
با آثار و گفتاری از:

علیرضــا پناهیان/ســیدابراهیم حســینی اراکــی 

محمدباقــر حیــدری کاشــانی/منصور ارضــی

سازور عاصی/حسین  محمدرضا 

ســیدمهدی حسینی/حسین کاجی

و...

مؤلفه های جهادی سیره شهید قاسم سلیمانی

اسم رمز فاطمی برای آنها که ناامیدند

راحت طلبی، منشأ تاریخی والیت گریزی
مشارکت همگانی سرنوشت ساز



مدیون لطف مادر این خانواده ایم





هیأت رزمندگان اسالم
ماهنامه فرهنگی-مذهبی

ویژه فاطمیه
سال چهاردهم-شماره 121- دی 1398- قیمت 150000 ریال

صاحب امتیاز:
هیأت رزمندگان اسالم

رئیس شورای سیاستگذاری:
حجت االسالم و المسلمین اسماعیل سعادت نژاد

مدیر مسئول:
محمدصادق آهنگران

جانشین مدیر مسئول:
حجت االسالم و المسلمین عبدالرحمن سفیدی امین

سردبیر: حجت االسالم محمدباقر نادم
جانشین سردبیر: مرتضی شاهسون
دبیر تحریریه: سید مهدی ذهنی

تحریریه:
حسن رضوانی، ابراهیم پورهمت، علی شیروی، سیدمهدی ذهنی، سیدرضا 

حسینی، سیدمحمد زین العابدین، سیدرضا حسنی، مرتضی نادم، سجاد نورپور، 
کبر درخشنده. کبر ابدالی، مهدی سیفی، علی ا ا

مدیر هنری: محمدصادق محمدیان
صفحه آرایی: محمدحسین دیانی

کایدی ویراستاری: حسین 
طراحی و تصویر سازی: مرتضی نادم

نامواره پشت جلد: محمدصادق پوروهاب

نشانی:
ک 554، واحد 5 تهران، میدان فاطمی، نبش خیابان فلسطین و زرتشت، پال

تلفن و نمابر: 88960430-89780313
www.eheyat.com :نشانی اینترنتی

کشور کارآمدی دولت در رفع مشکالت اقتصادی  بررسی پرونده نا
6 که شاخ و دم ندارد!     کارآمدی  نا

بازخوانی اهداف و مبانی انقالب، به بهانه فرا  رسیدن سالگرد پیروزی شکوهمند 
انقالب اسالمی ایران

9 مشارکت همگانی سرنوشت ساز!    

شاخص های انتخاب اصلح از منظر رهبر انقالب
12 کیست؟      اصلح 

بازخوانی بیانات و دیدگاه های  رهبر معظم انقالب اسالمی پیرامون حماسه 9دی
14 فجر دوباره انقالب     

18 سیلی سپاه؛ فریاد انتقام ملت    

19 یادبود سقوط و شهادت مسافران هواپیمای بوئینگ  

گزیده بیانات مقام معظم رهبری )حفظه اهلل( پیرامون شخصیت شهید سپهبد حاج 
قاسم سلیمانی

20 مؤلفه های جهادی سیره شهید قاسم سلیمانی   

    

بیانات رهبری
و سیاسی

ویژه نامه
فاطمیه

کرامت های حضرت زهرا سالم اهلل علیها در بازخوانی سیره و  قطره ای از فضایل و 
زندگی او

26 کرانه فضایل فاطمی      بر 
مصاحبه اختصاصی ماهنامه هیأت با خطیب توانا حجت االسالم سید ابراهیم 

کی حسینی ارا
29 راحت طلبی، منشأ تاریخی والیت گریزی   

مناقب و فضایل فاطمه زهرا سالم اهلل علیها در بیان نورانی اهل بیت :
34     	 مادر سادات3در لسان معصومین:

فهرست مطالب

با آثار و گفتاری از:

علیرضــا پناهیان/ســیدابراهیم حســینی اراکــی 

محمدباقــر حیــدری کاشــانی/منصور ارضــی

سازور عاصی/حسین  محمدرضا 

ســیدمهدی حسینی/حسین کاجی

و...

مؤلفه های جهادی سیره شهید قاسم سلیمانی

اسم رمز فاطمی برای آنها که ناامیدند

راحت طلبی، منشأ تاریخی والیت گریزی
مشارکت همگانی سرنوشت ساز



سبک زندگی
فاطمی

در فتاوای حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای حفظه اهلل
38 احکام هیأت و عزاداری     

وظیفه ما در قبال شهـادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی
40 موج خون      

جهاد و 
شهادت

سیری در سیره نورانی مجاهد شهید آیت اهلل شیخ حسین غفاری
54 ک     پرواز از سیاهچال ساوا

ویژه نامه شهدای حزب مؤتلفه اسالمی
58 پرونده سری نیمه شب 27دی ماه    

کربالی پنج و والفجر هشت در مصاحبه اختصاصی  بازخوانی پرونده دو عملیات 
کاجی ماهنامه هیأت با سردار حاج حسین 

60 که ناامیدند    اسم رمز فاطمی برای آنها 

منبر
و محتوا

قالب آموزشی تهیه محتوای منبر فاطمی بر اساس شیوه تخصصی تبلیغ و خطابه 
66 والیتمداری حضرت زهرا3    

الگوهای رفتاری در بازخوانی سیره و شخصیت شهید حاج قاسم سلیمانی
69 کارکردهای فرهنگی شهادت سپهبد قاسم سلیمانی  

گفتگو با حجت االسالم محمدباقر حیدری  بازخوانی معارف فاطمی و مهدوی در 
کاشانی

72 ارتباط نهفته ی فاطمیه و مهدویت    

کالم نورانی فاطمه زهرا3 گلچینی از 
76 احادیث فاطمی     

معرفی
کتاب

معرفی  9اثر فاخر پیرامون شخصیت و زندگی بانوی دوعالم حضرت فاطمه زهرا3
78 در ساحل فاطمیه     

کتاب دستاوردهای انقالب اسالمی،  محصول علمی-محتوایی معاونت  معرفی 
فرهنگی ستاد مرکزی هیأت رزمندگان

80 چله انقالب     

شعر 
و مداحی

مصاحبه اختصاصی ماهنامه هیأت با استاد سید مهـدی حسینی )بخش دوم( 
44 شاعری، سلوک انقالبی     

مصاحبه اختصاصی ماهنامه هیأت با حاج محمدرضا عاصی پیرامون بایدها و 
نبایدهای مداحی

47 مداح تراز انقالب     

کشور اشعار فاطمیه از شاعران آیینی 
49 گلچین اشعار فاطمی     

گزارش
خبری

گزارش فعالیت های
82  ستاد مرکزی و دفاتر استانی هیأت رزمندگان اسالم   



6

و  نیروهــا  بــه  و  یابــد  ســامان  اقتصــاد  مســئله  کــه  شــود  اراده  جــدی 
گــرا  ظرفیتهــای داخلــی تکیــه شــود و در اصــالح اقتصــادی نــگاه بــرون 
نداشــته باشــیم، قطعــًا ممشــکالت اقتصــادی قابــل حــل مــی باشــد. 

کــه: کیــد فرمودنــد  ایشــان تأ
هیــچ  پرداخــت.  به طورجــدی  اقتصــاد  مســئله ی  بــه  بایــد  »واقعــًا 
کلمــه در اینجــا وجــود نــدارد. بلــه  بن  بســتی هــم بــه معنــای واقعــی 
نــدارد...  وجــود  بن بســت  ]ولــی[  هســت  موانــع  هســت،  مشــکالت 
کــه ببینیــم آیــا آمریــکا آن معافیت هــا  اقتصــاد را بــه ایــن وابســته نکنیــم 
کار  کــرد؛ از اّول یکــی از مشــکالت  کــرد یــا نخواهــد  را تمدیــد خواهــد 
مــا همیــن اســت؛ در ایــن چندســاله مکــّرر ایــن اّتفــاق افتــاد. خــود مــا 
کــه مســئولین حکومتــی هســتیم، خیلــی از فعالیت هــای خودمــان را بــه 
کــه در اختیــار مــا نیســت  کــه ببینیــم آن طــرف  کرده ایــم  ایــن موکــول 
کــرد نســبت بــه  گرفــت. اقتصــاد را نبایــد شــرطی  چــه تصمیمــی خواهــد 

کارهــای دیگــران.« 2
کــه ســیل نقدینگــی بــه ســمت  کنــون اقتصــاد مــا در شــرایطی اســت  هــم ا
کمتــر بــه ســوی مســکن بــه راه افتــاده و موجــب افزایــش  بــازار طــال و ارز و 
کاالهــا شــده اســت. مشــکل  قیمــت طــال، ارز و مســکن و در نتیجــه همــه 
گــردش پــول در ایــن  کاهــش ســرعت  کــه دولــت  از آنجــا شــروع شــد 

کشــور،  کــه همچنــان مهم تریــن و برجســته ترین مشــکل  امــروز شــاهدیم 
معیشــتی  و  اقتصــادی  مشــکالت  و  گرانــی  بیــکاری،  رکــود،  تــداوم 
ــه موجــب  ک ــه روز در حــال رشــد اســت  ــد روزب ــن رون ــردم اســت و ای م
کارآمــدی دولــت در  کــه ایــن بیانگــر نا گردیــده اســت   نارضایتــی مــردم 
رفــع مشــکالت و تأمیــن نیازهــای اساســی مــردم مــی باشــد. رهبــر معظــم 

انقــالب نیــز اشــاره فرمودنــد:
کشــور فعــاًل مشــکل اقتصــادی اســت.  »امــروز، مشــکل عمــده و نقــد 
مــردم  معیشــت  بــر  فشــار  دیگــر،  اســت  مــردم  بــر  فشــار  هــم  عّلتــش 
هــم  متوّســط  طبقــات  حّتــی  اســت،  ضعیــف  طبقــات  بخصــوص 
ضعیــف  طبقــات  بیشــتر،  لکــن  هســتند  فشــار  زیــر  حــدودی  تــا 
کشــور دچــار مشــکل شــد،  کــه طبعــًا وقتی کــه اقتصــاد  ]تحت فشــارند[ 
مــردم و ضعفــا در جامعــه زیــر فشــار قــرار می گیرنــد، دشــمن ]هــم[ طمــع 
ــه دشــمن طمــع می کنــد  ک کار ایــن اســت  می کنــد؛ یکــی از اشــکاالت 
یعنــی  می کنــد،  پیــدا  کاهــش  هــم  کشــور  اعتبــار  می بنــدد؛  امیــد  و 
ــر[ مشــکل اقتصــادی و نداشــتن برنامــه ی خــوب اقتصــادی  گ واقعــًا ]ا
کشــوری وجــود داشــته باشــد، اعتبــار آن  و پیشــرفت اقتصــادی در هــر 

کشــور را لطمــه می زنــد«. 1
گــر بــه طــور  کــه ا همچنیــن مقــام معظــم رهبــری حفظــه اهلل معتقدنــد 

که شاخ و دم ندارد! کارآمدی  نا
ــرآوردن نیازهــای اساســی  ــت در ب ــدی دول ــده ناکارآم بررســی پرون

ــکاری،  ــورم، بی ــم از ت ــور اع ــادی کش ــکالت اقتص ــع مش ــردم و رف م

مســکن و... بــا تکیــه بــر منویــات و تأکیــدات مقــام معظــم رهبــری 

حفظــه اهلل بــه مســئولین و دولتمــردان در امــر اصــالح اقتصاد کشــور

 دکتر حسن رضوانی
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کشــور معطــوف می کــرد می توانســت  )برجــام( برمی داشــت و بــه درون 
کار جهــادی - امتحــان خــود را در اوایــل انقــالب به عنــوان جهــاد  بــا 
گروه هــای جهــادی پــس  ســازندگی و یــا در بحران هــای امــروزی بــا عنــوان 
کاهــش مشــکالت اقتصــادی و معیشــتی مــردم  ــا  ــه رفــع ی داده اســت - ب
دســت می یافــت. بــر اســاس فرامیــن رهبــر معظــم انقــالب حفظــه اهلل بــرای 
کنــدن و چشــم بســتن از وعــده  حــل مشــکالت اقتصــادی عــالوه بــر دل 
اقتصــادی، مســئولین  بــرای اصــالح ســاختار  هــای دروغیــن دشــمنان 
بــه مــردم و  کشــور بایــد روحیــه جهــادی را اصــل اساســی در خدمــت 
بــا رئیس جمهــور و  قــرار دهنــد. چنانچــه معظم لــه در دیــدار  مملکــت 

ــد: ــت فرمودن ــأت دول اعضــای هی
کار جهــادی یعنــی از  کــرد ...  کار را بایــد جهــادی  »در زمینــه ی خدمــت، 
کوچــک را بــزرگ ندیــدن، آرمان هــا را فرامــوش  کــردن، موانــع  موانــع عبــور 
کار جهــادی  کار؛ ایــن  نکــردن، جهــت را فرامــوش نکــردن، شــوق بــه 
کار را بایــد جهــادی انجــام داد تــا ان شــاءاهلل خدمــت به خوبــی  اســت. 

انجــام بگیــرد.«3
از  برخــورداری  و  بــه دشــمن  اعتمــاد  عــدم  یعنــی  ک  مــال دو  ایــن  گــر  ا
کارهــا، بیــن مســئولین و مــردم مــا نهادینــه شــود آنــگاه  روحیــه جهــادی در 
گیــرد. بنابرایــن بایــد به شــعارهای  اقتصــاد مقاومتــی و درون گــرا شــکل مــی 

ــرد.  ک ــران  ــا افزایــش حجــم نقدینگــی جب ــود را ب ــی رک دوره طوالن
گــردش پــول امــکان یــک فرصــت طلبــی  کاهــش ســرعت  گوئــی 
کــرد. از ســوی دیگــر دولــت بخــش عمــده ی پروژه هــای  را فراهــم 
کــرد، در نتیجــه ایــن پــول بــه صــورت  اقتصــادی خــود را تعطیــل 
قــرار  بانکهــا  اختیــار  در  مســیری  یــک  طــی  بــا  لخــت  گوشــت 
کردنــد، امــا مشــکل  گرفــت و بانکهــا بــه مــردم ســود پرداخــت 
ــه دلیــل عــدم وجــود ســود در اقتصــاد  کــه ب آنجائــی تشــدید شــد 
ــول و ســود آن دچــار مشــکل  کشــور، بانکهــا در پرداخــت اصــل پ
شــدند، در نتیجــه مــردم بــه ســرعت پــول خــود را از بانکهــا خــارج 
و بــرای حفــظ قــدرت خریــد آن بــه دارائی هــای بــا دوام بــه ویــژه 

کردنــد. ــا قــدرت نقدشــوندگی بــاال نظیــر طــال و ارز تبدیــل  ب
بــه صــورت طبیعــی ایــن افزایــش تقاضــا بــه افزایــش قیمتهــا منجــر 
شــد و ایــن افزایــش قیمتهــا انتظــارات تورمــی را رقــم زد و در نتیجــه 
کــه البتــه ایــن مشــکل  مــوج دوم و ســوم افزایــش قیمت هــا را رقــم زد 
بــا مداخــالت دشــمنان خارجــی تشــدید شــد و ایــن مشــکالت 
بــه خاطــر عــدم اعتمــاد متقابــل مــردم و دولــت و در مقابــل نــگاه 
اعتمــادی دولــت بــه حمایتهــای دروغیــن دشــمنان بــوده اســت. 

کشــور نــگاه خــود را از بیــرون مرزهــا  گــر دولــت در حــل مشــکالت  ا
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کــه: انقــالب اســالمی دقــت داشــت 
»در مواجهــه ی بــا دشــمن، شــعار جمهــوری اســالمی و 
انقــالب اســالمی »مقاومــت« اســت. دشــمن می خواهــد 
ایــن  مقابــل  در  راه  دو  کنــد؛  پیشــروی  کنــد،  تجــاوز 
کــه می خواهــد دائــم پیــش بیایــد وجــود دارد:  دشــمنی 
کــه شــما عقــب برویــد؛ تــا شــما عقــب  یــک راه ایــن اســت 
برویــد او پیــش می آیــد، هــر چــه شــما عقــب برویــد او 
کــه ِبایســتید،  پیــش می آیــد؛ یــک راه هــم ایــن اســت 
کنیــد و تجربــه ی خــود مــا در جمهــوری اســالمی  مقاومــت 
-بــه تجربه هــای تاریــخ و صــدر اســالم و ماننــد این هــا 
کــه  می دهــد  نشــان  کنیــم-  تمســک  نمی خواهیــم 
جــا  هــر  می دهــد.  جــواب  دشــمن  مقابــل  در  مقاومــت 
گرفتیــم؛ در دفــاع مقــّدس،  کردیــم جــواب  مــا مقاومــت 
کــه  امنیتــی  تحریــکات  در  گــون،  گونا بخش هــای  در 
علیــه مــا می کردنــد، در مســائل اقتصــادی. یــک روزی 
درآمــد ســاالنه ی نفــت مــا در طــول ســال -کــه تنهــا امــکان 
درآمدزایــی هــم نفــت بــود- حــدود شــش میلیــارد بــود؛ 
البّتــه آن وقــت جمعیــت  ایــن ســختی باالتــر؟  از  دیگــر 
کمتــر از حــاال بــود اّمــا بازهــم پنــج میلیــارد و  کشــور خیلــی 
کشــور چیــزی نبــود؛ توانســتیم  شــش میلیــارد درآمــد بــرای 

کردیــم، مــردم ایســتادند«. 4 ِبایســتیم، مقاومــت 
ســاختار  یعنــی  مقاومــت  اقتصــادی،  عرصــه ی  در 
را  پایه ریزی هــا  کــردن،  محکــم  را  داخــل  اقتصــادی 
کــردن، مســائل  کــردن، بــا مســائل جــدی برخــورد  محکــم 
کار مــا پیگیــری  کــردن. یکــی از مشــکالت  را پیگیــری 
نکــردن اســت، مســئله رهــا می شــود. یــک موضوعــی را 
خــوب شــروع می کنیــم، یــک مقــداری حرکــت می کنیــم 
کــرد.  بایــد  پیگیــری  می شــود؛  رهــا  یواش یــواش  بعــد 
مصداق هــای  شــد،  گفتــه  کــه  مســائلی  ایــن  همــه ی 

5 اســت.  مقاومــت 
مقام معظم رهبری حفظه اهلل می فرمایند: 

کنیــم؛ ایــن را بارهــا  »ظرفیت هــای مردمــی را واقعــًا فّعــال 
کرده ایــم و اآلن هــم مــن تکــرار می کنــم -ایــن هــم  عــرض 
ــه  کــه بنــده نســبت ب بــه خاطــر آشــنایی و معرفتــی اســت 
کــرده ام و میدانــم-  وجــود ایــن ظرفیت هــا بحمــداهلل پیدا
جوان هــای  داریــم،  وســیعی  مردمــِی  ظرفیــت  مــا  کــه 
تحصیل کــرده،  فاضــل،  جوان هــای  داریــم؛  خوبــی 
کار آفریــن، خوش فکــر، مبتکــر در بخش هــای مختلــف 
کنیــم؛ از این هــا بایــد دعــوت  کــه بــه این هــا بایــد اعتمــاد 
کارهــای مختلــف روی  بــرای  فراخــوان بدهیــم  کنیــم، 
ــم  ــی ه ــه خیل ک ــد را  ــع تولی ــم موان ــر بتوانی گ ــه. ا ــک نقط ی
-کــه  برداریــم  تولیــد  راه  ســر  از  کشــور،  در  اســت  زیــاد 
کار بــا عــزم جهــادی ممکــن اســت، بــا به کارگیــری  ایــن 
از  بســیاری  اســت-  ممکــن  متخّصــص  جوان هــای 
می شــود،  حــل  اشــتغال  مســئله ی  ]ماننــد[  مشــکالت 
مســئله ی تــوّرم حــل می شــود، مســئله ی رفــاه مردمــی حــل 
می شــود،  حــل  مــردم  درآمدهــای  ]مســئله ی[  می شــود، 

عمده تریــن  مــادِر  تولیــد،  می گیــرد.  رونــق  صــادرات 
کشــور اســت؛ و بــه نظــر مــا می شــود.  مســائل اقتصــادی 
ــم، اعتمــاد  کردی ــکا  ــه جوان هایمــان اّت ــا ب ــه م ک هرجایــی 
کردیــم، بــه آن هــا امکانــات دادیــم، حداقــل امکانــات را 
کــه بــا[  هــم ]دادیــم[ -غالبــًا جوان هــا این جــوری  هســتند ]

رفتیــم.« 6 کار می کننــد[- پیــش  حداقــل امکانــات ]
کــره )برجــام(  در نــگاه دولــت محتــرم در ایــن 6 ســال، مذا
ــت و  ــا راه برون رفــت مطــرح شــد و تمــام ظرفیــت دول تنه
گشایشــی در  کــه البتــه هیــچ  کــرد  نظــام را نیــز خــرج آن 
حــل مشــکالت مــردم را هــم در پــی نداشــت و نه تنهــا 
شــش ســال از وقــت دولــت، بیهــوده صــرف آن شــد بلکــه 
تشــان از ایــن طریــق  کــه امیــدوار بــه حــل مشکال مردمــی را 

کــرده بــود مأیــوس نمــود.
در ایــن خصــوص مقــام معظــم رهبــری می فرمایــد: »بــرای 
نداشــته  کشــور  از  خــارج  بــه  چشــم  هــم  امــور  اصــالح 
کــرد ]بلکــه[  کمکــی نخواهنــد  باشــید؛ دیگــران بــه مــا 
کــره  ضربــه می زننــد؛ خــارج بــه مــا ضربــه ]میزنــد[ ... مذا
یعنــی معاملــه؛ یعنــی یــک چیــزی بدهــی، یــک چیــزی 
بگیــری. آنچــه در ایــن معاملــه موردنظــر او اســت، درســت 
کــره را روی  نقــاط قــّوت جمهــوری اســالمی اســت؛ مذا
آب وهــوا،  بــه  راجــع  بیاییــد  نمی گوینــد  می برنــد.  ایــن 
کــره  راجــع بــه منابــع طبیعــی، راجــع بــه محیط زیســت مذا
کنیــم، می گوینــد بیاییــد دربــاره ی ســالح دفاعــی شــما 
کنیــم؛ شــما چــرا ســالح دفاعــی داریــد؟ خــب  کــره  مذا
کشــور ضــروری اســت. این هــا  ســالح دفاعــی بــرای یــک 
کنیــم  کــره  کنیــم؛ مذا کــره  می گوینــد بیاییــد روی ایــن مذا
کنید موشــک  گــر چنانچــه فــرض  یعنــی چــه؟ یعنــی شــما ا
کــم  ــرد را  ــرد، بــا فــالن دّقــت، ایــن ُب می ســازید بــا فــالن ُب
کــه آمریــکا هســتیم نرســد  کــه بــه پایــگاه مــا  کنیــد به طــوری 
ــم، شــما نتوانیــد جــواب  ــا یــک روز شــما را زدی ــر م گ ــه ا ک
مــا را بدهیــد؛ خــب ایــن مــورد معاملــه اســت؛ شــما قبــول 
کــه  می کنیــد ایــن را، یــا قبــول نمی کنیــد؟ معلــوم اســت 
قبــول نمی کنیــد، وقتــی قبــول نکردیــد همیــن آش اســت و 
کاســه، همیــن دعــوا، همیــن ســروصدا؛ بحــث دیــن  همیــن 
و انقــالب و ماننــد این هــا نیســت، هیــچ ایرانــی غیرتمنــد 
و با شــعوری نمــی رود راجــع  بــه نقــاط قــّوت خــودش بــا 
کــه می خواهــد  بــا طرفــی  کنــد؛  معاملــه  مقابــل  طــرف 
ایــن نقــاط قــّوت را از دســت او بیــرون بیــاورد، معاملــه 
عمــق  داریــم.  الزم  مــا  را  این هــا  را؛  این هــا  نمی کنــد 
ــرای  ــب ب ــت؛ خ ــم اس ــی مه ــه خیل ــا در منطق ــردی م راهب
و  سیاســی  راهبــردی  عمــق  اســت؛  مهــم  کشــوری  هــر 
امنیتــی، مؤلفــه ی اساســی ای اســت بــرای حیــات همــه ی 
دولت هــا و مّلت هــا و مــا بحمــداهلل عمــق راهبردی مــان در 
منطقــه خیلــی خــوب اســت؛ این هــا از ایــن ناراحت انــد، 
کنیــم  می گوینــد بیاییــد روی مســائل منطقــه صحبــت 
یعنــی شــما عمــق راهبردی تــان را از دســت بدهیــد؛ روی 

کنیــم. کــره  این هــا می گوینــد مذا

مذاکره یعنی 

معامله؛ یعنی یک 

چیزی بدهی، یک 

چیزی بگیری. آنچه 

در این معامله 

موردنظر او است، 

درست نقاط قّوت 

جمهوری اسالمی 

است؛ مذاکره را 

روی این می برند. 

نمی گویند بیایید 

راجع به آب وهوا، 

راجع به منابع 

طبیعی، راجع 

به محیط زیست 

مذاکره کنیم، 

می گویند بیایید 

درباره ی سالح 

دفاعی شما مذاکره 

کنیم؛ شما چرا سالح 

دفاعی دارید؟

برای اصالح 

امور چشم به 

خارج از کشور 

نداشته باشید؛ 

دیگران به ما 

کمکی نخواهند 

کرد ]بلکه[ ضربه 

می زنند
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کــه آدم حســابی باشــد غلــط  کســی  کــره بــا  کــره غلــط اســت. مذا خــب بنابرایــن اصــل مذا
زیــر  کــه  آدم هایــی  بــا[  کــره  ]مذا نیســتند؛  هــم  آدم حســابی  کــه  این هــا  حــاال  اســت، 
حرفشــان می زننــد، تعّهدشــان را بــه هــم می زننــد، پابنــد بــه هیچ چیــز نیســتند -نــه یــک 
چیــز اخالقــی، نــه یــک چیــز قانونــی، نــه یــک عــرف بین المللــی؛ بــه هیچ چیــزی پابنــد 
کــه دنبــال ایــن  کســی نیســت  نیســتند- بنابرایــن مســخره اســت. البّتــه در عقــالی مــا 
گاهــی  گوشــه کنار  کــه خــب معلــوم اســت؛ ]حــاال[ بعضــی  مســئله باشــد؛ آحــاد مّلــت هــم 
کــه قبــاًل  کــره بنابرایــن مطلقــًا معنــی نــدارد و همین طــور  یــک ســروصدایی می کننــد. مذا

گفته ایــم، چنیــن چیــزی نیســت.« 7 هــم بارهــا 
نتیجــه آن کــه رئیــس و ارکان دولــت دوازدهــم بــرای حــل مشــکل اقتصــاد و معیشــت مــردم 
بــر  کســب رضایــت مــردم و رهبــری چــاره ای نــدارد مگــر اینکــه  و بیــکاری و تــورم و 
اســاس فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری حفظــه اهلل مــوارد ذیــل را  در نظــر داشــته باشــند:

»1. تغییــر نــگاه نســبت بــه برجــام؛ 2. اتــکا بــه ظرفیــت تــوان داخلــی؛ 3. اعتمــاد بــه 
کشــور؛ 4. مــدیـــریت شــجاعــانـــه، امـیــدوارانـــه، جهــادی بــا ِاشــراف میدانــی بــر  جوانــان 

ــالم«. 8 ــن س کارآفری ــه  ــک ب کم ــد؛ 6.  ــق تولی ون ــکالت؛    5. ر مش

پینوشت:

1.بیانـــات مقـــام معظـــم رهبـــری در دیـــدار 

.1398/02/24 نظـــام  مســـئوالن 

2.بیانـــات مقـــام معظـــم رهبـــری در دیـــدار 

.1398/02/24 نظـــام  مســـئوالن 

ــای  ــور و اعضـ ــدار رئیس جمهـ ــات در دیـ 3.بیانـ

ــت 1392/06/06. ــأت دولـ هیـ

4.بیانـــات مقـــام معظـــم رهبـــری در دیـــدار 

.1398/02/24 نظـــام  مســـئوالن 

5.بیانـــات مقـــام معظـــم رهبـــری در دیـــدار 

.1398/02/24 نظـــام  مســـئوالن 

6.بیانـــات مقـــام معظـــم رهبـــری در دیـــدار 

.1398/02/24 نظـــام  مســـئوالن 

7.بیانـــات مقـــام معظـــم رهبـــری در دیـــدار 

.139 8/02/24 نظـــام  مســـئوالن 

ـــرم  ـــاوران ح ـــران و مج ـــاع زائ ـــات در اجتم 8.بیان

ـــوی 1398/01/01. ـــر رض مطه

مشارکت همگانی سرنوشت ساز !

ــرد؟  ــد ک ــه بای ــهداء چ ــام الش ــهیدان و ام ــای ش ــم و آرمان ه ــاب عظی ــن انق ــظ ای ــرای حف ــروز ب ام
قــوام و اســتحکام بنیان هــای سیاســی، فرهنگــی و اجتماعــی انقــاب بــر چــه اصــول و مبانــی اســتوار 
اســت؟ حضــور مــردم در وقایــع و صحنه هــای تأثیرگــذار و دشــمن شــکن انقــاب هماننــد انتخابــات 
چــه تأثیــری بــر تقویــت و تــداوم نظــام و حکومــت اســامی دارد؟ در ادامــه مــی پردازیــم بــه تحلیــل 
مــوارد بــاال بــه نقــش حضــور حداکثــری مــردم در انتخابــات کــه از آن بــه عنــوان »انقــاب در انقــاب« 

ــاره انقــاب« تعبیــر می شــود. و یــا »فجــر دوب

ــن  ــی از ای ــت.1  در بخش ــرآن دانس ــالم و ق ــا اس ــح ب ــت صری مخالف
اْلُمْؤِمِنیــَن  َعَلــی  ِلْلکاِفِریــَن  اهلُل  َیْجَعــَل  »َلــْن  اســت:  آمــده  پیــام 
َســِبیاًل؛ آیــا ملــت ایــران می دانــد در ایــن روزهــا در مجلــس چــه 
چــه  قاچــاق  به طــور  و  ملــت  اطــالع  بــدون  می دانــد  گذشــت؟ 
جنایتــی واقــع شــد؟ می دانــد مجلــس، بــه پیشــنهاد دولــت، ســند 
کــرد، اقــرار بــه  مســتعمره  بــودن  ایــران   بردگــی ملــت ایــران را امضــا 
نمــود؟ ســند وحشــی بــودن ملــت مســلمان را بــه امریــکا داد؟ قلــم 

ــا؟ ...« 2 ــی م ــع مفاخــر اســالمی و مل ــر جمی کشــید ب ســیاه 
ایــن »خــود تحقیــری« در حکومــت پهلوی پیشــینه تاریخی داشــت. 
وقتــی در ماجــرای ملــی شــدن صنعــت نفــت، در تیرماه 1329 ســپهبد 
رزم آرا نخســت وزیر وقــت ایــران در صحــن علنــی مجلــس، ایرانــی را 
کــه لیاقــت ســاختن لــول هنــگ  گفــت: »ملتــی  بی لیاقــت خوانــد و 
اداره  را  نفــت  صنعــت  می توانــد  چگونــه  نــدارد،  گلــی(  )آفتابــه 
ــده ای  ــی در آین ــه ننگین ــن الیح ــب چنی ــی تصوی ــد؟!«3  پیش بین کن

نه چنــدان دور، غیرقابل بــاور نبــود.
کــم بــود. وقتــی وکالی مــردم  کشــور حا چنیــن تفکــری ســالیان دراز بــر 
کشــان  ک و پوشا شــیفته فرهنــگ غــرب شــده باشــند و حتی در خــورا

کــه بــرای وقــوع انقــالب اســالمی وجــود  عــالوه بــر ســایر دالیلــی 
کــه مــوج خروشــان  داشــت، بی شــک یکــی از مهم تریــن عواملــی 
ملــت را بــه طوفانــی ســهمگین مبــدل نمــود تــا در بهمــن پنجاه وهفــت 
طومــار اســتبداد و اســتعمار را بــرای همیشــه در هــم بپیچــد، تصویــب 
کــه بــا  کاپیتوالســیون در مجلــس شــورای ملــی بــود. الیحــه ای  الیحــه 
فشــار آمریکایی ها، توســط دولت و همکاری عوامل دست نشــانده و 
کردن حیثیــت و عزت  که ضمن لگدمــال  وابســته بــه تصویــب رســید 
ایرانــی، در جهــت حفــظ امنیــت حضور بیــش از پنجاه هزار مستشــار 
آمریکایــی در ایــران، بــرای آنــان حــق توحــش در نظــر می گرفــت 
کــه در ایــران مرتکــب  و بــه آنــان بــرای تمــام فســادها و جرم هایــی 

می شــدند، مصونیــت سیاســی و قضایــی مــی داد.
کــه در   چنیـــن شــرایطی امــــام رحــمـة اهلل علیــــه را بـــر آن داشــت 
ســخنرانی معــروف خویــش در  صبحــگاه چهــارم آبــان 1343 تأثــر 
گذاشــتن عــزت و  و ناراحتــی قلبــی خویــش مبنــی بــر بــه حــراج 
اســتقالل ایرانــی را بــا خوانــدن آیــه اســترجاع ابــراز نمایــد. امــام در 
کــه خطــاب بــه ملــت ایــران نوشــت، ضمــن محکــوم  اعالمیــه ای 
کــردن اقــدام دولــت و مجلــس در تصویــب الیحــه مذکــور، آن را 

بازخوانــی اهــداف و مبانــی انقــاب، بــه بهانــه فــرا  رســیدن 
ایــران اســامی  انقــاب  شــکوهمند  پیــروزی  ســالگرد 
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کــرده و خــود را در معــرض رأی مــردم قــرار  غربــال شــورای نگهبــان نیــز عبــور 
می دادنــد وگاهــی بــا وعــده   و شــعار بــه دولــت یــا مجلــس نیــز راه می یافتند. 
کــردن مــردم از آرمان هــای انقالب اســالمی  مأموریــت اینــان همــواره ناامیــد 
کــردن نظــام بــرای ســازش بــا  و ایجــاد مانــع بــرای پیشــرفت و متقاعــد 

اســتکبار جهانــی تحــت عنــوان تعامــل بــا دنیــا بــوده و هســت.
امــام رحمة اهلل علیــه در وصفشــان چــه زیبــا فرمــود: »مــا از شــر رضاخــان و 
محمدرضــا خــالص شــدیم؛ لکــن از شــر تربیت یافتــگان شــرق و غــرب بــه 
ایــن زودی هــا نجات نخواهیم یافت. اینان برپادارنده ســلطه ابرقدرت ها 
هســتند.«8  در تاریــخ انقــالب اســالمی بســیاری هســتند هماننــد بنی صدر 

کــرده و دســت بــه خیانــت می زننــد. کــه از اعتمــاد مــردم سوءاســتفاده 
کــه همچــون  خطــر نفــوذ چنیــن خیانت کارانــی در پیکــره نظــام اســالمی 
کــردن پایه هــای نظــام را دارنــد، وظیفــه آحــاد ملت  موریانــه قصــد پوســیده 
را بــرای حضــور در انتخابــات و تحقیــق و تفحــص موشــکافانه و انتخــاب 
گذشــته  گاهانه برای قطع دســت آنان و تودهنی زدن به دشــمن بیش از  آ

ســنگین می نماید.
هرچنــد نمی تــوان انتخابات هــا را ازلحــاظ درجــه اهمیــت بــا هــم مقایســه 
کــه  می شــود  حســاس  به گونــه ای  جامعــه  شــرایط  گاهــی  امــا  نمــود؛ 
انتخابــات پیــش رو را مهم تریــن عرصــه امتحــان مــردم در حفــظ نظــام و 
پیشــرفت انقــالب نشــان می دهــد. نظام اســالمی امــروز با چنین شــرایطی 
کارآمــدی و بی مباالتــی برخــی از مســئولین  روبــرو اســت. از طرفــی نا
رده بــاالی نظــام و خلــف وعده هــای بی شــمار آنــان، از ســویی فســاد 
اقتصــادی برخــی مدیــران و صاحب منصبــان و نزدیــکان آنــان، از طــرف 
دیگــر تحریم هــای همه جانبــه دشــمن علیــه نظــام و از همــه مهم تــر اتخــاذ 
گرانی هــا، همه و  تصمیمــات غیرکارشناســانه دولــت در بحث مهار تــورم و 

کننــد، رفته رفتــه دچــار ازخودبیگانگــی فرهنگــی  هــم از فرنگی هــا تقلیــد 
شــده و در همــه ابعــاد سیاســی، اقتصادی، فرهنگی، نظامــی و ... بیگانه 
را آقــای خــود و خــود را وابســته بــه آن هــا می پنــدارد. البتــه نبایــد فرامــوش 
کــه پهلــوی تنهــا حکومــت از سلســله پادشــاهی در تاریــخ ایــران بــود  کــرد 
کار آمــده و حیــات  ــه زور شمشــیر بلکــه توســط بیگانــگان روی  ــه ب ــه ن ک
کــه بایــد بــرای بقــای  و مماتــش بســته بــه نظــر آنــان بــود.4  طبیعــی اســت 
کنــد و درصــدد تأمیــن  ــان خویــش خوش رقصــی  ــرای ارباب حکومتــش ب

منافــع آن هــا باشــد.
این احســاس حقارت و وابســتگی زمینه اســتعمار و اســتحمار بیشتر ایران 
را بــرای آمریــکا فراهــم می کــرد. حرکــت اســالمی بــا شــعار آزادی، اخــالق، 
کــه برخاســته از فطرت  معنویــت، عدالــت، اســتقالل، عــزت و عقالنیــت 
ــروزی  ــه پی ــت ب ــاز و درنهای ــود، آغ ــه نمی ش کهن ــچ گاه  ــت و هی ــری اس بش

انقــالب اســالمی منجــر شــد. 5
همــان  در  پهلــوی،  دست نشــانده  و  اســتبدادی  حکومــت  برخــالف 
آغازیــن روزهــای پیــروزی انقــالب، بــرای تعییــن نــوع حکومــت از مــردم 
نظرســنجی شــد و در رفرانــدوم 1358/1/12 بیــش از 98 درصد مــردم ایران 
بــه جمهــوری اســالمی رأی مثبــت دادنــد. حکومتــی بــر پایــه  مردم ســاالری 
کــه نقــش اول و همــه کاره آن مــردم هســتند و در تعییــن پســت های  دینــی 
گرفتــه تــا  کشــور دخالــت مســتقیم داشــته و از رئیس جمهــور  کلیــدی 
نماینــدگان شــوراهای محلــی، طبــق رأی و نظــر مــردم انتخــاب می شــوند.
در طــول چهــل ســال عمر انقالب اســالمی، دشــمنان داخلــی و خارجی از 
کارآمد جلوه دادن نظام جمهوری اســالمی  هــر تالشــی بــرای برانــدازی و نا
کشــور را دچــار چالش هــا و طوفان هــای ســهمگین  فروگــذار نکــرده و 
گرفته تا جنگ  بســیاری نموده اند. از اغتشاشــات و آشــوب های داخلی 
کــه تنهــا  تحمیلــی هشت ســاله و انــواع و اقســام تحریم هــای فلج کننــده ای 
کفایــت می کنــد؛ امــا در  کشــور و ملــت  یکــی از آن هــا بــرای نابــودی یــک 
همــه ایــن صحنه هــا ملــت ایران پیروز همیشــگی میــدان بوده اند و همــواره 

کرده انــد. کــوه از انقــالب و ارزش هــای آن دفــاع  مثــل 
کــه تــا دیــروز بایــد بــرای پیشــرفت و  نتیجــه ایــن مقابله هــا، آن شــد، ملتــی 
کمــر خم شــود، امــروز با راهبــرد مقاومت  ترقــی خویــش در مقابــل آمریــکا تــا 
کــه  کــه پــس از چهــل ســال تبدیــل بــه ابرقدرتــی شــده  به جایــی رســیده 
عــالوه بــر حفــظ اســتقالل و امنیــت ملــی خــود، خواهــان خــروج آمریــکا از 

خلیج فــارس و منطقــه خاورمیانــه اســت.
کــه از عمر آن می گــذرد،  رمــز مانــدگاری انقــالب اســالمی طــی چهل ســالی 
کرامت و اصالت شعارهای آن است به گونه ای  مردمی بودن و صیانت از 
کــه حتــی لحظــه ای از اصــول و ارزش هــای دینــی خــود عقب نشــینی 
کــه ایجــاد تمــدن نویــن اســالمی اســت  نکــرده، همچنــان در مســیر خــود 

باقــی مانــده و بــا قــوت بــه راه خــود ادامــه می دهــد. 6
و  انتخابات هــا  در  مؤثــر  حضــور  و  مــردم  حمایت هــای  لطــف  بــه 
کــه در  راهپیمایی هــا از ابتــدای درخشــش فجــر انقــالب اســالمی تــا امــروز 
ابتــدای دهــه پنجم آن هســتیم، انقالب اســالمی حرکــت روبه جلوی خود 
تــا رســیدن بــه تمــدن نویــن اســالمی اســت، ادامــه داده و بــا وجــود موانــع 
ــا  کنــد شــده امــا عقب گــرد ی گاهــی ایــن حرکــت  بســیار دشــمن، هرچنــد 
کــه  توقــف نداشــته اســت؛ امــا همیشــه و در هــر دوره ای بودنــد مســئولینی 
گشــته و  ــردان  ــا ندانســته از اصــول و ارزش هــای انقــالب روی گ دانســته ی

موجــب ناامیــدی و دل زدگــی مــردم شــده اند. 7
ــه دشــمن  ــون همیشــه عوامــل نفــوذی و وابســته ب کن از ابتــدای انقــالب تا
کاری و صحنه آرایــی وارد صحنــه انتخابــات شــده، از  کــه غالبــًا بــا ریــا

1. سخنرانى ر جمع مردم )مخالفت با اليحه كاپيتوالسيون و اعام عزاى 
عمومى( 4 آبان 1343/ 20 جمادی الثانی 1384، صحیفه امام، ج یک، ص 415.

2. همان، ص 409.
3. بیانات مقام معظم رهبری در )11/ 02/ 1370( سخنرانى در ديدار با گروه 

كثيرى از كارگران و معلمان. 
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کــرد.«10  کشــور را بدبخــت خواهنــد  جهت هــا خواهــد بــود؛ 
کــه رهبــر انقــالب ســه  اهمیــت انتخابــات مجلــس بــه حــدی اســت 
اولیــن هشــدار طمــع  مــردم داده اســت:  بــه  هشــدار مهــم دربــاره آن 
دشــمن بــه انتخابــات و خطــر ورود عناصــر نفــوذی بــه مجلــس اســت؛ 
»آمریکایی هــا بــه ایــن انتخابــات چشــم طمــع دوخته انــد؛ ... آن هــا 
کــه می خواهنــد تحــّول در ایــران انجــام بگیــرد یعنــی مــا از آن اهــداف، 
کــه آن هــا  ــه ســمتی  ــم ب کنیــم و بروی ــرد  ــم دور بشــویم؛ مــدام عقب گ دائ
می خواهنــد ... مــردم در بــاب انتخابــات بایــد خیلــی متوّجــه ایــن 
کنیــم عنصــر نفــوذی بــه شــکلی وارد مجلــس شــورای  گــر فــرض  باشــند. ا
ــا در ارکان دیگــر نظــام  ــرگان بشــود ی ــا وارد مجلــس خب اســالمی بشــود ی
نفــوذ بکنــد، مثــل موریانــه از داخــل می َجــود و پایه هــا را سســت می کنــد و 

فرومی ریــزد؛ قضّیــه این جــوری اســت.«11 
دومیــن هشــدار ارائــه فهرســت انتخاباتی بــا مقاصد فاســد و غیرانقالبی؛ 
ــیاطین  ِذی اســَتهَوتُه الّشَ

َ
َکاّل که قابل اعتماد نیســتند؛  »بعضی ها هســتند 

کــه از روی صفــا و واقعیــت و  گاهــی این جــور نیســت  ]انعــام/71[؛ 
عالقه منــدی بــه انقــالب بیاینــد یــک فهرســت پیشــنهادی را بدهنــد؛ 
نــه، روی مقاصــد دیگــر -گاهــی اوقــات مقاصــد فاســد- پیشــنهادهایی 
کــه  کــه آن فهرســت هایی را  کننــد و ببیننــد  می دهنــد. مــردم توّجــه 
کســی  کجــا پیشــنهاد شــده؛ از طــرف چــه  پیشــنهاد شــده اســت از 
کــه مــورد اعتمادنــد، قابل اطمینان انــد،  پیشــنهاد شــده؛ آن کســانی را 

قابل اعتمادنــد انتخــاب بکننــد.« 12
کــردن مــردم از  و هشــدار ســوم در مــورد تــالش دشــمن بــرای مأیــوس 
کــه ممکــن اســت از ســر دلســوزی، راجــع  انتخابــات اســت؛ »آن کســانی 
کــه آقــا انتخابــات  بــه انتخابــات یــک توصیه هــای عمومــی بکننــد 
این جــوری باشــد، آن جــوری نباشــد، حواسشــان باشــد بــه ایــن مقصــود 
کمــک نکننــد؛ مــردم را از انتخابــات مأیــوس نکننــد، ... ایــن  دشــمن 

یکــی از خواســته های دشــمن اســت«.
و  آرمان هــا  شــود،  بی توجهــی  انقــالب  رهبــر  توصیه هــای  بــه  گــر  ا
ارزش هــای انقــالب رنــگ می بازنــد و نفــوذ موریانــه وار عوامــل دشــمن در 
کــه بــه فرمــوده امــام رحمة اهلل علیــه در رأس امور اســت، موجب  مجلســی 
که ایشــان حفــظ آن  سســت شــدن پایه هــای نظــام اســالمی خواهــد شــد 

را اوجــب واجبــات می دانســت.
کـــه مـــردم هرچـــه بیشـــتر بـــه  گذشـــته نشـــان داده  تجربـــه ایـــن چهـــار دهـــه 
ــی  ــئولین انقالبـ ــع آن مسـ ــند و به تبـ ــد باشـ ــای بنـ ــای انقـــالب پـ آرمان هـ
کننـــد، دشـــمن ناامیـــد و بـــه عقـــب رانـــده شـــده، تحریم هـــا  انتخـــاب 
ـــته و  ـــش داش ـــکوفایی افزای ـــد و ش ـــتر و رش ـــده بیش ـــه آین ـــد ب ـــر، امی ـــم اثرت ک
کـــرده اســـت.  کشـــور در مســـیر پیشـــرفت بـــا ســـرعت بیشـــتری حرکـــت 
برعکـــس هرچـــه بیشـــتر از آن آرمان هـــا فاصلـــه  گرفتنـــد فســـاد اقتصـــادی، 
ـــمن  ـــت و دش ـــه اس ـــش یافت ـــورم و... افزای ـــکاری، ت ـــود، بی ـــی، رک اجتماع

امیدوارتـــر شـــده اســـت.
بنابرایــن در آســتانه چهــل و یکمیــن ســالگی انقــالب اســالمی، بــه 
نظــر می رســد بــا انتخابــات پیــش رو انقالبــی دیگــر و طلــوع فجــری نــو 
ــا  ــه ارزش ه ــه انقــالِب بازگشــت ب ک ــد  ــرای نظــام اســالمی اتفــاق بیفت ب
عرصــه  در  می بایســت  لــذا  باشــد.  اســالمی  انقــالب  آرمان هــای  و 
کرســی وکالــت مــردم بنشــینند  کســانی بــر  تصمیم گیــری و قانون گــذاری، 
ــای  ــا از ارزش ه ــند ت ــادی باش ــه جه ــوان و دارای روحی ــی، ج ــه انقالب ک

کننــد و بــه آرمان هــای آن پایبنــد باشــند. انقــالب دفــاع 

گســترده در ماهــواره  همــه دست به دســت دشــمن داده انــد تــا بــا تبلیغات 
کننــد و مــردم را از  و فضــای مجــازی، ناامیــدی را بــه جامعــه تزریــق 

کننــد. حضــور در انتخابــات منصــرف 
کــه انتخــاب  گذشــته به خوبــی نشــان داده  تجربــه انتخابات هــای 
گرانــی و  کنــد. از  غلــط، چــه مشــکالتی می توانــد بــرای جامعــه ایجــاد 
گرفتــه تــا توقف فعالیت هــای هســته ای و اختالس های  تــورم و بیــکاری 

هــزاران میلیــاردی و...
شــاید بتــوان انتخابــات اســفندماه مجلــس شــورای اســالمی را فجــری 
کــه همــه دســتگاه های نظــام  دوبــاره در انقــالب اســالمی نامیــد؛ چرا
کــه مقام  متأثــر از یــک مجلــس قــوی و انقالبــی خواهنــد بــود. همان طــور 
معظــم رهبــری حفظــه اهلل دراین بــاره می فرماینــد: »یــک مجلــس صالــح 
کشــور اثــر  و ســالم و قــوی، می توانــد بــر عملکــرد، همــه دســتگاه های 
بگــذارد؛ بــر عملکــرد دولــت، بــر عملکــرد قوه قضائیــه و حتی بر عملکرد 

نیروهــای مســلح...« 9
ایشــان درجــای دیگــری ضمــن معرفــی مجلــس به عنــوان ریل گــذار 
دولــت  حرکــِت  ریل گــذار  »مجلــس  می فرماینــد:  دولــت  حرکــت 
کــه بــر روی  اســت. دولت هــا را در نظــر بگیریــد مثــل یــک قطــاری 
کننــد؛ ایــن ریــل را مجلس شــورای اســالمی  یــک ریلــی بایــد حرکــت 
دنبــال  بــه  مجلــس  چنانچــه  گــر  ا  ... می گــذارد  خــود  قوانیــن  بــا 
گشــایش اقتصــادی، بــه دنبــال  رفــاه مــردم، عدالــت اجتماعــی، 
پیشــرفت علــم، پیشــرفت فّنــاوری، بــه دنبــال عــزت مّلــی و اســتقالل 
ــود؛  ــه ســمت ایــن هدف هــا خواهــد ب ــت باشــد، ریل گــذاری او ب مّل
ــال  ــد، دنب ــکا باش ــوب آمری ــد، مرع ــرب باش ــوب غ ــس مرع ــر مجل گ ا
ایــن  در  او  ریل گــذاری  باشــد،  گــری  اشــرافی  جریــان  کمیــت  حا

4 و5 و6 و7. ر.ک بیانیـــه گام دوم انقاب، 97/11/22.
8. صحیفـــه نور، ج 15، ص 466.

9. خطبه هـــای نماز جمعه تهران، 1390/11/14.
10. بیانات در دیدار مردم آذربایجان شـــرغی، 1394/11/28.

11 و12. بیانات در دیدار ائمه جمعه سراســـر کشـــور، 1394/10/14



12

کیســت؟  اصـلـح 

بـــا یـــک نـــگاه ســـاده می تـــوان راهبـــرد و اســـتراتژیک افـــرادی 

کـــه نامـــزد کرســـی قانون گـــذاری هســـتند را بـــه چنـــد دســـته 

ـــرد:  ـــیم ک تقس

دســـته اول: اســـتراتژی و راهبـــرد عـــده ای بیـــش از این کـــه 

ــکوالر  ــه سـ ــد، صبغـ ــته باشـ ــدی داشـ ــی و توحیـ ــردی الهـ رویکـ

و مـــادی دارد، ایـــن دســـته افـــراد در نـــگاه خوش بینانـــه فقـــط 

ســـعی دارنـــد دنیـــای خـــود و دیگـــران را آبـــاد نماینـــد، البتـــه 

ـــیدن  ـــال رس ـــه دنب ـــران ب ـــع دیگ ـــش از مناف ـــرادی پی ـــن اف این چنی

ـــائل و  ـــل مس ـــا ح ـــتند ت ـــود هس ـــوی خ ـــای دنی ـــال و آرزوه ـــه آم ب

دغدغه هـــای مـــردم.

ــا  ــاوت بـ ــر متفـ ــده ای دیگـ ــت عـ ــس و هویـ ــته دوم: جنـ دسـ

ســـایرین اســـت، چراکـــه آن هـــا نـــگاه الهـــی و معرفتـــی خـــود 

را بـــه جهـــان هســـتی در منظومـــه فکـــری و فرهنگـــی منادیـــان 

ـــن رو  ـــد ازای ـــاهده می کنن ـــری مش ـــه بش ـــان جامع ـــد و مصلح توحی

تمـــام تـــاش و همـــت آن هـــا زمینه چینـــی و بسترســـازی بـــرای 

دســـت یابی بـــه تمـــدن نویـــن اســـامی اســـت.

در ایـــن نوشـــتار ســـعی شـــده اســـت بـــا نـــگاه بـــه مؤلفه هـــای 

تمـــدن نویـــن اســـامی، برخـــی از شـــاخص های نماینـــده ی 

ـــری  ـــم رهب ـــام معظ ـــر مق ـــامی از منظ ـــاب اس ـــراز انق ـــته و ت شایس

مـــورد بررســـی و واکاوی قـــرار گیـــرد.

تمــدن  مؤلفه هــا و شــاخص های 
نویــن اســالمی

قبــل از پرداختــن بــه برخــی از شــاخص ها و 
خصوصیــات نماینــده انقالبــی و تمدن ســاز، 
الزم اســت ویژگی هــا و مؤلفه هــای تمــدن نویــن 
کــه  کاوی قــرار دهیــم چرا اســالمی را مــورد وا
ــی و  ــه آرمان ــن جامع ــی از ای ــد صحیح ــا برآین ت
تمــدن نویــن در دســت نباشــد، پاســخ بــه ایــن 
کــه بــا چــه نیرویــی می تــوان بــه ایــن  ســؤال 

هــدف نائــل شــد بی پاســخ خواهــد مانــد.
مقــام  تمدنــی  اندیشــه  و  فکــری  منظومــه  در 
نویــن  تمــدن  شــاخصه های  رهبــری  معظــم 
علــم،   ایمــان،   از:  عبارت انــد  اســالمی 
مقابلــه  قــدرت  عدالــت،  عــّزت،   پیشــرفت،  
بــا امــواج جهانــی،  ثــروت و  اخــالق. ایشــان 
اقیانــوس  از  فکــر  تولیــد  مــداوم،  مجاهــدت 
کمــک  بــا  عظیــم معــارف و پــرورش انســان 
علمــای دیــن، مدیــران جامعــه و آحــاد مــردم را 
از عناصــر اساســی بــرای ایجــاد تمــّدن اســالمی 

ننــد. می دا

ــری از  ــم رهب ــام معظ ــارات مق انتظ
نماینــدگان تمــدن ســاز

کوتــاه بــه مؤلفه هــا و  بعــد از اشــاره مختصــر و 
حــال  اســالمی،  نویــن  تمــدن  شــاخص های 

شاخص های انتخاب اصلح

از منظر رهبر انقالب
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غیــرت داشــته باشــد، شــجاعت داشــته باشــد، خودبــاوری داشــته باشــد، 
کافــی بــرای حرکت داشــته باشــد، توان جســمی و فکــرِی حرکت  انگیــزه ی 
داشــته باشــد، هــدف را در نظــر بگیــرد، چشــم را بــه اهــداف دور متوّجــه 
بکنــد و بــه تعبیــر امیرالمؤمنیــن »َاِعــِر اهلَل ُجمُجَمَتــک «3؛ زندگــی خــودش و 
کنــد؛  ــت حرکــت  ــا جّدّی وجــود خــودش را بگــذارد در راه ایــن هــدف و ب
کلمــه یعنــی یــک موجــود انقالبــی؛ معنــای انقالبــی ایــن اســت .4 در یــک 

ج. متدین و متعهد به آرمان های انقالب اسالمی
انقــالب اســالمی برخــالف بســیاری از انقالب هــای ســکوالر و 
از  آرمان هایــی  دارد،  الهــی  و  توحیــدی  آرمان هــای  مادی گــرای جهــان، 
کــردن  جنــس عدالــت ورزی5 ، استکبارســتیزی6 ، برپایــی حــق، اقامــه 
تمــدن  بــه  دســت یابی  بــرای  بسترســازی   ، اســالمی7  قوانیــن  و  حــدود 
نویــن اســالمی و همچنیــن ظهــور مصلــح جهانــی، در ایــن  بیــن نماینــدگان 
انقــالب  ایــن  کــه در یکــی از حســاس ترین جایگاه هــای  قانون گــذاری 
قــرار می گیرنــد، می بایســت، عــالوه بــر پایبنــدی و تعهــد بــه آرمان هــای 
گام برداشــتن در ایــن مســیر حســاس و اســتراتژیک  انقــالب، خــود نیــز تــوان 

را داشــته باشــند.

سخن آخر:
در فرهنــگ و اندیشــه اســالمی قانون گــذاری َمســندی حســاس 
کــه در درجــه اول مختــص بــه خــدای متعــال و اولیــای  و راهبــردی اســت 
موضــوع  بــا  ساده اندیشــانه  این چنیــن  نبایــد  و  ازایــن ر اســت.  الهــی 
کرســی بنشــینند برخــورد  کــه ســعی دارنــد بــر ایــن  کســانی  قانون گــذاری و 
کــه برخــوردار از علــم، تقــوا، امانــت داری، درایــت،  کســانی  ــد  کــرد. بای
جهــادی  و  انقالبــی  ک هــای  مال و  وحیــه  ر از  بهره منــد  و  شــجاعت 

هســتند، وارد شــوند.

کیســت؟  اصـلـح 

ــروی  ــا چــه نی ــه »ب ک ــن ســؤال اســت  جــای طــرح ای
کارآمــد و پیشــرانی می تــوان بــه ایــن تمــدن نویــن 
کــرد؟«؛ بــه عبــارت فلســفی »آیــا فاقــد  دســت پیــدا 
بــه  می تــوان  آیــا  و  می شــود  شــيء  معطــي  شــيء 
کــه بهــره ای از شــاخص های  افــرادی امیــد بســت 

تمــدن ســاز ندارنــد؟«

الف. جهادگر
کاربردی تریــن  و  مهم تریــن  از  یکــی 
انقــالب،  تــراز  نماینــده  ویژگی هــای  و  شــاخص ها 
خصوصیــت  و  ویژگــی  اســت.  بــودن  جهــادی 
کــه بســیاری  کلیــدواژه ای طالیــی اســت  »جهــادی« 
در  می دهــد.  تغییــر  را  راهبردهــا  و  معــادالت  از 
اندیشــه سیاســی و مذهبــی مقــام معظــم رهبــری، 
ــراوان نیســت بلکــه  ــه معنــای تــالش ف جهــاد تنهــا ب
ــز  ــر نی ــارزه می باشــد و شــخص جهادگ ــای مب ــه معن ب
ــدان  ــه خــود را در می ک ــارزی  ــارز اســت، مب یــک مب
مشــخصی  دشــمنان  و  می کنــد  مشــاهده  جنــگ 
در  را  بیرونــی  دشــمن  و  درونــی  دشــمن  جنــس  از 
پیــش روی خــود می بینــد. در پــازل فکــری مقــام 
ــوان  ــارا و ت ــد هــم ی ــر بای ــری یــک جهادگ معظــم رهب
ــوی و شــیطانی  ــا نفــس و خواســته های دنی ــارزه ب مب
را داشــته باشــد و هــم یــارای مقابلــه و ایســتادگی در 
کــه بــرای رســیدن بــه  برابــر دشــمن بیرونــی. مبــارزی 
اهــداف واالی الهــی خــود در عرصه هــای مختلــف 
و  سیاســت  عرصــه  فــن آوری،  و  علمــی  اخالقــی، 
و  عقالنــی  هوشــمندانه،  هدفمنــد،   ، بین الملــل1 

2. می شــود  وارد  دشمن شــکن 

ب. انقالبی
رهبــری  معظــم  مقــام  فکــری  منظومــه  در 
کــه خــود  کلیــدواژه انقالبــی، عبارتــی عــام اســت 
فراوانــی  مؤلفه هــای  و  شــاخص ها  دربردارنــده 
همچــون  کــه  اوصافــی  و  خصوصیــات  اســت؛ 
به ســوی  را  اســالمی  انقــالب  پیشــران،  موتــوری 
ــد.  کمــک می کن ــن اســالمی  ــه تمــدن نوی رســیدن ب
ایشــان در معرفــی، توصیــف و تبییــن نیــروی انقالبی 
ــه نکاتــی راهبــردی  کــه توانایــی تمدن ســازی دارد ب
کــه  ارزشــمندی  بســیار  نــکات  می کننــد؛  اشــاره 
ک انتخــاب نخبــگان  به طورقطــع و یقیــن بایــد مــال
قانون گــذاری باشــد. ]راه برافراختــن پرچــم تمــّدن 
بــه  بایــد  نســلی  یــک  چیســت؟[  اســالمی  نویــن 
دارای  متدّیــن،  باســواد،  شــجاع،  بیایــد  وجــود 
-البّتــه  غیــور؛  خودبــاور،  پیــش گام،  ابتــکار، 
بســیاری  جــوان،  نســل  در  امــروز  مــا  خوشــبختانه 
بایســتی  ایــن  اّمــا  داریــم  را  خصوصّیــات  ایــن  از 
داریــم.  الزم  نســلی  چنیــن  کنــد-  پیــدا  گســترش 
ــد،  ــته باش ــواد داش ــد، س ــته باش ــان داش ــتی ایم بایس

1. بیانــات رهبــری در دیــدار هیأت علمــی و کارشناســان جهــاد 
دانشــگاهی، 1383/04/01.

2. بیانات رهبری در بازدید از پژوهشگاه رویان، 1386/04/25.

3. خطبــه ۱۱: از ســخنان آن حضــرت اســت بــه وقتی کــه 
ــد حنفيــه  ــرد جمــل پرچــم را بــه دســت فرزنــدش محّم در نب
ــِر اهَّلَل  ــِذَك َأِع ــى َناِج ــضَّ َعَل ــُزْل َع ــاُل َو اَل َت ــُزوُل اْلِجَب داد »َت
ْرِض َقَدَمــَك اْرِم ِبَبَصــِرَك َأْقَصــى اْلَقــْوِم  ُجْمُجَمَتــَك ِتــْد ِفــي اْلَ
ْصــَر ِمــْن ِعْنــِد اهَّلِل ُســْبَحاَنُه؛ اگــر  َو ُغــضَّ َبَصــَرَك َو اْعَلــْم َأنَّ النَّ
ــدان  ــر دن ــدان ب ــد تــو ثابــت بــاش. دن کوه هــا از جــاى بجنب
ــر  ــت را ب ــپار. قدم های ــد بس ــه خداون ــود را ب ــر خ ــار. س بفش
زميــن ميخكــوب كــن. ديــده بــه آخــر لشــگر دشــمن بينــداز. 
ــروزى از  ــاش كــه پي ــر و آگاه ب ــه چشــم فروگي ــه وقــت حمل ب

جانــب خــداى ســبحان اســت«.

4. ر.ک: بیــان مقــام معظــم رهبــری در دیــدار نخبــگان علمــی 
جوانــان، 1395/07/28.

5. ر.ک: بیانــات در دیــدار فرماندهــان ســپاه پاســداران انقــاب 
اسامى،1394/06/25.

6. ر.ک: بیانــات در دیــدار دســت اندرکاران برگــزاری انتخابــات، 
.1394/10/30

ــده و پرســنل نیــروی هوائــی  ــات در دیــدار فرمان 7. ر.ک: بیان
ــش،1388/11/19. ارت
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جــا  هــر  ســال ها  ایــن  طــول  در  کردیــد.  عمــل  خــوب  کردیــد؛  عمــل 
بی توّقــع،  بی منــت،  شــدید؛  وارد  شــماها  داشــت،  نیــاز  کشــور 
عمــل  خــوب  خیلــی  مــا  عزیــز  مّلــت  شــدید.  میــدان  وارد  بابصیــرت 
بــر  را  را، فضلــش  را، رحمتــش  توفیقاتــش  ان شــاء اهلل  کــرد. خداونــد 

2 کنــد.«  نــازل  مّلــت  ایــن 
کشور 2. حفظ آبروی 

کــه حضــور مردمــی الزم بــوده  »در انتخابــات، در راه پیمایی هــا، در هــر جــا 
کشــور را شــما  اســت، حضــور مــردم توانســته اســت ]تأثیــر بگــذارد[؛ آبــروی 

کردیــد«. 3 حفــظ 

پیام ها  و نمادهای حماسه 9 دی
عــالوه بــر آثــار و بــرکات قیــام مردمــی 9 دی، ایــن حماســه مردمــی بیانگــر و 
کــه  نمــاد پیام هایــی از جانــب مــردم و انقــالب بــه دشــمنان انقــالب بــود 

عبارت انــد از:
1. نماد »انقالبی  گری« در برابر »انقالبی  نمایی«

»انقالبی نمایــی غیــر از انقالبی گــری اســت؛ انقالبی نمایــی ]یعنــی[ آدم 
کار  انقالبی گــری  ]انقالبــی هســتیم[؛  مــا  کأّنــه  کــه  کنــد  جــوری عمــل 
کــه انســان  ســختی اســت؛ پابنــدی الزم دارد، تدّیــن الزم دارد. نمی شــود 
کشــور باشــد، بعــد یــک دهــه ی بعــدی تبدیــل  یــک دهــه همــه کاره ی 

کــه نمی شــود.« 4  ] کشــور؛ ایــن ]طــور بشــود بــه مخالــف خــوان 
2. نماد عدم شناخت دشمن از مردم

ــا همــه ی برنامه ریزی هایــش،  ــه دشــمن ب ک »ایــن را قاطعــًا عــرض می  کنــم 
ــد  ــران را نشــناخته؛ اشــتباه می  کننــد. دیدی ــت ای ــا را نشــناخته، مّل مــردم م
کار را به جاهایــی  کردنــد و آن فتنــه را راه انداختنــد و  در ســال ۸۸ خطــا 
کــه بــه خیــال خودشــان جاهــای بســیار باریــک و حّســاس و  رســاندند 
کــرد.  گهــان حرکــت عمومــی نهــم دی همــه را مبهــوت  دقیقــی بــود، ]اّمــا[ نا
ایــن حرکــت نهــم دِی ســال ۸۸ از جنــس همــان حرکــت نوزدهــم دی 

شــماها در ســال ۵۶ اســت.« 5
3. نماد قدرت و تقابل مردم ایران در برابر استکبار

کینــه ورزی عملــی  رهبــر معظــم انقــالب حفظــه اهلل، بــا اشــاره بــه دشــمنی و 
کمیــت اســالم و تــالش آنــان بــرای ســلب مؤلفه هــای  مســتکبران بــا حا
نمونه هــای  ازجملــه  را  دی   ۹ بی نظیــر  حادثــه  اســالمی،  نظــام  قــدرت 
کردنــد: »امــروز هندســه  قــدرت جمهــوری اســالمی خواندنــد و خاطرنشــان 

کــه در قــرآن  همــه روزهــا، روز خــدا و از »ایــام اهلل« به حســاب می  آیــد 
نیــز به کاررفتــه و امــام باقــر7 روزهــای قیــام امــام مهــدی 7، رجعــت 
کلمــه روز  از مصادیــق آن دانســته اســت. اضافــه شــدن  را  و قیامــت 
کــه در آن هــا  بــه خــدا در )ایــام اهلل(، بــه روزهــای خاصــی اشــاره دارد 
اتفاقــات مهمــی روی داده اســت یــا بــه علــل دیگــر، از اهمیــت خاصــی 
کــه همــه مکان هــا متعلــق بــه خــدا  برخــوردار شــده اســت. همان گونــه 
کعبــه را  اســت، امــا اضافــه شــدن بیــت بــه اهلل عظمــت و جایــگاه واالی 

ــت. ــه اس گرفت ــب  ــت اهلل« لق ــه »بی ک ــاند  می  رس
ــالمی  ــالب اس ــخ انق ــم در تاری ــای مه ــی از روزه ــی *، برخ ــام خمین ام
فروردیــن  و ۱۲  ایــران(  انقــالب  پیــروزی  بهمــن )روز  ماننــد ۲۲  ایــران 
)روز اعــالم نتیجــه برگــزاری همه پرســی بــرای برقــراری نظــام جمهــوری 
ایــن توضیــح می  تــوان  بــا  را »ایــام اهلل« خواندنــد.  ایــران(  اســالمی در 
کــه هــرگاه اراده انســان ها در طــول اراده الهــی قــرار بگیــرد، اثــر  گفــت 
ــه انقــالب  عمــل انســان ها نیــز جلــوه ای الهــی و آســمانی می  یابــد. تجرب
کــه هــرگاه مــردم بــا نیــت و اراده خدایــی اقدامــی  نیــز نشــان داده اســت 
اثرگــذار  و  مانــدگار  انقــالب  تاریــخ  در  روز  آن  و  آن حرکــت  کرده انــد، 
شــده اســت و خداونــد بــه آن برکــت، نورانیــت و تأثیــر ویــژه ای عنایــت 
ــر  ــان رهب ــالب در بی ــدگار انق ــی و مان ــای نوران ــن روزه ــت. چنی ــرده اس ک
کــه در شــرح  معظــم انقــالب حفظــه اهلل بــه »ایــام اهلل« تعبیــر شــده اســت 

آن فرمودنــد:
گاهــی نّیــت  »»ایــام اهلل« روزهــای جلــوه ی ویــژه ی خــدای متعــال اســت؛ 

مــردم، همــت مــردم، اراده ی مــردم، یــک چنیــن روزی را می  آفرینــد«. 1
حماســه  از   88 ســال  در  منافقیــن  فتنــه  جریــان  در  لــه  معظــم  اینکــه 
کردنــد  حضــور یکپارچــه و الهــی مــردم در روز 9 دی بــه »یــوم اهلل« تعبیــر 
نشــان از حماســی و الهــی بــودن ایــن حرکــت و تأثیــر ژرف آن در برچیــدن 
ــر می  دهــد. از ســوی  ــد جبهــه نفــاق خب کی ــل  کام ک ســازی  بســاط و پا
دیگــر ایــن حضــور حماســی و ایســتادگی پــای ارزش هــا و  آرمان هــای   
انقــالب در روز 9 دی تبدیــل بــه یــک نمــاد ملــی و انقالبــی شــد و آثــار و 
کــه در بیــان و اندیشــه مقــام معظــم  بــرکات متعــددی را بــه همــراه داشــت 
رهبــری حفظــه اهلل متجلــی شــد. در ادامــه بــه برخــی از ایــن آثــار و نمادهــا 

اشــاره می  گــردد:
1. جلب دعای خیر و رضایت ولی

باشــد؛ خــوب  از شــما راضــی  کــه خــدا  مــردم عــرض می  کنــم  »بــه 

فجر دوباره انقالب

بازخوانــی بیانــات و دیدگاه های   رهبر معظم انقالب اســالمی 

پیرامــون »حماســه 9دی« به عنــوان یکــی از »ایام اهلل« ســال
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رهبــر معظــم انقــالب حفظــه اهلل حماســه 9 دی را پاســخ مــردم بــه فتنه  گــران 
و ایســتادگی پــای صالحیــت برگــزاری انتخابــات و دفــاع از ارزش هــای 
کــه این قــدر عظمــت  اســالم و انقــالب دانســتند و فرمودنــد: »نهــم دی 
دارد، پاســخ مّلــت بــه همیــن بازی هــا )فتنه گــری 88 دشــمنان( بــود. 9دی 
دفــاع از ارزش هــای انقــالب و دیــن بــود. ایســتادگی  در آنجــا بــرای دفــاع 
از انتخابــات بــود. بــا همــه فشــارها بــرای ابطــال انتخابــات؛ چــون بحــث 
ســِر ارزش هــای انقــالب و ارزش هــای نظــام اســالمی اســت زیــر بــار ابطــال 

انتخابــات نخواهــم رفــت«. 12
2. فتنــه 88 برنامــه ای از ســوی دشــمنان بــرای ایجــاد خدشــه و تهدیــد در 

انتخابــات بــود.
ایشــان بــازی و برنامــه دشــمن در جریــان فتنــه 88 را ایجــاد خدشــه و 
تهدیــد در انتخابــات از ســوی دشــمنان دانســتند و در مــورد تبدیــل آن 
بــه یــک فرصــت بــزرگ بــرای نظــام فرمودنــد: »دشــمنان مــا در خــارج، 
کننــد  کــه از ایــن انتخابــات تهدیــدی درســت  بیچاره هــا در فکــر این انــد 
علیــه نظــام اســالمی؛ درحالی کــه انتخابــات فرصــت بــزرگ نظــام اســالمی 
کــه انتخابــات یــا ســرد باشــد تــا بتواننــد بگوینــد  اســت. آن هــا امیــد دارنــد 
مــردم بــه نظــام اســالمی عالقــه ای ندارنــد؛ یــا دنبــال انتخابــات، فتنــه بــه 
ــا را نشــناخته اند«. 13 ــردم م ــد، م ــا اشــتباه می  کنن ــا آن ه ــد؛ ام وجــود بیاورن
3. راز مانــدگاری انقــالب و محــرک اصلــِی حضــور مــردم در صحنــه، 

هدایــت و قــدرت الهــی بــود.
همچنیــن ایشــان قــدرت الهــی را عامــل و محــرک اصلــی بــرای حضــور 
انقالبــی مــردم در صحنه هــای   انقــالب ماننــد 22 بهمــن، روز قــدس و روز 
9 دی می  داننــد: »آورنــده ی مــردم بــه عرصــه ی خیابان هــا و ایــن حضــور 
گــون، دســت قــدرت خــدای متعــال  گونا عظیــم مــردم در مراســم های   

اســت؛ چــون دل هــا دســت اوســت«.  14
کــه  در جاهــای دیگــر نیــز بــه نکتــه مهــم تصریــح فرموده  انــد 
هماهنگــی  شــورای  »کار  می  کنیــم:  اشــاره  آن  هــا  از  برخــی 
کار را مــردم می  کننــد و دل هــا  تبلیغــات، مدیریــت اســت؛ و اال 
دســت خداســت. مــردم را خــدای متعــال در صحنــه مــی  آورد؛ 
کــه  یعنــی همــان ایمــان الهــی و توفیــق الهــی و تأییــد الهــی اســت 

مــردم را در صحنــه مــی  آورد«. 15
ایــن قضایــا فکــر می  کنــد، دســت  »هرچــه انســان در اطــراف 
روح  را،  والیــت  روح  را،  قــدرت  دســت  را،  متعــال  خــدای 
کارهایــی نیســت  کارهــا  حســین بــن علــی 7 را می    بینــد. ایــن 
کار خداســت،  ایــن  بگیــرد؛  انجــام  مــا  امثــال  اراده    ی  بــا  کــه 
ــک  ــام در ی ــه ام ک ــور  ــت؛ همان ط ــی اس ــدرت اله ــت ق ــن دس ای
کــرده    ام - بــه  کــه مــن بارهــا ایــن را نقــل  موقعیــت حساســی - 
بنــده فرمودنــد: »مــن در تمــام ایــن مــدت، دســت قــدرت الهــی را 
در پشــت ایــن قضایــا دیــدم«. درســت دیــد آن مــرد نافــِذ بابصیــرت، 

آن مــرد خــدا.« 16
ــد  کنن ــردم وقتــی احســاس  ــه م ک ــن اســت  ــم ای »علــت ایــن حماســه عظی
دشــمن در مقابــل نظــام اســالمی ایســتاده اســت، بــه میــدان می  آینــد. ایــن 
کــه انگیــزه ی  یــک حرکــِت ایمانــی و قلبــی اســت؛ ایــن چیــزی اســت 
خدایــی در آن وجــود دارد؛ دســت قــدرت خداســت، دســت اراده ی 
الهــی اســت؛ ایــن چیزهــا دســت مــن و امثــال مــن نیســت. دل هــا دســت 
خداســت. اراده هــا مقهــور اراده ی پــروردگار اســت. وقتــی حرکــت خدایی 
کار بــود، خــدای متعــال این جــور  شــد، بــرای خــدا شــد، اخــالص در 

دفــاع می  کنــد. لــذا می  فرمایــد: »اّن اهلل یدافــع عــن اّلذیــن امنــوا««. 17

تالش هــای دشــمن در ایــن زمینــه اشــاره می  گــردد:

و  انقــالب  حقایــق  تحریــف  بــرای  دشــمن  تــالش 
ضرورت زنده نگه داشتن حماسه نه دی 

کــه  کیــد می  کننــد  انقــالب حفظــه اهلل همــواره در بیاناتشــان تأ رهبــر 
کــه انجــام  کــه دشــمنان بــا تبلیغــات و هزینه هایــی  بایــد مراقــب باشــیم 
ــه  ــد حماس ــاری مانن ــای پرافتخ ــدن روزه ــب فراموش ش ــد موج می  دهن
بــراى  دارد  وجــود  »انگیزه هایــی  نشــوند:  انقــالب  تاریــخ  در  دی   9
کار و تــالش می  کننــد بــراى  کــردن روزهــا و حــوادث بــزرگ؛  فرامــوش 

ــراى انقــالب و دوران  اینکــه ســوابق تعیین کننــده و افتخارآمیــز ب
دفــاع مقــّدس و امثــال این هــا، فرامــوش بشــود. نهــم دى را هــم 
کــه ســتمگران  می  خواهنــد بــه فراموشــی بســپارند. همچنــان 
و ظالمــان حادثــه ى عاشــوراى حســینی را هــم می  خواســتند 

نگذارنــد باقــی بمانــد«.  9
همچنیــن ایشــان زنــده نگه داشــتن »ایــام اهلل« انقــالب ماننــد 19 
دى، 29 بهمــن، 22 بهمــن و 9 دى را یــک حرکــت مجاهدنــه 
و ضــروری در برابــر خطــر تحریــف و فراموشــی حقایــق انقــالب 
ایــن  از  قطعــی  برون رفــت  راه  و  دانســته10  دشــمنان  توســط 

ــد: خطــرات و تهدیدهــا را بصیــرت و ایمــان بیــان فرمودن
نصــرت  و  هســتند  مؤمنینــی  می  بینیــد  شــما  کــه  »آنجایــی 
ــا ایمــان ضعیــف  ــه ی ک ــه خاطــر ایــن اســت  ــد، ب پیــدا نمی کنن
و غلــط اســت، یــا اینکــه ایمــان نســبت بــه مســائل جهــان و 
بــا بصیــرت نیســت.  مســائل حول وحــوش خودشــان همــراه 

ــه بیراهــه  ــرت نباشــد، همــان ایمــان ممکــن اســت انســان را ب ــر بصی گ ا
و  علــم  می  گــذرد،  دارد  او  پیرامــون  آنچــه  بــه  کــه  کســی  بکشــاند. 
کــه راه را عوضــی طــی  گاهــی اوقــات می  شــود  بصیــرت درســت نــدارد 
کج راهــه  می  کنــد؛ همــه ی نیــروی او نه فقــط هــدر مــی  رود، بلکــه او را بــه 

11 می  کشــاند«. 

حقایق نهفته در حماسه عظیم 9 دی
1. 9 دی دفــاع از ارزش هــای انقــالب و دیــن و ایســتادگی  بــرای دفــاع 

از انتخابــات بــود.

تقابــل قدرت هــای اســتکباری بــا جمهــوری اســالمی در جهــت ســلب 
قــدرت مــادی و معنــوی و عــزم و اراده ملــت ایــران اســت و در مقابــل، 

کــرد«. 6 بایــد ایــن قــدرت را حفــظ و روزبــه روز تقویــت 
4. نماد قدرت فکری نظام اسالمی

رهبــر انقــالب حفظــه اهلل حادثــه 9 دی را نمونــه ای از عناصــر قــدرت 
دســت اندرکار  هیچ کــس  بی نظیــر،  حادثــه  آن  »در  می  داننــد:  نظــام 
کله اصلــی نظــام اســالمی اســت، مــردم را  کــه شــا نبــود و قــدرت فکــری 

کشــاند و آن حادثــه بی نظیــر پدیــد آمــد«. 7 بــه خیابان هــا 
کــه حماســه های مردمــی و  بنابرایــن بــا توجــه بــه آثــار و بــرکات عظیمــی 
انقالبــی نظیــر قیــام 9 دی در پــی دارد، دشــمنان همــواره در تالش انــد 
انقــالب  رهبــر  لــذا  نماینــد،  جلوگیــری  آن  اســتمرار  و  ایجــاد  از  تــا 
حفظــه اهلل مــردم را بــه هــدف دشــمن توجــه دادنــد و فرمودنــد: »هــدف  
کنــد؛  کــه از ایــن اســتمرار و اســتقامت جلوگیــری  دشــمن ایــن اســت 
ــد می  کننــد  ــواع و اقســام تالش هــا را هــم دارن کــه ان ــرای همیــن اســت  ب
کــه بتواننــد اســتفاده می  کننــد«؛8  در ادامــه بــه  و از هــر وســیله ای هــم 

نهم دى را 
می خواهند به 

فراموشى بسپارند.
انگیزه هایى وجود 
دارد براى فراموش 

کردن روزها و 
حوادث بزرگ؛ کار 
و تالش می کنند 

براى اینکه سوابق 
تعیین کننده و 

افتخارآمیز انقالب 
و دوران دفاع 

مقّدس و امثال 
این ها، فراموش 

بشود.
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ــران  ــردم ای ــد م ــد، بگوین ــان بدهن ــد، نش ــان بیاین ــوی خیاب ــه ت ک ــود  ــن ب ای
کــه  این انــد. بــا ایــن حرکــت مــردم، آن حجــم عظیــم تبلیغــات دشــمن 
کنــد و این جــور نشــان بدهــد  می  خواســت فتنه گــران را مــردم ایــران معرفــی 
کــه مــردم ایــران از انقالبشــان، از نظامشــان برگشــتند، به کلــی نقــش بــر آب 

کــه ایــن، مــردم ایــران اســت.« 21 شــد؛ یعنــی مــردم نشــان دادنــد 

نسبت بین »عاشورا« و »یوم اهلل« های   انقالب
ــزرگ  ــری حفظــه اهلل یکــی از ویژگی هــای حرکت هــای   ب مقــام معظــم رهب
انقالبــی ماننــد حماســه 9 دی را ارتبــاط آن بــا حماســه عاشــورا می  داننــد و 
کــه بــر اســاس درس هــای عاشــورا، خــون بــر شمشــیر پیــروز اســت  معتقدنــد 
و مظلــوم بــر ظالــم فائــق می  آیــد. ایشــان بــا اشــاره بــه حرکــت حضــرت 

امــام * در محــرم ســال 1357 بــر محــور عاشــورا و امــام حســین 
7، رمــز خــروش و حرکــت عظیــم مــردم در 9 دی را نیــز 

در بــه میــان آمــدن موضــوع عاشــورا و حــرکات ســخیف 
ــه ارزش هــای دینــی در عاشــورا  آشــوبگران در جســارت ب

22 می  داننــد. 
ایشــان در جــای دیگــر یکــی از مهم تریــن چالش هایــی 
کــه دشــمنان در فتنــه 88 بــه راه انداختنــد و امیــدوار  را 
کنند  کــه بتواننــد بــا ایــن فتنــه، بــه نظــام ضربــه وارد  بودنــد 
و نظــام را شکســت بدهنــد؛ حــرکات ســخیف آنــان در 
ــه  ــد: »البت ــه فرمودن ک ــد  ــای عاشــورا می  دانن ــورد ارزش ه م
نتیجــه عکــس داد و دو روز بعــد از حــوادث عاشــورا، آن 

قضیــه ی عظیــم نهــم دی بــه راه افتــاد.« 23
مثــل  همــه  به خودی خــود  و  به طــور طبیعــی  ســال،  »روزهــای 

مجاهدت هاســت  و  اراده     هــا  ایــن  هســتند،  انســان ها  ایــن  هم انــد؛ 
کــه یــک روزی را از میــان روزهــای دیگــر برمی کشــد و آن را مشــخص 
می  کنــد، متمایــز می  کنــد، متفــاوت می  کنــد و مثــل یــک پرچمــی نگــه 
 - محــرم  دهــم   - عاشــورا  روز  باشــد.  دیگــران  راهنمــای  تــا  مــی  دارد 
فی نفســه بــا روزهــای دیگــر فرقــی نــدارد؛ ایــن حســین بــن علــی 7 اســت 
کــه بــه ایــن روز جــان می دهــد، معنــا می دهــد، او را تــا عــرش بــاال می بــرد؛ 
کــه بــه ایــن روز،  ایــن مجاهدت هــای یــاران حســین بــن علــی7 اســت 
فرقــی  دی  دهــم  بــا  دی  نهــم  می بخشــد.  را  اهمیــت  و  خطــورت  ایــن 
گهــان بــا یــک حرکــت برخاســته از بصیــرت،  کــه نا نــدارد؛ ایــن مردم انــد 
دشمن     شناســی، وقت     شناســی و حضــور مجاهدانــه در عرصــه، روز نهــم 

دی را از دیگــر روزهــا متمایــز می  کننــد.« 24

علت ایجاد حماسه 9 دی
رهبــر معظــم انقــالب حفظــه اهلل علــت بــه راه افتــادن ایــن حماســه عظیــم 
را دل بســتگی و اعتمــاد مــردم بــه نظــام می  داننــد: »نهــم دی ســال 88، 
کــه شــروع شــده اســت،  کردنــد حرکتــی  به مجرداینکــه مــردم احســاس 
ــه شــخص  ــه انقــالب اســت، متوجــه ب ــه نظــام اســت، متوجــه ب متوجــه ب
خــاص و دولــت خاصــی نیســت، آن حرکــت عظیــم را از خــود نشــان 
کــه فقــط جوان هــای پرشــور بــه میــدان بیاینــد؛  دادنــد. این جــور نبــود 
بــه  اســت؛  یــک حادثــه ی عجیبــی  نهــم دی  آمدنــد. حادثــه ی  همــه 
خاطــر دل بســتگی مــردم بــه نظــام بــود. این هــا نشــان دهنده ی اعتمــاد 

مــردم اســت«. 25
همچنیــن معظــم لــه حماســه 9 دی و 22 بهمــن را ضربــه نهایــی ملــت ایــران 
کــه موجــب ایجــاد یــک حماســه  گــران و دشــمنان می  داننــد  بــه فتنــه 

ایمــان و خداونــد  بــه  اتــکای  نیــز،  امــروز  تــا  انقــالب  مانــدگاری  »راز 
کــه دشــمنی ای متوجــه  کننــد  گــر روزی مــردم احســاس  اســت. لــذا ا
کشــور حرکــت می  کننــد و  انقــالب اســت، بــدون فراخــوان از سرتاســر 
ــاد و  کشــور چــه اتفاقــی افت ــد در ایــن  می  آینــد. روز نهــم دی شــما دیدی
کتمــان  کــه همیشــه در پــی  چــه حادثــه ای پیــش آمــد. دشــمنان انقــالب 
حقایــق جمهــوری اســالمی هســتند و ســعی می  کننــد راهپیما یی هــای 
کوچــک جلــوه دهنــد، خودشــان در بیــان  کننــد و  میلیونــی را تحقیــر 
ــن بیســت ســال، هیــچ حرکــت  ــه در طــول ای ک ــد  کردن ــراف  ــان اعت و بن

ــت.« 18 ــاده اس ــاق نیفت ــران اتف ــت در ای ــن عظم ــه ای مردمــی ای ب
4. نه دی بزرگ ترین و پرشورترین حرکت تاریخ انقالب بود.

گفتنــد: بعــد از رحلــت امــام  کردنــد،  »تحلیلگــران خارجــی وقتــی نــگاه 
گفتنــد از بعــد از حــرکات اول انقــالب، هیــچ  بزرگــوار، یــا شــاید بعضــی 
ــا ایــن شــور و هیجــان وجــود  ــا ایــن تپــش، ب ــا ایــن بزرگــی، ب اجتماعــی ب

کــه مــردم وارد میــدان شــدند.« 19 نداشــته 

عناصر اصلی خلق حماسه 9 دی
ــر اصلــی در  کــم و عناص بــر اســاس هویــت و ماهیــت انقــالب، روح حا

قضیــه ی 9 دی دو عنصــر بــود:
عنصر اول: حضور مردم

گــر همــت  کــه ا کشــوری، در هــر جامعــه ای، ایــن مــردم هســتند  در هــر 
کننــد و وارد میــدان بشــوند،  کننــد، بصیــرت بــه خــرج بدهنــد، عمــل 
کننــد؛ یعنــی بزرگ تریــن موانــع  می  تواننــد همــه ی مشــکالت را حــل 
ــزرگ را  کوه هــای ب ــد  ــردم از بیــن مــی  رود و می  توانن ــل حضــور م در مقاب
کــه بســیاری از آن را درســت لمــس  کننــد. ایــن یــک اســت  جابه جــا 
کردیــم. هنــر بــزرگ امــام بزرگوار  نکردنــد، درک نکردنــد؛ مــا ایــن را لمــس 
کشــورهای  کــه برخــالف تحلیلگــران اجتماعــی در  ــود  مــا هــم ایــن ب
کــرده و مردم  کشــورها، ایــن حقیقــت آشــکار را درک  اســالمی و دیگــر 

ــرد. ک ــه  را وارد صحن
کــرد و در بیــان او ایــن نفــوذ  کمــک  خــدای متعــال بــه امــام 
گذاشــت و  کــه در دل هــای مــردم اثــر  و تأثیــر را قــرار داد 
مــردم، بــه راه و هــدف او مؤمــن شــدند و بــه دنبــال ایــن 
ایمــان، عمــل خودشــان را انجــام دادنــد. همــه ی موانــع 
عظیــم  قدرت هــای  و  اســتعمار  و  غیرسیاســی  و  سیاســی 
ایــن  مقابــل  امــور ملت هــا مســلطند، در  بــر  کــه  جهانــی 

کننــد.  20 مــردم مجبورنــد عقب نشــینی  حضــور 
عنصر دوم: ایمان دینی

کــه قــادر اســت اواًل  »ایمــان دینــی، آن معجزه گــری اســت 
ــه  ــا را در صحن ــًا آن ه ــاورد، ثانی ــد و بی کن ــیج  ــردم را بس ــه ی م هم
کنــد؛ هیــچ  نگــه دارد و ثالثــًا ســختی ها را بــرای آن هــا همــوار و آســان 
ایمــان دیگــری ایــن خصوصیــت را نــدارد. ایمــان دینــی می  گویــد 
کشــته  گــر  گــر چنانچــه فائــق شــدید و پیــش بردیــد، پیروزیــد؛ ا شــما ا
گــر زنــدان هــم افتادیــد، پیروزیــد؛ چون بــه وظیفه  هــم شــدید، پیروزیــد؛ ا
کســی یــک چنیــن اعتقــاد و ایمانــی داشــت، دیگــر  کردیــد. وقتــی  عمــل 
شکســت برایــش معنــا نــدارد و وارد میــدان می  شــود. ایــن همــان عاملــی 
ــرد و  ک ــر  ــا هــم اث ــرد، در انقــالب م ک ــر  ــه در صــدر اســالم هــم اث ک اســت 
ــه در خــود انقــالب  ک ــود از همــان خصوصیتــی  ــه ای ب 9 دی یــک نمون
ــال  ــد و دنب کردن وجــود داشــت؛ یعنــی مــردم احســاس وظیفــه ی دینــی 
ایــن وظیفــه، عمــل صالــِح خودشــان را انجــام دادنــد. عمــل صالــح 

این مردم بودند 

که با یک 

حرکت برخاسته 

از بصیرت، 

دشمن شناسی، 

وقت شناسی و 

حضور مجاهدانه 

در  عرصه، روز 9دی 

را از دیگر روزها 

متمایز کردند.

این مردم هستند 

که اگر همت کنند، 

بصیرت به خرج 

بدهند، عمل کنند 

و وارد میدان 

بشوند، می توانند 

همه ی مشکالت را 

حل کنند
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اهدافشــان برســند، همانــا احســاس تکلیــف همگانــی و حضــور مردمــی 
بــوده اســت:

کســانی  »آحاد مردم، مســئولین، غیرمســئولین، به خصوص جوان ها و 
کــه ســخن و حرفشــان تأثیــر دارد، نبایــد احســاس مســئولیت حضــور 
در صحنــه را از دســت بدهنــد. هیچ کــس نگویــد مــن تکلیــف و 
مســئولیتی نــدارم؛ بلکــه همــه مســئول اند. مســئولیت معنایــش ایــن 
کــه اســلحه ببندیــم، بیاییــم تــوی خیابــان راه برویــم؛ در هــر  نیســت 
ــاع از  ــم؛ مســئولیت دف کنی ــه هســتیم، احســاس مســئولیت  ک کاری 
انقــالب و از نظــام جمهــوری اســالمی؛ یعنی از اســالم، حقوق مردم 
کــه ایــن احســاس مســئولیت را داریــم.  کشــور. مــن می  بینــم  و عــزت 
کردنــد. یــک نمونه ی واضحش حماســه  کشــور ثابــت  ایــن را مــردم 
ــود. نمونه هــای دیگــری هــم ماننــد 22 بهمــن و دهــه ی فجــر در  9 دی ب
پیــش اســت؛ مــردم حضــور، آمادگــی، ســرزندگی و نشــاط خودشــان را نشــان 

داده انــد، بازهــم نشــان خواهنــد داد«. 29
مدبــر  و  عظیم الشــأن  رهبــر  داهیانــه  هدایت هــای  بــا  کــه  نیســت  شــکی 
کــه پرچــم انقــالب  ــود  انقــالب اســالمی حفظــه اهلل شــاهد روزی خواهیــم ب
ــد: »انقــالب  ــی آن برســد؛ چنانچــه ایشــان فرمودن ــه دســت صاحــب اصل ب
پرچــم  عــزت ایــن ملــت اســت و ملــت ایــن پرچــم را در دســِت اســتوار خــود 
محکــم نگــه خواهــد داشــت و بــه فضــل پــروردگار تســلیم امــام  زمــان  أرواحنــا 

ــرد«.30 ک ــداه و عّجــل اهلل فرجــه خواهــد  ف

1. بیانات در دیدار مردم آذربایجان شرقی 1397/11/29.

2. بیانات در دیدار مردم قم 1396/10/19.

3. بیانات در دیدار مردم قم 1396/10/19.

4. بیانات در دیدار اعضای شورای هماهنگی تبلیغات اسامی 1396/10/19.

5. بیانات در دیدار مردم قم 1395/10/19.

6. بیانات رهبر انقاب در آستانه سالروز حماسه ۹ دی 1395/10/07.

7. بیانات رهبر انقاب در آستانه سالروز حماسه ۹ دی، 1395/10/07.

8. بیانات در دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ارتش 1396/11/19.

9. بیانات در دیدار مردم قم 1393/10/17.

10. ر.ک: بیانات در دیدار مردم قم 1393/10/17.

11. بیانات در دیدار مردم قم 1392/10/19.

12. بیانات در دیدار اعضای شورای هماهنگی تبلیغات اسامی 1396/10/06.

13. بیانــات در مراســم بیســت  و چهارمیــن ســالگرد رحلــت امــام خمینــی * 

.1392/03/14

14. بیانات در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت ۹ دی 1390/09/21.

15. بیانات در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت ۹ دی 1390/09/21.

16. بیانات در دیدار مردم قم در سالگرد قیام ۱۹ دی 1388/10/19.

17. بیانات در دیدار فرمانده و پرسنل نیروی هوائی ارتش 1388/11/19.

18. بیانات در دیدار فرمانده و پرسنل نیروی هوائی ارتش 1388/11/19.

19. بیانات در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت ۹ دی 1390/09/21.

20. بیانات در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت ۹ دی 1390/09/21.

21. بیانات در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت ۹ دی 1390/09/21.

22. ر.ک: بیانات در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت ۹ دی، 1390/09/21.

23. ر.ک: بیانــات در اجتمــاع بــزرگ مــردم کرمانشــاه  1390/07/20 و بیانــات در مراســم 

بیســت  و دومیــن ســالگرد رحلــت امــام خمینــی * 1390/03/14.

24. بیانات در دیدار مردم قم در سالگرد قیام ۱۹ دی 1388/10/19.

25. بیانات در دیدار مسئوالن نظام جمهوری اسامی ایران 1396/05/16.

26. بیانات در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی 1389/01/01.

27. بیانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری 1388/12/06.

28. بیانات در دیدار اعضای شورای هماهنگی تبلیغات اسامی 1388/10/29.

29. دیدار مردم مازندران در سالگرد حماسه شش بهمن 1388/11/06.

30. بیانات در دیدار مردم آذربایجان شرقی 1381/11/28.

مانــدگار و درس آمــوز در تاریــخ انقــالب معرفــی می  کننــد و معتقدنــد 
کــه بایــد بــر محــور آن بــه حرکــت ادامــه داد:

و 22  روز 9 دی  ملــت در  را  و آخریــن ضربــه  »قوی تریــن 
و  بــود  عظیمــی  کار  ایــران  ملــت  کار  کــرد.  وارد  بهمــن 
همــه ی  شــد.  ملــت  یکپارچگــی  شــدن  آشــکار  موجــب 
کــه در عرصــه ی سیاســی بــه هــر نامــزدی رأی داده  کســانی 
ــداف  ــت و اه ــه اس ــمن در صحن ــد دش ــی دیدن ــد، وقت بودن
کــه قبــاًل بــه آن هــا  پلیــد آن هــا چیســت، نســبت بــه آن کســانی 
ــه  ک ــد  ــد؛ فهمیدن کردن ــد، تجدیدنظــر  خوش بیــن هــم بودن
راه انقــالب و صــراط مســتقیم ایــن اســت. دشــمنان خیلــی 
کردنــد، شــاید بتواننــد بیــن ملــت دودســتگی ایجــاد  تــالش 

کننــد؛ امــا نتوانســتند؛ چــون در 22 بهمــن، ملــت همــه بــا یــک 
شــعار وارد میــدان شــدند و ایســتادند تــا پیــروز شــدند. از 22 خــرداد 
تــا 22 بهمــن - هشــت مــاه - یــک فصــل پرافتخــار و پــر عبرتــی بــرای 
گاهــی جدیــدی بــه وجــود  ملــت ایــران بــود؛ ایــن یــک درس شــد و آ
گشــوده شــد. ایــن یــک  آمــد. فصــل تــازه ای در بصیــرت ملــت ایــران 
کنیــم«. 26 کــه بایــد بــر اســاس آن حرکــت  زمینــه ی بســیار مهمــی شــد 

نقــش تأثیرگــذار و مهــم علمــای دیــن در هدایــت 
حرکت های مردمی و انقالبی

کــه  اعــالن موضعــی  و  و مهــم  بــزرگ  مــردم در حــوادث  »حضــور 
یــک  واقعــًا  کــه  بهمــن   22 مهــم  راهپیمایــی  -مثــل  می  کننــد 
بــا  و  شــرایط  ایــن  در  انقــالب  تاریــخ  در  بــود  عظیمــی  پدیــده ی 
ایــن اوضاع واحــوال؛ و قبــل از آن، حضــور مــردم در خیابان هــا در 
کشــور در نهــم دی - بــدون اینکــه علمــا و راهنمایــان معنــوی  سراســر 
کــه مــورد اعتمــاد آن هــا هســتند، دل هــای مــردم را بــه حقایــق  مــردم 
کننــد، میســر نمی شــد. نقــش علمــای دیــن  ایــن انقــالب متوجــه 
در هدایــت مــردم، منحصــر نمی شــود بــه هدایــت در امــور فرعــی 
هدایــت  این هــا،  همــه ی  از  مهم تــر  این هــا.  و  شــخصی  مســائل  و 
مــردم اســت در مســئله ی عظیــم اجتماعــی و مســئله ی حکومــت 
کــه مترتــب بــر ایــن هســت  و مســئله ی نظــام اســالمی و وظایفــی 
ــن و  ــای دی ــش علم ــر نق گ ــًا ا ــی. یقین ــوادث جهان ــا ح ــه ی ب در مقابل
ایــن  نمی داشــت،  وجــود  و  می شــد  حــذف  روحانــی  راهنمایــان 
انقــالب تحقــق پیــدا نمی کــرد؛ ایــن نظــام بــه وجــود نمی آمــد و باقــی 

27 نمی مانــد.« 
کــه از ایــن بحــث بــه دســت مــی دهــد؛ اینکــه تاریــخ  نتیجــه ای 
کــه مــردم ایــران بــر اســاس دل بســتگی  انقــالب نشــان داده اســت 
ــه ای  ــر فتن ــد در ه ــری دارن ــه انقــالب، نظــام و رهب ــه ب ک و اعتمــادی 
کرده انــد، پــای نظــام  کــه دشــمنان بــر نظــام تحمیــل  ماننــد فتنــه 88 
ــع، از  ــدام به موق ــرت و اق ــا بصی ایســتاده  و همچــون حماســه 9 دی ب
کرده انــد  ارزش هــا و آرمان هــای  انقــالب و رهبــری دفــاع و پشــتیبانی 
کیــد رهبــری انقــالب نیــز  کــه ایــن مهــم همــواره مــورد توصیــه و تأ
بــوده اســت: »شــناختن موقعیــت، فهمیــدن نیــاز، حضــور در لحظــه  
ــن را  ــد ای ــن بای ــه مؤم ک ــت  کار اس ــاس  ــن اس ــاز؛ ای ــب و موردنی مناس
هــم بــا خــود همــراه داشــته باشــد تــا بتوانــد وجــودش مؤثــر بشــود و آن 

ــد انجــام بدهــد«. 28 ــد انجــام بدهــد، بتوان ــه بای ک کاری را 
ــه  ک ــداده  ــازه ن ــمنان اج ــه دش ــروز ب ــا ام ــه ت ــرد آنچ ک ــان  ــد اذع بای
کــه بــه  بــه اهدافشــان برســند و پس ازایــن نیــز اجــازه نخواهــد داد 

مسئولیت 

معنایش این 

نیست که اسلحه 

ببندیم، بیاییم 

توی خیابان 

راه برویم؛ بلکه 

در هر کاری که 

هستیم، احساس 

مسئولیت کنیم.
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امیام خامنیه ای رهبیر معظیم انقیاب در نمیاز جمعیه ی پیر شیکوه و بیه  ییاد ماندنیی 27 دی میاه تهیران، حضیور معجزه گیون ملت فهییم در تشییع پیکر 

مطهیر حیاج قاسیم سیلیمانی و یارانیش و نییز پاسیخ کوبنده ی سیپاه در حمله به پاییگاه آمریکایی ها در عین األسید را دو ییوم اهلل درس آمیوز و تعین کننده 

خواندنید و افزودنید: »ملیت، باطین خیود یعنیی اسیتقامت در مقابیل شییاطین را در ایین حضیور نشیان داد و تنهیا راه ادامیه ی ایین مسییر عزت آفریین، 

قوی تیر شیدن اییران در همیه ی زمینه هیا اسیت« و در نکتیه ای ظرییف افزودنید: »ایین فریاد انتقام کیه در سراسیر ایران به گوش میرسید، در واقع سیوخت 

حقیقیی موشیکهایی بیود که پاییگاه آمریکا را زییر و رو کیرد.« 1398/10/27

ایشیان همچنین در بیانات خود در دیدار مردم قم، حمله موشیکی به پایگاه عین األسید در جریان ترور ناجوانمردانه شیهید سیپهبد قاسیم سیلیمانی را صرفًا یک سییلی 

خواندنید و خاطیر نشیان کردنید که این سییلی در مقام مقابله با جناییت بزرگ آمریکا کفایت نمی کنید بلکه معتقدند که:

»بایسیتی حضیور فسیادبرانگیز آمرییکا در این منطقه منتهی بشیود؛ تمام بشیود. آنها در این منطقه جنیگ آوردند، اختاف آوردند، فتنیه آوردند، ویرانیی آوردند، خراب 

شیدن زیربناهیا را آوردنید. میدام اصیرار دارنید کیه همیین فسیاد و همین ویرانگری را نسیبت بیه ایران عزیز و جمهوری اسیامی داشیته باشیند. این مسیئله ی مذاکره 

و نشسیتن پشیت مییز و ماننید اینهیا هیم، مقّدمه ی دخالت هیا و حضورها اسیت؛ این بایید به پایان برسید. این منطقه حضیور آمرییکا را در کشیورهای منطقه قبول 

نمی کنید؛ بیدون تردیید مّلت هیای منطقه قبیول نمی کنند، دولت هیای برخاسیته از مّلت ها قبیول نمی کننید«. 1398/10/18
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سقوط هواپیما حادثه ی تلخی بود؛ دل ما را به معنای حقیقی کلمه سوزانید. از 

دست دادن جوانهای عزیز، مردم خوبمان و کسانی که از کشورهای دیگر

اینجا بودند، حادثه ی بسیار تلخی بود.

ــال خودشــان آن را  ــه خی ــه ب ک ــد  کنن کاری  ــد  کردن بســپارند. ســعی 
کــه انســان هیــچ عالقــه ای در  بــه دســت فراموشــی بســپارند. افــرادی 
ــاس  ــور احس کش ــح  ــه مصال ــبت ب ــی و نس ــع مّل ــه مناف ــبت ب ــا نس اینه
عــّده ای  یــک  حــاال  میکنــد.  تعّجــب  انســان  واقعــًا  نمیکنــد؛ 
نــه،  عــّده ای  یــک  میخورنــد؛  فریــب  احساســاتی اند،  جواننــد، 
کــه اینهــا هیــچ حاضــر نیســتند  جــوان هــم نیســتند؛ انســان میبینــد 
ــتند.  ــع ِبایس ــن مناف ــای ای ــد، پ کنن ــم  ــد، فه کنن ــی را درک  ــع مّل مناف
کــه دشــمن مایــل اســت از زبــان اینهــا ســر میزنــد، در عمــل اینهــا  آنچــه 

خــودش را ظاهــر میکنــد.
بــا اصحــاب  دیگــر صمیمانــه  بــار  مــن  تــا  اســت  همیــن جــا الزم 
کنــم، از آن پدرمادرهایــی  کنــم و تشــّکر  ایــن مصیبــت همــدردی 
ــر از درد و غــم  ــا وجــود اینکــه دلهایشــان ُپ کــه ب و صاحب عزاهایــی 
ایســتادند، برخــالف  توطئــه و وسوســه ی دشــمن  بــود، در مقابــل 
ــادِر  ــد. م ــرف زدن ــد و ح گرفتن ــع  ــود موض ــمنان ب ــل دش ــه می ک ــه  آنچ
کــه در ایــن هواپیمــا بودنــد بــه مــن نامــه  یکــی از همیــن عزیزانــی 
کــه »مــا پــای جمهــوری اســالمی ایســتاده ایم،  کــرده  نوشــته و اظهــار 
اینهــا شــجاعت میخواهــد،  ایســتاده ایم«.  انگیزه هــای شــما  پــای 
اینهــا فهــم و بصیــرت میخواهــد و انســان واقعــًا بــا همــه ی وجــود، 
ایــن جــور شــخصّیت  هایی احســاس تکریــم و تعظیــم  در مقابــل 

.1398/10/27 تهــران،  جمعــه  نمــاز  خطبه هــای  میکنــد. 

کــه مــا از ایــن حادثــه ی ســقوط هواپیمــا غّصــه  همــان انــدازه ای 
خوردیــم و غــم بــر دل مــا فــرود آمــد، دشــمن مــا از ایــن حادثــه بــه 
همــان انــدازه خوشــحال شــد؛ دشــمن مــا خوشــحال شــد؛ بــه خیــال 
کــه بتوانــد ســپاه را  اینکــه یــک مستمســکی بــه دســت آورده اســت 
زیــر ســؤال ببــرد، نیروهــای مســّلح را زیــر ســؤال ببــرد، نظــام جمهــوری 
کار را بکننــد، شــاید  اســالمی را زیــر ســؤال ببــرد. میخواســتند ایــن 
بتواننــد آن حادثــه ی عظیــم را تحت الّشــعاع قــرار بدهنــد؛ اشــتباه 
کردنــد،  ِکریــن«؛ آنهــا مکــر  کردنــد. »َو َمَکــروا َو َمَکــَر اهلُل َو اهلُل َخیــُر الما
کــه مکرشــان در مقابــل دســت قــدرت پــروردگار هیــچ  اّمــا ندانســتند 
ــوم اهلل  ــه ی ی ــد. حادث کار را بکنن ــن  ــد ای ــی توانن ــدارد و نم ــری ن تأثی
کوبیــدن پایــگاه  تشــییع جنــازه ی شــهید و حادثــه ی یــوم اهلل در هــم 
آمریکایــی از ذهــن ایــن مــردم نخواهــد رفــت و روزبــه روز ان شــاءاهلل 

ــد. ــد ش ــر خواه زنده ت
 ســقوط هواپیمــا حادثــه ی تلخــی بــود؛ دل مــا را بــه معنــای حقیقــی 
مــردم خوبمــان  از دســت دادن جوانهــای عزیــز،  کلمــه ســوزانید. 
کشــورهای دیگــر اینجــا بودنــد، حادثــه ی بســیار  کــه از  کســانی  و 
تلخــی بــود. در ایــن هیــچ شــّکی نیســت؛ لکــن یــک عــّده ای بــه تبــع 
و هدایــت تلویزیون هــای آمریکایــی و رادیوهــای انگلیســی ســعی 
کــه ماجــرای یــوم اهلل  کردنــد ایــن قضّیــه را بــه نحــوی آرایــش بدهنــد 
ناشــی از شــهادت بــزرگ ایــن دو شــهید عزیــز را بــه دســت فراموشــی 
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ایــن  بــردن  کار  بــه  بــرای  الزم  عقــل  و  تدبیــر  اّمــا  دارنــد  شــجاعت 
شــجاعت را ندارنــد. در مقابــل بعضی هــا اهــل تدبیرنــد اّمــا اهــل اقــدام 
ــم  ــا ه ــِز م ــهید عزی ــن ش ــد. ای کار را ندارن ــر  ــتند، دل و جگ ــل نیس و عم
دل و جگــر داشــت، بــه دهــان خطــر می رفــت و ابــا نداشــت؛ نه فقــط 

ــم در  ــّدس ه ــاع مق ــه[ در دوران دف ــا، ]بلک ــن روزه ــوادث ای ــن ح در ای
فرماندهــی لشــکر ثــاراهلل همین جــوری بــود. فکــر می کــرد، تدبیــر می کــرد 
ــه  ک ــود  ــن ب ــر ای ــا باالت ــش. از همــه این ه کارهای ــرای  ــت ب ــق داش و منط
ابــزار شــجاعت و ابــزار تدبیــر را بــرای خــدا خــرج می کــرد؛ اهــل تظاهــر و 

ــود«. ــا نب ــد این ه ــا و مانن ری
توأمــان شــهید  و تدبیــِر  اســالمی، شــجاعت  انقــالب  بزرگــوار  رهبــر 
ندانســته  نظامــی  جنــگ  میــدان  بــه  منحصــر  را  ســلیمانی  قاســم 
میدان هــا  همــه  در  تدبیــر  اهــل  و  شــجاع  شــخصیتی  را  ایشــان  و 

شــمردند: مترتــب  آن  بــر  را  آثــاری  و  کــرده  معرفــی 

کــه در  ــود  ســپهبد قاســم ســلیمانی یــک مجاهــد و فرمانــده انقالبــی ب
کبیــر و اصغــر( روحیــه جهــادی در  کبــر،  همــه ابعــاد زندگــی )جهــاد ا
وجــود او مــوج مــی زد و شــاخصه های یــک مجاهــد انقالبــی به خوبــی 
در رفتــار و برنامه هــای او هویــدا بــود. برخــورداری از روحیــه جهــادی و 
کــه رهبــر معظــم انقــالب در نمــازی  حفــظ آن، چنــان بااهمیــت اســت 
کردنــد، خداونــد متعــال را به خاطــر  کــه بــر پیکــر شــهید ســلیمانی اقامــه 
ــبیِل  ــی َس ــاد ف ــا الَجه ــذی رزقن ــُد هلِل ال ــتودند: »َالحم ــاد س ــت جه نعم

ااِلســالم«.
کــه پیرامــون شــخصیت، زندگــی و  گفتــاری  ــر همــه نــکات و  عــالوه ب
گفتــه شــده اســت برخــی از نــکات  شــهادت ســپهبد قاســم ســلیمانی 
مهــم از دیــدگاه مقــام معظــم رهبــری )حفظــه اهلل( در مــورد ایــن شــهید 
کــه از او بــه »رفیــق خــوب، عزیــز، شــجاع و خوش بخــت«  بزرگــوار 

کردنــد، عبــارت اســت از: ــر  تعبی
1. شجاعت توأم با تدبیر

تدافعــی  موضــع  و  ترســیده اند  ســلیمانی  قاســم  دشــمنان  گرچــه 
کــه به خوبــی دریافتــه  گرفته انــد امــا او مجاهــدی نســتوه و نتــرس بــود 
کارش تمــام اســت  کســی در برابــر دشــمن بترســد  گــر  بــود: »در جنــگ ا
گــر می خواهــی پــای دیــن خــدا بایســتی نبایــد تــرس داشــته باشــی«؛  و ا
خطــر  قلــب  بــه  شــجاعانه  و  بی مهابــا  و  داشــت  نتــرس  ســری  لــذا 
ِئــٍم«1  حــال  مــی زد: »ُیَجاِهــُدوَن ِفــي َســِبیِل اهلَلِّ َواَل َیَخاُفــوَن َلْوَمــَة اَل
کــه رودررو بــا  کــه آیــا ســزای چنیــن مــرد میدانــی  ســؤال اینجاســت 

دشــمن می جنگیــد، تــرور ناجوانمردانــه و خنجــر از پشــت بــود؟
بــارز  ویژگی هــای  از  عرصه هــا  همــه  در  بی پروایــی  و  شــجاعت 
کــه دراین بــاره رهبــر  شــخصیت ســردار ســلیمانی به حســاب می آیــد 
عزیزمــان فرمودنــد: »حــاج قاســم صد بــار در معرض شــهادت قرارگرفته 
بــود؛ ایــن بــار اّول نبــود، ولــی در راه خــدا، در راه انجام وظیفــه، در راه 
جهــاد فی ســبیل اهلل پــروا نداشــت؛ از هیچ چیــز پــروا نداشــت؛ نــه از 
دشــمن پــروا داشــت، نــه از حــرف ایــن وآن پــروا داشــت، نــه از تحّمــل 

ــت.« ــروا داش ــت پ زحم
کارهایــش اهــل تدبیــر و  ســردار دل هــا عــالوه بــر شــجاعت، در همــه 
منطــق بــود. دیــدگاه معظــم لــه دربــاره شــجاعت تــوأم بــا تدبیــر شــهید 

ــن شــرح اســت: ســلیمانی بدی
بــود. بعضی هــا  تدبیــر  بــا  هــم  بــود،  هــم شــجاع  »شــهید ســلیمانی، 

مؤلفه های جهادی
در سیره شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی

ــام 19دی  ــبت قی ــه مناس ــم ب ــردم ق ــدار م ــه اهلل( در دی ــری )حفظ ــم رهب ــام معظ ــات مق ــده بیان گزی

او. شــهید  هم رزمــان  و  ســلیمانی  قاســم  حــاج  ســپهبد  شــهید  ســیره  و  پیرامــون شــخصیت 
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جوانــان مؤمــن و شــجاع عراقــی و مرجعیــت عــراق در مقابــل ایــن قضایــا 
ایســتادند و حــاج قاســم بــه همــه ایــن جبهــه بســیج به عنــوان یــک مشــاور 
ــزرگ در  ــتیبان ب ــک پش ــوان ی ــاند و به عن ــک رس کم ــاند،  ــدد رس ــال م فّع

آنجــا ظاهــر شــد«.
 د. تدبیــر در ســوریه: »شــبیه همیــن قضّیــه عــراق در مــورد ســوریه هــم 

اســت«. صــادق 
2. نظامی گری توأم با رعایت حدود شرعی

کارآزمــوده و  کل قــوا، ســپهبد ســلیمانی شــخصیت  در نظــرگاه فرمانــده 
ــبت  ــال نس ــه ح ــه در هم ک ــود  ــگاوری ب ــی و جن ــه نظام ــرب در عرص مج
کارنامــه عملکــرد او  کــه در  بــه رعایــت حــدود شــرعی توجــه ویــژه داشــت 

ــه چشــم نمی خــورد: ــا اصــول اســالم ب هیــچ مصداقــی منافــی ب
بــود،  نظامــی  عرصــه  بــر  مســّلط  جنــگاوِر  فرمانــده  یــک  هــم  »او 
هــم درعین حــال بــه شــّدت مراقــب حــدود شــرعی بــود. در میــدان 
ینــد  الهــی را فرامــوش می کننــد، می گو افــراد حــدود  گاهــی  جنــگ، 
کــه  آنجایــی  بــود.  مراقــب  او  نــه،  او  نیســت؛  حرف هــا  ایــن  وقــت 
بــود  مراقــب  نمی بــرد؛  کار  بــه  ســالح  بــرود،  کار  بــه  ســالح  نبایــد 
می کــرد  احتیاط هایــی  نشــود؛  ظلــم  نشــود،  تعــّدی  کســی  بــه  کــه 
الزم  را  احتیاط هــا  ایــن  خیلی هــا  نظامــی،  عرصــه  در  معمــواًل  کــه 
می رفــت  خطــر  دهــان  بــه  می کــرد.  احتیــاط  او  ]لکــن[  نمی داننــد؛ 
اّمــا جــان دیگــران را تــا می توانســت حفــظ می کــرد؛ مراقــب جــان 
مّلت هــای  در  ســربازانش، همکارانــش  اطرافیانــش،  نزدیکانــش، 

بــود«. او بودنــد،  کنــار  کــه در  دیگــر 
گرایی 3. انقالبی گری عاری از حزب 

شــخصیتی  دارای  ســلیمانی  شــهید  انقــالب  معظــم  رهبــر  بیــان  در 
کــه در زمیــن هیــچ حــزب و جناحــی بــازی نمی کــرد  »فراجناحــی« بــود 
کــه معظــم لــه  ک و اصــل موردقبــول او »انقالبی گــری« بــود  و تنهــا مــال
کم رنــگ جلــوه دادن آن توســط بعضــی از افــراد مغــرض  نســبت بــه 
کــه او اهــل حــزب نبــود  تذکــر داده و فرمودنــد: »واقعیــت ایــن اســت 
امــا ذوب در انقــالب بــود، انقالبی گــری خــّط قرمــز او بــود. در ایــن 
گــون و اســم های مختلــف و جناح هــای  گونا عوالــم تقســیم بــه احــزاب 
بــه  انقالبی گــری چــرا،  اّمــا در عاَلــم  نبــود  این هــا  ماننــد  و  مختلــف 
شــّدت پایبنــد بــه انقــالب، پایبنــد بــه خــّط مبــارک و نورانــِی امــام 

راحــل )رضــوان اهلل علیــه( بــود«.
حــاج قاســم ســلیمانی به عنــوان نمــاد یــک شــخصیت انقالبــی نــاب 
ایــن،  از  پیــش  کــه  بــود  ویژگی هایــی  دارای  خــود  انقالبی گــری  در 
در ســخنرانی رهبــر انقــالب بــه مناســبت بیســت و هفتمیــن ســالگرد 
رحلــت امــام خمینــی * بیــان شــده بــود؛ ایــن ویژگی هــا بــه شــرح ذیــل 

می باشــد:
1. پایبنــدی بــه مبانــی و ارزش هــای اســالم و انقــالب: »بنــده در ســال 
ــی  ــردم. مبان ک ــام صحبــت  ــی ام ــه مبان ــن جلســه راجــع ب گذشــته در همی
گــر ایــن پایبنــدی وجــود داشــت، حرکــت،  اساســی مــا آن هاســت ... ا
حرکــت مســتمر و مســتقیم خواهــد بــود. در تندبــاد حــوادث ایــن حرکــت 
تغییــر پیــدا نمی کنــد ... نقطــه مقابــل ایــن پایبنــدی عمل گرایــی افراطــی 
اســت؛ یعنــی هــر روزی بــه یــک طــرف رفتــن، هــر حادثــه ای انســان را بــه 

کشــاندن«. یــک طــرف 
بــه  رســیدن  بــرای  بلنــد  همــت  و  انقــالب  آرمان هــای  هدف گیــری   .۲
آن هــا: »بعضــی ســعی می کننــد جامعــه و جوان هــای مــا را دچــار ناامیــدی 

»در میــدان سیاســت هــم ســخنش اثرگــذار، قانع کننــده و تأثیر گــذار 
کــه او بــه  بــود. یــک نمونــه از ایــن تدبیــر و شــجاعت، ایــن بــود 
مّلت هــای  بــه  کــه  کمک هایــی  بــا  یــا  منطقــه  مّلت هــای  کمــک 
کــرد، توانســت همــه  نقشــه های نامشــروع آمریــکا در منطقــه   منطقــه 
بــا  کــه  نقشــه هایی  همــه   مقابــل  در  و  کنــد  را خنثــی  آســیا  غــرب 
تشــکیالت تبلیغاتــِی وســیع آمریکایــی، بــا توانایی هــای دیپلماســِی 
سیاســتمداراِن  روی  آمریکایی هــا  کــه  زورگویی هایــی  آمریکایــی، 
کــه بــا پــول تهّیــه  کشــورهای ضعیــف دارنــد و نقشــه هایی  دنیــا و 
کنــد و نقشــه های آمریــکا در فلســطین، لبنــان،  ــم  شــده بــود، قــد عَل

عــراق و ســوریه را خنثــی ســازد«.
در  ســلیمانی  شــهید  تدبیــر  امــام خامنــه ای )حفظــه اهلل(  بیــان  در 
میــدان مقاومــت فلســطین، لبنــان، عــراق و ســوریه بــه شــرح زیــر بــود:
 أ. تدبیــر در فلســطین: »طــرح و نقشــه  آمریکایی هــا در مــورد فلســطین 
کــه فلســطینی ها را در حالــت ضعــف نگه دارنــد تــا جرئــت  ایــن بــود 
کــرد؛  نکننــد َدم از مبــارزه بزننــد. ایــن مــرد، دســت فلســطینی ها را ُپــر 
کننــد. بــرادران و رهبــران  کــه بتواننــد بایســتند و مقاومــت  کــرد  کاری 
کــه آمدنــد پیش ما شــهادت دادند  فلســطینی در ســفرهای متعــّددی 
کوچکــی مثــل »نــوار غّزه«  کــه منطقــه  کــرد  کاری  کــه ســردار ســلیمانی 

در مقابــل رژیــم صهیونیســتی ایســتاد و بالیــی ســِر آمریکایی هــا آورد 
گفتنــد بیاییــد آتش بــس بدهیــد«. کــه پــس از ۴۸ ســاعت 

ــروی  ــان را از نی ــد لبن ــل بودن ــا مای ــان: »آمریکایی ه ــر در لبن  ب. تدبی
کــه مهم تریــن عامــل اســتقالل لبنــان اســت  مقاومــت و حــزب اهلل 
کننــد تــا لبنــان در مقابــل اســرائیل، بی دفــاع قــرار بگیــرد، امــا  محــروم 

ــد«. ــر ش ــه روز قوی ت ــزب اهلل روز ب ــداهلل ح بحم
زمــان  ایــران در  مثــل  را   ج. تدبیــر در عــراق: »آمریکایی هــا عــراق 
کــه  گاو شــیرده«؛ می پســندند  طاغــوت یــا ماننــد امــروِز ســعودی »مثــل 
ــر و  ــی عناص ــا، ول ــار آن ه ــت، در اختی ــر از نف ــد ُپ ــه ای باش ــک نقط ی
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شــهادت  معــرض  در  و  جهــادی  حرکت هــای 
در  مکــرر  او  بــود.  آخرتــش  فکــر  بــه  و  بــود  حاضــر 
و  می طلبیــد  حاللیــت  مخاطبیــن  از  ســخنرانی هایش 
کــه ایــن نشــان  کننــد  می خواســت تــا بــرای شــهادتش دعــا 
ــی  ــای فان ــن دنی ــوار از ای ــهید بزرگ ــن ش ــور ای ــوه عب ــت نح از اهمی
کیفیــت و نحــوه  ــاره  می باشــد. مقــام معظــم رهبــری )حفظــه اهلل( درب
عبــور از دنیــا می فرماینــد: »هرکســی از ایــن مرحلــه زندگــِی ایــن نشــئه 
کــرد - همــه عبــور می کننــد؛ مــن، شــما،  بــه نشــئه بعــد عبــور خواهــد 
کســی  کــردن مهــم اســت؛ آن  دیگــران، همــه؛ جــوان، پیــر- نــوع عبــور 
کــه در راه خــدا شــهید می شــود، بــرای خــدا بــا اخــالص عمــل می کنــد 

]بــه بهتریــن وجــه عبــور می کنــد[.«
ــوز  ــم، طــی حرکتــی درس آم ــه شــهر ق ــن ســفرش ب حــاج قاســم در آخری
کفــن خــود را بــرای تأییــد و امضــا نــزد مراجــع و علمــا  و قابل تأمــل، 
می بــرد. ایــن نشــان از توجــه او نســبت بــه مســئله مــرگ و ســفر آخــرت 
گفــت همیــن یــاد مــرگ و قیامــت موجــب تربیــت و  کــه بایــد  اســت 
ایجــاد آمادگــی بــرای مــرگ و شــهادت در وی شــده بــود. ایــن حرکــت 
کــه  ســردار ســلیمانی مصــداق روایــت امــام صــادق علیه الســالم اســت 
ــَن؛  ــَن اْلغاِفِلی ــْب ِم ــْم ُیْکَت ــِه َل ــی َبْیِت ــُه ِف َکَفُن ــُه  کاَن َمَع ــْن  ــد: »َم می فرمای
شــمار  بــه  غافــالن  از  باشــد،  خانــه اش  در  او  بــا  کفنــش  کــه  کســی 

4 نمی آیــد«. 
کــرده  کــه بــه مــرگ و قیامــت اعتقــاد دارد و قلبــًا آن را بــاور   انســانی 
گناهــان  ــا از غفلــت و  کوشــش خــود را می کنــد ت اســت، تمــام ســعی و 
فراهــم  آورد. چنانچــه  را  ســعادت خــود  موجبــات  و  ورزیــده  دوری 
ْکــِر اْلَمــْوِت  ْکِثــُروا ِمــْن ِذ کــرم 9 در ایــن زمینــه فرمودنــد: »أ پیامبــر ا
کــه یــاد  کنیــد  ْنَیــا؛ مــرگ را یــاد 

ُ
ــُد ِفــي الّد ُنــوَب َو ُیَزّهِ

ُّ
ــُص الذ ــُه ُیَمّحِ

َ
َفِإّن

گناهــان را از بیــن می بــرد و باعــث پارســایی در دنیــا می شــود«.5   مــرگ 
بــه  خیانــت  اختــالس،  نفــاق،  بــه  آلــوده  کــه  افــرادی  بی شــک 
گناهانــی می شــوند از یــاد قیامــت و مــرگ خــود  بیت المــال و چنیــن 

غافــل هســتند.
6. شهادت طلبی توأم با اشک و انابه

ســلیمانی  قاســم  ســپهبد  دیرینــه  آرمان هــای  و  آرزوهــا  از  یکــی 
ــود. آنجــا  ــه ب ــار او نمــود یافت گفت و بارهــا در  ــن آرز ــود و ای »شــهادت« ب
کــه بــا چشــمان اشــک بار در جمــع نیروهــای خــود دعــا می کــرد و از 
»شــهید«  »وقتــی  می گفــت:  او  می نمــود.  شــهادت  طلــب  خداونــد 
کــه قبــل از آن شــهید شــده باشــد«؛ یعنــی بایــد قبل از  شــهید می شــود 
کــرد و بــا آرمان هــای  شــهادت، همــراه و هماننــد شــهدا زندگــی 
گفتــار در زندگــی  گرفــت. ایــن  شــهید و شــهادت انــس 
شــخصی خــودش مــوج مــی زد و از همــان ســال های 
 41 »لشــکر  فرماندهــی  جایــگاه  در  کــه  جوانــی 
ــاراهلل« در جبهه هــای حــق علیــه باطــل می جنگیــد  ث
کــه بــا خــدا بســته بــود ایســتاد و  تــا امــروز پــای عهــدی 
تغییــر و تحولــی در روحیــه شــهادت طلبانه او ایجــاد 
اْلُمْؤِمِنیــَن  »ِمــَن  می فرمایــد:  قــرآن  کــه  بــود  نشــده 
ِرَجــاٌل َصَدُقــوا َمــا َعاَهــُدوا اهلَل َعَلْیــِه َفِمْنُهــْم َمــْن َقَضــی 
ُلــوا َتْبِدیــاًل؛ از میــان 

َ
َنْحَبــُه َوِمْنُهــْم َمــْن َیْنَتِظــُر َوَمــا َبّد

کــه بــه آنچــه بــا خــدا عهــد بســتند  مؤمنــان مردانی انــد 
شــهادت  بــه  آنــان  از  برخــی  کردنــد  وفــا  صادقانــه 
و  انتظارنــد  ]همیــن[  در  آن هــا  از  برخــی  و  رســیدند 

ــدارد! نمی شــود! نمی رســیم!  ــده ن ــد فای ــد. بگوین کنن
... هرگــز از رســیدن بــه آن اهــداف بلنــد و آرمان هــای 

تســلیم  فشــارها  مقابــل  در  و  نشــویم  منصــرف  بلنــد 
نشــویم«.

کشــور: »»اســتقالل سیاســی« معنایــش  ۳. پایبنــدی بــه اســتقالل 
کــه مــا درزمینــه سیاســی فریــب ]دشــمن را[ نخوریــم ...  ایــن اســت 

کــه  اســت  ایــن  در  اســت  مهم تــر  همــه  از  کــه  فرهنگــی«  »اســتقالل 
بکنیــم  انتخــاب  ایرانــی  اســالمی  زندگــی  ســبک  را  زندگــی  ســبک 
... »اســتقالل اقتصــادی« هضــم نشــدن در هاضمــه اقتصــاد جامعــه 

جهانــی اســت«.
۴. شــناخت دشــمن و عــدم تبعیــت از آن: »بایــد دشــمن را شــناخت، 
نقشــه ی او را فهمیــد، از تبعیــت دشــمن ســر  بــاز زد؛ ایــن عــدم تبعیــت 

کبیــر« نــام نهــاده اســت«. را قــرآن، »جهــاد 
کــه  ۵. تقــوای دینــی و سیاســی: »اینکــه اســالم از مــا خواســته اســت 
بــه آرمان هــا پابنــد باشــیم، یــک تکلیــف دینــی اســت و رعایــت آن 
»تقــوای دینــی« اســت. »تقــوای سیاســی« هــم همــراه همیــن اســت؛ 
کــه دشــمن می توانــد از  تقــوای سیاســی یعنــی انســان از لغزشــگاه هایی 

کنــد«. 2 آن اســتفاده بکنــد پرهیــز 
4. اخالص و خدامحوری عاری از ریا

از  مــردم  قدردانــی  و  توجــه  ایــن  )حفظــه اهلل(  رهبــری  معظــم  مقــام 
گــر اخــالص نباشــد،  حــاج قاســم را ناشــی از اخــالص او می داننــد: »ا
این جــور دل هــای مــردم متوّجــه نمی شــود؛ دل هــا دســت خــدا اســت؛ 
ایــن  نشــان دهنده  می شــوند،  متوّجــه  همــه  این جــور  دل هــا  این کــه 
کــه یــک اخــالص بزرگــی در آن مــرد وجــود داشــت، مــرد بزرگــی  اســت 

کنــد«. بــود. خــدا ان شــاءاهلل درجاتــش را عالــی 
»چنیــن فرمانــده و ســرداری هیــچ گاه خــودش را جلــوی چشــم قــرار 
امــر جلســه  مســئولین  بــا  مــا  کــه  گاهــی  نمی کــرد.  تظاهــر  و  نمــی داد 
دیــده  اصــاًل  کــه  می نشســت  یک گوشــه ای  قاســم  حــاج  داشــتیم، 

می کــرد«. پیــدا  را  او  تــا  می گشــت  بایــد  آدم  و  نمی شــد 
»اخــالص خیلــی مهــم اســت و همــه مــا بایــد در خودمــان اخــالص را 

کنیــم«. تمریــن 
کــه فــرق خــدا و غیــر خــدا را فهمیــده باشــد فقــط بــرای خــدا  کســی 
کار می کنــد و رضایــت او را می طلبــد. ســردار ســلیمانی بــا فهــم ایــن 
کارهایــش  مســئله همــه زندگــی اش محــو خــدا شــده بــود و در همــه 

اخــالص مــوج مــی زد. رهبــر معظــم انقــالب اســالمی در پیــام تســلیت 
او  همراهــان  و  ســلیمانی  ســردار  شــهادت  مناســبت  بــه  خــود 

شــجاعانه  و  مخلصانــه  مجاهــدت  »ســال ها  آورده انــد: 
عالــم  اشــرار  و  شــیاطین  بــا  مبــارزه  میدان هــای  در 
ســرانجام  خــدا،  راه  در  شــهادت  آرزوی  ســال ها  و 

ســلیمانی عزیــز را بــه ایــن مقــام واال رســانید«.
از  عــاری  بــاوری  معــاد  و  شناســی  فرجــام   .5

غفلــت
باشــد  فهمیــده  را  آخــرت  و  دنیــا  فــرق  کــه  کســی 
کــه دنیــا فانــی  کار نمی کنــد؛ چــرا  دیگــر بــرای دنیــا 
و زودگــذر اســت و هــر چــه هســت در عقبــی و دار 
باقــی اســت: »مــا ِعْنَدُکــْم َیْنَفــُد َو مــا ِعْنــَد اهلِل بــاٍق«3.  
ــه  ــن مســئله دل بســتگی ب ــا فهــم ای شــهید ســلیمانی ب
مقــدم  خــط  در  همــواره  و  نداشــت  زندگــی  و  دنیــا 

اینکه اسالم از ما خواسته 

است که به آرمان ها پابند 

باشیم، یک تکلیف دینی 

است و رعایت آن »تقوای 

دینی« است. »تقوای 

سیاسی« هم همراه همین 

است؛ تقوای سیاسی یعنی 

انسان از لغزشگاه هایی 

که دشمن می تواند از آن 

استفاده بکند پرهیز کند.
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1. سوره مبارکه مائده، آیه 54.
2. بیانات مقام معظم رهبری )حفظه اهَّلل( به 

مناسبت بیست و هفتمین سالگرد رحلت امام 
خمینی *، 1395/03/14.

3. سوره مبارکه نحل، آیه 96.
4. وسائل الشیعة، ج 3، ص 50.

5. مجموعۀ ورام، آداب و اخاق در اسام، 
ص 487.

6. سوره مبارکه احزاب، آیه 23.
7. صحیفه نور، ج6، ص111؛ بیانات امام 

خمینی * در مراسم بزرگداشت مقام استاد 
شهید مطهری در مدرسه فیضیه قم.

8. سوره مبارکه فتح، آیه 29.
9. مفاتیح الجنان، دعای عهد.

بلکــه دشــمن اصلــی را اســرائیل و آمریــکا می پنداشــت 
کشــته  بــه دســت داعــش  ایــن ســال ها  لــذا در طــول 
نشــد تــا ســرانجام در یــک تــرور ناجوانمردانــه بــه دســت 
کشــته شــد. رهبــر معظــم انقــالب  شــقی ترین مســتکبران عالــم 
کــه بــه مناســبت شــهادت قاســم ســلیمانی و همراهانــش  در پیامــی 
ک او بــه دســت شــقی ترین آحــاد  صــادر فرمودنــد، آورده انــد: »خــون پــا

بشــر بــر زمیــن ریخــت«.
از طرفــی در تعامــل بــا مــردم بســیار بــا مــدارا و ترحــم برخــورد می کــرد. 
از جایــگاه  برخــورداری  کــه علی رغــم  بــود  معــدود درجه دارانــی  از  او 
ــادر شــهید  ــای م ــود، به پ ــدر شــهید را بوســیده ب ــه بارهــا دســت پ عالی رتب
کــودکان مظلــوم و یتیــم می کشــید. آن قــدر ســاده  می افتــاد و دســت بــر ســر 
کــه حتــی بــرادران اهــل ســنت  و بی آالیــش بــود و بــا همــه صمیمــی می شــد 
ــد.  ــادگاری می گرفتن ــار او عکــس ی کن ــرادر در  ــل یــک ب ــا مســیحی مث و ی
کریمانــه و بــا تواضــع و ســادگی بیــن همــگان  او بــا روحیــه مردمــی، رفتــار 
یــک شــخصیت »فرادینــی« و  بــه  بــه تعبیــری تبدیــل  بــود و  محبــوب 

ــود. »فرامذهبــی« شــده ب
8. والیت مداری محض و پایدار

برخــی در زندگــی خودمحــور، رفیق محــور، پول محــور و حزب محورنــد، 
و  بــود  محــض  تســلیم  و  والیتمــداری  مظهــر  ســلیمانی  شــهید  امــا 
ارادت  ســر  از  کــه  بــود  فرمانــده ای  او  بــود.  برگزیــده  را  »ولی محــوری« 
کوچــک و مطیــع محــض والیــت معرفــی  قلبــی و باطنــی، خــود را ســرباز 
کــه در ســال های انقــالب و دفــاع مقــدس اطاعــت و  می کــرد. ســربازی 
ــس  ــس از آن در دوران پ ــروز و پ ــام دی ــود را در رکاب ام ــری خ والیت پذی
ــژه فرماندهــی  ــی در انجــام مأموریت هــای متعــدد به وی از جنــگ تحمیل
»ســپاه قــدس« و دفــاع از حــرم اهل بیــت 7 ارادت خــود نســبت بــه 
کــرد. وی مصــداق »والّســاِبِقیَن الی  امــام امــروز انقــالب اســالمی را اثبــات 
کــه در همــه ایــن ســال ها بــا شــعار »رهســپاریم بــا والیــت تــا  ِاَراَدِتــه«9  بــود 
کــه همانــا شــهادت  گام برداشــت و ســرانجام بــه مقصــود خــود  شــهادت« 

ــل آمــد. ــود نائ در راه خــدا ب
قاســم ســلیمانی ایــن روحیــه والیتمــداری را بــه نیروهــای تحــت امــر و 
دیگــر هم رزمــان خــود نیــز آموختــه بــود به نحوی کــه شــهید بزرگــوار ابــو 
مهــدی المهنــدس خــود را در مرحلــه اول ســرباز مقــام معظــم رهبــری 

قاســم ســلیمانی می دانســت. ســرباز  ایشــان،  از  پــس  و  )حفظــه اهلل( 

]هرگــز عقیــده خــود را[ تبدیــل نکردنــد«.6 
موجــب  دیگــر  بــار  ســلیمانی  شــهید  شــهادت 

ــه برکــت  ــه ب ک ایجــاد شــور شــهادت در جامعــه شــد 
ک شــهدای مظلــوم ایــن واقعــه تروریســتی، ایــن  خــون پــا

وحیــه شــهادت طلبی  بــه تقویــت ر بــا شــعور  تــوأم  شــورهای 
در جامعــه می انجامــد. تــا دیــروز مــادران فرزندانشــان را مهیــای 
حضــور در همایــش شــیرخوارگان حســینی می کردنــد ولــی امــروز 
ــرای دفــاع  کــه فرزنــدان مــا قاســم هایی ب ــاد بزننــد  ــا فری ــد ت آمده ان
ــود و بی شــک ایــن خون هــا  از حریــم دیانــت و والیــت خواهنــد ب
ــی *  ــام خمین ــالمی اســت. ام ــت انقــالب اس ــا و حرک ضامــن بق
فرمودنــد: »ایــن انقــالب بایــد زنــده بمانــد، ایــن نهضــت بایــد 
زنــده بمانــد و زنــده مانــدش بــه ایــن خونریزی هاســت، بریزیــد 
خون هــا را، زندگــی مــا دوام پیــدا می کنــد، بکشــید مــا را، ملــت 

مــا بیدارتــر می شــود«. 7
نبــود  در حقیقــت شــهادت حــاج قاســم و هم رزمانــش ضایعــه 
الهــی  فیوضــات  و  بــرکات  نــزول  موجــب  شــهادت  ایــن  بلکــه 
شــهادت  کــه  همچنــان  می شــود  متعــال  خداونــد  جانــب  از 
فراوانــی  بــرکات  و  آثــار  دارای  هــم   7 سیدالشــهدا  حضــرت 
کنــون بــه برکــت  بــرای جامعــه و بشــریت بــوده و خواهــد بــود. ا
ک شــهید ســلیمانی و هم رزمانــش، همــه مــردم ایــران  خــون پــا
و  شــده اند  حماســی  وحیــه  ر دارای  جوانــان  به ویــژه  عــراق  و 
شــهادت  وی  آرز شــهید  ایــن  بــه  نســبت  اشــتیاق  و  محبــت  بــا 
مقــام  جامعــه  بــر  کــم  حا نورانــی  فضــای  ایــن  در  می کننــد. 
ایــن  پیکــر  بــر  نمــاز  اقامــه  در  هــم  )حفظــه اهلل(  رهبــری  معظــم 
کردنــد:  شــهید عزیــز، این چنیــن از خداونــد متعــال شــکرگزای 
َالحمــُد هلل  َســبیله.  فــی  الُمستشــهدیَن  کــرم  أ الــذی  »َالَحمــُدهلِل 

َســبیله«. فــی  الشــهادة  رزقنــا  الــذی 
کشته شدن آرزوی ماست در راه دوست 

گلوی ماست گر چه تشنه به خون  دشمن ا
ِگـرد شمـع گردیم دور یـار چو پـروانـه 

چون سوختن در آتش عشق آرزوی ماست
7. دشمن شناسی توأم با بصیرت و دشمن ستیزی

و  »بصیــرت  ســلیمانی  قاســم  ســپهبد  بــارز  ویژگی هــای  از 
دشمن شناســی« او بــود. او دشــمن را خــوب شــناخته بــود و دشــمن 
اصلــی را ابرقدرت هــای مســتکبر جهــان و در رأس آن هــا آمریــکای 

کــه دشــمن،  جنایتــکار معرفــی می کــرد. او خــوب دانســته بــود 
کســی می توانــد  ابرقــدرت برنامه ریــزی علیــه حــق اســت و 

کــه  کنــد  در برابــر دشــمن خــوب بایســتد و مبــارزه 
ــارزه، او را خــوب شــناخته باشــد. پیــش از ایــن مب

بــود؛  شــخصیت شــهید ســلیمانی جامــع اضــداد 
اُء 

َ
ِشــّد

َ
یعنــی می تــوان او را مصــداق واقعــی آیــه: »أ

کســی  کــرد.  ــاِر ُرَحمــاُء َبْیَنُهــم «8  معرفــی 
َ

َعَلــی اْلُکّف
کــه در برابــر دشــمنان ذره ای حاضــر بــه ســازش  بــود 
و مــدارا نبــود و ســخت و ســهمگین در میــدان مبارزه 
ــا اســتکبار حاضــر می شــد و در هــر جبهــه و خــط  ب
کــه نــام قاســم ســلیمانی بــر زبان هــا می آمــد  مقدمــی 
ــی خــود  ــد. او دشــمن اصل ــر خــود می لرزی دشــمن ب
نمی دانســت  اغفال شــده  تکفیــری  و  داعــش  را 

اگر اخالص نباشد، این جور 

دل های مردم متوّجه )شهید 

سلیمانی(  نمی شود؛ دل ها 

دست خدا است؛ این که 

دل ها این جور همه متوّجه 

می شوند، نشان دهنده این 

است که یک اخالص بزرگی 

در آن مرد وجود داشت.
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الگوپذیـــری  بـــرای  اســـوه  باالتریـــن  به حـــق 
زهـــرا  فاطمـــه  حضـــرت  هســـتی  عالـــم  در 
ســـالم اهلل علیها اســـت. البتـــه از ســـویی فضایـــل 
آن حضـــرت بـــرای همـــگان قابـــل درک نیســـت 
ولـــی  نیســـت  قابل انـــکار  دیگـــر  ســـوی  از  و 
در حـــد فهـــم و تـــوان، شـــناخت ویژگی هـــا و 
ســـیره ی زندگانـــی  آن بانـــوی مکرمـــه در جهـــت 
الگوگیـــری از ایشـــان الزم و ضـــروری اســـت. در 
جاللـــت مقـــام فاطمـــه زهـــرا ســـالم اهلل علیها 
ـــدری همچـــون رســـول خـــدا  ـــه پ ک ـــس  ـــن ب همی
ــم  ــه اول شـــخصیت عالـ کـ ــه  صلی اهلل علیه و آلـ
ــه  ــون خدیجـ ــادری همچـ ــت و مـ ــت اسـ خلقـ
کـــه اول بانـــوی مســـلمان  کبـــری ســـالم اهلل علیها 
اســـت و همســـری همچـــون امیرالمؤمنیـــن علـــی 
پیامبـــر  و جانشـــین  کـــه وصـــی  علیه الســـالم 
اوالدی  و  اســـت  صلی اهلل علیه و آلـــه  خاتـــم 
کـــه آقـــای  همچـــون حســـنین علیهماالســـالم 

ــتند، دارد. ــت هسـ ــل بهشـ ــان اهـ جوانـ
دربـــاره مقـــام آســـمانی و شـــخصیت معنـــوی 
ســـخن های  ســـالم اهلل علیها  کبـــری  صدیقـــه 
ــیاری  ــای بسـ کتاب هـ ــده و  ــه شـ گفتـ ــی  فراوانـ
بـــه رشـــته تحریـــر در آمـــده اســـت امـــا هـــر قـــدر 
از  کـــه  بانـــو  ایـــن  کرامت هـــای  از فضایـــل و 
ذهـــن و اندیشـــه بشـــر در ظـــرف بیـــان و بنـــان 
جـــاری شـــود، بـــاز هـــم به مثابـــه ی قطـــره ای 
نورانـــی  صفـــات  بی کـــران  اقیانـــوس  از 
شـــناخت  در  کـــه  می باشـــد  حضـــرت  آن 
عظیم تریـــن  فاطمـــی،  معـــارف  تبییـــن  و 
برتریـــن  و  حیـــران  بشـــری،  اندیشـــه های 
عقل هـــا، ناتـــوان و ســـرگردان می ماننـــد؛ امـــا 
کـــه خاســـتگاه معجزه هـــا  می تـــوان قائـــل بـــود 
ــرا ســـالم اهلل علیها  کرامت هـــای حضـــرت زهـ و 
ـــود.  کـــه در شـــکم مـــادر ب ـــه ایامـــی برمی گـــردد  ب
هنگامی کـــه زنـــان قریـــش مـــادرش را بـــه جـــرم 
بـــا شـــوهری یتیـــم و فقیـــر، غریـــب و  ازدواج 
کـــرده بودنـــد، فاطمـــه ســـالم اهلل علیها  تنهـــا رهـــا 

در آن تنهایـــی و غربـــت مـــادر، همـــدم او بـــود و مـــادر را تســـلی مـــی داد و در هنـــگام تولـــد لـــب 
گشـــود و بـــه وحدانیـــت خـــدا و نبـــوت پیامبـــر صلی اهلل علیه و آلـــه و امامـــت علـــی  بـــه ســـخن 

داد. شـــهادت  فرزنـــدش  دو  و  علیه الســـالم 
فاطمه زهرا سالم اهلل علیها واسطه شفاعت

خـــدا  رســـول  رحلـــت  از  »بعـــد  می کنـــد:  روایـــت  علیه الســـالم  صـــادق  امـــام  از  ابوعبیـــده 
صلی اهلل علیه و آلـــه فاطمـــه ســـالم اهلل علیها بســـیار اندوهگیـــن و بی تـــاب بـــود. ازایـــن رو جبرئیـــل 
ـــگاه  ـــی داد و از جای ـــلیت م ـــد و او را تس ـــزد او می آم ـــه ن ـــرت ب ـــهادت آن حض ـــگام ش ـــا هن ـــرروز ت ه
گذشـــت و اخبـــار آینـــده او را بـــا  رســـول خـــدا صلی اهلل علیه و آلـــه و آنچـــه بـــر ذریـــه ی او خواهـــد 
ــه  ــل بـ ــت جبرئیـ ــود: در روز قیامـ ــه فرمـ ــرم صلی اهلل علیه و آلـ کـ ــر ا ــن پیامبـ ــرد.« همچنیـ ــر می کـ خبـ
فاطمـــه ســـالم اهلل علیها خطـــاب می کنـــد: »ای فاطمـــه! هرچـــه دوســـت داری از خـــدای خویـــش 

ـــم را نجـــات بـــده«.  ـــا! شـــیعیان مـــن و فرزندان ـــد: »خدای بخـــواه.« فاطمـــه ســـالم اهلل علیها می گوی
ـــان  ـــک در می ـــد: »این ـــالم اهلل علیها می فرمای ـــه س ـــه فاطم ـــال ب ـــد متع ـــان خداون ـــن زم در ای

ـــو وارد بهشـــت خواهـــد  ـــو پناهنـــده شـــود همـــراه ت ـــه ت کـــه ب کـــس  ـــرو؛ هـــر  اهـــل محشـــر ب
کـــه ای کاش فاطمـــی  شـــد.« در ایـــن هنـــگام همـــه مـــردم آرزو می کننـــد 

بودنـــد. 1
کتـــاب  در  مجلســـی  عالمـــه  فاطمـــی،  فضایـــل  در 

خـــدا  رســـول  کـــه  می کنـــد  نقـــل  بحاراالنـــوار 
حســـین  و  »حســـن  فرمـــود:  صلی اهلل علیه و آلـــه 
پدرشـــان  از  بعـــد  و  مـــن  از  بعـــد  علیهماالســـالم 
روی  مـــردان  بهتریـــن  علیه الســـالم  امیرالمؤمنیـــن 

زمیـــن و مـــادر آن هـــا فاطمـــه ســـالم اهلل علیها بهتریـــن 
کـــه  کســـی اســـت  زنـــان عالـــم اســـت«. در روایـــت دیگـــر حضـــرت فرمـــود: »دختـــرم فاطمـــه اول 
ــر  ــه هـ ــول خـــدا صلی اهلل علیه و آلـ ــه رسـ کـ ــیه ای اســـت  ــوراء انسـ ــود.« او حـ داخـــل بهشـــت می شـ
زمـــان مشـــتاق بـــوی بهشـــت می شـــد او را می بوییـــد و می فرمـــود: »هـــرگاه فاطمـــه ســـالم اهلل علیها 

می کنـــم«.  استشـــمام  وی  از  را  طوبـــی  درخـــت  بـــوی  می بوســـم  ،  را 
گذشـــته  کـــه قرن هـــای  کبـــری اســـت  در روایتـــی امـــام صـــادق علیه الســـالم فرمـــود: »او صدیقـــه 

بـــر محـــور شـــناخت او دور زده اســـت.« 2
فاطمه زهرا سالم اهلل علیها بهانه خلقت

ــتی  ــان بهشـ ــوان برتریـــن زنـ ــار زن را به عنـ وایتـــی، چهـ ــه در ر ــر اســـالم صلی اهلل علیه و آلـ پیامبـ
ِبْنـــُت  َفاِطَمـــُة  َو  یِلـــٍد  ُخَو ِبْنـــُت  َخِدیَجـــُة  َبـــٌع  ْر

َ
أ ـــِة  اْلَجّنَ ِنَســـاِء  ْفَضـــُل 

َ
»أ اســـت:  بـــرده  نـــام 

ُة ِفْرَعـــْوَن«؛3 بلکـــه فرمـــود: »فاطمـــه 
َ
ـــیُة ِبْنـــُت ُمَزاِحـــٍم اْمـــَرأ یـــُم ِبْنـــُت ِعْمـــَراَن َو آسـِ ـــٍد َو َمْر ُمَحّمَ

ــت اســــت.« 4 ــل بهشـ ــان اهـ ــرور زنـ ــالم اهلل علیها سـ سـ
حضـــرت فاطمـــه ســـالم اهلل علیها به عنـــوان ســــرآمد زنــــان عالـــم از چنـــان فضایـــل عالـــی 
کـــه به جـــز عـــده ای انـــدک، دیگـــران از شـــناخت او عاجـــز  و باالیـــی برخـــوردار اســـت 
متعـــال  کـــه خـــدای  یـــم  برمی خور بـــه حدیثـــی  قدســـی  احادیـــث  بـــر  مـــرور  بـــا  هســـتند. 
َک َلمـــا َخَلْقـــُت  ْحَمـــُد! َلـــْوال

َ
کـــرم صلی اهلل علیه و آلـــه خطـــاب می کنـــد: »یــــا أ بـــه پیامبـــر ا

کـرانه فضایل فاطمی بر  
قطــره ای از فضایــل و کرامت هــای حضــرت زهــرا ســام اهلل علیها در بازخوانی 

ــام اهلل علیها ــرا س ــه زه ــرت فاطم ــم حض ــوی دوعال ــی بان ــیره و زندگ س

 سیدمهدی ذهنی
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صاحـــب  ســـالم اهلل علیها  زهـــرا  فاطمـــه 
فیـــض کرامـــت و واســـطه 

1. احتـــرام بـــه فرزنـــد فاطمـــه ســـالم اهلل علیها 
ــات: ــدن حاجـ ــرآورده شـ ــز بـ رمـ

فرمـــود:  رحمة اهلل علیـــه  خزعلـــی  آیـــت اهلل 
خـــودش  منـــزل  بـــه  مـــرا  دوســـتان  از  »یکـــی 
کـــرد، بعـــد از صـــرف ناهـــار بـــرای  دعـــوت 
کـــه عکـــس  اســـتراحت بـــه اتاقـــی رفتـــم و دیـــدم 
امـــام راحـــل در زیـــر پـــا قـــرار می گیـــرد، احتـــرام 
کـــردم و جـــای دیگـــری را بـــرای اســـتراحت 
نبایـــد  طلبـــه  مـــن  گفتـــم  نمـــودم.  انتخـــاب 
نســـبت بـــه ایـــن مجاهـــد بـــزرگ بی احترامـــی 
کنـــم. ایـــن اتفـــاق در بعدازظهـــر روز شـــنبه بـــود؛ 
تهـــران در عالـــم خـــواب  شـــب یکشـــنبه در 
رحمة اهلل علیـــه  امـــام  حضـــرت  کـــه  دیـــدم 
نـــام  بـــه  را  کـــرده و خـــدا  بلنـــد  را  دســـت ها 
مقـــدس حضـــرت زهـــرا ســـالم اهلل علیها 
بدیـــن  می دهـــد  قســـم  مرتبـــه  ســـه 
الزهـــراء،  بفاطمـــة  الهـــی  گونـــه: 
بفاطمـــة  الزهـــراء،  بفاطمـــة 
دو  بـــا  ســـالم اهلل علیها،  الزهـــراء 
ــوی  ــیده به سـ کشـ ــرزان  ــت لـ دسـ
ــدم  ــدار شـ ــه بیـ کـ ــد  ــمان. بعـ آسـ
و  ادب  آن  کـــه  کـــردم  اســـتنباط 
ـــه ســـاحت مقـــدس  ـــه ب ک احترامـــی را 
ــام دادم،  ــالم اهلل علیها انجـ ــرا سـ ــد زهـ فرزنـ
ایشـــان هـــم راه توســـل را از طریـــق حضـــرت 
دادنـــد  نشـــان  مـــن  بـــه  ســـالم اهلل علیها  زهـــرا 
زهـــرا  حضـــرت  کـــه  دادنـــد  یـــاد  مـــن  بـــه  و 
حاجـــات،  بـــرآوردن  بـــرای  ســـالم اهلل علیها 

بهتریـــن وســـیله اســـت. 10
ای نام تو از نام خدا، یا زهرا/ ذکر تو شفای 

دردها، یا زهرا/
کن نظری/ حاجات  ازبهر خدا به دوستان 

همه روا نما، یا زهرا
2. حضـــرت فاطمـــه )ســـالم اهلل علیها( مشـــعل 

ســـیر و ســـلوک:
آیـــت اهلل شـــاه آبادی اســـتاد عظیم الشـــأن امـــام 
خمینـــی رحمة اهلل علیـــه فرمـــود: »ســـالک الـــی 
کـــه  اهلل در صورتـــی می توانـــد به جایـــی برســـد 
در ضمـــن ســـیر، اّول مرتبـــه، اتـــکا بـــه خانـــم 
داشـــته  ســـالم اهلل علیها  صدیقـــه  حضـــرت 
باشـــد و ایـــن محبـــت خانـــم حضـــرت صدیقـــه 
کـــه انســـان را بـــه راهـــی  ســـالم اهلل علیها اســـت 
گـــر نباشـــد  کـــه بایـــد بـــرود هدایـــت می کنـــد و ا
اصـــاًل ســـیری وجـــود نخواهـــد داشـــت. ایشـــان 
کـــه شـــما هـــر  از ائمـــه : روایـــت می کردنـــد 
وقـــت محتـــاج می شـــوید دســـت بـــه دامـــن مـــا 

ـــِلی علیه الســـالم َلمـــا َخَلْقُتـــَک، َوَلـــْوال فاِطَمـــُة ســـالم اهلل علیها َلمـــا  َک، َوَلـــْوال عـَ ْفـــال
َ
اْل

گـــر علـــی علیه الســـالم  یـــدم؛ و ا گـــر تـــو نبـــودی، هســـتی را نمی آفر َخَلْقُتُکمـــا؛ ای پیامبـــر! ا
گـــر فاطمـــه ســـالم اهلل علیها نبـــود، شـــما دو نفـــر را بـــه  نبـــود، تـــو را خلـــق نمی کـــردم؛ و ا
ـــان  ـــادی انس ـــل م ـــری و عق ـــه بش ـــه اندیش ـــی چگون ـــن اوصاف ـــا چنی ـــی آوردم«؛5  ب ـــود نم وج

کنـــد؟ کنـــه ذات فاطمـــه زهـــرا ســـالم اهلل علیها و فضایـــل او را درک  می توانـــد 
َهْیَئـــًة  اْلُحْســـُن  کاَن  »َوَلـــْو  فــــرمود:  اســـالم صلی اهلل علیه و آلـــه  گرامـــی  پیامبـــر  همچنیـــن 
 فاِطَمـــَة ســـالم اهلل علیها 

َ
]شـــخصًا[ َلکاَنـــْت فاِطَمـــَة ســـالم اهلل علیها، َبـــْل ِهـــَی َاْعَظـــُم. ِاّن

زیبایی هـــا   ) و )خوبی هـــا  گـــر  ا َوکَرمـــًا؛  َشـــَرفًا،  ُعْنُصـــرًا،  ْرِض 
َ
ال َاْهـــِل  َخْیـــُر  ِاْبَنتـــی 

به صـــورت انســـانی درآیــــد، او فــــاطمه ســـالم اهلل علیها خواهـــد بـــود؛ بلکـــه او برتـــر )از 
وی زمیـــن  کـــه دختـــرم فاطمـــه ســـالم اهلل علیها برتریـــن انســـان ر آن( اســـت. به راســـتی 

ازنظـــر عنصـــر و ذات و ازنظـــر شـــرافت و بزرگـــواری اســـت«. 6

گوهـــر ناشـــناخته فاطمـــه زهـــرا ســـالم اهلل علیها 
صـــادق  امـــام  حال آنکـــه  بـــرد،  پـــی  او  خوبی هـــای  و  فضائـــل  بـــه  می تـــوان  چگونـــه 

فــــرمود: علیه الســـالم 
َعـــَرَف  َفَمـــْن  اهلُل  َواْلَقـــْدُر  َفاِطَمـــُة ســـالم اهلل علیها  ْیَلـــُة 

َ
الّل اْلَقـــْدِر  َلْیَلـــِة  ِفـــی  ـــَزْلناُه  ـْ ن

َ
أ ـــا 

َ
ّن »ِإ

 
َ

ّن
َ
َیْت َفاِطَمـــُة ِل َمـــا ُســـّمِ

َ
ْدَرک َلْیَلـــَة اْلَقـــْدِر َو ِإّن

َ
َفاِطَمـــَة ســـالم اهلل علیها َحـــّقَ َمْعِرَفِتَهـــا َفَقـــْد أ

ـــازل  ـــدر نـ ـــْعِرَفِتَها؛ )اینکـــه خـــدا می فرمایـــد(: مـــا قـــرآن را در شـــب قـ ـَ ـــْن م ـــِطُموا عـَ ـُ ـــَق ف اْلَخْل
کردیـــم، مـــراد از شـــب، فاطمـــه ســـالم اهلل علیها و مـــراد از قـــدر، خداســـت؛ درنتیجـــه، 
ــه بایـــد بشناســـد، بـــه حقیقـــت، شـــب قـــدر  هرکســـی فاطمـــه ســـالم اهلل علیها را آن چنان کـ
ـــرای ایـــن اســـت  ـــاطمه نامیـــده شـــده اســـت، ب ـــاطمه، فـ ـــنکه فـ را درک نمـــوده اســـت؛ و ایـ

کـــه مخلـــوق از )کنـــه( معرفـــت او عــــاجزند«؛ 7
اســـت.  متعـــال  خداونـــد  رضایـــت  و  خشـــم  معیـــار  ســـالم اهلل علیها  زهـــرا  فاطمـــه 
کـــرم  ا رســـول  نورانـــی  وایـــت  ر در  احـــزاب  ســـورۀ   57 آیـــۀ  بـــر  عـــالوه  مطلـــب  ایـــن 
 اهلَل َلَیَغَضـــُب ِبَغَضـــِب فاِطَمـــَة 

َ
کــــه فرمـــود: »إّن صلی اهلل علیه و آلـــه بیـــان شــــده اســــت 

َیْرضـــی ِلِرضاهـــا؛ خـــدا بــــا خــــشم فاطمـــه ســـالم اهلل علیها خشـــمگین و  ســـالم اهلل علیها َو
8 می شـــود«.  راضـــی  رضایتـــش  بـــا 

ـــیا َو اآلِخـــَرِة  ـْ ن
ُ

ـــی الّد ـِ ِذیـــَن ُیـــْؤُذوَن اهلَل َو َرُســـوَلُه َلَعَنُهـــُم اهلُل ف
َ
 اّل

َ
حضـــرت دربـــاره آیـــه: »ِإّن

 َلُهـــْم َعذابـــًا ُمِهینـــًا« فرمـــود: »هرکـــس فاطمـــه ســـالم اهلل علیها را آزار دهـــد، بــــه مــــن 
َ

َعـــّد
َ
َو أ

کـــه مـــن را آزرده خاطـــر ســـازد، خـــدای متعـــال را آزرده اســـت«. 9 کســـی  آزار رســـانده؛ و 
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گرفتـــار می شـــویم دســـت بـــه دامـــن مادرمـــان  شـــوید و مـــا هـــر وقـــت 
گرفتـــاری و احتیـــاج ائمـــه : همـــان مقامـــات قـــرب  می شـــویم. 
ــه  کـ ــود  ــان می فرمـ ــذا ایشـ ــدارد و لـ ــف نـ ــد یقـ ــه حـ کـ ــت  ــی اسـ الهـ
کنـــد و به جایـــی برســـد مگـــر  محـــال اســـت ســـالک ســـیر و ســـلوک 
از طریـــق خانـــم حضـــرت زهـــرا ســـالم اهلل علیها و البتـــه منظـــور از 
کـــه مثـــاًل افـــکار را بخوانـــد  این کـــه به جایـــی برســـد، نـــه ایـــن امـــور 
ـــا باشـــد، نـــه! آن هـــا اصـــاًل ارزش  ـــا هـــر چیـــز می خواهـــد بـــرای او مهّی ی
ــت و  ــروردگار اسـ ــرب پـ ــام قـ ــه ارزش دارد مقـ کـ ــزی  ــدارد. آن چیـ نـ
ایـــن مقـــام محقـــق نمی شـــود مگـــر از طریـــق خانـــم حضـــرت زهـــرا 

11 ســـالم اهلل علیها.« 
3. اختفای قبر زهرای اطهر سالم اهلل علیها چراغ هدایت

یکـــی از واعظـــان عالی قـــدر تهـــران بـــر فـــراز منبـــر می فرمـــود: »تاجـــری 
کـــه هرســـال بـــه مکـــه معظمـــه می رفتـــم  کـــرد  از تجـــار تهـــران نقـــل 
و در مدینـــه طیبـــه در منـــزل یـــک خیـــاط ســـکونت می گزیـــدم و 
ـــان!  ـــه ای میزب ک گفتـــم  روزهـــا درب دکان او می نشســـتم. یـــک روز 
ــوم  ــما وارد می شـ ــر شـ ــه بـ ــه در مدینـ کـ ــت  ــادی اسـ ــالیان زیـ ــن سـ مـ
ــه  کـ ــؤالی دارم  ــر مـــن مهمـــان می شـــوی، سـ ــران بـ ــما هـــم در تهـ و شـ
گفتـــم:  گفـــت: بگـــو.  دوســـت دارم جـــواب آن را بـــه مـــن بدهـــی. 
ـــن  ـــخص و معی ـــدام مش ـــن هرک ـــزرگان دی ـــور ب ـــام قب ـــه تم ـــن مدین در ای
کـــه قبـــر حضـــرت فاطمـــه زهـــرا ســـالم اهلل علیها  اســـت ولـــی بفرماییـــد 

کجاســـت؟ آن خیـــاط تـــا ایـــن حـــرف را شـــنید دســـت بـــر روی 
گفـــت:  گذاشـــت و بـــه فکـــر فرورفـــت. حاجـــی  پیشـــانی خـــود 
گرفـــت فـــورا بـــه منـــزل مراجعـــت و وســـایل  تـــرس تمـــام وجـــودم را 
کـــردم و خـــود را بـــه عجلـــه بـــه  را برداشـــته به ســـوی تهـــران حرکـــت 
ــه  ــره تجارتخانـ ــه در حجـ کـ ــد روزی  ــس از چنـ ــاندم. پـ ــران رسـ تهـ
کـــرد  گهـــان دیـــدم آن حاجـــی خیـــاط وارد شـــد و ســـالم  بـــودم نا
گفتـــم:  کـــردی؟  فـــرار  از مدینـــه  و  ترســـیدی  گفـــت:  مـــن  بـــه  و 
گفـــت: ای حـــاج  کـــه می گویـــی.  حقیقـــت مطلـــب همیـــن اســـت 
احمـــد! بـــدان به واســـطه مخفـــی بـــودن قبـــر حضـــرت فاطمـــه زهـــرا 
ـــه آن  ک ـــرا شـــما  ـــادی شـــیعه شـــدیم زی ســـالم اهلل علیها مـــن و جمـــع زی
کـــردم. آنـــان بـــه  روز رفتیـــد، مـــن نـــزد قضـــات رفتـــم و چنیـــن ســـؤالی 
اختـــالف ســـخن راندنـــد. آخراالمـــر نـــزد قاضی القضـــات حجـــاز 
کـــه یـــک شـــیعه چنیـــن چیـــزی را از مـــن  رفتـــه و از او پرســـیدم 
ــی اســـت.  ــالم اهلل علیها مخفـ ــرا سـ ــه زهـ ــر فاطمـ ــت: قبـ گفـ ــید.  پرسـ
گفـــت: چـــون خـــودش وصیـــت نمـــوده بـــود. ســـؤال  گفتـــم: چـــرا؟ 
ـــت  ـــس او را اذی ـــده ای از ب ـــون ع ـــت: چ گف ـــطه؟  ـــه واس ـــه چ ـــردم ب ک
ـــه  ک ـــا  ـــن نم ـــبانه دف ـــرا ش ـــرد م ک ـــت  ـــرش وصی ـــه همس ـــد، ب و آزار دادن
ـــر مـــن حاضـــر نشـــوند. خالصـــه،  دشـــمنان در تشـــییع جنازه و نمـــاز ب
ــت آن بی بـــی بـــر مـــن ثابـــت  کـــردم و مظلومیـ تحقیقـــات زیـــادی 

شـــد. لـــذا به واســـطه مخفـــی بـــودن قبـــرش شـــیعه شـــدیم.« 

1. بحاراالنوار، ج 8، ص 53.

2. محمدباقر مجلسی، بحاراالنوار، ج 43، ص 105.

3. مجلسی، محمدباقر )1403 ق(، بحاراالنوار، ج 13، ص 162.

4. همان، ج ۴۳، ص ۱۷۲.

5. مستدرک سفینة البحار، ج 3، ص 334.

6. فرائد السمطین، ج 2، ص 68؛ مأئة منقبة من مـناقب

امـیرالمؤمنین و االئمـة :، ص 136.

7. پیشین، ج 43، ص 65.

8. خصال، ص 230.

9. تفسیر القمی، ج 2، ص 196.

10. کرامات الفاطمیة معجزه های فاطمه زهرا سام اهَّلل علیها.

محمدعلــی  آیــت اهَّلل   حضــرت  )زندگی نامــه  آســمانی   .11

.47 ص  شــاه آبادی(، 

پی نوشت:
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راحت طلبی
منـشأ تـاریـخی والیـت گـریزی

حجـت االسـام سـید ابراهیـم حسـینی اراکـی سال هاسـت کـه در عرصه تدریـس علوم حـوزوی و دانشـگاهی 

مشـغول بـه فعالیـت بـوده و از سـخنرانان مرتبـط با هیـأت رزمندگان اسـت. انحـراف تاریخی جامعه مسـلمین 

پـس از رحلـت پیامبـر اکـرم صلی اهلل علیه و آلـه و مصائـب وارده بـر حضـرت زهـرا سـام اهلل علیها، موضوعاتـی 

اسـت کـه بهانـه شـد تا همزمـان با ایام سـوگواری حضـرت صدیقه کبری سـام اهلل علیها، با ایشـان بـه گفت و گو 

بنشـینیم. حاصـل ایـن مصاحبـه اختصاصـی در ادامـه تقدیم مخاطبـان گرامـی می گردد.

یــخ  بــا تار حضــرت اســتاد! یکــی از ســؤال های مهــم در رابطــه 
کــه  اســت  ایــن  از رحلــت رســول خــدا صلی اهلل علیه و آلــه  پــس 
کــه تــا ایــن حــد موفــق شــده بودنــد دل هــا را تســخیر  »پیامبــری 
کاری، اســتقامت، تــالش و مهربانــی، بســیاری را  کننــد و بــا فــدا
ــه پایه ریــزی  ــد و همچنیــن موفــق ب کــرده بودن ــور هدایــت  ــه راه ن ب
شــده  عدالــت  و  حــق  پایــه  بــر  حکومــت  و  نظــام  بلکــه  امــت 
کــه اصحابشــان پــس از رحلــت آن بزرگــوار  بودنــد، چطــور شــد 
هــم حرمــت ایشــان و هــم حرمــت خانــدان و تنهــا یادگارشــان را 

شکســتند؟ گســتاخانه 
پاســخ این ســوال به عوامل متعددی بســتگی دارد:

1. جهالت و بی بصیرتی
کــه منجــر بــه ایــن فاجعــه  یکــی از عوامــل انحــراف مــردِم آن زمــان 
و  جهالــت  ســالم اهلل علیها  زهــرا  حضــرت  ازنظــر  شــد  عظیــم 
ــود. شــهید مــدرس رحمة اهلل علیــه می فرماینــد:  بی بصیرتــی آن هــا ب

کننــد و آزاد شــوند، بعــد از مدتی  گــر انقــالب  »مــردم جاهــل ا
گرفتــار دیکتاتــوری می شــوند.«1  مــردم واقعــًا بعــد از  دوبــاره 
ارتحــال رســول خــدا صلی اهلل علیه و آلــه ادلــه قاطــع و دالیــل 
روشــن ماننــد حدیــث منزلــت، داســتان مباهلــه، حدیــث 
کردنــد  ثقلیــن، بیعــت غدیــر خــم و دیگــر احادیــث را رهــا 
و تســلیم اراده و خواســت عــده قلیلــی از افــراد جاه طلــب 
کــه نشــانگر جهالــت آن هــا بــود. امــام  و دنیاپرســت شــدند 
را  انســان جاهــل  رویــه ی  و  صــادق علیه الســالم اخــالق 

َجاَبــُة  ْخــاَلِق اْلَجاِهــِل اْلِ
َ
این گونــه بیــان می-فرماینــد: »ِمــْن أ

ــم ؛  ــا اَل َیْعَل ــُم ِبَم ــَم َو اْلُحْک ْن َیْفَه
َ
ــَل أ ــُة َقْب ــَمَع َو اْلُمَعاَرَض ْن َیْس

َ
ــَل أ َقْب

بشــنود،  این کــه  از  قبــل  کــه  اســت  ایــن  جاهــل  رویــه  و  اخــالق 
اجابــت می کنــد، قبــل از این کــه بفهمــد، مخالفــت می کنــد و قبــل 

از آنکــه بدانــد، حکــم می کنــد«.
فاقــد  رســول خــدا صلی اهلل علیه و آلــه  از  پــس  امــت  ازآنجایی کــه 
قــدرت تحلیــل و واقع نگــری بودنــد، حقایــق را دنبــال نکــرده و 
کــه مــردم  نگاهــی ســطحی و جاهالنــه داشــتند. مهم تریــن جهالتــی 
کــه نتوانســتند فرق بیــن »امامت  گرفتــارش بودنــد ایــن بــود  آن زمــان 

و والیــت« و بیــن »خالفــت و ریاســت« را بفهمنــد. امامــت و والیــت 
کــه قطعــًا در خالفــت و ریاســت وجــود نــدارد.  شــاخصه هایی دارد 
ــه امامــت و والیــت را  ک ــود  ــه انجــام شــد ایــن ب ک بزرگ تریــن جنایتــی 
کــه یــک منصــب صــد درصــد الهــی اســت، در حــد سیاســت ظاهــری 
کــه مــا  پاییــن آوردنــد و مــردم نیــز متأســفانه ایــن را پذیرفتنــد. تعریفــی 
کــرم  کــه پیامبــر ا در مکتــب شــیعه از ایــن منصــب داریــم، چیــزی اســت 
گــون در طــول ۲۳ ســال  گونا صلی اهلل علیه و آلــه بــا بیان هــا و عبــارات 
کردنــد. آن حضــرت امامــت را یــک منصــب  بارهــا بــرای مــردم تشــریح 
ــه  ک ــد  ــی باش کس ــد  ــام بای ــد: »ام ــد و فرمودن ــی نمودن ــی معرف ــاًل اله کام
خــدا و پیامبــر خــدا او را منصــوب می کنــد.«2  قاضــی نــوراهلل شوشــتری 
معرفــی  این چنیــن  را  امامــت  الحــق«  »احقــاق  ارزشــمند  کتــاب  در 
ــه  ک کســی اســت  ــام  ــد: »امامــت یــک منصــب الهــی اســت. ام می کن
کریمــه و فضائــل پیامبــر باشــد؛ تمــام فضائــل و  بایــد دارای همــه شــئوِن 
کــرم صلی اهلل علیه و آلــه دارد امــام هــم بایــد  کــه پیامبــر ا ویژگی هایــی 
کــه امــام نــدارد منصــب نبــوت  داشــته باشــد؛ تنهــا چیــزی 
اســت.«3 البتــه منصــب امامــت و والیــت باالتــر از منصــب 
گرامــی اســالم صلی اهلل علیه و آلــه  لــذا رســول  نبــوت اســت 
ــر  ــه والیــت ب ک ــد؛ چرا ــام بودن ــر از آن، ام هــم نبــی و هــم باالت

مــردم داشــتند.
اهــل ســنت امامــت را این گونــه تعریــف می کننــد: »االمامــُة 
رئاســُة العامــِة فــی ُامــوِر الدیــِن و الدنیــا خالفــٌة عــن النبــّی«4؛ 
امامــت را در حــد ریاســت عمومــی و به عنــوان خالفتــی از 
ــر معرفــی می کننــد و در حقیقــت، ایــن برداشــت  جانــب پیامب
ــد  ــث ش ــتند، باع ــت داش ــردِم آن روز از امام ــه م ک ــص  ــاده ناق فوق الع

کــه فریــب برخــی از انســان های جاه طلــب را بخورنــد.
2.شرک عقیدتی

دومیــن عامــل از عوامــل انحــراف امــت بعــد از رحلــت رســول خــدا 
کالم نورانــی حضــرت زهــرا ســالم اهلل علیها ذکــر  صلی اهلل علیه و آلــه در 
می شــود، شــرک اســت. حضــرت می فرماینــد: »و أشــَرکُتم َبعــَد ااِلیمــاِن؛ 
و  صلی اهلل علیه و آلــه  پیامبــر  مســتمر  تالش هــای  بــا  بعدازاینکــه  شــما 
کردیــد، دچــار شــرک شــدید.«5  مجاهدت هــای ایشــان ایمــان پیــدا 

پیامبر9امامت 

را یک منصب کاماًل 

الهی معرفی کردند 

و فرمودند:  »امام 

باید کسی باشد 

که خدا و پیامبر 

خدا او را منصوب              

می کند«.
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کورکورانه از شخصیت های به ظاهر مذهبی 4. تقلید 
کردن انســان های پســت  یکــی دیگــر از عوامــل انحــراف، قدرت پیدا 
کــه بــه چیزی  جز دنیا، ریاســت، جاه،  کار آمــدن انســان هایی  و روی 
مقــام، منصــب و لذت هــای دنیــوی فکــر نمی کردنــد. پــس از منصــب 
کــه برخــالف ظاهرشــان در  کورکورانــه از آنهــا  یافتــن ایــن افــراد، تقلیــد 
باطــن از صداقــت، ایمــان، صالحیــت و صفــات مؤمنــان حقیقــی 
بی بهــره بودنــد، خــود بــه عاملــی مهــم بــرای انحــراف جامعــه تبدیــل 
ا 

َ
شــد. امــام صــادق علیه الســالم می فرماینــد: »َمــْن  َدَخــَل  ِفــي َهــذ

کــه  کســانی  ْدَخُلــوُه ِفیــه؛ 
َ
َکَمــا أ َجــاُل  ْخَرَجــُه ِمْنــُه الّرِ

َ
َجــاِل  أ یــِن ِبالّرِ الّدِ

ــان  ــد خودش ــا و عقای ــی، باوره ــائل دین ــخصیت ها مس ــد از ش ــا تقلی ب
را دنبــال می کننــد و حقانیــت را در چهــره شــخصیت ها می بیننــد، 
ــن  ــادآورده وارد دی ــاده و ب ــه س ک ــور  ــه همان ط ک ــان  ــراد همچن ــن اف ای
کورکورانــه و به ســادگی هــم از دیــن خــدا  شــده اند بــا همــان تقلیــد 
ــدی  ــز ب ــد در احــکام، اخــالق و آداب چی خــارج می شــوند.«11  تقلی
گــر همــه حــق را در چهــره شــخصیت دیدیــم و شــخصیت  نیســت امــا ا
کــه مــا نتوانیــم وظیفــه ای  زده شــدیم، یقینــًا ایــن امــر موجــب می شــود 
کــه در قبــال حــق داریــم، انجــام بدهیــم. در جنــگ جمــل یکــی  را 
ــام حــارث بــن حــوط از آن حضــرت  ــه ن ــاران امــام علیه الســالم ب از ی
کــه نشــان  دهنــده ی ســطح فکــری مســلمانان در  ســؤالی می پرســد 

آن زمــان می باشــد. عرضــه مــی دارد: »أُترانــي أظــّن أصحــاَب 
کانــوا علــی ضاللــة؟ فقــال علیــه الســالم:  الجمــل 

َوَلــْم  َتْحَتــَك  َنَظــْرَت  ــَك 
َ
ِإّن َحــارِث،  َیــا 

ــَك َلــْم َتْعــِرِف 
َ
َتْنُظــْر َفْوَقــَك َفِحــْرَت ِإّن

َوَلــْم  َبــاُه، 
َ
أ َمــْن  َفَتْعــِرَف  اْلَحــّقَ 

َفَتْعــِرَف  اْلَباِطــَل  َتْعــِرِف 
میکنــی  فکــر  َتــاُه؛ 

َ
أ َمــْن 

گمــان دارم اصحــاب  مــن 
)لشــکر  جمــل 

خــود رســول خــدا صلی اهلل علیه و آلــه نیــز بــر ایــن مســئله مهــم بارهــا 
کــرده بودنــد؛ به عنــوان نمونــه شــّداد بــن أوس  اظهــار تــرس و نگرانــی 
گرامــی اســالم صلی اهلل علیه و آلــه  می گویــد: مــن روزی خدمــت رســول 
رســیدم. دیــدم آن حضــرت بســیار  مضطــرب و نگــران هســتند. از 
و  مضطــرب  این قــدر  چــرا  رســول اهلل!  »یــا  کــردم:  ســؤال  حضــرت 
نگــران هســتید؟« حضــرت فرمودنــد: »ای شــّداد! بــرای امتــم نگــران 
هســتم چــون آن هــا بعــد از مــن دچــار شــرک خواهنــد شــد!« پرســیدم: 
ــا بعــد از شــما امــت دچــار شــرک می شــوند؟« مــراد شــّداد شــرک  »آی
عقیدتــی اســت؛ یعنــی آیــا آن هــا دوبــاره بت پرســت می شــوند و بــه 
آن هــا  »نــه،  فرمودنــد:  می آورنــد؟ حضــرت  رو  غیــر خــدا  پرســتش 
کــه  ــتند. آن شــرکی  ــاه و ســتاره را نمی پرس ــوند و م بت پرســت نمی ش

گرایــش بــه ریــا، نفــاق و  کــه آن هــا  موردنظــر مــن می باشــد ایــن اســت 
تظاهــر پیــدا می کننــد.«6  لــذا حضــرت زهــرای مرضیــه ســالم اهلل علیها 
ــی  گرام ــول  ــد از رس ــالمی بع ــه اس ــاق را در جامع ــترش نف گس ــور و  ظه
اســالم صلی اهلل علیه و آلــه به عنــوان عامــل ســوم انحــراف امــت معرفــی 
ــه  ک ــی  ــاق ؛ آن نفاق َف ــَکُة الّنِ ــْم َحَس ــَر ِفیُک ــد: »َظَه ــد و می فرماین می کنن
در دل هــای شــما پنهــان بــود پــس از رحلــت پیامبــر صلی اهلل علیه و آلــه 

آشــکار شــد.« 7
3. ضعف در دشمن شناسی

گرامــی  یکــی از مهم تریــن عوامــل انحــراف امــت بعــد از رســول 
ــت  ــن و پش ــمردن دی ــف ش ــار و خفی ــه، خ ــالم صلی اهلل علیه و آل اس
یــخ، دیــن را به عنــوان یــک  کــردن بــه آن بــود. در ایــن برهــه از تار
ــد و جامعــه را  کردن سلســله عبــادات و تظاهــرات عبــادی معرفــی 
یــد  می گو فضیــل  بــن  محمــد  کردنــد.  غافــل  آن  حقیقــی  ُبعــد  از 
ــق« در  ــن ح ــراد از »دی ــردم م ک ــؤال  ــالم س ــم علیه الس کاظ ــام  از ام
ْرَســَل َرُســوَلُه  ِباْلُهــدى  َو ِدیــِن اْلَحــق «8   چیســت؟ 

َ
ــِذي أ

َ
آیــه »ُهــَو اّل

ــد: ــرت فرمودن حض
 .» ــّقِ ــُن َاْلَح ــَي ِدی ــُة ِه ــِه، َو َاْلَواَلَی ــِة ِلَوِصّیِ ــوَلُه ِباْلَواَلَی ــَر َرُس َم

َ
ــِذي أ

َ
ــَو َاّل »ُه

ــِه«9   ُکّلِ یــِن  َالّدِ َعَلــی  »ِلُیْظِهــَرُه  از  مــراد  کــردم  عــرض  مجــددًا 
ــاِن ِعْنــَد ِقَیــاِم َاْلَقاِئــِم  ْدَی

َ
چیســت؟ فرمودنــد: »لُیْظِهــُرُه َعَلــی َجِمیــِع َاْل

کــه حقانیتــش، روحــش،  علیه الســالم«10؛ دیــن حــق یعنــی دینــی 
باطنــش و رکــن رکینــش امامــت و والیــت اســت. ایــن معنــا حقیقــت 
دیــن اســالم و ایمــان اســت. احــکام، عقایــد، دســتورات و ســایر اوامــر 
و نواهــی ایــن دیــن بــر محــور امامــت و والیــت می چرخــد. ایــن تغییــر 
کــه موجــب شــد مــردم پشــت بــه  معنــای حقیقــی دیــن چیــزی اســت 

ــد. کنن ــی  ــن دین چنی
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ْخَلْدُتــْم 
َ
ْن َقــْد أ

َ
َرى أ

َ
اَل َو َقــْد أ

َ
حضــرت زهــرا ســالم اهلل علیها می فرماینــد: »أ

که  گاه باشــید قطعًا شــما را می بینم  َعــِة؛ آ
َ

ِإَلــی اْلَخْفــِض ... َو َخَلْوُتــْم ِبالّد
داده  ایــد.« به راحتــی  تــن  و  نمــوده  میــل  آســان  زندگــی  بــه 

گفته انــد و نوشــته اند؛ امــا بااین وجــود،  دربــاره حادثــه فاطمیــه بســیار 
بــاز جــای تأمــل و تدبــر باقــی اســت. خواســتیم از عبرت هــای فاطمیــه 

برایمــان نکاتــی را بفرماییــد.
عبــرت  بــرای دیده هــای  فاطمیــه  بزرگ تریــن عبرت هــای  از  یکــی 
دلیــل  می داننــد،  آینــده  راه  چــراغ  را  گذشــته  کــه  کســانی  و  بیــن 
غصــب خالفــت بالفصــل مــوال و غریبانــه و مظلومانــه بــه شــهادت 
رســیدن پــاره تــن پیامبــر اســت. نه تنهــا عــوام بلکــه خــواص در آن 
کســانی  دوران دچــار لغزش هــای عظیــم فکــری و عملــی شــدند؛ 
کــه بــا طــرح و نقشــه حساب شــده و بــا همــکاری و همگامــی عــوام 
و تــوده ی مــردم این همــه جنایــت آفریدنــد و مــردم را بــه باالتریــن 
عمــر  پایــان  تــا  بعثــت  آغــاز  از  کــه  خواصــی  کشــاندند؛  انحــراف 
مبــارک رســول خــدا صلی اهلل علیه و آلــه بــه قــول بعضــی از مورخیــن 
ــْم ُیْؤِمــْن ِبــاهلِل َطْرَفــَة َعْیــن ؛ حتــی به انــدازه یــک چشــم بــر هــم زدن  »َل
کــه هیچ وقــت تســلیم خــدا و  کســانی  بــه خــدا ایمــان نیاوردنــد«14  و 

ولــی خــدا نشــدند، بلکــه تظاهــر بــه تســلیم و ایمــان نمودنــد.
ارتــداد  و  ریــزش  آن قــدر  صلی اهلل علیه و آلــه  خــدا  رســول  از  پــس 
کــه باقی مانــدگان در مســیر امامــت و والیــت و ثابت قــدم  شــدید بــود 
کــه مــوج آن فتنــه عظیــم آن هــا را غــرق نکــرد، بســیار انــدک  ماندگانــی 
به انــدازه ی  عددشــان  می شــود  اســتفاده  روایــات  از  کــه  بودنــد 
مرضیــه  زهــرای  نمی رســیدند.  هــم  دســت  یــک  انگشــتان  تعــداد 
ســالم اهلل علیها در خطبــه شریفشــان در ارتبــاط بــا ایــن مصیبــت بزرگی 
دارنــد،  تکان دهنــده ای  جمــالت  آمــد  پیــش  اســالم  عالــم  بــر  کــه 
اْلُمصیَبــُة  َو  اْلُکْبــرى  اِزَلــُة  الّنَ َواهلِل  »َفِتْلــَک  می فرماینــد:  حضــرت 
ــه خــدا  ــداد مســلمین ب ــٌة؛ انحــراف امــت و ارت اْلُعْظمــی، الِمْثُلهــا ناِزَل
کــه مثــل آن هیــچ بــالی دیگــری  قســم آن بــال و مصیبــت بزرگــی اســت 
گفتــن ایــن جمــالت  ــازل نشــده اســت.«15  پــس از  ــم اســالم ن ــر عال ب
گریــه ایــن جمــالت  گریســتن نمودنــد و در حــال  حضــرت شــروع بــه 
ــَك َو  ــَك َو َرُســوِلَك َو َصِفّیِ ُهــّمَ ِإَلْیــَك َنْشــُکو َفْقــَد َنِبّیِ

َ
را فرمودنــد: »الّل

ِتــِه َعَلْیَنــا؛ پــروردگارا شــکایت می کنیــم فقــدان پیامبــر و نبــی  ّمَ
ُ
اْرِتــَداَد أ

ــا.«16 ــر م ــر ب ــت پیامب ــت ام ــداد و بازگش ــو را ارت ــده ی ت و برگزی

مفهــوم نفــاق و انــواع آن از نظــر شــما چیســت؟ نقــش منافقیــن در 
تاریــخ اســالم را تشــریح بفرماییــد.

مــردم  تــوده ی  انحــراف  عامــل  بزرگ تریــن  بگوییــم  بتوانیــم  شــاید 
کــه بــا نفــاق  کســانی  انســان های منافــق مــآب و منافــق محــور بودنــد. 
کشــیده و دچــار انحــراف  خودشــان اســالم و مســلمین را بــه چالــش 
کردنــد. نفــاق عبــارت اســت از اینکــه افــراد بی ایمــان بــه خاطــر  عظیــم 
اظهــار  و  پنهــان ســاخته  را  کفــر خــود  و شــخصی،  اغــراض دنیــوی 
کننــد. نفــاق هــر نــوع دوگانگــی ظاهــر و باطــن را شــامل  اســالم و ایمــان 
می شــود؛ لــذا می شــود اقســام مختلفــی بــرای آن برشــمرد امــا نکتــه ای 
کــه عجیــب اســت اینکــه شــما می توانیــد انــواع و اقســام نفــاق را در 

ــد. ــرم 9 ببینی ک ــر ا ــن پیامب ــود نازنی ــت وج ــد از رحل دوران بع

گمــراه  طلحــه و زبیــر آتــش افــروزان جنــك در بصره(گمراهنــد )نــه، 
نیســتند(؟ امــام در پاســخ فرمــود: اى حــارث تــو بــه زیــرت نــگاه 
کــرده اى و بــه بــاالى ســرت نظر نیفکنــده اى لــذا در تحیــر فرورفتــی )و 
کســی  کنی(تــو حــق را نشــناختی تــا  کــدام جانــب را اختیــار  ندانســتی 
کــه حــق را اخــذ نمــوده بشناســی.و نیــز باطــل را هــم نشــناخته اى 
ــدار آن هســتند بشناســی«.12 پــس حق شــناس و  ــه طرف ک کســانی را  تا

ــت. ــم اس ــودن مه ــناس ب ــل ش باط
کــه  یکــی از عوامــل انحــراف، ســقوط در فتنه هــا بــود بــه ایــن معنــا 
کــرم  افــراد نمی توانســتند موضــع حــق را تشــخیص بدهنــد. پیامبــر ا
ــْن َبْعــِدي  ِتــي ِم ّمَ

ُ
ــّنَ َعَلــی أ َخاُفُه

َ
ــٌة أ َث صلی اهلل علیه و آلــه فرمودنــد: »َثاَل

ُت اْلِفَتــِن َو َشــْهَوُة اْلَبْطــِن َو اْلَفــْرج ؛ 
َ

َلــُة َبْعــَد اْلَمْعِرَفــِة َو َمَضــاّل اَل
َ

الّض
گمــراه شــدن بعــد از شــناخت  بــرای امتــم از ســه چیــز می ترســم: اول، 
گمراه کننــده و ســوم،  گرفتــار شــدن بــه فتنه هــای  و معرفــت، دوم، 

ــه شــهوت شــکم و دامــن.« 13 مبتــال شــدن ب
5. ترس از تهدیدها و تشرهای دشمنان

تشــرهای  و  تهدیدهــا  از  تــرس  انحــراف،  عوامــل  از  دیگــر  یکــی 
کــه در جــای خــود  دشــمنان بــود. ایــن عامــل از مهم تریــن عوامــل بــود 

نیازمنــد توضیــح مفصــل مــی باشــد.
6. طمع نسبت به مطامع دنیوی

طمــع  بــود؛  دنیــا  بــه  نســبت  طمــع  انحــراف،  عامــل  دیگــر 
طمــع  و  مالــی  طمــع  )قدرت طلبــی(،  سیاســی 
جنســی )شــیفتگی لذت هــای حیوانــی 
و  کفــر  اســاس  طمــع  شــیطانی(.  و 
گرایــش  بنیــاد شــرک و از عوامــل 

بــه نفــاق اســت.
از عوامــل دیگــر دلباختگــی 
و  عافیــت  بــه  امــت 
راحت طلبــی بــود. 
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3. نفاق سیاسی:
ک تریــن نــوع نفــاق عبــارت اســت از »نفــاق  از دیگــر اقســام نفــاق بلکــه خطرنا
گروهــی در فضــای نظــام  ــه  ک سیاســی«. مقصــود از نفــاق سیاســی آن اســت 
کــم، خــود را طرفــدار آن جلــوه داده و انقالبــی نشــان می دهنــد، حتــی  حا
گــری و ایــن دفــاع از  گاهــی دو آتیشــه از آن دفــاع می کننــد امــا ایــن انقالبــی 
ــری  ــی ظاه ــک جلوه نمای ــه ی ــت بلک ــان نیس ــت و ایم ــر صداق ــالب، از س انق
کــرده و در فرصــت مناســب بــه  اســت تــا در پوشــش آن، مصونیــت پیــدا 

اهــداف سیاســی و غرض آلــود خــود دســت یابنــد.
کــه پــس از رســول خــدا صلی اهلل علیه و آلــه بــه بــار آمــد یکــی  آن همــه فجایعــی 
ــه پیامبــر  گروهــی در باطــن ب از عوامــل اصلــی اش نفــاق سیاســی بــود؛ یعنــی 

صلی اهلل علیه و آلــه و آنچــه آورده بــود، ایمــان نیــاورده و اعتقــادی نداشــتند 
امــا چــون می دیدنــد حضــرت روبــه پیــروزی اســت، بــه اقتضــای 

ــاور اســالم، شمشــیر  ــه طمــع میوه چینــی از درخــت تن ضــرورت و ب
کــرده و تظاهــر بــه اســالم و دین داری نمودنــد؛ منافقانه  در نیــام 

کردنــد و منتظــر ماندنــد تــا فرصــت مناســبی  قبــول اســالم 
کینــه و حســادت  کفــر، عــداوت،  فرابرســد تــا بتواننــد 

درونــی خــود را علیــه اســالم، پیامبــر و یادگارهــای آن 
کننــد و آن فرصــت، پــس از رحلــت  حضــرت آشــکار 

بــود.  صلی اهلل علیه و آلــه  خــدا  رســول  جان گــداز 
ــت  ــی، نهای ــت طالی ــن فرص ــت از ای ــمنان والی دش

ــا ِاعمــال سیاســت اغــوا،  ــد و ب کردن سوءاســتفاده را 
فریــب، تطمیــع، تهدیــد و خشــونت و زور به عنــوان 

خــود  صلی اهلل علیه و آلــه  خــدا  رســول  جانشــینی 
بــه  را  امــور  زمــام  و  بــه منصــب خالفــت رســانده  را 

گرفتنــد و بــه تحقــق اهــداف سیاســی و اجتماعــی  دســت 
اســالم  بــه  کــه روزی تظاهــر  خویــش پرداختنــد. همان هــا 

کفــر باطنی شــان را بــروز  می کردنــد بعــد از رســیدن بــه قــدرت، 
ــد. آن هــا  کردن ــذاری  ــش را بنیان گ ــر و خاندان ــر پیامب ــم ب ــد و اســاس ظل دادن
نه تنهــا بــر اهل بیــت: و امــت اســالم، بلکــه بــر تمــام جهــان بشــریت بــرای 
ــه  ک ــی  ــن وظایف ــی از مهم تری ــد. یک کردن ــت  ــتم و جنای ــخ، س ــه ی تاری همیش
در ایــام فاطمیــه وجــود دارد معرفــی درس هــا و عبرت هــا و بیــان ویژگی هــای 

انســان های منافــق بــرای مــردم اســت.

کــه رهبــر معظــم انقــالب  چــرا دشمن شناســی اینقــدر اهمیــت دارد 
توصیــه  جوانــان  بــه  دشمن شناســی  مســئله  بــه  نســبت  بارهــا 

کرده انــد؟
گرامــی اســالم  یکــی از بزرگ تریــن عوامــل انحــراف بعــد از رســول 
ــود.  ــه ضعــف مــردم آن زمــان در دشمن شناســی ب صلی اهلل علیه و آل
حوزه هــای  مهم تریــن  از  نیســت.  کافــی  دوست شناســی  فقــط 
آن  بــه  نســبت  بایــد  آنچــه  اســت.  دشمن شناســی  بصیــرت، 
مکرهــا،  طرح هــا،  شــناخت  کــرد،  پیــدا  معرفــت  و  بصیــرت 
حیله هــا و به اصطــالح امــروزی راهبردهــای دشــمن بــرای مقابلــه 
بــا اســالم، امامــت و والیــت اســت. لــذا در آموزه هــای دینــی مــا 
او  بندگــی  و  اطاعــت  و  متعــال  خداونــد  معرفــت  از  بعــد  دشمن شناســی 
اســالم  گرامــی  پیامبــر  اســت.  شــده  معرفــی  وظیفــه  بزرگ تریــن  به عنــوان 
َطاَعــُه 

َ
ــُه َفأ ــاِس َعْبــٌد َعــَرَف َرّبَ ْعَقــَل الّنَ

َ
 أ

َ
صلی اهلل علیه و آلــه می فرماینــد: »ِإّن

کــه  ُه َفَعَصــاه ؛ همانــا عاقل تریــن انســان ها آن بنــده ای اســت  َو َعــَرَف َعــُدّوَ

1. نفاق اخالقی:
آموزه هــای  کــه در  اســت  »نفــاق اخالقــی«  اقســام،  از  یکــی 
گرامــی  دینــی و روایــات معصومیــن معرفــی شــده اســت. رســول 
َکاَن ُمَناِفقــًا َو ِإْن َصــاَم َو  ُکــّنَ ِفیــِه  اســالم فرمودنــد: »َثــاَلٌث َمــْن 
َب 

َ
َکذ َث 

َ
ــُه ُمْســِلٌم َمــْن ِإَذا اْئُتِمــَن َخــاَن َو ِإَذا َحــّد

َ
ّن

َ
ــی َو َزَعــَم أ

َ
َصّل

کــه هرکســی داشــته  ْخَلــف  ...؛ ســه چیــز اســت 
َ
َو ِإَذا َوَعــَد أ

گمــان  گرچــه روزه بگیــرد، نمــاز بخوانــد و  باشــد منافــق اســت ا
ــه  ــردن در هنگامی ک ک ــه مســلمان اســت: اول، خیانــت  ک ــد  کن
گفتــن و  بــه او اعتمــاد شــده، دوم دروغ گویــی بــه هنــگام ســخن 

ســوم، خلــف وعــده بــه هنــگام وعــده دادن.«17
2. نفاق اجتماعی:

کــه متأســفانه  قســم دیگــر نفــاق، »نفــاق اجتماعــی« اســت؛ 
هــم در عصــر رســول خــدا صلی اهلل علیه و آلــه و هــم در عصــر 
حاضــر نفــاق بــه ایــن معنــا بســیار مشــاهده می شــود. نفــاق 
ــه انســان در یــک جامعــه و در ارتبــاط  ک اجتماعــی آن اســت 
بــا افــراد آن، یکرنــگ و یــک چهــره نباشــد بلکــه دارای چنــد 
کــه بــا هــر شــخصی به مقتضــای حــال او و عالقــه  چهــره باشــد 
گیــرد. چــون می خواهــد دل همــه را از  و عقیــده ی او ارتبــاط 
ــوی از  ــع دنی ــا و مناف ــه دنی ــرای رســیدن ب ــد و ب کن خــود راضــی 
کنــد، چنیــن شــخصی متلــون اســت و مــدام  همــه اســتفاده 
کافــر.  کافــر،  رنــگ عــوض می کنــد؛ بــا مؤمــن، مؤمــن اســت و بــا 
بــا اهــل طاعــت، مرتبــط اســت و بــا اهــل معصیــت، شــریک. 
هــم در مجالــس مؤمنیــن حاضــر می شــود و هــم در مجالــس 
گــوش می دهــد و هــم  گنــاه و ابتــذال و حــرام. هــم روضــه و قــرآن 
آهنگ هــا و موســیقی های حــرام. ایــن نــوع انســان های چنــد 
ک هســتند. سیاســت و روش آن هــا،  چهــره فوق العــاده خطرنــا
مغایــر بــا خلق وخــوی آن هاســت. امــام صــادق علیه الســالم 
َن   اهلَل َتَعاَلــی ُیْبِغــُض ِمــْن َخْلِقــِه اْلُمَتَلــّوِ

َ
ّن

َ
می فرماینــد: »اْعَلُمــوا أ

ــِه  ْهِل
َ
 ِباْلَباِطــِل َو أ

َ
ــِن اْســَتَبّد  َم

َ
ــِإّن ــِهِ  َف ْهِل

َ
ــوا َعــِن اْلَحــّقِ َو أ ــاَل َتُزوُل َف

ْنَیــا َو َخــَرَج ِمْنَهــا َصاِغــرا؛ ]ای مــردم![ بدانیــد 
ُ

َهَلــَك َو َفاَتْتــُه الّد
کــه  را  متلــون  انســان های  بندگانــش،  میــان  از  خــدا  کــه 

هرلحظــه رنــگ عــوض می کننــد، مبغــوض مــی دارد 
و بــا آن هــا دشــمن اســت؛ پــس از حــق و اهــل حــق 
کــس بــه غیــر مــا راضــی شــود،  کــه هــر  جــدا نشــوید چرا
ک خواهــد شــد، دنیــا را نیــز از دســت خواهــد داد  هــال

کوچــک از ایــن دنیــا خــارج می شــود.«18 و صغیــر و 
اهــل  فقــط  و  نــدارد  جاذبــه  فقــط  مؤمــن  انســان 
لبخنــد نیســت، هــم جاذبــه دارد و هــم دافعــه، هــم 
لبخنــد دارد و هــم اخــم، هــم دوســت دارد و هــم 
دشــمن. معیــار او در جاذبــه و دافعــه و دوســتی و 
دشــمنی، رضایــت خــدا و رضایــت ولــی او اســت. 
یخــی  لــذا شــهید بهشــتی در آن جملــه معــروف و تار

کــه خــط دارد، دشــمن دارد«.  خــود می فرماینــد: »کســی 
لبخنــد  و  صلــح  دنبــال  بــه  فقــط  نفــر  یــک  دیدیــد  گــر  ا
از  یکــی  ایــن  بدانیــد  اســت،  افــراد  همــه ی  بــا  دوســتی  و 

اوســت. نفــاق  نشــانه های 

همان ها که روزی 

تظاهر به اسالم 

می کردند بعد از 

رسیدن به قدرت، 

کفر باطنی شان 

را بروز دادند و 

اساس ظلم بر 

پیامبر و خاندانش 

را بنیان گذاری 

کردند.
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مــأوای  و  انبیــا  خانــه  خداونــد  هنگامی کــه  یــَن؛  َقّلِ
َ
اْل َخاِمــُل 

رفتنــد[  دنیــا  از  ایشــان  ]و  برگزیــد  پیامبــرش  بــرای  را  اصفیــا 
و  گشــودند  زبــان  بودنــد،  فروبســته  لــب  کــه  گمراهانــی   ...

کردنــد و در بیــن شــما  گمنــام، قــدر و منزلــت پیــدا  فرومایــگان 
بــه قــدرت رســیدند.«22 پســتی و لئامــت حقیقتــًا اســاس همــه ی 
انحرافــات، بدی هــا و زشتی هاســت. انســان های پســت حیــا، 
ــه قــدرت و حکومــت رســیدن  ــد. ب ــروت و جوانمــردی ندارن م
از  یکــی  اســت.  روزگار  بــالی  بزرگ تریــن  افــرادی  چنیــن 
گرفتــن از تقــوا  مهم تریــن عوامــل پســتی عبــارت اســت از فاصلــه 
کرامــت عبــارت  و تدیــن. در مقابــل یکــی از مهم تریــن عوامــل 
کــه می بایســت در  ک هایــی  اســت از تقــوا؛ لــذا یکــی از مال
گیــرد؛ چــه در  کمــان و مســئوالن موردتوجــه قــرار  انتخــاب  حا
انتخــاب نماینــدگان مجلــس، چــه نماینــدگان شــوراها و چــه 
را  کســانی  واقعــًا  بایــد  کــه  اســت  ایــن  جمهــوری،  ریاســت 
گــر چنیــن افــرادی را بــر  کــه دارای تقــوا باشــند. ا کنیــم  انتخــاب 
کنیــم آن هــا بــه خاطــر دنیــا و مطامــع  کــم  اریکه هــای قــدرت حا
ــه  ــبت ب ــرد و نس ک ــد  ــت نخواهن ــم و خیان ــردم ظل ــه م ــوی ب دنی
دیــن و ارزش هــای آن و همچنیــن نســبت بــه رهبــر دینــی خــود 

امانــت دار خواهنــد بــود.
پی نوشت:

کنــد و دشــمن خــدا را بشناســد  پــروردگارش را بشناســد پــس او را اطاعــت 
پــس از او اطاعــت نکــرده، مخالفــت او را نمایــد.«19 واقعــًا اســالم و مســلمین 
در طــول تاریــخ بیش تریــن آســیب را از همیــن قضیــه ی مکرهــا، حیله هــا و 
کیدهــای دشــمنان خــورده اســت. حضــرت علــی علیه الســالم در نهج البالغــه 
ْطَراُفُکــْم َفــاَل َتْمَتِعُضــوَن 

َ
ْنُتــْم ُتــَکاُدوَن َو اَل َتِکیــُدوَن َو ُتْنَتَقــُص أ

َ
می فرماینــد: »أ

ْنُتــْم ِفــي َغْفَلــة؛ دشــمن بــر ضــد شــما طرح هــای مّکارانــه 
َ
اَل ُیَنــاُم َعْنُکــْم َو أ

دارد ولــی شــما هیچ گونــه طــرح و نقشــه-ای بــر ضــد او نداریــد. بــه محــدوده 
کــرده، ســرزمین شــما را تصــرف نمــوده اســت ولــی شــما ناراحــت  شــما حملــه 
نمی شــوید. دشــمن بــرای حملــه بــه شــما خــواب نــدارد ولــی شــما در خــواب 
غفلــت و بی خبــری بــه ســر می بریــد.«20 یــا در بیــان دیگــری می فرماینــد: 
کــه از دشــمن غافــل شــود،  کســی  ْنَبَهْتــُه اْلَمَکاِیــد؛ 

َ
ِه أ »َمــْن َنــاَم َعــْن َعــُدّوِ

کــرد.«21 در زمــان  حیله هــا و مکرهــای دشــمن او را بیــدار خواهنــد 
حضــرت علــی علیه الســالم نیــز دقیقــًا همیــن حیلــه و مکــر بــه 
و مکــر  بزرگ تریــن حیلــه  و  آخریــن  به عنوان مثــال  رفــت؛  کار 
حضــرت  علیــه  اقتصــادی  تحریــم  و  محاصــره   دشــمن، 
کنــار ایــن دسیســه، جنــگ  و دوســتان ایشــان بــود. در 
کــه دســتور داده بــود ۷۰  روانــی و تبلیغاتــی معاویــه بــود 
کــرده، قــراء، محدثیــن و شــعرای  هــزار منبــر درســت 
قــرار  منبرهــا  ایــن  بــاالی  جاه طلــب  و  دنیاپرســت 
ــد؛  ــه چهــره ســوزی و چهره ســازی بپردازن ــد و ب گیرن
ســوزاندند  را  علیه الســالم  امیرالمؤمنیــن  چهــره 
آن قــدر  ســاختند.  را  او  امثــال  و  معاویــه  و چهــره 
کــه آن  کار بــه اینجــا رســید  کردنــد تــا  روایــت جعــل 
ــی امیرالمؤمنیــن علیه الســالم  چهــره و شــخصیت نوران
در بیــن جامعــه به عنــوان یــک انســان خشــونت طلب، 
تنــدرو، ضــد وحــدت، بــدون سیاســت و مدیریــت و بــدون 
خالصــی  تیــر  بزرگ تریــن  ایــن  شــد.  معرفــی  بندگــی  و  عبــادت 
دشــمن  زدنــد.  منافقــان  و  دشــمنان  و  شــیطان صفتان  و  شــیطان  کــه  بــود 
مــا  آداب ورســوم  و  اخــالق  ارزش هــا،  بینش هــا،  کــردن  عــوض  درصــدد 
گــر انســجام ملــی مــا را هــدف قــرار داده  و قصــد بــه انفعــال  می باشــد. ا
گــر می خواهنــد مــا را نســبت بــه  کشــیدن نیروهــای انقالبــی مــا را دارنــد، ا
کننــد، همــه ی این هــا بــرای رســیدن بــه یــک مقصــد  داشــته هایمان ناامیــد 
ــر خالصــی اســت  ــه و تی ــن حیل ــن مقصــود آخری و یــک مقصــود اســت و ای
کــه دشــمنان اســالم همیشــه بــه جامعــه اســالمی و مســلمین و تــوده مــردم 
زده انــد و آن عبــارت اســت »جداســازی مــردم از انقــالب، نظــام و رهبــری 
حــق«. ایــن بزرگ تریــن حیلــه و مکــر و راهبــرد دشــمن اســت. در جامعــه 
مــا نیــز دقیقــًا دارد همیــن اتفــاق می افتــد؛ تمامــی ایــن تحریم هــا، تمامــی 
فعالیت هــای  کنی هــا،  پرا شــبهه  شایعه ســازی ها،  وانــی،  ر جنگ هــای 
ــی  ــه نظــام و انقالب ــردم را از بدن ــه م ک ــن اســت  ــرای ای ــا ب مختلــف و فتنه ه
کننــد  کــه والیــت از جانــب خــدا را دارد جــدا  کردنــد و از رهبــری حــق  کــه 

و ایــن فوق العــاده آمــوزه مهمــی اســت.

شــاخصه ی ائمــه باطــل از منظــر حضــرت زهــرا ســالم اهلل علیها چیســت؟ بــا توجــه 
بــه نزدیــک بــودن ایــام انتخابــات چگونگــی تطبیــق آن بــا مســأله »انتخــاب 

اصلــح« را توضیــح دهیــد.
اْخَتــاَر  ــا  »َفَلّمَ حضــرت زهــرا ســالم اهلل علیها در خطبــه فدکیــه می فرماینــد: 
َنَبــَغ  َو  اْلَغاِویــَن  َکاِظــُم  َنَطــَق   ... ْصِفَیاِئــه  

َ
أ َوى 

ْ
َمــأ َو  ْنِبَیاِئــِه 

َ
أ َداَر  ــِه  ِلَنِبّیِ اهلُل 

1. خبرگزاری فارس.

2. صحیح بخاری، ج4، ص203.

3. احقاق الحق، ج2، ص203.

4. شرح المقاصد، ج5، ص234.

5. االحتجاج، ج1، ص103؛

6. شرح نهج الباغه، ج1، ص44.

ــاج  ــل اللج ــى أه ــاج عل 7. اإلحتج

)للطبرســي(، ج 1، ص101.

8. صف، آیه 9.

9. توبه، آیه 33.

10. کافی، ج1، ص432.

11. بحاراالنوار، ج2، ص105.

ــار،  ــات قص ــه، کلم ــج الباغ 12. نه

شــماره 262.
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مادر سادات3در لسان معصومین:

گرفته انــد و  بگوینــد بــه انــدازه ظرفیــت و اســتعداد خــود 
ــو را تبییــن  نخواهنــد توانســت تمــام شــخصیت و مقــام آن بان
نماینــد. ازایــن رو بایــد بــه ســخنان پیامبــر9 و ائمــه طاهریــن: 
کــرد تــا بتــوان فضائــل و ارزش هــای آن بانــوی یگانــه  مراجعــه 
کــه ســرور زنــان جهــان و اســوه و پیشــوای نمونــه  عالــم وجــود را 
ــی  کرامت های ــل و  ــه فضائ ــه ب ــود. در ادام ــان نم ــت بی ــم اس عال
کــه در بیــان هــر یــک از ائمــه: در مــورد مــادر بزرگوارشــان فاطمــه 

ــود. ــاره می ش ــت اش ــده اس ــرا3 آم زه

1( فاطمه3 از نگاه امام علی7
در نگاه امام علی7 فاطمه3 در چنان مرتبه واالیی

کــه در   از زهــد، خداترســی و عمــل بــه احــکام الهــی قــرار دارد 
ــه3 و  ــدا9 و فاطم ــول خ ــه رس ــن ب ــد: »م ــی می فرمای کالم
فرزندانــش مباهــات و افتخــار می کنــم«.5  همچنیــن حضــرت 
مبنــی  معاویــه  ادعاهــاى بی اســاس  بــه  پاســخ  در  علــی7 
ســید  دو   ...« می نویســد:  نامــه ای  در  امویــان  فضائــل  بــر 
ــار« از شماســت.  ــة الن ــان اهــل بهشــت از ماســت و »صبی جوان
بهتریــن زنــان جهــان )فاطمــه زهــرا3( از ماســت و »حمالــة 
کشــد بــراى دوزخیــان از شماســت. ایــن  الحطــب« آنکــه هیــزم 

فضیلت هــا از ماســت و آن فضیلت هــا از شماســت...«. 6
فاطمــه3 در آخریــن لحظــات عمــر مبارکــش می فرمایــد: 
و  دروغ گــو  زندگــی  دوران  در  مــرا  هرگــز  تــو  پســرعمو!  »اى 
خائــن نیافتــی و مــن هــم هرگــز بــا فرمانــت مخالفــت نکــردم.« 
تســلی بخش  و  یــاور  تنهــا  درگذشــت  شــاهد  کــه  علــی7 
خویــش بــود، می فرمایــد: »پنــاه بــه خــدا! تــو داناتــر و پرهیزگارتــر 
کنــم. دورى  کــه مــن تــو را نکوهــش  گرامی تــر و نیکوتــر از آنــی  و 

حجــت  چهــارده  هســتی  عالــم  در  متعــال  خداونــد 
کــه در ایــن میــان فاطمــه زهــرا3 جــزو برتریــن  آفریــده اســت 

آنــان به حســاب می آیــد و برتــري مقــام او غیــر از پیامبــر9 
ــر تمــام پیامبــران پیشــین و حضــرات ائمــه:  و امــام علــی7 ب
ثابــت اســت. امــام باقــر7 در عظمــت و جاللــت مقــام مــادر 
اَعــة  الَطّ َمْفُروَضــة  َکاَنــَت 3  »َلَقــْد  مظلومــه اش مي فرمایــد: 
َو  ْیــِر  الَطّ َو  ْنــس  اْلِ َو  اْلِجــِنّ  ِمــَن  اهلَلُّ  َخَلــَق  َمــْن  َجِمیــِع  َعَلــی 
ِئَکــُة؛ اطاعــت فاطمــه3 بــر تمــام  اْلَوْحــِش َو َااَلنبیــا َو اْلَماَل
حیوانــات،  و  پرنــدگان  انــس،  و  جــن  حتــي  الهــي  بنــدگان 

ئکــه واجــب اســت«. 1 پیامبــران و مال
گرچــه ایــن اطاعــت، »اطاعــت تشــریعي« نیســت و منظــور از 
آن »اطاعــت تکوینــي« اســت، ولــي تقــدم او را بــر انبیــاي دیگــر 
 اهلَلَّ َجَعــَل 

ّ
نشــان مي دهــد2  و لــذا پیامبــر9 مي فرمایــد: »ِاَن

ْوَجَتــُه َو َاْبناَئــُه ُحَجــٌج َعلــی  َخْلِقــِه؛ خداونــد متعال  ــا7 َو َز َعِلًیّ
علــي7، همســر و فرزندانــش را حجــت خــود در میــان مــردم 
قــرار داده اســت«3  و حضــرت امــام حســن عســکري7 در 
کــه: »َنْحــُن ُحَجــُج اهلِل َعلــی  حدیــث دیگــری چنیــن فرمــود 
)ائّمــه(  مــا  َعَلْینــا؛  اهلِل  ــُة  ُحّجَ فاِطَمــُة3  ُتنــا 

َ
َجّد َو  َخْلِقــِه 

حجــت خــدا بــر مــردم و مادرمــان فاطمــه3 حجــت خــدا بــر 
ماســت«. 4

کــه حضــرت فاطمــه ي  بــر اســاس ایــن احادیــث چنیــن برمی آیــد 
ــري  ــگاه رهب ــه از جای ک ــت  ــی اس ــج اله ــي از حج ــرا3 یک زه
بــر  را  او  و حضــرات معصومیــن:  اســت  برخــوردار  الگویــي  و 
خــود مقــدم داشــته و اعمــال و رفتــارش را سرمشــق خویــش قــرار 
کــه  داده انــد؛ بنابرایــن تنهــا رســول خــدا9 و امامــان پــس از او 
علــوم خــود را از منبــع وحــی می گرفتنــد، شــخصیت فاطمــه3 
کــه ســزاوار اســت بیــان می کننــد و دیگــران هــر چــه  را آن گونــه 

حجت االسالم مرتضی شاهسون
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کجاینــد؟  موســی7  خواهــر  ام کلثــوم3 
نــدا  آنــگاه   ... برمی خیزنــد  جــاى  از  آنــان 
کرامــت  می شــود؛ اى اهــل محشــر! امــروز مــن 
و  حســین  حســن،  علــی،  محمــد،  بــراى  را 
فاطمــه: قــرار دادم. ســرها را پاییــن بیندازیــد 
فاطمــه3  چــون  فروببندیــد  را  چشــم ها  و 
ســپس  شــود.  وارد  بهشــت  بــه  می خواهــد 
آن  و  مــی آورد  بهشــتی  ناقــه ای  جبرئیــل 
حضــرت را بــه بهشــت می بــرد ولیکــن ایشــان 
درنــگ  می رســد  بهشــت  نزدیــک  وقتــی 
ــراى  ــد: درنگــت ب ــد می فرمای ــد. خداون می کن

؟ چیســت
در  دارم  پــروردگارا! دوســت  فاطمــه3 می گویــد: 
ــد:  ــد می فرمای چنیــن روزى مقامــم شــناخته شــود. خداون
کــه  را  برگــرد و نظــر افکــن و هرکــس  اى دختــر حبیبــم! 
دوســتی شــما اهل بیت: در دلش اســت، او را وارد بهشــت 
کــن«. امــام باقــر7 می فرمایــد: »بــه خــدا ســوگند! در آن 
روز فاطمــه3 شــیعیان و دوســتانش را هماننــد پرنــده ای 
بیــن  از  می کنــد،  جــدا  بــد  دانــه  از  را  خــوب  دانــه  کــه 

جمعیــت جــدا می کنــد«. 11

6( فاطمه3 از نگاه امام جعفر صادق7
امــام صــادق7 نقــل می کنــد  از  ســید هاشــم بحرانــی 
نشــد  تکمیــل  پیامبــرى  هیــچ  »نبــوت  می فرمایــد:  کــه 
مگــر این کــه بــه فضیلــت فاطمــه زهــرا3 اقــرار نمــوده، 

12 بــود«.  دارا  را  او  محبــت 
»فاطمــه3،  می فرمایــد:  صــادق7  امــام  همچنیــن 
نــزد خداونــد 9 اســم دارد:  کبــرى اســت او در  صدیقــه 
فاطمــه، صدیقــه، مبارکــه، طاهــره، زکیــه، راضیــه، محدثه، 

زهــرا و بتــول«. 13

کاظم7 7( فاطمه3 از نگاه امام موسی 
کاظــم7 می فرمایــد: »همانــا فاطمــه3، صدیقــه  امــام 

و شــهیده اســت«. 14
کــه  کاظــم7 شــنیدم  ســلیمان جعفــر می گویــد از امــام 
کــه اســم محمــد یــا علــی، حســن،  فرمودنــد: »در خانــه ای 
حســین، جعفــر و عبــداهلل و از زنــان فاطمــه باشــد؛ فقــر و 

ــد شــد«. 15 تنگدســتی وارد نخواه

8(فاطمه3 از نگاه امام رضا7
کــه  می کنــد  نقــل  گرامــی اش  اجــداد  از  رضــا7  امــام 
ــو  ــه ت ــد: »ســه فضیلــت ب ــه علــی7 فرمودن ــر9 ب پیامب
کــه بــه مــن داده نشــده اســت«. علــی7 عرض  داده شــد 
ــو  ــد: »ت ــر9 فرمودن ــز چیســت؟« پیامب ــرد: »آن ســه چی ک
کــه مــن چنیــن پــدر زنــی نــدارم،  پــدر زنــی چــون مــن دارى 

ــران خواهــد  گ ــر مــن  ــو و احســاس فراقــت ب از ت
مصیبــت  رفتنــت  بــا  ســوگند!  خــدا  بــه  بــود. 
کــرد.  ــازه خواهــی  ــر مــن ت رســول خــدا9 را ب
مصیبــت  ایــن  از  راجعــون«  اناالیــه  و  هلل  »انــا 
7 و حزن انگیــز!«.  تأثــرآور  ک،  دردنــا بــزرگ، 

حســن  امــام  نــگاه  از  فاطمــه3   )2
7 مجتبــی

از  بســیارى  مــوارد  در  حســن7  امــام 
ــد؛ از آن  گفته ان شایســتگی مادرشــان ســخن 
در  مــادرم  دیــدم  »شــبی  می فرمایــد:  جملــه 
ــوع  ــا طل ــه نمــاز ایســتاده اســت و ت محــراب ب

شــنیدم  و  بــود  ســجود  و  رکــوع  مشــغول  خورشــید 
را  آنــان  و  می کــرد  دعــا  زنــان  و  مــردان  یکایــک  بــراى 
نــام می بــرد ولــی بــراى خــود چیــزى نخواســت. عــرض 
دعــا  دیگــران  بــراى  کــه  همان گونــه  چــرا  مــادر!  کــردم: 
فرزنــدم!  فرمــود:  نمی کنــی؟  دعــا  خــود  بــراى  می کنــی، 

8 خانــه«.  آن  از  بعــد  همســایه  اول 

3( فاطمه3 از نگاه امام حسین7
امــام حســین7 می فرمایــد: »رســول خــدا9 در خانــه 
کــه صرصائیــل - یکــی از فرشــتگان الهــی- نــزد   ُام َســَلمه بــود 
کــرد: نــور را بــه عقــد نــور درآور.  پیامبــر9 آمــد و عــرض 
گفــت:  کســی؟  کســی را و بــراى چــه  پیامبــر9 فرمــود: چــه 
دختــرت فاطمــه3 را بــراى علــی ابــن ابی طالــب7. 
صرصائیــل،  و  میکائیــل  و  جبرئیــل  حضــور  در  ســپس 

فاطمــه3 را بــه عقــد علــی7 درآورد«. 9

4( فاطمه3 از نگاه امام سجاد7
فرارســد،  قیامــت  »وقتی کــه  می فرمایــد:  ســجاد7  امــام 
کســانی  گفتــه می شــود  فاطمــه3 وارد محشــر می شــود و 
ــز  ــدند به ج ــلمان ش ــد و مس ــان آوردن ــی ایم ــات اله ــه آی ــه ب ک
کــه دوســتدار اهل بیــت: هســتند؛ همگــی ســرها  مســلمانانی 
را بــه زیــر اندازیــد. آنــگاه اعــالم می شــود: ایــن اســت فاطمــه 
بهشــت  به ســوی  همراهانــش  و  او  محمــد9.  دخــت 
می رونــد. خداونــد فرشــته ای را خدمــت وى می فرســتد و 

می گویــد: حاجتــت را از مــن بخــواه!
فاطمــه3 عــرض مــی دارد: پــروردگارا! حاجــت مــن آن 
کردنــد  کــه فرزنــدان مــرا یــارى  کســانی را  کــه مــرا و  اســت 

مــورد عفــو قــرار دهــی«. 10

5( فاطمه3 از نگاه امام محمد باقر7
جبرئیــل  شــود  قیامــت  چــون  می فرمایــد:  باقــر7  امــام 
کجاســت؟  خویلــد  دختــر  خدیجــه3  می دهــد:  نــدا 
مزاحــم،  دختــر  آســیه3  عمــران،  دختــر  مریــم3 
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ــه مــن داده نشــده اســت، حســن و  ــه ب ک ــو داده شــده  ــه ت همســرى چــون فاطمــه3 ب
کــه بــه مــن داده نشــده اســت«. 16 ــو داده شــده  ــه ت حســین8 ب

می کنــد  نقــل  رســول خــدا9  از  بزرگــوار خــود  پــدران  از  رضــا7  امــام  همچنیــن 
گــر علــی7  کــه پــس از ازدواج علــی و فاطمــه8 خداونــد عزوجــل فرمودنــد: »ا
یافــت  زمیــن  روى  در  همســرى  و  همتــا  فاطمــه3  دختــرت  بــراى  نمی آفریــدم  را 

17 نمی شــد«. 

9(فاطمه3 از نگاه امام جواد7
کــه امــام جــواد7 در  زکریــا بــن آدم نقــل می کنــد: در محضــر امــام رضــا7 بــودم 
کــه بیــش از چهــار ســال از عمــرش نگذشــته بــود، وارد شــد. وقتــی نشســت  حالــی 
دســتش را روى زمیــن قــرار داد و ســر بــه آســمان بلنــد نمــود و مدتــی طوالنــی بــه فکــر 
فــرو رفــت. امــام رضــا7 فرمــود: جانــم فدایــت! چــرا این چنیــن در اندیشــه ای؟ پاســخ 

کــه نســبت بــه مــادرم فاطمــه3 انجــام داده انــد«. 18 داد: بــه جهــت ســتم هایی 
گفــت: در حــج از طــرف فاطمــه  کــه  و نیــز امــام جــواد7 خطــاب بــه موســی بــن قاســم 
کــه آن برتریــن چیــزى  کــن؛ زیــرا  کــردم امــام فرمودنــد: »آن را زیــاد  زهــرا7 زیــارت 

کــه بــدان عمــل می کنــی«. 19 اســت 

10(فاطمه3 از نگاه امام هادى7
آن حضــرت در مــورد علــت نام گــذاری حضــرت صدیقــه طاهــره3 بــه »فاطمــه«، 
کــه رســول خــدا9 فرمــود: »دختــرم فاطمــه3 را  از رســول خــدا9 نقــل می کنــد 
کــه خداونــد عزوجــل او و دوســتانش را از آتــش جهنــم  ــد  بــدان جهــت فاطمــه نامیدن

ــه دور نگــه مــی دارد«. 20 ب

11(فاطمه3 از نگاه امام حسن عسکرى7
می کنــد:  نقــل  خــدا9  رســول  از  علــی7  امــام  از  عســکرى7  حســن  امــام 
خــود  بــه  بهشــت  در  آنــان  یــد،  آفر را  حــوا8  و  آدم  خداونــد  کــه  هنــگام  »آن 
از  بهتــر  مخلوقــی  هیــچ  خداونــد  گفــت:  حــوا8  بــه  آدم  می کردنــد.  مباهــات 
یــده اســت. خداونــد بــه جبرئیــل فرمــود: ایــن دو بنــده ام را بــه فــردوس  مــا نیافر
کــه  افتــاد  بانویــی  بــه  چشمانشــان  شــدند؛  فــردوس  وارد  کــه  زمانــی  ببــر،  بریــن 
گذاشــته  ــر ســر  ــی ب ــا از جامه هــای بهشــتی در برداشــت و تاجــی نوران جامــه ای زیب
ــور چهــره اش  ــو ن ــود و بهشــت از پرت ــه ب گوشــش آویخت ــه  گوشــواره درخشــان ب و دو 
گفــت: حبیبــم جبرئیــل! ایــن بانــو  درخشــان بــود. حضــرت آدم7 بــه جبرئیــل 
او فاطمــه3  گفــت:  کیســت؟  گشــته  از زیبایــی چهــره اش بهشــت نورانــی  کــه 
خواهــد  آخرالزمــان  در  کــه  اســت  تــو  نســل  از  پیامبــرى  محمــد9،  دختــر 
پاســخ داد: شــوهرش علــی  بــر ســر دارد چیســت؟  کــه  تاجــی  ایــن  گفــت:  آمــد. 
اســت  او  گــوش  دو  بــر  کــه  گوشــواره  دو  ایــن  گفــت:  ابیطالب8اســت.  بــن 
آدم7  می باشــند.  حســین8  و  حســن  فرزنــدش  دو  داد:  پاســخ  چیســت؟ 
گفــت: بلــی؛ اینــان در  یــده شــده اند؟  گفــت: حبیبــم! آیــا اینــان پیــش از مــن آفر
یــده شــوى، وجــود  علــم مکنــون خداونــد چهــار هــزار ســال پیــش از آن کــه تــو آفر

21 داشــتند«. 

12(فاطمه3 از نگاه امام مهدى7
ْســَوٌة 

ُ
حضــرت بقیــة اهلل7 در توقیــع مبارکشــان فرمودنــد: »ِفــی اْبَنــِة َرُســوِل اهلَلِّ ِلــی أ

َحَســَنٌة؛ دختــر رســول خــدا فاطمــه3 بــراى مــن سرمشــق و الگــوى نیکویــی اســت«.22 

1. بحرانــی اصفهانی، عوالــم، ج11، ص190؛ 
ــة، ص172. دالئل االمام

2. بنــا بــر رواياتــی کــه در فضيلــت 
رســول خــدا 9 و امیرالمؤمنیــن 7 
و  تفســير  را  حديــث  ايــن  و  آمــده 
مقيــد نمــوده، حضــرت زهــرا3 از نظــر 
ــوار اســت؛ ر.ک:  ــس ازآن دو بزرگ ــه پ رتب
ــوعة  ــماعیل، الموس ــاری زنجانی،اس انص
ــراء، ج19، ص  ــه الزه ــن فاطم ــری ع الکب
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3. حســکانی، عبیــد اهَّلل بــن عبــداهَّلل، 
شــواهد التنزیــل لقواعــد التفضیــل، ج 1، 

ص 76؛ عوالــم، ج 11، ص 107.

ــید  ــزان، ص 212؛ س ــي، المي 4. طباطباي
عبدالحســین طیــب، تفســیر اطیــب 
ــه 3 از  ــل آی ــان، ج 13، ص 225، ذی البی

ــن. ــوره ج س

دیــوان  عــوض،  محمدعبدالرحمــن   .5
ــب7، ص 65. ــن ابی طال ــى اب ــام عل ام

6. نهج الباغه، نامه 28.

7. فاطمــه الزهــرا مــن المهــد الــى اللحد، 
ص 609 و روضــه الواعظین، ص 151.

8. بحاراالنوار، ج 43، ص 81 و 82.

9. بحاراالنوار، ج 43، ص 123.

10. عوالم العلوم، ج2، ص178.

11. بحاراالنوار، ج 43، ص 64.

ــه  ــل: فاطم ــه نق ــز ب ــه المعاج 12. مدین
الزهــرا بهجــه القلــب المصطفــى؛ ص86 

و بحاراالنــوار، ج 43، ص 65.

13. بحاراالنوار: ج 43، ص 105.

14. مرآة العقول، ج 5، ص 315.

15. سفینه البحار، ج4، ص 295.

16. مسندالرضا، ج 1، ص 119.

17. همان، ص 141.

18. بحاراالنوار، ج 50، ص 59.

19. اصول کافى، ج 4، ص 314.

20. لسان المیزان، ج 3، ص 346.

21. همان.

ــة،  ــوار، ج 53، ص 180؛ الغیب 22. بحاراالن
شــیخ طوســی، ص 286.
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ــی و  ــعائر اله ــم  ش ــور تعظی ــارت : به منظ و طه
ــواب الهــی  اظهــار حــزن و انــدوه موجــب ترتــب ث
لبــاس  پوشــیدن  کراهــت  درهرصــورت  اســت. 

ــر نمــاز ثابــت نیســت. ســیاه در غی

گل بــه ســروصورت در ایــام  5. آیــا مالیــدن 
عــزاداری اشــکال دارد؟

کــه  باشــد  به گونــه ای  و  متعــارف  نحــو  بــه  گــر  ا
ازنظــر عرفــی از مظاهــر حــزن و انــدوه در عــزاداری 

محســوب شــود، اشــکال نــدارد.

قرائــت  صــدای  حســینیه  ســاختمان  6.از 
پخــش  بلنــد  بســیار  حســینی  مجالــس  و  قــرآن 
شــهر  بیــرون  از  آن  به طوری کــه صــدای  می شــود 
هــم شــنیده می شــود و ایــن امــر منجــر بــه ســلب 
و  مســئولین  و  اســت  شــده  همســایگان  آســایش 
ســخنرانان حســینیه اصــرار بــه ادامــه آن دارنــد، 

ایــن عمــل چــه حکمــی دارد؟
گرچــه اقامــه مراســم و شــعائر دینــی در زمان هــای  ا
جــزو  و  کارهــا  بهتریــن  از  حســینیه  در  مناســب 
ــت  ــب اس ــی واج ــد، ول ــد می باش ــتحبات مؤک مس
ــا حــد امــکان  برگزارکننــدگان مراســم و عــزاداران ت
بــرای همســایگان  ایجــاد مزاحمــت  و  اذیــت  از 
کــردن صــدای بلندگــو و  کــم  بپرهیزنــد هرچنــد بــا 
تغییــر جهــت آن به طــرف داخــل حســینیه باشــد.

ــق  ــتر مناط ــاجد بیش ــینیه ها و مس 7. در حس
بــه  شــبیه خوانی  مراســم  روســتاها  به خصــوص 
اعتبــار این کــه از ســنت های قدیمــی اســت برگــزار 
گاهــی اثــر مثبتــی در نفــوس مــردم  کــه  می شــود 

دارد، ایــن مراســم چــه حکمــی دارنــد؟
امــور دروغ  بــر  مراســم شــبیه خوانی مشــتمل  گــر  ا
و باطــل نباشــند و مســتلزم مفســده هــم نباشــند 
وهــن  باعــث  زمــان  مقتضیــات  بــه  توجــه  بــا  و 
ــی  ــد، ول مذهــب حــق هــم نشــوند، اشــکال ندارن
آن هــا،  به جــای  کــه  اســت  بهتــر  درعین حــال 
مجالــس وعــظ و ارشــاد و ذکــر مصائــب حســینی 

شــود. برپــا  مرثیه خوانــی  و 

مذهبــی  هیأت هــای  از  بعضــی  در   .8
کــه مســتند بــه  مصیبت هایــی خوانــده می شــود 
مقتــل معتبــری نیســت و از هیــچ عالــم یا مرجعی 
هــم شــنیده نشــده اســت، آیــا نقــل وقایــع از ایــن 

یــا خیــر؟ و درصورتی کــه  طریــق صحیــح اســت 
ــح نباشــد، تکلیــف شــنوندگان چیســت؟ صحی

این کــه  بــدون  مزبــور  به صــورت  مطالــب  نقــل 
یــا در تاریــخ ثابــت  بــه روایتــی باشــد و  مســتند 
شــده باشــد، وجــه شــرعی نــدارد مگــر آنکــه نقــل 

کرد؟ 1. آیا می شود »اضافه خرج« مراسم فاطمیه را در محرم خرج 
کــه در مراســم فاطمیــه مصــرف شــود و یــا خــالف نظــر  گــر نــذر خــاص نشــده باشــد  ا

نــدارد. اشــکال  نباشــد،  کننــدگان  اهدا

کــه به عنــوان هزینه هــای مراســم فاطمیــه جمــع آوری می شــود،  2. باقی مانــده اموالــی 
در چــه مــوردی بایــد خرج شــود؟

امــور خیریــه  در  آن هــا  اهداءکننــدگان  اجــازه  کســب  بــا  را  باقی مانــده  امــوال  می تــوان 
کــرد و یــا آن هــا را بــرای مصــرف در مجالــس عــزاداری آینــده نگــه داشــت. مصــرف 

کرد؟ 3. آیا می توان از اموال بیت المال برای مراسم عزاداری استفاده 
ــررات اداره مربوطــه می باشــد و تخلــف از آن  ــن و مق ــع قوانی ــور تاب ــه ام ــی این گون به طورکل

گــر بــر طبــق قوانیــن و مقــررات باشــد، مانــع نــدارد. جایــز نیســت؛ و ا

کــردن مســجد و پوشــیدن لبــاس مشــکی در مراســم عــزاداری  4. آیــا ســیاه پوش 
دارد؟ کراهــت 

کــردن مســاجد و پوشــیدن لبــاس مشــکی در ایــام عــزاداری خانــدان عصمــت  ســیاه پوش 

احکام هیأت و عزاداری
درفتاوایحضرتآیتاهللالعظمیخامنهایحفظهاهلل
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کــه بــا لبــاس انجــام می گرفتــه برگــزار  شایســته اســت عــزاداری بــه شــیوه مرســوم و ســنتی 
گردد.

12. آیا لطمه زدن به بدن در عزاداری ها جایز است؟
گــر ضــرر قابل توجهــی بــر بــدن داشــته باشــد و یــا موجــب  لطمــه زدن در عــزاداری ا
وهــن مذهــب یــا مؤمنیــن یــا مراســم راه معصومیــن علیهم-الســالم باشــد، جایــز نیســت 
و درهرحــال بهتــر اســت مؤمنیــن مراعــات شــئون عــزاداری معصومیــن : به ویــژه 

ــد. ــالم را بنماین ــین علیه الس ــداهلل الحس ــهیدان اباعب ــاالر ش ــید و س س

 ) گفتــن ذکــر ائمــه : به صــورت تنــد و پشــت ســرهم )شــور کــردن و  13. هرولــه 
جایز اســت؟

: نباشــد فی نفســه  یــا مراســم عــزاداری معصومیــن  گــر موجــب وهــن مذهــب  ا
نــدارد. اشــکال 

از آالت موســیقی ماننــد ارگ )از آالت موســیقی و شــبیه پیانــو  14. اســتفاده 
اســت( و ســنج و غیــر آن هــا در مراســم عــزاداری چــه حکمــی دارد؟

اســتفاده از آالت موســیقی، مناســب، بــا عــزاداری ســاالر شــهیدان نیســت و شایســته 
کــه از قدیــم متــداول بــوده برگــزار  اســت مراســم عــزاداری بــه همــان صــورت متعارفــی 

شــود.

از  عــزاداری  مجالــس  در  شــرکت  ســبب  بــه  واجبــات  از  بعضــی  گــر  ا  .15
آیــا بهتــر اســت بعدازایــن در  مکلــف فــوت شــود مثــاًل نمــاز صبــح قضــا شــود، 
ایــن مجالــس شــرکت نکنــد یــا این کــه عــدم شــرکت او باعــث دوری از اهل بیــت 

می شــود؟  :
کــه نمــاز واجــب، مقــدم بــر فضیلــت شــرکت در مجالــس عــزاداری  بدیهــی اســت 
ــه شــرکت در عــزاداری  ــه بهان ــرک نمــاز و فــوت شــدن آن ب اهل بیــت : اســت و ت
کــه مزاحــم نمــاز  اهل بیــت : جایــز نیســت، ولــی شــرکت در عــزاداری به گونــه ای 

نباشــد ممکــن و از مســتحبات مؤکــد اســت.

16. اســتفاده از طبــل و ســنج و شــیپور در مجالــس و دســته های عــزاداری چــه 
ــی دارد؟ حکم

نبایــد  ولــی  نــدارد،  بــه نحــو متعــارف اشــکال  از شــیپور و طبــل و ســنج  اســتفاده 
شــود. دیگــران   اذیــت  موجــب  کــه  شــود  اســتفاده  به گونــه ای 

کــه بعضــی از مســلمانان انجــام می دهنــد،  17. زنجیــر زدن بــه بــدن همان گونــه 
چــه حکمــی دارد؟

کــه ازنظــر عرفــی از مظاهــر حــزن و انــدوه در  گــر بــه نحــو متعــارف و به گونــه ای باشــد  ا
عــزاداری محســوب شــود اشــکال نــدارد.

18. معیار شرعی ضرر اعم از جسمی یا روحی چیست؟
کــه در نظــر عــرف، قابل توجــه و معتنابــه  معیــار، ضــرری اســت 

باشــد.

گــر شــخصی خــالف وحدت شــیعه و اهل تســنن صحبت  19. ا
کنــد نســبت بــه حضــور در آن مجلــس چه تکلیفــی داریم؟

کــه در زمــان حاضــر ســوژه و بهانــه بــه دســت دشــمن  کــردار و رفتــاری  گفتــار یــا  هرگونــه 
کیــد اســت و  گــردد شــرعًا حــرام ا ــا موجــب اختــالف و تفرقــه بیــن مســلمین  بدهــد ی

گــر تأییــد و ترویــج آن باشــد جایــز نیســت. شــرکت در آن مجلــس ا

برداشــت  به حســب  حــال  زبــان  به عنــوان  آن 
متکلــم بــوده و علــم بــه خــالف بــودن آن، نداشــته 
ــت  ــر اس ــی از منک ــنوندگان نه ــف ش ــد و تکلی باش
آنــان  نــزد  آن  و شــرایط  کــه موضــوع  بــه شــرطی 

ثابــت شــده باشــد.

9. آیــا خوانــدن زن در مجالــس عــزاداری 
بــا علــم او بــه این کــه مــردان نامحــرم صــدای او را 

می شــنوند جایــز اســت؟
گــر خــوف مفســده باشــد بایــد از آن اجتنــاب  ا

شــود.

ــه و شــیون نامحــرم  گری 10. شــنیدن صــدای 
کــه در عــزای اهل بیــت : اســت )بــا توجــه بــه 
کنــار هــم بــودن قســمت زنانــه و مردانــه ی هیــأت( 

بــرای مــردان چــه حکمــی دارد؟
درصورتی کــه مفســده ای نداشــته باشــد، فی نفســه 

اشــکال ندارد.

به شــرط  ســینه زنی  در  شــدن  برهنــه   .11
دارد؟ اشــکال  نباشــد  نامحــرم  اینکــه 
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کــرده و در  معرفــی 
خصــوص مراقبــت 

برابــر  در  همیشــگی 
دسیســه ها و هجمه هــای 

او فرمودنــد: »دشــمن اصلــی 
ــکا  ــا اســتکبار اســت؛ صهیونیســم و آمری م

اســت، ولــی تــالش وســیعی دارد انجــام می گیــرد 
تــا بــا شــیوه های پیچیــده تبلیغاتــی ایــن قضّیــه را برعکــس 

که این دشــمنی  کننــد. همــه مــا بایــد بدانیــم  کــرده و نظــر مــردم را عــوض 
و همیشــگی  یــک دشــمنی ذاتــی  بلکــه  نیســت؛  و فصلــی  موســمی 
ــه بزننــد حتمــًا می زننــد. بنابرایــن همــه  اســت و هــر وقــت بتواننــد ضرب

بایــد مراقــب باشــند؛ دشمن شناســی بســیار مهــم اســت«.
کــه علیــه جمهــوری اســالمی ایــران حرفــی زده  معظــم لــه دولت هایــی را 
ــا قضاوتــی بکننــد؛ مادامی کــه حرکتــی از آن هــا در خدمــت دشــمن و  ی
علیــه جمهــوری اســالمی َســر نزنــد دشــمن به حســاب نمی آورنــد؛ بلکــه 
دشــمن اصلــی در دیــدگاه قاطــع ایشــان عبــارت اســت از: »آمریــکا، 
رژیــم صهیونیســتی و دســتگاه اســتکبار؛ دســتگاه اســتکبار فقــط آمریــکا 
کمپانی هــا و  نیســت، فقــط دولت هــا نیســتند؛ یــک مجموعــه ای از 
ــا هــر  ــه ب ک ــا و ماننــد این هــا ]هســتند[  ــا و ســتمکاران دنی غارتگــران دنی

ــا ســتم و غارتگــری مخالــف باشــد، مخالف انــد«. کــه ب مرکــزی 

2. شناخت نقشه دشمن
کــه  دانســتن نقشــه دشــمن، از منظــر رهبــر معظــم انقــالب یعنــی بدانیــم 
دشــمن چــه کار دارد می کنــد، چــه کار می خواهــد بکنــد و شــیوه های 
کارِی او چیســت؟ ایشــان توطئــه و نقشــه اساســی دشــمن را »ایجــاد 
تردیــد در ایمــان و اراده« دانســته و در ایــن مــورد می فرماینــد: »نقشــه  
بخش هــای  در  را  مــردم  و  جوانــان  کــه  اســت  ایــن  دشــمن  اساســی 
کنــد.  گــون دچــار تردیــد افکنــی در ایمــان و خلــل در عــزم و اراده  گونا
گــر بتوانــد در دو عنصــر »ایمــان« و »غیــرت  کــه ا دشــمن چــون می دانــد 
کنــد، قــدرت تهاجمــی و دفاعــی جمهــوری  دینــی« مــردم تردیــد ایجــاد 
اســالمی تحــت تأثیــر قرارگرفتــه و از بیــن خواهــد رفــت؛ لــذا توطئــه 
می کنــد. البّتــه توطئــه آمریــکا و دیگــر دشــمنان فقــط ایــن نیســت؛ بلکــه 
میــدان  در  اســالمی  علیــه جمهــوری  آن هــا  اســت.  مهم ترینــش  ایــن 
سیاســت، در میــدان اقتصــاد )ماننــد تحریم هــا( و در میــدان مســائل 
گــران شــدن بنزیــن( دائمــًا در حــال  امنیتــی )ماننــد اغتشــاش بــه بهانــه 

ــردن هســتند«. ک ــه  توطئ

شــهادت حــاج قاســم عاملــی بازدارنــده در برابــر غبارگرفتگــی چشــمها 
کینــه بتواننــد انقــالب را در  شــد و نگذاشــت تــا چهــره هــای نفــاق و 
ــا خــون خــود  ایــران تمــام شــده و منقــرض جلــوه دهنــد. ســردار دلهــا ب
بــار دیگــر حیــات و جاودانگــی انقــالب اســالمی را در چشــم همــه دنیــا 
کرنــش و رســوایی دشــمنان انقــالب شــد. مقام  کــرد و موجــب  گــر  جلــوه 
معظــم رهبــری حفظــه اهلل در بیانــات خــود بــه مناســبت ســالگرد قیــام 

کــرده و ایــراد فرمودنــد: کارکــرد مهــم اشــاره  19دی بــه ایــن 
بــاز  را  غبارگرفتــه   چشــم های  شــهادتش  بــا  ســلیمانی  قاســم  »شــهید 
از  ایــران  در  انقــالب  کــه  کننــد  وانمــود  می خواســتند  عــّده ای  کــرد. 
بیــن رفتــه، تمام شــده و مــرده اســت، امــا شــهادت قاســم ســلیمانی، 
کشــید و نشــان داد  کشــور را بــه رخ همــه دنیــا  زنده بــودن انقــالب در 
کــه انقــالب همچنــان زنــده اســت. دشــمنان در مقابــل عظمــت مّلــت 
گرچــه ممکــن اســت بــه رو نیاورنــد اّمــا  کردنــد؛  ایــران احســاس خضــوع 

چــاره ای ندارنــد«.
در  مــردم  حضــور  )حفظــه اهلل(  رهبــری  معظــم  مقــام  عقیــده  بــه 
کــه این هــا همــه از  صحنــه یــک مانــور قــدرت در برابــر دشــمنان بــود 
بــرکات شــهادت قاســم ســلیمانی اســت: »مّلــت ایــران بــا حضــور در 
گرامیداشــت شــهید ســلیمانی تودهنــی محکمــی بــه  تشــییع جنازه و 
دشــمن آمریکایــی زد. آمریــکای بی انصــاف، دروغ گــو و َهجوگویــی 
کــه ســعی می کنــد ایــن مجاهــد عظیم  القــدر و ایــن ســردار مبــارزه  بــا 

کنــد«.  معّرفــی  تروریســت  یــک  به عنــوان  را  تروریســم 
کشــور،  کــه: »مــا امــروز در  رهبــر معظــم انقــالب بــا بیــان ایــن نکتــه 
در عرصه هــا ی نظامــی، علمــی و سیاســی، افــراد باتدبیــر و شــجاع و 
کاری  کــه بایــد ســخن این هــا شــنیده شــود و  یــم  گاهــی دار دانــا و آ
نحــو  بــه  جامعــه  و  کشــور  ســطح  در  می داننــد،  مناســب  آن هــا  کــه 
امــام  مکتــب  تربیت یافتــگان  را  جوانــان  بگیــرد«؛  انجــام  درســتی 
وز در حــال بیشــتر شــدن و بالنــده  وز بــه ر کــه ر خمینــی* می داننــد 
»شــناخت  دشــمن«،  »شــناخت  ایشــان  همچنیــن  هســتند.  شــدن 
نقشــه دشــمن« و »شــناخت راه هــای مقابلــه بــا نقشــه دشــمن« را بــه-

وغ هــا و هجمه هــای  عنــوان یــک وظیفــه عمومــی جهــت مقابلــه بــا در
کــه  ناجوانمردانــه دشــمنان بــرای همــه آحــاد جامعــه عنــوان فرمودنــد 

یــم: در ادامــه بــه شــرح آنهــا می پرداز
1. دشمن شناسی

یــک  »دشمن شناســی«  )حفظــه اهلل(  رهبــری  معظــم  مقــام  منظــر  از 
ــت  ــالمی اس ــوری اس ــاد جمه ــردم و آح ــرای م ــم ب ــی و مه ــه عموم وظیف
و بــرای این کــه در شــناخت دشــمن دچــار اشــتباه نشــویم همــه بایــد 
دشــمن را خــوب بشناســند. ایشــان دشــمن اصلــی را اســتکبار جهانــی 

موج خون
وظیفه ما در قبال

شهـادت سهپبد حاج قاسم سلیماین
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کــرد. مقابــل آن »تنبلــی و عافیت طلبــی« اســت و بایــد بــا آن مبــارزه 
کــه نقطــه مقابــل آن »ترس«   ب. حــاج قاســم نمــاد »شــجاعت« بــود 
ــان  ــام آن ــن انتق گرفت ــداد و  ــرور در بغ ــهدای ت ــاع از ش ــرای دف ــت و ب اس
ــرس از دشــمن را در وجــود همــه پیــروان شــهید ســلیمانی  ــد ریشــه ت بای

کنیــم. بخشــکانیم و فرهنــگ شــجاعت را در آن هــا نهادینــه 
کــه نقطــه مقابــل اخــالص،   ج. حــاج قاســم نمــاد »اخــالص« بــود 
کارهــای نکــرده« اســت. بــرای حفــظ  گــزارش دادن بــرای  کاری و  »ریــا
کار بــرای  یــاد و نــام شــهید ســلیمانی و یارانــش بایــد روحیــه اخــالص و 
کســب عناویــن  کارهــا  کنیــم و نیتمــان در  خــدا را در خودمــان نهادینــه 
و القــاب و همچنیــن تعریــف و تبلیــغ خــود نباشــد بلکــه هماننــد شــهدا 
کنیــم. عملکــرد خــوب و مؤثــر شــهید ســلیمانی  چــراغ خامــوش حرکــت 
انجام شــده اش  کارهــای  از  گزارشــی  هــرگاه  کــه  بــود  شــده  موجــب 
ــری )حفظــه اهلل(   ــام معظــم رهب ــورد تحســین مق ــًا م ــًا و زبان ــی داد، قلب م
کــه معظــم لــه فرمودنــد: »مــن امــروز در مقابــل  قــرار می گرفــت تــا جایــی 
ــه وجــود  ــه ب ــرای منطق کشــور بلکــه ب ــرای  آنچــه او سرمنشــأ آن شــد و ب

آورد، تعظیــم می کنــم«.
کــه نقطــه مقابــل آن   د. حــاج قاســم نمــاد »والیتمــداری« بــود 
ــه  ــی ب ــه ول ک ــیم  ــه باش ــد متوج ــت. بای ــزی« اس ــی« و »والیتگری »بی دین
کــه بی چون وچــرا مطیــع  یارانــی ماننــد ســپهبد ســلیمانی نیــاز دارنــد 
ــدام  ــوده و برخــالف آرمان هــا و دســتورات او هیــچ اق محــض والیــت ب

و حرکتــی نکننــد.
کــه نقطــه مقابلــش   ه. شــهید ســلیمانی نمــاد »مراقبــه و تقــوا« بــود 
گرفتــن انتقــام او بایــد بــا هــر نــوع بی تقوایــی؛  »بی تقوایــی« اســت و بــرای 
کنیــم. بــه عقیــده مقام  هــم در زندگــی شــخصی و هــم در جامعــه، مبــارزه 
معظــم رهبــری )حفظــه اهلل( آنچــه شــهادت قاســم ســلیمانی را برجســته 
کــه باعــث شــد  کــرد معنویــت و نورانیــت او بــود: »ایــن معنویــت او بــود 
چنیــن قیامتــی هــم در بدرقه هــای ایرانــی و هــم در بدرقه هــای عراقــی بــه 
کربــال بــا پیکــر ِاربًاِاربــای  کاظمیــن، بغــداد، نجــف و  پــا شــود و مــردم در 

کننــد«. او این چنیــن بــا عظمــت و شــکوه برخــورد 
بنابرایــن امــروز رســالت رهــروان راه شــهدا، مبــارزه بــا نمادهــای باطــل 
ــم و مراقبــت و پاسداشــت از ایــن بیــداری  و شــیطانی مســتکبران عال
اســت. مراقبــت از فرهنــگ شــهادت یعنــی دفــاع از نمادهــای ارزشــی 
کــه در وجــود شــهید ســلیمانی نهادینــه شــده بــود و او را تبدیــل بــه 
نمــاد اخــالص، شــجاعت، تدبیــر، تقــوا، والیتمــداری و انقالبی گــری 
گــر ایــن مراقبــه از فرهنــگ مــردم حــذف شــود چه بســا  کــرده بــود. ا
دشــمن  مواضــع  بــه  ســپاه  موشــک های  کــه  دیــروز  تــا  کــه  کســانی 
ود بــر ســپاه«، امــروز  کــرد فریــاد می زدنــد و می گفتنــد: »در اصابــت 
ــپاه« و  ــر س ــرگ ب ــد: »م ــا بگوین ــانی همان ه ــای انس ــک خط ــروز ی ــا ب ب
کــه در آن اجتمــاع عظیــم بــه اســتقبال پیکــر  برخــی از همان هایــی 
ک ســردار دل هــا آمدنــد ممکــن اســت امــروز دوبــاره بــه خــواب  پــا

ــد. کنن ــاره  ــم را پ ــاج قاس ــس ح ــد و عک برون
اثــر بیــداری  کــه یــک روز در  یــخ نیــز ایــن را نشــان داده اســت  تار
ــر در  ــید و روز دیگ ــت رس ــه حکوم ــی 7 ب ــام عل ــلمین ام ــه مس جامع
کوتاهــی و غفلــت مــردم در اوج غربــت بــه شــهادت رســید و یــا در  اثــر 
اثــر یــک بیــداری اســالمی مقطعــی در جامعــه عصــر یزیــد بــن معاویــه 
زود  ولــی خیلــی  کردنــد  دعــوت   7 امــام حســین  از  کوفــه  مــردم 
بیــداری و هوشــیاری جامعــه مســلمین بــه دســت فراموشــی ســپرده شــد 
کــه مســلم بــن عقیــل 7 فرســتاده و ســفیر امــام را غریبانــه  تــا جایــی 

ــه شــهادت رســاندند. ب

3. مقابله با نقشه دشمن
کــه  ــا نقشــه  دشــمن را بداننــد؛ چــرا  مــردم بایــد نحــوه و شــیوه  مقابلــه ب
کــه از منظــر  نقشــه های دشــمن معطــوف بــه نقاطــی اساســی اســت 
ــی فکــری اســالم  ــی« و »مبان ــد از: »وحــدت مّل ــر انقــالب عبارت ان رهب
دشــمنی  برابــر  در  مقابلــه  راه  بهتریــن  به عنــوان  ایشــان  انقــالب«.  و 
کــه بایــد از جهــات مختلــفـ  هــم از لحــاظ نظامی،  دشــمنان معتقدنــد 
هــم امنیتــی، هــم سیاســی و هــم از لحــاظ اقتصــادی ـ خودمــان را قــوی 
کوتــاه  کنیــم تــا دشــمن نتوانــد بــه مــا ضربــه بزنــد. همچنیــن معظــم لــه 
آمــدن و عقب نشــینی در برابــر دشــمنان را خطایــی بــزرگ و مخالــف 
کننــد  کریــم می داننــد: »اینکــه بعضــی خیــال  بــا مضامیــن قــرآن 
کمــی  گــر چنانچــه مــا یــک قــدم عقــب رفتیــم، یــک  ا کــه 
برمی دارنــد،  دشــمنی  از  دســت  آمریکایی هــا  آمدیــم،  کوتــاه 
بســیار خطــا اســت؛ خطــای فاحشــی اســت ایــن فکــر. این کــه 
ــما  ــه ش ک ــند  ــا بنویس ــا در روزنامه ه ــد و ی ــد، بگوین کنن ــر  ــی فک بعض
کــه آمریــکا عصبانــی بشــود درســت نقطــه مقابــل فرمایــش  کاری نکنیــد 
ُه َفــآَزَرُه 

َ
خــَرَج َشــْطأ

َ
َکــَزرٍع أ پــروردگار عالــم اســت: »َو َمَثُلُهــم ِفــی اِلنجیــِل 

ــاَر« ... 
َ

اَع ِلَیغیــَظ ِبِهــُم الُکّف ّرَ َفاْســَتْغَلَظ َفاْســَتوی  َعلــی  ُســوِقِه ُیعِجــُب الــّزُ
ــن،  ــای مؤم ــن جوان ه ــد، ای ــای برومن ــن نهال ه ــن، ای ــر مؤم ــد عناص رش
کــه »ِلَیغیــَظ ِبِهــُم الُکّفار«)فتــح/29(، تــا دشــمن  اصــاًل بــرای ایــن اســت 
عصبانــی بشــود. آن هــا بیشــتر از دســت جوان هــای عرصــه علــم، عرصــه 

ــد«. جهــاد، عرصــه خدمــت و عرصــه نظامــی عصبانی ان
4. حفظ وحدت و بیداری ملت ها

گرچــه خــون حــاج قاســم ســلیمانی و هم رزمانــش، هــم موجــب وحــدت 
و بیــداری امــت اســالمی ایــران و هــم بیــداری همــه ملت هــای جهــان 
شــد، ولــی ممکــن اســت در اثــر غفلــت آحــاد جامعــه و عــدم پاسداشــت 
و احیــای ارزش هــا، ایــن بیــداری و وحــدت مجــددًا مبــدل بــه تفرقــه و 
غفلــت شــود. رهبــر معظــم انقــالب دربــاره اهمیــت وحــدت فرمودنــد: 
ــر شــهید ســلیمانی و شــهدای همــراه  کــه در زیــر تابــوت مطّه »وحدتــی 
ایشــان در بیــن مــردم دیــده شــد، بایــد محفــوظ بمانــد. جهت گیــری  
مــردان  از  تکریــم  جهت گیــری  انقــالب،  جهت گیــری  بایــد  مــردم 
کــه یــادآوِر  انقــالب، جهت گیــری تکریــم شــهیدان و تکریــم هــر چیــزی 

ارزش هــای انقــالب اســت، باشــد«. 
ایشــان همچنیــن دربــاره نقــش حــاج قاســم و جبهــه مقاومــت اســالمی 
در بیدارگــری ملت هــا فرمودنــد: »نقــش شــهید ســلیمانی و رفقــای او 
بــود.  ابــو مهــدی در بیــداری امــروز مّلت هــا بی بدیــل  ماننــد شــهید 
بــا امثــال این جــور انســان های مؤمــن، شــجاع و نورانــی توانســت  او 
کارهــای بزرگــی را انجــام بدهــد. نقــش ایــن شــهید عزیــز در ایــن زمینــه 
یــک نقــش ممتــاز و برجســته همــراه باتدبیــر، شــجاعت، مجاهــدت و 

ــود«. دلســوزی ب
گــر مــردم ایــران و جهــان خواســتار انتقــام خــون حــاج قاســم  امــروز ا
ــده شــدن حــاج  ــه زن ــه انتقــام حقیقــی منجــر ب ک ــد  ــد بدانن هســتند بای
کــردن آرمان هــا و  قاســم نخواهــد شــد پــس بایــد دنبــال احیــا و زنــده 
گــر بــا آمریــکا، اســرائیل  مــرام ایــن شــهید عزیــز باشــند. قاســم ســلیمانی ا
بــا فرهنگ هــای اســتکباری و  بــود در حقیقــت  و آل ســعود دشــمن 
شــیطانی ایــن دولت هــا دشــمن بــود و امــروز مخالفــت دنیــا بــا ایــن 
گرفتــن از دشــمنان حــاج قاســم و از  فرهنــگ باطــل از یک ســو انتقــام 

ســوی دیگــر احیــای فرهنــگ زندگــی ایــن شــهید عزیــز اســت. 
برخــی از نمادهــای مهــم شــخصیت شــهید ســپهبد قاســم ســلیمانی 

عبــارت اســت از:
کــه نقطــه  کثــری« بــود   أ. حــاج قاســم نمــاد »جهــاد و تــالش حدا
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کــه  در مــورد مکاتــب شــعری و حوزه هــای تخصصــی خودتــان 
در آن شــعر می   گوییــد لطفــًا توضیــح بفرماییــد.

ــتند  ــر هس ــبک دوره  معاص ــوند و س ــروده می   ش ــه اآلن س ک ــعاری  اش
شــده،  ســروده  انقــالب  دهه هــای  در  کــه  اشــعاری  همچنیــن  و 
تلفیقــی از همــه ســبک های شــعری هســتند؛ یعنــی در شــعر معاصــر، 
کــه بــرای انقــالب و بــرای اهــداف انقــالب شــعر مــی  - شــاعرانی 
ــد و هــم بهــره ای از  گوینــد، هــم بهــره ای از »شــعر خراســانی« برده ان
»شــعر عراقــی«؛ هــم بهــره ای از »بیــدل« و »صائــب« برده انــد و هــم 
تمــام ویژگی هــای شــعر مــدرن در دوره معاصــر را ســعی می   کننــد 
در آثارشــان داشــته باشــند؛ بنابرایــن، یکــی از دوره هــای پرافتخــار 
بــر  شــعری را داریــم ســپری می   کنیــم و مــا هیــچ تعصبــی نداریــم 

ــا چــه مکتبــی را نقــد  کنیــم. ــه ی گفت اینکــه در چــه مکتبــی شــعر 

کامــل داریــد  بــا توجــه بــه اینکــه شــما در شــعر آیینــی تخصــص 
کشــور هــم خــوش درخشــیدید، درمــورد  و الحمــدهلل در بیــن شــعرای 

شــعر آیینــی و انــواع آن قــدری بیشــتر توضیــح دهیــد.
کــه موضــوع آن آیین هــا، اعتقــادات و نیــز  شــعر آیینــی یعنــی شــعری 
کــه یکــی از  میــراث فرهنگــی یــک قــوم اســت، ولــی شــعر مذهبــی 
شــاخه های شــعر آیینــی بــه شــمار مــی رود، شــعر دفــاع مقــدس، شــعر 
مناجــات، شــعر توحیــدی و امثــال آن می باشــد. شــعر مذهبــی دو 

شــاخه دارد:
کــه دربــاره مذهــب اســت؛ ممکن اســت موضــع منفی  الــف( شــعری 
کــه  کنــد. ب( شــعری باورمدارانــه  یــا مثبــت دربــاره مذهــب را بیــان 
شــعر  شــاخه های  از  یکــی  اســت.  مذهبــی  باورهــای  آن  موضــوع 

ــت اهلل و  ــن والی ــت تبیی ــا محوری ــه ب ک ــت  ــی اس ــعر والی ــی، ش مذهب
موضــوع  بــا  والیــی  شــعر  در  می شــود.  ســروده  اهل بیــت:  والیــت 
اهــل- رثــای  و  مــدح  می رســیم:  مهــم  شــاخه  دو  بــه  اهل بیــت: 
کــز  بیــت:. امــروزه شــعر والیــی بــه ســه شــکل در هیئــات مذهبــی و مرا

فرهنگــی ارائــه می شــود:
الــف( شــعر ویــژه خــواص شــعری: ایــن نــوع شــعر، شــعری اســت 
شــعر  ب(  می شــود.  مطــرح  ادبــی  انجمن هــای  در  کــه  خالقانــه 
ــه  ــی ب ــه در هیأت هــای مذهب ک ــردم: اشــعاری اســت  ــژه عمــوم م وی
کــه توســط خــود  گاه بــه شــکل دکلمــه  دو شــکل ارائــه می شــود: 
ــأت  ــای هی ــه دارد فض ــعر، وظیف ــوع ش ــن ن ــود و ای ــه می ش ــاعر ارائ ش
کنــد و پویایــی هیــأت و ارتقــای  را بــا شــعر والیــی خالقانــه آشــنا 
کــه بایــد بــه شــیوه  ســطح فکــری مخاطبــان را رقــم بزنــد. ج( شــعری 
ــا هــم شــاعرانگی شــعر رقــم بخــورد و  »ســهل ممتنــع« ســروده شــود ت
ــا مــداح بتوانــد در هیــأت اجــرا داشــته  هــم ســاده و مأنــوس باشــد ت
ــاط  ــا آن ارتب ــی ب ــنیدن به راحت ــار ش ــا یک ب ــز ب ــب نی ــد و مخاط باش
کنــد. اصطالحــًا و تســامحًا بــه آن »شــعر هیــأت« می گوییــم.  برقــرار 
ــا  ــود ب ــرا می ش ــاًل اج ــا فع ــه در هیأت ه ک ــعاری  ــی اش ــفانه برخ متأس

ــه دارد. ــیار فاصل ــف، بس ــن تعری ای

علــت رشــد شــعر در دوران انقــالب و بــه ویــژه پــس از آن را 
در چــه می   بینــد و آیــا شــعر امــروز در عیــن رشــد، تعهــد هــم دارد یــا 

اســت؟ بی قیــد 
ایــن  اســت،  کــم  حا انقــالب  در  کــه  فضایــی  طــرف  یــک  از 
کــه هــم در اول  موضوعــات را می طلبیــد؛ مثــاًل موضــوع حماســه 

شاعـــری
سلـــوک انــقالبـی

بخـــش دوم مصاحبـــه اختصاصـــی ماهنامـــه هیـــأت بـــا

سید مهــــدی حســـینی شاعر آییــــنی، مدرس و نویسنده

در شــماره گذشــته ماهنامــه، پــای صحبت هــای شــاعر متعهــد و آیینــی کشــورمان آقــای ســید مهــدی 
حســینی رکــن آبــادی متولــد ســال ۱۳۴۸ در شــهر قــم نشســتیم و او از خاطــرات شــیرین دوران نوجوانی 
ــه  ــی ب ــن ســابقه راه یاب ــه باطــل و همچنی و افتخــار شــاعری و نوحه ســرایی در جبهه هــای حــق علی
انجمــن هــای ادبــی و محافــل مذهبــی و تجربــه ســال ها فعالیــت شــاعرانه و ادبــی از نویســندگی تــا 
تدریــس تخصصــی در حــوزه شــعر و توفیــق چندیــن دیــدار بــا مقــام معظم رهبــری حفظه اهلل ســخنان 
شــیرین و شــنیده نشــده ای را ارائــه کــرد کــه مــورد اســتقبال و رضایــت مخاطبــان ماهنامــه واقع شــد.  
در شــماره جدیــد ادامــه گفتگــوی تخصصــی بــا ســید مهــدی حســینی در مــورد انــواع مکاتــب شــعری 
بــه ویــژه شــعر آیینــی و دغدغــه هــای ایــن عرصــه ادبــی و فرهنگــی، تقدیــم شــما همراهــان فرهیخته 

ماهنامــه هیــأت می گــردد.
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انقــالب و هــم در دفــاع مقــدس و هــم دفــاع از حــرم ]وجــود داشــته 
اســت[. مــا در طــول دوران انقــالب همــواره در حــال جنــگ بودیــم؛ 
یــا نظامــی یــا فرهنگــی و یــا اقتصــادی؛ لــذا موضــوع حماســه همیشــه 

ــت. ــوده اس ــالب ب ــات انق ــک ادبی ــزء الینف ج
کــه در  اســت  الهــی  و شــناخت  از طــرف دیگــر موضــوع عرفــان 
و  اســت  »اهلل«  والیــت  بــه  شــاعر  رســیدن  مــا  شــعر  مبنــای  اصــل 
تعریــف والیــت اهلل در شــعر اهل بیــت: اســت، چــون شــعر مــا شــعر 
ــا  ــه شــعر م ک ــی نیســت؛ مخصوصــًا  ــه ای اســت، شــعر خنث متعهدان
پیونــد عمیقــی بــا فرهنــگ اهل بیــت:، عاشــورا و مهدویــت دارد 
بخواهیــم  گــر  ا و  اســت  قــوی ای  محتوایــی  جنبه هــای  این هــا  و 
ــدن اشــعار  ــه خوان ــزم ب ــم، مل کنی ــان رصــد  ــان را در شــعر خودم عرف

هســتیم. گذشــتگان 

کــه اهل بیــت: بــه شــما داشــته اند بــرای  از عنایــات خاصــی 
مــا بگوییــد.

بــه نظــرم هیــچ شــاعر و مداحــی بــدون اذن اهل بیــت: نمی توانــد 
کــه در ایــن دســتگاه، قــدم یــا قلــم برمی داریــم  کنــد و همــه ی مــا  کار 
همــه بــا اذن اهل بیــت: اســت؛ البتــه بــرای خــودم عنایــات خاصــی 

کــه اجــازه بدهیــد بــرای خــودم، شــخصی بمانــد. اتفــاق افتــاده 

کیــد رهبــری در بحــث تمــدن ســازی، جایــگاه  بــا توجــه بــه تأ
شــعر را در تمــدن ســازی یــا شــعر تمدنــی چگونــه می   بینیــد؟

گــر  کــه ا مــا در ادبیــات اصطالحــی داریــم بــه نــام »جهان بینــی« 
شــاعر جهان بینــی قــوی داشــته باشــد، می   توانــد بــرای تمــدن ســازی 
کــه  کنــد؛ مثــاًل بحــث وحــدت مســلمان ها  اســالمی نقشــه راه تعییــن 
ــا  ــر م گ ــری اســت، ا ــد رهب کی ــورد تأ ــی مهمــی اســت و م بحــث خیل
کنیــم و مفهــوم وحــدت را بــدون  شــعرا در ایــن زمینــه مطالعــه دقیــق 
تعصــب در نظــر بگیریــم و بتوانیــم یــک جامعــه ی جهانــی را ترســیم 
کرده ایــم.  کنیــم، بخــش مهمــی از تمــدن اســالمی را در شــعر ترســیم 
گــر شــاعر جهان بینــی داشــته باشــد و فقــط جلــوی پایــش را نبینــد  ا
کنــد،  و آینــده اســالم و محبــت بــه اهل بیــت: را در شــعرش ترســیم 
کــه آقــا ترســیم نمــوده، متجلــی  بخشــی از ایــن تمــدن اســالمی را 

کــرده اســت.

شــما به عنــوان یــک شــاعر باتجربــه و دغدغه منــد انقالبــی چــه 
گام دوم انقــالب انجــام داده ایــد یــا خواهیــد داد؟ اقداماتــی بــرای 

کل  کــه مخاطبــش نوجــوان اســت. مــا  کار می   کنــم  مــن در مجلــه ای 
کاری مــی  - کرده ایــم و  بیانیــه را بــه بخش هــای متفــاوت تقســیم 
کــه مخاطبیــن، نظــرات آقــا را بخــش بخــش بخواننــد و به طــور  کنیــم 
کار، خــارج از بحــث  کلــی دربــاره  بیانیــه صحبــت شــود؛ ولــی ایــن 
کار نیــاز بــه بررســی  شــاعری اســت. بــرای اســتفاده از شــعر در ایــن 
ــم،  ــعار بدهی ــم و ش ــعر بگویی ــًا ش ــه صرف ــا اینک ــی دارد؛ »آی تخصص
کافــی ســت یــا بایــد بــرای عبــارات و جمــالت بیانیــه مصــداق پیــدا 
کــه البتــه بنــده مشــغول  کنیــم و آن مصادیــق را در اشــعار بیاوریــم؟« 

مطالعــه در ایــن موضــوع هســتم.

شــما چــه آفت هایــی را متوجــه قشــر جــوان از شــاعران آیینــی 
ــد. ــه ای بفرمایی ــان توصی ــه تجربه ت ــه ب ــا توج ــًا ب ــد و لطف می   بینی

کنــم بلکــه  دوســت نــدارم در مــورد آسیب شناســی شــعر صحبــت 
کنــم. البتــه  بیشــتر دوســت دارم در مــورد زیبایی هــای آن صحبــت 
کســی مطالعــه  گــر  کار هنــری ا کــه در  منکــر ایــن مطلــب هــم نیســتم 
کــه  و تجربــه نداشــته باشــد و از آثــار بــزرگان اســتفاده نکنــد، اثــری 
ــود. یــک شــاعر بایــد در  ــر قابــل دفاعــی نخواهــد ب خلــق می   کنــد اث
انجمن هــای ادبــی شــعرش را در محــل نقــد قــرار بدهــد و بــرای 
شــعرش دلواپســی داشــته باشــد و صرفــًا بــه ایــن مقــدار بســنده نکنــد 
ــه  ــت درحالی ک ــده اس ــندیده و خوان ــعرش را پس ــداح ش ــک م ــه ی ک
آن مــداح، متخصــص شــعر نیســت. رعایــت نکــردن ایــن نکتــه، 
گــر بــه زیباشناســی شــعر  اثــر منفــی روی شــعر والیــی می   گــذارد؛ امــا ا
بپردازیــم، نســبت بــه 40 ســال قبــل شــعر مــا از نظــر ســطح و مضمــون 
کــرده اســت. البتــه بعضــی از شــعرا بــه خاطــر  فنــی، بســیار رشــد 
کــه  ــار ضعیفــی می   دهنــد  گفتــن، آث پرگویــی و بــدون وســواس شــعر 

گذاشــت. ــار خواهــد  کن ــه اشــعار را  ــه این گون ــال زمان غرب

کجا می   بینید؟ اوج نقاط قوت را در 
مــا در ایــن چهــل ســال تجربه هــای بســیار خوبــی درزمینــه شــعر 
ــون شــعری و زیبایی هــای  داشــته ایم؛ در قالب هــای شــعری، در فن
آن و حتــی در ســالمت شــعری. امــروز »شــعر خــالق« زیــاد داریــم، 
مثــاًل در شــعر  نگاه هــای جــذاب در شــعر والیــی خیلــی داریــم؛ 
کربــال و رثــای حضــرت علی اصغــر7 آن قــدر مضامیــن  حادثــه 

گذشــتگان نیســت. کــه در آثــار  جــذاب و خوبــی داریــم 

آینده ی شعر والیی را چطور می   بینید؟
کمــال  هنــوز هــم راه نرفتــه بســیار اســت لــذا شــعر امــروز در مســیر 
ــی را  ــعر والی ــده ی ش ــد و آین ــد ش ــم خواه ــر ه ــه روز بهت ــت و روزب اس
بســیار مثبــت می   بینــم بــا اینکــه در یــک جاهایــی وســواس شــعری 
وجــود نــدارد و بعضــی از اشــعار به صــورت یک بارمصــرف ارائــه 
می  شــود؛ ولــی مطمئــن باشــید زمینه هــای رشــد در ایــن دهــه خیلــی 

زیــاد اســت.

و  سیاســی  شــعر  بــه  نســبت  کیــد  تأ رهبــری  فرمایشــات  در 
انقالبــی را می  بینیــم. آیــا در ایــن زمینــه از شــما آثــاری خواهیــم دیــد؟
گــر قــرار باشــد شــعر انقالبــی و سیاســی بگوییــم اول بایــد شــعر  مــا ا
کــه در  بــزرگ  یــک خــأ  کنیــم و  را تعریــف  سیاســی و انقالبــی 
کــه  کــزی فرهنگــی   کــه مــا مرا جامعــه شــعر آیینــی داریــم، ایــن اســت 
ــا  ــاًل م ــم؛ مث ــد نداری کنن ــزه  ــی را تئوری بنشــینند و مباحــث شــعر والی
گــر بــه شــاعری بگوییــم شــعر شــما نبایــد »غلــو« داشــته باشــد،  اآلن ا
کــه همــه بــه یــک نظــر برســند.  غلــو به درســتی تعریــف نشــده اســت 
ــو دارد و  ــری در غل ــاعری نظ ــر ش ــذا ه ــم و ل ــدد داری ــرات متع ــا نظ م
وحــدت نظــر نداریــم و مرکــز تخصصــی هــم بــرای ایــن امــر نداریــم.

کسی باید متصدی این امر باشد؟ چه 
مثــاًل همیــن هیــأت رزمنــدگان، مجمــع شــعر اهل بیــت:، شهرســتان 
والیــی  شــعر  متولــی  را  خــودش  یک جــوری  کــه  هرکســی  و  ادب 
مــا شــعر  ایــن اســت. اآلن شــعرای  اولیــه اش  می  دانــد و وظیفــه ی 
می  گوینــد و اشــعار انقالبــی را هــم متجلــی می  کننــد ولــی عــده ای 
بــه این هــا تهمــت شــعار می  زننــد و شــاید هــم درســت بگوینــد چــون 
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ــرز نظــم و شــعر  ــا م کجاســت ی ــرز شــعر و شــعار  ــد م ــا نمی دان شــاعر م
ــدازه ی  ــده به ان ــود و بن ــوری ش ــد تئ ــث بای ــن مباح ــذا ای ــت؛ ل کجاس
کــرد.  کــه ارائــه خواهــم  توانــم عبارت هایــی را در ایــن زمینــه نوشــته ام 

بنــده در مقابــل اســتاد مجاهــدی ذره ای بیــش نیســتم.

توجــه  مــورد  هــم  کــه  باتجربــه  شــاعر  یــک  به عنــوان  شــما 
یــان ســاز و الگویــی بــرای بســیاری از  رهبــری هســتید و هــم جر
ایــن زمینــه انجــام  شــعرای جــوان، به شــخصه چــه اقدامــی در 

داد؟ خواهیــد 
کالس و مباحــث آموزشــی، شــعر تــراز انقــالب را تدریــس  مــن در 
بــه  مطالــب  ایــن  تبدیــل  مشــغول  هــم  اآلن  و  کــرده ام  تفهیــم  و 
آرای  بایــد  و  نیســتم  کافــی  به تنهایــی  مــن  ولــی  هســتم  کتــاب 
ایــن مطالــب  بــه  مــا  بــزرگان  دیگــر هــم دیــده شــود و متأســفانه 
ــی  ــدی علم ــک جمع بن ــه ی ــه ب ک ــد  ــم نزده ان ــد و قل ود نکرده ان ور
در شــعر برســیم و بایــد بنشــینیم و دربــاره مســئله ی شــعر والیــی 

کنیــم. تولیــد علــم 

از چالش هــای شــعر آیینــی بفرمایید.
ایــن  گــر  ا و  اســت  یــک  تئور مباحــث  همــان  مســئله  مهم تریــن 

داشــت. نخواهیــم  چالشــی  هیــچ  شــود  حــل  مســئله 

آســیب هایی مثــل نداشــتن انگیــزه و حــال معنــوی شــاعر و 
یافــت هزینــه را چگونــه تحلیــل می   کنیــد؟ یــا در

یافــت  کــه می  کشــد صلــه ای در اینکــه شــاعر بــه خاطــر زحمتــی 
ــی  ــه زدگ ــد صل ــان مهــم نیســت هــر چن ــدارد و آن چن ــی ن ــد عیب کن
نــگاه  شــعر  بــه  بایــد  اهل بیــت:  شــاعر  البتــه  نیســت.  خــوب 
کار حرفــه ای، عــدم دغدغــه  حرفــه ای داشــته باشــد و الزمــه ی 
کار  بــه  کــه  اقتصــادی اســت چــون بایــد آرامــش داشــته باشــد 

بپــردازد. شــعر  حرفــه ای 

ــاری«  ــه »شــاعر درب ــد شــاعر متهــم ب ــن اتفــاق بیفت ــر ای گ ــا ا آی
نمی شــود؟ بــودن 

کلمــه بســیار زشــت اســت زیــرا شــاعر بــر اســاس باورهــای  ایــن 
بــاور داشــت  یــک حکومــت  بــه  گــر  ا و  خــودش شــعر می  گویــد 
ــی  ــه وقت ک ــت  ــت اس ــه ی آن حکوم ــد و وظیف ــعر می  گوی ــش ش برای
شــاعرش  از  بایــد  اســت  شــده  حکومــت  آن  رســانه ی  شــعر، 
اســالمی  جمهــوری  بــرای  شــاعر  فــالن  وقتــی  مثــاًل  کنــد؛  دفــاع 
کــه او مســتمرًا  کنــد  شــعر می  گویــد، حکومــت بایــد او را تشــویق 
طبــق بــاورش شــعر بگویــد. ایــن فــرق دارد باآنکــه سفارشــی شــعر 
ــد  ــعر نمی گوی ــد، ش ــاورش نباش ــق ب ــی طب ــر جای گ ــون ا ــد؛ چ بگوی
از  دفــاع  مثــل  موضوعاتــی  نمی پذیــرد.  را  احــزاب  ســفارش  و 
حــرم، شــهادت، مــا تــا آخــر ایســتاده ایم، مــا هیچ وقــت دســت بــه 
ــره نمی کنیــم، موضوعــات و شــعارهای  ک ــه نمی دهیــم و مذا بیگان
شــعر  موضوعــات  ایــن  در  شــاعری  وقتــی  اســت.  نظــام  اصلــی 

بگویــد چــرا نظــام از او دفــاع نکنــد؟!
شــعرای  بگویــد  نظــام  مثــاًل  کــه  نمی پذیــرد  مــا  جامعــه  البتــه 
کنیــد و حقــوق بدهیــد و از آن هــا بخواهیــد  حرفــه ای را شناســایی 
فقــط شــعر حرفــه ای بگوینــد؛ لــذا شــاعر بایــد بــر اســاس همــان 

ــر آنچــه  ــد و ه کنش هــای عاطفــی خــودش شــعر بگوی ــی و وا شــعر دل
نبایــد دســت  ترکیــب  ایــن  بــه  و  بــوده  اســت خــوب  بــوده  اآلن  تــا 

بزنیــم.

و  شــعر  دوران  ایــن  در  شــما  خاطــرات  و  لحظــات  بهتریــن 
اســت؟ بــوده  کــی  اهل بیــت:  شــاعری 

کــه در فضــای شــعر حضــور داشــته ام؛ چــه  تک تــک ایــن لحظــات 
به عنــوان شــاعر و چــه منتقــد شــعر، هــر لحظــه اش برایــم ارزش معنــوی 
ــه نکتــه ای در  ک ــی  ــا آن لحظات ــوده اســت ام داشــته و لذت بخــش ب
ــرق شــادی در چشــم شــاعر اهل بیــت:  ــم و ب ــورد یــک شــعر می  گوی م
ــده ام و آن  ــده می  شــود و خوشــحال اســت از اینکــه شــعرش را دی دی

کــرده ام، لحظــات خــاص، شــورانگیز و جذابــی اســت. را نقــد 

کدام یــک از اشــعار خودتــان بیش از همــه لذت می  برید؟ از 
ــعرهایم را  ــر ش کث ــت ا ــن عل ــه همی ــت ب ــان اس ــوی انس ــد معن ــعر، فرزن ش
کــه بــرای حضــرت علی اصغــر7  دوســت دارم ولــی »چهــل رباعــی« 
کــه رباعیــات  کــه در مــاه رمضــان داشــتم، ســرودم  بــر اســاس چهلــه ای 
کــرد، به طــور خــاص دوســت  پیوســته ای بــود و خیلــی هــم انتشــار پیــدا 

دارم و بــا خاطــرات خــوش ایــن شــعر زندگــی می  کنــم.

کالم آخر؟
گذشــته بــوده و اآلن  کــه از  مــا همــه در یــک مبــارزه جــدی فرهنگــی 
کــه بســیار هــم ســخت اســت. نکتــه ی مهــم  هــم ادامــه دارد هســتیم 
کــه بــرای مبــارزه بــا دشــمن همیشــه بایــد آمــاده بــود؛ هــم  ایــن اســت 
آمادگــی معنــوی و هــم آمادگــی فنــی. بــه مــا در زمــان جنــگ دو جــور 
آمادگــی یــاد می  دادنــد: هــم ارتبــاط بــا خــدا بــود و هــم آمادگــی فنــی 
گــر  و رزمــی. امــروز هــم همــان تجربــه احســاس می  شــود. مــا شــاعرها ا

داشــته  آمادگــی  بایــد  بکنیــم،  کاری  اهل بیــت:  بــرای  اســت  قــرار 
باشــیم؛ هــم آمادگــی معنــوی و هــم آمادگــی فنــی.

ــالق  ــر و درس اخ ــای منب ــند و پ ــه باش ــل مطالع ــد اه ــاعر بای ــداح و ش م
ــند؛  ــری باش ــد پامنب ــرآن، بای ــیر ق ــرآن و تفس ــای درس ق ــوند. پ ــزرگ ش ب
مثــاًل مرحــوم حســان چایچیــان بــا عالمــه امینــی هم صحبــت بــود و 
بــزرگ  تفســیر  و  اخــالق  و درس  منبــر  پــای  گــر  ا مجالســت داشــت. 

می  شــود. عوامانــه  و  بی مایــه  شــعرمان  نشــویم، 
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از چــه زمانــی مداحــی می کنیــد و چگونــه 
وارد ســلک نوکــری اهل   بیــت : شــدید؟

مداحی را از آخر دوره دبستان در سال ۱۳۳۹ در هیأت های 
کــردم. بعــد از ششــم ابتدایــی بــرای آشــنایی بــا  مذهبــی قــم شــروع 

ادبیــات عــرب وارد حــوزه علمیــه شــدم. صــرف، نحــو، معانــی، جامــع 
المقدمــات، ســیوطی و مغنــی را به پایان رســاندم؛ اما چــون به مداحی 
ــازار آمــدم و مشــغول  ــه ب ــه اســتادم ب ــه توصی ــه بیشــتری داشــتم ب عالق
ــی را  کســب وکار شــدم. در ســال 13۴۲ رســمًا مداحــی و پامنبری خوان
کــردم و قبــل از منبــر عزیزانــی ماننــد مرحــوم تربتی، محــدث زاده  شــروع 
و دیگــر عزیــزان، مشــغول نوکــری اباعبــداهلل الحســین علیه الســالم در 

می شــدم.  : اهل   بیــت  خانــه 
ــردی برایتــان  کارب ــه در حــوزه آموختیــد چــه  ک ادبیــات عــرب 
گیــری ادبیــات  داشــت و آیــا دیگــر مداحــان را هــم توصیــه بــه فرا

عــرب می کنیــد؟
بلــه دانســتن ادبیــات عــرب مثــل صــرف و نحــو بــرای مداحــی و 
نوحه   خوانــی اهمیــت زیــادی دارد؛ اینکــه مــداح بتوانــد احادیــث، 
کــه اجــرا می کنــد  کریــم، ادعیــه و ســایر مــواردی را  روایــات، آیــات قــرآن 
کالم عرب  کــه معنــای  به   طــور صحیــح بخوانــد خیلــی مهــم اســت چرا

ــر به کلــی عــوض می   شــود. ــا تغییــر یــک زیروزب گاهــی ب
معرفــی  مداحــی  در  را  اســاتیدتان  مهم   تریــن  از  تــن  چنــد 

می فرماییــد؟
درزمینــه مداحــی، از اســتاد بزرگــوار، مرحــوم حــاج مــال حســین مولــوی 

به طــور خــاص و دیگــر عزیــزان چــون اســتاد ستایشــگر بهــره بــردم.
ــغل  ــک ش ــی را ی ــا مداح ــت؛ آی ــی« چیس ــما »مداح ــر ش ازنظ

می   دانیــد؟
از  کــه  اســت  فرصتــی  بلکــه  نیســت  کار  و  شــغل  مداحــی 

برخــی  بــه  متعــال  خداونــد  جانــب 
اســت  هنــری  و  می شــود  عنایــت  افــراد 
نشــر  و   : اهل بیــت  ستایشــگری  خدمــت  در 
 : معصــوم  چهــارده  از  کــه  دیــن  مبانــی  و  معــارف 

اســت. رســیده 
کــه بــه او مــداح  مــداح بایــد چــه خصوصیاتــی داشــته باشــد 

ارزشــی و انقالبــی بگوینــد؟
بــه آنچــه خداونــد متعــال و پیامبــر و ائمــه معصومیــن :  بر عهده 
ــی یــک مــداح، مــداح ارزشــی و  کنــد. زمان گذاشــته اند، عمــل  او 
کمیل هــا و فرزدق هــا -کــه  کــه ماننــد دعبل هــا،  انقالبــی می شــود 
گذاشــته اند-  در هــر شــرایطی  کار امامــان معصــوم خــود صحــه  بــر 

مدافــع حریــم والیــت باشــد.
ــه مقــام معظــم رهبــری حفظــه اهلل  در صــورت امــکان، جمل
کــه می فرماینــد: »مداحــی فرصتــی بــرای ترویــج اســالم و 
وظیفــه اصلــی مداحــان تبییــن معــارف انقــالب اســالمی 

اســت« را تبییــن بفرماییــد.
ــت  ــی اس ــی فرصت ــد مداح ــه اهلل فرمودن ــری حفظ ــم رهب ــام معظ مق
بــرای ترویــج اســالم و تبییــن معــارف اســالمی. ایــن وظیفــه مــداح 
ــًا از  ــه قطع ک ــد  کن ــان  ــن معــارف را بی ــب شــعر ای ــه در قال ک اســت 
ســخنرانی اثرگــذاری بیشــتری در مســتمع دارد و مــا بایــد همیــن 
ــا  ــار م ــه در اختی ک ــی  ــن فرصت ــم و از ای ــه دهی ــاءاهلل ادام راه را ان ش

ــم. کنی ــه نحــو احســن اســتفاده  گذاشــته شــده اســت ب
چگونــه مخاطــب هیــأت می توانــد از رفتــار شــخصی، حــال 

خــوش و یــا خوانــدن یــک مــداح الگــو بگیــرد؟
بیــن مســتمعین  مــداح در  یــک  گفتــار شــخصی  و  رفتــار  قطعــًا 
ــراد  ــاد اف ــد در اعتق ــی می توان ــد حت ــی باش ــا منف ــت ی ــد مثب می توان

مداح تراز انقالب

ــا حــاج محمدرضــا عاصــی  ــأت ب ــه اختصاصــی ماهنامــه هی مصاحب

مــداح بااخــاص اهل بیــت : پیرامــون بایدهــا و نبایدهــای مداحــی
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باشــد. نقش آفریــن 
اینکه مداح باید بسوزد تا دیگران را بسوزاند یعنی چه؟

کــه مــداح بایــد بــا اخــالص و اعتقــاد در  نظــر حقیــر ایــن اســت 
کــه می گویــد خــود  کنــد و بــه آنچــه  گفتــار و مراثــی انجام وظیفــه 
گفتارمــان بیشــتر در  کنــد. مــردم وقتــی اخالصمــان را دیدنــد  عمــل 

آن هــا تأثیــر می گــذارد.
پیشکســوت  به عنــوان  را  شــما  قمــی  مداحــان  بیــن  در 
هســتید؟ قــم  مــداح  قدیمی تریــن  شــما  آیــا  می شناســند؛ 
بنــده  افتخــار  باعــث  کــه  هســتند  هــم  پیشکســوت تر  بنــده  از 
ستایشــگر،  حاج آقــای  ماننــد  می   باشــند،  مادحیــن  جامعــه  و 
کــه اآلن حضــور  حاج آقــا حســین معماریــان و بعضــی از عزیــزان 

نــدارم. ذهــن 
کشــور بــا چــه مشــکالتی مواجه  بــه نظــر شــما جامعــه مداحــان 

اســت و راه حــل آن را در چــه می دانیــد؟
بــرای خــود مجمعــی  و شــهری مداحــان  هــر منطقــه  امــروز در 
متفــاوت  مداحــی  شــهر چنــد جلســه  یــک  در  گاهــی  دارنــد. 
اســتاد  امــا  می کننــد  طــی  را  مداحــی  کالس  اســت.  دایــر 
کــردن شــعر نیســت؛   ندیده انــد. مداحــی تنهــا خوانــدن و تهیــه 
ــه ای  گان ــه جدا ــگاه اســتاد، خــود، مقول ــار و ن گفت ــار،  بلکــه رفت
پشــت  ایســتادن  چگونــه  نحــوه ی  مــا  بــه  اســتاد  اســت. 
و  وی خــود رســیدن  و ر بــه ســر  و  لبــاس پوشــیدن  میکروفــون، 
را می آمــوزد  کنیــم  برقــرار  ارتبــاط  بــا مخاطــب  اینکــه چگونــه 
دیگــری  راه  از  اســتاد  محضــر  در  زدن  زانــو  بــا  جــز  ایــن  و 
کــه خــود یــک  کنــد  نمی توانــد بــه مداحــان عزیــز انتقــال پیــدا 

دارد. وجــود  بخصوصــی  وش  ر و  راه 
کدامیــک از مناســبت های ســال را بــرای مداحــی بیشــتر 

دوســت داریــد؟
ارزشــمند  مــن  بــرای   : معصــوم  چهــارده  مراثــی  تمــام 
هــوای  و  حــال  فاطمیــه  ایــام  و  صفــر  و  محــرم  امــا  اســت 

دارد. دیگــری 
مخاطبــان  بــرای  را  مداحی تــان  خاطــره ی  شــیرین ترین 

کنیــد. بیــان  ماهنامــه 
از ایــن دوران طوالنــی نوکــری خانــدان عصمــت و طهــارت : 
مــن  بــرای  خاطره هــا  ایــن  از  یکــی  هســت.  فراوانــی  خاطــرات 
کــه در حــرم حضــرت  فرامــوش شــدنی نیســت! در ســال ۵۰ یــا ۵۱ بــود 
رضــا علیه الســالم در جمــع هیــأت بنــی الزهــرای قــم بــا جمعیــت 
کثیــری مقابــل پنجــره فــوالد بــرای اولیــن بــار خطبــه حضــرت ســجاد 
کــه حــدود یــک  علیه الســالم را بــا شــعر و متــن عربــی و ترجمــه - 

کشــید - خوانــدم و اذان خطبــه را هــم آقــای حــاج  ســاعت طــول 
گرفت  کــه مــورد اســتقبال خوبــی قــرار  گفتنــد  علــی خورشــیدی عزیــز 
و هــم بــرای خــودم و هــم مســتمعین تازگــی داشــت. خاطــره ایــن 

مجلــس را فرامــوش نمی کنــم.
در  شــهدا  خاطــرات  از  اســتفاده  مــورد  در  نظرتــان 
قــای  آ مداحــی  نظیــر  حماســی  مداحــی  و  روضه خوانــی 
میثــم مطیعــی در حــرم حضــرت امــام رحمة اهلل علیــه و در 

چیســت؟ حفظــه اهلل  انقــالب  رهبــر  محضــر 
شــهدا،  راه  یافتــن  ادامــه  در  مجالــس  در  شــهدا  و خاطــره  یــاد 
بســیار مؤثــر اســت. نظــرم بــه مداحــی جنــاب آقــای مطیعــی و 
رهبــری  و  امــام  خــط  تبییــن  و  وشــنگری  ر درزمینــه   ی  دیگــران 
کــه مداحــان عزیــز در مجالسشــان  مثبــت اســت و الزم می دانــم 
بپردازنــد مخصوصــًا در مواجهــه  ایــن مقولــه  بــه  تــوان  در حــد 
کــه برایــش هــزاران خــون  بــا هجمه هــای نااهــالن بــه انقالبــی 
ک و مطهــر ریختــه شــده اســت بایــد بــا ســخن یــا ترجیحــًا  پــا
عزیــز  جانبــازان  انقــالب،  شــهدای  انقــالب،  حریــم  از  شــعر، 
بــرای  قلبــی  قــوت  تــا  کــرد  دفــاع  محترمشــان  خانواده هــای  و 
کــه ان   شــاءاهلل پرچــم ایــن  ــا زمانــی  عزیــزان انقالبی مــان باشــد ت
بــه  بــا دســت مبــارک مقــام معظــم رهبــری حفظــه اهلل  انقــالب 
دســت مبــارک بقیــة اهلل االعظــم امــام زمــان عجل اهلل تعالی فرجــه 

قــرار بگیــرد.
رکــن اصلــی در هیــأت، مداحــی اســت یــا ســخنرانی؟ ازنظــر 

شــما چــه نســبتی بیــن ایــن دو برقــرار اســت؟
در رابطــه بــا ســخنرانی و مداحــی بــه نظــرم فضــای جلســه و هیــأت 
کــه باشــد«؛  کــه را خواهــد و میلــش بــه  کننــده اســت. »تــا یــار  تعییــن 
لکــن مــن بــا جلســه بــدون ســخنران و منبــری موافــق نیســتم و نقصــی 
کار  در ایــن مســئله می بینــم. ســخنران و مــداح توأمــان باهــم بایــد 
ــتر  ــیع بیش ــب تش ــارف مکت ــتن مع ــتمع و دانس ــرت مس ــا بصی ــد ت کنن

موردتوجــه قــرار بگیــرد.
چــه  کشــور  در  مداحــی  مقولــه  ارتقــای  و  رشــد  بــرای 

داریــد؟ توصیه هایــی  و  پیشــنهاد ها 
گذشــتگان و پیشکســوتان  بــرای رشــد و ارتقــای مداحــی بایــد بــه 
کــرد و همچنیــن بیانــات ارزشــمند مقــام معظــم رهبــری  رجــوع 
کــه در ایــن ســال های متمــادی داشــتند،  حفظــه اهلل را بــا مادحیــن 
مــرور نمــود و جامعــه عمــل پوشــاند تــا بســیاری از مشــکالت و 
کــه هرســال فرمایشــات  معضــالت در ایــن زمینــه حــل شــود؛ چرا
ایــن  اســت.  راهگشــاتر  مشــکالت  حــل  بــرای  و  بروزتــر  ایشــان 

وظیفــه ی حقیــر و همــه مداحــان عزیــز اســت.
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در بخــش شــعر ایــن شــماره از ماهنامــه هیــأت نیــز مطلــع ســخن 
ــه اهلل  ــه ای حفظ ــام خامن ــای ام ــی از رهنموده ــی نوران ــا بیان را ب
مــورد  لــه در  کنیــم. معظــم  مــی  آغــاز  دربــاره شــعر و شــاعری 
مداحــان  از  کثیــری  جمــع  دیــدار  در  خــوب  شــعر  انتخــاب 

فرمودنــد:  : اهل بیــت 
کــه   بحمــداهلل  امــروز مــا خواننــدگان  خــوب  داریــم . خــدا را شــکر 
صاحــب  فکــر و صاحــب  نظــر سیاســی  و صاحــب  انگیــزه  زیــاد 
که  در بعضی  از مناســبتها  اســت  و در اشــعار و خواندنهای  شــما 
ــی   ــًا چیزهــای  خوب ــم ، واقع آنهــا را می شــنویم  و مشــاهده  می کنی
کــه  نســبت  بــه  شــعر ســختگیری   کنیــد  پیــدا می شــود؛ امــا توجــه  
یعنــی   بشــود.  انجــام   ادبــی   بایــد در مجامــع   کار  ایــن   کنیــد. 
ــوب   ــت  خ ــن  اس ــروده اید و ممک ــان  س ــه  خودت ک ــعری   ــن  ش همی
مجمــع   یــك   در  را  آن   ـ  نمی کنــم   کلــی   قضــاوت   ـ  باشــد  هــم  
کنــد  کــه  آن  شــعر را نقــد  کســی   ادبــی ، وســط بگذاریــد و بــه  هــر 
و اشــکال  بجایــی  بــر ایــن  شــعر وارد نمایــد، جایــزه  بدهیــد تــا 

کــه  دیگــران  دارنــد و یــا از اشــعار  قــوی  بشــود. یــا از اشــعار خوبــی  
گونــه  ســطح   کنیــد ایــن   کنیــد. ســعی   خــوب  خودتــان  اســتفاده  

ــد.68/10/28 ــاال بیاوری ــعرها را ب ش
کیــد و توصیــه رهبــر بزرگــوار انقــالب در مــورد  بــا توجــه بــه تأ
گزینــش و معرفــی اشــعار فاطمــی  انتخــاب شــعر خــوب، زحمــت 
ایــن شــماره را بــه عهــده شــاعر برتــر و چهــره نــام آشــنای شــعر 
گذاردیــم و ایشــان  کشــورمان آقــای ســید مهــدی حســینی  آیینــی 
کشــورمان  هــم از بیــن اشــعار پرمغــز و حرفــه ای شــعرای ارزشــی 
کــه از  کردنــد  اشــعار زیــر را انتخــاب و بــرای ماهنامــه ارســال 
گزینــش تخصصــی ایــن اشــعار  حســن ذائقــه و ســلیقه ایشــان در 
صمیمانــه سپاســگزاریم. ضمنــًا جهــت اســتحضار مخاطبیــن 
ماهنامــه،  ســردبیر  کیــد  تأ علیرغــم  حســینی  اســتاد  گرامــی، 
تواضــع و اخــالق بــه خــرج دادنــد و هیچ یــک از ســروده های 
خودشــان را معرفــی نکــرده و ســروده های فاطمــی دیگــر شــعرای 

ــد. کردن ــش  گزین ــور را  کش ــی  آیین

خانۀ سادگی ست خانۀ او
گلین و نان جوین خشت های 

سفره دار خالیق است اما
نیست در خانه سفره اش رنگین

چون پدر رفت و منقطع شد وحی
ئک را همدمش ساخت حق، مال

همچو مریم شنید در محراب
نغمۀ »ُاقِنتی لرّبِک« را
در عبادت سرآمد ُاّمت

شرح عشقش فراتر از عقل است
گر ز وصف آن خواهی شمه ای 

َمت« نقل است »َقَدَماها َتَوّرَ
کبودی بود در قدم هایش آن 

تا نشان از عبادتش باشد
کبود بود ای وای بازویش هم 

که نشانی ز غربتش باشد
حرف های نگفته ای داری

دردهای نهفته ای داری
گریه ام امشب زیر باران 

زخم های شکفته ای داری

باورم نیست در برابر من
کفن، زهراست گل مانده در  این 

باورم نیست پیش چشمانم
جسم بی جاِن جاِن من زهراست

هست صبر جمیل حیدر هم
کم در فراق جمال زهرا 

که صبر خداست آید از مرتضی 
 َصبری« از این غم

َ
نالۀ »َقّل

لیلة الدفِن »لیلة القدر« است
شب معراج لیلة السرا

گشته خاموش »کوکب دّری«
ک زهرۀ زهرا خفته در خا

صاحب »ما سئلُتُکم من أجر«!
کردند خوب اجر تو را ادا 

خودت از دخترت بپرس و ببین
کردند ُامتت بعد تو چه ها 

گرچه بود شگفت کردم ا صبر 
از دل داغدار، این همه صبر

گر چه بود شگفت کردم ا صبر 
از من و ذوالفقار این همه صبر

که از مدحش کیست؟ آن  فاطمه 
ناتوانند عالم و آدم

کام کام این زبان در  مانده نا
شرمسار و سیاه نامه قلم

کفو حیدر شدی وگرنه نبود
کفو او در این دنیا احدی 

آمدی تا فقط خدا باشد
کفوا« مالک »لم یکن له 

کمال در تمام صفات حسن و 
آینه دار مرتضی زهراست

که خطبۀ فدکش بنگر اینک 
کفو نهج البالغۀ موالست

خطبه ای سطر سطر آن توحید
کالم اهلل خطبه ای تالی 

اولین سطر خطبه اش آه است
آخرین سطر آن هم آه است آه

گویم من؟ از سخایش سخن چه 
در نیابد سخن سخایش را

که خود بپرسید از من نگویم 
سورۀ »هل أتی« عطایش را

محمدمهدی سیار



50

در آیه های نور، مستور است زهرا
نوٌر علی نوٌر علی نور است زهرا
باالتر از شأن امامت رتبۀ اوست
یادآور نطق محمد خطبۀ اوست
سرفصل آن، محکم ترین فصل الخطاب است
هر سطر آن، تفسیری از ام الکتاب است
اهلل را با َمّدِ آه خود مدد داد
توحید را با خطبه اش عمر ابد داد
تیغ بیانش ذوالفقار فتح دین است
اّنا فتحنای امیرالمؤمنین است...
باید همه از سیرتش الگو بگیریم
درس حیات طیبه از او بگیریم...
گل! ای معنی »َالَمرأُة َریحانه« ای 
ل« َبّعُ گفتی »َجهاُد الَمرأِة ُحسُن الّتَ
کعبۀ عشق و عفاف است چادرنمازت 
گرم طواف است هفت آسمان دور سرت 
کردی »َالجار ُثم الّدار« را تفسیر 
کردی... نور دعایت را چه عالمگیر 
»والفجر« با زهرا »لیاٍل عشر« داریم
»والشمس« با خورشید، حشر و نشر داریم
در سایه اش آیات فتح و نصر با ماست
»والعصر« الطاف ولِی عصر با ماست
ما انقالبی بر مدار نور داریم
فجرآفرینیم، انفجار نور داریم
ُام ابیها مادر صلح و قیام است
کثیر او امام است... یک جلوه از خیر 
این ملت از شور حسینی برنگردد
گام از راه خمینی برنگردد... یک 
گرچه بلند و پست داریم در راهمان 
کی بن بست داریم؟ وقتی علی داریم 
ما بر فراز قله های اقتداریم
کوهی استواریم گردباد فتنه  در 
کبوس است این سرزمین را آسمان ها خا

این ُملک، زیر پرچم شمس الشموس است
ما شاهدان مشهد والفجر هشتیم

گام از خط مقدم برنگشتیم... یک 
ما با شهادت »افضل االعمال« داریم
تا »مطلع الفجِر« فرج چشم انتظاریم

»در خاطرم شد زنده یاد فاطمیون«
کنون... جاى شهیدان حرم خالی ست ا

در راه حق از معبر دنیا پریدند
»با رمز یا زهرا حماسه آفریدند«

کشور سپاه قدس داریم وقتی در این 
که چشمی هم به راه قدس داریم یعنی 

کفر با اسالم شام است امروز مرز 
که دیگر مهلت صهیون تمام است یعنی 
که داعش را چنین درهم شکستیم حاال 

کفر بستیم در منطقه راه نفوذ 
ما وارثان فتح خیبر بی قراریم

امروز شوق محو اسرائیل داریم
از »جاء نصراهلل و الفتح« است پیدا

کاَن َزُهوقا«  الباطَل 
َ

»جاء الحق... ِاّن
برخیز »ُسبحان اّلذی َاسری« بخوانیم
مدح علی تا مسجداالقصی بخوانیم

کشور والیت حکم فرماست وقتی در این 
این ملک، جمهوری اسالمی زهراست

کشور ماست کثیرش  در سایه خیر 
چون یک علی از نسل زهرا رهبر ماست
زهرا به قرآن و علی جان داد و جان داد

راه حمایت از والیت را نشان داد...
کوتاه آمد؟ کی در مصاف ظالمان 

گرها راه آمد؟ کجا با فتنه  زهرا 
نگذاشت موالیش علی تنها بماند

که حق برپا بماند افتاد از پا تا 
عزمش میان آن در و دیوار نشکست

دستش شکست و عهد او با یار نشکست

ل سیدمحمدرضا یعقوبی آ

کار می کردی کنار فضه صمیمانه 
کردن خود افتخار می کردی کار  به 
و میوه های بهشتی به پایت افتادند
که هوای انار می کردی همان شبی 

که بعد پدر دلیل خندۀ حیدر! چه شد 
گریۀ بی اختیار می کردی؟ مدام 

خودت به دست خودت دانه های اشکت را
سر مزار عمو ماندگار می کردی

که مهرت را چه شد محبت همسایه ها؟ 
چه مادرانه به آن ها نثار می کردی...

و شقشقیه به نهج البالغه رو آورد
که پشت به این روزگار می کردی شبی 

چقدر خانه مرتب شد آن شب آخر
گر مریض نبودی چکار می کردی؟ ا

عاطفه جوشقانیان 
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ای شکوهت فراتر از باور
ک ای مقامت فراتر از ادرا
وصف تو درک »لیلة القدر« است
ک« فهم ما از تبار »ما ادرا
کوثری،   بی کرانه دریایی
کلمات ما و ظرف حقیر این 
باید از تو نوشت با آیات
باید از تو سرود با صلوات
آیه در آیه وصف تو جاری ست
»فتلّقی...«، »مباهله«، »کوثر«
در دل »انما یرید اهلل...«
در »فصل لربک و انحر«
از بهشت آمدی به هیأت نور
عطر سیبت وزید در هستی
گِل... نه، تو نوبهاِر... نه تو 
تو بهشت دل پدر هستی
پدر و مادرم فدای شما
کرده ای برای پدر مادری 
کور چشم بد دور، چشم شیطان 
دست تو بود و بوسه های پدر
از بهشت آمدی و روشن شد
سرنوشت دل علی با تو
کم بود در تمام جهان بی تو 
نیمۀ دیگرش ولی با تو...
وصف ذات تو و صفات علی
وصف آیینه است و آیینه
غربت و خندۀ تو و دل او
گرد و دست و آیینه قصۀ 
خانه می شد بهشتی از احساس
گل افشانِی بهارِی تو با 

عاطفه با تمام دل می زد
بوسه بر دست خانه داری تو

خانه از زرق و برق خالی بود
از صفا، عاشقی، محبت، ُپر
کلیددار بهشت داشتی، ای 

پینه بر دست، وصله بر چادر
از بهشت آمدی و آوردی

یازده سورۀ بهشتی را
مصحِف سرنوشت خود دیدیم

که می نوشتی را سوره هایی 
نسل تو نوِح با شکوِه نجات

نسل تو خضِر آسمانِی راه
جلوه ای از دم تو را دیدیم
در مسیحی به نام روح اهلل
روز مادر شده دلم با شوق

پر زده در هوای تو مادر
منم و وسعت بهشت خدا

ک پای تو مادر منم و خا
که بنشینم آرزو دارم این 

لحظه ای در جوار تو اما...
که بگذارم آرزو دارم این 

گل بر مزار تو اما... شاخه 
آه در حسرت زیارت تو

دل ما آشنای دلتنگی ست
کریمۀ تو حرم دختر 

شاهد لحظه های دلتنگی ست
روز مادر شده به محضر تو

کلمات آمدم پا به پای این 
هدیۀ من برای تو اشک است

هدیۀ من برای تو صلوات

سیدمحمدجواد شرافت

گر پر از غم و رنج و بال شود دنیا ا
مؤمن امیدوار به فضل خدا شود

که خوانده ایم کتاب خدا را  ما مؤمنان 
که خوانده ایم آیات سورۀ شعرا را 
کناِر آب وقتی رسید اّمت موسی 

وز پشت سر جماعت فرعون با شتاب
مأیوس و ناامید و پر از غصه و َتَعب

گشوده لب: هر یک به اعتراض به موسی 
کای از َبِر خدا شده ما را تو رهنمون

فرعون یافت سیطره، ِاّنا َلُمدَرکون
موسی ولی به فضِل و به رحمت امید داشت

در عین ناامیدی اّمت، امید داشت
گاه حق به یاری یاران خود شتافت نا

دریا برای اّمت موسی ز هم شکافت
ک؟! آری! ز مکر و خدعۀ اهل جهان چه با

ک؟! موسی امام ماست، ز فرعونیان چه با
خوش بین به راِه روشن و فردای خود شویم

در این مسیر، پیرو موسای خود شویم

***
کن از تو مبادا جدا شویم مادر دعا 

چون تو همیشه سالک راه خدا شویم
کنیم و بس جان را فدای راه پیمبر 

کنیم و بس چون تو همیشه یاری رهبر 
کنیم کرده ایم به همت وفا  که  عهدی 

کنیم در قدس ما نماز جماعت به پا 

جواد محمدزمانی
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دارد دل و دین می برد از شهر شمیمی
افتاده نخ چادر او دست نسیمی

که شنیدم تسبیح دلم پاره شد آن دم 
با دست خودش داده اناری به یتیمی

حتی اثر وضعی تسبیح و دعا را
کریمی! بخشیده به همسایه، چه قرآن 

در خانۀ زهرا همه معراج نشینند
گلیمی که به جز چادر او نیست  آنجا 

که شنیدم کاش در این بیت بسوزم  ای 
می سوخت حریم دل موال، چه حریمی!

آتش مزن آتش، در و دیوار دلش را
جز فاطمه در قلب علی نیست مقیمی

::حاال نکند پنجره را وا بگذاریم
پرپر شود آن اللۀ زخمی به نسیمی

کیستی ای هر چه در هستی طفیل هست تو
کلید آسمان ها و زمین در دست تو ای 
گل های مریم! مادر یاس سپید! مادر 

مادر هر چه عدالت، مادر هر چه شهید
گل رنگ و بو گل بود، تو دادی به این  خود علی7 

کوثر تو بودی، سوره ی الشمس او سوره ی 
عطر زهرا3 باز پیچیده است در جان همه

مثل عطر یا محمد9، یا علی7، یا فاطمه3
ای نبی را همچو مادر، ای علی را همچو یار
خطبه ای دیگر بخوان تا پر بگیرد ذوالفقار

کند خطبه ای تا حیدر از آن شقشقیه سر 
کند هر زمان یاد از تو و اندوه پیغمبر 

کند که زینب3 شام را محشر  خطبه ای دیگر 
کند تا حسین بی سرت بر نیزه قرآن سر 

ای عطش نوشان بزم ظهر عاشورا، سالم!
بچه های انتقام سیلی زهرا، سالم!

که ربانی شدید با شمایم، باده نوشانی 
در سماعی سوختید و در خدا فانی شدید

کنید گردانی  این زمان در جمع ما آیینه 
کنید با چراغ خون، شب ما را چراغانی 
عطر زهرا باز پیچیده است در جان همه

مثل عطر یا محمد9، یا علی7، یا فاطمه3

پرواز آسمانی او را َملک نداشت
که در اطاعت خورشید شک نداشت ماهی 
سنگش زدند و دست ز افشای شب َنُشست

آن نور ناب واهمه ای از محک نداشت
مهتاب زیر سیلی شب بود و آفتاب

کمک نداشت حتی دو دست باز برای 
این بود دستمزد رسالت؟ زمینیان!

ای خلق خیره! دست محمد نمک نداشت؟
کردید؟ مردمان که چه  می پرسد از شما 

گلدان یاس باغچٔه من تَرک نداشت
خورشید و ماه را به زمینی فروختند

ک تیرٔه یثرب فدک نداشت کاش خا ای 

که رزق خلق را می داد شد صحبت از دستی 
کجا شد حرف از بانو به نیکی یاد شد... هر 

کرد گلوبندش اسیر آزاد  که جای خود،  او 
ُحر هم از یمن ادب بر نام او آزاد شد...

معنی نازک برای روضه اش آورده ام
وقت پروازش پرستویی اسیر باد شد

گوی شب همسایه بود با پر زخمی دعا
دست او روزی رسان خانۀ صیاد شد

گرفته زود حاجت می دهد این در آتش 
گرفته پنجره فوالد شد این در آتش 

روضۀ مظلومه بعد از رفتنش مکشوفه شد
کوچه صورت مقداد شد... تا مصیبت خوان 

سیدحمیدرضا برقعی

علیرضا قزوه

امید مهدی نژاد

محسن حنیفی 
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نــوادگان حــاج مالمحســن، از شــخصیت های 
کــه توســط  علمــی و دینــی منطقــه می باشــد 
نفــر  هفــت  رســید.  شــهادت  بــه  روس هــا 
بــا  مبــارزه  در  هــم  مــادری اش  اجــداد  از 
کــه آرامــگاه همگــی  بیگانــگان شــهید شــدند 

اســت. آذرشــهر  حســنلوی  مســجد  در 
کودکــی در حالــی  کــه یــک ســال  او در دوران 
و نیــم بیشــتر نداشــت پــدرش را از دســت داد 
ــر ســیمای معصومــش نشســت  گــرد یتیمــی ب و 
کامــاًل معنــوی و بــا  و پــس  از آن در فضایــی 
محبــت  و  والیــت  عاشــق  مــادری  تربیــت 
ســبب  بــه  یافــت.  رشــد  زهــرا3  حضــرت 
فقــر و مشــکالت اقتصــادی ناشــی از فقــدان 
کودکــی )6-7 ســالگی(  ــدر از همــان دوران  پ
بــرای  خواهــر  و  بــرادر  همپــای  شــد،  مجبــور 
در  کار  ســختی  زندگــی،  هزینه هــای  تأمیــن 

کنــد. کارگــری را تجربــه  مزرعــه و 
ــه شــد  حســین پــس  از اینکــه وارد حــوزه علمی
روحانــی  خانــواده  بــا  تحصیــل  دوران  در 
مجاهــد آیــت اهلل میرزاعلــی مقدســی تبریــزی از 
گاه دوران، آشــنا می شــود.  علمــای بصیــر و آ
عالقــه شــخص میرزاعلــی و شــناخت ایشــان 
باطنــی شــیخ  و طهــارت  از ســالمت روحــی 
کــه خــود، ازدواج  حســین غفــاری باعــث شــد 
بــا دختــرش را بــه او پیشــنهاد دهــد. حســین 

ی ک ص ــد  در  شــ ی ع ه   روح ان ی ــت   »شــ ه دای  
رب ان ــی   ع ل ــی   ت أل ی ــف   اخ ی ــر«  ســ ال ه  
1364؛  مکتب الحســین7،  خ ل خ ال ــی ، 
هنــری،  هــادی غفــاری«، حــوزه  »خاطــرات 
ســازمان تبلیغــات اســالمی، 1374؛ »هفتمیــن 
ن شــ ر  ب ای رام ــی ،  م ح م درض ــا  نوشــته  ن ف ــر« 
ح ــاج   آی ت ال ل ــه   »شــ ه ی د  1379؛  شــ اه د، 
اســناد  روایــت  بــه  غ ف ــاری  ح ســ ی ن   شــ ی خ  
ت اری خ ــي،  اســ ن اد  ب ررســ ی   م رک ــز  ســاواك«، 
اب وال ف ض ــل   نوشــته  م ل ک ــوت«  »م ســ اف ر  1381؛ 
اســ الم ی،  ان ق ــالب   اســ ن اد  م رک ــز  چ ی ت ســ از، 
۱۳۸۲؛ »شــهید غفــاري« نوشــته اصغــر فکــور، 
انتشــارات مدرســه، 1384؛ »بوســه  بــر دار« اثــر 
 1386 مهــر،  ســوره  مرادي نیــا،  محمد جــواد 
ــات  ــه جماع ــار ائم ــه و آث ــاب »زندگي نام کت و 
مرکــز  کاربــردي  تحقیقــات  گــروه  شــهید«، 
رســیدگي بــه امــور مســاجد، انتشــارات ثقلیــن، 

.1386
1. سیره فردی و خانوادگی

در تابســتان ســال 1293 شمســی نــوزادی در 
نــام  بــه  کشــاورزی زحمتکــش  خانــه محقــر 
حــاج عبــاس در آذرشــهر تبریــز پــا بــه عرصــه 
ــل ارادت عمیقــی  ــه دلی ــدرش ب ــی نهــاد. پ گیت
سیدالشــهدا7  حضــرت  ســاحت  بــه  کــه 
از  حســین  نهــاد.  نــام  حســین  را  او  داشــت، 

ــوار،  ــخصیتی بزرگ ــاری ش ــین غف ــت اهلل حس آی
ک و عالمــی پرهیــزگار بــود. او  مبــارزی بی بــا
ــاع  ــیر دف ــه در مس ک ــود  ــه آفرین ب ــردی حماس م
از اســتقالل و عــزت ملــت غیــور ایــران تحــت 
زندان هــای  در  شــکنجه ها  شــدیدترین 
قــوي  روحیــه  بــا  گرفــت. وی  قــرار  ک  ســاوا
در بازجویی هــای انجام شــده عمــاًل مأمــوران 
کام می گذاشــت  را در نیــل بــه اهدافشــان نــا
و همــواره در تمامــی بازجویی هــا و نوشــته ها 
بارهــا  و  می کــرد  یــاد  عظمــت  بــا  امــام  از 
او  هرگــز  بســیار،  شــکنجه های  و  دســتگیری 
کــه در آن محکــم و اســتوار قــدم  را از راهــی 
نهــاده بــود بازنداشــت. او عمــری را در مبــارزه 
گذرانــد و  بــر ضــد رژیــم ستم شــاهی پهلــوی 
ســرانجام در اثــر مبــارزه بــا اســتعمار آمریــکا و 
ــه  ــوی ب ــم پهل ــدان رژی ــوی، در زن اســتبداد پهل

درجــه ی رفیــع شــهادت نائــل آمــد.
پــس از شــهادت آیــت اهلل غفــاری، پیرامــون 
مجاهــد  روحانــی  ایــن  زندگــی  و  ســیره 
کــه  درآمــد  تحریــر  رشــته  بــه  متعــددی  آثــار 
عالقه منــدان بــرای مطالعــه بیشــتر می تواننــد 
کــه عبارت انــد از:  کننــد  بــه ایــن آثــار مراجعــه 
روح ان ی ــت   م ب ــارزه   ســ ال   »ی ک ص ــد  کتــاب 
ع ق ی ق ــی   عبدالرحیــم  نوشــته  م ت رق ــی« 
اســالم؛  نویــد  نشــر  دفتــر  ب خ ش ای شــ ی ، 

پرواز
ک از سیاهچال ساوا

شــهید  مجاهــد  نورانــی  ســیره  در  ســیری 
غفــاری حســین  شــیخ  آیــت اهَّلل 
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همچنیــن  و  داشــت  شــرکت  علمــا،  عمومــي 
الیحــه  تصویــب  علیــه  را  ســخنرانی هایی 
کــرد.  ایــراد  والیتــي  و  ایالتــي  انجمن هــاي 
انقــالب  اینکــه در تحریــم  بــر  ایشــان عــالوه 
تهــران  علمــاي  ســایر  بــا  همــراه  ســفید 
از  پــس  کردنــد،  صــادر  را  اعالمیه هایــی 
وقایــع مدرســه فیضیــه قــم و مدرســه طالبیــه 
تبریــز در فروردیــن ســال 1342 ســخنرانی های 
ایــراد  الهــادي  مســجد  در  را  شــدیداللحنی 
نمــود. مأمــوران انتظامــی بعضــًا در جلســات 
ســخنرانی او حاضــر می شــدند تــا شــاید او را از 
ایــن طریــق مرعــوب ســازند امــا ایشــان بــا آن هــا 
همیــن  دنبــال  بــه  می کــرد.  برخــورد  شــدیدًا 
پــس از  فعالیت هــا در دی مــاه 1343 دو روز 
گرانه اش در مســجد  ســخنراني  پرشــور و افشــا
شــهرباني  مأمــوران  توســط  خاتم االوصیــا، 

شــد. زندانــي  و  دســتگیر 
4. سیره مردمی و اجتماعی

و  خیــرات  منشــأ  غفــاری  آیــت اهلل  شــهید 
نورانــی  بســیاری در دوران حیــات  خدمــات 
شــهرهای  در  کــه  مدتــی  در  او  بــود.  خویــش 
داشــت  ســکونت  تهــران  و  قــم  آذرشــهر، 
اقدامــات اجتماعــی فراوان و مفیــدی را از خود 
کــه از آن جملــه می تــوان  گذاشــت  بــه یــادگار 
بــه سرکشــی و رســیدگی بــه فقــرا و محرومیــن و 
تکمیــل  و  احــداث  همچنیــن  و  مســتضعفین 
شــیخ  و  الهــادی  خاتم االوصیــا،  مســاجد 
فضــل اهلل نــوری در تهــران و همچنیــن فعالیــت 
ــز  ــه مرک ــه ب ک ــاغ »شــارق«  ــی ب در جهــت تعطیل
ــود، اشــاره  ــل شــده ب فســق و فجــور اشــرار تبدی
حــوزه  در  کــه  ســالی   11 از  بعــد  ایشــان  کــرد. 
علمیــه قــم اقامــت داشــت در ســال  1334 بــه 
تهــران آمــد و در مســجد الهــادی فعالیت هــای 

اجتماعــی و مذهبــی خــود را بنــا نهــاد.
و  صادقانــه  خدمــات  حاصــل  امــروز 
را  واالمقــام  شــهید  آن  خالصانــه  تالش هــای 
می تــوان در شــکوه و عظمــت بنــای مســجد 
بــزرگ شــیخ فضــل اهلل نــوری و حــوزه علمیــه 
نظــاره  بــه  تهــران  خاتم االوصیــای  مســجد  و 
ــه در روزگاری  ک نشســت. دو مــکان مقدســی 
رژیــم  حملــه  و  هجــوم  مرکــز  دور،  نه چنــدان 
فعــاالن  پناهــگاه  و  پایــگاه  و  ستم شــاهی 
انقالبــی و مــأوای مظلومــان و نیازمنــدان بــود.

5. سیره عبادی و اخالقی
محــال بــود نمــاز شــبش تــرک شــود، حتــی در 
پــای  و  بــا دســت  زنــدان  شــب های ســخت 

ــود.  ــتفاده ب ــیار قابل اس ــی، بس ــح و انقالب صری
ایــن شــهید بزرگــوار بعدهــا حتــی در زنــدان هــم 
از فعالیت هــای علمــي و تبلیغــي خــود فروگــذار 
ــادی را صــرف  نکــرد و هــرروز ســاعت های زی
مطالعــه و آموختــن قــرآن، نهج البالغــه، فقــه و 

ــرد. ــود می ک ــلولی خ ــرادران هم س ــه ب ــخ ب تاری
3. سیره فرهنگی و تبلیغی

و  فرهنگــی  فعالیت هــای  عمده تریــن 
ســال های  در  غفــاری  آیــت اهلل  اجتماعــی 
قبــل از 1341 در قالــب تبلیــغ، ارشــاد دینــی و 
کشــور  گاه ســازی مــردم در نقــاط مختلــف  آ
فرصتــی  هیــچ  از  اســالم  تبلیــغ  راه  در  و  بــود 
زحمتــی  و  تــالش  هیــچ  از  و  نمی کــرد  دریــغ 
دروس  تعطیلــی  زمــان  در  او  نبــود.  فروگــذار 
حــوزه در ماه هــای محــرم و صفــر و همچنیــن 
دیگــر ایــام تعطیلــی بــرای تبلیــغ و ارشــاد مــردم 
ماننــد  کشــور؛  غــرب  شــمال  روســتاهای  بــه 
کــو و ارومیــه  روســتاهای شــهرهای خــوی، ما
مســائل  بــا  را  آنجــا  مــردم  و  می کــرد  هجــرت 
دینــی، معنــوی و سیاســی آشــنا می نمــود. وی 
در ســخنرانی های خــود بــا تبییــن ســیره امامــان 
بــا دســتگاه های  آن هــا  مبــارزات  و  معصــوم: 
اربابــان  بــه افشــای ســتم های  ظلــم و ســتم، 
و خان هــا بــه مــردم محــروم و مظلــوم روســتا 
آنــان  ظلم هــای  بــه  را  مــردم  و  می پرداخــت 

می نمــود. گاه  آ
در یــک ســفر تبلیغــی در مــاه مبــارک رمضــان 
ــه دورافتاده تریــن روســتاهای آذربایجــان  کــه ب
کــه  خانقاهــی  خاطــر  بــه  بــود،  رفتــه  غربــی 
جمــع  آنجــا  در  پســت  افــراد  و  پولــداران 
بــا  کننــد،  تعطیــل  را  مســجد  تــا  می شــدند 
بــا  و  شــد  درگیــر  منطقــه  شــهردار  و  فرمانــدار 

برخاســت. مقابلــه  بــه  آن هــا 
هــرگاه  نیــز  قــم  در  طــول تحصیــل  بعدهــا در 
شــهرهای  و  روســتاها  بــه  می یافــت  فرصتــی 
بــا  پیگیــر  مبــارزات  بــه  و  می رفــت  اطــراف 
غنــی  فرهنــگ  اشــاعه  همچنیــن  و  اســتبداد 
اذهــان  بدین صــورت  و  می پرداخــت  اســالم 
نیرنگ هــای  غبــار  از  را  روســتاییان  ک  پــا
رژیــم مســتبد شــاه مــی زدود. مجالــس وعــظ 
داشــت  دیگــر  او، حال وهوایــی  ســخنرانی  و 
جامعــه،  مختلــف  طبقــات  از  بســیاری  و 
مخصوصــًا روشــنفکران مذهبــی، دانشــجویان 
و طــالب جــوان دورش حلقــه می زدنــد و از 

می بردنــد. بهره هــا  نافــذش  مباحــث 
نهضــت  جریــان  در   1342 ســال  در 

غفــاری زندگــی خــود را بــا جهیزیــه ســاده و 
محقــر  زیرزمیــن  یــک  در  همســرش  مختصــر 
فقیرنشــین  محــالت  از  یکــی  در  اســتیجاری 
ــان  ــا پای ــد و ت ــه( آغــاز می کن ــاغ پنب ــم )ب شــهر ق
تمامــی  زندگــی،  ســبک  ســاده ترین  بــا  عمــر 
زندگــی  و  معرفــت  علــم،  عالــی  درجــات 
دلیــل  بــه  می گذرانــد.  را  خــود  مبارزاتــی 
و  حرکــت  بــه  قــادر  کــه  همســرش  بیمــاری 
کارهــای خانــه  نبــود، او خــودش  کــردن  کار 
هــم  درس  آن  کنــار  در  و  مــی داد  انجــام  را 

نــد. می خوا
2. سیره علمی و حوزوی

کســب علــم عالقــه  کودکــی بــه  وی از همــان 
تــالش  زمینــه  ایــن  در  و  داد  نشــان  زیــادی 
دروس  مقدمــات  داشــت.  مبــذول  بســیاری 
شــیخ  حــاج  از  )آذرشــهر(  زادگاهــش  در  را 
ــت  گرف ــی فرا ــن منطق ــرزا محمدحس ــی و می عل
نــزد  را  انصــاری  شــیخ  مکاســب  و  رســائل  و 
دایــی اش حجت االســالم حــاج ســید محســن 
کــرد. در تمــام ایــن مــدت،  میرغفــاری آغــاز 
کار مشــغول بــود و نصــف  نصــف روز را بــه 
روز را بــه تحصیــل علــم و دانــش می گذرانــد. 
در  و  شــد  تبریــز  علمیــه  حــوزه  وارد  ســپس 
برجســتگی  چنــان  حــوزوی  علــوم  گیــری  فرا
و  اســتادان  زبانــزد  کــه  داد  نشــان  خــود  از 
کنــون در ســن 30 ســالگی  همدرســانش شــد. ا
بــرای تکمیــل تحصیــالت علمــی اش در ســال 
علمیــه  حــوزه  راهــی  تــا  شــد  مصمــم   1323
جــوار  در  ســال   11 مــدت  پــس  شــود.  قــم 
بــارگاه حضــرت فاطمــه معصومــه3 رحــل 
اقامــت افکنــد و در فقــه و اصــول و مراحــل 
عالــی از محضــر علمــای بزرگــی چــون آیــات 
محمدتقــی  ســید  بروجــردی*،  عظــام 
حجــت  قمــی*،  فیــض  خوانســاری*، 
عالمــه  مرعشــی*،  نجفــی  کوه کمــره ای*، 
طباطبایــی* و امــام خمینــی* بهــره  بــرد.

 )1323 )ســال  طلبگــی  اوایــل  همــان  از  او 
هم زمــان بــا تحصیــل علــوم دینــی، در »مکتــب 
کتاب-هایــی  زینبیــه« آذرشــهر، بــه تدریــس 
عباســی،  جامــع  ابواب الجنــان،  همچــون 
کتــب فقهــی، اخالقــی و قــرآن نیــز پرداخــت. 
پــس از عزیمــت بــه حــوزه علمیــه قــم و بعدهــا 
در مســاجد الهــادی و خاتم االوصیــای تهــران 
گردان زیــادی از شــمع وجــود ایشــان فیــض  شــا
گــرم درس آیــت اهلل  بردنــد. محافــل صمیمــی و 
غفــاری بــا بحث هــای شــیوا و صحبت هــای 
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مجــروح و تــن تــب دار بــا زحمــت زیــاد وضــو می گرفــت و نمــاز شــب 
را بــا حالتــی خــاص اقامــه می کــرد. او همــواره بــه راز و نیــاز شــبانه 
بــا هیــچ مطاعــی مقابلــه  را  نیمه شــب  عشــق می ورزیــد و خلــوت 
گفتگــو بــا معبــودش  نمی کــرد و بــا احســاس عطــش در دل شــب بــه 
می پرداخــت و درون را بــا آینــه صداقــت و بی رنگــی می آراســت.
آیــت اهلل  شــهید  اخالقــی  شــخصیت  ویژگی هــای  از  دیگــر  یکــی 
فکــری  تحلیل هــای  نه تنهــا  بــود.  تقوایــش  و  خلــوص  غفــاری، 
کــه تاروپــود وجــودش بــا ایــن  خاصــی در بــاب اخــالص داشــت 
خصوصیــت تنیــده شــده بــود. همیــن حالــت بــه او صفــا و نورانیتــی 
ویــژه بخشــیده و تزکیــه درون، از او شــخصیتی محبــوب بــرای خاص 
کــه مــردم بــه او عشــق می ورزیدنــد  و عــام ســاخته بــود؛ به گونــه ای 
ک  ســاوا زنــدان  در  بــا جــان ودل می پذیرفتنــد.  را  ســخنان وی  و 
هم ســلولی هایش از وجــود پربرکــت و صفــای باطنــش، ایســتادگی 
کالم و  و اســتقامت می آموختنــد و ضعیفــان و مظلومــان از صداقــت 

دســتان پرمحبتــش، امیــد، نیــرو و جــان تــازه می گرفتنــد.
حقیقتــًا ایشــان اســطوره ایمــان و جلــوه ای از مردانگــی و شــرف بــود. 
کــش تألــؤ داشــت و در  نــور عشــق و ایمــان بــه خــدا در چهــره تابنا
کــی مــوج مــی زد. حــاالت عبــادت و راز و نیــاز شــبانه اش، خلــوص و پا

6. سیره سیاسی و انقالبی
ایــام حیــات مبــارک شــهید آیــت اهلل غفــاری مقــارن بــا دوران پررنــج 

و محنــت حکومــت پهلــوی بــود. 
نابســامان  اوضــاع  مشــاهده  بــا 
جامعــه، ترغیــب و تشــویق مــردم 
کشــف حجــاب،  ــه بی دینــی و  ب
روحانیــت  بــا  رژیــم  مخالفــت 
کــردن مبــارزان  اصیــل، محــدود 
فرقــه  عمــل  آزادی  مســلمان، 
افــکار  ترویــج  و  بهائیــت  ضاّلــه 
طاغــوت،  رژیــم  در  انحرافــی 
در  و  گشــود  اعتــراض  بــه  لــب 
بــه  مختلــف  موقعیت-هــای 
ایــن  بــا  پرداخــت.  گری  افشــا
دوران  انقالبــی،  حرکت هــای 
شــکنجه ها  تحمــل  و  حبــس 
نیــز  غفــاری  شــهید  دردهــای  و 
تــا لحظــه  و  آغــاز  از ســال 1340 
 1353 دی مــاه  در  شــهادتش 

یافــت. ادامــه 
نهضــت  غفــاری،  آیــت اهلل 
مقــدس امــام خمینــی* را روزنــه 
اّمــت  نجــات  بــرای  امیــدی 
از آغــاز  اســالمی می دانســت. او 
امــام در ســال  اســالمی  نهضــت 
1342 همــراه و همــگام بــا امــام، 
ــه طاغــوت  ــارزه خویــش را علی مب
کــرد. 13 ســال آخــر عمــر  تشــدید 

مقــدس  آرمان هــای  راه  در  و جان فشــانی  مبــارزه  شــریفش سراســر 
بــود. خمینــی*  امــام 

آیــت اهلل غفــاری بــا زبــان حق گــوی خــود بی اعتنــا بــه تهدیــدات 
شاهنشــاهی،  رژیــم  خفقــان  و  راســت  و  چــپ  گروهک هــای 
گری  ک بــه شــاه ظالــم می تاخــت و از باطــل افشــا شــجاعانه و بی بــا
ــی* در  ــام خمین ــرت ام ــی حض ــام تاریخ ــان قی ــرد. او در جری می ک
ســال 1342 نیــز پشــت ســر امــام، از آرمان هــای واالی او پشــتیبانی 
ــم  ــداف عظی ــه اه ــیدن ب ــرای رس ــدان را ب ــت دوران زن ــج و محن و رن
ــام  ــات، از ام ــای حی ــن لحظه  ه ــا آخری ــد و ت ــان خری ــه ج ــالب ب انق
کــرد. در ماجــرای  و حرکــت تاریخــی و تحــّول آفرینــش حمایــت 
ک وقتــی از وی ســؤال شــد: نظــر شــما نســبت بــه  بازجویــی ســاوا
آیــت اهلل خمینــی چیســت؟ جــواب داد: »مــن فکــر می کنــم تنهــا 
کــه می توانــد ایــران را نجــات دهــد آیــت اهلل خمینــی اســت«.  کســی 
ــر  کاف ــی  ــمن خمین ــود: »دش ــه فرم ک ــه او  ــجاعانه و قهرمانان ــه ش جمل
کمــر اســتبداد شــاهی را شکســت و لــرزه بــر انــدام پلیــد آنــان  اســت«، 

انداخــت.
شــهید غفــاری، در فرصت هــای مناســب بــه ایــراد ســخنرانی های 
فراوانــی  گزارش هــای  ســاواك  مأمــوران  و  می پرداخــت  انقالبــی 
مبــارزه  بــه  او ســالیانی دراز  کرده انــد.  ثبــت  ایــن خصــوص  را در 
کــه  کارش می رســید  مشــغول بــود امــا آن قــدر بــدون ســروصدا بــه 
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ک نتوانســت از مبــارزات وی بویــی ببــرد. پــس از  مدت هــا ســاوا
گرفتــن فعالیت هــای انقالبــی ایشــان، ســرانجام در تیرمــاه  شــدت 
منــزل  از  بازرســی  ضمــن  در  و  دســتگیر  را  او  ســاواك   1353 ســال 
ــش  ــه منزل ــر پل ــه در زی ک ــی  ــه و نوارهای ــادی اعالمی ــداد زی ــه تع وی ب
کمیتــه مشــترک  کــرده بــود، دســت یافت و او را بــا خــود بــه  پنهــان 
ــاز شــد و  کــه پــای او بــه زنــدان ب ضدخرابــکاری بــرد. این گونــه بــود 
کمیتــه مشــترک یــک تفاوتــی  مبارزاتــش لــو رفــت. »زنــدان قصــر« بــا 
کــه در زنــدان قصــر همــه متهمیــن بــا لبــاس  کــه داشــت ایــن بــود 
کمیتــه مشــترک همــه افــراد حتــی  شــخصی خودشــان بودنــد ولــی در 
علمــا و روحانیــون هــم موظــف بــه پوشــیدن لبــاس مخصــوص زنــدان 
بودنــد و بازجوهــا و شــکنجه گران بــرای تحقیــر شــخصیت زندانیــان 
شــکنجه  بــه  توهین آمیــز،  و  رکیــک  حرف هــای  نثــار  بــا  سیاســی 

روحــی و جســمی آن هــا می پرداختنــد.
کاری  کــرد  ک تــا مدتــی بعــد از دســتگیری آیــت اهلل غفــاری هــر  ســاوا
گرفتــن  کــه متوســل شــد بــاز هــم موفــق بــه  و بــه هــر نــوع شــکنجه ای 
ــا  گرفتنــد محاســن ایشــان را ب اعتــراف از او نشــد؛ بنابرایــن تصمیــم 
تیــغ، آن هــم بــا پوســت خشــک بتراشــند. تراشــیدن محاسنشــان، 
کــه در بیــن مــردم  ضربــه مهلکــی بــود بــر پیکــره شــخصیتی ایشــان چرا
از جایــگاه »آیت اللهــی« برخــوردار بودنــد. بعــد از اینکــه محاســن 
آیــت اهلل غفــاری را تراشــیدند و او را داخــل بنــد آوردنــد، از آن روز 

دیگــر نــه حرفــی زد و نــه چیــزی خــورد. در اثــر ایــن شــکنجه های 
کــه  ســخت جســمی و روحــی بعــد از مدتــی حالــش چنــان بــد شــد 
کردنــد و همیــن امــر باعــث شــد  زندانیــان دیگــر شــروع بــه ســروصدا 
کــه ایشــان را بــه بهانــه مــداوا از ســلول بردنــد و دیگــر از ایشــان خبــری 
نشــد تــا اینکــه فــردا هم ســلولی های ایشــان متوجــه شــهادت آیــت اهلل 

غفــاری شــدند.
7. سیره جهادی

ســرانجام دعــای ایــن عــارف نســتوه پــس از ســال ها مجاهــدت، 
در  و  رســید  اجابــت  بــه  شــکنجه،  و  زنــدان  تحمــل  و  اســتقامت 
اســتخوان های  مجــروح،  بــدن  بــا   1353 دی مــاه  ششــم  غــروب 
شکســته و ســروصورت خونیــن و در اوج مظلومیــت روح آیــت اهلل 
ک بــه بلنــدای آســمان  حســین غفــاری از قعــر زنــدان مخــوف ســاوا

پرکشــید. شــهادت 
ک به منظــور تدفیــن مخفیانــه، دو روز پــس از شــهادت،  اداره ســاوا
ک بســپارد،  جنــازه ایشــان را شــبانه بــه قــم فرســتاد تــا غریبانــه بــه خــا
امــا طــالب و مــردم قــم باخبــر شــدند و بــا شــرکت در تشــییع جنازه 
ایشــان بــه ســمت حــرم حضــرت معصومــه3، مراســم به یادماندنی 
کــه در ضمــن آن شــعارهایی نیــز علیــه  و باشــکوهی بــه راه انداختنــد 
از آن هــا انجامیــد.  بــه دســتگیری عــده ای  و  حکومــت ســردادند 
ختــم  مراســم  گلپایگانــی*   آیت اهلل العظمــی  بعــد،  روز  چنــد 
آیــت اهلل  بــرای  را  باشــکوهی 
شــهید غفــاری در مســجد اعظــم 

ــد. کردن ــزار  ــم برگ ق
پــس از اعــالم شــهادت ایشــان در 
ک و تدفین او در قم،  زنــدان ســاوا
پیام هــا و اطالعیه هــای مختلفــی 
انقالبــی  گروه هــای  طــرف  از 
کشــور منتشــر  داخــل و خــارج از 
شــد. دانشــجویان مســلمان خارج 
کشــور با پخش تصاویر و پوســتر  از 
اعالمیه هایــی،  صــدور  و  ایشــان 
ایــن روحانــی مجاهــد  شــهادت 
ــام  ــران و ام ــت ای ــه مل ــتوه را ب و نس
جنایــات  گفتــه،  تســلیت  امــت 
محکــوم  را  وی  مــزدوران  و  شــاه 
کــرده و ننــگ و نفریــن خــود را نثــار 
بدیــن  نمودنــد.  دیوصفتــان  آن 
رســاندن  شــهادت  بــه  ترتیــب، 
آیــت اهلل غفــاری جــز مــوج خشــم 
و انزجــار امــت مســلمان نتیجــه ای 
رنجــورش  تــن  گــر  ا و  نداشــت 
و  آرمان هــا  امــا  غلتیــد،  در خــون 
کرد  تفکــرش بیش ازپیــش تجلــی 
و از برکــت خونــش، جــان تــازه ای 
اّمــت  باورهــای  و  اندیشــه  در 

اســالم دمیــده شــد. 



58

اســالمی  انقــالب  پیشــرفت  و  پیــروزی  بــرای  گران بهــا  ســرمایه ای 
بودنــد.

عــالوه بــر شــهیدان محمــد بخارایــی، رضــا صفارهرنــدی، صــادق 
کــه از اولیــن شــهدای مؤتلفــه  ــژاد  امانــی و مرتضــی نیــک ن

اســتاد  همچــون  واالمقامــی  شــهیدان  نــام  هســتند، 
مرتضــی مطهــری، ســید محمدحســین بهشــتی، 

تــی،  محال رجایــی،  باهنــر،  مفتــح،  دکتــر 
کچویــی و  عراقــی، ناطــق نــوری، عباســپور، 

ایــن  پرافتخــار  فعالیت هــای  تــارک  بــر   ...
حــزب همچــون ســتاره می درخشــد؛ امــا از 
کــه شــهدای چهارگانــه مذکــور جــزء  آنجــا 
از  پــس  اســالمی  نهضــت  شــهدای  اولیــن 

شــمار  بــه  چهــل ودو  خــرداد  پانــزده  قیــام 
می رونــد، وقتــی ســخن از شــهدای مؤتلفــه 
بــه میــان می آیــد نــام ایــن چهــار نفــر را در 

می کنــد. تداعــی  اذهــان 
کــرد  البتــه ایــن نکتــه را هــم نبایــد فرامــوش 
کــه هرچنــد شــهدای قبــل از انقالب نقشــی 
رســیدن  ثمــر  بــه  در  کلیــدی  و  اساســی 

کردنــد؛ امــا حقیقــت  انقــالب اســالمی ایفــا 
از  اوقــات،  از  خیلــی  کــه  اســت  آن  امــر 
شــده  غفلــت  انقــالب  از  قبــل  شــهدای 

اســت و بســیاری از مــردم حتــی نــام آن هــا 
ــت  ــی اس ــن در حال ــنیده اند. ای ــم نش را ه
حفظــه اهلل  انقــالب  معظــم  رهبــر  کــه 
کیــد ویــژه ای بــر زنــده نگه داشــتن یــاد  تأ
شــهدا دارنــد و می فرماینــد: »گاهــی  رنــج  و 

زحمــِت  زنــده نگه داشــتن خــون شــهید، از 
کمتــر نیســت.5« خــود شــهادت 

شــهدا  بــه  بیشــتر  توجــه  ضــرورت  لــذا 
از  پیــش  شــهدای  علی الخصــوص  و 
روشــن  بیش ازپیــش  انقــالب  پیــروزی 

مؤتلفــه  شــهدای  ســیره  در  گــر  ا می گــردد. 
اســالمی نیــک بنگریــم درخواهیــم یافــت 

کــه بــرای اینکــه انســانی در عنفــوان جوانــی 

کســی نامــی از مؤتلفــه  کمتــر  شــاید تــا پیــش از تــرور حســنعلی منصــور، 
ــود خاطــره جمعیــت فدائیــان اســالم  ــود. هرچــه ب اســالمی را شــنیده ب
در مبــارزه بــا اســتبداد و اســتعمار در جریــان تــرور عبدالحســین هژیــر1  و 
کــه در ماجــرای ملــی شــدن صنعــت نفــت اتفــاق افتــاد؛ اما  رزم آرا2  بــود 
اقــدام انقالبــی شــهیدان بخارایــی، صفارهرنــدی، نیــک نــژاد و امانــی 
ــا اســتعمار  گروهــش در راه مبــارزه ب ــاره خاطــرات نــواب صفــوی و  دوب
کــرد و نــام هیأت هــای مؤتلفــه اســالمی را پــرآوازه  را در اذهــان زنــده 
کــرد. شــهادت آنــان در 26 خــرداد 1344 بــه حقانیــت مســیر پیــش روی 

حــزب مؤتلفــه هویــت و نورانیــت بخشــید.
کاپیتوالســیون  پیــام امــام رحمة اهلل علیــه در اعتــراض بــه تصویب الیحه 
در مجلــس ســنا و مجلــس شــورای ملــی حجــت شــرعی را بــر طراحــان 
کــه امــام ضمــن اظهــار  کــرد. آنجــا  ــرور انقالبــی منصــور تمــام  اصلــی ت
پیــام  از  بخشــی  در  مذکــور  الیحــه  تصویــب  از  خویــش  قلبــی  تأثــر 
کــه ایــن رأى ننگیــن مجلســیان،  کنــون مــن اعــالم می کنــم  فرمودنــد: »ا
مخالــف اســالم و قــرآن اســت و قانونیــت نــدارد؛ مخالــف رأى ملــت 
مســلمان اســت. وکالى مجلســیان وکیــل ملــت نیســتند؛ وکالى ســرنیزه 
هســتند! رأى آن هــا در برابــر ملــت و اســالم و قــرآن هیــچ ارزشــی نــدارد 
کننــد. بــر ارتــش  کــه ایــن زنجیرهــا را پــاره  ... بــر ملــت ایــران اســت 
کارهــاى ننگینــی در ایــران واقــع  کــه اجــازه ندهنــد چنیــن  ایــران اســت 
شــود. از باالترهــا، بــه هــر وســیله هســت، بخواهنــد ایــن ســند اســتعمار 
کــه بــه ایــن امــر  کننــد؛ وکالیــی  کننــد؛ ایــن دولــت را ســاقط  را پــاره 

ــد. «3 کنن ــد از مجلــس بیــرون  مفتضــح رأى دادن
کــردن  کار  گروهــی  کــه بــا نظــر امــام رحمة اهلل علیــه مبنــی بــر  حزبــی 
گرفــت، به خوبــی ضــرورت  در ماه هــای ابتدایــی ســال 1342 شــکل 
اســالمی  نهضــت  در  را  برنامه ریــزی  و  انســجام  و  تی  تشــکیال کار 
مؤمــن  جوانــان  از  شــد  تشــکلی  اســالمی  مؤتلفــه  نــام  بــه  و  دریافتــه 
چتــر  زیــر  و  بودنــد  تهــران  بازاریــان  و  کســبه  از  اغلــب  کــه  انقالبــی 
گــرد هــم آمــده بودنــد.  روحانیــت در مســاجد و هیأت هــای مذهبــی 
کــه دنبالــه رو جمعیــت فدائیــان اســالم  ائتالفــی از هیأت هــای مذهبــی 
بــود و حلقــه اتصــال میــان آن هــا نیــز شــهید مهــدی عراقــی به حســاب 
کــه خــود از اعضــای ســابق فدائیــان اســالم و از بنیان گــذاران  می آمــد 

بــه شــمار می رفــت. 4 هیأت هــای مؤتلفــه 
در طــول مبــارزات مردمــی علیــه اســتبداد پهلــوی و اســتعمار آمریکایــی 
ــا پیــروزی انقــالب اســالمی، افــراد زیــادی از مؤتلفــه اســالمی فــدای  ت
آن هــا  هرکــدام  بی شــک  کــه  شــهیدانی  شــدند.  نورانــی  راه  ایــن 

پرونده سری
نیمه شب 27دی ماه

ویژه نامه شهدای حزب مؤتلفه اسامی
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مرجعیــت  از  تبعیــت  و  مســجد  بــا  انــس  و  خودســازی ها  حاصــل 
گرفتــه تــا  انقالبــی بــود. به طوری کــه از تأســیس هیأت هــای مؤتلفــه 
تــرور انقالبــی منصــور و پــس ازآن، همــه فعالیت هــا بــر اســاس نظــر امــام 
رحمة اهلل علیــه انجــام می گرفــت. اعتقــاد ایــن شــهدا بــه حقانیــت راه 
ــرده  ک ــاده  ــهادت آم ــرای ش ــود را ب ــل خ ــه از قب ک ــود  ــدر ب ــش آن ق خوی
بودنــد و بــرای لقــای حــق لحظه شــماری می کردنــد. لــذا هــر چهــار 
نفــر بــا چهــره ای خنــدان به ســوی چوبه هــای تیربــاران می دویدنــد و 
کبــر جــان بــه جان آفریــن  در آخریــن نفس هــای خویــش بــا نــدای اهلل ا

کردنــد و شــهد شــیرین شــهادت را نوشــیدند. تســلیم 
گرچــه در خفقــان رژیــم  شــهادت مظلومانــه شــهدای حــزب مؤتلفــه 
ک  گــوش و چشــم مــردم اتفــاق افتــاد امــا پــژوا ستمشــاهی و بــه دور از 
پیــام آزادگــی و مجاهدتشــان در بلنــدای تاریــخ برای همیشــه جاویدان 
ــا  ــه فرمــوده رهبرمعظــم انقــالب حفظــه اهلل، شــهیدان ب ــود. ب خواهــد ب

گذاشــتند: شهادتشــان دو پیــام مهــم بــه جــا 
گذشــت و ایثــار در قبــال خــدا، یعنــی ندیــدن  »یکــی عبــارت اســت از 
و به حســاب نیــاوردن خــود. پــس اولیــن پیامشــان ایــن اســت 
کنیــد  راضــی  خودتــان  از  را  خــدا  می خواهیــد  گــر  ا کــه 
و  مقاصــد  و  شــود  واقــع  مفیــد  خــدا  راه  در  وجودتــان  و 
اهــداف عالــی ربوبــی و الهــی دربــاره ی عالــم آفرینش 
کنــد، بایــد خودتــان را در مقابــل  تحّقــق پیــدا 
اهــداف الهــی ندیــده بگیریــد ... و دیگــری در 
اســتقامت،  یعنــی  مقابــل دشــمنان خداســت؛ 
از  نترســیدن،  دشــمن  از  مطلــق،  ایســتادگی 
دشــمن حســاب نبــردن، در مقابــل دشــمن 
بــه انفعــال دچــار نشــدن. ایــن خیلــی مهــم 
کــه انســان در مقابــل دشــمن، دچــار  اســت 

انفعــال نشــود.«7 

ــه  ــه ب ــوی ک ــار پهل ــر درب ــت وزیر و وزی 1. نخس

ــس  ــات مجل ــب در انتخاب ــت در تقل ــل دخال دلی

و مخالفــت بــا جبهــه ملــی، 1328/8/13 توســط 

شــهید ســید حســین امامــی از فعــاالن جمعیــت 

فدائیــان اســام در مســجد سپه ســاالر تهــران 

تــرور شــد.

ــر  ــران در تی ــت وزیر ای ــی رزم آرا نخس ــاج عل 2. ح

تــا اســفند 1329 شمســی کــه توســط شــهید خلیــل 

طهماســبی از اعضــای فعــال فدائیــان اســام تــرور 

شــد.

3. خمينــى، روح اهَّلل، رهبــر انقــاب و بنیان گــذار 

ــد،  ــام، 22 جل ــه ام ــران، صحيف ــورى اســامى اي جمه

ــى )س( -  ــام خمين ــار ام ــر آث ــم و نش ــه تنظي موسس

ايــران - تهــران، چــاپ: 5، 1389 ه.ش./؛ ج 1؛ ص 411.

4. خاطــرات 15 خــرداد، بــازار )دفتــر چهــارم(، بــه 

ــات  ــر ادبی ــران، دفت ــری، ته ــی باق ــش عل کوش

انقــاب اســامی، 1378، ص 201

5. خامنــه ای، بيانــات در ديــدار بــا خانواده هــاى 

ســرداران شــهيد اســتان تهران، 17/ 02/ 1376.

6. نقــل از شــهید حــاج مهــدی عراقــی، در کتــاب 

http://navideshahed.  :ــا؛ برداشــت از ناگفته ه

com/fa/news

بــا  ديــدار  در  بيانــات  ای،  خامنــه  ر.ک:   .7

ــران، 17/  ــتان ته ــهيد اس ــرداران ش ــاى س خانواده ه

.1376  /02

آن هــم در محیطــی آلــوده و فاســد بتوانــد بــه درجــه ای واال از فهــم و 
ــن  کشــور از چنی ــروز بعضــی از سیاســتمداران  ــه ام ک ــرت برســد  بصی
خودســازی،  و  خودشناســی  ضمــن  بی بهره انــد،  بصیرتــی  و  فهــم 

راه خویــش اســت. بــه حقانیــت  یقیــن 
در بحــث خودشناســی و خودســازی می تــوان شــهید صــادق امانــی 
کــه ضمــن اینکــه خــود از اخالقــی نیکــو بهره منــد بــود  را مثــال زد 
ــود و  ــود، اســتاد اخــالق هــم ب ــر ب و بیــش از شــش هــزار حدیــث از ب
بــه تربیــت معنــوي نیروهــای انقالبــی اهتمــام ویــژه ای داشــت. او 
کــه رهبــري شــاخه نظامــي  ازجملــه مؤسســین مؤتلفــه اســالمي بــود 
ــه  ــه نقط ک ــت  گف ــد  ــن بای ــت.6  همچنی ــده  داش ــر عه ــز ب ــه را نی مؤتلف
آغــاز آشــنایی و رفاقــت میــان شــهیدان چهارگانــه مؤتلفــه اســالمی و 

ــوده اســت. ــان مســجد ب ــی آن ــگاه اصل پای
گاهــی،  کــه همانــا آ خصوصیــت اساســی ایــن شــهدای واالمقــام 

پیــش بصیــرت و اعتقــاد  در  کــه  بــود  راهــی  حقانیــت  بــه 
بودنــد،  گرفتــه 
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مختصــری از مســئولیت و ســابقه خــود در لشــکر 17 
و اعــزام بــه جبهــه و مجروحیتتــان ســخن بگوییــد. 
فعالیتــی مشــغول  بــه چــه  و جبهــه  از جنــگ  پــس  روزهــای 

بــوده و هســتید؟
حــدود شــانزده بــاری مجــروح شــدم، البتــه هشــت بــارش بســتری 
شــدم مابقــی داخــل آمبوالنــس اقداماتــی انجــام شــد و مــا برگشــتیم. 
کردیــم در تفحــص  کــه تفحــص بــود ســعی  بعــد از جنــگ آن زمانــی 
باشــیم؛ از ســال ۷۴ هــم توصیــه شــد راهیــان نــور دانشــجویی باشــیم. 
نــور  راهیــان  امــروز،  ســازمان  و  ســاختار  به صــورت  هنــوز  زمــان  آن 
ــی  کوتاه ــت  ــم. فرص گرفتی ــوز  ــش مج ــم و از ارت ــا رفتی ــا م ــتیم ام نداش

ــتم. ــور داش ــوریه حض ــم در س ــی ه ــودم و مدت ــراق ب ع

اســت؟  چگونــه  تحمیلــی  جنــگ  بــه  شــما  نــگاه 
کــه  افتــاد  جنــگ  در  اتفاقــی  چــه  کنیــد  مــی  فکــر 
فرماندهــان مــا جــرأت و جســارت طراحــی عملیاتهــای مهمــی 
ــد؟ کردن کربــالی چهــار و پنــج را پیــدا  مثــل والفجــر هشــت و 
ــه  ــا زاوی ــود و هرکســی ب ــا یــک جنــگ مختلــف االضــالع ب جنــگ م
تصویــر،  یــک  اقتصادی هــا  می کنــد؛  تحلیــل  را  آن  خــود  دیــد 
سیاســی ها یــک تصویــر و نظامی هــا یــک تصویــر دیگــر. نســل جــوان 
مــا حتمــًا تاریــخ جنــگ را بخواننــد تــا مــا تاریــخ جنــگ را نخوانیــم 
کنیــم؛ تــا از رهــاورد  خــوب نمی توانیــم قصــه جنــگ را تجزیه وتحلیــل 
کــه نظامــی هــم نیســت  ایــن بررســی، بتوانیــم در جنگ هــای آینــده 
کنــم. بهــره ببریــم. اجــازه دهیــد ابتــدا مقدمــه ای را خدمتتــان عــرض 

جنگ ما شامل چندین مرحله بود: 
کــه  ــود؛ مرحلــه ای  مرحلــه اول جنــگ مرحلــه ی »تهاجــم دشــمن« ب
آمادگــی الزم را نداشــتیم، بایــد هرچــه زودتــر بــه خودمــان می آمدیــم. 

کنــون آمادگــی مــا همیشــگی اســت.  از آن روز تا
مرحلــه دوم مرحلــه »توقــف تجــاوز دشــمن« بــود؛ در ایــن مرحلــه بــه 
دســتور امــام رحمة اهلل علیــه همــه آمدنــد، اقشــار مختلــف مــردم اعــم 
کشــاورز، محصــل، ســپاهی، ارتشــی، زن و مــرد، همــه آمدنــد. همــه  از 
گرفتــه  دست به دســت هــم دادنــد تــا در ایــن مقطــع جلــوی دشــمن 

شــود. 

ســرزمین های  از  دشــمن  رانــدن  »بیــرون  مرحلــه  ســوم  مرحلــه 
آبــادان«،  مــا عملیات هــای »حصــر  ایــن مقطــع  بــود. در  خــودی« 
کــه موفــق هــم بودیــم. »طریق القــدس« و »فتح المبیــن« را داشــتیم 
مرحلــه چهــارم پــس از بیــرون رانــدن دشــمن، فرماندهــان بــه مشــورت 
ــه دشــمن می خواهــد خــودش  ک ــن نتیجــه رســیدند  ــه ای نشســتند و ب
کنــد. دنیــا هــم حاضــر نبــود  کنــد و از جــای دیگــری حملــه  را قــوی 
ــوان  ــود عــراق را به عن ــه رســمیت بشناســد؛ حاضــر نب ــا را ب ــه حــق م ک
کالم امــام اســتخراج  کنــد؛ در ایــن زمــان راهبــردی از  متجــاوز قبــول 
ــه از مراحــل  ــه ایــن چهارمیــن مرحل ک ــه متجــاوز«  ــوان »تنبی شــد به عن
ــات  ــم »عملی ــه داری ک ــی  ــن عملیات ــه اولی ــن مرحل ــود. در ای ــگ ب جن
کــه دشــمن در جایــگاه تدافعــی قرارگرفتــه بــود و بــه  رمضــان« اســت 
همیــن دلیــل در ایــن عملیــات مــا نتوانســتیم بــه آن چنــان توفیقــی 

کنیــم. دســت پیــدا 
مــا ســال ۶۵ را می گوییــم ســال سرنوشــت؛ امــام و همــه فرماندهــان 
در  اســت.  سرنوشــت  ســال  امســال  کــه  بــود  ایــن  پیش بینی شــان 
دارد:  راهبــردی وجــود  شــهر  بعــث دو  رژیــم  و  ایــران  بیــن  جنــگ 
کــه ایــن دو  یکــی »خرمشــهر« و دیگــری »بصــره« و همــه می داننــد 
نقطــه مهم تریــن و اساســی ترین نقــاط بــرای هــر دو طــرف جنــگ 
پیــدا  برتــری  جنــگ  در  کــه  می خواســت  ایــران  گــر  ا لــذا  هســتند 
کنــد بایــد دسترســی پیــدا می کــرد بــه بصــره. اولیــن عملیــات مــا در 
بــه  کــه هدفــش حرکــت  اســت  رمضــان  مرحلــه چهــارم عملیــات 
ــم.  کردی ــر  گی ــع اســطوره ای دشــمن  ــا در موان ســمت بصــره اســت، ام
کشــورهای دنیــا به صــورت  کــه بســیاری از  بعــد از ایــن عملیــات بــود 
ــا  ــد؛ آمریکایی ه ــراق آمدن ــک ع کم ــه  ــتری ب ــدرت بیش ــا ق ــی و ب علن
ــا دو هــزار مشــاور و دیگــران. بعــد  ــد، شــوروی ب ــا تمــام وجــود آمدن ب
ــه تمــام عملیات هــای جمهــوری اســالمی  ک از ایــن مشــخص اســت 
کــه دومیــن شــهر عــراق  کجاســت. بصــره  هــدف و ســمتش بــه ســمت 
اســت و به نوعــی شــاهراه اقتصــادی عــراق محســوب می شــود هــدف 

ــد  ــارم خواه ــه چه ــالمی در مرحل ــوری اس جمه
بــود. 

بصــره  بــه ســمت  »العمــاره«  از ســمت  مقدماتــی  والفجــر  در 
نشــانه رفتنــد. بعــد از ایــن دو عملیــات فرماندهــان بــه ایــن نتیجــه 
کافــی را بــرای  کــه روی زمیــن مصلــح دشــمن، امکانــات  رســیدند 

اسم رمز فاطمی
که ناامیدند! برای آنها 

بازخوانــی پرونــده دو عملیــات بــزرگ و غرورآفریــن کربــالی پنــج و والفجــر هشــت در 

مصاحبــه اختصاصــی ماهنامــه هیــأت بــا ســردار حــاج حســین کاجــی فرمانــده گــردان 

تخریــب لشــکر17 علی بن ابی طالــب  علیه الســالم
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کثیــر دشــمن ندارنــد. حــال فرماندهــان  مقابلــه بــا تانک هــا و ادوات 
ایــن شــد  راهبــرد جدیــد  آن  و  بودنــد  راهبــرد جدیــدی  دنبــال  بــه 
کــه نبایســتی از روبــه رو بــا دشــمن مواجــه شــویم، بایــد آن هــا را دور 
کنــد بقیــه  گــر بصــره را حفــظ  کــه ا بزنیــم. دشــمن هــم خــوب می دانــد 
ــر شــهر »ماهــوت«  گ ــاًل ا ــی نخواهــد داشــت؛ مث ــر چندان اتفاقــات تأثی
کنــد تأثیــر چندانــی روی عــراق نخواهــد داشــت. فرماندهــان  ســقوط 
کردنــد، هرچنــد  بــرای اینکــه دشــمن را دور بزنیــم از جزایــر اســتفاده 
کمبــود امکانــات و این کــه عقبــه دشــمن در خشــکی بــود  بــه دلیــل 

نتوانســتیم در عملیات هــا بــه صــد درصــد اهدافمــان برســیم امــا 
ایــن بــار جبهــه جدیــدی در شــرق دجلــه و هــور ایجــاد شــد.

در پرتــو ایــن عملیات هــا ســپاهیان ایــران به شــدت مشــغول 
کســب تجربــه از نحــوه عملیــات در آب بودنــد و بــه پختگــی 
»والفجــر  کــه عملیــات  بــود  اینجــا  بودنــد.  رســیده  باالیــی 
بســیار  نیــز جبهــه  والفجــر هشــت  شــد.  پایه ریــزی  هشــت« 
ــث  ــم بع ــت رژی ــرد، دس ک ــاد  ــره ایج ــمت بص ــه س ــی را ب خوب
کــرد و قــدرت ایــران را  عــراق عــراق را از آب هــای دنیــا قطــع 
کشــید؛ امــا بازهــم دشــمن همــان نــگاه )حفــظ  بــه رخ جهــان 
کــرد. والفجــر  بصــره( و همــان موانــع را آورد و در »فــاو« مســتقر 
کــه بهتریــن راه بــرای رســیدن بــه بصره  هشــت بــه مــا نشــان داد 

»ارونــد« اســت. طبــق بررســی ها در ســال ۶۵ نزدیک تریــن دروازه ای 
کــه بــرای رســیدن بــه بصــره داشــتیم »ام الرصــاص« بــود و در ایــن ســال 

ــد. ــد امتحــان خــود را پــس داده بودن ــور از ارون ــا عب غواص هــا ب

بــه عقیــده شــما سرنوشــت عملیــات »کربــالی چهــار« 
چــه شــد و مهم تریــن عامــل پیــروزی در عملیــات 

»کربــالی پنــج« چــه بــود؟ 
گذشــته  عملیات هــای  همــه  طــی  کــه  باتجربه هایــی  کنــون  ا
که بازشــده بــود و آمادگی  به دســت آمده بــود و بــا توجــه به جبهه هایی 
کربــالی چهــار. فرماندهــان  نیروهــا همه چیــز مهیــا بــود بــرای عملیــات 
کردنــد.  بــا یــک ســنجش عقالنــی و دقیــق ایــن عملیــات را طراحــی 
گــر می خواهنــد تحولــی در جنــگ ایجــاد شــود  کــه ا همــه می دانســتند 
بایــد در نقطــه مشخص شــده ی ایــن عملیــات، انجــام شــود. بایــد 

کــه اصــل غافلگیــری یکــی  توجــه داشــته باشــیم 
و  نیســت  عملیاتــی  هــر  اساســی  اصل هــای  از 

خیلــی از عملیات هــای جهــان ایــن اصــل 
نداشــته اند،  را 

ضمــن اینکــه جنــگ مــا فصلــی بــود. همــه می دانســتند پایــان ســال 
قطعــًا ایــران عملیاتــی انجــام خواهــد داد آن هــم بــه ســمت بصــره. 
ــود. مخفــی نگه داشــتن همــه  ــوب ب ــه ســمت جن ــز ب ــا نی همــه اعزام ه

اصــل غافل گیــری بی معنــی.  و  نبــود  این هــا ممکــن 
کربــالی چهــار قریــب بــه ۹ مــاه به طــول انجامیــد.  طراحــی عملیــات 
گهــان عملیــات قفــل شــد. از  ســرانجام عملیــات انجــام شــد امــا نا
کمــک ماهواره هــای آمریــکا بــوده باشــد. خــب بــه  دالیلــش می توانــد 
کامــاًل آمــاده  گــردان،  کــه عــرض شــد عــراق بــا پانصــد  همــان دالیلــی 
هاشــمی  آقــای  می دهنــد،  متفــاوت  را  عملیــات  آن  آمــار  بــود. 
گفته هــای فرماندهــان ۳۹۰۰ شــهید و ۱۱ هــزار  می گفــت: طبــق 
زخمــی در ایــن عملیــات تقدیــم شــده یعنــی حــدودًا از ۳۰۰ 
ــود حــدود ۵۰  ــرای ایــن عملیــات آمــاده شــده ب ــه ب ک ــی  گردان
کــه فرماندهــان بــه خــرج  گــردان آســیب دیدنــد. عقالنیتــی 
کــه به ســرعت فرمــان عقب نشــینی دادنــد و  ــود  دادنــد ایــن ب

اجــازه ندادنــد آســیب مــا بیــش از ایــن باشــد.
کربــالی چهــار فرماندهــان مشــغول بررســی و  بالفاصلــه بعــد از 
کــه از تمــام شــهرهای ایــران  مشــورت شــدند؛ بــا ایــن نیرویــی 
گــر برونــد دیگــر جمــع آوری آن هــا بــرای  کننــد. ا آمده انــد چــه 
یــک عملیــات جدیــد بســیار ســخت خواهــد بــود. همچنیــن 
تغییــر مواضــع نیــز در آن شــرایط حداقــل یــک مــاه بــه طــول خواهــد 
کــه فقــط جهــت توپخانــه را  انجامیــد و لــذا تصمیــم بــر ایــن شــد 

کننــد. کننــد و عملیــات جدیــدی را شــروع  عــوض 
از  ۷۰ درصــد  ایــران حــدود  کــه  می پنداشــت  عــراق  نیــز  از طرفــی 
نیروهایــش را در ایــن عملیــات از دســت داده اســت و دیگــر بــه ایــن 
ــدی انجــام دهــد؛ حتــی صــدام  ــد عملیــات جدی زودی هــا نمی توان

ــروزی. ــرای نمــاز شــکر و پی ــه مکــه رفــت ب ــات ب بعــد از ایــن عملی
کربالی  کربــالی پنــج طراحی شــد. در  در ظــرف پانــزده روز عملیــات 
چهــار نیروهــا فقــط از یــک ســمت توانســته بودنــد جبهــه جدیــدی را 
کــه آن هــم از طــرف »پنج ضلعــی« بــود. تصمیــم بــر ایــن  شــکل بدهنــد 
شــد در عملیــات آینــده نیــز از همیــن قســمت عمــل بشــود. بــر اســاس 
چهــار  کربــالی  عملیــات  فرماندهــان،  بعضــی  تحلیل هــا  همیــن 
کربــالی پنــج را یــک عملیــات می داننــد. هنــر فرماندهــان در آن  و 
کربــالی چهــار، فرصتــی را مهیــا  کننــد  کــه از تهدیــد  ــود  مقطــع ایــن ب

کربــالی پنــج. بــرای 

در این زمان 

راهبردی از 

کالم امام 

استخراج شد 

به عنوان تنبیه 

متجاوز که 

این چهارمین 

مرحله از مراحل 

جنگ بود. 
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گفــت: نــه، ولــی ببیــن! مــا همــه عقالنیــت  کنیــم، می توانــد ســالم برســد؟ 
کــه ایــن  گرفتیــم، تنهــا راه مــا ایــن اســت  کار  و تجــارب جنــگ را بــه 
گــردان تخریــب  کنیــم. بــه لطــف و عنایــت خــدا بچه هــای  جــاده را بــاز 

کردنــد. »ایــن جنــگ، جنــگ توســل و تــوکل بــود«. ایــن جــاده را بــاز 

کربــالی  عملیــات  رمــز  انتخــاب  هــوای  و  حــال  از 
ــر  ــوی ب ــی و معن ــر روح ــه اث ــه چ ک ــن  ــد و ای ــج بگویی پن

گذاشــت؟ هــا  رزمنــده  و  عملیــات 
گریــان  همــه آمــاده هســتند، همــه بــا تــوکل بــه خــدا و بــا چشــم 
منتظــر اعــالم عملیــات هســتند، اســترس عجیبــی در بچه هــا 
کربالی  کامــاًل برخــالف حــال و هــوای  بــود، ایــن حــال و هــوا 
چهــار اســت، آنجــا بچه هــا هیــچ استرســی نداشــتند. اینجــا 
نشــود جــواب  هــم  بــار  ایــن  گــر  ا می کردنــد  فکــر  خــود  بــا 
خانــواده شــهدا را چــه بدهنــد؟ جــواب امــام را چــه بدهنــد؟ 
گــر ایــن بــار موفــق نشــوند چــه خواهــد شــد؟ در ایــن لحظــه  ا
از قــرارگاه اعــالم شــد بــه نــام نامــی حضــرت زهــرا ســالم اهلل علیها 
ــات »یافاطمــة الزهــرا ســالم اهلل علیها« اســت. بعــد از اعــالم  ــز عملی رم
گویــا  شــد،  کــم  حا دل هایمــان  بــر  عجیبــی  آرامــش  عملیــات،  رمــز 
ــرا  ــرت زه ــان حض ــه مادرم ک ــرد  ــوا می ک ــا نج ــا م ــان ب ــی در وجودم نوای
از  بســیاری  کــرد.  خواهنــد  رهبــری  را  عملیــات  ایــن  ســالم اهلل علیها 
کربــالی پنــج حضــرت زهــرا  کــه در  رزمنــدگان به اتفــاق ایمــان دارنــد 

کــرد. ســالم اهلل علیها برایمــان مــادری 
رمــز عملیــات بــرای ایجــاد هماهنگــی بیــن نیروهــا اســت. ایــن رمــز را 
ــام  ــا ای ــود ب کربــالی پنــج مصــادف ب فرمانــده مشــخص می کنــد. خــب 
فاطمیــه. در دنیــا رمــز عملیــات را بــه یــک نحــوی انتخــاب می کننــد 
کــه رمــز یــا فاطمــة الزهــرا  کــه نیروهــا انــرژی بگیرنــد. فقــط خــدا می دانــد 
کربــالی پنــج را عملیــات مادرانــه  کــرد! مــن  ســالم اهلل علیها بادل هــا چــه 
حضــرت زهــرا ســالم اهلل علیها می دانــم. بچه هــا همــه بــا تمــام وجــود 
ذکــر  همــه  دارنــد.  قطعــی  عنایــت  حضــرت  کــه  می کردنــد  حــس 
لبشــان یــا زهــرا ســالم اهلل علیها بــود، بســیجی ها، فرمانده هــا و همــه 
یک صــدا ذکــر دلشــان یــا زهــرا ســالم اهلل علیها بــود. شــلمچه زهرایــی 
کــه توانســتیم جــاده امــام رضــا  شــده بــود. عنایــت ایشــان بــود 

کنیــم. علیه الســالم را بــاز 

شــماره  ایــن  موضــوع  کــه  مســتحضرید 
اســت؛  »فاطمیــه«  هیــأت  ماهنامــه 
رزمنــدگان  ارتبــاط  مقــدس  دفــاع  طــول  در 
زهــرا  حضــرت  به ویــژه  اهل بیــت:  بــا 

بــود؟ چگونــه  ســالم اهلل علیها 
آن قــدر ارتبــاط شــهدا بــا حضــرت زهــرا ســالم اهلل علیها 
کــه بــه مدینــه مشــرف  کــه زمانــی  زیــاد و قــوی اســت 
زهرایــی  خاطــرات  نوشــتن  بــه  کــردم  شــروع  شــدم، 
شــهدا در بقیــع. راه می رفتــم و می نوشــتم، چنــد بــاری 
گرفتنــد امــا مــن ادامــه  کاغــذ را از دســتم  وهابی هــا قلــم و 
ــع  ــه از بقی ــد. بعدازآنک ــاب ش کت ــک  ــش ی دادم؛ حاصل
گفــت آرزوی  بیــرون آمــدم یکــی از اعضــای بعثــه را دیــدم، 
کــه یــک یــادواره شــهدای پرشــور در  چندیــن ســاله مــن اســت 
ــم یــک  ــدم خواهــش می کن ــه شــما را دی ک ــم، حــاال  کن ــزار  ــه برگ مدین

در  تخریــب  گــردان  هــای  بچــه  هــوای  و  حــال 
کربــالی چهــار و پنــج چگونــه بــود؟  فاصلــه بیــن 
گــردان تخریــب ۱۶ نفــر شــهید شــده  کربــالی چهــار فقــط از  بعــد از 
بودنــد، حــدود ۳۰ نفــر زخمــی نیــز بودنــد. خــودم مجــروح شــده 
کارهــا  بــودم، مســئول واحــد هــم همین طــور، دســتمان بســته بــود. 
همچــون  می شــد.  آمــاده  پنــج  کربــالی  بــرای  به ســرعت  بایــد 
آب وضــو خــون از پنجه هــای دســتم ســرازیر شــده بــود؛ بــه دکتــر 

کــه مــا ســریع برگردیــم خــط. بعــد  گفتــم یــک آمپولــی بــزن 
از ایــن چیــزی یــادم نیامــد تــا اینکــه داخــل قطــار بــه 
هــوش آمــدم و دیــدم نزدیــک قــم هســتیم. بــه خانــه 
ــا قطــار دیگــری برگشــتیم؛ آخــر روی دیــدن  نرفتیــم و ب
خانواده هــا را نداشــتیم، شــرمنده مــردم بودیــم، همــه 
بچه هــا این جــوری بودنــد. هرچنــد چهــار پنــج ماهــی 

ــودم. ــده ب ــه مــادرم را ندی ک ــود  ب

ــه ایــن عملیــات هــم  ک ــا نگــران نبودیــد  آی
قفــل بشــود؟

بــود، فرمانده هــا همچــون  مــا جنــگ تکلیف مــداری  جنــگ 
کــه مــا عاقالنــه فکــر می کنیــم  حســن باقــری همیشــه می گفتنــد 

ورزی هــا  عقالنیــت  و  بررســی ها  طبــق  می جنگیــم.  عاشــقانه  و 
بیــن  فاصلــه  می شــد.  انجــام  بایســتی  پنــج  کربــالی  عملیــات 
کربــالی پنــج از زیباتریــن ارزش هــای انســانی و  کربــالی چهــار و 
توســل،  میــدان  بــود.  لبریــز  عاشــقی  صحنه هــای  قشــنگ ترین 
تــوکل و انابــه بــه درگاه خالــق هســتی بــود. بچه هــا همچــون ابــر 
بهــار می گریســتند و هرکــدام خــود را مقصــر موفــق نبــودن عملیــات 
کــه  می دانســتند. بــا خــدای خــود این گونــه راز و نیــاز می کردنــد 
»خدایــا! تــو را بــه بهتریــن بندگانــت قســم می دهیــم، بی لیاقتــی 

ــه آن هــا  ک ــه خاطــر انــدک غفلتــی  ــه ننویــس«. ب ــای بقی ــا را به پ م
گرفتــه بــود از خــدای خــود تقاضــای بخشــش داشــتند و  را فرا

بــا او مناجــات می کردنــد. عاشــقانه 
بچه هــا  ولــی  چهــار  کربــالی  خســتگی های  وجــود  بــا 

تــالش  شــبانه روز  عارفانــه  و  عاشــقانه  انگارنه انــگار، 
کننــد،  می کردنــد تــا عملیــات جدیــدی را پایه ریــزی 

امــام شــوند. و  مــردم  نکنــد شــرمنده 
کســی می خواهــد ذره ای حــال و هــوای فاصلــه  گــر  ا
کنــد  کربــالی پنــج را درک  کربــالی چهــار و  بیــن 
و  حــال  بگــردد؛  آن  دنبــال  اعتکاف هــا  در  بایــد 
ــادا  ــود »مب ــکاف ب ــوای اعت ــال و ه ــون ح ــوا همچ ه
عملیــات  ایــن  بی لیاقــت  مــن  خاطــر  بــه  خدایــا 

موفــق نشــود«.
ــه خــدا  ــم، ب مــا خودمــان را جلــوی خــدا زمیــن زدی

ــی ... . ــط توی ــم فق گفتی

کربــالی  گــردان شــما در  مأموریــت 
پنــج چــه بــود؟

ــب -بااینکــه بســیاری  ــردان تخری گ ــه بچه هــای   ب
از دوستانشــان را از دســت داده بودنــد- مأموریــت داده 

کننــد. بــه  ک ســازی  کــه جــاده امــام رضــا علیه الســالم را پا شــد 
گــر یــک مــوش را در ایــن جــاده رهــا  گفتــم بــه نظــرت ا فرمانــده 

ما خودمان 

را جلوی خدا 

زمین زدیم، 

به خدا گفتیم 

فقط تویی ...

جنگ ما جنگ 

تکلیف مداری بود، 

فرمانده ها همچون 

حسن باقری 

همیشه می گفتند 

که ما عاقالنه فکر 

می کنیم و عاشقانه 

می جنگیم. طبق 

بررسی ها و عقالنیت 

ورزی ها عملیات 

کربالی پنج بایستی 

انجام می شد.
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گــر مــن بخواهــم بعضــی اســرار ایــن بچه هــا  کنــد. ا علیه الســالم را بــاز 
گذشــته امــا  کــه از جنــگ  را بگویــم بااینکــه ســی وچند ســال اســت 

بــاز بعضی هــا بــاور نمی کننــد. 

نســل  بــه  شــهدا  از  کــه  فاطمــی  هــوای  و  بــا حــال 
ــوان در  ــه مــی ت امــروز مــا منتقــل شــده اســت چگون

برداشــت؟ گام  انقــالب  دوم  گام 
گام دوم انقــالب را نیــز  گــر مــا می خواهیــم  امــروز هــم مثــل دیــروز ا
کــه »مثبــت  ــم فرمولــش ایــن اســت  گام اول انقــالب برداری همچــون 
خــدا« بشــویم؛ یعنــی خودمــان را بعــالوه خــدا ببینیــم. بــا ایــن فرمــول 
کربــالی پنــج شــد. ایــن بــود  کــه مــی تــوان همچــون بچه هــای  اســت 
پیــدا  را  راه  ایــن ســتاره ها می شــود  »بــا  آقــا فرمودنــد:  کــه حضــرت 

ــرد«. ک

ــم شــده  ک ــد  و امیدشــان  ــزه  ندارن برخــی امــروز انگی
گویــا احســاس خســتگی می کننــد؛ بــرای آنهــا چــه  و 

پیامــی داریــد؟
کســانی خســته شــده اند؟ چــه  آورده انــد؟ چــه  کــم  کســانی  چــه 
لشــکر  فرمانــده  خــرازی  حســین  گیرکرده انــد؟  موانــع  در  کســانی 
اســت، بــا تمــام تــوان بــه خــط زده و بــه دل موانــع رفتــه، خســته وکوفته 
کــه  گفــت  برمی گــردد، بســیاری از ایــن فرماندهــان باجرئــت می تــوان 
در ۲۴ ســاعت شــبانه روز در بعضــی عملیات هــا شــاید یــک ســاعت 
ــد حــاج حســین خــرازی  ــد، شــهید تورجــی می گوی هــم نمی خوابیدن
ــم  ــی برای ــرا خواســت، مجتب ــا همــان حــال خســته پشــت بی ســیم م ب
می دانیــد  ســالم اهلل علیها.  زهــرا  حضــرت  روضــه  بخــوان،  روضــه 
شــهید  گفــت،  ســخن  هــم  ســر  پشــت  نمی شــود  بی ســیم  پشــت 
روضــه  بی ســیم  پشــت  چگونــه  نمی دانســتم  می گویــد  تورجــی 
گفتــم: در  بخوانــم، بــه ذهنــم زد ایــن شــعر را بــه ایــن شــکل بخوانــم 
بیــن آن دیــوار و در زهــرا صــدا مــی زد پــدر، زهــرای مــن، زهــرای مــن، 
گریــه می کــرد. زهــرای مــن. حــاج حســین بــا همیــن بیــت زارزار 
ایــن بــرای امــروز مــن و شــما حــرف دارد، ســرداری بــا آن 
کــم آورده ای، ناامیــد  گــر  کــه ا عظمــت بــه مــا می گویــد 
شــده ای، ایــن توســل شــما را زنــده می کنــد، بــه شــما 

روحیــه می دهــد.

بــه نظــر شــما امــروز امتحــان جوانــان 
حزب اللهــی  و  بســیجی  هیأتــی، 
ســخت تر و ســنگین تر اســت یــا امتحــان جوانــان 

دیــروز؟ رزمنــده 
کــم بــود اآلن زیــاد شــده    آن زمــان امکانــات خیلــی 
کربــالی چهــار و پنــج نگفته ایــم مــا  اســت. مــا هنــوز از 
کــه حادثــه پالســکو  هنــوز از جنــگ چیــزی نمی دانیــم. روزی 
اتفــاق افتــاد مــن دیــدم چندیــن شــبکه به صــورت مســتقیم ایــن 
خبــر را پوشــش می دهنــد؛ همــه نالــه می زدنــد در ســوگ آن جوانانــی 
کردنــد. حــق هــم همیــن  کاری جــان خــود را فــدا  کــه بــا ایثــار و فــدا
کربــالی  کار را می کردنــد، امــا مــن بــه شــما بگویــم در  بــود بایــد همیــن 
کــم نبودنــد  پنــج مــا فقــط 3000 مفقــودی داشــتیم. از ایــن تعــداد، 
کــه ســوختند و پرپــر شــدند. مــا حــدود ۱۱۰۰۰  شــهید  رزمنده هایــی 

کــه بهتریــن شــب  گفتــم همیــن امشــب  بــه مــا بدهیــد.  فرصتــی 
ســالم اهلل علیها  زهــرا  حضــرت  شــهادت  شــب  شــب،  آن  اســت. 
کتــاب شــد »خــط  کردیــم اســم ایــن  بــود. آنجــا یــک یــادواره برگــزار 
عاشــقی2«. خطبــا و مداحــان عزیــز می تواننــد در ایــام فاطمیــه از 
کننــد، حیــف اســت هیأتی هــا خاطــره شــهید  کتــاب اســتفاده  ایــن 
کــه فیلــم  محمــد اســالمی نســب را نخواننــد، خاطــرم هســت زمانــی 
صحبت هــای او را بــه حضــرت آقــا نشــان دادنــد، آقــا فرمودنــد: 
کبــری  صدیقــه  حضــرت  مبــارک  محضــر  اینــان  مطمئنیــم  »مــا 

کرده انــد«. درک  را  ســالم اهلل علیها 
 یک چیــز را نســل مــا بایــد بداننــد، بچه هــا تمــام دارایی شــان را 
کردنــد و ایــن  بــه میــدان آوردنــد و بــا تمــام وجــود تــوکل و توســل 
ایــن  بــود. بچه هــای اطالعــات و عملیــات در  رمــز پیروزی شــان 
فاصلــه ی یک شــب نخوابیدنــد. عقالنیــت را بــه میــدان آوردنــد، 
و  کردنــد  توســل  و  تــوکل  آنــگاه  آوردنــد،  میــدان  بــه  را  جانشــان 
کــه موفــق شــدند. هیــچ  همه چیــز را بــه خــدا ســپردند، این گونــه بــود 
کربــالی چهــار بتوانیــم در عــرض  کــه مــا بعــد از   کــس بــاور نمی کــرد 
کنیــم. هیچ کــس بــاور نمی کــرد  کربــالی پنــج را پایه ریــزی  ۱۵ روز 
کنیــم. مــا در جنــگ »نشــد ها« را »شــد«  بتوانیــم از ارونــد عبــور 
گام اول انقالب انــد  کربــالی پنــج، بچه هــای  کردیــم.  بچه هــای 
کیلومتــر بــر  کردنــد، ســرعت آب ارونــد ۷۰  کــه از موانــع ارونــد عبــور 
گام اول انقــالب بــا تــوکل، توســل و جهــاد  ســاعت اســت. بچه هــای 
کشــیدند. بچه هــای رزمنــده  عاشــقانه قــدرت خــود را بــه رخ جهــان 
کردنــد. یکــی از ایــن رزمنده هــا دانش آمــوز  ۸۵۰ بــار از ارونــد عبــور 
کربــالی پنــج چندیــن بــار برای شناســایی  کــه در  ۱۶ ســاله ای اســت 
کننــده اســمای الهــی بــر  گام اول انقــالب محقــق  رفــت. بچه هــای 
روی زمیــن شــدند، آن هــا واســطه های فیــض الهــی  شــدند. شــهید 
ردانــی پــور می گفــت: »بندگــی خــدا را بکنیــد تمــام عالــم مســخر 

شــما خواهــد شــد«.
بــرای شناســایی والفجــر هشــت وقتی کــه وارد شــدیم لــب ارونــد پــر 
از نخــل خرمــا بــود، ایــن چهــار پنــج ســال جنــگ مــردم آن هــا را 

کــرده بودنــد، خرمــای هرســاله پــای نخل هــا جمــع شــده  رهــا 
بــود، چندیــن تــن خرمــا آنجــا دپــو شــده بــود. هیچ یــک 

از بچه هــا بــه آن هــا دســت نزدنــد و می گفتنــد ایــن 
بــرای  نامــه  یــک  کــه  ایــن شــد  مــردم اســت؛  مــال 
آیــا اجــازه هســت  کــه  امــام رحمة اهلل علیــه نوشــتند 
ــا حــاال نماینــده  ــام ی ــم؟ ام ــا از ایــن خرماهــا بخوری م
ــن  ــه زمی ک ــدارد خرماهایــی  ــد: اشــکال ن ــام فرمودن ام
را  حیــدری  اســماعیل  شــهید  بخوریــد.  را  ریختــه 
گفــت  دیــدم یــک ســطلی برداشــته بــا هیجــان بــه مــن 
کــه متوجــه شــدم  بریــم خرمــای حــالل. آنجــا بــود 
ایــن پســر چقــدر خرمــا دوســت دارد امــا بــه خاطــر 
داشــت  شــوقی  و  ذوق  یــک  بــا  نمی خــورد.  خــدا 

گهــان یکــی  خرماهــا را از زیــر نخــل جمــع می کــرد، نا
زد،  درخــت  روی  خرمــای  خوشــه  بــه  ســنگ  بــا  بچه هــا  از 

مقــداری خرمــا روی دپــو ریختــه شــد. دیــدم اســماعیل حالــش بــد 
گفتیــم بابــا خشــکه مقدس بــازی در نیــار. ســی وچهار ســال  شــد. 
گــر خرمــای  گفــت: »مــن ا کــه  گوشــم مانــده  کــه صدایــش در  اســت 

اســماعیل  کنــم«.  عبــور  ارونــد  از  نمی توانــم  بخــورم،  ک  شــبهه نا
کــه توانســت جــاده امــام رضــا  حیــدری یکــی از آن بچه هایــی بــود 

این برای امروز 

من و شما حرف 

دارد، سرداری با 

آن عظمت به ما 

می گوید که اگر کم 

آورده ای، ناامید 

شده ای ، این توسل 

شما را زنده می کند، 

به شما روحیه

     می دهد.
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ــی  ــک حرف ــد ی گفتن ــیدند،  ــن پرس ــم از م ــگاه ه ــؤال را در دانش ــن س ای
گفتــم:  کنیــم انقــالب دارد پیــش مــی رود. بــه او  کــه مــا امیــد پیــدا  بزنیــد 
کــه عــازم  »مــن یــک عکســی دارم در قــم دهــه شــصت. عکــس جمعــی 
کــه رویــش نوشــته  کارد آنجــا دســتمان اســت  جبهــه هســتیم، یــک پــال
کــه بــرای دهــه ۷۰  اســت راهیــان جبهــه. یــک عکــس دیگــری دارم 
کــه  کنــار مــرز عــراق، عکــس دســته جمعی بــا دانشــجویان  اســت در 
ــز یــک عکــس  ــور. دهــه ۸۰ نی ــان ن کاردی نوشــته اســت راهی ــال روی پ
کارد  کربــال همــراه دانشــجویان انداخته ایــم روی پــال یــادگاری دارم در 
گروهی از دانشــجویان به  کربــال. دهــه ۹۰ نیــز بــا  آن نوشــته اســت راهیــان 
لبنــان رفتیــم و یــک عکــس یــادگاری در مــرز اســرائیل انداختیــم. روی 
کارد نوشــته بودیــم راهیــان قــدس؛ یعنــی دهــه ۶۰  در قــم راهیــان  پــال
ــور، دهــه ۸۰ در خــود  جبهــه، دهــه 70 در نزدیکــی مــرز عــراق راهیــان ن
کنــار مــرز اســرائیل راهیــان قــدس.  کربــال و دهــه ۹۰ در  عــراق راهیــان 
کــرده اســت؟  گــر ایــن انقــالب پیشــرفت نکــرده اســت پــس چــه  ا
کــه  کــرده اســت. ببینیــد  کــه خــون شــهدا اثــر  بچه هــا ببینیــد 
انقــالب پیشــرفته اســت؛ و عکــس آخــر ان شــاء اهلل عکــس 
دهــه  ان شــاء اهلل  قــدس.  در  بــود  خواهــد  دســته-جمعی 
پنجــم انقــالب عکــس یــادگاری راهیــان حــج را خواهیــم 

ــت. انداخ

آیــا  می شــود  ایجــاد  کجــا  خــدا  بــه  ایمــان 
گوشــه  کار، یــا در  در هیــأت، یــا در محــل 
گوشــه خوابــگاه و دانشــگاه؟ یــا در  حجــره  و حــوزه 
 نــه اصــاًل! این کــه اســالم نیســت، ایــن اســالم آمریکایــی 
اســت، اســالم نــاب سیاســت دارد، اقتصــاد دارد، فرهنــگ 
کــه مــردم  دارد، جامعــه دارد. مشــکل اصلــی ایــن اســت 
»دیــن دار« هســتند امــا »دیــن دان« نیســتند؛ فهــم معــارف 
کــم شــده اســت. آقــا می گوینــد: »نهج البالغــه  دیــن در بیــن مــردم 
نمی خوانیــم؟  نهج البالغــه  اســت« چــرا  اســالمی  انقــالب  آیین نامــه 
گــم  کــه باشــیم راه را  بــا ایــن معرفــت و بصیــرت در هرجــا و هــرکاری 

نمی کنیــم.

مــورد  را در  بــه عنــوان آخریــن جمــالت، احساســتان 
فرماییــد. بیــان  می کنــم  عــرض  کــه  گانــی  واژ

بــه 	  معصــوم  غیــر  فــرد  شــبیه ترین  رحمة اهلل علیــه:  خمینــی  امــام 
اســت. خوانــده  امــام  را  مــا  عقــد  صیغــه  معصــوم. 

شلمچه: فاطمیه ایران	 
شهید زین الدین: بهترین و زیباترین تابلوی جوان مؤمن انقالبی.	 
شــهید عبــداهلل میثمــی: شــیِخ عــارف، عاشــق دل ســوخته حضــرت 	 

زهــرا ســالم اهلل علیها.
کاجــی هــم 	  کــه شــهدا هســتند و  کاجــی: ســردار  ســردار حــاج حســین 

کــه جامانــده از قافلــه شــهدا.
امام خامنه ای حفظه اهلل: مدیر بی بدیل جهان اسالم.	 
کانال آتش و خون و مقاومت.	  کانال ماهی: 
دی 65: فاطمیه، ماه عروج بهترین رفقایم.	 
بسیجی خامنه ای: اهل توکل، توسل و تالش.	 
کربالی چهار لشگر 17	  نهر خین: سکوی پرواز شهدای 
قطعنامه: اوج تکلیف مداری و اطاعت از والیت.	 
کالم آخر: ان شاء اهلل عاقبت به خیر شوید.	 

ــون چــه تعــداد از ایــن مفقودی هــا را پیــدا  کن ــم تا ــم. نمی دان دادی
کســتر شــدند. نبایــد بگذاریــم  کرده انــد امــا بســیاری ســوختند و خا
این هــا بــه فراموشــی ســپرده شــود. ایــن حماســه ها حماســه های 
عجیبــی اســت. در ایــام فاطمیــه بایــد از عاشــقان واقعــی حضــرت 
کــه چگونــه  صحبــت بکنیــم، از دل ســوختگان حضــرت بگوییــم 
کــه در  حماســه آفریدنــد، مــن از خطیبــان عزیــز خواهــش می کنــم 
منبــر خودشــان از ایــن حماســه ها و از ایــن انســان های عاشــق و 
کــه ان شــاء اهلل منبــر ایشــان نیــز برکــت خواهــد  شــیدا ســخن بگوینــد 
ــوز  ــم هن کنی ــان  ــزی از جنــگ را نتوانســتیم بی ــوز چی ــا هن یافــت. م
مــردم  و  گمنام انــد  دیگــر  بســیاری  و  پور هــا  غــالم  احمــد  هــم 

کردنــد. نمی داننــد این هــا چــه حماســه هایی خلــق 

ــن  ــوری تری ــالب، مح ــروز انق ــاز ام ــه نی ــه ب ــا توج ب
بکننــد  کار  آن  حــول  همــه  کــه  ای  انگیــزه 

؟ چیســت
کــن.  شــهدا بــه مــا یــاد دادنــد بــا خــدا بــاش پادشــاهی 
کــه خــدا را در خودمــان  مهم تریــن نیــاز مــا ایــن اســت 
کــه بــه خــدا ایمــان دارد مــردم را  کســی  کنیــم.  تقویــت 

ــد. رهــا نمی کن

بســیجی های امام خامنه ای حفظــه اهلل 
را در قیاس با بسیجی های امام خمینی 

رحمة اهلل علیه چگونــه ارزیابی می کنید؟
 مــا شــهید اســماعیل حیــدری را دیدیــم، مــا شــهید 
زین الدیــن را دیدیــم، مــا شــهید خــرازی را دیدیــم، 
مــا آن شــهید ۱۶ ســاله را دیدیــم؛ امــا امــروز هــم داریــم 

حججی هــا را می بینیــم، امــروز هــم داریــم صــدر زاده هــا 
ــم  ــم. آن ه ــیاهکالی ها را می بینی ــهید س ــم ش ــم، داری را می بینی

کشــور خودشــان دفــاع بکننــد بلکــه رفته انــد در یــک  نــه اینکــه از 
کشــور دیگــر، بــه خاطــر خــدا دارنــد دفــاع می کننــد. بســیجی های 
خامنــه ای و خمینــی یکی انــد. »کربــال« دفــاع مقــدس را آفریــد و 
کــه حجــت خــدا  دفــاع مقــدس مدافعــان حــرم را. شــهید حججــی 

کاظمــی هســتم.  گفــت مــن ذوب در شــهید  شــد، 
ــد.  ــی می خواه ــی انقطاع ــی حزب الله ــوان انقالب ــا ج ــرت آق حض
انقالبــی دوســت دار آرمان هــا، حزب اللهــی اهــل جهــاد و انقطاعــی 
کســی  ــر  گ ــدارد. ا کــرده و دیگــر هیــچ ناخالصــی ن خــودش را فــدا 
کتور هــا را داشــت می توانــد حضــرت زهــرا ســالم اهلل علیها  ایــن فا
شــخص  کنــد.  یــاری  را  عجل اهلل تعالی فرجــه  مهــدی  امــام  و 
حزب اللهــی  می دهــد.  هــم  رأی  می کنــد،  راهپیمایــی  انقالبــی 
ــت  ــی اس ــوان انقطاع ــن ج ــا ای ــد ام ــک می کن کم ــد و  ــه می آی جبه
کــه معبــر می زنــد و زیــر تیــر دشــمن مــی رود و بــا آرپی جــی راه را بــاز 
می کنــد. امــروز آقــا و ایــران، جــوان انقالبــی حزب اللهــی انقطاعــی 
کنــد  کــه اجــازه نمی دهــد اســتعدادها بــروز  می خواهــد. چیــزی 

همیــن دل بســتگی ها اســت.

در  شــما  کشــور،  امــروز  وضعیــت  بــه  توجــه  بــا 
بــه  فرمولــی  چــه  بــا  ســخنانتان  و  هــا  یــادواره 

دهیــد؟ مــی  امیــد  جوانــان 

دیروز ما از همه 

موانع و بحران ها 

عبور کردیم، چرا اآلن 

نتوانیم از این موانع 

عبور کنیم؛ خدای 
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است، با این فرمولها 

هیچ  حق ناامیدی 

نداریم.
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می دارنــد و در حــال رکــوع زکات می دهنــد«.5  
از  خداونــد  صالــح  بنــدگان  والیــت  پــس 

جانــب خــود او اســت.
گرامی اســالم9 بارها  از طــرف دیگــر پیامبــر 
کــه دارای  و بارهــا ایــن بنــدگان صالــح خــدا 
والیــت هســتند را معرفــی می نمایــد و اطاعــت 
انــوار  ایــن  اطاعــت  بــر  متوقــف  را  خداونــد 
درخشــان اعــالم مــی دارد؛ امیرالمؤمنیــن7 
کــه  می فرماینــد: از رســول خــدا9 شــنیدم 
ــّیُ  ــا َعِل ــَت َی ْن

َ
ــِد آَدَم َو أ ُد ُوْل ــّیِ ــا َس َن

َ
می فرمــود: »أ

ــا  َن َحّبَ
َ
ــْن أ ــی. َم ِت ّمَ

ُ
ــاَدُة أ ــِدَک َس ــْن َبْع ــُة ِم ِئّمَ

َ
َو اْل

ْبَغــَض اهلَل 
َ
ْبَغَضَنــا َفَقــْد أ

َ
َحــّبَ اهلَل َو َمــْن أ

َ
َفَقــْد أ

ــْد  ــا َفَق ــْن َعاَداَن ــی اهلَل َو َم ــْد َواَل ــا َفَق ــْن َواالَن َو َم
ــْن  طــاَع اهلَل َو َم

َ
ــْد أ ــا َفَق َطاَعَن

َ
ــْن أ ــاَدى اهلَل َو َم َع

ــْد َعَصــی اهلَل؛ مــن ســید اوالد آدمــم  ــا َفَق َعَصاَن
و اى علــی! تــو و امامــان بعــد از تــو ســادات 
کــه مــا را دوســت بــدارد  امــت مــن هســتید. هــر 
کــه  خداونــد متعــال را دوســت داشــته و هــر 
نســبت بــه مــا بغــض داشــته باشــد، نســبت بــه 
کــس  حضــرت حــق، بغــض داشــته اســت. هــر 
کــه بــه والیــت مــا باشــد بــه والیــت خداســت و 
کــه دشــمن ماســت دشــمن خداســت. هــر  هــر 
کــه فرمــان مــا را َبــَرد، خداونــد متعــال را فرمــان 

بعضــی از آنــان از ]نســل [ بعضــی دیگرنــد و 
خداونــد شــنواى داناســت«.2و3

پیامبــر  حساســیت  وقتــی  فاطمــه3  آری! 
این گونــه  می بینــد،  را  اســالم9  گرامــی 
و  می گویــد  پاســخ  را  ولــّی  امــر  از  اطاعــت 
والیتمــداری خویــش را در برابــر توصیه هــای 
اثبــات  بــه  بدین صــورت  کــرم9  ا پیامبــر 

. ند ســا می ر
2. اقناع اندیشه

و  والیــت  کریــم  قــرآن  در  متعــال  خداونــد 
و  دانســته  خویــش  مختــص  را  سرپرســتی 
ْوِلیــاَء 

َ
أ ُدوِنــِه  ِمــْن  وا 

ُ
َخــذ

َ
اّت ِم 

َ
»أ می فرماینــد: 

َفــاهلُل ُهــَو اْلَوِلــّی؛ آیــا به جــای او سرپرســتان و 
گرفته انــد درحالی کــه  بــراى خــود  معبودانــی 
خداســت؟!«.4 واقعــی  معبــود  و  سرپرســت 
البتــه او بــرای بنــدگان صالــح و فرمان بــردارش 
بــرای  و  برمی دارنــد  قــدم  او  مســیر  در  کــه 
را  والیــت  ایــن  نیــز  می کوشــند  بشــر  هدایــت 
ُکــُم  َوِلّیُ َمــا 

َ
»ِإّن قــرار داده اســت و می فرمایــد: 

ِذیــَن ُیِقیُمــوَن 
َ
ِذیــَن َءاَمُنــوْا اّل

َ
اهلُل َو َرُســوُلُه َو اّل

ِکُعــون؛ ولــّی  َکــوَة َو ُهــْم َرا َلــوَة َو ُیْؤُتــوَن الّزَ الّصَ
کــه  کســانی  شــما، تنهــا خــدا و پیامبــر اوســت و 
کــه نمــاز برپــا  کســانی  ایمــان آورده انــد؛ همــان 

1. انگیزه سازی
روزى حضــرت زهــرا3 از رســول خــدا9 
ــراى او فراهــم  ــه خادمــی ب ک ــرد  ک درخواســت 
کنــد.  ــاری  ــه او را ی کارهــای خان ــا در  ــد ت نمای
جنگ هــا  از  یکــی  در  نیــز  خــدا9  رســول 
را  آن هــا  اســیرانی نصیبــش شــد،  و غزوه هــا، 
تقســیم فرمــود و دو زن را نگــه داشــت. پــس 
حضــرت زهــرا3 خواســتند و دســت یکــی 
فاطمــه3  دســت  در  گرفتــه،  را  دو  آن  از 
گذاشــتند و فرمودنــد: اى فاطمــه! ایــن از آن تــو 
کتــک بزنــی؛ زیــرا مــن دیدم  باشــد، مبــادا او را 
کــه نمــاز می خوانــد و جبرائیــل مــرا از این کــه 
کــرد و بــر ایــن  کتــک بزنــم، نهــی  نمازگــزاران را 
کیــد فرمــود. فاطمــه3  ســفارش و توصیــه، تأ
کــه دیــد پــدر بزرگوارشــان مرّتــب ســفارش ایــن 
و  کــرده  بــه حضــرت  را می کننــد، روى  کنیــز 
کارهــاى  خــدا!  رســول  اى  داشــتند:  عرضــه 
خانــه یــک روز بــر عهــده مــن و یــک روز بــر 
رســول  دیــدگان  از  اشــک  باشــد.  او  عهــده 
ْعَلــُم 

َ
أ »اهلُل  فرمــود:  و  شــد  ســرازیر  خــدا9 

می دانــد  بهتــر  خــدا  ِرســاَلَته؛  َیْجَعــُل  َحْیــُث 
ــًة َبْعُضهــا  ّیَ کجــا قــرار دهــد «1 و »ُذّرِ رســالتش را 
کــه  ِمــْن َبْعــٍض َو اهلُل َســمیٌع َعلیــٌم؛ فرزندانــی 

قالب آموزشی تهیه محتوای منبر فاطمی بر اساس شیوه تخصصی تبلیغ و خطابه 

موضوع منبر:

والیتمداری حضرت زهرا3

در ایــن فیــش محتــوای مناســب در قالــب تخصصــی »فیــش 

ــداری  ــوع »والیتم ــن موض ــاس تبیی ــر اس ــی« و ب ــر دین منب

ــرم  ــم شــده اســت. ســخنران محت حضــرت زهــرا3« تنظی

ــا  ــدا ب ــود ابت ــد ب ــادر خواه ــر ق ــش حاض ــتفاده از فی ــا اس ب

ــی  ــرای همراه ــزه الزم ب ــازی«، انگی ــزه س ــش »انگی ــه بخ ارائ

ــردن  ــع ک ــدف قان ــا ه ــپس ب ــد س ــاد نمای ــب را ایج مخاط

ــه  ــث، ب ــه ای بح ــد اندیش ــری و ُبع ــث فک ــب از حی مخاط

ــرای  ــس ازآن ب ــردازد. پ ــه« بپ ــاع اندیش ــش »اقن ــه بخ ارائ

ــا  ــه نمونه ه ــد ارائ ــردن احساســات مخاطــب نیازمن ــر ک درگی

و مثال هایــی در قالــب داســتان و حکایــت می باشــد کــه بــه 

ــرای  ــب ب ــه مطال ــون ک ــرورش احســاس« می گویند.اکن آن »پ

مخاطــب محســوس شــد، الزم اســت تــا در بخش 

ــی  »رفتارســازی« کــه هــدف غایــی ســخنرانی دین

ــاری  ــد رفت ــذاری در ُبع ــور تأثیرگ ــت به منظ اس

مخاطــب، راهکارهــا و رفتارهایــی جزئــی 

ــان  ــردد. در پای ــه گ ــه او ارائ ــرا ب ــرای اج ب

نیــز گریــز و روضــه آورده شــده اســت کــه بایــد 

ــه در آن  ــام فاطمی ــث و ای ــوع بح ــا موض ــب« ب ــل تناس »اص

ــه  ــک نمون ــوان ی ــر به عن ــوای حاض ــه محت ــردد. البت ــاظ گ لح

کار، ارائــه شــده اســت و ســخنرانان محتــرم می تواننــد 

متناســب بــا موضوعــات مدنظــر بــه تهیــه فیش هــای دیگــر 

ــد. ــدام نماین ــب اق ــن قال در همی

کایدی حجت االسالم حسین 
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گرفتــه نشــود عدالــت  گرفتــه شــد از مــا  اســالم 
در آزمون هــای الهــی برقــرار نشــده اســت فلــذا 
ــًا ایــن آزمــون بــرای مــا نیــز وجــود دارد امــا  یقین

در شــکلی دیگــر و بــا ظاهــری جدیــد.
آزمــون  از  مســلمین  اســالم  صــدر  زمــان  در 
والیتمــداری ســربلند بیــرون نیامدنــد و ســخن 
گرفتنــد و بااینکــه حضــرت  پیامبــر را نادیــده 
کامــل از والیتمــداری را بــه  زهــرا3 نمونــه ای 
گذاشــتند بازهــم امــام خویــش را تنهــا  نمایــش 
گذاشــتند. اینــک پــس از هــزار و چهارصــد و 
انــدی ســال مــا در برابــر ایــن آزمــون بــزرگ قــرار 
ــان معصوممــان:  کالم امام ــا  ــه آی ک ــم  داری
ســرپیچی  آن  پذیــرش  از  یــا  و  می پذیریــم  را 

کــه فرمودنــد: می کنیــم؛ آنجــا 
ِکمــًا، َفــِإَذا َحَکَم  ــی َقــْد َجَعْلُتــُه َعَلْیُکــْم َحا »َفِإّنِ
 

َ
اْســَتَخّف َمــا 

َ
َفِإّن ِمْنــُه،  َیْقَبْلــُه   َفَلــْم  ِبُحْکِمَنــا 

اّدُ  الــّرَ َعَلْیَنــا  اّدُ  الــّرَ َو   ، َرّدَ َعَلْیَنــا  َو  اهلِل  ِبُحْکــِم 
ــْرِک ِبــاهلِل14«. َعَلــی اهلِل َو ُهــَو َعلــی  َحــّدِ الّشِ

تبعیــت  مــا  والیتمــداری  بــزرگ  آزمــون  آری! 
کــه مدّبرانــه  اســت  فقیــه جامع الشــرایطی  از 
بــا  و  اســت  گرفتــه  دســت  بــه  را  امــور  زمــام 
ــارزه  ــم مب گرامــی اســالم، َعَل ــوی  ــروی از بان پی
کفــر و نفــاق را در اهتــزاز نگــه داشــته اســت.  بــا 
از  پیــروی  والیتمــدار،  شــیعه  هــر  وظیفــه  لــذا 
والیت فقیــه اســت تــا بــا تأّســی بــه حضــرت 
خویــش،  زمــان  ولــّی  ســکوت  بــا  زهــرا3 

ســکوت و بــا فریــاد او فریــاد ســر دهــد.
3. پرورش احساس

ســفرى  از  خــدا9  رســول  هــرگاه 
دیــدار  کــه  را  کســی  اولیــن  بازمی گشــت، 
می نمــود، فاطمــه زهــرا3 بــود، پــس در آن 
هنــگام بــه مّدتــی طوالنــی در نــزد او توّقــف 
ــر از  ــه پیامب ک ــرد. در یکــی از ایــن ســفرها  می ک
مدینــه خــارج شــده بــود، حضــرت فاطمه3 
دو  گردنبنــد،  یــک  نقــره،  از  خلخــال  دو 
در  تــا  نمــود  خریــدارى  پــرده اى  و  گوشــواره 
تنوعــی  ســفر،  از  شــوهرش  و  پــدر  بازگشــت 
بــراى ایشــان باشــد. هنگامی کــه پیامبــر9 از 
مســافرت بازگشــت، مثــل همیشــه اّول بــه خانــه 
حضــرت فاطمــه3 رفــت، اصحــاب پیامبــر 
ایســتاده  فاطمــه3  خانــه  در  بــر  همچنــان 
بودنــد و چــون از مــّدت مکــث پیامبــر9 در 
ــزد دختــرش اطــالع نداشــتند، نمی دانســتند  ن

کننــد یــا برگردنــد؟  کــه آیــا بایــد توقــف 
بــود  نشــده  ســپرى  زیــادى  مــّدت  هنــوز، 
حضــرت  خانــه  از  خــدا9  رســول  کــه 
آثــار  درحالی کــه  شــدند  خــارج  فاطمــه3 

نفریــن، بــا درخواســت امــام علــی7 از ایــن 
بــه  این گونــه  و  می شــود12  منصــرف  تصمیــم 
ــا آن همــه  ــه حتــی ب ک همــگان نشــان می دهــد 
بایــد از  نیــز  بــرای نفریــن نمــودن  صدمــات، 

ولــّی امــر تبعیــت نمــود.
بــا همراهــی  حضــرت فاطمــه3 همچنیــن 
امیرالمؤمنیــن7 در رفتــن بــه در خانــه انصــار 
و یــاری طلبــی از آن هــا به وضــوح نشــان دادنــد 
تبلیغاتــی  فعالیت هــای  انجــام  در  کــه حتــی 
امــر و  نیــز بایــد در جهــت رهنمودهــای ولــّی 
بــا هماهنگــی او عمــل نمــود و از تنهایــی در 
ایــن مســیر نبایــد هراســی بــه دل راه داد بلکــه 
ــوان  ــردن تمــام ت کار ب ــه  ــا انجــام وظایــف و ب ب
خویــش و تــالش در ایجــاد ابتــکار عمــل، بایــد 
ــای جــان در ایــن مســیر اســتقامت نمــود.  ــا پ ت
کــه والیتمــداری حقیقــی  بدین صــورت اســت 

انجــام می پذیــرد.
کــه آن بانــوی مظلومــه بــه امــت  درس دیگــری 
کــه همــواره بایــد  اســالمی می آمــوزد ایــن اســت 
خــود را بــا مســیر حــق و راه والیــت بســنجیم 
و تأییــد صحــت تالش هــا و انجــام درســت 
وظایــف را از ولــّی امــر خویــش بگیریــم؛ لــذا 
در  حتــی  زهــرا3  حضــرت  کــه  می بینیــم 
ــرای  ــه ب ک ــی  ــه زحمات ــا هم ــهادت ب ــگام ش هن
بازهــم  اســت،  کشــیده  خویــش  زمــان  امــام 
ــر اعمــال  ــه دنبــال مهــر تأییــد امــام خویــش ب ب
و رفتــار خــود می باشــد لــذا این گونــه بــا ولــّی 
امــر خویــش ســخن می گویــد: »پســرعمو! آیــا در 
ــن معاشــرت داشــتی،  ــا م ــو ب ــه ت ک ــی  ــن مّدت ای
دروغ و خیانــت و مخالفتــی از مــن دیــدى؟«

بــه  »ابــدًا!  فرمودنــد:  علــی7  حضــرت 
ــد  ــه وجــود خداون ــو ب ــرم! ت ــاه می ب ــد پن خداون
گرامی تــر و از  داناتــر و نیکوکارتــر، پرهیزگارتــر، 
کــه مــن تــو را بــه عّلــت  خــدا خائف تــر از آنــی 

13 نمایــم«.  کــردن ســرزنش  مخالفــت 
ــود  ــوم می ش ــی7 معل ــام عل ــخ ام ــن پاس از ای
کــه حضــرت زهــرا3 در همــه شــئون زندگــی، 
چــه در بــاب زندگــی شــخصی یعنــی اطاعــت 
اجتماعــی  مســائل  درزمینــه  چــه  و  شــوهر  از 
یعنــی تبعیــت از مقــام والیــت، همــواره تابــع و 
یــاور حضــرت بــوده اســت و بعــد از ایــن تــالش 
بــر  تأییــد  مهــر  مکّرمــه  بانــوی  آن  بی وقفــه 
والیتمــداری خــود را از امــام زمانــش می گیــرد.

زمــان7  امــام  غیبــت  عصــر  در  کــه  امــروز 
بــه ســر می بریــم مــا نیــز آزمــون پذیــرش والیــت 
گــر  ا کــه  می بینیــم؛  خویــش  روی  پیــش  را 
کــه از مســلمانان صــدر  همــان آزمــون دشــواری 

ــا او را  ــد، همان کن ــا  ــی م ــه نافرمان ک ــر  ــرده و ه ب
ــت«. 6 ــرده اس ک ــی  نافرمان

کــه  ایــن والیــت الهــی آن قــدر پراهمیــت اســت 
یکــی از ارکان اســالم معرفــی شــده اســت؛ امــام 
َعلــی   ْســاَلُم   اْلِ »ُبِنــَی   می فرماینــد:  باقــر7 
 ، اْلَحــّجِ َو  َکاِة،  الــّزَ َو  ــاَلِة،  الّصَ َعَلــی  َخْمــٍس: 
َکَمــا  ِبَشــْی ٍء  ُیَنــاَد  َلــْم  َو  اْلِواَلَیــِة؛  َو  ــْوِم،  الّصَ َو 
ْرَبــٍع َو َتَرُکــوا 

َ
ــاُس ِبأ  الّنَ

َ
َخــذ

َ
ُنــوِدَی ِباْلِواَلَیــِة، َفأ

هــِذِه َیْعِنــی اْلَواَلَیــة؛ اســالم روى پنــج پایــه بنــا 
و  و حــج  روزه  و  زکات  و  نمــاز  شــده:  نهــاده 
ــاد زده  والیــت؛ و بــه چیــزى ماننــد والیــت فری
گرفتنــد و  نشــده اســت. پــس مــردم آن چهــار را 

کردنــد«. 7 ایــن یعنــی والیــت را رهــا 
قابل تأمــل  بســیار  مــا  بــرای  تفاصیــل  ایــن  بــا 
کــه حضــرت زهــرا3 بــا آن رفعــت  اســت 
کــه رســول خــدا9 بارهــا زبــان  مقــام و مرتبــه 
گشــوده و در شــأن آن  بــه مــدح آن حضــرت 
بانــوی بزرگــوار تعابیــری ماننــد: »َبضعــٌة ِمّنــی« 
پــاره ای از وجــودم، »ُنــوُر َعْیِنــی«  نــور دیدگانــم، 
ِتــی َبْیــَن 

َ
وِحــَی اّل »َثَمــَرُة ُفــَؤاِدی « میــوه دلــم، »ُر

اســت8،  مــن  درون  در  کــه  روحــم    » َجْنَبــّیَ
کــه آن شــفیعه  بازهــم می بینیــم  فرموده انــد، 
شــوهر  و  پــدر عظیم الشــأن  مقابــل  در  محشــر 
کــه ولــّی خــدا بودنــد، بــا تواضــع  واالمقامشــان 
کــرده و فرمان هــای آن بزرگــواران  کامــل برخــورد 
کامــل اجــرا می نمودنــد. الزم بــه ذکــر  را به طــور 
رســول اهلل9  آقــا  کــه  تعابیــری  در  اســت 
و  نیســت  غلــّوی  هیچ گونــه  می برنــد  کار  بــه 
کلمــات را از روی احساســات  حضــرت ایــن 
نفرموده انــد؛ زیــرا خداونــد حکیــم در رابطــه 
َعــِن  َینِطــُق  َمــا  »َو  می فرماینــد:  ایشــان  بــا 
 َوْحــٌی ُیوَحــی ؛ و از روی هــوا 

َ
الَهــَوى، ِإْن ُهــَو ِإاّل

گفتــار او چیــزی  و هــوس ســخن نمی گویــد. 
کــه بــه او نــازل می شــود، نیســت«.9  جــز وحــی 
در  زهــرا3  حضــرت  کــه  می بینیــم  لــذا 
کــه  خطبــه ای  و  فــدک  غصــب  ماجــرای 
کامــاًل ســخنان و رهنمودهــای  ایــراد فرمودنــد، 
ــی  ــتند و حت گذاش ــرا  ــه اج ــی7 را ب ــام عل ام
از  برگرفتــه  بزرگــوار،  بانــوی  آن  اســتدالل های 
همچنیــن  بــود.10  امیرالمؤمنیــن7  ســخنان 
گریــه  کــه جریــان نهضــت  مشــاهده می کنیــم 
ــا حمایــت و هدایــت امــام7  آن حضــرت ب
مــردم  اعتــراض  از  بعــد  و  می گیــرد  صــورت 
امــام  تأییــد  بــا  زهــرا3  حضــرت  مدینــه، 

ادامــه می دهــد.11 نهضــت  ایــن  بــه  خویــش 
طاهــره3  صدیقــه  حضــرت  والیتمــداری 
کــه حتــی پــس از تصمیــم بــر  بــه حــدی بــود 



68

ــا علــی مــدد ــای علــی، ی منــ
می شــوم/  کوچــه  وســط  در  خمیــده  قامــت 

طوفــان الفتـــای علــی یــا علــی مــدد
مــوالی مــن امــام مــن آقــای مــن علــی ســت/ 

حــی علــی الّرضــای علــی، یــا علــی مــدد
ســر  آه/  می کشــند؟  مــن  رهبــر  روی  شمشــیر 

مــدد علــی  یــا  علــی،  به جــای  می دهــم 
ــوده ام/  گش ــی را  ــت عل ــت و دس ــتم شکس دس

ــا علــی مــدد مــن می خــرم بــالی علــی، ی
محســن شــهید و فاطمــه هــم روســپید شــد/ 

هســتی مــن فــدای علــی، یــا علــی مــدد 18

1. انعام، 124.

2. آل عمران، 34.

3. عبــداهَّلل بحرانــی اصفهانــی. عوالــم 

العلــوم و المعــارف و الحــوال، ج  11، قســم 

1، ص: 353.

4. الشوری، آیه 9.

5. المائده، آیه 55.

6. محمــد بــن علــی بــن بابویــه، المالــی 

للصــدوق، النــص، ص: 476.

ــی  ــی، الکاف ــوب کلین ــن یعق ــد ب 7. محم

ط - دارالحدیــث، ج 3، ص: 53.

8. محمــد بــن علــی بــن بابویــه، المالــی 

للصــدوق، النــص، ص: 113

9. النجم، آیه 3 و 4.

مفیــد،  محمــد  بــن  محمــد   .10

ص:183. النــص،  اإلختصــاص، 

ــرت  ــى حض ــی، زندگان ــد روحان 11. محم

بحــار  ترجمــه  الســام،  علیهــا  زهــرا 

ص:609. النــوار، 

مفیــد،  محمــد  بــن  محمــد   .12

.186 ص:  النــص،  اإلختصــاص، 

ــرت  ــى حض ــی، زندگان ــد روحان 13. محم

بحــار  ترجمــه  الســام،  علیهــا  زهــرا 

.631 ص:   ،43 ج  النــوار، 

14. محمــد بــن یعقــوب الکلینــی، الکافــی 

ط - دارالحدیــث، ج 1، ص: 168.

ــرت  ــى حض ــی، زندگان ــد روحان 15. محم

بحــار  ترجمــه  الســام،  علیهــا  زهــرا 

ص:195. النــوار، 

16. فضــل بــن حســن طبرســی - عزیــز اهَّلل 

عطــاردی قوچانــی، ترجمــه إعــام الــورى، 

ص:155.

ــد،  ــن محم ــد ب ــد، محم ــیخ مفی 17. ش

.186 ص:  اإلختصــاص، 

18. شاعر: یوسف رحیمی.

از  و  نمی دهــد  پنــاه  نیــز  والیتمــدار  انســان 
مــوالی خویــش ســبقت نمی گیــرد تــا دشــمنان 
جــز  پناهگاهــی  هیــچ  کــه  بفهمنــد  خــدا 
او و دیــن اســالم ندارنــد. اولیــاء  خداونــد و 

5. روضه
کــه اوج والیتمــداری یــک  گفــت  شــاید بتــوان 
کــه ولــّی خــدا  فــرد در زمانــی معلــوم می گــردد 
کمــک  تنهــا مانــده باشــد و نیــاز بــه یــاری و 
داشــته باشــد. حضــرت زهــرا3 در این چنین 
یعنــی  خــود  زمــان  امــام  یــاری  بــه  زمانــی 
امیرالمؤمنیــن علــی7 شــتافت و تمــام تــالش 
گرفــت و  خــود را بــرای یــاری آن حضــرت بــه کار 
در ایــن مســیر لطمه هــای زیــادی بــر ایشــان وارد 
شــد؛ امــا اوج ایــن والیتمــداری در زمانــی اتفــاق 
کــه فاطمه3 می خواســت از علی7  افتــاد 
کنــد. در روایــت آمــده اســت:  در مســجد دفــاع 
ــه حضــرت زهــرا3  ــه درب خان ــه ب ک ــی  زمان
ْخَرُجــوُه 

َ
أ َو   7 َعِلــّیٍ َعَلــی  »َفَدَخُلــوا  آمدنــد 

گریبــان  ــا؛ پــس بــه درون خانــه ریختنــد و  َب ُمَلّبَ
مســجد  به ســوی  و  گرفتنــد  را  علــی7 
کشــیدند«. در ایــن هنــگام حضــرت زهــرا3 
از خانــه خــارج شــد و فرمــود: »ای فــالن و ای 
ــه  ــرا بکشــید؟ ب ــد شــوهر م ــا می خواهی فــالن! آی
گــر او را رهــا نکنیــد موهایــم را پریشــان  خــدا ا
حتمــًا  و  می زنــم  ک  چــا گریبــان  و  می کنــم 
ــه  ــه درگاه خــدا نال ــدرم مــی روم و ب ــر پ ــر ســر قب ب
می کنــم«. پــس حضــرت زهــرا3 دســت امــام 
گرفتــه و به ســوی  حســن و امــام حســین8را 

ــد. ــه راه افتادن ــر9 ب ــر پیامب قب
پــس امــام علــی7 بــه ســلمان فرمــود: »ای 
ســلمان! دختــر پیامبــر را دریــاب. مــن می بینــم 
کــه دو طــرف مدینــه زیــرورو می شــود. بــه خــدا 
کار را بکنــد زمیــن، شــهر مدینــه را  گــر ایــن  ا
را  خــود  ســلمان  لــذا  می بلعــد«.  اهلــش  بــا 
گفــت: »ای دختــر  بــه فاطمــه3 رســاند و 
پیغمبــر! خــدا پــدرت را از رحمتــش مبعــوث 
فاطمــه3  شــو«.  منصــرف  نفریــن  از  کــرد، 
ــا ســر قبــر  فرمــود: »دیگــر صبــر نــدارم. بگــذار ت
گفــت:  ســلمان  دوبــاره  پــس  بــروم«.  پــدرم 
»علــی7 مــرا به ســویت فرســتاد و تــو را امــر 
کــه فاطمــه3  کــه بازگــردی«. اینجــا بــود  کــرد 
ِطیــُع َفَرَجَعــْت؛ بــه حــرف 

ُ
ْســَمُع َلــُه َو أ

َ
فرمــود: »أ

و  می کنــم«  اطاعــت  و  می دهــم  گــوش  او 
ســپس بازگشــت. 17

کوچــه پــا بــه پــای علــی، یــا علــی مــدد/  در 
مــدد یــا علــی  بــرای علــی،  جــان می دهــم 

کوچــه شـــده  وقـــت ظهـــور ســّر فدینــــاه آمـــده/ 

و  مشــهود  کامــاًل  ایشــان  چهــره  در  غضــب 
قابل تشــخیص بــود و در همــان حــال به ســوی 
زمیــن  بــر  آن  کنــار  در  رفتــه  مســجد  منبــر 
نشســتند. هنگامی کــه پیامبــر9 بــا غضــب 
حضــرت  شــد،  خــارج  دختــرش  خانــه  از 
رســول  خشــم   کــه  دریافــت  فاطمــه3 
خلخال هــا،  مشــاهده  ســبب  بــه   9 خــدا 
اســت؛  بــوده  پــرده  آن  و  گردنبنــد  گوشــواره، 
لــذا به ســرعت آن هــا را جمــع آورى نمــوده و بــه 
کــه آن هــا  کســی  ــه  حضــور پــدرش فرســتاد و ب
ــان  ــدرم برس ــه پ ــرا ب ــالم م ــود: »س ــرد فرم را می ب
کــه این هــا را در راه خــدا بــه مصــرف  و بگــو 

برســاند«. 
وقتی کــه آن شــخص نــزد رســول خــدا9 آمــد 
و پیغــام حضــرت فاطمــه3 را بــه او رســانده 
ایشــان  بــه  را  وســائل  آن  محتــوى  بســته  و 
فرمودنــد:  مرتبــه  ســه  پیامبــر  داد،  تحویــل 
»پــدرش بــه فدایــش بــاد، پــدرش بــه فدایــش 
بــاد، پــدرش بــه فدایــش بــاد« و بعــد فرمودنــد: 
»دنیــا در نــزد محمــد و آل محمــد9 ارزشــی 
گــر دنیــا به انــدازه بــال یــک  کــه ا نــدارد، چرا
متعــال  ارزش داشــت، همانــا خداونــد  پشــه 
کافــر نمی نمــود«. پــس  ذّره اى از آن را نصیــب 
از ایــن ســخن برخاســت و بــه نــزد دختــرش 

رفــت.15  فاطمــه3 
4. رفتارسازی

حضــرت  از  قمــی  اهلل  عبــد  بــن  عیســی 
جنــاب  آن  کــه  کــرده  روایــت  صــادق7 
فرمودنــد: »هنگامی کــه خبــر خزاعــه و قریــش در 
شــام به ابوســفیان رســید، وى بالفاصله خدمت 
کــرد: یــا  حضــرت رســول9 رســید و عــرض 
کــن  محمــد! خــون خویشــاوندان خــود را حفــظ 
و مــدت معاهــده را زیــاد نمــا. حضــرت فرمودنــد: 
ــد. عــرض  ــا مکــر می کنی ــا م ــا اباســفیان! شــما ب ی
کــرد: مــا بــا شــما مکــرى نداریــم و بــه قــرارداد خــود 
عمــل می کنیــم. پس ازایــن ابوســفیان  بــه منــزل 
ــر!  ــر پیغمب گفــت: اى دخت فاطمــه3 رفــت و 
بــه مــدت معاهــده  پنــاه می دهــی و  را  قریــش 
باشــی؟  زنــان  گرامی تریــن  از  تــا  می افزایــی 
کــه  کســی را  حضــرت فاطمــه3 فرمودنــد: 
پیغمبــر9 پنــاه دهــد، وى در پنــاه مــن خواهــد 
ــردم  ــان م ــا آن ــن ت ک ــر  ــه فرزندانــت ام ــود، پــس ب ب
کــرد: فرزنــدان  را در پنــاه خــود بگیرنــد. عــرض 
مــن قریــش را نمی  شناســند تــا آن هــا را در پنــاه 
خــود بگیرنــد. پــس ابوســفیان از نــزد حضــرت 

فاطمــه3 نیــز نومیــد برگشــت. 16
ندهــد،  پنــاه  خــدا  ولــّی  کــه  را  کســی  آری! 
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کارکردهای فرهنگی
شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی

با بازخوانی سـیره و شخصیت شهید حاج قاسم سـلیمانی، درس ها و رفتارهای آموزنده ای 

رخ مـی نمایـد کـه می توان در قالب الگوهای رفتاری این شـهید بزرگوار در محافل مذهبی 

و جلسـات وعـظ و خطابـه از آنها بهره جسـت. در ادامه طرح بحثی با عنـوان »کارکردهای 

فرهنگی« با الهام از زندگی و سـیره سـردار دل ها تقدیم مخاطبان ماهنامه هیأت می گردد.

االعظــم )عــج( تپیــد و بــه درد آمــد. بــه فرمــوده امــام صــادق 7 ایــن 
جریــان بــر همــه عالــم اثــر می گــذارد و قلــوب همــگان را متأثــر می ســازد: 
َیْحَزُنــوَن  َوالَیِتنــا  ِبمــاِء  ُعِجُنــوا  َو  ِطیِنِتنــا  فاِضــِل  ِمــْن  ُخِلُقــوا  »ِشــیَعُتنا 

ِلُحْزِننــا و َیْفَرُحــوَن ِلَفَرِحنــا«.3
ــی  ــه مقام ــه الهــی ب ــن معامل حــاج قاســم ســلیمانی و هم رزمانــش در ای
کــه از جانــب خداونــد بــه آن هــا »جنــت« اعطــا شــد:  دســت یافتنــد 
ــَة«.4  بــا   َلُهــُم الَجَنّ

ّ
َن

َ
مواَلُهــم ِبــأ

َ
نُفَســُهم َو أ

َ
 اهلَلَّ اشــَترى ِمــَن الُمؤِمنیــَن أ

ّ
»ِإَن

کــه در آیــات و روایــات بــرای  چنیــن اوصــاف بلنــد و جایــگاه واالیــی 
کــه شــهادت ایــن ســردار بــزرگ چــه  شــهدا ترســیم شــده اســت بایــد دیــد 

آثــار و برکاتــی در پــی دارد:
1.تقویت روحیه شهادت طلبی:

یکــی از آرزوهــا و آرمان هــای دیرینــه ســپهبد قاســم ســلیمانی »شــهادت« 
کــه بــا چشــمان  گفتــار او نمــود یافتــه بــود. آنجــا  بــود و ایــن آرزو بارهــا در 
اشــک بار در جمــع نیروهــای خــود دعــا می کــرد و از خداونــد طلــب 
می شــود  شــهید  »شــهید«  »وقتــی  می گفــت:  او  می نمــود.  شــهادت 
کــه شــهید شــده باشــد«؛ یعنــی بایــد قبــل از شــهادت هماننــد شــهدا 
گفتــار در  گرفــت. ایــن  کــرد و بــا آرمان هــای شــهادت انــس  زندگــی 
زندگــی شــخصی خــودش مــوج مــی زد و از همــان ســال   های جوانــی 
کــه در جایــگاه فرماندهــی »لشــکر 41 ثــاراهلل« در جبهه هــای حــق علیــه 
کــه بــا خــدا بســته بــود ایســتاد  باطــل می جنگیــد تــا امــروز پــای عهــدی 
ــه  ک ــود  ــه شــهادت طلبانه او ایجــاد نشــده ب ــی در روحی ــر و تحول و تغیی
قــرآن می فرمایــد: »ِمــَن اْلُمْؤِمِنیــَن ِرَجــاٌل َصَدُقــوا َمــا َعاَهــُدوا اهلَل َعَلْیــِه 
ــاًل؛ از میــان  ــوا َتْبِدی ُل

َ
ــا َبّد ــُر َوَم ــْن َیْنَتِظ ــْم َم ــُه َوِمْنُه ــْن َقَضــی َنْحَب ــْم َم َفِمْنُه

کــه بــه آنچــه بــا خــدا عهــد بســتند صادقانــه وفــا  مؤمنــان مردانی انــد 
کردنــد برخــی از آنــان بــه شــهادت رســیدند و برخــی از آن هــا در ]همیــن[ 

ــد«.5 ــل نکردن ــده خــود را[ تبدی ــز عقی ــد و ]هرگ انتظارن
ایجــاد شــور شــهادت  بــار دیگــر موجــب  شــهادت شــهید ســلیمانی 
ایــن  مظلــوم  شــهدای  ک  پــا خــون  برکــت  بــه  کــه  شــد  جامعــه  در 
واقعــه تروریســتی، ایــن شــورهای تــوأم بــا شــعور بــه تقویــت روحیــه 

پایــان  و  فقــدان  یــک  دنیاطلــب  مادی گرایــان  نــگاه  از  شــهادت 
از  ولــی  اســت  انــدوه  و  حــزن  بــا  همــراه  و  ناخوشــایند  لــذا  اســت، 
نــگاه آخرت گرایــان و شــهدا یــک شــروع دوبــاره و حیاتــی جــاودان 
ِهــْم ُیْرَزُقــون «.1  شــهادت پــرواز از  ّبِ ْحیــاٌء ِعْنــَد َر

َ
و همیشــگی اســت: »أ

کرانه هاســت. او پــس از این کــه  محدودیت هــا بــه نامتناهــی و ناپیــدا 
»فتــح    الفتوح«   هــای نظامــی در دفــاع مقــدس، لبنــان، عــراق و ســوریه را 
کنــون فاتــح قلب هــا شــد و در ایــن روزهــا او را »ســردار  بــه پایــان رســانید ا
دل هــا« می خواننــد. بــا ایــن نــگاه حــاج قاســم تــا دیــروز فرماندهــی در 
کنــون در جــوار انبیــا، ائمــه و اولیــای  کــی بــود ولــی ا کــره خا وســعت ایــن 
ــَم اهلُل  ْنَع

َ
ــَن أ ذی

َ
ــَع اّل ــَك َم ولِئ

ُ
ــد: »أ ــی می کن ــم فرمانده ــه عال ــر هم ــی ب اله

َو َحُســَن  اِلحیــَن  َو الّصَ ــَهداِء  الّشُ َو  یقیــَن  ّدِ الّصِ َو  یــَن  ِبّیِ الّنَ ِمــَن  َعَلْیِهــْم 
کــه خــدا بــه آن هــا لطــف فرمــوده یعنــی با  کســانی  ولِئــَك َرفیقــًا؛ آنــان بــا 

ُ
أ

پیغمبــران و صدیقــان و شــهیدان و نیکــوکاران محشــور خواهنــد شــد«.2 
بــه  هم رزمانــش  و  ســلیمانی  ســردار  خــون  شــدن  ریختــه  و  شــهادت 
بــرکات  نــزول  باعــث  )حفظــه اهلل(  یــزدی  مصبــاح  آیــت اهلل  فرمــوده 
ــن  ــن ای گرفت ــر  ــن منظ ــردد و از ای ــا می گ ــر م ــی ب ــات اله ــمانی و فیوض آس
عزیــزان از ملــت ایــران فقــدان و مصیبــت نیســت بلکــه ماننــد شــهادت 
حضــرت اباعبــداهلل 7 دارای آثــار و بــرکات همیشــگی و فراوانــی در 
کــه یکــی از بهترین هــای  عالــم اســت. پــس شــهادت او از ایــن نظــر 
ولــی در  اســت  نشــدنی  رفــت، فقدانــی جبــران  مــا  از دســت  دوران 
قامــوس جهــاد و شــهادت یــک اتفــاق باعظمــت و پرافتخــار، هــم بــرای 

شــهید و هــم بــرای جهــان اســالم به حســاب می آیــد.
کــرد و حــرم آن   7 بــه اهل بیــت  قاســم ســلیمانی خدمــت بزرگــی 
کــرد. اینکــه امــروز قلــب همــه  بزرگــواران را از شــر دشمنانشــان حفــظ 
ســلیمانی  قاســم  پیش ازایــن  تــا  کــه  آن هــا  حتــی  آزاده  انســان های 
و  می ســوزد  بودنــد،  شــنیده  او  از  نامــی  تنهــا  یــا  و  نمی شــناختند  را 
اشکشــان جــاری اســت و قلبشــان آرام نمی گیــرد از آن جهــت اســت 
کــه از یــاران وفــادار حریــم  کــه بــا تــرور ناجوانمردانــه ایــن مــرد بــزرگ 
والیــت و اهل بیــت 7 بــود، قلــب عالــم امــکان حضــرت بقیــة اهلل 
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کنــار او عکــس یــادگاری  اهــل ســنت و یــا مســیحی مثــل یــک بــرادر در 
کریمانــه و بــا تواضــع و ســادگی  می گرفتنــد. او بــا روحیــه مردمــی، رفتــار 
ــه یــک شــخصیت  ــل ب ــری تبدی ــه تعبی ــود و ب ــوب ب بیــن همــگان محب

»فــرا دینــی« و »فــرا مذهبــی« شــده بــود.
3. تقویت وحدت و انسجام ملی:

َمــا الُمؤِمُنــوَن ِاخــَوة« و »... 
َ
کریــم در آیــات متعــددی ماننــد: »ِاّن قــرآن 

ُقــوا« نســبت بــه پرهیــز از تفرقــه و جدایــی مســلمانان و حفــظ  و الَتَفّرَ
کــرده اســت. قاســم ســلیمانی بــا الهــام  کیــد  یکپارچگــی و وحــدت تأ
از آیــات قــرآن و روایــات اهل بیــت 7 همــواره بــر مســئله وحــدت و 
کیــد می کــرد. شــهادت پنــج نفــر  یکپارچگــی داخلــی و خارجــی تأ
ــر آب  ــار هــم، نقشــه دشــمن را نقــش ب کن ــی در  عراقــی و پنــج نفــر ایران
ــه  کــرد. خــون ایــن شــهدا و شــهید قاســم ســلیمانی از یک ســو خمیرمای
ــران و عــراق  کشــور ای ایجــاد وحــدت و یکپارچگــی خارجــی بیــن دو 
از  و  کشــور شــد  آن  آشــوب های مردمــی  و  و ســامان-یابی شــورش ها 
ســوی دیگــر موجــب وحــدت در آســتانه انتخابــات در عرصــه داخلــی 

ــد. گردی ــی  و مل
4. تقویت روحیه جهادی و انقالبی:

روحیــه جهــادی در همــه ابعــاد زندگــی ســپهبد قاســم ســلیمانی بــه 
و  مــی زد  مــوج  انقالبــی  فرمانــده  و  یــک شــخصیت مجاهــد  عنــوان 
شــاخصه های یــک مجاهــد انقالبــی به خوبــی در رفتــار و برنامه هــای 
کــه به خوبــی دریافتــه  او هویــدا بــود. او مجاهــدی نســتوه و نتــرس بــود 
کارش تمــام اســت  کســی در برابــر دشــمن بترســد  گــر  بــود: »در جنــگ ا
گــر می خواهــی پــای دیــن خــدا بایســتی نبایــد تــرس داشــته باشــی«؛  و ا
لــذا ســری نتــرس داشــت و بی مهابــا و شــجاعانه بــه قلــب خطــر مــی زد: 
ســؤال  حــال  ِئــٍم«8  اَل َلْوَمــَة  َیَخاُفــوَن  َواَل  اهلَلِّ  َســِبیِل  ِفــي  »ُیَجاِهــُدوَن 
کــه رودررو بــا دشــمن  کــه آیــا ســزای چنیــن مــرد میدانــی  اینجاســت 

می جنگیــد، تــرور ناجوانمردانــه و خنجــر از پشــت بــود؟
برخــورداری از روحیــه جهــادی و حفــظ آن، چنــان بااهمیــت اســت 
ســلیمانی  شــهید  پیکــر  بــر  کــه  نمــازی  در  انقــالب  معظــم  رهبــر  کــه 
نعمــت جهــاد  و  توفیــق  بخاطــر  متعــال  از خداونــد  فرمودنــد،  اقامــه 
َســبیِل  ِفــی  الجَهــاَد  َرَزَقنــا  الــذی  هلِل  »َالحمــُد  کردنــد:  سپاســگذاری 
کار می کــرد و رضایــت  ااِلســالم«. ســردار ســلیمانی فقــط بــرای خــدا 
او را می طلبیــد و همــه زندگــی اش محــو خــدا شــده بــود. رهبــر معظــم 
ــه مناســبت شــهادت ســردار  انقــالب اســالمی در پیــام تســلیت خــود ب
ســلیمانی و همراهــان او آورده انــد: »ســال ها مجاهــدت مخلصانــه و 
شــجاعانه در میدان هــای مبــارزه بــا شــیاطین و اشــرار عالــم و ســال ها 
آرزوی شــهادت در راه خــدا، ســرانجام ســلیمانی عزیــز را بــه ایــن مقــام 

رســانید«. واال 
نظــام،  بــه  خدمتــش  دوران  تمــام  در  ســلیمانی  قاســم  حــاج  شــهید 
بــود و زندگــی او دارای  یــک انقالبــی واقعــی  مــردم نمــاد  رهبــری و 
این همــه آثــار و بــرکات شــد. ازجملــه این   کــه محبــوب قلب   هــا شــد و 
کســب آبــرو و افتخــار بــرای رهبــری و نظــام جمهــوری اســالمی  موجــب 
گردیــد. او تنهــا یــک مصــداق از مجاهــدان انقالبی  ایــران در همــه دنیــا 
گــر همــه دولتمــردان  بــود و این همــه ســربلندی و افتخــار آفریــد؛ حــال ا
و مســئولین نظــام در عرصــه خدمــت خــود، انقالبــی عمــل نماینــد، 
ــادی و...  ــی، اقتص ــف فرهنگ ــای مختل ــه در عرصه ه ک ــد  ــد دی خواهی
ــران در  کشــور جمهــوری اســالمی ای ــا خواهــد شــد و  ــه پ ــی ب چــه انقالب

شــهادت طلبی در جامعــه می انجامــد. تــا دیــروز مــادران فرزندانشــان را 
مهیــای حضــور در همایــش شــیرخوارگان حســینی می کردنــد ولــی امــروز 
کــه فرزنــدان مــا قاســم هایی بــرای دفــاع از  آمده انــد تــا فریــاد بزننــد 
حریــم دیانــت و والیــت خواهنــد بــود و بی شــک ایــن خون هــا ضامــن 
* فرمودنــد:  بقــا و حرکــت انقــالب اســالمی اســت. امــام خمینــی 
»ایــن انقــالب بایــد زنــده بمانــد، ایــن نهضــت بایــد زنــده بمانــد و زنــده 
مانــدش بــه ایــن خونریزی   هاســت، بریزیــد خون   هــا را، زندگــی مــا دوام 

پیــدا می   کنــد، بکشــید مــا را، ملــت مــا بیدارتــر می   شــود«.6
در حقیقــت شــهادت حــاج قاســم و هم رزمانــش ضایعــه نبــود بلکــه این 
ــد  ــب خداون ــی از جان ــات اله ــرکات و فیوض ــزول ب ــب ن ــهادت موج ش
کــه شــهادت حضــرت سیدالشــهدا 7 هــم  متعــال می شــود همچنــان 
ــد  ــوده و خواه ــریت ب ــه و بش ــرای جامع ــی ب ــرکات فراوان ــار و ب دارای آث
ک شــهید ســلیمانی و هم رزمانــش، همــه  کنــون بــه برکــت خــون پــا بــود. ا
مــردم ایــران و عــراق به ویــژه جوانــان دارای روحیــه حماســی شــده اند و 
بــا محبــت و اشــتیاق نســبت بــه ایــن شــهید آرزوی شــهادت می کننــد. 
رهبــری  معظــم  مقــام  جامعــه،  بــر  کــم  حا نورانــی  فضــای  ایــن  در 
ــن  ــز این چنی ــهید عزی ــن ش ــر ای ــر پیک ــاز ب ــه نم ــم در اقام ــه اهلل( ه )حفظ
کــرم الُمستشــهدیَن  کردنــد: »َالَحمــُدهلِل الــذی أ بــا خداونــد عالــم نجــوا 

فــی َســبیله. َالحمــُد هلل الــذی رزقنــا الشــهادة فــی َســبیله«.
کشته شدن آرزوی ماست در راه دوست 

گلوی ماست گر چه تشنه به خون  دشمن ا
گـرد شمـع گردیم دور یـار چو پـروانـه 

چون سوختن در آتش عشق آرزوی ماست

2. تقویت روحیه استکبارستیزی:
از ویژگی هــای بــارز ســپهبد قاســم ســلیمانی بصیــرت و دشمن شناســی او 
بــود. او دشــمن را خــوب شــناخته بــود و دشــمن اصلــی را ابرقدرت هــای 
مســتکبر جهــان و در رأس آن هــا آمریــکای جنایتــکار معرفــی می کــرد. 
کــه دشــمن، ابرقــدرت برنامه ریــزی علیــه حــق  او بخوبــی دانســته بــود 
کــه قبــل  کنــد  کســی می توانــد در برابــر دشــمن بایســتد و مبــارزه  اســت و 

از هرچیــز دشــمن را خــوب شــناخته باشــد. 
شــخصیت شــهید ســلیمانی جامــع اضــداد بــود؛ یعنــی می تــوان او را 
ــاِر ُرَحمــاُء َبْیَنُهــم «7 معرفــی 

َ
اُء َعَلــی اْلُکّف

َ
ِشــّد

َ
مصــداق واقعــی آیــه: »أ

کــه در برابــر دشــمنان ذره ای حاضــر بــه ســازش و مــدارا  کســی بــود  کــرد. 
نبــود و ســخت و ســهمگین در میــدان مبــارزه بــا اســتکبار حاضــر می شــد 
کــه نــام قاســم ســلیمانی بــر زبان هــا  و در هــر جبهــه و خــط مقدمــی 
می آمــد دشــمن بــر خــود می لرزیــد. او دشــمن اصلــی خــود را داعــش 
و تکفیــری اغفال شــده نمی دانســت بلکــه دشــمن اصلــی را اســراییل و 
کشــته  آمریــکا می پنداشــت لــذا در طــول ایــن ســال ها بــه دســت داعــش 
نشــد تــا ســرانجام در یــک تــرور ناجوانمردانــه بــه دســت شــقی ترین 
کــه بــه  کشــته شــد. رهبــر معظــم انقــالب در پیامــی  مســتکبران عالــم 
مناســبت شــهادت او و همراهانــش صــادر نمودنــد، فرمودنــد: »خــون 

ــر زمیــن ریخــت«. ــه دســت شــقی ترین آحــاد بشــر ب ک او ب ــا پ
ــرد.  ــا مــدارا و ترحــم برخــورد می ک ــا مــردم بســیار ب از طرفــی در تعامــل ب
کــه علی   رغــم برخــورداری از جایــگاه  او از معــدود درجه دارانــی بــود 
عالی رتبــه بارهــا دســت پــدر شــهید را بوســیده بــود، به پــای مــادر شــهید 
کــودکان مظلــوم و یتیــم می کشــید. آن قــدر  می افتــاد و دســت بــر ســر 
ــرادران  ــی ب ــه حت ک ــا همــه صمیمــی می شــد  ــود و ب ســاده و بی آالیــش ب
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و دیگــر هم رزمــان خــود نیــز آموختــه بــود به نحوی کــه شــهید بزرگــوار ابــو 
مهــدی المهنــدس خــود را ســرباز مقــام معظــم رهبــری )حفظــه اهلل( و 

پــس از ایشــان ســرباز قاســم ســلیمانی می دانســت.

8. تقویت روحیه توسل به اهل بیت 7:
ســپهبد قاســم ســلیمانی در همــه حــال روی نیــازش را از اهل بیــت 7 
ــه روضــه  ــادی ب ــه زی برنمی داشــت و توســالت مختلفــی داشــت. عالق
کــه بــه دجلــه  به ویــژه روضــه حضــرت زهــرا 3 داشــت. اولیــن بــاری 
و فــرات رســید به عنــوان مهریــه حضــرت زهــرا 3 از آن تبــرک جســت 
صعب تریــن  در  و  مقاومــت  مســیر  در  او  ســاخت.  وضــو  آب  آن  از  و 
لحظــات مبــارزه بــا داعــش بــا توســل بــه حضــرات معصومیــن 7 
ُقــوا 

ّ
ِذیــَن آَمُنــوا اَت

ّ
َهــا اَل ُیّ

َ
حرکــت می کــرد. حــاج قاســم ســخت بــه آیــه »یــا أ

اهلَلَّ َو اْبَتُغــوا ِإَلْیــِه اْلَوِســیَلة َو َجاِهــُدوا ِفــي َســِبیِلِه؛ ای اهــل ایمــان، از خــدا 
کنیــد«13 بــاور  بترســید و به ســوی او وســیله جوییــد و در راه او جهــاد 
گره هــا به واســطه  داشــت و اینکــه در مســیر جهــاد همــه مشــکالت و 
اهل بیــت 7 آســان و بــاز می شــود. حضــرت زهــرا 3 فرمودنــد: 
»َنحــُن َوســیَلُتِه ِفــي َخلِقــه؛ مــا اهل بیــت وســیله ارتبــاط خــدا بــا خلــق 

هســتیم«.
کــه خطــاب بــه شــخصی  او از یک ســو اهــل بــکاء و نالــه بــود تــا جایــی 
ــود،  ــرده ب ک ــی  کتب ــه  ــت نام ــوریه از وی درخواس ــه س ــزام ب ــرای اع ــه ب ک
گفتــه بــود: »ســوریه رفتــن نامــه نمی خواهــد، نالــه می خواهــد« و از ســوی 
دیگــر دلــداده و شــیفته مــادر ســادات حضــرت فاطمــه زهــرا 3 بــود. 
خداونــد تعالــی نیــز چــه هدیــه زیبایــی بــه او داد و بــه حرمــت ناله هــا، 
ک ایــن شــهید بزرگــوار شــهادت وی را در آســتانه ایــام  انابه هــا و نیــت پــا
ــود مراســم تشــییع  ــه خــودش خواســته ب ک ــم زد و همان طــور  ــه رق فاطمی
و تکریــم او تبدیــل بــه مراســم اســتقبال از فاطمیــه و بهانــه ای بــرای 
روضه خوانــی حضــرت زهــرا 3 شــد. پیکــر مطهــرش نیــز نشــانه هایی 
خون آلــود  محاســن  و  صــورت  ازجملــه:  گرفــت؛   7 اهل بیــت  از 
همچــون سیدالشــهدا 7، دســت از تــن جــدا همچــون قمــر بنی هاشــم 
کربــال،  شــهدای  و   7 کبــر  علی ا همچــون  اربــا  اربــًا  بــدن   ،7
ــن  ــن 7، ت ــه دســت اشــَقی االشــقیاء همچــون امیرالمؤمنی شــهادت ب
کبــود همچــون فاطمــه زهــرا 3 و ســرانجام پــس از شــهادت  ســوخته و 
پیکــر مطهــرش در جمــع عاشــقان شــهادت بــا شــکوه و جــالل ویــژه ای 
کربــال، نجــف، مشــهد و قــم  کاظمیــن،  بــه حــرم اهل بیــت 7 در 
ــم  ــارت و تشــییع منتقــل شــد و درنهایــت ماننــد بی بــی دو عال ــرای زی ب

ک ســپرده شــد. حضــرت زهــرا 3 شــبانه بــه خــا

1. سوره مبارکه آل عمران، آیه 169.

2. سوره مبارکه نساء، آیه 69.

3. بحاراالنوار، ج 5، ص 225.

4. سوره مبارکه توبه، آیه 111.

5. سوره مبارکه احزاب، آیه 23.

6. صحیفــه نــور، ج6، ص111؛ بیانــات امــام خمینــی * در مراســم 

ــم. ــه ق ــه فیضی ــری در مدرس ــهید مطه ــتاد ش ــام اس ــت مق بزرگداش

7. سوره مبارکه فتح، آیه 29.

8. سوره مبارکه مائده، آیه 54.

9. سوره مبارکه حج، آیه 32.

10. سوره مبارکه نساء، آیه 69.

ــم،  ــردم ق ــدار م ــه اهَّلل( در دی ــری )حفظ ــم رهب ــام معظ ــات مق 11. بیان

.1398/10/19

12. مفاتیح الجنان، دعای عهد.

13. سوره مبارکه مائده، آیه 35.

دنیــا از چــه عــزت مضاعــف و روزافزونــی برخــوردار می گــردد.
5. حفظ و تکریم نمادهای افتخار ملی:

شــهدا مظهــر افتخــار ملــی و نمــاد عــزت و اقتــدار اســالمی هســتند. امــروز 
دوســت و دشــمن بــه ایــن بزرگــی و عــزت اذعــان داشــته و اعتــراف 
به عنــوان نشــانه ها و  بزرگداشــت شــهدا  و  بنابرایــن تعظیــم  می کننــد؛ 
شــعائر الهــی یکــی از مراتــب تقــوا و خدامــداری در جامعــه اســت. قــرآن 
َهــا 

ّ
ــْم َشــَعاِئَر اهلَلِّ َفِإَن کریــم هــم بــه ایــن ضــرورت اشــاره می کنــد: »َوَمــْن ُیَعِظّ

کــس شــعائر )دیــن( خــدا را بــزرگ و محتــرم  ِمــْن َتْقــَوى اْلُقُلــوِب؛ و هــر 
دارد ایــن از صفــت دل هــای باتقواســت.«9

6. الگوسازی ملی و بین المللی:
ســلیمانی،  قاســم  ســپهبد  همچــون  جهــادی  شــخصیت های  امــروز 
در  مقاومــت  جبهــه  شــهدای  دیگــر  و  المهنــدس  مهــدی  ابــو  ســردار 
جهــان اســالم بلکــه در همــه عالــم به عنــوان نمــاد »ازخودگذشــتگی« 
و »اخــالص« شــناخته می شــوند. شــهید قاســم ســلیمانی یــک مؤمــن 
کــه جنبه هــای  کوشــید  حقیقــی اهــل تفکــر، تعقــل و عرفــان بــود. بایــد 
کــرده و از طریــق  نهفتــه ســیره ایــن شــهدای باعظمــت را اســتخراج 
ــل  ــدی منتق ــل های بع ــه نس ــی ب ــای درس کتاب ه ــری و درج در  روایتگ
در  کــه  هســتند  موفقــی  و  کامــل  انســان های  مصادیــق  این هــا  کــرد. 
دنیــا ســعادتمندانه زیســتند و پایــان حیــات دنیایــی آن هــا نیــز ختــم 
بــه شــهادت و ســعادت شــد: »عــاش ســعیدًا و مــات شــهیدًا«؛ بنابرایــن 
بایــد تــالش شــود جایــگاه و عظمــت قاســم ســلیمانی و دیگــر شــهدا 
در ســطح ملــی و بین المللــی مــورد معرفــی قــرار بگیرنــد تــا به عنــوان 

الگوهــای الهــی مــورد الگوبــرداری قــرار بگیرنــد.
کــه در اثــر بندگــی خالــص و پیــروی از دســتورات الهــی در  انســان هایی 
ــوان  ــد به عن ــد و می توانن گرفتن ــرار  ــن 7 ق ــا و ائمــه معصومی ــه انبی مرتب
ُســوَل  َوالَرّ اهلَلَّ  ُیِطــِع  انتخــاب شــوند: »َوَمــْن  الگــو و رفیــق راه  بهتریــن 
ــَهَداِء 

ّ
یِقیــَن َوالُش ِدّ یــَن َوالِصّ ِبِیّ ْنَعــَم اهلَلُّ َعَلْیِهــْم ِمــَن الَنّ

َ
ِذیــَن أ

ّ
وَلِئــَك َمــَع اَل

ُ
َفأ

کــه اطاعــت خــدا و رســول  ــان  ــا؛ و آن ــَك َرِفیًق وَلِئ
ُ
ــَن َوَحُســَن أ اِلِحی َوالَصّ

بــا  بــه آن هــا لطــف فرمــوده یعنــی  کــه خــدا  کســانی  بــا  البتــه  کننــد 
پیغمبــران و صدیقــان و شــهیدان و نیکــوکاران محشــور خواهنــد شــد و 

ــی هســتند«.10 ــان نیکــو رفیقان این
7. تقویت و تبلیغ روحیه والیت مداری:

برخــی در زندگــی خودمحــور، رفیق   محــور، پول محــور و حزب   محورنــد، 
و  بــود  محــض  تســلیم  و  والیتمــداری  مظهــر  ســلیمانی  شــهید  امــا 
کــه از ســر ارادت  »ولی محــوری« را برگزیــده بــود. او فرمانــده   ای بــود 
کوچــک و مطیــع محــض والیــت معرفــی  قلبــی و باطنــی، خــود را ســرباز 
کــه رهبــر انقــالب در وصــف او فرمودنــد: »شــهید  می کــرد تــا جایــی 
کــه  ســلیمانی اهــل حــزب نبــود، امــا ذوب در انقــالب بــود«.11 ســربازی 
در ســال های انقــالب و دفــاع مقــدس اطاعــت و والیت پذیــری خــود را 
در رکاب امــام دیــروز و پــس از آن در دوران پــس از جنــگ تحمیلــی در 
ــاع  ــدس و دف ــپاه ق ــی س ــژه فرمانده ــدد به وی ــای متع ــام مأموریت   ه انج
از حــرم اهل بیــت 7 ارادت خــود نســبت بــه امــام امــروز انقــالب 
کــرد. وی مصــداق »والّســاِبِقیَن ِالــی ِاَراَدِتــه«12 بــود  اســالمی را اثبــات 
ــا شــهادت«  ــا والیــت ت ــا شــعار »رهســپاریم ب ــه در همــه ایــن ســال ها ب ک
ــهادت در راه  ــا ش ــه همان ک ــود  ــود خ ــه مقص ــرانجام ب ــت و س گام برداش

خــدا بــود نائــل آمــد.
قاســم ســلیمانی ایــن روحیــه والیــت مــداری را بــه نیروهــای تحــت امــر 
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فاطمیه و  مهدویت
ارتباط نهفته ی

معرفی
حجت االسام »محمد باقر حیدری کاشانی« در سال 1354 

»راوند« کاشان دیده  در بیت علم و عرفان و حکمت، در 

از  را  اخاق و معارف اسامی  به جهان گشود و طلیعه ی 

سیره ی علمی و عملی پدر بزرگوارش، حضرت آیت اهلل »شیخ 

علی حیدری کاشانی« آموخت. وی در سال 1371 در رشته 

ریاضی و فیزیک با رتبه عالی وارد دانشگاه »علم و صنعت 

تهران« شد ولی یک تحول عرفانی، بهانهای برای انصرافش 

ازآنجا و ورودش به حوزه علمیه گشت. او پس از گذراندن 

دوران مقدمات و سطوح عالی دروس حوزوی، هم زمان با 

تحصیل خارج فقه و اصول، موفق به کسب مدرک پایانی 

و  روان شناسی«  و  اسامی  معارف  »کارشناسی  مقطع  در 

»کارشناسی ارشد عرفان اسامی« از مؤسسه ی عالی »امام 

خمینی رحمة اهلل علیه« در قم گردید.

امروزه او را با عنوان پژوهش گر، نویسنده، مدّرس و خطیب 

چندین  تألیف  به  موفق  کنون  تا  که  می شناسند  مهدوی 

مهدوی« ،  »سلوک  مهدویت همچون  در حوزه  کتاب  جلد 

انتظار« ،  فرهنگ  و  »بازار  مهدوی«،  تربیت  و  »خانواده 

»برکت یابی شغلی » و »آینه در آینه جال در جمال«؛ گردیده 

صداوسیمای  مختلف  شبکه های  در  حضور  سابقه  است. 

نیز  و  معارفی  کارشناس  به عنوان  ایران  اسامی  جمهوری 

ایراد سخنرانی در محافل سراسر کشور و حرم های نورانی 

اهل بیت: برگ زرین دیگری در پرونده علمی و تبلیغی 

او می باشد. ماهنامه هیأت متناسبت با موضوع این شماره 

خود پیرامون رابطه »فاطمیه و مهدویت« و »دغدغه های 

کاشانی  با حجت االسام محمدباقر حیدری  انقابی«  منبر 

به گفتگو نشسته است که حاصل این گفتگوی اختصاصی 

تقدیم شما همراهان صمیمی می گردد.

را در اختیار ماهنامه  که وقتتان  سالم عرض می کنم و ممنونم 
گر در حسن مطلع سخنی دارید بفرمایید؟ هیأت قرار دادید. ا

سالم و درود و برکت بیکران خداوند رحمان نثار تمام دلدادگان قرآن و 
کوثر، حضرت صدیقه  عترت و تمام ارادتمندان حضرت مادر، حضرت 
اطهر سالم اهلل علیها. محضر تمام سروران ارجمندم از مبلغان، خطیبان، 
مداحان، مدیران و فعاالن تمام هیأت های ایران اسالمی به ویژه محضر 
تقدیم  کشور  سرتاسر  در  رزمندگان  هیأت های  فرهنگی  مجاهدان  همه 
سالم و ارادت و تمنای سالمت و قوت و نورانیت روزافزون با نظر شامخ 
عجل اهلل تعالی فرجه  الزمان  و  العصر  صاحب  موالنا  تربیت  و  هدایت 

دارم.

که اهمیت و ضرورت الگوسازی و  به عنوان اولین سوال بفرمایید 
الگوپذیری از سیره فاطمی در عصر و زمانه ما تا چه حد است؟

الگوسازی و الگوپذیری از سیره فرخنده فاطمی، یک فرمان و توصیه 
پیامبر  هم  رحمان،  خداوند  هم  یعنی  است؛  اهل بیتی  و  قرآنی  کید  ا
اسوه  بر  عجل اهلل تعالی فرجه  زمان  امام  هم  و  امامان  تمام  هم  رحمت، 
کید  تأ بندگی  و  زندگی  برتر  الگوی  به عنوان  فاطمی  سیره  از  پذیری 
اعظم  پیامبر  مقدس  وجود  کریم  قرآن  در  رحمان  خداوند  وزیده اند. 
و مؤمنان  را »اسوه حسنه« و سرمشق نیکوی موحدان  صلی اهلل علیه و آله 
کرده و می فرماید:  واقعی جهان در تمام عرصه های زندگی و بندگی معرفی 
کاَن َیْرُجوا اهلَل َو اْلَیْوَم اآْلِخَر  ْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن 

ُ
کاَن َلُکْم في  َرُسوِل اهلِل أ »َلَقْد 

َکثیرا؛ بی شک در سیره رسول خدا صلی اهلل علیه و آله سرمشق  َکَر اهلَل  َو َذ
امید  که به خدا و آخرت  از شما  برای آن دسته  نیکوی زندگانی است 

واقعی دارند و خدا را فراوان یاد می کنند«.۱
حضرت  دخترش  مقدس  وجود  قرآنی،  الگوی  و  آسمانی  اسوه  همین 
پهلوی  دو  میان  روح  و  منی(  )بضعة  وجود  پاره  را  سالم اهلل علیها  زهرا 
وجود  استمرار  را  او  وجود  و  می داند   ) َجنَبّیَ بین  التی  )روحی  خویش 
خود می خواند و می فرماید: »فاقَتُدوا بالزهره؛ )هم تراز من و علی( به زهره 

کاربرد  نحوه  و  مهدوی  و  فاطمی  معارف  بازخوانی 

تخصصی این مفاهیم عالی در منبر و سخنرانی های 

فاطمیه در بیان حجت االسالم محمدباقر حیدری کاشانی
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کنید!« ۲ یعنی زهرا سالم اهلل علیها اقتدا 
توقیع  در  هم  عجل اهلل تعالی فرجه  االعظم  بقیة اهلل  حضرت  ما  موالی 
شریفی به خط مبارک خویش رمز و راز سلوک مهدوی را الگوپذیری از 
سبک زندگی فاطمی و اقتدای عملی به سیره فاطمی معرفی فرموده اند: 
ُاسَوٌة َحَسنٌة؛ در سیره دختر  َرُسوِل اهلِل صلی اهلل علیه و آله لی  ابَنِة  »و فی 
رسول خدا صلی اهلل علیه و آله برای من سرمشق نیکوی زندگی و بندگی 

است.«۳
فرموده اند: »ما حجت های  تعابیر  امامان معصوم دیگر هم نظیر همین 
بر  و مادر ما حضرت زهرا سالم اهلل علیها حجت خدا  بر مردمانیم  خدا 

ماست«. 
که الگوسازی و الگوپذیری از سیره  گواه این معناست  همه این بیانات 
حسنه  اسوه  و  نبوی  سیره  از  الگوپذیری  و  الگوسازی  عین  که  فاطمی 
قرآنی است، ضرورت سلوک قرآنی - والیی ما در مهندسی شخصیت 

یاوران حقیقی حضرت مهدی عجل اهلل تعالی فرجه  است.

چه  در  فاطمی  سیره  از  پذیری  اسوه  و  سازی  اسوه  بفرمایید 
عرصه هایی باید صورت پذیرد؟

زندگی  تمام عرصه های  فاطمی در  از سیره  پذیری  اسوه  و  اسوه سازی 
و بندگی ممکن بلکه یک ضرورت سلوکی در شخصیت سازی یاوران 
داشته  توجه  باید  البته  است.  عجل اهلل تعالی فرجه  مهدی  حضرت 

گونه است: که اسوه پذیری از سیره فاطمی بر دو  باشیم 
در  سالم اهلل علیها  زهرا  حضرت  به  اقتدا  مانند  مستقیم  پذیری  اسوه   .۱

تعقیبات نماز با تسبیحات آن حضرت؛
از  دوری  و  زیستی  ساده  روح  مانند  غیرمستقیم  پذیری  اسوه   .۲

که از سبک زندگی فاطمی اتخاذ و اقتباس می شود. تجمل گرایی 

آیا اسوه سازی و اسوه پذیری از سیره فاطمی در عرصه منبر و 
خطابه هم امکان پذیر است؟

زهرا  حضرت  انقالبی  و  حماسی  خطابه  و  تاریخی  منبر  از  بی شک 
عرفانی  عالی  استفاده های  بر  عالوه  مدینه  مسجد  در  سالم اهلل علیها 

می توان  منبرها،  سازی  محتوا  در  معارفی  ی و  خصه ها شا
رضایت  مورد  تمام عیار  و  عالی  منبر  زمان یک  امام 

استخراج  نیز  را  آن عجل اهلل تعالی فرجه  از  و 
فاطمی،  خطابه  در  گرفت.  سه الگو 

برای  اساسی  و  مهم  شاخصه 
معماری یک منبر و خطابه عالی 
است:  برداشت  و  اقتباس  قابل 

محبت   .۲ افزایی؛  معرفت   .۱
افزایی؛ ۳. بصیرت افزایی.

کمیاب اند  و  ناب  و  کیمیا 
این سه  از  که  منبرهایی  و  خطابه ها 

شاخصه  از  به ویژه  شاخصه 
سوم یعنی بصیرت افزایی 

که  چرا باشند!  سرشار 
بصیرت از جنس 

و  است  نور 
ت  بصیر

افزایی فقط از عهده عقل ها و قلب های منور به نور خدا برمی آید 
بصیرت  به  خود  که  است  کسانی  کار  فقط  مهم  این  بس!  و 
کامل رسیده باشند؛ یعنی چشم عقل و قلبشان در پرتو نور خدا 
حقنگری،  جامع نگری،  قوت  و  عمیق  بینش  و  نگرش  قدرت 
کرده باشد. بی شک محوریت در این  حقیابی و حق گویی پیدا 
که تنها رمز  سه شاخصه تمسک توأمان به قرآن و عترت است 

گمراهی و ضاللت است. نجات امت از 

در  باید  چگونه  عترت  و  قرآن  محوریت  بفرمایید 
که  اول  شاخصه  در  مثاًل  یابد؟  تحقق  ما  منبرهای 

معرفت افزایی است.
منبرهای ما باید بتواند در درجه اول عرفان، شناخت و معرفت 
که پیامبر  مخاطبان ما را نسبت به قرآن و معارف قرآنی باال ببرد 
َجاَة  َالّنَ َو  َهَداِء  َالّشُ َمْوَت  َو  َعَداِء  َالّسُ َعْیَش  َرْدُتْم 

َ
أ »ِإْن  فرمود: 

َفاْدُرُسوا  َلِة  اَل
َ

َالّض َیْوَم  َاْلُهَدى  َو  َاْلَحُروِر  َیْوَم   
َ

ّل َالّظِ َو  َاْلَحْسَرِة  َیْوَم 
ِفي  ُرْجَحاٌن  َو  ْیَطاِن  َالّشَ ِمَن  ِحْرٌز  َو  ْحَمِن  َالّرَ َکاَلُم  ُه 

َ
َفِإّن َاْلُقْرآَن 

روز  در  نجات  شهیدان،  مردن  نیکبختان،  زندگی  گر  ا َاْلِمیَزاِن؛ 
گمراهی را  حسرت، داشتن سایه در روز سوزان و هدایت در روز 
کالم  که قرآن  زیرا  یاد بدهید؛  و  یاد بگیرید  را  می خواهید قرآن 
خداوند مهربان و مایه حفظ شما از شیطان و سنگینی اعمالتان 

در میزان و ترازوی اعمال است.«۴
و  خطبا  با  که  جلسه ای  در  حفظه اهلل  رهبری  معظم  مقام 
»گاهی  فرمودند:  داشتند،  ملی  رسانه  معارفی  کارشناسان 
که صفرتا صد یک منبر از محوریت حتی یک  تعجب می کنم 
آیه قرآنی خالی و تهی است و حال آنکه هر موضوع معارفی در 
ارائه  و  کلیدی طراحی  آیه  با محوریت حداقل یک  باید  منبر 

شود.«
معصومانه  برداشت  و  تفسیر  با  باید  قرآنی  معارف  ارائه  البته 
امامان  عملی  و  علمی  سیره  از  عینی  الگوهای  ارائه  و  قرآن  از 
گردد تا مصداق تمسک توأمان به قرآن و  : همراه  معصوم 
عترت و مایه نجات از ظلمت و ضاللت و رسیدن به نورانیت 
گردد؛ چنانچه امام سجاد علیه السالم می فرماید: »  و سعادت 
ِإلی  القرآن الیفترقان  هو  اهلل  َحبل  و  اهلل  ِبَحبل  ُمعتصم  ُهو 
َیهدی  الُقران  و  الُقران  إلی  َیهدی  واِلمام  القیامه  َیوم 
القران  هذا  ِإّن  عزوجل  اهلل  َقول  ذلك  َو  اِلمام  ِإلی 
که  کسی است  ِلّلتی ِهی اقوم؛ امام معصوم  َیهدی 
متصل  الهی  مستحکم  رشته  و  حبالهلل  به  همواره 
و  معصوم  امام  است.  قرآن  همان  حبل اهلل  و  است 
شد.  نخواهند  جدا  یکدیگر  از  قیامت،  وز  ر تا  قرآن 
امام همواره به قرآن و قرآن نیز به امام هدایت می کند 
هذا  »ِإّن  فرمود:  که  خداوند  سخن  معنای  است  این  و 

قوم«.۵
َ
القرآن َیهدی ِلّلتی ِهی أ

علیه السالم  باقر  محمد  امام  دیگر  روایتی  در 
ٍد ُهم َحبُل اهلِل الذی  میفرماید: »آُل ُمحّمَ
واعَتصموا  فقال:  به  بالعِتصاِم  ُاِمَر 
اهل بیت  َجمیعًا؛  اهلِل  ِبَحبِل 
طهارت:  و  عصمت 
هستند  حبل اهلل  همان 
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که خداوند فرمان اتصال و اعتصام به آنان را داده و فرموده است: 
به رشته مستحکم الهی متصل شوید«؛

 حضرت امام صادق علیه السالم نیز درباره آیه »واعَتِصُموا بَحبِل 
الحبل«.۶ »نحُن  فرمود:  اهلِل جمیعّا« 

که محبت  شاخصه دوم یک منبر عالی را از منظر فاطمی 
افزایی با محوریت قرآن و عترت است، تبیین بفرمایید!

قرآنی  و  وحیانی  منظر  از  انسانی  و  عرفانی  مقامات  قله  عالی ترین 
 ۵۴ آیه  در  که  است  رحمان  خداوند  محبت  و  عشق  به  رسیدن 
که حضرت  وَنه« تعبیر شده است  ُهم و ُیِحّبُ سوره مائده به مقام »ُیِحّبُ
آن  مصادیق  برترین  از  علیه السالم  علی  امام  و  سالم اهلل علیها  زهرا 
که  موال  و  عبد  بین  دوطرفه  عاشقانه  سلوک  یک  معرفی شده اند. 

انسان در آن هم عاشق خدا می شود و هم معشوق خدا.
کند؛ هم عاشق پرور باشد و هم معشوق  منبر باید بتواند عشق آفرینی 
و  خدا  بین  عشق آفرینی  هم،  عرصه  این  در  اصلی  معادله  پرور. 
بندگانش از راه عشق آفرینی نسبت به قرآن و عترت است. مخاطبان 
تربیت  و  ادب  سرمایهی  مهم ترین  و  هستند  ما  معنوی  فرزندان  ما، 
پدرانه ما، روشن سازی شعله عشق و محبت قرآن و عترت در قلوب 
مردم است؛ چنانچه پدر معنوی همه ما رسول خدا صلی اهلل علیه و آله 
ُکم و ُحّبِ أهِل  َنِبّیِ ُبوا أوالَدکم علی َثالِث ِخصاٍل: ُحّبِ  فرمود: »َاّدِ
کنید:  تربیت  خصلت  سه  بر  را  خود  فرزندان  القرآن؛  ِقراءِة  و  َبیِته 

دوستی پیامبرتان، دوستی اهل بیتش و قرائت قرآن.«۷
را   : اهل بیت  محبت  و  عشق  علیه السالم  امیرالمؤمنین 
فرمود:  معرفی  نیکی ها  بلندپایه ترین  و  زیبایی ها  زیباترین 
عالی ترین  ُبغُضنا؛  ئاِت  الَسّیِ أسَوُا  و  نا  ُحّبُ الَحَسناِت  »أحَسُن 
ما  و بدترین بدی ها بغض و عداوت  ما  نیکی ها عشق و محبت 

است.«۸  : اهل بیت 
ِمْن  ِبِه  َیْغُدوُکْم   ِلَما  اهلَل   وا  ِحّبُ

َ
»أ فرمود:  صلی اهلل علیه و آله  خدا  رسول 

ي؛ خدا را دوست  ْهَل َبْیِتي ِلُحّبِ
َ
وا أ ِحّبُ

َ
وِني ِلُحّبِ اهلِل َو أ ِحّبُ

َ
ِنْعَمٍة َو أ

بدارید به جهت آن که از نعمت هایش به شما روزى می دهد و مرا نیز 
به جهت دوستی خدا دوست بدارید و اهل بیتم را به جهت دوستی 

من دوست بدارید.«۹
صلی اهلل علیه و آله  خدا  رسول  خدمت  در  می گوید  ارقم  بن  زید 
شد  پیامبر  حجره  داخل  سالم اهلل علیها  زهرا  فاطمه  دیدم  که  بودم 
همراهش  علیهماالسالم  حسین  و  حسن  فرزندش  دو  درحالی که 
بودند و علی بن ابی طالب علیهما السالم نیز پشت سر آنان وارد شد، 
َهُؤاَلِء  َحَب  

َ
أ کرد و فرمود: »َمْن   پیامبر صلی اهلل علیه و آله به آنان نظر 

کس اینان را دوست  ْبَغَضِني ؛ هر 
َ
ْبَغَض َهُؤاَلِء َفَقْد أ

َ
ِني  َو َمْن أ َحّبَ

َ
َفَقْد أ

مرا  بدارد،  دشمن  را  اینان  که  کس  هر  و  داشته  دوست  مرا  بدارد، 
دشمن داشته است.«۱۰

کرم صلی اهلل علیه و آله نقل  که اهل سنت از رسول ا در روایت دیگري 
که جابر بن عبداهلل انصاري، صحابي بزرگوار  کرده اند، آمده است 
مدینه  شهر  محله های  و  کوچه ها  در  صلی اهلل علیه و آله  خدا  رسول 
ُحِب   َعَلی   ْواَلَدُکْم  

َ
أ ُبوا  ّدِ

َ
أ ْنَصاِر 

َ
اْل َمَعاِشَر  »َیا  می گفت:  و  می چرخید 

گروه انصار، فرزندانتان را بر پایه عشق و محبت امام علي  َعِلي ؛ اي 
کنید.«۱۱ علیه السالم تربیت 

بر  بنا  عالی  منبر  یک  شاخصه  برترین  که  فرمودید 
از  پس  مدینه  مسجد  در  فاطمی  خطابه  الگوی 

بصیرت  افزایی،  محبت  و  افزایی  معرفت  شاخصه  دو 
و  مهم  شاخصه  این  راهبردی  معادله  است،  افزایی 
چیست؟ کیمیاست،  و  کمیاب  ناب،  بسیار  که  اساسی 

و  هیأت ها  دست اندرکاران  مدیران،  مداحان،  خطبا، 
حضرت  معنوی  فرزندان  عترت،  و  قرآن  ارشد  طالیه داران 
که  زمان اند  امام  برگزیده  علمداران  و  سالم اهلل علیها  زهرا 
مردمان،  قلوب  و هدایت  مأموریت عظیم دعوت  و  رسالت 
موحدان، محبان و شیعیان ایران و جهان را به سمت خدا 
مؤمنان  ویژگی  از منظر وحیانی، اصلی ترین  بر عهده دارند. 
و مهدی یاوران حقیقی در دعوت به سمت خدا، بصیرت و 
بصیرت افزایی است؛ چنانچه پیامبر رحمت روش و منش 
خویش و پیروان حقیقی خویش را دعوت به سمت خدا بر 
دعو ِإَلی اهلِل 

َ
اساس بصیرت معرفی فرمود: »ُقل هِذِه َسبیلي أ

َبَعني؛ بگو: این راه و روش من و پیروان 
َ
نا َوَمِن اّت

َ
َعلی َبصیَرٍة أ

کامل، همه مردم را به سوی خدا دعوت  من است. با بصیرت 
می کنیم«.۱۲

بصیرت، قدرت تیزبینی، روشن دلی و روشن بینی است. بصیرت، 
که با آن نور حق را از میان تاریکی ها  بینش و نگرش عمیقی است 
دل  چشم  نور،  است؛  نور  سنخ  از  بصیرت،  می یابد.  و  می بیند 
با  حقیقت یابی  و  حقنگری  قدرت  است.  عقل  چشم  نور،  است؛ 

نور خدایی است.
باید  الهی  مبلغان  و  مدیران  و  رهبران  که  می دهد  نشان  آیه  این 
گاهی و جامع نگری و واقع بینی  دارای بصیرت و تیزبینی عالی و آ
یافت.  نخواهد  سامان  خدا  سمت  به  دعوتشان  وگرنه  باشند  کافی 
امام  برای  الیق  ارشد  علمدار  یک  قامت  و  قد  در  است  قرار  گر  ا
به  چیز  هر  از  بیش  کنیم  سربازی  عجل اهلل تعالی فرجه  زمانمان 
که امام علی علیه السالم در بحبوحه  بصیرت و استقامت نیاز داریم 
ْمَر 

َ
اْل ا 

َ
َهذ َیْحِمُل   »اَل  فرمود:  صفین  اردوگاه  در  منافقان  فتنه انگیزی 

جز  را  حق  پرچم  این  ْمر؛ 
َ
اْل ِبَمَواِقِع  اْلِعْلِم  َو  اْلَبَصِر  َو  ْبِر  الّصَ ْهُل 

َ
أ  

َ
ِإاّل

نگه داری  توان  حق  جایگاه  به  معرفت  و  استقامت  بصیرت،  اهل 
و علمداری ندارد.«۱۳

گر این ویژگی راهبردی و مهم در بیان مداحان و مدیران  ا
پیامدهایی  چه  به  نباشد  دینی  جامعه  خواص  و  ارشد 

دچار خواهیم شد؟
گمراهی  از امام حق و رهبر الهی جامعه جدا و به ضاللت و  مردم 
و فتنه در پیروی از منافقان جامعه دچار خواهند شد چنانچه پس 
نتیجه اش  و  افتاد  اتفاقی  چنین  صلی اهلل علیه و آله  پیامبر  رحلت  از 
و  بصیرت  گر  ا شد.  عترت  و  قرآن  خط  از  امت  دوری  و  جدایی 
بصیرت افزایی برگزیدگان امت نباشد حضرت زهرا به مسلخ بین در 
کشانده می شود و ۲۵ سال خانه نشینی بر امام حق تحمیل  و دیوار 
نرسد  حدنصاب  به  دینی  جامعه  در  صفت  این  گر  ا شد.  خواهد 
۴۸ هزار حدیث جعلی در مذمت امام نور )امام علی علیه السالم( 
باور مردم  و  ترویج  و  امیه( جعل  بنی  و  نار )معاویه  امام  و فضیلت 
این  به  الغدیر  پنجم  جلد  در  امینی  عالمه  چنانچه  شد.  خواهد 

حقیقت اشاره می فرماید.
گرایید،  گر نور این خصیصه حیات بخش در جامعه به خاموشی  ا
حقانیت امام و رهبر حق موردتردید و شبهه و خدشه واقع خواهد 
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تقصیرات  و  قصورات  تمام  و  شد 
ناجوانمردانه  عملیات  تأثیر  تحت 
گرده  به  به ناحق  داخلی  منافقان 
چنانچه  افتاد  خواهد  الهی  رهبر 
شگفتی  و  تعجب  کمال  با
امام  صفین  فتنه  در  که  شاهدیم 
اصلی  مقصر  علیه السالم  علی 
عمار  قاتل  حتی  و  جنگ افروزی 
دو  هر  کثریت  ا و  می شود  معرفی 

سپاه می پذیرند.
سپاه  دست  به  عمار  وقتی که 
کشته شد هزاران نفر از سپاه  معاویه 
کشیدند  کنار  معاویه  نفاق  و  مکر 
پیامبر  که  بودند  شنیده  همه  چون 
ستمگر  گروه  را  عمار  است  فرموده 
و طغیانگر می کشد )یقتله فئة باغیة( 
»رسوا  گفت:  معاویه  به  عمروعاص  حتی 

که ما ناحقیم«. شدیم همه فهمیدند 
گروه ستمگر  که عمار را  گفته  گفت پیامبر راست  معاویه 
کشته ایم عمار  که ما عمار را  گفته  کسی  به ناحق می کشند اما چه 
که او را به میدان جنگ فراخوانده است. عمروعاص  کشته  را علی 
با همین حربه وارد میدان جهالت و غفلت و بی بصیرتی سپاهیان 
نه تنها  که  رساند  به جایی  را  کار  گسترده  روانی  عملیات  با  و  شد 
بلکه  بازگشتند  بودند  کشیده  کنار  از سپاه معاویه  که  نفری  هزاران 
صدها نفر از سپاه امام علی علیه السالم دچار شک و تردید شدند و 
در حقانیت امام در مقابل حقانیت معاویه دچار تردید شدند. آنجا 
که امام حق یک تنه وارد میدان بصیرت افزایی شدند و فرمودند  بود 
این پرچم را به جز اهل بصیرت، صبر، استقامت و معرفت علمداری 
علیهماالسالم  ابیطالب  بن  علی  گر  ا فرمودند  آنگاه  کرد.  نخواهند 
است  فراخوانده  خدا  راه  در  جهاد  به  را  او  چون  است  عمار  قاتل 
رسول خدا هم العیاذ باهلل باید قاتل حمزه سیدالشهدا باشد چون او 

را به جهاد فراخوانده است.
نشود  روشن  دینی  جامعه  در  افزایی  بصیرت  و  بصیرت  نور  گر  ا
یاور  و  بی یار  و  تنها  عقیل  بن  مسلم  امام،  نائب  نکند  روشنگری  و 
خواهد ماند و آنگاه برای ستیز با امام زمان لشکرکشی خواهد شد؛ 
کالم رهبری  کلیدواژه بصیرت بیش از ۱۰ هزار بار در  که  این است 
حدی  هیچ  به  که  دارند  توصیه  مکرر  و  می شود  واقع  کید  تأ مورد 
بصیرت  و  خویش  بصیرت  می توانید  تا  و  نکنید  کتفا  ا بصیرت  از 

جامعه را ارتقا بخشید.

وجود  در  بصیرت  نور  شدن  خاموش  باعث  عواملی  چه 
انسان می گردد؟

دنیا،  از:  اند  عبارت  انسان  گمراهی  و  بیچارگی  ضاللت،  ضلع  سه 
نفسانی  هواهای  از  پیروی  دنیوی،  دل بستگی های  شیطان.  هوا، 
کور  و  انسان  کور شدن چشم دل  عامل  وسوسه های شیطانی سه  و 
نور  عامل  سه  همین  چنانچه  می گردد.  انسان  بی بصیرتی  و  باطنی 
بصیرت را در وجود امثال زبیر سیفاالسالمها و طلحةالخیرها و اسامة 

کور  کرد. چشم قلب و عقلشان را  بن زیدها و ابن ملجمها خاموش 

کشاند. از این سه  کت دنیا و آخرت  کت و هال کرد و عاقبتشان را به فال
کتاب خدا و اولیای خدا پناه ببریم. باید  عامل همه ما باید به خدا و 
که خداوند متعال، قرآن و  با تمام وجود به سرچشمه های نور بصیرت 
امام زمان عجل اهلل تعالی فرجه است پناه ببریم و با همراهی و پیروی 
همه جانبه مقام زعامت و رهبری الهی امت لحظه ای از آستان قرآن و 
عترت جدا نشویم بلکه سرعت خویش را با قرآن و عترت و امام زمان 

کنیم نه جلو بیفتیم و نه عقب بیفتیم. عجل اهلل تعالی فرجه تنظیم 

که خاتمه بخش  به دعایی بصیرت افزا و بصیرت آفرین 
کنید. گفت وگوی مان باشد مهمانمان 

حضرت امام خمینی رحمة اهلل علیه به اعضای بیت و یاران و یاوران 
که با دعای عهد رفاقت،  خاص خویش همواره توصیه می فرمودند 
کنید، دعای عهد سرنوشت شما را به عالی ترین  مالزمت و مداومت 
کرد. ایشان با دعای عهد  درجات انسانی و عرفانی متحول خواهد 
رفاقت و مالزمت شگفتی داشت چنانچه وقتی مفاتیح ایشان را از 
که در حاشیه دعای عهد به تکرار  کردند  بیمارستان آوردند مشاهده 

تاریخ زده اند و نوشته اند: »آغاز چهله دعای عهد«.
زمان علیه السالم  امام  از محضر  کسب فیض  معجزه دعای عهد و 
که تمام سیئات ما را به حسنات  بواسطه این دعای نورانی این است 
کلمه از دعای عهد هزار سیئه  تبدیل می کند؛ چنانچه فرموده اند هر 
را محو و هزار حسنه را ثبت می کند. هفت فراز اصلی دعای عهد، ما 
را به مقام نصرت، معاونت، مدافعت، سرعت اطاعت، حمایت، 
نکته بصیرت  فرامی خواند.  آستانه مهدویت  در  و شهادت  سبقت 
که تنها راه باریابی به این هفت مقام واالی  افزای پایانی این است 
عرفانی در آستان والیت و امامت مهدوی تمرین مداوم این حرف 

نسبت به نائب االمام و مسلم بن عقیل زمان است و بس.
کرامت امام زمانمان قسم می دهیم  را به نورانیت و  خداوند متعال 
که ما را از تمام عوامل بی بصیرتی و عقب ماندگی نسبت به زعیم و 
رهبرمان مصون و محفوظ بدارد و به نهایت درجه نصرت، معاونت، 
مدافعت، سرعت اطاعت، حمایت و سبقت تا سرحد شهادت در 

آستان زعامت برساند.
1. احزاب/۲۱.

2. بحاراالنوار، ج24، ص74.

3. بحاراالنوار، ج53، ص180.

4. میزان الحکمه، ج 10، ص 4814.

5. نورالثقلین, ج ۱، ص ۳۷۷ ذیل آیه 9 از سوره اسراء.

6. همان.

7. قاموس قرآن، مقدمه، ص2.

8. غرر الحکم، ص217.

9. علل الشرایع، ج1، ص139.

10. کشف الغمة فی معرفة االئمة، ج1، ص526.

11. الصــراط المســتقیم الــی مســتحقی التقدیــم، ج2، ص68؛ أســند نحــوه 

الدارمــي عــن عائشــة و ابــن مجاهــد فــي الواليــة و الديلمــي فــي الفــردوس و 

أحمــد فــي الفضائــل و العمــش عــن أبــي وائــل و عــن عطيــة عــن عائشــة و 

ابــن أبــي حــازم  عــن جريــر.

12. یوسف/۱۰۸

13. نهج الباغه، خطبه 173.
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بهترین ها برای زنان
ْن اَل َتــَرى َرُجــاًل َو 

َ
ِة؟ َقاَلــْت: أ

َ
ّيُ َشــْي ٍء َخْیــٌر ِلْلَمــْرأ

َ
ِبــّي9 َلَهــا: أ َقــاَل الّنَ

اَل َیَراَهــا َرُجــٌل )بحاراالنــوار، ج ۴3، ص8۴(.
»چــه  فرمــود:  فاطمــه3  گرامی شــان  دخــت  بــه  خــدا9  رســول 
ــر اســت؟« فاطمــه3 عرضــه داشــتند:  ــر و نیکوت ــرای زن بهت ــزی ب چی

»اینکــه او مــردی را نبینــد و مــردی نیــز او را نبینــد«.

وسیله ارتباط با خدا
ــُه  ُت ْهــراء3: َنْحــُن َوســیَلُتُه فــی َخْلِقــِه، َو َنْحــُن خاّصَ قاَلــْت فاِطَمــُة الّزَ
ُتــُه فــی َغْیِبــِه، َو َنْحــُن َوَرَثــُة أْنبیاِئــِه. )شــرح   ُقْدِســِه، َو َنْحــُن ُحّجَ

ُ
َو َمَحــّل

نهج البالغــه ابن ابی الحدیــد، ج 16، ص 211(.
و  مخلوقاتــش  میــان  در  خداونــد  بــا  ارتبــاط  وســیله  اهل بیــت:  مــا 
ــان  برگزیــدگان پــاك و مقــّدس او می باشــیم؛ مــا حّجــت پــروردگار و وارث

الهــی هســتیم. پیامبــران 

مزد اخالص
ْهــراء3: َمــْن َاْصَعــَد إلــَی اهلِل خاِلــَص ِعباَدِتــِه، َاْهَبــَط  قاَلــْت فاِطَمــُة الّزَ

 إَلیــُه اْفَضــَل َمْصَلَحِتــِه. )بحــار النــوار، ج 67، ص 249(.
َ

َوَجــّل اهلُل َعّزَ
کارهــاى خــود را خالصانــه بــراى خــدا انجــام  کــس عبــادات و  هــر 
ــر  ــراى او تقدی ــرکات خــود را ب ــد بهتریــن مصلحت هــا و ب دهــد، خداون

می نمایــد.

سعادتمند واقعی
ــْن  ــعیِد َم ــّقَ الّسَ ــعیِد َح  الّسَ

َ
ُکّل ــعیَد   الّسَ

َ
ــراء3: إّن ْه ــُة الّزَ ــْت فاِطَم قاَل

َاَحــّبَ َعلّیــا7 فــی َحیاِتــِه َو َبْعــَد َمْوِتــِه )بحاراالنــوار، ج27، ص74(.
کــه علــی7 را در زمــان  کســی اســت  کامــل و واقعــي آن  ســعادتمند 

ــدارد. ــت ب ــش دوس ــس از وفات ــات و پ حی

صفات شیعیان
 ُمِحّبینــا 

ُ
ــِة َوُکّل ــْن ِخیــاِر اْهــِل اْلَجّنَ ْهــراء3: شــیَعُتنا ِم ــْت فاِطَمــُة الّزَ قاَل

ــوا  ــا َلْیُس ــاِنِه َلن ــِه َو ِلس ــِلُم ِبَقْلِب ــا َو اْلُمْس ــادى اْعداِئن ــا َو ُمع ــی َاْولیاِئن َو َموال
ــَع  ــْم َم ــاِت َو ُه ــاِئِر اْلُموِبَق ــي َس ــا ِف ــا َو َنَواِهَیَن َواِمَرَن

َ
ــوا أ ــیَعِتَنا ِإَذا َخاَلُف ــْن ِش ِم

ــا  َزاَی ــا َو الّرَ ــُروَن ِمــْن ُذُنوِبِهــْم ِباْلَباَلَی ــِة َو َلِکــْن َبْعــَد َمــا ُیَطّهَ َذِلــَك ِفــي اْلَجّنَ
ْعَلــی ِمــْن 

َ
َبــِق اْل ْو ِفــي الّطَ

َ
ْنــَواِع َشــَداِئِدَها أ

َ
ْو ِفــي َعَرَصــاِت اْلِقَیاَمــِة ِبأ

َ
أ

ــا  ــا ِمْنَهــا َو َنْنُقَلُهــْم ِإَلــی َحْضَرِتَن َن ُهْم ِبُحّبِ
َ

ْن َنْســَتْنِقذ
َ
اِبَهــا ِإَلــی أ

َ
ــَم ِبَعذ َجَهّنَ

)بحاراالنــوار، ج 65، ص 155(.
شــیعیان مــا از نیــکان اهــل بهشــت هســتند ]امــا[ همــه دوســتان مــا و 
کــه بــا قلــب  کســانی  دوســتان دوســتان مــا و دشــمنان دشــمنان مــا و 

و زبــان ســخنان مــا را قبــول دارنــد، همــه اینهــا از شــیعیان مــا نیســتند 
کــه اوامــر مــا را انجــام ندهنــد و از منهیــات مــا دســت بــاز  هنگامــی 
گــروه بــا ایــن وجــود اهــل بهشــت  گناهــان شــوند؛ ایــن  ندارنــد و مرتکــب 
گرفتــار شــدن بــه  گناهــان پــاك شــوند بــا  می باشــند امــا بعــد از اینکــه از 
انــواع مصیبت هــا و مشــکالت ]در دنیــا[ یــا انــواع ســختي ها در قیامــت 
و یــا غــذاب شــدن در طبقــه اول جهنــم تــا آنکــه مــا آن هــا را نجــات داده 

ــم. ــود می بری ــزد خ ــه ن و ب

فلسفه احکام از زبان حضرت
ــْرِك، َو  ْهــراء3: َجَعــَل اهلُل االیمــاَن َتْطهیــرًا َلُکْم ِمَن الّشِ قاَلــْت فاِطَمــُة الّزَ
زِق،  ْفــِس َو ِنمــاًء ِفــی الــّرِ کاَة َتْزِکَیــًة ِللّنَ ــالَة َتْنزیهــا َلُکــْم ِمــَن اْلِکْبــِر، َوالــّزَ الّصَ
یــاَم َتْثبیتــا ِلاْلْخــالِص، َواْلَحــّجَ َتْشــییدا ِللّدیــِن )االحتجــاج، ج 1،  َوالّصِ

ص 99(.
خداونــد متعــال ایمــان را بــراى طهــارت از شــرك و نمــاز را بــراى خضوع، 
ــراى تزکیــه نفــس و توســعه  ــر و زکات را ب کــی از هــر نــوع تکّب فروتنــی و پا
روزى و روزه را بــراى تثبیــت اخــالص و حــج را بــراى اســتحکام اســاس 

شــریعت و بنــای دیــن اســالم واجــب نمــود.

دقت به پوشش حتی بعد از مرگ
َســاِء  ِبالّنِ ُیْصَنــُع  َمــا  اْســَتْقَبْحُت   َقــِد  ــي   ِإّنِ ْهــراء3:  الّزَ فاِطَمــُة  قاَلــْت 
ى  ... َفــال َتْحِملینــی 

َ
ــْوُب َفَیِصُفَهــا ِلَمــْن َرأ ِة الّثَ

َ
ــُه ُیْطــَرُح َعَلــی اْلَمــْرأ

َ
ِإّن

)کشــف الغمة  الّنــاِر  ِمــَن  اهلُل  َســَتَرِك  ُاْســُترینی   ... ظاِهــٍر  َســریٍر  َعلــی 
ص213( ج43،  بحاراالنــوار،  و  ص503  ج1،  ئمــة:،  في معرفة ال

در آخریــن روزهــاى عمــر پربرکتــش ضمــن وصیتــی بــه اســماء فرمــود: 
کــه جنــازه زنــان را پــس از مــرگ  مــن بســیار زشــت و زننــده می دانــم 
بــا انداختــن پارچــه اى روى بدنــش تشــییع می کننــد؛ و افــرادى حجــم 
ــر  ــرا ب ــد. م ــف می نماین ــران تعری ــراى دیگ ــرده و ب ک ــاهده  ــدن او را مش ب
ــع مشــاهده دیگــران نباشــد  ــه اطرافــش پوشــیده نیســت و مان ک تخــت 
کــن، خداونــد تــو را از آتــش  کامــل تشــییع  قــرار مــده بلکــه مــرا بــا پوشــش 

ــد. ــم مســتور و محفــوظ نمای جهّن

گونه اند شیعیان ما این 
ُکْنــَت َتْعَمُل ِبمــا َاَمْرناَك َو َتْنَتهــی َعّما َزَجْرناَك  ْهــراء:: إْن  قاَلــْت فاِطَمــُة الّزَ

َعْنُه، َفأْنَت ِمْن شــیَعِتنا، َو إاّل َفال )بحاراالنوار، ج65، ص155(.
کــه مــا اهل بیــت: دســتور داده ایــم عمــل مي کنــی و از آنچــه  گــر بــه آنچــه  ا
کرده ایــم خــوددارى مي نمایــی، تــو از شــیعیان مــا هســتی و در غیــر  نهــی 

ایــن صــورت، از شــیعیان مــا نیســتی.

احادیث فاطمی
گلچینی از کالم نورانی فاطمه زهرا3
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نویسنده: حسین سیدی
انتشارات: نشر معارف

مــادر  ای  عشــق،  حضــرت  همســر  ای  عشــق،  حضــرت  ای  تــو  بــر  »ســالم 
ــه« چنیــن واژه هــای لطیــف و بدیعــی را  حضــرت عشــق، ای الهــه، ای ریحان
کرده  گل« ذکر  کتاب »خاطــر نــازِک  حجت االســالم حســین ســیدی در مقدمــه 
کاربردی چهــارده  کتــاب جلــد ســوم از مجموعــه 14 جلــدی »ســیره  اســت. ایــن 
کــه نویســنده بــا قلمــی بســیار توانمنــد بــه همــت انتشــارات  معصــوم:« می باشــد 
کشــور عرضــه داشــته  نشــر معــارف منتشــر و بــه جامعــه فرهنگــی و مذهبــی 
گویــا و قلــم شــیوا در رثــای خصائــص زندگانــی و ســیره اجتماعــی  اســت. متــن 
گران ســنگ  کتــاب  کــرم9 از خصیصه هــای ایــن  و سیاســی دخــت نبــی ا
بشــمار مــی رود. دفــاع از والیــت، ماجــرای فــدک، ارتبــاط بــا خــدا و ... از دیگــر 
کــه نویســنده بــا بیانــی رســا در ایــن نوشــتار قلــم زده اســت. موضوعاتــی اســت 

نگاهی نو  به 
زندگی و شخصیت 
حضرت زهرا3

نویسنده: سعید داودی
انتشارات: مدرسه علی بن ابی طالب علیه السالم

ــار ُبعــد اجتماعــی و سیاســی حضــرت فاطمــه  کن ــی در  ــی و عرفان ُبعــد روحان
کتــاب »بانوی بهشــتی در عرصه های حضــور« را بر آن داشــت  زهــرا3 مؤلــف 
گــذارد. دید متفاوت و بســیار  کتــب فاطمــی نوشــتاری جدید را بنا  تــا در عرصــه 
علمی، ذهن متقن و اندیشــه های نو و ُبعد جامع فکری حجت االســالم ســعید 
کوشــش  کتــاب اســت. ایــن نوشــتار به  داودی از خصیصه هــای مشــهود در ایــن 
ــن ابی طالــب8در ســال 1392 و در قالــب 384 صفحــه،  ــی اب مدرســه عل
گرفــت. در ارزشــمندی  چــاپ و در اختیــار عالقه منــدان معــارف فاطمــی قــرار 
کــه حضــرت آیــت اهلل  مــکارم شــیرازی مقدمــه ای بســیار  ایــن رســاله همیــن بــس 
ارزشــمند بــر این نوشــتار تقریــر فرموده اند. جامعیت محتوایــی، رویکــرد روایی، 
ــه   ــب درزمین کت ــر  ــر از دیگ ــه حاض ــز مقال ــبب تمای ــن س ــیوایی مت ــا و ش ــم رس قل
گردیــده اســت. تبارشناســی، فضائــل و مناقــب عرفانــی،  موضوعــات فاطمیــه 
ورود حضــرت بــه عرصــه اجتماعــی و بیــان مصائــب شــوم روزهــای پایانــی عمــر 

گران ســنگ می باشــد. کتــاب  بابرکــت ایشــان ازجملــه بخش هــای ایــن 

بانوی بهشتی در 
عرصه های حضور

نویسنده: محمد محمدیان
انتشارات: دفتر نشر معارف

ابعــاد  تبییــن  و  خــدا9  رســول  دخــت  ملکوتــی  چهــره  ترســیم  »بــرای 
امیرالمؤمنیــن7  از  بهتــر  کســی  اطهــر3  زهــرای  بی نظیــر  شــخصیت 
نمی توانــد لــب بــه ســخن بگشــاید ...«. ایــن جملــه بخشــی از مقدمــه رســاله 
گران بهــای حجت االســالم محمــد محمدیــان بــه نــام »فاطمــه3 از نــگاه 
علــی7« اســت. ایــن نوشــتار چنانکــه از مقدمــه اش پیداســت ســبک 
نوشــتاری نــو و جدیــدی را در زمینــه تبییــن معــارف زهرایــی قلــم زده اســت. 
کتــاب عــالوه بــر نقــل ســخنان پرگهــر امیرالمؤمنیــن7  نگارنــده در ایــن 
ــز بهــره  ــات الهــی نی ــات و آی ــای همســر مکرمه شــان، از روای در توصیــف و رث
کــه ســبب جامعیــت شــناخت و درک باالتــری از حضــرت  بــرده اســت 

فاطمه سالم اهلل علیها
از نگاه علی علیه السالم

نویسنده: محمدجواد مروجی
کتاب انتشارات: بوستان 

کاری بس دشــوار و ســخت اســت  کشــف ُدّری از دریای بیکران علم و معرفت 
امــا جنــاب حجت االســالم محمدجــواد مروجــی طبســی ایــن ســختی را بــه 
جــان خریــد تــا بتوانــد از بســتر بیکــران معرفت فاطمــی3 جرعه ای حیــات به 
تشــنگان حقیقت بنوشــاند. ذکاوت و هوش سرشــار، فکر باز و روشن، قلم بسیار 
گران مایه  کتــاب  توانمنــد و جــذاب نویســنده، هــر خواننــده ای را مجبــور به تورق 
کتــاب قــم  کوشــش نشــر بوســتان  »دردانــه دلــداده« خواهــد نمــود. ایــن نوشــتار بــه 
در ســال 1388 در قالــب 472 صفحــه بــه زبــان عربــی بــه رشــته تحریر درآمــد و به 
کاونــد بروجــردی به فارســی روان و ســلیس ترجمه  همــت جنــاب آقــای علیرضــا 
گردیــد. همــت بــاالی نویســنده در زمینــه غــور در منابع و مصــادر با مراعــات ایجاز 
و اختصــار و همچنیــن نــگاه قرآنی و روایی ایشــان، از ویژگی های بارز این نوشــته 
گران قــدر بــه بررســی دقیــق و تحلیــل زندگانــی حضــرت  کتــاب  اســت. ایــن 
ــا  ــر حضرتــش ت ــه و از مصائــب وارده ب ــا شــهادت، پرداخت زهــرا3 از والدت ت

هنــگام پــرواز ملکوتــی ایشــان پرده برداشــته اســت.

دردانه دلداده
)بررسی تحلیلی زندگانی 
حضرت فاطمه زهرا3(

ــی  ــخصیت و زندگ ــون ش ــر پیرام ــر فاخ ــی 9 اث معرف
ــه زهــرا ســالم اهلل علیها ــم حضــرت فاطم ــوی دوعال بان
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ــَزْلناُه ِفــی َلْیَلــِة  ـْ ن
َ
ــا أ

َ
کــه فرمودنــد: »ِإّن گهربــار امــام صــادق علیه الســالم  طبــق بیــان 

ْدَرک َلْیَلَة 
َ
ْیَلــُة َفاِطَمــُة َواْلَقــْدُر اهلُل َفَمــْن َعَرَف َفاِطَمــَة َحّقَ َمْعِرَفِتَها َفَقــْد أ

َ
اْلَقــْدِر الّل

اْلَقــْدِر« بــرای شــناخت قــدر و منزلــت بانــوی یگانــه و بلندمرتبــه ای چون فاطمه 
کســب معرفــت و مطالعــه در شــأن و منزلــت ایشــان  زهــرا ســالم اهلل علیها نیازمنــد 
هســتیم. بــه همیــن منظــور ماهنامــه هیــأت بنابــر رســالت و مأموریت خــود جهت 
گذشــته  گرانقدر در ویژه نامه فاطمیه ســال  ارائه محتوا به ســخنرانان و مادحین 
ــالم اهلل علیها  ــرا س ــرت زه ــت حض ــا محوری ــر ب ــب فاخ کت ــی از  ــی برخ ــه معرف ب
ــه حضــرت زهــرا ســالم اهلل علیها، بحثــی  ــر دعاهــای روزان همچــون: »شــرحی ب
کوتاه پیرامون خطبه فدک، مقام لیلة القدری حضرت فاطمه سالم اهلل علیها، 
گرفتــه، عروســی مهــر و مــاه، الفبــای شــخصیتی حضــرت زهــرا  کشــتی پهلــو 
کتــب  ســالم اهلل علیها پرداخــت. در ایــن شــماره نیــز تعــدادی دیگــر از بهتریــن 
کاربــردی در عرصــه تبلیــغ و تولیــد محتوا پیرامون مباحث فاطمی تقدیم حضور 

گرانقــدر می گــردد. مخاطبــان 

نویسنده: حمید سبحانی صدر
انتشارات: ایمان ماندگار

گاه تداعــی غمــی جانــکاه بــر ذهــن و قلــب عاشــقان  عــدد هجــده ناخــودآ
معــارف نــاب اهل بیــت: دارد؛ امــا بــرای بهره گیــری از ایــن چشــمه های جوشــان 
کافــی اســت تــا دلــدادگان  و نــاب، عمــر هجــده ســاله بانــوی آب و آفتــاب نیــز 
ایــن بینش هــای عمیــق معرفتــی در ایــن چشــمه زالل غوطه ور شــده و به ســاحل 
کتــاب ارزشــمند »هجــده ســاله«  امــن و حقیقــی معــارف نــاب فاطمــی برســند. 
ــا مطــاف او  کــه دربردارنــده هجــده روایــت از عرفــات حضــرت فاطمــه3 ت
اســت بــه قلــم توانمنــد حضــرت حجت االســالم حمید ســبحانی صدر، نوشــته 
کوشــش انتشــارات موسســه فرهنگــی ایمــان مانــدگار در ســال 1394 در  و بــه 
کتــاب، بحثــی  اندازه هــای رقعــی بــه چــاپ رســیده اســت. در پایــان مباحــث 
کتــاب مؤلــف از  گردیــده اســت. در ایــن  پیرامــون مقبــره شــریف ایشــان مطــرح 
موضوعاتــی چــون روزهــای فتنــه، ماجــرای ســقیفه، غصــب فــدک، بیمــاری و 
شــهادت حضــرت و ... روایــت می کنــد. ادبیــات روان، متــن ســاده و ایجــاز و 

کتــاب می باشــد. اختصــار از شــاخصه های اصلــی ایــن 

18 روایت از 
عرفات فاطمه تا 

مطاف فاطمیه
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نویسنده: سید مجتبی عصیری
انتشارات: طوبای محبت

پیغمبــر  خانــدان  بــا  دشــمنی  مغرضانــه،  یفــات  تحر آراء،  تشــتت 
شــهادت گونه  رحلــت  زمــان  در  سیاســی  بهره گیری هــای  و  کــرم9  ا
اعتقــادی  شــبهات  از  بســیاری  وجــود  باعــث  خاتم النبییــن9 
ایــن  امــا  اســت؛  گردیــده  فاطمــی  مســائل  و  موضوعــات  درزمینــه 
گشــته و  یخــی برطــرف  وایــی و تار کتــب ر کمــی تــورق در  شــبهات بــا 
یخــی  بــه حقیقت هــای تار ایــن شــبهه ها را تبدیــل  می تــوان به جرئــت 
کتــاب  نگاشــتن  بــا  عصیــری  مجتبــی  ســید  حجت االســالم  نمــود. 
کنــار زده  »شــبهات فاطمیــه« پوســته ظاهــری بســیار از ایــن مســائل را 
و از ایــن حقیقت هــای نــاب فاطمــی پــرده برداشــته اســت. در ســال 
قالــب  در  را  ارزشــمند  کتــاب  ایــن  محبــت  طوبــای  انتشــارت   1394
480 صفحــه در اختیــار پژوهشــگران و اندیشــمندان اســالمی قــرار داده 
ــه اســتناد جســتن  ــوان ب کتــاب می ت ــن  ــارز ای اســت. از خصیصه هــای ب

بــه  کــه  نوشــتار  ایــن  می شــود.  خواننــده  ذهــن  و  فکــر  فاطمــه3 در 
همــت انتشــارات دفتــر نشــر معــارف در ســال 1393 و در قالــب 248 
کتابــی اســت  واقــع ترجمــه و تکمیل شــده  صفحــه بــه چــاپ رســیده در
ــد  ــق دی ــت. اف ــده اس ــر ش ــل از آن، منتش ــدی قب ــی چن ــان عرب ــه زب ــه ب ک
وان و متــن جامــع در عیــن ســادگی، از  وســیع نویســنده، ترجمــه بســیار ر
کــه هــر خواننــده ای  ود  ــه شــمار مــی ر کتــاب ب ــارز ایــن  خصیصه هــای ب

می کنــد. آن  تــورق  بــه  مجبــور  را 

شبهات فاطمیه

ــن  ــرد. ای ک ــه وهابیــت اشــاره  ــع اهــل تســنن علی الخصــوص فرق ــه مناب ب
نوشــتار از ســه فصــل بــا تکیــه بــر اســناد دســته اول اهــل تســنن تنظیــم 
و  وان  ر ترجمــه  بــه همــراه  متــون عربــی  گــزاری  اعــراب  اســت.  گشــته 
کــه خواننــده  قلــم شــیوا از ویژگی هــای منحصربه فــرد ایــن رســاله اســت 
عصــر  پیرامــون  اعتقــادی  شــبهات  درزمینــه  دیگــر  کتــب  تــورق  از  را 

می ســازد. بی نیــاز  ســقیفه  اهالــی  خالفــت 

کبر رشاد نویسنده: علی ا
انتشارات: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه

ــل و  کام ــد و دانشــنامه ای  ــع و مفی ــی جام کتاب کتــاب »دانشــنامه فاطمــی« 
پرمحتواســت. ارائــه منظومــه ی معرفتــی، اســتناد بــه منابــع معتبــر، ســاختار 
ــاف  ــی از اوص ــق دین ــم دقی ــل مفاهی ــف و تحلی ــب و توصی ــی مناس موضوع
کبــر  کــه بــه قلــم حجت االســالم علی ا گران ســنگ می باشــد  کتــاب  ایــن 
فرهنــگ  پژوهشــگاه  انتشــارات  ســازمان  توســط   1392 ســال  در  رشــاد 
و اندیشــه اســالمی منتشــر و به عنــوان دانشــنامه علمــی   دینــی در اختیــار 
دائرة المعارفــی  کــه  نوشــتار  ایــن  گرفــت.  قــرار  اســالمی  علــوم  محققــان 
کالمــی   تاریخــی  ــا هــدف تبییــن و توضیــح شــبهات  شــش جلدی اســت ب
واالی  مقــام  توصیــف  خــدا9،  رســول  از  بعــد  عصــر  در  آن  افشــاء  و 
کــرم9 و تبییــن ماهیــت و مرتبــت حقــوق زن و منزلــت  دخــت نبــی ا
نهــاد خانــواده، بــه رشــته تحریــر درآمــده اســت؛ امــا هــدف اساســی مؤلــف 
گیــری  از نــگارش ایــن دانشــنامه ارائــه الگــوی زن مســلمان بــر اســاس الگــو 
کبــری3 اســت. نگاشــتن چنیــن  از منــش و رفتــار حضــرت صدیقــه 
کــه حاصــل پژوهــش و  ــاالی تربیتــی  ــا مضامیــن و معــارف ب دانشــنامه ای ب
کم وبیــش  گزارش هــای تاریخــی و روایــی اســت،  تحلیــل حــوادث و نقــل 

خواننــده را از رجــوع بــه منابــع دیگــر بی نیــاز می ســازد.

دانشنامه فاطمی

نویسنده: حمید احمدی
انتشارات: زائـر

کتابــی جامــع، مســتقل و پرمحتــوا درزمینــه خطبه هــا،  نیــاز بــه وجــود 
ــوی واالی هســتی، حجت االســالم  ــه بان کرامــات یگان کلمــات قصــار و 
»صحیفــه  کتــاب  تــا  داشــت  آن  بــر  را  جلفائــی  احمــدی  حمیــد 
ــه همــت  کتــاب ارزشــمند در ســال 1392 ب فاطمیــه« را قلــم بزنــد. ایــن 
کــه عــالوه بــر  انتشــارات زائــر در قالــب 319 صفحــه بــه چــاپ رســید 
بــه  کبــری3  صدیقــه  حضــرت  زندگــی  بــه  گــذرا  و  کوتــاه  نگاهــی 

اســت. پرداختــه  نیــز  فدکیــه  تفســیر خطبــه  و  ترجمــه 
کتــاب »االحتجــاج« مرحــوم  از  اســت  اقتباســی  واقــع  کتــاب در ایــن 
والیــت،  نقــش  چــون  هــم  موضوعاتــی  آن  در  نویســنده  کــه  طبرســی 
موضوعــی،  ل  اســتقال اســت.  نمــوده  مطــرح  را   ... و  فــدک  ماجــرای 
از  را می تــوان  ویــژه  ادبیــات  و  و اختصــار  ایجــاز  عیــن  پربــار در  متــن 
کتــاب صحیفــه فاطمیــه برشــمرد. مؤلــف در  ویژگی هــای به خصــوص 
کتــاب ادعیــه و نمازهــای حضــرت فاطمــه زهــرا3 را  بخشــی از ایــن 
کــر ایــن ادعیــه، نیــاز جامعــه بشــری  کــرده و انگیــزه خــود را از ذ کــر  ذ
و  وحــی  ر گرفتــاری  از  دعاهــا  ایــن  بــه  تمســک  بــا  تــا  نمــوده  بیــان 

یابــد. رهایــی  جســمی 

صحیفه فاطمیه 
کرامات( )احادیث و 

نویسنده: محمدتقی خلجی
انتشارات: میثم تمار

ســیده  قصــار  کلمــات  و  خطبه هــا  درزمینــه  مســتقل  کتابــی  نــگارش  بــا 
نســاء عالمیــن3 بــه نــام »رخســاره خورشــید« در بیــن اهالــی معرفــت، 
کمبــودی از ایــن نظــر احســاس نمی شــود. جنــاب حجت االســالم  دیگــر 
کتــاب بــه بیــان ترجمه و شــرح خطبــه حضرت  محمدتقــی خلجــی در ایــن 
کــه چنــدی پــس از رحلــت نبــی مکرم اســالم9 در بیــن جامعه  زهــرا3 
گــرداب بــال ایــراد شــده، پرداختــه اســت. حضــرت در ظاهــر  فرورفتــه در 
کــه  ایــن خطبــه نورانــی هــدف را احقــاق حــق شــرعی خــود و خانــواده اش 
همانــا اســترداد فــدک اســت بیــان می فرمایــد، ولــی درحقیقــت هــدف 
کوتاهــی بعــد از  کــه بــه فاصلــه  از ایــراد ایــن خطبــه نجــات امتــی اســت 
کــرم9 بیــن حــق و باطــل دچــار شــبهه شــدند و بــه ورطــه  رحلــت پیامبــر ا
کــت افتادنــد. انتشــارات میثــم تمــار در ســال 1379 بــه چــاپ ایــن  هال
کســب معــارف فاطمــی  کتــاب پرداخــت و آن را بــه جامعــه دینــی مشــتاق 
عرضــه نمــود. موضــوع مســتقل، متــن عربــی همــراه بــا ترجمــه روان و شــرح 

گران ســنگ می باشــد. کتــاب  تفصیلــی و دقیــق از خصیصه هــای ایــن 

ترجمه و شرح 
خطبه حضرت زهرا 

سالم اهلل علیها



80

کم ســوادی و عقب ماندگــی در تمامــی عرصه هــا و بســترهای جامعــه پیــش 
کــه بنیان گــذار جمهــوری اســالمی  از انقــالب چنــان مشــهود و هویــدا بــوده 
رحمة اهلل علیــه در صحیفــه بابرکــت خــود چنیــن می فرمایــد: »... مایــه بســی 
کــه مهــد علــم و ادب بــوده و در ســایه اســالم زندگــی  کشــوری  خجالــت اســت 
کــه طلــب علــم را فریضــه دانســته اســت از خوانــدن و نوشــتن محــروم  می کنــد 
گــواه و شــاهد بر جهل علمی  باشــد.«)صحیفه نــور، ج11، ص121( ایــن ادبیــات 
که تمــدن و فرهنگ غنی  و بــه دنبــال آن وابســتگی صــرف بــه دنیــای غــرب بــود 

اســالمی   ایرانــی را تحــت تأثیــر خــود قــرار داده بــود.
ــزت  ــتقالل و ع ــران در اس ــت ای ــم مل ــت و تصمی ــه خواس ک ــید  ــی نکش ــا طول ام
گردید  کمیت و نظارت غرب به ویژه ایادی اســتکبار غالب  شــرافتمندانه بر حا
و انقــالب شــکوهمند اســالمی بــه رهبــری بزرگ مــرد تاریــخ بــه پیــروزی رســید. 
سرگذشــت چهــل ســال رشــد و بالندگــی انقــالب، بــه شــیوه ای مســتند، نویــن و 
مصــور در مجموعــه ای ارزشــمند و خواندنــی بــا عنــوان »دســتاوردهای انقــالب 
کــه از تحول هــای عظیــم درزمینه هــای  گــردآوری شــده اســت  اســالمی ایــران« 
مختلــف علمــی، دینــی، فرهنگی، اقتصــادی و نظامی بــا ادبیاتی ویــژه و قالبی 
جــذاب پــرده برمــی دارد. ایجــاز و اختصــار بــه همــراه جامعیــت علمــِی مســتند 
گــری جــذاب باعــث  بــه منابــع معتبــر و متــن شــیوا و قلــم روان همــراه بــا صــورت 
کتــاب در جایــگاه یکــی از بهترین منابع مســتند در عرصه معرفی  کــه ایــن  شــده 

پیشــرفت های ســال های پــس از انقــالب قــرار بگیــرد.
کوشــش معاونت فرهنگی  مجموعــه مزبــور به مناســبت 40 ســالگی انقــالب و به 
هیــأت رزمنــدگان اســالم در زمســتان ســال 1397 و در حجــم 114 صفحــه منتشــر 
ــر اینکــه در عرصــه علــوم نویــن، متفکــران  گواهــی اســت ب گردیــد. ایــن نوشــتار 
ایرانــی بــا تکیه بــر دانــش و فرهنــگ بومــی، مرزهــای جدیــد علــوم بشــری را 
کتــاب حاضــر از  درنوردیدنــد و در مــواردی نیــز از ایــن حــدود عبــور نموده انــد. 
کــه دشــمنان ایــن  ــه میــان مــی آورد  ســال های پرخطــر و پرمخاطــره ای ســخن ب
مرزوبــوم بــه انحــای مختلف، ســعی در متوقف نمودن قطار شــکوفایی انقالب 
ــه اعتقــادات و باروهــای  ــر پای ــن قطــار ب ــل از اینکــه محــور ای ــی غاف داشــتند ول
مســتحکم دینــی شــکل گرفته و هدایــت آن نیــز بــه دســت رهبــری مدیــر و مدبــر 
کــه انحــراف و برانــدازی آن به آســانی میســر نیســت. بخش هــای  می باشــد 

ــد از: ــران« عبارت ان مختلــف مجموعــه »دســتاوردهای انقــالب اســالمی ای
1. بخش »آیا می دانید...؟«

ایــن بخــش دربردارنــده ســؤاالتی اســت ماننــد آیــا می دانیــد جمهــوری اســالمی 
ــا  ــا ایــدز در جهــان اســت؟ آی گیاهــی مقابلــه ب ایــران اولیــن تولیدکننــده داروی 
کشــور دارنــده تکنولــوژی بیودیــزل  می دانیــد جمهــوری اســالمی ایــران دومیــن 

در جهــان اســت؟
2. بخش دستاوردهای عمرانی

ــام  ــا ای ــا مقایســه دوران پیشــرفت های ســریع بعــد از انقــالب ب در ایــن بخــش ب
رکــود و عقب ماندگــی قبــل از انقــالب از رشــد و تحــول زیرســاخت های عمرانــی 
کــه در اوج تحریم هــا و مشــکالت داخلــی و خارجــی اســت رونمایــی می شــود.

3. بخش دستاوردهای علمی و فناوری
ــه  کلــی از شــکوفایی اســتعدادهای انســانی و رســیدن ب در ایــن بخــش نمــای 
ــر و نخســتین دنیــا  کــه در هــر زمینــه ای جــزو رده هــای برت قله هــای منیــع علمــی 
ــی در  ــتاوردهای قابل ستایش ــت. دس ــده اس ــیده ش کش ــر  ــه تصوی ــم، ب ــرار داری ق
عرصــه ی علمــی و فنــاوری بعــد از انقــالب اســالمی همچــون: »ارتقــای ســطح 
»فنــاوری  هســته ای«،  »فنــاوری  نانــو«،  »فنــاوری  جامعــه«،  عملــی  و  ســواد 

فضایــی« و »فنــاوری ســلول های بنیــادی«.
4. بخش دستاوردهای اقتصادی و کشاورزی

کــه با توجه به مشــکالت  دســتاوردهای اقتصــادی موضــوع مهــم دیگــری اســت 
ــا  ــش ب ــن بخ ــرد. در ای گی ــرار  ــژه ای ق ــه وی ــد موردتوج ــده بای ــادی پیش آم اقتص
ــی  ــت فقرزدای ــان«، »سیاس ــران در جه ــاد ای ــگاه اقتص ــل: »جای ــی از قبی عناوین

زیرســاخت های  »افزایــش  مــردم«،  معیشــتی  »وضــع  خدمت رســانی«،  و 
خدماتــی«، »توســعه ی صنعتــی«، »اســتقالل صنعتــی« و... مواجــه خواهیــم 
چشــم گیر  پیشــرفت های  بررســی  بــه  موجــود  مشــکالت  کنــار  در  کــه  شــد 
اقتصادی ایران اســالمی در ۴۰ ســالگی انقالب اســالمی باوجود همه فشــارها و 

تحریم هــای دشــمنان انقــالب می پــردازد.
کشــاورزی  کــه عرصــه اقتصــاد و  در ایــن بخــش همچنیــن تبییــن می شــود 
کــه ضــرورت  مهم تریــن عرصــه تحــول در پیشــرفت های نویــن و عظیــم اســت 
ــد.  ــادی می طلب ــگ اقتص ــده جن ــوان رزمن ــده را به عن ــه تولیدکنن ــگاه ب ــر ن تغیی
کشــور از وابســتگی بــه درآمدهــای نفتــی و توجــه بــه بخش هــای پیشــران  رهایــی 
کشــاورزی و شــرکت های دانش بنیــان و همچنیــن  اقتصــادی نظیــر مســکن، 
کــردن فقــر بــر  لــزوم جهت گیــری و هدف گذاری هــای اقتصــادی و ریشــه کن 
کیــدی رهبــر معظــم انقــالب  مبنــای تأمیــن عدالــت از مهم تریــن محورهــای تأ
کــه صنعتگــران و مجاهــدان اقتصــادی تــا حــدود زیــادی بــه  حفظــه اهلل اســت 
کتــاب  ایــن امــر خطیــر تحقــق بخشــیده اند و از ایــن مهــم در فصــل چهــارم ایــن 

پرده بــرداری شــده اســت.
5. بخش دستاوردهای بهداشت و سالمت

ســالمت جســم و روح بــرای پیشــبرد مقاصــد و اهــداف واالی انســانی در تمامی 
کــه  بســترهای رشــد و تحــول، از ضروریــات ابتدایــی جوامــع بشــری اســت 
پویایــی و نشــاط را بــرای آن بــه ارمغــان مــی آورد و به جرئــت می تــوان اذعــان 
کــه بــه برکــت انقــالب شــکوهمند اســالمی، ایــران بــه قطــب پزشــکی  نمــود 
گردیده اســت. »تأســیس خانه های بهداشــت«،  منطقــه  و جهــان اســالم تبدیــل 
کشــور«،  »آمــار پزشــکان و متخصصــان«، »بهبــود وضعیت بهداشــت عمومی در 
»مقایســه تحــوالت راهبــردی پژوهش هــای علــوم پزشــکی بــا رویکــرد نظــام 
نــوآوری«، »دســتیابی بــه فنــون و خدمــات نوین پزشــکی«، »افزایش تخت های 
بیمارســتانی« و »دســتاوردهای صنعــت دارویــی« از دیگــر موضوعــات جالــب 

کتــاب اســت. بخــش بهداشــت و ســالمت ایــن 
6. بخش دستاوردهای صنعت و معدن و انرژی

کشــور در عرصــه صنعــت و معــدن و ایجــاد زیرســاخت های  موتــور پیشــران 
صنعتــی و معدنــی همچــون صــادرات پتروشــیمی، تولیــدات نفتــی و اســتخراج 
کــه  گردیــد تــا جایــی  ســنگ های معدنــی همچــون فیــروزه بیش ازپیــش پویــا 
ــه توفیقــات درخشــانی در ایــن عرصه هــا دســت یافته  در 40 ســالگی انقــالب ب
گردیــده اســت. اســت. ایــن امــر به خوبــی در فصــل ششــم ایــن نوشــتار منعکــس 

7. بخش دستاوردهای ورزشی
ــت و  ــه اس ــی رفت ــر ورزش ــای برت ــات و رتبه ه ــب مقام کس ــراغ  ــه س ــش ب ــن بخ ای
کــه نســل جــوان و بانشــاط ایــن مرزوبوم باوجــود امکانــات اندک  تبییــن می کنــد 
کســب  و غیــر پیشــرفته، چگونــه از همــان آغازیــن روزهــای انقــالب، ســعی در 
رتبه هــای برتــر ورزشــی نمودنــد و بــه چــه موفقیت هــا و پیروزی هایی دســت پیدا 

کردنــد.
8. بخش دستاوردهای انقالب؛ از پیشرفت های اقتصادی تا نظامی

مطالــب و مباحــث مطرح شــده در ایــن بخش پیرامــون دســتاوردهای جمهوری 
متفکــران  و  دانشــمندان  اســت.  نظامــی  قــدرت  عرصــه  در  ایــران  اســالمی 
ــوان دفاعــی  ــوا حفظــه اهلل ت کل ق ــده   ــه فرمان ــه توصی ــا ب عرصه هــای جهــادی بن
ــد.  ــت نکنن ــاس امنی ــان احس ــا زورگوی ــد ت ــترش دادن گس ــش  ــود را بیش ازپی خ
ــه و  ــر خاورمیان ــران اســالمی در 40 ســالگی خــود قــدرت برت ــروزه بی شــک ای ام
که بــا تکیه بــر اراده و تالش  یکــی از برتریــن قدرت هــای جهــان بــه شــمار مــی رود 
خــود بــه ایــن مهم دســت یافته اســت. ایــن دســتاوردها در قالــب عناوینی مانند: 
»امنیــت ملــی«، »امنیــت منطقــه ای«، »امنیــت سیاســی«، »امنیــت اجتماعــی«، 
»امنیــت بین الملل«، »اســتقالل نظامــی« و »خودبــاوری و خودکفایی در صنایع 

نظامــی« موردبررســی قرارگرفتــه اســت.

معرفی کتاب »دستاوردهای انقاب اسامی ایران« 

چله انقالب
محصول علمی-محتوایی معاونت فرهنگی ستاد مرکزی هیأت رزمندگان
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اخبار هیأت رزمندگان
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بزرگداشت شهادت سپهبد قاسم سلیمانی

در مصالی امام خمینی*تهران

بزرگداشــت  مراســم  اســالم،  رزمنــدگان  هیــأت  رســانی  اطــالع  پایــگاه  گــزارش  بــه 
ــو  ــهید اب ــد ش ــلیمانی و مجاه ــم س ــاج قاس ــپهبد ح ــهید س ــت ش ــور مقاوم ــده مح فرمان
یــخ یکشــنبه ۱۵ دی مــاه از  مهــدی المهنــدس و دیگــر همرزمــان شهیدشــان در تار
ــه همــت ســپاه پاســداران انقــالب  ــام خمینــی* ب ــزرگ ام ســاعت ۱۹ در مصــالی ب
کــه  گردیــد. ایــن مراســم  اســالمی و ســتاد مرکــزی هیــأت رزمنــدگان اســالم برگــزار 
گســترده عاشــقان و شــیفتگان شــهید و شــهادت از اقصــی نقــاط تهــران  بــا حضــور 
کالم اهلل مجیــد توســط قــاری بیــن  کشــور همــراه بــود، بــا قرائــت آیاتــی چنــد از  و 
گردیــد. ســپس در ادامــه مراســم حجــت االســالم  کریــم منصــوری آغــاز  المللــی حــاج 
حــاج علیرضــا پناهیــان، حجــت االســالم هاشــم الحیــدری و ســردار محســن رضایــی 
کردنــد و مداحــان اهــل بیــت عصمــت و طهــارت : حــاج محمدرضــا  ســخنرانی 
کربالیــی حســین طاهــری و دیگــر مادحیــن و شــعرا  کریمــی،  طاهــری، حــاج محمــود 

بــه مدیحــه ســرایی و شــعرخوانی پرداختنــد.



83

مراسم والدت حضرت زینب3
»ویژه دختران«

گــزارش پایــگاه اطــالع رســانی هیــأت رزمنــدگان اســالم بــه مناســبت فــرا رســیدن خجســته میــالد باســعادت حضــرت زینــب  بــه 
کبــری3 جشــن باشــکوهی »ویــژه دختــران« همــراه بــا مولــودی خوانــی و برنامــه هــای متنــوع دیگــر و بــا موضــوع الگــو و ســبک زندگــی 
کــه در  جــوان ایرانــی بــه همــت واحــد خواهــران جــوان هیــأت رزمنــدگان اســالم در تــاالر ســوره حــوزه هنــری برگــزار شــد. در ایــن مراســم 
گردیــد حجــت االســالم والمســلمین برمائــی بــه ایــراد ســخنرانی و مادحیــن اهــل بیــت : بــه  تاریــخ ســه شــنبه  دهــم دی مــاه برگــزار 

مدیحــه ســرایی و مولــودی خوانــی پرداختنــد.
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مراسم بزرگداشت 
شهید سپهبد قاسم سلیمانی  در شهرکرد

گــزارش پایــگاه اطــالع رســانی هیــأت رزمنــدگان اســالم  بــه 
ــوی بزرگداشــت  ــاری؛ مراســم معن اســتان چهارمحــال و بختی
یــاد و خاطــره ســردار شــهید حــاج قاســم ســلیمانی و ابومهــدی 
امــام  مصلــی  در  شهیدشــان  همرزمــان  دیگــر  و  المهنــدس 

خمینــی* شــهرکرد برگــزار شــد. 
حجــت االســالم والمســلمین محمدعلــی نکونــام، نماینــده 
ولــی فقیــه در اســتان چهارمحــال و بختیــاری و امــام جمعــه 
شــهرکرد در ایــن مراســم بــه ســخنرانی پرداخــت. او ضمــن 
تســلیت و تعزیــت شــهادت فرمانــده شــجاع نیــروی قــدس 
ســپاه، حاضــران در ایــن برنامــه را دلــدادگان مکتــب شــهید 
ــالوت  ــت. ت ــت دانس ــق و حقیق ــگان ح ــهادت و دلباخت و ش
و  کلیــپ  پخــش  خوانــی،  نوحــه  مداحــی،  کریــم،  قــرآن 
نماهنــگ و ســینه زنــی در ســوگ شــهادت فرمانــده رشــید 
نیــروی قــدس ســپاه و شــهدای محــور مقاومــت بویــژه ابومهدی 

المهنــدس از دیگــر برنامــه هــای ایــن مراســم معنــوی بــود.
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عزاداری فاطمیه اول
مسجد حضرت سیدالشهدا7تهران

همزمــان بــا فــرا رســیدن ایــام فاطمیــه اول و در آســتانه شــهادت جانســوز 
کبــری فاطمــه زهــرا3 پنــج شــب مراســم ســوگواری از  حضــرت صدیقــه 
شــنبه 14 دی مــاه 98 در مســجد حضــرت سیدالشــهداء7 بــه همــت 
کــه بــا  ســتاد مرکــزی هیــأت رزمنــدگان اســالم برگــزار شــد.در ایــن مراســم 
حضــور خیــل عظیــم عاشــقان و ارادتمنــدان آل اهلل برگــزار شــد، حجــت 
االســالم علیرضــا پناهیــان بــه ســخنرانی و مادحیــن اهــل بیــت: حاج 
کربالیــی محمدحســین  کربالیــی نریمــان پناهــی،  مهــدی سلحشــور، 
پویانفــر و حــاج ابــوذر بیوکافــی، بــه روضــه خوانــی و مداحــی پرداختنــد.

گرامیداشت حماسه ۹دی
در چهارمحال و بختیاری

گــزارش پایــگاه اطــالع رســانی هیــأت رزمنــدگان اســالم اســتان چهارمحــال و  بــه 
گرامیداشــت ســالروز حماســه باشــکوه ۹دی بــا حضــور پرشــور  بختیــاری؛  مراســم 
ــهر  ــه( ش ــاز جمع ــی نم ــالرد در حســینیه ثــاراهلل )مصل مــردم والیتمــدار بخــش ف
مــال خلیفــه برگــزار شــد. حجــت االســالم محمــود خیــری امــام جمعــه فــالرد در 
کالم نورانــی وحــی، ســرود  ایــن اجتمــاع بــزرگ بــه ســخنرانی پرداخــت. تــالوت 
جمهــوری اســالمی ،شــعارهای  مــرگ بــر آمریــکا و مرگ بر اســرائیل و قرائت دکلمه 

از دیگــر برنامه هــای  اجــرا شــده در ایــن مراســم بــود.
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دوازدهمین همایش مداحان و شعرای 

نخبه مرتبط با هیأت رزمندگان اسالم
ــا هیــأت رزمنــدگان اســالم  دوازدهمیــن همایــش مداحــان و شــعرای مرتبــط ب
ــه مرتبــط  ــا حضــور مادحیــن و شــعرای نخب گذشــته ب طبــق روال ســال هــای 
کمیتــه مراســم اربعیــن در مشــهد  ــا ایــن هیــأت،  ســازمان بســیج مداحــان و  ب
مقــدس و در جــوار بــارگاه ملکوتــی حضــرت علــی ابــن موســی الرضــا علیــه 

الســالم برگــزار شــد.
ایــن همایــش دو روزه در چهارشــنبه چهــارم و پنجشــنبه پنجــم دی مــاه در 
کــه بخــش اول مربــوط بــه نشســت هــم اندیشــی  دو بخــش مجــزا برگــزار شــد 
کشــور  کــه بــا حضــور ســخنرانان از سراســر  ســخنرانان اربعیــن حســینی ۹۸ بــود 

ــی  ــت آیات ــس از قرائ ــش پ ــن همای ــن روز ای ــد. بخــش دوم از اولی گردی ــزار  برگ
در  شــد،  آغــاز  نیکبختیــان  احمــد  توســط حــاج  اهلل مجیــد  کالم  از  چنــد 
ادامــه حجــت االســالم علیرضــا پناهیــان بــه ســخنرانی در ارتبــاط بــا موضــوع 
ــون  ــب تریب ــی در قال ــعرای آیین ــن و ش ــن مادحی ــد. همچنی ــواده پرداختن خان
هــای آزاد بــه بیــان نقطــه نظــرات، شــعرخوانی و مداحــی پرداختنــد. در پایــان 
کــرد. روز اول ســردار حســین نجــات بــه در ارتبــاط بــا مســائل روز ســخنرانی 

گام  کارگــروه هایــی بــا موضاعــات: »مداحــان و  در دومیــن روز از ایــن همایــش 
دوم انقــالب«، »مداحــان و خانــواده«، »مداحــان و آمــوزش« و »مداحــان در 
صحنــه هــای دفــاع از نظــام و انقــالب« برگــزار شــد. در ادامــه نظــر همراهــان 
گــزارش مکتــوب از بیانــات ارائــه شــده و محتــوای  ماهنامــه هیــأت را بــه ارائــه 

ایــن همایــش جلــب می نماییــم:

حجت االسالم علیرضا پناهیان

تأثیرگــذاری بیشــتر  بــه دلیــل  بــر حضــور پررنــگ  مداحــان در عرصــه هیــأت  کیــد رهبــری  تا  
ــر  ــای منب ــگام اشــک، بیشــتر از نشســتن پ ــردم هن ــری م ــر پذی ــرا تأثی ــردم اســت؛ زی ــر م ــن قشــر ب ای
کــه  کــردم  کــردم و آنجــا مشــاهده  کشــور آفریقایــی ســفر  اســت. هشــت ســال پیــش مــن بــه هشــت 
کــن عمومــی حضــور دارنــد و مشــغول  کشــیش های مســیحی روی صندلی هــای بلنــدی در اما
کار را  کــه آهنــگ آن بســیار شــبیه بــه مداحــی بــود. وقتــی علــت ایــن  خوانــدن اصواتــی هســتند 
کــه مهم تریــن تأثیــر  کــه در آفریقــا بــرای تبلیــغ مســیحیت، دریافته انــد  پرســیدم، متوجــه شــدم 
ــوا اســت. از اینجــا متوجــه نقــش پررنــگ  ــه مســیحیت از طریــق ایــن ن گرایــش ب ــرای  ــر مــردم ب ب

کریــن در تأثیرگــذاری بــر مــردم می شــویم. مداحــان و ذا
ــر ریشــه چــه نهــاد  کــه تیشــه ب کســانی که مداحــان را تخریــب می کننــد، احتمــااًل متوجــه نیســتند 

کــه خــون امــام حســین 7 پــای آن ریختــه شــده اســت. مهمــی می زننــد؛ نهالــی 
گاه افــراد را تغییــر  در حــوزه علــوم شــناختی، می تــوان بــدون متوجــه شــدن شــخص، ذهــن ناخــودآ
ــی  ــس از برخ ــا برعک ــل و ی ــائلی مای ــه مس ــرد را ب گاه، ف ــودآ ــن ناخ ــر ذه ــق تأثی ــی از طری داد. یعن

کــرد.  مســائل روی گــردان 
گــر مــداح بــرای مداحی هــای خــود چنــد روانشــناس و مشــاور داشــته باشــد، از طریــق تأثیــر علــوم  ا
کــه شــما مداحــان  کنــد. لــذا تقاضــا دارم  شــناختی، می توانــد تأثیــر روضه هایــش را بســیار بیشــتر 
کلمه هــای سیاســت و سیاســی  کــران از  کنیــد. بــرای نمونــه، ذا کار  روی ایــن عملیــات شــناختی 
کلمه هــا بــار روانــی  کــران هرچــه بگوینــد مقــدس می شــود و  کــه ذا اســتفاده نمی کننــد. امــا بدانیــد 
گــر شــما بتوانیــد از ســیره سیاســی حضــرت زهــرا 3 بــرای مــردم روضــه  مثبــت پیــدا می کننــد. ا
کنیــد، بــا توجــه  کنیــد مــردم را بــه چلــه سیاســی حضــرت فاطمــه 3 دعــوت  بخوانیــد و یــا ســعی 

بــه نزدیــک بــودن بــه انتخابــات، می توانیــد اثــر مهمــی روی مــردم داشــته باشــید.
ــواده از مشــکالت مــا در  کــم فرزنــدی خان ــواده و  عــدم ازدواج، فراوانــی طــالق، ســردی در خان
ــاب 3  ــان حضــرت رب ــوان از زب ــرای تأثیرگــذاری در ایــن حــوزه می ت ــواده اســت. ب حــوزه خان
بــه امــام حســین 7 و برعکــس، از زبــان حــال امــام علــی 7 نســبت بــه حضــرت فاطمــه 3 
گســترش داد.  کــرد و الگوهــای رفتــاری ائمــه : بــا خانــواده را در جامعــه  و برعکــس اســتفاده 
کنــد، دختــر بدحجــاب نمی شــود. مــا ایــن مســئله را در مــدارس  گــر پــدر بــه دختــر ســیر محبــت  ا
کــه پدرهــا بــه دختــران  گونــه ای خوانــده شــود  کردیــم. روضه هــا و اشــعار بایــد بــه  تهــران بررســی 
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کــه  کننــد. بایــد بــه زبــان حــال ائمــه توجــه شــود زیــرا ایــن زبــان حــال اســت  خــود بیشــتر توجــه 
ــر می گــذارد. زیبایــی دارد و در مخاطــب اث

کســانی که توانایــی فرزنــدآوری ندارنــد  در زمینــه افزایــش فرزنــدآوری نیــز، بــرای فرزنــددار شــدن 
کــه نــازا هســتند امــا بیمــه بــرای درمــان نازایــی  کنیــد. در حــال حاضــر بانــوان زیــادی داریــم  دعــا 

هزینــه ای پرداخــت نمی کنــد و ایــن از اشــکاالت وارده در ایــن حــوزه اســت.

سردار علی اکبر مداحی
)مدیر ستاد مرکزی هیأت رزمندگان اسالم(

کالنــی  کــه بــر خــالف تصــور، مبلــغ  کنــم  نکتــه اول در مــورد بودجــه ایــن هیــأت بایــد عــرض 
کــه  کارگــروه خواهیــم داشــت  نیســت. نکتــه دوم اینکــه مــا در ایــن همایــش در چهــار محــور 
گام دوم انقــالب، مداحــان و خانــواده، مداحــان و آمــوزش و مداحــان و دفــاع  شــامل مداحــان و 
کارگروه هــا از اســتادان و ســخنرانان بزرگــی  از ارزش هــای انقــالب و نظــام اســت. بــرای اداره ایــن 

ــم. ــرده ای ک ــدگاری دعــوت  ــان و مان چــون حجت االســالم پناهی

حاج حسین سازور

)ذاکر اهل بیت:(

ــارزه  ــم ایشــان همــواره در حــال مب ــگاه می کنیــم، می بینی ــه زندگــی حضــرت زهــرا 3 ن وقتــی ب
بودنــد، در قضایــای پــس از رحلــت رســول خــدا 9، حضــور ایشــان پررنگ تــر شــد، امــا اینکــه 
ــه  ک ــود  ــن ب ــش ای ــید؟ دلیل کش ــان  ــن نامحرم ــه و بی ــای مدین کوچه ه ــه  ــان را ب ــی ایش ــه حوادث چ
گذاشــت و حرمتــش شکســته شــد. مــا مداحــان  ایشــان بــرای دفــاع از پیامبــر 9 بــه ایــن حــوزه پا
ــا تأســی بــه مــادر ســادات، نبایــد توقــع احتــرام بی جــا داشــته باشــیم  و ماننــد ایــن انقــالب  نیــز ب

کنیــم. هزینــه می خواهــد و بایــد ماننــد حضــرت زهــرا 3 از آن دفــاع 
مــا در تهــران ۲۵۰۰ مســجد فعــال و ۲۵۰۰ روحانــی داریــم، چــرا در جریــان فتنــه اخیــر صــد نفــر از 
کفــن نپوشــیدند تــا بــه خیابــان بیاینــد؟ مــا بایــد بــرای نظــام آبــرو بگذاریــم. وقتــی  ایــن روحانیــان 
ــی نمی خواهیــم از آبــروی خــود بــرای نظــام مایــه بگذاریــم.  می گوییــم مــا سیاســی نیســتیم یعن
کوتــاه بیاییــم. برخــی بــار همــه مســائل را روی دوش  مــا در دفــاع از امــام جامعــه ی خــود نبایــد 

کنــد. گذاشــتند و هیچکــس هــم نیســت تــا از ایشــان دفــاع  رهبــری 

حاج عباس دلجو

)پژوهشگر، محقق و ذاکر(

متأســفانه امــروزه »شــعر محــوری« در مداحــی بــه »آهنــگ محــوری« و »ســبک محــوری« تبدیــل 
کــه بــرای نســل جدیــد مداحــان،  شــده و خیلــی بــه محتــوای شــعر توجهــی نمی شــود و امیدواریــم 

شــعر محــوری مدنظــر باشــد.
کــه بــا مســائل دینــی پیونــد دارنــد؛ مداحــان  از یــک طــرف مقدس تریــن و محبوب تریــن افــرادی 
کریــن وارد می شــود، مغرضانــه  کــه نســبت بــه مداحــان و ذا هســتند و از طــرف دیگــر هجمــه ای 
ــه ایــن هجمــه  ــروز خطاهــای غیرعمــد از جانــب آنهاســت. از جمل گاهــی ناشــی از ب ــه  ک اســت 
گرفتــن مداحــان  گرچــه اجــرت  هــا، مســئله دریافــت اجــرت و پــول در قبــال مداحــی اســت. 
ــه  ک ــر 7  ــام باق ــد ام ــراوان دارد مانن حــرام نیســت و در ســیره اهل بیــت : هــم نمونه هــای ف
کــه امــام رضــا 7 مبلــغ  کمیــت هزینه هــای زیــادی را پــاداش دادنــد و یــا اینکــه نقــل شــده  بــه 
کــر هدیــه دادنــد، امــا ایــن مطلــب میــان مــردم فرهنگ ســازی نشــده  صدهــزار دینــار بــه یــک ذا
کــردن چهــره مداحــان ایــن مســئله را مطــرح می کننــد. آیــا  اســت و برخی هــا بــرای خدشــه دار 
کــه دائمــًا درحــال تبلیــغ اســت و نمی توانــد شــغل دیگــری داشــته باشــد بایــد در قبــال  کســی 
مداحــی از مــردم هزینــه ای دریافــت نکنــد؟ آیــا ایــن امــر منافــی اخــالق مــداری در مداحــی 

اســت؟
کــه مداحــی بــه یــک مســابقه تبدیــل شــده و  امــروزه یکــی از آفــات عرصــه مداحــی ایــن اســت 
جوانــان می خواهنــد از طریــق رابطه هــا و البــی وارد ایــن مســابقه شــوند. مداحــان را نبایــد درجــه 

کــرد، ایــن توهیــن بــه مــداح و مداحــی اســت. بنــدی 
کــه  همچنیــن در حــوزه تربیــت خانــواده، توصیــه مقــام معظــم رهبــری حفظــه اهلل ایــن اســت 
کــرده و مــردم را بــه ایــن  کــران، مســائل تربیتــی را در قالــب مــدح، مرثیــه ســرایی و شــعر مطــرح  ذا

مســائل توجــه دهنــد.
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سردار حسین نجات
)معــاون فرهنگی ســپاه پاســداران انقالب اســالمی(

و  اســالمی  انقــالب  پاســداران  ســپاه  فرهنگــی  معــاون  نجــات  ســردار 
رئیــس هیــأت امنــای ســتاد مرکــزی هیــأت رزمنــدگان اســالم ضمــن تشــریح 
افــول  آن  از  پــس  و  اســالمی  جمهــوری  نظــام  شــگرف  پیشــرفت های 
گرســنه وجــود  موریانــه وار آمریــکا و غــرب، افــزود: در آمریــکا ۵۰ میلیــون 
کــه دارد  تی  دارد و  جمهــوری اســالمی علــی رغــم تحریــم و همــه ی مشــکال
بــه هــر نفــر از خانواده هــای بــا درآمــد متوســط و پاییــن یکصــد هــزار تومــان 

یارانــه می دهــد و ایــن در دنیــا بی نظیــر اســت. 
تحریــم  گفــت:  اســالمی  انقــالب  پاســداران  ســپاه  فرهنگــی  معــاون 
جامعــه  پاییــن  طبقــات  بــر  اقتصــادی  فشــار  باعــث  مدیریــت  ســوء  و 
آنجایــی  از  لکــن  می آیــد  فشــار  بقیــه  از  بیــش  قشــر  یــک  بــه  و  شــده 
کــه مدافــع مســتضعفین و  کشــوری اســت  کــه جمهــوری اســالمی تنهــا 
کمیتــه  طبقــات پاییــن جامعــه بــه خصــوص قشــر آســیب پذیــر اســت 
کــرده افــراد تحــت پوشــش خــود را بیمــه  امــداد امــام خمینــی* تــالش 
کار  کنــد و ایجــاد اشــتغال،  مســکن و توانمندســازی آن هــا را در دســتور 

خــود قــرار داده اســت. 
ــرد:  ک ــان  ــر نش ــادی خاط ــای جه گروه ه ــات  ــی از زحم ــن قدردان وی ضم
گروه هــای جهــادی و  بنیــاد مســتضعفان انقــالب اســالمی، بنیــاد برکــت، 
ــرار  ــروم ق ــق مح ــهرها و مناط ــیه ش ــر حاش ــود را ب ــز خ ــازندگی تمرک ــیج س بس
داده انــد و ایــن نشــان دهنــده توجــه نظــام جمهــوری اســالمی بــر اقشــار 

کــه صاحبــان اصلــی انقــالب می باشــند.  پاییــن جامعــه اســت 
ــد:  ــر ش ــالم متذک ــدگان اس ــأت رزمن ــزی هی ــتاد مرک ــای س ــأت امن ــس هی رئی
اقشــار  در  اســالمی  جمهــوری  پایــگاه  می داننــد  چــون  نظــام  دشــمنان 
متوســط و پاییــن جامعــه اســت می خواهنــد بــا اعمــال تحریــم، ایــن مــردم 

ــد.  ــرار دهن ــام ق ــل نظ را مقاب
ســردار نجــات در ادامــه افــزود: در رابطــه بــا اعتراضــات آبــان مــاه ۹۸ 
کــه ابتــدا بــه خیابــان آمدنــد از افزایــش قیمــت هــا نگــران  نیــز عــده ای 
بــا  بخصــوص  و  آشــوبگران  حرکــت  مشــاهده ی  از  پــس  لکــن  بودنــد 
ــوب گران و  ــود را از آش ــف خ ــن ص ــالب، معترضی ــم انق ــر معظ ــات رهب بیان
ــی حاضــر  گرچــه مشــکل داشــتند ول ــذا ا ــد. ل کردن تخریب کننــدگان جــدا 

نشــدند در نقشــه دشــمنان وارد شــوند. 
کــه اقــدام  کــرد: در میــان افــراد دســتگیر شــده،  وی همچنیــن خاطرنشــان 
فرزنــدان  اعتیــاد،  فرزنــدان  کــه  افــرادی بوده انــد  کرده انــد  بــه تخریــب 
ــر فضــای مجــازی  ــد و متاســفانه تحــت تأثی ــم بوده ان ک ــا ســواد  طــالق و ب
و  فرهنگــی  مجــازی،  فضــای  متولیــان  وظیفــه  ایــن  و  آلوده شــده اند 

تــر می نمایــد. کشــور را ســنگین  اجتماعــی 

حاج سید احمد صالحی خوانساری

)مداح اهل بیت:(

طــی ایــن ســال ها، آمــوزش مداحــی در ایــران و مخصوصــًا تهــران مغفــول واقــع 
اســت. اهل بیــت:  و  مداحــی  تریبــون  تریبون هــا،  مظلوم تریــن  شده اســت. 

حاج رحمان نوازنی
)شاعر و مداح اهل بیت:(

وضــه  و بــه افزایــش اســت، بایــد در حــوزه مقتــل و ر ســطح معقــوالت جامعــه ر
کنیــم.  گفتمان ســازی  و در ذهــن مخاطــب  باشــیم  نگــرش مجــدد داشــته 
جامعــه بــه ظاهــر معقــول مــا، در مــورد جامعــه مداحــان، یــک جامعــه تقریبــًا 
بــرای عاشــورا  کــه در مــاه محــرم  بی ســواد اســت؛ چــرا در یــک میزگــردی 
خــود  وضه خوانــی  ر مبانــی  تــا  نباشــد  مداحــان  میزگــرد  می شــود  برگــزار 
 7 مــداح اهل بیــت  کــه  مــردم هــم بداننــد  و  کنــد  تبییــن  مــردم  بــرای  را 
وضه خوانــی یــک ضــرورت اســت.  ســواد دارد. رعایــت اصالــت متــن در ر
کــه  گفتمان ســازی در دنیــای امــروز از متــن برانگیختــه می شــود در حالــی 

مــا از متــن غافــل هســتیم.

حاج حسین هوشیار 

)مداح اهل بیت:(

میکروفــون  می کنیــم؛  حمایــت  همــه  و  ماســت  اولویــت  نظارتــی،  نهــاد 
امــام  مرثیــه  و  مــدح  میکروفــون  اســت.  میکروفــون  مظلوم تریــن  مداحــان 
کــه از راه می رســد و فکــر می کنــد صدایــش  کســی  حســین 7 را نبایــد هــر 

بگیــرد. بــه دســت  اســت  خــوب 

حاج محمود تاری

)مداح و شاعر آیینی(

گاهــی جامعــه بســیار مهــم اســت. در جامعــه مــا  نقــش مداحــان در آ
مــا  اعتقــادات  علیــه  کــه  کننــد  را در جامعــه چــاپ  برخــی مجلــه ای 
کــه بی توجهــی  گاهــی افــراد موجهــی هســتند  اســت. در بحــث شــعر، 
بعضــی  می شــود.  مداحــان  علیــه  ضعفــی  نقطــه  همیــن  و  می کننــد 
کــه مداحــان می خواننــد چالــش ایجــاد می کنــد. یــک مــداح  اشــعاری 
گــر تمــام اموراتــش درســت باشــد و فقــط اشــکاالت ریــزی داشــته باشــد  ا

دشــمن نیــز بــه دنبــال همیــن اشــکاالت ریــز می گــردد.
کــه مــا  عــده ای شــاعری نکردنــد، یــک چیزهایــی دیدنــد و می گوینــد 
ــه و  ــا شــاعران باتجرب کاش همــه شــاعران اهل بیــت: ب شــاعریم. ای 
ســابقه دیگــر نیــز ارتبــاط داشــته باشــند. مــا بایــد مســیر را درســت برویــم 

کنیــم.  و اهــل قلــم بایــد حواسشــان بــه ایــن مســیر باشــد. نبایــد فلــه ای دفــاع  
گویــا  کنیــم. شــعر بایــد  کنیــم، بلکــه بایــد حقایــق را مطــرح  الزم نیســت توجیــه 
کنــد و بــه آن عمــل نمایــد؛ چــون  باشــد تــا مخاطــب بتوانــد درســت درک 
وقتــی شــعری خوانــده شــود، دیگــر نمی تــوان دنبــال شــاعر رفــت تــا مقصــود 

ــا شــد. اصلــی را جوی
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نشست مسئوالن

گروه های جهادی هیئات رزمندگان کشور
کشــور، پنجشــنبه 28 آذر مــاه در فاطمیــه  گروه هــای جهــادی هیئــات رزمنــدگان  اولیــن نشســت مســئوالن 
گروه هــای جهــادی موجــود و همچنیــن ایجــاد و  تی  کیــد بــر  انســجام تشــکیال بــزرگ تهــران برگــزار شــد. تأ
گــزارش فعالیت هــای ویــژه جهــادی  گروه هــای جهــادی در دیگــر اســتانها و شهرســتان هــا؛ ارائــه  تقویــت 
کمیتــه خیریــن بــا تعییــن اولویــت  بــرای الگــو ســازی در ســطح هیئــات رزمنــدگان؛ هــم افزایــی و ایجــاد 
هــای جهــادی اعــّم از عمرانــی، فرهنگــی، بهداشــتی، رســانه و خدمــات اجتماعــی؛ اطــالع رســانی 
ــرارگاه  ــاد برکــت، ق ــزان پشــتیبانی مجموعــه هــای مختلــف از قبیــل بســیج ســازندگی، بنی ــه می نســبت ب

امــام رضــا علیــه الســالم، قــرارگاه پیشــرفت و آبادانــی از مهمتریــن اهــداف برگــزاری ایــن نشســت بــود.
حجــت االســالم احمــد پناهیــان، جانشــین قــرارگاه جهــادی هیــأت رزمنــدگان در ایــن نشســت بــه 
کشــور، فقــط ۴0  کــه بیــش از هــزار شــعبه هیــأت رزمنــدگان  ســخنرانی پرداخــت. وی بــا انتقــاد از ایــن 
گــروه جهــادی تشــکیل داده انــد، لــزوم توجــه بــه اوامــر پــی در پــی و مؤکــد رهبــر معظــم انقــالب در ایــن 
ــرایط  ــود ش ــا وج ــه ب ک ــی  گروه های ــکر از  ــن تش ــد و ضم ــتار ش ــدگان را خواس ــات رزمن ــط هیئ ــه توس رابط
کردنــد، اهــداف تشــکیل ایــن قــرارگاه  کشــور در ایــن نشســت شــرکت  نامناســب جــوی از اقصــی نقــاط 

کــرد. و برگــزاری ایــن نشســت را تبییــن 
در خــالل ایــن نشســت همچنیــن حجــت االســالم  آلبوعطیــوی، مســئول جوانــان عاشــورایی اســتان 
از  گزارشــی  نیــز  رضــوی  خراســان  و  اصفهــان  اســتان  جهــادی  گروه هــای  مســئوالن  و  خوزســتان 

کردنــد. ارائــه  را  خــود  ارزشــمند  فعالیت هــای 

بازدید از هیأت رزمندگان
استان آذربایجان غربی

ــر هیــأت رزمنــدگان در  ــد از شــعب و دفات در ادامــه سرکشــی و بازدی
کــز اســتان ها، جلســه مشــورتی بــا حضــور ســردار مداحــی مدیــر  مرا
ــور اســتان ها، حجــت  ــزی، آقــای حبیــب زاده معــاون ام ســتاد مرک
االســالم ســفیدی معــاون فرهنگی هیــأت رزمندگان اســالم، مدیران 
هیأت هــای شهرســتان و معاونت خواهــران و جوانان  عاشــورایی در 
گردیــد. در ایــن دیــدار اعضــای  اســتان آذربایجــان غربــی تشــکیل 
حاضــر در جلســه پیرامــون مشــکالت و موانــع پیشــبرد فعالیت های 
اربعیــن  برنامه هــای  و  مناســبت ها  مــورد  در  همچنیــن  و  هیــأت 

پیشــنهادات و ایــده هایــی را ارائــه نمودنــد. 
در ایــن دیدارســردار مداحــی، مدیــر ســتاد مرکــزی هیــأت رزمنــدگان 
اســالمی  انقــالب  تــراز  هیــأت  شــاخص های  پیرامــون  اســالم، 
کیــد نســبت به حضــور فعال  توضیحاتــی را بیــان فرمــوده و ضمــن تأ
کمــک رســانی   هیأت هــا در حماســه اربعیــن و همچنیــن حضــور در 
گروه هــای جهــادی در اســتان هــا و  بــه محرومیــن جامعــه و تشــکیل 

شهرســتان هــا، تذکــرات و نــکات مهمــی را ارائــه نمودنــد.
بــا ســردار شهســواری فرمانــده ســپاه اســتان، مســئولین  جلســه 
گفتگــو بــا شــعرا و  هیــأت هــای رزمنــدگان اســالم اســتان و دیــدار و 
کــه در حاشــیه این  مداحــان برتــر اســتان از دیگــر برنامــه هایــی بــود 

دیــدار انجــام پذیرفــت.
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گلباران مزار شهدای مالرد
بمناســبت هفتــه بســیج بــه همــت پیــروان عتــرت هیــأت رزمنــدگان واحدخواهــران 
گلبــاران مزارشــهدا و قبــور مطهــر دو شــهید بزرگــوار امنیــت  شهرســتان مــالرد مراســم 

گردیــد. شــهیدان ابراهیمــی و رضایــی باحضــور مســئولین وبســیجیان برگــزار 

اهدای لوح تقدیر
توســط ســتاد بازســازی عتبــات عالیــات بخاطــر حضــور و فعالیــت چشــمگیر موکــب 
کــه در  حضــرت زهــرا 3 هیــأت رزمنــدگان اســالم اســتان اصفهــان طــی مراســمی 
گردیــد از مدیــر ایــن موکــب آقــای حســن  تاریــخ بیســتم آذرمــاه ســال جــاری برگــزار 

اســماعیلیان بــا اهــدای لــوح ســپاس، تقدیــر بــه عمــل آمــد.

مراسم سوگواری

رحلت کریمه اهل بیت 3

در شهرستان برخوار
رزمنــدگان  هیــأت  خواهــران  عتــرت  پیــروان  همــت  بــه 
شهرســتان برخــوار) دولــت ابــاد(، مراســم رحلــت حضــرت 
معصومــه 3 بــا ســخنرانی ســرکار خانــم قنــاد بــا موضــوع 
و  صــادق7«  امــام  ازدیــدگاه  مومــن  »خصلتهــای 
خانــم  ســرکار  توســط  کســا  حدیــث  قرائــت  و  مداحــی 

برگــزار شــد.  حلوایــی 

مراسم میالد

امام حسن عسکری 7

باشــکوه  میــالد  مراســم   : اطهــار  ائمــه  ارادتمنــدان  و  عاشــقان  حضــور  بــا 
یازدهمیــن پیشــوای شــیعیان حضــرت امــام حســن عســکری 7 توســط پیــروان 

گردیــد. عتــرت هیــأت رزمنــدگان شهرســتان دشــتی از اســتان بوشــهر برگــزار 
جشن چهل سالگی انقالب

در شهرستان نکا
عتــرت  پیــروان  اســالم  رزمنــدگان  هیــأت  همــت  بــه 
همــراه  توســل  دعــای  پرفیــض  مراســم  نــکا  شهرســتان 
بــا جشــن چهــل ســالگی انقــالب اســالمی در تاریــخ 5 
آذر مــاه ســال جــاری بــا ســخنرانی ســرهنگ شــعبانی 

گردیــد. برگــزار  نــکا  ناحیــه  ســپاه  محتــرم  فرماندهــی 

جشــن میــالد پیامبــر اکــرم9 

در شــهر برخــوار
و  رحمــت  پیامبــر  باســعادت  والدت  ســالروز  بــا  همزمــان 
مهربانــی و آغــاز هفتــه وحــدت مراســم جشــن بزرگــی بــا حضــور 
مــردم انقالبــی و پیــروان راســتین آن حضــرت همــراه بــا تحلیــل 
پیــروان عتــرت شهرســتان برخــوار اصفهــان  سیاســی توســط 

گردیــد. برگــزار 
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گرامیداشت هفته بسیج در دزفول
هیــأت رزمنــدگان اســالم شهرســتان دزفــول بمناســبت هفتــه بســیج بــا حــاج عبدالرضــا ملکوتــی نیــا 
ــد ۱۳۴۰  ــدار بعمــل آوردنــد. او متول ــاز دفــاع مقــدس دی فرزنــد شــهید، رزمنــده پیشکســوت و جانب
گیــری دوره هــای آموزشــی پرداخــت و حضــور در  کــه بعــد از پیــروزی انقــالب اســالمی بــه فرا اســت 
کار خــود قــرار داد. در تاریــخ ۲۲ آذر مــاه ۵۹ در حالیکــه  بســیج را بعنــوان یــک وظیفــه در دســتور 
کمتــر از ســه مــاه از آغــاز جنــگ تحمیلــی نگذشــته بــود پــدر بزرگوارشــان توســط اصابــت تــوپ بعثــی 
کنــد  هــا بــه دزفــول بشــهادت میرســد ولــی شــهادت پــدر باعــث نشــد تــا ایــن بــرادر جبهــه را فرامــوش 

و در اردیبهشــت مــاه ســال ۶۰ در ســن ۲۰ ســالگی بــه جبهــه اعــزام شــد.
کنــون دارای ۱۵ درصــد  ا و  کمــر و دوپــا مجــروح شــد  از ناحیــه  المبیــن  فتــح  وی در عملیــات 
جانبــازی اســت. ایــن رزمنــده دالور از ســال ۶۲ همزمــان بــا حضــور در جبهــه هــای نبــرد و ۱۳ ســال 
بعــد از پایــان دفــاع مقــدس بعنــوان فرمانــده پایــگاه مســجد امــام حســین 7 جنوبــی و همچنیــن 
گــردان عاشــورا انجــام وظیفــه نمــوده اســت. گروهــان و فرمانــده  قریــب بــه ۱۰ ســال بعنــوان فرمانــده 

جشن میالد پیامبر اکرم9
در جهرم

ــرم  ــتان جه ــدگان شهرس ــأت رزمن ــرت هی ــروان عت ــران پی ــت خواه ــه هم ب
کــرم9 و امــام جعفــر صــادق7 بــا ســخنرانی  مراســم والدت پیامبــر ا
9 و ائمــه  کبــری پیرامــون ســبک زندگــی پیامبــر  حجــت االســالم ا
ســرکار خانــم  توســط  و مداحــی  توســل  قرائــت دعــای  و   : اطهــار 

گردیــد. یداللهــی برگــزار 

مراسم سوگواری

رحلت کریمه اهل بیت 3 در ازنا 

بــه همــت پیــروان عتــرت خواهــران هیــأت رزمنــدگان شهرســتان ازنــا، 
ــا ســخنرانی حجــت االســالم  مراســم رحلــت حضــرت معصومــه 3 ب
ســلیمانی و مداحــی ســرکار خانــم جــان بزرگــی در حســینیه شــهیدان 

ــد.  ــزار ش ــد برگ حاجیون

مراسم وفات کریمه اهل بیت
حضرت فاطمه معصومه 3در کنارتخته

ایــن مراســم بــه مناســبت ســالگرد وفــات حضــرت فاطمــه معصومــه 
3 در تاریــخ 16 آذر مــاه ســال جــاری بــه همــت هیــأت رزمنــدگان 
قرائــت  بــا  همــراه  کنارتختــه  خواهــران  عتــرت  و  قــرآن  واحــد  اســالم 
دعــای فــرج، زیــارت حضــرت معصومــه، زیــارت حضــرت زهــرا 3، 
کســاء، مداحــی و ســینه زنــی توســط مــداح اهــل بیــت و  حدیــث شــریف 
گردید. ســخنرانی و روضــه خوانــی توســط حجــت االســالم قرخلو برگــزار 

مراسم سوگواری

شهادت امام حسن عسکری7
بــه همــت هیــأت رزمنــدگان شهرســتان اشــکذر مجلــس عــزاداری و ســوگواری شــهادت امــام حســن عســکری7 بــا حضــور ارادتمنــدان و ســوگواران ایــن 

گردیــد. امــام همــام و بــا ســخنرانی حجــت االســالم طالبیــان، قرائــت زیــارت امیــن اهلل و مرثیــه ســرایی در مســجد الرضــا برگــزار 
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چهاردهمین جلسه

طرح ترویجی جلسات قرآن 
گــزارش هئیــت رزمنــدگان اســالم شهرســتان ماســال، چهاردهمیــن جلســه طــرح ترویجــی برگــزاری  بــه 
کریــم« بــا محوریــت بیــان مفاهیــم و تفســیر ســوره  جلســات قــرآن در منــازل بــا عنــوان »جلســه خانگــی قــرآن 

کریــم برگــزار شــد.  مبارکــه واقعــه و بــا تدریــس حــاج ســید فضائــل صفــوی از اســاتید قــرآن 
کریــم قــرار اســت بــه صــورت هفتگــی) یکشــنبه هــا( بــه نیابــت یــک شــهید  ایــن دوره هــای خانگــی قــرآن 
ــور  ــه روح مطهــر و من ــر ب ــواب تــالوت جلســه دو هفتــه اخی ــازل داوطلبــان و خیریــن تشــکیل شــود. ث در من

کاظمــی هدیــه شــد. شــهیدان واالمقــام ســید خضــر صفــوی و مهیــار 

کمک و امداد به سیل زدگان
اخیــر  ســیالبهای  بــه جــاری شــدن  توجــه  بــا 
کشــور بــه همــت هیــأت  در شــهرهای جنوبــی 
رزمنــدگان اســالم اســتان اصفهــان در اقدامــی 
و  آرد  مقادیــری  خداپســندانه  و  جهــادی 
ارزاق مختلــف در بیــن خانوارهــای ســیل زده 
شهرســتان شــادگان در اســتان خوزســتان توزیــع 
رزمنــدگان  وقفــه  بــی  تــالش  شــد.  تقســیم  و 
اســتان  اســالم  رزمنــدگان  هیــأت  خیریــن  و 
کودکان  اصفهــان بــرای حتــی لحظه ای لبخنــد 

دارد. ادامــه  زده خوزســتان  ســیل  مناطــق 

دیدار با خانواده شهدا در دزفول
گــزارش روابــط عمومــی هیــأت رزمندگان اســالم شهرســتان دزفول به منظور تجلیل از مقام شــهدا و تکریــم خانواده  بــه 
معظم شــهدا از خانواده معظم و معزز شــهید محمد حســین اثنی عشــری تنها شــهید جبهه مقامت اســالمی فلسطین 
اســتان خوزســتان دیــدار بــه عمــل آمــد. ایــن دیــدار بــا حضــور خادمیــن هیــأت رزمنــدگان، جمعــی از فرزنــدان شــاهد، 
جانبــازان و پیشکســوتان دفــاع مقــدس و مدافــع حــرم، جمعــی از هیــأت امنــاء هیــأت رزمنــدگان، جانشــین ناحیــه 
کارکنــان شــهرداری، مســئول مرکز فرهنگــی دفاع مقدس، رئیــس و اعضاء  بســیج و هیــأت همــراه، شــهردار و جمعــی از 

گرفت. شــورای شــهر و مســئول رادیــو شــهری شهرســتان دزفــول انجــام 
شــهید محمد حســین اثنی عشــری متولد ۱۳۳۷ شهرســتان دزفول در دوران انقالب با حضورش در تظاهرات نقش 
کمــک بــه مبــارزان فلســطین و  کــه در ایــن راه مجــروح میشــود در ســال ۵۸ بــرای  برجســته ای ایفــا نمــود تــا جایــی 
رهایی مردم مظلوم فلســطین از دســت رژیم اشــغالگر فلســطین راهی جنوب لبنان میشــود و حدود ۱۱ ماه در این راه 
بــا ســربازان اســرائیل مبــارزه میکنــد و بــا تالش خود موفق به ســاخت وســیله ای بــرای جابجایی توپ هــای رزمندگان 
فلســطین میشــود و ســرانجام در تاریخ ۱۰ آذر ماه ۵۹ در نبرد با ســربازان اســرائیلی بشــهادت میرســد و پیکر مطهرشــان 
ک ســپرده میشــود و ســال ۱۹۸۲ بــا یــورش رژیــم اشــغالگر فلســطین بــه  در جنــوب لبنــان در اردوگاه فلســطینی هــا بخــا
کننــد و هیچــگاه پیکــر شــهید محمــد  ک یکســان مــی  لبنــان اردوگاه بدســت مــی افتــد و اردوگاه و مــزار شــهید را بــا خــا

حســین اثنــی عشــری بــه وطنش بازنگشــت.

برگزاری جلسات اعتقادی

در خرم آباد
کارشــناس و مربــی مذهبــی  بــا همــکاری 
خانــم نجفــی جانشــین هیــأت رزمنــدگان 
سلســله  آبــاد  خــرم  شــمال  عتــرت  واحــد 
کالس هــای اعتقــادی بــا محوریــت »عفاف 
و حجــاب در قــرآن« بــا حضــور اعضــای 
هیــأت و اهالــی محلــه در حســینیه ســید 
الشــهدا شــهید ملکــی و در دبیرســتانها بــا 

گردیــد.  حضــور دانــش آمــوزان برگــزار 
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دعای ندبه حسینیه شهدای بسیج
زمــان  امــام  منتظــران  و  ارادتمنــدان  دیگــر  ای  جمعــه 
)عجل اهلل تعالی فرجه الشــریف( در غیــاب مــوالی خــود ندبــه دلتنگــی 
ســردادند. ایــن مراســم در تاریــخ اول آذرمــاه بــا ســخنرانی حجــت االســالم 
پناهیــان و بــا نــوای حــاج محمدرضــا طاهری در »حســینیه شــهدای بســیج« 
برگــزار شــد. مراســم مزبــور بــه صــورت زنــده از شــبکه اول ســیمای جمهــوری 

گردیــد. پخــش  اســالمی 

گزارش مراسم های دعای ندبه
کــه ندیــده تــو را عاشــق شــدیم. مهدیــا! مــا  ســالم بــر آل یاســین! ســالم بــر تــو 
کــه عصیــان مــا غیبــت تــو را طوالنــی ســاخت و معترفیــم  شــهادت مــی دهیــم 
بــه اینکــه جهالــت مــا بــر قلــب پرعطوفــت تــو زخمهــا زده اســت. ما شــهادت 
کتــاب تــو را نخوانــده بســتیم و بعضــا تــو را نشــناخته معرفــی  کــه  مــی دهیــم 
کــه پیروانــی ناســپاس بودیــم و دشــمنانت  کردیــم. مــا شــهادت مــی دهیــم 
را بــر تــو جــری ســاختیم. آفتابــا! از چــه در پــرده غیبــت، رخ برگرفتــی! ایــن 
کنــار خواهــد زد. ایــن ســر، ســر بــه مهــر، بــه  کــدام دســت زمــان  حجــاب را 
کــدام تضمیــن پــس از یافتنــت تــو را از  چه ســان شکســته خواهــد شــد؟ بــه 
کــدام دلــی را یــارای فصــل بعــد از وصــل خواهــد  دســت نخواهیــم داد؟ 
گــم  بــود؟ مقصدمــان چــه بعیــد و دور اســت از تــو، چــه ســخت اســت بــاور 

گمشــدگانیم. کــه  شــدن تــو، نــه... تــو پیدایــی و ایــن ماییــم 
نغمــه  اســالمی  میهــن  جــای  جــای  در  بشــریت  عالــم  منجــی  منتظــران 
از  برخــی  گــزارش  میــان  ایــن  از  کــه  ســردادند  ندبــه  دعــای  دلنشــین 

می آیــد: ادامــه  در  شــده  برگــزار  مراســمات 

دعای ندبه شهرستان کاشمر

گــزارش پایــگاه اطالع رســانی هیأت رزمندگان اســالم مراســم  بــه 
دعــاى پــر فیــض ندبــه صبــح جمعــه 22 آذر مــاه ســال جــاری در 
جمــع منتظــران حضــرت بقیــة اهلل )عــج( بــا ســخنرانی حجــت 
کاشــانی و بــا نــوای حــاج مصطفــی ســماواتی  االســالم حیــدری 
کاشــمر، زیارتــگاه شــهید  در اســتان خراســان رضــوی، شهرســتان 

مــدرس رحمــت اهلل علیــه برگــزار شــد.

دعای ندبه بروجن

امامــت  بــه  صبــح  نمازجماعــت  اقامــه  بــا 
پرفیــض  مراســم  بروجــن،  جمعــه  امــام 
از  مســتقیم  پخــش  بــا  همــراه  ندبــه  دعــای 
صــدای  از  همزمــان  و  ســیما  یــک  شــبکه 
مصــالی  در  وبختیــاری  چهارمحــال  مرکــز 
گردیــد.  برگــزار  بروجــن  شــهر  جمعــه  نمــاز 
االســالم  حجــت  معنــوی  مراســم  ایــن  در 
حــاج  و  ســخنرانی  بــرادران  والمســلمین 
ذکــر  و  دعاخوانــی  بــه  محمدرضاعاصــی 

پرداختنــد. مصیبــت 
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