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ماه مبارک رمضان ) خصوصًا ايام ليالی قدر( فرصت مغتنمی در جهت حفظ 
و تقويت بنيان های دينی و مذهبی مردم خداجوی و روزه دار است. رمضان 
ماه مناجات، دعا و انس با قرآن نيز هست و بيش از هر زمانی بستر الزم برای 

ارتباط سازنده  با پروردگار هستی بخش فراهم می باشد.
رهنمودها و بيانات مقام معظم رهبری)مدظله العالی( از ابتدای سال تا کنون 
نيز در جهت بصيرت افزايی و آگاهی بخشی بيشتر به جامعه نيز قابل طرح و 

بحث در اين ايام می باشد.
سبک زندگی اسالمی با تاکيد بر نقش زن و خانواده در جامعه، اقتصاد مقاومتی 
درون زا و حمايت از توليد و ترويج مصرف کاالی داخلی، اهميت فرهنگ و نقش 
آن در پيشبرد اهداف نظام، پرهيز از دامن زدن به اختالفات مذهبی با تاکيد بر 
اين که دشمن اصلی استکبار جهانی به رهبری آمريکا می باشد و هم چنين توجه 
و هوشياری مسئولين و دولتمردان به اقدامات دشمن از محور های مهم بيانات و 
رهنمود های مقام معظم رهبری)مدظله العالی( در امسال بوده است، لذا در مطالب 

اين شماره تالش شده است که محتوی آن متناسب با اين ايام، جهت بهره برداری 
مجالس و منابر می باشد، شعر و مطالب اختصاصی از جمله گفتار حضرت آيت اهلل 
خزعلی)دام ظله( درباره قرآن و مصاحبه اختصاصی با داماد حضرت آيت اهلل مهدوی 

کنی در اين شماره آورده شده است.
هم چنين متناســب با تقويم ايام در ســاير حوزه ها از جمله دفاع مقدس مطالب 
درخشانی چاپ شده است. اشعار انقالبی و پرداختن به موضوع آداب دعا نيز از جمله 

مطالب اين شماره می باشد که اميدواريم مورد توجه و استفاده خوانندگان عزيز نشريه 
هيأت قرار گيرد. 

یادداشت رسدبیر



ای رمضان ...!
هال، رمضان ! خوش آمدی !

عليرضا بکايی

هال، ماه خدا ! چه زيبا آمدی !
آمدی و رحمت واسعه حضرت دوســت را نيز به ارمغان آوردی .و ما 

شرمنده از آنيم که ميهمانان شايسته ای برای تو نيستيم .
ای ماه ضيافت خدا ! 
خوشا آنان که حرمتت را ارج می نهند 

و کرامتت را به نيکی پاس می دارند .
اگر ميهمان تو می شوند ، هم احترام ميهمانی 

را نگاه می دارند ، و هم حرمت ميزبان را .
و اگر روزه می گيرند ، هم روزه ظاهر می گيرند 
و هم روزه باطن ؛ هم دهانشان روزه است ؛ هم 

زبانشان ؛ و هم جانشان !
اينان می کوشــند از ميزبان لحظه ای نيز 

غفلت نکنند ؛ و چون اين سان هستند هيچ گاه به گناه رغبت 
نشان نمی دهند .

اما محجوبانی امثال ما از اين فيض بزرگ محروميم . ما اگر حتی 
موفق شويم فقط زبان و نگاه خود را از حرام نگاه داريم ، حقيقتًا 

به فوز عظيمی دست يافته ايم ؛ اما افسوس که اين فيض را نيز از 
دست می دهيم !

در مفاتيح الجنان روايت شده از جابر بن يزيد از حضرت امام محمد 
باقر عليه السالم که حضرت رسول اکرم صلی اهلل عليه و آله به جابر بن 

عبداهلل فرمود : ای جابر ! اين ماه رمضان است . هر کس روز آن را روزه بدارد و 
پاره ای از شبش را به عبادت بايستد ؛ و شکم و شهوت خود را از حرام باز 

دارد و زبان خويش را حفظ کند ، از گناهان خود بيرون رود همان 
گونه که خود از ماه رمضان بيرون می رود . جابر گفت : يا 

رسول اهلل ! اين حديث که فرمودی چه نيکو بود )چه 
اعمال آسانی ، و چه ثواب و نتيجه فراوانی !(

فرمود : و چه قدر سخت است شرط هايی که 
بيان کردم !

آری ، چه سخت است ، و چه آسان !
سخت است برای امثال ما که حتی زبان و نگاه خود 

را نگه نمی داريم .
راستی آيا در ايامی که بازار سياست و رياست جمهوری و نتيجه انتخابات و امثال آن داغ است ، آيا زبان ما سرد و خاموش است ؟!! و 

در جامعه ای که صحنه های گناه زياد است ، آيا نگاه های ما کم است ؟!
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و آسان نيز هست ، اما برای کسی که خود را در محضر خدا ببيند .
آری در محضر دوست ؛ و در حضور ميزبان ؛ و نيز در محضر بهترين ميهمانان ؛ که برتر از 

همه موالی ما امام زمان ارواحنا فداه است .
آنان که جامی از شهد توحيد و واليت چشيده اند ، در اين ميهمانی از حضور آن عزيز 
غفلت نمی ورزند ؛ چرا که شب قدر و فيض آن به واسطه او برايشان رقم می خورد ؛ و 

باران مغفرت و رحمت الهی در اين ماه به برکت حضرتش بر آنان می بارد .

هال، ای رمضان !
تو خود برای ما شفاعت کن که حضرت دوست در اين 
ضيافت معنوی ، به مــا نيم نگاهی افکند و به لطف و 

عنايتش ما را بپذيرد . آمين
در نظر اهل معرفت، قدر »شــب قدر« را کسی می 

شناسد که قدر خويش را بشناسد؛
و قدر خويش را آن کس می شناسد که قدر امام معصوم و 

انسان کامل را درک کند.
اگر در شب قدر تمام فرشــتگان و روح بزرگ عالم ملکوت بر امام 
معصوم نازل شده و بر گرد او طواف می کنند، نشانگر آن است که قدر 
و ارزش هر چيز در ارتباط با او تعيين می شود، زيرا معرفت، واليت و 

محبت اوست که،
هويت و شان و ارزشی را تحقق می بخشد.و قدر امام معصوم را کسی 

درک می کند که :
- او را بشناسد.

- محبت و دوستی او را در قلبش جای دهد.
- و راه طاعت و تبعيت او را بپيمايد.

و اين، يعنی پيوند با کانون خوبی ها، مظهر پاکی ها، قله معنويت ها، و سرچشمه 
همه ارزش ها و فضيلت ها.

اما آن که قدر خويش نشناسد و تشنگی خود را احساس نکند، الجرم به سوی چشمه 
سار نيز حرکت نخواهد کرد.

از اين روســت که می بينی هر که به معنويت و دعا و استغفار و 
فضيلت نزديک تر اســت، به امام و حجت خدا توجه فزون تر و به 

دامان عنايتش توسل قوی تری دارد.
باری؛ شب قدر شب توبه و بازگشت و جبران گذشته هاست.

و چه زيباست شب قدر جوانان!
چه، آنان از هر کس ديگر زالل تر و برای درک لطف و فيض الهی آماده ترند.

جوانان، در يک شــب قدر چنان راهی را طی می کنند که چه بسا افراد عادی و حتی 
سالکان راه در طول سال ها توان آن را ندارند.

آری، جوانان در همه عرصه ها چابک تر، موفق تر و به خدا نزديک ترند. ای کاش انان 
قدر خويش بهتر بدانند؛ و ديگران قدر آنان را.
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جامعه نیاز به معنویت دارد

بسماهللالرحيمالرحيم
سورهفاتحهپنجمينسورهنازلهقرآناست،
قبلازآنســورهمدثراســتکهدرآنمی
َِّذيَنأُوتُواالِْكَتاَبَويَْزَداَد بينيم»لَِيْســَتْيِقَنال
َِّذيَنآَمُنوا«پسازآن»َغيِرالَمغُضوِبَعلَيِهْم ال
ِّيَن«نازلگرديدهاســت.عدهایاز ال َوالَالضَّ
مفسريندرتفســيرمغضوباشارهبهيهودو
والضالينبهنصارادارند،درصورتیکهباستناد
تاريــخنزولقرآننهيهوداســتنــهنصارا،
پيغمبر)ص(درطول13سالنمازخواندندر
مكهنهبايهودطرفبودندونهنصارا،اززمانیکه
بهمدينههجرتفرمودندبهمسائليهوديانو
نصرانيانمبتالشدند،ايشاندرمكهبامشرکين

روبروبودند،پسچطور»َغيِرالَمغُضوِبَعلَيِهْم
ِّيَن«بهيهودونصاراتفســيروتعبير ال َوالَالضَّ
میشود؟جالبتوجهاستکهحتیمرحوم
صاحبمجمعالبيانفرمودند:لكناجمعالعلما
براينکهمرادازالَمغُضوِبيهوداستومراد
ِّيَننصاراست!اجماعالعلماءوقتی ال ازَوالَالضَّ
رایمعصومرابرسانندحجتاست.وقتیرای
معصومرانرساند،چهعلمایشيعهوچهسنی

اتفاقنظرداشتهباشند،چهارزشیدارد؟
اينرامنراهشرابازکــردموگفتمازنظر
ِّيَنمی ال ادبیهمَغيِرالَمغُضوِبَعلَيِهْمَوالَالضَّ
خوانيمدرصورتیکهدرآنجابايدَغيَرالَمغُضوِب
ِّيَنبايدمیگفتيموصراطالذين ال َعلَيِهْمواَلَالضَّ

انعمتعليهمراهکسانیکهنعمترابهآنهاداده
ایوبهاينهاغضبنكردهای.اينمعلوماست
کهمالاهلبيت)ع(استنهيهودونصارا،که

همبهآنهاغضبنكردیوهمگمراهنشدند.
عنايتداشتهباشيدکهسوره»فاطر«ازاهل
کتابتمجيدمیکندواينمطلبیکهدراين
آيهاستباآنتفسيرکهنفیيهودونصاراست
اصالجوردرنمیآيد،فلذاقرآنرابايدبادرنظر
گرفتنتاريخموردتوجهقراردادواينكهبدانيم
سورههاوآياتدرچهشرايطینازلشدهاند
بسيارمهماست،ازنظرادبیهمغيرالمغضوب

عليهمغيرصفتاستنهاينكهاستثناباشد.
مسالهیديگرمعطوفبهعبارت»الَريَبفيه«
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گفتاری از آيت اهلل خزئلی)حفظه اهلل(
اختصاصی هیات

ماهنامهفرهنگيهيأترزمندگاناسالم

اندیشه

خداوند يکتا را شاکريم که در آستانه ماه مبارک رمضان به محضر آيت اهلل خزعلی)دام عزه العالی( مشرف شديم و از ايشان درباره سفارش 
مقام معظم رهبری)مدظله العالی( در زمينه ترويج قرآن و قرآن خوانی در هياتها سوال کرديم. آيت اهلل خزئلی)حفظه اهلل( حدود يکصد 
سال است که از عمر پر برکتش می گذرد، به سختی با عصا راه می رود، اما با ذهنی منسجم، حافظ و مفسر قرآنند. ايشان به گرمی از ما 
پذيرايی کردند، با ظرافت بسيار به تفسير دو آيه پرداختند و در خاتمه نيز تذکرات ارشادی داشتند. توجه خوانندگان عزيز را به مطالب 

ايشان جلب می نمايم.
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درسورهبقرهاســت)اينسوره87بهترتيب
نزولواولينســورهايستکهدرمدينهنازل
شدهاستو86سورهقبالدرمكهنازلشده
است.(وقتیکهپرسيدهمیشودمعنایآن
چيست؟مگرمیشود،الريبفيهبرایانسان
منصفاستونهغيرمنصف،يكیازمحقيقن
بزرگگفتهاندکهالريــبفيهبرایمنصف
است،آنكسکهمنصفوباانصافاستالريب
فيهامااگربیانصافباشداينطورنيستالريب
فيهللمنصفوالتناصف.کسيكهباقرآنمی
جنگدآنهمالريبفيه.درسورههایقبلی
کهدرمكهنازلشدهحســابووارسیشده
است.درسوره50اسرادرنزولگفتهشدهاگر
میتوانيدمثلقرآنرابياوريددرسورههودذکر
شدهاستکهاگرمیتوانيددهسورهبياوريددر
آنجاگفتهشدهالريبفيهودرسورهسجده
گفتهشدهالريبفيهودرسورهسجدهگفته
شدهالريبفيه،اينجااولقرآننيستسوره
هشتادوهفتماست،چطوردرالريبفيهگير
میکنيدومیگوئيدالريبفيهللمنصفيننه؟
الريبفيهللمنصفوالتناصف.حالابوجهل
همالريبفيه؟ولیمیگوئيداگرشــمامرد
ميدانبوديددرمكهمبــارزهمیکرديدولی
نتوانستيدوقرآنگفتکهمثلقرآنبياوريد،
مثال10سوره،مثليكســورهودرنهايت
نياوردند.درادامهاگربپرسندللمتقينيعنی
چه؟نخســتبايدديدتقوابهچهمعناست؟
تقویيعنیپرهيزگاریيعنیپرهيزازهرچه
بداست.هدیللمتقينبرایکسیاستکهپر
هيزگاراست،پرهيزازهرچهبداستمیکند.
بگذريمازاينكهمادراحاديثداريمکهدوری
کردنازبدیهابرترازکســبفضائلاست.
دورانجاهليتواِشــراِفاَشرافقريشرابر
مناسباتمكهرادرنظربگيريد،حاليكیآمده
استومیگويدمنپيغمبرم؟وظيفهعقلیما
ايناستکهبرويموگوشبدهيمببينيمچه
میگويد؟درزمانحضرتخاتماألنبيا)ص(
تبليغاتشديدیدرمكهشدهبودکهبهبيانات

حضرتگوشندهند،اماشخصیعليرغمهمه
تبليغاتبهپيشگاهحضرتآمدوپرسيدشما
چهمیگوئيد؟حضرتفرمودند:منمیگويم
قرآنازجانبخداستوویپرسيدهمينرا
میخواهمبدانــم،درنهايتايمانآورد.فلذا
پرهيزگارکسیاستکهابتداببيندچهکسی
راستمیگويدوچهکسیدروغ،اگرراست
بود،بپذيرد،يعنیفردیکــهازدروغدوری
میکندوتقویتصديقراستگويیاست.لذا
هدايتقرآنبرایکسیاستکهقرآنرابپذيرد

وادعایپيامبریدرســترا
بپذيرد.ارتبــاطبهترباآيات
فقطازطريقاطالعازتاريخ
قرآنممكناســتودراين
بينشاننزولآياتجايگاه

ويژهایدارند.
يكیازنيازهایبنيادينهر

جامعهاینيازبهمعنويتاستو
جامعهایکهجمعيتجوانداردوآنهادرپهنه
تعارضوتخاصمهجمههایرسانهایبيگانه
هستند،بهترينراهشآشناکردنومأنوس
کردنجوانانباقرآناست.اگرجوانانبدانند
کهچهافرادیباقرآنمأنوسشدندوبهکجا
رسيدندهيچگاهبهغيرازقرآننمیپردازند،
يادداشــتیازيكشهيد16سالهایهميشه
مدنظرماستکهمیگويدخدايادرهفتههفت
گناهکردم.شبشنبهبیوضوخوابيدم،شب
يكشنبهدرجمعباصدایبلندخنديدم،شب
دوشنبهنمازشــبراباحضورقلبنخواندم،
شبسهشــنبهفرماندهامدرسالمکردنبر
منسبقتگرفت،شبپنجشنبهذکرآنروزرا
فراموشکردم،روزجمعهمیبايست1000
صلواتمیفرستادم،فقط700تافرستادم،
اينهاگناهانمناســت،ببينيدايننوجوان
آمادگیروحیاشتااينحدباالرفتهکهبدون

وضوخوابيدنراگناهمیداند!
شايدبپرسيدسخنرانان،منبریهاومداحان
چهبايدبكنند؟نخستبايدپايههاراباوربكنند

بعدخودشــانمیفهمندکهچهبايدبكنند.
اينهانوعاًبهاشعاریکهمردمدوستدارندمی
پردازند.بايدحقايققرآنیرابگويند.قرآنیکه
دربينيكعدهمردمجاهل)باسوادهابهعدد
انگشتاندستنبودند(،بزرگانیمانندسيد
مرتضیوعالمهحلیرابوجــودآوردبخاطر
همينفهمازقرآناست.بايدديدکهاينقرآن
چههاکردهاستبامردموهمچنينائمهاطهار

کهاينچنينافرادیبوجودآمدند.
مرحومعالمــهجعفریدرشــبعيدیمی
خواستندشــوخیبكنندبه
ايشانگفتنداگرزنزيبايی
بهشمابدهندوقولبدهندکه
1000سالبااينزنزندگی
بكنی؟،ايــنرامیخواهیيا
اينكهيكلحظهاميرالمومنين
)ع(راببينــی؟عالمهگفت
منعلــی)ع(راانتخابمیکنم.
بعدازاينماجراعالمهبــهخوابرفتهبودکه
اميرالمومنين)ع(رادرخوابديدوبهاو)عالمه
جعفری(گفتکهمیخواستیمنراببينی؟
حاالمیتوانیمنراببينی!اينمطالبشوخی
نيست.بايددرحاالتاينافرادمطالعهوتفكر

کرد.
خودايشانبرایشــرحنهجالبالغهبيستو
چندجلدمطلبنوشتهاندکههنوزهمتمام
نشدهاست.حاالتوزندگیاينافرادوبزرگان
راترويجکنيد.درجایديگرعالمهقولداده
بودکهسروقتدردانشگاهحاضربشود،ايشان
سروقتآمدولیگفتدخترمدقايقیپيشاز
دنيارفتهومنحالمناسبیندارمونمیتوانم
صحبتکنمولیبرایاينكهخلفوعدهنكرده

باشمآمدم.
شهيدبابايیبههمسرشگفتتوبرومكهمن
بعدمیآيموقبلازآنشهيدشد،همسرش
برگشتوفهميدشهيدشدهگفت:ماخانهخدا
رازيارتکرديموتوصاحبخانهرا.وســالم

عليكمورحمهاهلل.

هدایت قرآن برای کسی است 
که قرآن را بپذیرد و ادعای 
پیامبری درست را بپذیرد
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دعا، یعنی خواستن و خدا 
را خواندن. خواستن یعنی 

امیدواری.
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بسماهللالرحمانالرحيم
خداونددستوراتیرامقدمهفالحقرارداده،
فالحهمرهايیوهمبالندگیاست.رستن

همرهاشدنوهمرشدکردناست.
کشاورزدانهایراکهدردلخاكمینهد،
نخستزمينراشــخممیزند،خاكکه
نرمشددانهرامیپاشدوباشخمديگرآن
رامیپوشــاند.دانهدرمعرضفشارخاك،
حبسوتاريكیقرارمــیگيرد،اماازآنجا
کهخدایمتعالدردلاينايندانهحيات
قرارداده،دانهاينشرايطراتحملنمیکند

وبهمقابلهومبارزهمیپــردازد.يكدانه
کوچكپيوستهمیکوشد،آرامآرامخودرا
باالبكشد،باالخرهموفقمیشودازفضايی
تاريكومحبوسبههوایآزادبرســدودر
لحظهجوانهزدنآزادمیشود.لذاکشاورزرا
ازايننظرفالحمینامندکهبهدانههاکمك
میکندتارشدکردهوخودراآزادکنند.اين
جوانهزدنحاویدوپياممهماســت،يكی
اينكهبامجاهدهومقاومتآدممیتواندخود
راباالبكشد،رشــدکندوبالندهبشود،دوم
آنكهآدممیتواندخودراآزادکند،میتواند

هرزندانیراپشتسربگذارد،ازسختیها
بهآسايشبرسد،ازگردنههابرهدوخودرا

بهقلهبرساند.
خداوندمتعالاينعالمرابرایمازندانقرار
دادهاست،الدنياسجنالمومن.شماکمتر
ازدانهنيستيد،شمامیتوانيدعروجکنيد،
اماکدامانسانمیتواندعروجکندوکمتر
ازدانهنباشد؟شــرطشچيست؟نخست
آنكهجانپاكداشتهباشد،يعنینيتپاك
داشتهباشد،کسیکهنيتطاهردارد،می
تواندمقدماتعملپاکيزهرافراهموآنرا

سخنران
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بهانجامبرساند.
جانیکهکفرداردپاكنيستتوانصعود
ندارد،جانیکــهنفاقداردقدرترشــد
ندارد،نفاقهمانکفراستوازنظرماهيت
يهجنساند.فردیکــهبخوبیتظاهربه
دينداریوواليتمداریمیکند،امادرونش
بهگونهديگراســت،چگونــهمیخواهد
صعودبكند؟آگاهباشــيد»باطنمتعارض
باظاهر،آدمیراازرشدبازمیدارد!«آگاه
باشيد»حســد،تكبر،بخلورزيدن،حقدو
کينهتوزیازبيمــاریهایعجيبروحی
اندومانعصعودانساناند!«برخیهاعجيب
کينهتوزند،يكحرفیازدوستش،برادرش،
همسرششنيدهتاآنراتصفيهنكند،دلش
خنكنمیشود،براســتیاينچهمنشی
است؟اينچهمسلمانیوبچههيئتیاست؟
هيچيكازماازخطربيماریهایاخالقی
دراماننيستيم،يكیازمهلكترينبيماری
هــایاخالقیهوسمداریاســت!هوس
قدرت،هوسشهرتوهوسجنسی،ببينيد
همهبعدحيوانیدارند،کســینيستکه
بدونهواوهوسزادهشدهباشد،اماخيلی
هاهواوهوسراکنتــرلمیکنند،کهف
نفسمیکنند،دنبالشنمیروند،آنکسی
کههواداردوبهدنبالهواهممیرود،هرچه
بخواهدمیگويد،هرچهبخواهدمیخورد!
چگونهمیتوانازچنينفردیانتظارصعود
داشت؟ياشــخصیکهرأسهيئتاست،
اطعامهــممیکندولیغيبــتمیکند،
غيبتکردنبرايشعينآبخوردناست،
درهرمجلسوساعتیمینشيند،عرضه
میداردفالنیاينجــوروبهمانیآنجور!و
عيبجويیبرادرانمومنــشرامیکند!
اينهاهمهنشانازحاکميتهواینفس

برفرداست!
مباداهيئتیاينگونهباشد،مباداشعوربرود
جایآنراشــعاربگيرد،مباداشعاربيايدو
عملخالصانهفراموششــود،مباداايمان

فقطدرزبانباشــدوعملدرکارنباشــد!
ايمانرکناولشعقيدهباطنیاستورکن
دومشعملاست!يعنیعالوهبراينكهدل
نسبتبهاينباورمحكماست،درعملهم

تصديقشمیکند!
اگريكیازماهيئتیهاتوفيقشرفيابیبه
محضرامامحســين)ع(رابيابيموايشان
بفرماينــدتوکهخادممجالسماهســتی

چراغيبتمــیکنی؟چه
جوابــیداری؟غيبتهمه
خوبیهاراآتــشمیزند،
امامحســين)ع(راناراحت
میکند!مجلسوهيئترا

بیاثرمیکند!
حضرتامامخمينی)ره(به
مجلسروضهاینرفتند،از
ايشانعلتانصرافشانرا
سوالکردهبودند،فرمودند:
ديدمکفشهایزيادیدم
دربورودیبــهرویهم
انباشتهشدهوبايستیبرای
ورودپابــررویکفشهای
ديگرانبگذارم،نخواســتم
گناهرامقدمهیثوابقرار

بدم!
آگاهباشــيد،خداونــدبــا

کســیقوموخويشنيســت،رضایامام
حسين)ع(دراشكريختناستياتبعيت
کردن؟درستاســتکهاشكنشانپاکی
دلاســتولیگناهباعثمیشودکهکم
کماينتوفيقازانســانســلببشود،دل
سنگمیشــود،گناهانکبيرهایچون
غيبتودروغ،اينهاآتشزنندههســتند،
هيئتیهانخســتبايداينهــاراازدرون
خويشبزدايند،هيئتدانشــگاهانســان
سازیاستودرونهمينهيئتهاستکه
بايداينامراضدرمانشــود،اگربخواهيم
حضارازهيئتاثربپذيرند،نخســتبايد

متوليانوخادمانهيئتازامراضاخالقی
وگناهانکبيرهفاصلهبگيرند،دوریکردن
ازگناهبرترازکسبفضيلتاست،اينگونه
هســتکههيئتماصاحباثرمیشود!
لطيفیبرايمنقلمــیکردکهمالآقاجان
زنجانی)رضــیاهللعنه(رابخــوابديده
است،وقتیپرســيدندازايشانچهحالی
داری؟گفتند:»امامحسين)ع(اينجابهمن
سمتدربانیدادند«يعنی
چیاينخواب؟شــمايی
کهعمرخــودرادرهيئت
گذراندهايد،طوریدراين
دنياعملکنيدکهدرآنجا
بهشماســمتبدهند!باز
همدرمــوردمالآقاجان
زنجانینقلاست،کهروزی
ايشاندرراهروستايیقصد
مجلســیراداشتندکهدر
بينراهديدندکهجمعيتی
سياهپوشوعزادارحضرتند
ولیواعظومــداحندارند،
ايشــانرفتندبرايشــان
ســخرانیومرثيهخوانی
کردندولیبعدمالمتشان
کردندکهاينچهوضعاش
اســت؟نهواعظداريدونه
سخنران؟شبانگاهاندرعالمروياحضرت
صديقهطاهره)س(راخوابمیبينندکه
حضرت،ايشــانرامالمتمــیکنندمی
فرمايند:»مالآقاجانزنجانیمجلسمارا
بهمزديد،جايیکهبهنامپسرمحسين)ع(
جمعشــدهاند،خودممجلــسداریمی

کنم!«
باورتانمیشــود؟صاحبمجلسوهيئت
خودشدرمجلسحضوردارد!خودحضرت
زهرا)س(باالیسرمجلسهستوبراعمالما
نظارتدارند.آيامجلسوهئيتیکهمتوليانو
خادمانشدچارامراضروحیاند،دچاردروغ

جانی که کفر دارد پاک نیست 
توان صعود ندارد، جانی که 
نفاق دارد قدرت رشد ندارد، 
نفاق همان کفر است و از نظر 
ماهیت یه جنس اند. فردی 
که بخوبی تظاهر به دینداری 
و والیتمداری می کند، اما 
درونش به گونه دیگر است، 
چگونه می خواهد صعود 
بکند؟ آگاه باشید» باطن 
متعارض با ظاهر، آدمی را از 

رشد باز می دارد!«

دعا، مظهر بندگی در مقابل 
خداوند و برای تقویت روح 

عبودیت در انسان است.

سخنران
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وغيبتندودرمرتبهبعدیحضارهممريض
اند،آيــااينمجلسازيمــنوجودپربرکت
حضراتمعصومينبهــرهمیبرد؟آياچنين
مجلسیبهقدوممبارکشانمزينمیشود؟

خداوندرحمانتمامبدیهاوزشتیهارا
دريكجاجمعکردهودربآنراقفلکرده
است،سرمنشأتمامبدیهاوزشتیهادر
شراباست،کسیکهشرابمیخورد،تمام
بدیهارابهرویخودگشودهاست!حاالبه
ايننكتهعنايتداشتهباشيد،کهآيتاهلل
بهاالدينی)رضیاهللعنه(ازرسولاکرم)ص(
نقلمیکنندکهحضرتفرمودهاند»دروغ
بدترازشراباست«،اينجاستکهمشخص

میشــودچقدرمسئوليت
ماســنگيناســت،چهبار
عظيمــیبــررویدوش
ماســت،مابايدبرایدوری
کــردنازگنــاهبرنامــهو
استراتژیداشتهباشيم،بايد
درعملبهمعروفونهیاز
منكرپيشتازباشيم.هنگامی
کهامامحسين)ع(میبينند
بهحقعملنمیشود،باطل
مبنایادارهیامورمسلمين
شدهاســت،حاضرندجان
خودشــانرافدابكنندوتا
سيمایدينازاينزشتیها
زدودهشود،تاچهرهزيبای
حقيقیاشفراموشنشود.

بنابراينهيئتداریفقــطبررعايتنظم
ظاهری،تدبيرامورواِعمالســايرجاذبه
هانيست.هرهيئتیکهدريكسالگذشته
مجلسداریکــرده،کارنامهعملكردش
زمانیدرپيشــگاهحضرتامامحسين)ع(
معتبراستکههيچکسدرآنهيئتدروغ

نگفتهباشد،غيبتیدرکارنبودهباشد!
آگاهباشيدباالتريناکرامميهمانانحضرت
سيدالشــهدا)ص(ايناســتکهمجلس

حضرتشرابــدونگنــاهادارهبكنيد،نه
اينگونهکــهفردبرایيكکارمســتحبی
هيئتآمده،چنــدتاگناهکبيــرههمدر

پروندهاشدرجبشود.
درتاريخذکرشدهاســتکهفردیبهامام
صادق)ع(ارادتبسيارداشت،طوریکهبه
منزلحضرترفتوآمدمیکرد،روزیاز
روزهاهنگامیکــهحضرتدرکوچههای
مدينهدرحالقــدمزدنبودندخودرابه
ايشانرســاندندوعرضارادتکردند،در
همينحالبودندکهکنيــزاينفرد،خود
رابهاينجمعرســاندواينفرددرپيشگاه
حضرتبــهکنيزشتندیکــردوامامرو
بهویکــردوفرمودتاآخر
عمرمديگرباتوکاریندارم!
هلل ا  يــت آ  م حــو مر
خوشوقت)رضوانا...التعالی
عليه(ازمالآقاجهانزنجانی
نقلمــیکردندکــهدهه
عاشورايیايشــانمجلس
داشتند،شــبیازشبها
مجلسپرشــوروشعوری
داشــتندکهناگهانشكوه
مجلــسدوچندانشــد،
طوریکههمــهاينتغيير
راحسکردنــد،گوياهمه
مشتعلشدهبودندوهيئت
رونقیمثالزدنیداشــت،
وقتیکهمجلستمامشــد
پرسيدندکهآخريننفریکهبهمجلسورود
کردندکهبود؟آقايیرانشاندادند،درست
فرداشبشمجلسیبرپاشدهبود،مجلسپر
فيضیبودکهناگهمجلسازرونقافتادگويا
آبسردیبرحالمعنویحضاربپاشند،مال
آقاجهانپرسيدندآخريننفریکهبهجمع
ورودپيداکردندکهبودهاست؟همانآقای
ديشبیرانشــاندادند.ویرابهگوشهای
کشيدمازاوسوالکردمکهديشبباحضور

تورونقمجلسدوچندانشدولیامشبکه
آمدیمجلسازشورافتاد،جريانچيست؟
تااينراگفتممردبهگريهافتادوگفتدر
خانهباهمسرمحرفمانشد،ايشانسيده
هستند،منباايشــانتندیکردموهمان
لحظهاحساسکردمکهچراغیدرونمن
خاموششد.حقيقتاًهمينطوراستهيئتی
کارهایداخلخانهاشدردرونهيئتاثر
میگذارد،اينگونهنيستکهبيرونازخانه
منشرحمانیداشتهباشــدودرونخانه
منشورفتاریغيررحمانــی!همبيرون
هيئتیدرهيئتاثرداردوهمدرونهيئتی

امان  از آفات بی  اینکه  رای 
امراض اخالقی مصون 
و  باشید بیائید بین خود 
خدا یک قراری بگذارید، 
را  اول همه خودتان 

امام  و  طوفان زده بدانید 
را کشتی نجات  حسین)ع( 
ایشان پناه ببرید  بدانید، به 
از شر امراض اخالقی، 

کج خلقی ها

سخنران



ماهنامهفرهنگيهيأترزمندگاناسالم

11تير93

درهيئتموثراست.
برایاينكهازآفاتبیامانامراضاخالقی
مصونباشــيدبيائيدبينخودوخدايك
قراریبگذاريد،اولهمهخودتانراطوفان
زدهبدانيدوامامحسين)ع(راکشتینجات
بدانيد،بهايشــانپناهببريدازشرامراض
اخالقی،کجخلقیها،بعضیهاازديگران
کمكمیگيرندولیدستبدهندارند،بيائيد
درمجلسامامحسين)ع(دستبدهداشته
باشيد،دستبهخيرباشيد،بايداولينچراغ
هاراخودتانروشنکنيد،وقتیمیگوئيم
بأبیأنتوامیياحســين)ع(يعنیماالً،

جاناًوآبرورادرراهامامبايدپيشكشکنيد.
برایامامحسين)ع(طوریمايهبگذاريد،
کهديگرانهمازشــماتبعيــتکنند.در
باطن،درجامعه،درخانه،باهمهوفرزندان
وهمســايگانبهگونهایباشيدکههمهرا
جلبامامحسينبكنيد،دوصدگفتارچون
نيمکردارنيســت!تبليــغعملیوهدايت
عملیهمجزءوظايفســخنراناناستو
همجزءوظائفگردانندگاناســت.همين
کارهمبســيارحساساســتوباربسيار

سنگينیاست.
خداراشاکرمکهدراينايامپربرکتميهمان

امامرضا)ع(هستم،شــماهماگربهحرم
مشرفشديدنكاتیرارعايتکنيد،يكیآنكه
تنهانرويد،حتماباواسطهبرويدوحضرت
زهرا)س(راواســطهقراردهيــدوبگوئيد
اُقِسُمَكبِجدتكومحســنالمقتول)ع(،
دومامامرضا)ع(درفراقفرزندشحضرت
امامجواد)ع(خيلیاذيتشدند،خيلیزخم
زبانشنيدند،لذاحضرترابه»عطشجواد
االئمه)ع«قســمبدهيدوبدانيدازحضرت
امامرضا)ع(هرچهمیخواهيدبگوئيدولی
نگوئيدکدامرابدهوکدامرانده،ادبکنيد

انشاهللکهدستپربرمیگرديد.

دعا وسیله است برای رسیدن به 
حوائج و مقصودها و هر آنچه که 
انسان می خواهد و آرزو می کند.

سخنران
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مالئکه کجا نازل می شوند ؟
ِحيمِ ْحمِنالرَّ ِالرَّ بِْسِماللَّ
َّاأَنَْزلْناُهفِيلَْيَلِةالَْقْدِر إِن
)1(َوماأَْدراَكمالَْيَلُة
الَْقْدِر)2(لَْيَلُةالَْقْدِرَخْيٌر

ِمْنأَلِْفَشْهٍر)3(
وُح ُلالَْمالئَِكُةَوالرُّ تَنَزَّ

أَْمٍر)4( ِِّهْمِمْنُكلِّ فِيهابِِإْذِنَرب
َسالٌمِهَيَحتَّىَمْطَلِعالَْفْجِر)5(

برخیخيالميكنندچونشبقدرشبنزول
قرآنبودهاســتلذاارزششبقدربهنزول
قرآناست.ليكننكاتیکهازآياتمرتبطبا
شبقدربهدستميايدنكاتکليدیتریرا

تبيينميكند.
اينمسالهمهمیاستکهآيانزولقرآنکريم

بودهاستکهشبقدرراشبقدرکرده؟يا
اينكهشبقدرشــبقدربودهوقرآندرآن
نازلشدهاست؟مثلکسیکهازدواجخودرا
کهيكکارمهمیاستدريكوقتبابرکتی
قرارميدهدبرکتانوقتبهازدواجنيستبه
امرديگریاستولیاينکارمهمهمدراين
وقتانجامشدهاست.نزولقرانيكکارمهم
وبزرگیاستامادرشبقدراتفاقافتادهلذا
ارزشواعتبارشبقدربهامرديگریاست.
خوباينبحثچهاهميتیدارد؟اهميتش
ايناســتکهاگربدانيمچــهچيزیبهاين
شــباهميتواعتباربخشيدهاستدراين
شبهماننكتهراپيگيریميكنيموهمان
رادنبالمينماييم.خواندنقرانخودراهم

برمحورهماننكتهسامانميدهيم.خواندن
دعایخودراهمبرايناساسقرارميدهيم
.برنامهريزیکلزندگیخودرانيزبرهمين
اســاسقرارميدهيم.کســبعلمراهمبر
همينقرارميدهيم.تفكــرراهمبرهمين
قرارميدهيم.مادرشبقدربايدحولمحور
ارزشــمندیاينشــببچرخيم.ايننكته

مهمیاست.
اناانزلناهفیليلةالقــدر.ظاهراينآيهبيان
ميكندکهاولشــبقدریبودهوبعدقرآن
درآنظرفنازلشدهاست.اسمقدراساسا
داللتبرويژگیخاصیدراينشباستکه
اينويژگیارتباطبامحورارزشــمندیاين

شبدارد.

حجت االسالم 
علی مهديان 
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»شبقدرشــباندازهگيریاست،خدای
تعالیدرآنشــبحوادثيكسالرايعنی
ازآنشبتاشبقدرســالآيندهراتقدير
میکند،زندگی،مرگ،رزق،سعادت،شقاوت
وچيزهايیديگرازاينقبيلرامقدرمیسازد،
سورهدخانهمکهدروصفشبقدراست
أَْمٍر براينمعناداللتدارد:»فِيهايُْفَرُقُکلُّ
َّاُکنَّاُمْرِسلِيَنَرْحَمًةِمْن َحِكيٍمأَْمراًِمْنِعْنِدناإِن
َِّك«،چون»فرق«،بهمعنایجداسازیو َرب
مشــخصکردندوچيزازيكديگراست،و
فرقهرامرحكيمجزاينمعنانداردکهآن
امروآنواقعهایکهبايدرخدهدراباتقديرو

اندازهگيریمشخصسازند.
وازايناستفادهمیشودکهشبقدرمنحصر
درشبنزولقرآنوآنسالیکهقرآندرآن
شبشنازلشدنيست،بلكهباتكررسنوات،
آنشبهممكررمیشــود،پسدرهرماه
رمضانازهرسالقمریشبقدریهست،
کهدرآنشبامورسالآيندهتاشبقدرسال
بعداندازهگيریومقدرمیشود.«.)ترجمه

الميزان،ج20،ص:561(
رواياتیداريمکهنشانميدهداينشبقبل
ازانزالقرآندرزمانپيامبرانگذشتهبودهو
بعدازآننيزتاقيامتهست.پسنكتهایکه
اينشبراقدرميكندبايدنكتهديگریباشد
کههرسالتكرارميشود.امریکهاينشب
راشبويژهایکردهاستامرديگریاست.

»درتفسيربرهانازشيخطوســیازابوذر
روايتآوردهکهگفت:بهرســولخدا)ص(
آياشبقدرشبی عرضهداشتميارسولاهللَّ
استکهدرعهدانبياءبودهوامربرآناننازل
میشدهوچونازدنيامیرفتندنزولامردر
آنشبتعطيلمیشدهاست؟فرمود:نهبلكه
شبقدرتاقيامتهستمؤلف:دراينمعنا
رواياتزيادیازطرقاهلسنتنيزآمده.«)

ترجمهالميزان،ج20،ص:565(
دليلبهترآياتبعدیاستکهشروعميكند

بهتوضيحچيستیشبقدر.

ليلةالقدرخيرمنالفشهر
تنزلالمالئكةوالروحفيهــاباذنربهممن

کلامر
سالمهیحتیمطلعالفجر.

»انزلناه«فعلماضیاستيعنینازلکرديم
وتمامشــد.امادرمعرفیشبقدرميگويد
»تنزل«فعلمضارعاســتيعنیهنوزنازل
ميكنيميكعملیدراينشبهرسالتكرار
ميشودودرتوضيحعظمتاينشباينعمل

رابيانميكنند.
»المالئكه«يعنــی»کلمالئكه«اينالفو
المدرزبــانعربیمعنــای»کل«ميدهد.
»الروح«آنحقيقتیاستکهبهقولعالمه

طباطبايــیدرآيهقلالروح
منامرربیوهمينطورآيه
انماامرهاذاارادشيئاانيقول
لهکنفيكونتفسيرميشود
.حقيقتیاســتکهمافوق
مالئكهاســتوازجنسامر
پروردگاراستيعنیمجرد
است.درانشبهمهاينها
متوجــهزمينانــدوفرود
ميآينــد.چهواقعــهایرخ
ميدهد؟چهشــدهکههمه
دارودســتهخدادرصحنه

عالممتوجهزميناند؟
هرســال؟همــه؟ازتمام

آسمانها؟بهسویزمين؟
يعنیهــرخبریهســت
اينجاســتودرعوالــمباال

خبرینيست!
سوالاينجاستکهاينهاکجا

نازلميشــوند؟منزلعليهکيست؟بهکجا
ميايند؟

برایپاسخخوباستاولبپرسيماينهابرای
چهمیآيند؟
»منکلامر.«

يعنیچه؟

يعنیبرایتصميمگيریبــرایهمهچيز.
اينامرامرتكوينیاستيعنیهرموجودی.

ازاينجابايدفهميدکجاميآيند.
»امر«چيست؟

اينامردوجایديگردرقرآنآمده:يكی»انما
امرهاذاارادشــيئاانيقوللهکنفيكون«و

ديگری»ائمةيهدونبامرنا.«
عالمهطباطبايیازاولیاينرااستفادهميكند
کهمعنایاين»امر«هرشيئیاستکهوجود
داشــتهباشــدامرتكوينی.وازآناستفاده
ميكندکهآيه»ائمةيهــدونبامرنا«فصل
امامترابيانميكنديعنیوجهتمايزائمهرا
نشانميدهدکهآنهاهدايتتكوينیميكنند

همهموجوداتعالمرا.
ودرشبقدرتكليفکلامر
استکهمشخصميشود....

اکنونموقــعنتيجهگيری
است:

آنرئيسحقيقیوذاتیعالم
آنخــدایاليزالهمهرابه
سراغفرماندهزمينیوخليفه
خودميفرستدهمهمتوجه
ولیعصرهستنداوستکه
قراراســتهمهتصميمات
منجزومعلقعالميعنیقضا
وقدررامشخصکند.شب

شباوست.يعنیچی؟
يعنیاگرتابهصبحمناجات
کنیوقرانسربگيریامااز
اوغافلباشیبيراههميروی.
هيچعملیبــیرنگفرياد
درونی»يــاصاحبالزمان«
فايدهاینداردبقيههمهبيراههرفتناست.
اينايامهمهعطشدارندامانمیدانندکدام
حلقهرابايدبگيرند.آنحلقهگمشــدهامام
است.امامرویزمين.يكعدهخوابندواصال
درحرکتنيســتنديكعدهامادرحرکتند
ولیجهترانمیدانند.راهاينجاستوبقيه

منحصر  قدر  شب 
و  ن  قرآ نزول  شب  در 
ر  د ن  قرآ که  لی  سا ن  آ
شد  نازل  شبش  ن  آ
ر  تکر با  بلکه  نیست، 
هم  شب  ن  آ سنوات، 
در  پس  می شود،  ر  مکر
هر  ز  ا رمضان  ه  ما هر 

قدری  شب  قمری  سال 
شب  ن  آ ر  د که  هست، 
شب  تا  ینده  آ سال  مور  ا
ه  ز ندا ا بعد  سال  قدر 
می شود مقدر  و  گیری 

دعا، وسیله ی مومن و ملجا مظطر و 
رابطه ی انسان ضعیف و جاهل با منبع 

فیاض علم و قدرت است .
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راههامسدوداست.
شايدحســابیدرکاربودهکهشهادتمرد
واليتوامامتعلیمظهرخالفتخدادراين

شبهارخميدهد.
حقيقتدينمعرفتاماماستمعرفتامام
وحجتخدا.شــبقدرشبتجلیخالفت
خليفةاهللاست.خالفتاودراينشبتجلی
ميكند.تمامگردانندگانعالمهستی»من
کلامر«بــراونازلميشــوند.بلهحاالآن
گردانندگانتحفهقرانراپيشپيامبرآوردند
جبرئيلدستخالینيامدآنتحفهراهمآورد
والبتهايناهميتوارزشقرانراميرساند.
نكندهمهعالمازديووددتافرشتهوجبرئيل
متوجهاوباشندومنوتومتوجهجایديگر!
توجهبهاينخليفهعالمهستیتوجهبهيك

امرمبهموتخيلینيستتوجه
بهيكواقعيــترویزمين
اســتتوجهبهيكعينيت
است.توجهبهايناستکه
جايگاهخودرادرجبههحق
يعنیجبههاوروشنکنيم.

قراننيزرویديگرسكهامام
اســت.لنيفترقاابدامعنی
غيرازايننــدارد.يعنیاگر
قراندرســتخواندهشود
وفهميدهشــودبايدمارابه
سمتامامســوقدهدبايد
مارابهسمتالذينانعمت

عليهمسوقدهد.قرانبهامامضميمهنشده
قراناساســاامامراتوضيــحميدهد.قران
مصداقداردومصداقشدرامامهويدااست.
خواندنوتدبردرقراناگربهايننتيجهنرسد

يعنیدرستفهمنشده.
ارتباطبــاامامهماگربهتبييــنجايگاهما
درخطمبارزهوجبههمقاومتنســبتبه
مستكبرينوشيطانهایعالمنشودارتباط
بايكامرتوهمیوخيالیاســتکهدردی
واقعیرانهازماونهازجامعهبرآوردهنميكند.

ارتباطبــاامامهممملكــتدرونماراآباد
ميكندوهممملكتبيرونرا.واساساسرباز
اينجبههبايددرمملكتدرونخودامامرا
حاکمکندتابتوانداورادرخارجحاکمکند.
اماماســتکهايننكتهرارقمميزندکهآيا
امســالهمامربرغيبتاســتيانه.واين
غيبتنسبتروشــنیبارفتارمادارد.مثل
پدریکهميخواهدبچــهاشراتربيتکند
وبهاواخمميكندوايــناخمپدربهتنبه
فرزندمرتبطاست.پستغييراينوضعيت
بهرفتارمامرتبطاستکنارنشستناين
وضعيتراادامهميدهد.نســبتروشنبا
امامگرفتنيعنینسبتروشــنبارفتار
اويعنیغيبتپيداکــردن.چهبايدکردو
چگونهبايدبهاينوضــعخاتمهداد.اينها
استکهبحثعلمیالزمدارد.
اينيعنیچطورمبارزهکنيم
وچگونهجبههخودودشمن
رابشناسيمودرايندستگاه

چگونهباشيم.
عجيباستکهشبقدربه
اندازهصاحبشمظلوماست.
حضــرتامــامخمينیدر
کتــابآدابالصلوهتبيين
ميكندکهشــبقــدرچه
نســبتیباحقيقتانســان
کاملداردودرنهايتچنين

ميگويد:
»ازبياناتعرفانّيهومكاشفاتايمانّيه،کهبه
دستگيریاولياءعظامعليهمالسالمبرقلب
منيراهلمعرفتظاهرشد،معلومشودکه
چنانچهسورهمبارکه»توحيد«نسبتذات
مقدسحقجلوعالاســت،سورهشريفه
»قدر«نسبتاهلبيتعظامعليهمالسالم

است؛چنانچهدررواياتمعراجوارداست:
 محمدبنيعقوبباســنادهعنابیعبداهللَّ
عليهو عليهالسالم،فيَصالِةالّنبیصلّیاهللَّ
ماءِ،فيَحديِث»اإلِْسراءِ«قال)ع(: آلهفِیالسَّ

ثم
اْوَحی

َو َعــزَّ اهللَّ
الَْيــِه:اْقَرأْيا َجلَّ

َِّكتَباَرَكَو ُدنِْسَبَةَرب ُمَحمَّ
َمُد،لَْميَلِْدَولَْميولَْد،َو الصَّ اَحٌد،اهللَّ تَعالی:»اهللَّ
ْکَعِةااْلُولی. لَْميَُكْنلَُهُکُفواًاَحٌد.«َوهذافيالرَّ
الَْيِه:اْقَرأْب»الَحْمُد وجــلَّ َعزَّ ،اْوَحْیاهللَّ ثُمَّ
:اْقَرأ: اْوَحیاهللَّ .«َفَقرأهاِمْثَلماَقَرأَاوَّاًل.ثُمَّ هللَّ
»انّاانَْزلْناُه«َفانَّهانِْسَبُتَكَونِْسَبُةاْهِلبَْيِتَك

الیيَْوِمالْقياَمة.
ورواياتشــريفهدربابفضلسورهمبارکه
»قدر«بسياراست.ازآنجملهروايتیاست
کهدرکافیشريفاستازحضرتباقرعليه
السالمکهفرمود:»کسیکهقرائتکندانّاانَْزلْناه
فيلَْيلَِةالَْقْدررابهطورجهر،مثلآناستکه
شمشيرخودراازغالفبيرونآوردهباشددر
راهخدا.وکسیکهسّراًبخواند،مثلآناست
کهبهخونخودغلطانشدهاستدرراهخدا.
وکسیکهدهمرتبهآنراقرائتکند،هزارگناه
ازگناهاناورامحونمايد.«وازخواّصالقرآن

معرفت  دین  حقیقت 
مام  ا معرفت  است  م  ما ا
شب   . خدا  و حجت 

خالفت  تجلی  شب  قدر 
 . است  اهلل  خلیفة 

شب  ین  ا ر  د و  ا خالفت 
میکند تجلی 
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روايت
زرسول ا
خداشــدهکه:
»کسیکهقرائتکنداين
سورهرا،ازبرایاواجرکسیاستکهماه
مباركراروزهگرفتهوادراكليلةالقدرنموده،
وازبرایاوثوابکسیاستکهقتالدرراهخدا
اواًلوآخراً.«)آدابالصالة نموده.«والحمدهللَّ

)امامخمينی(،متن،ص:346(
حاالميشودچراحضرتامامجلوهتعبددر
شبقدرراحضوردرروزقدسميداندواين

دورادورویيكسكهتلقیميكند:
»درشبقدر،مسلمانانباشبزندهداری
ومناجــاتخودازقيدبندگــیغيرخدای
تعالیکهشياطينجنوانسند،رهاشدهوبه
عبوديتخداونددرمیآيند،ودرروزقدس
اعظماســت، کهآخرينروزهایشــهراهللَّ
سزاواراستکهمسلمانانجهانازقيداسارت
وبردگیشــياطينبــزرگوابرقدرتهارها
بپيوندندودست شدهوبهقدرتاليزالاهللَّ

جنايتكارانتاريخراازکشورهایمستضعفان
قطعورشتهطمعآنانرابگسالنند.«)صحيفه

امام،ج15،ص:59(
روزقدسروزمبارزهاست.روزقرارگرفتن
درجبههحقومبارزهباهمهجبههکفر.قطعا
راسجبههکفرلجنههایکثيفصهيونيستی
اســتاينهاهستندکهپولورســانهرادر
اختياردارندوبرهمهکشورهاحتیآمريكا
بهنحویتســلطدارند.روزقدسيعنی
هدفگرفتنقلبجبههکفر.همهزندگی
اگربخواهدتوحيدباشدوعبوديتبايد
همهاشنفیعبوديتواطاعتکفرباشد
وهمهاشبايدتفسيرشبقدرباشدوهمه
اشبايدروزقدسباشد.اينيعنیتبيين
ارتباطباامامزمانکهصاحبشــرافتشب

قدراست.
عجيباستکهماشبقدر
مثلگمشدههاييم.يادنبال
امامعصرنيســتيميادنبال
توهموتخيلیهســتيمکه
هيچاثرروززمينهمندارد.
»ماهمباركرمضانکهماه
مباركاســتممكناست
برایاينباشدکهماهیاست
کهولیاعظم؛يعنیرســول
خداواصلشــدهاستوبعد
ازوصول،مالئكــهراوقرآن
رانازلکردهاست.بهقدرت

اومالئكهنازلمیشوند؛بهقدرتولیاعظم
استکهقرآننازلمیشــودومالئكنازل
میشوند.ولّیاعظم،بهحقيقتقرآنمیرسد
درماهمباركوشــبقدر،وپسازرسيدن،
متنزلمیکندبهوسيلهمالئكه-کههمهتابع
اوهستند-قرآنشريفرا،تابهحدیکهبرای
مردمبگويد.قرآندرحدمانيســت،درحد

بشرنيست.
اعظم قرآنسّریاســتبينحقوولّیاهللَّ
کهرسولخداســت،بهتبعاونازلمیشود

تامیرسدبهاينجايیکهبهصورتحروفو
کتابدرمیآيدکهماهمازآناستفادهناقص
میکنيم.واگرسّر»ليلةالقدر«وسّر»نزول
مالئكه«درشبهایقدر-کهاآلنهمبرایولّی
عليه-اين اعظمحضرتصاحب-سالماهللَّ اهللَّ
معناامتداددارد-سّراينهارامابدانيم،همه
مشكالتماآسانمیشــود.تماممشكالتی
کهماداريمبرایايناستکه،مامحجوبيم
ازاينكهواقعيتراآنطورکههســتونظام
هستیرابهآنطوریکهتنظيمشدهاست،
مشــاهدهکنيم.ماگمانمیکنيمکهحياِت
دراينجاچيزیاستونبودندراينجانقصی
است،درصورتیکهحياتدراينجانازلهآن
حقيقتیاســتکهازعالمغيبآمدهاستو
موت-اگرچنانچهموتانسانیباشد-رجوع
بههمانمرتبهایاستکهدر
اولبودهاست،والبتهمراتب
مختلــفوشــئونمختلف
اســت.ومااميدواريمکهاز
فيضماهمباركوفيضعيد
ماهمبارك-کــهعيدوصال
است-ماهمحّظیببريمکه
بتوانيمدراينمشكالتیکهبر
ماواردمیشود،سرفرازبيرون
بياييم،تمامچيزهايیکهانبيا
آوردند،مقصــودآنهابهذات
نبودهاست؛تشكيلحكومت
مقصودبهذاتنيســتبرای
انبيا.دعوتهاهرچهمیشودمقدمهاستبرای
اينكهانسانرابيدارکنند،انسانرابفهمانند
به»او«،ارائهبدهندبه»او«کهچهبودهاستو
چههستوچهخواهدبودوعالمچهجوراست
وضعشباذاتمقدسحقتعالی.«)صحيفه

امام،ج19،ص:286(
دانستننسبتماباامامعصروقرانوشبقدر
دراينمنظومهتبيينميشودوهمينساختار
استکهنوعنگاهماونوعفعاليتهایمارادر
ماهمباركوبلكهدرکلزندگیرقمميزند.

دعا یعنی چه ؟ در واقع خدا را نزدیک خود 
احساس کردن و حرف دل را با او در میان 

گذاشتن.

ما  که  است  عجیب 
شده  گم  مثل  قدر  شب 
مام  ا دنبال  یا   . ییم  ها
دنبال  یا  نیســتیم  عصر 
هســتیم  تخیلی  و  توهم 
زمین  ز  و ر ثر  ا هیچ  که 

رد ندا هم 
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 صاحب شب قدر

ِِّهْمِمْن ُلالَْمالئَِكُةَوالرُّوُحفيهابِــِإْذِنَرب »تََنزَّ
أَْمٍر« ُکلِّ

درآن]شب[فرشتگانوروح]جبرئيل[بهاذن
پروردگارشانبرای]تقدير[هرامرینازلشوند.
يكیازشگفتیهایآفرينِشحقتعالی،قرار
دادنشــبقدرازهمانابتدایخلقِتجهاِن
ارضیوتعيينحّجتونزولامرسالبهمحضر
اينحّجتتوسطفرشتگانبههمراهروح،اين

فرشتهعظيمالشأنالهیاست.
سّراينحقيقت،همانمسألهوساطتدرفيض
استکهدربحثفوائدإمامغائببهآنخواهيم
پرداختيعنیخداوندحكيمبرایإرائهميزانو
مقدارفيضیکهمقررشدهمحضرواسطهفيض
إلهیإفاضهشودزمانیرابهعنوان»شبقدر«
قراردادهتاعالوهبرتفصيلوتقديراموردراين
شب،إنســانبتواندباإحياءورازونيازنقشی
درمقدارفيضخودوافزايشآنداشتهباشد.
دراينشبتفسيرامورسالبهمحضرحّجت
زماننازلمیشودوبرنامهيكساِلمربوطبه
عالمازطرفخداوندمتعالبهمحضراوارائهمی

شودانكاراينحقيقتواينعقيدهکهبارحلت
رسولمكّرماسالمشبقدرهمرفتمصداق
همانفتنهایاستکهدرقرانمجيدبهشّدت
امتاســالمیراازآنبرحذرداشــتهاستبه
بياننورانیإمامسّجادعليهالسالمفتنهایکه
دامنگيراهلخالفشدهمينبودکهشبقدر
راانكارکردندوبهسببآنبهدورانجاهليتباز
گشتندجهتآنهماينبودکهاگرمیگفتند
شبقدرهستبايدمیپذيرفتندکهخداونددر
اينشبامریدارد)تنّزلالمالئكة...(واگراين
مسألهرااقرارمیکردندطبعاًشِبقدرصاحب
میخواهد)لذاازاساس،منكرشبقدرشدند(.
عالوهبررواياتمتعددیکهدرتبييناينآيه
شريفهواردشدهاســتوبروجودشبقدراز
ابتدایجهانارضیتاروزقيامتتأکيدمینمايد
ودرتفاسيراهلسنتنيزذيلآيه،رواياتیدر
اينرابطهذکرشدهاست،فعلمضارع»تنّزُل«
نيزداللتبراستمراراينحقيقتدارددرنتيجه
اگرشبقدرهرسالوجودداردنزولأمرالهی

نيزطبقاينآيهوجودخواهدداشت.
واگرکسیبگويدالزمنيستاينفرشتگانبر

کسینازلشــوندبلكهفرودمیآيندوبرمی
گردندبهبيانإماممعصومعليهالسالمآيانزول

چيزیبرهيچچيزمعنادارد؟؟!!
يعنیاگربرکسینازلنشــونددراينصورت
تعبير»تنّزل«صحيحنيستبلكهتعابيریمثل
»ترّدد«وامثالآنگفتهمیشدهمانگونهکه
ابتدایاينسورهنيزکهسخنازنزولقرانبه
ميانآمدهاستآيامعقولاستکسیبگويد
قراندراينشــبنازلشدولیالزمنيستبر
کسینازلشدهباشد؟؟!نزول،»منّزلعليه«

میخواهدميهمان،ميزبانمیخواهد.
نكتهمهمديگراينکههرکسینمیتواندمحل
نزولفرشتهعظيمالشأنیهمانند»روح«باشد
بهجهتاينکهسعهوجودیاوبسيارقویترو
باالترازسعهوجویماستلذافقطکسیمثل
رسولگرامیإسالمصلیاهللعليهوآلهوکسانی
کهدررتبهومنزلتاوباشندچنينظرفيتو
توانیرادارندوثانياًايــن»تنزل«برایصرف
مالقاتيايكامرجزئینيستبلكهبرایتمامی

امورومسائلاست»...ِمنکِلأمر«.
درعظمتاينشبوآنچهکهدراينشبواقع

1-قدر4:97
 نَْياَولََقْدَخلََقفِيَهاأَوََّلنَِبيٍّ ِذْکُرُهلَْيلََةالَْقْدِرأَوََّلَماَخلََقالدُّ َُجــلَّ 2-َوَعْنأَبِيَجْعَفٍرعَقاَللََقْدَخلََقاهللَّ
ٍةلَْيلٌَةيَْهِبُطفِيَهابَِتْفِسيِراأْلُُموِرإِلَیِمْثلَِهاِمَن َســنَ يَُكوُنَولََقْدَقَضیأَْنيَُكوَنفِيُکلِّ يَُكوُنَوأَوََّلَوِصيٍّ

ِعلَْمه َوَجلَّ َِعزَّ َعلَیاهللَّ َنِةالُْمْقِبلَِةَمْنَجَحَدَذلَِكَفَقْدَردَّ السَّ
کافیج1ص248ح7بابفیشأناناانزلنا

األْْمِرتَْفِسيُراأْلُُمورَِسَنًةَسَنًةيُْؤَمُرفِيَهافِي َُّهلََيْنِزُلفِيلَْيلَِةالَْقْدرِإِلَیَولِيِّ 3-عنابیجعفرعليهالسالم»إِن
أَْمِرنَْفِسِهبَِكَذاَوَکَذاَوفِيأَْمِرالنَّاِسبَِكَذاَوَکَذا«همانح3

ََشديُدالِْعقاِب«انفال25:8 اهللَّ ًةَواْعلَُمواأَنَّ الَّذيَنَظلَُمواِمْنُكْمَخاصَّ 4-»َواتَُّقوافِْتَنًةالتُصيَبنَّ
ِصَفَهِذِه َمَضْتلَْيلَُةالَْقْدرَِمَعَرُسوِلاهللَّ َوَجلَّ َِعزَّ داًِحيَنيَُموُتيَُقوُلأَْهُلالِْخاَلِفأِلَْمِراهللَّ ُمَحمَّ 5-»إِنَّ
فِيَهاأَْمٌر َوَجلَّ َِعزَّ أَْنيَُكوَنهلِلَّ َُّهْمإِْنَقالُوالَْمتَْذَهْبَفاَلبُدَّ واَعلَیأَْعَقابِِهْمأِلَن ًةَوبَِهااْرتَدُّ فِْتَنٌةأََصابَْتُهْمَخاصَّ

«کافیج1ص248ح4 َوإَِذاأََقرُّوابِاألْْمِرلَْميَُكْنلَُهِمْنَصاِحٍببُدٌّ
6-قالاإلمامأحمدبنحنبل»1«:حدثنايحيیبنسعيدعنعكرمةبنعمار،حدثنيأبوزميلسماك
الحنفي،حدثنيمالكبنمرثدبنعبداهلّل،حدثنيمرثدقال:سألتأباذرقلت:کيفسألترسولاهلّلصلّی
اهلّلعليهوسلّمعنليلةالقدر؟قال:أناکنتأسألالناسعنهاقلت:يارسولاهلّل،أخبرنيعنليلةالقدرأفي
رمضانهيأوفيغيره؟قال:»بلهيفيرمضان«قلت:تكونمعاألنبياءماکانوافإذاقبضوارفعتأمهي
إلیيومالقيامة؟قال:»بلهيإلیيومالقيامة«تفسير

القرانالعظيمابنکثيرج8ص429وتفسيرالدرالمنثورج6ص373ذيلآيه4قدر
َلَشيٌْءإِلَیَغْيِرَشيْء«همانح9 َُّهلَْيَسيَُنزُِّلإِلَیأََحٍدَفاَليَُكوُنأَْنيَُنزَّ 7-»َوإِْنَقالُواإِن

َّاأَنَْزلَْناُهَوبَِتْفِسيِرَهاَعلَیَمْنلَْيَسِمْثلَُهفِي َقاَلأَبُوَجْعَفٍرعليهالسالمَفْضُلإِيَماِنالُْمْؤِمِنبُِجْملَِةإِن ثُمَّ ٌ«-8
اإْلِيَماِنبَِهاَکَفْضِلاإْلِنَْساِنَعلَیالَْبَهائِم«همانح7

آیات ناظر به وجود حّجت خداوند در هر زمان
در تمام زمان ها اين امر مسلمی است که نبودن حجتي هدايتگر، سبب گمراه شدن مومنين از راه راست و حقيقت است،  حجت االسالم 

چنانکه در حديثي از امام علي )ع( در »اثبات الهداه ج 3 ص 363 ر 112« آمده است، »پروردگارا - تو خود گواهي - که اهل محمود اباذری
زمين را از داشتن حجتي از ناحيه تو که آنان را به دين تو هدايت کند و علم الهي را به ايشان بياموزد و حجت از تماميت نيفتد و پيروان اوليائت 
بعد از اينکه - بوسيله پيامبران- هدايتشان کردي گمراه نشوند گريزي نيست.« لذا در قرآن کريم آياتی وجود دارد که ناظر به وجود حجت خدا 

در هر عصری می باشد که من جمله آيات آيه چهارم سوره قدر است، که صاحب شب قدر را همان حجت خدا در روی زمين معرفی می کند.
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اندیشه

کسی که شب قدر و صاحب 
آن را نشناسد امام زمان خود را 
نشناخته است و کسی که امام 
زمانش را نشناسد به مرگ 
جاهلی از دنیا رفته است

میشودهمينبسکهحضرتمیفرمايد:
»فضيلتکسیکهايمانبه»إنّاأنزلنا«وتفسير
آنداردبرکسیکهچنينإيمانینداردهمانند

برتریانسانبربهائماست«
يعنیکسیکهشبقدروصاحبآنرانشناسد
إمامزمانخودرانشناختهاستوکسیکهإمام
زمانشرانشناسدبهمرگجاهلیازدنيارفته
استمرگعصارهحياتاستکسیکهمرگش
جاهلیباشديعنیحياتشجاهلیبودهوبهره
ایازاسالموانسانيتنبردهاست.عظمتإمام
زمانعليهالسالمآنگاهروشنترمیشودکهدر
أمر«دقتکنيمبهبيانرسول تعبير»ِمنکلِّ
گرامیاسالمصلیاهللعليهوالهبعدازاينتعبير
آياچيزیباقیمیماندکهتحتآنقرارنگيرد؟
فرشتگاندرشبقدربرایارائهبرنامههمهامور
خدمتحضرتمیرسندپسهمهامورمادی
ومعنویبهاذناهللبهدســتمباركاوستو
واسطهفيضالهیاست.إمامعلیعليهالسالم
فرمودند:»شبقدردرهرسالهستوامرسال
دراينشبنازلمیشودوبرایاينامرپساز
رسولخداصلیاهللعليهوآلهواليانیوجوددارد
ابنعباسپرسيداينهاچهکسانیهستند؟

فرمودند:منويازدهنفرازصلبمن.«
 نتیجه

هرسالشبقدرداردشبقدرهرسالامِرسال
نازلمیشودهماکنوناينامربرچهکسینازل

میشود؟؟وصاحبشبقدرکيست؟؟
 هادی زمان

َقْوٍمهادٍ« َّماأَنَْتُمْنِذٌرَولُِكلِّ »إِن
]ایپيامبر![توفقطهشداردهندهایوبرایهر

قومیراهنمايیهستانذاربرايبهراهآوردن
گمراه،وهدايتبرايپيمودندرســتاينراه
ودرپيشبردنصحيحاودراينمســيراست
تادرجاترشــدوتعاليرايكيپسازديگري
بهخوبيطيکند.رسولمنذراستوموسس
شريعت،کسيکهگمراهانوبتپرستانرابه
راهآوردامااينکافينيســت.بايدکسيباشد
کهحافظونگهبانوتداومبخشراهاوباشدو
او»هادي«يعنياماممعصومعليهالسالماست.
گرچهدرآياتديگربهخودحضرت»هادي«

نيزاطالقشــدهاستامادر
اينجابهقرينهسياِقکالمکه
فرمودتومنذرهستيوبراي
هرقوميهدايتگريهســت
ميفهميمفرازدومآيهاشاره
داردبهتداومبخشراهاويعني
امام،ازطرفیفرازدومآيهبه
صورتکلیبيانشدهاست
گرچهمصداق»هادی«قبل

ازرحلتحضرتخودايشاناستاماپسازآن
نيزطبقاينآيهنيازبههادیاست.

بيان  استدالل 

الف:هماکنونبيشازشــشميلياردانسان
وجوددارد.

ب:قرآنميفرمايد:بــرايهرقومي»هادي«
وجوددارد.

ج:هاديمردماينزمانکيست؟
نكته:واژه»هادي«و»يهدون«دراصطالحقرآن
معنايلغويشمرادنيستبلكهمرادشخصي
اســتکهدارايمقــامعصمتباشــدوخود،

لحظهايدرضاللتوگمراهينبودهوپيوسته
باغيبمرتبطبودهاستحضرتعيسيعليه
الســالمهمانلحظاتِاولتولدميگويد:»اني
عبداهلل«اگرهيچروايتيذيلآيه7رعدنداشتيم
داللتآيهبرلزوموجــودحجتخداونددرهر
زمانبابيانيکهگذشتکافيبوداماخوشبختانه
رواياتيدراينرابطهوجودداردکههمشيعهو
غيرشيعههردونقلنمودهاند.حضرترسول
صلیاهللعليهوآله)دررابطهباآيه7رعد(دست
خودشانرابهسينهمبارکشاننهادهوفرمودند:
منمنذرهستمواشارهبهشانه
موليعليعليهالسالمنموده
وفرمودند:توهاديهستي،به
واسطهتوبعدازمنهدايت
يافتگانهدايتميشوند.)در
موردقيد»بعدي«دقتشود(.
حموينيدرفرائدالسمطيناز
ابوهريرهنقلميکندکه»
اّنالمــرادبالهاديعلّيکرم

اهللوجهه«.
نكته:اهلســنتدرهنگاميادکردنصحابه
ميگويند:»رضياهللعنه«امابعدازناممبارك
ماهلل حضرتعليعليهالسالمميگويند:»کرَّ
وجهه«وقتيعلتاينتفاوتراسؤالميکنيم،
ميگويندچــونحضرتعليعليهالســالم
لحظهايبتنپرستيد،برخالفصحابه!نتيجه
سخناينکهطبقاينآيهشريفهدرهرزمان
الزماستيك»هادی«وجودداشتهباشدکه
باويژگیعصمت،تداومبخشراهرسولگرامی

إسالمباشد.

ِصَوُهَو ِعْنَدَرُسوِلاهللَّ َوالَْعَدِويُّ عَکِثيراًَمايَُقوُلَمااْجَتَمَعالتَّْيِميُّ ِعَقاَلَکاَنَعلِيٌّ 9-»َوَعْنأَبِيَعْبِداهللَّ
ِصلَِماَرأَْتَعْيِنيَوَوَعی وَرةَِفَيُقوُلَرُسوُلاهللَّ رِقََّتَكلَِهِذهِالسُّ ٍعَوبَُكاءٍَفَيُقواَلِنَماأََشدَّ َّاأَنَْزلَْناُهبَِتَخشُّ يَْقَرأُإِن
ُل َقلِْبيَولَِمايََریَقلُْبَهَذاِمْنبَْعِديَفَيُقواَلِنَوَماالَِّذيَرأَيَْتَوَماالَِّذييََریَقاَلَفَيْكُتُبلَُهَمافِيالتَُّراِبتََنزَّ
أَْمٍرَفَيُقواَلِن ُکلِّ َوَجلَّ يَُقوُلَهْلبَِقَيَشيٌْءبَْعَدَقْولِِهَعزَّ أَْمٍرَقاَلثُمَّ ِِّهْمِمْنُکلِّ الَْمالئَِكُةَوالرُّوُحفِيهابِإِْذِنَرب

َِفَيُقوُل اَلَفَيُقوُلَهْلتَْعلََماِنَمِنالُْمْنَزُلإِلَْيِهبَِذلَِكَفَيُقواَلِنأَنَْتيَاَرُسوَلاهللَّ
نََعْمَفَيُقوُلَهْلتَُكوُنلَْيلَُةالَْقْدِرِمْنبَْعِديَفَيُقواَلِننََعْمَقاَلَفَيُقوُلَفَهْليَْنِزُلَذلَِكاألْْمُرفِيَهاَفَيُقواَلِننََعْم
َقاَلَفَيُقوُلإِلَیَمْنَفَيُقواَلِناَلنَْدرِيَفَيأُْخُذبَِرأِْسيَويَُقوُلإِْنلَْمتَْدرِيَاَفاْدرِيَاُهَوَهَذاِمْنبَْعِديَقاَلَفإِْنَکانَا

ةَِمايَُداِخُلُهَماِمَنالرُّْعِب«همانح5 ِصِمْنِشدَّ لََيْعِرَفاِنتِلَْكاللَّْيلََةبَْعَدَرُسوِلاهللَّ
َُّهيَْنِزُل ٍةَوإِن َســنَ لَْيلََةالَْقْدِرفِيُکلِّ أَِميَرالُْمْؤِمِنيَنعَقاَلاِلبِْنَعبَّاٍسإِنَّ 10-»َِعْنأَبِيَجْعَفٍرالثَّانِيعأَنَّ

فِيتِلَْكاللَّْيلَِة

ٌة ِصَفَقاَلابُْنَعبَّاٍسَمْنُهْمَقاَلأَنَاَوأََحَدَعَشَرِمْنُصلِْبيأَئِمَّ َنِةَولَِذلَِكاألْْمِرُواَلٌةبَْعَدَرُسوِلاهللَّ أَْمُرالسَّ
ثُوَن«همانص532ح11ابوابالتاريخبابفیماجاءفیاالثنیعشر... ُمَحدَّ

11-رعد7:13
12-مراجعهکنيدبهبحثیکهدربخشإمامتومهدويتازمنظرعقلگذشــتتحتعنوانشايسته

ساالری
13-»وضعرســولاهللصلیاهللعليهوآلهيدهعليصدرهفقال:»اناالمنذر«واومأاليمنكبعليعليه
السالموقال:»انتالهادي«بكيهتديالمهتدونبعدي«الغيبهنعمانی،باب4،ح38بهبعدتفسيرفخر

رازیج19ص14،
شواهدالتنزيلحاکمحسكانیذيلآيه7رعد

14-تفسيرنمونه،ج10ص130

دعا یا درخواست است، یا تمجید و تحمید 
است، یا اظهار محبت و ارادت است؛ همه 

این ها دعاست.
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آنچهبرايبنايزندگيوسازندگيآيندهمورد
انتظاراست،بدونمشارکتمردمتحققپذير
نيست...بهگمانمنآنچهدراينسالجديد
پيِشروداريم،عبارتاســتازاقتصاديکه
بهکمكمسئوالنومردمشكوفاييپيداکند،
وفرهنگيکهباهمتمسئوالنومردمبتواند
سمتوسويحرکتبزرگکشورماوملتما
رامعينکند.لذامنشعارامسالراونامامسال
رااينقراردادم:»اقتصادوفرهنگباعزمملي
ومديريتجهادي«بهتعبيرمعظملهدومولفه
فرهنگواقتصاددورکناقتــداريكملترا
تشــكيلميدهنددراينبينبااينكهاقتصاد
مهمواساسیاستامامقولهفرهنگدراولويت
میباشد.بهتعبيرمعظمله»فرهنگبهمعناي

هوايياستکهتنفسميکنيد.اگراينهواتميز
باشديكاثرواگرکثيفباشداثرديگريدارد«.
درکناراولويتدانستنفرهنگ،بياييمدراين
بخشبهنقشفيمابينیايندوتوجهکافیو
وافیداشتهباشيمکهچهارتباطورابطهنزديكی
بينآنهاوجودداردکهدرصورتلحاظکردنآن
دومیتوانشعارسالراعملياتینمود.بايداز
»فرهنگمقاومتي«بهعنوانيكيازالزاماتو
ارکانرسيدنبه»اقتصادمقاومتي«و»اقتصاد
مقاومدربرابرتهديداتوتحريمات«،يادکرد.
حقيقتامرآناستکهبدونفرهنگمقاومتي
نميتوانازپيشــرفتدرعلمواقتصادسخن
گفت.فیالواقعالزمهتوسعه،پيشرفتوتعالي
درهمهحوزههاوجودايدئولوژيها،آرمانها،

هويتهاوارادههايياستکهبرایبهفعليت
رسيدنتوســعهضروریاســت.خودباوري،
اعتمادبهنفسملي،احســاسعزتمليرمز
تحولوپيشــرفتکشوراســتکهدرحوزه
فرهنگتعريفوجــايميگيرد.درحقيفت
اولبايدباورها،ايمانهــاوجهتگيريهاي
فرهنگيتغييرکندتاآثارماديومعنویآندر
علم،اقتصادوتكنولوژيآشكارگردد.حالدر
اينمسيربرخيمولفههاوشاخصهابايددر
فرهنگعموميکشورتقويتوتوليدگرددو
برخيرفتارهاوشاخصههابايدکنارگذاشته
شودتافرهنگمقاومتي،بســترسازاقتصاد
مقاومتيگردد.مروريبرراهبردهايحضرت
آيتاهللخامنهايدرنامگذاريهايسالهاي

در نظام جمهوری اسالمی يکی از مصاديق راهبردی حکومت و جامعه به سمت وضعيت مطلوب و ايده آل، پيامهايی  علی قاسمی
است که از سوی رهبر معظم انقالب خطاب به دستگاههای اجرايی و مردم با دو رويکرد الزام آور و ارشادی صادر می 
گردد. يکی از اين پيامها بيان شعار سال است که در پيام نوروزي رهبر معظم انقالب اسالمي برای سال 93 مشخص شد. حکيم فرزانه 
انقالب اسالمي  دو موضوع مهم را در مقدمه ورودی شعار امسال فرمودند : »يک مسئله همين مسئله اقتصاد و ديگري مسئله فرهنگ 

است. در هر دو عرصه و در هر دو زمينه توقعي که وجود دارد، تالش مشترکي است ميان مسئوالن کشور و آحاد مردم.

مهندسي فرهنگ اقتصاد مقاومتي
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گذشتهبهخوبينشانميدهدکهمعظملهدر
اينمسيرمبتنيبريكنقشهراهکالن،بسياري
ازشاخصههايمهمرابرشمردهاندکههمگي
مولفههاي»فرهنگمقاومتي«برايساختنو

رسيدنبهاقتصادمقاومتياست.
اقتصادوفرهنگدريــكجامعههموارهدر
کنشمتقابلاندومیتواننديكديگرراتحت
تأثيرقــراردهند.فرهنگوسياســتهای
فرهنگیمیتواننــدهممايــهیموفقيت
سياســتهایاقتصادیدرجوامعشوندهم
زمينهیموفقيتاينسياستهاراباشكست
مواجهســازند.بنابراين،بهمنظورموفقيت
سياستهایاقتصادیوياهرسياستديگری
درکشــور،الزماســتبهتقويتوتوسعهی
مسائلفرهنگیدستزد.الزماستتقويت
مبانیفرهنگیجامعهتوسطپژوهشگرانو
دستاندرکارانامورفرهنگی،ازجملهنظام
آموزشی،بهموفقيتسياستهایاقتصادی
درکشورکمكکرد.مسائلیهمچوننحوهی
مصرفتوسطشهروندان،ميزانمصرف،پس
انداز،ســرمايهگذاریخصوصی،انصافدر
معامله،عدموروددرالتهاباتبازار،نيازمند
توسعهیبخشفرهنگیکشــوراستتابه
اينوسيله،زمينهیموفقيتآنهافراهمآيد.
درحالحاضر،باتوجهبهعدمرشــددانش
عمومیاقتصاددرايرانمتناســبباســاير
بخشهایديگر،الزماســتکهپژوهشگران
فراترازبحثهایآکادميكوپژوهشی،اين
مفاهيموآموزههارادرســطحعمومیتری
معرفیکنند.چــوناگرابعــادفرهنگیدر
بررســیاينموضوعفراموششوند،بانقص
بزرگیروبهروخواهيمبود.درحوزهمهندسي
فرهنگاقتصادمقاومتينيزميبايســتدو
اصلاساسيتوانستنوســلطهمستكبران
ودشمنانپذيرفتهشودتااقتصادمقاومتي
شــكلگيرد.اگرجامعهبهاينباورنرسدکه
ميتوانددرحوزهاقتصاديمثالبهاستقالل
وخودکفاييبرسديااينکهوجوددشمنانو

سلطهگرانمستكبرومتجاوزراتوهمبشمارد،
هرگزاقتصادمقاومتيشكلنخواهدگرفت.با
توجهبهاينکهجامعهاسالميدرعصرمعاصر
هنوزبهاينباورهانرسيدهاستالزماستتا
مهندسيفرهنگاقتصادمقاومتيشكلگيرد
وازسويمسئوالناينمعنامديريتشودتا
باتغييردرباورها،تغييراتمثبتومتناسب
بااهدافاقتصادمقاومتيتحققيابد.بنابراين،
الزماستتاباسياستگذاريوبرنامهريزي
هايمشــخصاينراهبرداقتصادمقاومتي
درجامعهاســالميبهعنــوانيكفرهنگ
درآيد.بعدازبسترسازیبرایعملياتیکردن
اينمقولهبحثهــاونقدهاهمجدیگرفته
شودتافرهنگاقتصادمقاومتیصيقليابد
وملكهذهنشود.رهبرفرزانهانقالبخطاب

بهمراجــعفرهنگیازجمله
علما،اســاتيد،روشنفكران
انقالبــیوهنرمندانمتعهد
نيزيكتوصيهمهمداشتند:
نگاهنقادانهخودرانسبتبه
اوضاعفرهنگیحفظکنيدو
بامنطقمحكموبيانروشن
وصريح،بهمســئوالنتذکر
دهيد.البتــهمعظملهتاکيد
کردند:درايــنزمينهبايداز
تهمتزنی،جنجالآفرينی
وتكفيرکامالخودداریکرد
ومجموعهانقالبیکشوراعم

ازجوانانمومنوبزرگانونخبگان،بامنطق
محكمونگاهنقادانــه،نقاطضعفرابهرخما
مسئولينبكشــندکهاينهمانعزمملیو
مديريتجهادیدرزمينهفرهنگاست.در
پايانبهطورکلیبايدگفتدســتيابيبه
اقتصادمقاومتينيازمندبسترسازيوايجاد
شرايطوزمينههايياستکهاگرتحققنيابد
نميتواناميدداشتکهاقتصادمقاومتيدر
جامعهشــكلگيرد.ازمهمترينعوامليکه
اقتصادمقاومتيبربنيادآنشكلميگيرد،

بينشونگرشــياســتکهبهعنوانموتور
محرکهفعاليتهايانســانيمطرحاســت.
بنابراين،دستيابيبهاقتصادمقاومتيمتكي
بهباوروجودتواناييدرخوددربرابرتحرکات
دشمنسلطهگراست.اگرکسيباورنداشته
باشدکهميتواندبرســرپايخودبايستدو
درهمهجنبههابهنيازهايخودپاسخدهد
وياجامعهايکــهچنينباوريرانداردنمي
تواندتحرکاتيبرايخودکفاييواســتقالل
اقتصاديداشتهباشد.همچنيناگرجامعه
ايباورنداشتهباشدکهدشمنانيسلطهگر
برآنهســتندتاجامعهرانابودسازندوبرآن
ســلطهيابند،هرگزاقتصــادمقاومتيبراي
رهاييازفشارهايدشــمنانشكلنخواهد
گرفت.درچنينوضعيتیميبايستجامعه
بهاينباوربرسدکهميتواند
ودشمنيداردکهميکوشد
تااينتوانراازويسلبکند
واوراوابستهبهخودسازدو
استقاللاورامخدوشسازد.
دراينصورتاستکهاقتصاد
مقاومتيشكلميگيرد.به
سخنديگر،دســتکمدو
عنصرفكــريوفرهنگيدر
تحققاقتصادمقاومتينقش
اساســيراداردکهعبارتاز
خودبــاوريوفشــارهاي
دشمناناست.پسمسئوالن
جامعهبايدمهندسيفرهنگاقتصادمقاومتي
رادردستورقراردهند؛زيراميبايستفرهنگ
رادرجامعهايجادونهادينهسازندکهرفتارهاي
اقتصاديآنانرابهشكلخاصيتحتتاثير
مســتقيمخودقراردهد.جامعهميبايست
دربينشونگرشبهاينباوربرسدکهتوانايي
آنراداردکههمهنيازهاياقتصاديخودرا
پاسخگوباشدوهرگونهفشاردشمنانرانيز
دفعکندتااقتصادمقاومتيراتحققبخشدو

آنهدفرادردسترسجامعهقراردهد.

فرهنگ و سیاست های 
فرهنگی  می توانند 
هم مایه ی موفقیت 

سیاست های اقتصادی در 
جوامع شوند هم زمینه ی 
موفقیت این سیاست ها را 
با شکست مواجه سازند

دعا در چهارچوب قوانین طبیعی 
مستجاب می شود و خواسته ی شما 

برآورده می گردد.
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امامخامنهایبااذعــانبهواقعياتموجود
وتكثرفرقــهای،تمامیاديــانومذاهب
وفرقاســالمیرادعوتبــهوحدتحول
محورمشــترکاتمیکنند.امــروزهتكثر
درونیجهاناسالمبهطرزبیسابقهایمورد
طمعوسوءاستفادهنظامسلطهگرغربیو
صهيونيستیقرارگرفته،منازعاتخونيندر
عراق،افغانستان،بحرين،يمن،سوريه،لبنان

وفلسطينوديگرنقاطجهاناسالمهريك
شواهدیبرتوطئههاومداخالتوتحريكات
مثلثشومفتنهگریيعنیامريكا،انگليسو
صهيونيستهایغاصبازيكسووافراطيون
تكفيریازسویديگرمیباشند.اينكبايد
بهاينسوالپرداختهشودکهچهعواملیدر
همگرايیواتحادمذاهبوفرقههایاسالمی

يااختالفآنهاتاثيردارند؟

مفهوم شناسی: 

1- واژه مذهب و مشتقات آن81مورددر
بياناتامامخامنهایبكاررفتهاستباتاکيد

برهمگرايیمذهبی،
2- مفهوم فرقه و مشتقات آندويستبار

باتاکيدبرنفیفرقهگرايی،
3- تشيع و مشتقات آن بيشاز773بار
باتاکيدبرحقانيتوقابلافتخاربودنآنو

وحدت و اختالف افکنی مذهبی 
در اندیشه سیاسی والیت

امام خمينی )ره( رهبر و معمار کبير انقالب اسالمی ايران و امام خامنه ای رهبر معظم انقالب در شرايط پرمخاطره و 

علی مرادزاده 

حساس کنونی با الهام از پيامبر اکرم )ص( و اهلبيت عصمت و طهارت )ع( همواره مسلمانان را به وحدت و يکپارچگی 
حول محور اسالم عزيز و قرآن کريم  و وجود مبارک پيامبر اکرم در برابر دشمنان دعوت کرده اند. جهان اسالم درعصر 
حاضر بيش از هر زمانی از اختالفات خسارت می بيند، استکبار جهانی با تحريکات فرقه ای وبزرگ نمايی اختالفات 
مذهبی در صدد فروپاشی جهان اسالم است و کشــورهای اسالمی  دستخوش چالش ها و بحرانها و بی ثباتی های 

گسترده می باشد، از اين رو بيش از هر زمانی نيازمند اتحاد و همگرايی وکمرنگ کردن منازعات و اختالفات درونی هستند. 

تحلیل رویدادها
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زندگیمسالمتآميزباپيروانسايراديانو
مذاهب،

4- تسننو مشتقات آن190بارباتاکيد
بربرادریدينیدربياناتامامخامنهایبكار

رفتهاست)نرمافزاربهسوینور(
5- وحدت: وحدتواتحادريشــهقرآنی
دارد،وحدتبهمعنایهمگرايیوهمسويی
درگسترشاســالموايســتادگیدربرابر
دشمناناســت،وحدتدربرابراختالفو

تفرقهبكارمیرود.
واژهوحدت1044باردربياناتامامخامنهای
بكاررفتهاســت)نرمافزاربسوینور(.امام
خمينــی)ره(وامامخامنــهایدرحيات
سياســیخويشبيشازهرمقولهديگربر
ايجادوحدتدرميــانمذاهبوفرقههای
اسالمیاهتمامداشتهاندتاجايیکهوحدت
راامریواجببرایمسلماناندانستهاندواز
اختالفوتفرقهبرحذرداشتهاندامامخامنه
ایفرمودند:درمقابلچنيندشمنی،اتحاد
اسالمی،امریواجب،اصلیوضروریاست،
اختالفمذاهبوفرقاســالمیبايكديگر،
ضربهزدنبهاسالماست،نبايدبگذاريداين
ضربهبراسالمواردشود.)76/5/1(.مرادما
ازوحدتهميكامرســادهوروشناستو
آنعبارتاستازهمكاریفرقمسلمينبا
همديگروعدممعارضهومضادهآنهاباهم.
مقصودماازاتحادبينمسلمينايناستکه
همديگررانفینكنند،دشمنرابريكديگر
مسلطنكنندوبعضیبربعضیبهستمغلبه

نكنند.)73/6/4(
6- همگرايی: همگرايیدرعلوماجتماعی
بهعنوانفراينــدانطباقاجزاءباکلمدنظر
است،اجزاءشاملاعضاوگروههاومذاهبو
فرقهها،کلمشتملبرمكتبياجامعهمی
باشــد.همگرايیازمنظرجامعهشناسیبه
معنایوحدتبخشيدنبهعواملناهمسان
ودارایتفاوتوتمايزاست،همگرايیشامل
مجموعهپديدههایمبتنیبرتعاملاستکه

موجبهمسازیوسازگاریمتقابلمیشوند
)فرهنگعلوماجتماعی،ص182(.همگرايی
عالوهبرکاربرداجتماعی،درمسائلفرهنگی
وسياسیونيزدرسطوحمختلفملی،منطقه
ایوبينالمللیبكارمــیرود.)علیاصغر
کاظمی،نظريههمگرايیوروابطبينالملل،
ص21(.همگرايیدرفرهنگاسالمیمعادل
تقريببكارمیرود.اکنونهمگرايیمذاهب
اسالمیبويژهشيعهوسنیبهمعنایقرابت
ونزديكشدنبهيكديگرباحفظدوئيتها
وتفاوتهااســتوتكيهبرمشترکاتواصول
ومبانیکلیاســالموقرآنومصالحاسالم
ومســلميندراينراستاراهگشاونقشهراه
خواهندبود.همگرايیبامفاهيمیچونوفاق
وهمبســتگیپيوندینزديكداردبنابراين

همگرايیبسترســازوفاقو
همبســتگیمیگرددودر
واقعهمبستگیرامیتوان
نتيجههمگرايیدانســت.
)فرزنــدی،همگرايیجهان

اسالم،ص39(
7- تقريب :کليــدواژه
تقريــبوعبــارتتقريب
مذاهــباســالمیدرآثار
علمــایمســلمانبــرای
نزديكــیهرچــهبيشــتر
مذاهب،فرقههاوگروههای
اسالمیبسياررايجومتداول

میباشــد.دکترحســنعباسحسندر
تعريــفوتحديداينمفهوممینويســد:
تقريبعبــارتاســتازکاریتدريجی،
احتيــاطآميزوکنــدبهمنظــورتحقق
بخشــيدنهدفیمثبتبرایازبينبردن
تفرقه.بنابراين،اصلتقريبســهويژگی
عمدهداردکهعبارتندازکندبودن،احتياط
آميزبــودنومرحلهایبودن.)ســاختار
منطقیانديشــهسياسیاســالم،ترجمه

مصطفیفضائلی،ص51(

همگرایی وهمبستگی در قرآن کریم

خداوندمتعالتوحيدراعاملهمبســتگی
مســلماناندانســته:اينراهمستقيممن
است،ازآنپيرویکنيدوازراههایپراکنده
پيروینكنيدکهشماراازطريقحقدورمی
ســازد)انعام/153(.خداوندحتیهمگرايی
همهخداباورانوپيروانتمامیاديانآسمانی
راحولمحورتوحيدونفیشــركفرامی
خواند:قليااهلالكتابتعالواالیکلمهسواء
بينناوبينكمانالنعبداالاهللوالنشركبه
شيئا.درآياتیديگرحتیبهپيامبرمیگويد
کسانیکهدنبالتفرقههستندهيچارتباط
وتناســبیباتوومكتبتوندارند:انالذين
فرقوادينهموکانواشيعالستمنهمفیشیء
انماامرهمالیاهلل)انعــام/159(،دراينآيه
حتیتفرقهافكنانراتهديد
بهعذابمیکند)انماامرهم
الیاهلل(.خداونددرمعرفی
حزباهللوتعيينمحوراتحاد
مومنانمیفرمايد:هرکس
واليتخداونــدوپيامبرش
ومومنــانرابپذيردحزب
اهللپيروزند:ومنيتولاهللو
رسولهوالذينآمنوافانحزب
اهللهمالغالبون)مائده/56(.
درايهديگرتاکيدمیکند:بر
امتاسالمومومناناستکه
دربرابرفرمانهایالهیتسليم
باشند)بقره/208،انبياء/209،شوری/51(
ودرايــنآيههرراهديگریراراهشــيطان

دانستهاست.
خداوندوحدتدينیراحولمحوراســالم
موردتاکيدقرارمیدهند)شــوری/13(.در
برخیآياتقرآنفقداناتحادوانســجامرا
فاجعهآفرينودررديفعذابهایآسمانی
عنوانکردهاست)انعام/65(.خداونداتحاد
حولمحورپيامبراسالمرامصداقاطاعتاز
خودمعرفیکردهاست:منيطعالرسولفقد

دعا، طلب کردن و خواستن از خدای متعال و حقیقتا 
مطالبه کردن الزم است. این دعا مستجاب می شود. اگر 

عمل و تالش در راه اهداف بزرگ، همراه این دعا باشد، 
اقبال استجابت این دعا واقعا بیشتر است.

امام  و  امام خمینی )ره( 
خامنه ای در حیات 
از  سیاسی خویش بیش 
هر مقوله دیگر بر ایجاد 

وحدت در میان مذاهب و 
فرقه های اسالمی اهتمام 

اند داشته 

تحلیل رویدادها
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اطاعاهلل)نساء/80(.
امام خمینی )ره(منادی اتحــاد و همگرایی 

مسلمین

امامخمينیازنخستينمراحلقيامخويش
درســال42پيوستهبرانديشــهوحدتو
همگرايیوهمبستگیتاکيدوتصريحداشته
اندوبدينواســطهنظامجمهوریاسالمی
تمامظرفيتخودرابرایاينآرمانالهیو
اسالمیبكاربستهاست.امامراحلدروصيت
نامهسياســیالهیخوداصلنفیسبيلو
نفیسلطهغيرمســلمانانبرامتاسالمیو
وحدترارمزپيروزیوبقایامتاســالمی
برشمردند.امامراحلتاآخرينلحظاتعمر
خويشبروحدتاسالمیپافشاریکردهو

فرمودند:همهمابايد...وحدت
اسالمیراشعارمانکنيمبا
وحدتوزيرپرچمالالهاال
اهللبودن)صحيفهامام،ج6،
ص116(.بايــدبرایتحقق
صلحآيينوحدتواخوترا
ايجادنمودوآنرامستحكم
ترکــردزيرامــادنبالاين
هســتيمکهدنيادرصلحو
آرامشباشد)همان،ج16،
ص240(.وحــدتتنهاراه
اصالحدرجهاناست)همان،
ج1،ص3(.دشــمناصلی
اسالموقرآنکريموپيامبر،

ابرقدرتهاخصوصاامريكاووليدهفاســدش
اسرائيلاستکهچشمطمعبهکشورهای
اسالمیدوختهوبرایچپاولمخازنعظيم
زيرزمينیآناندراينتوطئهشيطانیتفرقه
انداختنبينمسلمانانبههرشكلکهبتوانند
میباشد)همان،ج19،ص46(.امامراحل
زيانهایاختالفوتفرقهبينمســلمينرا
نيزبهکراتمورداشارهقراردادهاند،ايشان
مهمترينزيانهــایتفرقهوفقدانوحدتو
همبستگیوهمگرايیمسلمانانرااينگونه

تبييننمودند:تســلطاجانببرمسلمين)
همان،ج5،ص37(،خــروجازنوروورودبه
ظلمــات)همان،ج6،ص169(،اســتعمار
طبقهمحــروموجلوگيــریازپايبندیو
عملبهتعاليماسالم)همان،ج1،ص192(،
مرگذلتبارواسارتشرقوغرب)همان،
ج20،ص35(،فروپاشیاجتماعمسلمين
)همــان،ج16،ص37(،صدمهشــخصيت

)همان،ج14،ص76(.
امــامخمينیاختــالفوتفرقــهراعامل
تضعيفاســالمودولتهایاسالمیونيز
عقبماندگیکشــورهایاسالمیدانسته
وبهروشنگریمســلمانانوافشایماهيت
واهدافشوممســتكبرانپرداختهوتاکيد
کردند:امريكاوشــورویبرای
تضعيفاسالمودولتهای
اسالمیمشــغولفعاليتاز
قبيلتفرقــهافكنیوايجاد
تشــنجاتداخلیبدســت
عمالمزدوريافريبخورده
وبرانداختــنجنــگبين
کشــورهاوديگرشيوههای
استعماریهستند)همان،
ج18،122(.کرارادولتهای
اسالمیرادعوتبهاتحادو
برادرینمــودهامدرمقابل
اجانبوايــادیآنهاکهمی
خواهندباايجادنفاقدربين
مسلمينودولتهایاسالمی،ممالكعزيز
مارادرتحتاســارتوذلتاســتعمارنگه
دارندوازمخازنمعنویومادیآنهااستفاده
کنند)همــان،ج1،ص129(.امــامتاکيد
داشتندکهتفرقهازشيطاناستووحدت
کلمهواتحادازرحمان)همان،ج17،ص18(.
ازمرکزوحیکهرســولاکرم)ص(درآنجا
مردمرادعوتبهاعتصامبحبلاهللووحدت
فرمودهاست،يكآخونددرباریصداینفاق
برمیداردوفريادنفاقانگيزمیکشد)همان،

ج15،ص263(.مســلمانانبايدباهميد
واحدهباشند)همان،ج10،ص223(.البته
شيعهوسنیدرعقايدخود...آزادند...عقايد
مختلفاسباباختالفاتخارجیچرابشود
)همان،ج20،ص33(.منطقانبياءايناست
کهاشداءبايدباشندبرکفاروبرکسانیکهبر
ضدبشريتهستند،بينخودشانهمرحيم

باشند)همان،ج19،ص196(.

عوامل و مبانی حاکم بر اندیشه اتحاد و همگرایی 

بهواســطهجامعيتاســالم،مبانیحاکم
برانديشــهاتحــاداســالمیوهمگرايیو
همراســتايیپيروانمذاهــبوفرقههای
مســلمان،کثيروآشكارمیباشد،بنابراين
مبانیوحدتدرسطوحمختلفقابلبررسی
وتدويناست،دراينپژوهشتنهابرخیاز
مهمترينمبانیرابهاختصارمورداشــاره
قرارمیدهيــمودراينخصوصتالشمی
کنيمبهديدگاههاوبيانــاتومقاممعظم

رهبریاستنادنماييم:
1- اســالم: اســالمموجبمیشودامت
اســالمیاحســاسارتباطووحدتکنند
)خطبــههایعيدفطــرامــامخامنهای،
75/11/21(.برایماموضوعاســالممطرح
است،منشيعهام،عقايدخودرادارم،عقايد
خودراهمقبولدارم،امااعتقاددارمکهاگر
پرچماسالمبرافراشتهشــود،ملتاسالم
بيدارخواهدشد.)ديدارروحانيوناهلسنت

سيستانوبلوچستان،81/12/6(.
2- قرآن: شايديكیاززندهترينوبرجسته
تريــنکلماتالهــیهمينآيهشــريفهو
اعتصموابحبلاهللجميعــاوالتفرقوا)آل
عمران/103(اســتهمهباهمبهريسمان
الهیچنگبزنيدومتفرقنشــويد،وحدت
درسايهپيرویازاحكاماهلل،وحدتدرزير
ســايهقرآن،وحــدتدرراههدفهایالهی
است.)بياناتامامخامنهایدربندرعباس،

.)76/11/28

به واسطه جامعیت اسالم، 
اندیشه  بر  مبانی حاکم 
اتحاد اسالمی و همگرایی 
و همراستایی پیروان 
مذاهب و فرقه های 
مسلمان ، کثیر و آشکار 

می باشد

تحلیل رویدادها
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3- خانه کعبــه : خانهکعبهبــهعنوان
مهمترينميثاقمســلميننمــادوحدت
است،همهمسلمانانروبهيكقبلهنمازمی
خوانند،اينامتيازمیتواندخاستگاهوحدت
فرهنگیوسياسیواجتماعیتمامیمذاهب

وفرقههاونحلههایاسالمیباشد.
4- آرمان تشکيل جامعه نمونه اسالمی:
وحدتدرراهايجادجامعهنمونهاسالمی،ما
درراهآنبهحرکتدرآمدهايم،اماهنوزتا
سرمنزل،فاصلهزيادیداريم،بايدبرويمتابه

جامعهنمونهاسالمیبرسيم.)همان(
5- وحدت حول محور توحيد و نبوت 
پيامبر اکرم )ص( :توحيدويگانهپرســتی
مهمترينعاملفرهنگیبرایوحدتواتحاد
مسلماناناســت،عالوهبرآنوجودمبارك
آخرينپيامبررحمتبهعنــوانبهترينو
باالترينالگوواســوهبرایمسلمانانمحور

وحدتقرارمیگيرد،بــااينوجودعوامل
وحدتدرديناســالمبيشازسايرمكاتب
نمايانمیباشــدواختــالفوتفرقهنوعی
انحرافازمسيرتوحيدوسيرهپيامبرقلمداد
میگردد.امــامخامنهایدراينزمينهمی
فرمايند:مسلماناندنيازيرنامپيامبراکرم
)ص(راحتتروســهلترازهمهچيزمی
توانندمتحدشوند.)بياناتدرمراسموالدت

پيامبراکرم،)72/6/14(.
معظملههمچنينتاکيــدمیورزند:امروز
دردنيایاســالميكیازدردهــایبزرگ،
دردتفرقــهوجدايیاســت،محوروحدت
عالماســالممیتواندوجودمقدسپيامبر
نقطهاعتقادهمه،نقطهتمرکزعواطفهمه

انسانهاستباشد.)79/3/31(
6- اهل بيت پيامبر:ازجملهعواملیکه
میتواندمحوراينوحدتقرارگيردوهمه

مســلمينمیتوانندبرآناتفاقنظرکنند،
تبعيتازاهلبيتپيامبراست.)74/5/24(
7- بيت المقدس و آرمان فلســطين:
آزادینخســتينقبلهمســلمينازاشغال
صهيونيســتهایغاصبوحمايتازملت
مظلومومسلمانفلسطينبراساسحديث
پيامبــراعظمکــهفرمودند:مــنلميهتم
بامورالمسلمينفليسبمسلم،برمسلمانان

واجباست.
8- دشمن مشترک:وقتآنرسيدهاست
کهدنيایاسالم،اتحادخودراحفظکندودر
مقابلدشمنمشترکیکههمهگروههای
اسالمی،آسيبآندشمنیراديدهانديعنی
استكباروصهيونيسمبطورمتحدبايستند.

)76/5/1(
9- مصلحت اسالم و مسلمين :مراعات
مصلحتبويژهدرنظامسياســیاســالماز

وقتی دعا می کنید که حاجتی از شما برآورده شود، 
اگر خدای متعال آن دعا را مستجاب کند، استجابش 
این است که ابزارهای مادی و عادی و معمولی این 

خواسته، جور می شود.

تحلیل رویدادها
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جايــگاهبســيارواالوتعييــنکنندهای
برخورداراســت،تاکيدمقاممعظمرهبری
بــرآرمانگرايیتوامباواقــعبينیازهمين
نگاهاصولــیومبنايیحكايــتمیکند،
تقويتمجمعتشخيصمصلحتنظامگواه
برجايگاهارزشمندمصلحتسنجیدراداره
کشوراست،عالوهبرآن،پافشاریبروجوب
وحدتواتحــادوهمگرايیپيروانمذاهب
ونگرشهایاســالمینيزبراساسمصالح

اسالمومسلمينارزيابیمیگردد.

10- تکليف گرايی :انجاموظيفهوتحقق
رسالتالهیواســالمیازجملهارکانتفكر

اسالمیاست.
11- آرمانگرايی واقع بينانه : آرمانگرايی
وواقعبينیهيچيكبهتنهايینمیتوانند
مسلمانانونظاماسالمیرادردستيابیبه
اهدافومنافعبهنتيجهمطلوببرســاند.
آرمانگرايیصرفانسانرابهتخيلسوقمی
دهدوواقعگرايیصرفانسانراازآرمانهاو

اهدافغافلمیگرداند.

12- وحدت و انسجام اسالمی به عنوان 
يک باور و راهبرد اساسی:مادرمسئله
وحدت،جدیهســتيم،اتحادمسلمين،به
معنایانصرافمســلمينوفرقگوناگون
ازعقايــدخاصکالمیوفقهیخودشــان

نيست،)68/7/24(
13- اســتفاده از تمامی ظرفيت ها و 
فرصت ها:جهاناسالمظرفيتهاوفرصت
هایبینظيریداردکهدرصورتاستفاده
صحيحوهدفمندازآنهامیتوانندبهراحتی

ازموانععبورکنند
14- انقالب اسالمی ايران و ولی فقيه: 
انقالباســالیايرانتاکنــونثابتکرده
اســتکهدرايجاداتحادوانسجامبخشی
بهجهاناســالمودفاعازحقوقمسلمانان
جدیومصمماســت.رهبریانقالبتمام
تالشوهمتخويــشرادراينزمينهبكار
بستهاست،نظامجمهوریاسالمیتاکنون
جنگیراباهيچيكازکشــورهایاسالمی
شروعنكردهاســت،حتیباتحميلهشت
سالجنگخانمانســوزتوسطعراقاکنون
بيشترينکمكرابهملتعراقواستقاللو
تماميتارضیاينکشورکردهاست،دفاعاز
حقوقومنافعملتهایمسلمانفلسطين،
لبنان،سوريه،افغانستان،وديگرملتهای
مسلماندرمنطقهوجهانشواهدیآشكار
برارادهصادقانهجمهوریاسالمیورهبری
معظمانقالباســالمیدرايجادوتحكيم
اتحادوهمگرايیجهاناســالممیباشند.
انديشهامامخمينیظرفيتیبزرگرابرای
همگرايیواتحاداسالمیپديدآوردهاستو
اينظرفيتمورداقبالملتهایمسلمان
وحتیمستضعفينجهانقراردادهوچنين
فرصتیمیتواندچارچوبانسجامبخشی

مسلمانانقرارگيرد.

اصول  اساسی اتحاد و همگرایی مذاهب اسالمی

اتحادوهمگرايــیمانندهــرپديدهديگر

تحلیل رویدادها
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دارایاصولوارکانیاســتکــهتوجهبه
آنهاوکاربســتصحيحآنهاوپرهيزازحب
وبغضهايیاحســاسوبیپايــهمیتواند
همگرايیهاراافزايشدادهوجهاناسالمرا
بهامنيتوآرامشبرساندودشمنانامريكايی
وانگليســیوصهيونيســتیرابهشكست
بكشــاند.باايننوعنگاهبرخیازمهمترين

اصولوارکاناتحادوهمگرايیعبارتنداز:
1-خدامحوری،توحيدونفیفردمحوری

2-وحدتگرايیوهمگرايیوهمراستايیو
نفیاختالفوتفرقه

3-تكيهبرمشترکاتوپرهيزازمنازعهبرسر
نقاطافتراقواختالف

4-جهانگرايیاسالمیوپرهيزازتمرکزبر
تعصباتفرقهایومحلیبیحاصل

5-انعطــافوپرهيــزازجمــودوتحجرو
لجاجت

6-کمالجويیوپیجويیتكاملانسانو
تكاملجامعهانسانیواسالمیبرپايهاسالم

7-ترجيحمصالحومنافعاسالمیومعنویو
قرآنیبرمنافعفرقهایوگروهیوملی

8-واليــتمــداریونفــیديكتاتوریو
روحياتورويههایسلطنتی

9-عدالتخواهی،عدالتگستریوپرهيز
ازظلموستموتجاوزگری

10-اســتقاللخواهیونفیسلطهگریو
سلطهپذيری

آرمان همگرایی و وحدت در منظومه فکری 

امام خامنه ای

وحدتدرمنظومهفكریمقاممعظمرهبری
بهعنــوانيكآرمانويــكراهبرددائمی
مطرحاســتونهيكتاکتيــكمقطعیو
زودگذر،ازاينروبهعنوانعالیترينمقام
رسمیکشورتمامیمســئوالنونهادهاو
دستگاههاینظاماسالمیراموظفبهحفظ
وحدتونهادينهکردنآنســاختهاندوبه
عنوانيكمرجعتقليدويكفقيهمسلمان

حفظوحدتراواجبوتضعيفآنراحرام
دانستند.امامخامنهایدراينزمينهتاکيد
کردند:مادرمسئلهوحدت،جدیهستيم،
اتحادمسلمين،بهمعنایانصرافمسلمينو
فرقگوناگونازعقايدخاصکالمیوفقهی
خودشاننيست،بلكهاتحادمسلمينبهدو
معنایديگراستکههردویآنبايدتأمين

بشود.
اولاينكهفرقگوناگوناسالمی)کههريك
فرقمختلفکالمیوفقهیدارند(حقيقتاًدر
مقابلهبادشمناناسالم،همدلیوهمدستی

وهمكاریوهمفكریکنند.
دوماينكهفرقگوناگونمسلمينسعیکنند
خودشانرابهيكديگرنزديكکنندوتفاهم

ايجادنمايندومذاهبفقهیرا
باهممقايسهومنطبقکنند
.)بياناتدرجمــععلمای
شيعهوســنیکردستانو

کرمانشاه،68/7/24(.
توصيهامروزوديروزوفردای
منبهعلمایسنیوشيعه،
طالبوجوانــاناهلعلمو
معرفتطلبســنیوشيعه
ايناســتکهســعیکنيد
رفاقــتومحبــتوتفاهم
روزبــهروزدربيــنشــما
عميقترشود...باهمبحث
کنيدامــازورآزمايینكنيد

)81/12/4(.

  ویژگی های  فرهنگی و سیاسی وحدت اسالمی

1-الهیبودنوحدت:وحدتبايســتیبر
اساساســالمواعتقادبهحبلاهللباشد،نه
براساسموهوماتوقوميتهایپوچوبی

محتوا.)73/6/4(
2-عقالنیبودنوحدت:اينمسئلهعقالنی

است.)72/10/19(
3-وحــدتبايــددرخدمــتودرجهت

حاکميتاسالمباشد.)69/7/16(
4-وحدت،اصلاساسیدين:دردينمقدس
اســالم،وحدتيكاصلاساســیاســت.
)75/7/18(مسئلهاولمادردنيایاسالم،

وحدتامتاسالمیاست.)85/5/30(
5-اولويتداشــتنوحدتنسبتبهديگر
اصول:حفظوحدترااصــلقراربدهيمو
اگرتكليفشــرعیایهماحساسکرديم،
ولیديديمعملبهاينتكليفممكناست
مقداریتشــنجبهوجــودآوردووحدترا
ازبينببرد،قطعاًانجــامآنچهکهتصورمی
کرديمتكليفشرعیاســت،حراماستو
حفظوحدتواجبخواهدبود.)بياناتدر
جمعائمهجمعهسراسرکشور،68/4/12(

6-هماهنگیدرعينمرزبندی
جغرافيايی.)72/1/4(

آثــاروبــرکاتاتحــادو
همگرايیاسالمیدرانديشه

امامخامنهای
قــدرتيافتنمســلمين
)82/7/21(.افزايــشاميد
بهآينده)96/4/20(.کسب
پيروزیوسعادتمسلمانان
،برایسعادتامتاسالمی
،کلمــهتوحيــدوتوحيد
کلمهدواصلقطعیاســت

.)82/9/5(
عزتوعظمتمســلمانان
)68/3/31(.اســتحكامجبههحقوايمان
)77/2/9(.زنــدهکــردندوبارهاســالمو
ارزشهایاسالمیدرجهان)68/4/4(.غلبه
برمشــكالت)72/2/28،پيامحج(.حفظ
منافعامــتاســالمی)78/7/13(.نقويت
اقتصادوقدرتسياسیکشورهایاسالمی

)60/10/15(
تضعيفکيدشــيطان)72/1/4،درصحن
جامعرضوی(.شكستتوطئههایدشمن
)68/7/5(.بيداریاســالمیبرایتشكيل

در باب دعا، خالصه ی عرض ما این است که دعا، 
مظهر بندگی در مقابل خداوند و برای تقویت روح 

عبودیت در انسان است.

بینی  واقع  و  آرمانگرایی 
تنهایی  به  هیچیک 
توانند مسلمانان  نمی 
در  را  و نظام اسالمی 
اهداف  به  دستیابی 
نتیجه  به  و منافع 
مطلوب برساند

تحلیل رویدادها
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امتواحــده)78/4/10(.تحققوعدهالهی
حاکميتوسيادتبرجهان)84/2/16(.

عوامل وانگیزه های  اختــالف و تفرقه ) موانع 

وحدت اسالمی(

1- اهانت، مطلوب دشــمن: آنکســی
کهعلناًوآشكارامقدســاتفرقهایازفرق
مسلمينرابهباداهانتمیگيرد،اينهمان
خواســتاستكباراســت.امروزجداکردن
ملتهایمســلمانازملتايــران،يكیاز
هدفهایمشــخصوتعريفشدهاستكبار

است.)75/5/13(
2- توطئه وحدت عربی در مقابل وحدت 
اسالمی: درنظراينزمامدارانخائن،قوميت
ووحدتعربــی،فقطهنگامــیبايدمورد
اســتفادهقرارگيردکهامريكابخواهدازآن
دربرابرايراناسالمیواسالمنابمحمدی
)ص(بهرهبرداریکند.)69/3/10،بياناتدر

سالگردرحلتامامخمينی(.
3- تفرقه افکنی قومی و مذهبی مانع 
وحدت مسلمين: امروزوحدتمسلمانان
باايجادتفرقههایمذهبی،فرقهای،نژادی،
ناسيوناليســمهایگوناگون،قوميتهای
مختلفوشعارهایانحرافی،مخدوششده

است)79/10/7(.
4- منزوی کردن انقالب اسالمی ايران 
انگيزه تفرقه افکنی:ازوقتیکهانقالب
اسالمیپيروزشدهمستكبرانعالمفهميدند
کهاگراتحادمســلمينپابگيرد،مسلمانان
بهپايگاهومرکزوکانونوامالقرایاســالم
يعنیايراناسالمیمتوجهخواهندشد.لذا
ازاولپيروزیانقالب،پولهایزيادیازطرف
دولتهایمرتجعووابســتگانبهاستكبار،
برایايجــاداختالفخرجمیشــود...می
خواهندنگذارنداينوحدتیکهپيامانقالب

واسالماستپابگيرد.)68/7/19(
5- جهل ونادانی:نادانینسبتبهاستكبار
جهانیوتوطئههاودسيســههایشيطان
بزرگبرایفروپاشیجهاناسالمازطريق

جنگمســلمانبامســلمان،مذهبعليه
مذهب،فروپاشیازدرون.

6- فريب :برخیگويندگانونويسندگان
وانديشــمندانکهازپيچيدگیهاینظام
سلطهگربويژهامريكاوانگليسآگاهیندارند
خواستهياناخواستهوگاهباچندينواسطه
برایاختالفافكنیوتحريكواهانتمذهبی
اجيروياتحريكمیشوندوندانستهآببه

آسيابدشمنمیريزند.
7- فقدان واليت مــداری:برخیافراد
موجهبــاانگيــزهمذهبیوبــدونتوجه
ويااعتقــادبهواليتفقيهتنهــاباتكيهبر
برداشــتهایفردیخويــشدائمابرطبل
اهانتوتفرقــهمیکوبند،زمــانائمه)ع(
نيزافرادیازپيروانمذاهبمختلفآتش
بهاختياروبــدونتوجهبهســيرهولیامر
هرگونههواینفسشانحكممیکردعمل
میکردندوبهتدريجعزتوعظمتجهان

اسالمازبينرفت.
8-نشــناختناقتضائــاتزمــانومكانو
مصلحتوموقعيت:کســانیدرتشخيص
شرايطومصالحعاجزوناتوانهستنددرواقع
ازقوهاجتهادمحرومنداگرچهادعاداشــته
باشــندويامراحلظاهــریآنراپيموده

باشند.
9-ســودجويیوبازارگرمیومريدپروری:
برخینيــزاهانتمذهبــیوتفرقهمذهبی
رابهانهثروتانــدوزیوپيداکردنطرفدار
ومريدمیکنند،دعوتبهســخنرانیمی

شوندوکتابهايشانبهفروشمیرسد.

  اولویت ها و الزامات اتحاد وهمگرایی اسالمی

اتحادوهمگرايیمذاهباسالمیبويژهشيعه
وسنیاززوايایمختلففرهنگیوسياسی
وفقهیقابلتوجهوبررسیمیباشد،يكی
ازمباحثثابتدرانديشهوحياتسياسی
مقاممعظمرهبری،تقويتبيداریمسلمانان
وتحكيمارتباطووحدتميانآنهاوبرطرف

ســاختناختالفهاوعواملوانگيزههای
تفرقهبودهاست.برخیازمهمتريناولويت

هاوالزاماتکليدیعبارتنداز:
1-واقعنگریوواقعبينی:پذيرشمذاهب
وفرقههابهعنوانيكواقعيتانكارناپذير

2-همافزايیظرفيــتهایمذاهبوفرقه
هایاســالمی:تالشدرجهــتوحدتو
همگرايیوهمافزايیظرفيتهایمذاهب
وفرقههایمسلمانانوتبديلجويبارهابه

اقيانوسیبزرگ.
3-تعريفصحيحدوستودشمنوخودی
وغيرخودی:هرمذهــبوفرقهایکهدر
ميانمسلمانانوجوددارد،دوستوخودی

تحلیل رویدادها
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هستندوبايددربرابراستكبارجهانیصف
بندیکنندالبتهبرخیازرویجهلوغفلت
ياسودجويی،عاملدشمنشوندودرنقش

ستونپنجماستكبارعملمیکنند.
4-اصولگرايیوتمرکزبرمبانیواولويتدادنبه
نقاطمشترك:اتحادوهمسويیحولمشترکات
اسالمیواصولموردوفاقمانندپرستشخدای
واحد،پيرویازقرآنکريموپيامبراسالم)ص(
واعتالیاســالموجهتگيریبهسویقبله
واحدوحفظمنافعومصالحاسالمومسلمين
اولويتاصلیاست،بطورطبيعیپرداختنبه
افتراقاتوتمرکزبراختالفات،برنامهوتوطئه
دشمنبرایفرسايشجهاناسالموتضعيف

مسلماناناست.
5-آيندهنگــریوآينــدهپژوهی:برطرف
کــردناختالفاتبــرایتحقــقآيندهای

مطلوببرایاسالمومسلمين.
6-وجوباحتراممتقابل:پرهيزازاهانتبه

اعتقاداتوباورهایديگران.
7-تقويــتســاختارهاونهادهــا:تقويت
نظامجمهوریاســالمیايرانوهمكاریو
هماهنگیمسلمانانباآنواستفادهازظرفيت
نهادهاوساختارهایاســالمیموجوددر

جهاناسالم.
8-افزايــشکارآمدینهادهایاســالمی:
افزايشکارآمدیواثرگذاریســاختارهاو
توانمندسازینهادهایاسالمیدرانديشه
سياسیامامخامنهایجايگاهويژهایدارد.

9-تكيهبرتمدنسازینويناسالمی:تالش
برایاحيایتمدناســالمیوايجادتمدن
نويناسالمیورقابتباتمدنهایمادیو

ضدبشریوخشونتبارغرب
10-عدالتخواهــیوتحققحياتطيبه
اسالمی:بندهنهضتعدالتخواهیرامطرح
کردم.اصراربرتحققعدالتاجتماعیشعار
نيست،حقيقتوهويتماست،مااگردنبال
عدالتاجتماعینباشــيم،وجــودماپوچو
بيهودهاستوجمهوریاسالمیمعنیندارد.

)83/8/6(
11-معنويتگرايیومعنويتافزايی

12-اســتقاللونفــیمظاهروابســتگیو
سلطهپذيری

13-جامعيتفكری:اســتفادهازظرفيت
فلسفهاسالمی،کالماسالمی،فقهوحقوق
اسالمی،فرهنگسياســیاسالم،سياست
اسالمی،روابطبينالمللیاسالمی،اخالق
وعرفاناســالمی،منابعمربوطبهاقتصاد

اسالمی.
14-بيداریاســالمیوالهامآنازانقالب
اســالمیايران:رهبرمعظمانقالبحرکت
اخيردرجهاناســالمرابيداریاســالمی

دانستهوآنراعاملشكستمكاتبسياسی
شرقوغربارزيابیمیکنند.ايشانتاکيد
دارند:باآغازبيداریاســالمیکهنقطهاوج
آنسربرآوردنجمهوریاسالمیدرايران
بود،اردوگاهاستعمارغربیباتهديدیبزرگ
روبروشد،شكستمكتبهایسياسیشرق
وغربوغلطدرآمدنوفروريختنارزشهايی
کهاستعمارگران،آنراتنهاراهخوشبختی
بشــريتوانمودمیکردنــد،خودآگاهی
اســالمیرادرميــانتودههایمســلمان
ريشهدارســاختوناکامیهایپیدرپی
مستكبراندرپوشــاندنوخاموشکردن
اينفروغالهی،نهالاميدرادردلملتهای
مسلمانبارورساخت.)پيامحج،85/10/8(

راهکارهای تعمیق وحدت و همگرایی

1-واليتمــداریوتبعيــتازرهنمودها
وتدابيرولیامرمسلمين

2-تشكيلجبههاســالمیدربرابرجبهه
متحدضداسالمی)مثلثامريكا،انگليس،

رژيمصهيونيستی(
3-همگرايیوهمراســتايیحــولمحور
مشترکاتدينی)توحيد،قرآن،پيامبراسالم،
گسترشاســالمودعوتبهاسالم،کعبهو

حج،قدسشريفوآرمانفلسطين،و...(
4-عزتطلبیاسالمیونفیذلت،استقالل

خواهیونفیوابستگیجهاناسالم
5-پرهيزازمنازعاتمذهبــیوفرقهایو
پرهيزازاهانتبهمقدساتمذاهباسالمی
6-زمينهسازیحاکميتعدلاسالمیدرجهان
7-بصيرتافزايیومعرفتافزايیوگسترش

بيداریاسالمی
8-استفادهحداکثریازظرفيتهاونهادهاو

منابعوتوانمندیهایجهاناسالم
9-برگزاریهمايشهاوکنگرههاواجالسيه

هایمشترك
10-نفــیوطردخشــونتوتروريســمو

تكفيریگری

هیچ دعایی بی استجابت نیست. استجابت به معنای 
این نیست که خواسته ی انسان حتما برآورده خواهد شد 

ممکن است برآورده بشود، ممکن است به علل و مصالح و 
موجباتی برآورده نشود اما استجابت الهی هست.

تحلیل رویدادها
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وجود معرفت امام

درآموزههايدينيودستوراتمعصومين)ع(
تأکيدفراوانيمبنيبرشناختامامومعرفت
وليخداوخليفةاهللبهدســتمارســيده
استکهحاکيازاهمّيتوجايگاهرفيعامام
معصوموجانشينپيامبراکرم)ص(ميباشد
واينمسألهدارايآثاروپيامدهايفراواني
درزندگيفرديواجتماعيمامســلمين
داردکهسرنوشــتجامعةاســالميرارقم
در زدهوجامعهرابهســويفالحوصالحـ
صورتانقيادواطاعتپذيريمحضازامام
درصورت ياشــقاوتوبدبختيـ معصومـ
عدمانقيادواطاعتپذيريازاماممعصوم)ع(
ـسوقميدهددراحاديثفراوانيبروجوب
واهميتشــناختاماممعصوم)ع(توصيه

شدهاست.
کهمابهتعداديازآنهااشارهميکنيم:

درمنابعرواييشــيعهواهلسنتدرباب
امامت،حديثيازپيامبــراکرم)ص(روايت
شدهکهچونباکلمة»منمات«آغازشدهبه
حديث»منمات...«)حديثمرگجاهلي«

شهرتيافتهاست.

اينحديثدرمنابعاهلسنت،ازشمارياز
صحابهپيامبر)ص(ودرمنابعشيعيازچند
تنازاماماهلبيت)ع(روايتشدهاستکهدر
نزدفريقين)شيعهوسّني(تواترمعنويداردو
ازاحاديثمسلّمنزدمسلمينبهشمارميرود
درايــنحديثپيامبرگرامياســالم)ص(
ميفرمايد:»منماتوهواليعرفامامهمات
متيًةجاهلّيًة؛کسيکهبميرد،درحاليکه
امامشرانميشناسد،بهمرگجاهليمرده

است«
همچنيندرحديثمعروفديگري،شناخت
خداورسولخدابهشناختامامپيوندخورده
ونتيجةعدممعرفتامام،ضاللتوگمراهي

شمردهشدهاست.

علّت وجود شناخت امام معصوم

باتوجهبهتأکيداتفراوانيکهدرموردلزوم
معرفتاماممعصــوم)ع(صورتگرفتهاين
ســئوالبهذهنخطورميکندکهاينهمه
تأکيدبرايچيستواساساًچرابايدامامرا
شناختومعرفتامامچهنقشيميتوانددر
زندگيمامسلمينايفانمايدکهمابرايجواب

ميگوييم:امامبهعنوانخليفةاهللکهتجلّي
جاللوجمالخداوندبــررويزمينبوده
وواســطةفيضخداوندبربندگانميباشد
عالوهبراينکهدارايجايگاهرفيعيدرجهان
هستيبودهودارايعاليترينجايگاهعلمي
ومعنويومراتبروحيوکماالتنفساني
ميباشد،دارايشئونمختلفيازجملهعلم
لّدني،عصمت،انتصــابازجانبحقتعالي

و...ميباشد.
کهباشــناختومعرفتاماممعصوموپي
بردنبهابعادشخصيشخيصتيوجودامامو
خصوصياتوکارکردهايفرديواجتماعي
زندگيايشان،لزوماطاعتوانقيادمحضاز
فرامينودستوراتامامفهميدهميشوداز
اينروخداوندمتعالدرقرآنکريماطاعت
ازامامراهمرديفبااطاعتازخودورسول
خودبرشمردهوواجبفرمودهاستچنانکه
ميفرمايد:»ياايهاالذينآمنوااطيعوااهللو

اطعيوالرسولواولياالمرمنكم«
وامامجعفرصــادق)ع(درحديثزيبايي
چنينميفرمايــد:»...وبعدهمعرفةاالمام
الذيبهيأتّمبنعتهوصفتهواسمهفيحال

با توجه به جايگاه بي بديل امامت در نظام اجتماعي مسلمين، نقش و کارکرد فردي و اجتماعي ايشان در هدايت  حجت االسالم
انسان ها به سوي کماالت روحي و معنوي و هم چنين برخورداري از درجة عصمت و علم لّدني و انتصاب از جانب حجت ا... رجبی 

خداوند و ساير صفات و ويژگي هاي منحصربه فردي که در وجود امام معصوم)ع( متبلور گرديده، معرفت و شناخت امام، اّوال داراي 
اهميت فراواني در نظام معرفتي و اعتقادي شيعه داشته و ثانياً بعد از دست يابي به معرفت امام وجوب انقياد و سر سپردگي و تعّبد 
محض و تسليم پذيري بي چون و چرا را در نظام عقيدتي شيعه، امري اجتناب ناپذير،  نموده است به طوري که اطاعت از امام، اطاعت از 
رسول خدا و اطااطاعت از خدا شمرده شده و واجب گرديده اســت. با نگاهي به زندگي دو امام معصوم)ع( )امام مجتبي)ع( و امام 
زمان)عج(( دو رويکرد متفاوت را در ميان ياران و اصحاب اين  دو امام بزرگوار مشاهده مي نمائيم که نشانگر سطح معرفت و ايمان افراد 

مي باشد که اين رويکردها نقش بسيار زيادي در تعيين سرنوشت و پيروزي يا شکست انقالب ايفاء مي نمايد.
ما در اين نوشتار به تبيين وجوب اطاعت از خليفة اهلل و هم چنين صفات و خصوصيات بارزي که مي تواند در پيروزي يک مکتب، تأثير 

غيرقابل اجتنابي داشته باشد با مقايسه دو جريان متفاوت پرداخته ايم.

وجوب اطاعت از خلیفه اهلل با برداشت هایي از 
زندگاني امام حسن مجتبي و امام عصر)عج(

تحلیل رویدادها
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العسرواليسروأدنيمعرفةاالماِمأنّهِعدُل
ووارثهوأنطاَعتَُه إاّلَدَرَجَةالنبّوةـ النبيـ
طاعةاللوطاَعُةرسولالل)ص(والتسليم
لهفيكّلامٍراليهواألخذبقِولِه...«»...بعد
ازمعرفترسولخدا)ص(.شناختامامي
اســتکهبهاواقتداميشودواينشناخت،
شناساييصفتوخصوصيتواسماو،چه
درحالسختيوچهدرحالراحتي،است.
کمترينحّدمعرفتامامآناستکهايشان
همرديفپيامبر)ص(،بهجزءمرتبةنبّوت،و
وارثاويند؛اطاعتازايشان،اطاعتازخداو
اطاعتازرسولخدا)ص(استواينکهبايد
درهرمسئلهايدربرابرشانتسليمبودو
رجوعآناموررابهايشاندانست؛وبايدبه

فرمودههايشانعملکردو...«
ازمطالبارائهشدهنتيجهميگيريمکه
اّوالًمعرفتامامبرمســلمينضروريو
واجبميباشدوثانياًثمرةاينمعرفت
وشناخت،وجوباطاعتوفرمانبرداري
محضازاماممعصوم)ع(ميباشــدچرا
کهامــاممعصومخليفهوجانشــين

پيامبــر)ص(بودهوتمامشــئون
پيامبربهجزدريافتوابالغوحيرا

داراميباشدوتماماوامرونواهيايشان
نشــأتگرفتهازاوامرونواهيخداوند
متعالونبيمكّرماســالمميباشداز
اينروتمامبرنامههاودستوراتايشان
ازرويحكمــتومصلحــتبودهو
قولوفعلوتقريرايشان،برايتمام
مسلمينحّجتميباشدوتخلّفاز
دستوراتايشان،حرامبودهوباعث
ضاللتوگمراهيمسلمينخواهد

شد.
بانگاهيبهزندگيپرفرازونشيب
وسراسرعبرتانگيزامامحسن
مجتبي)ع(،متأســفانهبهاين
مسألهپيميبريمکهعموممردم
وحّتيخواصيارانايشان،در

اطاعتپذيريانقيادومحضازحضرتايشان
دچارترديدشــدهودربسياريازمسائلاز
جملهتصميمسرنوشتسازامامدررابطهبا
صلحبامعاويهطفرهرفتهوبهامامخردهگيري
نمودندوحّتيکاربهجاييکشــيدهشده
يكيازياراناماممجتبي)ع(بهنامســفيان
بنابيليليميگويــد:پسازماجرايصلح
بهنزدامامحســن)ع(کهدرجلويخانهاي
نشستهبودوجمعياطرافاوبودندرفتهو
بهآنحضرتگفتم:»الّسالمعليكيامذّل
المؤمنين«سالمبرتوايکسيکهمؤمنان

راخواروزبونکردي!؟(
مواردمتعــدديازنافرمانيوجســارت

شيعياننسبتبهساحتمقّدسامامحسن
مجتبي)ع(درتاريخپربرکتايشانبهچشم
ميآيدکهاّوالًحاکيازمظلوميتايشــانو
ثانياًعدممعرفتمردمنسبتبهشئونامامت
وواليتميباشدودرحديثديگريچنين
ميخوانيمکهحــالٌلحالٌلوأنالذيقلَت
حراٌمحرام«قسمبهخدااگراناريراازوسط
بشــكافيوآنرادونصفنماييوبفرمايي
نصفشحاللونصفشحراماستمنهم
شــهادتميدهمکهآنراکهحاللکردي
حاللوآنراکهحرامنموديحراماست.اين
روحانقيادوسرسپردنبهدستورامامدرمورد
جريانمعروفهارونمّكينيزبهوضوحديده
ميشودوهمچنينصحنههايدرخشاني
ازفرمانپذيريوتعبــدمحضدربرابراوامر
امام،درزندگياصحاباميرالمؤمنين)ع(و
همچنينحضرتسيدالشهداء)ع(بهچشم
ميخوردکهمابهخاطردوريازاطالهکالم

ازذکرآنخودداريمينمائيم.
وليهمانطورکهبيانشددرزندگانيامام
حسن)ع(،متأسفانهشيعيانوطرفداران
حضرتبنابــرداليلمختلفازجمله
عدممعرفتاماموعدمانقيادمحضاز
ايشانوپراکندگيعقيدهووجودحزبها
وباندهايمختلفالعقيده،نااميديازبه
دستآوردنغنايمودلبستگيآنهابه
دنيا،تبليغاتسوءواشــاعةاکاذيباز
طرفدشمن،نيرنگبازيوحيلهگري
دشمنغّدار،ازحمايتواطاعتازامام
زمانشاندستکشيدهوتسليمارادة
دشمنشدندکهنتيجةآنهمبهقدرت
رسيدنمعاويةبنابيسفيانوتأسيس
سلسلهبنيامّيهبودکهآنهمهفجايع
رادرجهاناســالمبهبارآوردوامام
حسندرمقابلاينعواملچارهاي
بنابرتعبير غيرازنرمشقهرمانانهـ
وصلحبامعاويه مقاممعظمرهبريـ
نداشتتااّوالًجلويخونريزيبيثمر

ذکر یعنی خود را در برابر خدا 
یافتن، به او گوش سپردن و به او 

دل دادن.
تحلیل رویدادها
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مسلمينرابگيردوثانياًمكروفريبدشمن
غّدارراخنثينمــودهوزمينهرابرايحفظ
جانشيعيانوآمادهسازيبرايقيامحضرت

سيدالشهداء)ع(فراهمنمايد.
ابوسعيدعقيصاگويد:وقتيامامحسن)ع(با
معاويهمصالحهکرد،مردمبهنزداوآمدندو
بعضيازآنهاامامرابهواسطهبيعتشمورد
ســرزنشقراردارند،امام)ع(فرمود:وايبر
شــما،چهميدانيدکهچهکــردم؟بهخدا
سوگنداينعملبرايشيعيانمازآنچهکه
آفتاببرآنبتابدوغروبکندبهتراســت،
آيانميدانيدکهمناماممفترضالطاعةبه
شماهستموبهنّصرسولخدا)ص(يكياز
سرورانجوانانبهشتم؟گفتند:آري،فرمود:
آيــاميدانيدکهوقتيخضر)ع(کشــتيرا
ســوراخکردوديواررابپاداشتوآنجوان
راکشــت،ايناعمالموجبخشمموسي
بنعمرانگرديدچونحكمتآنهابروي
پوشيدهبوداّماآناعمالنزدخدايتعاليعين
حكمتوصواببود؟آياميدانيدکههيچيك
ازماائّمهنيســتجزآنکهبيعتسرکش
زمانشبرگردناوستمگرقائميکهروحاهلل
عيسيبنمريمپشتسراونمازميخوانَد؟
خداوندوالدتاورامخفيميسازدوشخص
اونهانميشودتاآنگاهکهخروجکندبيعت

احديبرگردناونباشدو...«
دراينروايتشــريف،امــامضمنواجب
االطاعةخواندنخودبهعنواناماموخليفة
رسولخدابااشارهبهحكمتآميزبودنتمام
افعالانبياءواولياءازجملهاقداماتعجيب
حضرتخضردرسوراخکردنکشتيوبرپا
نگهداشــتنديواروقتلغالم،صلحخودبا
معاويهرابهصالحجامعةاســالميدانسته
وآنراسراســرحكمتميداندکهمردماز
دركآنعاجزوناتواننــدويكيازوظايف
مهموحياتيشيعيانوپيرواناهلبيت)ع(
اطاعتمحضوانقيادکاملدربرابردستورات
ائمه)ع(ميباشــدهرچنــدازدركعللو

حكمتبسياريازدســتوراتايشانناتوان
باشند.ومادرتاريخزندگيپرافتخارتعدادي
ازاصحابائّمه)ع(بهموارددرخشانيازروح
تســليمپذيريوانقياددربرابررهبرجامعة
اسالميبرخوردمينمائيمازجملهدرروايتي
ميخوانيمکهابنابييعغورکهيكيازيارانو
اصحابنزديكامامصادق)ع(ومواردتعريف
وتمجيدايشــاندردورانحياتومماتش
بودهروزيبهامامصادق)ع(عرضهميدارد:
»واهللفلقَترّمانًةبنصفينوقلَتهذاحراٌمو

هذاحالٌللََشِهْدُتأّنالّذيُقلَت؛
همانطورکهخودايشانبيانميفرمايد:»...
وقدصالَْحُتُهورأيــُتأنِحقَنالّدماءِخيٌرمن
سفكهاولَْمأردبذلكإاّلصالحكموبقائكم...«
)ومنبامعاويهمصالحهکردمچراکهحفظخون
مسلمينرابهترازريختهشدنشديدموارادهي
ازاينکاربهغيرازصالحوبقاءشمانداشتم...«

باتوجهبهابعادگستردهقيامحضرتمهدي
وجهانيبــودنحكومتحضرتباتوجهبه
آياتورواياتمتعّددوحساسيتاينقضّيه
وجودروحيةتسليمپذيريوانقيادمحضدر
برابردستوراتامامزمان)عج(درميانياران
وشيعياناهميتبيشتريمييابدچراکه
بدونتعبدوواليتپذيريمحض،تشكيل
حكومتالهيآنهمهدرسطحجهانيدور
ازذهنبهنظرميرسدواگربهجايهمراهي
وهمدليومحورقراردادنارادةامامدرهم
امور،اختالفوتفرقهوخودمحوريبعضي
افراد.حاکمگردد،پيروزينهاييحقعليه
باطلبــههيچوجهمحقــقنخواهدگرديد
همانطوريکهاينامورباعثشكستلشكر
امامعلي)ع(درجنگصفينوامامحســن

مجتبي)ع(درجنگبامعاويهگرديد.
اينمسألهزمانياهميتمييابدکهمابدانيم
درجرياننبردنهاييامامزمان)عج(بالشكريان
کفروضاللبرايتشــكيلحكومتجهاني
اســالموبرقراريعدالتفراگير،مشــكالت
داخليوخارجيفراوانيدامنگيرمسلمين

وشــخصامامزمان)عج(خواهدشــدکهاز
جملهآنميتوانبهخروجســفيانيودّجال
واختالفبنيعباسوجنگهايپيدرپييا
مخالفينرانامبرد.حتيدربعضيازروايات
مسائلغيرعاديديگرينيزاتفاقميافتدکه
باعثمشتبهشدنحقوباطلگرديدهوباعث
ايجاددودليوتزلزلدرانتخابراهحقخواهد

گرديدکهبهسهنمونهاشارهميشود.
جوانبودنحضرتبهطوريکهدرروايتي
چنينميخوانيم:»وإنمناعظمالبلّيةأن
يخرجاليهمصاحبهمشــاباًوهميحسبونه
شــيخاًکبيراً؛ازبزرگترينآزمايشهااين
استکهامامزمانشانظهورميکنددرسن
جوانيدرحاليکــهآنهاگمانميکردند،

ايشانپيرمردکهنسالياست.
2.وجــودنداهايگمراهکنندةشــيطاني،
کهدرروايتيچنينواردشــدهاســتکه
»...قلُتوکيفيكونالنــداء؟قال:ينادي
مناٍدمنالّســماءاّولالنهاريسمعهکُلقوٍم
وشيعته بألِْســَنتهم:أالإّنالحّقفيعلٍيّ
ثميناديابليسفيآخرالّنهارمناالرض
أالإّنالحقفيعثمانوشيعتهفعندذلك
يرتابالمبطلون؛ابوحمزةثماليازکيفيت
نداءآسمانيامامصادق)ع(سئوالميکند
کيفيتنداءآســمانيچگونهاستوايشان
درجوابميفرمايند:منادييازآسماندر
اّولروزنداميدهدبهطوريکههمةمردم
آنراميشنوند؛آگاهباشــيدحقباعليو
شيعيانشميباشدوپسازآندرآخرروز
همشــيطاننداميکندکهآگاهباشيدکه
حقباعثمانوشــيعيانشميباشدکهدر
اينهنگامشكکنندگانبهشكميافتند.

3.خصوصياتعجيبوغيرعاّديبعضياز
دشمناناصليامامزمانازجملهدّجالکه
درمصادراهلسنتبرايدجالصفاتيذکر

شدهاستازقبيل:
1.ادعايربوبيت
2.عمرطوالني

تحلیل رویدادها
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3.همراهداشتنآبوآتش
4.بيناکردنکوروشفادادنمرض

5.زندهکردنمرده
6.همراهداشتننهريازآبوآتش

7.برآوردهشدنخواستههايش
و....

کهامكاندارداينخصوصيات،معانيرمزگونه
داشــتهباشــندهمانگونهکهشهيدصدر
مينويسد:»دجالرمزياستازاوجتمّدن
وتكنيكغربکهبااسالمومبانيآنستيز
داردو...«بههرحالآنچهکهمهماستاينکه
اينمسائلچهمعنايحقيقيداشتهباشندو
چهمعانيرمزگونهداشتهباشندباعثمشتبه
شدنحقوباطلشدهوشناختآنرامشكل
خواهدساختکهنيازبهايمانياستوار،قلبي
راســخ.قّوتعقلوانديشه،شجاعتفراوان
که معرفتامامواطاعتمحضازايشانداردـ
متأسفانهيارانامامحسنمجتبيفاقدچنين
ومابهتعداديازاينروايات روحياتيبودندـ

متعّدداشارهمينماييم.

خصوصيات و ويژگي هاي ياران امام 

زمان)عج(

1. اتحاد و همدلي: امامعلي)ع(ميفرمايد:
»قلوبهممجتمعٌه«ياوران
مهدي)ع(دلهاييمتّحد
دارندوامامصــادق)ع(در
توصيــفيــارانحضرت
ميفرمايــد:»إناصحاب
القائم)ع(يلقيبعضاًکانهم
بنواٍبواٍم؛اصحابقائم)ع(
بهگونهايباهممعاشــرت
ميکنند،ماننداينکهازيك

پدرومادرهستند....«
2. شجاعت: ايشــاندر
حديثديگريشــجاعت
اصحابامــامزمانراچنين

بيانميکنــدکه:کلّهمليــوٌثقدخرجوامن
غاباتهملوانّهمهّمــوابازالةالجبالالزالوهاعن
تواضعها؛همهشيرانيکهازبيشههاخارجشدهاند

واگرارادهکنندکوههاراازجابرميکنند.«

3. اطاعت پذيري و انقياد: امامصادق)ع(
ميفرمايد:»هماطوعمنامٍةلسّيدها:اطاعت
آنانازامام،ازفرمانبرداريکنيز
دربرابرمواليشــانبيشتر
استودرروايتيديگرچنين
بيانشدهاست:»...مجّدون
فيطاعتــه؛دراطاعتاز
امامشــانازهيچکوششي

فروگذارينميکنند«
4. محّبت و واليت پذيري
امامصادق)ع(درمعرفياين
ويژگيچنينميفرمايند:
»يتمّســحونبسرجاالمام
يطلبونبذلــكالبرکة؛به
عنوانتبركبرزيناســب
امامتبركميجويند.ودرروايتيديگرچنين
بيانميفرمايدکه:يَُحفُّونَُهبهويَُقونَُهبأنفسهم
فيالحروبويْكُفونَهمايريدفيهم؛درميدان
رزمآناناورادرميانميگيرندودرجنگها

باجانخود،ازايشانمحافظتميکنند.«

ذکر، همنشینی با محبوب است. این، 
برای اولیاست. لذت ذکر برای آنها لذت 

همنشینی است. 

با نگاهي به زندگي پرفرازو نشیب 
و سراسر عبرت انگیز امام حسن 
مجتبي)ع(، متأسفانه به این 
مسأله پي مي بریم که عموم مردم 
و حّتي خواص یاران ایشان، در 
اطاعت پذیري انقیاد و محض از 
حضرت ایشان دچار تردید شده

تحلیل رویدادها

. احمد بن حنبل، مسند، ج13، ص188 و طبراني، المعجم الکبير، ج19، ص388؛ متقي هندي، 
کنزالعّمال، ج1، ص103، ح464 و ج6، ص65، حديث14863، ابن ابي الحديد، شرح نهج البالغه، 

ج9، 125 و... . 
 . تواتر حديث به اين معناســت که روايان يک حديث تعدادي باشند )مثالً 10 يا 20 يا 40نفر يا 
بيش تر( که با توجه به نقل اين تعدادـ  و علم به اين که همه آن ها به دروغ هم داستان نيستند 
ـ شنونده حديث به صدور آن يقين بياورد. تواتر به سه قسم است: الف( تواتر لفظي ب( تواتر 

معنوي ج( تواتر اجمالي.
و تواتر معنوي، تواتري است که همه روايان، يک حديث را با يک مضمون ولي با لفظ هاي مختلف 

   .نقل کنند: مثل شجاعت اميرالمؤمنين
  مجلســي، محمدباقر، بحاراالنوار، ج23، ص76 و کليني، محمد بن يعقوب، اصول کافي، ج1، 

ص308.
 . چنان که در دعاي شريف معرفت. به خداوند متعال عرض مي کنيم: »الّلهم عرفني نفسک فانک 
إن لم تعّرفني نفسک لم اعرف نبّيک. الّلهم عرفني رسولک فانک إن لم تعّرفني رسولک لم اعرف 
حجّتک، الّلهم عّرفني حجتک فانک إن لم تعّرفني حجّتک ظلت عن ديني )کليني، اصول کافي، 

ج1، ص371، ح2(
. نساء، آيه59. 

 . مجلسي، محمدباقر، بحاراالنوار، ج36، ص407. 
. زندگاني امام حسن مجتبي، سيد هاشم رسول محاّلتي، به نقل از ابوالفرج اصفهاني، ترجمه 

مقاتل الطالبين، صص66 و 65. 
 . علي بحراني، منار الهدي في النص علي امامة األئّمة االثني عشر، ص25. 

 . بحاراالنوار، ج47، ص123. 
. شيخ صدوق، محمد بن علي، کمال الدين و تمام النعمة، ج1، ص571.

.جرياناينواقعهعبرتآموزوحكمتآميزدرسورةمبارکةکهف،آيات65الي82ذکرشده
است.

.بحاراالنوار،ج47،ص123.
.بحاراالنوار،ج44،ص22.

.درآياتفراوانيبرپايياينحكومت:لفظ»ارض«بهکاررفتهاستکهبيانگرجهاني
بودناينقيامميباشدکهعبارتندازسورةنور/55،قصص/5،انبياء/105.

.عنالثماليقال:قلتالبيعبداهللإناباجعفرکانيقول:خروجالسفياني،من
المحتوم،والنداءمنالمحتوموطلوعالمشسمنالمغربمنالمحتومواشياءکان
يقولهامنالمحتوم،فقالابوعبداهلل:واختالفبنيفالنمنالمحتوموقتلالنفس

الذکيهمنالمحتوموخروجالقائممنالمحتوم.
.مجلسي،بحاراالنوار،ج52،ص287.
.مجلسي،بحاراالنوار،ج52،ص289.

.سننابنماجه،ج2،ص1360.
.صحيحمسلم،ج8،ص205.
.صحيحبخاري،ج8،ص103.

.مسنداحمد،ج5،ص13.
.معجمالكبير،ج2،ص56.

.صحيحمسلم،ج8،ص197.
.رضواني،علياصغر،موعودشناسيوپاسخبهشبهات،ص531.

.صدر،سيدمحمد،تاريخمابعدالظهور،ص141.
.کاملسليمان،يومالخالص،جلد1،ص285.

.همان،ص289.
.همان،ج1،ص272.

.مجلسي،بحاراالنوار،ج52،ص308.
.ابنشهرآشوب،المناقب،ج4،ص94ويومالخالص،ج1،ص271.

.مجلسي،بحاراالنوار،ج52،ص308.
.همانويومالخالص،ج1،ص285.
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محور اول : رضورت و نياز بحث از شاخصه 

هاي سياست در دو رويكرد علوي و اموي:

بامشّخصشدنشاخصههايسياستدر
رويكردعلويوامويبســياريازسئواالت

پاســخدادهميشــودمثلاينكهچراامام
عليعليهالّسالم25ســالسكوتفرمود
وبهزوروشمشــيرمتوّسلنشدند؟واينكه
چراامامحسنعليهالّســالمبامعاويهصلح

نمود؟ويااينكهچراامامحسينعليهالّسالم
قيامنمودند؟وچرابهســمتکوفهحرکت
کردهوکوفهرابهعنوانمرکزحكومتخود

برگزيدند؟

چكيده:

در اين نوشتار پس از بيان معناي لغوي سياست، شاخصه هاي سياست علوي و اموي در محورهاي؛
-  مبناي طرفين در سياست 

- وظايف سائس از ديد طرفين 
- هدف و روش آنها در سياست و حکومت 

بيان مي گردد. در رويکرد علوي مبناي سياست الهي است در مقابل، امويان مبناي سياست را وراثت معّرفي مي نمايند. همچنين، رويکرد 
علوي وظيفه سائس را صداقت، مدارا با مردم و احترام به آنها مي داند،بر خالف رويکرد اموي که با سرکوب کردن مردم، حکومت و حاکمّيت 
را پيش مي برد. نگاه علويان به حکومت ابزاري بوده و آن را براي خدمت به خلق و اجراي عدالت مي پسندند ولي امويان نفس حکومت 
براي آنها موضوعّيت داشته و خواهان آن هستند. نسبت به روش حکومت بيان اين است که علويان حکومت را تحميلي ندانسته و مردم 
با اختيار خود حاکم را مي پسندند در حالي که  ديدگاه اموي، به هر قيمتي و لو با خدعه و نيرنگ حکومت بر مردم را الزم مي داند.                        

واژگان كليدي: سياست،حکومت، سائس، اموي، علوي،شاخصه

بخش اولشاخصه هاي سیاست علوي و اموي

  به کوشش؛ 
عبدالرضا حسناتي 
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همچنينميتواندراينزمانسياستعلوي
وامويراتشخيصدادوفهميدهرحكومتی
رابهصرفادعایخودشنمیتوانمطلوب
دينوعلويدانست.شاخصههاييکهارائه

ميشودميتواندمالكخوبيبراي
تشــخيصمصداقحكومتعلويواموي
درعصرحاضرباشدچراکههرحكومتيرا
نميتوانموردتأييدپيامبردانســتچونبا
تغييرافرادظالمبدوناينکهمحتواعوض
شودحكومتوســبكحكومتعوضنمي

شود.

 محور دوم: شاخصه هاي سياست علوي:

 مبناي سياست: سياستمبنايالهيدارد:
حضرتاميرعليهالّسالمميفرمايد:»خدايا
مننخستينکسیهستمکهبهتورویآورد،
ودعوتتوراشــنيدواجابتکرد،درنماز،
کسیازمنجزرســولخداصلّیاهلّلعليهو
آلهوسلّمپيشینگرفت،هماناشمادانستيد
کهسزاوارنيســتبخيلبرناموسوجانو
غنيمتهاواحكاممسلمين،واليتورهبری
يابد،وامامتمسلمينراعهدهدارشود،تادر
اموالآنهاحريصگــردد،وناداننيزلياقت
رهبرینداردتابانادانیخودمسلمانانرابه
گمراهیکشاند،وستمكارنيزنمیتواندرهبر
مردمباشــد،کهباستمحقمردمراغصبو
عطاهایآنانراقطعکند،ونهکســیکهدر
تقسيمبيتالمالعدالتنداردزيرادراموال
وثروتآنانحيــفوميلمیکندوگروهی
رابرگروهــیمقّدممیدارد،ورشــوهخوار
درقضاوتنمیتواندامامباشدزيراکهبرای
داوریبارشوهگرفتنحقوقمردمراپايمال،
وحقرابهصاحبانآننمیرساند،وآنکس
کهسّنتپيامبرصلّیاهلّلعليهوآلهوسلّمرا
ضايعمیکندلياقترهبرینداردزيراکهاّمت

اسالمیرابههالکتمیکشاند.«
 هدف از حکومت و سياســت: برقراري
عدالتوخدمتبهمردم)حكومتابزاراست

نههدف(
»خداياتومیدانیکهجنــگودرگيریما
برایبهدستآوردنقدرتوحكومتودنياو
ثروتنبود،بلكهمیخواستيمنشانههایحق
ودينتورابهجايــگاهخويشبازگردانيم،و
درســرزمينهایتواصالحراظاهرکنيم،تا
بندگانستمديدهاتدرأمنوأمانزندگی
کنند،وقوانينومقرّراتفراموششدهتوبار

ديگراجراءگردد.«
موالفرمود:»جمالالسياسةالعدلفىاالمرة
والعفومعالقدرةزيبايیسياستعدالتدر
حكمرانیوگذشتازموضعقدرتاست«

حكومتدرنگاهعلویذاتاًارزشنداردوتنها
وسيلهاياســتتاحقوعدالترادرميان
جامعهتحققبخشد.وقتيابنعباسخدمت

امامرسيدوحضرتمشغول
پينهزدنبهکفشخودبودند.
آنحضرتازاوپرســيدند:
قيمتاينکفشچقدراست؟
گفت:بهايیندارد.فرمود:به
خداسوگندهمينکفشبی
ارزشنزدمنازحكومتبر
شــمامحبوبتراستمگر
اينكهحقیراباآنبرپادارم

ياباطلیرادفعکنم»واهلللهیاحّبالیمن
امرتكمااّلاناقيمحقاًاوادفعباطاًل«

حضرتدردورانخالفــتخودتحتهيچ
شرايطیحاضرنيســتظلمیبرمردمروا
داشتهشودلذافرمود:ســوگندبهخدااگر
تمامشــبرابررویخارهابهسربرمويابا
غلوزنجيربهاينسووآنسوکشيدهشوم
خوشتراستازاينکهخداوپيامبرشرادر
روزقيامتدرحالیمالقاتکنمکهبهبعضی
ازبندگانســتموچيزیازاموالعمومیرا
غصبکردهباشــم.بهخداسوگنداگرهفت

اقليمراباآنچهدرزيرآسمانهاستبه
منبدهندتاخدارانافرمانیکنمکهپوست
جــویراازمورچهاینــاروابگيرم،چنين

نخواهمکرد.
علیعليهالسالممیفرمايد:منبارهاازپيامبر
شنيدمکهمیفرمودهرگزامتیراپاكومنزه
ندانيدکهدرآنامت-بیآنكهبترســد-و
بدونلكنتزبانحقناتوانراازتواناستاند
فانیســمعترســولاهللصلواتاهللعليه
يقولفیغيرموطن:لنتقدسامةاليؤخذ

للضعيففيهاحقهمنالقویغيرمتتعتع
حضرتدرحكمت427نهــجالبالغهمي

فرمايد:»العدلسائسعاّم«
»نجاشی«يكیازســرايندگانوشعرایبه
نامعصرامامعليهالســالمبودوپيوســتهبا
شعرخودعلیعليهالسالمراياریمیکرد
وبهسرودهایشامياندرانتقادازعلیعليه
السالمپاســخمیگفت.حماسههایاودر
پيشرفتسپاهاماممؤثربود،
ولیمتأسفانهروزیآلودهبه
گناهشدولببهشرابزدو
گناهاوپيشعلیعليهالسالم
ثابتشــد.علیبدوناينكه
مقاموموقعيتاورادرنظر
گيردحّدشراببراوجاری

ساخت.
اجرایحدبرقبيلهشــاعر،
گرانآمدويكیازبزرگانآنانبهنامطارقبر
علیعليهالسالمواردشدوچنينگفت:علی!
بااجرایحدبرشاعرقبيلهما،نجاشی،سينه
مارامجروحساختیوتفرقهدرميانماپديد
آوردی.مارابرپيمودنراهیوادارکردیکه
میدانيمپايانآنآتشاست.)يعنیجدايی

ازتووپيوستنبهمعاويه(
اميرمؤمنانعليهالسالمدرپاسخاو،مسأله

قانونگرايیرايادآورشدوچنينگفت:
وانهالكبيرهاالعلیالخاشعينيااخابنینهد،
وهلهواالرجلمنالمسلمينانتهكحرمه
منحرماهللفاقمناعليهحّداًکانکفارته،ان
اهللتعالیيقول:»اليجرمنكمشنئانقومعلی

االتعدلوااعدلواهواقربللتقوی.«

گاهی هم دعا حاجت خواستن نیست، 
فقط انس با خداست.

حضرت در دوران خالفت 
خود تحت هیچ شرایطی 
حاضر نیست ظلمی بر مردم 

روا داشته شود

بخش اول
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اجرایحدودالهیبرغيرخاشعانوخاضعان
ســنگيناســت،ایبرادربنینهد،نجاشی
فردیاستازمسلمانانکهپردهحرمتها
پارهکرد،حدرابراواجراکرديمکهشــايد
کفارهگناهاناوباشد،وقرآنبهمامیگويد:
دشمنیگروهینبايدسببشودکهعدالت
نكنيد،عدالتکنيدآنبهتقوانزديكتراست.
حضرتدرنامهخودبهمالكاشــترچنين

مينويسد:
َو اأْلُُموِرإِلَْيَكأَْوَسُطَهافِيالَْحقِّ »َولْيَُكْنأََحبَّ

ِعيَِّة« َهافِيالَْعْدِلَوأَْجَمُعَهالِِرَضاالرَّ أََعمُّ
»بايدمحبوبترينکارهانزدتواموریباشند،
کهوحقباعدالتموافقتروبارضايتتوده

مردمهماهنگتراست«
درراســتايعدالتوبرايبرقراريعدالت
حضرتفرديشايستهساالربودوحكومت
حضرتبراساسشايســتگيبود.امامعلي
عليهالّسالمپيوستهمیکوشيدافرادنااليق
راازکارهایکليدیبــردارد،وافرادايمنو

مخلصرارویکاربياورد.
يكچنينشيوهایبرسياستمدارانآنروز،
هرچندهمبهعلیعليهالسالماخالصمی
ورزيدند،سنگينبود.آنانگفتندآنگاهکهبر
امورکشورمسلطشدی،همگانرابرکنارکن.
امامفرمود:اينپيشــنهادشمانوعیمكرو
حيلهوخدعهاســتمنازاينراهواردنمی

شوم.
پساززمامداریعلیعليهالسالممعاويهاز
بيعتباايشــانخودداریکردوبهامامپيام
فرستادکهاگرویموقعيتاورانسبتبهشام
واطرافآنتثبيتکند،آنگاهباحضرتعليه

السالمبيعتخواهدکرد.
مغيرهبنشعبهازاينپيامآگاهشدوازطريق
صدقوصفا،تثبيتمعاويهراپيشنهادکرد،و
گفت:ایاميرمؤمنانتومعاويهرامیشناسی.
خلفایپيشين،حكومتشامراازآنویقرار
دادند،توهمچنينکن.ازهمينراهواردشو،

آنگاهکهبهقدرترسيدیاوراعزلکن.

امامعليهالسالمبهاصولسياسیمردانالهی
اشــارهکردوگفت:مغيره!آياتوضمانتمی
کنیکهمنازلحظهتثبيتتاروزیکهاورا
خلعکنمزندهبمانمگفت:نه،اماماينآيهرا

تالوتکرد:
»وماکنتمتخذالمضلينعضداً«.

منهرگزگمراهانراهمكارخودنمیگيرم.
کسانیکهحكومتبرایآنانهدفاستنه
وسيله،همانراهرابرمیگزينندکهمغيره
پيشــنهادکردولیامامعليهالسالموامثال
ايشــانکهحكومتبرایآنانوسيلهاجرای
حقاســتراهدومرابرمیگزينند.هرچند
عزلمعاويهدشواریهايیمانندجنگصفين
پديدآورد،اماايندشــواریهــا،درمقابل

رضايتخداچندانمهمنيست.
حضرتميفرمايدافراديشايســتهاندکه
عيبجونباشند:َولْيَُكْنأَبَْعَدَرِعيَّتَِكِمْنَكَو

أَْشنََأُهْمِعْنَدَكأَْطَلبُُهْملَِمَعايِِبالنَّاِس
درموردانتخابوزيــرحضرتبهمالكمي

فرمايد:
ْشَراِرَوِزيراً ُوَزَرائَِكَمْنَكاَنقَْبَلَكلِْلَ »َشرُّ
لََكبَِطانًَة َوَمْنَشِرَكُهْمفِياْلثَاِمفاََليَُكونَنَّ
َلَمِةَوأَنَْت َوإِْخَواُنالظَّ َُّهْمأَْعَواُناأْلَثََمــةِ فَِإن
ْنلَُهِمْثُلآَرائِِهْمَو َواِجٌدِمْنُهْمَخْيَرالَْخَلِفِممَّ
نََفاِذِهْمَولَْيَسَعَلْيِهِمْثُلآَصاِرِهْمَوأَْوَزاِرِهْم
ْنلَْميَُعاِوْنَظالِمًاَعَلىُظْلِمِهَواَل َوآثَاِمِهْمِممَّ
َعَلْيَكَمئُونًَةَو آثِمًاَعَلىإِْثِمِهأُولَئَِكأََخفُّ
 أَْحَسُنلََكَمُعونًَةَوأَْحنَىَعَلْيَكَعْطفًاَوأَقَلُّ
ًةلَِخَلَواتَِك لَِغْيِرَكإِلْفًافَاتَِّخْذأُولَئَِكَخاصَّ
ِعْنَدَكأَْقَولَُهْم لْيَُكْنآثَُرُهــمْ َوَحَفاَلتَِكثُمَّ

 الَْحقِّ بُِمرِّ
اَكِرَه لََكَوأَقَلَُّهْمُمَساَعَدًةفِيَمايَُكوُنِمْنَكِممَّ
ُأِلَْولِيَائِِهَواقِعًاَذلَِكِمْنَهَواَكَحْيُثَوقََع اللَّ

بدترينوزراءکســانیهســتندکــهوزير
زمامدارانبدواشرارپيشازتوبودهاند،کسی
کهباآنگناهكاراندرکارهاشرکتداشته
نبايدجزوصاحبانسرتوباشدآنهاهمكاران
گناهكارانوبرادرانستمكارانند،درحالیکه

توبهترينجانشينراازميانمردمبجایآنها
خواهیيافت:ازکسانیکهازنظرفكرونفوذ
اجتماعیکمترازآنهانيســتند،ودرمقابل،
بارگناهانآنهارابردوشندارند،ازکســانی
هستندکهباستمگراندرستمشانهمكاری
نكردهودرگناهشريكآناننبودهاند.اينافراد
هزينهشانبرتوسبكتر،همكار-يشانباتو
بهتر،محبتشانباتوبيشتر،وانسوالفتشانبا
بيگانگانکمتراست.بنابراينآنهاراازخواص
ودوســتانخودورازدارانخويشقرارده
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اندیشه  

سپس)ازمياناينان(افرادیراکهدرگفتن
حقازهمهصريحتر،ودرمساعدتوهمراهی
نسبتبهآنچهخداوندبرایاوليايشدوست
نمیدارد،بتوکمترکمكمیکند،مقدمدار،

خواهموافقميلتوباشنديانه«
وظائفسائس:

وظيفهسائسنسبتبهخودش:سائسبايد
اّولخودشراتربيتکند:

عليعليهالّسالماولينگاموروددرسياست
الهیرا»سياستوتربيتخويش«میداند

فرمود:»منساسنفسهادركالسياسة«آن
کسکهخويشراسياستومديريتکند،

سياسترادركکردهاست
مرحوممحققخوانســاری،درتوضيحاين
جملهمیگويد:»سياسترعيت«بهمعنای
امرونهیکردنايشاناستوواداشتنايشان
درآنچهصالحايشاندرآنباشدومراداين
استکهکســیکهسياستنفسخودکند
برسدبهمرتبهایکهسياستقومخودکندو

درفرماناوباشند«
حضرتدرجاييقاعدهايکلّيبيانميدارد
کهشاملسائسوحاکمهمميشودآنجاکه
ميفرمايد:کسیکهخودراپيشوایجمعيتی
قراردهد،بايدپيشازتعليمديگرانخودرا
تعليمدهدوپيــشازتأديببازبانوگفتار،
بااعمالورفتارخويــشمردمراادبآموزد
وآنکسکهبتوانــدخودشراتعليمدهدو
خويشــتنراادبکند،ارزششزيادتراست
ازکسیکهبهمردمآموزشمیدهدوآنانرا

ادبمیکند.
وظيفهسائسنسبتبهمردم:

سائسبايدمنصفوعادلباشد:
حضرتدرنامهخودبهمالكاشــترچنين

بيانميدارد:
َو ََوأَنِْصِفالنَّاَسِمْننَْفِســكَ »أَنِْصــِفاللَّ
ًةأَْهِلَكَوَمْنلَــَكَهًوىفِيِهِمْن ِمْنَخاصَّ
تَْفَعْلتَْظِلْمَوَمْنَظَلَمِعبَاَد ََّكإاِلَّ َرِعيَّتَِكفَِإن
َُخْصَمُهُدوَنِعبَاِدهِنسبتبخداوند َِكاَناللَّ اللَّ
ونسبتبمردمازجانبخود،وازجانبافراد
خاصخاندانت،وازجانبرعايائیکهبهآنها
عالقمندی،انصافبخــرجدهکهاگرچنين
نكنیستمنمودهایوکسیکهبهبندگانخدا
ستمکند،خداوندپيشازبندگانشدشمن

اوخواهدبود.«
براساستقواوصادقانهبامردمبرخوردکند،

نهباحيلهونيرنگ:
اصولیکهامامعليهالسالمازآنپيرویمی
کردهمگیتحتپوششارزشهایاخالقی

واصولانســانیقرارداشت.اولقب»صديق
اکبر«راازپيامبردريافتکردهبود.

پيامبرگرامــیصلیاهللعليهوآلهوســلم
فرمود:علیبنابيطالبعليهالسالمنخستين
کسیاستکهبهمنايمانآورد،ونخستين
کسیاستکهدرروزرستاخيزبامندست
میدهدواو»صديقاکبر«اســتوفاروق

امت،حقوباطلراازهمجدامیسازد.
کافیاســتکهبدانيمپسازمرگخليفه
دوم،شورایشــشنفریکهاعضایآنرا
خليفهســابقتعيينکردهبود،برایتعيين
جانشينتشكيلشــدکهاعضایآنعبارت
بودنداز:علیبنابيطالبعليهالسالم،عثمان
بنعفان،عبدالرحمنبنعوف،سعدبنابی

وقاص،زبيربنعوام،طلحهبنعبيداهلل.
طلحهبهنفععبدالرحمنکناررفتندوسرانجام
ازاعضایشوراسهتنباقیماندندکههرکدام
دارایدورأیبودندوپيروزیازآنکسیبود
کهيكیازآنسهنفر،بهاوتمايلنشاندهد.در
اينهنگامعبدالرحمنروبهعلیعليهالسالمو
عثمانکردوگفت:کداميكازشماحاضراست
حقخودرابهديگریواگذارکندوبهنفعاوکنار
رود؟هردوســكوتکردندوچيزینگفتند.
عبدالرحمنادامهداد:شماراگواهمیگيرمکه
منخودازصحنهخالفتبيرونمیرومتايكی
ازشمارابرگزينم.پسروبهعلیعليهالسالم
کردوگفت:باتوبيعتمیکنمکهبرکتابخدا
وسنتپيامبرصلیاهللعليهوآلهوسلمعمل
کنیوازروششيخينپيروینمايی.علیعليه
السالمآخرينشرطاورانپذيرفتوگفت:من
بيعتتورامیپذيرم،مشروطبراينكهبهکتاب
خداوسنتپيامبرصلیاهللعلیوآلهوطبق

اجتهادوآگاهیخودعملکنم.
چــونعبدالرحمنازعلیعليهالســالم
جوابمنفیشــنيد،درخطاببهعثمان
همانســخنراتكرارکرد.عثمــانفوراً
گفت:آری،يعنیپذيرفتموخالفتبهنام

عثمانتمامشد.

ذکر یعنی یاد. یاد در مقابل غفلت است؛ غفلت از خدا، 
غفلت از وظیفه و مسئولیت
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خوانندةمحترمدردوشمارهقبلبهبعضی
ازآدابدعاخوانــیاشــارهکرديمدراين
شمارهنيزباعنايتخدایمتعالبهموضوع
دانشدعاخوانیخواهيــمپرداخت.اميد
واثقدارمماراازدعــایخيرخودمحروم

نمیفرمائيد.


مقدمه 

اصوالهرفن،هنروحرفهاینيازبهدانش
مخصوصخوددارد.وکسیکهمیخواهد
درآنحرفــهورودپيداکندمیبايســت
دانشمربوطبهآنحرفــهرافرابگيردتا
بتواندبهطورمطلوبوقابلقبولآنفنو
هنررااجرانمايد.بهعنوانمثال:اگرکسی

بخواهدقاریقرآنباشــدمیبايستهمة
قواعدمربوطبهقرائتقــرآنرابياموزدتا
بتواندقرآنرابهطورصحيحقرائتکند.

ازآنجــاکهدعاهایمأثــورگنجينههای
معارفالهیووســيلهارتبــاطورازونياز
انسانباخالقيكتاهســتند.واگرخدای
متعالبخواهدتوّجهیبهانساننمايديك
مسيرشازطريقدعاست.همانگونهکهدر

قرآنکريممیفرمايد:
ـيلَــْوالُدعاُؤُکم. ِـّ ُقــْلمايَْعَبــُؤابُِكْمَرب

)فرقان/77(
»بگو:اگردعایشمانباشد،پروردگارمهيچ

اعتنايیبهشمانمیکند.«
همچنينطبقسّنتهدايتگریرسول
گرامیاسالمصلیاهللعليهوآلهواهلبيت

عليهمالسالمبرایهروعدهوهرروزهفته
ومناسبتهایخاصدعاهایمتعّددیبه
مارسيدهاستبرايناســاسدعادربين
پيــروانمكتباهلبيتعليهمالســالماز
اهمّيتويژهایبرخورداراســت.بنابراين
اهتمامبهفراگيری»دانــشدعاخوانی«
برای»مداحان«فريضهایاجتنابناپذير
است.دراينقســمتازايننوشتاربخش
هايیاز»دانشدعاخوانی«مرورمیکنيم.

صّحتقرائت
دردعاخوانیمنظــورازصّحتقرائت
يعنیصحيحخواندنکلماتدعامیباشد.
مهّمترينبخشدعاخوانی»صّحتقرائت«
اســت.چراکهدرمتونعربیحّتیغلط
خواندنيكاِعرابمعنیکلمهياجملهرا

دانش دعاخوانی
حاج عباس حيدرزاده 

ماهنامهفرهنگيهيأترزمندگاناسالم

آموزش

بخش چهارم
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عوضمیکند.بهعنوانمثال:درزيارتنامه
معصومينعليهمالســالماِعرابضميرو
حرفندادرمذّکرومؤنّثتفاوتدارد.برای
شــخصمذّکرمیگوئيم»السالُمعليَك
َُّهااالماُمالَمظُلوم«ولیبرایشخصمؤنّث اَي
میگوئيم»السالُمعليِكاَيَُّتهاالَمظلومة«.
درايندوعبارتاينجاچندفرقديدهمی

شود:
1-ضميــردرايندوجملهبــاهمتفاوت
دارد،درمذکرضمير»َك«بكاررفتهولی
درمؤنثضمير»ِك«اســتفادهشــدهبه
اضافهکهدرجملهمؤنــث»ة«تأنيثبه
کلمهمظلوماضافهشدهيعنی»مظلومة«

بكاررفتهاست.
2-حرفندادردوجملهباهمتفاوتدارد،
درمذکر»ايّها«بكاررفتهولیدرمؤنث»

ايّتها«استفادهشدهاست.

نحوه تشخیص حرکت همزه وصل 

نكتهديگریکهدرقرائــتدعابايدبهآن
توّجهويژهداشت»نحوهتشخيصحرکت

همزهوصلدرابتداءبهکلمات«است.
همــزهوصلدرآغازهرســهنــوعکلمه

عرب)حرف-اسم-فعل(ميآيد.
1-حرف:تنهاکلمهیدارایهمزهیوصل
درقرآنوادعيهکهحرفمحسوبمیشود
همان»حرفتعريفيــاالفوالممعرفه«
است.الفدر)ال(همانهمزهیوصلاست
.حرکتاينالفدرصــورتابتدابهکلمه

هميشه»فتحه«است.
مثال:دردعــایکميلمــیخوانيم:ِمنْ
 َعَملِيَالَْقِبيِح____اَلَْقِبيِحفیُکلِّ

األْْحَواِلرؤفا____اأَلْْحَواِلرؤفا
2-اسم:همزهوصليکهبرسراسمهابيايد

درصورتابتداءمكسورخواهدبود.مثال:
َمســيُحآبْــُنَمْريََم)آِبَْن(-َمْريَــَمآبَنــَت
ِعْمراَن)آِبَْنَت(-اَبُــوِكآْمَرَء)اِْمَرَء(-ثانِــي

آثَْنْيِن)آِثَْنْيِن،آِثَْنَتْيِن(-ِمْنُهآثَْنتا)آِثَْنتا(.
3-فعل:بقيهکلماتدارايهمزهوصلدر
قرآنکريموادعيه،فعلهســتند.پساز
همزهوصلفعــل»اولينحرفمتحرك«
رانگاهميکنيــم،اگرمفتوحيامكســور
بود،همزهوصلما»مكســور«استواگر
حــرفمزبورمضمــومبود،همــزهوصل
نيز»مضموم«خواهدبــود.)درفعلهمزه

وصلمفتوحنداريم(مثال:
َِّتيتَْهِتُكالِْعَصَم نُــوبَال »اللَُّهمَاْغِفْرلِيَالذُّ
نُوَباَلَّتیتَْهِتُكالِْعَصَم« ____اِغِفرلَِیالذُّ

»يَاَربِاْرَحمَْضْعــَفبََدنِي____اِرَحم
َضعَفبََدنی«

آنُْصْرنِي____اُنُْصْرنِي« »َربِّ
درايــنمبحثباعنايتبــهمضيقههای
موجودبههمينمقداراکتفــامیکنيم،
برایاطالعاتبيشــتربهآدرسپانوشت

مراجعهفرمائيد.

ترتیل

ترتيلازريشهی»رتل«بهمعنایزيبايی
چينشوهماهنگیبهبهترينوجهاست.
واژهی»ترتيل«نيزدرلغت،بهمعنایجمع
کردن،هماهنگیونظامبخشیبهچيزی
اســت.ايننظمبخشــيدنوهماهنگی
نسبتبههرچيزیمعنايیمتناسبباخود
راخواهدداشت؛همانطورکهدندانهابا
نظمیخاصبــرایخردکردنوهضمغذا
کنارهمچيدهشــدهاند؛آياتقرآننيزبا
بهترينبيانوچينشبرایهدايتبشــر،
درکناريكديگرقــرارگرفتهاندهمچنين

دعاهایمأثورکهاززبانمعصومينعليهم
السالمبيانشدهاستگنجينههایمعارف
الهیهســتندکهبهطورآهنگينومنظم
درکناريكديگرقرارگرفتــهاندکهبهآن

»ترتيل«گفتهمیشود.
ترتيلدراصطالحقرائتدعاعبارتاست
از:خواندندعابطورمنظموشمرده،همراه
باتدبّردرمعاني،بطوريكهتماميقواعداز

جملهوقفوابتدارعايتشود.
اميرســخنعلیعليهالســالم،درپاسخ
سؤالیدرمورد،ترتيلچنينمیفرمايد:
»الترتيــل،اداءالحــروفوحفظالوقوف؛
ترتيلعبارتاستازادایصحيححروف
ورعايتمواردوقف«.اينسخنامامعلی
عليهالســالمکاملتريــنوجامعترين

تعريفبرایترتيلاست.
رعايتنظموترتيبعبارتهایدعاکهبه
ســخنديگرهمانوقفوابتدایبهموقع

استبرایخوانندةدعاالزماست.
بايدتوّجهداشــتدربعضیمــواردعدم
رعايتوقفوابتدامعنایجملهراعوضمی
کند،ودرگاهیمواردجمالتدعاسؤالی
ياتعجبیاســت،کهبايدلحــنخواننده

متناسببامفهومعبارتدعاباشد.
البتهيــادآوریيكنكتهضروریاســت،
بعضیکتابهایادعيهدارایعالمتوقف
هستند،لكنعالمتهایوقفآنهایروی
حسابومناسبنيستدراينرابطهتوصيه
میشودازکتبادعيهمعتبراستفادهشود.
درپايانايــنبخشمتذکرمیشــوم
کهاعرابوعالمــتهايیمانندعالمت
همزهیوصلقابلتايپکردننيستو
برایآشــنايیوتمرينبهقرآنمراجعه

فرماييد.

1-درخواندنعباراتعربیتجويدبهمعنایاَداءحروفازمخرجالزمنيستولی»صّحتقرائت«
ازاصولدعاخوانیاست.

2-برایآگاهیبيشترازقواعدمربوطبهقرائتمراجعهکنيدبهکتاب:حليةالقرآن،سيدمحسن
موسویبلده،)تهران،احياءکتاب،پنجاهوپنج،1389ش(

3-مصطفوی،حســن؛التحقيقفیکلماتالقرآنالكريم،)تهران،بنگاهترجمهونشــرکتاب،
1360ش(،ج4،ص46.

4-نقیپورفر،ولیاهلل؛پژوهشیپيرامونتدبردرقرآنکريم،)قم،اسوه،1371ش،اول(،ص383.
5-عالمهمجلسی،بحاراالنوار،)تهران،اسالميه،مكرر(ج64،ص323.

ماهنامهفرهنگيهيأترزمندگاناسالم

آموزش   دعا، خواندن خداست؛ حاال 
می تواند به زبان فارسی یا به 

زبان خودتان باشد.
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يــنبخش مطلــبا
پيرامونصلححديبيه
وبيعترضواناســت.
ايــنمســالهدرتاريخ
اسالمازجايگاهويژهای
برخورداراستوبهمسائلقرآني،سياسيو

کالميمربوطميشود.
تمامیآياتسورهفتحپسازصلححديبيهو
هنگاممراجعتمسلمينبهمدينهنازلشده
استوبعضيبهغلطخيالکردهاندمنظوراز
نزولاينسورهفتحمكهاست،قطعاًچنين
نيست،نزولسورهفتحبدليلصلححديبيه
استوربطيبهفتحمكهنداردلذاباتوجهبه
آياتاينسورهصددرصدمربوطبهماجرای
صلححديبيهاستومرادازفتحمبينهم
صلححديبيهاست،زيراصلححديبيهازنظر
قرآنفتحبسيارآشكاريبوده،اگرچهازنظر

مســلماناندرآنروزگارحديبيهشكست
تلقيميشدهوحتياالنهمبعضيهاصلح
حديبيهرامظهرســازشکاريوشكست
تلقيميکننداماقبلازشــروعبحثاين
مسئلهرايادآورشويمکهمسلماناندرقضيه
حديبيهبهقصدجنگبيروننرفتهبودند،

بلكهقصدشانانجامحجبود.
1400نفربدونابزاروادواتجنگيوفقط
باشمشــيردرغالفکهسالحمسافراست
رفتندواحتمالنميدادندمشــرکانمكه
بگويندخصمباپايخودبــهدامافتاد!چه
طورشــدآنهاازاينطعمهلذيذاستفاده

نكردند؟
هنگامیکهســورهفتحراقدريبيشــتر
مطالعهکنيمخيليازابهاماتدراينمورد
برطرفمیشــودکهبهاختصاربهبرخیاز

آنهااشارهميکنم.

تاریخ تحلیلی اسالم 
قسمت یازدهمصلح حدیبیه و بیعت رضوان

محمد قهرماني

درذيالقعدهسالششــمهجرتدستور
پيامبرمبنيبرآمادهشدنمسلمينبراي
خارجشــدنازمدينهورفتنبهمكهبراي
حجاعالمشد،علتايندستورچيست؟مي
گويندپيغمبراکرم)ص(خوابيميبينند
کهبهاينخوابدرخودقرآناشــارهشده
است،پيغمبردرخوابميبينندکهبهدر
خانهکعبهآمده،سرخودراتراشيدهوکليد
خانهکعبهرادردستدارد.ايشانبراساس
اينخوابخودبهمــردماعالمميکندکه
برايعمرهراهبيفتندوبهاينخوابدرآيه
27سورهفتحاشارهشدهاست:»لََقْدَصَدَق
الَْمْسِجَد لََتْدُخُلنَّ ْؤيَابِالَْحقِّ َُرُســولَُهالرُّ اهللَّ
ُآِمِنيَنُمَحلِِّقيَنُرُءوَسُكْم الَْحَراَمإِْنَشاَءاهللَّ
ِريــَناَلتََخاُفوَنَفَعلَِمَمالَــْمتَْعلَُموا َوُمَقصِّ
َفَجَعَلِمــْنُدوِنَذلَِكَفْتًحاَقِريًبا«تصديق
کرد:»البتهخداصــدقوحقيقتخواب
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منبر   مطلب اصلی دعا چیست ؟ خشوع 
در مقابل پروردگار. اصل دعا، این 

است.

در تاریخ ذکر شده است که 
پیامبر از بادیه نشین هاي 
اطراف مکه هم مي خواهند 
که آن ها را همراهي کنند تا 
به این ترتیب از خطر قریش 

کمي کاسته باشند

رسولشراآشــكارومحققساخت،همانا
بهمســجدالحرامبادلايمنواردشويد)و
بعدازانجاممناسكعمره(سرهارابتراشيد
واعمــالعمرهرابیتــرسوهراسبجای
آريدوخداآنچهراکهشــمانمیدانستيد
میدانســتوقبلازآن)کــهمكهرافتح
کنيد(فتحنزديك)حديبيهوخيبر(رامقرر

داشت«.
يكیازراههاینزولوحــيبهانبياءکهدر
قرآنهمبهايناشــارهشــدهروياوخواب
اســت،يعنيرؤيايصادقهايکهپيامبران
مــيبيننددرحكموحياســتکهتخلف
ازآنبرايشــانجايزنيستومننمونهاي
ازخودقــرآنمیآورمکــهقضيهحضرت
ابراهيم)ع(استدرسورهصافاتآيات102
بهبعدکهوقتيحضرتاســماعيلبهرشد
رســيدحضرتابراهيمبهايشانفرمودند:
»درخوابديدمدارمذبحتميکنمنظرت
چيست؟حضرتاسماعيلفرمود:ايپدر
آنچهبدانمأمورشدهايانجامبده!إنشاء
اهللمراجــزءصابرينخواهييافت«.وقتي
هردوتسليمحقشدندوحضرتابراهيم،
حضرتاســماعيلرابهخاكانداخترؤيا
محققشدومصداقخارجيخوابتحقق
يافتومفســرينگفتهاندذبحاســماعيل
درواقعذبحتعلقاتووابســتگيهاستکه
ابراهيمبهاســماعيلداشتوميگويدکه
اينوابستگيراقطعکنوابراهيمبابرداشتن
خنجروانداختناســماعيلبهخاكقصد
کشتناوراکردوبااينکارآنوابستگيرا
کشتونشاندادکهتسليمحقاستورضا

وفرمانخدامقدمبرهرامرياست.
خوابيکهپيامبرمكرماســالم)ص(ديده
استبرايشمسلماســتکهايندستورو
تكليفازجانبخداســت،لذابااطمينان
خاطراعالمميکندکهإنشاءاهللمادرزمره
عمرهگزارانخواهيمبودوبرايعمرههمراه
منبياييدوپيامبر)ص(يكپشتوانهقوي

داردکهعبارتاستازخوابيکهديدهوآن
وحياســتوتخلفناپذيرومطمئناست
کهوعدهالهيتخلفناپذيراســتوافرادي
کهمخلصوباايمانهستندوپيامبرراهم
ميشناسندحاضرميشوندباهمانسالح
مسافریمدينهراتركکنندوبهطرفمكه

راهبيفتند.
درتاريخذکرشــدهاستکهپيامبرازباديه
نشــينهاياطرافمكههــمميخواهند
کهآنهــاراهمراهيکنندتابهاينترتيب
ازخطرقريشکميکاســتهباشــند،اين
باديهنشــينهابهجزعدهقليلشاناکثراً
ازهمراهيباپيامبرخــودداريميکنند
واظهارمــيکنندکهامــوال،اوالد،اهلو
عيالمانبدونسرپرســتميمانند.درآيه

11سورهفتح»بَْلَظَننُتْمأَن
لَّنيَنَقلَِبالرَُّسوُلَوالُْمْؤِمُنوَن
إِلَیأَْهلِيِهْمأَبًَداَوُزيَِّنَذلَِك
 فِــيُقُلوبُِكــْمَوَظَننُتْمَظنَّ
ــْوِءَوُکنُتْمَقْوًمابُوًرا«به السَّ
ايناشارهشدهاستکهمي
فرمايد»باديهنشينهاکه
پيامبربهآنهــاميگويد
کههمراهيشــانکنندبه
زوديبهتواينگونهجواب
ميدهندکهتوجهبهاموال
واهلماباعثشــدهکهما
نتوانيمتوراهمراهيکنيم،

برايماازخداوندطلبمغفرتکن«،باديه
نشينهابهزباناينراميگويندوليقرآن
درآيهبعدشميفرمايداينحرفياســت
کهآنهابهزبانميگويندبلكهشماگمان
برديدکهرســولومؤمنينهرگزبهسوي
اهلشــانبازنميگردند،يعنيباديهنشين
هابرگشتنشــانبهمدينــهراغيرمحتمل
ميدانستندوميگفتندکهديگرکارشان
تماماستوطبيعياستکهقريشهمهرا
ميکَشــدويكيازاينهابرنميگردندبه

هميندليلازهمراهيمسلمانانوپيامبر
خودداريکردندوليآنهــاکههمراهي
کردنــدوعدهايازباديهنشــينهاوخود
پيامبر)ص(براســاسخوابيکهديدهکه
برايشــانمســجلبودکهخطريآنهارا

تهديدنميکند.
وعدهالهيحقاســتومســئلهبهخوبي
وخوشــيبهآخــرميرســد.درحقيقت
خوابپيغمبروحيالهیبودهکهدرقضيه
حديبيهيكمسئلهاساسياست.بههرحال
مسلماناندرذيالقعدهسالششمهجرت
بههمراه1400نفرباشــترهايقربانيراه
افتادهانــدبهطرفمكه،هــدفهمانجام
مناســكعمره،اينهاآمدندورسيدندبه
منطقه-ذيالُحليِفــه-ودرآنجاُمحرم
شــدندتااعالمکنندکهما
برايحجآمــدهايم.مكيان
وقتيباخبرميشــوندکه
مسلماناندارندنزديكمي
شــوندولولهايبينشاندر
ميگيردکهجريانچيست
واينهــابرايچــهدارند
ميآيند؟ســريعلشكري
ازمكهبيرونمــيآيدکه
بامســلمانانبجنگندودر
منطقهايبهنام»بَلَده«اردو
مــيزنندو200نفــررابه
رهبريخالدابنوليدجلو
ميفرســتندکهآنهابياينــدوازنزديك

ببينندوگزارشدهند.
مسلمانانمسيرخودراعوضميکنندکه
درگيرنشوندوبرخورديپيشنيايد،بههر
حالآنهارسيدندبهحديبيهواقعدرسه
فرســخيمكهاردوزدندومقدماتحرکت
بعديشانرافراهممیکردند،نخستکفار
قاصديرانزدپيامبر)ص(ميفرستندکه
برايچهآمدهايد؟پيغمبرميفرمايندکه
»مافقطقصدمانبهجاآوردنعمرهاست«
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واينقاصدبرميگــرددوبيانميکندکه
فقطبرايعمرهآمدهاند،مانعشاننشويد.
قريشيانبازدوپيكديگرنيزميفرستند،
بازجوابهماناستکهبرايعمرهآمدهايم
ونهقصدديگري!بينقريشياناختالفمي
افتد،عدهايميگويندبگذاريمعمرهشان
رابهجایبياورندوعــدهايميگويندکه
حتماًخدعهونقشهایدارندحتیاگربراي
عمرههمآمدهباشندامكاننداردمابهاينها
اجازهدهيمکهواردمكهوخانهکعبهشوند،

هرجورشدهمقابلشانميايستيم.
50سوارميفرستندکهاگرميتواننددور
وبرمســلمانانچرخبزنند،تعداديازآن
هارااســيربگيرندوقضيهراشكلحادي

ببخشندوشايدباگرفتناسير
وکشتنآنهاقضيهبروفق
مرادخودشــانرقمبخورد،
مسلمانانهر50نفررامي
گيرندوبعدبهدستورپيامبر
آزادشانميکنندتابدانند
کهقصدشانجنگنيست،
درغيراينصورتسوارانرا
آزادنميکردند.بابرگشت
اين50نفربرايکفارحسن
نيتمسلمانانکميآشكار
ميشودکهقصدشانجنگ
نيستپيامبراولازخليفه
دوممــيخواهدکهبرودبه

مكهوپيغامرابهمكيانبرساندکهویامتناع
ميکند،بهجايعمربهعثمانامرميکندو
اوتنهاميرود.هنگامیکهعثمانواردمكه
ميشودتاپيغامپيامبررابهمكيانابالغکند
بالفاصلهویرااسيرميکنندوخبرهمبه
پيامبر)ص(اينگونهميرســدکهعثمان
راکشــتندومكيانميخواهنددرگيريو

خونريزيايجادکنند.
پسازشايعهکشتهشــدنعثمان،بيعت

رضوانمنعقدمیشودوپيغمبرازآنعده
ايکهبااوبودنددعــوتبهبيعتميکند،
بهاينبيعت»شــجره«،»ثَُمره«وازهمه
معروفتررضوانميگويند،اينبيعتدر
زيردرختيکهبهآن»ثَُمــره«ميگويند

صورتميگيرد.
دربارههدفاينبيعتدونقلاســتيكي
اينکهتاپايجانبايســتندوحاالکهاين
هابنايجنــگدارندوقاصدماراکشــته
اندپسماهمتاپايجانايســتادگيمي
کنيمکهاگرقصدجنــگدارندماهممي
جنگيمونقلدومازجابرکهذکرکردهاست
پيامبر)ص(ازمابيعتگرفتکهفرارنكنيم
وايشــانميدانستندکهمسلماًجنگيرخ
نخواهددادوبيعتبرايجنگ
نبودبلكهبرايعدمفراربود
وجزيكنفرکــه»جدابن
قيس«نامداشــتهمهدر
اينبيعتشــرکتکردند
خداونددرســورهفتحآيه
18رضايتخودراازبيعت
کنندگاناعالمکردهاست:
َُعِنالُْمْؤِمِنيَن »لََقْدَرِضَياهللَّ
َجَرِة إِْذيَُبايُِعونََكتَْحَتالشَّ
َفَعلَِمَمافِيُقُلوبِِهــْمَفَأنَْزَل
ــِكيَنَةَعلَْيِهــْمَوأَثَابَُهْم السَّ
َفْتًحاَقِريًبا«محققاًخداوند
خشنودگرديدازمؤمنين،
آنهاييکهباتوبيعتکردنددرزيردرختو
خالصيهايآنانراخداونددانستوخداوند
همآرامشوامنيتبراينهانازلکردوبه
عنوانجزاوپاداشاينکارشانفتحنزديكي
رابرايشانمقدرکرد.پسازبيعتميگويند
کهخبررســيدکهعثمانزندهاست،کفار
عثمانرارهاکردندومسلمانانميفهمند

کهجنگیدرکارنبودهاست.
خداونددرقضيهحديبيهارادهاشبراينقرار

گرفتهکهاينعــدهراحفظکندومقدمات
يكفتحبزرگرافراهمکنــد.کفاربعداز
اختالفاتیکهبينخودشــانرخميدهد
سرانجام»سهيلابنعمرو«راميفرستند
کهبرودبامسلمانانکناربيايدوتاکيدمی
کنندکهقطعاًآنهاامســالنميتوانندبه
مكهبروندوبهمدينهبرگردند.ســهيلابن
عمروآمدنزدپيامبــر)ص(وميگويدکه
بههيچوجهامسالنميتوانيدبهمكهوارد
شويدواينجاستکهصلحمشهورحديبيه
بينپيامبروســهيلابنعمرومنعقدمي
شــود.ميگويندکهکاتــبصلححديبيه
حضرتعلي)ع(بودندوشــماراارجاعمي
دهمبهکتاب»پيامبرامي«اســتادشهيد
مطهري)ره(کهراجعبهجزيياتآنبحث
ميکنند،پيامبر)ص(ميفرمايندبنويس
»بسماهللالرحمنالرحيم«وليسهيلابن
عمروميگويدکــهالرحمانوالرحيمراما
نميشناسيموبايدبنويسيدبسمكاللهم
وحضرتهماينرامينويســندوپيامبر

پس از شایعه کشته شدن 
عثمان، بیعت رضوان منعقد 
می شود و پیغمبر از آن عده 
اي که با او بودند دعوت به 
بیعت مي کند، به این بیعت 
»شجره«، »ثَُمره« و از همه 
معروف تر رضوان مي گویند
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ميگويندکهاينصلحنامهاياســتبين
ســهيلابنعمروورســولخداکهسهيل
ميگويدکهماتورابهعنوانرســولخدا
نميشناسيموپيامبر)ص(همبهحضرت
علي)ع(ميگويندرسولخداراحذفکند
کهايشانامتناعميکندوميگويدکهخود
پيامبر)ص(آنراپــاكکنندوعدهايهم
ميگويندچونپيامبر)ص(سوادنداشتند
جايشراازعلي)ع(ميپرسندوخودشان
آنراحذفميکننــد»درمورداميبودن
ويانبودنپيامبــر)ص(همدرهمانکتاب
بحثهايياســتکهتوصيهميکنمحتماً
بخوانيــد«پسمصالحهايبيــنپيامبرو
سهيلابنعمرونوشتهميشودکهمهمترين
مفادايــنصلحنامهبهاينقراراســت:1-
جنگبهمدتدهســالبينمكهومدينه
متوقفشود.2-هرکسازقريشيانبدون
اذنوليخويشبهمدينهبيايدمســلمانان
موظفندکهاورابرگردانند،مثاًلاگرشخصي
درمكهمسلمانشدهوبدوناذنوليخود

آمدهاستبهمدينهمسلمانانوظيفهدارند
اورابرگردانندبهخودمكيان!امااگرکسياز
همراهانپيامبررفتسراغقريشيانآنها
الزمنيستاورابرگردانندومسلمانانحق
مطالبهاوراندارند!دراينموردمسلمانان
خيلياعتراضکردندوگروهیدراصلنبوت
شكکردند!ازجملهاينتشكيكکنندگان
کهخيليازمورخينبهآناشارهميکنند
همينُعمراستازيكطرففكرميکردند
کهبراســاسخوابپيامبرحتماميروند
زيارتخانهخداوميبينندکهنشدونهتنها
بهزيارتبيتاهللالحرامنرفتندبلكهبايدتن
دهندبهاينخفتوذلتکهاگرکســياز
مسلمانانبرودآنهابرنگردانندولياگراز

آنهافردیبهمدينهآمدبايد
مسلماناناورابرگردانند!از
قولخودعمرنقلميکنند
کهگفتهبهخدامنازابتداي
اسالممتاحديبيههيچگاه
دراسالمشــكنكردم،اما
دراينحديبيهشكکردم،
درجايیآمدهکهُعمرپيش
پيامبراسالم)ص(ميآيدو
ميگويدکهتومگرپيغمبر
خدانيســتيوتومگروعده
نكرديکهکشــتگانمادر
بهشتوکشتگاناينهادر
دوزخندومگرنفرموديدکه

بهعمرهميرويمپسچهشد؟پيامبر)ص(
فرمودند»آيامنعرضکردمامســالمي
رويــموفقطگفتمکهانشــاءاهللمااززمره
عمرهگزارانخواهيمبودوحتماًهمخواهيم
بود«وليعمرهمچنانخشــمگيناست
واينراهمهتواريخنويســان،حتيتواريخ
نويسانســنيهمنوشتهاندوعمرباخشم
نزدابوبكرميرودوابوبكراوراآرامميکند
وپيامبر)ص(ميگوينــدکهاگرمنتنبه

اينکارهاميدهماينهابيارتباطباوحي
نيستومرتبطاستودرجوابآنهاکه
بهآنمــادهاعتراضداشــتندازجملهمی
فرمايند:»آنمسلمانيکهازطرفمابرود
سراغکفاردراوخيرينيستهمانبهترکه
برودواگرقراراســتازجانبآنهاکسي
بيايدوماقرارباشدبرگردانيميقينبدانيد
کهخداوندبراياينگونهافرادهمگشايشي
ايجادخواهدکــرد«.اتفاقاًهمينمادهدوم
کهبــرايبعضيهاقبولکردنشمشــكل
بود،خودکفاربعدازمدتيوطيقضايايي
بهپيامبر)ص(گفتندکهاينمادهراخذف
کنندوناديدهبگيرندونهايتاًهمينمادهکه
بهنظرميآيدبهضررمسلماناناستبهضرر

قريشتمامميشود.
مفادديگرآنايناستکه
مســلمانانوقريشيانمي
توانندباهرقبيلهايکهمي
خواهندپيمانبرقرارکنند
وکسيمانعنبايدباشد،در
ماده3آمدهاستکهامسال
بايدمســلمانانبرگردندبه
مدينــهوليســالبعدمي
توانندبيايندوخانهخدارا
زيارتکنندامافقطبهمدت
3روزوقريشهمبهاحترام
آنهامكهراخاليخواهند
کردوآنهامــيتواننددر
اينســهروزخانهخدارازيــارتکنند،در
ماده4صلححديبيهآمدهاستمسلماناني
کهدرمكههســتندبايدآزادانهبهشــعائر
مذهبــيوتكاليفدينيخــودبپردازندو
هيچکسازکفارحــقآزارواذيتآنهارا
نداشتهباشد.ماده5طرفيناموالهمديگر
راگراميبشــمارندوخدعهوحيلهبهکار
نبرندومســلمانانيکهبهمكهميروندهم
مالوجانشاندرامانباشد،اينصلحنامه

 سهیل ابن عمرو آمد نزد 
پیامبر)ص( و مي گوید که 
به هیچ وجه امسال نمي 

توانید به مکه وارد شوید و این 
جاست که صلح مشهور 
حدیبیه بین پیامبر و سهیل 
ابن عمرو منعقد مي شود

ذکر فقط ورد و اوراد و امثال این ها نیست. اورادی که 
وجود دارد، یکی از مسائل ذکر است؛ اما ذکر به معنای 

یاد خدا و یاد تکلیف و یاد نعمت الهی است.
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رادردونسخهتهيهکردنديكيرابهسهيل
ابنعمرودادندويكيهمبهپيامبر)ص(و

امضاءصورتگرفت.
پيامبر)ص(دستورميدهندکههمانجا
شترهاراقربانيکنندومانندايناستکه
حجرابهجاآوردهاند.درآنزمانخيليها
برايشانســختبودکهاينهمهراهآمده
اند،صلحرابخاطرمادهدومششكستمي
دانستندوبعدبرگشــتهاندواينكهمعلوم
شدکهخوابپيامبر)ص(همدرستبوده،
اماابهاموترديددردلشانايجادشدهاست
ولیبههرحالبرميگردند.وليقرآنازاين
صلحبهعنوان»فتحمبيــن«يادکردهمي
ِبيًنا«)فتح/1( فرمايد»إِنَّاَفَتْحَنالََكَفْتًحاُمّ

مافتحکرديــمبرايتوفتحي
آشــكار،صلــححديبيهدر
واقــعآغازفتحمكهاســت
وازبزرگتريــنفتوحــات
مســلماناناســتوبعداز
اينصلحاســتکهقريش
تضمينکــردهکهمتعرض
مسلماناننشودومسلمين
آزادميتواننــدرفتوآمد
کنند،تبليغکنند،مســائل
دينيرامطرحکنندوکفار
قريشهــمکاريبهآنها
نداشتهباشند.»ابنهشام«
ميگويدکــهدرحديبيه

مســلمانان1400نفربودندامــافتحدر
مكــه10000نفرهمراهپيامبــرواردمكه
شــدند،يعنيدرايندوسالتعدادافرادي
کهمسلمانشــدندبيشازحدود19سال
تبليغاسالمبودهواينخودزمينهاياست
برایآنهاييکهميگوينداســالمبهزور
شمشيرپيشرفتآنشمشيراسالمکهبه
کارافتادحاصلشتاسال6هجرتايناست
کهمیدانيدوامادرفاصلهدوسالکهمنطق
اسالمآزادانهبيانشدوهمهشنيدندوقدرت

استداللآنهاراهمکفارهمشنيدندخيلي
هادراينفاصلهمســلمانشــدندازجمله
»خالدابنوليد«،»عمروعاص«وخيلياز
بزرگاِنقريشدراينفاصلهمســلمانشد،
ضمناينكهمسلمانانطياينمصالحه10
سالازآزارواذيتقريشيانمصونبودند.

دعوتازسرانوپادشاهانکشورهایمجاور
دراينتاريخشروعشدهاست.يعنيازصلح
حديبيهبهبعدوقبلازاينمسلمانانجداً
فرصتيبراياينکارهانداشتندوزمينهاي
همبراياينکارهانداشتندوعلتاينکه
اينسالرا»سنهاالستيناس«گذاشتهاند،
ازاينحيثاســتکهاينسال،سالانس
ايجادشــدنوالفتيافتناست.استيناس
ازانساســتوجهتديگري
کهکمتربــهآنتوجهمي
شوداينکهاسالمازسال6
هجرتوبعدازصلححديبيه
رسميتيافتوتاقبلازآن
مسلمانانراياغيومتمرد
ميدانستندوصلححديبيه
يعنيماشمارابهعنوانيك
قدرتويادولتقبولداريم
وخداوندهمبــهدلکفار
انداختکهحاضرشونداين
قدربامسلمانانراهبيايند،
وليخداونــدبنايشبراين
بودهکــهزمينــهپيروزي

مسلمانانفراهمشود.
امااينمادهدومکهبرايخيليهاســئوال
ايجادکردهبودهمانموقعکهصلححديبيه
نوشتهشد،پسرســهيلابنعمرومسلمان
شــدهبودودرزندانمكهبودبهطريقياز
زندانفرارکردوبهاردوگاهمسلمانانآمد،
دراينهنگامکهصلحانجامشدسهيلابن
عمروبهپيامبرگفتکهاينشاملمادهدوم
ميشودوپسرمبايدبهمكهبرگرداندهشود
واوراکشانکشانبردندبهمكهوهمينجا

دربينمسلمانانشكايجادشدوعمرهم
نزديكابوَجنَدلامدوشمشيرشرانزديك
اوگرفتواوراباحرفهايشتحريكکرد
تاپدرشرابكشدولياواينکاررانكردوبه
کشتنپدرشرضايتندادوپيامبر)ص(هم
فرمودندمابهعهديکهبستيمبايدوفاکنيم
ويقينداشــتهباشکهخداوندبرايامثال
شمافرجيايجادميکند.بعدازاينقضية
ابوبصيراست،ناماصلياش»ُعتبهابنُعسيد

دعوت از سران و پادشاهان 
کشور های مجاور در این 
تاریخ شروع شده است. 
یعني از صلح حدیبیه به 

بعد و قبل از این مسلمانان 
ً فرصتي براي این کارها  جدا

نداشتند
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ابنجاريه«استوابوبصيرکنيهاشبوداين
فردازجملهکسانيبودکهازمكهفرارکردو
بعدازاينكهمسلمانانبهمدينهآمدند،خود
رابهمدينهرساند.بالفاصلهقريشنامهاي
رابههمراهدونفرفرستادندکهآنکهفرار
کردهرابگيرندوبهمكهبياورند،ايندونفر
نزدپيامبررفتندونامهرابهايشــاندادندو
گفتندکهطبققرارماناورابهمابرگردانيد
وپيامبر)ص(بهابوبصيرفرمودندکهماقراري

داريموبايدبهعهدخويشپايبندباشيموبا
اينهابرو،ابوبصيراعتراضکردکهمناگر
بروماينهامنراشكنجهخواهندکردومن
راازدينمبرميگردانند.پيامبر)ص(فرمودند
کهإنشاءاهللخداوندفرجوگشايشيبراي
شماايجادخواهدکردومابايدبهعهدمان
پايبندباشــيم،خالصهابوبصيــربااينها
برميگــردد.درراهابوبصيرازغفلتآنها
استفادهميکندوباشمشيرخودشانيكي
ازآنهاراميکشدوآنفردديگرسريعمي
آيدبهمدينهواعالمميکندکهايپيامبر
ابوبصيرهمراهمراکشتواعتراضميکند
وابوبصيرهمدراينفاصلهبهمدينهميآيد
وبهپيامبر)ص(میگويدتوبهتكليفعمل
کرديومنرابهآنهاداديامامنهماين

جاوظيفهايدارموهرگز
بهمكهنميروموکاررابر
اينهاسختميکنمواين
هاراپشيمانميکنممي
نويسندکهپيامبرفرمودند:
»اگرمردانيداشــتهباشد
ابوبصيرجنگبــهراهمي

انداخت«.
اوهمميروددرمنطقهاي
کهکاروانقريشيانبهشام
ميرفتهبهنام»عيص«و
درآنجــااقامتميکند
وسعيميکندکهآنجا

اگرکافريپيداميکنداورابكشد،عدهاي
ازاينافراديکهدرمكــهمحبوسبودند
وفرمودهپيامبــر)ص(رادرموردابوبصير
شنيدندوقتيتوانستندفرارکردندورفتند
پيشابوبصير،اولکسيکهميگويندبه
اوملحقشده»ابوجندل«پسرسهيلابن
عمروبودمورخينمينويسندتا70نفربه
ابوبصيرملحقشدندازهمانهاييکهدر
بندبودندوکارشاناينبودکهکاروانيکه
ازمكهبهشامميرفتهراغارتميکردند

وافرادشراميکشــتندوتاميتوانستند
ضربهميزدندبهآنکاروانواينهاعرصه
راآنقدربــرقريشتنگکردنــدکهخود
قريشياننامهاينوشتندبهپيامبرکهمااين
هانخواستيمواينهابرگردانيدبهمدينهو
ماازمادهدومصلحنامهصرفنظرميکنيم
وکاروانهايمــاازآزارواذيتاينهادر
اماننيستندوبهاينشكلمادهدومصلح
حديبيهنقضشد،فتحوياصلححديبيهدر
ذيالقعدهسال6هجرترخدادهوبيعت
رضوانهمدراينواقعهبودهوعلتاصلي
آمدنمســلمانانهمخوابپيامبربودکه
درحكموحيبودهوموادصلحنامهســود
بسيارمهميداشتهومقدمهفتحمكهشد
وزمينهمناســبيبرايتبليغمسلمانان،
خداوندميفرمايدمابراي
توفتحيآشكارکرديماين
صلححديبيهبراياينبود
کهخداونــدگناهاندورو
نزديكتــورابيامرزد،اوال
مگرپيامبــرگناهميکند
ثانياًچهارتباطياستبين
صلححديبيــهوآمرزش
گناهان؟!مفسريندراين
خصوصزيباصحبتکرده
اندترجمهجلد36الميزان
صفحــه90و91راجعبه
اينبحثکردهکهخودتان
بخوانيد.خالصهآنايناستکهخداوندمی
خواســتآندلتنگيهاوتشويشهارااز
بينببردوپيروزيوآرامشجايتشويش
هــارابگيرد.صلححديبيهبــههرحالبه
عنوانيكفتحبزرگدرتاريخاسالممطرح
است،سورهفتحوقســمتيازآياتسوره
ممتحنهازاواســطبهبعــدناظربههمين
حديبيهاستودرشمارهبعدسالهفتمو
قضايايمربوطبهآنرامطرحخواهيمکرد.

انشاهللوالسالم.

»ابن هشام« مي گوید که در 
1400 نفر  حدیبیه مسلمانان 
10000 نفر  بودند اما فتح در مکه 
همراه پیامبر وارد مکه شدند، 
یعني در این دو سال تعداد 
افرادي که مسلمان شدند 
بیش از حدود 19 سال تبلیغ 

اسالم بوده

دعا، خواندن خداست؛ حاال می 
تواند به زبان فارسی یا به زبان 

خودتان باشد.
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تهيه و تنظيم: شورای فرهنگ عمومی

فرزندآوریدرسراســرتاريخازکارکردهای
مهمخانوادهبودهاســت.ترغيبخانوادهها
بهداشتنيكفرزندسببشــدهتاوالدين
باشعاردوفرزندکافیاستدرعملبهيك
فرزنداکتفاکنند.تكفرزندیگرچهپديده
یجديدینيستامادرجامعهماهيچزمانی
ماننداالنفراگيرنبودهاست.درميانآموزه
هایاسالمی،تكفرزندینهتنهانهیشده
بلكهخانوادههابارعايتشرايطیدعوتبه
ازديادنسلشدهاندبگونهایکهدرقرآنکريم

تكثيرنسلبهعنوانيكیازمهمتريناهداف
ازدواجمعرفیشدهاست.برخیازآسيبهای
تكفرزندیبارويكردروانشناســیوعلوم

تربيتیعبارتنداز:

1. رواج فرهنک فرزند ساالری
درخانوادهتــكفرزندی،بيــشازحدبه
خواســتههاومطالباتفرزندتوجهشدهو
اغلبافراطوزيادهرویوالديندربرآوردن
خواســتههایتنهافرزندشانمشاهدهمی
شود.هرچنداينخواستههایغيرمنطقی،
فراترازتوانوبنيهمالــیخانوادهوياحتی

بيرونازمرزهاوحدودقانونیوشرعیباشد.
اينتوجــهبيشازحدوالديــنوقراردادن
فرزنددرکانــونتوجهاتاثراتســوئیبر
شخصيتکودكدارد.اينگونهکودکانغالباً
حساس،زودرنج،پرتوقعوکمصبرهستندو
نمیتوانندوعواقباشتباهاتخودراآزمودهو
مسئوليتعملخودرابپذيرند.اينکودکاناز
جامعهپيرامونشانانتظاردارندهمانندوالدين
باآنهارفتارکردهوچترحمايتیخودرابرسر

آنانبگسترانند.
فرزندســاالریمانعشكلگيریشخصيت
فعــالفرزندمیشــود.شــخصيتفعال

آسیب های تک فرزندی
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شخصيتیاستکهبراساسآن،فردنسبت
بهنگرشورفتارخودهوشياراست،براحتی
تصميمگرفته،کارخــودرابااعتمادبنفس
پيشبردهوآنرابهاتماممیرساندوکمتر

دچارترديدمیشود.
تكفرزندهاکمتربامشــكالتمواجهشده
زيرادرمعرضتجربهکردنشكست،ناکامی،
راندهشــدنو...قرارنمیگيرندوشرايطی
کهالزمــهبلوغروحیوروانیاســتتجربه
نمیکنند.دربســياریازاوقاتازآنجاکه
دنيایواقعیکاماًلمطابقميلوخواســته
اينکودکانوتوقعاتشــاننيســت،دچار

سرخوردگیوناسازگاریمیشوند.
2. بلوغ زودرس

فرزنددردورهاوليهکودکیبيشــترنيازمند
حضوروالدينخوداست.ولیدردوميندوره
کودکیاشنقشهمساالنبارزترمیشودو
مهارتهایزيادیراازآنانمیآموزد.وجود
خواهرانيابرادرانبزرگترمیتواندمهارت
هایالزمبرایاجتماعیشــدناورافراهم
کند.حالاگرخانــوادهایفقطيكفرزند
داشتهباشند،فرزندشانبهناچاربايددرکنار
بزرگساالنپرورشيابد.درنتيجهاوتجربهای
ازکودکیونوجوانیخودنداشتهوبابازیها،
کارهاونقشهااينگروهسنیآشنانيست،
فردیکهدرايامنوجوانــیبراینقشهای
بزرگسالیآمادهنشدهباشدوبدونهرگونه
تعاملســازندهباهمنســالنخود،فرصت
دخلوتصرفدرآموزههاینسلیخودش
رانداشتهباشد،بافقدانتجربهیزيستهدر
دوراننوجوانیروبروست.اينفقدانتجربه
یزيستهومهارتهایضروریزندگی،منجر
بهشكلگيریبلوغزودرسدرفردمیشود.
ازعوارضبلوغزودرسآناستکهکودکان
درمعرضاســترسهایدورانجوانیقرار
میگيرندکهمختصشرايطسنیآنهانبوده
وازدانشمقابلهباآنانبیاطالعهستند.آنها

شايدازلحاظجسمینشانههايیازبلوغرا
داشتهباشــندولیمهارتهایمواجههیبا
خودراندارند.دراينشــرايطهردوجنس،
بدليلنخســتينبروزوظهــورهایقوهی
شهوی،ممكناســتبهخودپردازیهای
جنسیپرخطریرویبياورندکهمقدمهخود

نابوديستتاخودسازی.

3. کاهش روابط اجتماعی و عدم جامعه 
پذيری

فضایزندگیخانوادگیتوامبافرصتهای
کافیبرایروابطمتقابلومتنوعبوده،برای
فرزندانالگــویرفتاریوزمينههایتبادل
تجــاربوتمايالتوعواطــفرابوجودمی

آوردوازعوامــلموثربهبود
درروابطاجتماعیاست.اما
درخانوادههــایکمفرزند
وباالخــصتــكفرزنــد،
برخورداریازفضایزندگی
خانوادگیممكننيســت.
زندگیدرکناربرادروخواهر
روحيهتعاملسازندهباجامعه
رادرکــودكتقويتکردهو
مديريتروابطاجتماعیرابه
ویمیآموزد.همدلیوهم
سويیباافرادخانواده،عشق
ورزیوسهولتدربرقراری

ارتباطباافرادهمسندرجامعهومدرسهاز
اصلیترينويژگیهایفرزندانخانوادههای

دارایبيشازيكفرزنداست.
گرايشبهانزوا،افسردگیوضعفدربرقراری
ارتباطباهمساالن،توجهبيشازحدبهبازی
هایرايانــهایوانفرادیوتــرسياتنفراز
حضوردرگروههایاجتماعیازخصوصيات
تكفرزندهاســت.محدوديتهایروابط
اجتماعیدرخانــوادههایتكفرزندیمی
توانددنيایروانیواجتماعیافرادرامحدود

جلوهدهدودراينشرايطاگرمشكلیبرای
فردبوجودآيدممكناستپيامدهایتهديد
کنندهایپديدآورد،زيرافردميلمیترسد
باازدســتدادنيكنقطهاميدواتكانتواند
بهکانونديگریچشماميدداشتهباشدزيرا
محدودبودنروابطاجتماعیفرد،جزئيات
آنمیتوانداشتغالذهنیزيادیبرایافراد
ايجادکند.برایمثالديدهمیشودکهمادربا
مشاهدهکوچكتريناحتمالآسيبيابيماری
فرزندشسراسيمهوآشفتهشدهوهررفتار
ظاهراًغيرمعمولوغيرعــادیکودكرااز
نشانهایازپديدآيیمشكلرفتاریواخالقی
تلقینمايند،ياپدربابروزکوچكترينمشكل
درزندگــیخانوادهدچارحالــتاضطراب
ودســتپاچگیگرددوالبته
توجهبهجزئياترفتاریدر
اينگونهخانوادههاســبب
درگيریهایکماهميتدر

خانوادهنيزمیشود.

4. کاهش انسجام خانواده
يكیازمولفــههایخانواده
منسجم،پيوندهایعاطفی
وميزانوابستگیفرزندانبه
والدينوبالعكساست.همان
اندازهکهوابستگیمتعادل
ضــروریودارایمزايــای
فراواناســتافراطوتفريــطدرآندارای
آسيببودهومشكلزاست.درخانوادههای
تكفرزندميزانوابستگیدارایتفريطبوده
ومشكلزاست،بدينصورتکهگاهیاوقات
فرندبدليلاشتغالوالدينموردبیمهریو
بیتوجهیقرارمیگيردوگاهینيزدرکانون
توجهبيشازحدوالدينقرارمیگيرد.تعدد
فرزندانمیتواندسببايجادهماهنگیالزم

وشكلگيریوابستگیمتعادلبشود.
کاهشوابستگیفرزندانبهخانهوخانوادهدر

فرزند ساالری مانع شکل 
گیری شخصیت فعال 
فرزند می شود. شخصیت 
فعال شخصیتی است که 
بر اساس آن، فرد نسبت به 
نگرش و رفتار خود هوشیار 

است

بدون دعا و توجه و توسل به پروردگار نمی شود راه را 
پیش برد و من اعتقاد دارم که یکی از علل موفقیت 

امام)ره(، همین تضرع و توجه به پروردگار متعال بود.

آسیب های تک فرزندی
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خانوادههایتكفرزندسبباحساستنهايی
عميق،ترويجفرهنگاستقاللطلبی،افزايش
ميلفرار،کمشدنقبحتكزيستیوتجرد،
کاهشتوجهبهقداســتواهميتتشكيل
خانوادهوافزايشســنازدواجمیشود.در
کالنشهرهاکهاصوالخانوادههاجداشده
ازشبكهخويشاوندیهستندشاهدافزايش
آمارکودكآزاری،کودکانرهاشدهوافزايش

بزههستيم.

5. تضعيف شبکه ارتباطی خويشاوندی
تجربهوادراكمســتقيمروابطانسانیدر
قالبزندگی»خانوادگی«بهشكلسنتی
آن،احساسناشیازداشتن»خواهر«يا»

برادر«ودرشبكهروابط
خويشاوندیمثل»عمو«،
»عمه«،»دايی«و»خاله«
شكلمیگيردکهعامل
پيوندهاوثباتعاطفیدر
روابطاجتماعینخستين
افراداســت.سياستتك
فرزندیمیتواندتبعات
مخربعاطفیداشــتهو
نسلبرآمدهازاينخانوده
هارابهســمتتنهايیو
انزواســوقدهد.خانواده
ایباجمعيــتمتعادل
هرنســبتیاعمازبرادر،
خواهر،عمو،خالهودايی

درآنحضــوردارند.براســاستحقيقات
روانشناســانرفتارهایپسریکهبرادرو
خواهرداردراهنجارمندتــرازرفتارهای
پسریاســتکهبرادروخواهرندارد.بنابر
دستاوردهایپژوهشــیروانكاویارتباط
خواهروبرادرنقشیمهمواساسیدررشد
وشكوفايیکودكايفامیکند.اينارتباط
هردوجنسرامتمايــلبهدخلوتصرف
وامتحانآموزههاینسلیخودمیکندو

اينامكانرافراهممیسازدتانقشهای
متفاوتیرابازیکندوبهاوکمكمیکندتا
خالقيتوخودجوشیاشراافزايشدهد،
بهاوفرصتمیدهدتاخشموپرخاشگری
اشراابرازوهدايتکند.همانچيزیاست
کهاورابرایزندگیدرجامعهورويارويیبا

افرادآمادهمیکند.

6. کاهش اقتدار والدين
کاهشاقتداروالديــنپيامدديگرتضعيف
شبكهخويشاوندیوروابطخانوادگیاست.در
يكسيستمخانوادگیکامل،همگانفرزندان
رابهپدرومادرشانارجاعمیدهنداينکار
سببشــكلگيریيكاقتداردرونشبكه
ونهادينــهشــدنالگوهای
هرمــیقــدرتدرخانواده
بصورتغيرمستقيمدرذهن
کودكمیشود.ايجاداقتدار
توســطخودوالدينبهدور
ازشبكهخويشاوندیاصوالً
آسيبهایبســياریچون
بروزخشونتياديكتاتوری
والدينرابــهدنبالخواهد

داشت.

7. جايگزينی رسانه 
رسانههاماننددريچهایبه
جهانخارجدرديدگاههاو
رفتارهایافرادموثرهستند.
کمشدنارتباطاتکالمی،درخانوادههای
کمجمعيت،ســببحاکميترسانههای
تصويریمیگردد،اينامردرتغييرالگوی
ارتباطیخانــوادهرابههمراهدارد.کودكيا
نوجوانیکهازتنهايــیرنجمیبردبهدنبال
جايگزينیبرایاوقاتفراغتخوداستدر
نتيجهبهتلويزيــون،جاذبههایگرافيكیو
هيجانهایکاذبدربــازیهایرايانهای

رویمیآورد.

- تلويزيون
تحقيقاتدربارهرشدشناختینشانمیدهد
کهتعاملاجتماعی،محركبسيارمهمیدر
تكاملرشدانساناست.کودکانمدتزمان
زيادیراصرفتماشایتلويزيونمیکنند
وفرصتکمتریبرایديگــرفعاليتهای
فيزيكیوتعاملباهمســاالندارند.اينامر
تعاملاجتماعیراکاهشدادهومیتواندتاثير

منفیبررشدشاختیداشتهباشد.

- بازی های رايانه ای:
وابستگی،پرخاشــگری،القایارزشهای
فرهنگیناهمخوانوپيامدهایجسمانیاعم
ازچاقیودردهایمفصلی،دردمچ،گردنو
پيامدهایروانیوآسيبرشتههایعصبی
پيرامونیاعمازشبادراریوتوهمحداقل
آسيبهایبيانشــدهبرایبازیرايانهای
هستندکهامروزبيشــتريناوقاتکودکان

تنهاراپرمیسازد.

-اينترنت و ماهواره:
يكیازعــوارضاينترنت،اعتيــادبهآن
است.کاهشرضايتاززندگیواحساس
محروميتدرافرادکهازطريقمقايســه
وضعخودبــاديگرانبهوجــودمیآيد-
آســيبهایاينفضایمجــازیوبرنامه
هایماهوارهاست.عالوهبراينهاافزايش
انتظــارات،ترويجمصرفگرايــی،تغيير
ســبكزندگی،تضعيفپايبنــدیهای
مذهبی،تسريعرونديكسانسازیفرهنگ
هاازديگرمضراتیاســتکهمیتوانبه
آنهااشــارهکرد.مطابقباتحقيقاتانجام
شدهافرادیکهبهاســتفادهازشبكههای
اجتماعیاينترنتگرايشبيشــتریدارند
مشــكالتیازقبيلکاهشسالمتروان،
کاهشروابطاجتماعــی،غفلتدرانجام
دادنمســئوليتهایمربوطبهخانواده،

شغلوتحصيالتراگزارشدادهاند.

اینترنت،  از عوارض  یکی 
اعتیاد به آن است. کاهش 
از زندگی و احساس  رضایت 
از  افراد که  محرومیت در 
طریق مقایسه وضع خود 
با دیگران به وجود می 

آید- آسیب های این فضای 
مجازی و برنامه های 

ماهواره است
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استفتا
موضوع ذکر و هدایت را به عنوانم مساله ی اصلی و اساسی 

خودمان مورد توجه قرار دهیم. پس ملت ما، امروز از جمله ی 
موضوعهایی که احتیاج دارد به درستی آن توجه کند، موضوع 

ذکر و دوری از غفلت است.

  فروش و معامله مال وقف شده
1- وقف عام:

الف( وقف بر جهات و مصالح عام )مانند مساجد، مشاهد 
مشرفه، مدارس و ...(

يك-فروشومعاملععينموقوفه:
مطلقاًجايزنيست؛حتیاگرخرابشودوازبهرهبرداریساقط
گردد.اينحكمدرغيرمساجدومشاهدمشرفهاحتياطواجب

است.)2045(
مثال:اگرشــخصیزميــنموقوفهایرابدونمجوزشــرعی
بفروشد،معاملهباطلاستوفروشندهبايدپولیراکهازمشتری

گرفته،برگرداند.
دو-فروشومعاملهآالتوفرشهاوسايرمتعلقات:

اول-امكاناستفادهازآنوجوددارد؛مثلفرشیکهبرایزمين
مسجدوقفشده،امامسجدبهفرشنيازینداردوبهپردهای
برایگرمکردنمكاننيــازدارد؛دراينصورتبايدفرشرابه

عنوانپردهاستفادهکردونمیتوانآنرافروخت.
دوم-عالوهبرعدمامكانانتفــاعدرآنمحل،اگرموجبتلف

شدنياضررخوردنبهاينآلباتومتعلقاتگردد:
درمحلمماثلديگر)مثلمسجدديگر(قابلاستفادهاستدر

آنجااستفادهشود.
درمحلمماثلديگرقابلاستفادهنيستدرمصالحعامالمنفعه

استفادهشود.
سوم-امكاناستفادهازآندرهيچمحلی،حتیمصالحعمومی
مردمنباشــدوتنهاراهبهرهمندیازآن،بهفروشآنباشد،به

شرطآنكهماندنآنموجبتلفشدنششود:
باپولفروشآندرهمانمسجدواگرنشددرمسجدديگرواال

درمصالحعامهمصرفشود.

  چند استفتاء: 
سوال1: شخصی مقداری آهن و لوازم جوشکاری را 
برای ساخت مسجد در مکانی هديه کرده و 
بعد از پايان کار مقداری از آنها زياد 
آمده است آيا می توان مقدار 

زياد آمده را برای ساير هزينه های مسجد يا فرش آن و 
استفاده از پول حاصل هزينه کرد؟ 

ج:فروشآنحراماستوبايدبرایتعميرمسجدديگربهکاررود
واگرشخصهديهدهندهايناموالراازملكخودخارجنساخته
وفقطاجازهاستفادهآنرادرمسجدمذکورداده،مازادآنبرای
خودشاستواختيارآندردستخوداوخواهدبود.)2097(

ســوال2: فردی مغازه خــود را برای ايجــاد صندوق 
قرض الحسنه وابسته به مسجد وقف کرده و از دنيا رفته 
است و چندين سال است که آن مکان بسته مانده و در 
حال حاضر در معرض خرابی است، آيا استفاده از آن برای 

کارهای ديگر جايز است؟ 
ج:اگروقفمغازهبرایايجادصندوققرضالحسنهدرآن،محقق
شدهباشــد،وفعاًلنيازیبهايجادصندوققرضالحسنهدرآن
مسجدنباشد،استفادهازآنبرایصندوقهایقرضالحسنهای
کهوابســتهبهمساجدديگرباشد،اشــكالنداردواگراينهم
ممكننباشداستفادهازآندرهرکارخيریجايزاست.)يعنی
حقفروشنيســت؛مگرآنكهبرایکارهایخيرديگرنيزقابل

استفادهنباشد()2042(

سوال3: منبری برای مسجد وقف شده است ولی به علت 
ارتفاع زياد عماًل قابل استفاده نيست، آيا تبديل آن به 

منبر مناسب ديگری جايز است؟
ج:اگرباشــكلخاصفعلیآندراينمسجدويامساجدديگر

قابلاستفادهنيست،تغييرشكلآناشكالندارد.)2094(
نکته:آنچهبرایجوازفروشموقوفهبيانشد،وقتیاستکه
انتفاعازآنمنحصردرفروشموقوفهواستفادهازپولفروش
باشد.امادرموردسوالفوقباتغييرشكلمنبرمیتوانازآن

استفادهنمود،لذاحقفروشوجودندارد.

ب( وقف بر عناوين عامه )فقرا، ايتام و ...(
درايننوعوقفنيز،بيعمالموقوفهجايزنيست،مگردرموارد

استثناکهدرقسمتبعد،ذيلوقفخاصمطرحخواهدشد.

  تهيه و تنظيم: حجتاالسالموالمسلميناسماعيلسعادتنژاد

احکام وقف در فتاوای مقام معظم رهبری مد ظله العالی
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آموزش

آینده ساملندی ایران در مقایسه با جهان

طبقآمارهایســازمانمللدرسال2012،
کشورايراندرســال2050ميالدی)1430(
شمسیجزءپيرترينکشورهاوازمياگينسنی
جهان،آســيا،آمريكا،کانادا،آمريكایالتينو
رژيمصهيونيستیهمپيرترخواهدبود.ايندر
حاليستکهدرزمانانتشاراينآمار)2012(،
کشورمابانسبتسالمندی8%جزءجوانترين

کشورهابودهاست.
ازآنجاکهدرجامعهسالمندنسبتافراددرسن
باروریبهشدتکاهشمیيابدبهطوریکه
ديگرنمیتواندکاهشجمعيتناشیازمرگ
وميرهایجامعهراجبراننمايداينموضوع
عالوهبــرکاهشجمعيتباايجــاديكدور
معيوب،سببکاهشبيشترنسبتمتولدين
وتشديدمشكلسالخوردگیدرجامعهشده
وتجديدنسلرادچارضعفشديدمینمايد.

پیامد های ساملندی جمعیت

تامين اجتماعی و بيمه بازنشستگی
ازپيامــدهــایمنفیســالمندیجمعيت،
افزايشبارتكفلجامعهمیباشد.ازديادانبوه
بازنشستگانیکهسهمتوليدیآنهاتقريباًصفر
استفشارهایاقتصادیزيادیبهدولتوارد
میکندزيراسالخوردگانبهجمعيتدرسنين
کارافزايشخواهديافتوازسويی،شمارافراد
مستمربگيربازنشتهوازســويیديگرشمار
افرادســالمندنيازمندبهحمايتباالخواهد
رفت.ايندوعاملموجبخواهدشــدکهبار
مالیصندوقهایبيمهبازنشستگیافزايش
يافتهوبهاحتمالزيادموجببروزبحرانهای
مالیمیشود.بهعبارتديگردرحاليكهميزان
نيرویکاردرسالهایآيندهکاهشمیيابد،
تعدادمستمریبگيرانروندافزايشیخواهد
داشتکهاينمســالهازيكسوموجبکاهش

منابعدريافتیصندوق)حقبيمهها(وازسوی
ديگرموجبافزايشمصارفصندوقمیگردد.
اينامرممكناســتاتخاذراهكارهايیمانند
افزايشسنبازنشستگیراضروریسازدوبه
دنبالآننارضايتیبيمهشدگانوبحرانهای

اجتماعی-سياسیراموجبشود.

اقتصاد
باسالمندشدنجمعيتبهدليلکاهشتعداد
متوســطفرزندانخانوادهها،کشوربايكیاز
مهمترينپيامدهــایمنفیاقتصادیيعنی
کاهشنيرویکارکهازآنبهعنوانجمعيت
فعاليادمیشود،روبروخواهدشد.درنتيجه
ازشمارمالياتدهندگاندرسطحکالنوحق
بيمهپردازهادرسطحخردکاستهمیشودو
موجبکاهشدرآمددولتوهمچنيندرآمد
هایصندوقهایبيمهبهويژهسازمانتامين

ایران و بحران سالمندی
سالمندی به فرآيند های آرام و پنهان زيست شناختی اطالق می گردد که با افزايش سن 
سبب تغييرات مخربی در ساختار بدن شده و موجب کاهش عملکرد آنها می شود در مورد 
سن به اوج رسيدن اين فرآيندها اختالف نظر بسياری وجود دارد. از سال 1999، کميسيون 
جمعيت و توسعه سازمان ملل شصت سالگی را به عنوان آستانه سالمندی در نظر گرفته 
است که هر روز افراد بيشتری در جهان به آن می رســند. منظور از سالمندی جمعيت، 
افزايش تعداد افراد 60 ساله و بيشتر به ازای هر 100 نفر جمعيت زير 15 سال است که به دو 
دليل اصلی صورت می گيرد. يکی به دليل کاهش نرخ باروری)متوسط تعداد فرزندان يک 
خانواده( که موجب کاهش جمعيت زير 15 سال می شود و ديگری افزايش متوسط طول 
عمر و اميد به زندگی که تعداد افراد باالی 60 سال را بيشتر خواهد کرد. در اين بين کشور ما 
هم در معرض سالمند شدن می باشد. بطوری که اگر نرخ باروری تا سال 1430 ميزان فعلی 
وضعيت رشد سالمندی سير صعودی خواهد داشت و اين بدان معنی است که تا سال 1430، 

حدود 30% جمعيت را افراد مسن تشکيل خواهند داد.

تهيه و تنظيم: شورای فرهنگ عمومی
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آموزش

اجتماعیخواهدشــد.ازطرفديگرکاهش
نيرویهایکاروافزايشافرادمصرفکننده،
کاهشتوليدناخالصداخلــیراموجبمی
شودوآنگاهاثراتمنفیبســياریرابهدنبال
خواهدداشــتکهازجملهمــیتوانکاهش
صادراتمحصوالتصنعتی،افزايشواردات،
کاهشذخايرارزیودرنتيجهافزايشبدهی

هايخارجیراپيشبينیکرد.

بهداشت درمان و نگهداری
بخشبزرگیازفشارهایسالخوردگیمربوط
بههزينههايیاستکهجامعهبايدبرایحفظ
سالمتیسالمندانصرفکندمحققينايرانی
باتوجهبهتجاربکشــورهایديگردرزمينه
هزينههایسالمندیدرموردافزايشتصاعدی
اينهزينههادرايرانهشداردادهاند.افزايش
اينهزينهسرباریازآنجهتوضعيتوخيم
تریمیيابدکهجمعيتفعالانگيزهکمتری
براینگهداریسالمنداندارندومخارجدرمانی
ســالمندانباالترازکودکاناست.بايددرنظر
داشتکهشكافنسلیوگسستفرهنگیهم

بهاينموضوعدامنمیزند.
ازآنجاکهنســلجوانوظيفهحمايتنســل
سالمندرابرعهدهدارد،عدمتعادلايجادشده
درسالهایآتیبايديكیازبزرگتريننگرانی
هایسياســتگذرانودولتمردانباشد.در
شرايطفعلیباوجوداينكههرپدرمادرپيریاز
نسلگذشتهمعموالًتعداد4تا6فرزنددارند،به
سختیموردحمايتومراقبتقرارمیگيرند.
حالبايدتصورکردکهوالديندرخانوادههايی
کهيكيادوفرزنددارنددرســالهایآينده
چگونهتحتحمايتقرارخواهندگرفت؟عالوه
براين،باافزايشتعدادسالمندان،ميزانهزينه
هایدرمانیوتاميناجتماعینيزافزايشمی
يابدکهمضافبرمحدوديــتهایمنابعمی
باشد.يافتههانشانمیدهنددرموردتربيت
ساالنهچندمتخصصطبسالمندی،هزاران
ميلياردريالبرایدرمانفقطسالمندانديابتی

وبخشبزرگازبودجهجاریبرایآموزشهای
پيشگيرانهنيازخواهدداشت.

اجتماعی
وقتیدرصدافرادمسندرجامعهایافزایيابد
بهموازاتآنعالقهبهمحافظهکاریبيشترو
نوعیوابستگیبهســنتهایاجتماعیپيدا
میشود.پيدايشمحافظهکاریومقاومتدر
برابرتغييرات،موجبدرجازدنوعقبماندگی
میشــود.همچنينريسكپذيریدرچنين
ســنينیکاهشيافتهوماباجامعهایکهدر
ابداعوپذيرشونــوآوریواصالحات،ازخود
ضعفنشانمیدهدروبروخواهيمشدونبايد
فراموشکنيمکهرشــدعلمیونوآوریهاو
موفقيتهایامروزکشورماندرعرصهدانشو
ورزشوتوليدبهدليلکثرتفعلیجواناستو

باکاهشنسبتجوانان،تداوم
اينتوفيقاتبعيدخواهدبود.
همچنينســالمنداندارای
انتظاراتخاصخودهستند
کهازآنجملهمــیتوانبه
ارزشدادنبهجايگاهومنزلت
آنها،ارجدادنبهتجربياتشان،
فراموشنشدنوتوقععشقو
تعلقخاطربهآنهادرقباليك
عمرزحماتشاناشارهکردکه
حتیدرصــورتتأميننياز
هایاقتصادی،همچنانباقی
استوبايدموردتوجهجدی

درساختارهایجديداجتماعیقرارگيرد.

 کشاورزی
بديهیاستبرایگســترشوتوسعهبخش
کشاورزی،بهعنوانيكیازمحورهایتوسعه
اقتصادیواجتماعی،درکشورمابهمجموعه
ایازنيروهایخالق،آموزشپذير،ريسكپذير

شادابوپويا...نيازاست.
اينويژگیهانيزاغلبدرجوانانبسياربيشتر
ازســالمندانوجوددارد.شــاغالندربخش

کشاورزیدرسالهایاخيربهطورقابلمالحظه
ایبهسالخوردگیگراييدهاند.مهاجرتروستا
بهشهرازمهمترينداليلسالخوردگیشاغالن
کشــاورزیدرکنارکاهشنرخباروریاستو
درصداشتغالجواناندراينبخشبسيارپائين
میباشــدمهمتريننتايجیکهسالخوردگی
جمعيتبخشکشــاورزیبــهدنبالخواهد
داشت.عبارتاســتاز:کاهشبهروهوری،به
خطرافتادنامنيتغذايی،وابستگیکشوربه
موادغذايیونيازبهوارداتاينموادازخارج،
عدمپذيرشنوآوریوفناورینويندرعرصه

توليداتکشاورزیودامی.
امنيت

جمعيتيكکشــورباقدرتدفاعیوامينت
آنکشورمرتبطاستوهرچنددليلپيشرفت
هايیکهدرزمينهتوليدابزارو
ادواتجنگیبهوجودآمده،
توجهبهساختارجمعيتدر
موضوعامنيتملینسبتبه
سالهایگذشتهکمرنگتر
شدهاست،ولیهمچناناين
موضوعبهخصوصبرایکشور
ماکهدارایيكموقعيتخاص
سياسیاســتاهميتبسيار

بااليیدارد.
بهعبارتديگــر،جمعيتو
ســاختارآنبهعنوانيكیاز
مهمترينشاخصههایقدرت
ملیبهحســابمیآيد،زيراپوششمرزهای
جغرافيايینيازمندنيروهایجواناستوپيری
جمعيتتهديدیجدیبرایامنيتکشــور
محسوبمیشود.امروزهدرجنگهایمدرن
تعدادافرادجمعيتکشورنهتنهاازجنبهتوليد
نيروهاینظامیمتشكلوفعالمهماست،بلكه
بهعنوانپشتيباننيروهاینظامیوتكيهگاه
قدرتمندارتشملیدردفاعازخانهوکاشــانه
تجهيزارتشوتغذيهآنبسيجوملتاهميت

فوقالعادهایدارد.

از پیامد های منفی 
سالمندی جمعیت، 
افزایش بار تکفل جامعه 
می باشد. ازدیاد انبوه 
بازنشستگانی که سهم 
تولیدی آنها تقریباً صفر 
است فشار های اقتصادی 
زیادی به دولت وارد می کند

ایران و بحران سالمندی

من توصیه می کنم که ارتباطات بچه ها با خدا، 
ارتباطات با توجه و باحالی باشد؛ بخصوص نمازها را 

با حال بخوانند. دعا که می خوانند، با حال و با توجه 
بخوانند و بدانند با چه وجودی حرف می زنند.
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منبر

کيسههاینانوخرماخوابراحتمیکنند
دستهایپينهدارشاستراحتمیکنند
نخلهاازغربتوبغضگلوراحتشدند
مردمازدسِتعدالتهایاوراحتشدند

ایخوارج،بهترينفرصتبرایدشمنیست
شمعبيتالمالراروشنکنيد،اورفتنیست

دردراباگريههایبیصداآوازداد
بالباسنخنمايش،کوفهراآزارداد

مهربانینگاهشحيفمشگلسازبود!
رویمسكينهادرِدارالخالفهبازبود

دشمنانشدرلباِسدوستبسيارندواو
بندگانکيسههایسرخدينارندواو

سادگیسفرهاشخاریبهچشمشهربود
مرتضیبازرقوبرقزندگیشانقهربود

نيمهشبهاکوچههاراعطرآگينمیکند
درعوض،درحِقاوهرخانهنفرينمیکند
حرصاهلمكر،ازبندهنوازِیعلیست
داستانبچههاشانبینمازیعلیست

ُجرمسنگينیست،تيغذوالفقاریداشتن
زخمهاازبدروخيبريادگاریداشتن

ُجرمسنگينیست،جایزر،مقدرخواستن
دردودنياخيرخواهِیبرادرخواستن

ُجرمسنگينیست،دردلعشقزهراداشتن
سالهادرسينهداغکهنهایراداشتن
هيچطوفانیحريفعزمسكانشنبود

تيغتيزابنملجمقاتلجانشنبود
پشتدر،آيينهاشراسنگغافلگيرکرد

زخمبازويی،اميرالمومنينراپيرکرد
مرگسیسالاستبراو،خنجرازرومیکشد
هرچهموالمیکشد،ازدردپهلومیکشد

)وحيد قاسمی(

زودبيدارشدمتاسرساعتبرسم
بايداينباربهغوغایقيامتبرسم

منبهقدقامتياراننرسيدمایکاش
الاقلرکعتآخربهجماعتبرسم

آهمادرمگرازمنچهگناهیسرزد؟
کهدعاکردیوگفتیبسالمتبرسم

طمعبوسهمدارازلبمایچشمهکهمن
نذردارملبتشنهبهزيارتبرسم

سيبسرخیسرنيزهاستدعاکنمننيز
اينچنينکالنمانمبهشهادتبرسم

)محمد مهدی سيار(

مهمانتوامایجانزنهارمخسبامشب
ایجانودلمهمانزنهارمخسبامشب
رویتوچوبدرآمدامشبشبقدرآمد

ایشاههمهخوبانزنهارمـخسبامشب
ایســـرودوصــدبستانآرامدلمستان
بردیدلوجانبستانزنهارمخسبامشب
ایباغخوشخندانبیتودوجهانزندان

)موالنا(

آنیتووصدچندانزنهارمخسبامشب
درهــجرعلیچگونهتابآوردند؟

پــيــــغامغــروبآفـتـابآوردند؟
دربــــدرقهاشفرشتگانازملكوت
آئـيـنـهوقــرآنوگــالبآوردنـد

)محمد جواد غفور زاده(
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گفت وگو
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حضرتآيتاهللمهدویکنیشــاگردخاص
حضرتامامخمينــی)ره(،بعضیازاعاظمو
بزرگانديگرماننــدمرحومآيتاهللالعظمی
گلپايگانی،مرحومعالمهطباطبايیوســاير
بزرگانبودهاند.الزمبهگفتننيســتايشان
بينمراجع،نهفقطمراجعفعلیکهازدوستان
ايشانهستندبلكهمراجعگذشتهکهازاساتيد
ايشــانبودهاندجايگاهممتازیداشتهاندو
موردتوجهوعنايتخاصآنهابودهوهستند.

اماصرفنظرازحضــوردرحوزههایعلميه،
ايشانهموارهخودشــانراسربازپاكباخته
امام)ره(میدانستند،ازقبلانقالبدرمبارزات
وبعدازانقالبهمهرجانيازبهحضورايشان
بودهمهبهامرامام)ره(بودوايشانباسرمی
رفتند،درشــورایانقالب،شــوراینگهبان،
شــورایانقالبفرهنگی،فرماندهیکميته
هایانقالب،وزارتکشور،نخستوزيریوده
هاپستوسمتديگرکههمهآنهابهاصرار
دوستانوتاييدامرامام)ره(بودهاستوبعداز
امام)ره(همهموارهبرعهدیکهباامامراحل

داشتتندپابرجابودندوهموارهايشاناصراربرای
حضوردرتماممراسمهایسالگردامامداشتند
تادوستودشمنبدانندمابرعهدیکهباامام
داريمپايبندهستيموهميشهدعایخيرايشان
کهبارهاازرسانههاشنيديماينبودکهخداياما

رابامحبتامامخمينی)ره(بميران.
بعدازارتحالامــام)ره(نهايتتالشآيتاهلل
مهدویکنیبراینشــاندادنتاثيرجايگاه
واليتفقيهمتمرکزبودهاستوقبولرياست
خبرگانبااصراربزرگانبرایاينبودکهبتوانند
آنطوریکهبايدوشــايدخبــرگاندريك
جايگاهتاييدرهبریوحمايتوعنايتکامل
دردفاعازجايــگاهوصاحبباعظمتواليت
قرارگيرد.واقعاهمهدوستانايشانمیدانند
کههيچگاهبرایسمتیخودشاناقدامنكردند،
هرجاتكليفبودواصراروگاهیامربزرگانبود
میرفتند،امانكتهایکهبهشمامیخواهم
عرضکنمآنجنبههایتوسلیوتوجهايشان
بهمقاماهلبيت)ع(وجنبههایروضهایو
هيئتیوارادتیايشاناست،آناشكوتوسل

شبانه،خصوصاًبهمحضرســيدالشهدا)ع(،
فاطمهزهرا)س(وامامزمان)عج(بودهاست،در
جوانیگوشتوپوستوخونايشانارادتبه
حضرتمهدی)عج(دربيندوستانشانمشهور
بودبهگونهایکهدرقمآنقدرکهاهلتوسلبه
حضرتمهدی)عج(بودندايشانرابهعنوان
مهدویمیخواننددرحالیکهشناســنامه
ايشانباقریبود،حتیتاپيروزیانقالبهم
شناسنامهايشــانبهنامباقریاستامابعداز
انقالبشناسنامهخودراعوضکردهوبهنامی
کهدربيندوستانايشانمشهورشدهبودبه
مهدویتغييردادندواينارادتخاصهايشان

بهحضرتبقيهاهللرامیرساند.
آنهایکهاز50سالپيشدرمسجدجليلی
ازارادتمندانايشاندرنمازها،سخنرانیها،
توســلهاودعایندبههرهفتــه-کهيكی
ازقديمترينهيئتهایدعــایندبهتهران
بود-توسلايشانبهامامزمان)عج(رادرخاطر
دارندوحاجآقاهمينامسالهمدرمجلسشان

شرکتکردند.وسالمعليكم

ارادت به اهل)ع( بیت با تمام وجود
بيان ويژگی های حضرت آيت اهلل مهدوی کنی در مصاحبه اختصاصی با 

حجت االسالم و المسلمين ميرلوحی:

ذکر الهی را خیلی باید مغتنم بشمرید. همین نماز 
جمعه ی شما مصداق ذکر الهی است.

اختصاصی هیات
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کتابنامه

پديدآورنده:رضانظريان
ويراستار:سيدجمالحيدري

ناشر:سفيراردهال
تعداد صفحه : 248

قيمت پشت جلد :70000ريال
معرفي مختصر کتاب: 

کتابحاضرباتكيهبرمنابعمعتبردينيدرموضوعآدابوآثاردعا
کردننوشتهشدهاست.بدينترتيبدرکتابتعريفدعاوفوايد

وبرکاتآن،شرايطدعاوبهتريناوقاتدعا،بهترينمكانهاي
دعا،بهتريندعاها،آدابدعاو...مطالعهشدهاست.همچنيندر
کتابعللمستجابنشدندعاتشريحومواردعدماستجابت

دعاازديدگاهحضرتعلي)ع(بررسيشدهاست.

نويسنده:سيديوسفابراهيميانآملي
ناشر:قائمآلمحمد)ص(

تعداد صفحه :472
قيمت پشت جلد :145000ريال

معرفي مختصر کتاب: 
بيانگوشههاييازاسراروآثاردعاوذکروآدابوشرايطمربوطبه
آناست.دراينکتابفوايدماديومعنويدعاوذکروآثاردنيويو
اخرويآنبيانشدهوعواملاستجابتدعاوموانعآنبررسيشده
است.نويســندهدعاراعاملاصلينجاتانسانودوايدردجاناو
دانستهوآنراموجبآرامش،فهمصحيحازدين،مهمترينعبادت،

به اهتمام: سيدمحمدرضاحسيني
ويراستار:سيدرضاهدايتي

شارح: حسينمظاهري
ناشر:اتقان

تعداد صفحه :240
قيمت پشت جلد:35000ريال

معرفي مختصر کتاب:
تفسيريادبي،اخالقيوعرفانياز»دعايسحر«است.در
ايننوشتاربهشرحوتفسيراصطالحات،مفرداتوفقرات

آفاق نيايش: تفسري دعاي سحر

آداب دعا و چرا دعاهاي ما مستجاب مني شود؟

ارتباط آسامين: رشح مراتب ذكر و دعا

مهمدعايسحرپرداختهشدهولطافتهايادبيوعرفاني
موجوددرايندعابيانگرديدهاست.

درهمينراســتانگارندهبهتفســيرکلماتــيمانندبها،
جمال،جالل،عظمت،نور،رحمت،کلمه،کمال،اســم،
عزت،مشيت،قدرت،علم،قول،مساله،شرف،سلطنت،
ملك،علو،منت،آيه،شان،جبروتواجابتومفهومادبي،
عرفانيواخالقياينکلماتباتوجهبهمفاددعايسحر
پرداختهوتذکراتواستفادههاييوالييواخالقيازآنها

نمودهاست.

دورماندنازذلت،عاملتهذيبنفسوپاكشــدنازگناهان
عنوانکردهوکيفيتدعاکردنوذکررابيانکردهاســت.وي
اقسامدعا،فرقآنباسئوال،انواعسئوال،عواملاستجابتدعاو
موانعاجابترابررسينمودهونقشزمانومكاندرمناجاتو
نحوهآنراباتوجهبهشرايطوحالتشخصدعاکنندهوبهويژه
داشتنحالتتضرعوپريشانيراموردتأکيدقراردادهاست.وي
صلواتفرستادن،عزمداشتن،باالبردندستها،عجلهنكردن،
خضوعوخشوع،داشتنهمتعالي،اصراروپافشاري،حسن
ظنبهخدا،گريستن،اقراربهگناه،حضورقلب،معرفت،عدم
ظلمبهديگران،منطقيبودنخواستههاوکسبصفاتانساني
راازمهمترينعواملاستجابتدعاوشرايطآنعنوانکردهو

برهميناساسموانعاجابتشدنآنرابررسينمودهاست.
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کتابنامه

پديدآورنده:سعيدزاهدی
ناشر:عابد}ايران-تهران{

سال نشر:1392
تعداد صفحه: 168

تيراژ:3000
قطع: رقعي

معرفي مختصر کتاب:
کتابحاضردربارهتاريخوعقايدسلفیهادرجهاناسالم

ازوهابيتتاالقاعدهنوشتهشدهاست.
نويسنده،ابتدابهنحوهشكلگيریايدهاوليهسلفیگریدر

پديدآورنده:سعيداهللناطقاالسالم
ناشر:نويداسالم}ايران-قم{

سال نشر:1392
تعداد صفحه :364

شمارگان :1000نسخه
معرفي مختصر کتاب: 

شــرحاعمالودعاهایروزهایماهرمضانبهترتيب،ازاولتا
پايانماهاست.نگارندهدرصفحاتنخست،راجعبهاهميتماه
رمضانوآثارونتايجعبادیوتربيتیروزه،شرايطوآدابسحرو

مياناهلسنتتوضيحدادهوسپسازآغازسلفیگریدر
عربستانوبنيانهاوبنيانگذارانوهابيتسخنگفتهاست.
آنگاهنحوهرشــدگرايشهایسلفیدرشــبهقارههندو
نيزدرپاکســتانومصربهطورويژه»اخوانالمسلمين«
شرحدادهودرادامهاوضاعسلفیهادردوراناخيربررسی

گرديدهاست.
درپاياننحوههمگرايیســلفیهایســهگوشهجهان
اسالمتشريحودربارهمهمترينگروههایسلفیدوران
معاصريعنی»طالبــان«و»القاعــده«اطالعاتیارائه

کردهاست.

افطارسخنگفتهاست.ویسپسدعاهایاياماينماهرا،همراه
باترجمهوشرحوارائهنكتههايیاخالقیوتربيتی،تدويننموده
است.برایمثالتوجهبهتوکلوآثاروفوايدآندرزندگی،عفتو
پاكدامنی،صبروتقواوويژگیهایصالحانونيكان،پيامهايی
اخالقیومعنویهستندکهدربرخیازايندعاها،نهفتهاست.
نگارندهدرجایديگر،ازاهميتومنزلتشــبقدرواوصاف
بهشتوجهنمسخنبهميانآوردهوبهشرايطقبولطاعاتو
عباداتاشارهنمودهاست.ویدرپايان،آدابوضووغسل،تيمم
وشــرايطآنواحكامقبله،مكاننمازگزاروارکانوواجباتو

ترتيباتنمازرا،موردتوجهقراردادهاست

نويسنده:معصومهآباد
سال نشر:1392

ناشر:بروج
معرفي مختصر کتاب:

خاطراتدوراناسارتمعصومهآباد؛نويسندهکتاب
داستانحكايتيكدختریازنسلدهه60راروايتمیکند
کهدردوراندفاعمقدسباتمامظرفيتعاطفیوعقلیخود
بهعنوانامدادگرهاللاحمردرجبههحضورپيدامیکند،ودر
محاصرهنيروهایعراقیقرارمیگيردوبهاسارتدرمیآيدو
سالهاباافتخارمقاومتمیکندتابتواندبرگزرينیازايثارگری

زنانکشورخودشراتقديمجامعهکشورشبكند.

ماضی استمراری: سلفی گری در جهان اسالم از وهابیت تا القاعده

شصت و دو مجلس اخالقی و تربیتی: اعامل و آداب ماه مبارك 

رمضان و ارسار مناز

من زنده ام 
متنتقريظمقاممعظمرهبریحضــرتآيتاهللخامنهای)مدظله

العالی(برکتاب»منزندهام«بهاينشرحاست:
بسماهللالرحمنالرحيم

کتابرابااحساسدوگانهاندوهوافتخاروگاهازپشتپردهاشكخواندم
وبرآنصبروهمتوپاکیوصفاوبراينهنرمندیدرمجسمکردن
زيبائیهاورنجهاوشادیهاآفرينگفتم.گنجينهيادهاوخاطرههای
مجاهدانوآزادگان،ذخيرهعظيموارزشمندیاستکهتاريخراپربار
ودرسهاوآموختنیهاراپرشمارمیکند.خدمتبزرگیاستآنهارا

ازذهنهاوحافظههابيرونکشيدنوبهقلموهنرونمايشسپردن.
ايننيزازنوشتههايیاســتکهترجمهاشالزماست.بهچهاربانوی
قهرماناينکتابوبويژهنويسندهوراویهنرمندآنسالممیفرستم.
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دوم رمضان / 30 ژوئن تير

آغاز عملیات بزرگ کربالی 1  و 9
آزادسازی شهر مهران )1365ش(

چهــارم رمضــان / 2  تير

جوالی11

رحلــت آیــت اهلل 
میرزاهاشم آملی فقیه 
نامدار شیعه)1413ق( 
/ هالکت زیاد ابن ابیه، 
دشــمن خونخوار اهل بیت )ع( )53ق( / شهادت 
چهارمین شــهید محراب، آیت اهلل صدوقی، امام 

جمعه یزد توسط منافقین )1361ش(

پنجم رمضان /  3 جوالی تير

سرنگونی هواپیمای مسافربری ایران توسط ناو آمریکایی در خلیج فارس و شهادت 298 سرنشین 12
آن )1367ش(

روزيكشنبه،12تيرماه1376مطابقبا3جوالی1988،هواپيمایايرباسجمهوریاسالمیايران

با275مسافرو16،خدمهفرودگاهبندرعباسرابهمقصددوبیتركگفت.سطحپروازاينهواپيما

14000پاتعيينشدهبود.درســاعت10:15دقيقهمحلیو06:45دقيقهگرينويچشروعبهاوج

گيرینمودودرساعت10:24بهوقتمحلی،ســطحپروازی12000پاراگزارشنمودوازآنلحظهبهبعدديگرتماسیازطرف

خلبانگرفتهنشد.درواقعازاينلحظهبهبعدهواپيمامورداصابت2فروندموشكسطحبههوایناووينسنسآمريكاقرارگرفتهودر

نزديكیجزيرهايرانی»هنگام«منفجروسقوطکردهبود.دراينفاجعه،تمامیسرنشينانهواپيمابهشهادترسيدندکه66کودك

زير12سال،52زنو46تنتبعهکشورهایيوگســالوی،کويت،افغانستان،هندوستان،پاکستان،ايتاليا،شارجهودوبیازجمله

وابستهنظامیپاکستاندرايرانوخانوادهاشدرميانکشتهشدگانبودند.

هفتم رمضان /  5 جوالی تير

ربوده شدن حاج احمد متوسلیان فرمانده لشکر 27 محمدرسول اهلل)ص( و تعدادی از دیپلماتهای 14
ایرانی در لبنان )1361ش(

درچهاردهمتيرماه1361ش،سهديپلماتوخبرنگارخبرگزاريجمهورياسالميايران

دربيروت،درچهلکيلومتريشمالاينشهردرحاليکهعازممحلکارخوددرسفارت

ايرانبودند،توسطنيروهايحزبفاالنژلبنانربودهشدند.درآنزمان،ارتشرژيمصهيونيستيبهلبنانحملهکرده

بودوحزبفاالنژ،همكارينزديكيبااينرژيماشغالگرداشت.اگرچهابتداگفتهميشدکهسيدمحسنموسويکاردار

جمهورياسالميايراندربيروتوهمراهانشکشتهشدهاند؛اماشواهدومداركموجود،حاکيازآناستکهآنهادر

اسارترژيمصهيونيستيميباشند.باوجوداقداماتمتعددجمهورياسالمي،برايآزادسازيديپلماتهاواتباعخود

ت.برادرپاسدارحاجاحمدمتوسليانازفرماندهان
ازچنگالرژيمصهيونيستي،اينرژيمهنوزتنبهاينکارندادهاس

سپاهنيزجزوديپلماتهایربودهشدهبودهاست.

روزشمار تاریخ و دفاع مقدس ماهنامهفرهنگيهيأترزمندگاناسالم

روز شمار تاریخ

   گردآوری و تنظيم:
     احسان اکبری
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دهم رمضان / 8 جوالی تير

رحلت حضرت خدیجه )س( سه سال قبل از هجرت )10 بعثت( / برگزاری مراسم بیعت درباریان 17
با امام رضا)ع( به دستور مامون عباسی )201 ق(

خديجه)س(مادرامتاست.

خديجه)عليهاالسالم(ازبزرگترينبانواناسالمبهشمارميرود.اواولينزنيبودکهبهاسالمگرويدچنان

کهعليبنابيطالب)عليهالسالم(اولينمرديبودکهبهاسالمرويآورد.اولينزنيکهنمازخواند،خديجهبود.اوانسانيروشنبين

ودورانديشبود.باگذشتعالقمندبهمعنويات،وزينوباوقار،معتقدبهحقوحقيقتومتمايلبهاخبارآسمانيبود.همينشرافت

براياوبسکههمسررسولخدا)صلياهللعليهوآله(بودوگسترشاسالمبهکمكمالوثروتاوتحققيافت..خديجهازکتبآسماني

آگاهيداشتوعالوهبرکثرتاموالوامالك،اورا»ملكهبطحاء«ميگفتند.ازنظرعقلوزيرکينيزبرتريفوقالعادهايداشتومهمتر

اينكهحتيقبلازاسالمويرا»طاهره«و»مبارکه«و»سيدهزنان«ميخواندند.جالبايناستکهاوازکسانيبودکهانتظارظهور

پيامبرجديدراميکشيدوهميشهازورقةبننوفلوديگرعلماءجوياينشانههاينبوتميشد.اشعارفصيحپيامبراکرم)صلياهلل

عليهوآله(ازعلموادبوکمالومحبتاوبهآنبزرگوارحكايتميکند.

امامصادقعليهالسالمفرمود:وقتیخديجهعليهاسالموفاتکرد،فاطمهعليهاسالمبهرسولخداپناهبرد.بهدورپيامبرمیچرخيدو

میگفت:»پدرجان،مادرمنکجاست؟«

جبرئيلعليهالسالمنازلشــدوعرضهداشت:»ایرسولخدا،پروردگارتامرفرمودبهفاطمهسالمبرسانوبگومادرشدرخانهای

استازياقوتوزبرجدکهاطاقهايشازطالوستونهايشازياقوتقرمزساختهشدهوباآسيهومريمهمنشيناست«.

دوازدهم رمضان / 10 جوالی تير

بستن عقد اخوت میان مهاجرین و انصار توسط پیامبر )ص( و عقد اخوت میان حضرت محمد)ص( و 19

امیرالمومنین )ع( )1 ق( / کشف کودتای نوژه علیه نظام جمهوری اسالمی ایران )1359ش(

کودتاينافرجامنوژهيكحلقهازسلسلهفعاليتهايدشمنانانقالباسالميجهتبراندازينظامجمهوري

اسالميميباشد.درديماه1358هوادارانشاپوربختيارسازمانيبهنام»نقاب«راتشكيلدادندکههدف

آنبراندازينظامجمهورياسالميازطريقکودتاينظاميبود.درطرحعملياتکودتاينظاميپايگاهشهيدنوژهدر60کيلومتري

همدانبهعنوانکانونعملياتکودتادرنظرگرفتهشدهبودوقراربودپسازتصرفپايگاهنوژهتيمهايمختلفمراکزحساستهرانرا

بمبارانواشغالکنند.بيتامامدرجماراننخستينهدفومرکزثقلعملياتکودتابودبههمينجهتبيشترينهواپيماهاومهمات

سنگينيبراياينهدفدرنظرگرفتهشدهبود.اهدافتعيينشدهبرايتسخيرپسازبمبارانهايهواييعبارتبودندازصداوسيما،

فرودگاهمهرآباد،ستادنيرويزميني،ستادارتشجمهورياسالمي،پادگانحر،پادگانقصر،پادگانجمشيديهوزنداناوين.امابه

خواستخدااينتوطئهبرنامهريزيشدهدرصبحروزيکهقراربودکودتاانجامگيردتوسطدوتنازاعضايکودتاافشاشدوستادخنثي

سازيکودتامتشكلازواحدهاياطالعاتسپاه،گروهمهندسيوانجمناسالمينيرويهوايي،تعداديازپرسنلمؤمننيرويزميني

وتيپنوهدبهخنثيسازياينکودتاپرداختند.امامامتپسازپايانعملياتخنثيسازيکودتا)1359/4/20(درحسينيهجماران

درطيسخنرانيخودفرمودند:»ميخواهندتوطئهبكنندوآنهماينتوطئهايکهمعلوماستکهاگرچنانچهموفقبهکشفشهم

نشدهبوديم،[مردم]خفهميکردندآنهارا...اگراينفانتومهاهمبلندشدهبود،اينهاميخواستندچهبكنند،پدراينهارادرميآوردند

مگرملت،حاالديگرنشستهکهيكفانتومودوفانتومکاريانجامبدهد.«

ماهنامهفرهنگيهيأترزمندگاناسالم

روز شمار تاریخ
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روز شمار تاریخ

سیزدهم رمضان / 11 جوالی تير

مرگ حجاج بن یوســف ثقفی حاکم خونخوار عراق )95ق( / درگذشــت واعظ 20
معروف حجت االسالم شیخ احمد کافی )1357 ش( 

مرحومحاجشــيخاحمدکافی)ره(،خطيبتواناوشيرينسخن،موسسوبنيانگذار

مهديهتهرانوديگرشهرهاازبرجستهترينوزبدهترينمروجينمكتباهلبيت)عليهم

السالم(وازرادمردانشجاعوبااخالصمعاصربود.اودرسنگرروحانيتباسبكنوينوکالمجذابوشيرينخود

درترويجدينودينداریوارشادوهدايتمردمکوشابود.نالههایپرسوزوگدازاودرجلساتعرفانیندبه،کميل

وعرفهومجالسوعظوخطابه،عشقبهخانداناهلبيتوائمهمعصومين)عليهمالسالم(خاصهتوّجهبهپيشگاه

حضرتمهدیعجلاهللتعالیفرجهرااحياءکرد.سخنرانیهایآتشينوخطابههایکوبندهواعتراضهایپیدر

پیاوعليهرژيمستمگرپهلویازجملهشيوههایمبارزاتیاوبودکهدراينراهشكنجههاوزندانهاوتبعيدراتحمل

نمود.اوسرانجامجانعزيزخودرادراينراهتقديموبهلقاءحقشتافت.روحششادونامشجاويدوراهشپررهروباد.

پانزدهم رمضان / 13 جوالی تير

میالد امام حسن مجتبی)ع(  )3 22
ق( / حرکت مسلم ابن عقیل 
از مکه به سوی کوفه از طرف 

امام حسین )ع( )60 ق( 

شانزدهم رمضان / 14 جوالی تير

معراج پیامبر )5 سال پس از بعثت ( / 23
آغاز جنگ قادسیه میان سپاه اسالم 
و ایران )14 ق( / گشایش نخستین 
دوره مجلــس خبــرگان رهبری 
)1362ش( / آغــاز عملیات بزرگ 

رمضان در منطقه جنوب شرق بصره )1361ش(

چهاردهم رمضان / 12 جوالی تير

شــهادت مختاربن ابی عبیده ثقفی رهبر قیام خونخواهی امام حسین )ع( )67 ق( / 21

سرکوب خونین قیام مردم علیه کشف حجاب )1314ش( / آغاز بنای مسجد اعظم قم 

به امر آیت اهلل بروجردی )1333ش( / آغاز جنگ سی و سه روزه مقاومت اسالمی 
لبنان با رژیم صهیونیستی )2006م( - روز حجاب و عفاف

وامالبنان...وماادراكمالبنان...لبنانبهبرکتهمتوشجاعتمردمخوددرخشيد.دشمنبهغلطپنداشتهبودکهبا

حملهبهلبنانضعيفترينحلقهیکشورهایمنطقهراهدفقرارمیدهدوطرحوهمآلودخاورميانهیدلخواهخودرا

ـاسرائيل،ازصبروهوشمندیودالوریملتلبنانغافلبود؛ازتوانايیبازوانستبرلبنان کليدميزند.دشمن،يعنیآمريكا

َمَعالصابِريَن«غافلبود.ملتلبنانوجوانان َواهلَلُّ غافلبود؛ازسنتالهِی»...کمِمّنفَِئٍةَقلِيلٍَةَغلََبتفَِئًةکِثيَرَةبِإِْذِناهلَلِّ

دالوروسياستمدارانهوشمندشباسيلیسختخود،اوراازاينغفلتبيرونآوردند.دشمناکنوندرصددبريدناين

بازویتواناوکارآمداست؛درصددايجاداختالفميانسياستمداراناست؛درصددپاشيدنويروسبیصبریوترديددر

مردماست.همهبايددربرابراينسمپاشیهابيدارباشند.بهحولوقوهیالهیشمادرخنثیکردنتوطئههایآنانموفق

خواهيدشدوپيروزیدومیبدستخواهيدآورد،انشاءاهلل.جهادیکهاکنوندراينميدانجديد،پيشرویشماست

مانندجهادفداکارانهیشمادرميداننظامی،حائزاهميتودرآن،صبروتوکلواخالصوتدبير،تعيينکنندهاست.به

شماوديگربرادرانودالورانعرصهیجهاددرودميفرستمودستوبازویهمهیشمارامیبوسم.

بخشی از پيام تبريک مقام معظم رهبری )مدظله العالی( به سيد حسن نصراهلل پس از مقاومت سی و سه روزه ملت لبنان
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هفدهم رمضان  تير

 15 جوالی24

جنگ بــدر )2ق( 
/ شــهادت )ترور( 
آیت اهلل بهبهانی از 
رهبران مشــروطه 

)1289ش(

نوزدهم رمضان   تير

17 جوالی26

ضربت خوردن 
حضرت علی )ع( 

)40 ق( 

بیستم رمضان /  تير

18 جوالی27

مکــه  فتــح 
توســط پیامبر 
اکــرم )ص( )8 
ق( / پذیــرش 

قطعنامه 598 توسط ایران )1367 ش(

بیست و یکم رمضان  تير

/ 19 جوالی28

شهادت حضرت علی 
)ع( )40 ق(

بیست و پنجم رمضان / 23 جوالی مرداد

مفقود شدن روحانی مبارز امام موسی صدر رهبر شیعیان لبنان در لیبی )1398 ق( 1

امامموسیصدر:اميدوارايمکهاينعاشورایماواينروزهایما،روزهایزندهیحسينیباشد.اينچنين

میخواستواينچنينسفارشنمود.گريستنوبرپاکردنمجالسکافینيست.حسين]عليهالسالم[به

اينهانيازیندارد.حسينشهيدراهاصالحاست.

بیست و نهم رمضان / 27 جوالی مرداد

اقامه اولین نماز جمعه پس از پیروزی انقالب اسالمی )1358 ش( / آغاز عملیات پیروزمندانه 5
مرصاد علیه منافقین مهاجم )1367 ش(

گروهكمنافقيندرپيحمالتعراقبهخاكميهناسالميوعقبنشينيهايموقترزمندگاناسالم،

باتصوراينکهپذيرشقطعنامه598ناشيازجداييملتودولتاست،بهخيالواهي،فرصتراغنيمت

شمردهوسعيدررسيدنبهاهدافپليدخودنمود.منافقينباجمعآوريديگرضدانقالبيونسرخورده،از

کشورهايمختلفاروپايي،نيروييبهاستعدادتقريبي15هزارنفرفراهمکردهوبابهرهگيريازجنگافزارهاياهداييصداموديگراربابان

خود،حملهخودراازغربکشوربهخاكجمهورياسالميايرانآغازکردند.نيرويهواييعراقباحمايتمقدماتي،آنهارابرايورودبهعمق

خاكايرانودرنهايت،فتحتهران،ترغيبميکند.باايناتحادشوم،قسمتهاييازاراضيميهناسالميموردتجاوزقرارميگيرد.ملت

سلحشورومسلمانايران،پسازاطالعازتجاوزمنافقينبهميهناسالمي،بهخروشآمدهوبهجبهههايجنگاعزامميشوند.سرانجام

عملياتمرصاددرپنجممردادماه1367،بارمزمباركياعلي)ع(وبهمنظورمقابلهبامنافقيندرمنطقهاسالمآبادوکرندغربدراستان

کرمانشاه،آغازگرديد.بدينترتيب،منافقانشكستخورده،دراينتجاوزنابخردانه،متحملتلفاتوخساراتعظيميشدندکهبيشاز

120دستگاهتانك،400دستگاهنفربر،90قبضهخمپارهانداز80ميليمتري،150قبضهخمپارهانداز60ميليمتريو30قبضهتوپ

106ميليمتريمنهدمشد.عالوهبرآندههادستگاهتانك،نفربر،خودروونيزصدهاقبضهسالحسبكونيزمقاديريتجهيزاتپيشرفته

الكترونيكيومخابراتيبهغنيمتنيروهاياسالميدرآمد.دراينعمليات،4800نفرازمنافقاننيزکشتهوزخميشدند.

بیست و دوم رمضان / 20 جوالی تير

عملیات والفجر 2 )1362 ش( / تصویب 29
قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان 

ملل متحد )1366 ش(
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استان ها

 از شگردهای دشمنان به روایت »حسین 
رشیعتمداری« تا هشدارهای »رسدار نقدی« 

درباره ماهواره
هشتميننشستهمانديشیسخنرانانهيئت
رزمندگاناسالمپنجشنبه29خرداددرسالن
همايشمدرسهعالیدارالشفاءبرگزارشد.اين
همايشدردونوبتصبحوبعدازظهرباحضور
حدود150نفرازســخنرانانمرتبطباهيات
رزمندگاناسالمبرگزارشد،کهسبكزندگی
واخالقخانواده،مشــخصاتجريانوادادهو
مشخصاتجريانانقالب،انسباقرآنوتدبر
درقرآن،اولويتهایتربيتازديدگاهاســالم
وســخنرانیاخالقیامامجمعهموقتتهران
ازجملهمباحثارائهشدهدرنوبتصبحاين
همايشبود.فهرستمطالبدرزمينهماهوارهو
آثارتخريبیآنواقتصادمقاومتیازبرنامههای

بعدازظهراينهمايشبود.

ارشاف اطالعاتی و جامع رهربی بی نظیر است
حجتاالسالممهدیطائب،دبيرايننشست
نخستينسخنراناينهمايشبودکهبهخير

مقدموبياناهدافايننشستپرداختواظهار
کرد:شرايطجهاناســالمرابهخوبیلمس
میکنيموامروزخوبمیفهميمکهچهاندازه

بهوحدترويهنيازداريم.
ویبابياناينكهفردیکهدرزمينهوحدترويه
فعاليتمیکند،بايداشــرافکاملاطالعاتی
داشتهباشد،گفت:اگردروحدترويهها،رويه
ازسویکسیارائهشــدکهاشرافاطالعاتی
نداردويكسرسوزنانطباقباواقعيتنداشته
باشدنتيجهآنگسلیبهفرسخهاستبنابراين
اشرافاطالعاتیدرادامهوحدترويههابسيار

مهماست.
دبيرنشستهمانديشیسخنرانانيادآورشد:
فردیبهاشرافاطالعاتیمقاممعظمرهبری
ازنظرموضوعیومفهومیوجودنداردکهدر
شرايطکنونیازابزارهایوحدتهميناشراف

اطالعاتیاست.
ویبااشارهبهبحثواليتاظهارکرد:واليت
منكرنداردودنياواليتراقبولداردوواليت
يعنیحاکميتفردیکهبتواندحرفآخررا

بزند.

فرماندهقرارگاهعمارعنوانکرد:جايیدردنيا
وجودنداردکهواليتراقبولنداشتهباشدوبا
دنياسرواليتدعوانداريم،بهعنوانمثالولی

آمريكايیهااوباماست.
ویخاطرنشانکرد:اختالفباواليتدردنيا
بهدليلقيدیاستکهبهواليتزدهمیشودو
مامیگوييمکهکسیکهباالدستاست،بايد
فقيهباشــد.اينموضوعبسيارباعقلانطباق
داردوقابلقبولاستکههرچهجلوترمیرود
اينحرفامامخمينی)ره(بيشترمفهومپيدا
میکندکهفرمودنــد»واليتفقيهتصورش

مساویباتصديقآناست«.

تجمل گرایی و مسئولیت گریزی عوامل اصلی 
تاخیر در ازدواج جوانان

حجتاالسالموالمسلمينناصررفيعی،عضو
هيئتعلمیجامعةالمصطفیالعالميهدومين
سخنراناينمراسمبود.درسخنانیپيرامون
سبكزندگیواخالقخانوادهاظهارکرد:در
حالحاضردرسهمحورودرموضوعخانواده

دچارمشكالتیهستيم.

هشتمین نشست هم اندیشی
 سخنرانان هیات رزمندگان اسالم



تير93 59تير5893

ماهنامهفرهنگيهيأترزمندگاناسالم

استان ها  

ویافزود:تشكيلخانواده،تحكيمآنوتكثير
نسلسهمحوریهستندکهدرموضوعخانواده

باچالشهايیدراينزمينههاروبروهستيم.
عضوهيئتعلمیجامعةالمصطفیالعالميهبا
بياناينكهرهبرمعظمانقالببررویمسئله
تكثيرنسلتاکيدفراوانیدارند،عنوانداشت:
برایمقابلهبااينمشــكالتعالوهبرتبليغ
ازدواجآسانبايدبررویعواملتاخيردرازدواج

همبررسیهایالزمصورتبگيرد.
ویبیتفاوتیاطرافيان،وسواسدرانتخاب،
تجملگرايیومسئوليتگريزیراازجملهعلل
اينتاخيربرشــمردوخاطرنشانکرد:برخی
افرادهمولنگاریراترجيحمیدهندوبههمين

دليلبهسمتتشكيلخانوادهنمیروند.
رفيعیبااشارهبهمحورهايیکهبايددرتبليغدر
نظرگرفتهشود،گفت:انتخابموضوعازجمله
محورهایتبليغاســتکهدراينزمينهبايد

کاربردیوتاثيرگذارباشد.
ســختگيری،ناباوری،فقروتمايلبهکسب
مدارجازجملهعواملیاستکهسببتاخيردر

امرازدواججوانانمیشود.
رفيعیبااشارهبهاصولحاکمبرازدواجگفت:
آمارطالقفاجعهاســت،کــهدربرابرآنبايد
شناختدرستیازهمسرداشــتهباشيمواز
ازدواجباکسانیکهدراسالمنهیشدهپرهيز

کنيم.

امروز ترفندهای فراوانی علیه نظام به کار گرفته 
می شود/ بی آینده نشان دادن انقالب مهم ترین 

هدف دشمن
حسينشريعتمداری،مديرمسئولروزنامه
کيهانبهعنوانيكیديگرازســخنراناناين
مراسمبااشارهبهشــرايطکنونیاظهارکرد:
شرايطکنونیحساساستولیبحرانینيست
ودرحقيقتخالفآناستکهبرخیدرکشور

برآناصرارمیورزند.
ویخاطرنشانکرد:امروزشگردهاوترفندهای
بسياریازسویدشمنعليهنظامبهکارگرفته
میشــودکهيكیازآنهاانگشــتروینقطه

ايدهآلگذاشتناست.

مديرمسئولروزنامهکيهانعنوانکرد:هدف
دشمنازاينترفند،بیآيندهنشاندادنانقالب
استوبهطورمعمولراهمقابلهبااينترفنداين

استکهبازگرديدومقايسهانجامدهيد.
ویعنوانکرد:درشگردانگشتبرروینقطه
ايدهآلگذاشتنحريفبرروینقطهايدهآلیکه
برایحرکتخودتعريفکردهانگشتمیگذارد
وبهصورتدايمآنرابهرخمیکشدوگامهايی

کهتاکنونپيمودهشدهناديدهمیگيرد.
شريعتمداریحرکتازپلهدومراازشگردهای
ديگردشمنانذکرکردوافزود:حريفدراين
شگردبرایانحرافاذهانوافكارعمومیسعی
میکندازپلههایاولکهبهطورمعمولشامل

جناياتاست،بگذرد.
ویخاطرنشانکرد:فراموشی
پلهاولازنوعینيســتکهاز
آنغفلتکنيمبهطوریکه
مشاهدهمیشودورهبرانقالب
درهمهفرمايشاتخودشانبه

موضوعفتنهاشارهمیکنند.
مديرمسئولروزنامهکيهان
ادامهداد:اينشگرددرجايی
بهکاربردهمیشودکهپلهاول
سرنوشتسازاستوحريفدر

ادامهبهآننيازدارد.
ویبااشــارهبهتفاوتتابلوبا

شناسنامهگفت:تابلوچيزیاستکهنمايان
استولیممكناســتزيراينتابلوکسانی
باشندکهشناسنامهآنهاباتابلوهمخوانیندارد
بهعنوانمثالکسانیکهتابلویمبارزهبافساد
رابلندمیکننددربســياریازجاهاآلودهبه

فسادهستند.
شريعتمداریادامهداد:کســانیکهتابلوی
رأفــترابلندمیکنند،خودشــانتندترين
وافراطیتريــناقداماترابــامخالفانخود

داشتهاند.
شريعتمداریمشابهسازیرايكیازشگردهای
تاريخیذکرکردوافزود:کسیکهشبيهسازی
میکندزيادبهوجوهتشابهتوجهنداردوتنها

يكوجهکافیاست.

ویادامهداد:دربرابراينترفندشبيهيابیذکر
شدهکهحكمتاستکهبايدشبيهيابیتاريخی

صورتگيرد.
انگارهسازیيكیازشگردهايیاستکهبهطور
فراوانبهکاربردهمیشودکهتصويرغيرواقعی
ازواقعيتاســتوبهطورعمدهبرایتحريف
تاريخنزديكبهکارمیرودوخطزدنتاريخ

يكیکاربردهایآناست.
ویبااشــارهبهشگردمارپيچگفت:زمانیکه
صدايیبلندمیشودونمیخواهندصداشنيده
شودازمارپيچاستفادهکردهتاآنصداشنيده
نشودوکاررسانهايناستکهمارپيچسكوت

رابشكند.
شــريعتمداریبابياناينكــهدامنهانقالب
هرروزگســتردهترمیشود،
گفت:اينتوهمیاســتکه
دشمنانانقالبمیگسترانند
وبيانمیکننــدکهانقالب
کمرنگشــده،درحالیکه
انقالبگستردهتروپرشتابتر

میشود.
مديرمسئولروزنامهکيهان
عنــوانکرد:رفتــارعمومی
برخاســتهازافــكارعمومی
است،کســانیکهمیتوانند
افكارعمومیرامديريتکنند
میتوانندرفتارعمومــیرامديريتکنندکه
اســاسجنگنرمياافكارازاينبخشناشی

میشود.
ویبااشارهبهمطالبيكیازجامعهشناسان
آمريكايیگفت:درتمــاممطالعاتبهوضوح
مشاهدهشدهکهدکترينوديدگاههابهمرور
کمرنگشدهولیدکترينواليتفقيهروزبه

روزبهجاذبهآنافزودهمیشود.
شريعتمداریتصريحکرد:اگررهبریحضرت
آقانبودبسياریازافرادکهامروزمدعیهستند
بايدپوتيننظاميانآمريكايیراواکسمیزدند.

 بندگی خدا بهرتین پاسخ برای نیاز به پرستش 
در انسان

ماه رمضان، وقت این گونه دعا کردن است. منافاتی هم ندارد. همان 
دعایی که در آن، حاجت خود را می خواهید، آن دعا را با توجه، با 

تضرع و با حضور قلب بخوانید و دلتان را به خدا نزدیک کنید. من و 
شما به این احتیاج داریم. برادر و خواهر من ! از دعا غفلت نکنید.

این توهمی است 
که دشمنان انقالب 

می گسترانند و بیان می کنند 
که انقالب کمرنگ شده، در 
حالی که انقالب گسترده تر و 

پرشتاب تر می شود.
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ماهنامه فرهنگي هيأت رزمندگان اسالم

گزارش هیأت

حجتاالســالموالمســلمينمحمدمهدی
ماندگاری،عضوهيئتامنایموسســهسيره
روايتشــهدانيزدراينمراسماولويتهای
تربيتازديدگاهاســالمبااشارهبهنزديكیبه
ماهمباركرمضاناظهارکرد:بهترينبحثدر
ماهرمضانمباحثتربيتیاستبهعنوانمثال
اعتقادات،عباداتواحكامدارایبعدتربيتی
است.تقويتروحيهعبوديتوبندگی،تعريف
روحيــهواليتپذيریدينــی،تحكيمبنيان
خانوادهوتقويتروحيهخدمتگزاریازجمله

اينمحورهاست.
استادحوزهودانشگاهخاطرنشانکرد:کارکرد
هدفتقويتروحيهعبوديتوبندگی،هدايت
بشــربودهوتقويتروحيهمجاهدت،ايثارو

شهادتمقدمهتمدنسازیاست.
ویعنوانکرد:برایهرمفهومبايدچيستی،
چرايیوچگونگیدرنظرگرفتهشودتامطالب

ومسائلبهطورکاملمطرحشود.
ماندگاریيادآورشد:بندگیخدابهترينپاسخ
براینيازبهپرستشدرانساناستوهمهانبيا
مبعوثشدهاندتامارابهبندگیخداهدايت
کنند.بايدفكرماناينباشدکهبندهخداباشيم
وقلب،اعضاوجوارحمانيزبندگیخداداشته
باشدوبراساسفرمانالهیبهفعاليتبپردازد.

استادحوزهودانشگاهبااشارهبهاهميتمعرفت
گفت:بايدفهمودركدرســتینســبتبه
موضوعاتداشتهباشيموبهمخاطباناينمعنا
رابفهمانيم.تافهمدينیورعايتحدوددينی

رانداشتهباشيمبندهخدانيستيم.

ویبابياناينكهبرایتكثيرنسلنيزبايدفهم
ودركافرادتغييرکند،گفت:افرادبايدبهاين
دركبرســندکهفرزندمايهطراوتوشادابی

محيطخانوادهاست.
ماندگاریخاطرنشانکرد:همهاحكامدينی
محدوديترابههمــراهداردولیمحدوديتی
عاقالنهاست.بهطوریکههرچهمحدوديت
عاقالنهبيشترباشــدمحروميتکمتراست،
بنابراينبايدخودرامحــدودکنيمتامحروم

نشويم.

 دینداری والیت گریز بزرگرتین خطر است
حجتاالسالموالمســلمينعليرضاپناهيان
درسخنرانیخودپيرامونانسباقرآنوتدبر
درقرآنبااشــارهبهاهميتتبليغاظهارکرد:
نيازهایاولويتدار،زمينهپذيرشوعالقهبايد

درتبليغدرنظرگرفتهشود.
ویخاطرنشــانکرد:واليتمداریازجمله
موضوعاتموردنيازاولويتداراستضمناينكه
تشكيلخانوادهوتكثيرنسلازجملهموضوعات

موردنيازاولويتدارديگربهشمارمیروند.
استادحوزهودانشــگاهبااشارهبهفرارسيدن
ماهرمضانگفت:انسوتدبردرقرآنازجمله
موضوعاتپرکاربردويژهماهرمضاناستکه
بايددراينزمينهبهاقداماتاساسیپرداخته

شود.
ویخاطرنشانکرد:رواياتیوجودداردکهقرآن
باحزننازلشده،بنابراينبايدباحزنقرائت
شودواگرقرآنقرائتشود،حزنالزمراايجاد

میکندوزمينهپذيرشفراهممیشود.
پناهيانعنوانکرد:کســانیکهبهموسيقی
محتاجشدندوبهآننيازدارندبهخاطرخالء
انسباقرآناستبنابرايناشكوحزنبايدبه

عنوانارزشرواجپيداکند.
ویيادآورشد:انســانیکهبرایهرموضوعی
چرايیراســوالکندبدبختاستبنابراين
دربرخیازحوزههابايدبهصورتتكليفیتر

عملکنيم.
ویخاطرنشانکرد:اکنونبزرگترينخطری
کهوجوددارددينداریعافيتطلبانه،بدون

استكبارستيزیوواليتگريزیاست.
ویخاطرنشانکرد:قرآنکتابسياسیاست
کهدستوراتتربيتیواخالقیدرآنوجوددارد

کهبايداستخراجشود.
اســتادحوزهودانشــگاهيادآورشد:حزندر
اثرقرائتقرآنباانــدوهتفاوتداردکهدراين
زمينهممكناستاشكدراثرمحبتوشوق

پديدآيد.

 بی اعتنایی به جامعه نوعی بی تقوایی است
آيتاهللکاظمصديقینيزبهعنوانسخنران
پايانینوبتصبحاينمراســمبــابياناينكه
بیاعتنايیبهجامعهبیتقوايیاســت،اظهار
کرد:سرنوشتافرادباجامعهگرهخوردهودر

حقيقتاينتوجهتابلویدينداریاست.
ویخاطرنشــانکرد:وعاظوسخنرانانبايد
بررسیکنندکهاينمنبرهزينهياذخيرهبوده

وبرایآخرتماچيزیرابههمراهدارد.
امامجمعهموقتتهرانتاکيدکرد:بايدمنبرها
رادرمحضرامامزمان)عج(ببريدوخداراحاضر
بربرگزاریمنبرهابدانيدتامنبرهادارایحضور،

تشرفونورباشد.
ویتصريحکرد:بايددرنظرداشــتکهخطر
درونیماآمريكا،صهيونيستوسكوالرنيست

بلكهنفسانساناست.
ویخاطرنشانکرد:بايددرهمهامورخدادر
نظرگرفتهشودودربينحوائجونيازهایخود
بهجمعبندیبرســيمتابتوانيمازخداآنهارا

درخواستکنيم.
صديقیبااشــارهبهآثاروبرکاتمنبرگفت:
برخیاوقاتالهاماتیمیشودوجرقههايیزده
میشودکهجایديگراينامروجودنداردکه

ايننشانمیدهدبهمنبرتوجهشدهاست.
ویبابياناينكهمنبربايدمنبریراوصلکند،
گفت:دراينزمينهبايدخدادرنظرگرفتهشود
ونمازهاباحضورقلباقامهشودوحتینماز
بايدانسانراذوبکندواگراندکیانسانازخدا

غفلتکندندامتوپشيمانیبههمراهدارد.
امامجمعهموقتتهرانبااشــارهبهتواضعدر
وجودانســانگفت:آيــتاهللبهجتهمواره
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اجابت الهی از طرف پروردگار، هيچ قيد و شرطی ندارد؛ اين ما 
هستيم که با اعمال خودمان مانع اجابت می شويم؛ ما هستيم که 
موجب می شويم دعای ما مورد اعتنا قرار نگيرد.

ماهنامهفرهنگيهيأترزمندگاناسالم

گزارش هیأت  

تاکيدداشتکهکسیکهباالیمنبرمینشيند
خودشراباالترازديگرانمشــاهدهنكندوبر
اساسسخنیازامامرضا)ع(مومنخودشرا

ازهمهپايينترمشاهدهمیکند.
صديقیيادآورشد:برخیاوقاتمنبرهاويترين
استوخودمانرانشانمیدهيمومحرابها
نيزچنيناســتدرحالیکهبايدخدادرنظر
گرفتهشود.بايدکاریانجامشودکهخداونداز
ماخوشنودشودوبهمنبرهایماامامزمان)عج(

نمرهدهد.
ویيادآورشد:بايددرمنبرهابهايننكتهتوجه
شودکهچندنفرراباخداآشتیداديمواينطور
نباشدکهبهدليلآنكهخودمانآشنانبوديم

نتوانيماينکارراانجامدهيم.

وحدت ملت ایران در معــرض آماج حمالت 
دشمن است

سردارمحمدرضانقدی،رئيسسازمانبسيج
مستضعفيننيزدرنوبتعصرايننشستبه
بيانمطالبیپيرامونماهوارهوآثارتخريبی
آنپرداختواظهارکرد:تهاجماتوحمالت
دشمنهميشــهبرجمهوریاسالمیايران

تحميلشدهوهيچگاهپاياننمیپذيرد.
ویبااشــارهبهوعدهخداونددرياریکردن
مجاهدينافزود:قدرتمندیکشورايران،نيروی
توانمندحزباهلل،بســيجوقدرتبرانگيخته
شدنمردمسوريهبرکاتدفاعومقابلهدربرابر
استكبارجهانیاستکهاميدواريماينبرکات

درعراقبهدستآيد.
رئيسسازمانبسيجمستضعفينجملهایاز
حضرتامام)ره(رابيانکردوگفت:انگيزهالهی
ووجودوحدتدواصلانقالباسالمیاستکه

امروزهدشمنباآنهابهمقابلهپرداختهاست.
ویازراهاندازی162شبكهماهوارهایفارسی
زبانخبردادوتصريحکرد:جنگنرمدراوايل
انقالببســيارکمرنگبودهاماامروزهبسيار

پيشرفتکردهوگستردهشدهاست.
نقدیبااشارهبهتنوعیکهشبكههایماهوارهای
برایتمامردههایســنیدرنظرگرفتهاند،
خاطرنشانکرد:48درصدخانوادههایکشور

زيرپوششافكارماهوارههایدشمنهستند
کهنتيجهآننفوذدشمنبردلوجانمردمدر

بلندمدتاست.
ویتاثيراتمقابلهقانونیونظامیباماهوارههای
خانگیراکمدانستوگفت:مابايدمردمرااز
آســيبهاوگناههایآنباخبرسازيمودرك
مردمعاملیخواهدشدکهخودآنانازاينگونه

ابزارهادوریجويند.
ویفعاليتپرشورترسخنرانانوواعظانرابرای
بيداریجامعهنسبتبهاينموضوعخواستار
شدواظهارکرد:مابايدخانههایاشغالشده

توسطدشمنراپسبگيريم.
نقدیبربيــانصالبتوعزتملــتايران،
مخالفتشرعباابزارتهاجمدشمنوآسيبهای

اجتماعیوفردیآنهادرجامعه
تاکيدکردوگفت:افزايشآمار
طالق،افزايشخشــونتهادر
تمامسطوحجامعه،مشكالت
اقتصــادگوناگــونميوههای

فرهنگغربیهستند.
ویبابياناينكهميزاناستفادهاز
فوايدناچيزماهوارهبسيارپايين
اســت،گفت:امروزبرایمقابله
بااينعاملخانمانســوزبايد
تدبيریبينديشيمزيرافردادير

خواهدبود.

 فتوای مرجعیت شیعه عامل اتحاد مسلامنان 
عراق در برابر تروریسم

سردارايرجمسجدی،مشــاورعالیفرمانده
سپاهقدسبهعنوانسخنرانديگرايننشست
بااشارهبهاهدافگروهكتروريستیداعشدر
عراقاظهارداشت:اينگروهتكفيریازطرف
سوريهبهسمتخاكعراقآمدندوبهدنبال
براندازیدولتعراقوبهدستگرفتنحكومت
هستند.مسجدیهدفاصلیدشمنراشكست
حلقهکشورهایاسالمیدرخاورميانهبرشمردو
تصريحکرد:هرچندصهيونيستهاوعربستان
بهصورتدائموآشكاربرایگروههایتروريست
تجهيزاتارســالمیکننداماخوشبختانه

بسياریازمناطقاشغالشدهتوسطگروهك
داعشبازپسگيریشدهاست.

 عدالت   محوری و همکاری عموم مردم از 
ویژگی   های اقتصاد مقاومتی است

حجتاالسالموالمسلمينسيدمحمدمهدی
ميرباقری،رئيسفرهنگستانعلوماسالمیاز
سخنرانانديگرنوبتعصرايننشستبودکه
باتاکيدبرلزوماستفادهازالگوهایاقتصادی
برایايجادوضعيتاقتصادیمناســبتردر
جامعهاظهارکــرد:الگوهایاقتصادیبايدبر
توانايیهایملیوداخلیتكيهداشتهباشندو
ازنفوذدشمندراقتصادکشورجلوگيریکنند.
ویبااشارهبهاينكهالگوهایاقتصادیغرب
دراقتصــادمقاومتیهيچ
جايینــدارد،تصريحکرد:
عدالتمحــوری،پيرویاز
فرهنگاسالمیبههمراه
عملآحادعمومیمردماز
ويژگیهایاقتصادمقاومتی

هستند.
رئيسفرهنگســتانعلوم
اســالمیافــزود:نظــام
ســرمايهداریوافزايــش
سرمايهاقليتمحدودیاز
مردميكیازراههایمخرب
اقتصادجامعهاســتکه
میتواندبسياریازتحرکاتوبرنامهريزیهای

مردميكجامعهراموردتاثيرخودقراردهد.
ویبابياناينكهتمامکشــورهایاستكباری
جهاندرزمينهاقتصادیبــهمقابلهباايران
پرداختهاندتصريحکرد:انقالباســالمیبه
انقالباقتصادیدرسطحملیوحتیفراملی

نيازمنداست.
رئيسفرهنگســتانعلوماسالمیدرپايانبا
مقايسهاقتصادمقاومتیواقتصادغربیگفت:
درنبرداقتصادیمیتوانيمســبكجديدی
ازالگوهایاقتصــادیراطراحیکنيمکهاين
موضوعبهخــودیخودموجبفروپاشــی

کشورهایغربیخواهدشد.

و  آثار  به  اشاره  با  صدیقی 
برکات منبر گفت: برخی 
و  الهاماتی می شود  اوقات 
جرقه هایی زده می شود که 
امر وجود  این  جای دیگر 
این نشان می دهد  ندارد که 
به منبر توجه شده است
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هرمزگاناستان ها
مراسم ميالد با سعادت امام حســين )ع(که دراستان 

جوايزیبهنامهایحسينمراسمبهپايانرسيد.ناممقدسامامحســين)عليهالســالم(نمودوسپسبااهداءزادهبامديحهسرايیدلنشينخودمجلسرامنوربهذکرصلواتواالیامامحسين)عليهالسالم(آغازشدوبعدازآنبرادرپالسیسخنرانیحجتاالسالموالمسلمينصادقیدرموردشخصيتباهمتهيأترزمندگاناســالمهرمزگانبرگزارشددرابتدابامراسمجشــنميالدسراسرســعادتحضرتسيدالشهدا)ع(هرمزگان

تفت

مراسم سالگرد ارتحال امام خمينی )ره( توسط هيأت 
رزمندگان شهرستان تفت

مراسمبيستوپنجمينسالگردارتحالامامخمينی)ره(
توسطهيأترزمندگانشهرستانتفتبهمدتدوشبدر
اينشهرستانبرگزارشد.درشــب14خردادمحفلانس
باقرآنبهتشريحبرنامههایفوقاجراشد:مراسمهمراهبا
اقامهینمازجماعتمغربوعشاآغازشد.سخنرانیحجت
االسالمصمدیازقم،قرائتقرآنتوسطدونوجوانتفتی)
آقايانمحمدکريمیواحساندهقانی(،گروهتواشيحبينات
وقاریبينالمللیطوسیازمشهدمقدسبرگزارشد.حضور
امامجمعهشهرستانومسئولينشهروخانوادههایمعظم
شهداوآحادمردموقرآنیازسراسراستانيزددراينمحفل
انسباقرآنشرکتداشتند.نمايشگاهکتابوپوسترنيزدر

اينمراسمبرپاشدهبود.

ديدار مسئولين هيأت رزمندگان اسالم شهرستان 
تفت با امام جمعه شهرستان

خبرگزاریبسيجشهرســتانتفتطیگزارشیاعالمکرد،
مسئولهيأترزمندگانشهرســتانتفتبههمراهاعضای
اجرايیهيأتباامامجمعهشهرستانديدارکردند.درابتدای
جلسهمسئولهيأترزمندگاناسالمشهرستانتفتگزارشی
ازبرنامههایاجراشدهیسالگذشتهوتشريحبرنامههای
سالجديدبههمراهتقويمبرنامههایسال93بهامامجمعه
محترمتقديمنمود.امــامجمعهدرديدارباهيأترزمندگان
شهرستانتفت،پرثمرترينکارفرهنگیراکارقرآنیدانست
وافزود:هيأترزمندگان،تنهاهيأتعزادارینيســتبلكه
هيأتیاستکهدرکنارکارعزاداریمجموعهکارهایفرهنگی
ومذهبینيزانجاممیدهد.حجتاالسالمغفوریخاطرنشان
کرد:هيأترزمندگانموفقترينهيأتدربسياریازکارهای
فرهنگیاستوبايدازجوانانبرایحضوردرنمازجماعت،نماز
جمعهومراسماتهيأتدعوتکنيمالبتهنهبصورتشعاربلكه
بصورتواقعیعملکنيمونشانبدهيم.امامجمعهتأکيدکرد:
همكاریاداراتبهويژهفرمانداری،سازمانتبليغاتاسالمیو
ادارهفرهنگوارشاداسالمیباهيأترزمندگانبايدتنگاتنگ
شود.ویدرادامهبابياناينكهبايددائماًرزمندگانهشتسال
دفاعمقدسرادرصحنهنگهداشتگفت:موقعيتوپذيرشو
ازهمهمهمترذهنيتخوبیکهمردمازهيأترزمندگاناسالم
دارندباعثاستقبالکمنظيرمردمازمراسماتاينهيأتشده
است.امامجمعهبرگزاریجایمراسماتیچونشبشعرهای
آئينی،ارزشیوعاشورايیدرشهرخالیدانستوافزود:بايد
شــعرتوليدیبامضاميندينی،مذهبیوفرهنگیرواجپيدا
کند.حجتاالسالمغفوریدرپايانخاطرنشانکرد:همچون
مراسماتعزاداریشهرســتانکهبازتابکشوریداردبايد
شبشعرنيزبابازتابکشوریدراينشهرستانبرگزارشود.

شهر کرد

مراسم معنوی ندبه با شهيدان در جوار مزار شهيدان 
گمنام شهرکرد برگزار شد

ُحســنتقارنايامشــهادتحضرتامامکاظم)ع(منجربه
برگزاریمراسمسالروزآزادسازیخرمشهروقرائتپرفيض
دعایندبه،روزجمعهدرجوارشهيدانگمنامشهرکردشد.
بهگزارشپايگاهاطالعرسانیهيأترزمندگاناسالماستان
چهارمحالوبختياری؛اينمراســممعنویبههمتمحبان
المهدی)عج(هيأترزمندگاناسالمشهرکردباحضورجمعی
کثيریازاقشارمختلفمردم،خانوادهمعظمشهداويادگاران
سالهایدفاعمقدسدرتپهنورالشهدایشهرکردبرگزارشد.
دراينمراسمحجتاالسالمهاشمیباتسليتشهادتحضرت
امامکاظمعليهالسالمبهبيانگوشهایازفضايلآنامامهمام
پرداختوگفت:الگوگيریازامامانمعصومسعادترابرای
انساندردنياوآخرتفراهممیکند.ویسالروزآزادسازی
خرمشــهروعملياتبيتالمقدس،راگراميداشتوافزود:با
پيروزیرزمندگاناســالموآزادسازیخرمشهررژيمبعث
عراقکهازسویاستكبارجهانیحمايتهمهجانبهمیشد
شكستخورد.استادحوزهعلميهادامهداد:باترويجفرهنگ
ايثاروشهادتدرجامعهمیتوانباتحريمهاونيزجنگنرم
دشمنمقابلهکردودراينعرصههانيزدشمنانراشكست
داد.درادامهاينمراســممعنوی،مداحــاناهلبيتعصمت
وطهارتعليهمالسالمحاجاحمدميرلوحیبهقرائتدعای
پرفيضندبهپرداختوشرکتکنندگاندراينمراسمروحانی
نيزباگرامیداشــتيادوخاطرهشهيدانانقالباسالمیبه
ويژهشهدایدفاعمقدسوآزادسازیخرمشهر،برایتعجيل
درظهورمنجیعالمبشريتحضرتاباصالحالمهدی)عج(و

سالمتوطولعمربابرکتمقاممعظمرهبریدعاکردند.
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استان ها

خرمشهر
برگزاری مراسم عزاداری شهادت امام موسی کاظم )ع( و 

رزمندگاناسالمشهرستانابرکوه)يزد(وباهمكاریهيأتســخنرانیومداحیمداحاناهلبيت)ع(توســطهيأتســالروزفتحخرمشــهردرمســجدچهاردهمعصوم)ع(بامراسمعزاداریشهادتامامموسیکاظم)ع(وگراميداشتگراميداشت سالروز فتح خرمشهر
انصارالمهدی)عج(برگزارگرديد.

شفت

جشــنميالدحضرتعلیاکبرعليهالســالموروزجوانبا

حضورپرشــوروسروردرحسينيه5شــهيدگمنامشفت
برگزارشد.

زادروزسراسرســعادتحضرتعلیاکبر)ع(طیجشنپر

شوروسروریتوســطهيأتنوجوانانوجوانانعاشورايی

رزمندگاناسالمشهرستانشفتبرگزارشد.دراينجشن

باشــكوهپسازتالوتآياتیازقرآنکريم،حجتاالسالم

والمسلمينرهنماسخنراناينمراسمدرخصوصويژگی

هایحضرتعلیاکبروالگوگيریجوانانازآنحضرتدر

وفاداریورشــادتعلیالخصوصدرروزعاشوراوشمشير

زدندررکاباماموولیخودرايادآورشــدودرادامهبرادر
فرجاممولودیخوانینمود.

الزمبهذکراســتدرپايانبهبرندگانمســابقهفرهنگیو
اسامیعلیاکبرهدايايیاهداشد.

قم

مراسم جشن ميالد حضرت علی اکبر)عليه السالم( و 
تقدير از جوانان نمونه هيئت رزمندگان اسالم قم

جشنميالدحضرتعلیاکبر)عليهالسالم(طیمراسمی
توسطجوانانعاشورايیهيئترزمندگاناسالمقمبرگزار
شد.دراينمراسمکهباحضورخيلچشمگيریازجوانان
وعاشقاناهلبيت)عليهمالســالم(دردارالقرآنالكريم
هيئترزمندگانقمبرگزارشــد،برادرباقرنيكسخناز
رزمنــدگانوجانبازاندفاعمقدسبــهبيانخاطراتیاز
حضورپرشورجواناندردفاعمقدسپرداختند.درادامه
اينمراسممادحينجواناهلبيت)عليهمالسالم(برادران
قاسمجباریوسجادمرادیبهمولودیخوانیپرداختندو
درانتهانيزازخادمينجوانهيئتبااهدایجوايزیتقدير

بهعملآمد.

هرسین

جشن بزرگ ميالد حضرت قائم)عج( در شهرستان هرسين
صبحروزجمعهمــورخ93/3/23همزمانباميالدحضرت
مهدیموعود)عج(مراســمپرفيضومعنــویدعایندبه
توســطهيأترزمندگاناســالمشهرســتانهرسينو
باهمكاریدفترامامجمعه،فرهنگیاجتماعیسپاهناحيه
وهيأتشهدایگمنامدرتپهنورالشهداءمزارشهدایگمنام
برگزارگرديد.سخنراناينمراسمحجتاالسالمشيرياناز
قمبودکهدراينمراسمضمنتبريكميالدفرخندهمهدی
موعود)عج(واعيادشعبانيهبهذکرمطالبیدربيانشخصيت
آنحضرتپرداخت.ویدرادامهافزوديكیازوعدههايیکه
تمامانبياءوکتابهایآسمانیدادهاندمسئلهظهورمنجی
آخرالزماناستوهمهاديانباالتفاقمنتظراينروزبزرگ
هستند.حجتاالسالمشــيريانخاطرنشانکردمتأسفانه
اکثرکتابهایآسمانیدرطولتاريخدچارتغييرشدهاند
واگرچنيننبودهمهاديانآسمانیاکنونيكجشنميالد
منجیداشتند.ویدرادامهبااشارهبهخصوصيتمنجیدر
تمامکتبآسمانیاظهارداشتدرهمهآنهاچهارخصوصيت
برایمنجیآخرالزمانذکرشدهاستکهاولينآنمنتخب
الهیبودنودومينآنارتباطداشــتنباپــاکانوانبياءو
سومينآنرسالتجهانیداشتنوچهارمينموردعدالت
گستریاست،کهخداوندمتعالاينچهارخصوصيترادر
وجودمنجیموعودبشريتحضرتمهدی)عج(قرارداده
اســت.درادامهاينمراسمحجتاالسالمقاسمیبهقرائت

پرفيضدعایندبهپرداختند.



ماهنامهفرهنگيهيأترزمندگاناسالم

گزارش هیأت

اولين جلسه پرسش و پاسخ پنجره ای به آسمان با حضور 
استاد حجت االسالم والمسلمين ماندگاری در پارک سهند 

با عنوان عصرونه مهربونی برگزار شد.
اين برنامه با موضوع مسائل روز اجتماعی و مشکالت جوانان 
به همت هيات رزمندگان اسالم و همکاری شهرداری تهران 
عصر روز چهارشنبه 28 خرداد ماه در پارک سهند منطقه 14 

تهران برگزار شد.
در اين برنامه مفرح فرهنگی گروه تواشيح نورالساجدين به 
اجرا پرداختند ، همچنين با اهدای جوائز از برندگان مسابقه 

فرهنگی تقدير بعمل آمد.
ادامه اين جلسات پرسش پاسخ در هفته های پيش رو در 

پارک سهند برگزار خواهد شد.

عصرونه مهربونی در پنجره ای به آسمان



برگزاری جشن میالد سرداران کربال 
در حسینیه شهدای بسیج

همزمان با میالد فرخنده سید وساالر شهیدان حضرت اباعبدهلل الحسین )ع(
مراسم جشنی به همت ستاد مرکزی  هيأت رزمندگان اسالم در حسينيه شهدای بسيج برگزار شد.

در اين جشن بزرگ روز شنبه 10 خردادماه بعد از اقامه نماز مغرب و عشاء با سخنرانی حجت االسالم حسينی قمی برگزار شد، سيدمهدی 
ميرداماد و علی مهدوی نژاد به مولودی خوانی پرداختند.

نکاتی از سخنان حجت االسالم قمی را بخوانيد؛
 * سيدالشهدا دو والدت داشت يکی در سال 4 هجرت و يکی در سال 60 هجرت. امام سوم شعبان به مکه رسيدند و چهار ماه تا 8 ذی الحجه 

به سمت کربال حرکت می کنند.
* امام حسين )ع( برای احيای اقامه نماز و نهی از منکر در سوم شعبان به سمت کربال رفت.

* اگر کسانی فکرشان را جاودانه کردند ولو به شهادت رسيده باشند پيروز نيستند؟ آيا ابراهيم که او را در آتش افکندند پيروز نشد؟
* در پيروزی سيدالشهدا شيعه و غير شيعه سهيم هستند. حتی غير مسلمانها پيام ايستادگی و جوانمردی را از امام حسين )ع( گرفتند.

* در همه جای جهان حتی اروپا سالهاست که در روز عاشورا دسته های عزاداری تجمع می کنند و فرياد يا حسين سر می دهند. به زبان 
های مختلف و با مليت های مختلف.

* باالترين فريضه که انگار فراموش شده امر به معروف و نهی از منکر است.
* کسانی که در جامعه ما گرفتار يک سری مشکالت هستند شمر که 
نيستند. امام حسين )ع( در گودال قتلگاه هنوز داشت شمر را موعظه 

می کرد و می خواست دستش را بگيرد.
* نهی از منکر بايد از سر دلسوزی باشد.

* متاسفانه برخی منکرها معروف شده و برخی معروف ها منکر 
شده است.

* کسانی که در جامعه ما گرفتار يک سری مشکالت هستند شمر 
که نيستند. امام حسين در گودال قتلگاه هنوز داشت شمر را موعظه 

می کرد و می خواست دستش را بگيرد.
* نهی از منکر بايد از سر دلسوزی باشد.

* متاسفانه برخی منکرها معروف شده و برخی معروف ها منکر 
شده است.

واحد نوجوانان عاشورايی هيأت رزمندگان اسالم
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منبر

حضرت علی عليه السالم: فاَز َمن أصَلَح 
َعَمَل يَوِمِه َو اسَتدَرَک َفواِرَط أمِسِه


رســتگارشــدآنکهکارامروزشراساماندادو

کوتاهیهایديروزشراجبرانکرد.
غررالحکم


