راه اندازی 
شده، بیشتر به معرفی هیأت و سبك ها می 
پردازد و از آموزش های معرفتی و بصیرتی 
و مورد نیاز خبری نیست، وحال آنکه در آن 
فضا خیلی اقدامات فرهنگی موثر و نهادین 
می توان انجام داد، نتیجه اش این می شود 
که از منبر علمایی که معارف عمیق ارائه 
و  شود  نمی  چندانی  استقبال  دهند  می 
در مقابل ارائه مطالب غلو آمیز در برخی 
جلسات فراگیر و جایگزین منابر معارفی و 
مورد نیاز جوانان می شود. الزم است خرد 
گرایی در کنار بیان معارف ناب والیی در 
جلسات دینی رایج شود. باید در هیأت ذائقه 
جوانان را تغییر دهیم تا برای تامین غذای 
معنوی خود دنبال مداح و سخنران قوی 
بروند و در نتیجه اینکه طبق منویات مقام 
معظم رهبری نسل جوانی، از مداحان قوی 
از هر جهت با محتوا و مهذب تربیت شوند.

بایــد ذائقــه هیأتــی هــا را 
ــی  ــه هیأت ــم ک ــر دهی تغیی
ــال  ــان دنب ــان خودش هایم
مــداح قــوی و ســخنران 
قــوی بروند و اینکه نســلی 
طبــق  قــوی  مداحــان  از 
فرمایشــات مقــام معظــم 
کنیــم. تربیــت  رهبــری 
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هر چقدر شعر حفظ کنید،کاری مهم انجام 
داده اید، اینکه اندوخته خودتان را بیشتر 
کرده اید ،سرمایه ی یك خواننده ی مذهبی 
و مداح اهل بیت شعر است ،چون از ما توقع 
سخنرانی ندارند ،از ما این توقع را ندارند، 
اسم مان روی خودمان است ،مداح صیغه 
مبالغه است کسی که زیاد مدح می کند،زیاد 
مدح کردن هم با یك غزل و قصیده و یك 
مرثیه و... حل نمی شود ،ما باید انواع شعر را  
بدانیم و در هر زمینه ای شعر زیاد بخوانیم 
،خود شعر دیدن و شعر خواندن انسان را 
آماده می کند. اگر مداح بخواهد سرمایه اش 
زیاد بشود،همه جا حرف برای زدن داشته 

باشد باید شعر حفظ کند.
تذکر دیگر اینکه ما اگر فکر کنیم که نوکری 
کاری  یك  است،  تجارت  یك  بیت  اهل 
هست کنار کارها، این را اشتباه کردیم،هر 
چقدر که ما ارزش برای کارمان قائل باشیم 

باز ارزش کار ما فوق العاده تر از این حرف 
ها است ،یعنی اگر بنده طی کنم ،آیا حق 
نوکری را ادا کردم؟آن هایی که پنج میلون 
دادند،نه اصال اینطوری نیست،در روایات ما 
دارد که اهل بیت برای کمیت ها، َفَرزَدق 
ها شعرا چه می کردند وقتی می آمدند در 
یك مجلسی انجام وظیفه می کردند شعر 
می خواندند یا مدیحه سرایی می کردند 
ها  فرمود که قسمت خانم  ،حضرت می 
دارند  جواهرات  آنچه  که  بگویید  بهشان 
بیاورند،بعد که می آوردند می خواستند 
تقدیم این آقا بکنند حضرت می فرمودند 
که  نداشتم  این  از  بیشتر  من  ببخشید 
بخواهم جبران این کار تو را بکنم ،یعنی 
ببینید واقعا عملی که من و شما داریم 
به عنوان نوکری انجام می دهیم ارزشش 
فراتر از این حرفها است،یعنی آن عزیزی 
که خودش را به این عدد و درهم و دینار 
می فروشد اشتباه محض است ،با اینکه ما 
اعتقاد داریم که:»و من یتق اهلل یجعل له 
مخرجا  و یرزقه من حیث ال یحتسب و 
من یتوکل علی اهلل فهو حسبه ان اهلل بالغ 
امره قد جعل اهلل لکل شی قدرا« خدایی 
را داریم که روزی ذرات عالم را دارد می 
کافی   آقای  مرحوم  قول  به  ،روزی  دهد 
گاهی خیلی خودمانی صحبت می کردند 
می گفتند روزی اسرائیلی را دارد می دهد 
من بچه شیعه یادش می رود؟! روزی آن 
مورچه را در دل تاریك شب دارد می دهد 
،از منی که اشرف مخلوقات هستم به هر 
جهت بنده خدا هستم فراموش می کند؟! 
اصال اینطوری نیست .این رفقایی که در 
این زمینه متاسفانه افتادند و فکر می کنند 
که کار خوبی می کنند به اعتقاد من کار 
زشتی می کنند و متاسفانه خودشان را به 

دراهم معدوده فروختند.
در هر رشته و فنی اگر انسان اعتماد نداشته 

باشد به قول معروف نمی تواند آن کار را 
به سرانجام برساند ،نمی تواند موفق باشد 
بحمداهلل  امروز که  فنی،مخصوصا  ،در هر 
عرض کردم زمینه های تعالی و رشد در 
هر زمینه ای بسیار فراوان است ،یعنی شما 
نیست در رشته ای بخواهید وارد بشوید و 
اساتیدش نباشند،مخصوصا که امروز همه 
چیز کانالیزه شده است، همچنان که در 
پزشکی همه چیزکانالیزه است، یك وقت 
می گفتند گوش و حلق و بینی، االن هر 
کدامش ماجراهایی دارد و متخصص هایی 
این فن دارد،در بحث مداحی هم همین 
است ،امروز بحمداهلل بستر فراهم است که 
عزیزی بخواهد فقط مدیحه سرایی بکند 
هستند،  اساتیدش  است  فراهم  بسترش 
مرثیه سرایی بخواهد بکند همین طور،در 

دعاهمینطور و... .
حفظ شعر فکر آزاد می خواهد،مخصوصا 
بعد  از سحرگاهان  در سحرگاهان،منظور 
نماز  از  بعد  بالفاصله  است  نماز صبح  از 
صبح شما باید مشغول حفظ شعر بشوید 
نورانی  و  خوب  بسیار  لحظه  لحظه  ،آن 
است، همچنان که فرمودنداز لحظه بین 
الطلوعین استفاده کنید،حاال استفاده های 
معنوی جای خودش را دارد ،من و شمایی 
هم که داریم برای اهل بیت زحمت می 
نوکری می کنیم و شعر حفظ  و  کشیم 
می کنیم برای جلوه ی مجلس اهل بیت 
قدم  ،یك  است  مهمی  بسیار  نیت  یك 
بلندی است لذا از آن لحظه استفاده کنیم 
التکرار  ممارست کنیم ،»الدرس حرف و 
یك  گیرد  می  انسان  که  درسی  الف« 
حرف است اما هی باید تکرارش کند ،بله 
آقا ما تکراری بخوانیم می گویند تکراری 
خوانده،نه اینطوری هم نیست ،اگر قرار بود 
شاعر برای یك دفعه بگوید، یك بار مصرف 

که فایده نداشت.

خود را به درمه و دینار

نفروشید

گفتاری از حاج محسن طاهری
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متفاوتی  های  شاخه  پردازی”،  “مدیحه   
دارد، اولین نمونه ای که شما زیاد شنیده 
اید و غیر قابل دفاع است، مدح و وصف 
که  شاعری  مثال  است؛  بیت  اهل  ظواهر 
برای چشم های حضرت عباس  آید  می 
شعر می گوید،)چشم های قشنگ عباس 
دل ها را هوایی کرده( و از این نمونه ها، 
عیب  دو  که  هایی هستند  نمونه  ها  این 
بزرگ دارند، عیب بزرگشان این است که از 
تعریف مدیحه خارج هستند، چون مدیحه 
یعنی ستایش، وقتی شما می خواهی یك 
شخصی را ستایش کنید، شما اگر بخواهی 
یك بزرگی را ستایش کنید ویژگی های 
رفتاری و گفتاری و شخصیتی اش را به 

افراد معرفی می کنید.
وقتی می خواهیم اهل بیت را معرفی کنیم 
از وصف ظواهر باید بپرهیزیم، اولین نکته 
مدح  بجای  که  است  این  دارد  که  منفی 
اهل بیت داریم به ظواهر نگاه می کنیم، 
دومین عیب این است که این شاعر کج 
اندیشی و سطحی نگری دارد، چون یك 
گذشته  از  ما  ادبیات  در  انحرافی  جریان 
بوده، چون قصیده سرایان قدیم در مدح 
شاه و در حقیقت معشوقشان، به ظواهر می 
پرداختند، حاال معشوق عوض شده، شده 

امام زمان)عج( ولی همان روش غلط هست، 
پس این نگاه سطحی هم در شعر نباید باشد 
به این دو دلیل سعی می کنیم از وصف 
ظواهر بپرهیزیم؛ ممکن است یك فردی 
زمان)عج(  امام  وصف  در  مثال  که  بگوید 
در وصف  “بحار”  مثل  ما  روایی  کتب  در 
ظواهر اهل بیت توصیف هایی شده است، 
بله، من هم انکار نمی کنم و می پذیرم و 
روی چشمم می گذارم، اما جایگاه شعر و 
حرف  این  عرضه  جایگاه  مدیحه  جایگاه 
ها نیست، به ویژه اگر که فقط این چیزها 
باشد، گاهی اوقات یك شاعری مثال یك 
مثنوی می سازد پنجاه بیت، یك بیتش 
وصف ظاهر است، ایرادی ندارد ولی اگر کل 
شعر وصف چنین نمونه هایی باشد، یا سرود 
هایی که بعضی از آقایان مداح ها در بعضی 
از مناسبت ها می خوانند، این ها معموال در 
همین محور است، بنابراین تقریبا می شود 

بگویی که غیر قابل دفاع است.
توجه داشته باشید که هدف ما در مداحی، 
مدیحه و ستایش گری اهل بیت است؛ اگر 
می خواهید مردم را شیفته اهل بیت کنید، 
باید شیفته مرام اهل بیت کنید و مرام اهل 
بیت باید در شعر ها نشان داده بشود نه 
قیافه آن ها، قیافه آن ها را مردم ترسیم 
کردند، همه قیافه های اهل بیت را نورانی 
این  می دانیم، یعنی لزومی ندارد که در 
موارد اصرار کنید و فردی سراغ این موارد 
می رود که دستش خالی باشد. اصال بعضی 
از این شعر ها غلط است، مثال: اگر آن ماه 
نمونه رخ خود را بنمونه / همه بت های 
جهان را سرجاشون می نشونه؛ حاال مصراع 

دومش خوب است اما بنمونه یعنی چه! 
به  است  اولیا  از  گذاشتن  مایه  دوم  نکته 
ناقص  یعنی  تنقیص  “تنقیص”،  تعبیری 
از  شما  معروف  قول  به  یعنی  شمردن، 
از  کنی،  خرج  موسی  حضرت  شخصیت 

اینکه  برای  کنی  خرج  یوسف  شخصیت 
باال،  ببری  را  السالم(  امیرالمومنین)علیه 
این هم کار درستی نیست، مثال بعضی از 
شعرا حاال عنوان تنقیص را بگذارید در کنار 
مایه گذاشتن یا مقایسه کردن، امام با اولیا؛ 
مثال : می گویند عیسی در خانه ات می 
آید برای کسب بیماری؛ موسی جارو کش 
در خانه ات است و... ، این ها درست است 
که برای حضرات اولیا و انبیاء خیلی مقام 
باالیی است ولی شما در این نوع شعرها 
نمی  را  السالم(  امیرالمومنین)علیه  مدح 
بینید، مدح موسی و عیسی را دارید می 
بینید؛ پس باز هم با همان هدف اصلی که 
ما دنبالش هستیم سازگاری ندارد ، یادتان 
باشد شعری را که دارید انتخاب می کنید، 
شما را گول نزند، عزیزان یکی از محور های 
برگردم  است.  شعر  انتخاب  ادبیات  مهم 
به بحث هایی که قبال خدمتتان رسیدم 
ترین  مهم  از  یکی  اینکه  کردم؛  عرض  و 
هنرهای مداح انتخاب شعر است و بعد خوب 
خواندن است، بعد در بحث خوب خواندن 
می رویم سراغ درست خوانی و زیبا خوانی؛ 
یعنی شما هرچه هم درست بخوانی، زیباهم 
بخوانی، شعرت خوب نباشد فایده ای ندارد، 
بنابراین در بحث انتخاب شعر دومین نکته 
را که ما باید مواظب باشیم در مدح اهل 
بیت، این است که شاعر از چه زاویه ای نگاه 
کرده، یك وقتی شاعر می آید زبان حال 
گوید،  می  را  السالم(  امیرالمومنین)علیه 
می فرماید: امیرالمومنین)علیه السالم( من 
از آدم باالتر هستم، چرا؟ آدم نباید گندم 
می خورد ولی خورد، ولی من می توانستم 
بخورم اما نخوردم، این مدح موال است؛ اما 
اینکه بگوییم آدم می آید در خانه ی تو جارو 
با  می کشد، این دیگر مدح موال نیست، 
آن تعریف، با آن هدف نیست، اینجا مدح 

حضرت آدم است، حواسمان باشد.

گفتاری از استاد سید مهدی حسینی

باید مردم را شیفته “مرام” 

اهل یبت)علمهی الســالم(     کنمی
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 آیا شما برای شعر هیأت به 
عنوان زیر شاخه ای از شعر 

آیینی، تعریف مستقلی دارید؟
شعر هیأت شاخه ای از شعر آیینی و شعر 
مذهبی  و  دینی  شعر  از  شاخه ای  آیینی 
است-شعر آیینی، شاخه ای از شعر دینی 
و مذهبی است که با چند ویژگی شناخته 
می شود: شعر هیأت در قالب های گوناگون 
مانند: غزل، قصیده، ترکیب بند، ترجیع بند، 
و  مثنوی  بحرطویل،  دوبیتی،  رباعی، 
شامل  آن  گسترة  و  می شود  سروده   ...
مرثیه، مولودیه، نوحه، مناجات و نیایش و 

مناسبت ها و ستایش شخصیت های مذهبی 
و دینی می شود.

انقالب  فرزانه  رهبر  بیانات  بررسی  با 
نسبتاً  تعریفی  به  می توان  نیز  اسالمی 
جامع از شعر هیأت دست یافت. می توان 
هیأت  شعر  ایشان،  منظر  از  که  گفت 
مفاهیم،  تفهیم  »برای  که  است  شعری 
بینش  یا  و  اسالمی  اخالق  و  عقاید 
جامعه   امروز  که  آنچه  هر  یا  و  سیاسی 
اسالمی به آن نیاز دارد و مناسب است«، 
توسط »ذاکران و مداحان« در »محافل و 

مجالس« خوانده می شود.

 به نظر شما تاثیر مداحان بر 
شعر هیأت چگونه بوده است؟

اثر مداحان بر شعر هیأت متقابل است یعنی 
در دهه ی اخیر هم برخی اشعار خوب و 
سنگین بر رشد مداحان و محافل اثر داشته 
است هم مطالبه ی برخی مادحین مسلط به 

منابع اشعار را رشد داده است.

 با توجه به اینکه شما در 
هیأت ها به نحوه احسن 

شعرتان را دکلمه می کنید، 

استاد ولی الله کالمی زنجانی در گفت و گو با هیأت

محاسه در شعر آئیین آذری

 مهواره حرف اول را زده است
متن گفت و گوی ماهنامه هیأت را با استاد ولی اهلل کالمی زنجانی از شعرای پیشکسوت آئینی کشور در ادامه می خوانید.



مدیحه
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نظرتان درباره اجرای شاعران 
در هیأت چیست؟

مذهبی  محافل  در  اجرا  به  شاعران  ورود 
دارای زیبایی ها و اثرات خوبی است اما باید 
با در نظر گرفتن برخی نکات ونیازمندی ها 
باشد که در این مجال فرصت تشریح نیست.

 به اعتقاد بسیاری شعر 
آذری در هیأت ها از جایگاه 
ویژه ای برخوردار است؛ این 
تاثیر حاصل چیست؟ شعر 

فارسی چگونه می تواند به این 
جایگاه دست یابد؟

حماسه در شعرآئینی  آذری همواره حرف 
اول را زده است و این شاخصه موجب ارتقاء 
در  که  آن چیزی  است  این جایگاه شده 
جامعه امروز نیز برای هویت بخشی بیشتر 
به جوانان به آن نیازمندیم. رفتار حماسی 
)علیه السالم( به عنوان مدافع  حضرت عباس 
حرم یك نمونه است که در ادبیات آئینی 

آذری به خوبی دیده می شود.

 راهکار شما برای ارتقای 
معرفتی و نیز علمی ادبی 
شاعران فعال در هیأت ها 

چیست ؟
برای  همواره  آموزش  و  مطالعه،پژوهش 
برای  اما  است  نیاز  شاعران  علمی  تعالی 
اینکه به اصطالح عرفی به شعر شاعر اهل 
بیت )علیه السالم( نمك بپاشند باید خلوت ها و 

مراقبت ها و...نیز در برنامه باشد.

 یکی زیباترین خاطراتتان 
درباره شعر هیأت را بیان 

بفرمایید.
پیش  سال   12 که  آذری  اشعار  از  یکی 

منتشر  کالمی  ذخیره  درمجموعه  بنده 
نمودم،ودر جایگاه ویژه ای قرار گرفته می 
شود گفت شعر عام المنفعه محسوب می 
شود ) این شعر را آذری زبانها در مجالس 
متعدد، مجلس شورا، حتی ورزشگاه 100 
هزار نفری تبریز همخوانی میکنند وبازی 
کنانشان با همان شور وحال به حریف مقابل 

گل میزنند .
در عین حال ذاکرین فارس زبان هم همین 

شعر را با آهنگهای مختلف اجرا میکنند.
وانرژی معنوی میگیرند( 

همین شعر:
حسینون  یاتماز  یاتار  طوفان  یاتار  »یل 

پرچمی«
این شعر را میشنوم حس  بنده هر وقت 
عجیبی برایم دست میدهد واشکم جاري 
میشود وعرض میکنم یا اباعبداهلل همانطوری 
که هیچ روزی به روز تو نمیرسد،  به مراتب 
هیچ علمی هم به بلندی واستحکام علم تو 

نخواهد بود

 ما را مهمان یکی از اشعارتان 
بفرمایید.

از زادگاه خویش کجا میروی حسین
این راه امن نیست چرا میروی حسین

با حاجیان کعبه که عهدی نداشتی
سوی کدام شهر و بال میروی حسین

آیا که داده وعده ی مهمان نوازی ات
با خانواده مسِت صفا میروی حسین

در روز روشن از که کنایه شنیده ای
کاین نیمه شب بدون صدا میروی حسین

از مژده ی سفر همه شادند کودکان 
مرغان به زیر پر چو قطا میروی حسین

گویا دل از مدینه ی جدت بریده ای
خود را سپرده ای به خدا، میروی حسین

بدرود ای عزیز،  خدا باد همرهت
با اشك و، آه و، سوز و،  نوا، میروی حسین
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مجلس خربگان رهربی پارملان نیست و 

نباید انتظار اکررکد پارملاین از آن داشت 

آیت الله کعبی در گفت و گوی تفصیلی با هیأت درباره انتخابات اخیر مجلس خربگان رهربی:

پس از انتخابات مجلس خبرگان رهبری فرصتی شد که با آیت اهلل عباس کعبی فقیه و حقوق دان برجسته کشور و عضو جامعه 
مدرسین حوزه علمیه قم و نماینده مردم استان خوزستان در مجلس خبرگان رهبری در باره انتخابات اخیر و وظایف مجلس خبرگان 

به گفت و گو بنشینیم. متن گفت و گوی ماهنامه هیأت را با ایشان در ادامه می خوانید:

 : لطفا اهمیت و وظایف 
مجلس خبرگان رهبری را در 

جمهوری اسالمی توضیح 
فرمایید.

ممجلس خبرگان رهبری که در آستانه آغاز 
دوره پنجم آن هستیم، مهم ترین و اصلی ترین 

نهاد نظام مقدس جمهوری اسالمی است 
که ضامن مشروعیت و مقبولیت این نظام 
اسالمی و نماد مردم ساالری دینی است. 
این مجلس ریشه در تاریخ تشیع- از آغاز 
عصر غیبت کبری تا کنون- دارد منتها بعد 
به یك  تبدیل  اسالمی  انقالب  پیروزی  از 

نهاد شده است که به وسیله انتخابات شکل 
می گیرد. 

واژه  سه  از  رهبری«  خبرگان  »مجلس 
واژه  سه  این  به  توجه  با  و  شده  تشکیل 
اول  کرد.  مشخص  را  کارکردش  می توان 
اینکه مجلس است به این معنا که اعضای 



گفت      و گو
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آن منتخب مردم هستند و با گردهمایی 
و تبادل نظر تصمیم می گیرند. ثانیا خبره 
به معنای کار شناس بر تر حقوقی و فقهی 
اسالمی هستند که شامل مجتهد متجزی و 
مطلق می شود؛ مجتهد متجزی یعنی اینکه 
بتواند بعضی مسائل فقهی را استنباط کند 
در حدی که بتواند رهبری را تشخیص دهد. 
مجتهد مطلق کسی است که در همه ابواب 
فقه خبرویت و کار شناسی دارد و یکی از این 
ابواب تعیین، حفظ و مراقبت بر تداوم صفات 

رهبری است. 
از سوی دیگر مجلس خبرگان رهبری نباید 
با پارلمان ها مقایسه شود چراکه تفاوت های 
قانون  پارلمان،  دارد؛  پارلمان  با  مبنایی 
گذاری می کند اما مجلس خبرگان رهبری 
قانون گذار نیست؛ پارلمان نظارت می کند 
بر قوه مجریه و حق تحقیق و تفحص در 
مورد دستگاه های نظام را دارد در حالیکه 
مجلس خبرگان رهبری نهاد نظارتی نیست. 
هم چنین پارلمان خاستگاه نمایندگی دارد 
یعنی منبعث از عنوان نمایندگی ملت است 
آن  نماینده  خبرگان  مجلس  درحالیکه 
اهل خبره است نه صرفا نماینده ای که به 
وکالت مطلق عمل می کند بلکه وکالت در 
خاستگاه  یعنی  است؛  خبرویت  چارچوب 
کار شناسی و خبرویت دارد. مجلس شورای 
اسالمی در نظام حقوقی جمهوری اسالمی 
رای  استیضاح،  سوال،  قانونی،  تذکر  حق 
را  کابینه  به  قانونی  اعتماد  وعدم  اعتماد 
دارد اما مجلس خبرگان رهبری در قانون 
اساسی چنین حقی در خصوص رهبر ندارد 
چراکه والیت رهبر ناشی از مجلس خبرگان 
نیست بلکه ناشی از شرع مقدس اسالم و 
براساس ویژگی ها و صفاتی است. هم چنین 
مجلس خبرگان تشخیص دهنده است؛ مثل 
تشخیصی که مجتهدان درباره یك مرجع 
این صورت مرجعیت  تقلید می دهند. در 

تقلید منبعث از نظر مجتهدانی که مرجعیت 
فردی را تشخیص می دهند، نیست بلکه 
آن ها صرفا تشخیص دهنده اند. در حالیکه 
در پارلمان یکی از وظایف پارلمان نظارت 
سیاسی بر قوه مجریه است و قوه مجریه 
موظف است که تحت نظر این مجلس عمل 

کند..

 : پیشینه اسالمی و 
شیعی مجلس خبرگان از 

کجاست؟
پیشینیه مجلس خبرگان به آغاز عصر غیبت 
کبری برمی گردد و پس از اینکه احساس 
نیاز به حجت الهی در عصر غیبت به وجود 
آمد. تبعا برای تشخیص نایب عام امام زمان 
)عج( که صفات و شاخصه هایش توسط ائمه 
معرفی شده، باید به افرادی مراجعه کرد که 
توانایی آن را دارند. در اصول فقه بحثی به 
نام حجیت قول اهل خبره مطرح است به 
این معنا که قول کار شناسان حجت است. در 
رساله های عملیه نیز آمده است که هر مکلفی 
باید یا مجتهد یا محتاط و یا مقلد باشد و برای 
مرجع تقلید هم ویژگی هایی از قبیل تقوا، 
اعلمیت ذکر شده است. در تشخیص مرجع 
تقلید باید دو نفر مجتهد عادل به اعلمیت 
فرد شهادت دهند. در صورت اختالف بین 
اهل خبره، باید به اکثریت اهل خبره )شیاع 
مفید للعلم( مراجعه شود؛ به این صورت که 
اگر اکثریت های متفاوتی شکل بگیرد، تعداد 
مراجع تقلید بیش از یك نفر می شود چنانکه 

امروز شاهد آن هستیم. 
 پس از پیروزی انقالب و شناخته شدن امام 
خمینی )ره( به عنوان ولی فقیه توسط مردم، 
این سوال مطرح شد که پس از ایشان چه 
کسی باید رهبر باشد و نحوه شناسایی وی 
چگونه است. بر همین پایه در قانون اساسی 
نهادی به نام خبرگان رهبری پیش بینی 

شد که در واقع وضعیتی که در تاریخ شیعه 
وجود داشته را نهادینه کرده و به موجب 
اصل5، 107، 108 و 109 تشخیص رهبر، 

بر عهده مجلس خبرگان رهبری است. 
در ابتدای آیین نامه داخلی مجلس خبرگان 
رهبری نیز به این خاستگاه اشاره شده است: 
»با الهام از روایت یعقوب بن شعیب از امام 
صادق )ع( در زمینـه شناسـایي و تعیـین 
جانشـین مقـام رهبری و والیت امر مسلمین 
در هر زمان برای پیشگیری از بروز فترت در 
ضـمانتتداوم  و  اسـالمي  جمهوری  نظام 
در  فقیه،  والیت  براساس  شرعیه  حکومت 
قـانون اساسـي،  اجرای اصل 107 و 108 
ات، تعداد، شرایط و آیین نامه  قـانون انتخاـب
داخلي مجلس خبرگان رهبری به شرح ذیل 
تنظیم گردید.« بنابراین آنچه که در شرع 
مقدس وجود دارد، شناسایی، تعیین و اعالم 
جانشینی رهبری و رهبر واجد صفات و تدام 

آن است. 
یعقوب بن شعیب می گوید به امام صادق 
)ع( عرض کردم: چون برای امام پیش آمدی 
کند )وفات نماید( مردم چه کنند؟ فرمود: 
قول خدای عزوجل کجاست که می فرماید. 
»چرا از هر گروه از مؤمنین دسته ای سفر 
نکنند تا درباره دین، دانش آموزند و چون 
بازگشتند، قوم خویش را بیم دهند، شاید 
آن ها بترسند«. سفر کنندگان تا زمانیکه 
دنبال امام خویش هستند، معذورند و آن ها 
که در انتظارند، تا زمان بازگشت رفقای خود 

معذورند. 
برداشتی که از این روایت می شود این است 
که هنگام نیاز به تعیین رهبر، عده ای خبرة 
رهبر شناس باید این امر مهم را اجرا کنند. 
جمهوری  نظام  نهادهای  استقرار  از  پس 
اسالمی، انتخابات مجلس خبرگان هم زمان 
با شکل گیری سایر نهاد ها صورت نگرفت. 
دلیل این تاخیر اعتقاد بعضی از بزرگان و 
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مسئوالن مبنی بر این بود که با وجود امام 
خمینی تشکیل مجلس خبرگان رهبری 
خالف شأن ایشان است تا اینکه عده ای از 
ایشان در این خصوص سوال کردند. اما امام 
)ره( دستور اکید بر تقویت مجلس خبرگان 
رهبری دادند و پس از انتخابات این مجلس، 
حضرت امام اعالم آرامش خاطر برای تداوم 

و بقای انقالب کردند. 
 اهمیت مجلس خبرگان به اهمیت جایگاه 
و  اسالم  در  رهبری  گردد.  برمی  رهبری 
مکتب تشیع و فلسفه انقالب اسالمی رکن 
اجرای  و  و تحقق  و هدایت  تبیین  اصلی 
حاکمیت اسالمی و به مثابه روح در بدن 
اجرای  ضمانت  نباشد،  رهبری  اگر  است. 

اسالم از دست می رود. 
حضرت امام خمینی )ره( در رابطه با مجلس 
»مجلسی  می فرمایند:  رهبری  خبرگان 
و  اسالمی  جمهوری  نظام  ادامه  برای  که 
اساسی  نقش  آن  به  بخشیدن  شرعیت 
دارد. مجلسی که عالقه مندان به اسالم و 
جمهوری اسالمی دل بدان بسته، و مخالفان 
و دشمنان آن چشم به آن دوخته اند. آنان 
دل بسته اند که منتخبین آن ها، که از علمای 
متعهد و آگاه به مصالح و مفاسدند، با رأی 
و  آگاه ترین  و  شایسته ترین  خود  مبارک 
متعهد ترین و... را برای این مقام، که صیانت 
نظام جمهوری اسالمی و هدایت آن به طور 
شایسته و موافق با شریعت مطّهره بستگی 
به آن دارد، با اعتقاد به حضور خداوند متعال 
و نظارت او - َجلَّ و عال - بر آراء و اعمال و 
احوال آنان تعیین نمایند و رضای او را بر 
رضای خود و دیگران مقدم دارند. و اینان 
چشم طمع دوخته اند که شاید به وسیله 
ایادی خود بتوانند لغزشی خدای نخواسته 
ایجاد کنند که در آتیه ای ولو دراز مدت نظام 

اسالمی را به انحراف کشانند.« 
در واقع امام )ره( معتقد است دشمنان اسالم 

و نظام دنبال آن هستند که از طریق رخنه 
در مجلس خبرگان رهبری، در نظام مقدس 
کنند  ایجاد  انحراف  اسالمی  جمهوری 
وسپس به نقشه های دشمن اشاره می کنند: 
»ما می   دانیم که ابرقدرت  ها و حکومت های 
وابسته به آنان با اسالم شاهنشاهی و ُملْکی 
مخالف نیستند؛ بلکه بی  شك آن را تأیید نیز 
می   کنند. اسالمی  که به وسیلة ایادی ابلیسی 
خود و جهال بصورِت عالم، عرضه شود ـ 
که علمای اسالم و مسلمانان نباید در امور 
سیاسی و اجتماعی مسلمین دخالت کنند و 
نباید در امور مسلمانان اهتمام نمایند، و حکم 
واضِح عقل موافِق با قرآن را نادیده گرفته و 
حدیث »َمَجارِی األُُمورِ بَِیِد الُعلََماء باهلّل«   را 
ا الَْحَواِدُث الَواقَِعُة  ضعیف و سخن شریف »وَ أمَّ
و دیگر  أََحاِدیِثَنا«  ُرَواةِ  إِلَی  َفاْرِجُعوا فی ها 
احادیث از این قبیل را بی مبنا یا به تأویل 
کشانندـ  صددرصد مورد تأیید آنان است.« 
و به جای اسالم ناب، اسالمی پادشاهی و 
اسالم آمریکایی حاکمیت پیدا کند. ایشان 
والیت  اهمیت  مورد  در  مفصل  شکل  به 
فقیه و تاریخ سیاسی اجتماعی معاصر اشاره 
می کنند و توصیه هایی به ولی فقیه آینده 

می کنند. 
رهبر معظم انقالب در پیام خود به مناسبت 
افتتاحیه چهارمین مجلس خبرگان رهبری 
این مجلس را از چند جهت تبیین می کند. 
ایشان مجلس خبرگان رهبری را مجرای 
بیعت چندمین بار مردم با نظام جمهوری 
وفاداری  مظهر  را  آن  و  می دانند  اسالمی 
هوشمندانه و شجاعانه ملت به اصل والیت 
دینی  ساالری  مردم  نوین  الگوی  و  فقیه 
تلقی می کنند. در ادامه نیز به شاخص اصلی 
نظام جمهوری اسالمی، لزوم تالش برای 
تحقق عدالت اجتماعی و پیشرفت علمی و 
قدرت و ثروت ملی به مثابه مهم ترین اهداف 

جمهوری اسالمی اشاره می کنند. 

خبرگان  مجلس  وظایف  خصوص  در  اما 
مبانی  و  اساسی  قانون  به موجب  رهبری 
را  مهم  وظیفه  چند  مجلس  این  شرعی، 
برعهده دارد. وظیفه اول تشخیص، تعیین و 
اعالم رهبری واجد صفات )به موجب اصل 
107 و 109 قانون اساسی( و وظیفه دوم 
مراقبت بر تداوم صفات رهبری می باشد )به 
موجب اصل111 قانون اساسی(. و به زبان 
فنی این مجلس حدوثا و بقائا مسئولیت 

تعیین و تداوم رهبری را دارند. 
رهبری  خبرگان  مجلس  سوم  وظیفه   
از والیت  پاسداری  و  به حراست  معطوف 
فقیه است که در َقَسم نمایندگان مجلس 
خبرگان در افتتاح هر دوره آمده است: »... 
من سوگند یاد می کنم که ودیعه ای را که 
ملت به ما سپرده، به عنوان امینی عادل، 
پاسداری کنم و در ایفای وظیفه سنگینی 
که به عهده داریم؛ یعنی، تشخیص و معّرفی 
بهترین فرد، برای مقام واالی رهبری امت و 
در حراست از این منصب الهی و حفظ آن 
از هرگونه خطری، خود را در پیشگاه مقّدس 

خداوند مسئول بدانم...« 
و  المللی  بین  و  داخلی  مسائل  بر  اشراف 
آمادگی برای بررسی افرادی که واجد شرایط 
احتمالی رهبری آینده باشند نیز از جمله 

وظایف مجلس خبرگان رهبری است. 

 : شرایط اخیر مجلس 
خبرگان رهبری و حذف چهره 
هایی مثل آیت اهلل یزدی و ایت 

اهلل مصباح را چگونه ارزیابی 
می کنید؟

در انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان 
رهبری که رسانه های بیگانه بر آن متمرکز 
شده بودند، به زعم و خیال خام خود به ملت 
خط می دادند که به چه کسی رای بدهند 
یا ندهند. در حالیکه این دو انتخابات طبق 
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گفت و گو
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مقررات در موعد مقرر برگزار شد و با فراز 
و فرودهایی روبرو بود اما در نهایت مجلسی 
مجلس  با  مقایسه  در  که  گرفت  شکل 
خبرگان چهارم بازهم والیی و انقالبی است. 
اگر نگوییم والیی تر و انقالبی تر است. علتش 
هم این است که مردم ایران دست دشمنان 

را خواندند و به علمای خود اعتماد دارند. 
در انتخابات اخیر در تهران بعضی شخصیت ها 
مثل آیت اهلل مصباح یزدی، آیت اهلل محمد 
یزدی انتخاب نشدند که طبق گفته رهبری 
انتخابات است و  اما باالخره  بود.  خسارت 
اسالمی  جمهوری  نظام  و  ساالری؛  مردم 
نیز 37 سال است که به این مردم ساالری 
تن داده است. اما همه جای ایران که حوزه 
این  نیست هرچند  بزرگ  تهران  انتخابیه 
شرکت  دیگر  استان های  از  اگر  بزرگواران 

می کردند، رأی می آوردند. 
انتخابات هیات رئیسه مجلس پنجم خبرگان 
رهبری نشان خواهد داد که ترکیب و وزن 
خبرگان، والیی و انقالبی است و هیات رئیسه 
انقالبی شکل می گیرد. هرچند دشمنان در 
دراز مدت درصدد انحراف انقالب از طریق 
نفوذ در مجلس خبرگان رهبری هستند 
اما بحمداهلل در مجلس خبرگان پنجم نیز 

روزنه های نفوذ بسته شده است. 
الزم به ذکر است که نباید به القائات دشمن 
دامن زد که منتخبان مجلس خبرگان از 
استان تهران، -خدای نکرده- انگلیسی فکر 
از  بعضی  به  می خواهد  دشمن  می کنند. 
علمای بزرگ، تهمت انگلیسی نسبت داده 
شود در حالی که خبرگان منتخب مردم 
بر اساس رقابت های داخلی رای آوردند و 
در این رقابت ها طبیعی است که مردم به 
افرادی اقبال نشان می دهند و به عده ای نه.  
البته چه بسا عده ای با فضاسازی رسانه ای 
و مظلوم نمایی و برخالف گفتمان انقالب به 
بعضی از افراد پشیمان و فرسوده و منفعل 

هم رای داده باشند که تعداد این منتخبان 
کمتر از انگشتان یك دست است.

 : اینکه برخی به دنبال 
حزبی و جناحی کردن مجلس 

خبرگان بودند چطور؟
مجلس خبرگان رهبری کارکرد حزبی ندارد 
بلکه فقهی و خبروی است. مجلس خبرگان 
است نه مجلس احزاب؛ و اعضای مجلس 
خبرگان با انسجام و توجه به وظیفه شرعی و 
قانونی و رسالت تاریخی خود انشاهلل پشتیبان 

والیت فقیه و نظام اسالمی هستند . 

 : در رابطه با نظریه 
اکتشاف رهبری و یا انتخابی 

بودن توضیح فرمایید. نظر 
جنابعالی چیست؟

یکی از شبهاتی که انحرافی و بی پایه است 
و مبنای علمی ندارد، بحث اکتشافی یا 
انتخابی بودن رهبر است. چرا که باید 

توضیح داده شود منظور از کشف رهبری 
یعنی چه؟ اگر منظور این است که کسی به 
طور مصداقی به عنوان رهبری در مقام واقع 
و نفس االمر وجود دارد و به خبرگان الهام 

باطنی می شود یا در خواب یا بیداری- و 
آن گزینه به طور شخصی و مصداقی از 

طرف خدا و ائمه با الهام باطنی معرفی شده 
است، با مبانی تشیع سازگارنیست. چون در 

عصر غیبت شخص خاصی معرفی نشده 
بلکه به جای شخص، صفاتی چون علم 

و تقوا ذکر شده است و این صفات را باید 
تشخیص داد نه اینکه کشف کرد. لذا در 
قوانین ما واژه شناسایی و تشخیص آمده 
که بر پایه خبرویت و کار شناسی و امری 

ظاهری است. برای مثال همانطور که واجب 
است با لباس پاک نماز بخوانیم، شارع از ما 

پاکی ظاهری را می خواهد. مسئله ولی فقیه 

هم عالمات ظاهری دارد و باید تشخیص 
داده شود. کشف به معنای اینکه یك نفر 
خاص و به طور معین ازسوی امام زمان 

)عج( معرفی شده و خبرگان از طریق الهام 
باطنی آن را معرفی می کنند، اشتباه است 

اما اگر منظور از کشف، انطباق ویژگی ها 
باشد، امری روشن و بدیهی است که یك 

عده کار شناس و خبره باید آن را تشخیص 
دهند. واژه انتخاب نیز اگر به معنای 

تعیین و برگزیدن باشد، درست است و در 
  نهایت خبرگان یك نفر را تعیین و انتخاب 
می کند اما اگر منظور از انتخاب این است 
که انتخاب پایه و مبنایی برای مشروعیت 

بخشی شود مثل نظام های نمایندگی، 
صحیح نیست. چون خبرگان بر پایه خبره 

بودن و تشخیص و کارشناسی نظر می دهند 
نه صرفا به عنوان نماینده و وکیل. بنابراین 

انتخاب ولی فقیه توسط خبرگان قاعده مند 
و دارای معیارهای شرعی و قانونی است. 

انطباق صفات و ضوابط بر مصداق معین و 
اعالم آن به مردم است. در نتیجه انتخاب 
و تعیین رهبر خارج از چارچوب تشرعی 

و قانونی مندرج در قانون اساسی برخالف 
شرع و قانون و برخالف ماهیت و وظایف 

ذاتی خبرگان است.

 : با تشکر از وقتی که در 
اختیار ما قرار دادید.

اشراف بر مسائل داخلی و 
بین المللی و آمادگی برای 
بررسی افرادی که واجد 
شرایط احتمالی رهبری 
آینده باشند نیز از جمله 
وظایف مجلس خبرگان 

رهبری است. 
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علی اکرب مداحی ترشیح کرد؛

به گزارش خبرنگار هیأت، علی اکبر مداحی 
مدیر هیأت رزمندگان اسالم در سومین 
عاشورایی  جوانان  و  نوجوانان  همایش 
حضور  افزایش  راهکارهای  با  رابطه  در 
وظایف  و  هیئات  در  جوانان  و  نوجوانان 
هیئات نوجوانان و جوانان رزمندگان اسالم 
در سراسر کشور گفت: برنامه برای جوانان 

و نوجوانان باید مستقل و ویژه خودشان 
و  دادند  گزارش  که  عزیزانی  مثل  باشد؛ 
به  شده  اعالم  کتبا  که  هایی  مناسبت 
هیأت ها، مناسبت هایی مثل شهادت و 
والدت حضرت جواد االئمه)علیه السالم( 
جوان ترین امام شیعه، مثل میالد حضرت 
علی اکبر )علیه السالم(، یا مثل قاسم بن 

الحسن )علیه السالم( که روز بزرگداشتش 
ششم محرم و مناسبت های ملی مثل روز 
دانش آموز، شهید فهمیده و از این قبیل 
باالخره  شده،  اعالم  که  هایی  مناسبت 
هیأتی اگر برای جوانان و نوجوانان  تشکیل 
می شود بایستی مستقل هم حتما برنامه 

داشته باشد. 

راهکارهای تقویت و افزایش 

حضور ونجوانان و جوانان در هیئات



هیأت داری

37 شماره 113  خــرداد95   رمـضـان 1437

هر استانی دارای برنامه ویژه 
خود باشد

وی ادامه داد: هیأتی موفق می شود که چند 
برنامه ی ویژه داشته باشد؛ این چندسالی که 
گذشته » احلی من العسل« جزء برنامه هایی 
است که جا افتاده است. این برنامه با شرکت 
ارگان ها و سازمان های دیگر گسترده تر و 
قوی تر می شود و کیفیت برگزاری آن را می 

توان ارتقا داد. 

به نوجوانان و جوانان هویت 
بدهید

وی در رابطه با ایجاد شبکه ی خادمین گفت: 
بخشنامه ای چند سال پیش به هیأت ها 
فرستادیم که حتما به شما داده شده است. 
که خادمین باید به صورت شبکه ای جذب 
بشوند. به صورت شبکه ای هم متصل به 
هیأت جوانان و نوجوانان باشند، با جوان اگر 
به صورت تشکیالتی و شبکه ای و وقتی هم 
برخورد  و دوستانه  رفاقتی  به صورت  آمد 
کنید، این جوان صرفا با دعوت و بخشنامه 
و اطالعیه و پیامك تنها نمی آید، او باید 
احساس کند وابسته شده است به یك جایی، 
او باید احساس هویت کند، باید احساس کند 
که در یك تشکیالتی عضو شده است، حتی 
اگر الزم بود برای او پرونده تشکیل بدهید، 
حتی برای مخاطبتان اگر الزم بود کارت 
افتخاری صادر کنید. یعنی طوری که این 
ها احساس هویت کنند، احساس کنند به 
هر حال عضوی از شبکه اند. برای خادمین 
که حتما باید کارت صادر کنید، حتی برای 

مخاطبینتان هم کارت صادر کنید. 
 ما باید سعی کنیم که برای جذب جوان ها 
حتما به آن ها کار بدهیم، مسئولیت بدهیم، 
عنوان بدهیم، بگوییم آقا تو مسئول فالن 
بخش یا فالن قسمت هستی، هر چه هم از 
این عنوان ها زیاد داشته باشیم عیبی ندارد، 

یعنی مثال ما نیاییم بگوییم خادم افتخاری، نه 
خادم افتخاری می تواند ده گروه داشته باشد، 
گروه پذیرایی، گروه تبلیغات، گروه تزئینات، 
 ... و  بصری  سمعی  گروه  انتظامات،  گروه 
گروه تشکیل بدهید، آقا شما مسئول گروه 
هستی، شما جانشین گروه هستی، شما نفر 
سوم گروه هستی، عیبی ندارد، ببینید به افراد 
عنوان بدهید، شخصیت بدهید، این ها کاذب 
نیست، کار برای اهل بیت)علیهم السالم( 
هیچ کاذب نیست، افتخار است، سعی بکنید 
جوان ها را با شبکه ی خادمین هم منظم و 
خوب جذب کنید و هم منظم و خوب ارتباط 
داشته باشید و هم منظم و خوب به آن ها کار 

بدهید و عنوان بدهید.

حضور موثر در شبکه های 
مجازی؛ اولویت اول بچه 

مذهبی ها
مدیر ستاد مرکزی هیأت رزمندگان اسالم در 
رابطه با لزوم حضور در شبکه های اجتماعی 
و فضای مجازی گفت: مقام معظم رهبری 
بارها تاکید فرمودند که این صحنه را ما نباید 
خالی کنیم، این صحنه االن از حضور بچه 
مذهبی ها و حزب الهی ها خالی است، کم 
رنگ است، کافی نیست، اگر این ها جوان 
های ما را می برند به سمت فکر خودشان، 
اگر می برند به سمت مفاسد، برای اینکه ما 
مطالب جاذب و خوب کم بارگذاری کردیم 
در این فضای مجازی، ببینید ما این همه 
سخنرانی های خوب داریم، جوان حال و 
حوصله  یك ساعت سخنرانی گوش دادن 
ندارد، برای جوان باید کپسولی سخنرانی 
را در دو دقیقه، در سه دقیقه شما خودت 
بنشینی نوار را گوش بدهی، سه دقیقه خوب 
را در بیاوری و در گوشی تمام اعضاء، تمام 
شبکه ی خادمینت بفرستی، در تلگرام، در 
بیسفون، هر روشی که دارید. این سه دقیقه 

سخنرانی گاهی از ده ها ساعت سخنرانی اثر 
آن بیشتر است، حتی شما می توانید این سه 
دقیقه را کنار هم بگذارید وسط آن خواندن 
پرهیجان بگذارید، مثال سه دقیقه شور باشد، 
سه دقیقه صحبت باشد، سه دقیقه سینه 
زنی باشد سه دقیقه صحبت، از این کارها در 

بعضی از جاها شده است.
وی ادامه داد: جوانی که حوصله سخنرانی 
ندارد، حوصله کار مفّصل ندارد ما باید در 
برود درگیر  اینکه  به جای  فضای مجازی 
مباحث انحرافی بشود، او را درگیر مباحث 
دینی کنیم با روش های جاذب، با خواندن 
و  جاذب  های  دی  سی  با  جاذب،  های 
سخنرانی های جاذب. سایت، وبالگ، البته 
هزینه دارد، نیرو می خواهد، امکانات می 
خواهد ولی بعضی از موقع ها هم با کمترین 
نیرو و امکانات می شود راه اندازی کرد، ما 
شاهد بودیم مثال در بسیج بعضی از سایت 
ها را با کمتر از پنج میلیون و یك نیرو راه 
انداختند، خیلی قوی تر و بهتر کار کرده از آن 
سایتی که صد میلیون خرجش کردند، چون 
انگیزه داشته است، عالقه داشته است، خیلی 
از کارهایش را مّجانی و افتخاری و با کمك 
دوستان دیگه اش انجام داده، خیلی هم رشد 
کرده است. می خواهم عرض کنم که گاهی 
کارهای خوب را هم می شود ارزان انجام داد.

پیگیری گزارش فعالیت ها در 
روند اجرای کار موثر است

از  گزارش  دریافت  لزوم  با  رابطه  در  وی 
جوانان فعال گفت: یعنی شما جوان را به کار 
گرفتید در هیأت باید احساس کند که یك 
مسئول باالی سر او است، او را کنترل می 
کند، نظارت می کند از او کار می خواهد و 
از او گزارش می خواهد، شفاهی و کتبی باید 
مرتب از او کار بخواهید، نباید او را رها کنید 
به حال خودش، خوب باشد تشویق می شود، 
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بد باشد تنبیه می شود، این تشویق و تنبیه و 
نظارت و گزارش گیری باید عضوی، جزئی از 
کار شما باشد، رکنی از ارکان شما باشد، غافل 
نشوید از گزارش گیری، اگر از جوان بی خیال 
بشوی، حتی پسر خودت، معلوم نیست سر 
از کجا در می آورد، لذا نظارت بر جوان الزم 
است، اینکه ما بی محابا می گوییم بروید در 
فضای مجازی و جوان ها را هم تشویق کنید 
به فضای مجازی، این نیاز به نظارت دارد، نیاز 
به کنترل دارد، نیاز به تذکر دارد، دائما باید در 
آن فضا ما از اخالقیات، از تذکرات، از روایات 
استفاده کنیم تا ان شاءاهلل این جوان نلغزد و 

دچار مشکل نشود.

برنامه های در نظر گرفته 
شده برای نوجوانان و جوانان 

متناسب خودشان برنامه ریزی 
شود

مدیر هیأت رزمندگان در ادامه درباره لزوم 
تناسب برنامه هیئات با نوجوانان و جوانان 
باید  نوجوانان  و  جوانان  هیأت  یك  گفت: 
سخنران او، مداح او، قاری او، مجری او، شاعر، 
همه ارکان اجرای آن جا باید مناسب خودش 
باشند؛ اگر شما رفتید یك آدم خیلی با سواد، 
خیلی عالم ولی پیرمرد ، مثال با بیان استادانه، 

با بیان علمی، با بیان سنگین، دعوت کردید و 
آوردید، و این جوان حرف های او را نفهمید؛ 
ذائقه بنده خیلی فرق دارد با ذائقه یك جوان، 
لذا ما باید در سخنران ها، مداح ها و حتی 
قاری از هم سن و سال های خودش باشد، 
مجری تا بشود کم سن تر باشد، شاعر، ما در 
جوان ها و نوجوان ها شاعرهای خیلی خوب 
داریم، شعر های خیلی قوی می گویند باید از 
این ها دعوت کرد که این ها تشویق بشوند، 
لذا شما سعی کنید که هر برنامه ریزی که 
می کنید از خود جوان ها استفاده کنید. 
این جمله را مقام معظم رهبری در یکی 
از جلساتی هم که هیأت امنای چند سال 
پیش خدمتشان رسیدند فرمودند که برای 
جوان ها سخنران مناسب خودشان دعوت 
کنید، گاهی یك مداحی موثر و قوی و اثر 
گذار روی یك جوان اثرش از ده ها سخنرانی 
بیشتر است. در هیأت جوانان و نوجوانان 
اردو، کوه نوردی، پیاده روی، تیر اندازی، شنا 
و امثال این نوع فعالیت ها باید یکی از اصول 

و واجبات باشد.

زیارت اربعین؛ یکی از اصلی 
ترین مانور های هیأت 

رزمندگان
مدیر ستاد مرکزی هیأت رزمندگان اسالم 
اربعین  زیارت  ترویج  اهمیت  با  رابطه  در 
باید جزء  اربعین  زیارت  هیئات گفت:  در 
مانورهای اصلی سالیانه ی شما بشود، یعنی 
نباید در آینده هیأت جوان ها و نوجوانانی 
باشد که ولو پنج نفر با هم بشوید اربعین 
بروید کربال، بهترین زیارت، ارزان ترین زیارت 
ترین و موثرترین  آموزنده  اربعین است و 
قدرت  این  که  حاال  است.  اربعین  زیارت 
مانور شیعه وجود دارد و بیست میلیون در 
این مسیر طوالنی اطراف کربال به سمت 
کربال پیاده روی می کنند، چرا ما حضور 

پیدا نکنیم! جایی که بهترین زیارت است، 
خودسازی  بهترین  است،  تمرین  بهترین 
است و بهترین موقعیت است برای زیارت 
امام حسین)علیه السالم(، مخصوصا جوان 
های کم در آمد و محرومی که نمی توانند 
در فصل های دیگر بروند. هر هیأت در آینده 
باید حداقل یك موکب داشته  ان شاءاهلل 
باشد، موکب نه به این معنا که میزبانی را 
از عراقی ها بگیرد نه این مکرر نهی شده، 
عراقی ها میزبان هستند ما مهمان هستیم، 
ما باید در امور فرهنگی کار کنیم. این موکب 
باید اثر فرهنگی داشته باشد در مردم عراق، 
نه مردم عراق، آنجا از کشورهای متعدد دیگر 
هم می آیند، از لبنان می آیند، از افغانستان 
می آیند، از پاکستان، هندوستان و از سایر 
کشور ها، حتی از اروپا، آمریکا . آنجا طوری 
بشود که جوان های عراقی  بیایند کار بکنند 
و شما خط بدهید، شما برنامه بدهید، شما 
برایشان جزوه و نشریه و سی دی و کتاب و 
نوار ببرید، آن ها برایتان توزیع کنند، یعنی 
باالخره کار را از دست آن ها نگیرید بلکه به 

آن ها کار یاد بدهیم.

نمونه ای از فعالیت های جانبی 
هیأت

وی درباره فعالیت های جانبی هیئات نیز 
صلواتی  ایستگاه  مثل  هایی  روش  گفت: 
در بعضی از گزارشات بود. نمایشگاه عکس 
انواع روش  و  نمایشگاه سی دی  و کتاب، 
های صوتی و دیجیتال و غیره. روش های 
متنوع در کنار مراسم است؛ شما به عنوان 
هیأت جوانان در ایام محرم نمایشگاه عکس 
و کتاب و سی دی بزنید، ایستگاه صلواتی را 
راه بیاندازید. کسانی در شب قدر می آیند که 
در طول سال نه مسجد می آیند، نه حسینیه 
می آیند، نه هیأت می آیند، شب قدر را شما 
باید گرامی بدارید، در این شب ها جذب 

با جوان اگر به صورت 
تشکیالتی و شبکه ای و 
وقتی هم آمد به صورت 

رفاقتی و دوستانه برخورد 
کنید، این جوان صرفا با 

دعوت و بخشنامه و اطالعیه 
و پیامک تنها نمی آید، او 
باید احساس کند وابسته 
شده است به یک جایی، او 

باید احساس هویت کند
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هیأت داری

کنید و اال شما مثال در بعضی از ایام می روید 
غصه می خورید که چرا جمعیت نمی آید، 
شما در شب تاسوعا وعاشورا، دعای عرفه، 
در حاشیه ی مراسم پر جمعیت تان باید این 
فعالیت های فوق العاده و جانبی را در کنار 
هیأت انجام دهید تا بتوانید هم جوان ها را 
جذب کنید و هم اینکه بتوانید در هیأت اثر 

گذار باشید.

آینده سازان را برای هیأت 
رزمندگان تربیت کنید

مداحی درباره لزوم تربیت نیرو در هیئات 
مداحی،  کالس  مثل  هایی  برنامه  گفت: 
کالس قرآن و سرود و هم خوانی برای نوگالن 
حسینی  به نام نوگالن حسینی، نوجوان های 
زیر  دوازده سال حداکثر تا پانزده سال، یا زیر 
دوازده سال که دیگر نوجوان هم نمی شوند؛ 
پدر مادرهایشان دنبال یك جایی می گردند 
بروند ثبت نام کنند، یا قرآن یاد بگیرند، می 
خواهد مداحی آموزش ببیند، یا می خواهد 
شرکت کند در گروه سرودی، خب این را 
شما باید از االن تربیتش کنید بیاید در داخل 
هیأت، این اگر شد چهارده پانزده سالش در 
این مسیر نیامد دیگر آوردنش خیلی سخت 
می شود، تا وقتی نوگل حسینی است اگر 
شما حسینی ترش کردید حسینی شد این 
دیگر باقی می ماند برای شما و نیروی آینده ی 
شما می شود. شما هم باید نوگالن حسینی 
را بیاورید در میدان برای آن ها کالس قرآن، 
کالس مداحی، کالس سرود، حتی کالس 
های ورزشی، منتهی ورزشی باید بهانه باشد 
برای جذب سایر کالس ها، این ها را تشکیل 
بدهید تا این ها بشوند نیروهای آینده ی شما.

دسته عزاداری رکن اصلی 
هیأت نوجوانان و جوانان

وی در رابطه با ایجاد دسته های عزاداری پر 

جاذبه در هیئات گفت: هیأت رزمندگانی که 
دسته عزاداری پر جاذبه و حماسی نداشته 
باشد باید تاسف خورد، کار سختی است. 
شما ولو در سال یك روز عاشورا، یك روز 
بیست و هشت صفر که آقا فرمودند، یك روز 
مثال تاسوعا، باالخره یکی دو روز در سال را 
بر خودتان واجب بدانید و وظیفه بدانید که 
یك دسته عزاداری ولو با پنجاه نفر، نوحه 
بخوانند، پا بکوبند، سینه بزنند، مشت گره 
کنند، شعر های حماسی، شعرهای قوی، اگر 
بتوانید لباس زیبایی، به خودشان بگویید مثال 
شما یك پیراهن مشکی بپوشید حداقل با 
یك شلوار خاکی،اگر داشته باشند، حداقلش 
یك چفیه و پیشانی بند که می توانید به آن 
ها بدهید، این باعث می شود که این جوان 
برای دستگاه امام حسین)علیه السالم(، این 
شعائر که می گویند بهترین راه اظهار وجود 
و اینکه من شعائر حسینی را زنده کردم و 
گرامی داشتم این دسته ی عزاداری است، این 
نشستن و روضه خواندن و گریه کردن این 
خودش خاصیت های خودش را دارد، بیشتر 
داخلی است، کاری که برای دیگران می روی 
می گویی یاحسین، لبیك یاحسین، این 
باعث می شود که آن جوان بیشتر احساس 
هویت کند، بیشتر خودش را در این دستگاه 
سهیم و شریك بداند و خیلی اثر گذار است، 

از این غفلت نکنید.

هیأت را در مکان های مختلف 
برگزار کنید

مدیرستاد مرکزی هیأت رزمندگان اسالم 
خانواده  از  دیدار  جانبازان،  از  گفت:عیادت 
و  شهرتان  ربّانی  علمای  با  دیدار  شهدا، 
استانتان، دیدار با ایثارگران پیشکسوت، یك 
ایثارگری است در شهر شما ، کلی تجربه 
دارد، شهید نشده به عنوان شهید زنده در 
بین شما ها است، تا زنده است این جوان 

ها را ببرید بگذارید خاطرات و تجارب این ها 
را ببینند و بشنوند و یاد بگیرند، این دیدارها 
بسیار آموزنده است و غفلت نکنید؛ شما 
هیأت دارید، یك جایی تشکیل می دهید 
یك جایی هیأت را باید ببرید، در مدارس، 
در امام زاده ها، در مزار شهدا، در کوه ها که 
همین شهدای گمنام دفن هستند)مقبره 
الشهدا( مثل کوه خضر قم، جاهایی که شهدا 
باالی ارتفاعات هستند، این هیأت را بردن در 
اینطور جاها واقعا هنر است، واقعا اثر گذار 
است، واقعا جاذبه دارد، جوان ها بهتر می 
آیند و باعث می شود هیأت پر رونق تر و گرم 

تر و بهتر شود.

سوگواره ی نغمه ها و نواهای 
آئینی

به  اشاره  با  سخنانش  پایان  در  مداحی 
برگزاری سوگواره نغمه ها و نواهای آئینی 
گفت: ما یك سوگواره ای داریم همه ساِل، 
امسال یازدهمین سال آن است، سوگواره 
کشور  کل  از  آئینی،  نواهای  و  ها  نغمه 
می  را  های جوان  مداح  و  شعرا  فراخوان 
دهیم، آثارشان را به صورت سی دی یك 
ربعه برای ما می فرستند، داوری می شود 
و بعد نهایتا حدود پنجاه نفر آز آنها، صد نفر 
از آنها می آیند تهران و جوایزی از نفرات 
اول تا سوم به آن ها اهدا می شود، از بین 
سن دوازده سال تا سی سال. خواهش ما 
این است که این طرح را از خودتان بدانید، 
بهترین راه کار برای جذب مداح های جوان، 
شاعر های جوان است و شناسایی کنید 
مداح ها  و جوان های شاعر را در شهرتان، 
در استانتان و در این مسابقه شرکت بدهید، 
خواهش ما این است که استانها قوی تر 
برگذار کنند، اصال این کار را کم کم استانی 
کنیم و فقط بیایند در تهران مسابقه نهایی 

را برگذار کنند.
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حجت االسالم و املسلمین سید حسین مومنی:

مسئولنی هیأت باید اولنی کساین باشند 

که زاون بزنند و از قرآن استفاده کنند
حجت االسالم و المسلمین سید حسین 
مومنی در سومین همایش نوجوانان و جوانان 
عاشورایی هیأت رزمندگان اسالم مطالبی را 
پیرامون بهبود فعالیت در هیئات عنوان کرد. 
وی گفت: دشمن بر علیه ما وارد عمل شده 
است و بر علیه ما بمب شیمیایی فرهنگی 
دارد استفاده می کند و متاسفانه موثر واقع 
شده است، از طریق فضاهای مجازی ورود 
پیدا کرده در تمام خانه ها از طریق سایت 
ها و فضاهای مجازی ورود پیدا کرده است 
و زمانی که این فضاها به وجود بیاید قوه ی 
خیال تقویت می شود،  وقتی قوه ی خیال 

تقویت بشود، قوه ی عقالنیت و تعقل ضعیف 
می شود.

برای  داد:  ادامه  مومنی  االسالم  حجت 
مقابله ی با این دشمن ما چند کار باید انجام 
دهیم: اول، جلسات هیأت هفتگی است؛ دوم، 
احیای روضه های خانگی و سوم، جلسات 
دوره ی قرآن؛ این سه باید احیا شود، نباید 
تضعیف شود. به این ها دامن بزنید، این ها را 
احیا کنید، این ها در جامعه موثر است، مهم 
نیست پنج نفر باشند ده نفر باشند، پای کار 
ایستادن مهم است. قِلَّت و ِکثرت جمعیت 
اصال مهم نیست، مهم این بیرق است که زده 

بشود، مگر موارد خاص. متاسفانه هیأتی ها 
با پرداختن به هیأت ها به صورت کالن از 
این مسئله غفلت کردند، هنر واقعا در هیأت 
در یك  هایی که  نه هیأت  است  هفتگی 
مقطع خاص در مناسبت برگذار می شود، 
بتواند انسان به طور مستمر و منسجم هیأتی 
را اداره کند، تغذیه کند، ممکن است گروه ها 
عوض بشوند، در یك مقطع یك عده بیایند و 
یك عده بروند، چون طبیعتا هیأت خروجی 

و ورودی دارد، عیبی ندارد. 
این خطیب درباره آفت هیئات افزود: آنچه 
که من به عنوان یك آفت از او نام می برم 
این است، نوعا که هیأت می گیرند سفره می 
اندازند برای غیر، ما از قدیم مبنا را این چنین 
یاد گرفتیم که سفره برای دیگران پهن نمی 
کنیم، سفره برای خودمان پهن می کنیم 
حاال دیگران هم می خواهند بیایند سر سفره 
متنّعم بشوند بسم اهلل! ولی نوعا می بینیم که 
در هیأت ها، خودشان هیچ بهره ای از آن 
هیأت نمی برند، درگیر کار هستند. معموال 
خود این ها نحوه ی اداره ی هیأت را هم بلد 
نیستند؛ تمام کار باید قبل از هیأت انجام 
بگیرد، مسئولین هیأت باید اولین کسانی 
باشند که بیایند زانو بزنند از قرآن استفاده 
کنند. ما یك پیش منبر داریم، یك منبر 
این فرمول  داریم و یك پس منبر داریم، 

هیأت است.
وی ادامه داد: منبر و پس منبر، و تمام این 
ها باید در ظرف زمانی دو ساعت بسته بشود؛ 
یعنی هیأتی که از این ظرف زمانی طوالنی 
تر بشود آن آسیب دارد؛ بیشتر از این دیگر 
سازندگی نیست برای افراد عادی می شود، 
آن عطشی که باید داشته باشند را دیگر 

ندارند.
وی درباره عوامل ایجاد هیئات موفق گفت: 
هیأتی ها باید در هر کاری که هستند حرف 
اول را بزنند و اال هیأت هفتگی منعقد نمی 
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شود، همین هیأت های مقطعی مناسبتی، 
اثری که  ولی  موافق هستم  ها  آن  با  من 
هیأت های هفتگی مستمر دارد آن هیأت 
های مقطعی ندارد، به صورت مستمر، مدام، 
باید این کار صورت بگیرد. هم درس اخالق، 
هفتگی الزم است و هم روضه، هفتگی الزم 
است.شیخ انصاری کسی است که دست روی 
قفل در حرم امیرالمومنین)علیه السالم( می 
گذارد، قفل در حرم باز می شود، هفته ای 
یك بار شیخ انصاری می رود پیش شاگرد 
خودش می گوید به من درس اخالق بده. 
آفت پیر غالمی زودرس متاسفانه در نود و 

هشت درصد هیأت ها افتاده است.
وی ادامه داد: برای اینکه هیأت های هفتگی 
شما موثر باشد، آدم هایی که بیرق هیأت 
هفتگی را بلند می کنند باید خودشان موفق 
باشند در هر عرصه ای که هستند، در درس 
است باید موفق باشند، کارمند هستند باید 
موفق باشند، کاسب هستند باید موفق باشند. 
هیأت هفتگی که تا یك و دو شب بخواهد 
طول بکشد بعدش هم تا صبح بنشینند پای 
دود! بعد از آن طرف هم تا  ظهر بخوابند، مِن 
پدر به هیچ وجهی اجازه نمی دهم که پسرم 
در این گونه جلسات هفتگی شرکت کند. 
جلسه هفتگی ای برای من مهم است که 
بدانم پسرم در آن جلسه رشد پیدا می کند، 
ادبش، اخالقش، برخورد اجتماعی، اشتیاق 
او به درس، پدر ببیند که فضا، فضای ادب 
است، فضا، فضای اخالق است، فضا، فضای 
رشد علمی است، مقّید هستند. آقا نمی آیند! 
سر وقت جلسه را شروع کنید، سر وقت تمام 
کنید. زمان بر است، یعنی فکر نکنید که در 
یك سال جواب می دهد ولی اثر می گذارد، 

با پنج نفر هم باشند اثر می گذارد. 
وی درباره لزوم شکل گیری هیئات هفتگی 
گفت: هیأت های هفتگی دستوری است که 
از ناحیه معصومین)علیهم السالم( به ما داده 

و ما از روایات استفاده می کنیم اَتَجلِسون؟ 
ثون؟ آیا دور هم دیگر می نشینید؟  اَتَُحدِّ

وی با دسته بندی اهداف برپایی هیئات گفت: 
اهدافی که ما برای برپایی هیأت ها داریم و 
این باید به صورت مستمر در سال و هفتگی 
باشد این است؛  اول؛ عمل به توصیه ی ائمه ی 
معصومین )علیهم السالم(؛ از ما خواستند که 
دور هم بنشینیم، از ما بگویید. پس شعری 
که می خوانیم، حرفی که می زنیم، تحلیل 
سیاسی که ارائه می دهیم، تمام باید بر اساس 

بیانات معصومین باشد.
وی افزود:یك نامه ای امام سجاد)علیه السالم( 
ُزهری دارد فرمودند،  به محمد بن مسلم 
تو در  از  بن مسلم زهری، دشمن  محمد 
بدنه ی نظام نفوذ کرد؛ این را امام سجاد)علیه 
السالم( می گویند. حرف سیاسی می خواهی 
بزنی روایت بخوان. محمد بن مسلم زهری 
حداقل مشکل تو این است که دشمن با تو 
احساس آرامش کرد، دشمن با تو احساس 
امنیت کرد،؛ فهمید از تو می تواند در بدنه 
نفوذ کند، محمد بن مسلم زهری تذکرهای 
شفاهی و غیر مستقیم به تو دادم ولی چون 
موثر واقع نشد من را وادار کرد به نوشتن نامه. 
 وی بهترین راه در مسیر تکامل انسانی را 
دومین هدف عنوان کرد و گفت: چیزهایی 
که آدم در هیأت ها می تواند یاد بگیرد در 
هیچ مکتب خانه ای نمی تواند یاد بگیرد، 
درسی نَُبَود هر آنچه در سینه بَُود چون در 

هیأت افاضه است، در هیأت عنایت است.
وی افزود: سومین هدف، محفلی است که 
مورد عنایت خاص خدا، مالئکه و ائمه)علیهم 
مورد  است  است. چهارم، محفلی  السالم( 
عنایت خاص اباعبداهلل)علیه السالم(.؛ پنجم، 
محفلی است که مشمول مغفرت الهی است: 
مالئکه دور اهل آن مجلس می نشینند و برای 
آن ها طلب مغفرت می کنند. ششم، بهترین 
مکان برای تقویت دین و هفتم بهترین مکان 

برای عمق بخشیدن به باورهای دینی.
وی هشتمین دلیل برپایی هیئات را بهترین 
انقالب  دستاوردهای  حفظ  برای  سنگر 
اسالمی عنوان کرد و گفت: اینکه امام ما 
فرمود که هرچه ما داریم از محرم و صفر 
داریم. این بیان حضرت امام در صحیفه نور 
است، امام فرمود اگر کسی پای منبر بنشیند 
از روضه بی بهره باشد، معلوم است از ان روضه 
هم چیزی متوجه نشده. منبر، روضه، این ها 
باهم هستند و مکمل دیگر هستند؛ بدون 
روضه و یا فقط پرداختن به مثال عزاداری یا 
از این طرف سخنرانی باشد و عزاداری نباشد، 
این ها باید باهم باشند تا جذب قلب بشود. 
سنگر است، امام فرمود جبهه های ما را روضه 
ها نگه داشته است؛ به روضه ها دامن بزنید. 

وی درباره نهمین دلیل را برای برپایی هیئات 
گفت:هیأت بهترین محفل برای نزدیك شدن 
به امام زمان)عج( و دهمین دلیل این است که 

هیأت موثرترین راه برای هدایت افراد است.

 برای مقابله ی با دشمن 
ما دو کار باید انجام 
دهیم: اول، جلسات 
هفتگی هیأت است؛ 

دوم، احیای روضه های 
خانگی و سوم، جلسات 

دوره ی قرآن؛ این سه باید 
احیا شود، نباید تضعیف 

شود
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حجت االسالم سفیدی امین:

هیأهتا باید به مردم بصریت سیایس،

 دیین و فرهنگی بدهند
به گـزارش خبرنگار هیأت حجت االسـالم 
عبدالرحمن سفیدی امین معاون فرهنگی 
سـومین  در  اسـالم  رزمنـدگان  هیـأت 
همایش مدیران هیئـات نوجوانان و جوانان 
عاشـورایی سراسر کشـور نکاتی را پیرامون 
لـزوم توجـه بـه مسـائل روز و همچنیـن 
پرداختـن عملی به دسـتورات قـرآن و اهل 

بیت)علیهـم السـالم( در هیئـات عنـوان کرد. 
حجت االسـالم سـفیدی امین گفت: قرآن 
مجیـد در سـوره ی مبارکـه ی روم، بافـت 
آفرینشـی مـردم را بـر توحیـد مـی دانـد. 
اگـر فتنـه ها نبـود، هجـوم فرهنـگ های 

بیگانـه نبـود، اگر شستشـوهای مغـزی در 
طـول تاریخ بشـر نبـود و اگـر انسـان را در 
کالسـی شـرکت نمی دادنـد و او اسـتادی 
نمـی دیـد، روی جانـب باطن او به سـمت 
حـق و حقیقـت و خـدا بـود، خدا جـو بود 
و اسـتوار بـار می آمد. اینکـه خداوند متعال 
پیامبـران را مبعـوث کرد بابت ایـن بود که 
ایـن حجاب ضخیم که روی فطرت انسـان 
هـا افتـاده بـود را بردارنـد. به مـردم گفتند 
از معبـود هـای باطل دسـت بردارید، شـما 
روابطتـان را از معبـود هـای بـی جـان یـا 
جانـدار اصالح کنیـد و جدا کنیـد، همه ی 

پیامبران کالمشـان این بـود که تکیه خود 
را از معبـود هـای باطـل بردارید.

وی ادامه داد: با پیشـامد هایی که شـده به 
نظـر مـی رسـد در هیـچ دوره ای برگذاری 
السـالم(،برگذاری  بیت)علیهـم  اهـل  جلسـات 
هیئـات مذهبی بـه این اندازه مهم نباشـد، 
البتـه در صورتـی کـه ایـن مجالـس سـود 
معرفتـی بـرای مردم داشـته باشـد و فقط 
بـه خوانـدن شـعرهای بی محتـوا و قصاید 
بـی محتوا و سـینه زدن هـای آنچنانی که 
اخیـرا هم مـورد نقـد مقام معظـم رهبری 
قـرار گرفتـه اسـت سـپری نشـود و نیـز 
سـخنرانان هـم آن چرا که سـال ها اسـت 
مـردم مـی دانند بـرای مـردم بازگو نکنند، 
بـه شـرطی که مجالـس اهـل بیت)علیهم 
السـالم(، هیئـات مذهبی برای مردم سـود 
معرفتی داشـته باشد و معرفت توحیدی به 
مـردم بدهـد از همـه ی دوره هـا واجـب تر 
نشـان مـی دهد، هم بـه پا کـردن آن و هم 

شـرکت کردن آن. 
معاون فرهنگی هیـأت رزمندگان با اشـاره 
بـه حدیثی از امیرالمومنین )علیه السـالم( 
گفـت: حضـرت مـی فرمایند وقتـی خطر 
متوجه دین شـد »فجعلوا اموالکم« اموالتان 
را، هسـتی خود را برای دین بدهید؛ از هیچ 
دوره ای مـا خبـر نداریـم کـه فتنه بـه این 
انـدازه زیاد بوده باشـد، از فتنـه ی بنی امیه 
سـخت تر و سنگین تر اسـت و تمام تالش 
فتنـه گـران چـه در داخـل و چـه در خارج 
بـرای این اسـت کـه این ملـت را ، خصوصاً 
جوانان را از دین، از مکتب اهل بیت)علیهم 

السـالم( و والیـت جدا کنند.
االن در  تنهـا جایـی کـه  داد:  ادامـه  وی 
مقابـل فتنـه ی داخـل و خـارج مـی توانـد 
بایسـتد همین هیئـات مذهبی اسـت، این 
را بـاور کنیـد، رسـانه هـا ایـن اهمیـت را 
ندارنـد، رسـانه های تصویری، شـبکه های 
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اجتماعی، سـایت ها این موقعیت را ندارند، 
رسـانه ی هیأت یك چیز دیگری اسـت که 
هیـچ مکتـب دیگـری هم نـدارد، البتـه در 
صورتـی که این هیئات بار معرفتی داشـته 
باشـد و اال به قول سـفیر انگلیس آن وقتی 
که وارد عراق شـد، از ماذنه  هـا صدای اذان 
پخـش می شـد، بـه مترجمـش گفت که 
این صداها چیسـت؟ گفت اذان است، گفت 
بـرای من ترجمـه کن، ترجمه کـرد، گفت 
ایـن اذان گفتـن بـرای سیاسـت بریتانیای 
کبیـر مـا مشـکلی ایجـاد می کنـد؟ گفت 
نـه مشـکلی ایجاد نمـی کند، گفـت انقدر 
بگویند تا گلویشـان پاره بشـود؛ اگر اینگونه 
جلسـات در برابـر فتنـه ی داخـل و خـارج 
جهـت گیـری نداشـته باشـد و بـه مـردم 
بصیـرت دینـی ندهنـد هیـچ بـه پا شـدن 
آن هـا ارزش آنچنانـی نـدارد، ارزش واقعی 
برای آن جلسـه و برای آن هیأتی اسـت که 
بـه مردم بصیرت سیاسـی، بصیـرت دینی، 
بصیرت فرهنگی بدهد، مـردم را با فرهنگ 

اهـل بیت)علیهم السـالم( آشـنا کند.
وی با اشـاره بـه روایتی در اصـول کافی که 
مـی فرماید » إَِذا َظَهـَرِت الِْبَدُع َفَعلَی الْعالِِم 
«  گفت:  أَْن یُْظِهـَر ِعلَْمُه وَ ااِل َفَعلَْیِه لَْعَنُه اهلَلِّ
امـروز معرفت دینی به مردم دادن، خصوصا 
در ایـن جلسـات از اعـم امـور اسـت. انبیاء 
آمدنـد بـرای اینکه فتنـه هایی کـه پرده ی 
ضخیم آن روی باطن مردم را پوشـانده بود 
آن هـا را کنـار بزنند، به مـردم بگویند پول، 
دالر، نفـت، آمریکا، اسـتکبار، این ها معبود 
نیسـت، به این ها تکیه نکنید؛ انبیاء آمدند 
بگوینـد تکیه ی خـود را خـدا قـرار بدهید. 
انبیـاء آمدنـد بگوینـد به خـدا باور داشـته 
باشـید، همین حرف هایـی که مقام معظم 
رهبـری بـه بعضـی هـا دارد می گویـد، اما 
آن هـا خـدا را بـاور نکردنـد، به وعـده های 
خـدا ایمـان ندارند که اینگونـه ولیِّ مظلوم 

و مقتدر ما فریادش بلند شـده اسـت. انبیاء 
آمدنـد بگویند کـه تمام معبودهـای باطل 
دارنـد با شـما بـازی می کننـد، معبودهای 
باطل چشـم به غـارت همه جانبه ی شـما 
دوختنـد، شـما فکـر می کنیـد آمریـکا یا 
همیـن بقیـه ی کسـانی کـه مـا بـا آن هـا 
مذاکـره داشـتیم ایـن هـا دنبـال سـود و 
منفعـت مـا هسـتند! آن هـا دنبـال غارت 
ما هسـتند، دنبال غارت منابع ما هسـتند، 

دنبـال غـارت امنیت ما هسـتند،.
وی بـا تشـریح وظایـف هیأت هـا در حال 
حاضـر گفـت: وظیفـه ی ما به عنـوان یك 
مدیـر ایـن اسـت کـه جلسـات هیـأت را 
بـه همیـن سـمت و سـویی کـه توضیـح 
داده شـد ببریـم، جلسـه را بـا فکـر جلـو 
ببریـم، اینگونـه نباشـد کـه حـاال بگوییم 
شـب والدت اسـت یـك جلسـه ای را برپا 
کنیـم، حـاال یـك سـخنرانی معـروف و یا 
غیـر معـروف را بیاوریـم، یـك مداحـی را 
بیاوریم یك جلسـه ای را برگذار کنیم، نه، 
روی تـك تـك پالکاردهایی کـه می زنید 
باید هدف داشـته باشـید؛ آیـات قرآنی که 
مـی خواهیـد در مجلس نصـب کنید باید 
هـدف داشـته باشـید، روی پیامکـی کـه 
داریـد می دهید، آن پیامك شـما هم باید 
هدف داشـته باشـد، یـك شـعاری ابتدای 

باشد. آن 
دربـاره  امیـن  االسـالم سـفیدی  حجـت 
مدیریـت جهـادی گفـت: رهبـر انقـالب 
فرمودنـد مدیریـت جهـادی بایـد داشـته 
باشـید؛ مدیریـت جهـادی بـه دنبـال ایـن 
اسـت که با کمترین امکانات هدف خودش 
را محقـق کنـد، حـاال چند سـال اسـت ما 
در ایـن همایـش هـا شـرکت مـی کنیـم، 
همیشـه آقایان َدم از مشـکالت مالی زدند، 
مدیـر جهـادی کسـی اسـت که ننشـیند 
تـا امکانـات آن فراهم شـود بعـد حرکت را 

شـروع کند، اسـاس مدیریت جهـادی این 
اسـت که بـا کمتریـن امکانات حرکتـی را 
شـروع کنـد و با تـوکل به خدا تمـام تالش 
خـود را بـرای ایجـاد امکانـات فراهـم کند. 
مدیـر جهـادی یـك مدیر منفعل نیسـت، 
مدیـری فعال اسـت و منتظر دسـتور نمی 
مانـد و در راسـتای سیاسـت و راهبردهای 
کالن مجموعه احسـاس وظیفه می کند و 
عمـل می کنـد. مدیر جهـادی فقط حرف 
نمـی زنـد و اهـل اقـدام و عمـل اسـت، به 
آنچـه می گویـد عمل می کنـد و در عمل 

الگـوی دیگـران می شـود.
وی ادامـه داد: چـه شـد در آن مسـجد و 
منبـری کـه سـال هـا امیرالمومنین)علیـه 
السـالم( را سـّب و لعـن مـی کردنـد، نـدای 

قـال الباقـر و قـال الصـادق طنیـن انـدازد 
شـد؟مگر همیـن گونـه تغییـر مـی کند؟! 
حضـرت صادق)علیه السـالم( دو کار عمده 
انجـام دادنـد، یکی اینکه تشـکیالتی عمل 
کردند،یـك سـاختاری را درسـت کرد، یك 
مجموعه ای را درسـت کرد، یك شاگردانی 
را پـرورش داد، تشـکیالتی عمـل کـرد، ما 
اگر می خواهیم جریان سـاز باشـیم و موثر 
در ایـران اسـالمی بلکـه در جهان بشـریت 
باشـیم باید تشـکیالتی عمل کنیـم، همه 
بـا هم متحـد باشـیم، همه بـا هـم ارتباط 

داشـته باشیم.
حضـرت  کـه  کاری  دومیـن  افـزود:  وی 
صادق)علیه السـالم( انجـام دادنـد و موفق 
شـدند این بود که هدفمند این تشـکیالت 
را اداره کردنـد و جلـو بردند، ما خودمان هم 
بایـد دنبـال ایـن مسـائل باشـیم، اگر یك 
وقتـی به فـرض مدیریت بنده ضعـف دارد 
در بحـث معاونـت فرهنگی، بگوییـد به هر 
حال ارشـاد کنیـد، تذکر بدهید تـا بتوانیم 
یـك مجموعه ی پویـا و کار آمـد و فعالی را 

داشـته باشیم.
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حجت االسالم احمد پناهیان در گفت و گو با هیأت:

حجت االسالم احمد پناهیان در گفت و گو با هیأت به تشریح اهداف برگزاری سومین 
همایش نوجوانان و جوانان عاشورایی پرداخت. مشروح آن را در ادامه می خوانید:

 با توجه به اینکه دبیر 
همایش  مدیران هیئات 

نوجوانان و جوانان عاشورایی 
هیأت رزمندگان اسالم هستید 

و امسال نیز سومین دوره این 
همایش ها در شهر مقدس قم 
در حال برگزاری هست، لطفا 
توضیحی در رابطه با برنامه 

ها وفعالیت هایی که تا کنون 
در این حوزه انجام شده و 

همچنین فعالیت ها و برنامه 
هایی که برای سال های آتی 

در نظر گرفته اید بفرمایید.
رب  الحمد هلل  الرحیم،  الرحمن  اهلل  بسم 
آله  و  محمد  علی  اهلل  صلی  و  العالمین 
نوجوانان و جوانان  الطاهرین. هیأت های 
عاشورایی هیأت رزمندگان اسالم سراسر 
یك  نیازمند  سال  طول  در  قطعا  کشور 
هماهنگی و یك هم اندیشی و هم افزایی 
و تبادل نظر، همچنین بررسی دغدغه ها 
و مسئله ها و همینطور رصد نقاط قوت 
هیئات مختلف، استفاده از تجربیات مختلف 
هیئات هستند که در یك فرصت دو، سه 
روزه ای این فرصت فراهم می شود. سه 
سالی هست که این همایش ها برگزار می 
شود و به لطف خدا هر سال این نشست ها 
پربارتر و غنی تر از قبل بوده است؛ این امر 
به این علت است که  فضای عمومی این 
اجالس ها بیشتر رویکرد کاربردی داشته 
و مانند بسیاری از اجالس و نشست های 
دیگر که صرفا چند سخنرانی انجام شود و 
صحبت هایی در این بین ذکر شود و بدون 
بحث و گفت و گویی پایان می پذیرد نبوده 
برنامه  در  سخنرانی  تعداد  حداقل  است. 
این اجالس ها پیش بینی شده و تنها در 
نیم روز اول  چند موضوع و مسئله مهم و 
حیاتی که اولویت اول کار نوجوانان و جوانان 
عاشورایی هست بحث و گفت و گو می 
شود؛ زیرا جزئی از  سیاست های  هیأت 
رزمندگان این است که  تکلیف جوانان از 
نظر مقام معظم رهبری در امهات مسائل در 
دستور کار اولیه قرار گیرد و بیان گردد. در 
روز های بعد بیشتر بررسی موقعیت هیئات  
مختلف شهرستان ها و استان ها  در قالب 
کارگروه های آموزشی و نشست های کاری 

یک مدیر هیأت باید قدرت 
تشخیص استعدادها را  دارا باشد
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هیأت داری

صورت می گیرد.
ما در همایش امسال که در شهر مقدس قم 
و در مکان اردوگاه شاهد و همزمان با والدت 
امام حسین )علیه السالم(، امام سجاد ) علیه 
السالم( و حضرت اباالفضل ) علیه السالم( 
در حال برگزاری هست، شاهد این هستیم 
که اگر سال های گذشته نمایندگانی می 
آمدند یا بعضا افرادی می آمدند از گروه های 
مختلف شهر ها و استان ها که مستقیما 
مسئولیت نداشتند یا بالواسطه فعال بودند، 
امسال غالب افرادی که آمدند  خودشان 
نشان  این  و  هستند  ها  واحد  مسئولین 
دهنده دغدغه مند شدن مسئولین است. 
بیشتر کسانی که حضور پیدا کردند از لحاظ 
سنی جوان هستند؛ آن هم جوانان نخبه 
این کار دغدغه دارند.  برای  و کسانی که 
این نشان دهنده این است که  همتی در 
مسئولین محترم هیأت رزمندگان اسالم 
ایجاد شده تا برای این سمت و پست بسیار 
حساس و خطیر، افراد تازه نفس و خوش 
را  جذاب  و  متنوع  سالیق  دارای  و  فکر 
جذب مجموعه کنند تا کار به بهترین نحو 
و شکل ممکن صورت بگیرد. البته فاصله ما 
تا نقطه ایده آل خیلی زیاد است. این نهضت 
نوپا هست و  تقریبا مدت یك و سال نیم 
هست که توفیق خدمتگزاری آن به عهده ما 
گذاشته شده است. این نهضت نیاز دارد تا 

پیچ و خم های زیادی را پشت سر بگذارد.
ما با  مشکالتی بر سر راه  شهرستان ها و 
استان ها رو به رو هستیم که این مشکالت 
این  باید  اول  وهله  در  ما  هستند.  بومی 
مشکالت را رصد کنیم و به مسئولین ذی 
بلکه به نوعی این  تا   انتقال بدهیم  ربط 
مشکالت رفع شود. بعضی از مشکالت را 
هم در ساختار خودمان مشاهده می کنیم 
چون این مجموعه، مجموعه نوپایی هست 
و رفته رفته وقتی وسعت و قدرت پیدا می 

کند نواقص آن هم بیشتر نمایان می شود 
و در طی مسیر ما آنچه تکلیف ابالغی ستاد 
رزمندگان اسالم هست را دنبال می کنیم 
به سرانجام برسد. همچنین خودمان  که 
نیز با توجه به توانمندی هایی که مشاهده 
مجموعه  به  را  کردیم دستورات جدیدی 
مراکز  از  بسیاری  کردیم.  اضافه  ها  ابالغ 
شهرستانی  عاشورایی  جوانان  و  نوجوانان 
و استانی ما قادرند فعالیتشان را بیشتر از 
چیزی که االن هست گسترش بدهند و  
با کمی حمایت مادی و معنوی در جهت 
تامین آینده هیئات رزمندگان قدم جدی 

بردارند. 

 با در نظر گرفتن ظرفیت ها 
و امکاناتی که در حوزه های 
مختلف وجود دارد، فعالیت 

و برنامه های مدیران هیئات 
نوجوانان و جوانان استانها را 

چگونه ارزیابی می کنید؟
ایده  نقطه  تا  ما  شد  عرض  که  همانطور 
آل خیلی فاصله داریم. شاید من از جهت 
کیفیت بتوانم  حدود چهل تا پنجاه درصد 
موفقیت را برای امسال عنوان کنم. اما از 
جهت کمی  مقدار کمتری، حدود سی تا 
چهل درصد را برای موفقیت می توان اندازه 
گرفت و این آمار نسبت به سال گذشته 
ده تا بیست درصد دارای رشد بوده است. 
در سال های گذشته بسیاری از مراکز ما 
دارای هیأت هفتگی نوبدند اما امسال الحمد 
هلل این بخش فعال شده است. بسیاری از 
مجموعه های ما جلسات مستقل، حتی 
امسال  ولی  نداشتند  مستقل  مناسبتی 
الحمد هلل این امر رشد کرده است.  سی 
تا چهل در صد از لحاظ کیفی را  نسبت به 
نقطه ایده آل در نظر گرفته ایم اما نسبت 
به گذشته واقعا بیست تا سی درصد ما در 

مجموع رشد داشتیم و جای شکرش باقی 
هست. نکته ای که برای من در این دوره از 
همایش ها خیلی جالب و قابل توجه  بود 
این است که در این دوره همایش نسبت به 
دوره های قبل اقبال خود دوستان، با توجه 
به اینکه حجم برنامه ها خیلی سنگین بوده 
و در دو نوبت صبح و بعد از ظهر برنامه 
برگزار می شود، حضور با نشاط و  چشمگیر 
و  همچنین قابل تحسین دارند و این نشان 

دهند دغدغه مند بودن دوستان ماست. 
سال  طول  در  مراکز  از  که  بازدیدی  در 
داشتیم خیلی ها این مسئله را عنوان می 
کردند که  از برنامه و همایش مشهد این 
انگیزه را پیدا کردند که شروع به فعالیت 
جدی و  موفقیت آمیز داشته باشند. در 
حال حاضر هم حرکت هایی که صورت 
گرفته و برنامه هایی را که برگزار کردند را 
در این دوره از همایش ها در معرض نمایش 
گذاشتند. ما در همایش قبل هیأتی را برای 
معرفی به عنوان هیأت نمونه نداشتیم، حتی 
یادم هست که هیچ کس  در جلسه هم 
ما  و  بود  نکرده  ارسال  در خوری  گزارش 
به این جهت هیچ کس را به عنوان هیأت 
موفق و نمونه معرفی نکردیم. اما امسال با 
توجه به فعالیتی هایی که انجام شده بود 
نزدیك به ده هیأت به عنوان  نمونه معرفی 
شدند. این حوزه ها گزارشات خود را در قالب 

یک مدیر نوجوانان و جوانان 
عاشورایی باید ارتباط خود را با 

ستاد هیأت رزمندگانی که زیر نظر 
او به انجام فعالیت می پردازد را  

در حد عالی و اعلی باال ببرد
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پاورپوینت در معرض دید همه استان ها 
قرار دادند تا دیگران نیز از این تجربیات بهره 
مند گردند. انتخاب ده هیأت برتر از میان 
دویست و پنجا هیأت آمار و رقم مناسبی 
هست. اگر با همین شیب که این هیئات کار 
کردند و موفق شدند ادامه فعالیت بدهند 
این چشم  آینده  پنج ساله  انشااهلل ظرف 
انداز را داریم که بتوانیم هیأت های بسیار 
قوی نوجوانان و جوانان عاشورایی که تاثیر 
رزمندگان  هیأت  قوت  روی  بر  مستقیم 
باشیم و در بسیاری  را شاهد  اسالم دارد 
همان  این  باشند.  ساز  جریان  مناطق  از 
چیزی هست که مقام معظم رهبری چند 
سال پیش از هیأت رزمندگان اسالم  توقع 
داشتند و فرمودند که باید در شهر جریان 
سازی کنند. چون دوستان ما جوان هستند 
و طالب این امر که در بخش های مختلف 
رشد کمی و کیفی داشته باشند و انرژی و 
انگیزه الزم را هم دارند این تاثیر گذاری را 
ما در چند سال آینده خواهیم دید. البته در 
حال حاضر هم بعضی از مجموعه و مراکز 
فعال ما این تاثیر گذاری را دارند اما این 
عمومیت ندارد. انشااهلل در ظرف سه تا چهار 
سال آینده همینطور پیش برویم این اتفاق 

خواهد افتاد.

  شاخصه ها و مؤلفه 
های یک مدیر خوب و موفق 

چیست ؟
کار با جوانان و نوجوانان به دلیل حساس 
اصالت  ابتدا  در  دارد.  ویژگی  چند  بودن 
طهارت و پاکی و عصمت در نوجوانان و 
جوانان الزمه این امر هست که  مدیری 
سالم و سالمت از جهت روحی و معنوی و 
نفسانی داشته باشیم تا بتواند ارتباط عمیق 

درونی را با نوجوان و جوان  داشته باشد.
ثانیا جوان و نوجوان روح بسیار خالقی دارد 
و مدیر باید فضای این امر که این جوان و 
نوجوان بتواند رشد کند را آماده سازی کند 
و باید پا به پای جوان، خصوصا جوانان نخبه 
پیش بیاید و این امر پشتکار و تالش شبانه 

روزی را می طلبد.
نکته دیگر اینکه  جوان بیشتر از هر شخص 
دیگر امروز در معرض آسیب و خطر است. 
بر همین اساس ارتباط مدیر با جوان باید 
بسیار تنگاتنگ باشد. شب و روز باید این 
ارتباط حفظ شود، آسیب زدایی بشود، آفت 
زدایی شود و همچنین از طرف دیگر این 
جوان تقویت بشود. یعنی مدیریت در حوزه 
نوجوانان و جوانان دها برابر تالش و پشتکار 
بیشتری نسبت به کار در حوزه بزرگساالن 

الزم دارد.
دیگر اینکه چون کار خیلی حساس و حیاتی 
هست و نقش جوان در نظام نیز سرنوشت 
ساز هست، مدیران حتما باید کسانی باشند 
که اولویت هایشان، اولویت های مقام معظم 
رهبری ) حفظه اهلل ( باشد. یعنی در جریان 
از  عملیاتی  مدیریت  و  فرهنگی  مدیریت 
خودشان نظریه و مطلبی را خلق نکنند. 
زیرا روشن شدن صحت و سقم آن نظریه 
و مطلب انرژی زیادی را بکار می گیرد. ما 
در این میدان باید رزمنده باشیم. رزمنده 
یعنی سرباز، یعنی مطیع، یعنی والیتمدار. 

مدیر هیأت نوجوانان و جوانان باید  انگیزه 
والیتمداریش بیشتر از سایر بخش ها باشد. 
چون اگر این امر نباشد توفیق کارش بسیار 

کم می شود.
نکته دیگری که یك مدیر هیأت نوجوانان 
و جوانان باید دارا باشد این است که قدرت 
تشخیص نسبت به استعداد هایی که در 
مقابلش حضور دارند را دارا باشد. ممکن 
شما  جزئی  بسیاری  دقت  یك  با  هست 
تا آخر عمر  را  نفر  بتوانید سرنوشت یك 
مشخص کنید، در آن حوزه ای که استعداد 
دارد جذب شود و فعالیتی را که توانایی 
انجام آن را دارد به عهده بگیرد. استعدادی 
که حتی خودش نیز از آن  با خبر نیست. 
شناسایی و رشد همه جانبه این جوانان جزء 

وظایف ذاتی یك مدیر است.
نکته دیگر اینکه یك مدیر نوجوانان و جوانان 
عاشورایی باید ارتباط خود را با ستاد هیأت 
رزمندگانی که زیر نظر او به انجام فعالیت 
می پردازد را  در حد عالی و اعلی باال ببرد 
و خدایی ناکرده  اگر کوچکترین حاشیه 
و مسئله ای با هیأت رزمندگان منطقه و 
حوزه فعالیت پیدا شود، این مسئله در بدنه 
نفوذ پیدا خواهد کرد و در آینده برای هیأت 
رزمندگان اسالم مسئله بزرگی ایجاد می 
کند. اگر یك جایی  به اختالف سلیقه ای 
رسیدند با عناصر مدیرتی هیأت رزمندگان 
مربوطه خودشان  این مسئله را داخلی و به 
سریع ترین شکل حل بکنند. اگر این مسائل 
حل شد می توانند در حوزه مدیریتی خود 
موفق باشند. این ها جز ویژگی هایی هست 

که حتما باید مدیران درا باشند.
مدیر بخش جوانان و نوجوانان در جهت 
تخصصی  و  فکری  و  علمی  سطح  ارتقا 
خودش، چه مسائل روانشناسی جوانان و 
نوجوانان، چه اطالعات الزم اولیه سیاسی 
فرهنگی و اعتقادی، باید بکوشد و حتما 

یکی از عوامل دفع، که خالف 
حق گرایی است،  این است که 
یک نفر در یک جریان سیاسی 

خاص برود . اگر این را بخواهد به 
یک جوان انتقال بدهد، جوان آن 
را پس می زند زیرا  نمی خواهد 

خودش را هزینه کسی کند. 
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اطالعاتش را بروز کند. یعنی در کنار فعالیت 
و مدیریتی که دارد و همچنین محتوا و نرم 
افزاری که انتقال می دهد خودش هم باید 
محتوایش غنی تر شود، و اال تاریخ مصرفش 
تمام می شود. چون نوجوان و جوان داری 
انرژی زیادی هست و زود خود را به مدیر 
که  کنند  مشاهده  که  زمانی  رساند.  می 
مدیر دیگر برای آن ها اطالعات و مباحث 
جدید و تازه ای ندارد یا نمی تواند آن ها 
را اغنا و ارضا کند از آن میگذرند. و زمانی 
که از او عبور کنند از هیأت رزمندگان می 
می  دیگر  های  مجموعه  جذب  و  گذرند 
شوند. همه مجموعه های فرهنگی که در 
کشور دارند کار می کنند تضمینی ندارند. 
بر اساس همین صحبت حتما باید مدیران 
به فکر رشد کمی و کیفی خودشان باشند 
تا بتوانند بار روحی و معنوی مجموعه را 
به دوش بکشند. چون می دانید که کار با 
جوان کار اغنایی است، اگر ببینند نمی تواند 
آن ها را اغنا کند از او عبور کنند و جذب 

مجموعه های دیگر می شوند.

 خیلی از مدیران هیئات 
دغدغه جذب و تثبیت اعضای 
خود را دارند. میخواهم از شما 
بپرسم که چطور یک نوجوان 
و جوان را با راه امام حسین  

)علیه السالم( آشنا کنیم و آن را 
تثبیت کنیم، همچنین روایاتی 

که در زمینه تربیت نوجوانان و 
جوانان از ائمه )علیهم اسالم( به ما 

رسیده را برای ما بیان کنید.
جوان و نوجوان سالم ترین قشر هستند؛ 
چون هنوز خیلی از آلودگی ها را کسب 
نکردند. این امر مشخص است که دشمن 
به شدت روی این قشر کار می کند، اما باز 
آماده ترین هستند. خداوند محبت اهل بیت 

) علیهم السالم( را در دل اینها قرار داده 
است، پس بخش عمده کار را خدا انجام 
داده و اصال الزم نیست شما امام حسین 
) علیه السالم( را برای یك جوان محبوب 
کنید زیرا  او خودش محبوب هست. کاری 
که باید انجام شود این است که فضائل و 
های  و درس  مطالب  و همچنین  مناقب 
ایشان و تمام اهل بیت ) علیهم السالم( را 
انتقال دهیم. جوان وقتی ببیند هر زمانی 
این چشمه سیراب می شود و  بیاید سر 
هر زمانی رجوع کند از این طریق نیازش 
برطرف می شود همین امر باعث جذب او  
می شود.علم، معرفت و آگاهی خودش یك 

عامل جذب هست.
یکی دیگر از عوامل جذب استفاده از ابزار و 
امکانات هست. یك جوان تنوع طلب است. 
البته استفاده از ابزار فرهنگی و هنری و قالب 
های نوعی که با شئونات دینی ما مغایرتی 
نداشته باشد. در فضاهای مختلف قالب های 
مختلف کارایی دارند. تنوع در قالب و شکل 

عامل جذب است.
نکته دیگر که عامل جذب است گره زدن 
نو جوان و جوان از لحاظ روحی و عاطفی با 
جریان جهاد و شهادت است. جریان جهاد و 
شهادت جریان جذابی است، برای همه جذاب 
است. االن دقت کنید تمام گروه های سیاسی 
در بعضی از مواقع باید دیگر به شدت اختالف 
پیدا می کنند اما پای تابوت شهدا همه هستند. 
معلوم می شود که شهید توانسته همه را جذب 
کند چرا؟ چون او چشمش باز است، شهید 
است، شاهد است، یك ارتباط عمیق روحی 
با همه نسل ها برقرار می کند.خب ما از این 

انرژی باید استفاده کنیم.
یکی از عوامل جذب محوریت حق است؛ 
یعنی حق گرایی. یکی از عوامل دفع، که 
خالف حق گرایی است،  این است که یك 
نفر در یك جریان سیاسی خاص برود . اگر 

این را بخواهد به یك جوان انتقال بدهد، 
جوان آن را پس می زند زیرا  نمی خواهد 
خودش را هزینه کسی کند. جوان عاقل، 
بالغ، فهیم، اندیشمند اینطور است. اما اگر 
توانستید جوان را با حقیقت آشنا کنید ، 
والیت،  حقیقت  امامت،  وجود  حقیقت 
حقیقت انقالب، حقیقت دشمن، حقیقت 
برای  رفتار  حقیقت  راه،  حقیقت  دوست، 
حقایق  درک  است.  جاذب  خیلی  جوان 
با قلب انسان است و قلب جوان هم برای 
همه  ها  این  است.  آماده  حقایق  پذیرش 

عامل جذب است.
نکته دیگر اینکه بشدت باید مراقبت بود تا 
برخی نیاز های طبیعی جوان را تامین کرد. 
مثال یك جوان،  امروز نیاز دارد به اینکه 
قوه علمی درسی خود را  باال ببرد. خب 
خود این تقویت قوای درسی، قوای ذهنی، 
اینکه  یا  است  جذب  عامل  فکری  قوای 
جوان سرشار از عاطفه است خود اینکه یك 
جایی این عاطفه و احساسات هزینه بشود، 
مانند جلسات توسل و مناجات بسیار گرم، 
اردوهای زیارتی و.. عامل جذب است زیرا 

روح جوان را آرام و اغنا می کند.
نکته دیگر  از عوامل جذب  این است که 
برخی از نوجوانان و جوانان را پیدا کند که 
توانایی خوبی دارند و خودشان هم تربیت 
یافته اند. این افراد  در مجموعه وارد شوند و 
به شکل غیر محسوس چند نفری را تحت 
کنترل خود قرار بدهند. این افراد باید از 
راهکار هایی مانند دوست شدن  و ارتباط 
گرفتن استفاده کنند و خودشان نیز این راه 
را طی کرده باشند. این خودش عامل جذب 
است. یا اساتیدی که بچه ها را به خودشان 
دعوت نکنند. اساتید باید بگونه ای باشند 
که دست نوجوان و جوان را در دست اهل 
بیت ) علیهم السالم( بگذارند. خود به خود 
این نوجوان و جوان جذب چنین افراد و 

مجموعه هایی می شوند.
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مسئله ای که یاد گرفمت این است

 که با وضع موجود اکر کمن

حسین رضوانی در گفت و گو با هیأت

 : برای سوال اول خودتان 
را معرفی کنید و مختصری از 
فعالیت هایی که انجام دادید را 

بفرمایید
فوق  دانشجوی  هستم،  رضوانی  حسین 
لیسانس مهندسی عمران، دانشگاه سراسری 
خوارزمی تهران. تقریبا فعالیت هیأت ما از 
دوسال قبل شروع شد. البته در قبل هم 
فعالیت های صورت می گرفت که بطور 

پراکنده بود. اما دو سال هست که فعالیت 
ها بصورت متمرکز صورت می گیرد. ما در 
ابتدا اساس کار را بر این امر گذاشتیم که 
یك تیم را  به عنوان کادر در فضای هیأت 
ایجاد کنیم و بنده این کار به صورت انفرادی 
و بدون هیچ فرد دومی شروع کردم. برای 
تشکیل کادر و تیم اصلی از مساجد محل 
شروع کردم و این حلقه اصلی را تشکیل 
دادیم. با تیم اولیه حلقه های مطالعاتی را 

تشکیل دادیم و کتاب های شهید مطهری 
را کار کردیم. زیرا تأکید حضرت آقا بر این 
امر و همچنین صحبت حضرت امام ) ره( که 
فرمودند:» نگذارید کتاب های استاد شهید 
با دسیسه های دشمن به فراموشی سپرده 
شود« در ذهن خود داشتم و دغدغه اینکار 
صورت گرفته بود. اینکار را برای نوجوانانی 
در سن 15 و 16 سال برنامه ریزی کردیم و 
شروع بکار نمودیم. داستان و راستان، جاذبه 

در اين شماره از ماهنامه گفت و گويی داشتيم با حسين رضوانی از مديران هيأت نوجوانان و جوانان عاشورايی رزمندگان غرب 
شهرستان البرز،که متن آن را در ادامه می خوانيد:
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ابتدا شروع کردیم و تا 16  و دافعه را در 
عنوان از کتاب های شهید مطهری پیش 

رفتیم.
حاج  از  سخنرانی  های  فایل  سری  یك 
علیرضا پناهیان که انصافا ایشان در ابعاد 
فرهنگی و تربیتی بسیار قوی هستند و نوع 
نگاه خاص به این مسائل دارند، با بچه ها 
کار شد. مثال سخنرانی راحت طلبی ایشان 
پیاده سازی می شد و با بچه ها کار می شد. 
سخنرانی دوری از گناه برای همیشه پیاده 
سازی می شد و کار می شد.  همچنین از 
بعضی از اساتید اخالق دیگری مانند آقای 
می  مند  بهره  شجاعی  محمد  و  مصباح 

شدیم.
برنامه دیگر ما این بود که شب های جمعه 
از  رفتیم  می  خوشوقت  آقای  مسجد  به 
محضر ایشان بهره مند می شدیم. بعضی 
از اوقات هم به شهر قم می آمدیم از بیانات 
آقایان مصباح و جوادی آملی استفاده می 

کردیم.
در حال حاضر تیم اولیه ما داری سن 18 تا 
22 سال هستند. ما توانستیم از آن تیم و 
حلقه اولی 5 نفر را تثبیت کنیم. نفراتی که 
خود این توانایی را بدست آورده بودند که 
یك حلقه را به دست بگیرند و به عنوان 

مربی فعالیت کنند.
نکته بعدی که ما در فعالیت ها و برنامه های 
خود در نظر گرفتیم این بود که یك هیأت 
با شاخص ها و مطالبات حضرت آقا داشته 
باشیم. ما مطالبات حضرت آقا را نسبت به 
جوانان و نوجوانان استخراج کردیم. گفتیم 
که آقا از جوان خوب درس خواندن را می 
واحد  امر یك  با همین  متناسب  خواهد. 
آموزش و تحصیل راه اندازی کردیم. بعضی 
از نفرات کادر ما متناسب با همان درس ها 
و رشته های که در آن تحصیل کردند هر 
کمك و آموزش که می توانستند به افراد 

زیر مجموعه می دادند. همچنین در تالش 
هستیم که ما بقی مطالبات حضرت آقا را 

نیز به همین شکل جامه عمل بپوشانیم.
در مرکز ما دارای دو مقطع هستیم جوانان و 
نوجوانان. جوانان کادر و تیم ما را تشکیل می 
دهند و نوجوانان ما گروه هدف و مخاطب ما 
هستند که توسط کادر جوان ما آموزش می 

بینند و ساخته می شوند.

 :آیا برنامه یا فعالیتی در 
نظر داشتید که به علت کمبود 
امکانات و زیر ساخت ها قادر 

به انجام آن نبودید؟ انتظار 
شما از نهاد هایی که در رأس 

هیأت رزمندگان قرار دارند 
چیست؟

خب بنظرم یکی از مشکالتی که در همه 
مالی  فضای  بحث  دارد  وجود  ها  هیأت 
هست چون خیلی مهم هست. ولی از این 
طرف شدیدا به این جمله اعتقاد دارم اگر 
پول هم به راحتی در اختیار هیأت ها قرار 
بگیرد تنبلی و کم کاری هم در روند کار 
قرار خواهد گرفت. اینکه یك جوانی دانشجو 
هست و منبع در آمدی هم ندارد و در عین 
حال هم در این فضا کار می کند و به عنوان 
سر گروه و مربی به هیأت کمك می کند 
یك  تا  گذرد  می  خود  پول  از  همچنین 
نوجوان و جوانی را وارد این عرصه کند واقعا 
دارای ارزش بسیاری هست. مسئله ای که 
خودم یاد گرفتم این است که با وضع موجود 
کار کنم. این آرمانی هست که باید به یك 
نقطه ای رسید که هیأت ها خودشان منشأ 
در آمد باشند، اما چیزی که در حال حاضر 
وجود دارد این نیست و از آن طرف هم فضا 
فوق العاده ملتهب است و باید در این فضا 
هم مطالبات مقام معظم رهبری را هم پیاده 
کرد. خود ایشان جمله معروفی دارند که 

می فرمایند نیمه های شب از خواب بیدار 
می شوم و یاد  مسائل فرهنگی می افتم و 
تضرع می کنم و از خدا می خواهم که این 
فضای فرهنگ به یك نقطه ی بدی منتهی 
نشود. خب نگاه کنید فضا چطور شده است 
که فرمانده کل قوا و نائب امام زمان ) عج 
اهلل تعالی فرجه( این احساس را پیدا می 
کند، بعد بی انصافی نیست که من تنها 
دغدغه مالی را در نظر داشته باشم و هیچ 
گونه حرکتی انجام ندهم چون پشتوانه مالی 
وجود ندارد. فضا به گونه ای هست که باید 
هر کسی هر کاری می تواند و از عهده اش 
بر می آید انجام دهد. اما در عین حال ما 
هم به این نکته اذعان داریم که بحث مالی 
خیلی مهم است، ماهم مشغله های شخصی 
خودمان را داریم اما ما این را یاد گرفته ایم 
که باید جهادی کار کنیم تا به نتیه برسیم.

 :چه میزان این همایش 
ها، این نشست ها به خصوص 

در حوزه نوجوانان و جوانان 
عاشورایی بر روند کار شما و 
همکارانتان تاثیر داشته است؟

نکته اولی که در رابطه با این همایش ها 
از  بعضی  که  است  این  رسد  می  بنظرم 
افرادی که در همایش حضور دارند واقعا 
نماینده  عنوان   به  که  نیستند  افرادی 
نوجوانان و جوانان در شهرستان خودشان 

اینکه یک جوانی دانشجو هست 
و منبع در آمدی هم ندارد و در 
عین حال هم در این فضا کار 

می کند و از پول خود می گذرد 
تا یک نوجوان و جوانی را وارد 

این عرصه کند واقعا دارای ارزش 
بسیاری است
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فعالیت می کنند. فقط مرکز اسمی برای 
این همایش از استان خواسته است و آن 
فرد آمده و حضور پیدا کرده است. خیلی از 
افراد در همایش قبلی که در مشهد برگزار 
امکانات  شاید  چون  داشتند  حضور  شد 
خوبی در آنجا حضور داشت اما همان افراد 
در حال حاضر در این همایش حضور ندارند! 
پیشنهادی که در این حوزه دارم این است 
که بطور میدانی تر تحقیق بشود که واقعا 
چه هیئاتی فعال هستند. و اگر فعال نیستند 
تدبیری برای فعال شدن آن در نظر بگیرند. 
شاید بسیاری از مراکز شیوه کار با نوجوان و 
جوان را ندانند، پیشنهاد این است که یك 
طلبه ای که در این حوزه کار بلد هست به 
شهر ها فرستاده شود و آنجا را از این لحاظ 
پوشش دهد. باید افرادی را تربیت کرد که 
در آن شهر و استان شاخص باشند و بتوانند 
در آن هیأت  و شهر موثر باشند. مرکز اگر 
فقط در هر شهر سه نفر را  طوری تربیت 
کند که پتانسیل این امر را داشته باشد که 
خود آن فرد بتواند یك هیأت را راه اندازی 
کند کار درست می شود. حتی شده برای 
این امر هزینه بشود بهتر از این است که این 
همه  هزینه بشود و افرادی که تخصصی 
در کار با نوجوانان و جوانان ندارند در این 
همایش ها حضور پیدا کنند. اگر افرادی که 
واقعا کار کرده اند گلچین می شدند و برای 
آن ها هزینه صورت می گرفت خیلی نتیجه 
بهتری صورت می گرفت. به قول حاج احمد 
آقا پناهیان هدف آقا در فضای تربیت، تربیت 
انسان مجاهد فی سبیل اهلل است. تربیت 
فردی که بتواند یك مجموعه نوجوانان را راه 
اندازی کند سخت است و از عهده هر کسی 
بر نمی آید. اگر بشود دبیران همایش وقت 
بگذارند هر فرصت کوتاهی یك بار جلساتی 
بگذارند و افرادی را تربیت کنند خیلی از 

مشکالت مجموعه حل می شود.

 :فعالیت ها و برنامه 
های مرکز خودتان را به عنوان 

مدیر آن مجموعه چگونه 
ارزیابی می کنید؟

در این دو سال اخیری که بطور متمرکز کار 
کردیم و مشکالتی که بر سر راه داشتیم و 
سختی هایی که انصافا کار با نوجوانان دارد، 
ما نفراتی را داشتیم با عقاید شیرازی ها اما 
تونستیم این فضا را مدیریت کنیم و دور 
ما  بضاعت خودمان.  اندازه  به  البته  کنیم 
کسانی را در هیأت جذب کردیم که پدرش 
جزء افراد ساواک بوده است اما فرزند او از 
اعضای هیأت شده است، افتخار این را داریم 
که کسی را جذب کردیم که اطرافیانش در 
سازمان مجاهدین خلق بودند و او االن حزب 
الهی است، افتخار این را داریم که نفراتی را 
االن عضو هیأت هستند  و  جذب کردیم 
که خانواده اش صالحیت دینی و اعتقادی 

نداشتند. البته این افتخارات به برکت اهل 
بیت ) علیهم السالم( انجام گرفته است. من 
این روحیه را دارم که همیشه به خودم نمره 
بد بدهم، چون اگر نمره خوبی بدهم دیگه 

رشد نمی کنم.

 :مدیران هیأت نوجوانان 
و جوانان از نظر شما چه 

مؤلفه هایی باید داشته 
باشند؟

این جمله محل بحث است اما همه آدم 
ها استعداد همه کار ها را دارند اما بعضی 
از این افراد زود تر در این استعداد بار می 
گیرند  و بعضی ها هم دیرتر. ما باید استعداد 
ها را شناسایی کنیم،که این کار باید ستاد 

مرکزی انجام گیرد.
1 ـ مدیر باید روحیه جهادی داشته باشد. 
در رابطه با این مورد مضامینی در فرمایشات 
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هیأت داری

حضرت آقا دیده می شود.
2ـ  باید مدیر با یك استاد اخالق در ارتباط 
باشد. یك استاد اخالقی که موجه باشد. 
حتی اگر حضوری هم نشد از رسانه های 
دیگر کمك بگیرند و از نور وجودیشان بهره 

مند بشوند.
3 ـ مدیری که انگیزه و روحیه علم جویی 

دارد.
معنوی  انگیزه  و  روحیه  که  مدیری  ـ   4
داشته باشد. کونوا دعاه الناس بغیر ألسنتکم؛ 
است.  کاربردی  و  مهم  بسیار  روایت  این 

ارتباط با بچه ها خیلی موثر است.

 :راهکار هایی که شما 
برای جذب مخاطبانتان در 

نظر گرفته اید را توضیح 
دهید.

اول راه که ما فعالیت های پراکنده داشتیم 
چندین بار شکست خوردیم. اما یاد گرفتیم 
هر موقع زمین خوردیم بلند شویم و ریشه 
را پیدا کنیم. کاری که در ما در مقدمه انجام 
داده ایم را به همه دوستان توصیه می کنم. 
حاج علیرضا پناهیان در همایش پارسال 
حرفی زدند که خیلی من از این سخن بهره 
بردم و امسال افسوس این را دارم که چرا 

ایشان در همایش حضور ندارند.
ایشان فرمودند که بنظر من مناسب است 
کسانی که کار نوجوان و جوان انجام می 
دهند چند واحد روانشناسی بخوانند. این 
مهمترین توصیه ای هست که باید به همه 
مدیران هیأت بشود. تا نوجوان را نشناسیم 
نمی توانیم برای او برنامه ریزی کنیم. حاج 
احمد پناهیان هم همین موضوع را مطرح 
کردند که فرمودند کسی فرمانده ناحیه ای 
شد در یك منطقه ای که هشتاد درصد 
آن روحانی بودند، رفت خودش طلبه شد 
تا بتواند روحانیت را بفهمد. تا دنیای یك 

نوجوان را درک نکنیم نمی توانیم کاری از 
پیش ببریم. روایت معروفی است که پیامبر 
) صلی اهلل علیه و آله وسلم( با بچه ها بچگی 
می کردند. بایك نوجوان باید به مانند یك 

نوجوان باید رفتار کرد.
نکته دوم اینکه ما در حوزه جذب و تثبیت  دو 
کار انجام دادیم. تثبیت مهم تر از جذب است. 
خیلی مواقع می توان انبوهی از جمعیت را 
جذب کرد اما تثبیت آن مهمتر از جذب اولیه 

است.
ما در حوزه جذب از چندین روش استفاده 

کردیم:
ای می رفت در یك  از طریق طلبه  ـ   1
مدرسه و نماز جماعت برگزار می کرد. در 
کنار این نماز نفراتی جذب مجموعه هیأت 

شدند.
مدارس  در  را  برنامه  ویژه  برگزاری  ـ   2
داشتیم. مثال ویژه برنامه سوم شعبان، با 
مدیر هماهنگ می کردیم و هیأت را داخل 
به  را  تا خودمان  اجرا می کردیم  مدرسه 

منطقه بشناسانیم.
3ـ  اردوهای مشهد که فوق العاده است در 
بحث جذب ولی با یك شیوه و برنامه ریزی 
کاروان  یك  مانند  نباید  اردو  این  خاص. 
زیارتی برگزار شود. ما برای اردوی خودمان 
مصاحبه می گرفتیم و فقط افراد خاصی را 
برای اردو های خاص بر می گزیدیم. یکی 
از راهکار ها این است که مثال در مدارس 
فیلم اردوهایی که قبال برگزار شده است 
را به نمایش بزارند تا بقیه جذب این اردو 
شوند. مثال اردویی برگزار شود با هزینه کم 

که یکی دیگر از شیوه ها است.
4 ـ کالس های تقویتی در رابطه با جذب 
بسیار فوق العاده است. کاری که آموزشگاه 
های دیگر با هزینه های آنچنانی انجام می 
شود توسط خود کادر هیأت صورت بگیرد.

5 ـ اردوهای یك روزه و درون شهری که 

باز هم از عوامل جذب است. ما برای یك 
اردو یك روزه گاهی وقت ها یك ماه برنامه 
ریزی می کردیم. حتی برای مدت زمانی که 
بچه ها در اتوبوس قرار داشتند و در مسیر 
اردو بودند برنامه ریزی داشتیم. خود همین 
بچه ها زمانی که از اردو لذت می بردند در 
اردو های بعد دوستان خودشان را هم همراه 

می کردند.

6 ـ مساجد  و پتانسیل مساجد هم مهم 
هست. یك نفر را می خواهد که شب ها 
فقط در آن مسجد نماز بخواند و در کنار آن 

کار جذب را انجام دهد.
7ـ  خود فضای هیأت و هیأت های هفتگی 

هم به خودی خود عامل جذب هستند.
به ما قول صد در صد و تضمینی  برنامه ای 
را که طبق فرمایش مقام معظم رهبری ) 
حفظه اهلل( هست  را بدهید که تا سال آینده 

آن را برنامه ریزی و جامه عمل بپوشانید
ما یك برنامه بلند مدت پنج ساله  و یك 
انشااهلل  داریم.  یکساله  مدت  کوتاه  برنامه 
اگر خدا بخواهد و همچنین به مدد اهل 
داریم  را  این قصد  السالم(  علیهم   ( بیت 
که یك تیم از بچه های حدودا دوم و سوم 
دبیرستان که قابلیت سر گروه شدن را دارند 
و بتوانند کمك مربی بشوند و بنوعی مبلغ 
باشند را درست کنیم که تیم کادر اولیه ما  
پربار تر بشود. و یکی دیگر از اهدافی که 
من آرزوی تحقق آن را دارم این است که 
یك برنامه دقیق  و منظم برای راه اندازی 
واحد شهدای هیأت داشته باشیم برای انجام 
برنامه هایی مانند برگزاری ویژه برنامه شهدا، 
دیدار با خانواده شهدا، تعریف خاطرات شهدا 
و طراحی نشریه شهدا و مانند اینها. برای 
برنامه بلند مدت خود هم داریم چند نفری 
را برای استفاده در حوزه مداحی تربیت می 

کنیم .
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باید پایان نامه های دانشگاهی به مست تدوین 

نحوه مدیریت هیأت هدایت شوند

سوابق  از  لطفا شرحی   
خود بفرمایید. 

 57 متولد  شکوهی  بخت  محسن  بنده   
افتخار دارم به عنوان جوانترین خادم استانی 
هیـأت رزمندگان اسالم در خدمت عزیزان 
باشم؛ بنده حافظ 8 جزء قرآن کریم و دارای 
علوم  رشته  در  ارشد  کارشناسی  مدرک 
تدریس  توفیق  اهلل  حدیث،بحمد  و  قرآن 
قرآن کریم را از نوجوانی در مساجد تبریز 
و مهد قرآن کریم استان آذربایجان شرقی را 
دارم و خدا را شاکرم از همان  زمان توفیق 
نوکری در آستان مطهر حضرت سید الشهدا 
را به عنوان ذاکری حقیر و خادمی کوچك 
دارم و از سال گذشته نیز به عنوان نوکر 

محبان ارباب در هیـأت مقدس رزمندگان 
اسالم استـان آذربایجان شرقی که حقیقتاً 
منتسب به والیت و شهیدان بزرگوار است 

در خدمت عزیزان هستم.

 از چه سالی هیأت 
رزمندگان آذربایجان شرقی 

تاسیس شد و  چه کسانی در 
آن نقش داشتند؟

هیـأت رزمندگان اسالم این استان دقیقاً از 
سال های پایانی جنگ یعنی در سال 1367 
و به همت جمع ارزشمندی از رزمندگان 
پرور  شهید  شهر  در  مقدس  دفاع  دوران 

تبریز تاسیس گردید.

مقدس  دفاع  ایام  در  هایی  هیـأت  البته 
توسط رزمندگان با نام های انصار الحسین 
)علیه السالم( ، شهدای گمنام ، خانواده شهداء 

و... تشکیل یافته بود ولی این هیـأت در 
ابتدا با نام پایگاه های مقاومت و سپس بنام 
رزمندگان اسالم راه اندازی گردید . در راه 
اندازی این هیـأت فرماندهان دالور اسالم 
سرداران رئوفی نژاد ، پاکپور ، پورجمشیدیان
نقش بسزایی داشتند و همچنین مداحان 
اهل بیت)علیهم السالم( اب الشهید حاج آقای 
آسایش و اب الشهیدین آقای حاج مقصود 
پوررادی و آقایان حاج صادق کمالی و حاج 
مهدی خادم آذریان در شکوفایی این هیأت 

زحمات عدیده ای را متحمل شدند.
جا دارد تشکر و یادی بکنم از برادران بزرگوار 
آقایان حاج عبدالرزاق میراب ) همرزم شهید 
باکری ( و حاج جواد غفاری ) همرزم شهید 
شفیع زاده ( که در طول سالهای متمادی 
بعهده  خالصانه  را  هیأت  این  مسئولیت 

داشته و خدمت نمودند . 

 چه برنامه هایی را تا کنون 
به صورت ویژه اجرا کرده اید؟

با توجه به رسالت هیـأت رزمندگان اسالم 
که ارائه مسیر و روش صحیح عزاداری و به 
قول رهبر معظم انقالب »هیأت تراز انقالب« 
است ، می توان گفت همه برنامه های این 
هیأت ویژه می باشد که با توجه به کثرت 
برنامه ها فقط عناوین برنامه ها را محضرتان 
عنوان میکنم: ویژه برنامه دهه اول محرم به 
مدت 12 روز، ویژه برنامه ایام فاطمیه )سالم اهلل 
علیها( به مدت 5 شب، مراسم جشن خیابانی 
در اعیاد شعبانیه و رجبیه، مراسم تحویل 
در  عظیم  اجتماع   ، شهداء  جوار  در  سال 
مناسبهای مختلف همچون تاسوعا ،عاشورا 
،28 و30 صفر و همایش بزرگ سه ساله 
های حسینی، اجتماع بی نظیر شیرخوارگان 

محسن بخت شکوهی از جوانترین مدیران هیأت رزمندگان است که در حال حاضر مسئولیت هیأت 
رزمندگان آذربایجان شرقی را بر عهده دارد،متن گفت و گوی ماهنامه هیأت را با وی می خوانید:

محسن بخت شکوهی در گفت وگو با هيأت:
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حسینی در مّصالی اعظم حضرت امام )ره( 
تبریز، مشارکت در مراسم سوگواره احلی من 
العسل، برگزاری مراسم عظیم دعای عرفه در 
جوار گلزار شهدای تبریز، برگزاری اعتکاف 
رمضانیه، عزاداری خیابانی در سالگرد رحلت 
بنیان گذار انقالب حضرت امام خمینی )ره(، 
مراسم بزرگ دعای کمیل و ندبه، باحضور 
اساتید آقایان سماواتی ،واضحی آشتیانی، 
همایش بصیرتی در سالروزمیالد حضرت امام 
جواد علیه السالم با حضور حجت االسالم و 

المسلمین  پناهیان و برنامه های دیگر...

 در کنار برنامه های 
هیأت چه برنامه های های 

جنبی دیگری دارید؟
در مورد برنامه های جانبی هیأت می توانم 
مداحی  آموزش  های  کالس  برگزاری  به 
ویژه خواهران وبرادران ، مراسم تجلیل از 
مداحان و خادمان مرتبط با هیأت ، تقویت 
پیروان  و  عاشورایی  جوانان  های  هیأت 
شهدای  های  یادواره  برگزاری   ، عترت 
انقالب اسالمی و مدافعین حرم، راهپیمایی 
22 بهمن و دیدار خانواده معظم شهدا در 
تجمع هیأت های انقالبی شهر تبریز و اعزام 
خواهران خادم هیأت به مشهد مقدس در 

سال گذشته اشاره کنم.

 مراسم اعتکاف رمضانیه 
را از کی و چگونه برگزار کردید 

و چگونه استقبال شد؟
آغاز  از سال 92  اعتکاف رمضانیه  مراسم 
گردیده است، بانی این مراسم خود هیأت 
می باشد که در روز های آخر ماه مبارک 
رمضانی و به تأسی از سنت حضرت پیامبر 
مسجد  در  وسلم(  آله  و  علیه  اهلل  اسالم)صلی  اکرم 

جامع تبریز اجرا می گردد.
باتوجه به اینکه عمر برگزاری این مراسم 

پرفیض در ماه رمضان به بیش از 3 سال 
گذشته  سال  اهلل  بحمد  ولی  رسد  نمی 
در  مومن  جوانان  از  نفر  به 200  نزدیك 
ختم  و  قرآئت  یافتند.  حضور  برنامه  این 
دسته جمعی قرآن کریم ، مناجات شبانه 
، حلقه های معرفتی و جلسات سخنرانی 
و توسل از جمله برنامه های اجرا شده در 
اعتکاف 94بود ، که فضای معنوی مراسم را 

دوچندان کرده بود .

 شرایط یک هیأت خوب 
و والیی را چگونه می دانید؟

از  است.  دانشگاه  یك   ، هیأت خوب  یك 
سخنران تا مداح، از خادم تا کفشداری اگر 
بدانند در چه مسیری گام بر می دارند می 
توانند هم در کالم و هم رفتار خود جاذب 
جوانان و دلهای مشتاق به مکتب انسان ساز 
حسینی بشوند و اینجاست که هیأت می 
شود مکتبی انسان ساز برای تربیت سربازانی  
برای تمدن جهانی حضرت ولیعصر )عجل اهلل 

تعالی فرجه الشریف(.

 چگونه باید جوانگرایی 
را در هیأت ها ایجاد کنیم؟

در جلسات مختلف به دوستان عزیزم عرض 
کرده ام که اگر بخواهیم هیأت رزمندگان 
اسالم ، نشاط ، پویایی ، عظمت و جایگاه 
عظیم مردمی خویش را حفظ کند ، باید 
سراغ جوانان برویم و این محقق نخواهد 
شد مگر با تقویت هیأت جوانان عاشورایی 
و برگزاری جلسات دعا و وعظ با استفاده از 
مداحان و علمای طراز اول و جوان پسند؛ ما 
بایداداره کارهای هیأت را به جوانان بسپاریم.

خالصه این که بیاموزیم و بلد باشیم و به 
از  جوانان  جدانمودن  روشهای  ببریم  کار 
لذات کاذب فضای مجازی و چشاندن لذت 
حقیقی نوکری و اشك ریختن و سینه زدن 

در هیأت حضرت سید شهداء )علیه السالم( را 
. به قول حجت االسالم پناهیان که فرمودند: 
رشته  هتلداری  رشته  برای  دانشگاه  در 
تحصیلی وجود دارد چرا برای اداره  هیأت 
ای  بشود.  نباید  کار علمی  های حسینی 
کاش عزیزانی که در اداره هیأت سررشته 
دارند و عمری در خدمت هیئات حسینی 
این  در  خود  تجارب  تجمیع  با  اند  بوده 
زمینه و با تلفیق علم و تجربه محتوائی را 
به هیأت ها ارائه و تدوین نموده تا در اختیار 
عالقمندان امر قرار گیرد . چه اشکالی دارد 
ما برخی پایان نامه های دانشگاهی را بدین 

مسیر هدایت کنیم ؟

 برای عوامل برگزاری 
هیأت برنامه های خاصی 

دارید؟
عالوه بر جلسات هیأت امنای هیأت رزمندگان 
اسالم که بصورت منظم و فصلی برگزار می 
شود جلسات  توجیهی  و آموزش  و معرفتی  
را در  آستانه ماه  محرم و ماه مبارک رمضان 

برای خادمان هیأت برگزار می نمائیم .

 چقدر در هیأت به 
مسائل روز توجه دارید؟

اصالً هیأت یعنی بیداری و بصیرت . به قول 
استاد مطهری )ره( رسالت هیأت شناساندن  
حسین زمان و در مقابل  یزیدیان و شمر 
کالم  با  هیأت  سازی  فضا  است.  زمانه 
حضرت امام )ره( و رهبر حکیم انقالب ، با 
تمثال شهدا بویژه شهدای مدافع حرم که 
مسئله روز است و درخواست از سخنرانان 
برای زدن نمك مسائل  و مداحان هیأت 
سیاسی روز در داخل روضه وظیفه و رسالت 
ماست که بحمد اهلل انجام شده و می شود و 
این تفکر به برکت هیأت رزمندگان اسالم به 

دیگر هیئات نیز تسری یافته است.
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در این شماره ماهنامه گفت گویی داشته ایم با حاج مهدی خادم آذریان؛ مداح هیأت رزمندگان تبریز که در ادامه می خوانید:

 لطفا شرحی از سوابق خود 
بفرمایید؛ مداحی را از چه 

زمانی آغاز کردید؟
در  متولد 1336  آذریان  بنده مهدی خادم 
تبریز، نظامی بازنشسته هستم. مداحی را از 
8 سالگی شروع کردم البته در ابتدا با قرائت 
قرآن و بعضی مواقع شعر خوانی و بعدا فقط 
مداحی کرده ام و در حال حاضر ضمن اینکه 
افتخار نوکری اهل بیت )علیهم السالم( را دارم 
مسئولیت 2هیأت بزرگ تبریز را نیز داراهستم.

 از چه اساتیدی در این زمینه 
استفاده کردید؟

با توجه به اینکه درآن زمان به صورت امروز 
جلسات آموزش مداحی نبود بنده با حضور در 
مجالس مداحان پیشکسوت آن زمان تلمذ کرده 

و از محضر بزرگان این حوزه استفاده کردم.

 چه نکاتی را برای یک 
مداحی خوب الزم می دانید؟

به نظرم اطالعات مذهبی و استفاده از مطالب 
پرمحتوا و قابل استفاده برای مستمعین از 

نکات الزم برای مداحی است.
 خود مداح چه شرایطی را 

باید دارا باشد؟
خود مداح در درجه اول باید تدین ، تقوا و 
معنویت باالیی داشته و باید خود عامل به 
احکام شرع باشد و در انجام واجبات و ترک 

محرمات خیلی کوشا باشد.

 وضعیت کالسهای آموزش 
مداحی را در استان چگونه می 

بینید؟

گفت وگوی هیأت با حاج مهدی خادم آذریان؛ مداح هیأت رزمندگان آذربایجان رشقی

مداح در درجه اول باید تدین،
 تقوا و معنویت باالیی داشته باشد
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مردم  عمومی  اقبال  به  توجه  با  الحمدهلل 
نسبت به مداحی و جایگاهی که به برکت 
نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران مداحی 
در حال حاضر پیدا کرده است و همچنین با 
تالش و اهتمامی که سازمان بسیج مداحان در 
این زمینه انجام می دهد آموزش مداحی االن 
به صورت سازمان یافته و مدون از وضعیت 
نسبتا خوبی برخوردار است و بنده جزو اولین 
نفراتی هستم که اقدام به تشکیل کالسهای 
سازمان  در  اول  ام  کرده  استان  در  مداحی 

تبلیغات اسالمی و االن در بسیج مداحان.

 مداح های آذربایجانی چه 
ویژگی خاص و منحصر به 

فردی دارند؟
به نظر من بزرگترین ویژگی مداحان آذربایجان 
بخصوص تبریز انجام وظیفه افتخاری و نوکری 
به شرط اخالص و بدون گرفتن حتی یك 
ریال وجه است مداحان آذربایجان بصورت 
رایگان و با احساس رسالت و عشق به اهل 
بیت علیهم السالم مداحی می کنند و البته که 
سوز و حال آذری زبانها که زبانزد خاص و عام 

است فکر کنم به این خاطر باشد.

 هیأت خوب را چه هیأتی می 

دانید؟
هیأت خوب به نظرم من هیأتی است که در 
تمامی ابعاد در جهت احیاء امر آل اهلل )علیهم السالم( 
و نیز در زمینه ارتقاء معنویات و باالبردن سطح 
بینش حاضرین در جهت احکام دینی اجتماعی 
سیاسی و باال بردن سطح بصیرت مستمعین 
برنامه ریزی کرده و در کنار آموزش احکام و 
آموزش قرآن و عزاداری با دعوت از سخنرانان 
مجرب و توانا و آگاه به اولویت های زمان، سطح 
آگاهی حاضرین را در تمامی زمینه ها باال برده 
و مهمترین هدف از تشکیل هیأت حسینی که 
جاری شدن احکام دین اسالم و باالرفتن سطح 
آگاهی عبادی سیاسی مردم جامعه است را 

بتواند تحقق بخشد.

 در زمینه عملی سازی 
فرمایشات مقام معظم رهبری 

برای مداحان چه باید کرد؟
باید در جلسات برنامه ریزی کرده تا فرمایشات 
مقام عظمای والیت در زمینه مداحی را بیان 
و نسبت به عملی کردن آن فرمایشات اقدام 
عملی انجام داد. خود مداحان باید جلسات و 
کارگروههای مختلف تشکیل دهند و هر هفته 
این فرمایشات را تحلیل و راهکارهای عملی 

برای این رهنمودها پیدا کنند.

 در مداحی چقدر به مسائل 
روز توجه دارید؟

امروز در این مقطع زمانی که هجمه جبهه 
استکبار برای مقابله با اسالم ناب و ارزشهای 
واالی انسانی به راه افتاده باید مداحان که نقش 
بسزایی در باالبردن سطح آگاهی های مردم 
نسبت به مقتضیات زمان دارند توجه ویژه در 
البه الی شعرها و مطالب بیان شده داشته 
باشند. بنده چندین سال است که در جلسات 
خودم گزیده وصیتنامه های شهدا را اول قرائت 
می کنم و در مناسبتهای مختلف مسایل روز با 
برگزاری جلسات و انعقاد یادواره های مختلف 
سعی در افزایش آگاهی مستمعین خود در 
زمینه مطالب و مسایل روز و همچنین نیازهای 
جهان اسالم و مسلمانان دارم و وحدت و هم 
دلی آنها در اولویتهای امروز عالم اسالم را بیان 
کرده و ضمن گریه بر مصایب اهل بیت در بعد 
عزت و عظمت اسالم و اهل بیت مطالبی را 

همیشه عنوان می کنم.

 نکته ای دارید بفرمایید.
از شما که در این ماهنامه وزین تالش می 
کنید تشکر می کنم و خواهش دارم سهم 
استانها را در این مجله بیشتر کنید ایران فقط 

تهران نیست.

  تصاوير مراسم در هيأت رزمندگان اسالم، آذربايجان شرقی
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عملیات رمضان از زبان حاج محمد کوثری

صــدام پــس از اشــغال خرمشــهر و بــه بهانــه حملــه سراســری اســراییل بــه جنــوب لبنــان، قصــد داشــت جنــگ را خاتمــه داده 
و امتیــاز خرمشــهر را بــرای خــود نگــه دارد،از ســوی دیگــر فرماندهــان ایرانــی بــا اطــالع از ایــن قصــد بــر آن شــدند تــا بــا فتــح 
منطقــه ای از خــاک عــراق و گرفتــن امتیــاز اراضــی، پایــان عادالنــه ای بــه جنــگ بدهند،بــه این ترتیــب عملیــات »رمضــان« در چهار 
محــور و پنــج مرحلــه از ســوی فرماندهــان ســپاه پاســداران انقــالب اســالمی و ارتــش جمهــوری اســالمی ایــران طراحــی گردیــد، تــا 
بــا عبــور از خــط مــرز بین المللــی، یــك زمیــن مثلــث شــکل بــه وســعت 1600 کیلومتــر مربــع تصــرف شــود،.این منطقــه از شــمال 
بــه »کوشــك« و »طالییــه« و پاســگاه های مــرزی در جنــوب هویــزه و حاشــیه جنوبــی »هورالهویــزه« و از غــرب بــه رودخانــه ارونــد 
ـ در نقطــه تالقــی دجلــه و فــرات بــه نــام القرنــه ـ تــا شــلمچه در غــرب خرمشــهر و از شــرق بــه خــط مــرزی شــمالی ـ جنوبــی و 
از کوشــك تــا شــلمچه منتهــی می شــد. مهندســی عــراق درمنطقــه شــمال غربــی »بصــره« و »تنومــه« خطــوط پدافنــدی عــراق را 
بــا ســاخت یــك کانــال بــه طــول 30 و عــرض 1 کیلومتــرـ کــه مختــص پــرورش ماهی بــودـ  بــا پمپــاژ آب و احــداث موانــع و کمین 
و ســنگرهای تیربــار بــه عنــوان مانعــی اساســی و بازدارنــده از حمــالت احتمالــی نیروهــای ایرانــی بــه ســوی بصــره تــدارک دیــده 
بودند.همچنیــن در قســمت جنوبــی منطقــهـ  روبــروی شــلمچهـ  آب رهــا شــده بــود تــا از هرگونــه تــردد نیروهــای زرهــی و پیــاده، 
عمــال ممانعــت بــه عمــل آید،ســرانجام عملیــات رمضــان در شــب 21 مــاه مبــارک رمضــان و ســالروز شــهادت امــام علــی )علیــه الســالم( 
در ســاعت 21 و 30 دقیقــه شــامگاه 23 تیــر 1361 بــا رمــز »یــا صاحــب الزمــان ادرکنــی« در منطقــه عملیاتــی شــلمچه در شــرق 
بصــره آغــاز شــد. در ایــن حملــه 10 تیــپ از ســپاه و دو لشــکر از نیــروی زمینــی ارتــش حضــور داشــتند کــه تحــت امــر 4 قــرارگاه 
عملیاتــی کار می کردنــد،در همیــن زمینــه گفــت و گویــی داشــتیم بــا حــاج محمــد کوثــری از فرماندهــان ســپاه پاســداران در دوران 

جنــگ کــه در ادامــه مــی خوانیــد:

قصد داشتمی دمشن را  از  مرز های خود، دور کنمی
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 : توضیحاتی درباره 
عملیات رمضان بفرمایید

عملیات رمضان در سال 61 اواخر تیر و اوائل 
مرداد در منطقه شرق بصره انجام شد و باید 
بگوییم بعد از عملیات آزاد سازی خرمشهر 
این چنین شد که یك ترفند آمریکایی و 
آن  و  زدند  ما  با جنگ  رابطه  در  اروپایی 
حمله رژیم اشغالگر قدس به لبنان بود که از 
جنوب تا پایتخت لبنان یعنی بیروت مورد 
حمله صهیونیست ها قرار گرفت که فکر و 
ذهن فرماندهان و مسئولین ما را مشغول به 

خود کرد.
عملیات رمضان در چنین حال و هوایی دنبال 
شد، فاصله ای بین عملیات بیت المقدس و 
رمضان افتاد که نیروهای مهندسی ارتش 
بعث عراق فرصت کردند با نظرات کارشناسان 
آنها  به  که  استکباری  کشورهای  نظامی 
مشورت می دادند منطقه شرق بصره را برای 
دفاع آماده کردند. توانستند موانع دفاعی را 
طراحی کنند که پیچیده گی هایی در زمین 
هموار با موانع و خاکریزهای فشرده مثلثی 

شکل ایجاد کردند.
شناسایی  شد  موجب  دفاعی  موانع  این 

کند  مشکل  دچار  را  اطالعاتی  نیروهای 
این عملیات موفقیت هایی در جهت انهدام 
عراق  بعث  ارتش  های  یگان  و  تجهیزات 
نفربر  تانك و  از 1000  پیدا کرد و بیش 
که  این جهت  از  ولی  شد  منهدم  عراقی 
منطقه دارای پیچیدگی خاص بود در جهت 
رسیدن به اهداف مشکالتی برای رزمندگان 

به وجود آمد.
تجهیزات  انهدام  نظر  از  رمضان  عملیات 
دشمن نتیجه بخش بود اما از این نظر که 
و در آن مستقر  آزاد کنند  را  آن منطقه 

بشوند به نتیجه نرسید.
ضربه  مرحله   5 در  رمضان  عملیات  در 
و  شد  وارد  عراق  بعث  رژیم  به  مهلکی 
توانستیم حدود 40 کیلومتر مربع از زمین 
شرق بصره را در اختیار خود نگاه داریم و 
عملیات با گرفتن غنیمت و انهدام تجهیزات 

یگان های ارتش بعث عراق پایان یافت.
از  این عملیات در حدود 90 کیلومتر  در 
منطقه وسیع شلمچه تا کوشك اکثرا یگان 
های رزم ارتش و سپاه حضور داشتند و ارتش 
بعث عراق هم با اکثر یگان ها شرکت داشت.

 : دستاورد عملیات 

رمضان چه بود آیا راضی 
کننده بود؟

عملیات رمضان به اهداف خود نرسید ولی 
توانستیم با انهدام برخی یگان های ارتش 
بعث عراق ضربه بسیار سنگینی بر پیکره 

آنها وارد کنیم.
 :با توجه به بحث حمله 

به لبنان، این عملیات چه 
تاثیری در فضای بین المللی 

گذاشت؟
اگر به اهداف مشخص شده در نقشه دست 
مناطق  توانستیم  می  و  کردیم  می  پیدا 
آزاد شده را حفظ و نگه داری کنیم، اثرات 
بیشتری داشت ولی در حد انهدام نیرو و 

تجهیزات اثرات خود را داشت.

 : تلفات کشورمان در این 
عملیات چگونه بود؟

ما قصد داشتیم دشمن را از مرزهای خود دور 
کنیم و یك حالت تهاجمی داشتیم و اقدام 
کننده بودیم، لذا همیشه دست برتر با ما بود. 
تلفات ما از نظر تجهیزات و نیروی انسانی به 

مراتب کمتر از ارتش بعث عراق بود.
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روزه سرچشـمه تـقوا
َِّذیَن ِمن َقْبلُِکْم لََعلَُّکْم تَتَُّقوَن َیاُم َکَما ُکِتَب َعلَی ال َِّذیَن آَمُنواْ ُکِتَب َعلَْیُکُم الصِّ یَا أَیَُّها ال

َِّذیَن یُِطیُقونَُه ٌة مِّْن أَیَّاٍم أَُخَر َوَعلَی ال ْعُدوَداٍت َفَمن َکاَن ِمنُکم مَِّریًضا أَْو َعلَی َسَفٍر َفِعدَّ  أَیَّاًما مَّ
َُّکْم إِن ُکنُتْم تَْعلَُموَن َُّه َوأَن تَُصوُمواْ َخْیٌر ل َع َخْیًرا َفُهَو َخْیٌر ل فِْدیٌَة َطَعاُم ِمْسِکیٍن َفَمن تََطوَّ
ِّلنَّاِس َوبَیَِّناٍت مَِّن الُْهَدی َوالُْفْرَقاِن َفَمن َشِهَد َِّذَي أُنِزَل فِیِه الُْقْرآُن ُهًدی ل  َشْهُر َرَمَضاَن ال
ٌة مِّْن أَیَّاٍم أَُخَر یُِریُد اهللُّ بُِکُم الُْیْسَر ْهَر َفلَْیُصْمُه َوَمن َکاَن َمِریًضا أَْو َعلَی َسَفٍر َفِعدَّ  ِمنُکُم الشَّ

َة َولُِتَکبُِّرواْ اهللَّ َعلَی َما َهَداُکْم َولََعلَُّکْم تَْشُکُروَن  َوالَ یُِریُد بُِکُم الُْعْسَر َولُِتْکِمُلواْ الِْعدَّ
 سوره البقرة آیه 185

 ای کسانی که ایمان آورده اید ، روزه 
داشتن بر شما مقرر شد ، همچنان که بر 
کسانی که پیش از شما بوده اند مقرر شده 

بود ، تا پرهیزگار شوید
 روزهایی معدود هر کس که از شما بیمار 
یا در سفر باشد ، به همان ، تعداداز روزهای 
دیگر روزه بدارد و آنان که توانایی آن ندارند 
، هر روز را به اطعام مسکینی باز خرند و 

برایش   ، بیفزاید  آن  در  رغبت  به  که  هر 
بهتراست و اگر می خواهید بدانید ، بهتر آن 

است که خود روزه بدارید
 ماه رمضان ، که در آن برای راهنمایی 
مردم و بیان راه روشن هدایت و، جداساختن 
حق از باطل ، قرآن نازل شده است پس هر 
کس که این ماه را دریابد ، باید که در آن 
روزه بدارد و هر کس که بیمار یا در سفر 

باشد ، به همان تعداد از روزهای دیگر خدا 
برای شما خواستار آسایش است نه سختی 
وباید که آن شمار را کامل سازید و خدا را 
بدان سبب که راهنماییتان کرده است به 

بزرگی یاد کنید و سپاس گویید.

از  یکی  بیان  به  آیات مورد بحث  این  در 
احکام که از مهمترین عبادات محسوب می 
پردازد و آن روزه است ، و با همان لحن 
تأکید آمیز گذشته می گوید: “ای کسانی 
که ایمان آورده اید روزه بر شما نوشته شده 
است آنگونه که بر امتهائی که قبل از شما 
بودند نوشته شده بود” )یا ایها الذین آمنوا 
کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین 

من قبلکم (
انسانساز  عبادت  این  فلسفه  بالفاصله  و 
و تربیت آفرین را در یك جمله کوتاه اما 
بسیار پرمحتوا چنین بیان می کند:” شاید 
پرهیزکار شوید” )لعلکم تتقون(آری روزه 
چنانکه شرح آن خواهد آمد عامل مؤ ثری 
است برای پرورش روح تقوا و پرهیزگاری در 

تمام زمینه ها و همه ابعاد.
از آنجا که انجام این عبادت با محرومیت از 
لذائذ مادی و مشکالتی مخصوصا در فصل 
تابستان همراه است تعبیرات مختلفی در 
آیه فوق به کار رفته که روح انسان را برای 

پذیرش   این حکم آماده سازد.
نخست با خطاب یا ایها الذین آمنوا: ای مؤ 

منان !
سپس بیان این حقیقت که روزه اختصاص 
به شما ندارد، بلکه در امتهای پیشین نیز 

بوده است .
و سرانجام بیان فلسفه آن و اینکه اثرات پربار 
این فریضه الهی صددرصد عائد خود شما 
می شود، آن را یك موضوع دوست داشتنی 

و گوارا می سازد.
در حدیثی از امام صادق نقل شد که فرمود: 

برگی از تفاسری
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لذة ما فی النداء ازال تعب العبادة و العناء!: 
“لذت خطاب “یا ایها الذین آمنوا” آنچنان 
است که سختی و مشقت این عبادت را از 

بین برده است !.”
در آیه بعد برای اینکه باز از سنگینی روزه 
این  را در  کاسته شود چند دستور دیگر 

زمینه بیان می فرماید نخست می گوید:
“چند روز معدودی را باید روزه بدارید” )ایاما 

معدودات(
چنان نیست که مجبور باشید تمام سال 
یا قسمت مهمی از آن را روزه بگیرید بلکه 
روزه تنها بخش کوچکی از آن را اشغال می 

کند.
دیگر اینکه : کسانی که از شما بیمار یا مسافر 
باشند و روزه گرفتن برای آنها مشقت داشته 
باید روزهای  و  این حکم معافند  از  باشد 
دیگری را بجای آن روزه بگیرند )فمن کان 
منکم مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر(
سوم “کسانی که با نهایت زحمت باید روزه 
بگیرند )مانند پیرمردان و پیر زنان و بیماران 
مزمن که بهبودی برای آنها نیست ( الزم 
نیست مطلقا روزه بگیرند، بلکه باید بجای 
آن کفاره بدهند، مسکینی را اطعام کند” 
)و علی الذین یطیقونه فدیة طعام مسکین(

“و آن کس که مایل باشد بیش از این در راه 
خدا اطعام کنند برای او بهتر است “ )فمن 

تطوع خیرا فهو خیر له (
و باالخره در پایان آیه این واقعیت را بازگو 
می کند که “روزه گرفتن برای شما بهتر 
است اگر بدانید” )و ان تصوموا خیر لکم ان 

کنتم تعلمون (
گر چه بعضی خواسته اند این جمله را دلیل 
بر این بگیرند که روزه در آغاز تشریع ، واجب 
تخییری بوده و مسلمانان می توانستند روزه 
بگیرند یا بجای آن فدیه بدهند تا تدریجا 
به روزه گرفتن عادت کنند و بعد این حکم 
نسخ شده و صورت وجوب عینی پیدا کرده 

است .ولی ظاهر این است که این جمله 
تاءکید دیگری بر فلسفه روزه است و اینکه 
این عبادت همانند سایر عبادات چیزی بر 
جاه و جالل خدا نمی افزاید بلکه تمام سود 

و فائده آن عائد عبادت کنندگان می شود.
شاهد این سخن تعبیرهای مشابه آن است 
که در آیات دیگر قرآن به چشم می خورد، 
مانند ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون که 
بعد از حکم وجوب نماز جمعه ذکر شده 

است) سوره جمعه آیه 9(
و در سوره عنکبوت می خوانیم : و ابراهیم اذ 
قال لقومه اعبدوا اهلل و اتقوه ذلکم خیر لکم 
ان کنتم تعلمون : “او به بت پرستان گفت 
: خدا را پرستش کنید و از او بپرهیزید، این 

برای شما بهتر است اگر بدانید.
و به این ترتیب روشن می شود که جمله 
“ان تصوموا خیر لکم “ خطاب به همه روزه 

داران است نه گروه خاصی از آنها.
آخرین آیه مورد بحث زمان روزه و قسمتی 
از احکام و فلسفه های آن را شرح می دهد 
نخست می گوید: “آن چند روز معدود را که 
باید روزه بدارید ماه رمضان است “ )شهر 

رمضان(
همان ماهی که قرآن در آن نازل شده )الذی 

انزل فیه القرآن(
همان قرآنی که مایه هدایت مردم ، و دارای 
نشانه های هدایت ، و معیارهای سنجش 
حق و باطل است )هدی للناس و بینات من 

الهدی و الفرقان(
سپس بار دیگر حکم مسافران و بیماران را 
به عنوان تأکید بازگو کرده می گوید: کسانی 
که در ماه رمضان در حضر باشند باید روزه 
بگیرند، اما آنها که بیمار یا مسافرند روزهای 
دیگری را بجای آن روزه می گیرند )فمن 
شهدمنکم الشهر فلیصمه و من کان مریضا 

او علی سفر فعدة من ایام اخر(. 
تکرار حکم مسافر و بیمار در این آیه و آیه 

قبل ممکن است از این نظر باشد که بعضی 
کار  مطلقا  روزه  خوردن  اینکه  گمان  به 
خوبی نیست به هنگام بیماری و سفر اصرار 
داشته باشند روزه بگیرند، لذا قرآن با تکرار 
این حکم می خواهد به مسلمانان بفهماند 
همانگونه که روزه گرفتن برای افراد سالم 
یك فریضه الهی است افطار کردن هم برای 
بیماران و مسافران یك فرمان الهی می باشد 

که مخالفت با آن گناه است.
در قسمت آخر آیه بار دیگر به فلسفه تشریع 
روزه پرداخته می گوید: “خداوند راحتی شما 
را می خواهد و زحمت شما را نمی خواهد” 

)یرید اهلل بکم الیسر و ال یرید بکم العسر(
اشاره به اینکه روزه داشتن گرچه در ظاهر 
اما  است  و محدودیت  یکنوع سختگیری 
می  انسان  آسایش  و  راحتی  سرانجامش 
باشد، هم از نظر معنوی و هم از لحاظ مادی

نیز  نکته  این  به  است  ممکن  این جمله 
اشاره باشد که فرمانهای الهی مانند فرمان 
حاکمان ستمگر نیست ، بلکه در مواردی که 
انجام آن مشقت شدید داشته باشد وظیفه 
آسان تری قائل می شود، لذا حکم روزه را با 
تمام اهمیتی که دارد از بیماران و مسافران 

و افراد ناتوان برداشته است .
سپس اضافه می کند: “هدف آن است که 
)و  کنید”  کامل  را  روزها  این  تعداد  شما 

لتکملوا العدة(.
در  است  انسان سالمی الزم  بر هر  یعنی 
سال یکماه روزه بدارد، چرا که برای پرورش 
جسم و جان او الزم است ، به همین دلیل 
اگر ماه رمضان بیمار یا در سفر بودید باید به 
تعداد این ایام روزه را قضا کنید تا عدد مزبور 
کامل گردد، حتی زنان حائض که از قضای 

نماز معافند از قضای روزه معاف نیستند.
و در آخرین جمله می فرماید: “تا خدا را 
به خاطر اینکه شما را هدایت کرده بزرگ 
را  او  نعمتهای  شکر  شاید  و  بشمرید، 
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بگذارید” )و لتکبروا اهلل علی ما هداکم و 
لعلکم تشکرون(.

آری شما باید به خاطر آن همه هدایتها در 
مقام تعظیم پروردگار بر آئید، و در مقابل آن 
همه نعمتها که به شما بخشیده شکرگزاری 

کنید.
را  شکرگزاری  مسأله  اینکه  توجه  قابل 
با کلمه “لعل “ آورده است ، ولی مسأله 
بزرگداشت پروردگار را به طور قاطع ذکر 
کرده ، این تفاوت تعبیر ممکن است به 
خاطر این باشد که انجام این عبادت )روزه 
( به هر حال تعظیم مقام پروردگار است ، 
اما شکر که همان صرف کردن نعمتها در 
جای خود و بهره گیری از آثار و فلسفه 
های عملی روزه است شرائطی دارد که تا 
آن شرائط حاصل نشود انجام نمی گیرد، 
و  کامل  اخالص  شرائط  آن  مهمترین  و 
شناخت حقیقت روزه و آگاهی از فلسفه 

های آن است .

 
اثرات تربیتی ، اجتماعی ، و 

بهداشتی روزه
روزه ابعاد گوناگونی دارد، و آثار فراوانی از نظر 
مادی و معنوی در وجود انسان می گذارد، 
که از همه مهمتر “بعد اخالقی “ و فلسفه 

تربیتی آن است.
از فوائد مهم روزه این است که روح انسان را 
“تلطیف “، و اراده انسان را “قوی “، و غرائز او 

را “تعدیل “ می کند .
روزه دار باید در حال روزه با وجود گرسنگی 
لذت  و همچنین  و آب  غذا  از  تشنگی  و 
جنسی چشم بپوشد، و عمال ثابت کند که 
او همچون حیوان در بند اصطبل و علف 
نیست ، او می تواند زمام نفس سرکش را 
به دست گیرد، و بر هوسها و شهوات خود 

مسلط گردد.
در حقیقت بزرگترین فلسفه روزه همین اثر 
روحانی و معنوی آن است ، انسانی که انواع 

غذاها و نوشابه ها در اختیار دارد و هر لحظه 
تشنه و گرسنه شد به سراغ آن می رود، 
همانند درختانی است که در پناه دیوارهای 
این درختان  رویند،  نهرها می  بر لب  باغ 
نازپرورده ، بسیار کم مقاومت و کم دوامند 
اگر چند روزی آب از پای آنها قطع شود 
پژمرده می شوند، و می خشکنداما درختانی 
که از البالی صخره ها در دل کوه ها و بیابانها 
می رویند و نوازشگر شاخه هایشان از همان 
طفولیت طوفانهای سخت ، و آفتاب سوزان ، 
و سرمای زمستان است ، و با انواع محرومیتها 
پر  و  با دوام  و  به گریبانند، محکم  دست 

استقامت و سختکوش و سخت جانند!.
روزه نیز با روح و جان انسان همین عمل را 
انجام می دهد و با محدودیتهای موقت به او 
مقاومت و قدرت اراده و توان مبارزه با حوادث 
سخت می بخشد، و چون غرائز سرکش را 
کنترل می کند بر قلب انسان نور و صفا می 
پاشد خالصه روزه انسان را از عالم حیوانیت 
ترقی داده و به جهان فرشتگان صعود می 
دهد، جمله لعلکم تتقون )باشد که پرهیزگار 

شوید( اشاره به همه این حقایق است .
و نیز حدیث معروف الصوم جنة من النار: 
 “ دوزخ  آتش  برابر  در  است  “روزه سپری 

اشاره به همین موضوع است .
در حدیث دیگری از علی )علیه السالم ( می 
خوانیم که از پیامبر )صلی اهلّل علیه و آله و 

سلم ( پرسیدند:
چه کنیم که شیطان از ما دور شود؟ فرمود: 
الصوم یسود وجهه ، و الصدقة تکسر ظهره ، 
و الحب فی اهلل و المواظبة علی العمل الصالح 
یقطع دابره ، و االستغفار یقطع وتینه : “روزه 
روی شیطان را سیاه می کند، و انفاق در راه 
خدا پشت او را می شکند، و دوست داشتن 
به خاطر خدا، و مواظبت بر عمل صالح دنباله 
او را قطع می کند، و استغفار رگ قلب او را 

می برد”!.
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قرآن و عرتت

در نهج البالغه به هنگامی که امیر مؤ منان 
علی )علیه السالم ( فلسفه عبادات را بیان 
می کند به روزه که می رسد چنین می 
 : الخلق  الخالص  ابتالء  الصیام  و  فرماید: 
“خداوند روزه را از این جهت تشریع فرموده 

که روح اخالص در مردم پرورش یابد”!.
و نیز در حدیث دیگری از پیامبر )صلی اهلّل 
علیه و آله و سلم ( می خوانیم : ان للجنة 
بابا یدعی الریان ال یدخل فیها اال الصائمون 
: “بهشت دری دارد به نام “ریان “ )سیراب 
شده ( که تنها روزه داران از آن وارد می 

شوند.
مرحوم صدوق در “معانی االخبار” در شرح 
این حدیث می نویسد انتخاب این نام برای 
این در بهشت به خاطر آن است که بیشترین 
 ، است  عطش  ناحیه  از  دار  روزه  زحمت 
هنگامی که روزه داران از این در وارد می 
شوند چنان سیراب می گردند که بعد از آن 

هرگز تشنه نخواهند شد.

اثر اجتماعی روزه
بر کسی پوشیده نیست . روزه یك درس 
مساوات و برابری در میان افراد اجتماع است 
، با انجام این دستور مذهبی ، افراد متمکن 
هم وضع گرسنگان و محرومان اجتماع را به 
طور محسوس در می یابند، و هم با صرفه 
جوئی در غذای شبانه روزی خود می توانند 

به کمك آنها بشتابند.
البته ممکن است با توصیف حال گرسنگان 
و محرومان ، سیران را متوجه حال گرسنگان 
ساخت ، ولی اگر این مسأله جنبه حسی و 
عینی به خود بگیرد اثر دیگری دارد، روزه 
به این موضوع مهم اجتماعی رنگ حسی 
امام  از  معروفی  حدیث  در  لذا  میدهد، 
صادق )علیه السالم ( نقل شده که “هشام 
بن حکم “ از علت تشریع روزه پرسید، امام 
)علیه السالم ( فرمود: انما فرض اهلل الصیام 

لیستوی به الغنی و الفقیر و ذلك ان الغنی 
لم یکن لیجد مس الجوع فیرحم الفقیر، و 
ان الغنی کلما اراد شیئا قدر علیه ، فاراد اهلل 
تعالی ان یسوی بین خلقه ، و ان یذیق الغنی 
مس الجوع و االلم ، لیرق علی الضعیف و 
یرحم الجائع : )“روزه به این دلیل واجب شده 
است که میان فقیر و غنی مساوات بر قرار 
گردد، و این به خاطر آن است که غنی طعم 
گرسنگی را بچشد و نسبت به فقیر ادای حق 
کند، چرا که اغنیاء معموال هر چه را بخواهند 
برای آنها فراهم است ، خدا می خواهد میان 
بندگان خود مساوات باشد، و طعم گرسنگی 
و درد و رنج را به اغنیاء بچشاند تا به ضعیفان 

و گرسنگان رحم کنند(.
راستی اگر کشورهای ثروتمند جهان چند 
روز را در سال روزه بدارند و طعم گرسنگی 
را بچشند باز هم این همه گرسنه در جهان 

وجود خواهد داشت ؟!

اثر بهداشتی و درمانی روزه
در طب امروز و همچنین طب قدیم ، اثر 
انواع  درمان  در   “ “امساک  معجزآسای 
بیماریها به ثبوت رسیده و قابل انکار نیست 
، کمتر طبیبی است که در نوشته های خود 
اشاره ای به این حقیقت نکرده باشد، زیرا 
می دانیم عامل بسیاری از بیماریها زیاده 
 ، است  مختلف  غذاهای  خوردن  در  روی 
به صورت  نشده  اضافی جذب  مواد  چون 
چربی های مزاحم در نقاط مختلف بدن ، یا 
چربی و قند اضافی در خون باقی می ماند، 
این مواد اضافی در البالی عضالت بدن در 
واقع لجنزارهای متعفنی برای پرورش انواع 
میکربهای بیماریهای عفونی است ، و در این 
حال بهترین راه برای مبارزه با این بیماریها 
نابود کردن این لجنزارها از طریق امساک و 

روزه است !.
روزه زباله ها و مواد اضافی و جذب نشده بدن 

را می سوزاند، و در واقع بدن را “خانه تکانی 
“ می کند. بعالوه یك نوع استراحت قابل 
مالحظه برای دستگاه های گوارشی و عامل 
مؤ ثری برای سرویس کردن آنها است ، و 
با توجه به اینکه این دستگاه از حساسترین 
دستگاه های بدن است و در تمام سال به 
طور دائم مشغول کار است ، این استراحت 

برای آنها نهایت لزوم را دارد.
بدیهی است شخص روزه دار طبق دستور 
اسالم به هنگام “افطار” و “سحور” نباید در 
غذا افراط و زیاده روی کند، تا از این اثر 
بهداشتی نتیجه کامل بگیرد، در غیر این 

صورت ممکن است نتیجه بر عکس شود.
“الکسی سوفورین “ دانشمند روسی در کتاب 
خود می نویسد:“درمان از طریق روزه فائده 
ویژه ای برای درمان کم خونی ، ضعف روده 
ها التهاب بسیط و مزمن ، دملهای خارجی 
و داخلی ، سل ،  اسکلیروز، روماتیسم نقرس 
النساء، خراز  ، عرق  نوراستنی  ، استسقاء، 
)ریختگی پوست (، بیماریهای چشم ، مرض 
قند، بیماریهای جلدی ، بیماریهای کلیه ، 

کبد و بیماریهای دیگر دارد.
به  اختصاص  امساک  طریق  از  معالجه 
بیماریهائی  بلکه  ندارد،  فوق  بیماریهای 
و  انسان است  به اصول جسم  که مربوط 
همانند:  شده  آمیخته  جسم  سلولهای  با 
سرطان سفلیس ، سل و طاعون را نیز شفا 

می بخشد”!.
در حدیث معروفی پیغمبر )صلی اهلّل علیه 
و آله و سلم ( اسالم می فرماید: “صوموا 

تصحوا:” “روزه بگیرید تا سالم شوید.
و در حدیث معروف دیگر نیز از پیغمبر )صلی 
اهلّل علیه و آله و سلم ( رسیده است “المعدة 
بیت کل داء و الحمیة راس کل دواء”: “معده 
خانه تمام دردها است و امساک باالترین 

داروها”! )بحار االنوار جلد 14 قدیم(.
برگرفته از تفاسیر نمونه و المیزان
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 رییس سازمان دارالقرآن کریم در گفت  وگو با هیأت:

آمادگی دارمی از نظر محتوا و استاد 

هیأهتا را پشتیباین کنمی

در آستانه ماه مبارک رمضان گفت و گویی داشتیم با مهدی قره شیخ لو رییس سازمان 
دارالقرآن کریم و از آخرین تحوالت و ضعیت قرآنی کشور از او سوال کردیم. متن این 

گفت و گو را در ادامه می خوانید:

 : لطفا شرحی از  شروع 
فعالیتهای قرآنی تان بفرمایید.

مهدی قره شیخ لو هستم متولد 30 شهریور 
1347 در منطقه امام زاده حسن جنوب 
غرب تهران ، دوران تحصیل در همان منطقه 
سپری شد و تحصیالت عالی علوم حدیث را 
در دانشگاه تهران سپری کردم و از آن به 

بعد که در کار اجرایی قرار گرفتم از درس و 
بحث جدا شدم.

تقریبا از سن 12 سالگی وارد جلسات قرآن 
شدم و از همان ایام جذب کارهای قرآنی 
شاگردی خدمت  توفیق  کنون  تا  و  شده 
به  زمان جنگ هم  در  ام.  داشته  را  قرآن 
عنوان نیروی فرهنگی و قرآنی و هم نیروی 

رزمی در جبهه حضور داشته ام. برای کار 
قرآنی چندین سفر هم به کشورهای خارجی 
داشته ام و از جمله در سفر حج همراه کاروان 

قرآنی کشور بوده ام.
از سال 66 کار قرآنی را در سازمان تبلیغات 
آن سال 73  از  بعد  و  آغاز کردم  اسالمی 
علوم  واحد  دانشگاهی  جهاد  دارالقرآن  به 
پزشکی ایران رفتم و از سال 75 در کمیته 
اسالمی  تبلیغات  هماهنگی  قرآن شورای 
فعالیت داشته ام و از سال 82 تا کنون در 
قرآنی  فعالیت  مشغول  دارالقرآن  سازمان 

هستم.

 :به صورت حرفه ای 
از چه زمانی و چگونه وارد 

فعالیت قرآنی شدید؟
در سن 12 سالگی وقتی در ایام محرم در 
حال عبور از کوچه بودم، صدای قرآن هیأت 
مرا به خود جذب کرد و به آن جلسه مراجعه 
و در آن شرکت کردم که استاد جلسه آقای 

توپچی بود.
همان جلسه باعث عالقه مندی و حضور 
مستمر من در جلسات شد و بعد از آن با 
جلسات آقای خدام حسینی آشنا شدم و 
روانخوانی،  روخوانی،  مراحل  و  دادم  ادامه 
تجوید، صوت و قرائت قرآن کریم را پشت 

سر گذاشتم.
اساتید اصلی من در شروع آقای توپچی و بعد 
از آن به خدمت آقای استاد خدام حسینی 
رسیدم و در جنب این دو نفر از مرحوم استاد 
اربابی، مرحوم غفاری ، استاد موسوی و استاد 
حاجی شریف به صورت مقطعی بهره مند 

شدم.

 : دالیل موفقیت شما در 
برنامه های قرآنی چه بود؟

ریشه اش به توفیقات الهی و مقدرات الهی 
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باز می گردد و در طول این مقدرات الهی 
،اساتید خوب هم موثر بوده اند و این که در 
سن نوجوانی وارد این عرصه شدیم که زمینه 
یادگیری بیشتر است. از سوی دیگر پذیرش 

جامعه و تشویق اطرافیان هم موثر بود.

 :با توجه به این
 که شما شاگرد آقای خدام 

حسینی بودید کالسهای ایشان 
چقدر در تربیت نیروهای 

قرآنی نقش داشت و چه مقدار 
شما توانسته اید این گونه عمل 

کنید؟
آقای خدام حسینی هم مسئولیت اداری در 
کشور داشتند و مسئول دارالقرآن بودند و 
هم در کنارش در قالب استاد قرآن جلسات 
آموزشی داشتند و این موضوع باعث شد 
تاثیرات خوبی در حوزه قرآن کشور بگذارند. 
خیلی از قرآنیان فعال خود را مدیون ایشان 

می دانند.
از دهه 60 که دارالقرآن شروع به کار کرد 
تربیت  آن  اساسی  ماموریت های  از  یکی 
نیروی انسانی و کادر سازی بود و بسیاری 
از فعاالن قرآنی کشور در این دوره ها تربیت 
شده اند و این فعالیت ها همچنان در سازمان 
دارالقران ادامه دارد و بیشترین دوره های 
تربیت معلم قرآن در این سازمان در رشته 
های روخوانی،مفاهیم، حفظ و قرائت برگزار 
نفر در   می شود. و سالیانه حدود 8 هزار 
سطح کشور در دوره های تخصصی شرکت 
می کنند و یکی از کارهای اصلی ما همین 

تربیت معلم و کادرسازی در کشور است.

 :اقدامات اصلی سازمان 
برای ترویج فرهنگ قرآنی 

چیست؟

سه ماموریت اصلی بر اساس اساسنامه ای که 
به تایید مقام معظم رهبری هم رسیده است، 
داریم که یکی بحث توسعه و آموزش های 
عمومی و تخصصی قرآن و دومی ساماندهی 
مشارکتهای مردمی و سوم نظارت بر چاپ و 
نشر قرآن کریم است که این سه ماموریت 
با عنوان قرآنی تصریح شده است و با توجه 
به این که زیر مجموعه سازمان تبلیغات 
اسالمی هستیم نسبت به انجام ماموریت 
های فرهنگی محول شده به این سازمان هم 

فعالیت داریم.
امسال 10 سرفصل اصلی و 60 برنامه فرعی 
دایره  گستردگی  دهنده  نشان  که  داریم 
فعالیتهای سازمان دارالقران است و در بخش 
فرهنگ قرآن از 5 سال قبل احساس کردیم 
که نوع فعالیتهای قرآنی در کشور نیاز به 
تغییر و تحول دارد و از آن شکل قبل باید 
فاصله گرفت و بحث محتوایی قرآن که در 
زندگی کاربرد داشته باشد را بیشتر کنیم و 

اقداماتی در این خصوص داشته ایم.
انقالب  معظم  رهبر  که  زمانی  از  ویژه  به 
بحث سبك زندگی اسالمی را مطرح کردند 
ما روی این موضوع مطالعه کردیم و گروه 
های کارشناسی تشکیل دادیم و یك سند 
تدوین  سازمان  برای  ساله   10 راهبردی 
بحث  و  آموزش  کار  آن  کردیم که محور 
تربیت است تا کلیه خروجی سازمان دارای 

مهارتهای تربیتی و اخالقی باشند.
امیدواریم با استفاده از تجربه افراد صاحب 
نظر در این حوزه بتوانیم به یك سیستم 
کالسیك دست پیدا کنیم و در حال حاضر 
بحث کارگاه های مهارت زندگی قرآنی و 
تولیدات قرآنی در این حوزه و مسائل معنایی 
قرانی مطرح هست و البته هنوز با نقطه 

مطلوب فاصله داریم.

 : در هیأت های مذهبی 

برای ترویج قرآن چه باید کرد 
و پیشنهاد شما برای هیأت 

رزمندگان اسالم چیست؟
ما ظرفیتهای مختلفی در کشور داریم که اگر 
با موضوعات قرآن همراه شوند باعث تحول 
در کشور می شود که یکی از این ظرفیت ها 
هیأت های مذهبی هستند که ریشه مردمی 

دارند و در کشور گسترده هستند.
بعضی از این هیأت ها مانند هیأت رزمندگان 
تعدد خوبی در سطح کشور دارند و مخاطب 
قابل توجهی را جذب کرده اند.بعضی دیگر از 
هیأت ها در سطح محلی و خانوادگی محدود 

هستند.
سازمان دارالقرآن از 2 سال پیش با معاونت 
وارد  اسالمی  تبلیغات  سازمان  فرهنگی 
صورت  به  قرآن  موضوع  شدکه  مذاکره 
و  پیگیری شود  ها  در هیأت  تر  گسترده 
همان روش های سابق و سنت قرآن خواندن 

جمعی اول جلسات را احیا کنیم.
هیأت هایی مانند هیأت رزمندگان اسالم در 
الگو سازی می توانند نقش به سزایی داشته 
باشند چرا که تریبون خوبی در اختیار دارند 
و سازمان دارالقرآن آمادگی دارد که همکاری 
نزدیك تری با هیأت رزمندگان اسالم داشته 
های  هیأت  در  را  قرآن  موضوع  تا  باشد 

مذهبی پر رنگ تر کنیم.
یك  و  دارد  وجود  انگیزه  این  واقع  در 

اعتبارات خوبی برای حوزه قرآن 
اختصاص نمی یابد و یا اگر چیزی 
مصوب می شود از سر و ته آن می 

زنند و آنچه می ماند عدد قابل توجهی 
نیست به عنوان مثال سال 94 دویست 
میلیارد تومان مصوبه مجلس بوده که 
دولت برای کارهای قرآنی بدهد، جالب 
است که از این بودجه در سال 94 یک 

ریال هم پرداخت نشد 



ماهنامه فرهنگي - مذهبی هيأت رزمندگان اسالم

شماره 113  خــرداد95   رمـضـان 641437

مذهبی  های  هیأت  شورای  با  هماهنگی 
کرده ایم و فکر می کنم اگر خود هیأت های 
مذهبی به شکل جدی تری این موضوع را 
پیگیری کنند با سرعت بیشتری در کشور 

انجام می شود.
برگزاری  آمادگی  کریم  دارالقران  سازمان 
جلسات تخصصی در این زمینه با مسئولین 
برنامه  دارد که  را  اسالم  رزمندگان  هیأت 
های قرآنی که دارند، پر رنگ تر و با کیفیت 

باالتری انجام شود.

 : فکر می کنید دلیل 
اینکه دیگر هیأت های مذهبی 

سبک سنتی خود را در مجالس 
قرآن خوانی ندارند، چیست و 
چگونه می توان این فعالیتها را 

احیا کرد؟ 
مسئولین هیأت ها باید دقت بیشتری در 
این بخش داشته باشند و اگر در بیانات مقام 
معظم رهبری توجه کنید خیلی روی این 
قضیه حساسیت دارند و نسبت به هیأتها این 
سفارش را کرده اند که »این دمی هم که  
شما می گیرید می تواند ریشه قرآنی داشته 
باشد« می توانند از شعارهای قرآنی برای دم 

های سینه زنی استفاده کنند.
ما به عنوان سازمان تخصصی این آمادگی 
را  هیأتها  استاد  و  محتوا  نظر  از  داریم  را 

پشتیبانی کنیم.
از نظر اسالم دو ثقل گران بها قرآن و اهل 
بیت هستند، حاال برخی قرآنی ها با اهل بیت 
کار ندارند و برخی از هیأتی ها با قرآن مانوس 

نیستند. باید این دو به هم متصل شوند.
ما به شورای هیأتهای مذهبی اعالم آمادگی 
کردیم و ظرفیتهایمان را گفته ایم و امیدواریم 
جدی تر پیگیری کنند تا این سنت قرآنی در 

هیأتهای مذهبی دوباره احیا شود.
آمادگی داریم از لحاظ محتوایی کمك کنیم 
تا در هیأتها مجالس قرائت و تفسیر قرآن 

مانند گذشته شکل بگیرد و یا تقویت شود.

 : برای حمایت از فعاالن و 
طرح های قرآنی چه اقداماتی 

دارید؟
سیستم سازمان به این نحو است که زیر 
مجموعه اداری را کمتر درگیر کار اجرایی 
می کنیم و بیتشر تالشمان این است که 
مردمی  قرآنی  های  مجموعه  به  را  کارها 
واگذار کنیم و سازمان دارالقرآن هزینه آن 
را پرداخت کند هرچند که بضاعت مالی 

سازمان باال نیست.
اعتبارات خوبی برای حوزه قرآن اختصاص 
نمی یابد و یا اگر چیزی مصوب می شود از 
سر و ته آن می زنند و آنچه می ماند عدد 
قابل توجهی نیست به عنوان مثال سال 94 
دویست میلیارد تومان مصوبه مجلس بوده 
که دولت برای کارهای قرآنی بدهد، جالب 
است که از این بودجه در سال 94 یك ریال 
هم پرداخت نشد و در سال 93 چهل و پنج 
درصد از این بخش بودجه پرداخت شد البته 
گفتنی است که این بخش از مصوبه بودجه 
جدا از بودجه سازمانی است که البته همان 

بودجه سازمانی هم عدد قابل توجهی نیست 
که به فعالیتهای قرآنی آسیب می زند. 

الزم است مسئولین کشور برای موضوعات 
قرآنی جدی تر به میدان بیایند، در کشور 
برای سینما، تئاتر و ورزش چقدر سرمایه 
چقدر؟  قرآن  برای  و  کنیم  می  گذاری 
متاسفانه قابل مقایسه نیست تا اینگونه باشد 

به نتیجه مطلوب نمی رسیم.
وقتی بحث می شود می گویند قرآن باید 
ولی  داریم  قبول  ما هم  که  باشد  مردمی 
باالخره نظام و حاکمیت هم سهمی دارد. 
آنها سهم خود را بدهند، مردم هم سهم خود 

را می دهند.
نظام  بینم  می  اوقات  گاهی  متاسفانه 
حاکمیت آن سهم حداقلی خود را نمی دهد 
و این آسیب زا است. به هر حال تالش ما این 
است که آنچه در بضاعت داریم و برنامه هایی 
که در سال تدارک می بینم را به مجموعه 

های قرآنی مردمی بسپاریم.

 : به غیر از بحث بودجه 
در فعالیتهای قرآنی چه 

مشکلی دارید؟
جمله  از  کشور  در  ساختاری  مشکالت 
تعدد دستگاه های قرآنی، ناهماهنگی بین 
آنها ،کمبود بودجه و کمبود نیروی انسانی 
یك مسئله است. در کشور برای همه حوزه 
برای  تربیت می کنیم ولی  ها متخصص 
فعالیتهای قرآنی رشته ای نداریم. کسانی 
هم که می روند و علوم قرآنی می خوانند، 
اطالعات قرآنی دارند اما به معنای مدیریت و 

کارشناسی در فعالیتهای قرآنی نیست.
خیلی از دستگاه ها عالقه به کارهای قرآنی 
دارند و حتی تامین بودجه هم می کنند اما 
نیروی متخصص نداریم که بتواند برای آنها 
فعالیتهایی طراحی کرده و اجرا و نظارت کند.
بحث محتوای قرآنی هنوز قوام الزم ندارد 

 در کشور برای همه حوزه ها 
متخصص تربیت می کنیم ولی 
قرآنی رشته  فعالیتهای  برای 
ای نداریم. کسانی هم که می 
روند و علوم قرآنی می خوانند، 
به  اما  دارند  قرآنی  اطالعات 
کارشناسی  و  مدیریت  معنای 

در فعالیتهای قرآنی نیست.
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و متناسب با نیاز روز جامعه نیست و هنوز 
در  است.  برای دهه شصت  ما  محتواهای 
حال حاضر شرایط و نیازمندی های جوانان 
متفاوت با گذشته است و برای انجام هرکدام 

امکانات نیاز است.
اگر بخواهیم در حوزه قرآن یك تحول اتفاق 
بیافتد باید یك نگاه و بازسازی جدید در 
فعالیتهای قرآنی از لحاظ ساختار، نیروی 
انسانی، بودجه، طرح و برنامه اتفاق بیافتد که 

نیاز به برنامه ریزی دارد.
در سازمان دارالقرآن اینقدر تقاضا زیاد است 
که به خاطر همین محدودیت ها نمی توان 
پاسخگو بود، باید مسئولین کشور در حوزه 
قانونگذاری و اجرا موضوع قرآن و فرهنگ 

قرآنی را جدی بگیرند.
حضرت آقا امسال را با عنوان اقتصاد مقاومتی 
نامگذاری کرده اند و این ریشه فرهنگی و 
قرآنی دارد اگر این درست نشد اقتصاد هیچ 

وقت مقاومتی نمی شود.
اقتصاد مقاومتی یعنی این که صداقت باشد 
و کالهبرداری وجود نداشته باشد همچنین 
ترجیح منافع شخصی نباشد و این ها فرهنگ 
سازی می خواهد و اگر روی فرهنگ و اعتقادات 
مردم کار نکنیم بازار مبتنی بر صداقت و راضی 
به سود معقول نخواهیم داشت و این گونه 

اقتصاد هیچ وقت مقاومتی نمی شود.

 :راهکارهای شما برای 
پیاده سازی عملی قرآن 

چیست ؟
خود  بضاعت  حد  در  درالقرآن  سازمان 
تالش می کند راه حل های ساده، تولیدات 
محصوالت قرآنی در قالب کتاب، نرم افزار و 
دوره های آموزشی داشته باشد. بیش از 50 
دوره آموزشی تعریف کرده ایم و بیش از 60 
محصول قرآنی برای سنین مختلف تولید 
کرده ایم ولی واقعا هزینه های سنگینی دارد.

مهدهای  امروز  جامعه  معضالت  از  یکی 
مهد  هزار    18 نزدیك  که  است  کودک 
داریم که محتوای آنها دینی و قرآنی نیست. 
بیشتری  دقت  باید  های مسئول  سازمان 
بکنند تا بتوانیم گستره تولیدات را بیشتر 

کنیم.
امروزه کودکان با تکنولوژی روز آشنا هستند 
و باید بتوانیم بازی هایی با محتوا و آموزه 
بچه های  به  و  تولید کنیم  های اسالمی 
خودمان یاد بدهیم که اینها نیاز به بودجه 
دارد در واقع فکر و ایده داریم که با بودجه 

می توانیم اتفاقات خوبی را رقم بزنیم.

 : خانواده ها چگونه می 
توانند فرزندانشان را با قرآن 

مانوس کنند؟
حوزه تربیت یك کار ترکیبی است همان 
قدر که خانواده دخیل است، جامعه و فضای 
حاکم هم نقش دارد، هرکدام از اینها اگر 
نقش خود را به خوبی ایفا نکنند دچار آسیب 

می شویم.
حوزه  به  نسبت  ها  خانواده  حساسیتهای 
های قرآنی کمرنگ شده و آنقدری که برای 
مهارتهای گوناگون مانند زبان و کامپیوتر 
هزینه می کنند به مفاهیم و فضای قرآنی 

اهمیت نمی دهند.
متاسفانه برخی خانواده ها حاضرند هزینه 
های سنگین سایر آموزش های جنبی را 
برای فرزندان خود بپردازند اما نوبت به قرآن 
که می رسد حاضر به هزینه هرچند اندک 
هم نیستند در حالی که زیرساخت همه 
مهارتها، فراگیری قرآن و موضاعات دینی 
است که اگر آنها نباشد سایر مهارتها نمی 

تواند کارساز باشد.
مشکل دیگر آموزش و پرورش است، خیلی 
بد است که برخی دانشجویان فارغ التحصیل 
کشورمان نمی توانند قرآن را روخوانی کنند، 

لذا سیستم آموزش و پرورش از کتاب تا 
معلم قرآن باید اصالح شود.

 :طرح 10 میلیون حافظ 
قرآن در چه مرحله ای قرار 
دارد؟ آمار حافظان و قاریان 

قرآن را بفرمایید.
سازمان دارالقرآن کریم 10 سال است که 
مسئول آزمون های اعطای مدرک به حفاظ 
داشته  را  آمار  ترین  و شاید جامع  هست 
باشیم که حدود 50 هزار نفر در این آزمون 
ها شرکت کرده اند. که البته تمامشان حافظ 
کل قرآن نیستند.جالب این است که باالی 
75 درصد از این افراد را خانم ها تشکیل می 
دهند. برای طرح 10 میلیون حافظ قرآن هم 
هنوز اتفاق خاصی نیافتاده است و نیاز به یك 
برنامه و عزم ملی دارد. از قاریان قرآن هم 
آمار دقیقی در دست نیست، چرا که جایی 

برای ثبت نام آنها نبوده است.
طرح ملی حفظ قرآن در دستور کار شورای 
توسعه فرهنگی قرآن است که هنوز تصویب 
نشده است و اگر تصویب شود و اراده ملی 
پشت آن قرار گیرد می تواند تحولی در این 

زمینه رخ بدهد.
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قرآن و هنج البالغه را رها رکده امی 

و افتاده امی به وبلنت های سیایس
هم  آن  و  نداریم  بیشتر  مشکل  یك  ما 
البالغه  نهج  و  قرآن  از  دستمان  اینکه 
بولتنهای  به  ایم  افتاده  است.  کوتاه 
و  اخبار  و  سیاسی  تحلیلهای  و  محرمانه 
هستیم. فلج  االسالم  حجت  یك  و  اینها 

توبیخ  شیوه ی  چیست؟  تدریس  شیوه ی 
چیست؟ ما سه رقم علم داریم: علم نافع. 
موسی به خضر گفت من می خواهم شاگرد 
تو بشوم هل اتبعك اجازه می دهی دنبالت 
بیایم علی ان تعلمن مما علمت رشدا من می 
خواهم رشد پیدا کنم. اجازه بده من شاگردت 

بشوم. یك علم هم مضر است. آیه اش این 
است و یتعلمون ما یضرهم و ال ینفعهم. یك 
علم هم تحقیق و پژوهش لغو است. مثل اینکه 
پژوهش کنیم که اصحاب کهف ثالثه رابعهم 
کلبهم؟ چهارتا بودند خامسهم کلبهم؟ هفت 
تا بودند ثامنهم کلبهم؟ حاال اصحاب کهف یا 
سه تا یا چهارتا یا پنج تا. یا الهیکم التکاثر رفتند 
قبرستان مرده ها را بشمارند ببینند فامیل 
کدام بیشتر است. الهیکم التکاثر سر شماری 
شما را اینقدر مست کرده است که حتی 
زرتم المقابر رفتید قبر پدرتان را بشمارید؟

برادران! من حرفم این است که یك نهضت 
قرآنی باید بشود یعنی آخوند خوب این است 
که هر جای قرآن را که مثل استخاره باز کرد 
دستت را روی هر کلمه ای گذاشتی بتوانی 
بگویی این آیه چه می گوید. مثال »اال عجوزا 
فی الغابرین« این آیه چیست؟ »ثم دمرنا 
امطرنا علیهم مطرا فساء مطر  و  االخرین 
المنذرین.« اگر ما قرآن را باز می کنیم و بلد 
نیستیم خودمان نور نداریم چون می گویند 
»قرآن و نورا مبینا« قرآن نور است. و آخوند بی 
قرآن یعنی آخوند بی نور و آخوند بی نور نمی 

گفتاری از حجت االسالم واملسلمین قرائتی
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تواند یخرج الناس من الظلمات الی النور باشد.

مالک های مرجعیت
یك وقت آیت اهلل العظمی گلپایگانی یا آیت 
اهلل العظمی اراکی از دنیا رفته بودند من می 
خواستم در مورد مرجعیت صحبت کنم. 
گفتم می گویند مرجع تقلید باید اعلم باشد، 
اتقی باشد، علم و تقوا دو اصل هست روی 
چشم ما و در رساله ها هم نوشته است بروید 
و ببینید کیست. اما من به عنوان یك معلم 
قرآن بخواهم مرجع تقلید تعیین کنم، قرآن 
غیر از علم و تقوا یك چیزهای دیگری هم 
دارد مثال در قرآن می فرماید »ترهبون به 
عدوکم« دشمن خدا را باید بترسانید! بعضی 
ها ممکن است خیلی مال باشند اما از اول 
عمرشان تا آخر عمرشان یك تشر به دشمن 
خدا نمی زنند. ترهبون در وجود این آقا 
نیست. مال هست ولی ترهبون ندارد. قرآن 
الکفار،  جای دیگر می گوید» اشداء علی 
این اشداء علی الکفار« در وجودش نیست. 
قرآن می فرماید »لیغیظ بهم الکفار« کفار 
باید به غیظ بیایند نه غضب. غضب چند 
درصد است ولی غیظ یعنی سر رفت در 
قرآن غضب اهلل داریم ولی غاظ اهلل نداریم. 
چون غیظ یعنی پر شود. خدای بی نهایت 
که پر نمی شود. لیغیظ بهم الکفار کفار را 
به غیظ بیاورند. پس علم و تقوا روی چشم 
اما ترهبون سقوط نکند. یك نفر را مرجع 
نکنیم که نتواند به عدواهلل یك تشر بزند.

رسیدم  لنکرانی  فاضل  اهلل  آیت  خدمت 
تلویزیون شنیدم  از  را  این  من  بله  گفت 
ولی هر چه فکر کردم دیدم هیچ فقیهی 
کردم  فکر  بعد  است.  نزده  را  حرفها  این 
دیدم هیچ فقیهی هم نمی تواند رد کند. 
این آیه قرآن است مگر می شود رد کرد؟
شنیدم یك بزرگی اخیرا حرفی زده است 
که این وحدت بین شیعه و سنی وحدت 

بین نور و ظلمت است و اینها، زنانی هستند 
در لباس آخوندی این حرفها را می زنند. 
خب بزرگ باشد، برای خودش بزرگ است، 
بزرگتر از او خالق این آقا گفته است تعالوا 
الی کلمه سواء قرآن می گوید با یهودی ها 
هم وجوه مشترک دارید، با مسیحی ها هم 
وجوه مشترک دارید. به یهودی ها و مسیحی 
ها می گوید یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمه 
سواء بیننا و بینکم ما مشترکاتمان را می 
گوییم نگفتیم شیعه سنی و سنی شیعه 
بشود! تعالوا الی کلمه سواء آیه ی قرآن است.

لزوم مطالعه تفسیر
برادران اگر آمدید دور هم جمع شدید یك کار 
تازه ای بکنید، از طریق هیأت رزمندگان سراغ 
شاخه دومی ها بروید، یك دور تفسیر مطالعه 
کنید. یك وقت صد میلیون به من دادند برای 
تفسیر. من با آقای بوشهری صحبت کردم 
که یك خانه بخریم برای کسی که یك دوره 
تفسیر دیده باشد، پیدا نکردیم. یعنی 17 هزار 
نفر کفایه خواندند ولی یك نفر کتاب خالق 
را نخواند. برای ما کتاب مخلوق مهم است 
نه کتاب خالق! ما باید گریه کنیم. یك دوره 
تفسیر ببینید. آیات جبهه و جنگ. االن اگر 
از من پرسیدند که بهترین آیه برای جبهه 
و جنگ چیست؟ من می گویم و العادیات 
ضبحا. هیچ آیه ای به این اندازه زور ندارد. 
چون آدم اگر کسی را دوست داشته باشد می 
گوید قربانت بروم. خیلی که دوست داشته 
باشد می گوید قربون کفشهایت. اگر گفت 
قربون خاک زیر کفشت این پیداست خیلی 
او را دوست دارد. خدا نمی گوید به رزمنده 
ها قسم، می گوید به اسب رزمنده قسم، آن 
هم اُه اُهِ اسبش. ضبحا یعنی اُه اُه. عادیات 
جمع عادیه و عادیه اسبی است که می دود. 
به جان اسبانی که زیر پای رزمنده می دوند 
و به اُه اُه افتادند. تازه می گوید »والموریات 

قدحا موریات« جمع موریه است به معنای 
اسب که سمش به سنگ می خورد و جرقه 
می زند می گوید به آن جرقه ی سم اسبی 
که زیر پای رزمنده هست والموریات قدحا.

است؟  درست  ها  رزمنده  هیأت  این  نماز 
من پشت سر یکی از دانه درشتها نماز می 
خواندم دیدم می گوید سبحان ربی االَعلی 
و بحمده )به جای اینکه عین را سکون بدهد 
فتحه می داد( من به او تذکر دادم دیدم 
خیس عرق شد گفت تا حاال نمازم غلط 
بوده! استاد کفایه بود! یکی یك کتاب اسرار 
الصلوه خوانده اند؟ السالم علینا و علی عباد 
اهلل الصالحین عباد اهلل الصالحین که  هستند؟ 
نمی دانم. پس به که سالم می دهی؟ نمی 
از  است سالم می دهی؟  دانم. چند سال 
اول تکلیف تا حاال. از اول تکلیف می گوییم 
سالم بر عباداهلل الصالحین ولی نمی دانیم 
این عباداهلل الصالحین چه کسانی هستند. 
غیر المغضوب علیهم، مغضوب علیهم چه 
کسانی هستند؟ نمی دانم. ضالین چه کسانی 
کنید.  کار  نماز  روی  دانم.  نمی  هستند؟ 

ما یک مشکل بیشتر 
نداریم و آن هم اینکه 

دستمان از قرآن و نهج 
البالغه کوتاه است. افتاده 
ایم به بولتنهای محرمانه 
و تحلیلهای سیاسی و 

شعر و اخبار و اینها و یک 
حجت االسالم فلج هستیم
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وتصیه های امام مخیین )ره( درباره آمادگی برای ورود به ماه مبارک رمضان

ــارک رمضــان نزدیــك شــد و در  ــاه مب م
ــت  ــان را تقوی ــارک خودت ــاه مب ــن م ای
ــك  ــی. در ی ــای روحان ــه قّوته ــد ب کنی
حدیثــی اســت کــه پیغمبــر اکــرم 
ــد کــه مــاه رمضــان آمــد، اقبــال  فرمودن
کــرد، آمــد. در ضمنــش مــی فرماینــد که 
. »1« ضیافتهــای  ُدعیُتــم الــی ضیاَفــِة اهللَّ
ــت  ــن اس ــردم ای ــای م ــا ضیافته ــدا ب خ
فرقــش کــه وقتــی شــما را یك اشــخاصی 
دعــوت بکننــد بــه یــك مهمانــی، وقتــی 
برویــد در آن مهمانــی بــه حســب فراخور 
ــی  ــرای خوردن ــی ب ــك چیزهای ــال، ی ح
ــن  ــح و ای ــرای تفری ــی ب ــك چیزهای و ی
چیزهاســت. ضیافت خــدا در مــاه رمضان 
یــك شــعبه اش روزه اســت، آن ضیافــت 
خداســت؛ یــك شــعبه اش روزه اســت و 
ــی و  ــده غیب ــه مائ ــر مهمــش ک ــك ام ی
آســمانی اســت قــرآن اســت. شــما دعوت 
ــی خــدا و شــما در  ــه مهمان ــد ب شــده ای

مــاه رمضــان مهمــان خــدا هســتید. 
مهمانــدار شــما، شــما را وادار کرده اســت 
بــه اینکــه روزه بگیریــد. ایــن راههایــی که 
بــه دنیــا بــاز اســت و شــهوات اســت، اینها 
را ســدش کنیــد تــا مهیــا بشــوید بــرای 
لیلــة القــدر. مــاه شــعبان مقدمــه اســت 
ــردم  ــه م ــارک رمضــان ک ــاه مب ــرای م ب
مهیــا بشــوند بــرای ورود در مــاه مبــارک 
«. شــما  رمضــان و ورود در »ضیافــة اهللَّ
ــی  ــه مهمان ــد ب ــی خواهی ــه م ــی ک وقت
برویــد خــوب، یــك وضــع دیگــری- غالباً 
ــان  ــری خودت ــع دیگ ــك وض ــه-، ی البت
ــر  ــی تغیی ــد. لباس ــی کنی ــت م را درس
ــری وارد  ــور دیگ ــك ط ــد و ی ــی دهی م
ــه  ــه در خان ــوری ک ــوید. آن ط ــی ش م
هســتید یــك تغییــری مــی دهیــد. مــاه 
ــان  ــه هم ــت ک ــن اس ــرای ای ــعبان ب ش
مهیــا بودنــی کــه مــی خواهیــد مهمانــی 
برویــد، خودتــان را مهیــا مــی کنید و ســر 

ــك  ــان را ی ــر و صورتت ــان را، س و ظاهرت
ــا آن وقتــی  ــد ب قــدری فــرق مــی گذاری
کــه در خانــه هســتید. در ضیافــت خــدا، 
مــاه شــعبان بــرای مهیا کــردن ایــن افراد 
اســت، مهیــا کردن مســلمین اســت برای 
ضیافت خــدا، ادبش آن مناجات شــعبانیه 
اســت. مــن ندیــده ام در ادعیــه، دعایــی را 
کــه گفتــه شــده باشــد همــه امامهــا ایــن 
دعــا را مــی خواندنــد، در دعــای شــعبانیه 
ایــن هســت؛ امــا مــن یــادم نیســت کــه 
ــم  ــده باش ــری دی ــای دیگ ــك دع در ی
ــد.  ــی خواندن ــن را م ــه ای ــه ائم ــه هم ک
ایــن مناجــات شــعبانیه بــرای ایــن اســت 
ــرای  ــد ب ــا کن ــه شــما را، همــه را مهی ک

.» ــة اهللَّ »ضیاف
تقویــت روح و رســیدن بــه اوج کماالت در 

ادعیه ائمــه )علیه الســالم(
یــك کــج فهمــی هایــی در انســان 
هســت کــه ایــن کــج فهــم یهــا گاهــی 
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ــا را  ــا دع ــود. اینه ــی ش ــاد م ــی زی خیل
نمــی فهمنــد چــی هســت، لهــذا، خیــال 
مــی کننــد کــه حــاال مــا خــوب، قــرآن 
ــم.  ــا مــی کنی ــا را ره ــم دع را مــی گیری
اینهــا نمــی فهمنــد کــه دعــا اصــاًل چــی 
ــد  ــه ان ــه را نرفت ــن ادعی ــت. مضامی هس
ببیننــد کــه چــی هســت، بــه مــردم چی 
ــد.  ــد بکن ــی خواه ــه م ــد، چ ــی گوی م
اگــر نبــود در ادعیــه ااّل دعــای مناجــات 
شــعبانیه، کافــی بــود بــرای اینکــه امامان 
مــا، امامــان بحقنــد؛ آنهایــی کــه ایــن دعا 
ــد. تمــام  ــد و تعقیــب کردن را انشــا کردن
این مســائلی کــه عرفــا در طــول کتابهای 
ــی  ــان م ــا خودش ــان ی ــی خودش طوالن
گوینــد در چنــد کلمــه مناجات شــعبانیه 
ــن  ــای اســالم از همی ــه عرف هســت، بلک
ادعیــه و از همیــن دعاهایــی که در اســالم 
وارد شــده اســت از اینهــا اســتفاده کــرده 
انــد. و عرفــان اســالم فــرق دارد بــا عرفــان 
ــن دعاهاســت  ــر. ای ــای دیگ ــد و جاه هن
کــه بــه تعبیــر بعــض از مشــایخ مــا »1« 
ــازل  ــد کــه »قــرآن، قــرآن ن مــی فرمودن
ــن  ــرف پایی ــه ط ــت ب ــده اس ــت، آم اس
ــن  ــی رود، ای ــاال م ــه ب ــن ب ــا از پایی و دع
قــرآن صاعــد اســت.« معنویــات در ایــن 
ادعیــه- آنــی کــه انســان را مــی خواهــد 
ــه  ــرادی ک ــن اف ــه ای ــی ک ــد، آن آدم کن
اگــر ســر خــود باشــند از همــه حیوانــات 
درنــده تــر هســتند- ایــن ادعیــه بــا یــك 
زبــان خاصــی کــه در دعاهــا هســت اینها 
ــرد و  ــی گی ــتش را م ــان را دس ــن انس ای
مــی بــردش بــه بــاال، آن باالیــی کــه مــن 
ــش  ــم، اهل ــم بفهمی ــی توانی ــما نم و ش

هســتند...

ایــن دعاهایــی کــه در ماههــا هســت، در 
روزهــا هســت، خصوصــاً، در مــاه رجــب 

و شــعبان و مــاه مبــارک رمضــان، اینهــا 
ــی  ــی م ــت روح ــو تقوی ــان را همچ انس
ــا  ــش باشــد، ماه ــر کســی اهل ــد- اگ کن
کــه نیســتیم- همچــو تقویــت روحی می 
کنــد و همچــو راه را بــرای انســان بــاز می 
ــه،  ــرای اینک ــن اســت ب ــور افک ــد و ن کن
ایــن بشــر را از ایــن ظلمتها بیــرون بیاورد 
و وارد نــور بکنــد کــه معجــزه آساســت. به 
ایــن دعاهــا عنایــت بکنیــد. گول بعــض از 
نویســنده هــا و امثــال کســروی را نخورید 
کــه ادعیــه را تضعیــف مــی کردنــد؛ ایــن 
ــف اســالم اســت، نمــی  ــف، تضعی تضعی
فهمنــد اینها، بیچــاره انــد. نمــی دانند در 
ایــن کتــاب چــه چیزهــا هســت، همــان 
ــا لســان دیگــری  مســائل قــرآن اســت ب

کــه لســان ائمــه باشــد.

لســان قــرآن یکجــور زبــان اســت، زبــان 
ــان علمــا و  ــان اســت، زب دعــا یکجــور زب
عرفــا و اینهــا هــم یــك زبــان دیگر اســت. 
ــان را و از  ــد انس ــی کن ــبکبار م ــه س آنک
ایــن ظلمتکــده مــی ِکشــد او را بیــرون و 
نْفس را از آن گرفتاریها و سرگشــتگیهایی 
ــه  ــن ادعی ــد ای ــی کن ــارج م ــه دارد خ ک
ای اســت کــه از ائمــه مــا وارد شــده انــد. 
- کــه تقریباً  ائمــه ما- علیهــم صلــوات اهللَّ
همــه شــان گرفتــار بــه یــك ابرقدرتهایی 
ــك کاری  ــی توانســتند ی ــه نم ــد ک بودن
را انجــام بدهنــد شــاخص، عــالوه بــر آن 
ــد  ــی کردن ــه م ــی ک ــای زیرزمین هدایته
ــردم  ــز م ــرای تجهی ــه شــان ب ــن ادعی ای
بــود، بــر خــالف آن دولتهــای قاهــری که 
بودنــد. همیــن ادعیــه بودند که اشــخاص 
وقتــی کــه ادعیــه را مــی خواندنــد قــّوت 
روحــی پیــدا مــی کردنــد و ســبکبار مــی 
ــن و  ــا َهیِّ ــرای آنه ــهادت ب ــدند و ش ش

آســان مــی شــد.

ــب و  ــارک رج ــاه مب ــه در م ــن ادعی ای
خصوصــاً در مــاه مبــارک شــعبان اینهــا 
مقدمــه و آرایشــی اســت کــه انســان بــه 
ــرای  حســب قلــب خــودش مــی کنــد ب
اینکــه مهیا بشــود برود مهمانــی؛ مهمانی 
خــدا، مهمانــی ای کــه در آنجــا ســفره ای 
کــه پهــن کرده اســت قــرآن مجید اســت 
و محلــی کــه در آنجــا ضیافــت مــی کنــد 
مهمــش »لیلــة القــدر« اســت و ضیافتــی 
کــه می کنــد ضیافــت تنزیهــی و ضیافت 
اثباتــی و تعلیمــی ]اســت [. نفــوس را از 
روز اول مــاه مبــارک رمضــان بــه روزه، بــه 
مجاهــده، بــه ادعیــه مهیــا مــی کنــد تــا 
برســند بــه آن ســفره ای کــه از آن بایــد 
اســتفاده کننــد و آن »لیلــة القــدر« اســت 

کــه قــرآن در آن نــازل شــده اســت.
 )صحیفه امام، ج 13، ص: 33-30(

آنکه سبکبار می کند انسان 
را و از این ظلمتکده می ِکشد 
او را بیرون و نْفس را از آن 
گرفتاریها و سرگشتگیهایی 
که دارد خارج می کند این 

ادعیه ای است که از ائمه ما 
وارد شده اند
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انسان مالحظه کند و ببیند اگر ملتزم به 
طاعت و تارک معصیت باشد، آیا حال او 
مثل صورتی است که ترک طاعت و فعل 
معصیت می کند و آیا این حال مثل حالت 

اول است، یا خیر؟ 
به حسب  معصیت  ترک  و  طاعت  انجام 
ظاهر مشکل است، و سلمان شدن مشکل، 
بلکه کالمحال است؛ لذا غیر از معصومین 
علیهم السالم همه به ترک طاعت و فعل 
معصیت مبتال هستیم و معصوم بودن مثل 
اینکه نشدنی است. ولی در افراد بشر، شمر 
اما آیا چیزی هست که  هم بسیار است، 
مطلب )انجام طاعت و ترک معصیت( را 

آسان کند؟
آسان  و  َسْهل ُالَمؤونة  اموری که خیلی  از 
این  است, ولو عمل بر خالف قول باشد, 
است که انسان مالحظه کند و ببیند اگر 
ملتزم به طاعت و تارک معصیت باشد، آیا 
حال او مثل صورتی است که ترک طاعت 
و فعل معصیت می کند و آیا این حال مثل 
حالت اول است، یا خیر؟ فرض کنید اگر 
انسان نزد رئیس جمهور یا هر رئیس مطلق، 
یا  و  بهتر است  او  برای  این  باشد،  مقرب 

اینکه نزد یك فقیر تهی دست و محروم؟! 
آیا خوب است به ذاتی که موت و حیات، 
مرض و صحت و غنا و فقر به دست اوست 
مراجعه کنیم و رابطه دوستی داشته باشیم، 
یا با کسی که خود محتاج و ناتوان و بیچاره 

است؟!
در اطاعت اوامر الهی و نیز در معصیت و به 
فرمان شیطان و نفس بودن، امر دایر است 
بین اینکه با کسی که حیات و ممات، غنا 
و فقر، مرض و صحت، مریض خانه و دکتر، 
خزانه و ثروت و... به دست اوست مجالست 
انسان  ندارد؟!  هیچ  که  کسی  با  یا  کنیم 
کدام را اختیار می کند و محبت وجدانیه, 
نه به حسب خوف نار یا شوق بهشت, با کدام 

طرف است؟
برای تسهیل طاعت و اجتناب از معصیت 
و  نداریم که متوجه شویم  این  راهی جز 
تمام  به  نزدیکی  طاعت،  که  کنیم  یقین 
و...  دارایی ها، عزت ها  نعمت ها، خوشی ها، 
است و معصیت، عبارت است از محرومیت، 

ناخوشی، نداری و ذلت.
به حسب ظاهر بندة مطیع، پشتیبانش مثل 
کوه، محکم و استوار و منبع همه خیرات 
بنده عاصی پشتیبانش محتاج تر  و  است 
دانایی )شیطان( است که  او و دشمن  از 
از دوست نادان، بدتر است و صالح دیدش 
تمام به زیان اوست. نظیر شخصی که نزد 
کسی رفت تا او را از فقر و فشار و ناراحتی 
روزگار نجات دهد، او گفت: شایسته ترین 
کار برای شما اقدام به مرگ و خودکشی 
است! صالح دیدش از این قبیل است که 
بگوید: صالح و نجات شما در این است که 
قرص مرگ آور یا خواب آور بخورید تا راحت 

شوید!
بنابراین، ما در عزم به طاعت، عازم به رفاقت، 
دوستی و همنشینی با غنی قادر و دانای 
کریم هستیم و در عزم بر معصیت، عازم 

به رفاقت و همنشینی با فقیر عاجز جاهل 
و لئیم.

برای تسهیل طاعت و اجتناب از معصیت 
و  نداریم که متوجه شویم  این  راهی جز 
تمام  به  نزدیکی  طاعت،  که  کنیم  یقین 
و...  دارایی ها، عزت ها  نعمت ها، خوشی ها، 
است و معصیت، عبارت است از محرومیت، 

ناخوشی، نداری و ذلت.
اگر این معنا را درست تشخیص دهیم و 
بفهمیم و به طور واضح و روشن باور کنیم، 
خواهیم فهمید که در اطاعت سود برده ایم، 
نه زیان و خسارت. به دلیل اینکه دیده ایم 
؛ مردگان  افرادی »َو أُْحِي الَْمْوتی  بِإِْذِن اهللَّ
را به اذن خدا زنده می کنم و کراماتی از این 
قبیل را داشته اند و شدنی است و محال 
علیهم السالم  انبیا  به  اختصاص  و  نیست 
هم ندارد، بلکه هرکه از آنها متابعت کند، 
می تواند از این راه به مقامات و کماالت و 
کرامات آنها دست یابد، البته بدون تحّدی 
نبوت و کذابیت مدعی آن. پس اگر انسان 
یقین کند و برای او واضح و آشکار شود که 
در طاعت، با غنی، قادر، کریم و... رفاقت 
کرده و در معصیت با عاجزتر و محتاج تر 
از خود، طبعاً هیچ گاه به معصیت تمایل 
از  و  شاهنشاهی  قصر  از  و  نمی کند  پیدا 
کنار هرگونه ناز و نعمت و آبادی و آسایش 
به کاروانسرای خرابه و ویرانه نمی رود و با 
نمی شود،  همنشین  و  رفیق  آن  صاحب 
درحالی که خود آن صاحب خانه هم راضی 
نیست که رفیق او و با او باشیم، و از هر چیز 

محروم گردیم!
بنابراین، برای تسهیل طاعت و اجتناب از 
معصیت راهی جز این نداریم که متوجه 
نزدیکی  طاعت،  که  کنیم  یقین  و  شویم 
دارایی ها،  خوشی ها،  نعمت ها،  تمام  به 
عزت ها و... است و معصیت، عبارت است از 

محرومیت، ناخوشی، نداری و ذلت.

چه کنمی که معصیت نکنمی؟

گفتاری از آیت الله العظمی بهجت
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ُروَِي َعْن َعليٍّ علیه السالم قال:
اِیّاَک اَْن تُِحبَّ اَْعداَء اهللِ اَْو تُْصِفَي ُودََّک لَِغْیِر 
اَْولیاءِ اهللِ َفإِنَّ َمْن اََحبَّ َقْوماً ُحِشَر َمَعُهم]1[.

صلوات  امیرالمؤمنین  از  حدیث:  ترجمه 
اهلل علیه منقول است که حضرت فرمودند: 
رابطة  خدا  دشمنان  با  اینکه  از  بپرهیز 
دوستي برقرار کني،  یا این که دوستي خود 
را، براي غیر دوستان خدا خالص کني! پس 
به راستي که انسان در روز قیامت با همان 
کساني محشور مي شود که با آنان دوست 

بوده است.
اهللِ«  اَْعداَء  تُِحبَّ  اَْن  »اِیّاَک  شرح حدیث: 
بپرهیز از اینکه با »دشمنان خدا« رابطة 
روابط  با  مطلب  این  کني!  برقرار  دوستي 
ظاهري اشتباه نشود، چرا که در این روایت 
به رابطة قلبي اشاره دارد نه رابطه ظاهري. 
مثل کاسبي که همه جور مشتري پیش 
مي  همه  به  را  جنسش  او  و  آید  مي  او 
فروشد. آن چه مهم است رابطه قلبي است. 
مقصود روایت این است که بپرهیز از اینکه 

با دشمنان خدا رابطة قلبي و محّبتي پیدا 
و  اهللِ«  اَْولیاءِ  لَِغْیِر  ُودََّک  تُْصِفي  کني.»اَْو 
بپرهیز از اینکه دوستي ات را نسبت به »غیر 
اولیاء خدا« خالص کني. با اولیاء خدا رابطة 
دوستي برقرار کن، آن هم رابطه ای خالص! 
که »تصفیه ُوّد« و رابطه خالص عبارت از 
رابطه ای است که هیچ شائبه اي از امور 

مادي در آن نباشد.
فرماید:  مي  بیان  را  علّتش  حضرت  بعد 
»َفإِنَّ َمْن اََحبَّ َقْوماً ُحِشَر َمَعُهْم« جهتش 
این است که انسان در روز قیامت با همان 
گروهي که آنها را دوست دارد، محشور مي 
شود. اگر آنها از دشمنان خدا باشند او با 
همان ها محشور شده و اگر از اولیاء خدا 

باشند، حشر او با اولیاء خدا خواهد بود.
سّر این مطلب این است که دوستي نسبت 
به اولیاء خدا، دوستي نسبت به خوِد خداوند 
است. در زیارت جامعه کبیره داریم که: »َمْن 
اََحبَُّکْم َفَقْد اََحبَّ اهللَ« هرکه شما )اهل بیت( 
را دوست بدارد،  پس خدا را دوست داشته 
است. از خدا تقاضا مي کنیم که حشرمان 
با پیغمبر باشد.  حضرت در ابتداي روایت 
مي گوید: از رابطة دوستي برقرار کردن با 
دشمنان خدا پرهیز کن! بعد مي گوید: حاال 
که مي خواهي رابطه دوستانه برقرار کني، 
هر چند که  با دشمنان خدا دوست نیستي، 
اما مواظب باش که در دوستي ات فقط  با 

دوستان خدا خلوص نّیت داشته باشي.
 به این نکته نیز باید توّجه داشت که ما 
نباید پیغمبر اکرم و اهل بیت صلوات اهلل 
براي دنیایمان دوست  را  علیهم اجمعین 
بداریم؛ تا گره از کار دنیائي مان باز کنند. 
صفاي در دوستي به این معنا است که به 
خاطر دنیایمان نباشد. اگر دوستی خالصانه 
شد، در قیامت هم با پیغمبر و اهل بیت 

گرامی اش محشور مي شویم؛ إن شاء اهلل.
]1[ . غررالحکم    ص 204    روایت 4015

گفتاری از آیت اهلل مجتبی تهرانی

شرح حدیثی از 

حضرت یلع )علیه السالم( 

پریامون عدم 

دوسیت با دمشنان
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دعای اوبمحزه مثایل
 به شرح آیة اهلل جوادی آملی

گرچه همواره راه نیایش عبد و موال باز است، ولی 
برای زمان مشخص مانند ماه مبارک رمضان که 
عید اولیای الهی است ، فضیلت مخصوص است 
. در این فرصت کوتاه که شرح اجمالی دعای 
نورانی ابوحمزة ثمالی به عرضتان می رسد ، متون 

و خطوط اصلی این دعا بازگو خواهد شد.
این دعائی است که وجود مبارک امام سجاد، زین 
العابدین سالم اهلل علیه در تمام سحرهای ماه 
مبارک رمضان این دعا را می خواندند. شایسته 
است پیروان عترت طاهرین تأّسی کنند و در 
سحرها بیدار باشند و این دعای نورانی را قرائت 
کنند. این دعا در جوامع روائی و حدیثی ما  آمده 
است. در مصباح َکفَعمی است، و در اقبال سّیدبن 
طاووس هست. مرحوم سّیدبن طاووس می گوید: 
موسِی  بن  هارون  به  ما  که  خاصی  سند  با 
تلعُلکُبری داریم، او از حسن بن محبوب سراد، 
و او از ابوحمزة ثمالی نقل می کند. این هارون 
بن موسِی تلعکُبری که ابن طاووس )رضوان اهلل 
علیه( سلسله سندش در نقل این دعای نورانی 
به او ختم می شود، از بزرگان حدیث است. مورد 

وثوق است.
اُکُبر از رجال به نام اسالم است . مکان و منطقة 
مخصوصی به عنوان َطّل اُکُبری نام گذاری شده 
است که این هارون بن موسی مال آن منطقه 
و محدوده خاص است. هارون بن موسِی َطّل 
اُکُبری! او از حسن بن محبوب که هم به َصّرآء 
و هم به َضّرآء ملّقب است نقل می کند که او هم 

موثّق است . 

حسن بن محبوب از ثابت بن دینار، ُمکّنی به 
ابوحمزة ثمالی نقل می کند. ابوحمزة ثمالی طبق 
بیاناتی که از ائمه علیهم السالم رسیده است از نظر 
زهد، سلمان عصر خود بود. از وجود مبارک اماِم 
رضا سالم اهلل علیه نقل شده است که ابوحمزه 
ثمالی لقمان عصر خود بود. او چهار امام را اِدراک 
کرد. از محضر نورانی چهار امام، معارف الهی را 
فرا گرفت. خدمت امام زین العابدین علیه السالم 
رسید، شاگردی امام باقر سالم اهلل علیه افتخار 
او شد. تلّمذ محضر امام صادق سالم اهلل علیه 

بهره او شد.
و مقداری هم از عصر امام کاظم سالم اهلل علیه 
را درک کرده است. بنابراین این حدیث نورانی از 
نظر سند تام است. گذشته از این که از جهت 
مضمون و محتوا بسیار بلند است. روایت را از دو 
جهت می توان معتبر دانست. یکی از نظر سند که 
طریق، طریقیت دارد، نه موضوعیت. گاهی ممکن 
است روایت ضعیف باشد، ولی محتوای او بسیار 
عمیق و بلند باشد. با خطوط کلّی قرآن و روایات 
هماهنگ باشد. این هم یك تبّین علمی است. 
یعنی انسان وثوق دارد، اطمینان دارد که این 
مضمون از غیر خاندان عصمت و طهارت سالم 
اهلل علیهم أجمعین نمی رسد و نرسیده است. و 
این که گفته شد: إْن جآءَُکْم فاِسٌق بَِنَباءٍ َفَتَبیَُّنوا 
)2(برای آن است که انسان وثوق پیدا کند این 
مطلب رسیده است. وثوق به صّحت مطلب گاهی 
از راه طریق است و گاهی از نظر متن . ولی در 
اینجا جامع بین طریق و محتواست. یعنی هم 

سند معتبر است، و هم مضمون و محتوا.
مطلب دیگر آن است که دعا طبق بیان نورانی 
امام سجاد سالم اهلل علیه بهترین عبادت است 
و ذات أقدس إله در این آیه مبارکه که فرمود: 
اْدُعونی اَسَتِجْب لَُکْم إنَّ الَّذین یَْسَتْکِبروَن َعْن 
ِعباَدتِی َسَیْدُخُلوَن َجَهنََّم داِخرین؛ به سه نکته 
اشاره کرد. نکته اول این که دعا عبادت است. 
دوم این که ترک دعا استکبار است. سوم این که 
خداوند مستکبران را، یعنی تارکان دعا را به دوزخ 
تهدید کرده است. این بیان از امام سجاد سالم 

اهلل علیه در صحیفه سجادیه او نقل شده است.
مطلب سوم آن است که همانطوری که قرآن 
ُر بَعُضُه بَعضاً، یَْنِطُق بَعُضُه بَِبعض، یَشَهُد  یَُفسِّ
بَعُضُه بَِبعض، آیات را باید با یکدیگر تفسیر کرد. 
ادعیه این چنین است، احادیث این چنین است، 
روایات دیگر این چنین است. اگر ما خواستیم 
دعاها را خوب تفسیر کنیم، باید از یکدیگر کمك 
بگیریم . برخی از دعاها شاهد و مفّسر دیگراند. 
مخصوصاً آنچه که از امام سجاد سالم اهلل علیه در 
این زمینه رسیده است. یعنی صحیفه سجادیه 
یك شرح نورانی است برای دعای ابوحمزه ثمالی. 
این دعا که امام سجاد را با سائر ادعیه آن وجود 

مبارک می توان به خوبی حل کرد.
مطلب بعدی آن است که در غالب این ادعیه 
کلمه بِْسِم اهللِ الرَّحمِن الرَّحیم در طلیعه و آغازش 
نیست. با این که به ما دستور دادند هر کاری که 
شروع می کنید اول نام ذات أقدس إله را ببرید. 
پاسخ این سئوال این است که هر کاری را باید 
به نام خدا شروع کرد. نام خدا گاهی به صورت 
بِْسِم اهللِ الرَّحمِن الرَّحیم است، گاهی به صورت 
اذکار و اُوراد دیگر . هیچ دعائی نیست که بدون 
نام خدا شروع نشده باشد. همین دعای ابوحمزه 
ثمالی گرچه اولش بِْسِم اهللِ الرَّحمِن الرَّحیم ندارد، 
اما اول »الهی« و مانند آن است. خدایا! الهی ! ال 
تُؤدِّبِْنی بُِعُقوبَِتْك واَل تَْمُکْر بِی فِی ِحیلَِتْك . پس 
به نام خدا شروع شده است. چون به نام شروع 
شده است، مشمول آن احادیثی نخواهد بود که 
هر کاری که به نام خدا شروع نشده است، ابتر و 

بی نتیجه است.
نورانی،  این دعای  است که  آن  بعدی  مطلب 
فرازهای گوناگون و جمله های متعددی دارد. 
نیست. چون همه دعا  اینها یك سطح  همه 
کنندگان یك سطح نیستند. بعضی مشکل خوف 
دارند، بعضی در مرحله رجاء مشکل دارند. بعضی 
دیگر مشکالت دیگر دامنگیر آنها شده است. لذا 
این دعای جامع برای همگان سودمند است. البته 
بحث های محوری این دعا همان مسئله توحید 

است .
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قرآن و عرتت

اإلماُم الحسُن علیه السالم : أیُّها الّناُس ، أنا 
اُخِبُرُکم عن أٍخ لي ، کاَن ِمن أعَظِم الّناِس في 
َعْیني ، و کاَن رأُس ما َعُظَم بِه في َعْیني ِصَغَر 
نیا في َعْیِنِه . کاَن خارِجا ِمن ُسلطاِن بَْطِنِه  الدُّ
، فال یَْشَتهي ما ال یَِجُد ، و ال یُْکِثُر إذا َوَجَد 
. کاَن خارِجا ِمن ُسلطاِن َفْرِجِه ، فال یَْسَتخفُّ 
لَه عقلَُه و ال رأیَُه . کاَن خارِجا ِمن ُسلطاِن 
الَجهالِة ، فال یَُمدُّ یَدُه إالّ علی ثِقٍة لَِمنفَعٍة. کاَن 
ُط و ال یََتبّرُم ، کاَن أکثَر  ال یََتشّهی و ال یََتسخَّ
َدهِرهِ َصّماتا ، فإذا قاَل بَذَّ القائلیَن . کاَن الَ 
یدُخُل في ِمراءٍ ، و ال یُشارُِک في َدعوی، و ال 
یُْدلي بُحّجٍة حّتی یَری قاِضیا . و کاَن ال یَغُفُل 
عن إْخوانِه و ال یَُخصُّ نفَسُه بَشيءٍ ُدونَهم . 
کاَن ضعیفا ُمستضَعفا ، فإذا جاَء الِجدُّ کاَن لَْیثا 
عاِدیا . کاَن ال یَلوُم أَحدا فیما یََقُع الُعْذُر في 
ِمثلِِه ، حّتی یَری اعِتذارا . کان یَفعُل ما یقوُل 
و یَفعُل ما ال یقوُل . ]1[ کاَن إذا ابَتزَُّه أْمراِن ال 
یَدري أیُّهما أفضُل نََظَر إلی أقربِهما إلَی الهوی 
َفخالَفُه. کاَن ال یَْشکو َوَجعا إالّ ِعنَد َمن یَرُجو 
عنَدُه الُبْرَء ، و ال یَْستشیُر إالّ َمن یَرُجو عنَده 
ُط و ال  النَّصیحَة . کاَن ال یََتبرَُّم و ال یََتسخَّ
یََتشّکی ، و ال یََتشّهی ، و ال یَنتِقُم و ال یَغُفُل 

عِن العُدوِّ. َفَعلیُکم بِمثِل هذهِ األخالِق الکریمِة 
، إْن أَطْقُتموها ، فإْن لم تُِطیُقوها کلَّها فأْخُذ 

القلیِل َخیٌر ِمن تَْرِک الکثیِر . ]2[ 
امام حسن علیه السالم : ای مردم! من یکی 
از برادران خود را به شما معرفی می کنم که 
در نظر من از بزرگترین انسانها بود. مهمترین 
چیزی که او را در نظرم بزرگ کرده بود ُخردی 
و بی ارزشی دنیا در نگاه او بود، از سلطه شکم 
خود آزاد بود، بنا بر این آنچه را نداشت نمی 
خواست و هرگاه به آن دست می یافت، زیاده 
روی نمی کرد؛ محکوم شهوت خود نبود و 
لذا خرد و اندیشه ای سست نداشت؛ از سلطه 
نادانی به در بود، از این رو دستش را به سوی 
چیزی دراز نمی کرد مگر با اطمینان به این 
که فایده ای در بر دارد. خواهشی نداشت، نه 
به خشم می آمد و نه دلتنگ و آزرده می شد. 
بیشتر عمرش را خموش بود، ولی چون لب 
به سخن می گشود بر گویندگان چیره می 
شد. در هیچ مجادله و دعوایی وارد نمی شد 
و تا در حضور قاضی نبود دلیل نمی آورد. از 
برادران خود غافل نبود و چیزی را به خود 
اختصاص نمی داد و آنها را از آن محروم نمی 

کرد. ناتوان می نمود و دیگران نیز او را ناتوان 
می دیدند، اما به گاه کار و کوشش، شیر ژیان 
بود. هیچ کس را برای کاری که می توان برای 
آن عذر آورد، سرزنش نمی کرد، تا آن که 
عذر را می دید. به آنچه می گفت و نمی گفت 
عمل می کرد. ]3[ هر گاه دو کار برایش پیش 
می آمد که نمی دانست کدام یك بهتر است، 
می نگریست که کدام یك به خواهش نفسانی 
نزدیکتر است، پس خالف آن عمل می کرد. 
از دردی شکایت نمی کرد، مگر نزد کسی که 
امید داشت او را بهبود بخشد و جز با کسی 
که امید ارشاد و صداقت از او داشت مشورت 
نمی کرد. دلتنگ و آزرده نمی شد، به خشم 
نمی آمد، لب به گله و شکایت نمی گشود و 
به هوِس چیزی نمی افتاد، انتقام نمی کشید 
و از دشمن غافل نبود. پس بر شما باد چنین 
خویهای پسندیده ای؛ اگر توان آنها را دارید. 
و اگر تاب همه آنها را ندارید، فراچنگ آوردن 

اندک، بهتر است از فرو گذاشتن بسیار.

]1[ و في نهج البالغة : الحکمة: 289، و کان 
یفعل ما یقوُل و ال یقوُل ماال یفعل .

در حديثی که از امام حسن )عليه السالم( نقل شده ايشان خصوصيات يک انسان کامل را متذکر شده اند که در ادامه می خوانيم.

انسان و برادر دیین اکمل از منظر امام حسن )علیه السالم(/
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حضرت خدیجه سالم اهلل علیها یکی از چهار 
زن کامل دنیا، اولین و بهترین همسر رسول 
خدا صلّی اهلل علیه وآله و سلّم و مادر فاطمه 

زهرا )سالم اهلل علیها( است.
در جریان خواستگاری و ازدواج رسول خدا 
صلّی اهلل علیه وآله و سلّم با خدیجه آمده 
است خدیجه به رسول خدا گفت:»من برای 

شما زنی را در نظر گرفته ام.«
رسول خدا فرمود:»او کیست؟«

خدیجه عرض کرد:» او کنیز شما خدیجه 
است.«خدیجه که یکی از ثروتمندان عرب به 
شمار می آمد و نوشته اند هشتاد هزار شتر 
و پول های فراوانی در دست افراد مختلف 
با  برای تجارت داشت، وقتی می خواست 
رسول خدا ازدواج کند، گفت:»به خدا قسم 
ای محمـد، اگر مال تو کم است، مال من 
زیاد است. کسی که خودش را در اختیار 

تو می گذارد، چگونه مالش را در اختیارت 
نگذارد؟! من با تمام اموال و کنیزانم در اختیار 
توام.«خدیجه بعد از ازدواج با رسول خدا به 
عمویش، ورقه، فرمود:» این اموال مرا بگیر و 
نزد محمـد ببر و به او بگو من تمام اموال و 
بردگان و آنچه را در اختیار من است به او 

هدیه می کنم.«
ورقه این خبر را در بین زمزم و مقام ابراهیم با 
صدای بلند به گوش همه مردم رسانید و آنها 

را شاهد گرفت.
در جریان کناره گیری رسول خدا از خدیجه 
علیهاالسالم،  فاطمه  نطفه  ایجاد  از  قبل 
پیامبرعمار یاسر را نزد خدیجه فرستاد و 
فرمود به او بگو:»ای خدیجه گمان مبر که 
کناره گیری من از توست. نه، خداوند به من 
چنین امر فرموده است. گمانی جز خیر مبر 
و بدان، خداوند هر روز چندین بار به مالئکه 

اش به تو مباهات و فخر می کند.«
خدیجه علیه اسالم در هنگام زایمان فاطمه 
علیهاسالم تنها بود و زن های مکه و قریش 
از او کناره گرفته بودند. خدیجه را غم و اندوه 
فرا گرفته بود که ناگهان چهار زن بلندقامت 

شبیه زن های بنی هاشم وارد اتاقش شدند.
خدیجه ترسید. آنها عرضه داشتند:» محزون 
مباش ای خدیجه. ما فرستادگان پروردگار 
توایم. ما خواهران توایم: ساره و آسیه و مریم 

و صفرا. آمده ایم تا تو را کمك کنیم «.
امام صادق علیه السالم فرمود: وقتی خدیجه 
علیهاسالم وفات کرد، فاطمه علیهاسالم به 
رسول خدا پناه برد. به دور پیامبر می چرخید 

و می گفت:»پدر جان، مادر من کجاست؟«
عرضه  و  شد  نازل  السالم  علیه  جبرئیل 
داشت:»ای رسول خدا، پروردگارت امر فرمود 
به فاطمه سالم برسان و بگو مادرش در خانه 
ای است از یاقوت و زبرجد که اطاق هایش 
از طال و ستون هایش از یاقوت قرمز ساخته 
است  همنشین  مریم  و  آسیه  با  و  شده 

«.آخرین سخن خدیجه، به هنگامي که بر 
بستر مرگ خفته بود، از درد و رنج هائي که 
در راه پیامبر)ص( دیده بود کم ارج تر نبود. 
لحظه اي که شبح مرگ بر چهره او سایه 
افکنده بود به پیامبر چنین مي گوید:» اي 
رسول خدا ...... من در حق تو کوتاهي کردم 
و آنچه شایسته تو بود، انجام ندادم.از من در 
گذر و اگر اکنون، دل در طلب چیزي داشته 

باشم, خشنودي توست.«
کلمات بر لبان پاکش مي لغزد و آخرین 
نفسهایش را با خشوع و ایمان بر مي آورد 
... خدا خدیجه را رحمت کند. آن نمونه بارز 
زن مسلمان که براي عقیده و رسالتش پیکار 

کرد.
ابن عباس گفته است: رسول خدا )ص( بر 
روي زمین چهار خط کشید و گفت آیا مي 

دانید این چیست؟
گفتند: خدا و رسولش داناترند.

پس رسول خدا )ص( گفت: بهترین زنان 
اهل بهشت چهار تن هستند: خدیجه دختر 
خویلد، فاطمه دختر محمد )ص(، مریم دختر 

عمران و آسیه دختر مزاحم زن فرعون.
او خردمند و با جالل و متدین و پاکدامن و 
بزرگوار و از اهل بهشت بود. پیغمبر )ص( او را 
ستایش مي کرد و بر دیگر زنان مؤمن برتري 
او را بسیار بزرگ مي داشت تا  مي داد و 
جائیکه عایشه مي گفت: به زني رشك نبردم 
آنچنان که به خدیجه حسد ورزیدم زیرا که 

پیامبر )ص( بسیار زیاد از او یاد مي کرد.
منابع:

1-بحاراالنوار، ج 16، ص 12-8-7-3-2-1-
.80-78-71-56-55-54

ـ زنان صدراسالم / به قلم محمد علي بحر  2
العلوم / ترجمه محمد علي امیني

ـ خدیجه )س( )از زنان بزرگ اسالم 1(/  3
به قلم علي محمد علي دخیل / ترجمه دکتر 

فیروز حریرچي

فضایل حضرت 
خدیجه )سالم اهلل علیها(
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نماد صف                بندی  قدس  روز    
حق در مقابل باطل

چقدر سعی کرده                اند در طول این سالها که 
در  نماد صف                بندی حق  که  را  روز قدس 
مقابل باطل است، تضعیف کنند. روز قدس 
باطل،  و  حق  صف                بندی  نشان                دهنده                ی 
صف                بندی عدل در مقابل ظلم است. روز 
قدس فقط روز فلسطین نیست؛ روز امت 
اسالمی است. روز فریاد رسای مسلمانان 
علیه سرطان کشنده                ی صهیونیزم است که 
به وسیله                ی دست متجاوز اشغالگران، مداخله 
کنندگان، قدرتهای استکباری به جان امت 

اسالمی افتاده است. روز قدس چیز کوچکی 
است.  جهانی  روز  یك  قدس  روز  نیست. 
نشان                دهنده                ی  دارد.  پیام جهانی هم  یك 
این است که امت اسالمی اوالً زیر بار ظلم 
نمیرود، ولو این ظلم از پشتیبانی بزرگترین و 
قدرتمندترین دولتهای عالم برخوردار باشد. 
را تضعیف  چقدر سعی کردند روز قدس 
تالش  همیشه  از  بیش  امسال  و  کنند 
کردند؛ اما روز قدس در ایران اسالمی، در 
تهراِن باعظمت به همه                ی دنیا نشان داد که 
عقربه                ی انقالب و ملت ایران به کدام سمت 
و کدام جهت است؛ نشان داد که اراده                ی 

ملت ایران چیست؛ نشان داد که ترفندها 
و حقه                ها و پول خرج                کردنها و خباثتهای 
سیاسی آنها بر روحیه                ی ملت ایران اثری 

ندارد. 29/06/1388
 

 متوقف کننده حذف فلسطین 
از نقشه جغرافیای جهانی

روز قدس، یك روزِ به معنای حقیقی کلمه، 
بین المللِی اسالمی است؛ روزی است که 
ملت ایران میتواند با کمك ملتهای مشتاق 
دیگر، که امروز خوشبختانه تعدادشان هم 
متعدد و زیاد شده، یك حرف حقی را فریاد 

روز قدس در کالم رهرب معظم انقالب

همه ساله در روز قدس در سراسر جهان اجتماع و صفوف مومنين با برگزاری نمازجمعه در خيابانها عليه رژيم صهيونيستی 
راهپيمايی به راه می اندازند تا نفرت و انزجار خود را از رژيم اشغالگر قدس و حمايت از ملت مظلوم فلسطين را به جهانيان 

بنمايانند. آنچه می خوانيد گزيده ای است از بيانات رهبر معظم انقالب اسالمی پيرامون روز قدس.
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کند که برای پنهان کردن آن حرف حق و 
خاموش کردن آن فریاد، شصت سال است 
سرمایه گذاری  دارد  استکبار  دستگاه  که 
میکند - البته حداقل شصت سال است، 
یعنی از زمان تشکیل دولت غاصب؛ وااّل از 
مقدماتش شاید صد سال هم بیشتر است 
- شصت سال است که دارند سعی میکنند 
نقشه ی جغرافیای جهانی  از  را  فلسطین 
حذف کنند. البته تا حدود زیادی هم موفق 
شده بودند. انقالب اسالمی زد توی دهن 
اینها. ایجاد نظام جمهوری اسالمی و اعالن 
روز قدس و تبدیل سفارت رژیم غاصب به 
سفارت فلسطین در تهران، حرکت هشدار 
دهنده و متوقف کننده و مهاجمی بود که 
ایستاد.  استکباری  نقشه ی  این  مقابل  در 
روزبه روز  حرکت،  این  خوشبختانه  امروز 

توسعه پیدا کرده. 02/06/1390
روز  نیست؛  ایران  مخصوص  قدس  روز 
دنیای  همه  در  لذا  و  است  اسالم  دنیای 
اسالم، مسلمانان حضور خود را برای دفاع 
دادند.  نشان  خود  فلسطینی  برادران  از 
مسلمانان در این روز اراده عمومی خود را 
برای مقابله با ترفندهای امریکا و اسرائیل 
در فلسطین مظلوم و خونین بروز دادند؛ 
اما ملت ما در این زمینه پیشتاز بوده است 
و امسال به شکل نمایانی این پیشتازی و 
داد.  نشان  ایران  در  را  ملی  اراده  عظمِت 

05/09/1382

 روز خنثی کردن توطئه 
فراموشی مسأله فلسطین

روز قدس، از روزهای بسیار مهم و تعیین 
که  است  متمادی  سالهای  است.  کننده 
سعی میشود مسأله قدس فراموش شود. 
روز قدس، درست تیری است به قلب این 
کردن  برای خنثی  است  توطئه؛ حرکتی 
و  استکبار  که  خباثت آمیزی  توطئه  این 

صهیونیسم و طرفداران و همکارانشان دست 
به یکی کرده اند تا به کلّی مسأله فلسطین 
را به دست فراموشی بسپارند. روز قدس 
این روز، مخصوص ملت  را بزرگ بدارید. 
ایران هم نیست؛ در خیلی از نقاط عالم، 
مردم مؤمن و پرشور، با محدودیتهایی که 
در کشورهای خود دارند -چون حکومتها 
خیلی جاها اجازه نمیدهند- روز قدس را 
گرامی میدارند -به هر حال جمعیتهایی 
که میتوانند این کار را میکنند- ان شاءاهللَّ 
امیدواریم امسال هم در مقابل توطئه های 
ناجوانمردانه ای که علیه ملت فلسطین شده 
است، روز قدس بتواند مشت محکمی به 
دهان دشمنان ملت فلسطین و دشمنان 

دنیای اسالم بزند. 18/10/1377
روز قدس یکی از برجسته     ترین یادگارهای 
امام عزیز ماست؛ نشانه     ی دلبستگی انقالب و 
دلبستگی ملت ما به ماجرای قدس شریف و 
ماجرای فلسطین است. به برکت روز قدس، 
این نام را ما توانستیم هر سال در دنیا زنده نگه 
داریم. خیلی از حکومتها و خیلی از سیاستها 
میخواستند، مایل بودند، تالش کردند، پول 
خرج کردند که مسئله     ی فلسطین فراموش 
نبود،  اسالمی  جمهوری  تالش  اگر  شود. 
اگر ایستادگی جمهوری اسالمی با تمام قوا 
در مقابله     ی این سیاست خباثت     آلود نبود، 
فلسطین  بتوانند مسئله     ی  نبود که  بعید 
را بتدریج به زاویه بکشانند؛ اصالً فراموش 
کنند. االن هم خود دستگاه استکبار و خود 
صهیونیستهای خبیث معترفند، معتقدند و 
ناراحتند از اینکه جمهوری اسالمی پرچم 
نمیگذارد  و  است  برافراشته  را  فلسطین 
که با سازشکاری هائی که میخواهند انجام 
بدهند، مسئله     ی فلسطین را از دور خارج 
کنند. روز قدس، روز زنده کردن این یاد 
و این نام است. امسال هم به توفیق الهی، 
به هدایت الهی، ملت عظیم ما در تهران و 

در همه     ی شهرستانها روز قدس را گرامی 
خواهند داشت، راهپیمائی خواهند کرد. در 
کشورهای دیگر هم بسیاری از مسلمانان 
در روز قدس از ملت ایران تبعیت میکنند. 

20/06/1388
 روزی که مردم مظلوم 

فلسطین احساس می کنند 
ملتها پشت سرشان هستند

این تظاهراتی که این روزها در دنیای اسالم 
اتّفاق افتاد خیلی باارزش بود. این حرکتی 
که امروز شما میخواهید بکنید و تا میدان 
فلسطین و مقابل سفارت فلسطین راهپیمایی 
کنید، بسیار کار باارزشی است. اینها خیلی 
ارزش دارد؛ اینها خبرش منعکس میشود 
و مردم مظلوم فلسطین احساس میکنند 
که ملتها پشت سرشان هستند. البته ملت 
ما بحمداهللَّ در این زمینه ها هیچ وقت کم 
نگذاشته است؛ هر وقت که برای این قضیه 
فرا خوانده شده، حضور پیدا کرده و اعالم 
موضع کرده است. و باالخره مجامع جهانی 
و سازمان ملل باید فّعال شوند. این مجامع 
حقوق بشر که همیشه یا غالباً در خدمت 
هدفهای استکباری اند، ولو یکبار هم شده، 
برخالف خواسته دستگاههای استکباری، به 

روز قدس، این حرکتی که امام 

بزرگوار ما آن را آغاز کردندیک 

حرکت بسیار عمیق و پرمعنائی 

است؛ این فقط یک راهپیمائی 

نیست؛ خونی است که در این روز 

در رگهای امت اسالمی میدود
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نفع ملتها وارد شوند؛ افکار عمومی را در دنیا 
به خودشان متوّجه کنند، ظالم و متجاوز 
را محکوم و ملت مظلوم فلسطین را تأیید 
طرح  گیرد،  انجام  فشارها  این  اگر  کنند. 
ایران در مورد فلسطین عملی خواهد بود 
و متجاوز مجبور خواهد شد. اگر دولتهای 
عربی، دولتهای اسالمی، ملتهای مسلمان و 
مجامع جهانی، همه در این راه فّعال شوند، 
آن کار، عملی است. هر کس که در این 
زمینه کوتاهی کند، مسلّماً در نظر ملتها، در 
نظر تاریخ و باالتر از همه در پیشگاه خداوند 
متعال مؤاخذ و مسئول است. همه وظیفه 

داریم.   16/01/1381

 روز دمیدن خون در رگ های 
امت اسالمی

روز قدس، این حرکتی که امام بزرگوار ما 
آن را آغاز کردند و بحمداهلّل روزبه روز بهتر 
و سال به سال گرمتر این حرکت ادامه دارد، 
یك حرکت بسیار عمیق و پرمعنائی است؛ 
این فقط یك راهپیمائی نیست؛ خونی است 
اسالمی  امت  رگهای  در  روز  این  در  که 
میخواهند  که  کسانی  علیرغم  میدود؛ 
به  فلسطین  ملت  و  فلسطین  مسئله ی 
دست فراموشی سپرده شود، این مسئله را 
روزبه روز زنده تر میکند؛ و همین جور خواهد 
مسئوالن  دوش  بر  سنگینی  وظائف  بود. 
امیدواریم  که  است،  اسالمی  کشورهای 
که  آنچه  به  کند  هدایت  را  همه  خداوند 
وظیفه ی آنهاست، و کمك کند که بتوانند 

این وظائف را انجام بدهند. 29/05/1391

  عقب نشينی صهيونيست ها 
با برگزاری درست مراسم روز 

قدس
اگر ان شاءاهللَّ دنیای اسالم روز قدس را به 
معنای درست کلمه گرامی بدارد و برای 

فریاد کشیدن بر سر صهیونیستهای غاصب، 
مغتنم بشمارد، به میزان زیادی دشمن را 
شکست خواهد داد و به عقب نشینی وادار 
با  ایران، ان شاءاهللَّ  خواهد کرد. شما ملت 
حضور خود نشان خواهید داد که استفاده 
از روز قدس و فرصت اعالم موضع در قضیه 
فلسطین، یعنی چه. ملت ایران، بحمداهللَّ در 
این زمینه خوب عمل کرد. دولت هم خوب 
عمل کرد. وزارت خارجه هم خوب عمل 
را تلف نکردند و حرفها  کرد. یعنی وقت 
را زدند. مظلومین فلسطینی فهمیدند که 
کسانی در اطراف دنیا هستند که نسبت 
به قضیه آنها حّساسند. باید این حساسیت 
ثابت شود. باید فشار روی اسرائیل بیشتر 
شود. باید فلسطینیها، خودشان مسئولیت 
زنده کردن مسأله فلسطین را جّداً برعهده 

گیرند و مجاهدت کنند. 13/12/1372

 روزی که ملت های مسلمان 
حرفشان را در دنیا مطرح 

می کنند
ملت های  بزرگ  آزمایش  روزِ  قدس،  روز 
مسلمان است؛ روز قدس، آن روزی است 
که ملت های مسلمان بیواسطه ی مقامات 
رسمی حرف شان را در دنیا مطرح میکنند. 
مضاعفی  اهمیت  قدس  روز  هم  امسال 
دارد؛ هم به خاطر حادثه ی غزه -که واقعاً 
بزرِگ  شکست  یك  غزه  از  عقب نشینی 
صهیونیست ها بود- هم به خاطر توطئه یی 
که بعد از شکست غزه و برای جبران آن 
شکست، از سوی امریکاییها و صهیونیست ها 
و بعضی از هم پیمانان شان در جریان است؛ 
رژیم  با  زشت  رابطه ی  عادیسازی  یعنی 
صهیونیستی در میان برخی از دولت های 
اسالمی و برخی از دولت های منطقه، که 
با  اسالمی  دولت های  بروند.  بار  زیر  نباید 
بهانه های مختلف و برای خاطر شاد کردن 

دل امریکا، نباید ارتباطشان را با این رژیم 
برای  خطری  -که  غاصب  ستمگر  غدارِ 
همه ی منطقه و همه ی ملتها و دولتهاست- 
روی  امریکا،  به خاطر  نباید  کنند؛  عادی 
خوش به این رژیم نشان بدهند، که این 
کار زشتی است. دلیل زشت بودن این کار 
هم این است که آن کسانیکه مرتکب این 
عادیسازی میشوند، الاقل در اوایل کار، آن 
را پنهان نگه میدارند؛ لذا کار زشتی است 
که پنهانش میکنند. کار زشت را نباید انجام 

داد، نه این که پنهان کرد. 29/07/1384

 روز سرمشق شدن ملت 
ایران برای سایر ملت ها

مردم ایران به عنوان متولّیان روز قدس، باید 
کاری کنند که برای دیگر ملتها سرمشق 
شود؛ چون هر سال ملتهای دیگر در گوشه 
و کنار، حّتی در خود اروپا و جاهای دیگر، 
به تبع شما روز قدس را گرامی میدارند. 
شما باید روزبه روز این پرچم را سرافرازتر و 
این کانون درخشندگی و نور را درخشانتر 
کنید، تا عّده بیشتری بتوانند استفاده کنند. 

26/10/1376

 روز حفظ امنیت کشور، 
ملت و دستاوردهای انقالب

 روز قدس پشتوانه ی امنیت کشور ما هم 
هست. این را همه ی آحاد مردم عزیز ما 
بدانند؛ هر یك نفری که روز قدس توی 
خیابان می آید، به سهم خود دارد به امنیت 
کشور و امنیت ملت و حفظ دستاوردهای 
انقالبش کمك میکند. روز قدس روز بزرگی 
است، روز مهمی است. ان شاءاهللَّ امسال، هم 
در کشور ما و هم در کشورهای اسالمی 
دیگر، این روز، باعظمت تر از همیشه برگزار 

خواهد شد.
02/06/1390
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در روایتی طوالنی در فضیلت ماه رمضان، از 
پیامبر اعظم صلی اهلل علیه و آله و سلم نقل 

شده است:
ی لَیلََة  »َفإَِذا َکانَْت لَیلَُة الِْفْطِر َو ِهی تَُسمَّ
بَِغیِر  أَْجَرُهْم  الَْعاِملیَن   ُ اهللَّ أَْعَطی  الَْجَوائِِز 
ِحَساٍب« ؛و چون شب عید فطر-که شب 
پاداش  خداوند  رسد،  فرا  دارد-  نام  جوائز 
عمل  کنندگان را بدون حساب و شمارش 

ببخشد.
 

ُ الَْماَلئَِکَة  »َفإَِذا َکانَْت َغَداُة یْوِم الِْفْطِر بََعَث اهللَّ
فِی ُکلِّ الِْباَلِد َفیْهِبُطوَن إِلَی األْْرِض َو یِقُفوَن 
ٍد  َکِك َفیُقولُوَن یا أُمََّة ُمَحمَّ السِّ َعلَی أَْفَواهِ 
اْخُرُجوا إِلَی َربٍّ َکِریٍم یْعِطی الَْجِزیَل َو یْغِفُر 

الَْعِظیَم : ؛ «

خداوند  رسد  فرا  عید  روز  صبح  چون  و 
بفرستد.  شهرها  همه  ی  به  را  فرشتگان 
پس در زمین فرود آیند و سر کوچه  ها 
و گذرها بایستند و ] با صدایی که آن را 
همه  ی آفریده  های خدا جز جن و آدمیان 
می شنوند[ گویند: ای اّمت محّمد! به سوی 
پروردگار کریم ]برای نماز عید[ بیرون شوید 
که او پاداش فراوان دهد و گناهان بزرگ را 

بیامرزد.

ُ َعزَّ َو َجلَّ  ُهْم َقاَل اهللَّ »َفإَِذا بََرُزوا إِلَی ُمَصالَّ
لِلَْماَلئَِکِة: َماَلئَِکِتی! َما َجَزاُء األِْجیِر إَِذا َعِمَل 
َعَملَُه؟ َقاَل: َفَتُقوُل الَْماَلئَِکُة: إِلََهَنا َو َسیَدنَا! 

َجَزاۆُُه أَْن تَُوفِّی أَْجَرُه.« ؛
و چون سوی محّل برگزاری نماز عید روند 

ای  فرماید:  فرشتگان  به  جّل  و  عّز  خدا 
فرشتگان من! مزد کارگر- چون کار خود را 
انجام دهد- چیست؟ عرضه دارند: معبودا و 
سیدا! این که مزدش را کامل پرداخت کنی.

ِّی أُْشِهُدُکْم  : َفإِن ُ َعزَّ َو َجلَّ »َقاَل: َفیُقوُل اهللَّ
ِّی َقْد َجَعلُْت ثََوابَُهْم َعْن ِصیاِمِهْم  َماَلئَِکِتی أَن
َشْهَر َرَمَضاَن َو قِیاِمِهْم فِیِه رَِضای َو َمْغِفَرتِی 

« ؛
گواه  را  شما  فرماید:  جّل  و  عّز  خداوند 
رمضان  روزه  ی  پاداش  من  که  می  گیرم 
و نمازشان را خشنودی و آمرزش خود از 

ایشان قرار دادم.
و چون سوی محّل برگزاری نماز عید روند 
خداوند عّز و جّل به فرشتگان فرماید: ای 

عيد سعيد فطر در نظر ائمه اطهار جايگاه ويژه ای دارد که به برخی از احاديث گهربار پيرامون اين عيد سعيد اشاره می کنيم.

فضیلت عید سعید فطر در روایات



قرآن و عرتت
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فرشتگان من! مزد کارگر- چون کار خود را 
انجام دهد- چیست؟ عرضه دارند: معبودا و 
سیدا! این که مزدش را کامل پرداخت کنی

»َو یُقوُل: یا ِعَباِدی َسُلونِی َفَو ِعزَّتِی َو َجاَللِی 
اَل تَْسأَلُونِّی الْیْوَم فِی َجْمِعُکْم ِلِخَرتُِکْم َو 

ُدنْیاُکْم إاِلَّ أَْعَطیُتُکْم « ؛
و خداوند ]خطاب به بندگان خویش[ می  
فرماید: ای بندگان من! ]هر چه می  خواهید[ 
از من بخواهید که به عزت و جالل خودم 
سوگند که امروز در این اجتماع خویش، هر 
چه برای دنیا وآخرت خود بخواهید عطا می  

کنم.

َما  َعْوَراتُِکْم  َعلَیُکْم  أَلَْسُتَرنَّ  ِعزَّتِی  »َو 
َراَقْبُتُمونِی َو ِعزَّتِی َلَجْرتُُکْم َو اَل أَْفَضُحُکْم 

بَیَن یَدی أَْصَحاِب الُْخُلوِد « ؛
 و به عزت و جالل خودم سوگند تا وقتی 
که مرا مراقب خود بدانید] و از من بترسید[ 
شما را در پناه می  گیرم و نزد کسانی که در 

دوزخ جاودانند رسوایتان نسازم.

َو  أَْرَضیُتُمونِی  َقْد  لَُکْم  َمْغُفوراً  »انَْصِرُفوا 
َرِضیُت َعْنُکْم « ؛

مرا  همانا  شدید  آمرزیده  که  گردید  باز 
خشنود کردید و من از شما خشنود شدم.

»َقاَل: َفَتْفَرُح الَْماَلئَِکُة َو تَْسَتْبِشُر َو یَهنُِّئ 
إَِذا  َة  اأْلُمَّ َهِذهِ   ُ اهللَّ یْعِطی  بَِما  بَْعضاً  بَْعُضَها 

أَْفَطُروا « ؛
به  فرشتگان  پس  می فرماید:  ادامه  در 
خاطرآنچه-که خداوند در روز عید فطر به 
این امت ارزانی فرموده است- شاد می شوند 

و به یکدیگر بشارت داده و تبریك گویند.
)امالی مفید مجلس 27  ص232(

 
َرَوی َجابِر َعْن أَبِی َجْعَفٍر علیه الّسالم َقاَل: 

َقاَل النَِّبی ]صلّی اهللَّ علیه و آله[:
جابر از امام باقر علیه الّسالم روایت کرده  که 
آن حضرت فرمود: رسول خدا صلّی اهللَّ علیه 

و آله فرمود:  
»إَِذا َکاَن أَوَُّل یْوٍم ِمْن َشوَّاٍل نَاَدی ُمَناٍد: یا 

ومُنوَن اْغُدوا إِلَی َجَوائِِزُکْم« ؛ أَیَها الُْمِ
چون روز اول شّوال فرا می  رسد منادیی 
ندا می  کند: ای مومنان در این صبحگاه 
پاداش  به  .]که  جوائزتان  برای  بشتابید 

عبادات رمضان می دهند[

ِ لَیَسْت َکَجَوائِِز  »ثُمَّ َقاَل: یا َجابُِر َجَوائُِز اهللَّ
هواَلءِ الُْمُلوِک ثُمَّ َقاَل: ُهَو یْوُم الَْجَوائِز«

سپس فرمود: ای جابر جوائز خداوند متعال 
که مانند جوائز این پادشاهان نیست.آنگاه 
فرمود: امروز روز جائزه است.)من ال یحضره 

الفقیه ج 1 ص511  ح1478(
همانا خداوند عّز و جّل ماه رمضان را میدان 
مسابقه برای بندگان خود قرار داده است 
تا با طاعت و عبادت خود برای رسیدن به 
رضوان و خشنودی خداوند از یکدیگر پیشی 
بگیرند. پس گروهی در این میدان تاختند و 
به خشنودی الهی فائز شدند و عّده ای دیگر 

عقب افتادند و تقصیر کردند و زیان دیدند.

»نََظَر الَْحَسُن بُْن َعلِی ع إِلَی أُنَاٍس فِی یْوِم 
فِْطٍر یلَْعُبوَن َو یْضَحُکوَن َفَقاَل أِلَْصَحابِِه َو 

الَْتَفَت إِلَیِهْم« :
روز  در  الّسالم  علیه  مجتبی  حسن  امام 
عید فطر گروهی را دید که مشغول بازی و 
خنده بودند. پس در حالی که به آنان اشاره 

می کرد به اصحاب خویش فرمود:

َ َعزَّ َو َجلَّ َجَعَل َشْهَر َرَمَضاَن ِمْضَماراً  »إِنَّ اهللَّ
رِْضَوانِِه  إِلَی  بَِطاَعِتِه  فِیِه  یْسَتِبُقوَن  لَِخلِْقِه 
آَخُروَن  تََخلََّف  َو  َفَفاُزوا  َقْوٌم  فِیِه  َفَسَبَق 

َفَخابُوا«

همانا خداوند عّز و جّل ماه رمضان را میدان 
مسابقه برای بندگان خود قرار داده است 
تا با طاعت و عبادت خود برای رسیدن به 
رضوان و خشنودی خداوند از یکدیگر پیشی 

بگیرند.
به  و  تاختند  میدان  این  در  گروهی  پس 
خشنودی الهی فائز شدند و عّده ای دیگر 
عقب افتادند و تقصیر کردند و زیان دیدند.«

ِعِب  اِحِك الالَّ َفالَْعَجُب ُکلُّ الَْعَجِب ِمَن الضَّ
فِی الْیْوِم الَِّذی یَثاُب فِیِه الُْمْحِسُنوَن َو یِخیُب 

ُروَن فِیِه الُْمَقصِّ
پس شگفتا و بسیار شگفتا از آن که به خنده 
و بازی مشغول باشد در چنین روزی که 
نیکوکاران در این روز پاداش می  یابند و 

تقصیرکاران زیان می  بینند.

ُمْحِسٌن  لَُشِغَل  الِْغَطاُء  ُکِشَف  لَْو   ِ ایُم اهللَّ َو 
بِإِْحَسانِِه َو ُمِسی ٌء بِإَِساَءتِه 

و قسم به خدا که اگر حجاب از میان برخیزد 
و پرده کنار رود بی تردید و حتما نیکوکار 
بدکردار  و  شود  خود  نیکوکاری  مشغول 

گرفتار زشتکاری خود باشد.
ص511   ج 1  الفقیه  یحضره  ال  )من 

ح1479(  

خداوند می  فرماید: ای 
بندگان من! ]هر چه می  
خواهید[ از من بخواهید 
که به عزت و جالل خودم 
سوگند که امروز در این 
اجتماع خویش، هر چه 
برای دنیا وآخرت خود 
بخواهید عطا می  کنم.
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پجز آه حرفی در خور گفتن ندارم
جز آه حرفی هست اما من ندارم

چون طفل بازیگوش، عصیانگر، گرسنه
راهی به خانه غیر برگشتن ندارم
پوسیده یا پاره شده یا آب رفته

 مهمانی است و حیف...پیراهن ندارم
این چه بالیی بوده آوار است بر من
اسم تو را می خوانم و جوشن ندارم

آه ای مالئك رو بپوشانید از من
غرق معاصی هستم و دیدن ندارم

می جویمت ای انتهای آرزوها
می جویم اما پاسخی جز لَن ندارم

***

در آسمان تیره ی بخت غریبم
جز کربال من نقطه ای روشن ندارم

من که به غیر کربال موطن ندارم
من که به غیر کربال مدفن ندارم

خدا کند که منم دعوت شما باشم
و بخش کوچکی از خلوت شما باشم
و در کنار همین سفره ها کنار شما

نمك بریزم و هم صحبت شما باشم
فرار کرده ام از دست ظلمت نفسم
که دست تربیت رحمت شما باشم
خدا کند که نظر کرده را نظر نکنند
که در نظاره ی بی مّنت شما باشم

مخواه بین گداهای قیمتی حرم
گدای بی غم و بی قیمت شما باشم

ضیافت است و گدا هست و انتخاب شما
خدا کند که منم قسمت شما باشم

اگر چه قیمت من با گناه قسمت شد
اگر چه بنده ی بی قیمت شما باشم!!!

ولی به قیمت کرب و بال نگاهم کن
که من غالم همین هیئت شما باشم

رحمان نوازنی
 

میالد امام حسن محتبی
روی تـــو از نسیــــم سحــر دلنــوازتر

گیســوی توست از شب یلـــدا درازتر
روی تو باز بــــود و در خانـــه ی تو باز

ای چشمهایت از همه مهمان نواز تر
هرگــز یتیـــم های مدینــــه ندیده اند

از ذکر مهربان حســن چاره سازتر
صلح تو شد دلیل سرافرازی حسین

ای از تمــام اهــل جهـــان سرفــرازتر
امــا شریك زندگـی ات دشمن تو بود

موال کــــدام داغ از ایــن جانگــــداز تر ؟
از تیـــرها نگفتم و تابوت زخمــی ات

طاقت نداشتـــم بشود روضه باز تر...
 تکتم حسیني

در ساحل زیبای دو دریاست ظهورت
ای هر دو جهان مست تو و ساغر نورت
افطارِ علی بوسه ای از جام دو چشمت

کوثر سر ذوق آمده از مستی و شورت 
با پای پیاده نرو ای قبله! تو بنشین
تا کعبه سراسیمه بیاید به حضورت

در کوچه، دِل مرده ی من منتظر توست
تا زنده شود رقص کنان، وقت عبورت

از دست تو نان داشت عجب عطر عجیبی
این شعله ی عشق است مگر زیر تنورت
چون لوح و قلم مستم و صد بار نوشتم:

دیوانه آقای جوانان بهشتم
دیدند جوان گشته و باز آمده حیدر
از میمنه تا میسره مبهوت تو لشکر

توفانی و چون برگ در اطراف مسیرت
از اهل جمل ریخته بر روی زمین سر

مناجات ماه رمضان
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شعر

یك سوی تو ماه آمده یك سوی تو خورشید
به به! به شکوهت وسط این دو برادر

از آخرِ صف سر زده تیغ تو به اول
از اول صف کشته نگاه تو به آخر

راضی است علی پس همه اعمال دو عالم
با ضربت یوم الجملت گشته برابر

این نیزه هم از برکت دست تو کریم است
در طعنه ی آن هر دل بی عشق سهیم است

اینگونه اگر مست ترین مست جهانم
شور حسن ابن علی افتاده به جانم

جا نیست بنوشم، به سرم باده بریزید
تا غرق شراب آیه ی تطهیر بخوانم

در مأذنه ی میکده افزوده ای امشب 
یك »اشهد اَّن الحسن«ی هم به اذانم

افتادم ازآن روِی پر از نور به سجده
بند آمد ازآن زلِف پر از تاب زبانم

خوب است پدر! با تو یتیمی، اگر امشب
با دست کریمت بدهی لقمه ی نانم

ای ساقی افالک که خاکی است مزارش

ای صاحب صحنی که شراب است غبارش
ای گوهر ظاهر شده از قلب دو دریا
شاهین نشسته به سر شانه ی طاها

ای شیر که جنگاوریت رفته به حیدر
ای ماه که نازک دلیت رفته به زهرا
ای نیمه ی گمگشته ماه رمضان ها

در روشنی ماه تمامت شده پیدا
از روز ازل نور تو در عرش خدا بود

تا سیر بیایند مالئك به تماشا
آیینه ی ذاتی تو و معبود صفاتی

گشتند به دور قد و باالی تو اسما
سلطان کرم نیست مگر نام تو ، آخر

در کوچه فقیری است کجا پس بزند در
قاسم صرافان

شهادت موال و شب قدر

کو شب قدر که قرآن به سر از تنگ دلی
هی بگویم بَعلّیٍ  بعلّیٍ  بعلی

مطلُع الفجر شب قدر، سالم تو خوش است
اُدخلوها بسالم ٍ ابدی ٍ ازلی

اولین پرسش میثاق ازل را تو بپرس
تا الستانه و مستانه بگوییم بلی

همه قدقامتیان را به تماشا بنشان
تا مؤذن بدهد مژدة خیر العملی

ای خوشا امشب و بیداری و الغوث الغوث
خوشترش خواب تو را دیدن و بیدار دلی...

کسی آن سوی حسینّیه نشسته است هنوز
همه رفتند، شب قدر تمام است؛ ولی-
باز قرآن به سرش دارد و هی می گوید

بحسین بن علیٍ  بحسین بن علی
مهدی جهاندار

غزل این بار بمان تا به سحر در سجده
که پر از کشف و شهود است سفر در سجده

خاطراتی پر از اندوه در این سجاده ست
که شبی حك شده با دیده ی تر در سجده

شرح معراج نشینی که به پایش یك عمر
مانده جبریل امین سوخته پر در سجده
ولی افسوس از آن روز که خنجر فهمید

خاکساران نمی افتند مگر در سجده
در ازای اثر سجده به پیشانی شان
باید از خون بگذارند اثر در سجده

وای از آن لحظه که شمشیر، هراسان می 
رفت

تا شتابان بزند بوسه به سر در سجده

قامت افراشته را هیچ گمان می کردی
که بگریند و بگیرند به بر در سجده؟

غزل از سجده ی طوالنی ماتم برخیز!
که پریده ست دگر رنگ سحر در سجده

انسیه سادات هاشمی

 

شهدای مدافع حرم

یاران به گمان خود امید آوردند
قفِل در باز را کلید آوردند

مردم غِم بی وفایی یاران را
بر دوش گرفتند و  شهید  آوردند

رفتیم که شمع ظلمت شب باشیم
آغوش گشودیم که در تب باشیم

گفتید »مدافع حرم«، اما ما
رفتیم که در حصار زینب باشیم
چون آینه، آشنای ما بود دمشق

یك عمر پر از صدای ما بود دمشق
ما عاشق او شدیم و او عاشق ما
انگار که کربالی ما بود دمشق
از عمق نگاه مان کمی بنویسید

از عشق -گناه مان- کمی بنویسید
از سرخی خون مان فراوان گفتید

از غربت راه مان کمی بنویسید
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