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درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

یک تشکر تشکیالتی
ــه از  ــزان ک ــما عزی ــه ی ش ــت هم خدم
ــز و ســرافراز  سراســر نقــاط میهــن عزی
اســامی تشــریف فرما شــدید، خیرمقدم 
و بــه خاطــر پشــت ســر گذاشــتن یــک 
ســال پرتــاش، خســته نباشــید عــرض 
ــت والدت  ــام پربرک ــاً ای ــم. ضمن می کن
باســعادت حضرت صدیقــه اطهر، فاطمه 
ــا( و  ــوات اهلل و ســامه علیه ــرا )صل زه
ســال جدیــد را به همه ی عزیــزان تبریک 

ــم.  ــرض می کن ــت ع و تهنی
ــرت  ــات حض ــو عنای ــدوارم در پرت امی
ــرای  زهــرا )ســام اهلل علیهــا(، امســال ب
کشــور عزیــز مــا و ملــت و رهبــر 
ــتداران آن  ــه ی دوس ــا و هم ــدر م عالی ق
حضــرت در سراســر عالــم، و همچنیــن 
ایــن تشــکل باصفــا و نورانــی و اعضــای 
عزیــزش، ســال پــر از خیــر و برکــت و 

عافیــت باشــد. 
از  می دانــم  الزم  جلســه  آغــاز  در 
تاش هــای مجاهدانــه  همــه ی شــما 
عزیــزان در ســالی کــه پشــت ســر 
ــم. از  ــکر کن ــه تش ــتیم، صمیمان گذاش
اعضــای نورانــی و باصفــای انجمن هــای 
اســامی دانش آمــوزان، اعــم از دختــران و 
پســران، در سراسر کشــور و شبکه کادر و 
پشــتیبان، از شهرســتان ها گرفتــه تــا دفتر 
مرکــزی،  مراکــز اقمــاری، شــورای محترم 

مرکــزی، دبیــرکل و معاونین محترمشــان، 
ــتان ها  ــه اس ــز و گرانمای ــئوالن عزی مس
ــه  ــواری ک ــرم و بزرگ ــران محت و خواه
ســمت معاونــت خواهــران را در کشــور 
بــه عهــده دارنــد، تشــکر می کنــم و برای 

ــق دارم.  ــزان آرزوی توفی ــه ی عزی هم
بحمــداهلل دوســتان ســال خوبی را پشــت 
ســر گذاشــتند و بنــده از نزدیــک شــاهد 
بــودم.  عزیــز  دوســتان  تاش هــای 
ــار  ــتان ها گرفت ــتان در اس ــی از دوس خیل
زحمــت ســفرهای مــا شــدند. بیــش از 
ــتم  ــور داش ــتان ها حض ــاه در اس ــک م ی
و در خدمــت عزیــزان  بــودم. ایــن توفیــق 
ــک  ــه از نزدی ــود ک ــا ب ــال م ــامل ح ش
شــاهد تاش هــا و فعالیت هــای عزیــزان  
ــا قرارگاه هــا و بخش هــای  در مــدارس ت
گوناگــون باشــم. از خداونــد متعــال بابت 
ایــن مســئله شــاکرم. البتــه همــه ی ایــن 
فعالیت هــا در شــرایطی صــورت گرفــت 
کــه اتحادیــه بــا محدودیت منابــع روبه رو 
ــکار مســئوالن  ــا ابت ــود. خوشــبختانه ب ب
عزیــز اســتان ها و بــا خویشــتن داری کادر 
محتــرم و بــا اعتمــاد بــه نفــس و تدابیــر 
دبیــرکل ســخت کوش و مدیریت جهادی 
ایشان و همکارانشان، بحمداهلل مشکات 
را پشــت ســر گذاشــتند و تــا حــد زیادی 
ایــن کمبــود منابــع کــه گاهــی شــرایط را 
در وضعیــت خــاص قــرار مــی داد، جبران 
شــد. مــن معتقدم با خودشناســی بیشــتر، 
ــتفاده  ــا اس ــد ب ــا می توان ــکیات م تش
از همیــن موقعیت هــای دشــوار بــه 
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گشــایش های زیــادی دســت یابــد. ایــن 
را همیشــه عرض کــرده ام و امروز بیشــتر 
راجع بــه آن صحبــت خواهــم کــرد. 
نویــدی کــه بــرای افزایــش بودجــه دادند، 
ــای  ــد فکره ــد؛ بای اصــاً جــدی نگیری
تــازه ای در مجموعــه مــا شــکل گیــرد. ما 
ایــن مســیرهای پرفرازونشــیب را تجربــه 
واهمــه ای  مشــکات  از  و  کرده ایــم 

نداریــم. 
ــد  ــق قاعــده در چن ــن عرائضــم را طب م
فصــل خدمت تــان تقدیــم می کنــم. 
آقــای عامتــی می گفتنــد مثل اینکــه این 
گــزارش یــک مقــدار طوالنی شــد. گفتم: 
ــا ایــن همــه  ــه، گــزارش یــک ســال ب ن
فشرده ســازی، حــق مجموعــه اســت کــه 
یــک جــا در جلســه ارائــه شــود. خیلــی 
خوشــحال می شــوم وقتی ایــن مجموعه 
ــن  ــم. ای ــار هــم می بین اقدامــات را در کن
حجــم فعالیــت، همــه ی مــا را بــه شــکر 
بــه درگاه خــدای متعــال وامــی دارد. بایــد 
اینهــا گفته شــود و در جلســات مختلف، 
عزیــزان از فعالیــت مجموعه خــود باخبر 
باشــند. البتــه کارهایــی کــه بــه هــر دلیــل 
نتوانســتیم، انجــام دهیــم یــا منابعــی کــه 
ــای  ــا غفلت ه ــیده ی ــتیم نرس می خواس
ــن  ــود. ای ــه ش ــز گفت ــه نی صورت گرفت
روش، روش درســت و خوبــی اســت که 
در اتحادیــه ســابقه هــم دارد. همــه بایــد 
بــه همین ترتیــب کارهایمــان را بررســی 
ــم  ــای انجام نشــده را ه ــم و بخش ه کنی
حتمــاً در ضمــن گزارش هایمــان بیاوریم. 

آیه سال
تعییــن آیــه ســال، موضــوع اصلــی ایــن 

ــود.  ــوب می ش ــا محس ــه م جلس
کریــم  قــرآن  در  متعــال  خداونــد 
می فرمایــد: »یــا أَیَُّهــا الَّذیــَن آَمنـُـوا َعَلیُْکْم 
ُکْم َمــْن َضــلَّ إِذَا اْهتََدیْتُْم  أَنُْفَســُکْم ال یَُضرُّ
ِ َمْرِجُعُکــْم َجمیعــاً َفیُنَبِّئُُکــْم بِمــا  إِلـَـی اهللَّ
ــْم تَْعَمُلــوَن؛1  ای کســانی کــه ایمــان  ُکنْتُ
آورده ایــد، بــه خودتــان بپردازیــد. هــر گاه 
شــما هدایــت یافتیــد، آن کــس کــه گمراه 
شــده اســت بــه شــما زیانــی نمی رســاند. 
بازگشــت همــه ی شــما بــه ســوی خــدا 
ــام  ــه انج ــما را از آنچ ــس ش ــت. پ اس

ــرد«. ــد ک ــد، آگاه خواه می دادی

سوره ی والیت
چنــد نکتــه مقدماتــی راجع بــه ایــن آیــه 
نورانــی بیــان خواهــم کــرد؛ منتهــا قبــل از 
آن، چنــد مطلــب دربــاره ی ســوره  مائــده 
ــده از ســَور  ــر می شــوم. ســوره مائ متذک
مدنــی قــرآن کریــم اســت کــه در آخرین 
ــم  ــر عظی ــت پیامب ــر پربرک ــای عم ماه ه
الشــأن مــا بــر ایشــان نــازل شــده اســت. 
بنابرایــن بــه نوعــی می شــود گفــت 
جمع بندی هایــی را در خــودش دارد. اگــر 
ــه ایــن ســوره نــگاه کنیــم،  ــه ب ایــن گون
جمع بندی هــای آن و ارائــه خطــوط و 
راهبردهایــی را کــه تضمین کننــده مســیر 
آینــده امت اســامی اســت، در آن خواهیم 
ــی  ــی در مهندس ــای پایان ــد. حرف ه دی
امــت اســامی در این ســوره مبارکه نهفته 
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اســت. فضای عمومــی این ســوره نورانی 
را آیــه اولــش نشــان می دهــد کــه مســئله 
»وفــای بــه پیمــان« اســت. جالــب اســت 
کــه اولیــن آیــه بــا »یــا ایهــا الذیــن آمنــوا« 
ــد:  ــه می فرمای ــود. در ادام ــروع می ش ش
»أوفــوا بالعقــود« در بخش هــای مختلــف 
این ســوره مبارکه مســئله پیمــان و عهد و 
جایگاهش را در اســام مشــاهده می کنید؛ 
بــه ویــژه آن عهــد اصلــی و بــزرگ و مهم 
و سرنوشت ســاز کــه عهــد والیــت الهــی 
اســت. ســوره مبارکــه مائــده، ســوره علی 
ــر  ــه الســام( و غدی ــب )علی ــن ابی طال ب
اســت. ماجــرای غدیــر خــم کــه در همان 
ماه هــای پایانــی عمــر پیامبــر اتفــاق افتاد، 
آیاتــش در ایــن ســوره مبارکــه واقع شــده 
ــام  ــتور اع ــوره دس ــن س ــت. در ای اس
ــود:  ــر داده می ش ــه پیامب ــی ب ــت اله والی
ــَک  ــزَِل إِلَیْ ْ ــا أُن ــْغ م ــوُل بَلِّ ُس ــا الرَّ ــا أَیَُّه »ی
مـِـْن َربِّــَک؛ 2 ای پیامبــر، آنچــه از جانــب 
پــروردگارت بــه ســوی تــو نــازل شــده، 
ــنودی  ــام خش ــس از اع ــن«. پ ــاغ ک اب
خــدای متعــال، می فرمایــد: »الْیـَـْوَم أَْکَمْلُت 
لَُکــْم دینَُکــْم َو أَتَْمْمــُت َعَلیُْکــْم نِْعَمتي  َو 
َرضیــُت لَُکُم اْلِْســاَم دینــاً؛3  امــروز، دین 
شــما را کامــل کــردم و نعمــت خــود را بر 
شــما تمــام نمــودم و اســام را بــه عنــوان 
آییــن )جــاودان( شــما پذیرفتــم«. می توان 
گفــت در ســوره مبارکــه مائــده راز بقــای 

امــت اســامی تعبیــه شــده اســت. 
در ایــن ســوره لطایــف و ظرایــف و 
شــیرینی های ویــژه ای وجــود دارد و 

قصــص جالبــی نیــز مطرح شــده اســت؛ 
ماجــرای هابیل و قابیل فرزنــدان حضرت 
آدم )علــی نبینــا و آلــه و علیــه الســام( و 
ماجــرای مربــوط بــه حضرت عیســی بن 
مریــم )علــی نبینــا و آلــه و علیــه و علــی 

اُمــه الســام(. 
مــا بــرای آیــه ســال، آیــه 105 ایــن ســوره 
ــه ای  ــه آی ــم ک ــه را انتخــاب کرده ای مبارک
کامــاً راهبــردی اســت و دربرگیرنده یک 
پیــام کلیدی و بســیار مهم و ســازنده برای 
مؤمنــان و یــک دعوت جــدی بــرای نگاه 
بــه درون و پذیــرش مســئولیت و اجتناب 
از فرافراکنــی اســت. مخاطــب آن نیز آحاد 

مؤمنــان و امت اســامی اســت. 
در آیه ســال گذشــته کــه آیه پایانی ســوره 
مبارکــه آل عمــران بــود، عــرض کــردم که 
مرحوم عامــه طباطبایی )اعلــی اهلل مقامه 
الشــریف( بــا توجه بــه ذوق ســلیم قرآنی 
ــه مباحــث  ــه کریم ــن آی ــل ای خــود، ذی
مربــوط به جامعــه از دیدگاه قــرآن را آورده 
و جمع بنــدی کرده انــد. ایــن ویژگــی آیــه 

ــود.  قبلی ب
جالــب اســت کــه ایــن شــخصیت بزرگ 
و عزیــز و پرافتخــار، ذیــل آیه 105 ســوره 
مبارکــه مائــده، بــاب وســیعی را دربــاره ی 
نفــس گشــوده و فصــول  معرفــت 
گوناگــون مربــوط بــه این موضوع بســیار 
ــا  ــی را در آنج ــم و اساس ــذاب و مه ج
آورده انــد. حــدود پنجاه صفحــه از ترجمه 
تفســیر ارزشــمند المیزان به ایــن موضوع 
اختصــاص دارد. ایــن را گفتــم تــا از منظر 
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ایــن شــخصیت پرافتخــار جهان تشــیع و 
شــخصیت قرآنــی روزگار مــا، اهمیــت و 
نقــش و جایــگاه ویــژه ایــن آیه کریمــه را 

ــتر درک کنید.  بیش

تفسیر آیه سال
خطــاب این آیــه کریمه به مؤمنین اســت. 
در قــرآن کریــم، عنــوان »یــا ایهــا الذیــن 
آمنوا« عنوانی بســیار محترمانه است؛ یعنی 
یــک خطــاب آکنــده از احتــرام و تجلیل و 
ــه  ــان اســت ک ــه مؤمن ــم نســبت ب تکری
فوق العــاده شــوق انگیز، هویت بخــش، 
مســئولیت آفرین و انگیزه ســاز اســت 
ــی را  ــارک و تعال ــد تب ــات خداون و توقع
از فــرد و جامعــه مؤمــن تبییــن می کنــد. 
افــزون از هشــتاد آیــه بــا »یــا ایهــا الذیــن 
امنــوا« شــروع می شــود کــه چنانچــه آنهــا 
را کنــار هــم بگذاریم، ســیمای روشــنی از 
فــرد و جامعــه مؤمــن را در نــگاه خداونــد 
بــه مــا معرفــی می کنــد و خطــوط اصلی 
شــخصیت، اندیشــه و عمــل مؤمــن را به 
مــا نشــان می دهــد. لــذا بایــد خیلــی قدر 
ایــن آیــات را دانســت و در آنهــا بیشــتر 

دقــت کــرد. 
ــا ایهــا الذیــن آمنــوا«  هــر جــا عنــوان »ی
اســت، تک تــک انســان های مؤمــن 
را مســئول و متعهــد می کنــد، بــرای 
آنهــا حــرف و بیــان دارد و هم زمــان 
ــن  ــه عناوی ــان را ب ــه مؤمن ــوم جامع عم
ــد؛  ــرار می ده ــاب ق ــان خط اجتماعی ش
مثــاً خانــواده مؤمــن، فامیل مؤمن، شــهر 

ــامی  ــت اس ــن، ام ــور مؤم ــن، کش مؤم
یــک  می شــود.  خــاص  مخاطــب 
تشــکیات مؤمــن مثــل مجموعه مــا نیز 
بــا عنــوان خــاص خــودش مخاطــب »یــا 
ــا  ــرد. م ــرار می گی ــوا« ق ــن آمن ــا الذی ایه
ــم.  ــک می گویی ــات لبی ــن آی ــه ای ــم ب ه
ــوده کــه هــر  ســیره اولیــای خــدا ایــن ب
جــا خطــاب »یــا ایهــا الذین آمنــوا« بــوده، 
ــه  ــا ک ــن معن ــه ای ــک. ب ــد: لبی می فرمودن
ــرای  ــاء اهلل ب ــم و ان ش ــام را گرفت ــن پی م

ــاده ام.  ــری آم ــل و پیگی ــدام، عم اق
نکتــه دوم، اصلی ترین پیام ایــن آیه کریمه 
اســت کــه در دو کلمه: »علیکم انفســکم« 
واقع شــده و عبارت »علیکم انفســکم« در 
اوج تأکیــد اســت. بــه این عبــارت کلیدی 

بعــداً بیشــتر خواهیــم می پردازیم.
ُکــْم َمــْن َضلَّ  نکتــه ســوم، تعبیــر »ال یَُضرُّ
إِذَا اْهتََدیْتُــم « اســت. در »علیکم انفســکم« 
می گویــد خودتــان را دریابیــد. بعــد 
ــد،  ــود را دریابی ــد خ ــه می فرمای از اینک
ــْن  ــْم َم ُک ــد: »ال یَُضرُّ ــه می فرمای بافاصل
َضــلَّ إِذَا اْهتََدیْتـُـم « اگــر شــما بــه خودتان 
برســید، خود را کشــف کنید، بشناســید و 
بســازید، نگران دشــمن و دیگران نباشــید، 
آنهــا نمی تواننــد بــه شــما ضــرری بزننــد. 
ــت  ــی هدای ــت اله ــه هدای ــما ب ــر ش اگ
شــوید، آنهایــی کــه گمــراه شــدند، 
گمراهی شــان بــه شــما ضــرری نخواهــد 
رســاند. »اهتــداء« از ریشــه هدایــت اســت 
و بــه معنــای هدایــت مســتقر و یک مرتبه 
ــت الهــی  اســتوار و اســتقراریافته از هدای
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اســت. وقتــی هدایــت در وجود کســی یا 
جامعــه ای مســتقر می شــود، از واژه اهتداء 

ــردد.  ــتفاده می گ اس
در واقــع پیــام اصلی که »علیکم انفســکم« 
ــام  ــود. پی ــاص می ش ــد خ ــد، تأکی باش
»علیکــم انفکســم« ایــن بــود کــه خــود را 
ُکْم  دریابید. بافاصلــه می فرمایــد: »ال یَُضرُّ
َمــْن َضــلَّ إِذَا اْهتََدیْتـُـم « یعنــی دیگر نگران 

پیرامونتان نباشــید. 
بعضی هــا در صدر اســام از جهت اشــتباه 
در فهــم آیــه یــا بــه جهــت تنبلــی و امثال 
اینهــا، گفتنــد کــه ایــن آیــه ناســخ آیــات 
امــر بــه معــروف و نهــی از منکر اســت و 
کار دیگــران بــه مــا مربــوط نیســت. ایــن 
آیــه کریمــه نمی خواهــد بگویــد کاری به 
دیگــران نداشــته باشــید، بلکــه می خواهد 
بگویــد اگــر شــما در مصونیــت حیــات 
مؤمنانــه قــرار گرفتید و شــخصیت شــما 
ــران  ــد، دیگ ــن ش ــک شــخصیت مؤم ی
ــه شــما ضــرری برســانند.  ــد ب نمی توانن
ــد  ــا بگوی ــه م ــد ب ــه کریمــه می خواه آی
نگــران و مواظــب خودتــان باشــید. اینکه 
آیــا مــا در ارتباط بــا گمراهی هــای دیگران 
ــه، مســئله دیگــری  ــا ن ــم ی ــه داری وظیف
اســت. شــخصی ایــن موضــوع را در 
صــدر اســام مطــرح کــرد، البتــه در همان 
ــد.  ــوم کردن ــایرین او را محک ــه س جلس
ولــی جالــب اســت کــه بعدهــا برخــی به 
همــان مســئله پرداختنــد و ایــن مســئله تا 
حــدی در کنــار تفســیر ایــن آیــه مطــرح 
ــا  ــدر م ــران عالی ق ــه ی مفس ــت. هم اس

معتقدنــد ایــن آیــه نه تنهــا ناســخ آیــات 
امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر نیســت 
و رســالت ها و مســئولیت های اجتماعــی 
و جهانــی مؤمنیــن را زیــر ســؤال نمی برد، 
بلکــه مؤیــد و مقــوم و مؤکــد آن آیــات 
هــم هســت. عــاوه بــر ایــن، بــه قــدری 
جایــگاه مســئله ی امر بــه معــروف و نهی 
از منکــر در منظومــه فکــر اســامی عظیم 
ــه ی  ــای هم ــن بق ــاً ضام ــت و اساس اس
ــن  ــا ای ــه ب ــود ک ــوب می ش ــن  محس دی
ــرد.  ــکار ک ــود آن را ان ــا نمی ش حرف ه
امســال در جلســه مشــهد الرضــا )علیــه 
الســام( رهبــر عزیــز و عالی قدرمــان 
ــي  ِ ــْم ف نَّاُه ــَن إِْن َمکَّ ــه: »الَّذی ــورد آی در م
ــد:  الْْرض «، چهــار رکــن را مطــرح کردن
امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر کــه در 
ایــن آیــه کریمــه در کنــار نمــاز و زکات 

مطــرح شــده اســت. 

اهمیت معاد 
امــا نکتــه دیگــر آنکــه: »إلــی اهلل َمْرِجُعُکْم 
َجمیعــاً َفیُنَبِّئُُکــْم بِما ُکنْتـُـْم تَْعَمُلــون «  این 
قســمت اخیــر تضمیــن پیامــی اســت که 
در قلــب ایــن آیــه کریمــه نهفتــه اســت و 
ضمانــت اصلــی بــرای همــه ی رفتارهای 
مؤمنانــه محســوب می شــود و آن توجه به 
اصــل مســئولیت آفرین معــاد و بازگشــت 
بــه ســوی خــدای متعــال اســت. در ایــن 
آیــه کریمه، این موضوع برجســته، بســیار 
زیبــا و باشــکوه مطــرح شــده اســت. همه 
بــه ســوی او برمی گردیــد، اســتثناء نــدارد. 
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در ایــن بازگشــت، خــدای متعال به شــما 
خبــر خواهــد داد کــه چــه کرده ایــد. اگــر 
کســی بخواهــد بــه ایــن آیه کریمــه عمل 
کنــد، بایــد بــه معادبــاوری برســد، بــه آن 
بازگشــت فکر کند و بــه آن ایمان بیــاورد. 
ما ز باالییم و باال می رویم                                                                          

ما ز دریاییم و دریا می رویم
خوانده ای إنا الیه راجعون                                                                                

تا بدانی که کجاها می رویم
ما از اینجا و از آنجا نیستیم                                                                          

ما ز بی جاییم و بی جا می رویم 
مــا مســافر هســتیم و در نهایــت خداونــد 
ــَک کادٌِح  ــرد: »إِنَّ ــم ک ــات خواهی را ماق
إِلــی  َربِّــَک َکْدحــاً َفُماقیــهِ؛4  حّقــاً که تو 
بــه ســوی پــروردگار خــود به ســختی در 
تاشــی، و او را ماقــات خواهــی کــرد«. 
همــه به ماقــات خــدای متعــال می روند. 
کســی بــه آن بــاور برســد، بــه همــه چیــز 
ــا  ــه ی مشــکات م ــید. هم ــد رس خواه
ــئله را جــدی  ــن مس ــه ای ــن اســت ک ای

ــم. ــا از آن غافلی ــم ی نگرفته ای
موضــوع معــاد در قــرآن کریم در بخشــی 
از آیــات بــا همیــن آهنــگ آیه 105 ســوره 
ــا  ــی ب ــه مطــرح شــده اســت؛ یعن مبارک
کلیــدواژه »رجــوع الــی اهلل؛ بازگشــت بــه 
خداونــد«. نمی دانــم تاکنــون بــه این کلمه 
ــن  ــری از ای ــه؟ تعابی ــا ن ــد ی فکــر کرده ای
قبیــل و حتــی از ایــن آیــه تکان دهنده تــر 
ــيَّ  َ ــده اســت. »إِل ــرآن آم در جای جــای ق
َمْرِجُعُکــْم َفأُنَبِّئُُکــم بَِمــا ُکنتـُـْم تَْعَمُلــوَن؛5  
بازگشــت شــما به ســوی مــن اســت و از 

]حقیقــت [ آنچــه انجــام می دادید، شــما را 
بــا خبــر خواهــم کــرد«؛ »ُکلُّ نَْفــٍس ذائَِقــُه 
الَْمــْوت ثـُـمَّ إِلَیْنــا تُْرَجُعــون؛6  هــر نْفســی 
چشــنده مــرگ اســت، آنــگاه بــه ســوی 
مــا بازگردانیــده خواهید شــد «. البتــه مرگ 
بــه لحــاظ جســمی اســت، ولــی روح  در 
ــا  ــود. ی ــد ب ــی خواه ــای قدس جایگاه ه
ِ َو  ــا هلِلَّ ــد: »إِنَّ ــه می فرمای ــهور ک ــه مش آی
إِنَّــا إِلَیـْـهِ راِجُعــوَن؛7  ما از آنِ خدا هســتیم، 
ــن  ــم«. از ای ــاز می گردی ــوی او ب ــه س و ب
قبیــل تعابیــر در قــرآن کریــم در ارتبــاط با 
مســئله ی معــاد و قیامــت فــراوان اســتفاده 

شــده اســت. 
نکتــه لطیــف اینکــه هر جــا کلمــه رجوع 
وجــود دارد، اشــاره بــه مبــدأ و بازگشــت 
اســت. کلمــه رجــوع، الهام بخــش آغــاز 
اســت. هــر جــا ســخن از فرجــام اســت، 
اشــاره ای به آن آغاز اســت؛ مخصوصــًا  در 
کلمــه رجــوع ایــن مفهــوم نهفته اســت و 
البتــه بشــارت ســر آمــدن ایــام فــراق نیــز 

اســت.
من به خود نامدم اینجا که به خود باز روم                                                    

آن که آورد مرا باز برد در وطنم
اینجا وطن ما نیست. 

مرغ باغ ملکوتم نی ام از عالم خاک                                                                
چند روزی قفسی ساخته اند از بدنم

خــوش بــه حــال آنهایــی کــه بــه چنیــن 
حالــی برســند.

ای خوش آن روز که پرواز کنم تا بر دوست                                                
به هوای سر کویش پر و بالی بزنم

مؤمــن اگــر بــه حقیقــت زندگــی ایمانــی 
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برســد، با اشــتیاق به حــق رجــوع خواهد 
کــرد؛ منتهــا با یــک ماحظــه. قبــاً در آیه 
ــٌة  ــْم َوِجَل ســال دیگــر داشــتیم: »َو ُقُلوبُُه
أَنَُّهــْم إِلــی  َربِّهـِـْم راِجُعــوَن؛8  در حالــی که 
ــد[  ــت ]و می دانن ــان اس ــان ترس دل هایش
کــه بــه ســوی پروردگارشــان بازخواهنــد 
گشــت«. مشــتاق لقــاء اهلل هســتند، امــا در 
ــم در  ــرآن کری ــن حــال می ترســند. ق عی
جایــی دیگــر ســخن از مخبتین و مســئله 
إخبــات بــه میــان مــی آورد. إخبــات یعنی 
شــوق بــه رجــوع، ولــی بــا حالــت ترس 
ــه اش  ــه ترجم ــی اســت ک ــرز. ترکیب و ل

ســخت اســت. 
ــٌم  ــه علی ــد ک ــی می روی ــوی کس ــه س ب
بــذات الصــدور، عالــم الغیــب و الشــهادة 
اســت و هیــچ چیــزی در نگاهــش مخفی 
ــه  ــد، ب ــام داده ای ــه انج ــر چ ــت. ه نیس
ــا  ــم بَِم ــد: »َفیُنَبِّئُُک ــل می ده ــما تحوی ش
ُکنتـُـْم تَْعَمُلــوَن؛9  پــس شــما را بــه آنچــه 
انجــام می دادیــد، آگاه خواهــد کــرد«. 
مســئله »انبــاء؛ خبــر دادن«، مطلــب مهمی 
ــه  ــال ب ــدای متع ــه خ ــود دارد ک در خ
ــًا  ــد؛ مخصوص ــبت می ده ــودش نس خ
ــون  ــم«؛ چ ــد: »أنبئک ــه می گوی ــی ک وقت
همیشــه می  گویــد او خبــر می دهــد، بــه 
ســوی او می رویــد؛ امــا اینجــا می گویــد 
ــه  ــودم ب ــد و خ ــن می آیی ــوی م ــه س ب
ــورد شــوق انگیز  ــم. م ــر می ده شــما خب
ایــن اســت کــه ان شــاء اهلل انســان مؤمــن 
ــرد و  ــرار می گی ــی ق ــتر اله ــرده س در پ
ــر  ــال او باخب ــری از اعم ــس دیگ هیچ ک

نمی شــود. در بعضــی از روایــات مربــوط 
بــه توبــه اســت کــه خــدای متعــال کاری 
ــده ی  ــته های ثبت کنن ــه فرش ــد ک می کن
اعمــال، گناهــان از یادشــان مــی رود. البتــه 
ــن وجــه شــوق انگیزش اســت. وجــه  ای

ــد. ــز دارد کــه بمان انذاردهنــده ای نی
ــاٍن  ــد: »َو ُکلَّ إِنس ــم می فرمای ــرآن کری ق
أَلَْزْمنــاهُ طائـِـَرهُ فــي  ُعنُقـِـهِ َو نُْخرُِج لـَـُه یَْوَم 
الْقِیاَمــةِ کِتابــاً یَْلقــاهُ َمنُْشــوراً؛10  و کارنامــه 
ــته ایم،  ــردن او بس ــه گ ــانی را ب ــر انس ه
ــه ای کــه آن را  ــرای او نام و روز قیامــت ب
ــم «. در  ــرون می آوری ــد بی ــاده می بین گش
آنجــا اعمــال را نشــان انســان می دهنــد و 
می گوینــد: اکنــون خــودت بگــو مــن بــا 
ــم: ــا هــم می گویی ــم؟ م ــو چــه کار کن ت

َوَفْدُت َعَلی الَْکریِم بَِغیْرِ زادٍ                                                                        
لیِم11  مَِن الَْحَسناِت َو الَْقْلِب السَّ

بــدون زاد و توشــه ای از کارهــای خوب و 
قلــب ســلیم بر خــدای کریــم وارد شــدم.

البتــه »بغیــر زادٍ« مربــوط بــه اولیــاء اســت، 
امثــال مــا بایــد چیــزی دیگــری بگوییــم. 
َو َحْمُل الّزادِ اَقْبَُح ُکلِّ َشْیءٍ                                                                        

اِذَا َکاَن الُْوُفوُد َعَلی الَْکریِم 12 
و هنگامــی  که انســان بر شــخص کریمی 
ــراه  ــز هم  وارد می شــود، زشــت ترین چی

 بــردن زاد و توشــه اســت.
ــَک  َک بَِربِّ ــرَّ ــا َغ ــاُن م ــا اْلِنْس ــا أَیَُّه »ی
ــو را  ــز ت ــه چی ــان، چ ــِم؛13  ای انس الَْکری
ــرور  ــوارت مغ ــروردگار بزرگ ــاره پ در ب
ــت  ــا َکَرم ــم: ب ســاخته؟«. آنجــا می گویی
ــن.  ــن بک ــا م ــی ب ــه می خواه ــر چ ه
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رســوایی بســیار بــد اســت. مــن و شــما 
اگــر یقیــن داشــتیم کــه رســوا می شــویم، 
ــر بعضــی از  ــی فک ــکان نداشــت حت ام
چیزهــا در ذهــن مــا خطور کند. همیشــه 
ــا  ــد م ــم خداون ــان می گویی پیــش خودم
را رســوا نمی کنــد، مخصوصــاً در پیــش 
اولیــاء، پیــش ولــّی کامــل، پیــش پیغمبــر 

اکــرم خــود، ســتار اســت. 
عبــارت »علیــم بــذات الصــدور« یــا 
ــِب َو  ِــِم الَْغیْ ــی  عال ــَردُّوَن إِل ــمَّ تُ ــه: »ثُ آی
ــهادَةِ؛14  آنــگاه بــه ســوی دانــای نهــان  الشَّ
ــد«،  ــد ش ــده خواهی ــکار بازگردانی و آش
ــزی  ــه چی ــد ک ــا بگوی ــه م ــد ب می خواه
پیــش خداونــد مخفــی نیســت. حتــی در 
ــزد  ــزی ن پســتوی شــخصیت شــما چی

خــدا پنهــان نیســت.

نگاه مسئوالنه معطوف به 
ظرفیت ها و آسیب های درونی 

اگــر بخواهیــم نکته  کلیــدی و پیــام اصلی 
»علیکم انفســکم« را در یک جمله خاصه 
کنیــم، می توانیم بگوییــم: »نگاه مســئوالنه 
ــیب های  ــا و آس ــه ظرفیت ه ــوف ب معط
ــم،  ــیار مه ــوان بس ــک فراخ ــی«. ی درون
ســازنده، بیدارکننــده و حرکت آفریــن، در 
ایــن دو کلمــه نهفتــه شــده اســت. خدای 
ــل  ــم فع ــی از اس ــب ادب ــال در ترکی متع
اســتفاده کــرده اســت. در فارســی »علیکم 
انفســکم« بــه صــورت تحت اللفظــی »بر 
شــما بــاد خودهایتــان« ترجمــه می شــود 
کــه ناقــص اســت. »علیکــم« را اســم فعل 

می گوینــد و »انفســکم« هم کــه مفعولش 
اســت. در اینجــا از اســم فعل به جــای امر 
اســتفاده شــده اســت؛ زیرا تأکیــدش باالتر 
از فعــل امــر اســت. نکتــه دوم کــه مهم تــر 
اســت اینکــه فرمــوده: »علیکــم انفســکم« 
کــه توســعه معنــا دارد. مثــاً در جملــه ی 
»اعرفــوا انفســکم «، دیگــر »جاهــدوا 
انفســکم« نیســت. یــا اگــر بگوییــم: 
»جاهــدوا انفســکم« معنایــش فقــط همان 
می شــود و یــک بار معنایی بیشــتر نــدارد. 
ــری  ــا در اینجــا خــدای متعــال از تعبی ام
اســتفاده کــرده کــه معنای بســیار گســترده 
و فراخــی دارد. هــر چیــزی که شــما برای 
تکامــل و ســیر الــی اهلل تبــارک و تعالــی و 
رجــوع مؤمنانــه بــه خــدای متعــال بــه آن 
نیــاز داریــد، در کلمه »علیکم« وجــود دارد. 
هــر چیزی کــه امــت و جامعه ی اســامی 
برای رســیدن بــه مدینه فاضلــه نیــاز دارد، 
ــا  ــود دارد و گوی ــم« وج ــه »علیک در کلم
ــده  همــه ی نیازهــا در ایــن کلمــه گنجان
شــده اســت. بــه ایــن خاطــر اســت کــه 
مــن می گویــم ایــن یــک آیــه راهبــردی 
اســت؛ بلکــه راهبــرد راهبردهاســت. ایــن 
ویژگــی ایــن آیــه اســت کــه کمتــر اهــل 
تفســیر از ایــن منظر بــه آن دقــت کرده اند. 
مفســرین وقتــی خواســتند »علیکــم 
انفســکم« را معنــا کننــد، گفتنــد: »الزمــوا 
انفســکم« و خیال خــود را راحــت کردند. 
»الزمــوا انفکســم« یعنــی خــود را حفــظ 
کنیــد، مــازم خویشــتن باشــید. این کلمه 
ر بــه »یــا ایهــا الذیــن آمنــوا«  قرآنــی ُمصــدَّ
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ــوا  ــوا ُق ــَن آَمنُ ــا الَّذی ــا أَیَُّه ــز اســت. »ی نی
أَنُْفَســُکم  َو أَْهلیُکــْم ناراً؛15  ای کســانی که 
ایمــان آورده ایــد، خودتــان و کســانتان را از 
آتشــی کــه ســوخت آن، مردم و ســنگ ها 
ــکم«،  ــوا انفس ــد«. »ق ــظ کنی ــت حف اس
یعنــی مواظــب خودتــان باشــید، مراقــب 
ــتن بان  ــد، خویش ــی کنی ــید، دیده بان باش
باشــید. »احفظــوا« را می شــود در ایــن جــا 
آورد. »صونــوا« در این جــا معنــا پیــدا مــی 
کنــد. »جاهــدوا« معنــا دارد و جهــاد اکبــر 
می شــود. »علیکــم« یعنــی »راقبــوا«، یعنی 
ــان  خویشــتن بان باشــید، مواظــب خودت
باشــید. »علیکــم انفســکم« یعنــی »اکرموا 
ــید، خــود  ــته باش ــزت داش انفســکم«، ع
را بــزرگ بشــمارید، شــما پیــش خــدای 
متعال بســیار بزرگ هســتید؛ لــذا خودتان 
را دســت کــم نگیریــد. »علیکم انفســکم« 
یعنــی »ادبوا انفســکم« که امــام علی )علیه 
 الســام( در روایتــی فرمــود: »َمــْن نََصــَب 
نَْفَســُه لِلنـَّـاِس إَِمامــاً َفْلیَبـْـَدأْ بِتَْعلِیِم نَْفِســِه 
َقبـْـَل تَْعلِیــِم َغیـْـرِهِ؛16  کســی کــه خــود را 
پیشــوای مــردم قــرار داده، بایــد پیــش از 
آمــوزش دیگــران، خــود را آمــوزش دهد«. 
»علیکم انفســکم« یعنی »حاِســبُوا اَنُْفَسُکم 
ــه حســاب خــود  ــبُوا؛17  ب ــَل اَن تُحاَس قب
برســید قبــل از آنکــه بــه حســاب شــما 
برســند«. البته ذیلــی هــم دارد: »ُموتـُـوا َقبَْل 
أَْن تَُموتـُـوا؛18  بمیرید پیش از آنکه بمیرید«. 
»علیکم انفســکم« یعنی »املکوا انفســکم«. 
ــا  ــه م ــم ب ــش را ه ــوی راه ــان عل در بی
ــی کــرده اســت: »املکــوا انفســکم  معرف

بــدوام جهادهــا؛19  بــا تــداوم جهــاد، نْفس 
خــود را تملــک کنیــد«. جملــه ی »علیکم 

انفســکم« چنیــن ظرفیتــی دارد. 
ــم  ــه را ه ــی آی ــش نف ــا بخ ــن ج همی
ــود  ــه در خ ــت ک ــب اس ــم. جال بگویی
ــت؛  ــده اس ــان ش ــا بی ــم اینه ــرآن کری ق
ــه اش  ــک نمون ــی. ی ــاً خودفراموش مث
ِــرِّ َو  ــاَس بِالْب ــُروَن النَّ ــود: »أَتَأُْم اینکــه فرم
تَنَْســْوَن أَنُْفَســُکْم؛20  آیــا مــردم را به نیکی 
فرمــان می دهیــد و خــود را فرامــوش 
آیــه خودفراموشــی  ایــن  می کنیــد«. 
را بیــان می کنــد. یــا مثــاً ظلــم بــه 
خویشــتن، اینها نقطه هــای مقابل »علیکم 
انفســکم« اســت. اگــر مواظــب خودتــان 
ــم  ــی و ظل ــار خودفراموش ــید گرفت نباش
ــه  ــاب ب ــوید. خط ــتن می ش ــه خویش ب
ــْم  ــْم َظَلْمتُ ــد: »إِنَُّک ــرائیل می فرمای بنی اس
أَنُْفَســُکْم بِاتِّخاذُِکــُم الْعِْجــل؛21  شــما 
ــر  ــن گوســاله، ب ــه پرســتش [ گرفت ــا ]ب ب
ــل  ــای کمی ــد «. در دع ــتم کردی ــود س خ
می گوییــم: »ظلمــُت نفســی« گرفتــار 
خیانــت بــه خــود می شــوید. قــرآن کریم 
ُ أَنَُّکْم ُکنْتـُـْم تَْختانُوَن  می فرمایــد: »َعلـِـَم اهللَّ
أَنُْفَســُکْم؛22  خــدا می دانســت کــه شــما 
بــا خودتــان ناراســتی می کردیــد« گرفتــار 
ــبات  ــوید. در مناس ــود می ش ــر خ تحقی
اجتماعــی قــرآن می فرمایــد: »َو ال تَْلِمــُزوا 
ــه  ــاِب؛23  و ب ــُزوا بِالْلْق ــُکْم َو ال تَنابَ أَنُْفَس
همدیگــر لقب هــای زشــت مدهیــد«. اگر 
بــه »علیکــم انفســکم« عمل نشــود، شــما 
گرفتــار خودســتایی می شــوید: »َفــَا 
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ــوا أَنُفَســُکْم ُهــَو أَْعَلــُم بَِمــِن اتََّقــی؛24   تَُزکُّ
ــه  پــس خودتــان را پــاک مشــمارید. او ب
]حال [ کســی که پرهیزگاری نمــوده داناتر 
اســت «. آدم اگــر مواظــب خــودش نشــود 
در دام یــک خطر بســیار عجیــب و غریبی 
ــرآن  ــد. ق ــی می افت ــود فریب ــام خ ــه ن ب
می فرمایــد: »َو لِکنَُّکــْم َفتَنْتُــْم أَنُْفَســُکْم؛25  
ولــی شــما خودتــان را در بــا افکندیــد«. 
چنــد جملــه را به عنــوان جمع بنــدی ذیل 
»علیکــم انفســکم« در ایــن مرحلــه بیــان 
ــه فــرد  ــگاه ب ــه یــک ن ــم. ایــن آی می کنی
دارد و یــک نــگاه بــه جامعــه. در مرحلــة 
فــردی کســی کــه ایــن آیــه را عمــل کند، 
شــخصیتی اســت با غلبه هویــت ایمانی، 
ــس،  ــه نف ــاد ب ــزت و اعتم ــد از ع بهره من
مبتنــی بــر نــگاه توحیــدی، اســتوار روی 
ــدم، خویشــتن بان  ــت ق ــای خــود و ثاب پ
ــه اســت:  ــن این گون و خویشــتن دار. مؤم
»َمثـَـاً َکلَِمــًة َطیِّبـَـًة َکَشــَجرةٍ َطیِّبـَـةٍ أَْصُلَها 
ــد  ــَماء؛ 26 مانن ــي السَّ ِ ــا ف ــٌت َوَفْرُعَه ِ ثَاب
درختــی پاک اســت که ریشــه اش اســتوار 
ــي   ــت«، »تُْؤت ــمان اس ــاخه اش در آس و ش
أُُکَلهــا ُکلَّ حیــٍن بـِـإِذْنِ َربِّهــا؛27  میــوه اش 
را هــر دم بــه اذن پــروردگارش می دهــد«. 
اعتقادات ریشــه اســت، فرع اخاق اســت 
و عمل میــوه. مؤمن بهره منــد از مصونیت 
و نفوذناپذیــر در برابر آســیب های محیطی 
ــه  ــه ک ــکل مؤمنان ــه و تش ــت. جامع اس
ــی از  ــا یک ــه م ــه مبارک ــاءاهلل اتحادی ان ش
ــه  ــن آی ــد ای ــت و برآین ــق آن اس مصادی
کریمــه ایــن می شــود؛ جامعــه ای رشــید، 

ســربلند و عزیــز، روی پــای خــود و 
مســتقل دارای انســجام درونــی، متحــد و 
پیشــرو اســت. قــرآن می فرمایــد: »َکــَزْرٍع 
أَْخــَرَج َشــْطأَهُ َفــآَزَرهُ َفاْســتَْغَلَظ َفاْســتَوی  
َعلــی  ُســوقِهِ یُْعِجــُب الــزُّرَّاَع؛28  کــه چون 
کشــته ای هســتند کــه جوانــه بزنــد و آن 
جوانــه محکــم شــود و بــر پاهــای خــود 
بایستد و کشــاورزان را به شــگفتی وادارد«. 
مرحــوم عامه طباطبایــی در ذیــل این آیه 
ــرد  ــه ف ــه خطــاب ب ــن آی ــد: ای می فرماین
و جمــع اســت. ایشــان در ایــن قســمت 
می گویــد ایــن آیــه ظاهــراً ایــن مضمــون 
را یــادآوری می کنــد کــه در همیــن 
ســوره اســت. آن آیــه ایــن اســت: »الْیَــْوَم 
ــَا  ــْم َف ــن دِینُِک ــُرواْ مِ ــَن َکَف ــَس الَّذِی ِ یَئ
ــر  ــه کاف ــروز کســانی ک ــْوُهْم؛29  ام تَْخَش
ــما  ــن ش ــکنی در[ دی ــده اند، از ]کارش ش
ــت  ــه والی ــما ب ــد«. ش ــد گردیده ان نومی
ــوس  ــار مأی ــیدید، کف ــه رس ــوی ک عل
می شــوند. اهتــداء بــه والیت علــی باعث 
می شــود از ناحیــه آنهــا بــه شــما آســیبی 
نرســد؛ پــس مواظــب خودتــان باشــید و 

ــد.  ــان را دریابی خودت

مزایای نگاه معطوف به درون
ــگاه  ــک ن ــه درون، ی ــوف ب ــگاه معط ن
اکتشــافی معرفت محــور، هویت بخــش، 
و  پایــا  مســئولیت آفرین،  مصون ســازِ 
درون جــوش اســت.  بــا وجــود »علیکــم 
انفســکم« نمی تــوان نقص هــای خــود را 
گــردن دیگــران انداخــت. اگر بــه خودتان 
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برگردیــد و بــه ایــن آیــه عمــل کنیــد، از 
بیــرون بــه شــما ضــرری نمی رســد. اگــر 
ضــرری هســت، مربــوط بــه خــود شــما 
اســت و درونــی اســت. نــگاه معطــوف به 
درون، کمال گــرا، ســازنده، حرکت بخــش 
ــچ  ــه هی ــه ب و اســتقال آفرین اســت. البت
وجــه تعامــل بــا محیــط بیــرون را نفــی 
نمی کنــد. منتهــا بــا دو رویکــرد بــا بیــرون 
تعامــل دارد: یــک ســاختن دیگــران، و دو 
اســتفاده از موفقیت هــای ســایرین. آقــای 
عزیزمــان پارســال بحث اقتصــاد مقاومتی 
را بــا آن تفصیل تدوین کردنــد و فرمودند: 
ایــن اقتصــاد، اقتصــاد منــزوی نیســت. ما 
راجــع بــه فــرد و جامعه  منــزوی صحبت 
نمی کنیــم. مؤمن وســط میــدان اســت و از 
دیگــران آســیب نمی بینــد، امــا بــه دیگران 
ــم  ــران ه ــه از دیگ ــاند. البت ــود می رس س
ــد؛  ــیب نمی بین ــا آس ــرد، ام ــود می ب س

ــداء و خویشــتن بانی دارد.  چــون اهت

معایب نگاه معطوف به بیرون
ــه بیــرون، معایبــی دارد  نــگاه معطــوف ب
کــه عبارتنــد از: خودفراموشــی، اســتحاله 
ــال،  ــادت، انفع ــرت، حس ــی، حس هویت
ــر  ــه بدت ــه از هم ــتگی ک ــرور و وابس غ

ــت.  ــت آور اس ــون ذل ــت چ اس

درخواستی تشکیالتی
ــود:  ــن می ش ــه ای ــی آی ــدی پایان جمع بن
ــروردگار  ــوی پ ــی از س ــی همگان دعوت
اســت.  گرفتــه  صــورت  متعــال 

انســان  فطــرت  دعوت شــوندگان 
ــت.  ــت اس ــل والی ــه اه ــن و جامع مؤم
محتــوای دعــوت نیــز عبــارت اســت از: 
خویشــتن یابی در پرتو خویشتن  شناســی، 
ــان و  ــور ایم ــو ن ــتن بانی در پرت و خویش
ــت  ــازی و فعلی ــاد و خویشتن س ــاد مع ی
اســتعدادها و بهــره بــردن از ظرفیت ها. این 
دعــوت در ایــن آیــه کریمــه نهفته اســت. 
ایــن دعــوت طراحی هــا، توطئه هــای 
شــیطانی، شــیطان کوچک و بزرگ و ... را 
ابطــال می کنــد. ابطــال کیــد بیرونی نیــز از 
طریــق تولیــد مصونیــت درونــی صورت 
ــق  ــل درون از طری ــاق باط ــرد. ازه می گی
ــاق حــق و  ــوم و احق ــدام خــود موه انه
اســتقرارش اســت. »و زهق الباطــل« باطل 

ــاره اســت.  ــن نفــس ام اصلــش ای
جمع بنــدی نهایــی ســخنان مــا ایــن آیــه 
َ َو  اســت: »یــا أَیَُّهــا الَّذیــَن آَمنُــوا اتَُّقــوا اهللَّ
 َ َمــْت لَِغــدٍ َو اتَُّقــوا اهللَّ لْتَنُْظــْر نَْفــٌس مــا َقدَّ
َ َخبیــرٌ بِمــا تَْعَمُلــوَن؛30  ای کســانی  إِنَّ اهللَّ
کــه ایمــان آورده ایــد، از خــدا پــروا داریــد 
و هــر کســی بایــد بنگــرد کــه بــرای فــردا 
]ی خــود[ از پیــش چــه فرســتاده اســت و 
]بــاز[ از خــدا بترســید. در حقیقــت، خــدا 

بــه آنچــه می کنیــد آگاه اســت«. 
کــه  اســت  ایــن  اساســی  پرســش 
تشــکیات ما اکنون چــه کار بایــد بکند؟ 
ــد و  ــاره فکــر کنن ــن ب ــا در ای دوســتان م
نتیجــه را بــه مــا بگوینــد. همچنیــن برای 
نــگاه معطــوف بــه درون در یــک حرکت 
ــد.  ــزی کنن جمعــی تشــکیاتی برنامه ری
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ــی،  ــی، فرهنگ ــری، سیاس ــتقال فک اس
اقتصــادی، نظــارت جمعــی، عیب یابــی و 
پیرایــش دائمــی، در پرتــو نــگاه معطــوف 
بــه درون محقــق خواهــد شــد. فرامــوش 
نکنیــم کــه: »کلکــم راعٍ و کلکم مســؤوٌل 
عــن رعیتــه؛31  همــه شــما سرپرســت و 
مســئول هســتید و درباره زیردســتانتان باز 

خواســت مــی  شــوید«.

حکمت شعار امسال 
بخش دوم ســخن ما درباره ی شــعار ســال 
کشــور اســت کــه از طــرف رهبــر عزیز و 
عالــی قدرمــان اعــام شــد. بــه مســئله ای 
کــه امــروز عــرض می کنیــم، بایــد توجــه 
شــود. هــر چــه خــدا را شــکر کنیــم بابت 
ــد،  ــدار، خردمن ــر بی ــن رهب ــتن چنی داش
آینده نگــر و زیرکــی، بــاز هــم کــم اســت. 
بعــد از اعــام شــعار امســال، در اتاق هــای 
فکــر شــیطان، طوفانــی برپا شــده اســت. 
منتهــا ایــن را هنــوز دوســتان مــا متوجــه 
ــد چــه شــده اســت؟  نشــده اند. می گوین
دولــت، ملــت، همدلــی، هم زبانــی. هنــوز 
ایــن را پیــش خودشــان تکــرار می کننــد، 
بــه جــای اینکــه مفهــوم آن را بگیرنــد و 
ــه آن  ــوز ب ــند، هن ــده باش ــدان ش وارد می

ــد.  فکــر می کنن
شــعار امســال یــک ظاهــر و یــک باطــن 
ــا در  دارد. ظاهــرش همــان اســت کــه آق
ــام نوروزی شــان و در مشــهد مقــدس  پی
مطــرح فرمودنــد. همکاری های گســترده، 
تقویــت اعتمــاد و انســجام درونــی نظــام 

ــه  ــا توجــه ب ــل، ب ــن قبی ــواردی از ای و م
کارهــای بزرگــی کــه در عرصه هــای 
گوناگــون، مخصوصــاً در عرصــه اقتصــاد 
پیــش رو اســت. اینهــا مطالبــی بــود کــه 
ایشــان بــا توجــه بــه ماحظــه کارهــای 

بــزرگ پیــش رو تبییــن فرمودنــد.
ــئله  ــر مس ــی و عمیق ت ــه درون ــا جنب ام
چیســت؟ عبــارت اســت از خنثی ســازی 
یکــی از مهم تریــن ابزارهــای دشــمن 
ــت  ــه »حاکمی ــام ک ــی نظ ــرای فروپاش ب
االســام  حجــت  اســت.  دوگانــه« 
ــن  ــد ای ــه بای ــی و بقی ــلمین آقای والمس
بحــث را ان شــاءاهلل تحلیــل کننــد؛ منتهــا 
مــن سربســته و جمع بندی شــده اش را 

می کنــم. عــرض  خدمت تــان 

خنثی سازی گفتمان شیطانی 
»حاکمیت دوگانه« با طرح شعار 

امسال 
مســئله حاکمیــت دوگانــه یــک گفتمــان 
شــیطانی اســت کــه در ســکوالریزمِ 
پنهــان در نفــاق داخلــی ریشــه  دارد. ایــن 
مســئله بســتر و زمینه ســازی اصلــی تولید 
فتنه هــای درونــی، همچــون فتنه ســال 88 
بــا آن  همــه خســارت ها و مصیبت هایــش 
ــئله  ــمن روی مس ــت. از روز اّول دش اس
حاکمیــت دو گانــه تمرکــز کــرد. در جمع 
شــما خیلــی معــدود هســتند عزیزانی که 
زمــان بنی صــدر ملعــون را یادشــان باشــد. 
امــا عده زیادی هســتند که زمان افســادات 
ــد،  ــات می گفتن ــه دروغ اصاح ــه ب را ک
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ــه برخــی جوان هــای  یادشــان باشــد. البت
عزیــز قرارگاهمــان خوشــبختانه آن دوران 
ــاره اش  ــد درب ــا بای ــد؛ ام ــم ندیده ان را ه

ــه کنند.  مطالع
از اّول اینهــا دنبــال همیــن مســئله بودنــد. 
ــد و  ــه کردن ــا را مطالع ــام م ــاختار نظ س
گفتند اگــر بخواهیم این نظام را بشــکنیم، 
بایــد درون ایــن نظــام، حاکمیــت دوگانــه 
و دو قطبــی را برنامه ریــزی کنیــم. یعنــی 
رهبــری را یک ســمت بگذاریــم، و حوزه 
اجرایــی و رئیــس جمهــور را بــه خاطــر 
ظرفیت هــای خاصــش و اتــکای بــه رأی 
مســتقیم مردم، ســمت دیگــر قــرار دهیم. 
بــه خیــال خــام خودشــان فکــر می کردند 
بــا رأی مــردم امــکان تغییــر نظــام اســامی 
ــن طــرح  ــد. مجــری ای ــم می کنن را فراه
ــان نفــاق اســت.  کیســت؟ مجــری جری
خیــال نکنیــد مجــری خودشــان هســتند. 
ایــن قصــه امــکان اجــرا از بیــرون نــدارد. 
ُکــمْ َمــْن َضــلَّ إِذَا اْهتََدیْتـُـْم«. ایــن  »ال یَُضرُّ
جملــه طایــی را به خاطر بســپارید: نفس 
امــاره جامعه اســامی، جریان نفاق اســت 
و جهــاد اکبــر جامعــه اســامی، رویارویی 
ــن  ــدی ای ــا نفــاق اســت؛ گاهــی می دی ب
ــس  ــد مجل ــام مانن ــری از ارکان نظ مج
ــرد!  ــد می ک ــر بلن ــامی س ــورای اس ش
چنان کــه جهــاد اکبــر در شــخصیت 
خودتــان بــا نفــس امــاره اســت و نفــس 
مطمئنــه جامعــه اســامی والیــت اســت؛ 
پــس »اعتصمــوا بحبــل اهلل؛32  و همگی به 

ریســمان خــدا چنــگ زنیــد«. 

امیدهای واهی دشمن
ــای  ــمن امیده ــر دش ــات اخی در جریان
ــد  ــان می کردن ــرد. گم ــدا ک ــازه ای پی ت
ــده  ــال ش ــاره فع ــه دوب ــت دوگان حاکمی
ــا  ــی ب ــل زمان ــان باط ــن گفتم ــت. ای اس
تدابیر خنثی شــد. ســپس گفتمان انسجام 
ــی  ــد، ول ــه ش ــی و یکپارچ ــی، والی مل
ــن  ــدا کــرد. در ای ــاره حاشــیه هایی پی دوب
فــراز و فــرود آنهــا گفتنــد زمــان آن اســت 
کــه دوبــاره مســئله حاکمیــت دوگانــه را 
ــه  ــری ک ــه بزرگ ت ــم. فتن ــی کنی بازآفرین
آقــا قبــاً فرمودنــد آمــاده آن باشــید، ذیــل 
ــا  ــود. آنه ــی می ش ــوان طراح ــن عن همی
بــا اســتفاده از حواشــی و گوشــه و کنــار 
دولــت جدیــد و ظرفیت هــای جدیــد در 
دولــت، دنبــال بازآفرینــی فتنه بودنــد. البته 
جنــاب رئیس جمهــور منــزه اســت از این 
مقــوالت. بســتر کارشــان را هــم از مذاکره 
ــد. اینهــا می دانســتند کــه  هســته ای دیدن
آقــا روی ایــن بخش ها حســاس هســتند؛ 
مخصوصــاً اگــر پــای مذاکــره بــا شــیطان 
پیــش بیایــد. گفتنــد اینجــا خوب اســت. 
بــه عنــوان شــعار انتخابــات هــم مطــرح 
ــم خســته اســت،  ــه از تحری شــد: جامع
مــا بایــد کلیدهایــی را پیــدا کنیــم که قفل 
ــاز  ــاز کنیــم. قفــل تحریــم ب تحریــم را ب
شــود، نظــام نجــات پیــدا می کنــد. ذائقــه 
عمومــی را ســنجیده بودنــد و چــون مردم 
در مســائل اقتصــادی یک مقــدار دل زدگی 
و خســتگی دارنــد، بــه گمانشــان از اینجا 
می شــود وارد شــد و ماجــرای حاکمیــت 
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دوگانــه را محقــق ســاخت. آقــا و طیــف 
حــزب اهلل و متدینیــن را مخالفیــن مذاکره 
نشــان دهنــد؛ یعنــی مخالفیــن گشــودن 
فضــای رفــاه و اقتصــاد کشــور و خــوب 
شــدن وضــع معیشــت مــردم. عــده 
دیگــری را کــه در دولــت و جاهــای دیگر 
در حــوزه دیپلماســی مشــغول هســتند، 
موافــق مذاکــره نشــان دهنــد. عقبــه ایــن 
ــاق اســت.  ــات افســاداتی و نف کار جریان
ــا و  ــه آنه ــد ک ــی آن بودن ــپس در پ س
روزنامه هایشــان فعــال شــوند و دوقطبــی 
کــردن را گفتمان ســازی کننــد. بســتر نیــز 

ماجــرای هســته ای اســت.
آقــا )روحــی فــداه( مذاکــره را به رســمیت 
ــر  ــان، نقــش ب شــناختند و نقشــه های آن
ــا اینکــه جریــان مذاکــرات از  آب شــد. ب
قبــل هم بــود، منتهــا ایــن رویکــرد جدید 
ــد و  ــه رســمیت شــناختند، تأیی ــز ب را نی

تقویــت کردنــد. 
جریــان پلیــد نفــاق و عقبــه شــیطانی اش 
ــد  ــرده بودن ــزی ک ــال 93 برنامه ری در س
تــا در ســال 94 برداشــت اول خــود را در 
انتخابــات مجلس داشــته باشــند. آنهــا در 
جریــان مجلــس ششــم کام شــان شــیرین 
شــده بــود؛ لــذا دوبــاره می خواهند ســراغ 
انتخابــات مجلــس بیاینــد تــا یک عــده از 
عناصــر دگراندیــش را وارد مجلــس کنند. 
آن وقــت دیگر مجلســی نیســت که علیه 
شــیطان تکبیر بگویــد. می خواهنــد دوباره 
یــک مشــت عناصر منفعــل را وســط این 
ــدی  ــا ترفن ــد. این ه ــو ببرن ــان جل گفتم

دارنــد کــه ذیــل گفتمــان حاکمیــت 
ــه، دوگانه هــای موهــوم می ســازند:  دوگان
ــا  ــاً م ــه مث ــد ک ــا می کنن ــه الق این گون
نوگــرا هســتیم، آنها کهنه گــرا، مــا طرفدار 
ــوان در عرصــه فعالیت هــای  حضــور بان
اجتماعــی و ورزشــی هســتیم، اینهــا امــل 
هســتند. مــا طرفــدار انفتــاح عرصه هــای 
ــدار  ــا طرف ــی اینه ــتیم، ول ــی هس جهان
انســداد هســتند. ما طرفــدار رونــق اقتصاد 
و فرهنــگ هســتیم، ولــی اینها نیســتند. ما 
عقانیــت و خــردورزی را دنبــال می کنیم، 
اینهــا آرمان گــرا هســتند و همیشــه 
می خواهنــد شــلوغ کننــد و با دنیــا درگیر 
شــوند. مــا طرفــدار شــادی هســتند آنهــا 
طرفــدار غــم. اگر مقــاالت زنجیــره ای  این 
جریــان را مطالعــه کنیــد، ایــن حرف هــا 

ــد. ــت تان می آی ــه دس ــاً ب کام
آقــا چشــم فتنــه را کــور کردنــد. روزنامــه 
USA Today گفتــه بــود: مــا هــر جــا 

ــه  ــف ب ــک اَبَرحری ــا ی ــویم، ب وارد می ش
نــام آیــت اهلل خامنــه ای در ایــران روبــه رو 
هســتیم که حریفش نمی شــویم و دســت 
مــا را می خوانــد. مــردم هــم بــه او اعتمــاد 
ــد. کار مــا این طــور پیــش نمــی رود.  دارن
ایــن بــار هــم همین طــور شــد. آقــا چــه 
ــه  ــته ای را ب ــرات هس ــد؟ مذاک کار کردن
رســمیت شــناختند، آن را تقویت کردند و 
تیم مذاکره کننــده را امین خودشــان و نظام 
ــه ریل گــذاری  دانســتند؛ منتهــا شــروع ب
کردنــد. گفتنــد بــه میــدان برویــد، قــوی 
ــز  ــوط قرم ــا خط ــا اینه ــد؛ ام ــم بروی ه
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اســت و در ایــن بخــش خطوط قرمــز، در 
راهبــری کان فوق العــاده فعال، مســتقیمًا 
ــی  ــی بعض ــد؛ حت ــدا کردن ــور پی حض
وقت هــا انــدازه تعریــف کردنــد و راجــع 
ــته ای  ــای کان هس ــی پروژه ه ــه بعض ب
بــه مناســبت هایی اســم بردنــد. بعــد هــم 
ــی  ــور جزئ ــه ام ــن کاری ب ــد: م فرمودن
ــود،  ــت ش ــوط رعای ــن خط ــدارم. ای ن
برویــد مذاکــره کنیــد، مــا هــم پشــتیبان 
ــه را  ــن ضرب شــما هســتیم. دشــمن اّولی
ــات  اینجــا خــورد. هــر چــه در ایــن بیان
آقــا خطــوط را بیشــتر واضــح  می کردنــد، 
ــم  ــدند. تی ــت می ش ــتر ناراح ــا بیش آنه
هســته ای هــم انصافــاً تیــم زحمت کــش 
و امینــی اســت. امــروز اگر در بیانیــه ای که 
منتشــر شــده روی موافقــت اّولیــه مطالبی 
هســت کــه خیلــی جالــب نیســت، هیچ 
ــری  ــه رهب ــا را ب ــد اینه ــس نمی توان ک
ــن  ــد م ــا فرمودن ــرا آق ــد؛ زی نســبت ده
ــن طــرف  ــات نمی شــوم. از ای وارد جزئی
راه را بســتند و از آن طــرف، اصــل مســئله 
را بــاز گذاشــتند؛ بنابرایــن هــر موفقیتــی 
پیــش بیاید موفقیــت کل نظام می شــود و 
امــکان توطئــه دوقطبی ســازی نظــام اصًا 

ــدارد. وجــود ن
آقــا یــک قــدم دیگــر هــم برداشــتند. آن 
قــدم دوم چــه بــود؟ در تمــام مدتــی کــه 
عــده ای می خواســتند همــه چیــز کشــور 
را بــه نتیجــه مذاکــرات گــره بزننــد، آقــا 
تئــوری پیشــرفته مبتنــی بــر اندیشــه های 
عالــی و نــاب اســام فقاهتــی جواهــری 

ــامی و  ــوری اس ــه  جمه ــر تجرب ــه ب ک
مبانــی امــام راحــل عظیــم الشــأن  مبتنــی 
بــود، یعنــی اقتصــاد مقاومتــی را مطــرح 
کردند. ایشــان گفتنــد مذاکرات بــه هر جا 
می خواهــد برســد، برســد، مــا بایــد روی 
پــای خودمــان بایســتیم. نگاه معطــوف به 
درون در برابــر گفتمــان نــگاه معطــوف به 
بیــرون اســت. بــر ایــن اســاس آقــا اقتصاد 
مقاومتــی را مطــرح کردنــد. اکنــون بهتــر 
ــر  ــی ب ــد کــه چــه بای ــد بفهمی می توانی
ســر طرح هــای دشــمن می آیــد. رهبــری 
بــا ایــن کار خــود تیــر خــاص را زدنــد. 
ــه  ــر ب ــا متحی ــتان م ــوز بعضــی دوس هن
ــان  ــی گم ــد. برخ ــگاه می کنن ــئله ن مس
می کردنــد نــام امســال یــک شــعار 
ــتادگی  ــه ای از ایس ــا درون مای ــادی ب جه
ــا  ــی آنه ــا پیش بین ــد. ام ــت باش و مقاوم
اشــتباه بــود. آقــا نــام دیگــری برگزیدند و 
بــه هم زبانــی قانــع نشــدند و همدلــی را 
مطــرح کردنــد. کســانی کــه اهــل والیت 
ــه  ــوند و ب ــدان ش ــد وارد می ــتند، بای هس
ــه  ــامی ک ــوری اس ــدار جمه ــی اقت مبان
توســط رهبــری ترســیم می شــود ایمــان 
بیاورنــد و ایــن کار را إن شــاءاهلل الرحمــن 

پیــش ببرنــد. 
آنچــه که اتفــاق افتــاده یک موفقیــت بوده 
اســت. آنهایــی که نتیجــه مذاکــرات را زیر 
ســؤال می برنــد بــه طــور کامــل در اشــتباه 
محــض هســتند. از ایــن مذاکــره بایــد بــه 
عنــوان یــک بـُـرد و موفقیــت یاد کنیــد. از 
آنهایی که زحمت کشــیدند تشــکر کنید؛ 
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امــا همان طور کــه آقــا فرمودند، بــاب نقد 
عالمانــه و ناصحانــه کــه از روی نصیحت 
و خیرخواهــی اســت، همچنــان گشــوده 
ــب  ــده مراق ــم مذاکره کنن ــه تی ــت ک اس

باشند.
ــل  ــد طب ــد بای ــه می گوین ــه کســانی ک ن
درســت  بزنیــم،  را  کامــل  پیــروزی 
می گوینــد، نــه بعضــی کــه خیــال 
ــر دو  ــزا زد. ه ــیپور ع ــد ش ــد بای می کنن
ــز و  ــر عزی ــد. از نظــر رهب اشــتباه می کنن
عالی قدرمــان، ایــن مذاکــره یــک موفقیت 
بــرای نظــام اســت کــه بــا تدبیــر نظــام و 
شــخص ایشــان انجام شــده اســت. این  را 
همــه می داننــد و بــه طــور مرتــب آقایــان، 
ــف  ــی و ظری ــان روحان ــاً آقای مخصوص
ــت  ــن موفقی ــد. ای ــاره می کنن ــه آن اش ب
رهنمودهــای  و  حمایــت  مدیــون  را 
ــتیم و  ــز هس ــر عزی ــخاوتمندانه رهب س
ــرای نظــام اســت. بایــد  ایــن موفقیــت ب
ــا در  ــی داشــته باشــیم؛ ام احســاس خوب
عیــن حــال چشــم مان را هــم بــاز کنیــم؛ 
چــون دشــمن خیلــی خطرنــاک و مــکار 
اســت و بــه آنهــا هیــچ اعتمــادی نیســت. 

بررسی اوضاع یمن
ــن  ــد، ای ــِف پلی ــونِ کثی ــعودِ ملع آل س
ــام  ــه ام ــهوت ران - ک ــکم باره های ش ش
راحــل، لعنــت خــدا و پیامبــر و مائکــه و 
مؤمنیــن را بــر آنــان فرســتادند - بــا یــک 
ــزی از  ــط و تجوی ــی و غل ــبه الکل محاس
طــرف شــیطان بــزرگ، در باتاقــی بــه نام 

یمــن افتادنــد. امیدواریــم در ایــن باتــاق 
ــک کشــور  ــد. یمــن ی ــرو برون ــاً ف کام
ــزرگ  ــور ب ــک کش ــت، ی ــادی نیس ع
اســت. مردمــش صحراگــرد، زاهــد و 
مقــاوم هســتند. یمــن باتاقــی بــرای آنها 
می شــود، مخصوصــاً اگــر وارد درگیــری 
زمینــی شــوند. آنهــا منتظــر درگیری هــای 
ــل  ــتان اه ــتند؛ چــون عربس ــی هس زمین
ــدام  ــی اق ــت. هوای ــی نیس ــگ زمین جن
رسوایی شــان  باعــث  کــه  می کننــد 
ــعودی  ــتان س ــم عربس ــت. اس ــده اس ش
ــتی  ــم صهیونیس ــار رژی ــعود کن و آل س
کودک کــش قــرار گرفتــه اســت. مــا 
چگونــه می توانســتیم باطــن رژیــم 
ســعودی را بــه جهــان اســام کــه تحــت 
ــم؟  ــم اســت، نشــان دهی ــن رژی ــر ای تأثی
بعضــی از جوانــان ســاده و ظاهربین ما که 
عمــره می رفتنــد، می گفتنــد اینهــا خیلــی 
هــم آدم هــای بــدی نیســتند. چــه کســی 
می خواســت باطــن اینهــا  را نشــان دهــد؟ 
اینجــا اســت کــه بایــد گفــت: »الحمــدهلل 
الــذی جعــل اعدائنــا مــن الحمقــاء« امیــر 
عربســتان کــه مجســمه حماقــت اســت، 
ــره ی  ــد و چه ــه ای ش ــن مهلک وارد چنی
واقعــی خــود را آشــکار ســاخت. افشــاء 
شــدن آل ســعود در جهــان اســام یکــی 
از نکته هــای کلیــدی پیشــرفت گفتمــان 

ــاب اســت.  اســام ن
بــرای بهتــر فهمیــدن ایــن قضیــه بــه این 
نکتــه توجــه کنیــد کــه اندونــزی عمــق 
اســتراتژیک جمهــوری اســامی از نظــر 
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گفتمــان انقابــی اســت. تــا کســی نــرود 
آنجــا نمی توانــد ایــن مســئله را درک 
ــاب  ــذوب انق ــا مج ــردم آنج ــد. م کن
اســامی، گفتمان امــام و گفتمــان انقاب 
ــم،  ــا رفت ــه آنج ــه ب ــال ک ــتند. پارس هس
دیــدم در هواپیمــای مــا، چنــد نفر از شــال 
قرمزی هــا و دشداشــه ســفیدها هســتند. 
بــا خــود گفتــم: اینهــا کجــا می خواهنــد 
کــه  هواپیمــا  در  نزدیــک  برونــد؟ 
می خواســتیم پیــاده شــویم، بــرای اینکــه 
حــال مــرا بگیرنــد، جلــو آمدنــد و گفتند: 
ســام علیکــم و رحمــه اهلل. داشــتند بــه 
مــا می گفتنــد شــما خیــال کردیــد فقــط 
خودتــان هســتید. مــا هــم آمدیــم. آنجا به 
مــن خبــر دادنــد کــه در اندونزی شــیعیان 
ــان  ــته  و عده ای ش ــار گذاش ــت فش را تح
را دســتگیر کرده انــد کــه تاکنــون ســابقه 
ــی کشــور  ــزی یعن نداشــته اســت. اندون
ــته اند:  ــرودگاه نوش ــدان. در ف ــامِ خن اس
بــه کشــور اســام خنــدان خــوش آمدید. 
چــون همه شــان لبخنــد می زننــد و 
ــور  ــئول ام ــه مس ــد. ب ــی دارن ــپ آرام تی
ــس  ــاون رئی ــاً مع ــه قب ــان ک مساجدش
جمهــور بــود، گفتــم: چه شــده در کشــور 
شــما چه خبــر اســت؟ گفت: ســعودی ها 
و وهابی هــا بــه اینجــا آمــده و خط تبلیغی 
راه انداخته انــد. دوســتان بــه مــن گفتند در 
تمــام پروازهــا بــه ســمت مجمــع الجزایر 
اندونــزی، مبّلغــان وهابــی حضــور دارند. 
ایــن غیــر از آن کاری اســت کــه در حــج 
ــا چنیــن  و عمــره انجــام می دهنــد. مــا ب

چیــزی مواجه بودیــم. آل ســعود بدبخت 
ــش  ــرد از رذالت های ــی ای ک ــه رونمای چ
کــه حــاال شــده اســت رژیــم کودک کــش 

آل ســعود در کنــار رژیــم صهیونیســتی!

یمن کشوری مهم
ٍٍٍٍٍ در جغرافیای ظهور

امــا اتفــاق دومی غیــر از این افشــاگری رخ 
ــا آن حســاس تر برخــورد  ــد ب داد کــه بای
کنیــم و آن، رونمایــی از ملت یمن اســت. 
ارادت  آنهــا بــه امــام، رهبــر عظیــم الشــأن، 
جمهــوری اســامی و گفتمــان انقــاب 
ــاک  ــن، خطرن اســامی، آشــکار  شــد. ای
اســت؛ زیــرا اگــر دشــمنان بیشــتر بفهمند 
یمنی هــا چــه کســی هســتند، بعــداً کار ما 

ــد شــد.  ســخت تر خواه
یمن کشــور مهمــی در جغرافیای آســتانه 
ظهــور اســت؛ لــذا اتفاقاتــش را بایــد غیر 
از نــگاه سیاســی ، بــا نــگاه اعتقــادی هــم 
ــن  ــم همی ــن ه ــه بحری ــم؛ چنان ک ببینی
خصوصیــت را دارد و بایــد مســائلش را با 
دقــت ببینیــم. نگذاریــد بحریــن فراموش 
شــود. الحمــدهلل در عــراق وضعیــت 
ــم  ــر قاس ــی خــوب اســت. »اگ ــا خیل  م
ســلیمانی نبــود، داعــش، نجــف و کربــا 
ــود«: ایــن ســخن مــردم  ــه ب را هــم گرفت
ــازار عــراق امــروز اســت. بــه  کوچــه و ب
شــدت به جمهــوری اســامی خوش بین 
ــت پرورده  ــه دس ــی ها ک ــتند. داعش هس
عربســتانی ها و آمریــکا و اســتکبار بودند، 
وســیله خیــر شــدند. عــدو شــود ســبب 
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خیــر، گــر خــدا خواهــد. کاری کــه مــا با 
میلیاردهــا تومان هزینــه و ســرمایه گذاری 
داعشــی های  بکنیــم،  نمی توانســتیم 
احمــق انجــام دادنــد. البتــه ابتــکار رهبری 
مــا و لشــکر قدس و ســردارش کــه اکنون 
یــک نمــاد بین المللــی بــرای جمهــوری 
ــاره  ــن ب ــز در ای اســامی شــده اســت نی

مؤثــر بــوده اســت. 
در ســوریه مشــکات همچنان وجود دارد 
کــه ان شــاءاهلل بــا دعــا و توســل و حضور 

و ابتــکار برطــرف خواهد شــد. 

چند پیشنهاد تشکیالتی
در بحث های تشــکیاتی ســخن تــازه ای 
ــی  ــای عامت ــتیم. آق ــما نداش ــرای ش ب
ــده ،  ــای انجام نش ــت کاره ــن فهرس ضم
ــا در  ــه م ــد ک ــرح کردن ــی را مط مطالب
ســال گذشــته مطــرح کــرده بودیــم. مثــل 
را  همان هــا  فارغ التحصیــان  بحــث 
دوســتان إن شــاءاهلل پیگیــری کننــد. ایــن 
ــه درون اســت.  ــگاه معطــوف ب ــان ن هم
مــا جــای دیگــر دنبــال نیــرو می گردیــم، 
حــال آنکــه نیروهــای خودمــان را داریــم 
ــیار  ــن روش بس ــم. ای ــت می دهی از دس
غلطــی اســت. یــا در ارتبــاط بــا فنــاوری، 
رویکــرد خوبــی را شــروع کرده انــد. آن را 

بایــد دنبــال کننــد. 
از آنجــا که این جلســه، جلســه مســجدی 
هــم هســت، مناســب اســت پیــام قرآنــی 
هــم داشــته باشــد. مــا در مرکــز مســاجد 
هــم امســال حرکــت قرآنــی را در دســتور 

گذاشــتیم. دوســت عزیــز ما آقــای عبدی، 
ــاوت  ــروز ســوره مبارکــه انســان را ت ام
کردنــد و آن را خیلــی خــوب خواندنــد. 
مــا همیــن جــا فــی المجلــس بــه نظرمان 
رســید که برادرهــا و خواهرهــای عزیزمان 
ــان  ــوره انس ــظ س ــه حف ــه ب را در اتحادی
دعــوت کنیــم که ســوره حضرت زهــرا و 
امیــر و اهل بیــت )علیهــم الســام( اســت. 
همه ی عزیزانمان ان شــاء اهلل ســوره انســان 

را حفــظ کننــد. 
ــورد کار  ــه م ــا دو س ــز م ــتان عزی دوس
تکمیلــی هــم بکننــد. بــرای ایــن حفــظ 
یــک حرکــت سراســری درســت کننــد و 
مســابقه گذاشــته شــود. مرکــز قم هــم به 
فوریــت از تفاســیر موجــود کــه بــه افــق 
ــک اســت، مجموعــه  ــوزی نزدی دانش آم
مفاهیمــی را اســتخراج کننــد تــا مســابقه 
تفســیری برگــزار شــود. کادر و دانش آموز، 
ــد و  ــن مســابقه شــرکت کنن همــه در ای
ــد و  ــان را مســتثنی نکنن کســانی خودش

همــه ایــن ســوره را حفــظ کننــد. 
مضامیــن و مطالــب به صــورت یکپارچه 
در اختیــار دوســتان قــرار گیــرد کــه در آن 
کار مســابقه ای، هم زمــان مفاهیــم بــه تأمل 
گذاشــته شــود و بســتری بــرای تفکــر در 
قــرآن فراهــم شــود. مــن هــم ان شــاءاهلل 
بــه اســتان های شــما آمدم، از شــما ســؤال 
ــظ  ــدر حف ــم چق ــا ببین ــرد ت ــم ک خواه
ــرای  ــد. خیلــی برکــت مــی آورد ب کرده ای
ــکل  ــان و تش ــما و خانواده ت ــخص ش ش
ــک  ــم ی ــن ه ــا إن شــاءاهلل الرحمــن. ای م
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دســتورالعمل قرآنــی عــاوه بــر آیه ســال 
بــود. 

در مــورد آیــه ســال هــم، همــه ی کارهایی 
کــه ســال گذشــته گفتــه بودیــم، آقایــان 
ــان را  ــن کارش ــا م ــد؛ منته ــام دهن انج
آســان کــردم. ایــن بحثــی کــه انجام شــد، 
ــد  ــه می خواهن ــی را ک ــوب کتاب چهارچ
بنویســند و منتشــر بشــود، ان شــاءاهلل 
محضرشــان تقدیم شــد. آقــای عامتی و 
شــورای محتــرم مرکزی و ســایر دوســتان 
مطالبــی را کــه قبــاً تقدیــم شــد، چــه در 
جلســه آیــه ســال، چــه در جلســه کنگره، 
ــد.  ــال بفرمایی ــاء اهلل دنب ــا را ان ش همان ه
اللهــم صــل علــی محمــد و آل محمــد و 

عجــل فرجهــم. 
خداونــدا دشــمنان اســام را بیــش از ایــن 

خــوار و ذلیــل و منکــوب بفرمــا.
ارواح مطهــر شــهدا و امــام راحــل عظیــم 

الشــأن از مــا راضــی بفرمــا.
توفیــق فهــم و عمــل بــه آیــه ســال را بــه 

همــه مــا کرامــت بفرمــا.
ــر  ــت ام ــودت را عاقب ــهادت در راه خ ش

همــه مــا قــرار بــده.
اهــل جلســه مــا و اعضــا و کادر اتحادیــه 
ــت  ــل بهش ــامی را اه ــای اس انجمن ه

قــرار بــده.
و بهشــت همه را در مجاورت سیدالشــهدا 

)علیه الســام( مقــرر بفرما.

    

پی نوشت:
1. مائده: 105. 
2. همان: 67. 
3. همان: 3. 
4. انشقاق: 6.

5. لقمان: 15. 
6. عنکبوت: 57.

7. بقره: 156.
8. مؤمنون: 60.
9. توبه: 105.

10. اسراء: 13.
11. دســت نوشــته امــام علــی )علیه الســام( بــر روی 

قبر ســلمان فارســی.
12. همان.

13. انفطار: 6.
14. جمعه: 8.
15. تحریم: 6.

16. میــرزا حبیــب اهلل هاشــمي خویــی، منهــاج البراعة 
فــي شــرح نهــج الباغــة،ج 21، ص107 .

17. محمدباقر مجلسی، بحاراالنوار، ج67، ص73.
18. مِرصاُد العباد، چاپ سنگي ، ص 179. 

19. آمدی، غررالحکم. 
20. بقره: 44.

21. همان: 54.
22. همان: 187.

23. حجرات: 11.
24. نجم: 32.

25. حدید: 14.
26. همان.

27. ابراهیم: 25.
28. فتح: 29.
29. مائده: 3.

30. حشر: 18.
31. شعیری، جامع االخبار، ص 119.

32. آل عمران: 103.



20

www.OFOGHHA.ir




