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"دو نفر)گروه( کمر مرا شکستند جاهل متنسک 
)شب زنده دار( و عالم متهتک )حرمت شکن(". 
این گفتار نبی اکرم )ص( اســت که گویی هر 
لحظه بازگو می شــود؛ چه در سقیفه، چه در 
عاشورا و چه در حال حاضر که امت اسالمی نیاز 

مبرمی به وحدت دارد.
ضربه جاهالن مدعی دین و عالمان حرمت شکن 
همیشه و همه جا ســتون دین را نشانه گرفته 
است، جاهالنی که اصال دین را نشناختند و از آن 
بد دفاع کردند و باعث فرار مردم از دین شدند و 
عالمانی که دانستند اما حرمت نگاه نداشتند و با 

حرمت شکنی به جنگ دین رفتند.
از مصادیــق بارز آن می تــوان صداهایی که از 
حلقوم عده ای در ظاهر شــیعه اما با حمایت 
پوندهای انگلیس و دالرهای آمریکا برای وحدت 
شــکنی بر می خیزد نام برد؛ فریادهایی که از 
بلندگوهای انگلیســی بلند می شود تا شرایط 
حاد امروز را به التهاب بکشاند، خواه از حلقوم 
جاهالن دین دار و یا از عالمان حرمت نشناس. 
جاهالن و یا عالمانی که با داعیه دروغین شیعه 
گری و دفاع از حق غصب شده و ظلم روا گشته 
بر حضرت علی)ع( و حضرت فاطمه)س( قد علم 
می کنند اما یا از روی جهل پیام تحمل استخوان 
در گلو و خار در چشم موالی متقیان حضرت 
علی)ع( را نفهمیده اند و یا از روی علم با حرمت 
شکنی دردی روی درد دیگر شدند و استخوان و 
خار را بیشتر فرو برده و می برند و زخم را عمیق 

تر می کنند.
این افراد ذره ای نمی اندیشند که آیا معاذاهلل آنها 
محق تر و عالم تر از حضرت علی)ع( هستند به 

حق غصب شده اش که ایشان سکوت را برای 
حفظ وحدت مســلمانان به احقاق حق خود 
ترجیح دادند اما حال که امت اســالمی با بروز 
انحرافــات و بدعت ها در دین در پیچ دشــوار 
وحدت قرار گرفته می خواهنــد با اقامه دهه 
های عزاداری جدید و غیر مرســوم درست در 
آســتانه هفته وحدت، وحدت را نشانه بروند و 
یا مجالس سب و لعن که علمای شیعه حکم به 
ترک آن داده اند را راه بیاندازند و تفرقه را بیشتر 

و بیشتر کنند.
این رفتــار آنقدر نکوهیده اســت که حضرت 
علی)ع( نیز در خطبــه 127 نهج البالغه می 
ِ َمَع  َواَد الْْعَظَم َفإِنَّ یََد اهللَّ فرمایند: »َو الَْزُموا السَّ
ــاذَّ ِمَن النَّاِس  الَْجَماَعِة َو إِیَّاُکْم َو الُْفْرَقَة َفإِنَّ الشَّ
ئِْب أاََل َمْن  اذَّ ِمَن الَْغَنِم لِلذِّ ْیَطاِن َکَما أَنَّ الشَّ لِلشَّ
َعارِ َفاْقُتُلوُه وَ لَْو َکاَن تَْحَت ِعَماَمِتی  َدَعا إِلَی َهَذا الشِّ
َهِذهِ«؛ و همواره با بزرگ ترین جمعّیتها ]یی که 
بر حق هستند،[ باشید که دست خدا با جماعت 
است و از پراکندگی بپرهیزید که انسان تنها بهره 
شیطان است، آن گونه که گوسفند تنها طعمه 
گرگ خواهد بود. آگاه باشید هر کس که مردم 
را به این شعار )تفرقه و جدایی( دعوت کند، او 

را بکشید؛ هر چند که زیر این عّمامه من باشد.
قرآن کریم نیز که پیرامون وحدت آیات بسیاری 
دارد در آیه 105 ســوره آل عمران در مذمت 
تفرقه و لزوم وحدت می فرمایــد:» َوالَ تَُکونُواْ 
َِّذیَن تََفرَُّقواْ وَاْخَتلَُفواْ ِمن بَْعِد َما َجاءُهُم الَْبیَِّناُت  َکال
َوأُْولَـــِئَک لَُهْم َعَذاٌب َعِظیٌم«؛ همانند کسانی 
مباشید که پس از آنکه آیات روشن خدا بر آنها 
آشکار شد، پراکنده گشتند و با یکدیگر اختالف 

ورزیدند ، البته برای اینان عذابی بزرگ خواهد 
بود.

رهبر معظم انقالب نیز در دیدار با مداحان در 
ســالروز والدت حضرت فاطمــه)س( متذکر 
شــدند: اگر خدای نکرده جلسات ما، جلسات 
وحدت شــکن باشــد، این فرصت را از دست 
داده ایم؛ اگر کیفّیــت حرف زدن ما یا مضمون 
حرفهای ما جوری باشــد که دشمنان ما را در 
هدفهایشــان موفق بکند، ما این نعمت الهی 
لوا نِعَمَت اهللِ ُکفــراً - تبدیل کرده ایم به  را - بَدَّ
نقمت؛ این را باید مواظب بود، باید مراقب بود. 
بارها ما گفته ایم، برای آدمهای آگاه و مّطلع از 
اوضاع جهان و جهان اســالم هم این مثل روز  
روشن است که امروز اختالفات مذهبی در میان 
مسلمانان، یک وسیله و برگه ای است در دست 
دشمنان ما. یک شمشیر در دست دشمنان ما، 
همین اختالفات مذهبی اســت. علنی کردن 
اختالفات، صریح کردن مخالفتهای اعتقادی، به 
زبان آوردن مطالبی که کینه ها را برمی افروزد، 
یکی از وسایلی است که دشمن ما از آن بیشترین 
استفاده را دارد میکند. حاال ]اگر[ ما جوری عمل 
بکنیم که این مقصود دشمن برآورده بشود، این 
لوا نِعَمَت اهللِ ُکفراً« است. در جلسات نباید  »بَدَّ
کینه ورزیهای مذهبی را زیاد کرد؛ این را چقدر 
باید تکرار کرد؟ بارها تکــرار کرده ایم؛ بعضی 

حاضر نیستند ]گوش کنند[.
و ایــن رفتارهای تفرقه انگیز مســلما رضایت 
انگلیس و آمریکا را رقم خواهد زد و وظیفه شیعه 
علی)ع( و روحانی علوی است که از آن اجتناب 

کند؛ اگرچه آخوند انگلیسی آن را می چسبد.

آخوند انگلیسی و استخوان در گلو
   هادی شريفی
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شکل گيری اولين هفته وحدت در 
دوران تبعيد

یکی از ابزارهای همیشه مورد استفاده ی 
دشمنان ملتهای مسلمان برای اختالف، 
مسئله ی اختالفات مذهبی، شیعه و سنی 
و از این قبیل بوده. دعوا درســت کنند، 
اختالف ایجاد کنند، برادران را به جان هم 
بیندازند، اختالفات را بزرگ کنند، برجسته 
کنند، موارد اشــتراک و اتحاد را ضعیف 
کنند، کمرنگ کنند، یک چیز کوچک را 
بزرگ کنند، برجسته کنند؛ این همه نقاط 
اشــتراک را که بین برادران سنی و شیعه 
هست، کوچک کنند، ضعیف کنند؛ این 
کاری است که دائم انجام گرفته است، االن 

هم دارد انجام میگیرد.
جمهوری اسالمی از اولین روز در مقابل 
این توطئه ایستاده اســت؛ علت هم این 
است که ما مالحظه ی کسی را نمیکنیم؛ 
این عقیده ی ماســت. قبل از اینکه نظام 
اسالمی تشکیل بشود، برادران ما، بزرگان 
نهضت، بزرگان مبــارزه ی انقالبی در آن 
روز - که هنوز خبری از حکومت اسالمی و 
جمهوری اسالمی نبود - در جهت وحدت 
شیعه و سنی تالش میکردند. من خودم در 
بلوچستان تبعید بودم. از آن زمان تا حاال با 
علمای سنی حنفی شهرهای بلوچستان - 

ایرانشهر و چابهار و سراوان و زاهدان 
- با آنهائی کــه بحمداهلل زنده 

هستند، رفیقیم، نزدیکیم، 
صمیمی هســتیم. من 

آنجا تبعیــدی بودم، 
دستگاه ها نمیخواستند 

بگذارند تالشــی از ســوی ما انجام 
بگیرد؛ اما در عیــن حال ما گفتیم بیائید 
کاری کنیم که یک نشانه ای از اتحاد شیعه 
و سنی را در این شهر نشان بدهیم؛ که این 
مسئله ی هفته ی وحدت - والدت نبی اکرم 
در دوازدهم ربیع االول به روایت اهل سنت، 
و در هفدهم ربیع االول به روایت شــیعه 
- آن روز به ذهن ما رســید و در ایرانشهر 

آن را عمل 
کردیم؛ یعنی از دوازدهم 

تا هفدهم جشن گرفتیم. این یک فکر 
عمیقی بوده اســت، مال امــروز و دیروز 

نیست. 1390/7/25

فکر وحدت اسالمی يک فکر زودگذر 
نيست

فکر وحدت اسالمی یک فکر زودگذرِ تازه پا 
نیســت، بلکه از اعماق دل ما می جوشد. 
سّنی برای خود ســّنی است، شیعه هم 
برای خود شــیعه اســت، هرکدام عقاید 
و مناســکی دارند و هیچ کدام دیگری را 
مجبور نمی کند که مثل من وضو بگیر یا 

فکر 
وحدت 

اسالمی يک فکر 
زودگذِر تازه پا نيست، 
بلکه از اعماق دل ما 

می جوشد. سّنی برای 
خود سّنی است، شيعه هم 

برای خود شيعه 
است

شايد جالب باشــد که بدانيم ايده ی نام گذاری هفته ای به نام 
»وحدت«، مربوط به دوران پس از پيروزی انقالب اسالمی ايران 

نيست. اين نام گذاری پيش از انقالب نيز در سيستان و بلوچستان 
اجرا شده اســت؛ زمانی که حضرت آيت اهلل خامنه ای در ايرانشهر 

روزگار تبعيد خود را سپری می کردند. روايت اين نام گذاری را از سخنان 
رهبر انقالب اسالمی بخوانيم:

»هفته وحدت « 
چگونه نامگذاری شد؟
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اعمال دیگر را 
مثل من انجام بده. حقیقت 

این است که هر دو به خدای واحد، قبله ی 
واحد، پیامبر واحد، اهداف و ارزشــهای 
واحد و به اسالم واحد معتقدند. چرا اینها 
را فراموش کنیم؟! من در همان روزهایی 
که تبعید بودم - آقای مولوی قمرالّدینی 
این جاست - پیغام دادم، خودم به مسجد 
ایشان رفتم و گفتم بیایید این یک هفته 
میان هفده ربیع - که ما شــیعه ها هفده 
ربیع را روز والدت پیغمبر می دانیم و جشن 
می گیریم - و دوازده ربیع را - که شــما 
سّنیها روز والدت پیامبر می دانید - جشن 
بگیریم. ما بگیریم، شما هم بگیرید. ایشان 

هم قبول کرد. اتّفاقاً در همان روزهای اّول و 
دوم در ایرانشهر سیل آمد و بساط همه چیز 
را به هم زد و ما در کار امداد مردم افتادیم و 
نتوانستیم کاری انجام دهیم. به این چیزها 
توّجه داشته باشید. خوب؛ طبیعی است 
که هر کسی برای عقاید خود احترام و 
ارزش قائل اســت. اما اگر 
زید بــه عقیده ی خود 
احترام می گذارد، مگر 
مستلزم این اســت که به 
عقیده ی عمرو اهانت کند؟! یا 
اگر عمرو به عقیده ی خود احترام 
می گذارد، مگر مستلزم این است که 
به زید اهانت کند؟! چرا؟! دشــمن 
همین را می خواهد و این آتش 
عجیبی اســت اگر مشتعل 
شــود. االن شما ببینید 
در همین همســایگی 
این مرز ما، دســتهایی 
اختالف و تفرقه بین شیعه و سّنی 
را تحریک می کنند. سِر همین اختالفات، 
همدیگر را کافر و فاسق و فالن می دانند و 
می کشند. این است که من تأکید می کنم 
و این نکته ی اساسی است. بله؛ از دوستان 
و علمای عزیز خیلی متشّکرم که تالش 
کردید؛ اما این تــالش را تعمیق کنید و 
به دوســتیها عمق ببخشید؛ هرکدام هم 

در مذهب خود پایدار و ثابت قدم بمانید. 
بحث علمی و فکــری و غیره هم به جای 
خود محفوظ، خیلی خوب است و مانعی 
هم ندارد. اما مراقب اختالف باشید؛ مراقب 
مردم باشید؛ مراقب دست دشمن باشید. 

1381/12/2

 علما به ندای وحدت پاســخ مثبت 
دادند

اّوِل انقالب هم اّولین نقطه ای که امام، هیأت 
اعزام کردند، گمان می کنم بلوچستان بود. 
بنده را خواستند، یک حکم هم نوشتند که 
در رادیو خوانده شــد. من با جماعتی راه 
افتادم و به بلوچستان رفتم. مرحوم مولوی 
عبدالعزیز ساداتی مالزهی آن موقع حیات 
داشتند؛ رفتیم ایشان را در سراوان دیدیم.

غرض؛ دوســتان فراوانــی از مجموعه ی 
علمای منطقه بودند که به ندای وحدت 
پاسخ مثبت دادند. باالتر از این بگویم؛ در 
دِل خودشان حقیقتاً این ندا وجود داشت. 
جامعه ی ایرانی و اســالمی از این وحدت 
سود برد. اوایل انقالب با ایجاد درگیری و 
با استفاده از بعضی آدمهای ناباب توانستند 
در ایرانشهر و جاهای دیگر کارهایی بکنند؛ 
لیکن به جایی نرسید و اختالف مورد نظر 

آنها بحمداهلَلّ به وجود نیامد...
من خودم همان ســفری کــه آمدم، در 
ایرانشهر همه ی رؤســای طوایف را جمع 
کردم و در جلسه ای با آنها صحبت کردم 
و گفتم نظاِم جمهوری اسالمی بنا دارد که 
در سرتاسر کشور عدالت واقعی را اجرا کند؛ 
لذا ظلم و تعّرض و تبعیض را بین استانها و 
طوایف کشور هیچ تحّمل نمی کند و شما 
به این امر کمک کنید. به آنها گفتم که این 
نظام از نظام قبل به مراتب نیرومندتر است؛ 
چون آن نظام به دســتگاههای امنیتی و 
اّطالعاتی و سالِح خودش مّتکی بود؛ اما این 
نظام به عواطف و دلها و عالیق مردم مّتکی 

است. 1379/8/16

اگر زيد 
به عقيده ی 
خود احترام 

می گذارد، مگر 
مستلزم اين است که به 

عقيده ی 
عمرو اهانت کند؟!

khamenei.ir :گردآوری از سايت   
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یکی از ابعاد زندگی پیامبر اسالم)ص( که 
کمتر مورد توجه قرار گرفته است، شیوه 
آن حضرت در تبدیل جامعه جاهلی به 

جامعه اسالمی است.
پاسخ به این پرسش که: پیامبر اسالم)ص( 
چگونه توانســت در فرصتی اندک و با 
امکاناتی ناچیــز، آن چنان تغییراتی در 
سطح فرد و جامعه به وجود آورد که پس 

از مدتی، جامعه ای کامال متفاوت با آن چه 
پیش از آن بوده است، پدید آورد، هر چه 
باشد، پاسخ به مشکالت عصرما و جامعه 
ما اســت. توضیح این که: اگر مهم ترین 
دغدغه انسان امروز، مسئله ))توسعه(( 
در ابعــاد مختلف فرهنگی، سیاســی و 
اقتصادی اســت و منظور از توسعه نیز 
حرکت از وضع نامطلوب موجود به سمت 

وضع مطلوب است، کسی که از همه بهتر، 
سریع تر و دقیق تر به انجام چنین امری 
موفق شده اســت، پیامبر عظیم الشإن 
اسالم)ص( است. بایسته است که برای 
آزمون این ادعا، نگاهــی هر چند گذرا 
به محیــط پیدایش اســالم و اقداماتی 
بیفکنیم که حضرت ختمی مرتبت)ص( 
در این جهت انجام داده اســت. شاخص 

پیامبر اسالم )ص( 
و شیوه گذر از جامعه جاهلی به جامعه اسالمی

پيامبر اســالم)ص( و شــيوه گذر 
از جامعــه جاهلــی بــه جامعه 
اسالمی))توسعه(( دغدغه اساسی 
انســان معاصر اســت. بنابراين 
چگونگی، شــيوه، ابزار و سازوکار 
رسيدن به توسعه و تعالی، پرسش 
جدی فراروی گرايش ها، نگرش ها، بينش ها، دانش ها و 

دانشمندان مختلف است.
برخی از نظريه پردازان با طرح تئوريهای خطی بر تقليد 
از غرب اصرار می ورزند و برخی ديگر با تإکيد بر الگوهای 
غير خطی سعی بر بومی سازی نظريات توسعه دارند. مقاله 

حاضر با نگرشــی از نوع دوم، به کندوکاو در تاريخ صدر 
اسالم پرداخته است تا مسير جديدی را در جهت بومی 

سازی نظريات توسعه بگشايد.
مقاله حاضر به اين ســوال پاســخ می دهد که پيامبر 
اسالم)ص( چگونه توانست در فرصتی اندك و با امکاناتی 
ناچيز، آن چنان تغييراتی در سطح فرد و جامعه پديد آورد 
که پس از مدتی، جامعه ای کامال متفاوت با آن چه پيش از 

آن بود به وجود آمد؟
اين مقاله با طرح نظريه محتوای باطنی انسان سعی می کند 
تا گام های اوليه را، با استفاده از داده های تاريخی، جهت 

طرح يک نظريه توسعه نوين بردارد.

حجت االسالم 
نجف لک زايی
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های مورد بررســی، مقوالت: فرهنگ، 
سیاست و اقتصاد خواهد بود. این شاخص 
ها براســاس این مفروض مبنای بحث 
هستند که اندیشه، ثروت و قدرت، سه 
ضلع مثلثی را تشکیل می دهند که نشان 
دهنده سیمای تمدنی جوامع مختلف 
است. پیش فرض دیگر نگارنده این است 
که »توسعه« امری قاعده مند است، براین 
اســاس می توان در پرتو مطالعه جوامع 
توسعه یافته به طور نسبی به این قواعد 

دست یافت.
فرضی مورد آزمون این است که حضرت 
محمد)ص( در جریــان تغییر، تبدیل و 
گذار از جامعه جاهلی به جامعه اسالمی 
از شــیوه فرهنگی بهره جسته است؛ به 
بیان دیگر، در رإس اقدامات آن حضرت، 
اقدامات فرهنگی و محتوایی قرار داشته 
و به تعبیر امروزه، آن حضرت از تئوری 
فرهنگی، استفاده کرده است. براساس 
این نظریه، پس از آن که فکر، 
اندیشــه و باور انسان 
تغییر کــرد، رفتار و 
کردار او نیــز تغییر 
خواهد کرد، لذا تغییر 
در محتــوای باطنی 
انســان ها عاملی 

سرنوشت ساز به شمار میآید. حتی وقتی 
پیامبر)ص( تشکیل حکومت داد، باز هم 
به فکر و فرهنگ، اولویــت و اولیت می 
داد. چارچوب نظری این بحث در نظریه 
ماکس وبر و سیدمحمد باقر صدر قابل پی 
گیری است، که در ادامه از آن ها سخن 

خواهیم گفت:
بنابراین مباحث ما از این قرار خواهد بود:

  چارچوب نظری؛
 جاهلیت و ویژگی های آن؛

 مدینه النبی و ویژگی های آن؛
 نتیجه گیری.

 چارچوب نظری
در یک نــگاه کلی می تــوان نظریات و 
تئوریهای ارائه شده درباره علل و عوامل 
توسعه و عدم توســعه را در چهار گروه 

طبقه بندی کرد:)1(
الفـ  تئوریهایی که در بررســی مسائل 
عقب ماندگی و توســعه فقط به عوامل 
درونــی و داخلــی توجه دارنــد؛ نظیر 
تئوری دوگانگــی اقتصادی و اجتماعی 
»ســینگر«، تئــوری مراحــل رشــد 
Rostow(«تئوری»ماکس  »رســتو)
وبــر)Max weber(«و نظریــه محتوای 

باطنی انسان از »سیدمحمدباقر صدر«.
بـ  تئوریهایی که علــل و عوامل عقب 

ماندگی کشــورهای جهان ســوم را در 
خــارج از این جوامع جســت وجو می 
کننــد و در واقع فقط بــه علل خارجی 
توجه دارند؛ نظیر تئوری امپریالیسم به 
مثابه آخرین مرحله سرمایه داری»لنین 
)Lenin («تئوری امپریالیسم )کائوتسکی 
kautsky(، تئوری امپریالیسم و اقتصاد 

جهانی از )بوخارین Bukharin( و تئوری 
انباشــت ســرمایه از »رزا لوکزامبورگ

.») Luxemburg )  Rosa

جـ  تئوری هایی که در بررســی علل و 
عوامل عقب ماندگی کشورهای جهان 
ســوم،هم به علل داخلی توجه دارند و 
هم به علل خارجی، ولی بر علل خارجی 
بیشتر تإکید می کنند. این تئوریها که به 
تئوریهای نئوامپریالیستی مشهور شده 
اند، بیشتر از ســوی کسانی مطرح شده 
که یا خودشان »مارکسیست« بوده اند 
و یا گرایش های مارکیستی داشته اند؛ 
نظیر تئوری مبادله نابرابــر از »امانوئل 
 »)Immanuel Wallersteinوالرســتین
و تئــوری ســاختار امپریالیســم از 

.»)Galtung(گالتونگ«
دـ  نظریــه هایــی کــه در تبیین علل 
عقــب ماندگی کشــورهای توســعه 
نیافته ســهم بیشــتر رابه علل داخلی 



ماهنامه فرهنگي - مذهبی  هيأت رزمندگان اسالم
شماره 105، ربيع االول و ربيع الثانی
دی و بهمن 93

10

می دهند؛ نظیر تئوری توسعه نابرابر از 
»ســمیرامین)Samir Amin(«  و نظریه 

انسجام درونی از »محمود سریع القلم«.
گفتنی اســت پیش از ارائه نظریه های 
جدید در باب توســعه یافتگی و توسعه 
نیافتگی،عمدتــا در متــون قدیمی به 
نظریه هایی برمی خوریم که در بررسی 
ظهور و ســقوط تمدن ها و ویژگی نظام 
های سیاسی، به عوامل محیطی توجه 
زیادی دارند؛ نظیر آن چه منتسکیو در 
»روح القوانین« مطرح کرده است و یا این 
که به مسائل نژادی پرداخته اند؛ نظیر آن 
چه »گوبینو« بر آن اصرار داشت، ولی این 

نظریه ها اکنون طرفداران جدی ندارند.
با دقت نظر بیشتر درباره تئوریهای مذکور 
می توانیم آن هــا را به یک طبقه بندی 
دوگانه برگردانیم: نظریه هایی که در آن 
ها به اراده انسانی، به عنوان عامل و عنصر 
کلیدی توجه شده است و تئوریهایی که 
قائل به نوعی جبرگرایی بوده و در حرکت 
تاریخ جایگاه و نقشی اساسی برای اراده 

انسان در نظر نمی گیرند. 
طرفداران نظریه های جبرگرایانه با طرح 
مسئله شرایط جغرافیایی، استعمار، نژاد و 
یا قضا و قدر و مسئله سرنوشت، در مفهوم 
تحریف شده و نادرست آن، خیال خویش 
را آســوده کرده و با توجیه تنبلی خود و 
عدم مطالعه و کنکاش در علل و عوامل 
عقب ماندگی خویش، همه تقصیرها را 
بر عهده چیزی می گذارند که در بهترین 
شرایط، خود، معلول عقب ماندگی است 
و نه علت اصلی آن. جالب توجه اســت 
که پیامبر اسالم)ص( در نظریه توسعه 
خویش، تمامی نظریه های جبرگرایانه 
را به گوشــه انزوا راهنمایــی نمود، چه 
آن که شــرایط محیطی و جغرافیایی، 
شرایط ژنتیکی، شــرایط آب و هوایی و 
حتی شرایط نظام جهانی و سیستم بین 
المللی، همه و همه مغلوب تالش های 

مسلمانان شدند و نسبت به شرایط آن 
روز، در وضعیــت اجتماعی، فرهنگی و 
سیاسی و اقتصادی جزیره العرب تحول 

اساسی پدید آمد.
در این جا فرصت پرداختــن به تمامی 
نظریه های یادشــده نیســت، از این رو 
فقط به توضیح برخی دیدگاه ها، آن هم 
به میزانی که برای مباحث این پژوهش 
ضرورت دارد، اکتفا می کنیم. به عنوان 
مقدمه توجه به مفهوم »توسعه« ضروری 

می نماید.

برای توسعه تعریف های گوناگونی ارائه شده 
است. این امر ضمن طبیعی بودن، ناشی از 
تفاوت دیدگاه ها، مفروضات، چارچوب های 
نظری و زوایای دید نسبت به یک مسئله 

است. برخی از این تعاریف عبارت اند از:
الفـ  توسعه به معنای ارتقای مستمر کل 
جامعه و نظام اجتماعی به سوی زندگی 
بهتر و یا انسانی تر اســت... برای درک 
معنای درونی توســعه باید حداقل سه 
ارزش اصلی به عنوان پایه فکری و رهنمود 
عملی در نظر گرفته شود. این ارزش های 
اصلی عبارت اند از: معاش زندگی، اعتماد 
به نفس و آزادی که نمایانگر هدف های 
مشترکی هستند که به وسیله تمام افراد 

و جوامع دنبال می شود.)2(
بـ  توسعه به فراگردی گفته می شود که 
در آن جامعه از وضــع نامطلوبی به وضع 
مطلوبی متحول می شــود. ایــن فراگرد 
تمامی نهادهای جامعه را در برمی گیرد و 
ماهیت آن اساسا آن است که توان و ظرفیت 
بالقوه جامعه به صورت بالفعل در میآید؛ به 
عبارت دیگر، در فرآیند توسعه استعدادهای 
ســازماندهی جامعه از هر جهــت بارور و 
شکوفا می شود، چه از نظر اقتصادی و چه 

از نظر اجتماعی، فرهنگی و سیاسی.)3(
جـ  توســعه بهینه ســازی در استفاده 
از نیروهای بالقوه مادی و انســانی یک 

اجتماع است.)4(
در همه این تعاریف، مفهوم ایجاد شرایط 
مناسب برای افراد و جوامع در کلیه وجوه 
انسانی مورد نظر است. بنابراین، ضمن 
پذیرفتن اختالف در نظر و منظر، از این 
جهت مکمل یکدیگر بــوده و متناقض 
نیســتند. گو این که در هر گروه ، ملت 
و امتی، جهان بینی مهــم ترین عنصر 
جهت دهنده به توسعه به شمار می رود. 
در این پژوهش مراد ما از توسعه، توسعه 
در معنای کالن و عمومی آن اســت که 
شامل ابعاد فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، 
اجتماعی و فردی می گردد؛ به بیان دیگر، 
توســعه کمی و کیفی درهمه ابعاد که 

نتیجه آن آبادانی همه جانبه است.
با توجه به مباحث بعدی این پژوهش که 
حول محور شاخص های جامعه جاهلی، 
به مثابــه یک جامعه توســعه نیافته، و 
شاخص های جامعه اسالمی مدینه النبی، 
به مثابه یک جامعه توسعه یافته است، 
الزم است در این قسمت از بحث به مهم 
ترین شاخص های توسعه یافتگی و عقب 
ماندگی در برخی از نظریه ها، توجه کنیم.

سریع القلم که »نظریه انسجام درونی« را 
در تبیین دالیل خویش مبنی بر اولویت و 
اهمیت »عوامل و نظام داخلی« نسبت به 

نظر  به 
شهيد صدر 

»آزادی قالب است، 
همراه آزادی ما احتياج به محتوا 
داريم... وقتی ندانستيم قالب 

آزادی برای چه محتوايی ساخته 
شده، همين آزادی بدبختی های 

خطرناك و بزرگی به بار 
می آورد«
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»عوامل و نظام خارجی« در توسعه ارائه 
کرده است، مشتقات توسعه یافتگی را 

ذیل چهار مولفه برشمرده است:)5(
الفـ  مشروعیت: محصول حل بحران 
مشــروعیت، مشــتقات زیر است: 1ـ 
انتقادپذیــری؛ 2ـ جامعه بــزرگ تر 
از حکومــت؛ 3ـ تحمل اندیشــه های 
متفاوت ؛ 4ـ اصالح پذیری؛ 5ـ اعتماد 
به نفس؛ 6ـ حساســیت بــه زمان؛ 7ـ 
شــکل گیری هیئت حاکمــه به جای 
حکام؛ 8ـ همسویی منافع عموم مردم 
با منافع هیئت حاکمه؛ 9ـ وجود انسان 
های کیفــی در کار حکومت و مملکت 

داری.
بـ  نگرش عقالیــی: محصول نگرش 
عقالیی، مشــتقات ذیل خواهــد بود: 
1ـ دقــت و محاســبه؛ 2ـ آینده نگری؛ 
3ـ نهادینه شــدن مطلوبیت و کارآیی؛ 
4ـ فردگرایــی مثبــت؛ 5ـ مدیریت به 
جای کنترل؛ 6ـ کنترل احساسات؛ 7ـ 
یادگیری و عبرت آموزی از گذشته؛ 8ـ 

وطن دوستی؛ 9ـ نخبه پروری.
ج - نظام تربیتی: نظام تربیتی یک جامعه 
توســعه یافته و یا خواهان توســعه، به 
مشتقات زیر توجه دارد و براساس آن ها 
سازماندهی می شــود: 1ـ یادگیری کار 
جمعی؛ 2ـ تفکر استقرایی؛ 3ـ توجه به 
نظم و سیستم؛ 4ـ حامل حافظه تاریخی 
بودن؛ 5ـ تحمل؛ 6ـ نظام قانونی پویا؛ 7ـ 
نسبی گرایی؛ 8ـ پدیده شناسی؛ 9ـ اخالق 
و مسئولیت اجتماعی؛ 10ـ فضیلت های 

اجتماعی؛ 11ـ هویت مستحکم.
دـ  راه هــا و کاربردهــا: در ایــن مورد 
مشتقات زیر مورد توجه خواهد بود: 1ـ 
سیاست زدایی از پروسه تصمیم گیری؛ 
2ـ توان ترکیب و تبدیل؛ 3ـ نگرش بین 
المللی؛ 4ـ حساسیت به رقابت؛ 5ـ متنوع 
ســازی منابع تولید و درآمد؛ 6ـ سخت 
کوشی؛ 7ـ عینیت پذیری؛ 8ـ مدیریت و 

سازماندهی؛ 9ـ دولت ناظر و سالم.
»آلکــس اینکلــسAlex Inkeless« در 
مطالعــات خویش درباره کشــورهای 
گوناگون، به الگوی ویژه ای برای »انسان 
مدرن« اشاره می کند. وی یک طیف از 
نوگرایی راـ  میان صفر و صدـ  برای اندازه 
گیری چنین الگوی تثبیت شــده ای از 
عنصر شخصیت در میان افراد مدرن به 
وجود آورد. طبق نظر اینکلس، مشترکات 

انسان مدرن به شرح زیر است:

ـ آمادگی برای کسب تجارب جدید؛ 2ـ  
استقالل روز افزون از چهره های اقتدار 
مانند والدین و روسای قبایل؛ 3ـ اعتقاد به 
علم؛ 4ـ تحریک پذیری؛ 5ـ برنامه ریزی 
بلند مدت؛ 6ـ فعالیت در سیاست های 

مدنی.)6(
برخی از محققان ماننــد »ماریان لوی
Marion levy«  بر مبنای رهیافت جامعه 

شناختی به مقایسه جوامع نسبتا مدرن و 
غیر مدرن دست زده اند. لوی ویژگی های 
جوامع نسبتا مدرن و غیر مدرن را به این 

شرح بررسی می کند:
مختصات جوامع غیــر مدرن عبارت اند 
از: درجــه پاییــن تخصــص، ســطح 
باالیخودکفایــی، وجــود هنجارهای 

فرهنگی مبتنی بر سنت، خاص گرایی، 
تإکیــد نســبتا کمتر بر گــردش پول، 
حاکم بودن هنجارهای خانوادگی نظیر 
وجود روابط غیر رســمی در چهارچوب 
ساختارهای رسمی و جریان یک طرفه 
کاال و خدمــات از مناطق روســتایی به 

مناطق شهری.
در نقطــه مقابل، ویژگی هــای جوامع 
نســبتا مدرن عبارت اند از: درجه باالی 
تخصص، وابستگی متقابل سازمان ها، 
هنجارهای فرهنگــی مبتنی بر منطق 
گرایی و عقالنیــت، عام گرایــی، ویژه 
نگری کارکردی، درجــه باالی تمرکز، 
تإکید نسبتا بیشــتر برگردش پول، نیاز 
به جداسازی بوروکراسی از سایر نهادها و 
جریان دو طرفه کاال و خدمات میان شهر 
و روستا.ســیدمحمدباقر صدر در بحث 
سنت های الهی در قرآن،)9( با استفاده 
از آیه »ان اهلل الیغیرما بقوم حتی یغیروا 
ما بانفســهم« )10( این نظریه را مطرح 
کرده است که: علت العلل تمامی تغییر 
و تحوالت، خواســت و اراده خود انسان 
است. این خواست و اراده هنگامی که در 
کنار یک اندیشه جدید قرار گرفت ، سمت 

و سوی آن تغییر می کند.
به نظر شهید صدر، انسان ها )و به تبع آن 
جوامع( ، با توجه به ایده آل های خودشان 

به سه دسته تقسیم می شوند:
دسته اول: انسان هایی که ایده آل های 
خودشــان را از واقعیت هــای عینی و 
خارجی می گیرند. این انســان ها ورای 
وضع موجود، آرزوی رســیدن به هیچ 
مقصود دیگری را ندارنــد و تمام همت 
آن ها به دست آوردن غذا، مسکن و لباس 
اســت. از نظر این افراد آینده چیزی جز 
تکرار گذشته نیست و بنابراین پیشرفت و 
توسعه در این دیدگاه فاقد معنای روشن 
و بلکه بی معنا است. این جوامع در چنبره 
تقلید و سنت هایی خشــک و الیتغیر 

توسعه 
و تحولی که 

حضرت ختمی مرتبت در 
جامعه جاهلی ايجاد کرد، 

تحولی بود از
 ايده آل نوع اول به 

ايده آل نوع سوم
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گرفتارند و در طول قرن ها هیچ تغییری 
درآن ها راه نمی یابــد. قرآن درباره این 

گونه افراد و جوامع می گوید:
قالوا حسبنا ما وجدنا علیه آبإنا إولو کان 
آبإهم ال یعلمون شیئا و ال یهتدون؛)11( 
گفتند: راه پدرانمان را که یافته ایم ما را 
بس است. آیا اگر پدران آنها، نادان و گمراه 

بودند باز هم آن ها را بس است؟
قالوا إجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیه آبإنا 
و تکون لکما الکبریإ فی االرض و ما نحن 

لکما بمومنین؛)12( 
)به موسی و هارون( گفتند: آیا شما آمده اید 
تا ما را از راهی که پدرانمان را بدان راه یافته 
ایم باز دارید و شما روی زمین بر ما بزرگی 

کنید؟ و ما به شما ایمان نخواهیم آورد.
از نظر قرآن دو علت برای انتخاب چنین 
ایده آلی توسط مردم، ذکر شده است: یکی 
انس و عادت و دیگری ســلطه حکومت 
های طاغوتــی و اســتبدادی، چرا که 
حاکمان مستبد مردم را به عبادت خود 
فرامی خوانند و آن هــا را از ارزش های 

الهی و انسانی تهی می کنند:
و قال فرعون یا إیها المال ماعلمت لکم من 

اله غیری؛)13(
فرعون گفت: من جز خــودم، خدایی را 

برای شما نمی شناسم.
قال فرعون ماإریکم اال ما إری و ما إهدیکم 

اال سبیل الرشاد؛)14(
فرعون گفت: من به شما جز آن چه نظر 
و رإی شخصی خودم ایجاب کند، نشان 
نمی دهم و البته آن چه نظر من است تنها 

راه هدایت است.
این جوامع یا در اثر یک حمله خارجی از 
بین می روند، یا تسلیم ایدهآل جدیدی 
می شوند که ممکن است ایدهآلی نجات 
بخش و یا گمراه کننده باشد؛ چنان که 
وضع مردم با پذیرش ایدهآل جدیدی که 
پیامبر اسالم)ص( آورده بود، متحول شد .

دســته دوم: انســان هایی که عالوه بر 

نیازهای محدود مــادی، از ایدهآل های 
معنوی بســیار محدود هم برخوردارند، 
ولی محدود را به جای نامحدود و مطلق 
می پندارند، در جوامعی که این انسان ها 
زندگی می کنند حرکت جامعه تا زمانی 
است که به ایدهآل جدید برسد و به محض 
رسیدن به آن، از حرکت باز می ایستد. در 
این مورد شهید صدر جوامع غربی را مثال 
می زند که اهداف خوبی همانند آزادی 
را در نظر داشــتند، اما این اهداف چون 
محدود بود، سبب انحطاط جوامع غربی 
شــد؛ به این بیان که: این ها حرکتشان 
را تا رسیدن به آزادی ادامه دادند و چون 
آن را هدف خودشان قرار داده بودند، و نه 
ابزاری برای رســیدن به کماالت باالتر و 
برتر، هرکدام از آزادی به نحوی استفاده 
کردند. به نظر شهید صدر »آزادی قالب 
اســت، همراه آزادی ما احتیاج به محتوا 
داریم... وقتی ندانستیم قالب آزادی برای 
چه محتوایی ساخته شده، همین آزادی 

بدبختی های خطرناک و بزرگی به بار 
می آورد«.)15(

این ایده آل چهار مرحله دارد:
الفـ  مرحله نوآوری و تجدد که در آن 

ایدهآل حکم آرزو را دارد؛
بـ  مرحله ای که مردم به ایدهآلی 
که می خواســتند )مثال آزادی( می 

رسند؛
جـ  مرحله توقف و امتداد تاریخی، در 

این مرحله طبقه مترف، آسایش طلب و 
متنعم پدید می آید؛

دـ  مرحله تسلط ستمگرانی که هیچ گونه 
عهد و پیمانی را رعایت نمی کنند.)16(

دسته سوم: انســان هایی که ایدهآل و 
آرمانشان»اهلل« است. این انسان ها ضمن 
این که به ایدهآل نــوع اول و دوم توجه 
دارند، اما آن ها را در جهت و خواســت 
ایده آل مطلق و نامحدود؛ یعنی »خدا« 
می خواهند، چون دنیا را مزرعه آخرت 

می دانند:
یا إیها االنسان انک کادح الی ربک کدحا 

فمالقیه؛)17(
ای انسان تو با کوشش و تالش پی گیرت 
در عبادت و خدمت، سرانجام به مالقات 

پروردگارت نایل خواهی شد.
این جا اســت که شــهید صدر دو نوع 

پیشرفت و توسعه را مطرح می کند:
الفـ  پیشرفت فاقد مسئولیت؛
بـ  پیشرفت مسئولیت آفرین.
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از آن جــا کــه برخی از حکومــت ها و 
جوامعی که دنبال ایده آل هایی از نوع اول 
و دوم بوده اند، از دین در جهت اهدافشان 
اســتفاده کرده اند، شهید صدر هشدار 
می دهد که مبادا در این جهت اشتباهی 
صورت گیرد و ما نام هر جامعه و حکومتی 
را که از دین مایه مــی گذارد، در ردیف 
ایده آل سوم قرار دهیم. این همان چیزی 
است که همه عالمان روشن ضمیر و ائمه 
معصومین)علیهم السالم( و قرآن مجید 

نیز تذکر داده اند کــه بلعم باعوراهایی 
وجود دارند که ممکن است دین را ملعبه 
دست خود قرار دهند؛ کسانی که در زبان 
امام خمینی)ره( از آنان به »متحجرین« 
و »مقدس مآبان کج فهم« و »آخوندهای 

درباری« تعبیر می شد.
دین توحیدی، که جوهره ایده آل سوم 
است، پیوسته در حال مبارزه با همه گونه 
خدایان و ایدهآل های پســت و تکراری 
اســت، و همین ، یعنی داشتن ایدهآل 
الهی نامحدود و مسئولیت آفرین،)18( 
رمز و پاسخ این ســوال است که چرا در 
طول تاریخ پیغمبران سرســخت ترین 
انقالب ها را در تاریخ بشــریت به وجود 
آورده و چرا پاکیزه ترین انقالبیون جهان 
بوده اند؟ و چرا در صحنه های تاریخی ما 
فوق هرگونه مصالحه ای قرار گرفته و چرا 

هیچ گونه سازش را نپذیرفته اند؟
توسعه و تحولی که حضرت ختمی مرتبت 
در جامعه جاهلی ایجاد کرد، تحولی بود از 
ایده آل نوع اول به ایده آل نوع سوم. دقت در 
ویژگی های جامعه جاهلی )الف( و جامعه 
اســالمی مدینه النبی، ادعای مذکور را 
روشــن تر خواهد ســاخت. اما پیش از 
شروع در بحث بعدی الزم است به این 
سوال نیز پاسخ دهیم که لوازم حرکت 
در جهت ایده آل ســوم چیست؟ به نظر 
شــهید صدر، حرکت در مسیر ایدهآل 

مطلق متوقف بر امور زیر است:
الفـ  دید فکری و ایدئولوژیکی روشــن 
نســبت به ایده آل مطلــق ، یعنی فهم 
درســت توحید و عقیده داشتن به آن 
و متصف شــدن به صفات الهی در مقام 

عمل؛
بـ  حرکت اراده به کمک نیروی روحی 
حاصل از عقیده به توحید، به عنوان یک 

نیروی سوخت دائم؛
جـ  ارتبــاط دائمی با ایدهــآل مطلق از 

طریق پیامبر)ص(؛ 

دـ  نبرد و مبارزه علیه ایدهآل های پست 
و خدایان ساختگی به رهبری امام جامعه؛
هـ اعتقاد به آینده درخشــان که نهایتا 
وصول بــه کمال مطلق و قــرب به خدا 

خواهد بود.)19(
ادامه دارد...

پاورقی ها:
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مقــام اول : 
نسبت واليت 

و وحدت 
 

در اســالم راه 
صلــی  ا ر  کا
رفــع تفرقه و 
اختالف ، والیت بیان شده است و حضرت 
زهرا)س( در خطبه ای میفرمایند: ففرض 
اهللَّ االیمان تطهیرا من الشرک .. و الطاعة 
نظاما للملّة، و االمامة لّما من الفرقة . )علل 

الشرایع ج2ص481(
در زیــارت جامعــه کبیــره میخوانیم 

بُِمَواالتُِکْم ..... ائَْتلََفِت الُْفْرَقُة 
وحدت ویژگی حق است نه باطل . این 
باطل اســت که باعث تکثر میشود آن 
شــجره خبیثه بی ریشه همین جریان 

باطل است جریان حق در نظام تکوین 
جریان اهــل بیت یعنی همــان وجود 
رحمانی متصل کننده زمین و آســمان 
است که چون نور الهی همه عالم را فرا 
گرفته .حقیقت واحدی است و وحدت 
بخش کل عالم است و همین حقیقت در 
نظام تکوین و در نظام تشریع هم انسجام 
را شکل میدهد .وحدت در عالم تشریع 
و زندگی انســانها فقط توســط جریان 
والیت و امامت شکل میگیرد حتی قران 
کریم هم به تنهایی قدرت ایجاد چنین 
انسجامی را ندارد . قرآن کتاب معارف و 
قانون اســت باید با روی دیگر سکه اش 
یعنی والیت همراه شود تا به این انسجام 
منجر شود در کافی شریف روایت مناظره 
هشــام بن حکم با مرد شامی در پیش 
روی امام صادق)ع( بیان شده است. در 

این روایت محاجه هشــام با مرد شامی 
بر اســاس وجود اختــالف و روش حل 
َُّک أَنَْظُر لَِخلِْقِه أَْم  و فصل آن اســت :أ َرب
ِّي أَنَْظُر  اِميُّ بَْل َرب َخلُْقُه ِلَنُْفِسِهْم َفَقاَل الشَّ
لَِخلِْقِه َقاَل َفَفَعَل بَِنَظِرهِ لَُهْم َما َذا َقاَل أََقاَم 
ًة َو َدلِیاًل َکْیاَل یََتَشتَُّتوا أَْو یَْخَتلُِفوا  لَُهْم ُحجَّ
َُّفُهْم َو یُِقیُم أََوَدُهْم َو یُْخِبُرُهْم بَِفْرِض  یََتأَل
ِ ص َقاَل  ِِّهْم َقاَل َفَمْن ُهَو َقاَل َرُسوُل اهللَّ َرب
ِ ص َقاَل الِْکَتاُب َو  ِهَشاٌم َفَبْعَد َرُسوِل اهللَّ
نَُّة َقاَل ِهَشاٌم َفَهْل نََفَعَنا الَْیْوَم الِْکَتاُب  السُّ
اِميُّ  نَُّة فِي َرْفِع ااِلْخِتاَلِف َعنَّا َقاَل الشَّ َو السُّ
نََعْم َقاَل َفلَِم اْخَتلَْفَنا أَنَــا َو أَنَْت َو ِصْرَت 
ــاِم فِي ُمَخالََفِتَنا إِیَّاَک َقاَل  إِلَْیَنا ِمَن الشَّ
اِميُّ فِي َوْقِت  ......َقاَل الشَّ اِميُّ َفَسَکَت الشَّ
اَعِة َمْن  ِ ص َو السَّ ِ َرُســوُل اهللَّ َرُسوِل اهللَّ
َفَقاَل ِهَشــاٌم َهَذا الَْقاِعُد الَِّذي تَُشدُّ إِلَْیِه 
َماِء َو الْْرِض  َحاُل َو یُْخِبُرنَا بَِأْخَباِر السَّ الرِّ

عقل امتثال ؛ حلقه مفقوده وحدت

 حجت االسالم 
علی مهديان
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اِميُّ َفَکْیَف  ِوَراثًَة َعْن أٍَب َعْن َجدٍّ َقاَل الشَّ
ا بََدا  لِي أَْن أَْعلََم َذلَِک َقاَل ِهَشاٌم َسلُْه َعمَّ
اِميُّ َقَطْعَت ُعْذرِي)کافی ج1  لََک َقاَل الشَّ

ص168(
هشــام به شــامی گفــت :ای مــرد آیا 
پروردگارت بمخلوقش خیر اندیش تر است 
یا مخلوق بخودشان، گفت بلکه پروردگارم 
نسبت به مخلوقش خیر اندیش تر است، 
هشام- در مقام خیراندیشی برای مردم 
چه کرده اســت؟ شــامی- برای ایشان 
حجت و دلیلی بپا داشــته تــا متفرق و 
مختلف نشــوند و او ایشان را با هم الفت 
دهد و ناهمواریهاشــان را هموار ســازد 
و ایشــان را از قانون پروردگارشان آگاه 

سازد- هشام- او کیست؟
شامی رسول خدا )ص( است. هشام- بعد 
از رسول خدا )ص( کیســت؟ شامی- 
قرآن و سنت است. هشام- قرآن و سنت 
برای رفــع اختالف امروز ما ســودمند 
است؟ شامی- آری. هشام پس چرا من 
و تو اختالف کردیم و برای مخالفتی که 
با تو داریم از شــام باینجا آمدی! شامی 
خاموش ماند، .... شــامی- آیا پروردگار 
شخصی را بپا داشته اســت که ایشان 
را متحد کنــد و ناهمواریشــان هموار 
سازد و حق و باطل را بایشان باز گوید؟ 
هشــام- در زمان رســول خدا )ص( یا 
امروز؟ شامی- در زمان رسول خدا )ص( 
که خود آن حضرت بود، امروز کیست؟ 
هشــام- همین شــخصی که بر مسند 
نشسته )اشاره بامام صادق علیه السالم 
کرد( و از اطراف جهان بسویش رهسپار 
گردند. بمیراث علمی کــه از پدرانش 
دست بدست گرفته خبرهای آسمان و 
زمین را برای ما باز گوید: شــامی- من 
چگونه میتوانم این را بفهمم؟ هشام- هر 
چه خواهی از او بپرس. شــامی- عذری 
برایم باقی نگذاشتی)ترجمه مصطفوی 

ج1ص243(

 مقام دوم : نسبت غيبت و وحدت 
روشن است که غیبت نیز رفتار ولی خدا 
است برای رشــد و تربیت همه انسانها 
. ولی خــدا کاری در ایــن عالم ندارد و 
مقصدی را پی نمیگیرد مگر رشد جبهه 
حق - فاستقم کما امرت و من تاب معک 
- اساسا واقعه ظهور واقعه ای است که با 
رشد جبهه حق محقق میشود و بخش 
مهمی از عالئم آن نیز به رشد جریان حق 

و لشکر حق  مربوط است . 
با این حساب تمام روایاتی که خالفت و 
نیابت فقها را به نصب عام در زمان غیبت 
معصوم و بلکه زمان خود معصوم تثبیت 
میکنند ناظر به جریان همین والیت در 

زمین هستند . 

دو شــاخصه علم و عدل یعنی شاخصه 
دانشی و رفتاری برای این فقها در نظر 
گرفته شده است داشــتن فهم عمیق 
از شیوه زندگی انســان و جامعه یعنی 
شریعت و توان پیاده سازی آن، شاخصه 
های اصلــی این فقها هســتند. بدون 
آنها والیت در زمین محقق نمیشــود. 
و قطعا بــدون اینها وحــدت در زمین 
جاری نخواهد شد . رسیدن به وحدت 

در منظر اندیشــمندان مسلمان جزو 
مقاصد کلیدی پیامبــران و اهل بیت 
اســت حرکت به ســمت توحید یک 
شاخصه اساسی دارد و آن شکل گیری 

وحدت است. 
لذا انتظار به حقی است که بگوییم یکی 
از شاخصه های تشــخیص جبهه حق 
این است که مساله وحدت جزو مقاصد 
اصلی آن باشــد . وحدتی که تشریعا و 
تکوینا امکان شکل گیری مگر حول ولی 
خدا را ندارد .پیامبر اکرم ص میفرماید: 
الُْفْرَقــُة َفَأْهُل الَْباِطــِل َو إِْن َکُثُروا َو أَمَّا 
الَْجَماَعُة َفَأْهــُل الَْحقِّ َو إِْن َقلُّوا. جدایی 
و تفرقه، از آن اهل باطل است، هر چند 
زیاد باشــند؛ و اجتماع و جماعت از آن 
اهل حق، هر چند اندک باشند. )تحف 

العقول ص211(
 

مقام ســوم : نقش جبهه حق در 
شکل گيری وحدت 

جریان والیت و امامت دو ســوی دارد 
یکی امام است و ســوی دیگر آن اهل 
حق هستند . اینها باعث جریان امامت 
و مقاصد او در زمین خواهند بود. اینها 
مخاطب من انصاری الی اهلل)آل عمران( 
هســتند که حضرت عیسی خطاب به 
یاران خود فرمــود این همان ندای هل 
من ناصر اســت که نصرت امام توسط 
اطرافیان او شکل میگیرد . مقاصد امام 
بدون خواست مامومین شکل نمیگیرد 
نصرت و یاری ما کمــک کننده به امام 
است و نصرتی معده لکم . مفهوم مواالت 
در زیارت جامعه کــه فرمود بمواالتکم 
ائتلفت الفرقه همین است که رابطه ای 
دو ســویه بین امام و ماموم میتواند این 

هدف را محقق کند . 
 

مقام چهارم : وحدت از جنود عقل 
است 

جريان 
واليت و امامت 

دو سوی دارد يکی امام 
است و سوی ديگر آن 
اهل حق هستند . اينها 

باعث جريان امامت 
و مقاصد او در زمين 

خواهند بود
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روی دیگر تولی، تبری اســت . اگر امام 
مظهر وحدت است ولی جبهه مقابل هم 
دارد . و اال این همــه جنگ و مخاصمه 
چرا ؟ روشن است که وحدت مگر با زهق 
باطل شــکل نمیگیرد و مبارزه با باطل 
و اهل باطل دائمی است . همین امروز 
هم نائبان امام زمان دائم با جبهه ای که 

دشمن میدانند مواجهند و درگیرند . 
سوال این است که هر گروهی میتواند 
ادعا کند حــول رهبر ما وحدت حاصل 
میشود و مخالف رهبر ما هم باطل است. 
این که نکته ویژه ای نشــد که در نظام 
خلقت بگوییم وحــدت فقط در این جا 
ممکن است . هر فرقه و گروهی که قوت 
پیدا کند او هم میگویــد وحدت فقط 
حول ما ممکن است و باید دشمن را از 

بین برد . 
این مساله ایست که عده ای را به پذیرش 
مبنای پلورالیسم و همه حقی سوق داد . 
اینها خیال کردند اختالف وقتی برداشته 
میشــود که اساســا حق و باطل را رها 
کنیم. شاید اینها فقط یک باطل را باطل 
بدانند و آن عــدم پذیرش همین همه 
حق بودن اســت. قصد نقد این اندیشه 
خود متناقض را نداریم اما خاستگاه این 
اندیشه این پرسش است که شمایی که 
میخواهید اختالف را بردارید و عالم را 
به سمت وحدت ســوق دهید ، هر چه 
بگویید دیگران هم همان را میگویند اگر 
بگویید ما مطابق واقعیم بقیه هم همین 
را میگویند اگر بگویید آنها غرض و مرض 
دارند آنها نیز نســبت به شما همین را 

میگویند و مشکل حل نخواهد شد . 
اگر سرپرســتی و حکومت قرار اســت 
باعث وحدت شود این که روشن است 
و نیاز به استدالل ندارد هیچ جامعه ای 
نیست مگر اینکه نیاز به امیری دارد چه 
فاسق و کافر باشد چه بر و نیکوکار، یکی 
از ادله شاه دوســت ها این بود که شاه 

باعث وحدت کشور است و این وحدت 
نباید خراب شود . بدون سرپرست اساسا 
جامعه ای شــکل نمیگیرد خوب او هم 
میتواند ادعا کند دور من جمع شــوید 
وحدت پیدا میشــود دشمنان من هم 
باطلند و باید از بیــن بروند . با این نگاه 
واقعا بحث از وحــدت یک بحث خنده 
دار نخواهد بــود ؟ برخــی از ماجرای 
وحدت و نسبتش با والیت همین تقریر 

شاهنشاهی را دارند . 

پاســخ این اســت که والیت صرفا یک 
حقیقت اجتماعی و قانونی خارج از وجود 
انسان نیست بلکه والیت واقعه ای است 
که ریشــه در وجود انسان ها دارد. ولّی 
خدا پایگاهی در مملکت وجود هر انسان 
دارد و مطیع کردن انسان نسبت به آن 
رسول باطنی و آن ولی باطنی است که 
میتواند انســانها را به سمت آن رسول 
ظاهری ســوق دهد. با این حساب هر 
کسی در وجود خود میتواند نور والیت را 
پیدا کند و به آن سر نهد .آنچه برخی به 
وجدان یا قوه حقیقت یاب یا نفس علوی 
انسانی تعبیر کرده اند که خطا درش راه 
ندارد همان شعبه تکوینی والیت است 

که در وجود هر انسان هست و به او امر 
و نهی میکند . 

این حــرف بــه معنای نفــی والیت و 
حکومت ظاهری نیست بلکه به معنای 
آن اســت که این والیت لشــکری در 
مملکت وجود هر کس دارد. امام صادق 
در آن حدیث معروف جنود عقل و جهل 
که ناظر به بیان قــوای روحانی وجود 
انسانها است یکی از موارد را میفرماید 

َها الُْفْرَقَة .  اْلُلَْفُة َو ِضدَّ
پس انسان در یک فضای جهل محض 
نیســت که قدرت تثبیت والیت حق را 
نداشته باشد و دســت والیت حق نیز 
از دایره وجود انســان خارج نیســت و 
محدود به قرار دادهای خارجی نیست 
که بگوییم هر کس ادعای خود را دارد  . 
با این حســاب والیت و حق و وحدت با 
هم سازگار میشــود و بلکه برای تحقق 
والیت در زمین ابزارهای اهل حق بسیار 
قوی تر و فراتر از آن میشــود که به نظر 
میرسد . بله البته کسی که به فهم فطری 
و درونی خود نیــز اعتنا نمیکند و آن را 
انکار میکند اهل باطلی اســت که باید 
زهق شود ولی در این میانه یک مالک 
کلیدی برای مرز بندی حق و باطل پیدا 
میشــود مالکی که کامال واقعی است و 
هر کس میتوانــد آن را درون خود نیز 
بیابد . این ریشــه اصلی مــرز بندی و 
جبهه بندی اســت که حضرت امام در 
کتــاب جنود عقل و جهــل خود بر آن 
پای میفشرد . مرز بندی حق و باطل بر 
اساس فطرت محجوبه )پوشیده شده . 
کفر(و فطــرت مخموره)همانگونه که 
هست . ناب( .همین مبنا بعدها در دسته 
بندی حق و باطل اســالم را هم تبدیل 
کرد به دو نوع اســالم یکی اسالم کفر و 
دیگری اسالم ناب.  انسان میتواند حق 
را ببیند و انکار کنــد تنها نقطه ای که 
حق و باطل از هم جدا میشــوند چه در 

يکی از 
ادله شاه دوست ها 

اين بود که شاه باعث وحدت 
کشور است و اين وحدت نبايد 
خراب شود . بدون سرپرست 

اساسا جامعه ای شکل 
نميگيرد خوب او هم ميتواند 
ادعا کند دور من جمع شويد 

وحدت پيدا 
ميشود
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وجود انسان چه درگستره جبهه بندی 
های اجتماعی همین نکته اســت . این 
را میگویند اســتکبار . استکبار در عالم 
ریشــه در چنین اســتکباری در عمق 

وجود انسان دارد . 
 

مقام پنجم : مســاله اصلی عقل 
امتثال است . 

همانطور که روشــن شــد امام و ولی 
بواســطه جبهه حق به اهداف و مقاصد 
خود میرســد . اگر وحدت نیز یکی از 
اهــداف و مقاصد ولی خدا اســت این 
وحدت توسط امام و با کمک نیروهایش 
شــدنی اســت. لذا اگر نیمی از ماجرا 
رهنمودهای ولی اســت نیم دیگرش 
پیاده کردن و اجرایی کردن دستورات 

است . 
عقل دو کار کرد اساســی در ارتباط با 
دین دارد . یک کار کرد آن شناخت و یا 
استنباط احکام و دستورات دین است 
اما کارکرد دوم یافتن راه کار های امتثال 
دستورات شارع اســت . فرض کنید به 
یک جمع ده نفره ده تکلیف کفایی تعلق 
بگیرد که هر کدام یک نفــر نیرو الزم 
دارد این عقل امتثال است که نیروها را 
ســازماندهی میکند که هر یک یکی از 
دستورات را اجرایی کند تا امتثال شود . 
با این دو مقدمه اکنون چند سوال مطرح 
اســت ؟ اوال آیا برای ایجاد وحدت باید 
همه تصمیم به وحدت بگیرند ؟ یا اینکه 
اگر یک طرف وحدت را قبول نداشــته 
باشــد یا عزم بر وحدت نداشته باشد باز 
هم وحدت توســط طرف مقابل شدنی 
است ؟ ثانیا اگر ولی خدا را یا دستور حقی 
را بخشی از جبهه حق نپذیرند آیا لزوما 
یعنی در جبهه باطل قرار گرفته اند ؟ در 
این صورت با هــر بیان رهبر جبهه حق 
یا باید همه به سرعت بفهمند و اجرایی 
کنند یا اینکه هر کس مخالف بود باید به 

سرعت از دایره جبهه حق بیرون گذاشته 
شود ؟ این یعنی امام که قرار است موجب 
وحدت شــود به دلیل اینکه عده ای آن 
را نپذیرفته اند موجب اختالف میشود 
و بلکه اساســا حقیقتی بــه نام وحدت 
خودش باعث اختالف میشــود . چون 

موافقان و مخالفانی پیدا خواهد کرد . 
این مســائل ذهنی نیست مشکل امروز 
جبهه حق است . امروز در جامعه حزب 
اللهی ما هر دســتور و رهنمون و حتی 
توصیه های رهبری چنان میشود که خود 

باعث اختالف و ریزش نیروها میشود . 

برخی قضیه را ساده میکنند و میگویند 
: یا والیت را میپذیرید که پس در جبهه 
حق هستید یا والیت را نمیپذیرید که 

پس در جبهه باطلید . 
این حزب اللهی های والیت پذیر با آن 
شیعیانی که اهل سنت را لعن میکنند 
و به مقدســات آنها توهین میکنند چه 
تفاوتی میکنند ؟ آنهــا هم میگویند یا 
اهل بیت را قبول دارید یا اگر ندارید در 

جبهه باطلید . 
حداکثر اینکه میگویند ما با شما کاری 
نداریم برنامه ای را برای وحدت با شما 
دنبال نمیکنیم . این حــرف را همین 

امروز عده ای از حزب اللهی ها نســبت 
به مخالفــان والیت یا وحــدت، دنبال 

میکنند . 
فراموش نمیکنم که مساله فالن جوان 
مداح را آن قــدر بزرگ کردند که حتی 
وقتی خودش هم علنــا میگفت به این 
رهبر باید مدد رساند و او را کمک کرد 
قبــول نمیکردند و حکم بــه تکفیر او 
میدادند . جریانی کــه امروز در فضای 
هیات و مداحی شــکل گرفته و برخی 
میترسند که به شیعه انگلیسی نزدیک 
شــود ما حصل تالش عده ای است که 
سعی میکردند ثابت کنند اینها والیی 
نیســتند . امروز هم عده ای دیگر فالن 
حرف درگوشــی یا حتی علنی رهبر را 
میگیرند که ایشان فالن مدل مداحی یا 
سینه زنی یا هیات داری را قبول ندارند 
پس هیاتی ها را دو دسته کنیم موافق 
والیت و مخالف . این یعنی همان فضای 
پرسپولیس استقاللی و دو قطبی که هر 
کس همراه نیست پس مخالف ما است 
. مســاله نقدهای انحرافی از مداحی ها 
که به صورت کلیپهایی تولید میشــد و 
عزاداریها را مســخره میکرد خطرش از 

انحراف در مداحی ها کمتر نبود . 
بحث لعن بر مقدســات که باید از بین 
میرفت تبدیل به یک اسلحه در دست 
شیعه انگلیسی شــد . حال آنکه از بین 
بردن آن نیــاز به یک عقــل امتثالی و 
عملیاتی کننده داشت. دقت کنید این 
که دستگاه استکبار از لعن به مقدسات 
خوشحال میشــود حرفی نیست ولی 
سخن این جا است که آیا بدنه اجتماعی 
که اینها از بیــن هیاتیها جمع کرده اند 
به دلیل دشمنی اینها با والیت و عالقه 
شان به اســتکبار بوده اســت یا اینکه 
رفتارهای غلط ما در اجرایی کردن این 
حرف حق رهبری در شکل گیری این 
جریان موثر بوده اســت . حرفهای حق 

عقل 
دو کار کرد 

اساسی در ارتباط 
با دين دارد . يک کار کرد 
آن شناخت و يا استنباط 

احکام و دستورات دين است 
اما کارکرد دوم يافتن راه 
کار های امتثال دستورات 

شارع است
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رهبر که باید انجام میشــد انجام نشد 
بلکه خودش ابزاری در دســت دشمن 
شد واقعا مشکل چه بود ؟ آیا حرفهای 
رهبر اشتباه بود ؟ خیر همه آن حرفها 
درســت و معقول اســت . آیا نیروهای 
والیی نیروی دشمن شده بودند ؟ نه این 
طور نبود ؟ آیا نمیخواستند عمل کنند؟ 
چرا میخواستند عمل کنند . پس مشکل 

چه بود ؟ 
مشــکل نبودن عقل امتثال بود . اتاق 
فکر الزم است . جنگ نرم جنگی است 
که بیش از همه به مدل سازی و برنامه 
ریزی نیاز دارد . همــه دقتهای الزم بر 
اساس روحیات انسانها و طیفها و تیپهای 
اجتماعی باید بشود . حساسیتها و اصل و 
فرعها باید معلوم شود و تا نیروهای حزب 
اللهی به این میــزان از بلوغ در والیت 
پذیری نرسند بیشتر از آنکه کار درست 

شود کار خراب میشود . 
در یکی از سخنرانیها وقتی دانشجویان 
از آقا خواسته بودند که آنها را برای نحوه 
جنگ نرم توصیه کند ایشــان فرموده 
بودند این کار من نیست باید در اتاق فکر 
های خود بنشینید و برنامه ریزی کنید. 
 »امروز جمهوری اسالمی و نظام اسالمی 
با یک جنگ عظیمی مواجه است، لیکن 
جنگ نرم - که دیدم همین تعبیر »جنگ 
نرم« توی صحبتهای شما جوانها هست 
و الحمــدهللَّ به این نکات توجــه دارید؛ 
این خیلــی برای ما مایه            ی خوشــحالی 
اســت - خوب، حاال در جنــگ نرم، چه 
کســانی باید میدان بیایند؟ قدر مسلّم 
نخبگان فکری            اند. یعنی شــما افسران 

جواِن جبهه            ی مقابله            ی با جنگ نرمید.
اینی که چه کار بایــد بکنید، چه جوری 
باید عمل کنید، چه جــوری باید تبیین 

کنید، اینها چیزهائی نیست که من بیایم 
فهرست کنم، بگویم آقا این عمل را انجام 
بدهید، این عمل را انجــام ندهید؛ اینها 
کارهائی اســت که خود شــماها باید در 
مجامع اصلی            تان، فکری            تان، در اتاقهای 
فکرتان بنشینید، راهکارها را پیدا کنید؛ 
لیکن هدف مشــخص است: هدف، دفاع 
از نظام اسالمی و جمهوری اسالمی است 
در مقابله            ی با یــک حرکت همه            جانبه            ی 
متکی بــه زور و تزویر و پــول و امکانات 
عظیم پیشــرفته            ی علمِی رسانه            ای. باید 
با این جریان شــیطانِی خطرناک مقابله 

شود.«)04/06/1388(
 وقتی جامعــه والیی قــدرت تحلیل 
و برنامــه ریزی برای عملیــات ندارد، 

نمیتواند حضور امام را در جامعه امتداد 
دهد . شاید یک معنی علیکم بالدرایه ال 

بالروایه همین نکته باشد .  
فرض کنید پدری به بچه هایش بگوید 
با هم دعوا نکنید ؟ اگر یکی عمل نکرد 
دومی باید چه کند با او بجنگد یا سعی 
کند او را به هر نحــوی توجیه و همراه 
کند؟ ایــن را بارها از زبــان نیروهای 
حزب اللهی شــنیده ام که میگویند ما 
میخواهیم وحدت سیاسی برقرار کنیم 
آنها پای کار نیستند . بچه ای که به بلوغ 
نرسیده میگوید به من چه من که مقصر 
نیســتم طرف مقابل مقصر است ولی 
بچه عاقل میگوید پــدر میخواهد این 
دعوا نکردن محقق شود باید کاری کنم. 
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سعی میکند زبان برادر خود را بفهمد 
و با همان زبان تالش میکند مســاله را 
برای او تبیین کند و این واقعه ای است 

که هیچ وقت رخ نداده .  
وظیفه ای که در جنــگ نرم یا جنگ 
تغییر ســبک تصمیم گیری دو طرف 
دارند این است که نیرو اضافه کنند این 
به معنای پیش روی است فقط کسانی 
باطل هستند که حق را میفهمند و همه 
جوانب برایشان روشن است اما مقابلش 
قد علم میکنند دیگــران همه باید به 

جبهه حق اضافه شوند . 
به لطف حضرت امام و عنایت امام عصر 
دستگاه حکومتی والیت فقیه در جامعه 
شکل گرفته است اما یک رکن اصلی این 

ساختار باید بیش از اینها رشد کند و آن 
مردم هســتند خصوصا خواص والیی 

جامعه . 
برخی اساسا برای اینکه نخواهند زیاد 
فکر کنند دوست دارند همه چیز را به 
گردن رهبر بیندازند نتیجه این کار چه 
بخواهند چه نخواهنــد تضعیف رهبر 
میشــود . آقا این را میگویــد آقا آن را 
میگوید یک وجهه درست دارد و آن این 
است که حرفهای او برای ما مهم است 
اما یک وجه ناخــوش دارد و آن یعنی 
خودم از این حرف نمیتوانم دفاع کنم 

باید به او مستند کنم .
بلکه حتی اگر خودم هــم بتوانم دفاع 
کنم خودم بلد نیستم آن را پیاده کنم . 

دفاع از درستی یک اندیشه غیر از اجرا 
و پیاده سازی آن در جامعه است . البته 
برای عملیــات کردن بایــد بتوانیم از 
صدق اندیشه دفاع کنیم ولی این کافی 

نیست .  
متاسفانه دوستان ما بیشتر اهل روایتند 
نه درایت . این آفتی است که در بخش 
عمده ای از ما هست و اگر این آفت حل 
و فصل نشود یعنی حرف های رهبر فهم 
نشود به نحوی که خودشان بتوانند از 
آن دفاع کننــد و همین طور حرفهای 
رهبر عملی نشــود کار پیش نمیرود . 
عقل امتثالی جریان حزب اهلل و والیت 
مدار باید به بلوغ و رشــد برسد و تا این 
رخ ندهد فضا بغرنج تــر از این خواهد 

شد . 

خالصه آنکــه اگر راهکار حل مســاله 
اختالف والیت اســت والیت دو بخش 
دارد ولــی و انصــار او مقاصــد ولی با 
انصارش محقق میشود . بعالوه والیت 
الهی دو شــاخه دارد یکی والیت ظاهر 
که بخش اعتباری و اجتماعی اش قابل 
واگذاری است و یک والیت در مملکت 
وجود هر کس که عقل و فطرت او است 
و این دو با هم ســازگارند و به هم مدد 

میرسانند . 
ولی دســتورات را میدهــد لکن این 
انصار او هستند که باید آن را بفهمند 
و بتوانند دفاع کننــد و امتثال کنند . 
امروز این قــدرت در حزب اهلل تقویت 
نمیشــود و با این وضعیــت نمیتوان 
حرفهای ولی حق را اجرایی کرد حرفها 
عمال زمین میماند هرچه بیشــتر از او 
دم میزنیم در عمل حرفهای او بیشتر 

زمین میماند .  
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  منصور الجمری
سردبير روزنامه الوسط بحرين

طی ســال های نه چندان دور گذشته، 
بحث و گفت وگو درباره توانایی اندیشــه 
اسالمی در رویارویی با چالش های پیش 
رو و امکان رهایی یافتن آن از شائبه ها و 
اشــکاالت به اوج خود رسیده است و در 
این سیاق، تعدادی از اندیشمندان عرب 
و مسلمان ســعی در فهم عناصر تشکیل 
دهنده »عقالنیت عــرب« و »عقالنیت 
اسالم« داشــته اند که از جمله آنان، می 
توان به دکتــر محّمد عابــد الجابری و 
دکتر محّمد ارکــون و دکتر عبدالرحمن 

الطویری و دیگران اشاره کرد.
 در واقــع، بحث از »عقــل«، چیزی جز 
گفت وگو درباره توانایی انســان بر درک 
واقعیت اشــیا و قــدرت وی در تعیین 
چهارچوب فکری خاص برای خود در هر 
یک از موضوعات نیست. از جمله مفاهیم 
مرتبط با مفهوم »عقل« را می توان مفهوم 
عقالنیت دانست که منظور از آن توانایی 
انسان بر مرزبندی ساختار فکری و شیوه 
عمل خود در برابر رویدادهای اجتماعی و 
فکری زندگی خود و قضایای فراروی در 
حوزه علوم تطبیقی است؛ چرا که انسان 
غایت انسانیت خود را با تحکیم نظام عقلی 
مبتنی بر مجموعه ای از مبادی و مسلّمات 
و اصول اولیه همساز با عقل سلیم تحقق 
می بخشــد که البته این مبادی نسبت 
به جزئیات و دو عنصر زمــان و مکان از 
نوعی امتیاز و تفــّوق برخوردارند. )ر. ک: 

الطویری، 1992(

  با مراجعه به قــرآن کریم، مالحظه می 
شود که در بسیاری از آیات، صیغه های 
مشــتق یا مترادف با واژه »عقل« به کار 

رفته اند؛ از جملــه: »َکذلَِک یَُبیُِّن 
اهللُّ لَُکْم آیَاتِِه لََعلَُّکْم تَْعِقُلوَن« )بقره: 
َراٌت بَِأْمِرِه  242( و »َوالْنُُّجوُم ُمَسخَّ

إِنَّ فی ذلَِک َلیَاٍت لَِقْوٍم یَْعِقُلوَن.« )نحل: 
12( از این رو، مفهوم »عقل« و رابطه آن 
با شــریعت همواره مورد بحث و کنکاش 

علمای اسالم بوده است و به گفت 
وگو پیرامــون موضوعاتی پرداخته 
اند که پرســش های مهم و جالبی 

را سبب شــده اند؛ همچون: آیا اساس و 
پایه ایمان، شرع است یا عقل؟ و این بدان 
دلیل است که ما می بینیم بسیاری از امور 
شرعی از طریق حجت و برهان قابل اثبات 
نیست و از این رو، اشکالی که در این میان 
مطرح می باشد آن است که: آیا حجت و 

حاکمیت، از آِن شرع است یا عقل؟
 رابطه بین شــرع و عقل مسئله ای است 
که به حوزه معرفت مربوط می باشد؛ چرا 
که معرفت پیونددهنده انســان با جهان 
اطراف است و اگر معرفت نبود انسان بسان 
موجودات غیر ذوی العقول، اسیر لذات و 
غرایز خود می گشــت؛ زیرا عقل بشر در 
سایه معرفت، قادر به درک طبیعت اطراف 
خود گردیده و پرسش هایی درباره امور 
ماورای طبیعی برایش مطرح می شوند. 
بر این اســاس، فالسفه با یاری جستن از 
نظریه »معرفت« ســعی در ارائه تعریفی 
از برخی واسطه ها داشته اند که انسان را 
مسلّح به دانش و معرفت کرده و در کنار 
آن نیز به تبیین ماهیت مجراهای ارتباطی 

بشر با جهان اطراف پرداخته اند.
 فالسفه، چه مسلمان و چه غیرمسلمان، بر 
این نکته متفق القول اند که بافت معرفتی 
بر دو نوع اساســی از جریان عقل گرایی 
بشر مبتنی می باشد: استدالل و استقرا؛ 
بدین گونه که »استدالل« انسان را قادر بر 
استنباط نتایج عقلی با اتّکا به یک سلسله 
مقّدمات نظری شناخته شده و مورد قبول 
می سازد، اما »استقرا« او را بر دست یابی 
به نتایج عقلی به واســطه بررسی تجربی 
مبتنی بر حواس پنج گانه جزئیات توانایی 

می بخشد.
  قدمای فالســفه بر این باور بودند که با 
وجود کمترین احتمال خطای مقّدمات 
منتهی شده به اســتنباط نتیجه نهایی، 
اعتقادی که انسان از این طریق نسبت به 

مکتب امام صادق علیه السالم 
و نوع نگرش فکری آن
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اشیا پیدا کرده است هیچ گاه نمی تواند به 
حّد یقین مطلق و صددرصد برسد و اتفاقا 
از این روست که می بینیم شک را به عنوان 
مشّوق اصلی در جهت افزایش افق معرفت 
بشر دانسته اند. در واقع، فالسفه همواره 
درصدد بودند که به دانش و معرفت اصلی، 
که نیازمند هیچ گونه دلیل و اســتدالل 
نباشد و هیچ گونه شک و تردیدی در آن 
راه نیابد دست یابند تا از این طریق، به علم 
یقینی، که بتواند مبنای شکل گیری سایر 
علوم و معارف باشد، برسند. همین امر در 
فرمایش امام صادق علیه الســالم تجلّی 
یافته است که می فرماید: »أّما اِذا َخرجَت 
ِمن االفکاِر الی منزلِة الشِک فانّی أرُجو أن 
تَخرَج اِلَی المعرفِة«؛ هر گاه از دایره افکار 
خود به منزلگاه شــک رسیدی، امید آن 

است که به دانش و معرفت دست یابی.
 بدون شــک، نفوذ افکار و اندیشــه های 
تشکیک آمیز در بین مسلمانان، که در پی 
ترجمه کتب یونانی هم زمان با امامت امام 
صادق علیه السالم صورت گرفت، تأثیر 
سرنوشت سازی در سوق دادن پیشگامان 
اندیشه اســالمی به منظور رویارویی با 
سیل عظیم اشــکاالت مطرح در میدان 
و حوزه فکر و اندیشه داشته است. اتفاقا 
اوضاع سیاسی آن روز نیز امام صادق علیه 
الســالم را یاری دادند که به تعبیر 
یکی از نویسندگان به نام اسد 
حیــدر )1969(، »دوران 
امام بیــن فرتوتی و 
اضمحالل حکومت 
امویان و شکل گیری 
دولت عّباسیان واقع شده 
بود و فرصتی کافی برای اشاعه 
و نشر علوم و معارف و احکام شرع 
و تعالیم نبوی برای امام صادق علیه 

السالم فراهم نمود.«
  امام علیه الســالم مابین والدت خود به 
سال 702 تا وفات در سال 765 م، معاصر 
پنج تن از خلفای اموی و دو تن از خلفای 
بنی عّباس بود و همین اوضاع و شــرایط 
حاکم ســبب شــهرت و آوازه امام علیه 
الســالم در آن دوران گردید، به گونه ای 
که از ویژگی های مکتب رو به گسترش 
ایشان، که دارای چهار هزار شاگرد بود و 
همگی از علما و دانشــمندان بودند، می 
توان به آزادی بیان و نقض و ابرام در سایر 
حوزه های دینی و علوم طبیعی اشــاره 

نمود.
  در همان زمان که اندیشه یونان بر اتّکا به 
علوم نظری و مسلّمات و روش استدالل 
تأکید داشــت، امام صادق علیه السالم 
کاوش های خود را در قالب روش تجربی 
انجــام می داد و قــرآن را، که بر حّجیت 
محسوســاِت متجلّی در واقعیت موجود 

تأکید دارد و ما را به رّد مســلّمات و امور 
شایع تشویق می نماید، تنها اتّکای خود در 
این باره قرار داد. به همین دلیل است که 
دانشگاه امام صادق علیه السالم در مدینه 
منّوره مملّو از دانشمندان و اهل تخصص 
در تمامی زمینه های پیشرفته علمی آن 
روز بوده که شــیمی و طب و جغرافیا و 
فالســفه و نیز علوم دینی، همچون علم 
الحدیث و فقه نمونه هایــی از آن ها می 

باشند.
 از این رو، امام علیه الســالم همواره می 
فرمود: »اُطُلبوا العلــَم و لو بَِخْوِض الُمَهج 
و َشــقِّ الُلَجِج«؛ دانش بجویید، حتی اگر 
مستلزم آن گردد که در خون خود بغلتید 
یا امواج کوه پیکر دریاها را پشــت ســر 
بگذارید. و نیز به شــاگردان خود توصیه 
می فرمود: »اُکتبوا فاِنّکم التَحفظوَن حتی 
تَکُتُبــوا«؛ علم و دانش )یــا به اصطالح، 
آموخته هــای خود( را به رشــته تحریر 
درآورید که تنها در ایــن صورت قادر به 
حفظ آن خواهید بود. )ر. ک: ســلیمان 
کنانی، 1991( این گونه تأکید امام علیه 
السالم بر بُعد تجربی و کاوش علمی مداوم 
و مستمّر، شاگردان ایشان را به فراگیری 
اندیشــه مکتب یونان آن هم بدون خلل 
وارد شــدن به محورها و مرتکزات فکر و 
اندیشه اسالمی قادر ســاخت. از این رو، 
امــام علیه الســالم موضوعاتی همچون 
جبر و اختیار و قضا و قــدر را بدون هیچ 
گونه جمود و تحّجری مورد بحث و گفت 
وگو قرار می داد، به گونه ای که همچنان 
الگویی بی نظیر برای کسانی مانده است 
که خواهان رهایی از جمود و تحّجر فکری 

هستند.
  بدین روی، مالحظه می شود که ایشان 
علیه السالم وقتی در برابر زنادقه ملحد قرار 
می گرفتند با حوصله و خون سردی کامل، 
با آنان به بحث و گفت وگو می نشستند و 
آن گاه که یکی از آنان سؤال می کرد که 



ماهنامه فرهنگي - مذهبی  هيأت رزمندگان اسالم
شماره 105، ربيع االول و ربيع الثانی
دی و بهمن 93

22

»چگونه مردم خدایی را که ندیده اند می 
پرستند«، امام علیه السالم نه تنها از این 
گونه سؤال به خشــم نمی آمد، بلکه در 
پاسخ چنین می فرمود: »دل ها او را به نور 
ایمان دیده اند و خردها به آگاهی و هوش 
خود آنچنان او را درک کرده اند که گویی 
او را دیده اند و دیده ها با مشاهده نظم و 
اِتقان حاکم بر هستی و آیات و فرستادگان 
او و کتب و محکمات آن ها، او را مشاهده 
کرده اند، ولی دانشمندان را دیدِن عظمت 

او بس است.« )ر. ک: الجندی، 1977(
  به همین دلیل، امام علیه الســالم می 
فرمود: »دانش بجویید؛ چرا که آن، حلقه 
اتصال شما به خداوند است.«)3( وآنگهی 
با این گفتار خود که »حسن ذات همان 
عدل اســت؛ زیرا عدل علّت هر حسنی 
اســت، و قبْح ذات همان ظلم است؛ زیرا 
ظلم علت هر قبیح و زشــتی است«،)4( 
مکتب نظری عقلی را پایه گذاری نمود، و 
آن گاه که امام علیه السالم ظلم و جور را 
ریشه هرگونه بدی، و عدل را ریشه هرگونه 
خیر و نیکی معرفی می نماید، ژرف نگری 
ایشــان در عرصه های فکری و سیاسی 

هویدا می شود.
  مضافا اینکه امام صادق علیه الســالم در 
برابر اصل فقهی »قیــاس«، موضع کاماًل 
مخالف از خود نشــان می داد؛ چرا که آن 
را موجب محدودیت سبک و روشی می 
دانســت که در عرصه فکر و اندیشه برای 
شاگردان خود ارائه کرده بود؛ زیرا ابوحنیفه 
»قیاس« را در ردیف ســایر منابع قانون 
گذاری در اسالم قرار داده بود و به استناد 
قیاِس حالتی به حالت دیگر )فرع به اصل(، 

به استنباط احکام شرعی می پرداخت.
  البته ما معتقدیم که اگر قیاس، منصوص 
العلّه باشد حّجت اســت، اما بحث ما در 
مورد قیاس مســتنبط العلّه است که آن 
را باید مشــتبه العلّه نامید و به شدت آن 
را رد می کنیم. به عبــارت دیگر، قیاس 

احکام با یکدیگر بدون توجه به علت حکم، 
امری مردود اســت؛ مثاًل، علت حرمت 
خمر، مست آور بودن آن است. به همین 
دلیل، هر مســت کننده ای حرام است، 
در حالی که قیاس صوری ممکن اســت 
به تحریم هر چیزی که شبیه خمر باشد 
اگرچه مست کننده نباشد منجر گردد؛ 
همچنان که ممکن است مست کنندگی 
را به خاطر عدم شــباهت با خمر مذکور 
در قرآن و سّنت،حالل سازد. به نظر می 
رســد بهترین واکنش صورت گرفته در 
مخالفت با روش قیاس همان باشــد که 
جابر بن حّیان، از شــاگردان امام صادق 
علیه الســالم ، که به پدر شیمی ملّقب و 
دارنده نخستین آزمایشــگاه شیمی در 
تاریخ بشریت است، ابراز داشته؛ چرا که 
قیاس شباهت کاملی با داللت »مجانست« 
و »جریان عادت« دارد که جابر بن حّیان 
این شباهت را چنین ترسیم می کند: »از 
جمله داللت های مجانست، همان داللت 
قیاس است؛ مثل اینکه جزئی از یک شی 
ء را به هدف آشــنایی با کل آن شی ء، به 
کسی نشــان دهند، که چنین استداللی 
ظّنی و غیریقینی اســت؛ زیرا وجود یک 

جزء به عنوان نمونه نمی تواند همجنس 
خود را، که ماهیتا مساوی آن باشد، ایجاب 
و اثبات کند.« و آن گاه که به جریان عادت 
اشاره می کند، می فرماید: »و همچنین 
است داللت جریان عادت؛ زیرا نه می تواند 
ضرورتا منجر به علم یقینی شود و نه می 
تواند برهانی محکم و قاطع باشــد، بلکه 
نهایت چیزی که عاید کاوشگر و محقق 
می کند متقاعد شــدن او در حد اثبات 
اولویت است. بنابراین، در اینجا با یک علم 
یقینی واجب االتّباع مواجه نیستیم.« با 
توجه به این چنین اسنادی از جانب امام 
صادق علیه الســالم ، ایشان به شاگردان 
خود شیوه عمل به دلیل استقرائی برای 
تحصیل معرفت در هر دو بعد انسانیت و 
نظام هستی را آموزش می دهد و قرآن را 
به عنوان منبع الهی معرفت دینی معرفی 
می نماید، که این اخیر به نوبه خود، جهت 
دهنده معرفت بشــری اســت، نه اینکه 

جایگزین آن باشد.
  از این رو، جابر بن حّیان درباره امام صادق 
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علیه السالم اظهار داشت: »به سرورم قسم! 
اگر تعالیم و ارشادات سرورم صلوات اهلل 
علیه نبود هرگز به حرفی از حروف دانش 
که هم اکنون دارم، نمی رسیدم.« وانگهی 
با الهام گیــری از تعالیم امام صادق علیه 
السالم می گوید: »ابتدا خود را یکباره به 
زحمت انداز و به تحصیل علم مشغول شو 
و آن را تکامل ببخش؛ چرا که در مراحل 
اولیه، ممکن است بدانچه دنبال آن هستی 
دست نیابی، بلکه در مراحل بعدی به آن 
نایل می شــوی.« و در جــای دیگر می 
گوید: »دانشــمند واقعی کسی است که 
ورزیده و صاحب تجربه باشد و هر کسی 
ورزیده نباشد، دانشمند نیست، و شما را 
باد به کســب تجربه در تمام ِحَرف؛ زیرا 
محقق کسی است که زبردست، ورزیده و 
کارآمد باشد، اما شخص بی تجربه و فاقد 
ورزیدگی، همیشه شکست پذیر است.« 
همچنین اضافه می نمایــد: »با جارحه 
دســت و قّوه مدرکه خود به آن رسیدم و 
آن قدر آن را مورد آزمون و خطا قرار دادم 

تا به نتیجه مطلوب رسیدم، و آن قدر آن 
را آزمودم تا کذب و بطالن آن ثابت شد.«

  افق های روشنی که در فکر و اندیشه امام 
صادق علیه الســالم به چشم می خورند 
ادعای دکتر محّمد عابد جابری را، که در 
کتاب بافت عقل عرب آورده است، باطل 
می سازند؛ او تصریح می کند: »من بر این 
باورم که فرهنگ عربی همچنان ایســتا 
و فاقد پویایی اســت؛ در نتیجه، هیچ گاه 
همگام با زمان به پیــش نمی رود. دلیل 
این مّدعای ما آن است که تفکر شیعی در 
علم فقه و سیاست و کالم، در سایه تعالیم 
امام جعفر صادق علیه الســالم به تکامل 
رسید )و پس از آن همچنان مبتنی بر این 

تعالیم، ثابت و بی حرکت ماند.(«

  ولی ما اندیشه و مکتب امام صادق علیه 
الســالم را صرفا یک مکتب شیعی نمی 
دانیم، بلکه یک مکتب اســالمی شاملی 
است که توانست با زمینه های گوناگون 
علمی، همچون شــیمی، ریاضیات، علم 
فلک و جغرافی همســاز شود و به همین 
دلیل است که اندیشمندان بزرگ، پیش 
گامی این مکتب را در این حوزه ها، همراه 
با افق های گسترده مورد تصدیق قرار داده 
اند. حقیقت آن است که امام صادق علیه 
السالم یک رهبر اسالمی به تمام معنای 
کلمه بود که به تعامل با ســایر مسلمانان 
اعتقاد داشت و افق های جدیدی با الهام از 
دستاوردهای تمدن بشری آن روز در عرصه 
علم و دانش گشود و سعی در پیشبرد آن در 
جهت تحّول و دگرگونی مستمر و کاوشی 
مبتنی بر سبک تجربی استقرائی و برگرفته 

از وحی قرآن کریم داشت.
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مــام حســن  ا

حجت االسالم 
عبد الکريم تبريزی

عســکری علیه 
الســالم در روز 
جمعه هشــتم 
ربیع الثانی سال 
232 هجــری 
قمری در مدینه 
منوره چشم به جهان گشود. پدر بزرگوار 
آن حضرت امام هادی علیه السالم و مادر 
مکرمه اش بانوی عارفه ایســت که به نام 
های »ســلیل« ، »حدیثه« و »سوسن« 

خوانده می شود. )1(
مدت امامت امام حســن عسکری علیه 
السالم شــش ســال بود که از سال 254 
هجری قمری شــروع و در ســال 260 با 
شهادت آن حضرت پایان یافت. امام حسن 
عسکری علیه السالم در طول مدت زندگانی 
و به ویژه در دوران امامت خویش به واسطه 
مبارزه با طاغوت های زمــان در تبعید و 
زندان و تحت نظر به سر می برد و سرانجام 
در هشــتم ربیع الثانی سال 260 و در 28 
ســالگی در شهر ســامراء و توسط احمد 
معتمد، پانزدهمین خلیفه عباسی به طرز 

مرموزی مسموم و به شهادت رسید. )2(
زندگی آن حضرت در دوران شــش تن 

از خلفای ستمگر عباسی سپری شد که 
به ترتیب جعفــر متوکل، محمد منتصر، 
ابوالعباس احمد مستعین، ابو عبداهلل معتز، 

محمد مهتدی و احمد معتمد می باشد.
از آنجایی که امام عســکری علیه السالم 
را در محله عســکر - که محل ســکونت 
سپاهیان ترک عباســی بود - جای داده 

بودند به آن حضرت عسکری می گویند.
حضرت حجة بن الحسن امام زمان علیه 
السالم یگانه فرزند و جانشین امام حسن 
عسکری علیه السالم است که بعد از آن 
حضرت سکاندار کشتی والیت و امامت 
گردید و امروزه آفتاب وجودش در پشت 
پرده غیب قــرار گرفته اســت و به اراده 
خداوند متعال ظهور نموده و جهان را با نور 

وجودش پر از عدل و داد خواهد ساخت.
در مورد امامت امام عسکری علیه السالم 
روایات متعددی از ائمه معصومین علیهم 
السالم نقل شــده اســت که یکی از آن 
روایات چنین است: یحیی بن یسار قنبری 
می گوید: امام هادی علیه السالم چهار ماه 
قبل از شــهادت خویش به فرزندش امام 
حسن عسکری علیه السالم وصیت کرد 
و به امامت و خالفت او اشــاره نمود و در 
آن حال مرا به همراه عده ای از دوستان 

و شــیعیان بر آن گواه گرفت. )3( در این 
نوشتار فرازهایی از ویژگی های برجسته 
فردی واجتماعی آن حضرت را می خوانیم:

1- عبادت
امام عسکری علیه السالم همانند پدران 
گرامی خود در توجه به عبادت خدا نمونه 
بود. آن حضرت به هنگام نماز از هر کاری 
دست می کشید و چیزی را بر نماز مقدم 
نمی داشت. ابوهاشم جعفری در این مورد 
می گوید: روزی به محضــر امام یازدهم 
مشرف شدم، امام مشغول نوشتن چیزی 
بود، وقت نماز رسید، امام نوشته را کنار 

گذاشته و به نماز ایستاد... )4(

2- سخاوت
از آنجا که امامان معصوم علیهم الســالم 
برترین نمونه و اســوه کامل صفات عالیه 
انسانی بودند، رفتار آنان در همه ابعاد می 
تواند برای پیروانشان درس آموز باشد. و 
یکی از آن صفات زیبا، سخاوت است. ما در 
مورد سخاوت امام عسکری علیه السالم 

فقط به نقل یک روایت بسنده می کنیم:
محمد بــن علی می گویــد: زمانی بر اثر 
تهیدســتی کار زندگی بر ما سخت شد. 
پدرم گفت: بیا با هم به نزد ابو محمد )امام 

سیری در سیره فردی و اجتماعی
 امام حسن عسکری )ع(
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عسکری علیه السالم( برویم. می گویند او 
مردی بخشنده است و به جود و سخاوت 
شــهرت دارد. گفتم: او را می شناســي؟ 

گفت: نه، او را هرگز ندیده ام.
با هم به راه افتادیم. در بین راه پدرم گفت: 
چقدر خوب است که آن بزرگوار دستور 
دهد به ما 500 درهــم بپردازند! تا با آن 
نیازهایمان را برطرف کنیم. دویست درهم 
برای لباس، دویست درهم برای پرداخت 

بدهی و صد درهم برای مخارج دیگر!
من پیش خود گفتــم: کاش برای من هم 
سیصد درهم دستور دهد که با صد درهم 
آن یــک مرکب بخرم و صــد درهم برای 
مخارج و صد درهم برای پوشاک باشد تا به 
کوهستان )در اطراف همدان و قزوین( بروم. 
هنگامی که به سرای امام رسیدیم، غالم آن 
حضرت بیرون آمده و گفت: علی بن ابراهیم 
و پسرش محمد وارد شوند. چون وارد شده 
و سالم کردیم، امام به پدرم فرمود: »یا علي! 
ما خلفک عنا الی هذا الوقت؟ -  ای علي! چرا 

تا کنون نزد ما نیامده اي؟«
پدرم گفت: ای آقای مــن! خجالت می 

کشیدم با این وضع نزد شما بیایم.
وقتی از نزد آن حضرت بیرون آمدیم، غالم 
آمده و کیسه پولی را به پدرم داد و گفت: 
این پانصد درهم اســت، دویست درهم 
برای پوشاک، دویست درهم برای بدهی و 
صد درهم برای مخارج دیگر. آنگاه کیسه 
ای دیگر درآورده وبه من داد و گفت: این 
سیصد درهم است، صد درهم برای خرید 
مرکب و صد درهم برای پوشــاک و صد 
درهم دیگر برای ســایر هزینه ها، اما به 

کوهستان نرو بلکه به سوراء برو... . )5(

3- زهد و ساده زيستی
کامل بــن ابراهیم مدنی در مــورد زهد و 
ساده زیستی امام عسکری علیه السالم می 
گوید: جهت پرسیدن سؤاالتی به محضر 
آن حضرت شــرفیاب شدیم. هنگامی که 

به حضورش رســیدیم، دیدم آن گرامی 
لباسی سفید و نرم به تن دارد. پیش خود 
گفتم: ولی خدا و حجت الهی خودش لباس 
نرم و لطیف می پوشد و ما را به مواسات و 
همدردی با برادران دینی فرمان می دهد و 
از پوشیدن چنین لباسی باز می دارد. امام 
در این لحظه تبسم نمود و سپس آستینش 
را باال زد و من متوجه شدم که آن حضرت 
پوشاکی سیاه و زبر بر تن نموده است. آن 
گاه فرمود: »یا کامل! هذا هلل و هذا لکم- این 
لباس زبر برای خداست و این لباس نرم که 

روی آن پوشیده ام برای شماست! )6(«

4- جذب عواطــف و صيد دل های 
مشتاق

فضائل و کماالت معنوی آن حضرت موجب 
شده بود که دوســت و دشمن شیفته آن 
حضرت شده و از صمیم قلب به آن حضرت 
ارادت بورزند و وجود گرامی امام را خواسته 
یا ناخواسته محترم شمارند. به نمونه ای در 

اینجا اشاره می کنیم:
 محمد بن اســماعیل می گوید: علی بن 
نارمش که دشــمن ترین افراد نسبت به 
اوالد علی بن ابی طالب علیهم السالم بود، 
موظف به زندانبانی امام حسن عسکری 
علیه السالم شد. به او دستور دادند که هر 
چه می توانی بر او ســخت بگیر. حضرت 
عسکری علیه السالم بیش از یک روز نزد 
او نبود که احترام و بزرگداشت آن حضرت 
در نظر او به جایی رسید که در برابر امام 
عسکری علیه السالم چهره بر خاک می 
گذاشت و دیده از زمین بر نمی داشت. امام 
از نزد او خارج شد در حالی که بصیرت او به 
آن حضرت از همه بیشتر و ستایشش برای 

او از همه نیکوتر بود. )7(

5- پرورش نيروی تفکر و تعقل در افراد
اسحاق کندی فیلســوف عراق بود. او به 
تالیف کتابی با موضــوع تناقضات قرآن 

همت گماشت. او آن چنان با شور و عالقه 
مشــغول تدوین این کتاب گردید که از 
مردم کناره گرفته و بــه تنهایی در خانه 
خویش به این کار مبــادرت می ورزید، 
تا اینکــه یکی از شــاگردانش به محضر 

پیشوای یازدهم شرفیاب شد.
امام به او فرمود: »آیا در میان شــما یک 
مرد رشــید پیدا نمی شود که استاد شما 
را از این کارش منصرف سازد؟ !« عرض 
کرد: ما از شاگردان او هستیم، چگونه می 
توانیم در این کار یا کارهــای دیگر به او 

اعتراض کنیم؟ !
امام فرمــود: »آیا آنچه بگویــم به او می 
رساني؟« گفت: آري. فرمود: »نزد او برو با 
او انس بگیر و او را در کاری که می خواهد 
انجام دهد یاری نما، آنگاه بگو سؤالی دارم، 
آیا می توانم از شــما بپرسم؟ به تو اجازه 
سؤال می دهد. بگو: اگر پدیدآورنده قرآن 
نزد تو آید، آیا احتمال می دهی که منظور 
او از گفتارش معانی دیگری غیر از آن باشد 
که پنداشته اي؟ خواهد گفت: امکان دارد. 
و او اگر به مطلبی توجه کند، می فهمد و 
درک می کند. هنگامی که جواب مثبت 
داد، بگو: از کجا اطمینان پیدا کرده ای که 
مراد و منظور عبارات قرآن همان است که 
تو می گویي؟ شاید گوینده قرآن منظوری 
غیر از آنچه تو به آن رسیده ای داشته باشد 
و تو الفاظ و عبارات را در غیر معانی و مراد 

متکلم آن به کار می بري؟ !«
آن شــخص نزد اســحاق کنــدی رفت و 
همانطوری کــه امام بــه او آموخته بود، با 
مهربانی تمام با او انس گرفت، سؤال خود را 
مطرح کرد و او را به تفکر و اندیشیدن وادار 
نمود. اسحاق کندی از او خواست سؤال خود 
را تکرار کند، در این حال به فکر فرو رفت و 
این احتمال به نظر او ممکن آمده و قابل دقت 
بود، برای همین شاگردش را قسم داد که 
منشا این پرسش را برای او بیان کند. او گفت: 
به ذهنم رسید و پرسیدم. استاد گفت: باور 
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نمی کنم که به ذهن تو و امثال تو این پرسش 
خطور نماید، راستش را بگو، این سؤال را از 
کجا آموخته اي؟ شــاگرد گفت: ابو محمد 
عســکری به من یاد داد. استاد گفت: آری، 
االن حقیقت را گفتي. چنین سؤالی جز از 
آن خاندان نمی تواند باشد. آنگاه نوشته های 

خود را در این زمینه در آتش سوزانید. )8(

6- تاکيد بر اصل قرآنی تقيه
امام عسکری علیه السالم برای حفظ نهضت 
اسالمی و ترویج فرهنگ اهل بیت علیهم 
السالم از روش های مختلفی استفاده می 
کرد. آن حضرت چون در عصر حاکمیت 
مستبدترین سالطین عباسی زندگی می 
کرد و از خطرات بزرگ نســبت به مذهب 
شیعه و پیروان آن آگاه بود، همواره پیروان 
خود را به رعایت اصل قرآنی تقیه سفارش 
می نمود. آن حضرت طبق آیه تقیه که در 
سوره آل عمران بیان شده است: »الیتخذ 
المؤمنون الکافرین اولیآء من دون المؤمنین 
و من یفعل ذلک فلیس من اهلل فی شیء اال 
ان تتقوا منهم تقیة و یحذرکم اهلل نفسه و 
الی اهلل المصیر )9(«  »افراد با ایمان نباید به 
جای مؤمنان، کافران را به دوستی بگیرند 
و هرکس چنین کند، هیچ رابطه ای با خدا 
ندارد مگر اینکه از آنان به نوعی تقیه کنید 
و خداوند شما را از ]عقوبت [ خود بر حذر 
می دارد و بازگشــت به سوی خداست.« ، 
شــیعیان را به تقیه توصیه نموده و به این 
ترتیب از جان شیعیان پاسداری و حفاظت 
می کرد. به روایتی در ایــن زمینه توجه 
کنید: حلبــی )یکی از ارادتمنــدان امام 
عسکری علیه السالم( می گوید: در شهر 
ســامراء در روزی که قرار بود امام حسن 
عسکری علیه الســالم به بیرون از منزل 
تشریف بیاورد، به اتفاق عده ای از شیعیان 
برای مالقات آن حضرت در بیرون منزلش 
به انتظار ایستادیم. در آن حال نامه ای از 
امام علیه السالم دریافتیم که آن حضرت 

نوشته بود: »اال الیســلمن علی احد و ال 
یشــیر الی بیده و الیومی فانکم التؤمنون 
علی انفسکم )10( کسی ]در این موقعیت[ 
به من سالم نکند و با دست خود به من اشاره 
ننماید و ]حتی کوچکترین[ اشاره ای نکند، 

برای اینکه شما امنیت جانی ندارید.«

7- تبيين جايگاه آل محمد عليهم 
السالم در جامعه

ابوهاشم می گوید: از امام حسن عسکری 
علیه السالم تفسسیر آیه زیر را پرسیدم: 
»ثم اورثنا الکتاب الذیــن اصطفینا من 
عبادنا فمنهم ظالم لنفسه و منهم مقتصد 
و منهم سابق بالخیرات باذن اهلل« )11(  
»سپس این کتاب را به گروهی از بندگان 
برگزیده خود به میراث دادیم، از میان آن 
ها عده ای بر خود ســتم کردند و عده ای 
میانه رو بودند و گروهــی به اذن خدا در 

نیکی ها پیشی گرفتند.«
امام علیه الســالم فرمود: هر سه دسته 
مربوط به آل محمــد صلی اهلل علیه و آله 
می باشــند. آنکه بر خود ظلم روا داشته، 
کسی است که اقرار به امام ننموده است و 
مقتصد کسی است که عارف به مقام امام 
است و گروه سوم و اشخاصی که سبقت 
درگرفتن فیض و خیــرات دارند، امامان 

معصوم علیهم السالم هستند.
ابو هاشم می گوید: من در فکر فرو رفتم 
که این چه عظمتی است که نصیب امامان 
معصوم علیهم السالم شده و مقداری هم 
اشک ریختم. امام عسکری علیه السالم 
نگاهی به من انداخته و فرمود: مقام ائمه 
باالتر از آن اســت که تو در مورد عظمت 
شــان آل محمد صلی اهلل علیه و آله می 
اندیشي! شــکر خدا را به جا آور که تو را 
از تمســک کنندگان به ریسمان والیت 
آل محمد صلی اهلل علیــه و آله قرار داده 
است و روز قیامت، زمانی که سایر مردم با 
رهبرانشان محشور می شوند، تو در ردیف 

پیروان آل محمد صلی اهلل علیه و آله بوده 
وبا آنان محشور خواهی شد. تو بهترین راه 

راانتخاب نموده اي! )12(

8- پاسخ به پرسش های روز
یکی از مهم ترین موارد در سیره اجتماعی 
امام عسکری علیه السالم پاسخ گویی به 

شبهه های فرهنگی و دینی جامعه بود.
ابوهاشم جعفری می گوید: روزی ابوبکر 
فهفکی از امام یازدهم پرسید: چرا زن بی 
نوا درارث یک سهم و مرد دو سهم می برد. 
امام فرمود: »چون جهاد و پرداخت مخارج 
به عهده زن نیست و نیز پرداخت دیه قتل 
خطا بر عهده مردان است و بر زن چیزی 

نیست. )13(«
ابوهاشــم در ادامه می افزاید: من پیش 
خود گفتم که قبال شنیده بودم »ابن ابی 
العوجا« از امام صادق علیه السالم همین 
را پرسید و همین جواب را شنید. در این 
هنگام که از قلب من چنین سخنی خطور 
نمود، حضرت رو به مــن نموده و فرمود: 
»آری، این ســؤال ابن ابی العوجاء است 
و وقتی سؤال همان اســت، پاسخ ما نیز 
همان خواهد بــود. اول و آخر ما در علم و 
منزلت مساوی هستند و برای رسول خدا 
صلی اهلل علیه و آله و امیر مؤمنان فضیلت 

و امتیازشان ثابت است. )14(«

9- تشــويق عالمان و دانشمندان 
راستين

امام عسکری علیه السالم در نامه ای به علی 
بن بابویه قمی - از دانشــمندان برجسته 
شیعه در قم - به نحو شایسته ای او را می 
ستاید. در بخشی از آن نامه آمده است: ای 
بزرگ مرد و مورد اعتماد و فقیه شیعیان 
من، ابوالحسن علی بن حسین قمي! خداوند 
متعال تو را بر اموری که مورد رضای اوست 
موفق بگرداند و بــرای تو فرزندان صالح و 
شایســته عطا فرماید. ای مرد دانشمند و 
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مورد اطمینان من، ابالحســن! صبرکن و 
شیعه مرا به صبر فرمان ده، همانا زمین از 
آن خداست که بندگانش را وارث آن می 
سازد. و ســرانجام نیکو برای پرهیزگاران 
است و سالم و رحمت خدا و برکات او بر تو 

و بر همه شیعیانم باد. )15(«

10- رهبری مبارزات سری
پیشــوای یازدهم علی رغم فشــارهای 
شدید سیاسی و با وجود حضور اجباری 
در مناطق نظامــی و تحت کنترل، با تیز 
بینی خاصی با دوستان و شیعیان خویش 

ارتباطی عمیق ایجاد کرده بود.
به عنوان نمونه: امام حسن عسکری علیه 
الســالم در یکی از روزها داود بن اســود را 
فرا خوانده و چوبی گرد و دراز به اندازه کف 
دست در اختیارش گذاشت و دستور داد که 
آن را به عثمان بن سعید عمری از افراد مورد 
اعتماد امام عسکری علیه السالم و اولین نائب 

خاص حضرت مهدی علیه السالم برساند.
او می گوید: به قصد اجرای فرمان حضرت 
عسکری علیه السالم به راه افتادم. در راه با 
سقایی روبه رو شدم که استرش راه را سد 
کرده بود. مــن آن چوب را به هدف راندن 
استر باال برده و به حیوان زدم. ناگهان چوب 
شکسته و شکاف برداشت، چون چشمم 
به قسمت شکافته چوب افتاد نامه هایی 
را دیدم که در داخل آن جاسازی شده بود. 
با عجله چوب را در آستینم پنهان کردم. 
دراین حال مرد سقا شــروع کرد به داد و 
فریاد کردن، به من و ســرورم دشنام می 
داد. بعد از انجام ماموریت، به خانه امام علیه 
السالم بازگشتم. عیســی از خدمتگزاران 
آن حضرت به نزدم آمــد و گفت: موالی 
تو می گوید: »چرا استر را زدی و چوب را 
شکستي؟ ! دیگر کاری نکن که نیازی به 
عذر خواهی داشته باشد و از تکرار خطای 
خود خودداری نما. اگر شنیدی کسی به ما 
دشنام می دهد اعتنا نکن و از معرفی خود 

پرهیز کن، چون ما در سرزمینی بد زندگی 
می کنیم. پس راه خود را برو و بدان که اخبار 

و احوال تو به ما می رسد. )16(«

11- نجات جامعــه از بحران های 
سرنوشت ساز

در ســامراء قحطی ســختی پیش آمد، 
معتمد خلیفه وقت فرمــان داد مردم به 
نماز استسقاء )طلب باران( بروند، مردم سه 
روز پی در پی برای نماز به مصلی رفتند و 
دست به دعا برداشتند ولی باران نیامد، روز 
چهارم جاثلیق )پیشوای اسقفان مسیحي( 
همراه مسیحیان و راهبان به صحرا رفت، 
یکی از راهبان هر وقت دســت به سوی 
آسمان بلند می کرد بارانی درشت فرو می 
بارید. روز بعد جاثلیق همان کار را کرد و 
آن قدر باران آمد که مردم دیگر تقاضای 
باران نداشتند. همین موجب شگفتی ونیز 
شک و تردید وتمایل به مسیحیت درمیان 
بسیاری از مسلمانان شد و جامعه اسالمی 
در آســتانه یک بحران سرنوشت ساز و 
خطرناک قرار گرفت. این وضع برخلیفه 
ناگوار بود، پس به دنبال امام عســکری 
علیه الســالم فرســتاد و آن گرامی را از 
زندان آوردند. خلیفه به امام عرض کرد: 

امت جدت را دریاب که گمراه شده اند!
امام فرمود: از جاثلیق بخواه که فردا سه شنبه 
به صحرا بروند. خلیفه گفت: مردم باران نمی 
خواهند بنابراین به صحرا رفتن چه فایده ای 
دارد؟ امام فرمود: برای آنکه انشاءاهلل شک 
و شبهه را برطرف سازم. خلیفه فرمان داد 
و پیشوای اسقفان همراه راهبان سه شنبه 
به صحرا رفتند. امام علیه الســالم نیز در 
میان جمعیت عظیمــی از مردم به صحرا 
آمدند. آنگاه مسیحیان و راهبان برای طلب 
باران دست به سوی آســمان برداشتند، 
آسمان ابری شــد وباران آمد. امام فرمان 
داد دست راهب معینی را بگیرند و آنچه در 
میان انگشتان اوست بیرون آورند. در میان 

انگشتان او استخوان سیاه فامی از استخوان 
های آدمی یافتند، امام استخوان را گرفت و 
در پارچه ای پیچید و به راهب فرمود: اینک 
طلب باران کن. راهب این بار هم دست به 
آسمان برداشت اما ابر کنار رفت و خورشید 
نمودار شد. مردم شگفت زده شدند. خلیفه 
از امام پرسید: این استخوان چیست؟ امام 
علیه السالم فرمود: این استخوان پیامبری 
از پیامبران الهی است که از قبور برخی از 
پیامبران برداشته اند و استخوان پیامبری 
ظاهر نمی شود جز آنکه باران می آید. امام را 
تحسین کردند و استخوان را آزمودند دیدند 

همانطور است که امام می فرماید. )17(
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14( پیشوای یازدهم، ص 24 و 25.

15( انوار البهیه، ص 220- بهجة المال، ج 5، ص 419.
16( المناقب، ج 4، ص 427 و 428- مستدرک الوسائل، 

ج 12، ص 214.
17( پیشــوای یازدهم، ص 22، به نقل از احقاق الحق، 

ج 12، ص 464.
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  حجت اهلل رجبی

روز نهم ربيع االول يکی از اعياد بزرگ ما شيعيان می باشد که يادآور به امامت رسيدن آخرين حجت الهی و اميد مستضعفان 
و مظلومان عالم )حضرت مهدی(  در ايام خردسالی می باشد که اين مساله در طول تاريخ با استبعاد معاندين و دشمنان شيعه 
و اهل بيت)عليهم السالم(، مواجه گرديده است. يکی از پرسش هايی که ممکن است ذهن هر انسان را به خود مشغول سازد 
اين است که آيا کسی می تواند در سنين کودکی به مقام امامت و خالفت برسد و عهده دار اين مقام عظيم الهی گردد؟ اين 
شبهه بيشتر توسط اهل سّنت مطرح شده و با تبليغات گسترده سعی در تخريب اين باور بنيادی و محکم شيعه دارند.  ابن 
حجر هيتمی، از علمای اهل سّنت، در اين باره مي نويسد: »آنچه در شريعت مطّهر ثابت شده، اين است که واليت کودك، صحيح 

نيست، پس چرا شيعيان مي پندارند کودکی که هنوز عمرش بيش از پنج سال نيست به امامت رسيده است«.  
احمد کاتب نيز مي نويسد: »معقول نيست که خداوند کودکی را به رهبری مسلمانان منصوب کند«.  

از آنجا که ما شيعيان معتقد به امامت ســه امام بزرگوار امام جواد و امام هادی و امام مهدیـ  عليهم السالمـ  در دوران 
کودکی، می باشيم و روايت های فراوان و شواهد تاريخی، گويای آن است، اين شبهه می تواند باعث ترديد در عقايد بعضی 
از انسانهايی گردد که در عقايد خويش دچار تزلزل هستند. در اين نوشتار سعی شده به اين پرسش مهم، با داليل عقلی و 

نقلی پاسخ داده شده و حقانيت عقايد شيعه در مورد امامت تعدادی از ائّمه بزرگوار در دوران کودکی اثبات گردد.

بررسی کالمی امامت ائمه )علیهم السالم( 
 در دوران کودکی
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جایگاه واالی امامت در نظر شیعه
قبل از اینکه به سئوال مذکور پاسخ گوییم 
بر خــود الزم می دانیم کــه ابتدا اهمیت 
موضوع امامت را از نگاه شــیعه به صورت 

گذرا متذکر گردیم.
الف: درمیان شــیعیان بر خالف ســایر 
فرقه های اسالمی امامت از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است. شیعه، امامت را جزء اصول 
دین می شــمارد که به معنــای اعتقاد به 
ضرورت وجود امام کامل و معصوم در هر 
زمان است که هر کسی لیاقت و شایستگی 
کســب چنین مقام عظیمی را ندارد. این 
اعتقاد تأثیر به ســزایی در میان جوامع 
شیعی و دوستداران اهل بیت علیهم السالم 
دارد و به لحاظ فکــری و عقیدتی آنان را 
نسبت به رهبری و امامت این بزرگواران 
قانع ساخته است. با توجه به مضمون آیة 
124 سورة بقره که حضرت ابراهیم مقام 
خالفت و امامت را برای ذریه خود از خداوند 
طلب می کند و خداوند در جواب می فرماید: 
»عهد من به ستمکاران نمی رسد«. از این 
آیه استفاده می شود که امامت، عهد الهی 
است که خداوند به هر کس که قابل باشد 
عطا می نماید.و ایــن منصب باید از طرف 
خدا به شایسته ترین انســانها که در اوج 
صفات واالی انسانی و معنوی قرار دارند، 

عطا شود.
ب: در آموزه هــای شــیعه، امامت دارای 
شرایط سخت و ویژه و جایگاه بسیار رفیع و 
حساس می باشد که هر کسی را شایستگی 
چنین مقامی نیســت در نتیجــه غیر از 
انسان های خاص، که مورد تأیید خدا بوده 
و از جانب او به مقام واالی امامت منصوب 

شده اند، را  شامل نمی شود.
خواجــه نصیرالدین طوســی در کتاب 
»تجرید االعتقاد« عصمت و برتر بودن را از 

شرایط حتمی امام می شمارد.  
سید مرتضی هم از شــرایط حتمی امام، 
عصمت از هر پلیدی، منّزه بودن از معصیت، 

داناتر بودن از همه نسبت به احکام شریعت 
و وجوه سیاست و تدبیر و ... بر می شمارد.  

با توجه به شــرایط ذکر شده معلوم است 
که هر کسی قابلیت و استعداد احراز این 
مقام شــامخ را ندارد بلکه بایــد از لحاظ 
کماالت روحی و معنوی ، در مرتبة اعالی 
انسانیت قرار گرفته، لیاقت ارتباط با عوالم 
غیبی و دریافت علوم و ضبط آنها را داشته 
باشد. پس پیغمبر و امام از حیث آفرینش، 
ممتازند و به واســطة همین اســتعداد و 
امتیاز ذاتی اســت که خداوند، آنان را به 
مقام شامخ نبوت یا امامت، انتخاب می کند 
این امتیاز از همان اوان کودکی، در وجود 
آنان موجود است، تا هر زمان که صالح بود 
و شرایط موجود شد و مانعی در کار نبود 
آن افراد برجسته، رسماً به مقام و منصب 
نبوت و امامت، منصــوب و مأمور حفظ و 
تحمل احکام شــوند. این انتخاب و نصب 
ظاهری، همان طور که می تواند بعد از بلوغ 
و بزرگسالی انجام گیرد، ممکن است در 
ایام کودکی نیز محقق گردد برای اثبات 
این نظرما به دالیل عقلی و نقلی و تاریخی 

استناد می جوییم:
الف( آیا قرآن امامت و نبّوت کودک را تایید 

می کند ؟

قرآن کریم در آیــات متعددی از امامت و 
نبوت و والیت افرادی در سنین کودکی، 
یاد کرده و از وقوع آن نیز خبر داده است. 

که ما به دو مورد اشاره می نمائیم.
1ـ یحیی بن ذکریا )علیه السالم(

خداوند متعال خطاب به حضرت یحیی 
می فرمایــد: »یا یحیی خــذ الکتاب بقّوة 
و آتیناه الحکم صبیــاً« ـ  )ای یحیی! تو 
کتاب آســمانی ما را با قّوت فراگیر و به او 
در کودکی مقام نبّوت دادیم«.طبرسی در 
ذیل این آیه شریفه از عیاشی و او هم از علی 
بن اسباط نقل می کند: در اثنای سفر مصر 
وارد مدینه شــدم و محضر امام جواد )ع( 
رسیدم که پنج ساله بود در قیافه اش دقت 
می کردم که پیش یاران مصری توصیفش 
کنم، به من نگاهی نموده فرمود: یا علی! 
شیوه خدا در امامت شیوه او در نبوت است 

که فرمود: »...و آتیناه الحکم صبیا...« 
2ـ عیسی بن مریم )علیه السالم(

خداوند متعال می فرماید: »َفَأَشاَرْت إِلَْیِه 
ا/  َقالُوا َکْیَف نَُکلُِّم َمن َکاَن فِي الَْمْهِد َصِبیًّ
ِ آتَانِــيَ الِْکَتاَب َوَجَعلَِني  ِّي َعْبُد اهللَّ َقاَل إِن

ا ...«   نَِبیًّ
)مریم ]در پاســخ مالمت گران[ به طفل 
اشــاره کرد، آنها گفتند: چگونه با طفل 
گهواره ای سخن بگوییم. آن طفل گفت: 
همانا من بندة خدایم که مرا کتاب آسمانی 

و شرف نبّوت عطا فرمود ...(
ب( آیــا خداوند قادر اســت امامت را در 

کودکی قرار دهد؟
برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید بگوییم 
امور »محال« یا »ممتنع« از یک جهت به 

سه دسته تقسیم می شوند:
1ـ محال ذاتی: امری که فی نفســه و ذاتاً 
محال و ناشدنی اســت مانند اجتماع یا 

ارتفاع نقیضین.
2ـ محــال وقوعی: امری کــه ذاتاً محال 
نیست، لیکن وقوع آن مستلزم محال ذاتی 

است مانند وجود معلول بودن علّت.

اين 
انتخاب و 

نصب ظاهری، 
همان طور که مي تواند بعد از 

بلوغ و بزرگسالی انجام گيرد، 
ممکن است در ايام کودکی نيز 
محقق گردد برای اثبات اين 
نظرما به داليل عقلی و نقلی 

و تاريخی استناد 
می جوييم
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3ـ محال عادی: امری که وقوع آن با توجه 
به قوانین شناخته شدة طبیعت ناممکن 
است، اّما نه ذاتاً ممتنع است و نه مستلزم 

محال ذاتی است.
با توجه به اقســام و تعریف های محال، پی 
می بریم که آنچه قدرت خداوند بر آن تعلّق 
نمی گیرد محال ذاتی و وقوعی اســت، نه 
عادی و می دانیم کــه خداوند متعال قادر 
است در یک کودک، تمام شرایِط رسالت و 
امامت را قرار دهد، زیرا خداوند از انجام این 
عمل عاجز نیست و قضیه حضرت یحیی و 
عیسی )علیهم السالم( بهترین گواه درستی 
این مدعا اســت و آفرینش و خلقت ویژه 
انبیاء و ائمة طوری است که نمی توان آنان را 

با افراد عادی مقایسه کرد و قضاوت نمود.
ج( آیا از منظر تاریــخ، امامت در کودک 

تجسم یافته است؟
با مراجعه به تاریخ در می یابیم که مســأله 
امامت و رهبری کودک، واقع شده است و 
حکما می گویند: قوی ترین دلیل بر امکان 
شیء وقوع آن اســت . یکی از این موارد 
خالفت و وزارت امام علی علیه الســالم 
می باشــد که پیامبر اکرم )ص( در ســال 
سّوم بعثت بعد از نزول آیة شریفه »و انذر 
عشیرتک االقربین«  ایشان را که نوجوانی 
بیش نبود به خالفــت و وصایت خویش 
برگزیده و به قوم خود دستور داد که حرف 

او را گوش داده و از او اطاعت کنند.  
دومین مورد مباهلة مهم و سرنوشت ساز 
پیامبر )صلّی اهلل علیه و آله و سلّم( همراه 
امام حسن و امام حسین )علیهما السالم( 
می باشد که برای مباهله با نصارای نجران، 

این دو کودک را به همراه خویش برد.  
شیخ مفید می نویسد: »پیامبر )صلّی اهلل علیه 
و آله و سلّم( همراه امام حسن و امام حسین 
)علیهما السالم( با نصارا مباهله کرد و قبل و 
بعد از این واقعه، سابقه نداشت که ایشان به 
همراه کودکان مباهله کرده باشد اگر حقیقت 
او چنین باشد که ممکن است خداوند متعال، 

حجت های خود را به اموری اختصاص دهد، 
دیگر اشکالی از مخالفانـ  در مسئله امامت 

ـ باقی نخواهد ماند. شخص کودک 
در تأیید و تکمیل این بحث به دو روایت 
در مورد امامت امام جواد )علیه السالم( در 

دوران کودکی اشاره می نمائیم:
صفوان بن یحیی می گویــد: »هنگامی 

که امام رضا )علیه الســالم( به امام جواد 
)علیه السالم( اشاره فرمود و او را به امامت 
منصوب کردـ  در حالی که سه ساله بودـ  
به آن حضرت عرض کردم: فدایت گردم! 
فرزند شما سه سال بیشتر ندارد؟ حضرت 
فرمود: چه اشکال دارد، در حالی که عیسی 
)علیه الســالم( نیز در سه سالگی حجت 

خدا گشت.  
در روایتی دیگر به امام جواد )علیه السالم( 
عرض شد: مردم به جهت کمی سّن شما، 
امامت شــما را انکار می کنند. حضرت در 
جواب فرمود: چرا انکار می کنند، در حالی 
که خداوند به نبّی خود فرمود: )ای رسول 
ما! امت را بگو: طریقه من و پیروانم همین 
اســت که خلق را با بینایی و بصیرت، به 
ســوی خدا دعوت کنیم( پــس به خدا 
ســوگند در آن هنگام، او را متابعت نکرد 
مگر علی )علیه السالم( در حالی که نه سال 

بیشتر نداشت و من نیز نه ساله هستم.  

با 
مراجعه 

به تاريخ در 
مي يابيم که مسأله امامت و 
رهبری کودك، واقع شده 
است و حکما مي گويند: 

قوی ترين دليل بر امکان 
شیء وقوع آن 

است
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والیت و امامت مقام بزرگی است که واجد 
آن مقام به طوری احــکام خدایی و علوم 
نبوت را تحّمل و ضبط می کند که خطا و 
نسیان و عصیان در ساحت وجود مقدسش 
راه ندارد و همــواره با عوالم غیبی مرتبط 
بوده و از افاضات و اشراقات الهی بهره مند 
می گردد  و این مقام چنانکه گاهی بعد از 
بلوغ یا در زمان بزرگی به امام اعطا می گردد، 
گاهی هم ممکن است در ایام کودکی به 

امام داده شود. 
آیا در میان افراد عادی بشر انسانهایی بوده   
اند که دارای نبوغ خاص و استعداد ویژه و 

غیرعادی بوده باشند؟
در پایان بحث در تأیید مطالب به مواردی 
از زندگانی نوابغ و دانشمندان بزرگ جهان 
اشــاره می کنیم که باور کــردن نبوغ و 
اســتعداد و کارهای خارق العادة ایشان 
سخت می باشد ولی در جهان واقع شده و 

در صّحت آن تردیدی وجود ندارد.

ابوعلی سینا فیلسوف و طبیب و دانشمند 
معروف از جملــه آن افراد اســت. از وی 
گزارش شده است که وقتی به سن تمیز 
رسیدم مرا به معلم قرآن سپردند و پس از 
آن به معلم ادب. پس هر چه را شاگردان 
بر اســتاد ادیب قرائت می کردند من همه 
را حفظ می نمودم بعالوة آن، استاد مرا به 

کتاب های ذیل تکیلف کــرد: »الصفات«، 
»غریــب المصنــف« و »ادب الکاتب« و 
»اصطالح المنطق« و »العین« و »شعر و 
حماسه« و »دیوان ابن رومی« و »تصریف 
مازنی« و »نحو سیبویه«. پس همه را در 
مدت یک سال و نیم از بر کردم و اگر تعویق 
اســتاد نبود در کمتر از این مدت حفظ 
می کردم و چون به ده سالگی رسیدم مورد 
تعجب اهل بخارا بودم. پس از آن شــروع 
کردم به یاد گرفتن فقه و چون به دوازده 
سالگی رسیدم بر طبق مذهب ابی حنیفه 
فتوا می دادم پس از آن شروع کردم به علم 
طلب و »قانون« را در سن شانزده سالگی 
تصنیف نمودم و در بیست و چهار سالگی 
خودم را در تمام علوم متخصص می دانستم. 
و دربــارة فاضــل هنــدی- کــه یکی 
ازدانشمندان بزرگ اسالمی است- گفته 
شده: قبل از رسیدن به سن سیزده سالگی 
تمام علوم معقول و منقول را تکمیل کرده 
بود و قبل از دوازده سالگی به تصنیف کتاب 
پرداخت.این نبوغ و استعداد ویژه درزندگی 
بسیاری ازدانشمندان ونوابغ بشری دیده 
می شــود که اخبار این اتفاقــات نادر در 
روزنامه ها گاه گاهی منتشــر می شود به 
عنوان نمونه روزنامه کیهان از پسر بچه ای 
به نام »آیان کورشی« نام میبرد که اهل  
پاکســتان بوده و در سن 5سالگی عنوان 
جوانترین مهندس دنیا را با جواب دادن به 
تست ها و سواالت امتحان مایکروسافت، 

از آن خود کند. 
در صورتی که اطفــال نابغه، دارای چنان 
اســتعداد و قوائی باشــند که در سنین 
خردســالی از عهدة حفظ هزاران مطلب 
گوناگون و حل مشکالت علوم بر آیند پس 
چه اســتبعادی دارد که خداوند متعال، 
حضرت بقیة اهلل و حجت حق و علت مبقیه 
انسانیت را در سن پنج سالگی به والیت و 
امامت منصــوب گرداند و تحمل و ضبط 

احکام را به عهده اش واگذار کند؟  

آنچه 
قدرت خداوند 

بر آن تعّلق نمي گيرد محال 
ذاتی و وقوعی است، نه عادی 
و مي دانيم که خداوند متعال 
قادر است در يک کودك، 

تمام شرايِط رسالت و امامت 
را قرار دهد



ماهنامه فرهنگي - مذهبی  هيأت رزمندگان اسالم
شماره 105، ربيع االول و ربيع الثانی
دی و بهمن 93

32

  تهيه و تنظيم: 
واحد پيروان عترت هيأت رزمندگان اسالم

معصومه )سالم اهلل علیها( که نام اصلی او 
فاطمه اســت؛ نمونه ای از وجود حضرت 
زهرا)س( بوده و در راستای اهداف اسالم 
در سطحی بسیار باال درخشیده و در میان 
بانوان همنام با حضرت زهرا)س( کسی به 
مقام او نمی رسد. از جهات گوناگون شبیه 
به حضرت زینب کبری)س( است و وجه 
شباهت این دو بانوی مخّدره بسیار است. 
در حالیکه هر دو دختر امام معصوم، عّمه 
ی امام معصوم و هــر دو مورد تقدیس و 

تکریم امام معصوم هستند. هر دو وطن را 
رها کرده و در راه رسالت و دین آن را ترک 
گفته اند. هر دو شــیفته و شیدای برادر و 

امام عصر خویش اند. 
حضرت معصومــه)س( در عصر رضوی 
عالوه بر اینکه از خانــدان امام کاظم)ع( 
شناخته می شد، از بانوان دانشمند، محدثه 
و پارسای عصر خویش محسوب می گشت 
و با وجود ناآرامی هــا و نامالیمات فراوان 
چهار روایت از آن بانوی مکّرمه به دست ما 
رسیده که در محور اصول اعتقادی شیعه و 
تأکید به وصایت  حضرت امیرالمؤمنین)ع( 
و تثبیت جایگاه غدیر در فرهنگ تشیع 

است. )1( 
حضرت فاطمه معصومه)س( در محیطی 
پرورش یافت که پدر و مــادر و فرزندان 
همه بــه فضایل اخالقی آراســته  بودند. 
عبادت و زهد، پارسایی و تقوا، راستگویی 
و بردباری، استقامت در برابر نامالیمات، 
بخشندگی و پاکدامنی و یاد خدا از صفات 

تبار پیامبر)ص( بود. )2(
پدر بزگــوار حضرت)س(، امــام هفتم 
شــیعیان حضرت موســی بن جعفر)ع( 
اســت که او را ابوالحسن اول نیز گویند و 
از القاب مشــهور آن حضرت، کاظم)ع( 
باب الحوایج و صالح اســت. حمیده مادر 
بزرگوار امام کاظم)ع( از مهاجران مغرب 
و بانویی آگاه و حدیث دان بود و احادیثی 
را که از امام صادق)ع( و دیگران شــنیده  
بود، همچون یــک راوی مورد اعتماد به 
مردم نقل  می کرد و در واقع یکی از اساتید 
مجامع علمی بانوان در عصر امام صادق)ع( 
محسوب می شد. وی در حوزه ی آموزشی 
خویش با دختــری از اهالی مغرب به نام 
»نجمه « آشنا شــد. نجمه علوم اسالمی 
را از همسر امام صادق)ع( فرا می گرفت و 
نشانه های عقل و هوشیاری و ایمان به خدا 
از رفتار و سیره عملی وی مشهود بود. )3(

حمیده گوید: روزی که نجمه به خانه ما 
راه  یافت، پیامبــر)ص( را در عالم خواب 
دیدم که به من فرمود: ای حمیده! نجمه 
را به پسرت موســی)ع( ببخش و همسر 
او کن، همانا بــه زودی بهترین فرد روی 
زمین از او متولد می شــود. مــن به این 
دستور عمل کردم و نجمه را همسر فرزندم 
امام کاظم)ع( نمودم و از او حضرت امام 

رضا)ع( به دنیا آمد. )4( 
نجمه خاتون مادر امام رضا)ع( همان مادر 
حضرت معصومه)س( است که از بانوان 
با فضیلت و از اسوه های تقوی و شرافت 
و از مخّدرات کم نظیر تاریخ بشریت می 
باشــد و برای او ده نام در کتب و حدیث 

فاطمه ی ثانی؛ 
کریمه ی اهل بیت )سالم اهلل علیها(
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بدین ترتیب آمده است: نجمه - اّم البنین 
)که کنّیه ی ایشان است( - تکتم - طاهره 
-خیزران- مرسّیه ) که انتساب ایشان را 
به سرزمین َمرسی، شــهری معروف در 
اسپانیا نشــان میدهد( - اَروی - َسَکن-

شقراء- َصقر.
معصومه)س( در مدینه و در ماه ذیقعده 
در سال 173 متولد شد و در ربیع الثانی 
سال 201 در قم دیده از جهان فرو بست. 
سّن ایشان هنگام وفات در حدود 28 سال 
بوده اســت. پس اینکه در زبان عوام آن 
حضرت بعنوان 18 تا 23 ســاله معروف 

شده، مدرک و دلیل محکمی ندارد. 
تقریباً قطعی است که ایشان ازدواج نکرده 
است. در این صورت ممکن است این سؤال 
پیش آید که چرا ایشان در حالیکه سّنت 
ازدواج مســتّحب مؤّکد در اسالم است، 
تا آنجا که رسول اکرم)ص( می فرمایند: 
در اســالم و در پیشــگاه خدا بنایی برپا 
نشــده که محبوب تر و عزیزتر از ازدواج 
باشد)5(، ازدواج نکرده بودند؟ در پاسخ به 
این سؤال دو مطلب آمده است: 1. اینکه 
دختــران امام کاظــم)ع( بویژه حضرت 
معصومه)س( دارای سطحی از کماالت 
بودند که برایشان کفو و همسر مناسبی 
نبود و نیز اینکه امــام کاظم)ع( به آن ها 
سفارش کرده بود که با مشورت و رأی امام 

رضا)ع( ازدواج کنند. )6(
2. ترس و وحشت از حکومت پر از خفقان 
هارون به نحــوی بود که کســی جرأت 
معاشــرت بــا آل اهلل را نداشــت. به این 
ترتیب حضرت معصومه)س( و بعضی از 
خواهرانشان از ازدواج صرف نظر کردند. )7(

در آرزوی وصال:
در ســال 200 هجــری قمری حضرت 
رضا)ع( با نامه ها و پیام های بسیار از سوی 
مأمون به خراسان دعوت میشوند. هجرت 
حضرت امام علی بن موســی الرضا)ع( از 

مدینه به مرو، هجرتــی اجباری بود که 
هر نوع تصمیم گیری را از وی سلب کرده 
بود. لــذا خاندان پیامبــر و خاصان امام 
که بی فروغ او زندگی برایشان مفهومی 
نداشــت، قصد هجرت به ایران کردند و 
لیکن مخالفت دستگاه خالفت  باعث  شد 
تا هجرت حضرت فاطمه معصومه)س( با 
یکسال تأخیر صورت پذیرد. لذا یکسال 
بعد، حضرت معصومه)س( به شوق دیدار 
برادر و در حقیقت در پی هجرتی معنی 
دار و عظیم بــرای حمایت از والیت امام 
علی بن موسی الرضا)ع( و تقویت مسئله 
ی رهبری ایشــان عازم خراسان شده و 
پس از روزها طی طریق با شهادت یاران 
در منازل بین ساوه و قم، در پایگاه تشّیع 
و در منزل موسی خزرج بن سعد اشعری 
که از اصحاب امام رضا)ع( بود به مدت 17 
روز اسکان می یابد و پس از آن در همان 
منزل؛ در آروزی دیدار پدر و برادر رخت 
از جهان بربسته و به شهیدان می پیوندد.

توقف آن حضرت در قم بخاطر وضعیت 
ناسالم بدنی بود که بعضی گفته اند اشرار 
نزدیک ساوه با کاروان آن بی بی در نزدیکی 
ساوه درگیر شدند و حضرت معصومه)س( 
مجروح شــد و بدن مجــروح او را به قم 
آوردند و 17 روز بعد شهید شد و بعضی 
دیگر گویند بین راه مریض و بیمار گشت و 
در قم بستری شد تا از این عالم فانی رخت 

بربست و رحلت فرمودند.
زمینی که آستانه ی حضرت معصومه)س( 
در آن واقع اســت بابالن نام داشت و این 
زمین را موسی بن خزرج که هم مهمان 
دار حضــرت بود و هــم در عصر خویش 
بسیار محترم، برای دفن آن حضرت معین 
کرد. موسی بن خزرج سقفی از بوریا بر سر 
قبر برافراخت تا هنگامیکه حضرت زینب 
دختر امام نهم)ع( وارد قم گردید و قّبه ای 
بر آن مرقد بنا کرد. در مجموع شش تن از 
امامزادگان و منسوبین به امامان در کنار 

مرقد مطهر حضرت معصومه)س( دفن 
شــده اند. مرحوم محدث قمی از بانوانی 
چون زینب دختر امام جواد)ع(، اّم اسحاق 
کنیز محمد بن موســی مبرقع)ع( و اّم 
حبیب کنیز محمد بن احمد بن موسی 
مبرقــع)ع( نام میبرد کــه در کنار مرقد 
حضرت مدفون هستند. )9( امام رضا)ع( 
در مورد پاداش زیارت مرقد مطهر حضرت 
معصومه)س( فرمود: کســی که او را در 
حالیکه حقش را شناخته زیارت کند برای 

او پاداش بهشت است. )10(

پی نوشت ها:
1. سید علیرضا سید کباری - جغرافیای تاریخی 

هجرت حضرت معصومه)س(
2. برگرفته از آیه 35 سوره احزاب.

3. عالوه بر حوزه علمیه ای که توســط رســول 
اکرم)ص( و ائمه شــیعه)ع( بنیان نهاده  شــد و 
در هر دوره دهها و صدها مرد دانشــمند و راوی 
و دین شناس به جامعه اســالمی عرضه کرد، در 
همان ردیــف حوزه  های علمی بانوان از ســوی 
رســول اکرم)ص( و حضرت فاطمــه  زهرا)س( 
تأســیس گردید که پس از آنها امامان شــیعه و 
همسران و دخترانشان این حوزه ها را رهبری کرده 
و به واسطه ی خویشــی با امامان و بهره گیری از 
لحظه  لحظه ی حیات پربارشان در هر عصری از 
اساتید  برجســته ی آن دوره شدند. رجوع کنید 
به: »مسند فاطمه معصومه)س( از سید علیرضا 

سید کباری.
4. بحاراالنوار، ج 49، ص 7.

5. وسائل الشیعه، ج 4، ص 3.
6. اصول کافی، ج 1، ص 312.

7. حضرت معصومه)س(- فاطمه دوم، محمدی 
اشتهاردی- ص 117 و 115

8. آشــنایی با فرزندان و یاران چهارده معصومه 
علیهم السالم، احمد امیری پور

9. جغرافیــای تاریخــی هجــرت حضــرت 
معصومه)س( - سید علیرضا سید کباری 
10. بحاراالنوار، ج 48 و ج 103، ص 266.
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نقش زنان در واقعه کربال
ا. تشویق مردان به جهاد: زنان عاشورایی 
مردان خود را ترغیــب به رفتن میدان 
جهاد میکردند. آمده اســت که وقتی 
قاســم بــن الحســن)ع( اذن میدان 
خواست و عمو به او اجازه نداد، به خیمه 
برمی گردد. مادربزرگوارشان می فرماید: 
پسرم من دست نوشته ای از پدرت دارم 
که دوای درد توست. ترغیب به میدان و 

تشویق به رفتن در میدان نبرد.
2. تقویــت صبــر و اســتقامت: نقش 
حضرت زینب)س( و زنانی که در کربال 
حضور داشــتند در این اســت، صبر و 
استقامت را در مردان افزون می کردند. 
زنی که در زندگی دائماً انتقاد می کند 
مرد را نسبت به تحمل سختی ها سست 
می کند و زنی کــه در زندگی همراهی 
می کند باعث می شــود که علی رغم 

مشکالت مرد قوی تر شود. ما در جنگ 
تحمیلــی علیه ایران هم داشــتیم که 
همسران شهدا وارد معرکه جنگ می 
شــدند و تقویت کننــده ی روحیات 

همسرانشان بودند. 
3. جهــاد و رزمندگی: جهــاد بر زنان 
شمشــیرزدن نیســت، پس جهاد زن 
چیســت؟ مگر نه اینکه با همســرش 
همراهی میکند؟ امــا گاهی در کربال 

مسئول هیأت باید مقتل را بشناسد
حجت االسالم کدخدارستم در سومين دوره ی آموزش تخصصی مديران پيروان عترت هيأت های رزمندگان اسالم سراسر 
کشور با ذکر نکاتی پيرامون زن عاشورايی؛ شاخصه ها و ويژگی ها به ايراد سخن پرداخت. ايشان با بيان بخشی از نقش های 
زنان حاضر در کربال افزودند: پيام رسانی مهترين اصل حرکت زنان عاشورايی بود که در رأس آن حضرت زينب کبری)س( قرار 
داشت و شاخصه های مهم اين پيام رسانی؛ واقع گويی و صداقت، شجاعت، فصاحت و بالغت، سرعت عمل، روشن سازی افکار 

عمومی، برجسته سازی و مقابله با تحريف است.

حجت االسالم کدخدارستم
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زنانی را میبینیم مثــل اّم وهب که در 
راه دفاع از دین و امامــت وارد میدان 
شدند. صدیقه ی طاهره )س( در قضیه 
ی بدرزخمی ها را پانسمان میکردند و 

جزء امدادگران بودند.
4. دفاع از امامت و خاندان پیامبر)ص(: 
شما ببینید کســانیکه در کربال بودند 
مثل مسلم بن عوســجه که همسرش 
در کربــال بود یا زهیر که همسرشــان 
ومادرشــان حضورداشــتند. امــام 
حسین)ع( به »بُشــرحضرمی«فرمود: 
بُشر همسرت را بفرســت برود  و اینجا 
نماند. بُشــر به خیمه برگشت و گفت 
امام)ع( فرموده اینجــا نمانید و بروید. 
خانــواده اش گفتنــد امــر میکنی یا 
خواهش؟ گفت امر نمی کنم. همســر 
بُشــر گفت: ســالم مرا به امام برسان 
و بگو همسر بُشــر اگر برود، آیا زینب 
کبری)س( هم خواهــد رفت؟ چطور 
زینب)س( تاوان اســارت را بکشد و ما 

متحمل نشویم؟ 
5. پرستاری و تیمار بیماران.

6. پیام رســانی: یکی از رســالت های 
بزرگ زنان در کربال پیام رسانی است. 

کعبه بی نام و نشان می ماند اگر زینب 
نبود           بی امان داراالمان می ماند اگر 

زینب نبود
 گرچه دارند انبیاء هریک نشان از کربال                

کربال در کربال می ماند اگر زینب نبود
واقعه کربال را سالم انتقال بدهید. شهید 
مطهری می فرمود: ما نوکر دلیلیم، حرف 
را با ســند قبول کنید. عالمه عسگری 
کتابی بنام 150 صحابه ی ســاختگی 
دارد. 150 نفــر که از هرکــدام بیش از 
10هزار حدیث ذکر شــده اّما این فرد 
حتی از مادر متولد نشــده، یعنی وجود 
خارجی ندارد. بــه ای میگوئیم معلوم 
االسِم مجهول الجسم. آیت اهلل جوادی 
آملی درباب روضه یــک تعبیری دارند 

که می فرمایند: فکر کــن و گریه کن. 
شما به عنوان مدیر هیأت باید تحریفات 
کربال را بدانید. حضرت آقا)حفظه اهلل( 
می فرمایند: ســند چشــم انداز فکری 
این کشور شهید مطهری است. حضرت 
امام)ره( می فرمود: من کتابهای جناب 
آقای مطهری را صد درصد تأیید می کنم. 
پس ببینید بسیاری از چیزهایی که گفته 
میشود عوام فریبی است. عرضم این است 
که باید تحریف را بشناســیم و جلوی 
تحریف را بگیریم. فریاد امام حسین)ع( 
این بود که : علی االسالم سالم. دیدم که 
فاتحه ی دین در حال خوانده شدن است.

 حضرت فرمود: دو چیز فاتحه ی دین را 
میخواند یکی تحریف و دیگری بدعت. 
تحریف یعنی عوض کردن ماهیت های 
قبل و بدعت یعنی مــواردی وارد دین 
می کنند که اصاًل در دین نبوده. بدعت 
چهره ی دین را عوض می کند. آنچه که 
دین نیست به نام دین به همگان عرضه 

میشود.

شاخصه های پيام رسانی
اولین نکته در پیام رسانی واقعه گویی 
و صداقت است. مخاطبی که پای منبر 

مینشــیند بعد از مّدتی بــه ما اعتماد 
میکنــد. این اعتماد ســرمایه اســت. 
برای جوانانی که هر زمان پای منبری 
میروند بزرگترین مســئله این اســت 
که اعتمادشــان جلب نشده. حضرت 
زینب)س( می فرماید: ای پســر زیاد 
رسوا نمی شود مگر فاسق و دروغگو و 
فاجر، آن کسی که اهل صدق و صداقت 
است رســوایی ندارد. صداقت رسوایی 
ندارد چون ســکه ی آن یک رو دارد. 
حضرت علی)ع( مــی فرماید: اگر می 
خواهید در دین پیش بروید دو ســالح 
صراحت و صداقت را از دست ندهید و 
کسی نمی تواند صادق باشد مگر اینکه 

صریح هم باشد.
دومین شرطی که یک پیام رسان باید 
داشته باشد، شــجاعت و نترسی است. 
شــجاعت عاملی اســت که ما در زنان 
کربالیی به کّرات می بینیم. کسی که 
پیام رسان است شجاع است. ما بعضی 
افراد را در تاریخ داریــم که صحابه ی 
پیامبر)ص( هســتند ولی مــا به اینها 
اعتماد نمی کنیم. از جمله خواجه ربیع 
که در لســان روایات بــه او می گویند 
ربیع بن خثیم. ایشــان انســان مؤمن 
بودند اما والیت مدار نبودند. در جنگ 
صفین به امیرالمؤمنین)ع( می گویند: 
ما را به جنگ مسلمانان آورده ای؟! در 
تاریخ تحلیلی شــهید مطهری به این 
موارد اشاره شده اســت. لذا فقهای ما 
به روایاتی که از خواجــه ربیع یا ربیع 
بن خثیم وارد شده اعتماد نمی کنند. 
چرا که در والیی و دلیر بودن وی تردید 
وجود دارد. نترس بــودن یعنی از بیان 
واقعه نترسیم. شــجاع بودن از ویژگی 
های یک پیام رسان است لذا می بینیم 
که چطور حضــرت زینب)س( خطبه 

خوانی می کنند.
ســومین ویژگــی یــک پیام رســان 

تحريف 
يعنی عوض 

کردن ماهيت های 
قبل و بدعت يعنی مواردی 

وارد دين می کنند که اصالً در 
دين نبوده. بدعت چهره ی 
دين را عوض می کند. آنچه 
که دين نيست به نام دين به 

همگان عرضه 
می شود
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فصاحت و بالغت اســت. شفاف گویی، 
خوب حرف زدن و حــرف خوب زدن. 
حضرت آقا)حفظه اهلل( در جریان فتنه 
خطابشــان به خواّص این بود که آنچه 
را می فهمید به مردم بگویید و ســعی 
هم کنید که خوب بفهمید، کلمات بار 
دارند. مثل فرق کلمه ی مجرم و بیمار 
درباره ی یک فــرد معتاد. ما فرد بیمار 
را مورد بازخواست قرار نمی دهیم برای 
مثال کسی که بیماری سرطان دارد از 
او نمی پرسیم چرا سرطان داری؟! بلکه 
به او کمک می کنیم تا شرایط بیماری 
را تحمل کند. اعتیاد جرم است. وقتی 
اعتیاد جرم باشد یک قباحت اجتماعی 
دارد که افراد به سمت آن نمی روند اما 
وقتی به اعتیاد مساوی با بیماری نگاه 
شد؛ قبح آن را از بین برده ایم. بعد از آن 
هم از جامعــه متوّقع کمک خواهد بود 
که من بیمارم و باید به من رســیدگی 

شود.
حضرت زینب)س( شــفاف سخن می 
گوید: ای مــردم کوفه! ای اهل فریب و 
خیانت، آیا بر ما گریه می کنید؟! هنوز 
چشمان ما گریان اســت و ناله های ما 
خاموش نشده. َمثل شما َمثل زنی است 
که رشــته ای را محکم به هم می بافد 
و می تند و بعد خود آن رشــته را پاره 
میکند. شما همانند گیاهی هستید که 
در مزبله روئیده اســت نه می توان آن 
گیاه را خورد ونه می توان از آن سودی 
بُرد. شما مستوجب عذاب الهی هستید، 
پس از آنکه ما را به ُکشــتن دادید این 
چنین گریه می کنید؟! از این پس زیاد 

گریه کنید و کم بخندید.
مگر در کنــار کاخ یزید ده روز مجلس 
عزا به پا نشد؟ چرا عزاداری می کنید؟! 
به قول آن حکایت که فردی نان خریده 
بود و در راه پسربچه ای را دید که گریه 
می کرد. پرسید چرا گریه میکنی گفت: 

مادرم پول خریدن نان به من داده بود 
ولی گمــش کردم، مرد نشســت کنار 
پســرک و گریه کرد! پســربچه گفت: 
چرا گریه میکنی؟! یک نان از نان های 
خودت به من بدهی مشــکل حل می 
شود. مرد گفت: نه! تا صبح برایت گریه 

می کنم ولی نان نمی دهم!
چهارمین عاملی که در پیام رســانی 
به آن نیاز داریم ســرعت عمل است. 
حضرت زینب)س( با آن صوت والیی 
ِ خود؛ تمام آن 12 هزارنفری که آمده 
بودند در جشن فاتحانه ی خود شرکت 
کنند به سکوت کشاند. کار را از دستان 
عبیداهلل گرفــت و در همان دروازه ی 
کوفه به معرفــی آل اهلل پرداخت. پیام 
رســان باید قبل از هرگونــه حرکت 
دشمن پیشدســتی کند لذا حضرت 
زینب)س( در ابتــدای ورود به کوفه 
خطبــه خوانی می کننــد. در مجلس 
عبیداهلل، در کاخ یزیــد خطبه خوانی 
میکند. در بیــن راه وارد هر مجلس و 
شهری می شدند خطبه می خوانند تا 
جائیکه دستور آمد این ها را از بیراهه 
ها ببریــد و از شــهرهای اصلی وارد 

نکنید. سرعت عمل در مقابله با دشمن 
خاصّیت یک پیام رسان است. 

پنجمین خصوصّیت: روشنگری افکار 
عمومی، افشــاگری، برطــرف کردن 
جهل مردم و تعیین حــدود و مرزها 

است.
زینب کبری)س( می فرمود: ای مردم 
می دانید چه پاره ای از جگر پیامبر)ص( 
را شکافتید؟ کدام پرده نشینان عصمت 
را از پرده بیــرون آوردید؟ آیا می دانید 
چه خونــی از پیامبــر)ص( را بر زمین 
ریخته اید و از او هتک حرمت کرده اید؟

مرزبندی های ما باید با کسی که اهل 
بدعت و تحریف و ناسازگاری دینی است 
مشخص شود. ما به عنوان یک مسئول 
هرجا که باشــیم وظایفی داریم؛ وقتی 
در یک جا مسئول کاری هستیم صف 
بندی هایمان باید تعریف شود. حضرت 
علی)ع( به مالک می فرمایند: ای مالک! 
اگر درســتکار و بدکار نزد تو یکســان 
باشند؛ درستکار نســبت به کارش بی 
رغبت می شود و بدکار نسبت به کارش 

جریح.
اولین نکته ای که یک مســئول هیأت 
نیاز دارد این اســت که بایــد مقتل را 
بشناسند. مقتل مختصری مثل لهوف، 
نفس المهموم یا خصایص الحســینیه. 
دومین نکته اینکــه مختصری درباره 
ی سیاســت و واژه هــای سیاســی 
بدانید. اینکه حضــرت آقا)حفظه اهلل( 
می فرماینــد: هیأت ســکوالر نداریم 
یعنی هیأتی که در آن سیاست نباشد؛ 
مفید نیســت. لکن سیاست بازی هم 
مورد قبول نیســت، ما از سیاست یک 
تعریف داریم کــه آن هم تعریف والیی 
آن اســت. اما واژه های سیاسی را مثاًل 
سکوالریســم، آنارشیســم، توتالیتر، 
اگزیستانسیالیسم را بشناسید و بدانید 
که در جامعه چه خبر است. جوان اگر 

حضرت 
زينب)س( با آن 

صوت واليیِ  خود؛ 
تمام آن 12 هزارنفری که آمده 
بودند در جشن فاتحانه ی خود 
شرکت کنند به سکوت کشاند. 
کار را از دستان عبيداهلل گرفت 

و در همان دروازه ی کوفه 
به معرفی آل اهلل 

پرداخت
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در اطالعات از ما بیشتر دانست دیگر از 
ما حرف شنوی ندارد. همیشه باید یک 
قدم جلوتر از مخاطبــی که پای منبر 
می نشیند باشــیم وگر نه او را از دست 
می دهیم. باید زمینه ها و مقدماتی از 
روانشناســی برخورد با جوان، کودک 
و ســایر مخاطبانمان بدانیم، چون در 
هیئات با یک مجموعه ای از مخاطبین 
سروکار داریم. در واقع یکی از نیازهای 
یک مسئول هیأت شناخت مخاطب و 

مخاطب شناسی است.
ششــمین مورد و گزینه ی دیگری که 
درباره ی پیام رســان داریم؛ برجسته 
سازی اســت. یعنی یک واقعه را بگونه 
ای برجســته کنیم که همــه متوجه 
حساســیت امر و واقعه شوند. البته در 
اینجا باید تفاوتی برای غلّو و برجســته 
ســازی غائل باشــیم. غلّو یعنی زیاده 
گویی که مورد قبول نیســت. برجسته 
ســازی یعنی یک واقعه ای را در لسان 
شــعر و خطبه بیان کردن. آنچنان که 
کار حضرت اّم البنیــن)س( در مدینه 
برجسته سازی جریان کربال بود. اشعار 
حزن آلودی بر لسان این بانو جاری می 
شد؛ حتی افرادی مثل مروان بن حکم 
هــم را وادار به گریه می کــرد. به این 
می گوئیم برجسته ســازی یک واقعه 
ی عاشورایی. برجســته سازی یعنی 
آنقدر تمام وقایع را به درستی و با ذکر 
جزئیات مطرح کنیم که وقتی نامی از 
آن واقعه به میان آمد تمام زوایای آن به 

تصویر کشیده شود. 
هفتم؛ مقابله  با تحریف و بدعت است. 
مسئولین هیئات می بایست در مقابل 
تحریفــات بویژه بدعت هایــی که در 
مجالس خواهران زیاد هســتند مقابله 
کنند. یکی از راه های مقابله با بدعت ها 
این است که ما یک سند روشن داشته 
باشــیم و بهترین کار هم برای داشتن 

سندی روشن؛ استفتاء از مراجع تقلید 
است. قبل از هر مقابله ای باید استفتاء 
کرد. استفتاء کنید و بعد هم محکم پای 

آن پافشاری کنید.

ويژگی های يک زن عاشورايی
- انسان ساز و جامعه ساز. 

همانطور که حضرت امام)ره( فرمودند: 
از دامــان زن مرد به معــراج می رود. 
لذا تمام شــهدای مــا در رتبه ی اول 
مدیون مادران خود هستند. مادر شهید 
بهشــتی)ره( می فرمایند: هیچگاه به 
فرزندم بدون وضو شیر ندادم. لقمه ی 
پاک و صیانت چنین مادری فردی چون 

شهید بهشتی می سازد.
- پویــا و مشــارکت در عرصــه های 

اجتماعی. 
- عّزت طلبی. عزیز بودن و عّزت طلبی 
را بــه فرزندانتان بیاموزیــد. حتی در 
حدیــث داریم کــه امیرالمؤمنین)ع( 
فرمود: » قبــل از رفتن بــه مهمانی؛ 
فرزنداِن خودتان را نیمه سیر کنید. « 
چرا؟! برای اینکه عّزت شان حفظ شود.

- شهید پروری. 

- حفظ حجاب. مسئله ی حجاب یک 
مقوله ی جّدی در کربال اســت. شــب 
یازدهم و در واقع عصر عاشورا؛ عمر سعد 
به امام سجاد)ع( گفت: خواسته هایتان 
را بگوییــد. امام ســجاد)ع( 4 مورد را 
فرمودند: اولین مورد این بود که روپوش 

زنان را به آنها برگردان.
لذا شیخ مفید می نویسد: وقتی حضرت 
زینب)س( در حال خطبه خوانی بودند؛ 
موها پوشــیده و صورت بــاز بود و در 
این حالت هم حضرت دستانشــان را 
روی صورت)بــاالی پیشــانی و چانه( 
گرفته بودند و به این نحو حجاب درست 
کردنــد. چون صورت مشــخص نبود، 
سؤال پرسیده شد که ماهذه المکّبر، این 
زن با تکّبر کیست که اینگونه صحبت 
میکند و خطاب رســید: هــذه زینب 
)ســالم اهلل علیها( بنت علــی ابن ابی 

طالب.
- بنــده ی خدا بــودن. در بحبوحه ی 
واقعه ای که زینب کبری)س( از ســر 
گذرانده، نماز شــب از ایشــان ترک 

نمیشود.
- بردباری و صبوری
- مهربانی و صالبت

- جسارت در برابر باطل
- مدیریت بحران. حضرت زینب)س( 
در شــرایِط جنگ، غلبه ی دشــمن، 
اسارت، دشــمنی بی باک )دشمنی 
هیــچ چیز برایــش لحاظ نیســت( 
مدیریــت دارد. آنجایکه الزم اســت 
خطبه می خواند، آنجا که الزم است 
شــعر می خواند، آنجایکه الزم است 
گریه می کند، از جان و جایگاه امامت 
پاســداری میکند. زینب کبری)س( 
برای نجات جان امــام مدیریت می 
کند. ایشــان با موج حادثه نمی رود 
بلکــه در هــر جایــی و جایگاهی به 

مدیریت می پردازد.

حضرت 
زينب)س( در 

شرايِط جنگ، غلبه 
ی دشمن، اسارت، دشمنی بی 
باك )دشمنی هيچ چيز برايش 
لحاظ نيست( مديريت دارد. 
آنجايکه الزم است خطبه می 
خواند، آنجا که الزم است شعر 

می خواند
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سحرگاه جمعه اول ذيحجه بود که 
در حرم مطهر حضــرت امام علی 
بن موســی الرضا)عليه السالم( 
پس از يک مناجات شــبانگاهی 
با نوای دعای کميل حاج ســعيد 
حداديان مداح اهل بيت عصمت 
و طهــارت)ع(، بــا وی  به گفتگو 
نشستيم. گفتگويی در يک محل 
ملکوتی و بی مانند، در ســاعتی 
مقدس و پربرکت قســمت انتهای 
اين مصاحبه پس از انتشار نظرات 
رهبر معظم انقالب درباره عزاداری 
اضافه شد. مشروح مصاحبه را در 

ادامه می خوانيد:

   لطفا بفرماييد چه موقع و در 
چه محله ای متولد شديد.

زنده شــدن مهم تر از تاريخ تولد 
است

بسم اهلل الرحمن الرحیم؛ السالم علیکم و 
رحمه  اهلل و برکاته؛ این سوال را قبال هم 
جواب دادم اما به نظرم مهم تر از تاریخ 
تولدم  این اســت که من کی زنده شدم 
یعنی احیای من کی بوده است. در این 
باره باید بگویم قبل از عملیات کربالی 
چهار بود، نماز ظهر و عصر را که خواندیم 
بین دو نماز به من گفتند چیزی بخوان؛ 
یک حال دیگری شد. حاال من یک موقع 
می گویم حجابی کنار رفت فکر می کنید 
مثال چشمی باز شــد، نه! حقیقت امر 
این که تیرگی قبل از آن خیلی بود؛ خیلی 
تیرگی ها از آن جلســه رفت؛ پرده های 
ظلمتی که وجود مــا را گرفته بود واقعا 
در همین جلسه کنار رفت و یک فضای 
ویژه ای شد. همه بچه های شهرستان و 
روســتا با ما بودند یک سادگی در بچه 
ها موج می زد. شــعرهای باباطاهر واقعا 
به درد فضای جبهــه می خورد بعضی 
از آنها را خواندم روضه غالم ســیاه امام 

باید در عزاداری ها 
فرابومی و جهانی  

بیاندیشیم

حاج سعید حدادیان در گفتگو با »هیات«؛
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حسین)ع( را خواندم. اگر به من بگویند 
لیله  القدر تو کی بوده است می گویم ظهر 

روز قبل از کربالی چهار. 

امــام)ره( و مقــام معظم رهبری 
)مدظله العالــی( پــدر معنوی ما 

هستند
پــدرم هم مرحــوم آقــای عبدالحمید 
حدادیان عاشــقش بودم، مــادرم خدا 
رحمت کند منتهی وقتــی نگاهمان را 
بلند می کنیم می بینیم ما واقعا امام)ره( 
پدرمان بوده یعنی بــه ما بگویند پدرت 
کیســت باید بگویم ما همه مــان اوالد 
معنوی امام هســتیم و هــم اکنون هم 
واقعا آقا پدر معنوی ماســت و احساس 
می کنیم آقا مثل اوالدش ما را دوســت 
دارد. چه امام چه مقام معظم رهبری. به 
امیرالمومنیــن)ع(  در زیارت نامه عرض 
می کنیم »کنت ابا الرحیما للمومنین« 
واقعا پدر همه مومنین امیرالمومنین)ع(  
است، درست است ما سادات نیستیم ولی 
این را زیارت  نامه مــی گوید. همین امام 
رئوف امام رضا)ع( در اصول کافی یک متن 
عظیمی اســت که در شئونات امام آمده 
است، آن جا حضرت می فرمایند که امام 
از پدر دلسوزتراست یعنی فوق پدر است.

اولين خصوصيت مــداح معرفت 
اماميه شيعه است

لذا کسانی که مداحی اهل بیت )صلوات 
اهلل علیهم اجمعین( را مــی کنند اول 
چیزی که باید داشــته باشــند همین 
معرفت امامیه ی شــیعه ا ســت یعنی 
معرفت به این مکتب. باید حواســمان 
به نیازهای جامعه باشــد درست است 
که امام در ابعادی دست نایافتنی است 
اما در ابعادی باید پا جا پای امام گذاشت 
و شــیعه یعنی پیرو و پیرو بــودن را در 

خواندن ها تذکر بدهیم.

امــروز ما بايــد به عــزاداری و 
هيات داری فراقومــی و فرامرزی 

توجه کنيم
دومین نکته این اســت که امروز ما باید 
به عــزاداری و هیــات داری فراقومی و 
فرامرزی توجــه کنیم و این یک مطلب 
بسیار عظیمی اســت. اگر ما به بعضی 
از انتقادها درســت توجه نکنیم ممکن 
است که به جای تقویت مکتب تشیع و 
ترویج آن و جذب دیگران به این مکتب، 
برعکس عمــل کنیــم و موجب دفع 
بشویم این ارزیابی اش وقت می برد باید 

کارشناس ها بنشینند و بررسی کنند.

بايد بيانات مقــام معظم رهبری 
درباره هيات ها ترويج و تبليغ شود

فرمول های کلــی را بیانات مقام معظم 
رهبری طی این سال ها داده اند و باید در 
برخی از مراکــز ما به طور مرتب و مکرر 
این بیانات را تبلیغ کنیــم و به صورت 
جزوات و کتاب ها این ها را منتشر کنیم. 
یک وقتی سوالی که 20 سال است همراه 
بوده، خیلی وقت پیش توســط ایشان 
جواب داده شده است. یک مطلب مهم 
هم این است که ما در انتقال مفاهیمی 
که مقام معظم رهبری حفظ اهلل تعالی 

مطرح کردند موفق باشیم اینها مسکوت 
و مضبوط نماند، بلکه منتشر بشود. 

ایشــان بر این مبنا ایستادگی می کنند 
که فقــط در چهره ظاهــری حضرات 
نمانید، اگرچه واقعا این ها از یک کمال 
جسمی و چهر ه ای هم برخوردار بودند، 
خود حضــرت آقا هم راجــع به چهره 
امیرالمومنین)ع( گفته اند منتهی این 
را فقط نباید تاکید کرد. آقا دستورالعمل 
جهانی صادر کــرده اند. آقا می فرمایند 
خواندنتان را دو بخش کنید، یک بخش 
معــارف و می فرمایند کــه این معارف 
پندیاتی که از اهل بیت صلوات اهلل علیهم 
اجمعین یا مسائل روز به گونه ای که هم 
مســتدل مورد ارزیابی قرار بگیرد هم با 
گرایشــات فردی یا گروه خاصی مطرح 
نشــود که موجب واکنش های نابه جا 

باشد.

الزمه های فراقومی شدن
برای فراقومی شــدن ما باید اندیشه ی 
عظیمی را از نو پی ریزی کنیم و ببینیم 
که اگر می خواهیم هیات داری کنیم و در 
جنبه های فراقومی تاثیرگذاری مان را 
باال ببریم و در بومیت خودمان گم نشویم 
چه باید کرد؟ این باید در افراط و تفریط 
ها مد نظر قرار گیرد؛ یعنی هیات داری 
از روستاهای مختلف گرفته تا شهرها و 
کالن شهرها و محله های مختلف عالوه 
بر این که متکی بر معــارف و هنرهای 
همان مناطق است، نباید بدون مطالعه 

هنرهای بومی، روی آن ها پا بگذاریم. 

نبايــد دســت هنــر را ببنديم 
ه  ســتگا د ی  فيت هــا ظر و 

سيدالشهدا)ع( را بکاهيم
روش دیگر این که گاهی تفکیک کنیم 
مســاله این هنرها را از اصل و مشخص 
شود این هنر این منطقه ا ست نه اصل 

اگر 
ما به بعضی از 

انتقادها درست 
توجه نکنيم ممکن است 
که به جای تقويت مکتب 
تشيع و ترويج آن و جذب 

ديگران به اين مکتب، 
برعکس عمل 

کنيم
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دین و دســت هنر را هم معلول نکنیم. 
اگر چیزی را واقعا در هنر می بینیم که 
احساس می شــود مغایرت با مسائل 
دینــی دارد، در تبییــن مغایرت ها و 
اشکاالت اگر خوب وارد عرصه نشویم 

آن وقت بدتر لطمه می خورد. 

به بهانه فرابومی شــدن هنرهای 
بومی را از بين نبريم

یک بار رفتم دانشــکده هنــر دیدم با 
ساده ترین شکل یک نشان های خیلی 
ساده ولی بسیار بسیار زیبا برای عزاداری 
فراهم کرده بودند. نباید دســت و بال 
هنرمندان را ببندیم و اگر در هنرهایی 
که به خرج می دهنــد افراط یا تفریطی 
هست تذکرات ما جوری باشد که هنرمند 
را از این دستگاه دور نکنیم و کنار نزنیم. 
ســر کوچه ما که االن زندگی می کنیم 
محلی است که شــهید مطهری شهید 
شده یک نماد قلم حوزه هنری درست 
کرده فلزی، و از آن قلم، کبوتر بیرون زده 
است. اگر بگویی کجای دین گفته این 
را االن این جا بــکاری و این یعنی چی؟ 
باالخره هنر باید یک کاری بکند یا نکند؟ 
باالخره هنر تجسمی این را درست کرده 
است اگر ما بخوایم برخورد بد بکنیم این 
درست است؟ اگر فتوای مراجع باشد من 
حرفی ندارم ولی این که در تلویزیون اگر 
پشــت مداح عکس علَم باشد یا عالمت 
کف دســت که یادآور پنــج تن یا کف 
العباس)ع( یا بیعت است، می گویند نه، 
اگر می خواهی بگویی نه دلیلی بیاور که 
مقبول باشد. باالخره ما هم با جوان سر و 
کار داریم حاال این ها نمونه هایی بود که 
عرض کردم البته حکم فقهی روی چشم 
ماست و من االن بحث فقهی نمی کنم، 
دارم می گویم اگر می خواهیم فراقومی 
نگاه کنیم یک دفعه نیاییم همه هنرهای 
بومی خودمــان را هم از بین ببریم. باید 

درست مورد نقد قرار بدهیم به گونه ای 
که منتقد را قانع کند.  حواسمان باشد 
اساس سخن بنده زیر سایه آقا امام زمان 
)عج( و نایب عزیزش مقام معظم رهبری 
)حفظــه اهلل( و مراجع بزرگوار و علمای 
ربانی معنا پیدا می کند، هرجا سخنم با 

ایشان مغایر باشد، باطل است.

وضعيت ارتباطاتی امروز
 مــن ایــن نیــاز را مطــرح می کنم و 
به همــه مداحان این کشــور به عنوان 
کوچک ترینشــان عــرض می کنم به 
همه هیــات داران عرض می کنم ما نیاز 
امروزمان به خاطر گسترده گی ارتباطات 
جهانی، وضعیت ارتباطاتی فوق العاده ای 
را ایجاد کرده یعنی کوچک ترین کاری 
را ساعتی دیگر ممکن است در سراسر 
دنیا متوجه شوند و این جا ما حتما نیاز 
داریم که در این برهه از زمان به چگونگی 

هیات داری فرابومی بیندیشیم.

   موسيقی چطور بعنوان يک 
هنر؟

کار ما هنر اســت امــا اول بگویم هیچ 
مداحی این اشتباه را نمی کند که خانمی 

که زمان طاغوت ترانه  خــوان بوده بعد 
هم رفته آن طــرف آب ترانه ای خوانده 
ولو شعرش هم بد نباشــد، همان شعر 
را با همان آهنگ بخوانــد. این چیزی 
که پخش کردند من نیســتم مال یک 
خوانندده ی جوان اصفهانی اســت. آن 
هم می گفت که من از یک گروه سرود 
دختران نابینا که در صحن امام رضا)ع( 

خواندند ضبط کرده و خوانده است.

آهنگ مناسب مجلس لهو و لعب 
مناسب برنامه ی ما نيست

یادمان نــرود بعضــی از چیزهایی که 
می گویند مال آن طرف است، در اصل از 
ما برداشتند. شما اگر موسیقی دان هایی 
که موسیقی اصیل کار می کنند بپرسید 
می گویند برای ماست و بسیاری از این 
موســیقی ها قدیم در تعزیه اســتفاده 
می شد. خیلی از ترانه خوان ها نوحه های 
ما را برداشــتند و خواندند و این التقاط 
است اما این مطلب هم هست که آهنگی 
که مناســب مجالس لهو و لعب اســت 
مناســب برنامه ی ما نیســت. حاال اگر 
کسی استفاده کرده اشتباه است. غلط، 
غلط است ولو حدادیان. یک وقتی مقام 
معظم رهبری حفظ اهلل تعالی می گفتند 
موسیقی اصیل بر شما حالل به شرطی 

که با شعر حرام حرامش نکنید.

   االن موســيقی های نويی 
آمده درقالب پاپ که غير حالل هم 

نيست اينجا چه بايد بکنيم؟
یک وقت مساله شرعی داریم یک وقت 
نه. اگر حکم شرعی آمده دیگر هیچ. اگر 

یک چیزی بیاید حرام، دیگر حرامست.
یک وقت من بر اثر آشنایی با مردم و جوان 
ها و نوجوان ها می خواهم از وســایلی 
که جایز اســت از هنری که جایز است 
اســتفاده کنم جذابیت های کارم را باال 

کوچک ترين 
کاری را ساعتی 

ديگر ممکن است در سراسر 
دنيا متوجه شوند و اين جا 

ما حتما نياز داريم که در اين 
برهه از زمان به چگونگی 

هيات داری فرابومی 
بينديشيم
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ببرم تا بتوانم این جوان ها را جذب کنم. 
شــعرهایی در ترانه ها خوانده می شود 
ترانه های عشق های مجازی، وقتی شما از 
عشق حقیقی می خواهی حرف بزنی شعر 
که دارد این جا از عشــق حقیقی حرف 
می زند. اگر ما با شعر و آهنگ مباح بلکه 
مســتحب بتوانیم از دامن آن موسیقی 
حرام و شعر حرام مســتمع را بکشانیم 
این جا خیلی فایــده  دارد، کار فرهنگی 
تربیتی است با نوجوان ها سروکار داری 
با احساسات جوان ها سروکار داری این 
احساســات می خواهد تمایل به آن ور 
پیدا کند بعد بایــد این طرف آن قدری 
که بایسته و شایســته است هنر خرج 
کنند که از گریز ایــن جوان ها به آن ور 
جلوگیری کنند شخص وقتی به قداست 
این هنــر توجه فطری کــرد از آن هنر 

مذموم پرهیز می کند.

   حاال بر فرض می شــود در 
هيات يک موسيقی خوب بگذاريم 

و با آن سينه  برنيم؟
شرايط استفاده موسيقی در هيئات

یک وقت طبل و ســنج اســت؛ مداح 
می  خواند و دسته راه می رود خوب برای 
تنظیم و نظم از آن اســتفاده می شود 
مثل رژه ها. یک وقتی دمام است دمام 
مال یک بومیت ویژه ای در جنوب کشور 
ماســت آنها یک سیســتمی استفاده 
می کنند سال های سال بوده حاال یک 
مداح حرفه ای ما که اتفاقا یک اهلیتی 
هم با آن مناطق دارد می آید این را زیر 
سقف هم اســتفاده می کند بعد حاال 
وقتی هم گفته می شود که آقا زیر سقف 
این کار نشود خوب چشم، نمی کنیم. 
در جنوب کشــور در بعضی جاها دمام 
زنی می کنند و ســینه مــی زنند. من 
االن نمــی گویم 100 درصد درســت 
اســت یا غلط. آهنگ فیلــم روز واقعه 

را یک جلسه ای گذاشــته بودند شب 
عاشورا با آن سینه زده بودند، من تایید 
نمی کنم. ولی خــوب این آهنگ چون 
برای اینها یادآور وقایــع فیلم بوده بار 
عزاداری داشته اســت. االن می توانم 
با یک نغمه بدون این  کــه کلمه ای را 
برای شما بگویم غروب را تصویر کنم، 
رمل را ترســیم کنم، صدای زنجیر را 
ترســیم کنم. موســیقی این قدرت را 
دارد. مثال موسیقی سریال امام علی)ع( 
حرف هایی دارد تا این موســیقی زده 
می شود ناخودآگاه شما را یاد  حضرت 
علی)ع( می اندازد. یا موسیقی سریال 
امام حسن)ع( یا موسیقی سریال امام 
رضا )ع( این موســیقی ها زبان دارد، 
چکیده ی یک سریال را و  چکیده یک 
واقعــه ای را برای ما مــی گوید چیزی 
نیســت که به راحتی بگوییم از آهنگ 
سریال امام علی)ع( شــعر نسازید. در 
همین حرم امام رضا)ع(، چندین و چند 
سرود شاعران همین سرزمین زحمت 
کشیدند شــعر گفتند و با آهنگ امام 
علی )ع( این جا خوانــده اند خیلی هم 
خوب از آب درآمد. ســمت این  مسائل 
رفتن انسان را از مفهوم به دور نمی کند. 

آیا شما زیاد بروی دنبال بشقاب از برنج 
دور می شوی؟ باالخره اینها ظرف است 
تا وقتی که بهداشــت اعالم نکرده بد 

هستند، بد نیستند.

نکاتی که رهبر انقالب در مداحی 
هنر می دانند

حضرت آقا ســه چهار چیــز را می گوید 
هنر است، صدا، شعر و آهنگی که مصرف 
می کنید هنر است پس آن موقع می گوییم 

هنر قدسی موضوعیت جدی دارد. 
بیینید بعضی از ظرفها خودش خوردنی 
اســت، مثال نان می شود ظرف کباب و 
خودش هم خوردنی اســت و لذیذ هم 
هست! ظرف را پس تنها هم می توانیم 
استفاده کنیم یعنی ما مثال شعر محتشم 
»باز این چه شــورش اســت« درست 
می کنیم موســیقی اش هم نوستالژی 
می شــود یعنی به تنهایی موسیقی را 
اســتفاده می کنیم. یک وقت موسیقی 
مثل همان آهنگ »باز این چه شورش 
اســت « خوِد آهنگ دارد شعر را برای 
ما می خواند. یا مثل »ای لشگر صاحب 

زمان.«
 االن جریان موسیقی مداحی کشور در 
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این دو دهه اخیر ضرب و آهنگ ها تغییر 
کرده بســیاری از جوان هایی که جدید 
نوحه می گویند من اصال بلد نیســتم 
بخوانم یعنی خیلی طول می کشــد تا 
یاد بگیرم چــون ریتم و ضرب آهنگ ما 
متفاوت بوده با این ها. موسیقی متداول 
در جامعه دچار دستخوش تغییر شده 
حاال این تغییــر کمالی، صعــودی یا 
نزولی است جای بحث دارد خیلی جاها 
صعودی شاید بعضی جاها نزولی باشد. 
آهنگران آن موقع که می خواند نوحه ها 

همه نو به نظر می آمد.

   مقام معظم رهبری خيلی 
تاکيد داشتند که عزاداری و مولودی 

مان شبيه هم نباشد. 
آقا یک جمله دارد که کار شــما سخت 
اســت حضرت آقا در سال 86 فرمودند 
کارتان سخت است عزیزان، کار شما بر 
خالف این که بعضی ها خیال می کنند 
چهار کلمه حفظ کنیم و یک صدای بازی 
هم داشته، کار خیلی سختی است کار 
هنرمندانه، موثر هدایتگر و جهت بخش 
باشد اگر قرار است این باشد خیلی سخت 
می شــود. این را هم نگاه های فرابومی 
حضرت آقاست که جهان اسالم و جهان 

متوجه هیات ها و عزاداری هاست. 

مولودی خوانی برای روضه خوان کار 
بسيار بسيار سختی است

مداح می گویــد ما قرآن هم می خوانیم 
روضه ای می خوانیم ما هر شعری بخوانیم 
مدح هم بخوانیم ناخودآگاه چون صدای 
ما به روضه عادت کــرده در روضه صدا 
سوخته می شــود ســوزدار می شود 
سوزناک می شود مولودی هم می  خوانی 
یک سوزی دارد کاریش نمی شود کرد 
مگر این که بیایم 2 دســته کنیم، یک 
دست فقط روضه بخوانند. حنجره های 

ما مثل اهل بیت زخمی است بهش نمی 
گویند حنجره ی حریری! شما ندیدید 
بگویند یک مداح حنجره حریرگونه دارد 
می گویند حنجره زخمــی، از حنجره 
زخمی خیلی شــاد در نمی آید، شاِد ما 

خود به خود عزا می شــود حاال اگر یک 
کسی این هنر را به خرج داد شاد خواند 
سخت است. یک ذره که شاد می خوانی 
باز صدای یک عده دیگر درمی آید می 
گویند آقا این طرب اســت؛ این مرز را 
حفظ کردن گویی روی صراطی که از مو 
باریک تر است راه می روی سخت است. 
یک عده خودشان را راحت کردند اصال 
مولودی نمی خوانند فقط عزا می خوانند. 
مولودی خواندن بسیار بسیار سخت است 
باید این را محافظت کرد یک ذره آن طرف 
بروی خدای ناکرده مناسب جلسات لهو 
و لعب می شود یک ذره این طرف بروی 
می گویند این هم که شــد روضه. این 
است که حضرت آقا دستور دادند یعنی 
واقعا یک کار تخصصی ویژه ای گذاشتند 
گردن بچه ها توقع نداشــته باشید همه 

يک 
ذره که شاد 

می خوانی باز صدای 
يک عده ديگر درمی آيد می 
گويند آقا اين طرب است؛ اين 
مرز را حفظ کردن گويی روی 

صراطی که از مو باريک تر 
است راه می روی 

سخت است
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اجرا شود موفق از آب دربیاید.
 االن حضرت آقا فرمودند در والدتها دیگر 
روضه نخوانید، عمدتا روضه نمی خوانیم. 
فرابومی بخواهی نگاه کنی یک اتهام به 
شیعه زده شده که این ها فقط گریه  اند. ما 
باید مواظب این اتهام باشیم. البته اگر در 
مولودی مثل مولودی حضرت زینب )س( 
مثل میالد حضرت ابا عبداهلل الحســین 
گریه ای پیشامد کرد دیگر خدای نکرده 
با دیده ی بدبینانه نبینند باالخره ممکن 

است یک مداحی مبتال شود.  

رشد و شکوفايی مداحی در دوران 
دفاع مقدس

مداحی در دوران دفاع مقدس یک رشد 
و شکوفایی داشته و بعد خودبه خود آدم 

هایی که جبهه را دیدند آن سلحشوری ها 
آن حماســه آفرینی ها باعث شده که به 
عنصر جهاد، عنصر حماســه، عنصر امر 
به معروف و نهی از منکر به این ها توجه 
زیاد داشته باشــند زمان طاغوت روضه 
را تخریب می کردند، روضه خوان ها را 
می خواستند تضعیف کنند می گفتند 

این ها تخدیری اند.  
 آقا می فرماید شما باید افتخارآفرینی را 
جا بیندازید، جوان ما باید افتخار کند، 
زمانی کــه شــهدایمان را زیرمجموعه 
شهدای کربال قرار می دهیم می گوییم 
»یاد امام و شــهدا دل رو می بره کرب و 
بال« یعنی یاد امام کردن یاد شهدا کردن 
این ها مقدمه ی یاد کربالست و در مسیر 
همان کربال قرار دارد. یک تذکر هم من 
این جا بدهم این که گفته می شــود از 
ایثار ابالفضل)ع( بگویید از صداقتش و 
از اخالصش بگویید حواسمان باشد نوع 
ایثار نوع اخالص نوع صداقت نوع شرح 
صدر همین این ها هم چیزایی نیست که 
ما بتوانیم در آن شــأن قرار بگیریم یا به 
یک حد قابل مالحظه ای نزدیک بشویم. 

امام زادگان)ع( را تشبيه به خودمان 
نکنيم

شــئون این خاندان و شــئون حضرت 

ابالفضل )ع( خیلی فوق العاده تر اســت. 
احدی با ابالفضل)ع( قابل مقایسه نیست. 
این که بگوییم ما همه عباســیم، من را 
ببــری در طبقه هفتم جهنــم یا ببری 
هشتم بهشت من قبول ندارم. ما راجع 
به امام زاده ها کــه می خواهیم صحبت 
بکنیــم باید خیلی مواظب باشــیم . ما 
نمی گوییم علی اکبرها دادیم مداح پخته 
این را نمی گوید ما می گوییم همه جوان 
های ما خاک پای علــی اکبر)ع(. حتی 
با ســلمان و مقداد و ابوذر هم نمی شود 
کسی را مقایسه کرد چون این ها صحابه 
زبده پیغمبرمان بودند. میثم تمار، مالک 
اشتر و عمار از ویژگان حضرت علی)ع( 
بودند. بنده خاک پای عمار نمی شــوم. 
منتهی خیلی ها کسوت عمار تنشان بود 
در فتنه، ولی عّماریتی از خودشان نشان 
ندادند ما در فتنه از خیلی ها گله داریم. 

چند جا بايد می مردم
اصال من چند جا بایــد می مردم؛ روزی 
که امام قطع نامــه را امضا کرد باید می 
مردم، روزی که امام از دنیا رفت من باید 
می مردم، یعنی واقعا روزهای سخت تر 
از مرگ اســت؛ همینطــور ای کاش ما 
می مردیم و آن مطلــب پیش نمی آمد 
که حضرت آقا با امام زمان)عج( در نماز 
جمعه صحبت کردند و گفتند أین عمار، 

نباید به این جا می رسید. 

   مشــکالتمان در شــعر 
چيست؟

شاعر خوب بايد اهل مطالعه باشد
یکی از مشکالتمان این است جوانهایی 
که می خوانند دانش کافی و اولیه راجع 
به امامت را باید داشــته باشند آن وقت 
توقعاتشان از شاعر باال می رود یکی از 
مباحثی که حضرت آقا دارند این است 
که باید طلب شعر شما شاعر پرور است 

اين 
که بگوييم 

ما همه عباسيم، 
من را ببری در طبقه هفتم 

جهنم يا ببری هشتم بهشت 
من قبول ندارم. ما راجع به 
امام زاده ها که می خواهيم 
صحبت بکنيم بايد خيلی 

مواظب باشيم
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این را وقتی مطالبه می کنی می گویی 
فالن شعر را بگو یک رابطه دو جانبه ای 
کــه هم افزایی می کند پیــش می آید 
یعنی هم آن که شعر می گوید پیشرفت 
می کند، ولی متاسفانه االن یک جوری 
شده با اولین شــعرها دیگر طرف می 
شود شــاعر و یک حالت ایستایی پیدا 
می کند چرا چون خــود خواننده نقد 
کافی ندارد و اساسا قدرت نقد هم ندارد 
و به مسائل قشری بسنده می کند و به 
عکس العمل های آنی بسنده می کند و 

دوراندیشی ندارد.

توحيد را تخريب نکنيم
گاهی شــعر مخرب هم هســت یعنی 
شــما ببینید می آید تعریف کند از امام 
یا امام زاده، خــدای ناکرده یک مطلبی 

می گوید که توحید را تخریب می کند. 
ما بسیار بسیار باید مراقب توحید باشیم 
همین جا که هســتیم امــام رضا )ع( 
پرچم ال الــه اال اهلل را بلند کرد این جا 
یک حدیث فرموده: سلســله الذهب، 
حدیث زنجیره ی طالیــی، زنجیره ی 
زرین، این دارد می گوید اول زیر پرچم 
ال اله اال اهلل باید بود، حاال شرطش ماییم 
ما مواظب توحید باشیم االن امروز که 
ما را خدای ناکرده مشرک می خوانند 
ما باید توحیدمان را به اثبات برسانیم 
اگر به اثبات نمی رسانیم الاقل تخریبش 

نکنیم.
شاعر بايد حرف برای گفتن داشته 

باشد
شاعری خوب اســت که حرف زیاد برای 
گفتن داشته باشــد و حرف برای گفتن 
از مطالعه زیاد پیش می آید. کســی که 
اشــراف به تاریخ، فضائل آل اهلل )ص( و 
مقاتل داشته باشــد همیشد حرف برای 
گفتن زیاد دارد، لذا شما می بینید آقای 
ســازگار موفق اســت وقتی قصیده می 

گوید یک دفعه 110 بیــت غدیریه می 
گوید بیت به بیت می بینیم که 50 بیتش 
حدودا روایات است یعنی بیش از نیمی 
از این مملو از روایات اســت باقیش هم 

زیبایی های هنرمندانه شعر است. 

شعرا به عناصر شعری توجه کنند
جوان هایی که شعر می گویند حواسشان 
به عناصر شعری باشد. عناصر شعری پنج 
تاست؛ اندیشه ، آهنگ و موسیقی، احساس 
و عاطفه ، همان موسیقی درونی یا برونی 
که می گویند، تخیل و خیال، زبان جاری 
در شعر؛ شاعر یک زبان ویژه دارد، کالمات 
و عباراتی که اســتخدام می کند و ایجاد 
می کند فنون و اســتراتژی و شگرد ویژه 

خودش را دارد.
مشکل ما در شعر انديشه است

االن مشکلی که ما در شعر داریم اندیشه 
است، شــعر باید منطق شــیعه را به رخ 
بکشد، می بینید تولد امام حسن)ع( می 
آید و مادحین می روند شــعر می خوانند 
هیچ چیــزی راجع به صلح امام حســن 
نمی  گویند! پاسخگوی شبهات نیستند، 
حاال امام حسن )ع( کریم است ما متجاوز 
از 400 صفت در این زیارت جامعه کبیره 
از اهل بیت)ع( داریم همه کرمش را می 
گویند و به بقیه صفات ایشان بی توجه اند. 

وصیت ایشان به تقوا را نمی گویند.
در مسائل اهل بیت)ع( به نمازشان تاکید 
کنیم نماز تجلی توحید است. نماز و قرآن. 
امام حسین)ع( بخاطر چهار چیز یک شب 
وقت می گیرد دعا، استغفار، تالوت قران و 
نماز. خوب ما داریم از این امام دم می زنیم 
این چهار مورد مواردی که ما باید رویش 
خیلی کار کنیم، در روضه ها هم به اینها 

توجه کنیم.

توجه ويژه رهبر انقالب به هنر قدسی 
مداحی

خیلی توصیه می کنم به دوستان هم صنفم 
که خدا را شکر کنید ســایه مقام معظم 
رهبری روی سرمان است. می شود ولی 
فقیه کسی باشــد که خیلی شعر نداند، 
می شود ولی فقیه کسی باشد که خیلی 
هنرشناس نباشد، می شود ولی فقیه کسی 
باشد که خیلی دقت نظر در همه هنرهایی 
که یک مداح با آنها سروکار دارد نداشته 

اصال 
من چند جا 

بايد می مردم؛ روزی 
که امام قطع نامه را امضا 
کرد بايد می مردم، روزی 

که امام از دنيا رفت من بايد 
می مردم، يعنی واقعا روزهای 

سخت تر از مرگ 
است
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باشد. خدا به ما رهبری عطا کرده که در 
همه مواردی که مربوطه به ماست عالوه 
بر موقعیت مرجعیت و رهبریت و والیت 
فقیه از فضائل شخصی که دال بر اشراف 
ایشان بر مجموعه هنرهایی است که ما با 
آنها سروکار داریم برخوردارند و نکته مهم 
این که ایشان بارها و بارها در موقعیت های 
مختلفی که به کار مداحی با تنگ نظری 
و کوچک انگاری از طرف بعضی نگاه شده 
حضرت آقا به عظمت این هنر قدســی 
و این منصب معنوی اشــاره کردند و از 
کلیت آن تجلیل کردند و عظمت آن را به 

رخ کشیدند.

بخشــی از وقــت هيــات برای 
مبتدی هاست

   برای آموزش مبتدی ها چه 
بايد بکنيم؟

ما فکــر می کنیــم هر کســی در هیات 
می خواند باید 100 درصد درست بخواند. 

نفس این فکر غلط اســت چون بخشی از 
وقت هیات برای مبتدی هاســت. یعنی 
استادها فرصت می  گذارند برای مبتدی 
ها که این ها بخوانند و حتما در شعری که 
می خوانند غلط هایی پیش می آید. حتما 
مردم هم می  دانند این شاگرد است جلسات 
بعدی غلط ها گرفته می شــود. شعر هم 
همین است آنهایی که تازه شعر می گویند 
باالخره شما در 10 شب  و10 روز برنامه ای 
که دارید یک گوشه کار باید 4 تا خط شعر 
آنها را هم بخوانی. تا آنها هم رشد کنند این 
فضای زندگی هیات است. شما نمی توانی 
در هیات بگویی فقط باید شعر 100 درصد 
صحیح داشته باشــیم.  شعر 100 درصد 
صحیح کجاست؟ گاهی من برای یک غزل 

امام زمان بی چاره می شوم!
شعر برای هیات گفتن تالیفش خیلی مهم 
است. خیلی ها شعر می گویند تالیف ندارد 
یعنی الفت بین ابیات، الفت بین بندها، از 
کجا شــروع کنم، کجا به اوج برسد، کجا 
تمام کنم و این خود ســناریوای اســت. 
بعضی هــا این را مراعــات نمی کنند هر 
کسی یک شعری می خواهد برای محرم 
بگوید می آید همه را با هم می گوید. برای 
حضرت قاســم)ع( ما 10 تا شعر احتیاج 

داریم در محرم.

خطر مداحان را تهديد می کند!
خطر تهدید می کند چون مداحان کشور 
در مبارزه با فتنه حضور جدی داشتند و 
دشمن سنجیده که این ها خط مقدم دفاع 
از والیتند می خواهند یک جوری این ها 
را ضــد والیت فقیه نشــان بدهد اما این 
حسرت را به گور می برند؛ قاطبه مداحان 
کشور فدایی آقا هستند. به گمانم حضرت 
زهرا )س( عنایت دارند،چون رهبر عزیز 
ما این فرزند حضرت زهــرا )س( را زیاد 
دوست دارد یک نظر کلی کرده، آنهایی 
که حضرت زهرا را دوســت دارند برایش 
می خوانند برایش گریه می کنند تقریبا 
جزو محاالت اســت که بخواهند خدای 
ناکرده عدول یا تشــکیکی داشته باشند 
نســبت به والیت؛ لذا من به شما بگویم 
جریان مداحی انقالبی در کشور پا رکاب 
آقا بوده، هســت و خواهد بود و این ها در 
رکاب ولی فقیه انشااهلل خواهید دید که 

مثل اسالفشان شهید می شوند انشااهلل.

هيات انبار مهمات نظام است
   درباره توصيــه مقام معظم 
رهبری که اخيرا درباره برهنه شدن 
در هيات ها منتشر شد نکته ای داريد؟

مسلما هیات هایی مثل هیات رزمندگان 
اسالم وظایف فوق هیئات را بر عهده دارند. 
اگرچه برهنه شــدن در عزاداری از نظر 
شرعی ایرادی ندارد اما توصیه مقام معظم 
رهبری مد نظر هیات رزمندگان اســالم 
است. الزم به تذکر است که باید در هیئات 
از تفرقه جلوگیری کرد و نباید اجازه داد 
مورد تهاجم قــرار گیرد چون هیات انبار 
مهمات نظام است. بنده هم ضمن احترام 
برای همه سینه زنها و نوحه خوان ها در 

عزاداری برهنه نمی شوم.

   خيلی ممنون از فرصتی که در 
اختيار ما گذاشتيد.

جوان هايی 
که شعر می گويند 

حواسشان به عناصر شعری 
باشد. عناصر شعری پنج تاست؛ 

انديشه ، آهنگ و موسيقی، 
احساس و عاطفه ، همان 

موسيقی درونی يا برونی که 
می گويند، تخيل و خيال، 

زبان جاری در 
شعر
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   هماهنگی بــرای برگزاری 
راهپيمايی نهم دی چگونه انجام شد 
و عوامل چنين تصميمی از کجا نشأت 

گرفت؟
پاسخ به این ســؤال بدون در نظر گفتن 
وضعیــت کشــور در مقطــع زمانی که 
تظاهرات نهــم دی برگزار شــد، ممکن 
نیست، یعنی برای پاسخ دادن به این سؤال 
باید شرایط کشــوردر هشت ماهه پس از 
انتخابات خــرداد 1388 تا دی ماه همان 
ســال را در نظر بگیریم. فتنه های ایجاد 
شده از سوی استکبار جهانی و بازیچه های 
داخلی آنها و تالشی که برای تغییر فضای 

انتخابات و زیر سؤال بردن حماسه انتخابات 
1388 و مشارکت 85 درصدی مردم انجام 
شد، موضوعاتی است که در تحلیل حماسه 

نهم دی باید مدنظر قرار گیرد. 
می دانیم که فتنه سال 1388 برنامه ریزی 
اســتکبار جهانی به امید سرنگونی نظام 
یا الاقل سســت کردن پایه های مردمی 
آن بود که بــا کلیــد زدن »دروغ بزرگ 
تقلب در انتخابات«، آغاز و از سوی برخی 
شکســت خوردگان انتخابات که از ســر 
لجاجت با مردم و غرق شدن در توهمات 
و خودبزرگ بینی ها، ابزار دست استکبار 
جهانی شده بودند، پیگیری شد که البته 

به لطف حضرت حــق و عنایت حضرت 
بقیه اهلل)عج( و با رهبری داهیانه مقام معظم 
رهبری خاموش شد و به رغم همه ضرباتی 
که کشور در جریان بی نظمی ها، آشوب و 
اغتشاش ها خورد، دستاوردهایی هم برای 
نظام داشت و کشــور را واکسینه کرد، اما 
اگر به آن مقطع زمانی برگردیم، می بینیم 
که جریان فتنه ماهیــت اصلی و پنهان 
خود را به مرور زمان نشــان داد. این نکته 
مهمی در تحلیل ریشــه های 9 دی است 
که باید به آن توجه کرد، یعنی درست از 
زمانی که التهابات انتخاباتی و اعتراضات 
خیابانی پس از انتخابات، به دلیل ناتوانی 

هیأت رزمندگان اسالم 
یکی از فرماندهان جنگ نرم است

گفتگوی اختصاصی با دکتر اصغر آب خضر : قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی
به عنوان مسئول برگزاری مراسم نهم دی در سال 1388

ويژه 9دی
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شکست خوردگان انتخابات در ارائه دلیل 
و مــدرک و روشن شــدن برخی حقایق، 
فروکش کرد، جریان فتنه برای به خیابان 
کشاندن مردم از بستر مراسم و آیین های 
ملی و انقالبی استفاده کرد، مثل آنچه در 
روز قدس، 13 آبان و 16 آذر شــاهد آن 
بودیم. البته با این تفاوت که جریان فتنه در 
این آیین ها کامالً برخالف خواست و عقاید 

ملت ایران حرکت می کرد. 
به هر حال ضدیت با انقالب اســالمی و 
دشمنی با مردم، ماهیت جریان فتنه بود. 
هر چند ماهیت و باطن این جریان، اندک 
اندک و به مرور زمان برای مردم روشــن 
شد، بنابراین دیدیم که جریان فتنه در روز 
جهانی قدس که یادگار امام عزیزمان بوده 
است، شعار »نه غزه، نه لبنان« سر دادند 
و یوم اهلل 13 آبان کــه روز ملی مبارزه با 
استکبار جهانی است، برای خاموش کردن 
شعار »مرگ بر آمریکا« که سردمدار اصلی 
مستکبرین عالم است با شعارهای انحرافی 
»مرگ بر روســیه« و »مــرگ بر چین« 
وارد میــدان شــدند. روز 16 آذر هم که 
ماهیت ضداستکباری دارد، شعار انحرافی 
»جمهــوری ایرانی« را ســر دادند، اما به 
هر حال اوج این حرمت شــکنی ها در روز 
عاشــورای 1388 بود. هتــک حرمت به 
عاشــورای حســینی)ع( آن هم با کف و 
سوت و آتش زدن مسجد و کتک زدن مردم 
عزادار، امر بسیار کم سابقه ای در کشور ما 
بود، به همین دلیل نیــز همان روز به آن 
واکنش نشان دادند. مردم به محض اینکه 
مطلع شدند که بعضی از فتنه گران از خأل 
حضور مردم در سطح شهر، سوءاستفاده 
کرده و آن فجایــع را آفریده اند، با حضور 
در خیابان ها، اغتشاشگران را فراری دادند. 
به نظر بنــده این عکس العمل ســریع و 
واکنش هــای پس از آن، عمــق ارادت و 
حساسیت مردم نسبت به مقدسات دینی 
و شعائری نظیر عاشورا را می رساند. حتماً 

شما هم به یاد دارید که این حرکت های 
مردمــی آرام و قــرار نیافــت و از فردای 
عاشــورای 1388، هر روز در گوشه ای از 
کشورمان شاهد اعالم انزجار، راهپیمایی 
یا صدور بیانیه های محکومیت بودیم که 
منتهی بــه برگزاری تظاهــرات نهم دی 

1388 شد. 
    برای تصميم گيری در خصوص 
برگزاری اين تظاهرات نظرات مردمی 
را گرفتيد يا بــا توجه به جو موجود 

جامعه تشــخيص داديد که چنين 
تظاهراتی بايد انجام شود؟

به هر حال شــدت انزجار مردم زیاد بود. 
عرض کردم که باید موضــوع نهم دی را 
در مقطع زمانی خــودش تحلیل کنیم. 
مردم به قدری از موضوع اهانت به عاشورا 
توسط جریان فتنه منزجر بودند که هیچ 
دســتگاهی امکان جلوگیری از خواست 
مردم متدین سراســر کشــور را نداشت. 
مثاًل کارمندان و کارگران خیلی از ادارات 
و کارخانه ها فردای عاشــورا و روز بعد از 
آن، به صورت خودجــوش و بدون آنکه 
منتظر اجازه از مدیران یا رئیس مربوطه 
بمانند، تجمع می کردند و بیانیه می دادند. 
مدیر یکی از این کارخانه ها که کارگرانش 

از هتک حرمت عاشــورا برآشفته بودند، 
تعریف می کرد که خواستم جلوی کارگرها 
را بگیرم و آنها را به سرکارشان برگردانم 
اما سیل جمعیت کارگرهای عصبانی من 
را هم با خودش برد و به ناچار خودم هم با 
آنها همراه شدم وضعیت این طور بود. ما 
با سیل تماس های تلفنی و پیگیری های 
مردمی مواجه بودیم کــه برخی با گریه 
و برخی با عصبانیــت و غیرت به جوش 
آمده خواســتار اقدام ویژه ای بودند. باید 
اعتراف کرد که در موضــوع 9 دی مردم 
از مســئوالن و دســتگا ه های فرهنگیـ  
تبلیغی، جلو افتادنــد. خیلی بابصیرت و 
خودجوش حرکت هــای اعتراض آمیز را 
شروع کردند. شورای هماهنگی تبلیغات 
اســالمی هم بنا به وظیفه ذاتی خود که 
مسئول برگزاری مراســم عمومی است، 
ناچاراً بر اساس خواســت عمومی مردم، 
به این جمع بندی رســید کــه باید این 
حرکت خودجوش مردمی را ساماندهی و 
تجمیع کند تا صدای انزجار و نفرت مردم 
از آشوبگران داخلی و اعالم برائت از آنها از 
فتنه گران به گوش همه جهانیان برسد. 
کل ماجرا در کمتر از 48 ســاعت اتفاق 
افتاد. تصمیم گرفتیم تا با هماهنگی دفاتر 
استانی شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی 
و دیگر نهادهای انقالبی، راهپیمایی 9 دی 

را در سراسر کشور ساماندهی کنیم . 

    اما نهم دی فراتر از تصورات 
و در ابعادی فراتر از ساير مراسم های 
شــورا رقم خورد. خود شــما فکر 
می کرديد کــه حجم حضور مردمی 

چنين حماسه ای را رقم بزند؟
خیر. شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی 
برای روز 9دی فقط یــک اطالعیه داد و 
زمان و مکان تجمع را اعالم کرد. قطعاً باید 
صوت مراسم و امکانات برای حضور چند 
میلیونی مــردم را فراهم می نمود که این 

مردم 
به قدری از 

موضوع اهانت به عاشورا 
توسط جريان فتنه منزجر 
بودند که هيچ دستگاهی 

امکان جلوگيری از 
خواست مردم متدين 

سراسر کشور را 
نداشت
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کار را کرد. بقیه هرچه دیدند و شــنیدند 
مردم بودند و حماسه هایی که همین مردم 
آفریدند، البته فراهم کردن بستر تظاهرات 
نهم دی با این حجم و در این مدت کوتاه 
کار آسانی نبود. همین است که مقام معظم 
رهبری می فرمایند که دست قدرت خدا در 
حماسه نهم دی مشهود است وگرنه از توان 
انسان خارج اســت. به هر حال مراسمی 
نظیر راهپیمایــی 22 بهمن یا روز قدس 
با همه عظمتی که دارند، کاری روتین و 
تجربه شده هستند اما حماسه نهم دی از 
این جهت یک رخداد بی سابقه بود. ابعاد 
حماسه ای که رقم خورد هم بسیار فراتر 
از آن چیزی بود که فکر می کردیم. مردم 
از هر طبقه و هر قشر با هر سلیقه  سیاسی 
چون معتقد به آرمان های امام، رهبری، 
انقالب و شــهدا بودند آمدند تا 9 دی روز 
ماندگار تاریخ شود که انصافاً هم اینگونه 
شد. می دانید که حماسه نهم دی ماه در 
یک روز کاری و غیرتعطیل برگزار شــد. 
شاید هیچ کس انتظار چنین حضوری از 
مردم نداشت. ما هم همینطور، به همین 
دلیل هــم امکانات و تــدارکات و صوت 
پیش بینی شده برای این مراسم جوابگو 
نبود، اما مردم که برای اینها نیامدندبودند، 
آنها با جان و دل به خیابان  ها آمدند و فریاد 
برائت از فتنه گران و تبعیت از والیت فقیه 
را سر دادند. این بحث پیوند ناگسستنی 
مردم بــا نظام اســالمی و والیت فقیه، از 
جمله بحث هایی است که باید در جایگاه 
ویژه ای در تحلیل حماســه نهم دی ماه 
برای آن قائل شد. رویش های انبوهی که 
در این روز خودش را نشــان داد و چشم 
دشمنان انقالب را خیره و آنان را منزوی 
کرد، آب سردی بر پیکر تبلیغات واهی و 
نقشه های براندازی دشمنان نظام بود که 
به ریزش های اندک انقالب دل بسته بودند. 
حماسه نهم دی در حقیقت یک بار دیگر 
اثبات کرد که ایرانیان والیت مدار،همواره و 

همیشه برپایه اندیشه های ناب امام )ره( و 
مقام معظم رهبری آماده جانفشانی برای 
حفظ نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران 

هستند. 

   بــرای تخميــن جمعيت 
شــرکت کننده در تظاهــرات نهم 
دی کار خاصی انجام شــد؟ آيا آمار 
مطمئنی از شرکت کنندگان در اين 

راهپيمايی وجود دارد؟
به هر حال می دانید که مدل تظاهرات و 
راهپیمایی انقالبی ما در جهان منحصر به 
فرد است و به دلیل گستردگی ای که دارد، 

تخمین دقیق جمعیت کار آسانی نیست 
اما مقایسه راهپیمایی ها با یکدیگر تا حدی 
گویاست. از این نظر تظاهرات نهم دی در 
تاریخ سی ســاله انقالب اسالمی تا سال 
88 بی ســابقه بود. موج عظیم اعتراضات 
مردمی و خیل گسترده جمعیت حاضر، 
نظیر نداشت، به طوری که فقط در تهران، 
دامنه وسیع حضور مردمی در اصلی ترین 
خیابان شهر از میدان امام حسین )ع( تا 
میدان آزادی و از میــدان انقالب تا بلوار 
کشاورز همچنین از طرف جنوب میدان 
انقالب تا چهارراه لشــگر و خیابان های 
فرعی محل برگزاری در مسافتی به طول 
حداقل 15 کیلومتر کشیده شده بود که 
باید در کتاب رکوردهای دنیا ثبت می شد. 
عالوه بر حضور نزدیک بــه 4/5 میلیون 
نفری مردم تهران، بیــش از 45 میلیون 
نفر از مردم ایــران در مراکز اســتان ها، 
شهرســتان ها و روستاها حضور حماسی 
در راهپیمایی نهم دی داشــتند. به این 
ترتیب میزان حضور مردم حتی از میزان 
مشارکت در انتخابات نیز فراتر رفت. این 
هم از ویژگی های حماســه نهم دی بود 
که بخشی از مردم که تا قبل از حادثه روز 
عاشورای حسینی، هنوز در تردید و ابهام 
بودند، بعد از جسارت و توهین منافقان و 

بايد 
اعتراف کرد 

که در موضوع 
9 دی مردم از مسئوالن و 
دستگا ه های فرهنگیـ  

تبليغی، جلو افتادند. خيلی 
بابصيرت و خودجوش 

حرکت های اعتراض آميز را 
شروع کردند
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اغتشاش گران به اعتقادات دینی آنها، از 
تردید و ابهام خارج شدند. 

اما دشــمنان که از این حضــور مردمی 
سراسیمه و آشفته شده بودند، راهپیمایی 
نهم دی را حکومتی و نمایشی و  به خاطر 
کیک و ساندیس توصیف کردند. به نظر 
من کســانی که چنین سخنانی را مطرح 
می کردند از همان جنس افرادی هستند 
که در مجلس ششم مردم ایران را گرسنه 
و بی فرهنگ خطــاب می کردند که حتی 
برای گرفتن مرگ موش مجانی هم صف 
می ایســتند. این افراد متأسفانه هرچند 
در عنوان و شناسنامه ایرانی هستند، اما 
میزان شناختشان از مردم ایران به اندازه 
غربی ها و شــاید حتی کمتر از آنهاست. 
هیچ عالقــه ای هم به این مــردم ندارند 
چون مردم  همیشه به آنها »نه« گفته اند 
و پای ارزش های انقالب اسالمی و امام و 
رهبری ایستاده اند. اینها ادعای رسانه های 
بیگانه است که وقتی حضور مردم و دفاع 
جانانه شان از والیت فقیه و انقالب اسالمی 
را می بینند، جز آنکه به مردم توهین کنند، 
چاره دیگری ندارند. این توهین البته عامل 
لجن پراکنی به ســوی خودشان شده و 
مایه تحقیر و تمسخر آنان است. استکبار 
جهانی و مهره های دســت چندم آنها در 

داخل کشــور اصرار دارند با بستن چشم 
خود به روی واقعیت در توهمات خود سیر 
کنند. اما آنچه مردم جهان و افکار عمومی 
دنیا پیش چشــم خود دیده و می بینند، 
پایبندی اکثریت قاطع مردم مســلمان 
ایران به اسالم، انقالب، والیت فقیه و اهل 
بیت)ع( و آرمان های امام عزیز و شهدای 

واالمقام است.
انکار حقایق توســط اســتکبار جهانی و 
بنگاه های شایعه پراکنی آنها که موضوعی 
جدید نیســت. آنها از ابتــدای انقبالب، 
پیروزی های بزرگ مردم ایران اسالمی را 
انکار می کردند. آخرین نمونه های آن هم 

منکر شدن حماسه 40 میلیونی انتخابات 
دوره دهم ریاســت جمهــوری در همان 
ســال 88 یا سانســور اخبار حضور چند 
میلیونــی مردم در تظاهرات سراســری 
محکومیت اغتشاشگران و آشوب طلبان 
بود. اما این واقعیت حماسه نهم دی آنقدر 
عظیم و بزرگ بود که نمی توان آن را انکار 
کــرد. روآوردن به حربه هایی نظیر توزیع 
ساندیس و شایعات دیگر به قصد کاستن 
از آتش دورنی و خشم آنها نسبت به مردم 
ایران بود. متأسفانه عوامل فتنه در داخل 
کشــور جاهالنه با چنین نقشه ای همراه 
شده بودند و همان حرف ها را دوباره تکرار 
می کردند. این گونه برخوردها البته خود 
عاملی شد تا به طور کامل از ذهن و اندیشه 
مردم ایران به کناری گذاشته شوند و منفور 
مردم شــدند، چراکه از نظر مردم متدین 
و انقالبی ایران اســالمی، این جماعت در 

زمین دشمن بازی می کنند.

   عملکرد رسانه های خارجی 
در انعکاس تظاهرات نهم دی چطور 
بود؟ آيا اين رسانه ها توانستند ابعاد 

اين حماسه را به تصوير بکشند؟
به وضوح مشهود بود که خبرنگاران خارجی 
از این حرکت عظیم در یک روز غیرتعطیل 
و در این مدت کم، مبهوت شده بودند، البته 
آنهایی که بیشتر در ایران حضور داشته و با 
مردم آشنا بودند شاید انتظار چنین حرکتی 
را داشتند اما نه با این حجم وگستردگی و 
عظمت. نگاه های حیرت آلود این خبرنگاران 
همراه شده بود با شک و تردید بعضی از آنها 
در نحوه پوشش و ارائه خبر. بسیاری از این 
خبرنگاران و اربابان رسانه ای شان در طول 
این ماه ها کوشیده بودند به مردم جهان القا 
کنند که مردم ایران از نظام و انقالب فاصله 
گرفته و گویا انقالبی تازه علیه حاکمیت 
در کشــور ما در جریان است. تمام تالش 
آنها در این مسیر خرج شده بود که مردم 

عالوه 
بر حضور 

نزديک به 4/5 
ميليون نفری مردم تهران، 
بيش از 45 ميليون نفر از 

مردم ايران در مراکز استان ها، 
شهرستان ها و روستاها 

حضور حماسی در راهپيمايی 
نهم دی داشتند
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ایران را مقابل حاکمیت قرار دهند و از آب 
گل آلود ایجادشده ماهی هایشان را صید 
کنند اما بعدازظهر 9دی با واقعیت عظیمی 
مواجه شدند که خواب را از سرشان پراند. 
البته برخی از آنها که مربوط به کشورهای 
آســیایی وکمی بی طرف تر بودند بخشی 
از واقعیت را انعکاس دادند اما خبرنگاران 
بسیاری از رسانه های غربی به رغم بهت و 
حیرت فراوان، از انعکاس واقعی خبرهای 
تهران و سایر استان های کشور طفره رفتند، 
اما واقعیت عظیم تر از آن بود که بتوانند از 
کنار آن ساده بگذرند یا آن را کتمان کنند.

راهپیمایی 9 دی خود تبدیل به یک رسانه 
عظیم شده بود ودیگر نیازی به خبرنگار و 
دستگاه های خبرپراکنی نداشت. حضور 
مردم خود پیامش را به تمام نقاط جهان 
ارسال کرد. این پیام پایان یافتن فتنه های 
خیابانــی و بی توجهی مردم به فتنه گران 
بود تا دیگر خبرنگاران خارجی دستشان 
از انعکاس خبرهای فتنه انگیز از کشورمان 

کوتاه شود.

   شما هم با اين نظر که می گويد 
راهپيمايی نهم دی را مهر پايانی بر 

فتنه بود، موافق هستيد.؟
البته تظاهرات نهم دی و راهپیمایی 22 
بهمن سال 1388 را باید باهم دید. اینکه 
تظاهرات نهم دی پایانی بر اغتشاشــات 
خیابانی بود را قبول دارم به هر حال جریان 
فتنه پس از نهم دی دیگر کمر راست نکرد 
و مجالی برای عرض اندامش نبود. به هر 
حال تا خود نهم دی ذهن و اندیشه بخشی 
از مردم به دلیل ناآرامی ها و اغتشاشــات 
و جنگ روانی ســران فتنه و ایادی آنها، 
پریشان بود و بسیاری از انرژی و توانی که 
باید صرف کار و پیشرفت کشور می شد، 
در درگیری ها و آشفتگی های بی حاصل 
تلف می شد. از ســوی دیگر دشمن هم با 
توجه به وضعیت داخلی جری تر شــده 

بود و برای ما شاخ و شــانه می کشید، اما 
راهپیمایی 9دی ریختن آب ســر بر سر 
همه این اتفاقات و افرادبود. اما اینکه فتنه 
با نهم دی پایان یافت جای تأمل دارد. به 
هر حال می بینیم که مقام معظم رهبری 
هنوز در سخنرانی های خود موضوع فتنه 
و روشــنگری و بصیرت بخشی به مردم را 
دنبال می کنند واگر اینگونه باشد که فتنه را 
پایان یافته بدانیم، نیازی به این همه تأکید 
از سوی مقام معظم رهبری نیست. به هر 
حال دشمنی استکبار جهانی با مردم ایران 
تمام شدنی نیست و فتنه هر روز با لباسی 
جدید در کمین انقالب اســالمی است، 

بنابراین نباید از خطر فتنه غفلت کرد.

    آيا ناگفته ای از حماسه نهم 
دی مردم در تهران  سراسر کشور که 
تابحال بيان نشده برای اولين بار از 
زبان شما که در آن سال مسئول ستاد 
برنامه  ريزی نهم دی بوديد به عنوان 
بازخوانی تاريخ شــفاهی حماسه 

ماندگار نهم دی بازگو شود؟
همین گونه که شما به خوبی اشاره داشتید 
ناگفته های زیادی از نحوه برنامه ریزی و 
اجرای مراسم حماسه نهم دی ماه 1388 
مغفول واقع شده که انشاء اهلل در فرصتی 
مناســب به همه آنها خواهیم پرداخت. 

ولی فعاًل به چند ناگفته اشاره ای مختصر 
می نمایم. اولین نکته ای که باید به آن اشاره 
شــود. اینکه واقعاً ما و همه همکارانمان 
و نهادهای فرهنگــی، تبلیغی که تجربه 
برگزاری حتی مراسم غیرمترقبه را داریم 
تصور چنین حضوری را نداشتیم. البته فکر 
می کردیم که به دلیل عمل سخیف و دور 
از شأن اسالمی و انسانی و جسارت زیادی 
که به اعتقادات مردم مسلمان و متدین و 
عاشق اهل بیت )ع( به خصوص حضرت 
سیدالشهدا )ع( توسط منافقین و جریان 
فتنه صورت گرفت و مــوج انزجار که از 
همان لحظه یعنی ظهر در مقابله با فتنه 
گران انجام شد. با تجربه ای که داشتیم قابل 
پیش بینی بود که مردم واکنش شدیدی 
نشان خواهند داد. لذا اگر از بعضی از مطالب 
واکنش های اولیه مردم کــه در تهران و 
سراسر کشور اشاره شد بگذریم ، مناسب 
است به بخشی از نحوه برنامه ریزی اشاره 

کنم:
اولین نکته اینکه بعضی از مردم و نهادهای 

 
جريان 

فتنه پس از 
نهم دی ديگر کمر راست 
نکرد و مجالی برای عرض 
اندامش نبود. راهپيمايی 
9دی ريختن آب سر بر 
سر همه اين اتفاقات و 

افرادبود
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همراه مراســم در فردای نهم دی اصرار 
داشتند که مناسب اســت در میدان امام 
حسین )ع( مراســمی تدارک دیده شود 
و بعضی دیگــر مکان هــای مختلفی را 
پیشنهاد داشتند. ولی شورای هماهنگی 
تبلیغات اسالمی که متولی برنامه ریزی و 
برگزارکننده مراسم بود باید بهترین مکان 
را برای مراســم پیش رو انتخاب می کرد. 
لذا در همان جلسه اول برنامه ریزی )روز 
دهم( میدان انقــالب را انتخاب کردیم. 
دلیل انتخاب میــدان انقالب این بود که 
فتنه گران درست در مرکز شهر به مقدسات 
مردم توهین و جسارت کرده بودند لذا به 
هیچ وجه برای مردم قابل قبول نبود که در 
پاسخ به فتنه گران گوشه ای از شهر حتی 
میدان امام حسین )ع( که به نوعی با ایام 
عزاداری حضرت سیدالشهدا )ع( هم سنخ 
بود انتخاب شود، لذا در جلسه پیشنهاد شد 
که میدان انقــالب به عنوان مرکز انقالب 
در تهــران و نزدیک همان مکان هایی که 
فتنه گران به دین مردم توهین و جسارت 

کرده اند انتخاب شــود کــه تمامی اعضا 
جلسه پذیرفتند. 

نکته دومی که در جلســه مــورد بحث 
قرار گرفت حضور جمعیت بــود. تقریباً 
تمامی اعضا جلســه اعتقاد داشــتند که 
بیشترین جمعیت راهپیمایی های از اول 
انقالب تا آن ســال در این مراسم حضور 
پیــدا خواهند کرد. ناگفتــه نماند که در 
راهپیمایی 22 بهمن سال 87 بیشترین 
جمعیت شــرکت کننده در راهپیمایی 
نسبت به سال های قبل و به میزان تقریبی 
)3،200،000( نفــر داشــتیم. بنابراین 
برنامه ریزی تدارک برای جمعیت حداقل 
ســه میلیون نفر آنهم در مدت بسیار کم 
حداکثر )48 ساعت( کار بسیار سختی بود. 
راهپیمایی روز جهانی قدس و 22 بهمن 
یک برنامه روتین و با پیش بینی های الزم  
و در زمانی مناسب انجام می شود ولی برای 
این کار با این فرصت کوتاه شرایط مشکلی 
را درپیش رو داشــتیم. به هر حال بعد از 
انتخاب مکان تریبون مراسم )ضلع شمال 
غربی میدان انقالب( برای اولین بار نگاه 
اعضا ستاد برنامه ریزی به این معطوف شد 
که حداقل 15 کیلومتر صوت ثابت برای 
مراسم  باید پیش بینی و در بقیه مسیرها از 
فرکانس رادیویی استفاده کنیم و به صورت 
سیار بتوانیم ارتباط جایگاه با عموم مردم 

را برقرار کنیم که با لطف خدا و همکاری 
دستگاه های مربوطه این هماهنگی برای 

صوت انجام پذیرفت. 
نکته ســومی که مورد توجــه اصلی قرار 
گرفت؛ هدایت موج خروشان مردم متدین 
که زخم غم جســارت به سیدالشهدا )ع( 
را در خود داشتند و بغض کینه  انقالبی، 
عاشورایی را در گلو خفته داشتند را چگونه 
به ســمت میدان انقالب که مرکز تجمع 
اصلی مردم بود هدایت نماییم. لذا تصمیم 
بر این شد که ارتباط صدا )صوت( را با مردم 
در طول مسیر خوب برقرار کنیم و بخش 
زیادی از همکارانمان از دستگاه های دیگر 
که تالش  می کردند  در مسیر راهپیمایی 
مردم به عنوان انتظامات مردمی، همراه 
مردم باشند وجمعیت میلیونی که به طرف 
میدان انقالب در حرکت است را هدایت 
نموده و از ازدحام جمعیت و انســداد در 
مســیر حرکت مردم جلو گیری نمایند. 
) کــه حقیقتاً بخش ســخت و نفس گیر 
مراسم هدایت حضور مردم در کف خیابان 
و مسیرهای منتهی به سمت میدان انقالب 

بود(.
 جمعیت از حدود ســاعت 2 بعداز ظهر 
)9دی( از میادین ؛ امام حسین )ع( ، آزادی  
و بلوار کشاورز)از شمال میدان انقالب( و 
چهار راه لشگر)از جنوب به طرف میدان 
انقالب ( درمســیرهای تعیین شده  در 
حرکت بودند و اجتماع گسترده مردمی در 
مسیرهای پیش بینی اتفاق افتاد و اینگونه  
بود که حماسه حضور چند میلیونی مردم 
والیتمدار ایران اســالمی کــه از ابتدای 
انقالب تا سال 88 بی نظیر بود اتفاق افتاد.

 البته فراموش نمی کنیــم ورود حضرت 
امام در 12 بهمن سال 57 و تشییع پیکر 
مطهرحضرت امام )ره( در سال 68 حداقل 

10 میلیون نفر حضور داشتند .
با این تذکر کــه جمعیت روز 12 بهمن و 
روز تشییع جنازه حضرت امام راحل )ره( 

با 
کمک 

هيئت رزمندگان 
قرار شد که در خدمت حاج 

سعيد حداديان باشيم و 
چنانچه فرصتی هم بود از 

ساير مادحين که در جايگاه 
خدمت ايشان بوديم 

استفاده نماييم
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یک جمعیت کشوری بودند که از سراسر 
کشور آمده بودند ولی جمعیت بین 4/5 
تا 5 میلیون نفــر روز نهم دی صرفاً مردم 
تهران بودند. ایــن همه ی ماجرا و عناصر 
اصلی آن )حماسه ماندگار نهم دی( یعنی 
مردم بودند که در یک روز غیرتعطیل همه 
آمدند. به نظر می رسد که در نگاه تبیینی 
به حماسه نهم دی به صورت مجزا حضور 
چندمیلیونی مردم در تهران حداقل 4/5 
میلیون نفر و در کل کشــور بیشتر از 45 

میلیون نفرباید تحلیل محتوی شود. 
الزم به ذکر اســت کــه روز 8 دی مردم 
حداقل 13 اســتان کشــور راهپیمایی 
حماسی بسیار باشکوهی داشتند که خود 
مقدمه ای بسیار خوب و عزت مندی شد 
برای روز نهم دی کــه البته همه این 13 
استان مجدداً روز نهم دی همزمان با تهران 
و سراسر کشور راهپیمایی اعتراض آمیز 

نسبت به جریان فتنه برگزار کردند.
نکته چهارم برنامه ریزی بــرای تریبون 
مراســم بود که باید متناسب با خواست 
مردم و فضای آن روز برنامه ریزی می شد و 
باید همه جوانب کار را درنظر می گرفتیم. 
از جملــه اینکه مردم مســافت طوالنی 
را  راهپیمایی می کنند و قطعاً یکســری 
شــعار می دهندآنهم در فضــای امنیتی 
که فتنه گران مســبب آن بودند و بعضا با 
تهدیدات پنهانی که برای این مراســم از 
خارج از کشور و در داخل توسط فتنه گران 
طراحی شده بود و شایعات فراوان که شایع 
شــده بودتحت تاثیر قرار دهند. از جمله 
مسئله مســمومیت آب های آشامیدنی، 
مسائل امنیتی و ... که ما همه این مسائل 
را به مسئولین مربوطه ارجاع داده بودیم 
و تمامی ظرفیت و تجربه چندین ســاله 
خودمان را معطوف بــه حضور میلیونی 
مردم و اداره صحیح و حماســی تریبون 
مراسم که خواست واقعی مردم بود کردیم.  
لذا برنامه تریبون برایمان خیلی مهم بود 

که حداقل برای 1:5ســاعت و حداکثر 2 
ســاعت چه برنامه ای داشته باشیم که به 

خواست عمومی مردم توجه شده باشد. 
اگر از بعضی از برنامه ها که روتین مراسم 
است بگذریم، مسئله شــعارهای مردم، 
قطعنامه مراســم که باید متناســب با 
موضع گیری مردم نســبت به سران فتنه 
و عوامل فتنه و دست های پنهانی عوامل  
خارجی بخصوص آمریــکا در آن فضای 
غبارآلود لحاظ می شــد و حتمــا  باید با 
شــفافیت و صراحت در قطعنامه به آنها 
اشاره می شــد که از دیگر موارد قابل ذکر 
است که در آن روز از حساسیت فوق العاده 
ای به جهت اعالم مواضع مــردم غیور و 

انقالبی برخودار بود.
نکته پنجم: بحث سخنران و مداح بود که 
باید با حساسیت ویژه ای انتخاب می شد. 
برای سخنران، چند نفری مطرح شدند ولی 
به نظر رسید که حضرت آیت اهلل علم الهدی 
امام جمعه مشهد گزینه ا ی مناسب برای 
این مراسم می باشد که فوراً ایشان را دعوت 

کردیم.
از بین مادحین که در تهران الحمدهلل بسیار 
زیاد هستند و همه ایشان انقالبی، ارزشی، 
والیتی، که در مدت اغتشاشــات انصافاً 
کمک زیادی و به نوعی نقش اساسی در 
بصیرت افزایی مردم در مقابله با تهدیدات 
استکبار و فتنه گران در تجمعات مربوطه 
از خود نشان داده بودند هم باید به نحوه 
شایسته از حضور ایشان در مراسم نهم دی 

بهره می گرفتیم.
قبل از اینکه ما از ایشان دعوت کنیم متوجه 
شدیم که تمامی این آقایان محترم برای 
خودشان برنامه ریزی نموده اند که در طول 
مسیر راهپیمایی به طرف میدان انقالب 
همراه با شــعارهای مردم مدیحه سرایی 
نمایند که این ابتکار ایشان در نظم وانسجام 
و یکپارچگی مردم نقش بســیار مهمی 
داشت که خداوند ان شاءاهلل به همه ایشان 

خیر دنیا و آخرت بدهد. ولی به هر حال باید 
حداقل دونفر از ایشان را دعوت می کردیم 
کــه از تریبون اصلی مراســم برای مردم 
مدیحه سرایی داشــته باشند. که نهایتاً با 
کمک هیئت رزمندگان قرار شــد که در 
خدمت حاج ســعید حدادیان باشــیم و 
چنانچه فرصتی هم بود از سایر مادحین 
که در جایگاه خدمت ایشان بودیم استفاده 

نماییم.
به هر حال پس از ســخنرانی حاج آقای 
علم الهدی مداحی پرشــور حاج ســعید 
حدادیان حدود 20 دقیقه ای انجام شــد. 
نا گفته نماند که حاج ســعید حدادیان 
در روز عاشورا در بســیج دانشگاه تهران 
برنامه داشتند لکن وقتی به مردم متدین 
و انقالبی و ایشان در دانشگاه اطالع داده 
شد که منافقین و اغتشاش گران در مرکز 
شهر دست به آشوب زده اند و به هیات ها، 
تکایا ، مســاجد و نهادها حمله کرده اند 
آقای حدادیان به همراه حجت االسالم و 



53

الم
 اس

ان
دگ

زمن
ت ر

هيأ
ی  

هب
مذ

ي - 
نگ

ره
ه ف

نام
ماه

نی
لثا

ع ا
ربي

ل و 
الو

ع ا
ربي

 ،1
05

ره 
ما

ش
93

ن 
هم

ی و ب
د

المسلمین پناهیان مجلسشان را نا تمام 
و به اتفاق مردم عــزادار اولین گروههای 
مردمی بودند که در مقابل اغتشاشات صف 
آرایی کردند.لذا طبیعی بود که حاج سعید 
حدادیان با بغض و کینه انقالبی عاشورایی 
در مراسم شــرکت کرده بود و با زیبایی 
هرچه تمام تر با اشعار حماسی و عاشورایی 
مدیحه سرایی خود را آغاز و مردم هم در 
انتهای مسیرهای راهپیمایی روز نهم دی 
که به میدا انقالب اسالمی منتهی شده بود 
به خوبی و با شــکوه وصف ناپذیری حاج 

سعید حدادیان را همراهی کردند.
البته باید شکرگزار خداوند متعال باشیم 
که هیات رزمندگان اسالم و دیگر هیات 
های مذهبی با بصیرت مثــال زدنی و به 
همراه دیگر مادحین عزیز همچون حاج 
منصور ارضی، حاج حســین سازور ، حاج 
محمودکریمی، حاج محمدرضا طاهری 
و سایر مداحان عزیزدر سرتاسر کشور به 
عنوان فرماندهان جنگ نرم و هیات های 

مذهبی خود را به مثابه قرارگاههای جنگ 
نرم برعلیه دشــمنان انقالب، با بصیرت 
و معرفت دینی، ارزشــی، والیتمدار انه و 
انقالبی سازماندهی کردند وبا روشنگری 
ابعاد فتنه،  نسل جوان را به صحنه آوردند 
که از خداوند قادر متعال برای ایشــان و 
روحانیت معزز که سهم ویژه و برجسته ای 
در همه دوران پیروزی و ادامه حیات انقالب 
اســالمی و مقابله با چالشهای پیش روی 
آن بالخص در مقابله با فتنه سال 1388 

داشتند، خیر دنیا و آخرت آرزو داریم.
نکته ششــم: بحث خبرنگاران داخلی و 
خارجی بود که در حد امکان توسط وزارت 
ارشاد برای ایشان کارت خبرنگاری تهیه 
شــد تا از حضور مردم تصویر و فیلم تهیه 
شود. با صداو سیما هماهنگ کردیم که به 
دلیل کثرت جمعیت و ثبت و ضبط حضور 
چند میلیونی و حماسی مردم از هوا توسط 
چرخ بال تصویربرداردی شود و از قبل به 
ایشان گفته بودیم که پیش بینی می شود 
جمعیت از طرف غــرب میدان انقالب تا 
نزدیکی های میدان آزادی امتداد داشته 
باشد حتی با مسئولین منطقه پرواز ممنوع 
شهید مطهری هماهنگ شده بود تا یک 
فیلم یکپارچه جمعیت از میدان آزادی تا 
میدان امام حسین)ع( و مسیرهای اطراف 

داشته باشیم.
ضمن تشکر از گروه فیلم برداری و خلبان 
عزیز چرخ بال که تا حــدودی به وظیفه 
خود عمل کردند ولی متأسفانه با اینکه به 
ایشان )خلبان و گروه تصویربرداری( گفته 
شده بود که یقیناً تا میدان امام حسین)ع( 
جمعیت خواهیم داشــت ولــی وقتی به 
طرف شرق در حال پرواز و تصویربرداری 
بودند تا انتهای پل روشــندالن وتقاطع 
خیابان دکتر شــریعتی تصویر گرفته و 
ازآنجا دور می زنند که در برگشت مجددا 
فیلم برداری کنندلکن جای تأسف دارد 
که آن لحظات حضور پر شکوه و تاریخی 

ثبت نشــد. ولی به هر حال تصویر هوایی 
که از مجموعه مســیرها تصویربرداری 
شــد و بارها حضور حماســی مــردم به 
نمایش درآمده با همــه نواقصی که دارد 
باید خداوند متعال را شــکرگذار باشیم و 
به این مردم بابصیرت و خداجو و عاشــق 
سیدالشهدا)ع( و لحظه شناس افتخار کنیم 
که همیشه و در هر شرایطی پای آرمان های 
اســالم عزیز و آرمان های امام راحل)ره( 
و شهدای گرانقدر انقالب و منویات مقام 
معظم رهبری مد ظله العالی تا پای جان 
ایستاده اند. و به همین دلیل است که باید 
به این مــردم افتخار کرد و برای ایشــان 

تالش صادقانه داشته باشیم.

   فکر می کنيد که نکته و مطلب 
ناگفته ای وجود دارد که به آن اشاره 

کنيد؟
بله، ان شاءاهلل بخشی از ناگفته های دیگر را 
در فرصتی مناسب به اطالع خواهیم رساند 
ولی همین قدر عرض کنــم اوالً عنایت 
حضرت حق و حضرت سیدالشهدا)ع( در 
اراده مردم و خلق این حماسه بی نظیرکامال 
مشهودو نقش و روشنگری و بصیرت افزایی 
مقام معظم رهبری بی بدیل بود که از این 
بابــت خداوند متعال را هزار بار ســپاس 
و شکرگذار هســتیم که چنین رهبری 
حکیم و با بصیرت و روشن ضمیر داریم که 
کشتی انقالب اسالمی را با بهترین شکل 
از پیچ های خطرناک و توطئه های دشمنان 

به خوبی عبور می دهند.

در پايان از شــما کــه در تبيين و 
روشن گری ابعاد فتنه سال 88 تالش 
می کنيد و فرصتی هــم در اختيار 
اين جانب به عنوان خدمتگزاری ناچيز 
قرار داديد تا بخشی از تاريخ  حماسه 
ماندگار نهم دی را بازگو نمايم، تشکر 

می کنم.  
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    نقش هيأتهای مذهبی در 
شکل گيری حماسه نهم دی ما چه 

بود؟
اتفاقی کــه روز هفتم دی ماه در ســال 
88 رخ داد حرکت بســیار ناپسند و غیر 
قابل قبولی بود، و بــه این ضرب المثل 
شــبیه بود که دزد ناشی به کاهدان می 
زند! در عاشورا که روز اوج شور احساس 
مردم نسبت به دین خداست، توهین به 
مقدسات  و هتک حرمت به عزاداری امر 
رذیالنه بود. مخصوص آنکــه مردم در 
آن ساعت ها در تکایا و مساجد مشغول 
عزاداری بودند و عواطف و احساســات 
دینی مردم جریحه دار شد.  هر مسلمانی 
به همان مقدار عالقه اش به مقدسات و 
باالخص به سید الشهدا)ع( عکس العمل 
نشــان داد، لذا ما حرکت نهم دی ماه  را 
طبیعی ترین و خودجوش ترین عکس 
العمل مردم نســبت به فتنه بود. هیأت 
مذهبــی با بخش نامــه کار نمی کنند، 

تشکیل نمی شوند، عشق به حسین)ع( و 
نفرت از یزید و یزیدیان باعث شکل گیری 
هیأت مذهبی ما شــد. دقیقاً سرمنشأ 
حماسه نهم دی ماه همین مسأله بود، یه 
مقدار شور بیشتری نشان دادند و در نهم 
دی ماه حرٌب لمن حاربکم تجلی بهتری 
داشت، نفرت به کســانی که آن قائله را 
ایجاد کردند و در واقع تبری از آن واقعه 

نجستند به خوبی خود را نشان داد.
به نظر من کسی اگر یک ته مانده وجدانی 
داشته باشد، می پذیرد که آن روز حضور 
مردم حضوری اســتثنایی بود، آن روز 
ها من خودم شــهریار بودم، راهپیمایی 
که آنروز در شــهریار محقق شد، اهالی 
و ســاکنین می گفتند که مثل آن روز، 
بی نظیر بود. آنچه در نهم دی ماه جالب 
بود، فقط آنهایی که در طول سال هیاتی 
هستند و مذهبی هستند نبود، بسیاری از 
افرادی که در راهپیمایی شرکت کردند، 
افرادی بودند که همیشــه در مساجد 

و هیات هــا نبودند. امــا آنهایی هم که 
اصحاب هیأت و مسجد هم نبودند، نفرت 
خودشــان را از این هتک حرمت برزو و 
ظهور دادند.  خود جوش ترین حرکت 
مردمی پس از انقالب به این شکل وسیع 
و گسترده در تمام نقاط کشور حماسه 
نهم دی ماه بود. در این حماسه علماء و 
مادحین و هیأتهای مذهبی نقش ویژه 

ای داشتند.

  نقش حماسه نهم دی ماه در 
تاريخ پس از انقالب چه بود؟

کار بزرگی که با هدایــت حضرت امام 
خمینی)ره( محقق شد، پیروزی انقالب 
بود و تــداوم این حرکت یــک معجزه 
همانند خود انقالب بود که  توسط امام 
مسلمین مقام معظم رهبری)دام ظله( 
میسر شد. تثبیت نگاه عاشورایی مردم 
به انقالب و تجدید خاطره ای که مانند 
روز های نخســتین انقالب اسالمی در 
رفتار مردم بود. پس از آن هم هر سال آن 
حرکت به شکل بسیار زبیایی خودش را 

زنده نشان می دهد. 

   چه بعدی از حماسه نهم دی 
ماه تا به حال مغفول مانده است؟

جمیع ابعاد بررسی شــده است، اما بعد 
تبری مساله بعد پیچیده ای است که هر 
چقدر به آن پرداخته شود کم است، مردم 
»انی سلٌم لم ســالمکم« مردم عزاداری 
برای سید الشهدا)ع( را دوست دارند، حتی 
آنهایی که اهل هیأت نیستند، هنگامی که 
با عزاداران مواجهه می شوند ادای احترام 
می کنند. آنچه در این جا بسیار متجلی 
بود:» حرُب لمن حاربکم« نفرت به یزید 
و یزیدیان و نفرت به کسانی پس از هزارو 
اندی ســال هنوز تفکر یزیدی دارند و به 
اعتقادات مردم احترامی نمی گذارند، با 
عکس العمل طبیعی جامعه روبرو شدند.

خود جوش ترین حرکت مردمی پس از انقالب به این 
شکل وسیع و گسترده در تمام نقاط کشور 

حماسه نهم دی ماه بود

حجت االسالم والمسلمین شیخ علی خاتمی امام جمعه زنجان

ويژه 9دی
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 انقالب که احیاگر اسالم 
ناب محمدی بود با امام 
خمینی)ره( حادث شد 
و با حماسه نهم دی ماه 
به رهبری حضرت آقا 
منجر به بقای انقالب شد

    نقش هيأتهای مذهبی در 
شکل گيری حماسه نهم دی ما چه 

بود؟
حماســه نهم دی ماه و مقابله با فتنه 
براندازانه 88 به دو مطلب نیاز داشت، 
یک بصیرت، دو عشق،اردات و ایمان به 
انقالب، که این دو از ویژگی های حرکت 
عاشورایی سید الشهدا)ع( بود، شما در 
آنجا دو صفت بارز می بینید، یک دارای 
بصیرت اند، دو عاشــق آرمان و هدف 
اباعبداهلل الحسین)ع( که درد شمشیر را 
احساس نمی کنند. هیأتهای عاشورایی 
در طول تاریخ تالششان این بوده که این 
دو ویژگی را نسل به نسل انتقال بدهند 
تا انشاهلل به آن مقصود نهایی که پیروزی 
کربال با ظهور امام زمان)ع( برسند. در 
فتنه 88 دشمن این اصل را مورد هدف 
قرار داده بود، در ایــن مقطع به فضل 
الهی مداحان با بصیرت عاشــورایی به 
خوبی توانســتند ایفــای نقش بکنند 
و همانطور که ســال 42 حضرت امام 
برای پایه ریزی این حرکت به برخی از 
انقالبیون فرموده بودند بروید هیاتهای 
مذهبی را به میدان بیاورید و فلســفه 

تشــکیل هیاتهای موتلفه هم از همین 
زاویه و دستور بود. در مقابله با این فتنه 
که برای برانــدازی انقالب آمده بودند، 
مردم با لبیک به مقــام معظم رهبری 
و به صورت کاماًل خودجوش در معیت 
مداحان با بصیرت توانستند بساط این 

فتنه را جمع بکنند.

   نقش حماسه نهم دی ماه در 
تاريخ پس از انقالب چه بود؟

اجازه بدید مثالی بزنم؛ »االسالم نبوی 
الحدوث ، حســینی البقاء«، اســالم با 
حرکت نبی مکرم اســالم)ص( حادث 
شد ، اما با حرکت ســید الشهداش)ع( 
باقی ماند.  یعنی در مقطع قبل از عاشورا 
اقدامات دشمن به جایی رسیده بود که 
اگر قیام سید الشهدا نبود اسالم از بین 
رفته بود. در حقیقت حماســه نهم دی 
ماه باعث بقا شــد. اگر حماسه نهم دی 
ماه نبود، اگر این حرکت عظیم در برابر 
قتنه قد علم نمی کرد، آن اســالم ناب 
محمدی)ص( که حضرت امام خمینی 
آن را احیا کرده بــود، از بین رفته بود. 
ما می توانیم به شــباهت آن بیان فوق؛ 

انقالب که احیاگر اسالم ناب محمدی بود 
با امام خمینی)ره( حادث شد و با حماسه 
نهم دی ماه به رهبری حضرت آقا منجر 

به بقای انقالب شد.

    افقی که حماسه نهم دی ماه 
بر روی جامعه گشود چه بود؟

نقش روشنگری و بصیرت افزایی مقام 
معظم رهبری)دامت برکاتــه( در این 
زمینــه و نقش اعتقاد مــردم به والیت 
فقیه را نمایان می کند، دو مســاله که 
ضمانت بقای انقــالب را تا زمان ظهور 
امام زمان)عج( میســر می کند، یعنی 
توســط بیاناتی که مقام معظم رهبری 
می فرمایند که او هرچه می گوید درست 
اســت. عده ای قبل از حماسه نهم دی 
ماه از خودشــان اجتهاد کرده و راهکار 
توصیه می کردند، آدم های بدی نبودند، 
اما اجتهاد می کردند، در مســیری که 
دشمن می خواست حرکت می کردند. 
دو نکته در حماسه نهم دی ماه باید مورد 
بازخوانی قرار گیرد، نقش روشــنگرانه 
مقام معظم رهبــری، دوم اعتقاد مردم 

نسبت به والیت فقیه.

حجت االسالم والمسلمین حاج مهدی طائب

ويژه 9دی
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    نقش هيأتهای مذهبی در 
شکل گيری حماسه نهم دی ما چه 

بود؟
 حقیقتــاً زیباترین ســرمایه ما همین 
جلســات عزاداری اســت، همانطور که 
مقام معظم رهبــری فرمودند: مادحین، 
ذاکرین و اهل منبر می توانند نقش بسیار 
مهمــی در ترویج معــارف اهل بیت)ع( 
داشته باشــند، لکن جهت گیری ها باید 
خیلی دقیق و روشن باشد، سیاسی بودن، 
یعنی همان نگاهی که ســید الشهدا در 
حرکتشون به ســمت کربال، به حقیقت 
بشریت داشتند، نه به معنای سیاست زده 
شدن، سیاست یعنی ما حقوق مردمان 
را بتوانیم زیر فرامین حق تعالی اجرایی 
بکنیم، پیش نیاز این مهم برای مادحین 
و اهل منبر بصیرت است، با بصیرت ورود 
به سیاست پسندیده است و باعث رشد 

می شود. 
اما از طرفی افراط هــم داریم، بعضی 
ها به ســمت و ســویی می روند که یا 
خواسته های شــخصی، یا جناحی و 
جریان سیاسی اســت که هیچ گونه 
مقبولیتی نــدارد. نهم دی ماه حقیقتاً 
تبلــور اراده حضرت حــق تعالی بود. 
درست است که هیأتها به عنوان تشکل 
های مردمــی نقش آفرینــی کردند، 
اما این حضور از پیش تعیین شــده و 
برنامه ریزی نشده بود، اصلی که حضور 
حداکثری مــردم را در این حماســه 
محقق کــرد، جلــوه و عنایت خاصه 
سیدالشــهدا)ع( بود و واقعاً شبیه به 
اعجاز بود که فتنه ای را به آن بزرگی، 
در برابر حماسه عظیم بی اثر کرد. در 
این مقطع مادحیــن، ذاکرین و وعاظ 
تابع اراده غیبی حضرت سیدالشهدا)ع( 

حماسه نهم دی ماه را باید به عنوان مظهر غیب 
الغیوب و اراده خفیه خداوند ببینم

بودند. ذاکریــن و مادحین هم از این 
فیض بهــره مند شــدند و کنار مردم 

حضور پیدا کردند. 
 

   نقش حماسه نهم دی ماه در 
تاريخ پس از انقالب چه بود؟

حضور مردم جریانی را ساخت که تمام 
فتنه هــا را نقش بر آب کــرد. ما وقتی 
به جریان کربالی سیدالشــهدا)ع( می 
نگریم، دو گروه بیشتر نداریم، یه گروه 
در پایگاه ســالم اند، یه گروه در پایگاه 
لعن اند. اما یه دسته سومی بین این دو 
تا متحیرند، آنها خواص اند، خواصی که 
آن روز با سکوتشان در مورد ولی خدا، 
باعث شدند که بنی امیه، جایگاه جوالن 
پیدا کند، چگونه می توانند هم دست با 
قاتلین سید الشهدا نباشند، بعضی توبه 
کردند تا از این شراکت در قتل ولی خدا 

برائت بجویند اما چه حاصلی داشت؟
 واقعاً ایــن حرکت مردمی تدام حرکت 
انقالب را ضمانت کــرد، واقعاً از آن می 
توان بــه عنوان یک انقــالب معنوی و 
فرهنگــی دوم یاد کرد، چون دشــمن 
خیلی برنامه ها داشت، خیلی از خواص 
دچار تردید و سکوت شدند یا نسبت به 
اصل والیت زاویــه گرفتند. که حقیقتاً 
این حماسه مردمی در کنار غربتی مثل 
فاطمیه، کربال دل امام زمان را در کنار 

سفره غم سید الشهدا)ع( شاد کرد.

    افقی که حماسه نهم دی ماه 
بر روی جامعه گشود چه بود؟

محوریت اصل والیت فقیه، نگاه مردم 
نسبت به شــخص ولی فقیه و اشارت 
حضرت آقا، اما نکته ای که مغفول مانده 
این اســت، که ما این حماسه را باید به 
عنوان مظهر غیب الغیوب و اراده خفیه 
خداوند ببینم، دلهــا در این جریان از 

غیب الغیوب هدایت شد. 

حجت االسالم بی آزار تهرانی

ويژه 9دی



57

الم
 اس

ان
دگ

زمن
ت ر

هيأ
ی  

هب
مذ

ي - 
نگ

ره
ه ف

نام
ماه

نی
لثا

ع ا
ربي

ل و 
الو

ع ا
ربي

 ،1
05

ره 
ما

ش
93

ن 
هم

ی و ب
د

    نقش هيأتهای مذهبی در 
شکل گيری حماسه نهم دی ما چه 

بود؟
نقش مداحــان در هیأتهــا یعنی؛ آنچه 
خداونــد رحمــان در قــرآن کریم می 
فرمایند، آنچه اهل بیت عصمت و طهارت 
می گویند، نخســت خود بــه این آیه ها 
و احادیث عمل کند بعــد آنها را به مردم 

بگویند. نهم دی ماه تجلــی این بود که 
مردم تا زمانی که از قرآن، اوامر اهل بیت 
و بیانات رهبری)دامت برکاته( پیروی می 

کنند، همیشه پیروز اند. 

  نقش حماسه نهم دی ماه در 
تاريخ پس از انقالب چه بود؟

آنهایی که در مقابل دشــمنان نظام و 
انقالب اسالمی می توانند بایستند که 
پیرو رهبری اند، ما اگــر پیرو رهبریم 

و مقلد آقا هســتیم، باید پشــت رهبر 
حرکت کنیم، حرفی که آقا برای ما می 
زند فصل الخطاب است، دیگر نیازی به 
تفسیر ندارد، کالم رهبری صریح و دقیق 
است، ما باید در عمل پیرو رهبر باشیم، 
آن هم پیرو رهبر نه جلو تر از رهبر.  نهم 
دی ماه یک بار دیگر ضرورت پیروی از 
رهبری برای همه آحاد جامعه گوشزد 
کــرد و از همه مهم تر عمــل به بیانات 

رهبری)دام ظله(.

نهم دی ماه تجلی این بود که مردم تا زمانی که از قرآن، 
اوامر اهل بیت و بیانات رهبری)دامت برکاته( پیروی 

می کنند، همیشه پیروز اند

    نقش هيأتهای مذهبی در 
شکل گيری حماسه نهم دی ما چه 

بود؟
نظر به اهمیت نقش مداحان در رسانه های 
سنتی، مادحین نقش بسیار سازنده ای در 
شکل گیری این حماسه بزرگ داشتند. 
پس از رصد وضعیت، حضــور به موقع 
مداحان در این عرصه حساس منجر به 
همراهی هر چه بهتر مردم شــد.  مردم 
هم به خاطر این بد اخالقی ها و جسارت 
هایی که شــده بود به میدان آمدند و اثر 
گذار ظاهر شدند.  در این حماسه حساس 
در آن پیچ تاریخی همه اصناف به میدان 
نیامده بودند، اما مداحان از صنوفی بودند 

که به موقع عمل کردند.

  نقش حماسه نهم دی ماه در 

تاريخ پس از انقالب چه بود؟
نظر به اینکه خطر جدی بود، کثیری از 
آحاد جامعه را متألــم کرده بود، همه به 
میدان آمدند ، اما برخی ها کوتاه آمدند! 
اگر بــه میدان نمی آمدند ، شــاید اصل 
انقالب ضربه می خورد، از این منظر است، 
افرادی که بــه میدان آمدند و بصیرت به 
خرج دادند و حماسه آفریدند. نهم دی ماه 
در تاریخ پس از انقالب ایران اسالمی اگر 
از انقالب بهمن 57 مهم تر نباشد، کمتر 

نیست.

  افقی که حماسه نهم دی ماه بر 
روی جامعه گشود چه بود؟

انسان باید فرصت ها را غنیمت بشمرد، 
اگر فرصتی از دســت رفت، دیگر بر نمی 
گردد. در واقعــه کربال افــرادی همراه 

حضرت اباعبــداهلل حســین)ع(  بودند 
مانند »تَِرما«، ایشان برای اینکه مقدمات 
زندگی اهل حرمــش را فراهم کند برای 
مدت کوتاهی از حضرت جدا شد و به کوفه 
برگشت، زمانی که به کربال رسید رأس 
الحسین)ع( بر نیزه ها بود و حضور او دیگر 
فایده نداشت. توابین هم بودند که زمانی 
که قیام کردند آن تأثیر موثر را نداشت. آن 
زمان را آنهایی که غنیمت ندانستند االن 
هم پشیمان باشند، آن تاثیر را ندارد.  اما 
هنوز باب توبه باز هست، اگر راه نادرستی 
رفته اند، به آغوش نظام برگردند و مطیع 

رهبری باشند. 
نخبگان جامعه همینطور باید موقعیت 

شناس و والیت پذیر باشند.

نهم دی ماه در تاریخ پس از انقالب ایران اسالمی اگر از 
انقالب بهمن 57 مهم تر نباشد، کمتر نیست

حاج علی مشکینی

حاج یداهلل بهتاش

ويژه 9دی
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    نقش هيأتهای مذهبی در 
شکل گيری حماسه نهم دی ما چه 

بود؟
یکی از مهم تریــن نقش ها  را مداحان 
ایفــا کردند، باالخص اشــعاری که در 
این مورد سروده شد، تاثیر بسزایی در 

شکل گیری این حماسه عظیم داشت. 

پويا ترين طريق حقيقت بصيرت است
 گويا ترين پيام واليت بصيرت است

ای تشنگان فيض حقيقی آفتاب
تنها صراط صبح سعادت بصيرت است

جوينده حکومت موالی متقين
شــرط حلول روح عدالت بصيرت 

است
جوينده حکومت موالی متقين

شــرط حلول روح عدالت بصيرت 
است

    نقش هيأتهای مذهبی در 
شکل گيری حماسه نهم دی ما چه 

بود؟
یکی از پایه های شــکل گیری حماسه 
نهم دی ماه همیــن مادحین، هیأتها 
و ســینه زنان سیدالشــهدا)ع( بودند. 
مردم در آن ایام فقط سینه نزدند، بلکه 
تحرکات فتنه گران را رصد می کردند 
و بهنگام در عرصه حضور پیدا کردند و 

عکس العمل نشان دادند.

  به نظر شما چه عاملی باعث 
شد که اين حماسه اينقدر پر شور 

برگزار شود؟
بصیرت، بصیرت، بصیرت و این نعمتی 

بود که والیت به ما ارزانی داشت. 

  نقش حماسه نهم دی ماه در 
تاريخ پس از انقالب چه بود؟

می توان گفت عاشورایی دوبارهای رخ 
داد، ما پس از عاشــورا قیام های نظیر 
توابین را دیدیم، اما هیــچ کدام تاثیر 
عاشورا را نداشــتند. بحمداهلل حماسه 

نهم دی ماه به موقع رخ داد.

  اين جسارت ها و وهن ها 
ريشــه در چه مقطعی از تاريخ 

دارد؟
وهن ها همیشه در تاریخ بوده است، اما 
منش مردم ما ریشه در فرهنگ عاشورا 

دارد و این مهم در همه ادوار تاریخ پس 
از انقالب خود را نمایان کرده اســت و 
مانند ماهی اســت که پشــت ابر نمی 
ماند،  این ریشــه در دفاع مقدس خود 
را نشان داد و در ســال 88 اوج بروز و 
ظهورش بود. یکــی از عوامل موثر بر 
تحقق حماســه نهم دی ماه جسارت 
به ســاحت والیت و اصل نظام  بود که 
آتش زیر خاکستر بچه های حزب الهی 

را برافروخت.

  حرف آخر؟
هر شب شب قدر است اگر قدر بدانی، 
همیشــه می تواند برای مــا نهم دی 
ماه باشد، به شــرط بصیرت. یک زخم 
کوچک را اگر درست و به موقع درمان 
نکنیم، چرک می کند و غیر قابل درمان 
می شــود، می دانید پیشگیری بهتر از 

درمان است.

منش مردم ما ریشه در فرهنگ عاشورا دارد

پویا ترین طریق حقیقت بصیرت است

حاج حیدر توکل

حاج رضا طاهری

ويژه 9دی

ويژه 9دی
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    نقش هيأتهای مذهبی در 
شکل گيری حماسه نهم دی ما چه 

بود؟
قیــام امــام حســین)ع( یــک قیام 
روشــنگرانه بــود، طبیعتاً رســالت و 
وظیفــه ذاکران امام حســین)ع( باید 
روشنگرانه باشــد، همین افق مشترک 
می تواند،بهترین پاســخ این ســئوال 
باشــد، مهم ترین وظیفــه یک مداح 
روشــنگری نســبت به قیام و ابعاد آن 

قیام است. 
یکی از مهم ترین ابعاد آن قیام والیت 
پذیری و بصیرت عاشــورایی بود. که 
بهترین تجلــی آن در حضرت عباس 
ابن علی )ع( متبلور بود، همه اصحاب 
حضــرت از نعمت بصیــرت بهره مند 
بودند. تعمیــم این والیــت پذیری و 
بصیرت در جامعه امروز ما ادامه دادن 

راه عاشوراست.

   نقش حماسه نهم دی ماه در 
تاريخ پس از انقالب چه بود؟

معتقدم حماســه نهم دی ماه، اتفاقات 
قبل از نهم دی مــاه حجامتی بود که 
پیکر انقالب آن را تاب آورد و نهم دی 
ماه استحمام این حجامت بود. نهم دی 
ماه استحمام عافیت آن حجامت سیاه 

پیش از این حماسه بود.

   افقی که حماسه نهم دی ماه 
بر روی جامعه گشود چه بود؟

عاشــورایی بودن انقــالب ، ما در نهم 
دی ماه به معنای این فرموده داهیانه 
امام خمینی)ره( رسیدیم» این محرم 
و صفر اســت که اســالم را زنده نگه 
داشته اســت«. مردم در نهم دی ماه 
به خاطر تعلق خاطر به امام حسین)ع( 
به میدان آمدند و نهــم دی ماه تبلور 
پیونده انقالب اسالمی با قیام عاشورا 

بود. مردم ثابت کردنــد که انقالب ما 
بر اساس ارزش های عاشورایی شکل 
گرفته اســت. مردم نشــان دادند که 
نخواهند گذاشــت که امامی دوباره به 

مسلخ برود.

  حرف آخر؟
هیأتهای ما به جــای آنکه باعث تخلیه 
روحی جوانان ما بشــوند، باعث تغذیه 

روحی جوانان بشوند.

نهم دی ماه استحمام عافیت آن حجامت سیاه پیش از 
این حماسه بود

اينجا سر معجزه خون هر شهيد
شيوايی شکوه شهادت بصيرت است

در اين غروب غيبت خورشيد
ضامن پيروزی حقيقی امت بصيرت 

است
در فتنه خيز عصر حوادث

طليعه صبح ظهور حضرت حجت 
بصيرت است

یکی از راهکار هــای مقابله فتنه ها، 
اقتدا به ســیره امیرلمومنین پس از 

فتنه شــورای ثقیفه است و برخورد با 
فرصت طلبانی کــه از این فتنه ثقیفه 
استفاده می کردند، خود حضرت امیر 
المونین فرمودند: حــب الدنیا رأس 
کل خطیه، حب دنیــا، ثروت طلبی و 
قدرت پرستی باعث شد که این فتنه 
رخ دهد، اما مردم بیدار ما در روز نهم 
دی ماه پاسخ دندان شــکنی به فتنه 

انگیزان دادند.

  نقش حماسه نهم دی ماه در 

تاريخ پس از انقالب چه بود؟
مهم ترینش، خود جوش بودن حمایت 
های مردمی از والیت، موقعیت شناسی 
مردم و حضور پرشــور و شعورشان در 
مقابل برانــدازان پرکینه نظام مقدس 
جمهوری اسالمی ایران بود.  همانطور 
که رهبری معظم انقالب)دامت برکاته( 
بصیرت یعنی اینکه بدانیم، شــمری 
که سر از امام حســین)ع( برید همان 
جانباز صفین بود که تا مرز شــهادت 

پیش رفت. 

ويژه 9دیحاج حسین هوشیار
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    نقش هيأتهای مذهبی در 
شکل گيری حماسه نهم دی ما چه 

بود؟
یکی از افتخارات انقالب اســالمی این 
است که هیچ مداحی پس از انقالب غیر 
والیی نبود، همانطوری که حضرت آقا 
فرمودند که ما هیأت ســکوالر نداریم. 
هیچ مداحی در ایران نیست که از مسیر 
والیت خارج باشــد، خود این نکته مهم 
یک کد است، که مسیر ما همان مسیر 
امام حسین)ع( است و مداحان اهل بیت 
مخصوصاَ آنهایی که شــعر حماسی می 
خوانند، همیشه این ایام را با روز عاشورا 

تطبیق می دهند و درس های عاشورا را 
خوب به مردم گوشزد می کنند. نهم دی 
ماه من خــودم در راهپیمایی بودم و با 
هیات رزمندگان مرکز در معیت سردار 
مداحی بودم،  خود من تریبون دستم بود 
و شعار دادم و مکر دشمن را عیان کردم. 
مداح باید به روز باشد، نسبت به تکفیری 
ها، شــیرازی ها،  امروز دشمن از طریق 
فضای مجازی و ماهواره در صدد است از 
طریق دین به انقالب ضربه بزند. همان 
طور که می دانید، مردم اعتماد خاصی 
به مداحان دارند و ما باید از این فرصت 
برای بیان حقایق و انتقال معارف متعالی 
اهل بیت و انقالب اســالمی اســتفاده 

کنیم.

  نقش حماسه نهم دی ماه در 
تاريخ پس از انقالب چه بود؟

روز نهم دی ماه یک انقالب بود، نهم دی 
ماه به مانند بیان امام خمینی)ره( انفجار 
نور بــود، واقعاً انفجار نور بــود. من اوایل 
انقالب هفت ساله بودم، که در تظاهرات 
شــرکت می کردم، نهم دی ماه سال 88  
از بهمن 57 با شکوه تر بود. عوامل فتنه، 
منافقین که همه کمر همت بستند که به 
نظام جمهوری اسالمی ایران ضربه بزنند، 
نهم دی ماه نشان بصیرت مردم نسبت به 
حوادث روز بــود. تنها بحثی که باقی می 

ماند بصیرت است. 
با علی در بدر بودن شرط نیست

ای برادر نهروان در پیش روست. 

با علی در بدر بودن شرط نیست
 ای برادر نهروان در پیش روست

    نقش هيأتهای مذهبی در 
شکل گيری حماسه نهم دی ما چه 

بود؟
علت پیدایش حماسه نهم دی ماه، جسارت 
به ایام عزاداری ســید الشهدا و باالخص 
روز عاشــورا بود. طبیعتاً یکی از محوری 
ترین اعضای جامعه در مقابله با این حتک 
حرمت مداحان اهل بیت)ع( هســتند و 
مردم را دعوت کردند بــه مقابله با فتنه 
ای که آمریکا، اسرائیل و بهائیت طراحی 

کرده بودند.

  نقش حماسه نهم دی ماه در 
تاريخ پس از انقالب چه بود؟

 در نهم دی ماه حماسه ای نظیر 22 بهمن 
در تاریخ پس از انقالب رقم خورد. روز نهم 
دی ماه ســرزندگی مردم با عشق والیت 
را به زیبایی هر چه تمامتر نمایان کرد و 
سرمایه و فرصتی شد برای آیندگان که هر 
وقت به تاریخ انقالب اسالمی نگریستند ، 
به این روز بزرگ افتخار کنند و دشمنان 
ایران اســالمی هم از این حماسه هراس 

خواهند داشت. 

  چه بعدی از حماسه نهم دی 
ماه تا به حال مغفول مانده است؟

ببینیــد در زمان معصــوم)ع( مردم به 
ایشان اقتدا نکردند، اگر اقتدا می کردند 

االن وضع شــیعه این نبــود. حضرت 
امیرالمونین علی)ع( نزدیک پنج سال 
حکومت کردند، حضرت امام حسن)ع( 
شــش ماه حکومت کردنــد بعد دیگر 
کســی به بیانات ائمه هدی گوش نمی 
داد،اال عده اندکی، در کشور عراق امام 
هادی)ع( و امام حسن عسگری)ع( در 
پادگان نظامی محصــور بودند. اما در 
ایران مردم با اقتدا به ولی فقیه، انقالب 
کردند، جنگ را مدیریت کردند و فتنه 
های مکــرری را از ســر گذراندند. این 
خیلی مهم اســت  و ایــن مزیت مردم 
ماست، که مردم ایران چه درک متعالی 

از دین داری دارند.

 نهم دی ماه حماسه ای نظیر 22 بهمن  در تاریخ پس از انقالب است

حاج سید جواد میری

حاج علی گلی

ويژه 9دی

ويژه 9دی
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    نقش هيأتهای مذهبی در 
شکل گيری حماسه نهم دی ما چه 

بود؟
مردم شهید پرورد ایران، پس از جسارتهای 
ایادی فتنه در روز عاشورای 88 به عزاداری 
حضرت ســید الشــهدا شــد، دیگر تاب 
نیاوردند و هر چقدر بد اخالقی های فتنه 
گران را تحمل کــرده بودند، دیگر در نهم 
دی ماه آستانه صبر، اهل هیأت پرشده بود 
و مردم با شــور و شعوری بی نظیر و کاماًل 
خودجوش از اصل نظام دفاع کردند و آن 
حماسه را آفریدند و همانند آبی بود بر آتش.

   اين جســارت ها و وهن ها 
ريشه در چه مقطعی از تاريخ دارد؟

نقل مشهوری است در تاریخ، روز عاشورا 

زمانی کــه حضرت اباعبداهلل الحســین 
خطبه می خواندند، عده ای کثیری دست 
می زدند و هلهله مــی کردند و حضرت 
فرمودند که »شما شکم هایتان از حرام پر 
شده است« ما هم سال 88 صحنه های را 
داشتیم که در روز عزاداری امام حسین)ع(  
بعضی ها که ســازماندهی شده بودند و 
بعضی ها هم که تحریک شده بودند، دست 
می زدند و شــادمانی می کردند. وقتی با 
برخی از این دسته جات عزاداری درگیر 
شدند و آن فجایع را رقم زدند، خود به خود 
آن شور و شعور حسینی بروز یافت، حتی 
هر کسی که ذره ای محبت اهل بیت را در 
خود داشت، وارد حماسه نهم دی ماه شد. 
حتی آن عده قلیلی که اعتقادات منظمی  
ندارند باز روز تاسوعا و عاشورا حرمت نگه 

    نقش هيأتهای مذهبی در 
شکل گيری حماسه نهم دی ما چه 

بود؟
مادحین و ذاکرین اگر نقش خودشان را 
درست ایفا بکنند، چیزی به غیر از تذکار 
آیات قرآن کریم و نقل روایات اهل بیت 
عصمت و طهارت چیزی بر زبان جاری 

نمی کنند. این مهم خود راه را روشــن 
می کند و خوب را از بد تمییز می دهد،  
اگر کسی خالصانه برای خدا این کار را 
بکند خداوند هم به کالمش اثر می دهد 
و فاصله مردم با خدا و اهل بیت کم می 
شود. مردم به برکت این توسالت راه را 
پیدا می کنند. اگر ما این معرف را خوب 
بیان بکنیم، مردم جان فشانی می کنند 
در راه خــدا، در راه اســالم و هر جا که 
الزم باشد حضور پیدا می کنند. در نهم 
دی ماه مردم دیدند که دشمن درصدد 
خدشه وارد کردن به مکتب اهل بیت)ع( 

می دارند، اما آنها بــا این حتک حرمت 
موضع واقعی خودشان را نشان دادند.

  نقش حماسه نهم دی ماه در 
تاريخ پس از انقالب چه بود؟

نهم دی ماه خون تازه ای در رگهای شجره 
طیبه و تنومند انقالب بود. از شهادت امام 
حســین)ع( حرارتی در قلوب مومنین 
هست که تا قیامت ســرد نمی شود، و ما 
شاهد این هستیم که شور و شعور مردم 

پس از این حماسه چقدر متعالی تر شد.

هســت و ثابت کردند که اگر در کربال 
بودند در صف روبروی سید الشهدا)ع( 
حضور نمی یافتند. این حضور موید آن 

است که مردم پیام عاشورا را دریافتند.

   نقش حماسه نهم دی ماه در 
تاريخ پس از انقالب چه بود؟

مردم بــا این حضور و حماســه، انقالب 
اسالمی را بیمه کردند و حیاتی نوین به 
نظام مقدس جمهوری اســالمی دادند. 
مردم نشان دادند که حاضرند برای انقالب 

و مکتب اهل بیت جان فشانی کنند.

 نهم دی ماه خون تازه ای در رگهای شجره طیبه و 
تنومند انقالب بود

مردم ثابت کردند که اگر در کربال بودند در صف 
روبروی سید الشهدا)ع( حضور نمی یافتند.

حاج مجید باد کوبه

حاج مهدی سماواتی

ويژه 9دی

ويژه 9دی
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نباید مجالس عزای 
دیگر امامان را هم شأن 
عزای امام حسین)ع( 

قرار دهیم

گفتگو با حجت االسالم والمسلمین سعادت نژاد

  در مــورد نحــوه گزينش 
سخنرانان و مداحان هيات رزمندگان 
بفرماييد. چه سياستی برای نحوه 
گزينش ســخنران ها در نظر گرفته  

شده است ؟ 
اعوذ باهلل من الشــیطان الرجیم بسم اهلل 
الرحمن الرحیم در ارتبــاط با چگونگی 
گزینش سخنران ها و مداحان هیات های 
رزمندگان اسالم شرایط عمومی و شرایط 
ویژه مالک انتخاب است. شرایط عمومی 
مانند تدین، حزب اللهی بودن، وفادار به 
انقالب اسالمی، والیی، دارای ارزش های 
اســالمی و اثرگذار از نظر معنوی باشد. 
شرایط ویژه برای ســخنران توانمند در 
فن خطابه و ســخنرانی و شــرایط ویژه 
برای مداح متناســب بــا ظرفیت مدح و 
مدیحه ســرایی و آن تاثیرگذاری هــای 
تارهــای صوتــی فــرد روی بییندگان 
و شنودگان. اما ســخنران ها. سخنگو و 
سخنران فراوان داریم اما به نظر ما می رسد 
که ســخنرانان هیات بعد از آن شــرایط 
عمومی که عرض کردم باید چند مساله 
را در سخنرانی هایشان اصل قرار بدهند. 
یک، دارای تحلیل پیرامون انقالب اسالمی 
متناسب با موضوعات سخنرانی یعنی یک 
سخنران موقعی که سخن از ظلم دستگاه 
بنی امیه می گوید و فســادهای بنی امیه 
را مطرح می کند و از آن طرف آمدن امام 
حسین)ع( برای تقابل با این ظلم و فساد، 
باید ظلم ها و فســادهای زمانه و وظایف 
ما را هم در مقابــل آن ها بیان کند که در 
راس این ظلم زمانه اســتکبار جهانی و 
صهیونیست بین الملل هست گرچه بازگو 
کردن تاریخ اسالم خود خط دهنده است 
به مسمتع اما سخنران باید صریح و شفاف 
مسائل روز را برای شنوندگان متناسب با 
مباحث تاریخی سیاسی اخالقی که دارد 
برای بیان کند. نکته دوم سخنران هیات 
باید مساله والیت و روحیه والیت پذیری 

حجت االسالم والمسلمين سعادتنژاد از اعضای هيات امنای هيات رزمندگان و 
رييس شورای سياستگزاری ماهنامه هيات می باشد. با توجه به حساسيت های 
بوجود آمده در حوزه مادحين و سخنرانان هيات گفتگويی با ايشان ترتيب داديم 
تا از نحوه گزينش اين اشخاص اطالعاتی را در اختيار خوانندگان ماهنامه هيات 
قرار دهيم و با توجه به سمت ايشان در اين ماهنامه سياستهای ماهنامه را از زبان 

ايشان جويا شديم که می توانيد مشروح اين گفتگو را در ادامه مالحظه فرماييد.



63

الم
 اس

ان
دگ

زمن
ت ر

هيأ
ی  

هب
مذ

ي - 
نگ

ره
ه ف

نام
ماه

نی
لثا

ع ا
ربي

ل و 
الو

ع ا
ربي

 ،1
05

ره 
ما

ش
93

ن 
هم

ی و ب
د

را در مســتمع نهادینه نماید، زیرا امروز 
مهم ترین مساله ای را که ما به آن نیاز داریم 
اســتحکام پایه های والیت پذیری مردم 
است چنانچه مردم محوریت والیت را در 
همه حوادث و موضوعات بپذیرند و قبول 
کنند هیچ گاه ما دستخوش توطئه های 
دشمن نخواهیم شد چون والیت همیشه 
در آن دیدگاه مرتفع و باال نشسته و خطرها 
و آســیب ها را نســبت به جامعه و امت 
اسالمی رصد می کند و هشدار می دهد و 
راه های صالح و فساد را به مردم می گوید 
مردم اگر این روح انقیاد و اتصال و تبعیت 
را در وجودشان داشته باشند همه بر گرد 
رهبری و والیت جمع می شوند و در مقابل 
دشــمن و توطئه های آن ها می ایستند 
بنابراین این یک اصل و مالک بسیار مهم 
در هیات رزمندگان اسالم مالک است که 
ســخنرانی در هیات نباید فقط به صرف 
یک دعا برای والیت تمام بشود بلکه باید 
در هیات ها ریشه های اعتقادی، حدیثی و 
روایی والیت فقیه و والیت پذیری مردم 
بیان بشــود که مردم از عمق دل و جان 
والیت را قبول کنند و برایشــان از دین 
تفکیک ناپذیر باشد، دین و دین داری به 
معنای والیت پذیری و والیت پذیری هم 
مساوی با دین داری باشد نکته سوم این 
که برای سخنران های هیات همراهی از 
نظر اعتقادی و آرمانی با دیدگاه های والیت 
مهم است در همه ابعاد و در همه زمینه ها، 
چه در زمینه مسائل داخلی و چه در زمینه 
مسائل خارجی، چه راجع به موضوعات 
سیاسی و چه راجع به موضوعات اقتصادی 
و مسائل فرهنگی، زیرا اگر خدای نخواسته 
سخنران زاویه داشته چه بسا ناخواسته 
در تبین مسائل دینی، تاریخی و اخالقی 
تحلیلی که ارائه میدهد ممکن است فکر 

غلطی را به مستمع القا نماید.
 بنابرایــن بایــد خط مشــی گوینده ی 
هیات همراه با مقام معظم رهبری باشد 

و آنــرا اصل بدانــد و محور قــرار دهد و 
آخر االمر مســاله دیگری که باید مورد 
توجه ســخنرانان هیات قــرار بگیرد آن 
تبیین اندیشه سالم و فکر اصیل اسالمی 
و اســالم ناب مطابق با آن چــه که امام 
رضوان اهلل تعالی علیه فرمودند اســالم 
ناب محمــدی)ص( و نقطــه مقابل آن 
اســالم آمریکایی، این دو نوع اســالم را 
با شــاخصه هایش برای مردم بیان کند 
که اســالم ناب چه اسالمیست و اسالم 
آمریکایی چه اســالمی است، دشمن در 
جنگ نرم علنی مبــارزه نمی کند بلکه 
درصدد استحاله مسائل دینی و فکر دینی 
اســت و می خواهد یک چیز بدلی و بی 
خاصیت درست و جایگزین کند. سخنران 
ما همیشــه باید با مخاطبش به آن گونه 
سخن بگوید که راه صحیح و نجات اصیل 
را به آن ها نشان بدهد و هشدار بدهد که 
گرد اســالم آمریکایی نروند و همیشه به 

سمت آن اسالم ناب حرکت کنند.
اما مــداح. مداح هم به عالوه آن شــرایط 
عمومی که ما بیان کردیم شــرایط ویژه 
ای نیز باید داشته باشــد. یک مداح باید 
یک انسان ارزشی باشد، حزب اللهی باشد، 
بسیجی باشد، والیی باشد، متدین باشد، 
مومن باشد، مخلص باشــد دارای هوای 

نفس و نفس پرستی و تکبر نباشد. مداحی 
که در هیات پشــت تریبون قرار می گیرد 
باید مواظب باشد که غذای سالم به خورد 
مردم بدهد اثرگذاریش کم نیست به قول 
مقام معظم رهبری در یکی از فرمایشاتشان 
فرمودند بعضی اوقات یک بیت شعر کاری 
می کند با مستمع که چندین سخنران و 
سخنرانی نمی کند بنابراین مداح را ما نباید 
دست کم بگیریم در صحنه تاثیرگذاری 
روی فرهنــگ مردم و فکر مــردم، نباید 
از مداحانی که صرفــاً دارای صوت خوش 
باشــند در هیات اســتفاده کرد بلکه این 
مداح باید مایه دینی و فرهنگی داشــته 
باشد. شــعر محتوادار و بی محتوا را از هم 
تشخیص بدهند باید بداند که این شعر کجا 
را نشانه گرفته و به کجا ختم می شود شیب 
و نهایتا انتهای این شعر باید یک تاثیرگذاری 
معنوی و یک تاثیرگــذاری فکری و یک 
تحول درونی در مخاطب به وجود بیاورد نه 
اینکه فقط اشک و گریه بگیرد. بنابراین ما 
مداح را هم منشا تحول مستمعان می دانیم 
چون منشا تحول می دانیم بنابراین مداح 
هیات باید روشی را انتخاب کند و شیوه ای 
را برگزیند که بتواند این تغییر و تحول را در 
مخاطب به وجود بیاورد، مثال بحث اخالق 
همان طور که مقام معظم رهبری فرموند 
مداحان قدیم اول چند بیت شعر راجع به 
یک موضوع اخالقی می خواندند بعد وارد 
مدح و یا روضه ائمه می شدند و یا موقعی که 
مداح شعری را در توصیف ائمه می خواند و 
مبارزات آنان را بیان می کند باید به گونه ای 
مردم را به حــوادث زمــان جهت بدهد 
ظلم های زمانه، فتنه های زمانه، توطئه های 
دشمن علیه مردم را با زبان شعر بازگو نماید 
و ارتباط ایجاد کند بین ظلم به امام معصوم 
و ظلم به ولی فقیه، تبعیت از امام معصوم 
و تبعیت از ولی فقیه، شــعرهای به روز را 
وصل کند به شعرهای مربوط به ائمه، این 
هم در مداحی یک موضوع مهم است مقام 

سخنران 
هيات بايد 

مساله واليت و روحيه 
واليت پذيری را در مستمع 
نهادينه نمايد، زيرا امروز 

مهم ترين مساله ای را که ما 
به آن نياز داريم استحکام 

پايه های واليت پذيری 
مردم است
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معظم رهبری ایــن موضوع را هم بارها به 
مداحان متذکر شدند. غفلت نکنند و افکار 
را به سمت وسویی ببرند که مردم را نسبت 
به حوادث زمان آشنا کند و جهت بدهد. 
موضوع دیگری که برای مداحان مهم است 
در هیات رزمندگان اســالم، برخورداری 
مداح از فکر سالم سیاسی بدون وابستگی 
به دسته بندی و مسائل تحزب و گروه گرایی 
است، ضمن این که برایمان شاخص والیت 
است ولی نباید مداح در برنامه های مداحی 
حزب خاصی را، گــروه خاصی را، جریان 
خاصی را مورد تعرض قرار بدهد و ما پیوسته 
از این موضوع مداحانمان را برحذر داشته 
ایم. البته اگر جریانی مقابل والیت و مردم 
باشــد هیات وظیفه خودش می داند که 
آن را افشــا کند، کسی بخواهد توطئه ای 
را ضد مردم و والیت انجام دهد، سخنران 
هیات، مداح، مجموعــه هیات به صحنه 
خواهد آمد و بــا این جریان مقابله خواهد 
کرد، اما تا آن جایی که موضوعات مربوط به 
اختالف سالیق و آرا هست و برداشت های 
متعدد است و جناح های سیاسی که همه 
در خط والیت هســتند و رقیب می شوند 
این را به صالح نمی دانیم که هیات را خرج 
این جریانات و موضوعات سیاسی کنیم و 
صالح نمی دانیم که سخنرانمان و مداحمان 
وارد عرصه تحزب و گروه گرایی شــوند و 
در انتخابات  تبلیغ کننــد از نامزد خاصی 
و در دســته بندی های سیاسی بخواهند 
تابلو بشوند برای یک جریان و باند خاص 
سیاسی، این ها نکات عمده و مهمی بود که 

مورد توجه است. 

  مداحی و سخنرانی که تاييد 
شــد اگر خدای نکرده دچار آفتی 
بشــود يا لغزشی داشــته باشد يا 
رفتاری را بــروز دهد که مالك ها را 
از دست بدهد رفتار هيات با ايشان 

چگونه است؟ 

بستگی به نوع خطا و آثارش دارد. زمانی 
هست که خطا، خطای شخصی و فردی 
است انسان باالخره اشتباه می کند مداح 
و سخنران هم انسان هستند ممکن است 
خطایی از ایشــان ســر بزند. اگر خطای 
شخصی باشد تبعا ارشاد و تذکر یک اصل 
است در شریعت ما و دین ما. از این شیوه 
استفاده می کنیم. اما زمانی هست که یک 
گناه بزرگی است گناه نابخشودنی است 
یا گناه آثار زیان بــار اجتماعی دارد مداح 
و یا سخنران خدای ناخواسته از یک فکر 
انحرافی و جریان انحرافی حمایت کرده 
و یا در یک مجلسی که نباید شرکت کند 
شرکت کرده و یا علمی را که نباید بلند کند 
بلند کرده یا زیر علــم مقابل والیت رفته 
است. تبعا و قهرا در استفاده از آنها در هیات 

تجدید نظر می کنیم.

   مســتحضريد که دو تن از 
سخنرانان هيات به عنوان خطيب 
نماز جمعه تهران و برخی از آنان در 
مراکز استان و شهرستان ها به امامت 
نماز جمعه رسيده اند، آيا هيات در 

معرفی آنان برنامه ای داشته است ؟
اوال این نیست که هیات سخنران تحویل 
نماز جمعه داده باشد همه این ها را حوزه 

علمیه تربیت کرده است این ها از براکات 
حوزه علمیه اســت و نفس گرم علمای 
بزرگ، اســاتید بــزرگ و مراجع بزرگ 
از گذشــته و حال و معاصر است. این ها 
هســتند که عالم را، خطیب را، سخنران 
را تربیت کردند و رشد دادند هیات زمینه 
را فراهم می کند شرایط ابتدایی را ایجاد 
می کند، موانــع را بر مــی دارد واال این 
قابلیت ها در خود انســان ها وجود دارد و 
این انســان ها این قابلیت ها را فی نفسه 
به دســت نیاوردند جز در پرتو تزکیه و 
تعلیم و تربیت صحیحی که توسط اساتید 
بزرگ و نفس  های قدسی حوزه در ایشان 
دمیده شده. ما باید تالش کنیم این گونه 
توانمندی ها را به منصه ظهور برســانیم. 
کار هیات این است که برود استعدادها و 
توانمندی هایی را که در حوزه علمیه وجود 
دارد شناسایی کند این ها را به منصه ظهور 
در بیاورد فرصت بدهد زمینه ایجاد بکند و 
این ها بارور بشوند و این استعدادها شکوفا 

بشوند. بله ما برنامه هایی در هیات داریم.

  مدتی است مسئله برگزاری 
مجالس متعدد باعث بروز اختالفاتی 
شــده، مقام معظم رهبری نيز در 
سال 70 در ديدار با مسئولين صدا 
و سيما متذکر شدند که روضه خوانی 
و سينه زنی راه انداختن، مخصوص 
امام حسين)ع( است، با اين احوال 

نظر شما چيست؟
همه امامان ما مظلوم و مقتول بودند امام 
صادق)ع( ما منا إال مسموٌم أو مقتول، ما 
ائمه یا مقتول و یا مسموم شدیم. هیچ کدام 
از امامان ما به مرگ طبیعی از دنیا نرفتند 
و همه هم توسط ظالمین به قتل رسیدند 
یا در زندان زیر شــکنجه شهید شدند یا 
توسط عوامل نفاق ترور شدند یا مسموم 
یا در میدان جنگ شــهید شدند و هیچ 
کدام به مرگ طبیعی از دنیا نرفتند و همه 

اين 
نيست که 

هيات سخنران 
تحويل نماز جمعه داده باشد همه 
اين ها را حوزه علميه تربيت کرده 
است اين ها از براکات حوزه علميه 
است و نفس گرم علمای بزرگ، 
اساتيد بزرگ و مراجع بزرگ 

از گذشته و حال و 
معاصر است
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امامان ما هم در فشار و تنگنای ظالمین 
زمان بودند و همه مظلوم بودند بنابراین 
برهمه باید گریست و مجلس عزا برای همه 
امام ها باید به پا بشود اما در میان همه این 
مجالس یک عزاداری هست که شاخص 
اســت و علمش بلندتر اســت و محوری 
است و آن عزای امام حسین)ع( و علم امام 
حسین)ع( است، خود امامان هم در این 
مقام به همین گونه بودند که باید عزا و علم 
امام حســین)ع( و پرچم امام حسین)ع( 
یک عزای بزرگ تر و یک پرچم برافراشته تر 
باید باشد. همه  امامان عزاداری برای امام 
حسین)ع( داشتند، گریه برای امام حسین 
داشــتند. همه  ســفارش کردند به اقامه 
مجلس امام حسین)ع( و شاخص بودن و 
بزرگ تر بودن مجلس عزای امام حسین)ع( 
یک مساله ای است که در لسان و کالم ائمه 
فراوان گفته شده »إنَّ لَِقْتِل الُْحَسْیِن َحَراَرٌة 
فِي ُقُلوِب الُْمْؤِمِنیَن لَْن تَْبُرَد أَبَداً«  و باز می 
فرمایند: »ان مصیبة الحسین علیه السالم 
هی اعظم المصائب« بزرگ ترین مصیبت 
مصیبت آقا امام حسین)ع( و یا آن حدیث 
امام رضا)ع( که می فرماید: برای حسین 
گریه کنید چون حسین را هم مثل قوچ 
ذبح کردند و ایــن برتری بودن عزای امام 
حسین)ع( به عنوان یک جریان نمادین 
همیشه باید خودش را نشان بدهد و نباید 
چیز دیگری را در مقابل این قرار بدهیم که 
آن را به حاشیه ببرد و آن را کوچک کند و 

برای آن رقیب بشود.
مســاله ای هم کــه در کالم مقام معظم 
رهبری هست این است ما نباید مجالس 
دیگر و عزاهای دیگر هم شــان و هم وزن 
مجلس امام حسین قرار بدیم مجلس امام 
حسین یک چیزی است خاص خودش 
ویژه خــودش و دهه محــرم خاص امام 
حسین است ما این دهه محرم را که خاص 
برای امام حسین است با آن شیوه بیرون 
می آییم با پاهای برهنه و به ســر و سینه 

می زنیم و عزاداری می کنیم علم و کتل 
بلند می کنیم. این مخصوص امام حسین 
است، نمی گویند برای ائمه دیگر عزاداری 
نکنید اما ویژگی هایی که در امام حسین 
هست خاص امام حســین است است و 
ظالمین زمان هم همیشــه کوشیده اند 
که ایــن جریان مجلس امام حســین را 
کم رنگ کنند با چیزهایی که بدلی هست 
بعضا آن چیزهای بدلی هم ممکن است 
مقدس باشــد نمی گویم نامقدس باشد 
ائمه خواستند همیشه مجلس امام حسین 
در آن افق باال باشــد در آن وضعیت بلند 
و مرتفع باشــد و حرف هایی که االن در 
جامعه ما مطرح می شــود و نقدهایی که 
هســت راجع به عزاداری هــای دیگر و 

دعایای دیگر ناظر به این جهت است.

  سياست های ماهنامه و خط 
فکری ماهنامــه را به عنوان رئيس 
شورای سياســتگذاری ماهنامه 

توضيح بدهيد.
اوال ما چرا ماهنامه را در هیات راه انداختیم. 
ما فکر کردیم با یــک مجموعه هایی در 

هیات روبرو هستیم که باید غذای سالم و 
فکر سالم داده شود. اول سخنران ها، دوم 
مداح ها ســوم مدیران و دست اندرکاران 
هیات ها، باید یک زبان گویا داشته باشیم 
باید خبرهایمان را به هیات هایمان برسانیم 
خبرهای فرهنگــی را. تجاربمان را. باید 
موضوعات سیاسی الزم عصر را در اختیار 
ســخنرانان و مداحانمان بگذاریم. آشنا 
باشند با مسائل زمان زیرا  »العالم بزمانه ال 
تهجم علیه اللوابس« اگر حوادث را بدانند 
هیچ گاه خطا نمی کنند، به مسائل روز عالم 
باشند مســائل برایشان مشتبه نمی شود 
سخنرانی که همه مسائل سیاسی را بداند 
مسائل روز را بداند هیچ گاه خطا نمی کنند 
و خوب مرشدی خواهد بود و پرورش مداح 
برای هیات ها مدنظر ماســت که آن ها را 
رشد علمی بدهیم آن ها را رشد اطالعاتی 
بدهیم آن ها را از نظر فکر و اندیشه پرورش 
بدهیم و به نظرمان رســید با انتشار یک 
نشریه ماهانه می توانیم این نیازهارا برطرف 
کنیم و این خال را ازبیــن ببریم و به این 
وسیله زمینه رشد و جهت گیری و هدایت 

را ایجاد کنیم.
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از جلسه ای که تشکیل شده است تشکر 
می کنم، شنیدم جلسه اول خوب و قابل 
استفاده بوده است، این جلسه را تنظیم 
کردیم که خدمتتان مشرف شویم. من 
قبل از این که بخواهم نشــریه و سایت 
هیات را معرفی کنم می خواستم نسبت به 
اهمیت هیات و هیات داری و بُعد رسانه ای 
هیاتی کمی صحبت کنم. من بخشی از 
عرایضی که می گویم نظر شخص خودم 
است و ربطی به هیات رزمندگان اسالم 
ندارد لذا این را به عنوان فردی کارشناس 
رسانه و هیات که حداقل به طور قطع بعد 
از انقالب در هیات و هیات داری فعالیت 
کرده اســت عرض می کنم و با این نگاه 

سعی کردم همیشــه هیات هایی را هم 
که خودم برگزار می کنم به سمتی ببرم 
که استفاده  هرچه بهتر از ظرفیت هیات 
برای جذب مخاطب و انتقال پیام صورت 
پذیرد، اگر هیات را یک رســانه ببینیم 
که قطعا همین گونه هســت قاعدتا در 
انتقال پیام به مخاطب شــاید بهترین 
کارکرد را می تواند داشــته باشد، حاال 
شــما نقش هیات را در پیروزی انقالب 
اسالمی ببینید که از هیات های موتلفه 
اســالمی که جمع هیات هــا بودند و به 
نوعی پیشــانی انقالب در درســت این 
عزیزان بود و حتی جامعه روحانیت مبازر 
تهران و بعضی از شهرها بعدها در راستای 

ســازماندهی ای که هیات های موتلفه و 
مرحوم آقای عســگراوالدی انجام داده 
بودند حرکت کردنــد هر چند آن ها زیر 
سایه روحانیت بودند و روحانیت را که در 
رأسشان حضرت امام)ره( بود به عنوان 
مرجع تقلید پذیرفتــه بودند و گوش به 
فرمان بودند ولی به لحاظ تشــکیالتی 
آن ها توانسته بودند این سازمان را ایجاد 
کننــد و از ســازماندهی راه پیمایی ها و 
حفاظــت از اماکن و جاهایــی که الزم 
بود بعــد از پیروزی انقــالب یا در حین 
پیروزی انقالب این تشکل و سازماندهی 

را داشتند.
 نقش هیات ها در دوران دفاع مقدس بر 

هیات رسانه است
معاون فرهنگی هیات رزمندگان اسالم در جمع مسئوالن رسانه ای هیئات مذهبی مطرح کرد:
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هیچ کس پوشیده نیست، در اعزام نیرو 
که در همین مســاجد بچه های هیاتی 
می آمدند بــرای ســازماندهی و انجام 
کارها، بچه های بسیج هم عمدتا همین 
بچه  های هیات بودنــد همین االن هم 
همین گونه است. عمدتاً بچه های هیاتی 
جذب بسیج می شوند یا بالعکس بچه های 
بســیج  می روند جذب هیات می شوند. 
دو طرفه اســت. نقش هیات ها در دفاع 
از انقالب هم برکســی پوشیده نیست. 
حرکت 9 دی حرکتــی بود که هیات ها 
سازمان دهی کردند و اگر هیات ها نبودند 
این چنین حرکتی شکل نمی گرفت و در 
فرآیند شروع این حرکت، ادامه و پای آن 
کار بچه های هیات ها بودند. جلساتش را 
همین بچه های هیاتی و همین مداحان 
شاخص  )خصوصا در تهران( شکل دادند، 
می خواهم بگویم این اهمیت نقش هیات 
است. حاال ما ها که به عنوان رسانه هیاتی 
باید کار کنیم قاعدتا باید بتوانیم این ها را 
به شایستگی به مخاطب منتقل بکنیم و 
حفظ بکنیم یعنی نگذاریم که این کارکرد 
تاثیر خودش را از دست بدهد همان طور 
که مقام معظم رهبری در دیدار با شورای 
مرکزی هیات رزمندگان اسالم فرمودند 
ما هیات سکوالر نداریم هیاتی که بخواهد 
فقط حسین حســین بگوید این هیات 
نیست! هیات بایستی کارکرد های خاص 

خودش را داشته باشد.
نقش دیگر هیات نقش هنری آن است 
در هیات منبر هنر اســت، شعرش هنر 
است، مداحی اش هنر است، سه کارکرد 
اصلی هنری در هیات جمع شده است. 
این بخشی اســت که همه ما به آن الزام 
داریم، از فرمایشات مقام معظم رهبری 
به صراحت و بعضا اســتنتاجی می شود 
این را فهمیــد که هیــات و هیاتداری 
یک کار هنرمندانه است، لذا جنبه های 
هنری آن را بایستی تقویت کرد ما باید 

در هیات تالش کنیم که نقش هیات را 
در جنبه های هنریش افزایش بدهیم و 
این جا محتوا حرف اول را می زند یعنی 
ما باید سخنرانمان را از کسانی انتخاب 
بکنیم کــه زمانی که بــاالی منبر قرار 
گرفت احساس بکند 500 نفر، 100 نفر، 
5000 نفر آدم نشسته اند و سخنران نیم 
ساعت- ســه ربع می خواهند صحبت 
کنند ضربدر این تعداد مستمع باید بکند 
که چند نفر ســاعت دارد وقت از مردم 
می گیرد و قاعدتا بایســتی حرفی برند 
که مستمع احســاس رضایت بکند. لذا 
انتخاب سخنران بســیار اهمیت دارد و 
محتوایی که سخنران منتقل می کند باید 

حتما برای مستمع قابل استفاده باشد. 

هنر بعدی شعر اســت، شعر اساس کار 
مداح است، بنده اذعان دارم که ُکمیت 
هیات ها در ایــن وادی می لنگد، ما همه 
تالشــمان را کردیم که بتوانیم شعرها و 
اشعاری را تولید بکنیم که شاخص هایی 
که مقام معظم رهبری بر آن تاکید دارند 
در اشعار گنجانده شود به جرات می توانم 
بگویم شاید 5 تا 10 درصد موفق بودیم؟! 
می رویم سراغ شاعر می بینیم که وقتی 
می خواهد از فضیلت های ائمه اطهار)ع( 

شعر بگوید می رود در وادی خال و چشم 
و ابرو و آن جایی که بخواهد از شجاعت 
ائمه را نقل بکند سینه ســتبر و بازوی 
برجســته را بیش تر طرح می کند. ولی 
مقام معظم رهبری می فرمایند که تمام 
ائمه ما چرا به شــهادت رسیدند علتش 
این است که با ظلم مخالف بودند دنبال 
برپایی عدالت بودنــد فضیلت های ائمه 
اطهار)ع( باید در اشعار تجلی پیدا کند 
و شاعر باید این ها را بســراید و مداح ما 
در ذکر مصیبت از ظلم هایی که به ائمه 
اطهار )ع( باید در اشــعارش تجلی پیدا 
نماید و شاعر باید این ها را بسراید و مداح 
از این فضایل بگوید، حاال این به این معنا 
نیست که ما در ذکر مصیبت از ظلم هایی 
که و ســتم هایی که به ائمه اطهار رفته 
بگوییم یا رنج ها و مصیبت هایی که این ها 
کشیدند گفته بشــود ولی چرا سرتاپای 
یک شعر و یا مدح بایستی این باشد که 
ائمه اطهــار)ع( آدم های ضعیف، خیلی 
عذر می خواهم بدبخــت، بیچاره و کار 
نابلد بودند. یعنی در اشعار بعضا می بینید، 
در برخی روضه ها هم، به هر حال برخی 
مداحان و بعضی از آقایان ســخنران در 
کالمشان از این الفاظ استفاده می کنند. 
در رسانه این مطالبات را بایستی مرتب 
درخواست بکنیم تا شاعر ما، سخنران ما 
و مداح ما این مطالبه را مطالبه عمومی 
بداند. یعنی این طور نباشد که چندین 
رسانه وزین اینجا جمع بشوند و با یکدیگر 
صحبت بکنیم بعد در جمع بندیمان این 
مطالبه ی واقعی مقام معظم رهبری و امام 
راحل)ره( را به شایستگی نتوانیم از شعرا، 
از سخنرانانمان و از مداحانمان بخواهیم. 
آن قدر باید تکرار بشود تا نهادینه بشود. 
چرا مقام معظم رهبری در مدت 25-  26 
سالی که از زعامتشان می گذرد در تمام 
دیدارهایشــان حتی در دوران ریاست 
جمهوریشان در دیدارهایی که با مداحان 

شعر 
اساس کار 

مداح است، بنده 
اذعان دارم که ُکميت هيات ها 
در اين وادی می لنگد، ما همه 
تالشمان را کرديم که بتوانيم 

شعرها و اشعاری را توليد بکنيم 
که شاخص هايی که مقام معظم 

رهبری بر آن تاکيد 
دارند
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داشتند بدون استثناء - همه این ها آنالیز 
شده در سایت هیات قرار داده شده است 
- می فرمایند ما همیشــه در همه جا در 
حال تکرار این مسائل هستیم چرا گوش 
نمی دهید؟! خوب این دغدغه مقام معظم 
رهبری اگر توسط ما که رسانه ی هیاتی 
هستیم به شایستگی مطالبه نشود قاعدتا 
بالیی سر هیات ها می آید که دار و دسته 

انگلیسی ها راه انداخته اند. 
می گویند برویــد هیــات راه بیندازید 
از سیاســت حرف نزنید از شهدا حرف 
نزنید هر چی هم پول بخواهید به شــما 
می دهیــم. خــوب حکایت آن ســفیر 
انگلیس بود که گفــت این موذن باالی 
مأذنــه چه می گوید؟ گفتند: شــهادت 
می دهد خدا یکیســت و ... گفت: کاری 
به سیاست ما که ندارد؟ گفت: نه ندارد 
گفت: بگذارید هر چه می خواهد بگوید 

بگذار حنجره اش پاره شود! قاعدتا هیات 
کارکردش ایــن نخواهد بود. آنجایی که 
دشــمن از هیات ها می ترسد و برایشان 
برنامه دارد - همه شــما هــم می دانید 
برایش برنامــه دارد - مربوط به کارکرد 
سیاسی و اجتماعی هیات هاست. ما این 
را باید تقویت بکنیم. به عنوان یک مطالبه 
که مطالبه مقام معظم رهبریســت باید 
آن قدر تکرار نماییم تا شــاعر ما بپذیرد 
که فضیلت های ائمه)ع( خال و چشم و 
ابرو و گیسو نیســت. این درد را واقعا ما 
باید به کجا ببریم؟ این ضعف ماست به 

عنوان رسانه. 
ما در هیات کار سنتی مان شده است منبر 
و مدح. خوب عرض کردم هر سه هم هنر 
است و بایستی این را ترویج بکنیم ولی ما 
نبایستی تنها بسنده به این کارکرد بکنیم 
تالشمان را بایستی بکنیم. مثال بزنم مثال 

در دوران انقــالب و دوران دفاع مقدس 
برای مســجد یک ســری کارکردهای 
خاص تعریف شده بود. مثل اقامه نماز و 
بعضی از کارهای دیگر که جنبه فرهنگی 
داشــت ولــی االن می بینید مســاجد 
خیلی از کارکردهای دیگــر هم دارند. 
هیات ها می توانند کارکردهایی را فراتر 
از کارکردهای خودشــان داشته باشند. 
ما چرا در هیات هایمان جنبه های هنری 
و هنرمندانــه غیر از کار شــعر، مداحی 
و سخنرانی  را نداشــته باشیم؟ مثال در 
زمینه ســرود چرا کار نکنیم؟ در زمینه 
امور خیریه. ببینیــد االن NGO های 
خیریه ای که تشــکیل شده اطالعاتش 
هم منتشر شده منعی هم نیست. برخی 
از این NGO های خیریه  نقش اساسی را 

در سازماندهی فتنه 88 داشتند. 
پول به ایشــان داده می شــود کمک به 
ایشان شده اســت و این ها به یک نوعی 
که در سراسر کشــور پخش شده اند که 
من به دوســتان اوقاف هم گفتم. گفتم 
شما اسم خودتان را اوقاف و امور خیریه 
گذاشته اید تنها چیزی که کاری ندارید 
امور خیریه اســت. خودتان در شهرها 
و جاهــای دیگر رصد بکنید. ســازمان 
اوقاف وقتی می خواهد کارکرد خودش را 
توضیح بدهد و کارهایی را که انجام داده 
است بگوید جای فعالیت ها و برنامه های 
امور خیریه خالیست. امور خیریه تعریف 
عمومی دارد. خیلــی از کارها را ممکن 
اســت اوقاف انجام بدهد مانند مسجد 
سازی یا ... کار خیر باشد  ولی امور خیریه 
به معنی دستگیری از نیازمندان، کمک 
به کســانی که به هر دری زده اند و به در 
بســته خورده اند هیات را ملجا و ماوای 
خودشان بدانند که بتوانند کمکی بگیرند 
االن در مساجد بخش هایی در حال انجام 
این کار هستند ولی هیات ما می توانند در 
این زمینه نقش اساسی داشته باشند و به 
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این کار کمک کند، افراد خیر هم حاضر 
هستند و به شما اعتماد می کنند مردم 
و افراد متدین و مطــّول که می خواهند  
سرمایه گذاری بکنند و خیرات و مبراتی 
داشته باشــند قاعدتا به هیات و مسجد 
بیش تر اعتماد دارند تا این که به برخی 
NGO های  آن چنانی که افراد با ظاهری 
غیر دینی نشسته اند. معموال هم افرادی 
که دستشــان در کار خیر اســت افراد 
متدین هستند کم تر افرادی که به دنیا و 
مال دنیا چسبیده اند و بعضا دنبال به روز 
کردن ماشین و دکوراسیون خانه اشان 
هستند در کار خیر دست دارند. عمدتا 
هم افراد متدین و دین دار هستند که کار 
خیر انجام می دهند. این جنبه خیریه را 
می توان در هیات توسعه و گسترش داد و 
بخش هایی هم که می تواند هیات در آن 
نقش داشته باشــد در جنبه های هنری 
کارهای مربوط بــه هنر تولید فیلم های 
کوتاه و مســتند را می توان نام برد تأثیر 
ســاخت و پخش کلیپ ســه دقیقه ای 
بعضاً از یک مراسم بیشتر است و این ها 
را شما می توانید ســازمان دهی بکنید، 
آموزش بدهید و تولید بکنید این را من به 
عنوان یک تهیه کننده سینما خدمتتان 
عرض می کنم، لذا ما در کنار کارکردهای 
هیاتی به صورت سنتی می توانیم کارهای 
هنرمندانه و خیرخواهانه را انجام بدهیم. 
من خاطره ای را تعریــف بکنم از آقای 
نجــات مســئول هیــات رزمنــدگان 
اســالم می گفت: من خدمــت مرحوم 
آقای بهاء الدینی رســیده بودم. گفتم: 
آقا بفرمایید که بهترین ذکر چیســت؟ 
فرمودند: بسم اهلل الرحمن الرحیم. گفتم: 
آقا بهترین دعا کدام اســت؟ فرمودند: 
اللهم صل علی محمد و آل محمد. گفتم: 
بهترین کار خیر چیست؟ فرمودند: رفع 
گرفتاری از مشــکالت مردم. هیات ها 
اگــر بتوانند واقعا این رفــع گرفتاری از 

مشکالت مردم را به عنوان یک کارکرد 
خوب داشــته باشــند یک اثربخشــی 
خوب خواهد داشــت. الحمــداهلل آقای 
مداحی مدیر هیات رزمندگان اســالم، 
خیریه ســیدالکریم در شهرری را ایجاد 
کرده اند و بحمــداهلل جمعیت کثیری را 
دارند پشــتیبانی می کند. خانواده های 
بی سرپرست، بی بضاعت را و در این جنبه 
به هر حال کارهای خوبی را انجام داده اند. 
ما به عنوان رســانه اگر بتوانیم این ها را 
خوب مطالبه بکنیم خوب نهادینه کنیم 
کارکردهای هیات بیش از این چیزهایی 
که االن وجــود دارد خواهد بود فقط به 

برگزاری مراســم  عزاداری، جشن ها و 
اعیاد بسنده نکنیم، در کنار آن محتوای 
خوب و هنرمندانه و مطالبات مقام معظم 
رهبری را در رسانه هایمان منعکس کنیم 
و همین طور بتوانیم ان شــاهلل کارهای 
هنرمندانــه و خیرخواهانه را توســعه و 

گسترش بدهیم. 
دوســتان به تعبیر مقام معظم رهبری 
جنگ تمام نشــده امام هم این نکته را 
فرمودنــد بعد از خاتمــه جنگ گفتند 
جنگ تمام نشده است، جنگ االن جنگ 
فرهنگی است باید ابزارهای متناسب با 
خودش را داشــته باشیم حوزه فرهنگ 
سنگر فتح نشــده نظام اســت، قاعدتا 
آن جایی که دشمن تصرف کرده بایستی 
آن جــا را تخریب بکنیــم و خودمان در 
آن جا سنگری متناسب با سطح دینی و 
فرهنگی خودمان ایجاد بکنیم علت این 
که وزارت ارشاد ما نتوانسته است ارشاد 
اسالمی بشود همین است. فونداسیون 
ارشاد ما را دستگاه پهلوی و فرح پهلوی 
ریخته اســت و دیوارهایش را هم آقای 
مهاجرانی گذاشــته اند، خیلــی ما هنر 
کرده ایم یک دیــوار را خراب می کنیم و 
یک دیوار دیگری می ســازیم، این دیوار 
روی آن فونداسیونی چیده می شود که 
دســتگاه پهلوی آن را ساخته است این 
فونداسیون بایســتی خراب شود. یعنی 
ما باید این فونداسیون را خراب کنیم و 
فونداسیونی متناسب با نیاز فرهنگی را 
خودمان بسازیم. یا این که زمین دیگری 
بگیریم فونداسیون دیگری بسازیم. کاری 
که االن مشغول انجام آن هستیم. زمین 
پاک و طیب و طاهــر، البته این به زمان 
احتیاج دارد. از خدا استعانت می طلبیم 
که توفیق بدهد تا بتوانیم در این عرصه 
جنگ فرهنگی آن طــوری که وظیفه و 
تکلیفمان هست پشت سر والیت گوش 

به فرمان باشیم.

گفتم 
شما اسم 

خودتان را اوقاف و امور 
خيريه گذاشته ايد تنها 
چيزی که کاری نداريد 

امور خيريه است. خودتان 
در شهرها و جاهای ديگر 

رصد بکنيد

به  تعبير  
مقام معظم رهبری 

جنگ تمام نشده امام هم اين 
نکته را فرمودند بعد از خاتمه 

جنگ گفتند جنگ تمام نشده 
است، جنگ االن جنگ 

فرهنگی است بايد ابزار متناسب 
با خودش را داشته 

باشيم
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طبق حديثی از پيامبر مکرم اسالم، 
قرآن و اهل بيت ايشان عليهم السالم 
به عنوان »ثقلين« شناخته می شوند. 
از اين حديث کــه در منابع حديثی 
شيعه و سنی آمده است استفاده های 
گوناگونی می شــود که يکی از آنها 
جدايی ناپذيری اين دو يادگار پيامبر 

اکرم صلی اهلل عليه و آله و سلم است.
با اســتفاده از اين نکته، مسلمانان 
به خصوص شــيعيان بــه عنوان 
تقويت کننــدگان مکتب اهل بيت 
پيامبرعليهم السالم بايد توجه کنند 
که هر مجلســی که در آن تمسکی 
به قرآن کريم می شــود نبايد خالی 
از تمســک و توســل به اهل بيت 
عليهم السالم باشد و از سوی ديگر نيز 
هر محفل و مجلسی که در آن تمسکی 
به اهل بيت عليهم السالم داريم نبايد 

بی بهره و يا کم بهــره از قرآن کريم 
باشد؛ چرا که »االمام يهدی الی القرآن 

و القرآن يهدی الی االمام«.
اگر معتقد به اين باشــيم که برپايی 
مجلس عزا و يا شادی اهل بيت پيامبر 
اکرم عليهم الســالم با هدف زنده 
نگاه داشــتن نام و سيره عملی آنها 
صورت می گيرد و بدانيم که ســيره 
آنها نيز چيزی جزعمل به دستورات 
قرآن کريم نيست و اصوال خود آن 
ذوات مقدسه قرآن عينيت يافته و 
مجسم هستند؛ بديهی است که در 
محافل و مجالسمان به صورت توأمان 
به آنها بپردازيــم و در واقع مجلس 
زنده نگاه داشــتن نــام اهل البيت 
عليهم الســالم را مجلــس زنده 
نگاه داشتن قرآن کريم بدانيم و عمال 

نيز در اين جهت حرکت کنيم.

با توجه به اين مهم و همچنين روند 
رو به ضعف آشــنايی با  قرآن کريم 
در مجالســی که ما برای اهل بيت 
عليهم الســالم برپا می کنيم بر آن 
شديم تا نگاهی مجدد داشته باشيم 
به آنچه پيــش از اين در هيأت ها در 
خصوص آموزش و انس با قرآن کريم 
جاری بوده است و آنچه اکنون جريان 

دارد.
برای اين منظور با جناب آقای »حسين 
اخوان اقدم« يکی از معلمان و مدرسان 
پيشکســوت قرآن کريم و صاحب 
کرسی های متعدد در اين خصوص در 
شهر تهران گفت وگويی مفصل ترتيب 
داديم که در ادامه، بخش نخست آن را 

از نظر خواهيد گذراند.
زمانی که قرآن محور و اساس تمام 

جلسات دينی بود

حسین اخوان اقدم

قرآن در 
هیات باید 
محورباشد
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  در ابتدا به نظرم ميرســد که 
قبل از ورود به موضوع بايد کمی به 
تاريخچه فعاليت قرآنی درهيأت ها 
بپردازيم تا روشن شود که اين نوع از 
فعاليت دينی اصوال چه جايگاهی در 

بين هيأتی ها داشته و دارد.
بســم اهلل الرحمن الرحیــم اللهم انطقنی 

بالهدی و الهمنی التقوی 
تا جایی که خودم به خاطر دارم و دوستان 
قدیمی  و پا به سن گذاشته تر برایم تعریف 
کرده اند، در گذشته جلسات و هیأت هایی 
داشتیم که کامال قرآنی بودند یعنی فعالیت 
قرآنی در آنها نه تنها پررنگ بود بلکه مبنا 
و محور اصلی هیأت محســوب می شــد 
مثل جلســه قرآن مرحوم استاد موالیی، 
ســرهنگ بیگلری، آقای مسگرها، استاد 
مروت، مرحوم بیوک محمدی و برخی دیگر 
که شاید من اطالع نداشته باشم. اینها تعداد 
کمی جلسه سنتی قرآنی قبل از انقالب بود 
که شــاید تعداد آنها به اندازه انگشتان دو 
دست هم نمی شد. بعد از انقالب تعداد این 
جلسات خیلی رشد کرد و اکنون شبی در 
تهران صبح نمی شود مگر اینکه چندین و 

چند جلسه قرآن تشکیل شود.
اما هیأت ها بما هو هیأت یعنی جلساتی که 
هم رنگ و بوی قرآن و هم وعظ و سخنرانی 
و بعد هم توسل داشت اینها قبل از انقالب 
هم زیاد بود و هسته های اصلی مذهبی و 
دینی بین عموم مردم، جوانان و نوجوانان 
که بعدها کمک کردند به انقالب اسالمی 

و نهضت در همین هیأت ها شکل گرفت.

مشــتری های پروپا قرص قرآن در 
هيأت ها

 تا جایی که من خودم شرکت می کردم در 
این هیأت ها و تاریخچــه اش را هم از قبل 
داشتم یکی از طوالنی ترین و محوری ترین 
بخش های آنها جلسه قرآن بود؛ یعنی اینکه 
جلسه با یک معلم قرآن و به همین شکل 

دورچین شدن رحل ها و خواندن قرآن آغاز 
می شد و تا ســاعاتی با همیت شکل ادامه 
می یافت؛ جالب اینکه مشتری پروپا قرص 
خودش را هم داشــت تا جایی که وقتی 
این بخش از جلســه تمام می شد برخی 

می رفتند. 

مثال قبل از انقالب در محله ما واقع در 17 
شهریور جلسه ای بود به نام »جعفریون« 
که البته االن نمی دانم به چه شکل است 
اما آن موقع یک استاد قرآنی داشت به نام 
»حاج معمار« که پسرش بعد از انقالب 
در جلسه قرآن خود من شرکت می کرد 
و آنجا از پــدر بزرگوارش یاد می کردیم؛ 
یک کرســی قرآن شــیب داری جلوی 
این استاد که عینک قطوری هم داشت 
می گذاشتند، رحل های قرآن را دورچین 
می کردند افراد قرآن می خواندند و ایشان 
هم اشکاالتشان را می گرفت، نکته سنجی 
می کــرد و آنچه که بلد بود بــه آنها یاد 
می داد؛ در این هیأت بیش از یک ساعت 
قرآن خوانده می شــد و اگــر واعظ هم 
داشــتند حدود 20 دقیقه ســخنرانی 
می کرد به همین مقدار هم توسل می شد 
و اگر خیلی افراط می کردند تا نیم ساعت 

هم طول می کشید. 

  يعنی در واقع همين جلسات 
نوع دومی که وعظ و توســل هم در 
آنها بود نيز به نوعی قرآن محور بود 
و بيشتر وقت جلسه به اين موضوع 

می گذشت؟
بله؛ جلسات حول همین محور و قسمت 
نخست آن بسیار پررنگ در ارتباط با قرائت 
قرآن کریم بود، به همین دلیل آنهایی که 
قبل از انقــالب هیأتی بودند خیلی خوب 
قرآن می خواندند و من افــرادی را از آنها 
تجربه کردم و تســلط فوق العاده شان بر 
قرائت قرآن در ذهن من نقش بسته  است 
که االن هم وقتی به یادشان می افتم با خود 
می گویم آیا واقعا می شود آدم انقدر مسلط 
به خواندن صحیح و سریع قرآن کریم باشد؟ 
اما متأســفانه اکنون در این زمینه ضعف 
فراوانی در بین هیأتی ها داریم، چرا؟ چون 
آن انس و حشر و نشری را که باید با قرآن 
کریم ندارند و انقدر مسائل حاشیه ای در 
هیأت ها رشد پیدا کرده است که شما دیگر 
اثری از قرآن کریم جز یک کار تشریفاتی 
نمی بینید یعنی نــه هیأت های معروف و 
نه هیأت های محلی دیگر محورشان قرآن 
نیســت و به صورت جدی به  آن پرداخته 
نمی شــود؛ نهایت اینکه یک قاری ممتاز 
دعوت می کنند او قرآن می خواند و البته 
بقیه هم لذت می برند؛ چون باالخره افراد 
هیأتی مذهبی هستند قرآن و صدای زیبای 
قاری را دوست دارند؛ اما اصل جلسه چیز 
دیگری است که شامل سخنرانی و بعد هم 
آن شــور و حال، عزا و گریه و احیانا خنده 
و شــادی در جشن هاســت و صرفا به آن 

جنبه های هیجانی بسنده شده است.
در آن هیأت های قدیمی ضرورت ارتباط 
تنگاتنگ ظاهری و باطنی با کتاب دینیشان 
که قرآن باشد نهادینه شده بود و ما افرادی 
از آنها را از اقشار مختلف می شناسیم  که 
کاسب، مهندس و پزشــک بودند، عرق 
قرآنی داشــتند و برای تالوت قرآن به آن 

تا 
جايی که 

من خودم شرکت 
می کردم در اين هيأت ها و 
تاريخچه اش را هم از قبل 

داشتم يکی از طوالنی ترين 
و محوری ترين بخش های 

آنها جلسه 
قرآن بود
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هیأت ها می آمدند.
عالوه بر این اصوال وعاظ جلســات هم که 
علم محور بوده اند و االن هم هستند  محور 
اصلی کارشان قرآن کریم بود چون محور 
اصلی معارف ما بر پایه قرآن قرار گرفته و 
توصیه اصلی ائمه هدی علیهم السالم هم 
بر همین بوده اســت. روایت داریم از امام 
صادق علیه السالم که فرمودند: »هرچه که 
از ما می شنوید مبنای قرآنی آن را هم از ما 
بخواهید« و این خیلی جالب و قابل توجه 
است چرا که اگر واقعا امام سخنی را فرموده 
باشند و اســناد و سلسله روات آن صحیح 
باشد دیگر نیازی نیســت که ما به دنبال 
دالیل قرآنیش باشــیم اما امام خودشان 
می خواهند که ما داللت قرآنی موضوع را 

بدانیم.

نياز به مدتی طوالنــی برای اصالح 
ذائقه ای که تغيير کرد

به هر حال تغییرو تحول در این زمینه ها 
نیاز به برنامه ای بلند مدت دارد چرا که ذائقه 
مردم طی بیش از 30 سال بر اثر عملکرد 
برخی از هیأت هــا تغییر کرده و به همین 
میزان یا بیشتر زمان نیاز داریم تا بتوانیم 

این رویه را اصالح کنیم.
به نظر من مقام معظم رهبری مثل همیشه 
خوب تشــخیص داده اند و جهت گیری 
را مشــخص کرده اند حاال ماییم و نحوه 

عملکردمان برای آینده.

  به نظرم به منظور اصالح رويه ای 
که جنابعالی به  آن اشاره داشتيد ابتدا 
بايد با نگاهی آسيب شناسانه مشخص 
کنيم که چــرا قرآنی که در زمانی نه 
چندان دور محور اصلی هيأت ها بود 

تبديل به موضوعی تشريفاتی شد؟
هدفی که در ظاهر و مقدمه ای جذاب 

از قرآن محدود شد
ببینید؛ شــاید یکی از دالیل این باشد که 

برخی از موضوعات جذابیت خاصی دارد و 
هیأت ها برای اینکه به تعداد مخاطبان خود 
بیفزایند به سمت استفاده از آن جذابیت ها 
می روند و به تدریج اینگونه مسائل روز به روز 
پررنگ تر می شود و به طبع آن، بخش دیگر 
هیأت که جلسه قرآن کریم باشد کم رنگ  و 

کم رنگ تر می شود.
این افــزودن بر تعداد مخاطبان ســبب 
شــده که هیأتی ها به جای پافشــاری بر 
مسائل اساسی و ریشه دار در استفاد از آن 
جذابیت ها زود تحت تأثیر قرار بگیرند و به 
جای تشکیل یک جلسه سنتی مثل سابق 

به این نتیجه می رسند که قاری ممتازی 
دعوت کنند که مــردم از تالوت آن لذت 
ببرند و بیشــتر جذب هیأت شوند اما این 
ریشه دار نیست چون وظیفه ما نسبت به 
قرآن کریم فقط ایجاد رغبت نیست بلکه 

پس آن، آموزش افراد مهم است.
آنچه در لسان روایات داریم این است که 
ایجاد احساس و رغبت باید زمینه ای برای 
آموزش باشد و سبب حرکتی شود که آن 
فرهنگ را نهادینه کند. اینکه تلنگری به 
ما بخورد مثل یک تالوت زیبا آیا ســبب 
پیشرفت در ارتباط با قرآن کریم می شود 
و انس ما را با کتاب خدا بیشــتر می کند؟ 

یا اینکه اگر بعد از ایــن قرائت زیبا، قرآن 
در بین افراد توزیع شــود و از جمع حاضر 
بخواهیم همراه استادی یک صفحه قرآن 
کریم را جمع خوانی کنند بعد هم یکی از 
آیات ترجمه شــود؟ تأثیر کدامش بیشتر 
است؟ اولی فقط جنبه ایجاد رغبت دارد و 
در پی آن، دومی به دنبال آموزش قرآن به 

حاضران است.
هیأت ها بر اســاس اینکه مــردم حضور 
مطلوبی در پــای رحل قــرآن ندارند به 
فکر چاره می افتند و به جای برنامه ریزی 
صحیح به شکلی که عرض شد؛ متأسفانه 
صورت مسأله را پاک می کنند و جواب چه 
کنیم آنها می شود »حذف آموزش قرآن از 
هیأت«. اما چرا روش هایی را پیاده نکنیم 

که همه پای رحل قرآن بنشینند.

طرحی که قرآن خوان ها را زياد کرد
از کارهــای خوبی که پــس از انقالب به 
خصوص در ایــن دو دهه اخیر در رابطه با 
قرآن صورت گرفت همین طرح »تالوت 
نور« است و باید گفت که خدا خیر بدهد 
به کسی که این کار را شروع و آن را تبدیل 
به یک نهاد کرد، اینجانــب دو دفعه این 
مســئله را به مبدع این طرح گفته ام که 
این کارش باقیات الصالحات و ذخیره قبر و 
قیامتش خواهد شد چون قرآن خواندن از 
این طریق عمومی شد و بسیاری از افرادی 
که قرائت قرآن بلد نبودنــد به تدریج یاد 
گرفتند، خیلی ها با قرآن انس نداشتند اما 
اکنون هرشب یک صفحه قرآن می خوانند 
و می شــنوند، قرآن ها در قفسه ها خاک 
می خورد و فقط ماه رمضان بر روی ســر 
مــردم می آمد اما دیگر هر شــب بر روی 
زانوهای مــردم قرار می گیــرد و تالوت 

می شود و بسیاری از برکات دیگر.
خب این کار عمومی بسیار زیبایی بود؛ چرا 
ما همین کار را در هیأت ها صورت ندهیم؟ 
هیأتی ها از ترس اینکه مبادا با استقبال کم 

يکی از 
آسيب ها همين 

عدم رغبت افراد برای 
نشستن در جلسه قرآن 

در ابتدای هيأت هاست که 
به جای حل اين آسيب به 
اشتباه آموزش قرآن از 

هيأت ها جمع شد
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مردم قرآن مورد بــی حرمتی قرار بگیرد 
آموزش قرآن را از هیأت ها حذف کردند که 
این کار غلط و پاک کردن صورت مسئله به 

جای حل مسئله است.
به هر حال علتش هرچه باشد و هر آسیبی 
متوجه موضوع است از نگاه همه ما که ناشی 
از نظر مقام معظم رهبری و سایر بزرگان 
مبنی بر ضــرورت آموختن و انس با قرآن 
است؛ در حال حاضر قرآن در هیأت های 
کنونی در حاشیه است؛ یعنی چیزی که 
باید اصل قرار بگیرد تبدیل به حاشیه شده 

است.
باید تالش کنیم به قول شــما آسیب ها 
را بشناســیم و برای حل مسئله تدبیری 
بیاندیشیم، مثال یکی از آسیب ها همین 
عدم رغبت افراد برای نشستن در جلسه 
قرآن در ابتدای هیأت هاست که به جای 
حل این آسیب به اشتباه آموزش قرآن از 

هیأت ها جمع شد.

   اين رويکرد ارائــه راهکار 
که البتــه جايش در بســياری از 
آسيب شناســی هايی که صورت 
می گيرد خالی اســت؛ بسيار مثبت 
است و با توجه به اينکه ما در موضوع 
آموزش قرآن کريم اســاتيد بسيار 
آگاه و با تجربــه ای داريم چه بهتر 
که راهکارها توســط آنها بيان شود 
شــما به عنوان يکی از اين افراد چه 
پيشنهادهايی برای به حداقل رساندن 

اين آسيب ها داريد؟
عمومی و سهل کردن آموزش قرآن 

عامل جذب همه
یکی از کارهایی که ما در هیأت ها می توانیم 
شکل بدهیم بر اساس این آیه شریفه سوره 
قمر است که می فرماید: »و لقد یسرنا القرآن 
للذکر فهل من مّدکر« ما باید از این حقیقت 
قرآنی که خداوند بیان کرده الگو بگیریم و 
برای جذب افراد به قرآن، مسیر وصول به 

آن را آسان کنیم.
برای این کار باید با گرفتن ســختی های 
آموزش قرآن آن را عمومی تر و با طبع افراد 
مختلف سازگار کنیم. ما یک جلسات قرآن 
ویژه را با شرایط ویژه خودش داریم که در 
آنها افراد در زمینه های فنی قرائت در حال 
تالش و آموختن نکات هستند که جایگاه و 
حیثیت خودش را هم دارد هرچند که من 
درباره چرایی خلوت شدن برخی از آنها و 
چگونگی رفع آن نیز مباحثی برای طرح 
دارم اما فعال بحث ما حول مسئله آموزش 

قرآن در هیأت هاست.

ما باید به فکر حل این مســئله به صورت 
جذاب باشیم. یکی از عوامل جذابیت همین 
عمومی کردن است به این معنی که اساتید 
قرآن باید سطح توقعشان را از قرآن آموزان 

کاهش دهند. 
نکته دیگــر اینکــه روال قرائــت قرآن 
درجلسات ویژه قرآن رو به جلوست، نقاط 
مختلف قرآن خوانده می شود و افراد برای 
ارائه تالوت تمرینات آن چنانی می کنند؛ 
اما در جلسه قرآن هیأت ها می توان در هر 
نوبت فقط یک صفحه را خواند و بارها آن 
را تکرار کرد، یا اینکه ســوره خاصی را در 
نظر بگیریم و پس از تمام شدن آن به سراغ 

سوره ای دیگر برویم ممکن است اتمام یک 
سوره هفت هشت صفحه ای سه تا چهار ماه 
هم طول بکشد، ایرادی ندارد، چرا که نگاه 
ما در هیأت ها نباید نخبه پروری و تربیت 

قاری باشد.
البته باید توجه داشت که همه این کارها 
توسط یک استاد محتوا محور و فهیم نسبت 
به آیات قرآن می تواند شکل بگیرد تا ضمن 
توجه به نکات قرائت و صحیح خوانی قرآن 
آموزان را متوجه نــکات عبرت آموز قرآن 

کریم نیز بکنند.
مالک اصلی در آموزش عمومی قرآن

  گويا ســيره خود پيامبر هم 
اينگونه بود که در قطعات 10 آيه ای 

قرآن را آموزش می دادند؟
دقیقا همین طور بود و تا افراد آن 10 آیه را 
نمی فهمیدند ایشان سراغ آموزش 10 آیه 
بعدی نمی رفتند. استاد جلسه باید از باب 
»َکلِّم الناس علی قدر عقولهم« کارش را با 
توجه به شرایط آن جلسه و مستمعان شکل 
بدهد، در این جلســات نباید کسی مورد 
تمســخر، اهانت و تحقیر قرار بگیرد؛ باید 
افراد آزاد باشند تا با هر شیوه ای که می توانند 
بخوانند یکی ترتیل یکی با لهجه فارســی 
و دیگری به صــورت لحن آوازی قدیمی و 
سنتی، مالک صحیح خوانی افراد و گفتن 
برخی نکات جدید با یک شیب مالیم است.

پس این شــیوه ایجــاد جذابیت نیازمند 
اســتادی متخلق، آگاه به محتوای آیات، 
روشمند، مخاطب شــناس، پرحوصله و 
دارای این دقت نظر که »مــا برای وصل 
کردن آمدیم، نی برای فصل کردن آمدیم«.

عوامل دیگری مانند دادن جایزه، تشویق و 
عنایت ویژه مسئوالن هیأت به کسانی که 
در این بخش فعال تر هستند می تواند بر 
میزان این جذابیت بیفزاید. این عوامل در 
کنار هم به مرور موضوع قرآن را در هیأت ها 

پررنگ می کند.
ادامه دارد...

عواملی 
مانند دادن 

جايزه، تشويق و 
عنايت ويژه مسئوالن هيأت 
به کسانی که در اين بخش 

فعال ترند می تواند بر ميزان اين 
جذابيت بيفزايد. اين عوامل در 
کنار هم به مرور موضوع قرآن را 

در هيأت ها پررنگ 
می کند
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بررسی نقش زنان در گسترش 
فرهنگ مهدوی

سرکار خانم دکتر معين االسالم که تدريس دروس معارف در مرکز تربيت معلم حضرت معصومه )س(، روش تدريس و 
حقوق خانواده در جامعة الزهرا )س(، اخالق در دانشگاه علوم پزشکي فاطميه )س( و همکاري پژوهشي با دفتر مطالعات 
تحقيقات زنان و دفتر پژوهش هاي فرهنگي )قم( را در کارنامه علمي خود دارد؛ در سومين دوره از آموزش تخصصی 
مديران پيروان عترت؛ هيأت رزمندگان اسالم درباره » نقش زنان در گسترش فرهنگ مهدوی با توجه به شرايط جامعه« 

به ايراد سخن پرداختند. نوشتار ذيل بخشی از سخنان ايشان در اين همايش است.
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در دو جریــان بزرگ الهــی زنان نقش 
آفرینــی جّدی دارنــد بطوریکه در آن 
بســیار مؤثر عمل میکنند. یکی از این 
جریانات کــه زنان در آن بــه اراده ی 
پروردگار دارای چنین نقشی هستند؛ 
عاشورا اســت. خداوند تبارک و تعالی 
در جریان این قیام بزرگ که قرار است 
بصورت یک مکتب، برای همیشــه ی 
تاریخ و به منظور تربیت نســل انسان 
باقی بماند؛ جایگاهی ویژه و خاّص برای 
زنان قائل شده است. جایگاهی بسیار بی 
بدیل و بی نظیر. لــذا وقتی کاروان امام 
حسین)علیه الســالم( به سمت کربال 
حرکت میکنند عده ای از خواّص برای 
منصرف کردن حضرت به سوی ایشان 
میآیند اما وقتی میبینند امام )ع( اراده 
ای جّدی برای رفتن بــه کربال دارند از 
ایشــان میخواهند که الاقل زنان و بچه 
ها را با خود همراه نکنند اما پاسخی که 
امام حســین )ع( به اینها میدهند این 
است که: »ان اهلل شاء ان یراهّن سبایا« 
و اراده الهی بر این اســت که این ها هم 

اسیر شوند. 
عمده ترین نقشی که زنان در کربال ایفا 
کردند نقش پیام رســانی بود. حضرت 
زینب)س( به بهترین نحو این نقش را 
ایفا و توانستند جریان عاشورا را ماندگار 

کنند.
زنان عاشورایی زنان واالیی هستند که 
هرکــدام به نوبه ی خــود از فرصت ها 
برای روشــنگری جریان عاشورا آنطور 
که دیده اند؛ استفاده می کنند. بطوریکه 
اگر ما بگوئیم جریان کربال با خون امام 
حسین)علیه الســالم( آغاز و با تالش 
بانوان عاشــورایی ماندگار شد؛ سخن 

نادرستی نگفته ایم.
اما جریانی دیگر که در آن نقش زنان و 
جایگاه آنان به اراده ی پروردگار بسیار 
ویژه طراحی شــده و به تصویر کشیده 

میشــود، جریان مهدویّت است. لذا در 
مجموعه روایات مربوط به آخر الزمان 
بخش عظیمی اختصاص به جایگاه زنان 
در مهدویت و یــاوری حضرت مهدی 
موعود)عج( دارد. روایات بسیاری داریم 
که به بحث زنان یــاور حضرت صاحب 
الزمان)عج(، تعداد و رده ی همکاری آنها 
اشاره کرده اســت. مشخصاً امام محمد 
باقر)ع( میفرمایند: از ســیصد و سیزده 
نفر یاور خاّص امام زمان)عج( که در رده 
ی اول حکومتی ایشان نیز می باشند؛ 
پنجاه نفر زن هستند. حضرت صادق)ع( 
میفرمایند: در زمان ظهور ســیزده نفر 
از زنــان رجعت میکننــد. حضرت نام 
و مشــخصات این ســیزده زن را بیان 

کرده اند. 

ویژگی مشــترکی کــه در همه ی این 
بانواِن مهــدوی وجود دارد، دشــمن 
شناســی و دشمن ســتیزی است. در 
جایگاهی که بر اعتقادات توحیدی خود 
ایستاده اند و پایبند هستند. برای مثال؛ 
صیانه خادمه و آرایشــگر دختر فرعون 
اســت که به تاوان جاری ســاختن نام 
خداوند برزبان؛ ابتدا تمام شش فرزندش 
و ســپس خود ایشــان را در آتش می 

سوزانند. داریم که وقتی پیامبر)ص( به 
معراج رفته بودند، در مکانی عطر خوشی 
را استشــمام میکنند که جبرئیل)ع( 
میفرماید: این عطر خوش از محل دفن 
خاکستر صیانه و فرزندان اوست. صیانه 
یکی از کسانی است که در زمان ظهور 

حضرت مهدی)عج( رجعت میکند.
بانوی دیگر ســمّیه اولین زن مسلمانی 
است که در راه اســالم شهادت رسید. 
ایشــان تا آخرین لحظه های عمر پای 
دفاع از پیامبر)ص( و اعتقاد بر دین مبین 

اسالم ایستاد. 
نسیبه نیز بانویی اســت که به فرموده 
پیامبر)ص( وقتی عده ای از صحابه در 
جنگ اُحد از میــدان گریختند، تنها، 
علی)علیه السالم( و این بانو به دفاع از 

حضرت ایستادند.
سیزده نفر بانوی رجعت کننده، چنین 
شخصیت هایی هستند. کسانیکه پای 
اعتقادات توحیدی، دفاع از حق، رسالت، 
امامت و اهــل بیت)علیهم الســالم( 
ایســتاده اند و به پاس این مجاهدت ها 
و تالش ها توفیق و افتخار رجعت پیدا 
کرده اند. افتخاری که بزرگان ما آرزوی 

آن را در دل دارند.
حضــرت امــام محمدباقــر)ع( یکی 
از ویژگیهــای زنــان رجعــت کننده 
را محّجبه بودن آنها عنــوان میکنند. 
ایشان فرموده اند: زمانیکه ندای حضرت 
مهدی)عج( از کعبه بلند میشــود؛ این 
زنان محّجبه هستند که با شنیدن این 
ندا، لبیک گفتــه و به یاری حضرت)ع( 

میشتابند.
امام حسین)علیه الســالم( در جریان 
عاشورا نتوانستند تمامی اهداف خود را 
تحقق ببخشند؛ بسیاری از این اهداف در 
زمان ظهور حضرت مهدی)عج( محقق 
خواهد شد. لذا همانطور که بقای جریان 
عاشــورا با زنان بود و زنان توانستند آن 

زنان 
عاشورايی 
زنان وااليی 

هستند که هرکدام به 
نوبه ی خود از فرصت ها 
برای روشنگری جريان 
عاشورا آنطور که ديده 

اند؛ استفاده 
می کنند
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را ماندگار کنند طبیعتــاً در تداوم این 
جریان هم زنان میتوانند نقشــی بسزا 

داشته باشند. 
اکنون در عصر غیبت دو جریان جّدی 
در زمینه سازی ظهور وجود دارد که در 
برپایی حکومت مهدوی نقشی کلیدی، 
محوری و اساسی ایفا میکنند؛ بطوریکه 
هم میتوانند ظهور را به تأخیر اندازند و 
هم باعث تعجیل در آن شــوند. این دو 
جریان عبارتند از: جریان زنان و جریان 
خانــواده. در اهمیت این دو همین بس 
که دشمنان بخوبی به مؤثر بودن آن پی 
برده اند. آنها با مطالعه در تمدن شناسی 

مهدویت به این دو جریان و اهمیت آن با 
نگاهی نافذ توجه میکنند. بهمین علت 
معارضان مهدویت عمدتاً تالش خود را 
متمرکز بر برنامه ریزی و سرمایه گذاری 
برای دو جریان زن و خانواده کرده اند. 
آنها میدانند اگر بتوانند زنان را از دامان 
مهدویت جدا کنند و از فرهنگ مهدوی 
به سمت فرهنگ ابتذال بکشانند؛ نیمی 
از راه را رفته انــد. زن عنصری فرهنگ 
ساز است؛ همانطور که در عاشورا زنان 
با شعر، خطبه خوانی، بکاء، ادب، تعقل 
و علم و اندیشــه؛ فرهنگ عاشــورایی 
را ایجاد و نهادینه کردنــد. این نکته را 
دشــمن بخوبی درک کرده و فهمیده 
است؛ که فرهنگ مهدویت از طریق زنان 

به جامعه منتقل میشود. 
صهیونیسم بین الملل؛ بزرگترین دشمن 
مهدویت کــه با ظهــور حضرت)عج( 
ناقوس مرگش به صــدا درخواهد آمد 
و پایان حیاتش ظهــور امام زمان)عج( 
اســت، بخوبی فهمیده که اصل ظهور 
محقق شــدنی خواهد بود و تنها در به 
تعویق انداختن آن مــی توانند برنامه 
ریزی داشته باشــند. لذا برای به تأخیر 
انداختن ظهور متمرکز بر بحث زنان و 
خانواده شدند. همچنین به این نتیجه 
رســیده اند که برای به ابتذال کشیدن 
زنان و سست کردن بنیان خانواده؛ باید 
روی مسئله ی حجاب و عفاف کار کنند.

در خاطرات مســترهمفر جاســوس 
انگلیســی آمده اســت که: » اّم القرای 
جهان اسالم ایران است. از ایران فرهنگ 
اسالم به سراســر جهان گسترش پیدا 
میکند و راه حل این اســت که حجاب 
زن مسلمان از او گرفته شود «. لذا از این 
طریق روی برداشتن حجاب اسالمی زن 
مسلمان متمرکز شدند. چون میدانند 
که در یک خانواده ی ســالم؛ فرهنگ 
مهدوی منتقل و نســل مهدوی تربیت 

زمانيکه 
ندای 

حضرت مهدی)عج( از 
کعبه بلند ميشود؛ اين 
زنان محّجبه هستند 
که با شنيدن اين ندا، 
لبيک گفته و به ياری 

حضرت)ع( 
ميشتابند
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میشود. الوین کافلر در کتاب موج سوم 
که در واقــع بعنوان یک نقشــه ی راه 
برای براندازی نظام جمهوری اسالمی 
است؛ آورده که: اگر میخواهیم در ایران 
جوانانی داشته باشیم که گناه کنند ولی 
دچار وجدان درد نشوند؛ باید خانواده ها 

را دچار تزلزل کنیم. 
از آنجاکه انسان از طریق دیدن فرهنگ 
خود را شکل میدهد ابزار مورد استفاده 
ی خود را ماهواره ها و رسانه های جمعی 
قرار دادند و بسیار آرام فضای خانواده ها 
را تغییر دادند. خانواده سلول بنیادین 
تشکیل جامعه ی مهدوی است. بدون 
خانواده ی مهدوی این تمدن شــکل 
نمیگیرد و تمــام تمدن هــای بزرگ 
اسالمی با تکیه بر خانواده تشکیل شدند. 
در برپایی جریان کربال هم آنچنان که 
میبینیم حضرت با خانواده حضور پیدا 
کردند که این فرهنگ شکل گرفت. لذا 
وقتی خانواده دچار از هم پاشــیدگی 
شود؛ ظهور به طبع آن به تأخیر خواهد 

افتاد.
1400 ســال پیش پیامبــر اکرم)ص( 
دقیقاً میدانســتند که زنــان و خانواده 
های اّمت اسالم به چه مصیبتی گرفتار 
خواهند شد. بنابر روایات متعدد بحث 
زنان آخرالزمان و نقــش آنان در ظهور 
بسیار پُراهمّیت و مبحثی جّدی است. از 
آسیب هایی که خانواده ها در دوران آخر 
الزمان به آن مبتال میشوند و در روایات 
به آن اشاره شده عبارتند از: خیانت؛ که 
نقطه ی کانونی سریال های ماهواره ای 
است. شراب، زنا، وجود و نگهداری سگ 
در کنار اعضــای خانواده، بی غیرتی در 
مردان، رواج موســیقی حــرام آنچنان 
کــه پیامبر)ص( فرمودنــد: » خانه ای 
که در آن موســیقی حرام باشد از بالی 
ناگهانی امنّیت ندارد، دعا در آن خانواده 
مستجاب نمیشود و هیچ فرشته ای در 

آن خانه وارد نخواهد شد. «
امام صادق)ع( فرمودند: آنقدر گسست 
عاطفــی در دوره ی آخرالزمــان زیاد 
میشود که فرزندان آرزوی مرگ والدین 

خود را دارند.
خانواده ها در این دوره دچار شــهوت 
طلبی و در تأمین نیازهای کاذب دچار 
حــرص و ولــع میشــوند؛ آنچنان که 
امیرالمؤمنین)ع( می فرمایند: لقمه ی 

حرام رواج پیدا میکند. 
در روایات آمده یکی از نشانه های ظهور 
بحث دّجال است. زنان در دوره ی آخر 
الزمان دو دسته میشــوند: یک دسته 
زنان پیرو دّجال. یک دســته هم زنان 
رسواگر دّجال که از ویژگیهای آنان یاور 
حضرت صاحب الزمان)عج( بودن است. 
شــهید صدر مصداق دّجال در دوره ی 
آخرالزمان را دقیقاً با همان نشانه هایی 
که دارد؛ یعنی همان تک چشم شیشه 

ای؛ صفحه های تلویزیون می داند. 

راهکارهايی برای مبارزه با دّجال
امام جواد )علیه السالم( میفرمایند: در 
دوره آخرالزمان فتنه هایی برپا میشود 
که فرد شــب هنگام ایمان دارد و صبح 
ایمان خود را از دست داده است. ایشان 

میفرمایند: در این دوره و شرایط؛ » ولزموا 
فی بیوتکم.  مالزم و همــراه با خانواده 
هایتان باشــید.« و یا امام سجاد )علیه 
الســالم( میفرمایند: » کانــوا احالس 
بیوتکم. برای خانــه های خود همچون 
فرش باشــید. « یعنی مالزم و همراه و 
ستون و حمایتگر اعضای خانواده ی خود 
باشید. کانون و فضای خانه را با عواطف 
خود گرم نگه دارید تا فرزندان و همسراِن 
شما؛ از خانواده جدا نشوند. اولین وظیفه 
ی ما به عنوان یک زن منتظر این است 
که کانون خانواده ی خودمان را از تیرهای 
ســهمگینی که به سمتش میآید حفظ 
کنیم. پیامبر)ص( میفرمایند: در چنین 
زمانی زیاد قرآن بخوانیــد. نَّوُروا بُُیوتَُکْم 
بِِتاَلَوةِ الُْقْرآِن. با تالوت قرآن، خانه هایتان 
را روشن کنید... شیخ انصاری میفرماید: 
من و برادرانم هریک در کار خواندن قرآن 
در خانه اهتمام داشتیم. وقتی در خانه ای 
تالوت قرآن زیاد شد، فرشتگان اهل آن 

خانه را دعا میکنند. 
راهکار دیگری که حضرت رسول)ص( 
فرمودند؛ اســتغفار به درگاه پروردگار 
اســت. امیرالمؤمنین)ع( می فرمایند: 
»یکی از وســیله های امنّیت بخش به 
خانواده های شما؛ استغفار است«. گفتن 
اذان با صدای بلند؛ جمع شدن محّبین 
اهل بیت)ع( برای جاری ســاختن ذکر 
خداوند در خانه هــا از دیگر راهکارها 
است. ما در دوره ی آخرالزمان از چنین 
مؤلفه هایی باید بیشتر استفاده کنیم. 
چون خانه ها در ایــن دوره در معرض 

هجوم شیاطین هستند.
لذا اگــر عالقه مند به ظهــور حضرت 
حجت)عج( هستیم مهمترین وظیفه، 
آشنایی با سازوکار تربیت نسل منتظر 
اســت. تربیت فرزنــدان صالح جهت 
سربازی حضرت )ع( و ایجاد نسل منتظر 

در خانواده های مهدوی.  

امام 
جواد 

)عليه السالم( 
ميفرمايند: در دوره 

آخرالزمان فتنه هايی برپا 
ميشود که فرد شب هنگام 
ايمان دارد و صبح ايمان 

خود را از دست 
داده است
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»اقتصاد مقاومتی« يکی از کليدواژه هايی است که رهبر انقالب در 
چند سال اخير به طور مکرر بر آن تأکيد داشته اند. اقتصاد مقاومتی 
اگرچه نگاهی به شرايط تحريمی کشور در حال حاضر دارد، اما فراتر 
از آن است؛ در حقيقت مهم ترين مسأله در اقتصاد مقاومتی، تکيه بر 
عوامل درون زای قدرت و استحکام ساخت درونی است. رهبر انقالب 
در ديدار اخير خود با اعضای مجمع عالی بسيج مستضعفين، بار ديگر 
بر اين موضوع تأکيد کرده و گفتند: »راه حل همين اقتصاد مقاومتی 
است که ضربه های دشمن را اول کم اثر می کند، کاهش می دهد 
که اين مال کوتاه مدت است، در ميان مدت و بلندمدت به حرکت 
عظيم مردم اوج می دهــد.« اينکه چگونه می توان »با فرض 
وجود تحريم ها «،  »اقتصادی پويا و پيشرو« داشت را با دکتر 
عادل پيغامی، استاديار دانشکده ی معارف اسالمی و اقتصاد 

دانشگاه امام صادق عليه السالم به بحث گذاشتيم .   

معموالً زمانی که صحبت از روابط خصمانه ی غرب و در رأس 
آن آمريکا با ايران می شود، از جنبه ی سياسی يا فرهنگی 
آن را تحليل می کنيم و توجهی به ابعاد اقتصادی آن نداريم. 
از نظر جناب عالی در حوزه ی اقتصادی، اين نگاه خصمانه 

به ايران از چه زمانی آغاز شد؟
انقالب اسالمی ایران ماهیت انســانی و اسالمی دارد و طبیعتاً 
پیش از پیروزی انقالب و در ابتدای آن، این پیش بینی بود که 
این انقالب با برخی از نظام ها  و ساختارهای استکباری، طاغوتی 
و باطل امروز جهان، ســر سازش ندارد. در دنیایی که به  سمت 
مادی گرایی محض پیش می رفت و جنگ دو قطب چپ و راست 
به نوعی ارزش های انســانی و دینی را زیر سؤال برده بود، به 
تعبیری انقالب ما انفجار نور بود. طبعاً نظام  اقتصادی چنین 
انقالبی هم با نظام های اقتصادی دنیای غرب ســر سازش 
ندارد و بالعکس. برای همین، جنگ اقتصادی دنیای استکبار با 
انقالب اسالمی، از همان روزهای اول شکل گیری انقالب واضح 

باید بر موج تحریم 
سوار شویم

گفت وگو با دکتر عادل پیغامی درباره ی اقتصاد تحریم
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بود. اولین مثالی که می توانیم از تحریم در 
تاریخ انقالب اســالمی ایران بزنیم، بلوکه 
شدن سرمایه های ایران، چند روز پس از 
پیروزی انقالب است؛ یعنی حتی قبل از 
تسخیر النه ی جاسوسی. از پیروزی انقالب 
تا فتح النه ی جاسوسی، حدود 9 ماه طول 
کشید و در این 9 ماه، چه بسا دولت وقت 
رابطه ی حسنه ای با سفارتخانه ی آمریکا 
به لحاظ دیپلماتیک داشت اما تحریم های 
اقتصادی ایران از جانب آمریکا در این 9 ماه 

نیز اتفاق افتاده بود.
ما باید تمرین کنیم که در دریای متالطم 
حرکت کنیم. فرضاً تالطم هم نباشد، آیا 
مشکالت کشــتی حل می شود؟ حرکت 
کشتی با موتور خود انجام می گیرد؛ وقتی 
کشتی راه نمی رود، آیا می توانیم بگوییم 
موج های دریا اجازه نمی دهد که ما حرکت 
کنیم؟ وقتی موج باالتر مــی رود، موتور 
کشــتی شــما هم باید قوی تر باشد. این 
طبیعت زندگی در دنیای واقعی است. اصاًل 

پیشرفته شدن یعنی همین.
حتی اگر نگاه تاریخی کامل تری بکنیم، 
می بینیم کــه اقتصاد آمریــکا با اقتصاد 
ایران حتی در دوران شاهنشاهی، تعامل 
دوستانه ای نداشته اســت و قرار بود که 
اقتصاد ایران صرفــاً اقتصادی مصرفی و 
استثمارشــده برای اقتصاد آمریکا باشد. 
آمریکا در سال 1940، خودش را به سوی 
دانش بنیان شدن پیش برد، در حالی که 
حتی اقتصاد ما را صنعتی هم نکردند. البته 
یک سری صنایع مثل ذوب آهن را از روسیه 
و به صورت دست دوم وارد کردیم. هرچه 
جلوتر می رفتیم، منابــع معدنی ما اعم 
از نفت و فلــزات و همچنین بازار مصرف 
ایران، برای آمریکا و کشــورهای اطراف 

هدف بود.
پس اگر کسی فکر کند چون شاه رفته است 
و به این دلیل که ما النه ی جاسوسی آمریکا 
را فتح کرده ایم، کنگره ی آمریکا با اقتصاد 

ایران دشمن شده است و اگر این کارها را 
نمی کردیم، رابطه ی خصمانه ی اقتصادی 
آمریکا و غرب با ایــران به وجود نمی آمد، 

ناشی از بی اطالعی او از تاریخ است.

يعنی می فرماييد که نگاه خصمانه ی 
آمريــکا عليه ايران حتــی قبل از 
پيروزی انقالب اســالمی هم وجود 

داشته است؟
بلــه، دقیقاً؛ درســت از همــان زمان که 
برنامه  های سوم و چهارم توسعه در دوران 
پهلوی نوشته شد و مشــاوران هارواردی 
در اقتصاد ما حضور پیــدا کردند، تعامل 
خصمانه ی آمریکا با اقتصاد ایران نیز شروع 
شد. البته در ظاهر اقدامات مفیدی هم انجام 
شد، مثاًل نظام بودجه ریزی ایران را سامان 
دادند، ولی می بینیم ســاختار اقتصادی 
ایران، که به اصالحات ارضی و انقالب سفید 
شاه منجر شــد، نه  تنها با تئوری های علم 
اقتصاد در تضاد بود، بلکه حتی با تاریخ خود 
اقتصادهای غربی هم در تضاد بود. یعنی آن 
مسیری که برای کشاورزی و صنعتی شدن 
خودشان رفتند، اجازه ندادند که ما نیز آن 
مسیر را طی کنیم. به ما اجازه ندادند از آن 
انقالبی که آمریکا در سال 1885 در آموزش 

و پرورش خود انجام داد تبعیت کنیم، بلکه 
دقیقاً برعکس آن را در آموزش و پرورش 

این جا اجرا کردند.
جالب است بدانید در سال 1885، فردی 
به  نام »ســیمون پاتــن« در آمریکا یک 
انقالب آموزشی به پا کرد و آن انقالب این 
بود که بچه هــای آمریکایی به جای اینکه 
فیزیک، شــیمی و ریاضی را بیش  از حد 
بخوانند، به مطالعه ی اقتصاد، حقوق و تاریخ 
آمریکا پرداختند. امــا هنوز هم بچه های 
ما در مدرســه به خوبی، اقتصاد، حقوق و 
تاریخ ایــران را نمی خوانند. چون غربی ها 
نمی خواستند که ما این ها را بخوانیم. یا در 
سال 1960، یعنی همان زمانی که گروه 
هاروارد تازه از ایــران رفته بود، یک گروه 
ضربت در آموزش و پرورش آمریکا به وجود 
آمد و در آنجا تصمیم گرفتند که بچه ها باید 
تاریخ کارآفرینان آمریکایی را بخوانند. اما 
تاریخ ما هنوز هم مبتنی بر تاریخ سیاسی و 
نظامی سالطین است. این ها بذرهایی است 

که آن ها در این جا کاشته و رفته اند.
تحریم یک ابــزار رایج در رقابت اقتصادی 
است. تا وقتی دو کشور بنگالدش و آمریکا 
به صورت فعلی باشند، تحریم بین آن ها 
خیلی مطرح نیست، چون بین یک کشور 
قدرتمند و یک کشــور ضعیف است، ولی 
اگر بنگالدش شروع به رشد اقتصادی کند، 
آن گاه ابزار تحریــم به عنوان ابزار متعارف 
رقابتی وارد کار می شــود. ما امروز به یک 
رقیب تبدیل شــده ایم و به این علت باید 

تحریم  شویم.
من به عنوان اقتصاددان، دشمنی آمریکا 
را با اقتصــاد ایران، هــم در الیه ی واقعی 
اقتصادی )اعم از نفت و کشاورزی( و هم در 
الیه ی دانشگاهی می بینم. زمانی که آقای 
هیکِس معروف از انگلستان به ایران آمد تا 
به سازمان برنامه مشاوره بدهد، هم زمان 
برنامه ی درسی دانشکده های اقتصاد ایران 

را نوشت.

حتی 
اگر نگاه 

تاريخی کامل تری 
کنيم، می بينيم که اقتصاد 

آمريکا با اقتصاد ايران حتی 
در دوران شاهنشاهی، تعامل 
دوستانه ای نداشته است و 
قرار بود که اقتصاد ايران 
صرفاً اقتصادی مصرفی و 

استثمارشده برای 
اقتصاد آمريکا 

باشد
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موضوع تحريم دقيقــاً از چه زمانی 
آغاز شد؟

موضوع »تحریم« ایران از ســوی آمریکا 
به همان منوال اســت. ما نسبت به خیلی 
چیز ها از قبل از انقالب نیز تحریم بودیم. 
واضح ترین مثال، تحریم تکنولوژی و تحریم 
سرمایه های اقتصادی است. ما در هیچ کدام 
از قراردادهای صنعتی، تکنولوژیکی، فنی و 
نفتی که پیش از انقالب نوشتیم، دانش فنی 
و انتقال تکنولوژی، که جزء بندهای رایج 
قراردادهای خارجی است، به ما داده نشد. 
یا اینکه مثاًل اگر کاالی الف بیش از کاالی 
ب وارد کشور شــود، این نیز نوعی تحریم 
است و اینکه کاالیی که ما در داخل تولید 
کنیم با قیمت پایین تری در بازار پیدا شود 
و به تعبیر رایج »دامپینگ« شود، این نیز 
نوعی از تحریم است. »دامپینگ« در کشور 
ما فراوان وجود داشت. در صنایع نظامی، ما 
فقط مصرف کننده ی محض بودیم. حتی 
کارشناس های ما اجازه نداشتند باالی سر 
کارشناس آمریکایی بایســتند و کار را از 
او یاد بگیرند؛ یعنــی تا این حد ما در تمام 
تحــوالت اقتصــادی بین المللی، تحریم 
بودیم. اگر تاریخ اقتصادی پهلوی را مرور 
کنیم، به فهرست بلندباالیی از تحریم های 
آمریکا علیه ایران در آن دوره برمی خوریم. 
متأسفانه این مسائل را نمی گوییم، چون 

اقتصاد ایران رسانه ندارد.
البته در 20  ســال اخیر تحریم ها جلوه ی 
بیشــتری پیــدا کرده اند، چــون دانش 
تحریم، دانش جدیدی اســت. مسأله ی 
دیگر درباره ی تحریم ها، آشنا نبودن ما با 
ابزار تحریم ها است. تحریم یک ابزار رایج 
متعارف در رقابت اقتصادی بین دو رقیب 
است. تا وقتی که مثاًل دو کشور بنگالدش 
و آمریکا به همین صورت فعلی باشــند، 
تحریم بین آن ها خیلی مطرح نیســت، 
چون بین یک کشور قدرتمند و یک کشور 
ضعیف، تحریم اساساً الزم نیست، ولی اگر 

بنگالدش تقویت شود و شــروع به رشد 
اقتصادی کنــد و بخواهد در حوزه هایی با 
قدرت های اقتصادی دیگــر رقابت کند، 
آن گاه ابزار تحریــم به عنوان ابزار متعارف 
رقابتی وارد کار می شود. آن تحریم هایی 
که پیش از انقالب به ما تحمیل می شــد، 
تحریم های تضعیف کننده با این هدف که 
اساساً نتوانیم بلند شویم بود، اما تحریم هایی 
که االن می شویم ماهیت متفاوتی دارد؛ ما 
امروز به یک رقیب تبدیل شده ایم و حال به 

این علت باید تحریم  شویم.

پس با اين حســاب، کشــورهای 
قدرتمند و رقيب نيز عليه يکديگر 

تحريم وضع کرده  و می کنند.
بله، جالب است بدانید تعداد تحریم هایی 
که کشورهای مختلف علیه همدیگر وضع 
کرده اند، حدود 50 تحریم بالفعل اســت 
که اتفاقاً کمترین فراوانی تحریم ها مربوط 
به منطقه »غرب آسیا« است. شاید مردم 
ندانند که حتی کشور های پیشرفته هم علیه 
همدیگر تحریم دارند، چون تحریم ابزاری 
رقابتی است. من دقیقاً منطقه به منطقه و 
موردبه مورد می توانم آمارش را به شما بدهم 
که االن چه کشورهایی همدیگر را تحریم 
کرده اند. حتی آمریکا هم رژیم صهیونیستی 

را تحریم کرده است. در حالی که هیچ وقت 
این دو با هم دشــمن نبوده اند و در واقع 
اسرائیل زاییده ی آمریکا است. اما وقتی در 
جایی به لحاظ بازار اقتصادی، رقابتی صورت 

بگیرد، تحریم نیز اتفاق می افتد.
وقتی در جایی به لحاظ بــازار اقتصادی، 
رقابتی صورت بگیرد، تحریــم نیز اتفاق 
می افتد. مفهوم حرفم این اســت که اوالً 
چون اقتصاد کشورمان رشد داشته، مورد 
تحریم قرار گرفته است. ثانیاً آگاه باشیم 
که ابزار تحریم تمام شدنی نیست و هرچه 
پیشرفته تر باشــیم، تحریم ها نیز بیشتر 
است. اگر فکر می کنید به دنیایی خواهید 
رسید که در آن تحریم نباشد، اشتباه فکر 

کرده اید.
نکته ی بعدی هم این است که در ده بیست 
ســال آینده، ابزار تحریم برای کشــورها 
شدید تر هم خواهد شد و برای من مایه ی 
خوشبختی اســت که بگویم کشورم سه 
دهه است تحریم را تجربه می کند و دانش 
فنی نرم مقابله با تحریم را پیدا کرده است. 
مطمئناً در دو دهه ی آینده که هم اقتصاد 
ما پیشرفته تر می شود و هم ابزارهای تحریم 
بّران تر خواهد بود، ما از خیلی از کشورهای 
دیگر که تحریــم را تجربه نکرده اند )مثل 

ترکیه و مالزی( موفق تر خواهیم بود.
آيا وضع اين تحريم ها باعث تحميل 
هزينه هــای اقتصادی به کشــور 

نمی شود؟
مــن نمی گویم که تحریــم هزینه ندارد، 
اساساً اولین درسی که به ما اقتصاددان ها 
یاد می دهند این است که هر چیزی هزینه 
دارد؛ امــا دومین درس ما این اســت که 
بکوش تا فایده ای که به دســت می آوری 
بیشــتر از هزینه هایت باشد. تحریم علیه 
اقتصاد ایران نیز همیشــه هزینه داشته و 
برای ما مشکل زا بوده است و به الیه های 
مختلف تولیدی، مصرفی، اقتصاد صنعتی، 
اقتصاد کشــاورزی و اقتصاد خانواده ی ما 

تحريم 
يک ابزار رايج 

متعارف در رقابت اقتصادی 
بين دو رقيب است. تا وقتی 
که مثالً دو کشور بنگالدش 
و آمريکا به همين صورت 
فعلی باشند، تحريم بين 

آن ها خيلی مطرح 
نيست
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آسیب رسانده است؛ اما نکته ی قابل  توجه 
این جا است که اوالً این آسیب ها و هزینه ها 
چند درصد بوده است؟ ثانیاً فایده هایی که 
در عوض این تحریم ها عاید ما شده چقدر 
بوده است؟ این جاست که من بار ها گفته ام 
که الزم اســت مردم ایــران دانش اولیه و 
عمومی اقتصاد تحریم را داشــته باشند، 
چون ما مشغول جنگ با استکبار هستیم. 
ادبیات علمی اقتصاد تحریم بیان می کند که 
تحریم شونده و تحریم کننده هر دو هزینه 
پرداخت می کننــد. می توانم آمارهایی به 
شما ارائه دهم که در تحریم های تحمیلی 
آمریکا علیه کشورها، خود این کشور چقدر 
هزینه کرده است و در اعمال تحریم علیه 
ایران در 30 سال گذشته، اقتصاد آمریکا 
چقدر هزینه داده و در مقابل، ایران چقدر 

هزینه داده است.
لذا الزم است حتماً حســابداری تحریم 
داشــته باشــیم و آمار هزینه-فایده های 
خودمان را بدانیم. البته آمریکایی ها برای ما 
تا حدودی این کار را کرده اند و محاسبه ی 
هزینه-فایده ی تحریم ها را انجام داده اند. 
مراکز آماری و تصمیم ســازی ما شاخص 
موفقیت تحریم ندارند، ولی آمریکایی ها 
این کار را انجام داده اند. آن ها خودشــان 
می گویند که یک شــاخص تحریم وجود 
دارد کــه چهار تا چهار شــاخص را با هم 
جمع می زنند و حاصلش می شود شانزده؛ 
مثل زلزله که بزرگ ترین عدد آن هشــت 
ریشتر می شود و بیشــتر از هشت ریشتر 
نداریم. در تحریم هم ضرر بیش از شانزده 
معنایی ندارد. این یک تعریف علمی است. 
اتاق فکرهای آمریکایی می گویند که تحریم 
علیه ایران در 30  سال گذشته، عدد چهار از 
شانزده بوده است. خودشان نزدیک به 217 
تحریم را در 100 سال اخیر مطالعه کرده اند 
و به طور متوسط و نســبی به این نتیجه 
رسیده اند که هر تحریمی که بیش از چهار 
سال طول بکشد و به هدف خودش نرسد 

)حال این هدف سقوط نظامی، اقتصادی 
و سیاسی باشد یا تعطیل کردن صنعت(، 
تبدیل به فایده برای تحریم شونده می شود؛ 
یعنی نه تنها به کشــوری که او را تحریم 
کرده ای ضرر نزده ای، بلکــه باعث رونق 
و رشد بیشتر او هم شــده ای. برای ایران 
هم بسیاری از صاحبنظران معتقدند که 
تحریم ها به مرور در حال تبدیل شــدن از 
هزینه به فایده برای ایران است. بنده وقتی 
همین آمار را به طور سطحی نگاه می کنم، 
فهرســت اســتفاده هایی که ما از تحریم 

برده ایم را به وضوح مشاهده می کنم.
در ده بیست سال آینده، ابزار تحریم برای 
کشورها شــدید تر خواهد شد و برای من 
مایه ی خوشــبختی است که کشورم سه 
دهه است تحریم را تجربه می کند و دانش 
فنی نرم مقابله با تحریم را پیدا کرده است. 
مطمئناً در دو دهه ی آینده که هم اقتصاد 
ما پیشرفته تر می شود و هم ابزارهای تحریم 
بّران تر خواهد بود، ما از خیلی از کشورهای 
دیگر که تحریم را تجربه نکرده اند موفق تر 

خواهیم بود.

 ممکن است مثالی بزنيد؟
برای مثال تحریم، دسترسی بعضی کشورها 
به کاال، خدمات یا یک تبادل، مثل ورود و 
خروج سرمایه را ممنوع، سخت یا پرهزینه 
می کند. مثالً کاالیی که من قبالً می خریدم 
2 هزار تومان، اکنون بایــد 4 هزار تومان 
بخرم. حال اگر می توانســتیم همان کاال 
را در ایران با 3 هزار تومان درســت کنیم، 
چون قباًل مشــابه خارجــی آن را 2 هزار 
تومان می خریدیم و به صرفه تر بود، آن را 
تولید نمی کردیــم، ولی اکنون که تحریم 
شده ایم و قیمت مشــابه خارجی آن نیز 
افزایش پیــدا کرده اســت، خرید کاالی 
3 هزار تومانی ایرانی به صرفه تر است. در 
نتیجه، هر تحریمی هم زمان با اینکه برای 
شما هزینه ایجاد می کند، فایده نیز خواهد 

داشــت. فایده ی آن در علم اقتصاد، خلق 
»مزیت های نسبی« جدید است. چیزی 
که قباًل در مزیت نســبی وجود نداشت، 
حاال مزیت نسبی می شــود و به »جریان 

درون زای« تولید ملی کمک می کند.
جریان درون زای ملی، جریان یا قاعده ای 
است که همه ی کشور های پیشرفته ی دنیا 
در زمانی که می خواستند پیشرفت کنند، 
مبتنی بر آن کار کرده اند. ما هیچ اقتصاد 
پیشرفته ای نداریم که از این قاعده استفاده 
نکرده باشد. آمریکا، انگلیس، آلمان، ژاپن 
و هر کشــوری که جزء هشت قدرت برتر 
اقتصادی دنیاست، از این قاعده ی اقتصادی، 
یعنی مسیر تولید درون زایی ملی، استفاده 
کرده  است. از سوی دیگر، اگر هنگ کنگ را 
مثال بزنید، این کشور اقتصاد »هاب« دارد، 
چون یک مسیر ورود و خروج است و از این 
مسیر ورود و خروج چیزی به دست می آورد 
که آن  هم ابعــاد درون زا دارد. همچنین 
می توان به امنیت، شبکه های ارتباطی و 
ســاختارهای خدماتی و... در هنگ کنگ 
اشاره کرد که آن  هم درون زا است، وگرنه 
فقط تبدیل به یک کریدور می شد، نه یک 

اقتصاد.
اقتصاد عربستان هم که اقتصاد نیست و ما 
آن را به عنوان یک اقتصاد نمی شناسیم، 
چون ساختار ها و شالوده های یک اقتصاد 
را ندارد. حتی چیزهایــی که مردم عادی 
ممکن است به عنوان نقاط قوت عربستان 
بشناسند، از نظر من که اقتصاددان هستم، 
نقطه  ضعف محسوب می شــود و مثالی 
از کشوری اســت که اقتصاد ندارد. مثاًل 
بعضی از مردم می گویند که 20 سال پیش 
که ما عازم عربستان شــدیم با االن که به 
عربستان رفته ایم، قیمت یک عدد نوشابه 
در این کشور تغییری نکرده است و از این 
موضوع به عنوان نقطه  قوت یاد می کنند، 
ولی من این را نقطه ضعف می دانم، چون 
عربستان نرخ ارزش پول ملی خود را به دالر 
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میخکوب کرده است؛ یعنی اگر قیمت دالر 
10 درصد باال بــرود، ریال نیز این افزایش 
قیمت را خواهد داشت و اگر دالر کاهش 
یابد، قیمت ریال نیز کاهش می یابد. برای 
همین است که نوشابه ی پپسی که به دالر 
وارد عربستان می شود، هیچ تغییر قیمتی 
با ریال نخواهد داشت و قیمت همانی است 
که در بازار جهانی است. اگر قیمت در بازار 
جهانی 20 درصد افزایــش پیدا کند، در 
عربســتان نیز این افزایش قیمت وجود 
خواهد داشت و تورم داخلی دیگر در این 

کشور مفهومی ندارد.
آمریکایی ها می گویند یک شاخص تحریم 
وجود دارد که چهار تا چهار شاخص را با هم 
جمع می زنند و حاصلش می شود شانزده؛ 
مثل زلزله که بزرگ ترین عدد آن هشــت 
ریشتر می شود. در تحریم هم ضرر بیش از 
شانزده معنایی ندارد. این یک تعریف علمی 
است. اتاق فکرهای آمریکایی می گویند که 
تحریم علیه ایران در 30  سال گذشته، عدد 

چهار از شانزده بوده است.
حال در علم اقتصاد، چه کشورهایی ارزشان 
را بــه ارز خارجی میخکوب می کنند؟ هر 
کسی که درس اقتصاد بین الملل خوانده 
باشد می داند کشورهایی که توان مدیریت 
بازار پول خارجی خودشان را ندارند و در 
واقع بانک مرکزی ندارند، باید خودشان را 

به سبدی از پول میخکوب کنند. عربستان 
نیز همین کار را انجام داده اســت، چون 
اصالً اقتصاد، بانک مرکزی، مدیریت پولی و 

سیاست گذاری پولی ندارد.

آيا در شــرايط تحريم، امکان رشد 
و پيشــرفت اقتصادی وجود دارد؟ 

چگونه؟
بیایید فرض کنید که مذاکرات ما به نتیجه 
رســید و به توافق رسیدیم و آن ها همه ی 
تحریم ها را برداشتند و همه ی پول های ما را 
که در این سال ها بلوکه کرده بودند پرداخت 
کردند، در این صورت، ما تازه شبیه یونان، 
مجارستان و لهستان می شویم. مگر یونان 
مشکل سیاســی دارد؟ مگر یونان مشکل 
مذاکرات هسته ای دارد و مگر تحریم بوده 
که حاال با این همه مشــکالت اقتصادی 

مواجه است؟
ما باید تمرین کنیم که در دریای متالطم 
حرکت کنیم. ثانیاً فرضاً تالطم هم نباشد، 
آیا مشکالت این کشــتی حل می شود؟ 
حرکت کشتی با موتور خود انجام می گیرد؛ 
یعنی درون زایی به این موتور بستگی دارد. 
وقتی کشــتی راه نمی رود، آیا می توانیم 
بگوییم موج های دریا اجازه نمی دهد که 
ما حرکت کنیم؟ وقتی موج باالتر می رود 
و شدیدتر می شود، موتور کشتی شما هم 
باید قوی تر باشد. این طبیعت زندگی در 
دنیای واقعی است. االن خود کشور آمریکا 
با موج های بزرگ می جنگد و کشتی خود 
را جلو می بــرد و تالطم های بزرگی دارد، 
چون اقتصاد بزرگی دارد. اصاًل پیشرفته 

شدن یعنی همین.

اینکه شما این تالطم را به فرصت تبدیل 
کنید یا به تهدید، به خودتان و به درون زا 
بودن اقتصادتان برمی گــردد. ما در تاریخ 
خودمان و در تاریخ کشورهای پیشرفته، 
نمونه هایی را داریم که تالطم های خارجی 

را به فرصت تبدیل کرده اند و نمونه هایی 
را هم داریم کــه این تالطم های بیرونی را 
به تهدید تبدیل کرده اند و به ضررشــان 
تمام شده است. این تالطم ها ذاتاً تهدید 
نیستند، بلکه به نحوه ی برخورد ما مرتبط   
هســتند. همان طور که من به عنوان یک 
برنامه ریز، ممکن اســت بــا برنامه های 
اشــتباه، اقتصاد نفتی کشــورم را به یک 
تهدید تبدیل کنم. این در حالی است که 
کشــوری مثل نروژ نفت را به یک فرصت 
تبدیل می کند. بعضی ها می گویند  ای کاش 
ما نفت نداشتیم، در حالی که این برداشت 
غلطی است. این خود ما هستیم که نفت را 
به تهدید تبدیل می کنیم. نفت یک نعمت 
الهی است. شــما می توانید نفت را مایه ی 
نقمت یــا نعمت خود کنیــد. تحریم هم 
همین طور است و به برنامه ریزی خود ما 

برمی گردد.
فرض کنید که مذاکرات ما به نتیجه رسید و 
به توافق رسیدیم و آن ها همه ی تحریم ها را 
برداشتند و همه ی پول های ما را که در این 
سال ها بلوکه کرده بودند پرداخت کردند، در 
این صورت، ما تازه شبیه یونان، مجارستان 
و لهستان می شــویم. مگر یونان مشکل 
سیاسی دارد؟ مگر یونان مشکل مذاکرات 
هسته ای دارد و مگر تحریم بوده که حاال با 
این همه مشکالت اقتصادی مواجه است؟

 برخی اين موضوع را مطرح می کنند 
که اگر تحريم ها برداشته شود، روابط 
ايران با دنيا بهبود می يابد و اين بهبود 
روابط، موجب سرمايه گذاری خارجی  
در ايران می   شود و در نتيجه، اقتصاد 
ايران رشد خواهد کرد. اين گزاره تا 

چه اندازه درست است؟
تاجیکستان که درصد بســیار زیادی از 
مردم آن زیر خط فقر به سر می برند، مگر 
با جایی از دنیا درگیر است؟ مگر با آمریکا 
مشــکلی دارد؟ مگر آمریکا در این کشور 
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ســفارت ندارد؟ پس چرا این  قدر درصد 
فقر در این کشــور باالست؟ ممکن است 
بعضی افراد بگویند تاجیکستان که کشور 
مهمی نیست، ولی تاجیکســتان منابع 
مهمی دارد و انســان های باهوشی در این 
کشــور زندگی می کنند. با ایــن اوصاف، 
تازه ما می شویم شبیه تاجیکستان. شاید 
به بعضی ها بربخورد که مــا خودمان را با 
تاجیکستان مقایسه می کنیم. می توانیم 
مجارستان، لهســتان، یونان و اسپانیا را 
مثال بزنیم. در شمال کشور اسپانیا، اکنون 
نزدیک به 42 درصد مردم بیکار هستند. 
آیا با آمریکا مشکل دارند؟ نه، مشکل این 
کشور در موتور ساختارهای درون زایش 
است. مشکل در اشتباه هایی است که در 
بازار کار و آموزش و پرورش خود دارد که 
مردم خــود را کارآفرین تربیت نمی کند. 
مشــکالت این کشور ناشــی از ضعف در 

برنامه ریزی اقتصادی کالن است.
اما آلمان در مقایسه با اسپانیا چون دارای 
اقتصاد درون زا اســت، این مشــکالت را 
ندارد، وگرنه آلمان و اسپانیا در برخورداری 
از محیــط بین الملل اقتصادی از ســهم 
یکسانی برخوردارند، هر دو با آمریکا دوست 
هستند، از سوی این کشور تحریم نشده اند 
و می توانند سرمایه ی اقتصادی خارجی را 
جذب بکنند. ولی چرا یکی موفق اســت 
و دیگری نیســت؟ این به همان عناصر و 
زیرســاخت های درون زای اقتصادی آن 

کشور برمی گردد.

 الگوی اقتصادی ما مونتاژی اســت، 
در حالی که الگوی مورد تأکيد رهبر 
انقــالب، دانش بنيان اســت. مدل 
اقتصادی دانش بنيــان دارای چه 

ويژگی ها و محاسنی است؟
بحث در این باره بسیار مفصل و طویل است. 
مزایای مختلفی در الگوی دوم وجود دارد. 
به عنوان مثال، در علم اقتصاد پیش بینی 

می شود که در آینده، بچه های اول ابتدایی 
در مشاغلی کار خواهند کرد که امروز اصاًل 
وجود ندارند. در 20 سال آینده، اقتصاد بر 
پایه ی »اقتصاد بی وزن« و »دانش بنیان« 
خواهد بود و ما هم باید به آن سمت حرکت 
کنیــم، وگرنه عقب خواهیــم ماند. البته 
بخشی از این رویکرد قابل  کنترل است و 
به این سو پیش می رود که از فضای بی وزن، 
پول تولید کنــد و از فضای فیزیکی کمتر 

استفاده نماید.
در شمال اســپانیا، نزدیک به 42 درصد 
مردم بیکارند. آیا با آمریکا مشکل دارند؟ 
نه، مشکل این کشور در موتور ساختارهای 
درون زایش است. مشــکل در بازار کار و 
آموزش و پرورش خود دارد که مردم خود 
را کارآفرین تربیت نمی کند. اما آلمان در 
مقایسه با اسپانیا چون دارای اقتصاد درون زا 
است، این مشکالت را ندارد، وگرنه آلمان 
و اسپانیا هر دو با آمریکا دوست هستند و 

تحریم نشده اند.
یکی از موارد و مصادیق اقتصاد دانش بنیان، 
بی وزنی اســت. در اقتصــاد فیزیکی، اگر 
بخواهید دو سه تومان کاسب شوید، باید 
دو ســه کیلو جنس معاملــه کنید، ولی 
وقتی در ازای خدمات، پول کســب شود، 
شــما با اقتصاد بی وزن کار کرده اید. مثاًل 
معلمان از قدیم تا امروز با اقتصاد بی وزن کار 
می کنند. وقتی گفته می شود با علم، ثروت 

کســب می کند، یعنی از اقتصاِد بی وزن 
بهره می برد. امکاِن تحریِم اقتصاِد بی وزن، 
بسیار اندک است و در عین حال، بازاریابی 
خیلی آسانی دارد و محدود به مختصات 
جغرافیایی نیست؛ به راحتی هم در دنیای 
مجازی در آن طرف دنیا فروخته می شود. 
به طور کلی، محدودیت ندارد و از این  جهت، 
اهمیتش بسیار زیاد است. اقتصاد بی وزن 
اقتصاد انسان هاست و در این جا است که 
علم انسان ها معنا پیدا می کند. این روش 
یک استراتژی بزرگ اقتصادی محسوب 
می شود و در واقع یکی از شاخه های اقتصاد 

مقاومتی، اقتصاد دانش بنیان است.
دیگر این که در اقتصاد دانش بنیان، عنصر 
اصلی »نوآوری« اســت. نــوآوری یعنی 
شکســتن مســیرهای قبلی و راه اندازی 
مســیرهای جدید. خود شکست، تالطم 
دارد. برخی از بحران های موجود در اقتصاد 
آمریکا که از جملــه بحران های خوب آن 
کشور محسوب می شود، ناشی از نوآوری 
فراوان این کشور است و نوآوری زیاد دائماً 
ساختارشکنی، افول، سقوط، تخریب های 
سازنده، ورشکستگی، ریزش و رویش دارد. 
اقتصاد آمریکا پُرریزش ترین و پُررویش ترین 
اقتصاد دنیاســت و ما هم باید یاد بگیریم 
که ریزش و رویشــمان نه  تنها در حوزه ی 
سیاسی، بلکه در سایر حوزه ها افزایش یابد.

اساســاً ریزش و رویــش ویژگی طبیعی 
همــه ی سیســتم های عالم اســت. آیا 
امکان پذیر است به درختی بگوییم ریزش 
و رویش نکن؟ در این صورت، این درخت 
رشــد نمی کند و باید بمیرد. اقتصاد هم 
همین اســت. ما باید ریزش هایی داشته 
باشیم تا در کنار آن، رویش هایی هم اتفاق 
بیفتد. نباید تصور کنیم اقتصاد ایران با نبود 
تحریم ها و دشمنی های استکبار علیه ما، 
راحت رشد می کند. در این صورت، اقتصاد 

ما به یک اقتصاد مرده تبدیل خواهد شد.
Khamenei.ir منبع: سايت

ما 
بايد تمرين 

کنيم که در دريای 
متالطم حرکت کنيم. 
ثانيًا فرضًا تالطم هم 
نباشد، آيا مشکالت

 اين کشتی حل 
می شود؟ 
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جنگ هشت ساله، ترور ها، کودتاي نوژه، 
حمله به طبس، جنگ نفت کش ها و... 
از ایــن جمله بود. راهبــرد دوم راهبرد 
تغییر رفتار بود که با تحریم شروع شد. 
در دوران اصالحات راهبرد اســتحاله 

از درون در دســتور قرار گرفت و اکنون 
راهبرد مهار در دو حوزه نفوذ منطقه اي و 
انرژي هسته اي در دستور کار قرار دارد. 
اما در این میان آسیب رساندن به چهره 
پر فروغ انقالب اسالمي و پیش گیري از 

الهام بخشي آن نیز مد نظر بود. بنابر این 
تالش شــد رقیب ها و بدیل هایي براي 
آن تراشیده شــود و با »همان پنداري« 
نحله هاي به وجود آورده، چهره انقالب 
اسالمي را خشن یا کم رنگ نشان دهند. 

سه اسالم سیاسي
  عبد اهلل گنجي

با طلوع انقالب اسالمي ايران انديشمندان و تحليل گران غربي با همان نظريه ها و تئوري هايي که انقالب هاي پيشين 
را تحليل مي کردند به بررسي آن پرداختند. فرض تئوري هاي غرب در علل ظهور انقالب ها، مادي و اقتصادي است که 
منشأ آن را نيز کار گري يا دهقاني مي دانند. پس از رفراندوم فروردين 1358 باور غرب به ديني بودن انقالب ايران پر رنگ 
شد. اما به دليل شيعي- فارسي بودن اين انقالب آن را قابل تسري به جهان سني- عربي نمي دانستند. اما زلزله اي که 
انقالب اسالمي در سال هاي 1358 تا 1360 در جهان اسالم به پا کرد )قيام جنوب عراق، انفجار سفارت خانه هاي امريکا 
در بحرين و کويت، کشته شدن 219 سر باز امريکايي در بيروت، تغيير ايدئولوژي مبارزه در فلسطين، ترور رئيس جمهور 
مصر، قيام گروه هاي مسلح مذهبي افغان در مقابل ارتش شوروي سابق، اسالم گرايي در تونس، الجزاير و سودان، پيدايش 
حزب اهلل لبنان و ...( باعث گرديد تا غرب همه راه هاي فرو پاشي انقالب اسالمي را در دستور مطالعه قرار دهد. راهبرد 

تغيير ساختار از طريق نظامي در اولويت قرار گرفت. 
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البته الگو هــاي مبدل آنــان در حوزه 
سیاست بود، چرا که اسالم غیر سیاسي 
مطلوب غرب نیز مي باشــد. اما تالش 
شد الگویي ارائه شود که جهان غرب با 
همزاد  پنداري ایــن الگو هاي حکومتي 
با انقالب اســالمي، از پیش روندگي و 
جذابیت آن بکاهنــد. بنابر این در کنار 
الگوي مستقر یعني جمهوري اسالمي، 
دو الگوي دیگر نیز طراحي شد؛ 1- الگوي 
طالبان، القاعده، داعش 2- الگوي ترکیه. 
ذیاًل بــه توصیف این دو الگــو و الگوي 
انقالب اسالمي به عنوان الگوي اصیل و 

اصلي مي پر دازیم: 
1- اسالم طالبانيســم، القاعده، 

داعش 
پویایي و روز آمدي انقالب اســالمي که 
منبعــث از اجتهاد در بســتر زمان بود 
چهره اي عقالني معنوي و سیاسي را از 
محصول آن، یعني جمهوري اســالمي 
به نمایش گذاشــت که هــم  کار آمدي 
خود را نشــان مي داد و هم مورد توجه 
اندیشــمندان و نظریه پــر دازان جهان 
)حتي نظریه پر دازان پست مدرن مثل 
میشــل فوکو( قرار گرفــت. بنابر این با 
تولد طالبان در افغانســتان و به قدرت 
رســاندن آن در صدد خدشه دار کردن 
چهره  رحماني- عقالني اسالم بر آمدند. 
طالبان پس از تسلط بر کابل و تشکیل 
حکومت همه مظاهــر تمدن امروزي را 
ضد دین معرفي کرد. تلویزیون، تحصیل 
زنان، فیلم، آثار باستاني و ... جزو کفریات 
شمرده شد و در اولویت مبارزه قرار داد. 
کشتن بي رحمانه و قتل عام شیعیان در 
غرب کابل و والیت »بامیان« و شهادت 
دیپلمات هاي ایراني در مزار شــریف و 
عدم توجه به قوانین بین المللي و پیوند 
آن با القاعده باعث گردید تا غرب به این 
نتیجه برسد که این الگو نتوانسته است 
در تراز انقالب اسالمي معرفي شود، چرا 

که ضد هنجار هاي طالبان همه در ایران 
هنجار محسوب مي شد. 

در حالي آنــان از تحصیــل دختران و 
زنان جلو گیري مي کردنــد که بیش از 
نیمي از دانشــجویان و دانش آموزان و 
برخي مســئوالن حکومتي در ایران را 
زنان تشــکیل مي دادند. اخراج طالبان 
از حکومــت آخــر کار نبود. ریشــه ها 
و شــاخه هاي ایــن در خت خشــن و 
انسان کش به زودي در دیگر نقاط جهان 
اسالم همچون پاکستان، عراق، سوریه، 
لبنان، نیجریه، یمن و ... ســر بر آورد و 
مشکالتي را براي جهان اسالم به همراه 

داشت. 

داعش با ادعاي »دولت اسالمي« نمونه 
نو ظهور مــدل اســالمي حاکمیت در 
خاور میانه اســت که بارز ترین شاخص 
رفتاري آن ســر بریدن و کشتن پیروان 
همه ادیان و مذاهب اســت. رسانه هاي 
غرب با باز تاب جنایت هــاي این گروه 
در غرب و جهــان، تصویر مطلوب خود 
از چهره اســالم را به نمایش مي گذارند 
و با تکرار واژه »پیکار جویان مسلمان« 
یا »دولت اســالمي« و با نشــان دادن 
چهره هایي با نماد ها و محاسن اسالمي 

باز تــالش نمودند ایــران و داعش را به 
عنوان حکومت اسالمي با شاخص هایي 

مشابه معرفي نمایند. 
اما کشتار شــیعیان در عراق، سوریه و 
لبنان نتوانســت ایــن »همان خواني« 
را جا انــدازي نماید و نظــام جمهوري 
اســالمي با تالش مستمر براي حمایت 
از دولت هاي منتخــب مردمي در عراق 
و ســوریه در خط مقدم دفاع از اســالم 
عقالني و رحماني قرار گرفت. داعش بر 
دموکراسي و مردم ساالري خط بطالن 
کشید، مرز هاي دولت- کشور  ها و دولت- 
ملت ها را به هم ریخــت و پیروان همه 
ادیان را آواره یا مقتول کرد. اینجا بود که 
مردم جهان در یافتند که این الگو  داراي 
تفاوت هاي ماهوي با انقالب اســالمي 
و جمهوري اســالمي است و در صحنه 
واقعي نقطه مقابل آن قرار گرفته است. 
لذا باز از ایران اسالمي خواستند تا براي 
مبارزه با الگویي که خود ساخته بودند 
به آنان کمک کند اما ایــران با مولدان 
داعش براي مبارزه همراهي نکرد و خود 
این مبارزه را دنبال نمود و هوشمندانه از 
خدشه به چهره پر فروغ خود پیشگیري 
و به ائتالفي که اســتکبار محور آن بود 

نپیوست. 

2- اسالم ترکيه:
وقتي چهره اسالم خشن و متحجر قابلیت 
انطباق با چهره جمهوري اسالمي نیافت، 
غرب درصدد بر جســته کــردن الگوي 
دیگري بر آمد. الگویــي که از نگاه غرب 
»اسالم میانه رو« مي باشد و با لیبرالیسم 
ساز گار است. اوباما رئیس جمهور امریکا 
مي گوید»من اسالم ترکیه را مي ستایم« 
بنابر این در صدد بر آمدند با اسالمي که 
مدعي اجراي شریعت نیست به میدان 
بیایند. الگوي ترکیه شــبیه الگوي ارائه 
شده توسط نهضت آزادي در ایران است، 

داعش 
با ادعاي 

»دولت اسالمي« 
نمونه نو ظهور مدل اسالمي 

حاکميت در خاور ميانه 
است که بارز ترين شاخص 
رفتاري آن سر بريدن و 

کشتن پيروان همه اديان و 
مذاهب است
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یعني به جاي اصرار بر اجراي شریعت به 
»حکومت مسلمانان« بیندیشیم. به این 
معني که اسالم گرایان واجد صالحیت 
براي حکومت باشند، اما محتوي حکومت  
آمیزه اي از سکوالریســم و لیبرالیسم 
باشــد. بنابر این در الگوي ترکیه تالش 
براي اجراي شریعت صورت نمي گیرد 
و صرفاً دو نماد اســالمي در آن مشهود 
اســت. اول بر قراري علقه هاي عاطفي 
بین این مدل و اسالم گرایان در سوریه 
و عراق و... دوم محجبه بودن همسران 
و فرزندان مقامات عالي حکومت. به جز 
دو نماد مذکور هیچ مقوله اي از اســالم 
توسط حکومت در ترکیه دنبال نمي شود. 
اما تالش مي شــود تا این الگو را الگوي 
موفق نظام اسالمي در جهان تلقي نماید 
و »نئو  عثماني ها« بــه جاي »خالفت 
عثماني« مجدداً سیادت خود بر جهان 
عرب را باز یابــي و باز خواني نماید. براي 
مشروعیت بخشي به این مدل تالش هاي 
فراواني صورت گرفت تا پیوند یافتگان 
به جمهوري اسالمي به این مدل وصل 
شوند، به صورتي که خالد مشعل رهبر 
سیاســي حماس از اردوغان به عنوان 
رهبر جهان اسالم یاد مي کند و اردوغان 
نیز ضمن برقراري روابط تجاري با دولت 
اســرائیل و عدم تعطیلي ســفارتخانه 
آن رژیــم در آنکارا، تــالش مي کند در 
محاورات و مجالس )مثل اجالس داووس 
و برخورد با پرز رئیس رژیم صهیونیستي( 
خود را حامي ملت فلسطین نشان دهد. 
غرب تالش نمــود الگوي ترکیه را براي 
عالقه مندان به نظام سیاســي اســالم 
توسعه دهد تا از هرگونه خطر احتمالي 
براي غرب پیشگیري نماید. امریکایي ها 
درصدد تشکیل دولت اسالمي میانه رو 
)بخوانید ســازگار با غرب و لیبرالیسم( 
در کشورهاي اردن و مراکش نیز برآمد 
و براي تشکیل احزاب میانه رو در مقابل 

اخوان المســلمین هزینه هاي کالني را 
خرج نمود تا بتوانــد در اردن جریانات 
اســالمي ضدصهیونیســتي را مهار و 
در مراکــش از زوال حکومــت موروثي 
پیشــگیري کند اما در هر دو کشور این 
تجربه به شکست انجامید و احزاب غرب 
ساخته موفق به کسب رأي مردم نشدند. 
مدل الجزایر مدل دیگري بود که در سال 
1988 منجر به رأي قاطع مردم به جبهه 
نجات اسالمي الجزایر شد و از نزدیکي 
اسالم سیاسي آن کشور به مردم ساالري 
دیني در ایران خبر مي داد که با کودتاي 
ارتــش و زنداني کردن اســالمگراها از 
تشکیل حکومت پیشگیري و تالش شد 
در آن کشــور نیز مدل ترکیه جایگزین 

شود که آن نیز موفق نبود. 

3- اسالم ناب محمدي )ص( 
اســالم ناب محمدي از جمله مفاهیمي 
است که در اندیشه سیاسي امام خمیني 
)ره( متولد شــد. در ایــن مدل حکومت 
اســالمي فرامذهب و فرافرقه اســت و 
اسالم را واجد صالحیت براي همه ابعاد 
حیات بشــر مي داند. جامعیت اسالم به 
صــورت طبیعي سیاســت و حکومت را 
در درون خــود دارد. امــام خمیني )ره( 

با تأکیــد بر ســیره رســول اهلل )ص( و 
امیرالمؤمنیــن در تشــکیل حکومت و 
جامعیت و جهانشــمولي اسالم درصدد 
الگویي بر آمد که ضمــن تأکید بر اصول 
اسالمي بتوان عنصر زمان را نیز در عرصه 
حاکمیت لحاظ کند. بنابر این پیوند دین 
و سیاست نه در حکومت هاي موروثي و نه 
لیبرال دموکراسي که بر مبناي اسالمیت و 
جمهوریت بنا نهاده شده و شاکله امروزي 
آن در قالــب »مردم ســاالري دینــي« 
معنادهي شد. این تنها الگوي حکومتي 
جهان است که از رهیافت هاي سیاسي و 
فلسفه حکومت در غرب پیروي نمي کند. 
بنابر این استقالل فلسفي و فکري این الگو 
باعث شد گفتمان سیاسي مسلط در جهان 
به چالش طلبیده شــود و درصدد مقابله 
با آن برآید. اســالم ناب محمدي داراي 
شــاخص ها و ویژگي هاي متمایزکننده 

است که بخشي از آن به شرح ذیل است:
1- وحدت کامل دين و سياست: 

در این الگو دین و سیاســت در کنار هم 
قرار داده نمي شوند یا تالش نمي شود تا 
با هم سازگار شونده بلکه وحدت دین و 

سیاست و یگانگي آن با لذات است. 

2- استکبارستيزي: 
قاعده نفي ســبیل به عنوان یک قاعده 
قرآني ســلطه گري و ســلطه پذیري را 
برنمي تابد. بنابر این انقالب اســالمي با 
قاعده سلطه گر- ســلطه  پذیر در جهان 
معاصر به مبارزه برخاست و محور مبارزه و 
ایدئولوژي آن را اسالم قرار داد. از دیدگاه 
امام خمینــي )ره(، اســالمي که براي 
جهانخواران ضرر نداشــته باشد، اسالم 
نیست. همانطور که حجي که هدم کفر و 
شرک از آن برنخیزد، حج نیست. بنابر این 
ایدئولوژي مبارزه با غیر،اسالم است و تنها 
با تکیه بر اسالم مي توان استقالل سیاسي 

واقعي را به ارمغان آورد. 

اسالم 
ناب محمدي 

از جمله مفاهيمي 
است که در انديشه سياسي 
امام خميني )ره( متولد شد. 
در اين مدل حکومت اسالمي 
فرامذهب و فرافرقه است و 

اسالم را واجد صالحيت براي 
همه ابعاد حيات 

بشر مي داند
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3- مردم ساالري ديني:
 الگوي انقالب اســالمي حضور مردم و 
جمهوریت را به رســمیت مي شناسد و 
ضمن تأکید بر معرفــت ذاتي و قوانین 
الهي، نقش مردم در عرصه سرنوشت را به 
رسمیت مي شناسد. مردم ساالري مدنظر 
اسالم از رهیافت هاي غرب دریافت نشده 
بلکه از درون دیــن و مبتني بر اجتهاد 
پویا در فقه تشــیع ســاطع شده است. 
رهبر معظم انقــالب 14 خرداد 1393 
در حرم امام خمیني )ره( با صراحت بر 
درون دیني بودن مردم ساالري در ایران 
تأکید و آن را عصاره اندیشه سیاسي امام 

دانستند. 

4- نهضت عاشورا: 
الگوي بي نظیر و مثال زدني عاشورا آویزه 
و تجربــه صالحیت خواهــي حاکمان و 
ظلم  ناپذیري و اصالح طلبي دیني و مبارزه 
با بدعت هاست. فراموشي رسالت خواص 

در سال 61 هجري همچون تابلویي بلند 
در مقابل خواص انقالب اسالمي است که 
لحظه اي درنگ را از آنان گرفته اســت و 
مقاومت عاشورایي خود را در بحران ها، 
پدیده ها، فتنه هــا و توطئه ها به نمایش 
مي گذارند و در پایداري مثال زدني خود 
به درجه »بنیان المرصوص« مي رســند 
که امــام خمیني )ره( در ســتایش این 
استقامت فرمود: ملت ایران بهتر از ملت 
حجاز در عهد رسول اهلل)ص( و ملت کوفه 
در عهد امیرالمؤمنین )ع( است. این الگو 
اکنون در جهان اسالم پیشرو،  الهام بخش 
و در همه چالش ها و توطئه ها پیروز میدان 
بوده است و به رغم همه توطئه ها هر روز 
فربه تر، پرنفوذ تر و مرجع تر خواهد شد. 
این الگو در مبارزه دائمي با غرب خواهد 

بود. 

5- نهضت انتظار: 
در این الگو تشکیل حکومت مقدمه اي 

براي یک آرمان بلند محسوب مي شود 
که عالوه بر آبــادي دین و دنیاي مردم، 
قله آمال خود را پیوند حکومت با نهضت 
انتظار قرار داده اســت. انتظار مذکور از 
هرگونه سلطه پذیري پیشگیري مي کند 
و زمینــه و قبله حکومت را به ســمت 
انتظار و شــاخص هاي تســهیل کننده 
ظهور مي برد. الگوي انتظار در اسالم ناب 
محمدي )ص( در حوزه سیاست تعریف 
مي شــود و این حکومــت را مقدمه آن 

حکومت مي داند. 
تجربه دهه هاي گذشــته و امروز نشان 
مي دهد که الگوهاي واپس گرا یا وابسته 
به غرب قــدرت مانــدگاري در جوامع 
اســالمي را ندارد و ان شــاءاهلل الگوي 
انقالب اسالمي ماندگار، پوینده و فراگیر 
خواهد شد و مردم ســاالري را به جاي 
لیبرال دموکراسي و سوسیال دموکراسي 

نهادینه خواهد کرد.
ان شاءاهلل
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اما ســه واقعه بــه شــکل گیري ائتالف 
ضدداعش با محوریت آمریکا و 59 کشور 

انجامید که عبارت بودند از:
1- دست زدن داعش به کشتار، اسارت و 

آوارگي مسیحي ها و ایزدي ها
2- حمله به کرکوک و توسعه مناطق نفتي 

اشغالي
3- شکســت داعش در پیشروي به سوي 
کردستان عراق و شکسته شدن محاصره 

آمرلي
به عبارت دیگر دو اتفــاق موجب نگراني 
آمریکا و متحدان منطقه اي در وقایع اخیر 

عراق و سوریه گردید:
1- عدم پایبنــدي داعش به خطوط قرمز 

منطقه اي
2- توانمندي نیروهــاي مردمي، ارتش و 
پیشمرگ هاي عراقي در مقابله با داعش با 

حمایت جمهوري اسالمي ایران.
در حالي که پیــش از این، داعش نه تنها از 
حمایت سرویس هاي جاسوسي کشورهاي 
غربي و متحــدان منطقه اي آنان بهره مند 
بــوده و این ســرویس ها بــراي تجمیع 
تروریست هاي تکفیري از سراسر جهان و 
گسیل به سوریه و عراق براي سرگرم سازي 
آنان به جهادي خیالي و در واقع انحراف از 
جهاد حقیقي براي ضربه زدن به مقاومت 
و حمله به عمق منطقــه اي و حوزه نفوذ 
جمهوري اسالمي ایران بهره مي گرفتند. 
این گروهک نــه تنها از حمایــت مالي و 

رسانه اي کشورهاي عربي سود مي جست 
بلکه ترکیه نیز امکانــات انتقال، آموزش و 
حمایت از تروریست هاي تکفیري- داعشي 

را فراهم مي ساخت.
وجود چنین گروهکي براي سران کشورهاي 
وابسته و دیکتاتور عربي نعمتي به حساب 
مي آمد که توسط آنان موج بیداري اسالمي 
به انحراف کشانده شده و بخشي از نیروهاي 
جهادي مستعد انقالبي گري به جبهه اي 
ساختگي و خیالي ســوق داده مي شدند 
به گونه اي که نه تنها خیالشان از این نیروها 
راحت مي شد، بلکه جریان مقاومت نیز به 
فرســایش افتاده و حوزه نفوذ آن محدود 

مي گشت.
آمریکا و غرب راهبرد پنهان درگیرسازي 
نیروهاي مخالف ســلطه غرب در جهان 
اسالم را پیاده ساخته و کشورهایي چون 
قطر، عربستان و ترکیه نیز به برخي اهداف 

منطقه اي خود جامه عملي مي پوشاندند.
با کلید خوردن شــورش در سوریه از سال 
2011، راهبرد فوق به اجرا گذاشته شده و 
چند دستاورد براي غرب داشت که عبارت 

بودند از:
1- مشغول سازي جمهوري اسالمي ایران 
و حزب اهلل لبنان به بحران هاي تصنعي که 
توسط گروهک هاي تکفیري در سوریه و 
عراق برپا شده و استعداد گسترش به ایران 

اسالمي را داشت.
2- درگیرساختن تمامي نیروهاي مخالف 

ســلطه غرب در جبهه اي غیر از مقابله با 
رژیم صهیونیستي یا به عبارتي بازداشتن 
نیروهاي انقالبي منطقه از درگیري و مقابله 
با رژیم اشــغالگر قدس و افزایش ضریب 

امنیت  این رژیم.
3- تضعیف عقبه و گرانیگاه مقاومت یعني 

کشور سوریه.
متاسفانه کشورهایي چوي ترکیه، قطر و 
عربســتان هم در این بازي پیچیده غرب 
ورود پیدا کرده و با اشــتراک در بخشي از 
اهداف، به همکاري در اجراي این سناریوي 
آمریکایي- صهیونیستي برآمدند. گرچه 
این ورود هم بخشي از این سناریوي کثیف 
به حساب مي آید که فرسایش توان مجموعه 
کشورهاي اسالمي در شــرق مدیترانه و 
جلوگیري از زمینه هاي شکل گیري تمدن 
اسالمي در عصر بیداري اسالمي را دنبال 
مي کند. لذا در فتنه اي که از سه سال گذشته 

ائتالف ضد داعش یا چفت داعش؟
نام گروهک تروريستي داعش که انشعابي از القاعده است و سالها در عراق، يمن و سوريه دست به 

دکتر رسول 
سنايی راد

جنايت و ترور زده با اشغال موصل در اواخر تابستان بر سر زبانها افتاد. اگرچه به تصور اشغال کلي 
عراق و يکسره کردن سرنوشت دولت هاي عراق و سوريه، در ابتداي ترکتازي تروريسم وحشي داعش، 
سران کاخ سفيد اعالم داشتند هيچ راهبردي براي مقابله با تروريست ها نداشته و سعودي ها نيز با 
بکارگيري عنوان قيام مردمي، از تروريست ها رسماً حمايت کرده و تالش دولت نوري مالکی در عراق 

را براي مقابله با تهاجم داعش سرکوب مي ناميدند.
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در سوریه آغاز شد، جنگي جهاني در مقیاس 
کوچک شکل گرفت که با توسعه آن با عراق 
نه تنها ارتش هاي سوریه و عراق به عنوان 
خطرات بالفعل به سمت فرسایش مي رود 
و توان حزب اهلل و جمهوري اسالمي نیز به 
سمت مهار فتنه ســوق داده مي شد، بلکه 
ذخائر و اعتبار کشورهاي ترکیه، عربستان 
و قطرهم در مســیري انحرافي مصروف 
رقابت هاي جاهالنه گشته و از انباشت براي 

آینده باز مي ماند.
جالب اینکه همان مجموعه که در سوریه 
به گروههاي معارض کمک مي کردند در 
شروع حمله داعش به عراق نیز حامي این 
گروهک تروریستي بودند و همان گونه که 
پیش از این آمد، عربستان و قطر به حمایت 
مالي، اطالعاتي و رســانه اي پرداختند و 
ترکیه نیز عالوه بر فریــب کردها، نه تنها 
تامین مهمات، دارو و غذایي تکفیري ها را 
برعهده داشت، بلکه در قاچاق اسلحه، نفت 
و پذیرش مجروحین تروریست هاي داعشي 
بي پروایي آشــکاري به خرج داد. اقداماتي 
که البته درآمدي چندمیلیاردي هم براي 

ترکیه به دنبال داشت.
اما درست همان زمان که رفتارهاي به دور 
از هنجار تروریســت هاي تکفیري علیه 
مسیحیان و ایزدیها و شکست آنان در آمرلي، 
خبر از آینده نامعلوم این گروهک تروریستي 
مي داد، آمریکا علم ائتــالف ضدداعش را 

برافراشت و متحدان منطقه اي خود را نیز 
به این ائتالف پیوند داد. یعني دقیقاً حامیان 
دیروز به مخالفان امروز تبدیل شده و طنز 
بزرگي را به ثبت رساندند که حاکي از تالش 

آنان براي اهدافي چندگانه بود:
1- ترمیم چهره منفور حامیان داعش که 
قبل از این در حمایت از رژیم صهیونیستي 

در جنگ 51 روزه هم آسیب  دیده بود.
2- جلوگیــري از محبوبیــت جمهوري 
اســالمي ایران در مقابله با گروهک هاي 
تکفیري- تروریســتي و ممانعت از روند 

قدرت یابي ارتش عراق و نیروهاي مردمي.
3- بدســت گرفتن پرچم مبارزه با داعش 
و فرصت سازي براي بازگشت به منطقه و 
اعمال مدیریت بر رونــد تحوالت. در واقع 
آمریکا پس از آنکه رونــد حوادث به ضرر 
داعش رقم خورد، به بهانه مبارزه با داعش 
به فضاسازي براي بازگشــت به منطقه و 
حضور مستقیم و میداني براي مدیریت این 
روند برآمده و در پوشش مبارزه با داعش در 
واقع اقدامات کنترلي براي استمرار بحران 
را دنبال مي کنند. آنچه ادعاي واقعي بودن 
مبارزه با داعش را با ســوال و تردید جدي 

مواجه مي سازد عبارت از:
1- تاخیر در تشــکیل این  ائتالف و اجازه 

گسترش و استقرار به داعش
2- عدم حمله موثر برعلیه داعش و انجام 

حمالت نمایشي
3- تاکید بر طوالني بــودن زمان مبارزه با 

داعش
4- بهانه قراردادن مبــارزه با داعش براي 
حمایت علني از گروههاي تروریستي همسو 
با داعش در سوریه و تسلیح گروههاي قومي 
غیرهمسو با دولت مرکزي عراق و خودداري 

از کمک به نیروهاي مردمي و ارتش عراق
5- زمینه سازي براي شکل گیري مناطق 

حائل در کشور سوریه
در حالي که ائتالف مدعي مبارزه با داعش 
با تردیدهــاي جدي و تعارضــات واقعي 

مواجه اســت و عالوه بر موارد فوق، سابقه 
ســیاه برخي اعضاء در تشکیل و حمایت 
گروهک تروریستي داعش را هم باید به آن 
افزود، امروز تالش مي شود با کمک قدرت 
رســانه اي اعضاي ائتالف، چهره اي ناجي 
بــه آن داده و حتي آمریــکا از این فرصت 
براي ترمیم چهره زشــت خود در حمایت 
از جانیان صهیونیست در جنگ 51 روزه 
نیز اســتفاده کند.  طبیعي اســت آمریکا 
و غرب تعجیلي براي پایــان دادن به عمر 
سیاه گروهک تفکیري- تروریستي داعش 
نداشته باشند، چرا که این گروهک عالوه 
بر ضربه مســتقیم به توان جهان اسالم و 
فرســایش قواي آن، با نمایــش چهره اي 
خشن و نفرت انگیز از اسالم، بهترین ابزار 
اسالم هراسي و مقابله با احیاء هویت اسالمي 
به حساب آمده و بهانه مناسبي براي حضور 
در منطقه غرب آســیا و قلب جهان اسالم 
را براي آمریــکا و متحدان غربي آن فراهم 
مي سازد. باتوجه به همین ویژگي هاست 
که از مبارزه طوالني با داعش سخن گفته 
مي شود. بعالوه وجود این منازعه طوالني که 
تمامي هزینه ها برعهده کشورهاي اسالمي 
است بهترین شرایط را براي فعال نگه  داشتن 
شرکت هاي تولید سالح و مهمات فراهم 
مي کند و در شــرایطي که غــرب امکان 
حمایت مســتقیم از رژیم صهیونیستي 
را ندارد، رضایت و آســودگي خیال سران 

صهیونیسم را نیز رقم مي زند.
اما وقایعي چون شکست داعش در آمرلي، 
مقاومت مــردم در کوباني و پاکســازي 
جرف الصخر، جملگي حاکي از رســوایي 
ائتالف ضــد داعش و برمال شــدن چهره 
فرصت طلب آنان از یکســو و همبستگي 
و پیوند پشــت پرده این کشورها با سران 
قدرت طلــب، دالل و کاســب گروهــک 
تروریســتي و تکفیري داعش محسوب و 
آینده ســخت پیش  روي داعش و ائتالف 

مدعي ضد داعش را نشان مي دهد. 



ماهنامه فرهنگي - مذهبی  هيأت رزمندگان اسالم
شماره 105، ربيع االول و ربيع الثانی
دی و بهمن 93
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
نام بردن از حضرت امام)ره( و چاپ 
رســاله معظم له، در رژيم پهلوی 
ممنوع بود. رساله عمليه ايشان، به 
نام ديگر مراجع چاپ می شد و در 
اختيار مقلدين شان قرار می گرفت.  
تمام تالش رژيم کــم رنگ نمودن 
نام امام خمينــی)ره( بود، تا اينکه 

شهادت آقا مصطفی خمينی)ره( رخ 
داد و سراسر ايران اسالمی موجی از 
عزا و حزن به راه افتاد و جلسات ختم 
و وعظ بسياری برگزار شد، علت اين 
واکنش گسترده و تکريم فوق العاده 
نسبت به حضرت امام)رضی اهلل عنه( 
هم مشخص بود، ساواك نقش تعيين 
کننده ای در شهادت فرزند معظم له 

داشت.
 رژيم تاب تحمل ايــن مجالس را 
نداشــت و در پی آن بود که عزت 
امام را نزد مردم از بين ببرد. فردی 
در روزنامه اطالعــات وقت مقاله 
ای موهن عليه حضــرت امام)ره( 
تتت عنوان »ارتجاع ســرخ« درج 
کرد، با نام مســتعار »احمد رشيد 

»ارتجـــــــاع ســـــــــرخ«ی که سبب خیر شد!
روز نوزدهم دی ماه، يادآور حماسه بزرگ و با شکوهی است که برگ ديگری از کتاب زرين انقالب اسالمی را رقم زد. 19 
دی سالروز قيام خونين مردم قم است؛ همان روزی که در تاريکی استبداد و ستم روزنه ها را به سوی روشنايی گشود و 
روند انقالب را به گونه ای شکل داد که طومار دو هزار و پانصد ساله نظام شاهنشاهی در مدت زمان کوتاهی در هم پيچيده 

شود. اين روز بزرگ و به ياد ماندنی را گرامی می داريم و بر شهيدان و ايثار گران اين حماسه جاويد درود می فرستيم .
شهر مقدس قم در تاريخ انقالب همواره به عنوان پايگاه اصلی و سازمان دهنده قيام و مبارزه عليه نظام ستم شاهی به شمار 
می رفته است. وجود حوزه علميه و روحانيت متمرکز دراين شهرنيزدراين مهم تاثير بسزايی داشته است. آغاز مبارزه و 
شکل گيری آن و نيز رهبری مردم توسط حضرت امام خمينی )ره( در همين شهر صورت پذيرفت. پس از قيام خونين 15 
خرداد 42 نام قم به عنوان مرکز اصلی و هدايت کننده مبارزات بر سر زبان ها افتاد و پس از چهارده سال، قيام 19 دی 56 

که آن را »جرقه انقالب«نيز ناميده اند بار ديگر موجب قيامی همگانی و مبارزاتی گسترده شد.
گفتار زير خاطرات شاهد عينی اين رويداد تاريخی، حجت االسالم والمسلمين سعادت نژاد است.
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مطلق«،پس از انتشــار اين مطلب، 
مردم عکس العمل جدی نشــان 
دادند، باالخص در قم نخست حوزه 
عليمه درس مراجع تعطيل شــد و 
روز بعد بازار قم به طور خود جوش 
بسته شــد. در اين دو روز طالب 
به منزل آقايــان مراجع رجوع و از 
آنچه که اتفــاق افتاده ابراز نگرانی 
و ناراحتی مــی کردند و مراجع هم 
ابعاد اين موضوع بررسی و تحليل 
می کردند. مــردم تا عصر روز دوم 
در قالب راهپيمايی آرام می رفتند 
و بر می گشتند. پس از آن جمعيت 
طالب به همراه برخی از مردم به بيت 
آيت اهلل نوری همدانی رفتند. هنگام 
بازگشت به ســمت مدرسه فيضيه 
قم به ميدان فاطمی رســيدند. من 
شخصـًآ در صحنه حضور داشتم، 
يک طرف ميــدان بانک صادراتی 

بود و آن سوی ميدان کالنتری بود. 
از کالنتری چند تا سنگ پرتاب شد 
به سمت جمعيت و مردم فرياد می 
زدند نزنيد، نزنيد، اما معلوم بود که 
عوامل ساواك می خواهند بهانه ای 
برای سرکوب کردن ايجاد و مردم را 

متفرق کند. 

وضعيت با سنگ پراکنی که صورت 
پذيرفت آشفته شد و نيروهای رژيم  
زد و خورد، با باتوم  را آغاز کردند. با 
اسلحه گرم به قصد کشتار به سمت 
مردم شــليک کردند و تعدادی از 
مردم بی دفاع شهيد شدند. منطقه 
ميدان فاطمی که امــروز ميدان 
شهداست، آن وقت تا پاسی از شب 
نا امن بود، پليس و ساواك منطقه را 
تحت پوشش امنيتی و فضای اختناق 
و ترور قرار داده بودند و جنازه ها را 

به صورت مخفيانه خــارج و دفن 
کردند و حتی اجازه برگزاری مجلس 
ترحيم ندادند.  چهلــم اين واقعه 
جانگداز روز هجدهم و نوزدهم دی 
ماه بــود. اعتصاب و تحصن طالب، 
تعطيلی دروس حوزه، راهپيمايی 
مردم به همــراه مراجع و عصر روز 
نوزدهم درگيری و قتل و کشــتار 
مردم اتفاق افتاد و چهلم نوزدهم 
دی ماه، مراســم بزرگداشتی برای 
شهدای ميدان فاطمی قم در سراسر 
کشــور به امر حضرت امام)قدس 
سره( مجلس برگزار شد و به حمايت 
ساير مراجع، مراسم چهلمی هم در 
تبريز گرفته شــد. در مجموع می 
توان گفت،در وقوع انقالب اسالمی، 
15 خرداد سال چهل و دو و 19 دی 
ماه پنجاه و شــش، اين دو رخداد 

نقطه عطف اند.

»ارتجـــــــاع ســـــــــرخ«ی که سبب خیر شد!
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هيئت؛ قلب نهضت امام خمينی
یکی از عوامل مؤثــر در پیروزی نهضت 
اســالمی در ایران، نقش آفرینی هیئات 
حســینی در آن بود. هیئات حســینی 
که حامل پیام عاشــورا بودند در مقاطع 
مختلف توانســتند رژیم شاهنشاهی را 
به چالش کشیده و وادار به تسلیم کنند. 
ایــن کارکرد هیئات نشــان از حقیقت 
پیام نهضــت حســینی و ظرفیت این 
نهضت برای الهام بخشــی حرکت های 

اســالمی و نقش آفرینی در حوادث روز 
دارد؛ موضوعی کــه از نظر رهبر انقالب 
نمی تواند از کارکرد هیئات حســینی 
جدا شود: »هیئت ها نمی توانند سکوالر 
باشند؛ هیئِت امام حســیِن سکوالر ما 
نداریم! هرکس عالقه  مند به امام حسین 
است، یعنی عالقه  مند به اسالم سیاسی 
است، اسالم مجاهد است، اسالم مقاتله 
است، اسالم خون دادن است، اسالم جان 
دادن است؛ معنای اعتقاد به امام حسین 

این اســت. این که آدم در یک مجلس 
روضه یا هیئت عزاداری مراقب باشد که 
نبادا وارد مباحث اسالم سیاسی بشود، 
این غلط اســت.« گزارش زیر به نقش 
هیئات حســینی در اتفاقات سال های 
1342 و 1343 که نقطه ی عزیمتی برای 

نهضت اسالمی در ایران بود می پردازد:
فروردین ماه 1343 وقتی امام خمینی 
رحمه اهلل پس از تحمل زندان آزاد شد، در 
پیامی به اظهار تأسف از تسلط اسرائیل 

نقش هیئت های حسینی
 در پیروزی انقالب اسالمی
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و عواملش بر شئون مملکت و تمجید از 
مبارزه ی حماســی در عاشورای 1342 
پرداخت و فرمودند: »اشــخاص متدین 
را، به جرم آنکه در عاشــورا دســته راه 
انداخته اند و شــعار ضداسرائیل با خود 
داشــته اند، به حبس و زجر و شکنجه 
کشــیدند و اکنون هم در حبس به سر 
می برند، با آنکه با کمال آرامش حرکت 

می کردند...«
پیام امام امت اشاره داشت به برنامه های 
محرم ســال 1342 شمســی که طی 
آن انبوه بی شمار شــرکت کنندگان در 
راهپیمایی روز عاشورا به تظاهرات علیه 
انقالب سفید پرداختند. امام اعالمیه های 
مؤثری در مقدمه ســازی برای برنامه ی 
محرم صادر کردند که مهمترین آن ها 
پنج روز قبل از شروع محرم یعنی در 28 
اردیبهشت ماه بود؛ شهید شیخ فضل اهلل 
محالتی در خاطراتش نقل می کند که 
امام وی را مأمور نمود تا سران هیئت های 
عزاداری تهران را به جلسه ای فراخوانده تا 
برای اتخاذ تدابیر الزم جهت بهره برداری 

سیاسی از مجالس برنامه ریزی کنند.

 شــهيد عراقی، حلقه اتصال امام 
خمينی با هيئات مذهبی

مرحوم حبیب اهلل شفیق در خاطرات خود 
می گوید که هیئت های مؤتلفه ی اسالمی 
در آستانه ی محرم طی رایزنی هایی که با 
استاد مرتضی مطهری و دکتر بهشتی به 
عمل آوردند »قرار بر این شد که دهه ی 
محرم، اهل منبر و مداحان اهل بیت شعار 
تازه ای بسازند و برنامه های جدیدی را 
ارائه دهند؛ لذا به آقایانی که مرثیه و شعر 
می سراییدند، اطالع داده شد تا از اشعار 
نو برای دهه ی عاشورا استفاده کنند.« در 
اجرای این برنامه، »شهید مهدی عراقی« 
که یکی از حلقه های اتصال امام خمینی 
با هیئت  های مذهبی تهران بود، به سراغ 

مداحان و نوحه خوان های هیئت ها رفت 
و برای این منظور با آنان گفت وگو نمود.

شــهید حــاج مهــدی عراقــی نیــز 
در خاطراتــش به طــور تفصیلــی از 
کوشــش های خود برای جلب حمایت 
لواعظین« تهــران یعنــی  »شــیخ ا
حجت االسالم محمدتقی فلسفی سخن 
رانده و اضافه می کند که برای این منظور 
ناچار شده است از امام بخواهد تا نامه ای 
برای جلب نظر آقای فلسفی و خطاب به 
او بنویســد. متن نامه بدین شرح است: 
»حضرت حجت االســالم آقای فلسفی 
الزم اســت از بیانات حساس جنابعالی 
در این وقت اختناق عجیب تشکر کنم. 
امروز، روزی است که حضرات مبلغین 
محترم و خطبای معظــم، دین خود را 
به دیــن اثبات فرماینــد... از قرار اغلب 
گویندگان محترم با ما هم آواز هستند. 
امید است،  خداوند تعالی آن شواذی ]= 
نادر[ که از حبــس، از زجر، از خوف بیم 

دارند ]را[ بیدار فرماید...«
حضور امام خمينــی رحمه اهلل در 

مراسم عزاداری حسينی در قم
شــهید عراقی در ادامــه ی خاطراتش 
تصریح می کند که جلــب  نظر افرادی 

مانند مرحوم فلســفی از میان وعاظ و 
حاج عباس زری باف و حاج ناظم از میان 
مداحــان تهران از ایــن جهت اهمیت 
داشت که بســیاری از وعاظ و مداحان، 
پیرو و دنباله رو آنهــا بودند. همچنین 
شهید عراقی و یارانش موفق شدند که 
نظر برخــی از لوطی های جنوب تهران 
همچون طیب حاج رضایی و حســین 

رمضان یخی را نیز جلب کنند.

 ســخنرانی های آتشــين شهيد 
محالتی در هيئت بنی فاطمه

»هیئت بنی فاطمه« که جزو قدیمی ترین 
هیئات تهران محسوب می شود و در آن 
مداحانی چون مرحوم علی اکبر ناظم و 
مرحوم سیداسماعیل زری باف مداحی 
می کردند نیز بازوی دیگر دســته های 
عزاداری در حمایت از نهضت امام بودند. 
گزارش های ســاواک درباره ی هیئت 
بنی فاطمه حکایــت از آن دارد که این 
هیئت به صورت دســته های سینه زنی 
در بازار تهران حرکت نموده و »نوحه ها 
و اشعار آن تماماً در حمایت از خمینی 
خوانده می شود.« اما وعاظ دعوت شده ی 
آن هیئــت نیز به تعبیر این ســند »دو 
طلبه ی تقریباً کم سن و سال، اما شجاع 
و بی باک« یعنی شیخ فضل اهلل محالتی 
و شــیخ علی اصغر مرواریــد بودند که 
هــر دو بی پرده ســخن می گفتند و در 
سخنرانی های خود در شب های محرم 
به شاه و دولت حمله می کردند. شهید 
محالتــی در خاطراتش بــا تأیید جو و 
فضای سیاسی هیئت بنی فاطمه، نقل 
می کند که وی به همراه مروارید، واعظان 
آن هیئت بودند تا این که مروارید به قم 
عزیمت نمود تا مجالــس آن جا را اداره 
کند. از این رو برای شب های باقی مانده 
شهید مطهری آمد که در نهایت بعد از 
منبر شــب دوازدهم دستگیر شد؛ ولی 

»هيئت 
بنی فاطمه« که 

جزو قديمی ترين 
هيئات تهران محسوب 

می شود و در آن مداحانی 
چون مرحوم علی اکبر ناظم و 
... مداحی می کردند نيز بازوی 
ديگر دسته های عزاداری در 

حمايت از نهضت 
امام بودند
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شیخ فضل اهلل محالتی توانست از دست 
مأموران امنیتی بگریزد.

مرحــوم زری بــاف در خاطراتش نقل 
می کند که چون پیام امام مبنی بر این که 
الزم است »وقایعی را که االن در کشور 
می گذرد به صورت نوحه و شعار بسرایید 
و در جلسات خودتان مطرح کنید« را از 
طریق شهید عراقی دریافت نموده، دست 
به کار شده است و از آن جا که خودش در 
روز واقعه ی مدرســه ی فیضیه ی قم در 
آن مدرســه حضور داشته و فاجعه را به 
چشم خود دیده بود، درصدد برآمد که 
وقایع آن را در قالب اشعار و نوحه بسراید 
تا در زمان حرکت دسته های سینه زنی 
بخواند. از ایــن رو نوحه ای با ترجیع بند 
ذیــل جهت هیئت بنی فاطمــه در روز 
تاسوعا سرایید: »قم دشت کربالستـ  
هر روزش عاشوراست ـ  فیضیه قتلگاست 
ـ خون جگر علماـ  واویال واویال ـ  شــد 

موسوم یاری موالنا الخمینی )دوباره(«
محســن رفیق دوســت یکی از اعضای 
هیئت بنی فاطمه نیز در خاطراتش نقل 
می کند که وی به اتفاق جمعی از جوانان 
مسجد محمدی در جلساتی این نوحه 
را تمرین کردند و در روزهای تاســوعا 
و عاشــورا هیئت بنی فاطمــه آن را دم 

گرفتند.
عباس زری باف نیــز در خاطرات خود 
تصریــح می کند که عــالوه بر نوحه ی 
مذکور، یک نوحه ی دیگر نیز در خصوص 
پایین انداختن طالب از پشت بام فیضیه 
در جریان حمله ی مأموران امنیتی به آن 
مدرسه در دوم فروردین 1342ـ که خود 
شاهد آن فجایع بودـ  سروده است. ابیات 
تکرار آن سروده از این قرار بود: »دانشگاه 
فیضیهـ  چون دشت ماریه طالب دینیه 
ـ واویال واویالـ  افتاده جسم هر یکی شان 
از لب بامـ  خمینــی خمینیـ  تو فرزند 

حسینیـ  تو حامی دینی«

ناگفته پیداست که موارد ذکر شده تنها 
نمونه هایی از مجالس و محافل سیاسی 
در محرم 1342 و در پوشــش مجلس 
عزاداری آن ســال اســت. گزارش های 
بی شــمار مأموران ســاواک از مساجد 
تهــران حاکی از غلبه ی روح سیاســی 
بر بیشــتر مجالس پرجمعیــت تهران 
در محرم سال 42 اســت. بر اساس این 
گزارش به جرئــت می توان ادعا کرد که 
ده ها تن از وعاظ پیشرو عامل پیام رسانی 

آموزه های نهضت در تهران شدند.

عاشورای سال 42، نقطه مرکزی در 
شروع نهضت

عاشورای سال 42 با عاشورای سال های 
دیگر متفاوت بود. مردم با رهنمود امام 
خمینی رحمه اهلل به دنبال فرودآوردن 
ضربــه ای دیگر بــر رژیم شــاه بودند. 
مرحوم عســگراوالدی در این خصوص 
می گوید: »راهپیمایی عاشورا محصول 
چند جلسه ی پی درپی اســت. امام در 
فروردین مــاه به ما اجــازه ندادند برای 
شهدای فیضیه برنامه ای داشته باشیم، 
بلکه در اردیبهشــت ماه به عنوان چهلم 
شــهدای فیضیه اجازه دادند که ما در 
تهران برنامه داشته باشیم. برنامه ها اول 
یکی در مسجد بازار دروازه ی حضرتی 

بود که آمدند و جلوی آن را گرفتند. دیگر 
آن جا به ترتیب آشنا شدیم. فردا شب را 
اعالم کردیم مســجد امین الدوله، پس 
فردا شب را مســجد حمام گلشن آقای 
غروی و همین طور گســترش پیدا کرد 
و بعضی شب ها تا 20 جا برای مدرسه ی 
فیضیه برنامه برگزار می شد. اداره کردن 
این مراســم، ما را به هــم نزدیک کرد. 
خدا رحمت کند شهید صادق امانی را، 
روی بارهای انبار آن ها می نشســتیم و 
برنامه ریزی می کردیم. انبارشــان کنار 
سر قبر آقا بود و شــاید صد تا کیسه بار 
روی هم می چیدند و ما می رفتیم آن باال 
می نشستیم که اصاًل کسی حدس هم 
نمی زد که آن جا دور هم جمع شده ایم! 
در آن جا برنامه ریــزی کردیم که از امام 
درخواست کنیم به ما اجازه بدهند که 
ما دسته ی ممتازی در روز عاشورا داشته 
باشــیم. آقای توکلی و بنــده و مرحوم 
شــفیق رفتیم خدمت امام و شــیوه ی 
راهپیمایی را که از جنوب تا شمال تهران 
آن روز، از مسجد حاج ابوالفتح به طرف 
دانشگاه و بازگشت به مدرسه ی صدر بود، 
برای امام گفتیم. ما گفتیم که علم و کتل 
نمی آوریم و با پالکاردها و پرچم های بلند 
و با قرآن حرکت کنیم. امام فرمودند کار 

خوبی است و اجازه دادند.«
صبح عاشــورای 1342 سیل جمعیت 
در تهران با شعارهایی که توسط شهید 
صادق امانی سروده شــده بود از مبدأ 
راهپیمایی یعنی مســجد حاج ابوالفتح 
در میدان قیام حرکت نمود. ســاواک از 
ابتدای صبح مسجد را در محاصره گرفته 
بود، اما سیل جمعیت آنان را به وحشت 
انداخت و نتوانســتند مقاومتی کنند. 
پس از هماهنگی های الزم جمعیت به 
طرف دانشگاه تهران به حرکت درآمد. 
به گفته ی شهید محمد صادق اسالمی: 
»از همه ی دســته جات مذهبی دعوت 

صبح 
عاشورای 1342 

سيل جمعيت در تهران با 
شعارهايی که توسط شهيد 

صادق امانی سروده شده بود از 
مبدأ راهپيمايی يعنی مسجد 
حاج ابوالفتح در ميدان قيام 

حرکت نمود
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کردیم که در این راهپیمایی شــرکت 
کنند. و امام هم تأیید کردند و مخصوصاً 
یکی از شــعارهای ما را اصالح کردند. 
این راهپیمایی اثر بســزایی در برخورد 
با رژیم داشت وشعارها عموماً ضد رژیم 
بود. شعاری که در این راهپیمایی داده 
می شد به وسیله ی مرحوم صادق امانی 

ساخته شده بود:
گفت عزیز فاطمهـ  نیست ز مرگ واهمه 
ـ تا به تنم روان بودـ  زیر ستم نمی روم 
ـ خمینی خمینی خدا نگهدارتوـ  بمیرد 

بمیرد دشمن خونخوار تو
جمعیت نزدیک کاخ )شــاه( که رسید 
شعار باز هم عوض شد؛ مردم با کوبیدن 
پا به زمین و با مشــت گره کرده فریاد 
می زدند: »تــا مرگ دیکتاتورها نهضت 
ادامه دارد« رژیــم هم در ابتدا عده ای از 
مأمورینش را فرســتاده بود در مسجد 
حاج ابوالفتح در خیابان ری و اول مولوی 
که مانع از حرکت این دسته شود، ولی 
هجوم جمعیت موجب شد که در مسجد 
را شکستند و در آن جا جمع شدند و رژیم 
نتوانست مانع این راهپیمایی شود و دلیل 
آن هم این بود که آن روز عاشــورا بود و 

احساسات مردم قوی و تند بود.«
در روز عاشورا و فردای آن، خیابان های 
تهران مملو از جمعیت عزاداری بود که 
با در دست داشتن تصاویر امام خمینی 
فریاد می زدند: »خمینی، خمینی، خدا 
نگهدار توـ  بمیرد، بمیرد، دشمن جبار 
تو« هنگام عبور عزاداران از مقابل کاخ 
مرمر نیز شــعار »پیروز باد ملت، بر شاه 
ننگ و نفرت« از سوی مردمی که اشاره 

به کاخ شاه داشتند تکرار می شد.

طيب مســلمان، در مقابل دينش 
مقاومت نمی کند

محرم آن ســال، محــرم عجیبی بود؛ 
دسته های عزادار، یاری امام خمینی را 

همچون یاری سیدالشهدا علیه السالم 
در روز عاشورا می دانستند و ایران و قم 
را کربال. اما یکی از زیباترین نقاط عطف 
عاشورای 1342، رویش حر انقالب بود. 
آیت اهلل سید جعفر شبیری زنجانی در 
این باره می گوید »بعدها شــهید عراقی 
نقل کردند که روزی که در قم در محضر 
امام بودیم؛   ایشــان فرمودند:  »امسال 
هیئت ها جهت دار باشــند.« ما به امام 
عرض کردیم مهم ترین هیئت متعلق به 
طیب است که طرفدار شاه است و اگر او 

مخالفت کند، کارها خراب می شود.

 امام فرمودند:  »طیب مســلمان است و 
در مقابل دینش مقاومــت نمی کند.« 
و به این شــکل بود ه ما به فکر افتادیم 
با طیــب صحبت کنیم. مــا رفتیم و به 
طیب گفتیم آقای خمینی فرموده اند که 
طیب مسلمان است و در مقابل دینش 
نمی ایستد. همین که این حرف را زدیم، 
او ســرش را پائین انداخت، بعد یکی از 
نوچه هایش را صدا زد و 200 تومان پول 
به او داد و گفت بــرو و یک عکس از آقا 
تهیه کن که جلوی دسته قرار بدهیم. او 
قباًل عکس شاه را بزرگ می کرد و جلوی 
دسته قرار می داد، ولی حاال می خواست 
عکس امام را بگذارد و دسته راه بیندازد. 

آن روز آمدند و به من گفتند که دسته ی 
طیب آمده و عکس حــاج آقا روح اهلل را 
جلوی دسته گذاشــته است. ما تعجب 
کردیم که جریان از چه قرار است، چون 
تــا آن روز تصور می کردیــم که طیب، 

فدایی شاه است.«
در روز دوازدهم محرم طیب را دستگیر 
کردند و تنها شــرط آزادی وی را اعالم 
دریافت پول از امام برای آشــوب اعالم 

کردند. طیب شرط را می پذیرد.
آیت اهلل ســید جعفر شــبیری زنجانی 
ادامه ی این ماجرا را چنین نقل می کند: 
»تا روز آخر هم آن ها فکر نمی کردند از 
طیب رودست بخورند،   به همین خاطر 
دادگاه او را علنی کردنــد و خبرنگارها 
آمدند که خبــر را منعکس کنند. طیب 
وقتی پشــت تریبون قــرار می گیرد، 
لباســش را باال می زند و نشان می دهد 
که سینه اش را ســوزانده اند و می گوید 
که این ها این کار را کردند تا من بگویم 
که آقای خمینی به من پول داده تا این 
کار را بکنم. من اصاًل تا امروز ایشــان را 
ندیده ام و اگر هم می دیدم، هرچه داشتم 
به ایشان می دادم، نه این که پول بگیرم. 
حاال هم حتی اگر کشته شوم، این تهمت 

را نمی زنم.«
طیب حــاج رضایــی در دادگاه؛ طیب 
چندی بعد در 11 آبان 1342 در میدان 

تیر حشمتیه تیرباران شد.
از آن روز به بعد به او ســخت می گیرند 
و حتی مســأله ی اعــدام را هم مطرح 
می کنند. آقای کاتوزیان که امام جماعت 
مســجدی در همان مناطــق بود نقل 
می کــرد که که بعد از شــهادت طیب،   
همسر او را دیده و از او پرسیده که طیب 
در آخرین مالقات، به او چه گفته است؟ 
همسر طیب گفته بود: »بعضی چیزها را 
مجاز نیستم بگویم. ولی من به او گفتم: 
تو نان آور خانه هستی. و او جواب داد: به 

اين 
راهپيمايی اثر 

بسزايی در برخورد با رژيم 
داشت وشعارها عموماً ضد 
رژيم بود. شعاری که در اين 
راهپيمايی داده می شد به 

وسيله ی مرحوم صادق امانی 
ساخته شده بود
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اندازه ی کافی نان گذاشته ام. اگر هم به 
فکر یتیم شدن بچه ها هستی، تا به حال 
چندین بار چاقو خــورده و تا دم مرگ 
رفته ام و خدا را شــکر که در اثر ضربه ی 
چاقو نمردم و ماندم تا در راه خدا کشته 
شــوم.« طیب گفته بود که حتی به او 
وعده داده اند که اگــر با آن ها همکاری 
کند، مقام های باالیی بــه او می دهند، 
اما او خودش را در خــواب با یاران امام 
حسین  علیه السالم دیده است و ارزش 
ندارد که به خاطر مقام های دنیوی، آن 
مقام را از دست بدهد. به همسرش گفته 

بود برای من غصه نخورید.

شعارهای ضداسرائيلی و مقابله با 
ذلت پذيری در محرم سال 43

سال بعد نیز هیئات مذهبی همان خط 
قبل را دنبال کردند. امــام در پیام ماه 
محرم سال 1343 نیز رابطه با اسرائیل 
را ننگ بزرگ شمرده و خواستار وحدت 
مسلمین برای مقابله با اســرائیل بود. 
این پیام منجر به بزرگداشــت حادثه ی 
ســال قبل شــد. بــه گفته ی شــهید 
محمد صادق اســالمی »در ســالگرد 
15 خرداد اعالمیه ای بــا امضای 4 نفر 
از علما به رهبری امام صادر شــد و یک 
راهپیمایی گرچه کوچکتر از سال قبل 
ولی متشکل تر و فشــرده تر، مرکب از 
قشــرهای مختلــف جامعــه از جمله 
دانشــجویان، بازاریــان و کارگران برپا 
شــد. این راهپیمایی یک باره از زمین 
جوشید. به این ترتیب که با قرار قبلی و با 
بلند کردن پرچم، افرادی که قباًل آماده 
شده بودند، اطراف پرچم ها جمع شدند 
و حرکت کردند. وقتی رژیم خبر شــد 
که راهپیمایی به نزدیک مجلس شــورا 
رسیده بود و در آن جا حمله ی مامورین 
آغاز شد و 50 نفر من جمله شهید عراقی 
را دســتگیر کردند که حدود دو ماه در 

زندان شــهربانی بود و ساواک نتوانست 
خط جمعیت های مؤتلفه را کشف کند 
و حتی ارتباط ایشــان را با قضایای 15 

خرداد سال قبل بیابد.«
شهید مهدی عراقی درباره ی راهپیمایی 
سال 1343 می گوید: »بچه ها مقدمات 
دســته ی روز عاشــورا را فراهم کردند. 
این دفعه از مسجد شاه قرار شده بود راه 
بیفتیم بیاییم خیابان سیروس و از آن جا 
هم بیاییم مجلــس و از آن جا برویم به 
طرف دانشگاه. عکس های بزرگی از حاج 
آقا انداخته )شده بود( و آماده شده بود و 
پالکاردها هم همان پالکاردهای ســال 
گذشــته یک مقدارش بود... زد و خورد 
شد بین بچه ها و پلیس... البته توی آن 
درگیری و زد و خورد 38 نفر دســتگیر 

شدند که از جمله خود من بودم.«
یکی از محورها در راهپیمایی عاشورای 
سال 43 »مقابله با ذلت پذیری در برابر 
دشمنان اسالم« بود. به گفته ی شهید 
الجــوردی که در همــه ی صحنه های 
مبارزه علیه شاه و استکبار، نقش مؤثری 
را در جمع یاران داشت: »شهید همیشه 
زنده ی ما »مهدی« در تظاهرات عظیم 
ســال 43 که به ابتــکار جمعیت های 
مؤتلفــه ی اســالمی ترتیــب یافت،   
ســخنرانی پرهیجانی را ایــراد کرد که 
در آن زمان و در چنان تظاهراتی، کمتر 

کسی را جرئت چنین کاری بود.«
این راهپیمایی تحرکــی مجدد پس از 
کشتار بی نظیر شاه در 15 خرداد بود که 
موجی نو را آغاز کرد. محور مبارزات امام 
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از این پس در مقابله با کاپیتوالســیون 
آمریکایی شــاه بود. مبارزاتــی که به 
تبعید امام خمینی رحمــه اهلل و فرزند 
بزرگوارشان حاج آقا مصطفی به ترکیه 
منجر شد و پس از آن موجی از افشاگری 
راه افتاد که بسیاری از مبارزین دستگیر، 

محاکمه و به زندان محکوم شدند.

شبکه ای عليه آمريکا
آن چه نهضت امــام خمینی رحمه اهلل 
را در حــد فاصل ســال های 1342 تا 
1357 زنده نگه داشــت؛ عزاداری های 
محرم و صفر بود. دو تن از فروزان ترین 
روشنایی بخشــان فضای سیاسی ایران 
در ســال های اختناق پــس از تبعید 
امام خمینی رحمــه اهلل، حضرات آیات 

شهیدان سعیدی و غفاری بودند. این دو 
شهید اوج افشاگری های خود را در ایام 
محرم و صفر قــرار می دادند و از فرصت 
عزاداری برای برادریابی بهره می گرفتند.

اســداهلل بادامچیان درباره ی رشــته ی 
اتصال این مبارزات گفته اســت: »این 
بحثی که شما در اسناد ساواک می بینید 
که نوشــته آیت اهلل ســعیدی دارد یک 
هیئــت راه می انــدازد، دنباله ی همان 
بحث های جدی بود کــه بعد از یکی از 
مراسم عزاداری داشتیم. شهید سعیدی 
می گفت باید همان هیئت های ده نفره ی 
امام خمینی را فعال تر کنیم... ژنرال هایزر 
و دیگران در کتاب خاطراتشان نوشته اند 
که گروه ها و شــبکه هایی هســتند که 
بزرگ ترین جنگ های روانــی را علیه 

ما به راه می اندازند، ولــی ما نمی دانیم 
این ها چه کسانی هستند. به هرحال با 
دستگیری و شهادت ایشان موضوع مورد 

بحث ما نیز متوقف شد.«
این ارتباط متقابل مبارزان با علما تا آن جا 
ادامه یافت که هسته ی اصلی مبارزات در 
سال های 56 و 57 با مشارکت چهره های 
شاخص مبارزه و روحانیت شکل گرفت. 
جرقه ی این تشکیالت با درج مقاله ای 
در روزنامه ی اطالعات و توهین به امام 
خمینی رحمه اهلل در 27 محرم برابر با 17 
دی ماه 1356 آغاز شــد. دو روز بعد در 
حالی که ماه محرم هنوز به پایان نرسیده 
بود، تظاهرات طالب و مــردم در قم به 
خاک و خون کشیده شــد. رژیم شاه با 
توجه به تجربه ی 15خرداد تصور می کرد 
که این بار نیز با سرکوب تظاهرات مردم 
می تواند موج اعتراضات را فروبنشــاند؛ 
غافل از آن که ملت ایران با الهام از فرهنگ 
عاشورا، دســت از مبارزه برنداشته و با 
تکیه بر تجربیات قبل، حرکت جدیدی را 
برای سرنگونی رژیم وابسته به بیگانگان 
آغاز کرده بود. امام خمینی رحمه اهلل طی 
پیامی، قیام 29 محرم )19 دی( در قم را 
ادامه ی قیام 15 خرداد 1342 دانسته و 

اقدام رژیم را محکوم نمودند.
مردم ایران با اســتفاده از ســنت دینی 
برپایی اربعین که خود بخشی از شعائر 
حسینی است، قیام مردم قم را به تبریز، 
یزد، کرمان و سراســر ایران گسترش 
دادند و بدین ترتیب سال سرنوشت ساز 
1357 فرارسید. عید نوروز سال 1357 
که مصادف بود با چهلم شهدای تبریز، 
عزای عمومی اعالم شد و پس از آن بود 
که روند اعتراضات تا روز عاشورای همان 

سال روندی صعودی را طی نمود.
پس از آن بود که مردم مبــارز ایران با 
استفاده از سنت دینی برپایی اربعین که 
خود بخشی از شعائر حسینی است، قیام 
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مردم قم را به تبریز، یزد، کرمان و سراسر 
ایران گســترش دادنــد و بدین ترتیب 
سال سرنوشت ساز 1357 فرارسید. عید 
نوروز سال 1357 که مصادف بود با چهلم 
شهدای تبریز، عزای عمومی اعالم شد و 
پس از آن بود که روند اعتراضات تا روز 
عاشورای همان سال روندی صعودی را 

طی نمود.

اين نهضت حســينی، تماشاچی 
ندارد

محرم ســال 1357 برای رژیم شاه یک 
کابوس وحشتناک بود. شخصیت امام 
خمینی رحمه اهلل برای مردم، امام حسین 
علیه السالم را تداعی می کرد و شخصیت 
شــاه، یزید را. مردم در ضمن شعارهای 
خود خطاب به کســانی کــه هنوز در 
حاشــیه ی خیابان ها انقــالب را تنها 
تماشا می کردند شــعار می دادند: »این 
نهضت حســینی، تماشــاچی ندارد«. 
شعاری که باعث می شد هر روز بر خیل 

تظاهرکنندگان افزوده شود.

 فلسفه مبارزه با پهلوی از ديدگاه 
امام

امام خمینی رحمه اهلل در سخنرانی روز 
اول محرم در نوفل لوشــاتو با اشــاره به 
فلسفه ی قیام امام حسین علیه السالم 
و مســئولیت مردم ایران در این مقطع 
فرمودند: »همان طوری که سیدالشهدا، 
به تکلیف شــرعی الهی می خواســت 
عمل بکند، غلبه ]هم[ می کرد، تکلیف 
شــرعیش را عمل کرده ]بود[، مغلوب 
هم می شد، تکلیف شــرعیش را عمل 
کرده ]بود[. قضیه، تکلیف است؛ قضیه 
این اســت که مقابل یک نفری که دارد 
همه ی حیثیات اســالم و مســلمین 
را می برد و ســلطه پیدا کرده اســت بر 
مقدرات مسلمین و سلطه می دهد کفار 

را بر بالد مســلمین، ارتش ایــران را به 
دست مستشارهای آمریکایی می سپارد، 
مخازن ایران را به جیب این و آن می کند، 
فرهنگ ایران را ضایع کرده... یک همچو 
آدمی که بر مسندی نشسته است، این 
استنکار الزم دارد. یعنی بر همه ی مردم 
الزم اســت که این را به او بگوید که بیا 
پایین از این مسند؛ همه مکلف هستند.« 
پس از این سخنرانی، روزشماری برای 

راهپیمایی بزرگ روز عاشورا آغاز شد.
راهپیمایی روز عاشورا در مرکز مبارزات 
تصمیم گیری قرار گرفت و مورد تأیید 
امام امت قرار گرفــت. احمد بهاری فرد 
-از همراهان شهید عراقی در پاریس- در 
این باره می گوید: »امام به شهید عراقی 
فرموده بودند کــه برنامه ی راهپیمایی 
تاســوعا و عاشــورا را درســت کنید و 
دومرتبه برگردید به پاریس. از پاریس به 
تهران  آمد و راهپیمایی تاسوعا و عاشورا 
را راه انداخت. شهید عراقی از شب قبلش 

برنامه ها را ردیف کرد. 
در منزل شــهید عراقی بــرای همان 
راهپیمایــی جلســه ای بــود. آقــای 
عسگراوالدی و آقای توکلی بینا و خیلی 
از آقایان بودند. ما در هیئت ثامن االئمه 
بودیم و عکس امام را در آن جا چاپ کرده 
بودیم. صحبت شد که در روز راهپیمایی، 

هر گروه و دسته ای عکس شهید خودش 
را می آورد. ما می خواهیم عکسی بیاوریم 
که در تمام راهپیمایی  از آن استفاده شود 
و وحدت رویه باشد. آن روزها هر کسی 
عکس شــهید خودش را می آورد. البته 
عکس آقایان علمــا و همین طور عکس 
دکتر شــریعتی را هم می آوردند و این 
کار باعث می شد که وحدت کلمه نباشد. 
عکس ]امام[ را به شــهید عراقی نشان 
دادم، انگار خدا دنیا را به او داد. پرسید: 
تو از این عکــس داری؟ گفتم : بله، هزار 
تا داریم. آماده است. صبح کجا ببریم؟ 
شهید عراقی آدرســی داد که به آن جا 
ببریم. آقایان عسگراوالدی، توکلی بینا، 
حاجــی حیدری و همه ی کســانی که  

آن جا بودند خیلی خوشحال شدند.«

گروهک هايی کــه از دريای مردم 
جدا شدند

درباره ی محتوای شــعارها، گروه های 
نهضــت آزادی و ملی گــرا و برخــی 
چهره های محافظــه کار گفته بودند که 
در صورتی در راهپیمایی روز تاســوعا 
شرکت می کنند که شعار علیه سلطنت 
داده نشود. شهید محالتی در این باره در 
خاطرات خود گفته است: »یادم هست 
دکتر ســحابی گفته بود که بهتر است 
به همان ترتیبی که اروپایی ها اعتراض 
دارند، سکوت کنیم و هرچه می خواهیم 
بگوییم و خواســته هایمان را روی پرده 
بنویسیم و برداریم و حرکت کنیم و این، 
اثرش در دنیا بیشتر است. نهضت آزادی 
هم اعالمیه داده بود که شــعار مرگ بر 
شاه داده نشود. من خیلی عصبانی شدم 
و شب یادم هست که جلسه گذاشتیم. 
من تلفن کردم به همان ستاد برگزاری 
مراســم، به برادرانی که بــاال بودند در 
نزدیکی حسینیه ی ارشاد... گفتیم که 
این نمی شــود و فردا باید شــعار مرگ 

محرم 
سال 1357 

برای رژيم شاه يک کابوس 
وحشتناك بود. شخصيت 

امام خمينی رحمه اهلل 
برای مردم، امام حسين 

عليه السالم را تداعی می کرد 
و شخصيت شاه، 

يزيد را
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بر شاه داده شــود. افراد را جمع کردیم 
فرستادیم توی بخش های مختلف، حتی 
از روحانیت مبارز، هرکداممان تقسیم 
می شدیم به یک منطقه ای که شعارهای 

آن منطقه را کنترل و هدایت کنیم.«
آنتونی پارسونز، ســفیر وقت انگلستان 
در ایران که اتاق محل کارش مشــرف 
به مســیر تظاهرات بود، روایتی گویا از 
این واقعه ارائه می دهد: سیل جمعیت تا 
آن جایی که چشم آدم کار می کرد موج 
می زد. این خیابان فقط یکی از مسیرهای 
راهپیمایی بود و من ارقام یک تا یک ونیم 
میلیون را اغراق آمیز نمی دانم. پیش خود 
می اندیشیدم که دولت با رفع ممنوعیت 
این راهپیمایی چه کار عاقالنه ای کرده 

است.

فرياد ميليونی عزاداران: شاه بايد 
برود

تظاهرات روز تاسوعا به صورت مقدمه ای 
برای تظاهرات گســترده و باشکوه روز 
عاشــورا درآمد. روز عاشــورا با آن که 
عده ای از محافظه کاران، حاضر به اعالم 
راهپیمایی نشدند، اما جمعیت عظیم تر از 
روز تاسوعا شد. در آن روز، مردم به همان 
ســیاق روز قبل در دسته های عزاداری 
از محالت و خیابان های مختلف تهران 
ـ  به طرف مســیر میدان امام حسینـ 
میدان آزادی بــه راه افتادند و ســیل 
خروشــان جمعیت در طول این مسیر 
و شــعارهای کوبنده ی آنان، پاســخی 
شــد برای ســردمداران رژیم که »باید 
برونــد«؛ موضوعی کــه در قطعنامه ی 
پایانی مراســم، میلیون ها نفر با تکبیر 
خود بر آن صحه گذاشــتند. شعارهای 
روز عاشورا داغ تر از روز قبل بود و به قول 
قره باغی اگر »روز تاسوعا فقط گروه هایی 
در چند نقطه می خواســتند شعار تند 
علیه اعلی حضرت بدهند« در روز عاشورا، 

همه ی مردم یک صدا شعار مرگ بر شاه 
را سردادند.

حضــرت امام خمینی رحمــه اهلل که با 
ارشــادات خود و از طریــق نمایندگان 
خویش در تهــران که همــان اعضای 
شــورای انقالب بودند، این تظاهرات را 
رهبری می کرد، در یک سخنرانی  که به 
فاصله ی چند روز بعد ایراد کرد، حرکت 
مردم در روز عاشورا را نشانه ی پختگی و 
نیز عقالیی  بودن نهضت اسالمی دانست 
که امت مســلمان از طریق آن به دنیا 
اعالم کردند می توانند کنترل خود را به 
دست بگیرند: »روز نهم و دهم، تاسوعا و 
عاشورا، مردم اعالم کردند ما این شاه را 
نمی خواهیم. اهالی مملکت می خواهد 
مستقل باشد، سرنوشــت اهالی دست 

خودش باشد.«
سفير وقت انگلســتان: خيابان ها 

مملو از جمعيت بود
آنتونی پارسونز، ســفیر وقت انگلستان 
در ایران که اتاق محل کارش مشرف به 
مسیر تظاهرات بود، روایتی زنده و گویا 
از این واقعه ارائه می دهد: »راهپیمایی 
تاسوعا و عاشورا از نظر عظمت و انضباط و 
یکپارچگی، نمونه و بی سابقه بود. سفارت 
انگلیس که در مرکز تهران واقع شــده، 

مشــرف بر خیابان فردوســی است که 
یکی از راه های اصلی عبور راهپیمایان 
از جنوب شــهر به طرف میدان شهیاد 
)آزادی( بود. هر دو روز از ساعت 9 صبح 
تا وقت نهار من در پشت پنجره ی اتاق 
خود صفوف راهپیمایانی را که از خیابان 
فردوسی می گذشتند نظاره می کردم. 
در مدت ســه تا چهار ساعت عرض این 
خیابان و پیاده روهــا مملو از جمعیتی 
بود که برای پیوســتن به صفوف سایر 
راهپیمایــان در حرکت بودند. ســیل 
جمعیت تا آن جایی که چشــم آدم کار 
می کرد موج می زد. ایــن خیابان فقط 
یکی از مسیرهای راهپیمایی بود و من 
ارقام یک تا یک ونیم میلیون را اغراق آمیز 
نمی دانم. بیشتر تظاهرکنندگان از کسبه 
و بازاریان و افراد طبقه ی متوسط بودند و 
بسیاری از آنان زنان و مردان خوش لباس 
و مرتب بودند. منظره ی آن را من هرگز 
فراموش نمی کنم و هنگامی که به سیل 
جمعیت نظاره می کــردم، پیش خود 
می اندیشیدم که دولت با رفع ممنوعیت 
این راهپیمایی چه کار عاقالنه ای کرده 
اســت. در خیابان ها حتی یک ســرباز 
یا پلیــس هم دیده نمی شــد ولی نظم 

جمعیت فوق العاده بی نظیر بود.«
غــروب 20 آذر 1357، هنگامــی که 
مراسم شام غریبان حسینی تدارک دیده 
می شد؛ فجر طلوع خورشید در 22 بهمن 
ماه حتی برای نظریه پردازان »جزیره ی 
ثبات« نیز آشکار شده بود. آن چنان که 
جیمی کارتر نیز در مصاحبه ای رسمی 
نسبت به  تداوم حکومت شاه ابراز تردید 

کرد.

منبع : پايگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و 
نشر آثار حضرت آيت اهلل العظمی سيدعلی 
خامنــه ای )مد ظله العالی( - مؤسســه 

پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی

غروب 
20 آذر 1357، 

هنگامی که مراسم شام 
غريبان حسينی تدارك ديده 
می شد؛ فجر طلوع خورشيد 
در 22 بهمن ماه حتی برای 
نظريه پردازان »جزيره ی 

ثبات« نيز آشکار 
شده بود
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بر دلم ترسم بماند آرزوی کربال!
پا به پای خاطره ها همراه با سراینده »کربال کربال ما داریم می آییم«

برای من بغضی غريب ميان حنجره مردی ناشناس بر جای مانده است.»کربال کربال ما داريم می آييم«؛ بغض غريب ميان 
حنجره مرد ناشناس رهايت نمی کند.او اما حاال نام و نشانش را می شود فهميد»اکبر شريعت«! کسی که خيلی ها تصور 
می کردند شهيد شده. سراينده و مداح نوای ماندگار »کربال کربال ما داريم می آييم« را سخت پيدا می کنيم. جايی در 
محله ای جنوبی در شيراز. با جليقه و شلواری پلنگی و قامتی که حاال خاطره هايت را فرو ريخته و برای مرورشان بايد به 

چشم هايش ايمان بياوری. چشم هايش!
با اکبر شريعت که قرار مصاحبه گذاشتيم بيقراری های روزهای دهه 60 ديگر دست بردار نبود.انگار داشتم به سال تحويل 
خاطره هايم نزديک می شدم و يکی چنگ می زد ميان موهای کودکی ام. اکبر شريعت از جنس آدم های آن روزهاست. 
بی غل و غش و ساده. در گذر ايام ترك برداشته اما هنوز هم دوست داشتنی است. برای رفتن سراغ اکبر شريعت، او بايد 
سراغمان می آمد، خودش که می آيد و خودم و خودش که راه می افتيم می بينم چقدر راه آمده است و خودم را بيشتر 

شرمنده خودش می کند.
به اکبر شريعت که نگاه می کرديم می شد فهميد »گردان بره خط گروهان برگرده يعنی چه!« اکبر شريعت سراينده نوای 
ماندگار »کربال کربال ما داريم می آييم« در حسرت کربال ، ميان ديوارهای غريب خانه اش مقابلت می نشيند و تو »سکه« 
بر جای مانده از ديروزها را کف دستش می بينی که به هر نانوايی بدهد احتماال به او قرص نانی ندهد.سکه صداقت و صفا 

و سادگی از رونق افتاده است.
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*سئوالم مقدمه ندارد، می خواهم 
بدانم تا حاال کربال رفته ايد؟

بله سال 1335 .

*چند ساله بوديد؟
نه سالم بود اون سفر رو با خانواده رفتیم.

*کربال رفتن تو 9 سالگی چه حسی 
داره؟

حســش اونقدر خوب بود کــه »کربال 
کربال« نتیجه شه!کربال که سن و سال 
نمی شناسه. 6 ماهه باشی و علی اصغر یا 

70 ساله و حبیب.

*تعبير جالبی بود.چه مدت اونجا 
موندی؟

2 ماه! با وجود سن کم خیلی امام حسین 
رو دوســت داشــتم.یادم نمی ره وقتی 
حرکت کردیم بیائیم گنبد امام رو نگاه 
می کردم و اشک می ریختم و گریه می 
کردم.)سکوت و بغض( نمیدونی چقدر 

این گریه ها قشنگند!

*گفتی با پدر و مادرت رفتی؟
با پدر ،مادر،یک خواهر و یک برادر.

*از کجا رفتين کربال با چی رفتين؟
من بچه داراب هستم. از داراب ماشین 
اینترناش گندم زده بود و یک 80 سانتی 
سرش خالی بود. نشستیم رو گندم ها و 
اومدیم فسا. از فســا هم اومدیم شیراز. 
رفتیم پشت زندان کریم خانی. اونجا  که 
بستنی می فروشند، یه عکاسی هست. 
اونجا عکــس گرفتیم بــرای جوازمان. 
تا 3 یا 4 روز بعد که جوازمان درســت 
شــد،حرکت کردیم به طرف اصفهان. 
از اصفهان هــم رفتیم کرمانشــاه و از 
کرمانشاه خانقین از خانقین هم رفتیم 
کاظمین و از کاظمین بود که راهی دیار 

عشق شدیم. کربال.
اونجا مســافرخونه گرفتیم. خیمه گاه 
نزدیکمون بــود و دل بی قرار ما بی تاب 
خیمه گاه. )آهی می کشد و افسوس می 

خورد(

*آهی که کشيدی معنيش اين بود 
که بعد از سال 35 و تو سن 9 سالگی 

ديگه نرفتی زيارت آقا؟
)آهی مجدد می کشد ( نه!

*خب چرا آخه؟!
نشد دیگه !

*آخه کربال منتظرت بود!
)اشــک در چشــمانم حلقه مــی زند و 

می پرسم(

*هنوز هم کربال منتظرته دوست 
داری بری؟

)نگاهی پر از بغض به من می کند و می 
گوید(:یعنی می شه؟! اگه بشه که حتما 

می رم. خیلی دلم می خواد...

*بگذريم. نوای »کربال کربال« کجا 
متولد شد؟

جبهه جنوب بود. محرِم سال 63 قرار بود 
حمله کنیم و تا بصره بریم.روز هفتم ماه 
محرم بود.من رو خاکریز سنگر نشسته 
بودم. داشتم به جنگ فکر می کردم. به 
اینکه چرا باید صدام این کارها رو بکنه. 
یاد کربال افتادم. فهمیدم که صدام بخاطر 
کربال است که این کار ها رو می کنه. بی 
اختیار خواندم کربال کربال ما داریم می 

آئیم / پیامی پیامی ز ایران ما داریم...

*فکر می کنی »کربال کربال« چرا 
ماندگار شد؟

واهلل برای من پرونده سازی شده بود.اون 
موقع حقوق نمی گرفتم. زن و 4 تا بچه 
داشتم. تو جبهه بودم. تمام فکرم این بود 
که برویم کربال رو بگیریم از اون مسیر به 
فریاد قدس برسیم. خب چی بگم؟)آهی 

می کشد و می گوید: یا حسین مظلوم(

*قبل از اين نوای دلنشين سابقه 
شعر و مداحی هم داشتيد؟

بله از شش ســالگی می رفتم پشت بوم 
خانه مان. دعا می خواندم و زیارت. یادم 
است با صدای بلند می خواندم: یا رب / 
به رسالت رسول ثقلین/ ما را تو ببخش 
به نــور دو عین/یعنی هم حســن و هم 
حسین. در روستای »دریمی« در غرب 

شهر داراب هم می رفتم نوحه خوانی.

*جبهه که بودی چند سالت بود؟
35 سال

*کربال کربال رو چــه مدت بعد از 
رفتن به جبهه گفتی؟

یک سال بعد از ورود به جبهه این نوحه 
را سرودم.

*کال چقدر جبهه بودی؟
108 ماه

با 
وجود سن 

کم خيلی امام 
حسين رو دوست داشتم.

يادم نمی ره وقتی حرکت 
کرديم بيائيم گنبد امام رو 
نگاه می کردم و اشک می 

ريختم و گريه 
می کردم
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*داوطلب بودی؟
مــن کادر نیروی زمینــی ارتش بودم. 

درجه دار توپخانه.

*تمام اين 108 ماه را جبهه جنوب 
بودی؟

نه بیشتر خوزســتان بودم اما در جبهه 
کردستان هم حضور داشتم.

*کربال کربال تو رو مشــهور کرد 
وگرنه شايد مثل خيلی از رزمنده 

های ديگر همچنان گمنام بودی؟
کار البته برای رضای خدا باید باشد اما 
فکر کنم هنوز هم گمنامم! در هر حال 
نوحه کربال کربال را که در توپخانه ارتش 
خواندم مشهور شدم . به واحدهای دیگر 

در جبهه می رفتم تا نوحه خوانی کنم.

*از بچه های جبهه و جنگ کسی 
بهت سر می زنه؟

هیچکس به من سر نمی زنه!!

*خب شايد به همين دليله 
که خيلی هــا فکر می 

کنند شهيد شدی.
آره خیلی ها فکر می 

کنند شهید شدم!

*يه جورهايی معجزه هم می مونه 
108 ماه تو جبهه باشی و شهيد نشی!

برای شهید شدن خدا خیلی پا داد! اما خب 
قسمت نبود.هر چی خواست اون باالئیه.

*دلت برای جبهه تنگ شده؟
نه!!

*عجيبه؟!
عجیب نیست چون از جنگ بدم میاد.

*دلت برای چی تنگ شده؟
برای آدم های جبهه!

*اشاره فيلسوفانه ای بود!
نمی دونم منظورت چیه ولی خودم می 

دونم چی می گم!
*يه ســئوال بی ربط! اگر قرار بود 
لحظه اعدام صدام يک سئوال از او 

بپرسی،چه می پرسيدی؟
صدام آدم بی عرضه ای بود. قابل سئوال 
کردن نبود! اون اینقدر بی عرضه بود که 

نتونست خودش رو جمع کنه.

*راســتی از جبهه خاطره به ياد 
موندنيت چيه؟

عراقی ها ســاعت 11 که می شد یک 
توپ می آوردند جلو و مدام گلوله می 
زدند.به طوری که تا 3 و 4 بعد از ظهر 
نمی تونستیم بیرون بیاییم.یک دوسِت 
خوب به نام فرامرز وش داشــتم.گفت 
من دیگه خسته شــدم. حالت خفگی 
بهم دســت داد از بس تو سنگر موندم.
برم بیرون بهتر از اینه که اینجا بشینم.

رفت بیرون.گلوله توپ خورد 2 متری 
اش. چند ترکش بهش خورد و شهید 
شد. به همین راحتی . شنیدنش آسونه 
باید جای من بودی.)آهی می کشــد 
و چشــمانش را می بندد(.اونجا انگار 
همسایه خدا بودی. هرگاه خودش می 
خواست بچه ها را گلچین می کرد می 

برد پیش خودش.

*تا چشمات بسته است يه خاطره 
ديگه تعريف کن!

)چشمانش را همچنان بسته نگه می 
دارد و فکر می کند.( چشمانش 
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را باز مــی کند و می گویــد: با فرمانده 
توپخانه رفتیم که از آشــپز خانه بازدید 
کنیم.مــن ســرگروهبان ارکان بودم.
ارکان زیر مجموعه واحد من بود.نزدیک 
آشپزخونه،یه گلوله توپ خورد آن طرف 
خاکریز.اگر دو دقیقه زودتر رفته بودیم 
آن طــرف خاکریز،ترکش می خوردیم 
شهید می شــدیم! به هر حال از آشپز 

خونه بازدید کردیم و برگشتیم.
  

*يعنی با شــهادت فقط 2 دقيقه 
فاصله داشتی؟

خیلی کمتر و البته فقط اون دفعه نبود. 
دهها بار این اتفاق افتاد.بارها می شــد 
که گلوله های توپ چپ و راست ما می 

خورد اما قسمت نبود شهید بشیم.

*سال 67 که جنگ تمام شد کجا 
بودی؟

در کردستان من نیروی ارتش بودم و تا 
سال 72 هم در منطقه کردستان حضور 

داشتم.

*چه حسی داشتی؟
جنگ شــده بود نوعی زندگی برای ما. 
نمیدونم... حســش گفتنی و نوشتنی 
نیست. انگار خودمان را آنجا جا گذاشتیم 

و برگشتیم.

*تو همه اين سالها نخواستی بری 
اونجاها خودت را ببينی، دســت 
خودت را بگيــری و باهاش حرف 
بزنی. بهش بگی دنيا عوض شده بيا 

برگرديم؟
)اشک در چشــمانش حلقه می زند( بر 

نمی گرده؛ می دونم.

*چه سالی به شيراز آمدی؟
همان سال 72 .

*اين خانه محقری که سرتاپايش 
يک اتاق است مال خودته؟
بله و خدا را از این بابت شاکرم.

*چند فرزند داری؟
4 فرزند دختر.

*همسرت در قيد حيات است؟
نه. خدایش بیامرزد سال 91 فوت کرد.

*جای خالی همسرت را در تنهايی 
چقدر احساس می کنی؟

خانه هنوز بوی او را دارد.مونس و همدمم بود.

*راستی بعد از شنيدن خبر فوت 
امام چه احساسی داشتی؟

فــوت امــام نه بــرای من بــرای همه 
رزمندگان ضربه روحی بدی بود. حتی 
تصور فوت ایشان هم برای ما سخت بود. 
هیچ وقت فکر نمی کردم امام را به این 
زودی از دست بدهیم. اما مشیت الهی را 

همه باید بپذیریم.

*شهادت کدام رزمنده تو را خيلی 
ناراحت کرد؟

همان فرامرز وش که قصه اش را گفتم. 

یک دوســت دیگــر هم البتــه بود که 
شــهادتش حالم را بد کرد. )خیلی فکر 
می کند اما اسمش را به خاطر نمی آورد(

*وقتی دلت مــی گيرد به کجا می 
روی بيشتر؟

شاهچراغ. البته دارالرحمه هم می روم 
هم بر مزار همسرم و هم بر مزار شهداء.

*االن چند سالت است ؟
66 سال

*و به عنوان سئوال آخر آرزويت در 
66 سالگی چيست؟

بر دلم ترسم بماند آرزوی کربال!یکی از 
بزرگتریــن آرزوهایم همچنان رفتن به 
کربالست)و شروع می کند به خواندن(.

کربال کربال ما داریم می آییم...

***

موخره: اکبر شريعت و اکبر شريعت ها 
را دريابيم. آنها دنيا را سه طالقه کرده 
اند و هنوز ميان آن روزهای پر از رمز 
و راز و عاشق کشی باقی مانده است. 
جالب بود، هيچــگاه نگفت »برادرم 
مسلم شريعت بســيجی عضو تيپ 
المهدی)عج( ســپاه فارس بود که در 
مرحله دوم عمليات رمضان به شهادت 
رسيد.« نخواست پز برادر شهيد بودن 
را بدهد. اکبر شريعت که تا قاب رنگ و 
رفته درب خانه بدرقه مان کرد ميان 
آن کوچه قديمی بارهــا از خودمان 
پرسيديم »بردن اکبر شريعت به کربال 
کارسختی است؟« کربال... کربال... ما 
»داريم«... ما خيلی چيزها داريم اما 
خيلی چيزها را از دست داده ايم. خدا 

رحمت مان کند!

کار 
البته برای 

رضای خدا بايد 
باشد اما فکر کنم هنوز هم 
گمنامم! در هر حال نوحه 

کربال کربال را که در توپخانه 
ارتش خواندم مشهور شدم 
. به واحدهای ديگر در جبهه 

می رفتم تا نوحه 
خوانی کنم
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نويسنده: ابوذر مظاهري
ناشر:آرما

سال نشر: شهریور 1393 
چکيده : کتاب حاضر، پژوهشي است که در آن تمدن 
اسالمي محتمل ترین و بســط یافته ترین آینده براي 
انقالب اسالمي ترسیم مي شود. ظرفیت هاي تمدني 
انقالب اسالمي اعم از ظرفیت هاي معرفتي، فرهنگي، 
تاریخي و سیاســيـ  اجتماعي، به اندازه اي است که 
مي تواند تمدن آینده جهان را شکل  دهد. بررسي هاي 
متعدد نشان مي دهد که اسالم مهم ترین نامزد تمدن 

آینده است و اکنون انقالب اسالمي تنها نماینده واقعي 
اسالم اســت. مؤلف این کتاب را در راستاي دغدغه 
پژوهشي در قلمرو آینده پژوهي و باهدف ارائه تبییني 
علمي و درست از آینده تمدني انقالب اسالمي نوشته 
است. در این تحقیق »آینده انقالب اسالمي« به صورت 
یک موضوع موردپژوهش، مدنظر قرار مي گیرد. چنانکه 
در ادبیــات آینده پژوهي نیز مطرح اســت، براي هر 
پدیده اي که موردبررسي آینده پژوهي قرار مي گیرد، 
ســه گونه آینده متصور اســت: آینده هــاي ممکن، 

آینده هاي محتمل و آینده هاي مطلوب.

افق تمدني آينده انقالب اسالمي

نويسنده: مهدي همازاده ابیانه
سال نشر: 1393

چکيده : مجموعه مقاالتي در زمینه ســیره پیامبر 
اسالم)ص( و ائمه معصومین)ع( با فتنه و فتنه گران 
با توجه به برخي از حوادث صدر اسالم است. در این 
کتاب که با هدف کالبدشــکافي جریانات سیاسي و 
حوادث پــس از انتخابات ســال 1388 در ایران که 
در اثر اعتراض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوري 
منجر به برخي از ناآرامي ها و شــورش هاي خیاباني 

توسط معترضان شد، مجموعه مقاالتي با رویکردي 
تاریخي در مورد عامالن ایجاد فتنه و نحوه برخورد 
ائمه اطهار با آنان ارایه شــده است. نویسنده در این 
زمینه به ســیره امیرالمؤمنین و پیامبر اکرم)ص( با 
سران فتنه و نفاق اشــاره کرده و با توجه به برخي از 
حوادث سیاسي و اجتماعي و جنگ هاي صدر اسالم، 
نقش علما و نخبگان و همچنین خواص را در ایجاد 
و فرونشــاندن آتش فتنه مورد بحث و بررسي قرار 

داده است.

تيغ دو دم: نگاهي تاريخي - تحليلي به فتنه از صدر اسالم تا روزگار معاصر

تأليف: فاطمه امانی توانی 
ناشر: مرکز اسناد انقالب اسالمی

تعداد جلد: 1
سال نشر: 1393

چکيده : بررســی نقش و تأثیر آموزه ی مهدویت در 
تحوالت سیاسیـ  اجتماعی ایران به عنوان یک کشور 
شــیعی، از اهمیت خاصی برخوردار است. در فضای 
سراســر خفقان حاکم بر تاریخ سیاســیـ  اجتماعی 
شیعیان، مهدویت همواره عامل بسیار مهمی در حفظ 
کیان شیعه و تداوم حضور و فعالیت شیعیان بوده است. 
در طول تاریخ تحوالت ایران، مردم و رهبران سیاسی 
با بهره  گیری و الگوپذیری از ایــن عامل تحول  آفرین، 
حرکت های اصالحی و افتخارات بزرگی را خلق کرده  اند. 

نقطه ی اوج این حرکت  ها، تالش های علمای مشروطه 
در عصر قاجار و نیز نهضت امام خمینی)ره( در براندازی 
رژیم پهلوی است. انقالب مشروطه و نهضت تنباکو و 
عناصری که در این دو رویــداد بزرگ تاریخی دخیل 
بودند، ناشی از اسالم خواهی و متأثر از مبانی و آموزه های 
مهدویت بود که زمینه های قیــام 15 خرداد 1342 و 
پیروزی انقالب را در ســال 1357 فراهم کرد. از سوی 
دیگر، در عصر قاجار، مکاتب انحرافی شیخیه، بابیت و 
بهائیت شکل گرفت که رهبران این مکاتب با ابداع »رکن 
رابع«، به ادعای ارتباط بــا امام زمان )عج( پرداختند و 
خود را نایب آن امام و در نهایت خود را خدا نامیدند و با 
منسوخ اعالم کردن دین اسالم، آوردن دین جدیدی را 

ادعا کردند...

مهدويت در ايران معاصر 

تابنامه
ک
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تأليف: اکبر قاسملو، معصومه آقاجان پور 
ناشر: مرکز اسناد انقالب اسالمی

سال نشر: 1393
چکيده : هدف اصلی کمیته، آماده کردن زمینه برای 
ورود امام به ایران و تأمین امنیت ایشان بود. به همین 
منظور به سرعت واحدهایی چون واحد انتظامات، واحد 
تدارکات مالی، واحد برنامه ریزی و تشــریفات، واحد 
برنامه ریزی داخلی، واحد تبلیغات، واحد خبرنگاران 
داخلی و خارجی، واحد روابط شهرســتان ها و روابط 

عمومی تشکیل داد و موفق شد با برنامه ریزی دقیق 
ضمن آماده کردن و تأمین امنیت فرودگاه، بهشت زهرا، 
مسیر انتقال امام و مدارس رفاه و علوی و همچنین با 
برگزاری تظاهرات و تحصن، در زمانی که بختیار اقدام 
به بســتن فرودگاه کرده بود، زمینه را برای ورود امام 
مهیا کند. با فراهم شدن این مقدمات امام در روز 12 
بهمن در میان تدارکات گسترده و استقبال مردم وارد 
ایران شد و فصل جدیدی از مبارزات انقالبی علیه رژیم 

پهلوی شروع شد...

تاريخ شفاهی كميته ی استقبال از امام خمينی)ره(

نويسنده:  رقیه رودسرایي 
ناشر: کتاب نشر

سال نشر: 1393
چکيده : کتاب حاضــر، دربارة موج حجاب خواهي 
در غرب است. این کتاب به گونه اي زیبا و منسجم و 
با تحلیل دقیق از دیدگاه یک زن در رابطه باحجاب 
بیان و با حسي زنانه نگاشته شده است؛ به گونه اي که 
شاید یک مرد نتواند به این دقت و ظرافت آن را ترسیم 
کند. کتاب کــه داراي تصاویر متعدد مرتبط با متن 
است و از سه فصل تشکیل شده است. در فصل اّول 

چگونگي روند فرهنگ شدن برهنگي در غرب مورد 
بررسي قرار گرفته است. فصل دوم به نسل جدیدي از 
دختران مي پردازد که برهنگي را انتخاب نمي کنند و 
مي کوشند تا با جریان هاي موجود از راه هاي مختلفي 
مخالفت کنند. در این فصل از ایدة نمایشگاه مد ناب 
)عفیفانه( ســخن گفته شده اســت. در این فصل از 
تغییر پوشش و نگراني برخي زنان نسبت به فرهنگ 
برهنگي در غرب یاد شده است. فصل سوم درباره راه 
سومي است که انقالب اسالمي پیش روي زنان جهان 

گذاشته است.

انقالب ژاكت هاي دكمه دار: موج حجاب خواهي در غرب

نويسنده: خیراهلل خیری اصل
ناشر: مرکز اسناد انقالب اسالمی

سال نشر: 1393
چکيده : مســجد را می توان بهترین کانون اسالمی 
از صدر اسالم تا کنون برشــمرد که عالوه بر کارکرد 
عبادی، نقش مهمی در مســائل سیاسی، اجتماعی و 
فرهنگی مردم مسلمان ایفا کرده است. مسجد محل 
مالقات های پیامبر )ص(، مکان مشورت برای اقدامات 
نظامی و همچنین آشنایی مسلمانان با احکام و تعالیم 
فردی و اجتماعی اسالم بوده اســت. انقالب ایران به 
رهبری امام خمینی)ره( با مشخصه ی اسالمی از سایر 
انقالب های جهان متمایز شده است و مسجد مهم ترین 

کانون در این نهضت اسالمی به حساب می آید. نقش 
و کارکرد مسجد از نقش و کارکرد مرجعیت و علمای 
شیعه جدا نبود. در این کانون های مهم است که پیام 
مرجعیت مبارزـ  حضرت امــام خمینیـ  به توده ی 
مردم مسلمان منتقل می گردید. جلسات سخنرانی 
وعاظ انقالبــی در ایام محرم و صفر و شــب های ماه 
رمضان در مســاجد برپا می شــد. حضــور مداوم در 
مساجد و ایراد سخنرانی های انقالبی بخش مهمی از 
مبارزات علمای انقالبی چون اســتاد شهید مطهری، 
شهید حجت االسالم محالتی، مرحوم حجت االسالم 
فلسفی، شهید دکتر مفتح، شهید دکتر باهنر و آیت اهلل 

خامنه  ای مقام معظم رهبری به حساب می آید...

نقش مسجد در پيروزی انقالب اسالمی 
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در چنین شــرایط و حال و هوایی هیأت 
احباب الرضا)ع( اقدام به برپایی سه موکب 
در مسیر نجف تا کربال و یک موکب در شهر 
کربال نمود. ایــن موکب ها که با همکاری 
هیأت رزمندگان اسالم در شهرهای یزد، 
قزوین و ورامین بر پا شــده بود، عالوه بر 
پذیرایی سه وعده اطعام زوار، فعالیتهای 
متنوع فرهنگــی را در دســتور کار خود 
قرار داده بود که مشــروح آن ان شااهلل در 

خبرنامه ای مجزا تقدیم خواهد شد. برخی 
از فعالیتهای فرهنگی صورت گرفته به شرح 

زیر میباشد:

1- قرائت ختم قرآن و صلوات 
هدیه صفحات لمینت شده قرآن کریم به 
زوار جهت قرائت جهت سالمتی و تعجیل 
در فرج امام زمان)عج( در طول ســال که 
موجب میشــود هزاران ختم قرآن در هر 

سال قرائت گردد و همچنین توزیع برگه 
های200 تــا 1000 ختم صلوات که بین 
زوار حســینی که برخی از زوار تا 14000 

صلوات را تقبل می نمودند.

2- فعاليت در فضای مجازی
تهیه نرم افزارهای صوتی و تصویری و ارسال 
آن از طریق بلوتوث به زوار حسینی از دیگر 
فعالیت موکب ها به شمار می رفت که مورد 

گزارش هيأت

گزارشی از حضور هیأت احباب الرضا)ع( 
در اربعین حسینی

همايش و گردهمايی بزرگ شيعی در اربعين حسينی بزرگترين تجمع دينی و اجتماعی در جهان است و نشان دهنده سلوك 
اجتماعی انسان ها به سوی خدا و تقرب از طريق توسل به اوليای الهی است. چند سالی است که هيأت احباب الرضا)ع( با حضور 
در جمع عاشقان و دل دادگان حســينی اقدام به برپايی موکب هايی جهت انجام فعاليت های فرهنگی می نمايد و عالوه بر 
فعاليتهای فرهنگی که برخی از آنان در اين گزارش خواهد آمد پذيرايی متبرك شده به آستان مقدس علی ابن موسی الرضا)ع( 

به صرف شربت، شير کاکائو، کيک و اطعام زوار در سه وعده صورت می گيرد.
اربعين امسال حال و هوای ديگری داشت، حضور ميليونها ايرانی در کنار زوار عراقی و ساير کشورها با مرام، مسلک و مذاهب 
گوناگون، در شرايطی که احتمال خطر از سوی تکفيری ها و وهابی های داعش ميرفت پيامی رسا برای دشمنان اسالم ناب 

محمدی)ع( بود که اعتقادات حقه شيعه سست نخواهد شد و آماده دفاع از اماکن مقدس خود می باشد.
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همایش سه 
ساله های 

حسینی، به 
یاد سه ساله 
سیدالشهدا 
برگزار شد

نهمیــن همایش بزرگ ســه 
ساله های حسینی به همت واحد 
خواهران پیروان عترت هیات 
رزمندگان اسالم در حسینیه 
شهدای بسیج برگزار شد در این 
همایش عالوه بر مداحی ذاکران 
اهل بیت )ع( ، حجت االسالم 
محمد حسن راســتگو واقعه 
خرابه شــام را با زبان داستان 
روایت کــرد. همچنین تعزیه 
خرابه شــام نیز برای حاضران 

اجرا شد.
در این مراسم دختران خردسال 
به همراه مادران خود در سوگ 
شهادت حضرت رقیه )س( سه 
ساله امام حسین )ع( به عزاداری 

پرداختند.

استقبال قابل توجهی قرار گرفت . همچنین 
توزیع بیست هزار حلقه CD نوحه و عزاداری 
به زبان عربی در بین خودروهای زوار و سایر 
عزاداران. نوحه ها و سینه زنی های عربی، پیام 
های بصیرتی و استکبار ستیزی به زبان عربی 
از لســان رهبر معظم انقالب، سید حسن 
نصراهلل، شیخ نمر و دیگر شخصیتهای جهان 
اسالم گنجانده شده بود که این CD  را متمایز 
و برجسته کرده بود عالوه بر آن همین محتوا 
در قالب فلش  به همــراه تصویر بارگاه امام 
رضا)ع( و و چفیه و بروشور دو زبانه )عربی، 
فارســی( به موکب های بین راه تقدیم شد 
که مورد توجه و استقبال فراوان قرار گرفت.

3- توزيع اوراق تبليغات
توزیع بروشور با محتوای قابل استفاده زوار 
شــامل اعمال روز اربعین ، زیارت اربعین، 
چهل حدیث در فضیلــت زیارت اربعین و 
فتوای وحدت بخش مقام معظم رهبری و 
مرجعیت عالی شیعه عراق آقای سیستانی 

در آن آورده شده بود.

4- ساماندهی  و برپايی دسته عزاداری
شاید بتوان گفت یکی از مهم ترین رویداد 

در شب و شــام اربعین حرکت  دستجات 
عزاداری کشورهای مختلف با ورود به حرم 
امام حسین)ع( و بین الحرمین و خروج از 

حرم حضرت عباس)ع( می باشد.
امسال نیز مانند سال گذشته با هماهنگی 
با بعثه مقام معظم رهبری و سرکنســول 
ایران در شهر کربال سامان دهی و حرکت 
دســته عزاداری ایرانیان در شــب و شام 
اربعین صورت  گرفت که با توجه به حضور 
انبوه عزاداران  ایرانــی ورود و خروج 2/5 
ساعته را در این مسیر 300 متری شاهد 
بودیم، عزاداران با حمل پرچم عزا و پرچم 
جمهوری اسالمی ایران با ذکر و نوای نوحه 
خوانی حاج عباس حیدرزاده این مسیر را 
طی و به عزاداری پرداختند که بسیار مورد 

توجه و استقبال قرار گرفت.

5- برپايی نماز جماعت
با دعوت و اعزام روحانیــون عرب زبان از 
خوزستان در موکب های احباب الرضا)ع( 
اقامه نماز جماعت، سخنرانی و قرائت زیارت 
اربعین صورت می پذیرفــت، عالوه بر آن 
موجب همدلی بیشتر زوارایرانی و عراقی و 
سایر کشورها می شد که امیدواریم در سال 
های آتی با گسترش این فعالیت اهتمام 
بیشــتر به نماز جماعت موجبات تقرب 

بیشتر به باریتعالی فراهم آید.

6- اقدامات جانبی
برخــی از اقدامات جانبی دیگر توســط 
موکب احباب الرضا)ع( در اربعین امسال 
نیز صورت پذیرفت شــامل جمع آوری 
طومار حمایت از مبارزات مردم فلسطین و 
محکومیت حکم اعدام شیخ نمر از آن جمله 
می باشد. توزیع سربند یالثارات الحسین 
)ع( در بین عزاداران و همچنین کمک به 
کنسولگری  ایران در کربال در بر پایی و اداره 
ستاد گمشدگان از دیگر فعالیت های هیأت 

احباب الرضا)ع( می باشد.
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  نکاتی از ســخنان حجت االسالم 
رفيعی ؛

* طبق روایت ســه چیز اســت که برای 
مردان بد است اما برای زنان فضیلت. این 
سه چیز عبارتند از تکبر، ترس، بخل که هر 
سه از صفات رزیله است. شهید مطهری 
تحلیل این روایــت را این طور بیان کرده 
است که صفات رذیله بد است ولی رفتار 

متکبرانه و رفتار ناشــی از تــرس و رفتار 
بخیالنه برای زنان فضیلت است.

*رفتار متکبرانه یعنی رفتار با ابهت و رفتار 
ناشی از ترس یعنی احتیاط و رفتار بخیالنه 
یعنی احتیاط در خرج کردن و در برخورد با 

مسائل اجتماعی می باشد.
* انسان باید خودش بصیر باشد. اما بعضی 
ها بصیرت را در تندروی و افراط می بینند. 

امام علی)ع( فرموده اند که اطاعت از رهبر 
و امامت خیلی مهمتر از اطاعت مردم می 
باشــد. مقداری از جنگ کردن کیاست 
است. خداوند می فرماید اجازه داده شده 
به کســانی که ظلم می شود از خودشان 

دفاع کنند.
*در روایت داریــم که در دوره آخرالزمان 
مال حالل و رفیق قابل اعتماد کم است. 

افتتاح فاطمیه بزرگ تهران 
همزمان با شهادت حضرت رقيه)سالم اهلل عليها( فاطميه بزرگ تهران که به همت ستاد مرکزی هيات رزمندگان ساخته 
شده افتتاح و آماده برگزاری مراسم مذهبی شد. به اين مناسبت مراسم شهادت حضرت رقيه )سالم ا... عليها( و ايام 
ماه صفر از جمعه 7 آذرماه به مدت 5 شب از ساعت 21 با سخنرانی حجت االسالم و المسلمين رفيعی و مرثيه سرايی 
مداحان حاج سعيد حداديان-حاج محمدرضا طاهری- حاج سيد مجيد بنی فاطمه- حاج سيد مهدی ميرداماد و حاج 

مجيد بادکوبه در محل فاطميه بزرگ تهران برگزار و اين فاطميه افتتاح شد.
اين فاطميه در 5 طبقه با مساحت 8300 متر مربع زير بنا احداث گرديد و مساحت قابل استفاده برای برگزاری مراسم در 
حال حاضر حدود 1320 متر می باشد. گفتنی اينکه قرار است، در ايام فاطميه مزار شهدای گمنام با مراسم خاکسپاری 

سه شهيد گمنام در ورودی حسينيه راه اندازی شود.
حجت االسالم و المسلمين رفيعی در پنج شب سخنرانی خود، موضوع پشيمانی و آثار آن بر زندگی انسان را موضوع 

سخنرانی خود قرار دادند که با استقبال شرکت کنندگان در مراسم عزاداری و بويژه جوانان قرار گرفت.

گزارش هيأت
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این که صبح مؤمن می آیند و شــب کافر 
برمی گردند. این تهور است. خیلی مواظب 
باشــید. عقائد وهابیت کم کم وارد عقل 

انسان می شود.
* از امام ســجاد حدیثی داریم که بسیار 
زیباست. ایشان می فرماید که سه کار را 
نباید انجام دهید که  اولین مورد این است 
که با هر کسی نشســت و برخورد نکنید. 
رفیق بر انسان اثر می گذارد. دومین مورد 
این است که هر چه به زبان می آید نگویید.

زبان انســان را جهنمی می کند. سومین 
مورد این که هر چیزی را گوش ندهید.

* احادیث ائمه نور هستند و ما به راحتی از 
کنارشان عبور می کنیم. امام باقر فرمودند 
که خدا رحمت کند جمعی را که احادیث 
ما را می خوانند. ما بین شــان حاضر می 
شــویم. من آدم های آن جلسه را دوست 
دارم و نفسی که می کشند و بوی آن جلسه 
را دوســت دارم. امام صادق فرمود که اگر 
می خواهید مردم را جذب کنید احادیث 

ما را بخوانید.
* قلب باید سالم باشد. خداوند می فرماید 
که در روز قیامت یک چیز به درد می خورد 

و آن هم یک قلب سلیم می باشد. 
*قرآن را از روی کتــاب و با صدای بلند 
بخوانید. در این صورت سه کانال به طور 
همزمان در فعالیت است. گوش و چشم 
و قلب سه کانال است. کانال های خود را 

سالم قرار دهید.

*روایــت از امام عســکری داریم که می 
فرمایند هر کس بر مرکب باطل سوار شود 
پشیمان می شود. یعنی از راه باطل به هدف 
برسد. در اســالم اجازه نداریم که هدف 
مقدس وسیله نامقدس را سبب شود. پس 
تهور و مرکب باطــل دو مورد از کارهایی 

است که عاقبت پشیمانی دارد.
*حضرت یونس یــک ذره کم صبر و کم 
حوصله بود. خداوند به حضرت یونس می 
فرمود که مانند حضرت هود نباش و مانند 
اولوالعزم باش. نوح نهصد و پنجاه ســال 
داد زد. مانند ابراهیم و موسی بن عمران 
و عیسی بن مریم باش.فرق عالم و عابد در 
این است که عالم به یونس گفت که نفرین 
نکن. در بین اینها پیرمرد و بچه هم هست 
ولی عابد می گفــت که نفرین کن این ها 

مستحق این نفرین هستند.

* انبیاء معصوم هستند. خداوند راجع به 
پیامبر در قرآن اشاره به این موضوع دارد که 
پیامبر معصوم می باشد. ندامت و پشیمانی 
یک انعکاس و واکنش طبیعی ناشــی از 
خطاء است. آدم ها دو جور هستند. بعضی 
ها خطا می کنند و خطــای خود را ثواب 
می پندارند. معصیت می کنند و کار زشت 
خود را خوب می دانند. این خیلی بد است. 

خوارج از این جمله بودند. در سوره کهف 
می آید که بدبخت ترین آدمها کســانی 
هستند که خطا می کنند و فکر می کنند 
کارشان خوب است. این خیلی بد است که 

لجن ببیند فکر کند سبزه می بیند.
* روایت داریم که چهار چیز از گناه بدتر 
است. اصرار و پافشاری بر گناه، شادی بر 
گناه، کوچک شمردن گناه، افتخار کردن و 

توجیه کردن گناه از گناه بدتر است.
* بنده ده عامل ندامت را شناسایی کرده 
ام. این ده عامل را می شماریم که بتوانیم از 
آنها پرهیز کنیم تا پشیمانی در زندگی ما 
رخ ندهد. از عوامل پشیمانی این است که 
هر کس در کار خیر کوتاهی کرد پشیمان 
می شود. کار خیر در یک فضایی مهیا می 
شود و اگر امروز و فردا کنیم انسان پشیمان 

می شود.
*در قرآن آمده که اگر کار خیر فراهم شد 
بدوید و سبقت بگیرید. منتظر نباشید که 
کار خیر به سراغ شما بیاید.بچه های ما در 
جبهه از مصادیق سبقت درکار خیر می 
باشند.این جز لطف الهی چیز دیگری نمی 

تواند باشد.
 * پشیمانی موجب پرهیز از خشم و غضب 
است. پیامبر خدا وقتی عصبانی می شدند 
تغییر موضع می دادند. اگر در اتاق بودند 
از اتاق خارج می شدند. یا اینکه غسل می 
کردند. و حتی می توانیم وضو بگیریم. ما 
غسل صبر داریم. غسل دیگری داریم که 
امیرالمؤمنین هر شــب این غسل را می 

کردند غسل شادمانی می باشد.
*خداوند فوق العاده جوان ها را دوست 
دارد. و توبه و نماز و عبادت جوان ها را 
دوست دارد. خداوند هرگز به جوان ها 
ســخت نمی گیرد. به جوان ها بشارت 
بدهید و کاری نکنید کــه جوان ها از 
دین نفرت پیدا کنند. اگر انســان در 
کار خیر تعلل و کوتاهی کرد پشیمان 

می شود. 

همزمان 
با شهادت 

حضرت رقيه)سالم 
اهلل عليها( فاطميه بزرگ 
تهران که به همت ستاد 
مرکزی هيات رزمندگان 

ساخته شده افتتاح و آماده 
برگزاری مراسم 

مذهبی شد
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اولين همايش مســتقل سراسری 
مديران خادمين و نوجوانان و جوانان 
عاشورايی هيات رزمندگان اسالم 
با اهداف انســجام بخشی و تبادل 
نظر و تبيين برنامه های آتی هيات 
رزمندگان اسالم از 28 الی 30 آبان 
ماه در شهر مقاوم آبادان برگزار شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی هیات 
رزمندگان اســالم؛ در این همایش سه 
روزه بیش از 200 نفر از مدیران خادمین 
و واحدهای نوجوانان و جوانان عاشورایی 
هیات رزمندگان اسالم شرکت داشتند.

در روز اول ایــن همایــش آقایان دکتر 
رحیم پور ازغدی بــا موضوع »گفتمان 

انقــالب اســالمی پیرامون شــعار ما 
میتوانیــم«، دکتر قنبری بــا موضوع 
»وظایــف و نقش هیــات در زنده نگه 
داشتن نهضت عاشورا« و مومنی نسب 
با موضــوع »تهدیدهــا و فرصت ها در 
استفاده از فضای مجازی و شبکه های 
اجتماعی«و سردار علی فضلی با موضوع 
»ضرورت پاســداری از ارزشهای دفاع 
مقدس و استمرار راه شهیدان« ، به ایراد 
ســخنرانی پرداختند. سخنرانی سردار 
فضلی با ذکر خاطراتــی از دوران دفاع 
مقدس به ویژه مقاومت رزمندگان اسالم 
در دوران حصر آبــادان همراه بود که با 
استقبال شرکت کنندگان جوان حاضر 

در همایش روبرو شد.
روز دوم، شرکت کنندگان در این همایش 
اردویی، از مناطق عملیاتی شــلمچه و 
اروندکنار بازدید کردند، که در این بازدید 
سردار احمد خادم الحسین و چند تن از 
راویان دفاع مقدس برای شرکت کنندگان 
خاطراتی از دوران دفاع مقدس و فضای 
معنوی حاکم بر مناطق عملیاتی در دوران 

دفاع مقدس روایت کردند.
این همایش با ســخنرانی دکتر یداهلل 
جوانی با موضوع تحلیل مسائل سیاسی 
روز  و ســردار حســین نجات معاونت 
فرهنگی سپاه پاسداران انقالب اسالمی 

روز جمعه 30 آبان پایان یافت.

برگزاری اولین همایش مستقل سراسری 
مدیران خادمین و نوجوانان و جوانان عاشورایی هیات رزمندگان اسالم

گزارش هيأت
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دانش آموزان عزادار حسينی مناطق 
مختلف شهر تهران روز هفتم محرم 
در اجتماع بزرگ خــود در ميدان 
امام حســين)ع(، طنيــن ياری 

قاسم ابن الحسن)ع( سر دادند.
به گزارش روابط عمومی هیات رزمندگان 
اسالم، مراسم تجمع عزاداران دانش آموز 
مناطق مختلف شهر تهران با عنوان »احلی 
من العسل« امروز همزمان با سراسر کشور 
با حضور جمع کثیــری از دانش  آموزان 
نوجــوان و جوان عــزادار شــهر تهران، 
مسئوالن ومدیران آموزش و پرورش شهر 
تهران و مسئوالن و مدیران ستاد مرکزی 
هیات رزمندگان اســالم در میدان امام 

حسین )ع( برگزار شد.

میدان امام حســین تهــران دهم آبان 
حال و هوای دیگری بــه خود گرفت، در 
هفتمین روز از ماه محرم شــاهد حضور 
خیل عظیــم دانش آمــوزان و نوجوانان 
عزاداری اســت که به تأســی از حضرت 
قاسم ابن الحسن )ع( نوجوان شجاع دشت 
کربال، طنین یاری سر دادند و به عزاداری و 
سوگواری پرداختند. دانش آموزان مناطق 
مختلف تهران با پیشانی بندهای منقش 
به نام مبارک امام حســین)ع( و حضرت 
زهرا)س( پرچم های رنگارنگ به دســت 
گرفته و تن پوش های سیاه بر تن در نظمی 
مثال زدنی گرداگرد میدان امام حســین 

)ع( جمع شده بودند.
این مراسم با قرائت زیبای قاری نوجوان 

ابوالفضل امیــری آغاز شــد و در ادامه 
فریادهای »یا حسین)ع(« دانش آموزان 
که با باالبردن دست ها و بیرق های عزا و 
دست نوشــته های لبیک »یا خامنه ای« 
همراه بود، جلوه خاصی از عزاداری را در 

این میدان به وجود آورد.
محمدســجاد خســروآبادی نوجــوان 
دانش آموز نیز مداحی بود که با نوای گرم 
خود فضای خاصی به مراسم بخشید و در 
ادامه گروه ســرود منطقه 17 همخوانی 
زیبایی در وصف عزای ســرور و ســاالر 
شهیدان حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( 
انجام دادند. در پایان مراســم نیز جوانان 
عاشــورایی بیانیه ای در میثاق با والیت 

قرائت کردند. 

طنین یاری »قاسم ابن الحسن)ع(« توسط جوانان 
و نوجوانان عاشورایی در میدان امام حسین)ع(

گزارش هيأت
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زاهدان
 

به مناسبت شهادت حضرت رقیه )س( همایش سه ساله 
های حسینی مورخ جمعه  7/9/93 در بیت الرقیه شهرستان 
زاهدان با همت هیأت رزمندگان اســالم برگزار گردید. در 
این مراسم که مادران این شهرستان با کودکان خردسال 
خود شرکت کرده بودند برنامه هایی همچون: قرائت زیارت 
عاشورا ،مداحی ، قرائت میثاق نامه ،سخنرانی حجت االسالم 
و المسلمین اصغری حسامیه مسئول نهاد رهبری در هالل 
احمر استان ، همخوانی خواهران ، اهداء جوایز ارزنده به 14 
نفر از کسانی که نام مقدس حضرت رقیه )س( را داشتند ، 
اهداء بسته فرهنگی متبرک به هریک از خانواده ها و فرزندان 

دخترشان ، اجرا شد.

آستارا

همزمان با سراسر کشور و در سالروز شهادت حضرت 
رقیه)سالم اهلل علیها( طفل سه ساله حضرت ابا عبداهلل 
الحسین)علیه السالم( همایش سه ساله های حسینی 
در مســجد حضرت فاطمه زهرا)ســالم اهلل علیها( 
برگزار شــد. در این مراسم معنوی دختران خردسال 
با بســتن ســربندهایی مزین به نام مبارک حضرت 
رقیه)سالم اهلل علیها( به همراه مادران خود در سوگ 
شهادت طفل سه ساله امام حسین )علیه السالم( به 
عزاداری پرداخته و اشک ماتم ریختند. حجت االسالم 
محمود رضا قربانی، از مدرسان حوزه علمیه حضرت 
ولیعصر)عج( بندر آســتارا در این همایش با تسلیت 
سالروز شهادت حضرت رقیه)سالم اهلل علیها(، گفت: 
حضرت رقیه)ســالم اهلل علیها( با وجود سن کم خود 
در نزد پروردگار متعال مقامی واال دارد چون به خاطر 
دین اسالم به شهادت رســید. وی با بیان اینکه امام 
حسین)علیه السالم( به خاطر پاسداری از ارزش های 
اسالمی و احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر 
جان خود و یاران و فرزندانش را تقدیم اســالم کرد، 
افزود: شــرکت در اینگونه مجالس اگر در جهت رشد 
و تعالی دین اسالم نباشد فایده و اثری ندارد. مدرس 
حوزه علمیه تصریح کرد: با الگوگیری از سبک زندگی 
ائمه اطهار)علیه الســالم( فرزندان خود را اســالمی 
پرورش داده تا آنان از هرگونه گزند و آسیب اجتماعی 
به دور بمانند. این کارشــناس علوم دینی و مذهبی با 
بیان اینکه یک پیرو و عاشق امام حسین)علیه السالم( 
باید همواره به اصول و موازین اســالمی پایبند باشد، 
اظهار کرد: بقای دین اسالم در گروی پیروی از مسلک 
اهل بیت)علیه الســالم( و حضرت سید الشهدا)علیه 
السالم( می باشد. حجت االسالم قربانی گفت: اگر در 
زندگی خود به موازین اسالمی پایبند باشیم و سبک 
زندگی اهل بیت)علیه السالم( را الگوی خود قرار دهیم 
به سعادت دنیوی و اخروی می رسیم. گفتنی است، 
مداحی کربالیی مهدی شــفیعی در سوگ شهادت 
حضرت رقیه )سالم اهلل علیها( پایان بخش این آیین 

معنوی بود. 

شهرکرد

مردم والیتمدار استان چهارمحال و بختیاری در اربعین 
حسینی با برافراشتن پرچم سیاه و راه اندازی کاروان های 
عزاداری در غم سید و ساالر شهیدان اشک ماتم ریختند. به 
گزارش پایگاه اطالع رسانی هیأت رزمندگان اسالم استان 
چهارمحال وبختیاری؛در سالروز اربعین شهادت خامس آل 
عبا حضرت اباعبداهلل الحسین علیه السالم و یاران با وفایش 
، آیین های عزاداری با حضور خیل مردم سوگواردر سراسر 
استان برگزار شد. دراین روز آحاد مردم بسیجی استان با 
حضور در هیئات مذهبی، رزمندگان اسالم وبسیجیان از 
مقابل مساجد، حسینیه ها و تکایا، با راه اندازی دسته های 
سینه زنی و زنجیرزنی در غم شهادت قافله ساالر عشق و 
اسارت خاندان نبوت به سر و سینه زنان گریستند. اجتماع 
بزرگ عزاداران سرور و ساالر شهیدان در اربعین حسینی 
در جــوار امامزادگان حلیمه و حکیمه ســالم اهلل علیها 
شــهرکرد با تالوت آیات نورانی قرآن مجید، سخنرانی 
حجت االسالم حق پناه از اساتید حوزه علمیه قم ، قرائت 
زیارت اربعین، نوحه خوانی، سینه زنی و ذکر مصیبت و 

اقامه نماز ظهر و عصر به صورت باشکوه برگزارشد. 
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یاسوج

همزمان با اربعین حسینی هیأت رزمندگان اسالم یاسوج 
مراسم عزاداری حســینی را در این شهر برگزار نمود. این 
مراسم با برپایی زیارت اربعین حسینی شروع شد، سپس 
با مداحی مداح اهل بیت محمد دانشی و سخنرانی حجت 
االسالم و المســلمین ایمانی ادامه یافت. یاسوجی ها  که 
طی چهل روز گذشته لباس عزاداری امام حسین )ع( را بر 
تن داشته اند، در اربعین حسینی نیز با برگزاری برنامه های 
عزاداری در مســاجد و تکایا با کاروان اسرای کربال همراه 
شــدند. از جمله مهم ترین برنامه های این روزهای مردم 
استان شرکت در مراسم زیارت اربعین است. این مراسم نیز 
با حضور پر شور مردم در تکایا و حسینیه های استان برگزار 
شد. حسینیه عاشقان ثاراهلل یاسوج بازهم بعد از گذشت یک 
اربعین مملو از سینه زنانی شده بود که در دهه ی اول محرم 
امسال با  حضور در همین حســینیه به عزاداری پرداخته 

بودند.

بهاباد

به گزارش روابط عمومی هیأت رزمندگان اسالم شهرستان 
بهاباد به مناسبت اربعین سید و ساالر شهیدان دشت کربال 
حضرت ابا عبد اهلل الحسین علیه السالم شهرستان بهاباد غرق 
در عزا و ماتم بود و هیأت و دســته جات مختلف عزاداری از 
سطح شهر به طرف مسجد جامع به حرکت آمدند و با تجمع 
در مسجد جامع بهاباد به عزاداری پرداختند. در این مراسم 
حجت االسالم مهدی جعفری یکی از روحانیون حوزه علمیه 
قم در سخنانی به روز اربعین اشاره کرد و افزود اربعین یعنی 
ایستادن پای ارزش ها، اینکه اگر ما حق را پیدا کردیم تا انتها 
پای آن بایستیم زیرا انقالبی و پای والیت ماندن مهم است 
که رمز اربعین نیز در همین است. وی تصریح کرد : چهل روز 
از غمناک ترین روزی که جهان به خود دیده است گذشته و 
اینک اربعین سید و ساالر شهیدان فرا رسیده است. شیعیان 
در سراسر جهان بار دیگر خود را برای تجدید عهد و پیمان در 
این روز آماده می کنند تا بگویند معتقد هستند که کربال در 
روز عاشورا تمام نشده و آن تازه ابتدای راه بود، محبان حسین 
ابن علی)ع( آماده هستند تا با سوگواری های خود ثابت کنند، 

پای ارزش های خود ایستاده و از آن کوتاه نخواهند آمد. 

دزفول

همزمان با عاشورای حسینی، همایش زنان عاشورایی 
به همت واحد خواهران پیروان عترت هیأت رزمندگان 
و عاشقان ثارا… شهرستان دزفول  در حسینیه ثارا… 
برگزارشــد. در این مراســم پس از تالوت قرآن حجه 
االسالم بهجت پور به بیان مطالبی در مورد مصائب اهل 
بیت پیامبر اکرم )ص( پرداختند، سپس نوای لبیک یا 
حسین)ع(  در حسینیه ثارا… طنین انداز شد. ایشان با 
بیان شعر عاشورایی به تفسیر وقایع عاشورا پرداختند 
و بیان داشــتند بعد از پیامبر اســالم )ص( جامعه به 
ســمتی پیش رفت که کعب االحبار یهودی برای ما 
نسخه پیچید تا جایی که اندیشه ی یهودی – مسیحی 
بخشــی از اعتقادات مسلمانان شــد؛ آنان مشاورین 
دستگاه حاکمیت شدند و به تدریج شمشیر گرفتند و 
انســانهای پاک و بصیر را یکی یکی از جامعه گرفتند. 
ایشان تاکید کردند که نهضت عاشورا بخاطر کوتاهی 
مسلمانان بوجود آمده چرا که فرصتی به دشمن داده 
شــد و اکنون گریه ی ما  بر کوتاهی امت اسالم است. 
حجه االســالم بهجت پور ادامه دادند در صبح عاشورا 
اّول کسی که از خاندان پیامبرخدا )ص( آماده نبرد شد، 

حضرت علی اکبر)ع( بود. 
او شــبیه ترین فرد به رســول خدا و اّول شــهید آل 
ابوطالب در روز عاشورا بودند که خدمت پدر آمد و اذن 
میدان گرفت و امام اجازه دادند. امام حســین)ع( بعد 
از اینکه حضرت علی اکبر)ع( ازتشنگی شکایت کرد، 
انگشتر عقیق خود را بر دهان ایشان قرار دادند و سپس 
فرمودند :»پســرم! به میدان جنگ بازگــرد، زیرا چه 
نزدیک است که ساعتی دیگر جدت پیامبر را مالقات 
کنی و از دست او جامی از آب نوشیده وسیراب شوی، 
به گونه ای که دیگر هرگز تشنه نگردی«. در پایان مداح 
اهل بیت حاج ســّید محّمد صادقی به مرثیه خوانی و 

نوحه سرایی پرداخت.
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 گرگان

بيست سومين دوره از مسابقات سراسری قرآن 
کريم در گلستان با همکاری سازمان اوقاف و هيأت 

رزمندگان اسالم گرگان برگزار شد
سرتیپ بسیجی محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج 
مستضعفین در اختتامیه بیست سومین دوره از مسابقات 
سراسری قرآن کریم در گلستان در جمع قاریان و اساتید 
قرآنی و مسوالن کشوری و استانی با بیان اینکه اگر امروز 
پرچم ما در اهتزاز است ،مدیون خون شهدا هستیم ، وی 
ابراز داشت: روزگاری در این کشور مسلمین داشتن قرآن 
مترجم و تفسیرقرآن برای جوانان و دانشجویان جرم بوده 
است و آنها را به خاطر آن زندانی می کردند. سردار نقدی 
در ادامه خاطر نشان کرد: امروز در گوشه گوشه این کشور 
همه جا کرسی های تفسیر، قرائت و حفظ قرآن بر پا است. 
رئیس سازمان بسیج مستضعفین با طرح این سوال که 
برگزاری این محافل را مدیون چه کسانی هستیم ،ابراز 
داشت:ما ذکر الهی را  مدیون شهیدان هستیم که محب 
اهل بیت)ع( بودند، کسانی که  به جرم محبت اهل بیت)ع( 
و اطالعت از والیت به شــهادت رسیدند و دعوت حق را 
لببیک گفته اند. سردار نقدی یاد و خاطر شهدای گرانقدر 
اسالم به ویژه شهدای شاخص بســیج یعنی شهیدان 
ملکوم شباز، مصطفی جنگی زهی و شهیده فوزیه شیر 
دل را گرامی داشت و افزود: با ایثار و از خود گذشتگی و 
بصیرت این شهیدان است که ما از نعمت قرآن و مسابقات 
قرآن بهره مند می شــویم. وی قرآن را واالترین مخلوق 
پروردگار دانســت و افزود: قرآن معیار اکبر اســت و در 
روز قیامت مجسم خواهد شد و شفاعت می کند. رئیس 
سازمان بسیج مستضعفین قرائت قرآن را عالوه بر تکلیف 
و وظیفه یک نیازدانست و اذعان کرد: ارتباط و گفتگو با 
خدا قرائت کالم وحی است و این قرائت باید مقدم بر تدبر 
و تفکر در این کتاب آسمانی باشد. سردار نقدی با اشاره به 
اینکه تفکر و تدبر نیز الزم است ولی کافی نیست، متذکر 
شد: تفکر و تدبر در قرآن باید مقدمه عمل باشد و باید در 
سه مورد اعم از قرائت و تدبر و تفکر و عمل به قرآن و تعمق 
در مفاهیم قرآن و از همه مهمتر عمل به قرآن کالم الهی 

را از حاشیه در بیاوریم. 

شهر سریش آباد

 برگزاری سومين يادواره ســرداران شهيد جعفر 
طالبی، احمد کرمی و 14 شهيد فصل پاييز سريش آباد
در این مراسم که با حضور خیل مردمی شهید پرور و انقالبی  
ســریش آباد و خانواده معظم شــهدا و مسئوالن استانی 
و شهرستانی در مســجد جامع بعد از نماز مغرب و عشاء 
روز پنجشنبه مورخه 93/9/20 برگزار شد، سردار قیاسی 
معاونت فرهنگی ستاد مشترک کل نیروهای مسلح ، با بیان 
اینکه شهدا همواره ناظر بر اعمال ما هستند، گفت: شهدا با 
شهادت خود چراغ راه آیندگان شدند. وی با اشاره به رشادت 
و جانفشانی مردم سریش آباد در دوران دفاع مقدس تصریح 
کرد: این شهر یکی از خطه های افتخار آفرین درکردستان و 
کشور است که در هر عرصه ای که انقالب نیاز داشته است به 
صحنه آمده و انقالبی بودن و والیتمداری خود را اثبات کرده 
است. سردار قیاسی با بیان اینکه انقالب اسالمی استمرار 
انقالب کربالی حسینی اســت، خاطرنشان کرد: انقالب 
اسالمی به حضرت امام حسین )ع( تأسی کردند و برای یاری 
دین خدا شهید شدند. وی در ادامه تأکید کرد: شهدا رفتند تا 
عزت و استقالل کشور ما برای همیشه باقی بماند و باید این 

راه نورانی ادامه داشته باشد. 

 کرمان
جعفری امام جمعه محترم و نماینده ولی فقیه استان پایان اســتانداری به ایراد سخن پرداخت. ســخنرانی آیت اهلل یافتند و ســرکار خانم دکتر حسینی مشــاور امور بانوان کرمانی با شــعار مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا حضور اســتان کرمان انجام گرفت؛ جمعی از مادران و کودکان بسیج جامعه زنان و پیروان عترت هیأت رزمندگان اسالم به هّمت نهاد های بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس، برگزار گردید. در این مراسم که با عنوان گرامیداشت غزه صهیونیست؛ در محل مهدیه صاحب الزمان)عج( کرمان مادران و کودکان شهید غزه و محکومیت رژیم کودک کش مراســم تجمع مادران و کودکان کرمانی در گرامیداشت 

بخش این مراسم بود.
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قال االمام الصادق) علیه السالم(:
صدقة یحبهــا الله اصالح 
بین الناس إذا تفاســدوا و 

تقارب بینهم إذا تباعدوا.

امام صادق )عليه الســالم( فرمود: 
ايجاد وحدت هنگام پيدايش 
اختالف، و تباهــی امت و 
نزديک کردن آنها در هنگام 
جدائی، صدقه ايســت که 

خداوند آن را دوست دارد.
الکافی، جلد 2، ص .209




