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چند تشکر تشکیالتی

ــی  ــزان خیل ــما عزی ــارت ش از زی
ــما  ــدار ش ــرای دی ــحالم و ب خوش
مشــتاق؛ چراکه در چنین جلســه ای 
بحمــداهلل اخــوان الصفا و دوســتان 
عزیــز و یــاران شایســته ی خودمان 
و  می کنیــم  زیــارت  یک جــا  را 
مجمــع عالــی کادر در آغــاز ســال 

ــود. ــکیل می ش ــد تش جدی

ــکر  ــی تش ــای عالمت ــاب آق از جن
خیلــی  گــزارش  کــه  می کنــم 
امیدبخشــی  و  مفصــل  خــوب، 
ــر  ــم حکایتگ ــه ه ــد ک ــه کردن ارائ
در  مفیــد  و  متنــوع  برنامه هــای 
ســال گذشــته بــود و هــم نگاه های 
خوبــی بــرای ســال جاری داشــت. 
ضمــن اینکــه دســته بندی گــزارش 
خــوب بــود؛ هــم مبانــی راهبــردی 
را  میــدان  هــم  و  بــود  آن  در 
خــوب تشــریح کردنــد کــه نشــان 
اقدامــات  مجموعــه ی  می دهــد 
ســال گذشــته، بــه لطــف خداونــد، 

ــه نقــاط  تحــت قاعــده و برنامــه ب
خــوب و مطلوبــی رســیده اســت.

از خداونــد بابــت ایــن موفقیت هــا 
سپاســگزاریم. امیدواریــم حضــرت 
ــه نظــر  حــق کــم و کاســتی ها را ب
عفــو، بــر همــه ی مــا ببخشــد 
و ان شــاءاهلل توفیــق جبرانــش را 

ــم آورد. ــه فراه ــرای هم ب

آقــای عالمتــی از همــه تشــکر 
ــان  ــخص ایش ــن از ش ــد و م کردن
تشــکر می کنــم بــه خاطــر فعالیــت 
پیگیری هــای  و  هّمــت  خــوب، 
از  جدی شــان کــه خیلی هایــش 
ــی اســت.  ــا مخف ــگاه دوســتان م ن
در بخــش اخیــر کــه دربــاره ی 
برنامــه، بودجــه و تثبیــت موقعیــت 
ــات  ــود، اتفاق ــه ب ــی مجموع قانون

ــت. ــاده اس ــی افت ــم و بزرگ مه

در کنــار همــه ی اتفاقاتــی کــه 
بودجه هایــی  و  برنامــه  داده،  رخ 
تنظیــم  به موقــع  دوســتان  کــه 
ویــژه  تشــکر  جــای  می کننــد، 
دارد. بنــده هــم از همــه ی کســانی 
کــه آقــای عالمتــی از آنــان تشــکر 
مؤسســات  و  ســتاد  ـ  کردنــد 
اقمــاری و در صــدر همه، شــورای 
محتــرم مرکــزی ـ تشــکر می کنــم. 
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امیــدوارم خداوند متعــال از فردفرد 
شــما عزیــزان بــه لطــف و کرمــش 
بپذیــرد و ان شــاءاهلل جزء حســنات 
عزیــزان ثبــت و از دارایی هــای 

قیامتی شــان محســوب شــود.

آنچــه بــرای مجموعــه ی مــا اتفــاق 
ــای  ــت بچه ه ــر هّم ــر اث ــاده، ب افت
عزیــز در انجمن هــای اســالمی، 
ــی و  ــگاه والی ــت، ن ــا، نورانی صف
ــده  ــت آم ــه دس ــا ب ــرت آنه بصی
اســت. پشــتوانه ی مــا در ایــن 
ــن ســرمایه بســیار  ــه، همی مجموع
کــه  اســت  شــگرفی  و  عظیــم 
ــع  ــد جم ــاس می کن ــان احس انس
ایــن  در  مخصوصــًا  آن،  شــدن 
روزگار، جــز بــا فضــل پــروردگار 
جــذب  نیســت.  امکان پذیــر 
دل هــا و شــکل گرفتــن ایــن جمــع 
نورانــی، از جــای دیگــری هدایــت 

می شــود.

همه باید قدردان
انجمن های اسالمی باشند

بــا  دیــدار  در  آقــا  حضــرت 
پــرورش  و  آمــوزش  مســئوالن 
هــم  میلیارد هــا  فرمودنــد: 

ــم  ــود، نمی توانی ــرمایه گذاری ش س
ــی،  ــور انقالب ــن حض ــی از ای اندک
باطــراوت و بانشــاط را فراهــم 
حضــور  بایــد  همــه  آوریــم. 
در  بچه هــا  ایــن  خودجــوش 
ــن  ــز ای ــف و نی ــای مختل عرصه ه
ــده،  ــزرگ، سازماندهی ش ــع ب جم
قــدر  را  بانشــاط  و  باطــراوت 
بداننــد. ان شــاءاهلل مــن و شــما نیــز 

باشــیم. قدرشــناس 

ــاط،  ــاد نش ــه ی ــت ب ــر وق ــن ه م
می افتــم  هّمت تــان  و  اخــالص 
و ایــن مجموعــه ی نورانــی دل هــا، 
در  را  روحیــات  و  اندیشــه ها 
نوجوانــان و جوانــان عزیــز یــادآور 
ــد  ــار از امی ــم سرش ــوم، قلب می ش
ــا  ــز دع ــه کاری ج ــود و البت می ش

ــد. ــا برنمی آی ــم از م ه

اجتمــاع  عرصــه ی  امــروزه 
ــت و از  ــده اس ــده ش ــیار پیچی بس
نظــر محیــط درســی و تربیتــی، 
مشــکالت فراوانــی داریــم کــه 
ــز اســت. منتهــا  ــًا خوف انگی حقیقت
ــه ســرمایه ها نــگاه  وقتــی انســان ب
می کنــد، دلــش گــرم می شــود 
دل  »الیحتســب«  رزق  بــه  و 
می بنــدد. ان شــاءاهلل از خزانــه ی 
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کــرم حضــرت حــق، هــر روز 
مــا بهتــر از دیروزمــان باشــد و 
امــروز. از  بهتــر  مــا  فردا هــای 

ــا  ــه ســال ۹۵ ب ــه و اختتامی افتتاحی
ــرت زهــرا )ســالم اهلل علیهــا(  نــام حض
بــود. خــدای متعــال بــه واســطه ی 
نورانــی آن حضــرت کــه  نــام 
درحقیقــت مظهــر جمــال و جــالل 
ــش  ــت، برکات ــق اس ــرت ح حض
ــاند.  ــا رس ــز م ــور عزی ــه کش را ب
ایــن بارش هــای مــداوم، منظــم 
ــی  ــی، خیل ــت اله ــر رحم و فراگی

ــود. ــین ب دلنش

ســال   ۹۶ ســال  می کنــم  فکــر 
کشــور  بــرای  خوبــی  خیلــی 
تشــکیالتمان،  بــرای  باشــد. 
انجمــن اســالمی و میهــن اســالمی 
ــش اســت.  ــی در پی ــات خوب اتفاق
ــان  ــم و امیدم ــر می زنی ــأل خی تف
ــدد  ــه فضــل حضــرت حــق و م ب
ــژه ی  ــت وی ــی و عنای ــای اله اولی
ــق،  ــرت ح ــالل حض ــال و ج جم
حضــرت بقیــت اهلل االعظــم اســت.

 علت تکرار آیه
 سال ۱۳۹۶

ــق ســنت حســنه ی هــر ســاله،  طب
بایــد آیــه ای را به عنــوان آیــه ســال 
ــاب  ــل انتخ ــه دو دلی ــم. ب برگزینی
ــه  ــان آی ــال ۹۶، هم ــرای س ــا ب م
و  اول  دلیــل  اســت.   ۹۵ ســال 
فوق العــاده ی  ظرفیــت  مهم تــر، 
ــر  ــان تدب ــه انس ــت. هرچ ــه اس آی
گنج هــای  می بینــد  می کنــد، 
آیــه  ایــن  در  استخراج نشــده ای 
ــرای  ــت. ب ــی هس ــه ی نوران کریم
ــم  ــی مغتن ــت خیل ــن فرص ــا ای م
اســت کــه از ایــن تــالش مضاعف 
بیشــتر  بهره مندی هــای  جهــت 

ــم. ــت برنداری دس

ــور  ــک منش ــی، ی ــه نوران ــن آی ای
جامــع راهبــردی تربیتــی بــرای 
الســالم(  )علیــه  عصــر  امــام  یــاران 
ــا  ــی آن ب ــوط اصل ــد. خط می باش
چینــش بدیــع، زیبــا و دلنــواز قــرار 
گرفتــه و ربطــش بــه هویــت امروز 
مــا و آن قــوم نشــان دار و برگزیــده 
فوق العــاده  عنایــت،  مــورد  و 
ــد از  ــذا نبای ــت. ل ــش اس امیدبخ
ــته  ــم. ســال گذش ــاده بگذری آن س
ــه  ــن آی ــای ای ــی از بخش ه بعض
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ــی  ــم، ول ــی کردی ــه را بررس کریم
مانــد.  باقــی  هــم  بخش هایــی 
ــن  ــر مضامی ــه ب ــا تکی ــد دارم ب امی
ــم  ــی، بتوانی ــه نوران ــن آی ــی ای عال
ببریــم.  فیــض  آن  از  بیشــتر 
ــام  ــتان انج ــی دوس ــای خوب کاره
ــد  ــه تولی ــی ک ــد و کتاب های دادن
شــد، هــم بــرای مربــی و هــم 
ــت.  ــب اس ــوز جال ــرای دانش آم ب
ــاب  ــزان کت ــکار عزی ــر ابت ــر اث ب
کاری بــه دســت آمــده اســت کــه 
متأســفانه بــرای بهره بــرداری از 
آن زمــان نداشــتیم. حــاال فرصــت 
ــا  ــت ت ــده اس ــش آم ــبی پی مناس
دوســتان از کارهــای انجام شــده 
به خوبــی اســتفاده کننــد. البتــه 
بایــد کارهــای تکمیلــی هــم انجــام 

ــم. دهی

ــز  ــم نی ــز ق ــا در مرک ــتان م دوس
تدابیــر تــازه ای دارنــد کــه بــا 
توجــه بــه ایــن فرصــت، می توانــم 
در همفکــری و تدبــر جمعــی آنــان 
مشــارکت بیشــتری داشــته باشــم.

دلیــل دوم تکــراری بــودن آیــه 
ــا  ــن اســت کــه همــه ی م ســال ای
ــی  ــم کاری و تأخیر های ــداری ک مق
محتــوا  و  مضامیــن  تولیــد  در 

داشــتیم. ایــن دو دلیــل باعــث 
شــد کــه در ســال ۹۶ همچنــان در 
ــرار  ــی ق ــه نوران ــن آی سایه ســار ای

ــم. گیری
البتــه در ایــن زمینــه ســابقه داریــم 
ــات مکــرر  ــز برخــی آی ــاًل نی و قب
انتخــاب شــدند و دوســتان دیدنــد 
ــان  ــع آن ــه نف ــرار ب ــن تک ــه ای ک
تمــام شــد. بعضــی از عزیــزان 
کــه طــی دیشــب و چنــد روز 
احتمــاالً  شــدند  مطلــع  اخیــر 
ــد، از  ــد بیفت ــاق می خواه ــن اتف ای
ــی  ــده خیل ــت پیش آم ــن فرص ای

ــدند. ــحال ش خوش

حب اهلل، اصل و اساس 
تمام نیکی ها

بــا توجــه بــه ایــن آیــه ی کریمــه ی 
ــاه  ــتن در م ــرار داش ــی و ق نوران
رجــب المکــرم، و در پیــش بــودن 
شــعبان المعّظــم و مــاه مبــارک 
رمضــان، نکتــه ای را بیــان می کنــم.

ــه  ــه ک ــه کریم ــدی آی ــه ی کلی نکت
تمرکــز  خیلــی  آنجــا  در  بایــد 
اســت:  اول  جملــه ی  کنیــم، 
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»يُِحبُُّهــم َويُِحبّونَــُه؛]۱[ آنــان را 
ــز[  ــان ]نی ــی دارد و آن ــت م دوس
او را دوســت دارنــد« کــه بــاز 
ــت و  ــتی، محب ــاب دوس ــردن ب ک
ــدس  ــاحت ق ــا س ــق ورزی ب عش
ربوبــی اســت. ایــن قطعــه ی خیلی 
زیبــا و جالــب، گویــا تکیــه گاه 
جمله هــای بعــدی اســت. اگــر 
ســراغ »أَذِلـَّـةٍ َعَلــى الُمؤمِنيــَن؛ بــا 
ــد،  ــان، فروتــن هســتند« بروی مؤمن
آن خدمــت محبانــه و عاشــقانه 
ــده کــه جامعــه ی  ــه خلــق برگزی ب
ــى  ةٍ َعَل ــَزّ ــا »أَعِ ــت؛ ی ــن اس مؤم
الكافِريــَن؛ بــر کافران ســرفرازند«، 
بــاز تکیه گاهــش همــان عشــق 
الهــی، محبــت و دلدادگــی بــه 
ســاحت قــدس ربوبــی اســت 
کــه غیرتمندانــه از بــاب عشــق 
ــکل  ــزت ش ــار، آن ع ــر کف در براب
یــا در  می گیــرد و می درخشــد. 
ــاد  ــاًل جه ــاد، اص ــا جه ــاط ب ارتب
ــد  ــر نمی رس ــه ثم ــق ب ــدون عش ب
ــت.  ــق اس ــاد، عش ــه گاه جه و تکی
»بــاب  المجاهديــن«،  »بــاب 
العشــاق« اســت؛ تــا کســی بــه آن 
ــی  ــق تعال ــه ح ــت ب ــه از محب رتب
نرســد، نمی توانــد حــق جهــاد 
ــه  ــزی ب ــًا چی ــد و اساس را ادا کن

نمی گیــرد.  شــکل  جهــاد  نــام 
یــا در مســئله ی »َوال يَخافــوَن 
ــچ  ــرزنش هی ــٍم؛ از س ِ ــَة الئ لَوَم
نمی ترســند«،  مالمتگــری 
شــجاعت و نهراســیدن از تبلیغــات 
اول  خصلــت  آن  بــه  دشــمن، 
برمی گــردد. صدراعظــم خصــال 
مؤمنــان و انصــار المهــدی، همیــن 
محبــت اســت کــه در جملــه ی اول 
بــه صــورت تعاملــی آمــده اســت: 

ــُه«. ــم َويُِحبّونَ »يُِحبُُّه

ــر  ــدری در عص ــئله به ق ــن مس ای
مــا مصــداق پیــدا کــرد کــه انســان 
حیــرت می کنــد. مثــل اینکــه بــاب 
والیــت الهــی در جلــوه ی محبتــی 
در عصــر مــا یــک انفتــاح خــاص 
داشــته؛ مخصوصــًا در جامعــه ی 
محبــت  مســئله ی  کــه  جــوان 
ــًا شــکل گیری و رونقــش در  عمدت
ــی ســن  ــی اســت. وقت عهــد جوان
ــت در  ــق و محب ــه عش ــانی ک انس
ــی رود،  ــر م ــه، باالت او شــکل گرفت
ــان تر  ــر و درخش ــق پخته ت در عش
مــا  عزیــز  شــهدای  می شــود. 
در  و  عاشــق تر  یکــی  از  یکــی 
ــد. ــر بودن ــت پیش روت ــاب محب ب
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زمانه ای استثنایی در گشوده 
شدن باب عشق الهی

تشــخیص های  اســاس  بــر 
تاریخــی و  ظاهــری، مطالعــه ی 
بررســی ها، می تــوان گفــت کــه 
هیــچ زمانــی این قــدر بــاب عشــق 
ــی  ــچ زمان ــوده و هی ــاز نب ــی ب اله
این قــدر  متعــال  بــرای خــدای 
عاشــق بــه مقصــد نرســیده اســت. 
اصــاًل عــادی نیســت و معلــوم 
کار  در  عنایتــی  دســت  اســت 
ــم  ــری، آن ه ــت. این قــدر دلب اس
در چنیــن روزگاری! انســان واقعــًا 

می شــود. متحیــر 

دیــدار  برنامه هایتــان  در  شــما 
بــا مــادران شــهدا را داشــته اید. 
ــود  ــا وج ــوار ب ــوان بزرگ ــن بان ای
ــاز  ــهیدان، ب ــا ش ــهید ی ــم ش تقدی
ــد.  ــکار می دانن ــود را بده ــم خ ه
نیــز  شــهدا  بزرگــوار  پــدران 
انســان  گاهــی  همین طورنــد. 
عشــق الهــی را در همســران شــهدا 
ــد  ــهدا می بین ــود ش ــر از خ جدی ت

ــت. ــرت آور اس ــًا حی ــه واقع ک

ــی انقــالب  ــا ســرمایه اصل همین ه

ــد  ــر می خواهی ــالمی اســت. اگ اس
ــق  ــاب العش ــب و کت ــاب الح کت
ــهدا  ــرات ش ــه خاط ــد، ب را بخوانی
ــت  ــل نیس ــد. بی دلی ــه کنی مراجع
کــه ســر خیــل عاشــقان روزگار ما، 
رهبــر عزیزتــر از جــان مــا، بــه این 
ــد و  ــان می دهن ــتیاق نش ــاب اش ب
ــد.  ــه می کنن ــدن آن توصی ــه خوان ب
ــن  ــه ای ــا را نســبت ب احســاس آق
آثــار ببینیــد! ایــن تحریر هــا درواقع 
محبــت  و  بــاب عشــق  شــرح 
اســت. بــزرگان اهــل معرفــت 
ــد و  ــت ماندن ــاب محب در شــرح ب
ــول  ــه ق ــت. ب ــان شکس قلم هایش
مولــوی: »چــون قلــم انــدر نوشــتن 
عشــق  بــه  چــون  می شــتافت؛ 
آمــد، بــر خــود شــکافت«. اینجــا، 
جــای قلــم و نوشــتن نیســت، امــا 
ــقی  ــرح عاش ــهدا ش ــرات ش خاط
اســت. جلــوه ی اخیــرش را در 
ــرت  ــه ی حض ــا و مواجه تقریظ ه
خوش لفــظ  آقــای  بــا  آقــا 
دیدیــد. دوســت ایشــان آقــای 
چیت ســازان و حکایــت شــرح 
ــه  ــه همســر ایشــان ارائ عشــقی ک

ــرد و... ک

ــئله ی  ــئله، مس ــه مس ــرض اینک غ
محبــت و بــاب، بــاب محبــت 
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ـ  تــازه اش  جلوه هــای  اســت. 
یعنــی شــهدای مدافــع حــرم ـ 
هــوش از ســر انســان می بــرد. 
هســتند؟  کســانی  چــه  اینهــا 
همســران  و  خانواده هایشــان 
عزیزشــان، معیــار حــّب الهــی 
ــری  ــدند. عص ــا ش ــه ی م در زمان
را بیاوریــد و نشــان دهیــد کــه 
خــدای متعــال این قــدر عاشــق 
ــت نیســت  ــته اســت؟! بی جه داش
کــه می گوییــم قــوم برگزیــده، 

هســتند. همین هــا 

بــاز  اگــر  زمانــه ای،  در چنیــن 
بمانیــم، و از ایــن کاروان عشــق جا 
ــم. در روز قیامــت  ــم، باخته ای بمانی
ــه رو  ــانی روب ــه کس ــا چ ــا را ب م
را  میــزان  کــه  روزی  می کننــد؟ 
می گذارنــد، مــا را بــا چــه کســانی 
می ســنجند؟ حواســمان باشــد کــه 
ــه  ــد ک ــدا می دان ــم. خ ــا نمانی ج
ــن اســت  ــط همی ــن فق ــی م نگران
کــه در چنیــن روزگاری کــه بــاب 
عشــق و عاشــق در ســاحت قــدس 
ــازار  ــوده و ب ــدر گش ــی این ق ربوب
عاشــقی حضــرت حــق چنیــن 
گــرم اســت، مــا از خیــل عاشــقان 
ــغول  ــس مش ــر ک ــم. ه ــا بمانی ج
از  اعــم  باشــد،  دیگــری  چیــز 

بــازار مــکاره دنیــا، محاســبات 
مــاّدی و قضایــای پیش پاافتــاده، 
ــا را  ــه اســت. کافــی اســت م باخت
ــز  ــهدای عزی ــن ش ــی از ای ــا یک ب
ــا  ــرای م ــزی ب ــد، چی ــه رو کنن روب

باقــی نمی مانــد.

ــد و  ــدر بدانی ــا جــوان هســتید ق ت
ــه«،  ــل »يُِحبونَ ــد. فص ــم نگذاری ک
ــون  ــًا جن ــه واقع ــت ک ــی اس فصل
دیوانــه  را  انســان  و  مــی آورد 
ایــن  خداونــد  اینکــه  می کنــد. 
کــه  اســت  بازکــرده  را  بــاب 
ــیار  ــیم، بس ــته باش ــتش داش دوس
ــق از  ــه »عش ــت. البت ــب اس عجی
معشــوق، اول ســر زنــد«؛]۲[ از 
آنجــا اســت کــه دلبــری آغــاز 
شــده اســت. زبــان حــال ایــن 
»اال  اســت:  ایــن  هــم  طــرف 
ــًا و  ــاقى أدر کأس ــا الس ــا ايه ي
ــود  ــان نم ــق آس ــه عش ــا؛ ک ناِولْه
اول، ولــی افتــاد مشــکل ها«.]۳[ 
یــک قطــره از ایــن جــام، عالــم را 
ــک  ــد. ی ــود می کن ــود بی خ از خ
ــه در  ــت ک ــاقی اس ــروغ رخ س ف
جــام افتــاده و این گونــه هــوش از 
ســر می بــرد و عاشــق از همه چیــز 
دســت می شــوید. گذشــتن از هــر 
کــدام از تعلقــات مــاّدی، ماجرایــی 
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اســت کــه بــه قــول حضــرت آقــا، 
عبــور از ســیم خــاردار نفــس 
می توانــد  کســی  مگــر  اســت. 
از آنجــا به آســانی عبــور کنــد؟ 
ســالکان فراوانــی پاهایشــان در 
ــن راه قطــع شــده و همــان اول  ای
ــد.  ــات رفته ان ــن تعلق راه روی می
ــد  ــن حــال، کســی را می بینی ــا ای ب
را  اینهــا  همــه ی  بی مهابــا  کــه 
ــیطان  ــذارد و  ش ــر می گ پشــت س
و  می شــود  روســیاه تر  روســیاه، 
ــت!  ــر اس ــه خب ــه چ ــد ک می مان
اینهــا دیگــر چــه کســانی هســتند!؟ 
دوام  جلویشــان  مانعــی  هیــچ 
ــه  ــت ک ــی اس ــن باب ــی آورد. ای نم
بــه روی مــا بــاز شــده اســت. 
از فرصــت جوانی تــان اســتفاده 
ــیدن  ــش کش ــه آت ــرای ب ــد ب کنی

ــان. خودت

کــه  هــم  آتش گیــره  الحمــدهلل 
داریــد. کنــار هر کــدام این عشــاق 
ــد.  ــش می گیری ــد، آت ــرار بگیری ق
همکالســی  بحــث  موضــوع 
آســمانی، لشــکر فرشــتگان و... 
همیــن اســت؛ بنشــینید کنــار ایــن 
شــعله ها و ذغــال وجودتــان را 
کنــار ایــن آتش گیره هــا ببریــد 
ــر  ــتند. اگ ــرخ هس ــرِخ س ــه س ک

معلــوم  نشــود،  روشــن  کســی 
ــت  ــات خلق ــزء ضایع ــود ج می ش

ــت. اس

خــودت  دقیــق  نــگاه  بــا  تــو 
می فهمــی کــه مرکــز عشــق الهــی، 
حضــرت بقیــت اهلل االعظــم )علیــه 
الســالم( در ایــن عالــم روشــن اســت 

آتش گیره هایــی  چنیــن  کــه 
ــا  ــت. هرج ــده اس ــود آم ــه وج ب
ــی اســت،  ــت اله نشــانه ای از محب
کامــل  انســان  محبــت  ذیــل 
ــا از  ــن گرم ــود. ای ــف می ش تعری
ــه  ــرد. »این هم ــا نشــئت می گی آنج
آواز هــا از شــه بــود؛ گرچــه از 
ــد،  ــود«؛]۴[ حم ــداهلل ب ــوم عب حلق
ــان  ــر ایش ــل و تکبی ــبیح، تهلی تس
مســتعد  افــراد  در  کــه  اســت 
منتهــا  می کنــد.  پیــدا  انعــکاس 
مثــل اینکــه در زمــان مــا دل هــای 
ــب  ــکاس آن ح ــرای انع ــاده ب آم
الهــی بیشــتر شــده؛ وگرنــه او 
همیشــه بــوده اســت. ظاهــراً ایــن 
شــده اند  بیشــتر  زالل  آینه هــای 
ــای  ــا دع ــم ب ــن ه ــه ای ــه البت ک
ــوده اســت. جــا  خــود حضــرت ب

ــن! ــق م ــی رفی نمان

صحیفــه  هشــتم  دعــای  در 
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ــه  ــا ب ــم: خدای ــجادیه، می گویی س
ــرة  ــن الَحس ــرم »مِ ــاه می ب ــو پن ت
الُعظمــى«. شــک نکنیــد حســرت 
جــا  مــا،  زمانــه ی  در  عظمــا 
ــا  ــی ب ــق اله ــاب عش ــدن از ب مان
ــت.  ــاق اس ــه عش ــود این هم وج
ــن  ــار ای ــانیم کن ــان را برس خودم
ــعله  ــم ش ــا ه ــا م ــا ت آتش گیره ه
ــم. ان شــاءاهلل خــدای متعــال  بگیری
آن شــعله ی الهــی را نصیــب شــما 
بحمــداهلل  فطرت تــان  کنــد. 
تعالــی  اهلل  حــب  بــه  مخمــور 
اســت و اســتعداد شــعله ور شــدن 
را داریــد، فقــط بایــد نزدیــک ایــن 
ــه  ــا آن را ب ــد ت ــا ببری آتش گیره ه

ــید. ــش بکش آت

آلــه(  و  علیــه  اهلل  اکرم)صلــی  پیامبــر 
مِــن  الّل  »أِحبّــوا  فرموده انــد: 
ــا  ــد را ب ــْم؛]۵[ خداون ُکِلّ ُقلوبِك
ــد«.  ــان دوســت بداری ــه ی قلبت هم
کــم نگذاریــد و همــه ی دلتــان 
حــق  حضــرت  محضــر  در  را 
ــن  ــه ای ــرای اینک ــن ب ــد. م بیاوری
بــرای شــما  را  امــروز  مطلــب 
عــرض کنــم، دیشــب مشــغول 
المحبّيــن«  »مناجــات  بررســی 
ــا  ــم: »ي ــرازی می گویی شــدم. در ف
ــا  ــتاقيَن َو ي ــوِب الُْمْش ــى ُقُل ُمن

ــئَُلک  ــَن، اَْس ــاِل الُْمِحبّي ــَة ام غاي
ُحبَّــک َوُحــَبّ َمــْن يِحبُّــک 
َوُحــَبّ کِلّ َعَمــٍل يوِصُلنــى اِلــى 
ــتاقان!  ــان دل مش ــَک؛ ای آرم ِ ُقْرب
ــتان! از  ــای آرزوی دوس و  ای منته
ــودت و  ــتی خ ــم دوس ــو خواه ت
ــتی  ــتدارانت و دوس ــتی دوس دوس
هــر عملــی کــه مــرا بــه قــرب تــو 

واصــل گردانــد«.

 
ماهی ویژه برای برقراری 
ارتباط عاشقانه با خداوند

فروردیــن عشــق  مــاه رجــب، 
ــب از  ــر ش ــه ه ــی ک ــت. پیام اس
ــود،  ــادر می ش ــارم ص ــمان چه آس
ــا  ــت ب ــی هس ــت. کس ــا اس غوغ
ــن  ــُس َم ــا َجلي َ ــن بنشــیند؟ »اَن م
همنشــین  مــن  جالَِســنى؛]۶[ 
ــن  ــین م ــه همنش ــتم ک کســی هس
ــا  ــت ب ــرای رفاق ــن ب ــت«. م اس
هســت  کســی  آمــاده ام،  شــما 
ــام  ــن پی ــود؟ ای ــق ش ــن رفی ــا م ب
ــه  ــاه رجــب اســت ک شــب های م
از صــدر شــب تــا صبــح از طــرف 
ابــد،  و  ازل  حضــرت محبــوب 
اعــالم می شــود. جالــب اســت 
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ــری  ــی دیگ ــث قدس ــه در حدی ک
ــب  ــی عجی ــه خیل ــی اســت ک پیام
اســت: »يابــن آدم، إنـّـى أّحبــک، 
ــن  ــى؛]۷[ م ــًا احبِبن ــت ايض فأن
تــو هــم  تــو را دوســت دارم، 
ــاه  ــاش«. م ــته ب ــت داش ــرا دوس م
ــت  ــرود. ظرفی ــت ن ــب از دس رج
ــاط  ــراری ارتب ــرای برق ــاه ب ــن م ای
حــق،  حضــرت  بــا  دوســتانه 
ظرفیــت خــاص و عجیبــی اســت 

کــه اهلــش می داننــد.

عوامل کمک کننده به شعله ورتر 
شدن آتش عشق الهی

۱. بهار طبيعت
بــرای زبانــه کشــیدن آتــش عشــق 
الهــی در وجودتــان، بــه چنــد 
دهیــد.  اهمیــت  بیشــتر  چیــز 
دوســتان از بهــار طبیعــت اســتفاده 
ــیار  ــیر بس ــن مس ــه در ای ــد ک کنن
اینکــه  بــرای  می کنــد.  کمــک 
ــعله ورتر  ــما ش ــش در ش ــن آت ای
ــه  ــم ب ــمان ه ــن و آس ــود، زمی ش
کمــک شــما آمــده اســت. »َولِلَّ 
ــماواِت َواأَلرِض؛]۸[  ــوُد الَسّ ُجن
لشــکریان آســمان ها و زمیــن از 

آِن خــدا اســت«. درختــان و بلبالن 
و قطــرات و بــاران و شــکوفه ها 
و... همــه صف به صــف آمده انــد 
کــه تــو را دیوانــه کننــد و بــه 
ایــن  ببرنــد.  العشــق«  »بــاب 
ــت و  ــم اس ــی مغتن ــت خیل فرص
ــن دو  ــت؛ ای ــن اس ــای ربیعی التق
ــه  ــیده اند. البت ــم رس ــه ه ــار ب به
بــرای جنابعالــی ربیــع جوانــی 
ــا  ــرت آق ــه حض ــت. ب ــم هس ه
پیــش جوانــان  کــردم:  عــرض 
ــه  ــا ب ــد ت ــی بفرمایی ــی روم، پیام م
»بــه  فرمودنــد:  برســانم.  آنــان 
ــی  ــدر جوان ــه ق ــد ک ــان بگویی آن
ــه  ــن توضیحــی ک ــد«. همی را بدانن
دادیــم، تبییــن قــدر دانســتن دوران 

ــت. ــی اس جوان

۲. نماز
ــیر  ــر در مس ــده  دیگ ــا کمک کنن ام
عشــق الهــی، نمــاز اســت. امســال 
ــرای همــه ی مــا ان شــاءاهلل ســال  ب
نماز هایمــان  بــه  کیفیت بخشــی 
نمــاز  در  همه چیــز  باشــد. 
کــه  نیســت  بی جهــت  اســت. 
صدرالعاشــقین، حضــرت اباعبداهلل 
می گویــد:  اســالم(  )علیــه  الحســین 
»عبــاس جــان! بــرو امشــب وقــت 
ــازم«. مگــر  ــن عاشــق نم ــر. م بگی
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ــا  ــت؟ دنی ــر اس ــه خب ــاز چ در نم
ــاز  ــا نم ــالم( ب ــه الس ــین )علی ــرای حس ب
ــه ی  ــود. جمل ــل می ش ــل تحم قاب
تکان دهنــده  خیلــی  حضــرت 
ــوب  ــم«، محب ــو يعل ــت: »فه اس
کــه  دارد  خبــر  خــودش  مــن 
چقــدر نمــاز، اســتغفار و دعــا 
را دوســت دارم. دنیــا در منطــق 
حســین )علیــه الســالم( این گونــه اســت. 
ــا را  ــد حقیقــت دنی اگــر می خواهی
بشناســید و بفهمیــد کــه دنیــا هیــچ 
ــا  ــد و ب ــال بیایی ــه کرب ــت، ب نیس
ــد  ــا بدانی حســین همــراه شــوید ت
ــْن َو  ــْم تَُك ــا لَ ني ــكاَنّ الدُّ کــه: »َف
ــس  ــَزْل؛]۹[ پ ــْم تَ ــَرَة لَ کاَنّ اْلِخ
گویــا  و  نبــوده  دنیایــی  گویــا 
آخــرت همیشــه بــوده اســت«. 
بــا همــان نــگاه ببینیــد دنیــای 
حســین )علیــه الســالم( چــه دنیایــی 
ــدا را  ــتان خ ــای دوس اســت و دنی
بشناســید. بــا نمــاز و جهــاد نه تنهــا 
قابــل تحمــل، بلکــه خواســتنی 
ــت  ــمنان وق ــذا از دش ــود؛ ل می ش
می گیــرد. امــا توســط چــه کســی؟ 
ــان کســی کــه  ــه قرب ــم ب جــان عال
ابــا عبــداهلل بــه او گفــت: »إرکــب 
ــاس  ــن کار عب ــت«، ای ــى أن بنفس

ــت.  ــالم( اس ــه الس )علی

ــان  ــرای نمازهایم ــه ب ــرض اینک غ

وقــت بگذاریــم. بــرای مناجــات و 
گفتگــو بــا حضــرت حــق فرصــت 
ــا  ــا ب ــان اولی ــه لس ــم. ب ــاز کنی ب
حضــرت حــق صحبــت کنیــم. 
ــُكِلّ  ِ ــوُه ل ــْن اَْرُج ــا َم ــای »ي دع
َخيـْـرٍ« را ببینیــد کــه بــا انســان چــه 
ــادر  ــق ص ــدر عش ــد. از مص می کن
شــده و ایــن جمــالت بــرای قلــب 
ــى  ــْن يُْعِط ــا َم ــت. »ي ــق اس عاش
َمــْن َســَألَُه، يــا َمــْن يُْعِطــى َمــْن 
ــُه«؛  ــْم يَْعرِْف ــْن لَ ــَألُْه َو َم ــْم يَْس لَ
ــاز می کنــد؟  ببینیــد چــه بابــی را ب
یــا در دعــای نورانــی هــر روز 
»َخــاَب  می گوییــم:  رجــب 
الَْوافـِـُدوَن َعَلــى َغيـْـرَِك َو َخِســَر 
ــَک  ــَک ... بَابُ ــوَن إاِّل لَ الُْمتََعّرُض
َمْفتُــوٌح لِلّراغِبِيــَن؛ کســی کــه بــر 
غیــر تــو وارد شــود محــروم اســت 
ــد،  ــو رو کن ــر ت ــه غی ــه ب و آن ک
زیانــکار اســت... درگاه ]لطــف[ 
تــو بــه روی مشــتاقان بــاز اســت«. 
ــان  ــرای خوب ــط ب ــو فق ــف ت لط
ــْن  ــوٌط لَِم ــَک َمبُْس نیســت: »رِْزُق
َعَصــاَك َو ِحْلُمــَک ُمْعتَــرٌِض 
لَِمــْن نـَـاَواكَ؛  رزقــت بــرای اهــل 
ــت و  ــترده اس ــم گس ــت ه معصی
ــو  ــه ت ــه رو ب ــر ک ــر ه ــت ب حلم

ــت«. ــه اس آورد، متوج
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ــای  ــالم( در دع ــه الس ــجاد )علی ــام س ام
ــْن  ــا َم ــد: »ي ــه می گوی روز جمع
ــَر  ــْن اَْدبَ ــهِ َم ــى نَْفِس ــو اِل يَْدُع
ــر  ــو قه ــا ت ــه ب ــی ک ــُه«، کس َعنْ
و  می کنــی  صدایــش  کــرده، 
ــوی  ــه س ــم ب ــاز ه ــی ب می خواه

ــد. ــو آی ت
ــدر  ــه از مص ــالت ک ــن جم ــا ای ب
عشــق صــادر شــده اســت، بــا 
خــدای متعــال صحبــت کنیــم. 
اینهــا خــط ارتبــاط بیــن مــا و 
مرکــز اصلــی محبــت الهــی را 
ــله«  ــة ال ــى محب ــن ف ــه »تاّمي ک
از  می کنــد.  وصــل  می باشــند، 
کنیــد؛  اســتفاده  مأثــوره  ادعیــه 
مخصوصــًا ادعیــه مــاه رجــب کــه 

خیلــی عجیــب اســت.

۳. قرآن کريم
چــه بابــی بــرای ورود بــه حضرت 
کریــم؟  قــرآن  از  بهتــر  عشــق 
ــال  ــدای متع ــیند و خ ــان بنش انس
ــیرین تر از  ــد، ش ــرف بزن ــا او ح ب
ــا  ــودش ب ــه خ ــت ک ــی اس آنجای
خــدای متعــال حــرف می زنــد. 
ــد،  ــرف می زن ــوب ح ــی محب وقت
ــد. دل  ــان می آی ــه روز انس ــه ب چ
بده و حســن اســتماع داشــته باش. 
ــد:  ــرآن می خوانن ــه ق ــی ک هنگام

ــوا؛]۱۰[  ــُه َوأَنِْصتُ ــتَِمُعوا لَ »َفاْس
و  دهیــد  فــرا  گــوش  آن  بــه 
ســکوت کنیــد«، ســکوت عارفانــه 
و شــنیدن عاشــقانه؛ قــرآن ایــن را 
ــه کــه  می خواهــد. ســکوتی عارفان
متکــی بــه تدبــر اســت، و اســتماع 
عاشــقانه. نه فقــط بشــنو، قــرآن 

می خواهــد. نوشــیدن 

ــان  ــد. آقایم ــاز کنی ــاب را ب ــن ب ای
فرمــود: وقــت بگذاریــد و هــر روز 
چنــد آیــه را به صــورت منظــم 
ــالم(  ــه الس ــام صادق)علی ــد. از ام بخوانی
نقــل شــده کــه حداقــل ســهم 
ــاه  ــه پنج ــرآن، روزان ــن از ق مؤم

ــت.]۱۱[ ــه اس آی
قــرآن  نقــش  حــال  هــر  بــه 
کریــم، خیلــی عجیــب اســت. 
بــود جلوه هایــی  کاش فرصــت 
ــال،  ــدای متع ــه خ ــم ک را می گفت
مخصوصــًا ذیــل اســماء الحســنی، 
بــا دل  چــه دلبــری می کنــد و 
عشــاق چــه می کنــد. البتــه برخــی 
ــاًل در  ــی دارد، مث ــا رد گم کن جاه
مــورد یــک موضــوع احکامــی مثل 
ــان  ــد، ناگه ــت می کن طــالق صحب
اســم  و  می آیــد  جلــوه  یــک 
ــاب  ــرآن کت ــرد. ق ــش را می ب زیبای
عشــق اســت، ولــی بــرای اهلــش. 
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اگــر کســی اهلــش نباشــد، چیــزی 
دســتش را نمی گیــرد. ان شــاءاهلل 
در محضــر قــرآن کریــم، اهــل 

ــوید. ــارت ش ــت و اش لطاف

۴. توسل
ــدا  ــا خ ــه اولی ــل ب ــاره ی توس در ب
ــاد و زیارتشــان چــه بگوییــم؟  و ی
چــه می شــود گفــت، کــه بحمــداهلل 
اهلــش هســتید. بــا وجــود مقــدس 
االعظــم،  بقیــت اهلل  حضــرت 
ــت،  ــم اس ــل ک ــا از توس ــهم م س
ــا ذکــر، دعــا، توجــه، رازگویــی،  ب

ــد. ــادش کنی ــق ورزی و... زی عش

جــان مــن بــه قربــان آیینــه ای 
کــه می شــود طلعــت مهــدوی 
ــرت  ــا، بصی ــخصیت، صف را در ش
ــای  ــرد. آق ــاهده ک ــش مش و جمال
عزیزمــان بحمــداهلل آیینــه ای اســت 
انــوار  می توانــد  خــوب  کــه 
مهــدوی را منعکــس ســازد. مقــام 
نیابــت همیــن اســت. نایــب قبلــی 
ــی!  ــق اله ــاب عش ــود در ب ــه ب چ
ســهم خــود را از توســل افزایــش 

ــد. دهی
را  المهــدی  انصــار  هیئت هــای 
جدی تــر بگیریــد تــا هــم خودمــان 
بهره منــد شــویم و هــم خــادم 

شــویم و هــم بچه هایمــان زیــر 
ــد.  ــا کنن ــد و صف ــن خیمــه بیاین ای
ــا  ــی خبر ه ــن توســالت خیل در ای

ــت. ــه اس نهفت

ــا  ــبی ب ــگ جمعه ش ــان جن در زم
زیــارت آل یــس، بــه حضــرت 
داشــتیم.  توســل  عصــر  ولــّی 
خوشــبختانه پرچــم توســل بــا 
اتحادیــه  ایــن زیــارت توســط 
برداشــته شــد. مــن مشــغول بــودم 
کــه ناگهــان بــه خــودم آمــدم 
ــن  ــت در ای ــن جماع ــدم ای و دی
عالــم نیســتند. بعــد ســر بــه بیابــان 
میــدان  هــم  منطقــه  گذاشــتند. 
میــن بــود و خطرنــاک. فرمانــده ی 
گــردان آمــد و گفــت: حاجــی کار 
خــودت اســت، بــرو اینهــا را جمع 
کــن. فــردای آن روز بچه هــا قــرار 
بــود بــه خــط منتقــل شــوند. چنان 
گریــه می کردنــد کــه تماشــایی 

ــود. ب

پایــش در یــک  از آنهــا  یکــی 
ــای  ــود. پ ــده ب ــع ش ــات قط عملی
مصنوعــی گذاشــته و تمریــن کرده 
ــو  ــا بگ ــه بچه ه ــت: ب ــود. می گف ب
بــا مــن مســابقه بدهنــد تــا ببیننــد 
ــم  ــم نمــی آورم. شــفاعتش کردی ک
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و رفــت. فرمانــده گفــت: مــن بــه 
ــرم؟  ــا خــودم بب ــل او را ب چــه دلی
گفتــم: »قضايــا قياســاتها معهــا«؛ 
بایــد بــرود و دلیلــش خــودش 

ــت... ــت و رف ــت. رف اس

ــه  ــل ب ــی توس ــر کیمیای ــن تأثی ای
ســاحت اولیــای خــدا، به ویــژه 
حضــرت ولــّی عصــر اســت. اگــر 
ــر  ــّی عص ــرت ول ــه درگاه حض ب
برویــد، ایشــان شــما را به دســتگاه 
سیدالشــهدا )علیــه الســالم( می برنــد کــه 

عاشــق پرور اســت.

۵. محبت و خدمت به مؤمنان
در  مؤمنــان  بــه  محبــت  بــاب 
ــیار  ــقی، بس ــازار عاش ــه ب ورود ب
کمک کننــده اســت. بــه دوســتان و 
عزیــزان خــود و یــاران اتحادیــه ای 
خویــش خدمــت کنیــد. بایــد قــدر 
ــت. ــی را دانس ــوت ایمان ــن اخ ای

کــه  کســان  نزدیک تریــن  از 
همســران و پــدران و مــادران و 
خواهــران و برادرانتــان هســتند، 
ــه در  ــاب ک ــن ب ــد. ای ــروع کنی ش
ــاب بســیار  ــاز اســت، ب ــه ب اتحادی
خوبــی اســت کــه بایــد قــدرش را 
دانســت و آن را توســعه داد. اینهــا 

ــتند. ــال اهلل هس عی

باشــید؛  خدمــت  خــط  در 
مخصوصــًا نســبت بــه کســانی 
ــض و محــروم  ــار و مری ــه گرفت ک
ــات یکــی از  ــروز مالق هســتند. دی
دوســتان رفتیــم کــه مریض هســتند 
ــاری  ــد. تخــت کن و ســکته کرده ان
ــمش را  ــود و چش ــرده ب ــکته ک س
گرفتــه بــود و دیگــری زبانــش 
فضــای  گفتــم:  خــودم  بــا  را. 
بیمارســتان چقــدر عجیــب اســت؟ 
خیلــی  مــی روی،  آنجــا  وقتــی 
کــس  هــر  می شــوی.  مظلــوم 
مخصوصــًا  و  می شــود  مریــض 
بــه بیماری هــای خــاص مبتــال، 

مظلــوم می شــود. خیلــی 

ــدم  ــم، دی ــاری رفت ــاق کن ــه ات ب
یــک ســرهنگ ارتــش، یــک طرف 
شــرایط  و  شــده  فلــج  بدنــش 
ــا خــودم گفتــم:  حــادی داشــت. ب
ــن آدم ســرهنگ ارتــش  ــا! ای خدای
ــر  ــان زی ــداد انس ــه تع ــوده و چ ب
دســت او بوده انــد، اکنــون روی 
تخــت بیمارســتان اســت. اگــر 
ــن  ــی از دل ای ــد غم ــان بتوان انس
ــی  ــی خوب ــد، کار خیل ــراد بزدای اف

ــت. ــام داده اس انج
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بــاب خدمــت بــاب خاصی اســت؛ 
ــه  ــه، ن ــت محبان ــًا خدم مخصوص
خدمــت متکلفانــه و از ســر ســیری 
ــه  ــقانه ب ــت عاش ــه. خدم و وظیف
خلــق، مخصوصــًا کســانی کــه 
و  مســکین  و  مریــض  و  مبتــال 
ــی  ــتند، خیل ــراه هس ــاره و گم بیچ

ــت. ــوب اس خ
مــن از دیشــب تــا بــه حــال حالــم 
ــا  ــرا آنه ــت؛ زی ــوب اس ــیار خ بس
ــدند  ــحال ش ــن خوش ــدار م از دی
ــوز در ذهــن  و خوشحالی شــان هن
مــن هســت. همانجا در بیمارســتان 
بــه ذهنــم آمــد کــه چــرا بچه هــای 
ــتان  ــه بیمارس ــالمی ب ــن اس انجم
یــک شــاخه  بایــد  نمی رونــد؟ 
گل بگیرنــد و بــه بیمارســتان ها 
برونــد و مخصوصــًا ســراغ کســانی 
ــد.  ــده ندارن ــد کــه مالقات کنن برون
ــوب  ــس خ ــراد ح ــن اف ــی ای وقت
ــاب  ــال ب ــدای متع ــد، خ ــدا کنن پی
ــما  ــه روی ش ــود را ب ــت خ محب
دیشــب،  از  مــن  می کنــد.  بــاز 
ــه  ــی ب ــه عنایت ــتم ک ــه هس متوج

ــت. ــده اس ــن ش م

ایــن کار هــا هــم باعث خوشــحالی 
ــا  ــت م ــث تربی ــم باع ــان و ه آن

می شــود.

در ایــن زمینــه اردو هــای جهــادی 
کار خوبــی اســت. دانشــجویان بــا 
ــت ســخت  ــه در وضعی کســانی ک
ــنا می شــوند.  ــال هســتند، آش و مبت
ایــن ابتــال گاهــی از بی عــاری 
ــت و  ــی از حکم ــئوالن و گاه مس
تقدیــر الهــی و گاه از چیز هــای 
دیگــر اســت. حتــی در مــورد 
ــر  ــب ظاه ــه حس ــه ب ــانی ک کس
ــت  ــز خدم ــتند نی ــت هس در عافی
ــود و  ــما می ش ــی ش ــث بزرگ باع
بــاب رحمــت الهــی را می گشــاید. 
ــه ی  ــَن« دامن ــى الُمؤمِني ــةٍ َعَل َّ »أَذِل
معتقــدم  مــن  و  دارد  وســیعی 
ایرانــی را در بــر  کل جامعــه ی 
آنــان  می گیــرد؛ چــون همــه ی 
امــام حســین )علیــه الســالم( را دوســت 

ــد. دارن

۶. اعتكاف
خــوب  اعتــکاف  ظرفیــت  از 
ــراری  ــرد. اس ــتفاده ک ــوان اس می ت
اعتــکاف  در  عشــق،  بــاب  در 
ــای  ــایر برنامه ه ــه در س ــت ک هس
عبــادی نیســت. مــن قبــاًل مقــداری 
از ایــن چیز هــا ســر در آوردم، امــا 
مأموریتــم در ایــن چند ســال اخیر، 
بیشــتر خدمــت بــه معتکفین اســت 
ــه  ــت ب ــا خدم ــًا روزی م و عمدت



16

www.OFOGHHA.ir

معتکفیــن در حــرم مطهــر رضــوی 
ــکاف از  ــت. اعت ــراف آن اس و اط
چیز هایــی اســت کــه نبایــد از 

ــم. ــت دهی دس

منتظــر  مــوال  نگیریــد.  ســخت 
شــما اســت و بهانه هایــی هــم 
گذاشــته کــه بــه هــر یــک متوســل 
شــوید، بــه ســاحت قــدس ربوبــی 
وصــل می شــوید. امــا هــر یــک از 
ایــن راه هــا را می خواهیــد برویــد، 
از روی شــوق و محبــت  بایــد 
برویــد. اگــر نمــاز می خوانیــد 
ــر کار  ــا ه ــد ی ــت می کنی ــا خدم ی
دیگــری، بایــد از روی محبــت 
ــادر خــود بنشــینید  ــار م باشــد. کن
ــش  ــود را روی پای ــورت خ و ص
ــد  ــه بای ــا ک ــه آنج ــا ب ــد ت بگذاری
برســید، برســید. کــم نبوده انــد 
کســانی کــه از طریــق خدمــت 
ــه آنجــا کــه  ــه همســران خــود ب ب
ــه  ــیده اند. ب ــیدند، رس ــد می رس بای
ــا(  ــالم اهلل علیه ــرت زهرا)س ــق حض عش
بــه خانــم خودتــان خدمــت کنیــد. 
خانم هــا نیــز بــه عشــق امیــر 
ــه آقایانشــان  ــه الســالم( ب المؤمنیــن )علی
ــد  ــورد فرزن ــد. در م ــت کنن خدم
در  کــه  نمی گویــم  چیــزی 
ــز  ــما ترم ــه ش ــد ب ــاره بای ــن ب ای

ــق،  ــاب عش ــان در ب ــد. انس بدهن
ــود،  ــادر می ش ــا م ــدر ی ــی پ وقت
در  گاهــی  می گــردد.  پختــه 
ــم؛  ــی می کن ــدم قاط ــه ی فرزن زمین
مخصوصــًا در مــورد دخترانــم کــه 
ــل،  ــدی قب ــتم. چن ــل هس کم تحم
ــده  ــض ش ــم مری ــی از فرزندان یک
ــه  ــودم ک ــی بی تحمــل ب ــود. خیل ب
ــه  ــه اینک ــدم ب ــل ش ــان منتق ناگه
آقــا و مــوالی مــا چــه می کشــد؟! 
ــما  ــی ش ــد: وقت ــان می فرماین ایش
مریــض می شــوید، مــا مریــض 
مــا  َعَليْــهِ  می شــویم. »َعزيــٌز 
ــت  ــوار اس ــر او دش ــْم؛]۱۲[ ب َعنِتُّ
یــک  بیفتیــد«.  رنــج  در  شــما 
ســر ســوزن از عزیــز را وقتــی 
می شــود،  مریــض  فرزندتــان 

می شــود. متوجــه 

۷. برائت از دشمنان خداوند
را  الهــی  عشــق  بــاب  آنچــه 
می ســازد و گــرم می کنــد و بــه 
َعَلــى  ةٍ  »أَعِــَزّ می رســاند،  اوج 
ــه در  ــر چ ــت. ه ــَن« اس الكافِري
ایــن بــاب جلــو برویــد، در منــازل 
عشــق جلوتــر رفته ایــد. انســان 
از برخــی تعجــب می کنــد کــه 
میــدان برایشــان فراهــم اســت، امــا 
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ــتی و  ــد بایس ــد. بای ــم می گذارن ک
ســینه بــه ســینه ی کفــار بتازانــی و 

ــری. ــان را بگی ــه ی آن یق

کفرســتیزی،  روحیــه ی 
و  استکبارســتیزی، شرک ســتیزی 
ــق  ــاب العش ــن، ب ــت از منافقی برائ
اســت. اگــر ایــن را نداشــته باشــی، 
هــر چیــز دیگــری کــه داشــته 
باشــی، بــاز ناقــص هســتی. آنچــه 
ــت از  ــد، برائ ــل می کن ــو را کام ت
ــت. ــق اس ــرت ح ــمنان حض دش

الحمــدهلل بــاب ایــن موضــوع بــاز 
اســت و بایــد کینــه ی کفــار و 
ــب  ــن را در قل ــرکین و منافقی مش

ــانید. ــه برس ــه قل ــود ب خ

حضــرت حــق در حدیــث قدســی 
ابــواب  از  کــه  بابــی  فرمودنــد 
محبوب تــر  مــن  بــرای  دیگــر 
ــت و از  ــه اس ــاب فریض ــت، ب اس
ــما  ــر ش ــه ب ــی ک ــق چیز های طری
واجــب شــده، بهتــر می توانیــد 
بــه مــن برســید. »مــا تَحبـَّـَب إلــَيّ 
ــُت  ــا اْفترْض ــَبّ مَمّ ــدي بِأَح عبْ
عليـِـه«؛]۱۳[ آنچــه از همــه در باب 
ــان  ــت، هم ــر اس ــت نزدیک ت محب
ــرض  ــه آن را ف ــت ک ــزی اس چی

کــرده ام؛ خــواه در نمــاز باشــد یــا 
ــک  ــا... ی ــاد ی ــا جه ــس ی در خم
روز، اول صبــح، وقتــی هنــوز هــوا 
ــا را  ــه ی م ــود، درِ خان ــک ب تاری
ــدم  ــاز کــردم، دی ــد. در را ب می زدن
یــک پیرمــرد دم در ایســتاده و یــک 
ــی همــراه او اســت.  ــه ی چوب جعب
گفتــم: چــه شــده اســت؟! گفــت: 
آمــده ام تا خمــس خود را حســاب 
کنــم. بــه او گفتــم: درســت اســت 
ــت و  ــام جماع ــی و ام ــه روحان ک
ــوان  ــا ج ــتیم، ام ــه هس ــام جمع ام
ــح  ــم ســر صب هســتیم و می خواهی
مقــداری بخوابیــم. گفــت: امــروز، 
ــاًل  ــت و اص ــن اس ــس م روزِ خم
دیشــب خــواب نداشــته ام. بــه 
ــت؟!  ــه چیس ــن جعب ــم: ای او گفت
ــا  ــِت آق ــه درخ ــق ب ــت: متعل گف
ــه کســی اســت  ــق ب اســت و متعل
ــوم  ــت. معل ــه اس ــای محل ــه آق ک
ــق  ــا عش ــول ب ــه آن محص ــود ک ب
ــود  ــر خ ــت. دفت ــده اس ــاده ش آم
را  کتاب هــا  و  آورد، حســاب  را 
انجــام دادیــم و همانجــا پرداخــت 
کــرد و یــک پاکــت هــم بــه خــود 
ــا  ــهم م ــم: س ــه او گفت ــن داد. ب م
را پرداخــت کــرده ای، ایــن پاکــت 
ــول نکــرد.  ــا قب ــی اســت؛ ام اضاف
بنــده ی خــدا مشــکالت مالــی 
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و بدهــی هــم داشــت و یــک 
خرده کشــاورز بــود، امــا بــا عشــق 
آمــده بــود تــا خمــس بدهــد. 
ایــن نــوع خمــس دادن اســت کــه 
انســان را جلــو می بــرد. برخــی در 
زمــان فــرا رســیدن ســال خمســی، 
بــه همســر خــود  را  همه چیــز 
هدیــه می دهنــد تــا از خمــس 
ــای  ــا راه ه ــه ی م ــد. هم ــرار کنن ف
فــرار از خمــس را مســلط هســتیم. 
حتــی در زمــان محاســبه ی خمــس 
ــال مصالحــه  ــم و دنب ــه می زنی چان
ــم، از  هســتیم. اگــر عاشــقانه نرفتی

روی تکلیــف می رویــم.

ــا  ــر م ــدا ب ــه خ ــزی را ک ــر چی ه
در  خبر هایــی  کــرده،  واجــب 

دارد. خــود 

نکاتی درباره ی سوره ی سال

ســوره ی ســال، ســوره ی نبأ اســت. 
ــته از  ــال گذش ــوره ی س ــن از س م
ــتم  ــن هس ــم. مطمئ ــما نمی پرس ش
همــه ی شــما واژه هــا و نــکات 
ســوره ی  روایــی  و  تفســیری 
مبارکــه ی ملــک را مســلط هســتید. 

ــه  ــیم ک ــما بپرس ــد از ش ــط بای فق
ــن ســوره را  چقــدر توانســته اید ای

ــد؟ ــج کنی تروی

ــوره ی  ــأ، س ــه ی نب ــوره ی مبارک س
از  اســت.  مــا  جدیــد  ســال 
نکته هایــی کــه توســط اولیــای 
ــا  ــه م ــوره ها ب ــورد س ــدا در م خ
رســیده اســت نبایــد گذشــت. 
پیامبــر اکرم)صلــی اهلل علیــه و آلــه( در مــورد 
ســوره ی مبارکــه ی نبــأ فرموده انــد: 
کاَن  َحفَِظهــا  َو  َقَرأَهــا  »َمــْن 
ــدارِ  ــةِ بِِمْق ــْوَم الْقِياَم ــابُُه يَ ِحس
ــَدة«؛]۱۴[ کســی کــه  ــوة واِح َصل
ایــن ســوره را بخوانــد و آن را 
ــابش در روزی  ــد، حس ــظ کن حف
کــه بــه انــدازه ی پنجــاه هــزار 
ــک  ــدازه ی ی ــه ان ــت، ب ــال اس س
نمــاز خواهــد بــود. بیــان دیگــری 
ــت  ــالم( هس ــه الس ــادق )علی ــام ص از ام
ــّم  ــَرأَ َع ــْن َق ــد: »َم ــه فرمودن ک
ــنَتُُه إِذا  ــُرْج َس ــْم يَْخ ــائَُلوَن لَ يَتَس
کاَن يُْدمِنُهــا فـِـى ُکّل يـَـْوم َحتـّـى 
ــرامِ«؛]۱۵[ هــر  ــَت الَْح ــُزوَر الْبَيْ يَ
ــن ســوره  ــه ای ــک ســال ب کــس ی
ــال  ــد، از آن س ــته باش ــداوم داش ت
ــه  ــه ب ــر آنک ــد، مگ ــور نمی کن عب
ــود.  ــّرف می ش ــدا مش ــه ی خ خان
ان شــاءاهلل یــک حــِج بــدون آل 
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ــا شــود و  ــع م ســعود، روزی جمی
ــم  ــک کاروان راه بیندازی ــا هــم ی ب
و خــود مــا هــم روحانــی کاروان و 
خــادم کاروان شــما بشــویم! البتــه 
ــم  ــاز ه ــند، ب ــعود باش ــر آل س اگ
دارد.  را  مــزه ی خــودش  حــج، 
بــرای مــِن روســیاه هــم دعــا کنید؛ 
نشــده ام.  مشــّرف  حــج  چــون 
ــزم  ــار پشــت نشــریه ی زم ــک ب ی
ــته  ــه و نوش ــا را انداخت ــس م عک
ــه.  ــج نرفت ــه ح ــی ک ــد: حاج بودن
یــک عــده باورشــان نمی شــد کــه 
نماینــده ی آقــا کــه بــا بعثــه مرتبــط 
ــه اســت. ــوز حــج نرفت اســت، هن

فرموده انــد:  دیگــر  روایــت  در 
نبــأ  ســوره ی  بــا  کــس  »هــر 
متعــال  خــدای  بگیــرد،  انــس 
بــه او شــراب گــوارای خنــک 

]۱ ۶ [ . » ند می نوشــا

ــر دارد و آن  ــک ظاه ــم ی ــأ عظی نب
ــک باطــن دارد  ــت اســت و ی قیام
ــب  ــن ابیطال ــی اب ــت عل ــه والی ک
ــه الســالم( اســت. شــرابی هــم کــه  )علی

اشــاره شــد، شــراب والیــت علــی 
)علیــه الســالم( اســت کــه إن شــاءاهلل بــه 

دســت و کأس مــوال خواهــد بــود.

ــل  ــه دو فص ــوره ی مبارک ــن س ای
و  توحیــدی  فصــل  یــک  دارد: 
مبدئــی و یــک فصــل معــادی. 
گویــا فصــل مبــدأ آن بــرای فصــل 
می کنــد.  مقدمه چینــی  آن  معــاد 
ــاد  ــاد مع ــه ی ــا ب ــان م ــا و جوان م

ــم. ــاز داری ــی نی خیل

نکات پایانی

۱. علت تأکيد مقام معّظم رهبری 
بر اقتصاد

مطلــب اول در مــورد شــعار ســال 
ــز  ــر عزی ــه از ســوی رهب اســت ک
ــت.  ــده اس ــرح ش ــدر مط و عالی ق
ــا  ــه ت ــد ک ــت دارن ــزان عنای عزی
مســئله ی اقتصــاد کشــور درســت 
ــد  ــت برنمی دارن ــا دس ــود، آق نش
ــه،  ــه، دردمندان ــه طــور حکیمان و ب
آینده نگرانــه و هوشــمندانه و بــا 
دشمن شناســی پــای ایــن موضــوع 
هســتند و تشــخیص بســیار دقیــق 
هــم دارنــد. بــه رغــم برخــی 
بعضــی  ســطحی نگری های 
ــد  ــه می گوین ــگ ک ــاب فرهن اصح
مســائل تربیتــی و فرهنگــی مــا 
روی زمیــن مانــده اســت، آقــا 
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ــاب اقتصــاد ســخن  ــاز هــم در ب ب
درصــد   ۹۰ از  بیــش  و  گفتنــد 
بیانــات ایشــان در نــوروز امســال، 
ــل  ــود. تحلی ــه ی اقتصــاد ب در زمین
ــا  ــع و کامــل هــم داشــتند. آق جام
بــه قلــب ســیاه شــیطان زده و 
ــی  ــی خیل ــتکبار جهان ــان اس جری
از ایــن تشــخیص صحیــح آقــا 

ــت. ــت اس ناراح
ایشــان در بیانــات خــود چنــد بــار 
اشــاره کردنــد کــه مــن از آنچــه بر 
ــع  ــذرد، مطل ــف می گ ــر ضعی قش
هســتم. قشــر ضعیــف درک می کند 
کــه آقــا دردِ او را می فهمــد. صــدر 
فهرســت نیاز هــای ایــن قشــر، 
مشــکالت اقتصــادی و معیشــتی و 
فقــر اســت، نــه مســائل فرهنگــی. 
گاهــی فقــر فشــار آورده و بــه 

ــیده اند. ــتیصال رس ــه ی اس نقط

نمــاد کارآمــدی یــک نظــام آن 
شــهروندان  بتوانــد  کــه  اســت 
خــود را ســر و ســامان دهــد. یــک 
وقــت، کشــوری ذاتــًا فقیــر اســت 
ــع انســانی و هــم  ــر مناب و هــم فق
فقــر منابــع طبیعــی دارد؛ امــا ایران، 
کشــوری ثروتمنــد اســت. آقــا 
ــاء  ــا را احص ــدا ثروت ه ــان ابت هم
حیرت انگیــز  دســتاورد های  و 

ــد.  ــان کردن ــالب را بی ــد از انق بع
ــه  ــا این هم ــی ب ــن نظام ــرا چنی چ
در  نبایــد  ثــروت  و  دســتاورد 
ــد؟!  ــودش باش ــوب خ ــد مطل ح
مشــکل  ظاهــراً  فرمودنــد:  آقــا 
مدیریتــی اســت. ایــن اواخــر هــم 
بحــث گله منــدی مــردم را مطــرح 
ــش  ــن بخ ــی در ای ــد و خیل کردن

ــتند. ــت داش صراح
ــرای  ــا ب ــی م قطعــًا وضعیــت کنون
ــا  ــت. آق ــندیده نیس ــا پس ــام م نظ
وضعیــت  ایــن  تــا  ایســتاده اند 
بهبــود  نســخه ی  یابــد.  بهبــود 
ــه  ــی اســت ک هــم اقتصــاد مقاومت
نســخه ی کاملــی اســت. ســال 
را  ســال  شــعار  آقــا  گذشــته، 
اقــدام و عمــل برگزیدنــد. البتــه از 
ــه  ــد؛ چراک ــر کردن ــات تقدی خدم
ــال  ــد. امس ــدل دارن ــاف و ع انص
روی مســئله ی تولیــد و اشــتغال 
زمینــه ی  در  و  کردنــد  تمرکــز 
اشــتغال، روی اشــتغال جوانــان 
تحصیل کــرده؛ چراکــه دو برابــر 

می بیننــد. آســیب 

انجمــن  به عنــوان  مــا  حــال 
چــه  دانش آمــوزان  اســالمی 
بایــد بکنیــم؟! ایــن کار ظاهــراً 
ــه مســئوالن اقتصــادی و  مربــوط ب
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بنــگاه داران و شــرکت داران اســت! 
وظیفــه ی مــا چیســت؟

مــا باید دو کار بکنیــم: کار گفتمانی 
و  جریان ســازی  تربیتــی؛  کار  و 

نیروســازی.

ذیــل کار گفتمانــی و جریان ســازی 
ــئله ی اقتصــاد و اقتصــاد  ــد مس بای
مقاومتــی را خــوب بشناســیم و بــه 
مســائل اقتصــاد خــرد و کالن آشــنا 

. یم شو

بایــد از ظرفیــت تشــکیالتی خــود 
ــم  ــتفاده کنی ــری اس ــرای مطالبه گ ب
بــه  و  بخواهیــم  مســئوالن  از  و 
آنــان مراجعــه کنیــم. جامعــه ی 
ــد نامــه بنویســند  دانش آمــوزی بای
و بــرای پیگیــری آن بــه مســئوالن 
شــما  مثــاًل  کننــد.  مراجعــه 
پیــش  را  خــود  دانش آمــوزان 
مدیــر  و  اســتاندار  و  فرمانــدار 
صنایــع و معــادن ببریــد تــا مطالبــه 
کننــد. بایــد مطالبــه ی کتبــی و 
داشــته  رســانه ای  و  حضــوری 
ــری  ــد مطالبه گ ــه نبای ــیم. البت باش
ــته  ــه داش ــی و غیرمؤدبان غیرمنطق
باشــیم؛ بلکــه بــا ســبِک آقــا، یعنــی 
در کمــال ادب و تواضــع و بــا 

ــدن  ــت و دی ــاظ درس ــاب الف انتخ
ــم. ــه کنی ــراد، مطالب ــات اف خدم

ظرفیــت مــا در ایــن زمینــه خیلــی 
بیشــتر از آن چیــزی اســت کــه در 

ــم. ــل انجــام دادی ســال های قب

در مرحلــه ی دوم بایــد کار تربیتــی 
کنیــم. خــودِ مســئله ی تربیــت 
اقتصــادی بچه هــا بابــی اســت کــه 
باید برجسته ســازی شــود. روی دو 
نکتــه بایــد تمرکــز کنیــم کــه یکــی 
ــد و کار و دیگــری  ــه ی تولی روحی
ــد  ــا بای ــت. در اینج ــا اس مهارت ه
درنــگ و تأمــل خــاص داشــته 

ــیم. باش

ــاس  ــد احس ــا بای ــک از م ــر ی ه
کنــد کــه اگــر تولیــد نداشــته 
بی خاصیــت  وجــودش  باشــد، 
اســت. هــر یــک از مــا بایــد 
ــه ی  ــد خدمــت و فکــر و روی تولی
مدیریتــی داشــته باشــیم و ایــن 
تقویــت  بچه هــا  در  را  روحیــه 

ــم. کنی

امــا مهارت هــا؛ بایــد بچه هــا را 
تشــویق کنیــم تــا مهارت هــای 
تــازه یــاد بگیرنــد. خــدا پدربــزرگ 
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ــا و گذشــتگان شــما را رحمــت  م
ــت:  ــن می گف ــه م ــان ب ــد؛ ایش کن
تــو بایــد تمــام کار هــا را یــاد 
بگیــری. پــدر و مادر هــای مــا ســر 
ــتری  ــردم و مش ــا م ــه زدن ب و کل
را بلــد بودنــد و گرچــه ســواد 
نداشــتند، عقــل داشــتند. یــک 
ــد  ــر بل ــوع هن ــد صــد ن ــم بای خان
باشــد و کار از دســت او بــر آیــد. 
االن بــه بچه هــا می گوییــم چــه 
کاری بلــد هســتید؟! می گوینــد: 

مــا درس خوانده ایــم!

پســرم هــادی امســال از اردوی 
دیــدم  بــود.  برگشــته  جهــادی 
کار بنایــی کــرده و دســت هایش 
پوســتش ســوخته  و  زده  تــاول 

ــردم. ــذت ب ــیار ل ــت. بس اس

اقتصــادی  تربیــت  مســئله ی  در 
گفتمانــی،  کار  در  همچنیــن  و 
مســئله ی تولیــد داخلــی و غیــرت 
بــه آن،  و ارزش ســازی نســبت 
موضوعــی اســت کــه نبایــد مــورد 

ــرد. ــرار گی ــت ق غفل

 

۲. کار بر روی بيانات رهبری در 
ديدار با انجمن های اسالمى

مطلــب بعــدی اینکه ســال گذشــته 
موفــق بــه دیــدار رهبــری شــدیم. 
اکنــون در آســتانه ی ســالگرد دیدار 
ــده  ــد روز دیگــر مان هســتیم و چن
تــا ســالگرد آن دیــدار اردیبهشــتی 
ــا آن  ــاط ب ــا در ارتب ــالوت. م باح
دیــدار و آنچــه آقــا فرمودنــد، 
وظایــف مهمــی در زمینــه ی فهــم، 
ــد  ــم و بای ــق داری ــج و تحق تروی
در هــر ســه عرصــه کار کنیــم. 
اول  عرایــض مــن در درجــه ی 
متوجــه شــما اســت. عزیــزاِن مــن 
ــد،  ــام داده ان ــی انج ــای خوب کار ه
لکــن نســبت بــه فهــم بهتــر آنچــه 
ــم.  ــد کار کنی ــد، بای ــا فرموده ان آق
ــت  ــام درخواس ــه در مق ــن البت م
ــق  ــا ح ــتم، ام ــد هس ــدار جدی دی
ــده و  ــته ادا نش ــال گذش ــدار س دی
ــد در  ــا بای ــم اســت. م ــن ک زورِ م
ــم و  هــر ســه محــور مراجعــه کنی
ــم  ــم و هم فکــری و کار کنی بخوانی
تــا کار هــای تــازه ای انجــام دهیــم.

ــدار  ــا در دی ــرت آق ــات حض بیان
فلســطین  اجــالس  و  خبــرگان 
بررســی  و  مراجعــه  مــورد  را 
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ــات  ــد. آن جلســه و بیان ــرار دهی ق
حضــرت آقا غوغــا بــود و چهره ی 
رهبــری جهــان اســالم آنجــا دیــده 

. می شــد

۳. شناسايى مزيت های انجمن و 
تقويت آنها

مــورد  در  قبلــی،  جلســه ی  در 
مطالبــی  اتحادیــه  چهل ســالگی 
اتحادیــه  کــردم.  عــرض  را 
ــه  ــالب ب ــر از انق ــداری زودت مق
حتــی  و  می رســد  چهل ســالگی 
اگــر این طــور نباشــد، ســال آینــده 
بــه چهل ســالگی می رســد. خــوب 
ــتقبال  ــه اس ــال ب ــه امس ــت ک اس
برویــم و در مــورد مســیر طی شــده 
و مســیر پیــش رو، یــک نــگاه پخته 
داشــته باشــیم و بــه تحلیلــی جامع 
دســت پیــدا کنیــم. در ایــن زمینــه، 
همــه ی مــا وظیفــه داریــم. هیئــت 
اندیشــه ورز مــا در مــورد ایــن 

ــتید. ــما هس ــئله، ش مس

ــای  ــه مزیت ه ــن زمین ــد در ای بای
ــت  ــان را بازشناســی و تقوی خودم
را  مســیری  إن شــاءاهلل  و  کنیــم 
طراحــی کنیــم کــه در زمانــی کــم، 
ــن  ــدون انجم ــه ای ب ــچ مدرس هی
ــه  ــما ب ــد. ورود ش ــالمی نمان اس

متوســطه ی اول خــوب بــوده و 
بایــد بــا قــّوت و هوشــیاری ادامــه 
اســالمی  انجمن هــای  دهیــد. 
مــدارس بایــد تقویــت شــوند و به 
آنجــا برســند کــه نشــان دار شــوند 
ــند و در  ــته باش ــش داش و درخش
ــل  ــد. حداق ــدا کنن ــم پی ــهر، اس ش
یــک  بایــد  شــهر  هــر  در  مــا 
ــته  ــه داش ــر از مدرس ــن فرات انجم
ــم و  ــتباه کنی ــا اش ــر م ــیم. اگ باش
ــن  ــود و انجم ــزرگ ش ــه ب اتحادی
باخته ایــم.  کوچــک،  اســالمی 
بایــد هــم پوشــش و هــم کیفیــت 
ــاءاهلل  ــم. إن ش ــا دهی ــود را ارتق خ
اهــداف  و  کنیــد  هدف گــذاری 
ــد  ــوم باش ــی معل ــه صــورت کّم ب
ــت  ــتان ها ظرفی ــک از اس ــر ی و ه
ــی و  ــرای توســعه ی کّم خــود را ب

ــد. ــالم نماین ــی اع کیف

ــود  ــی خ ــت تربیت ــد مزی ــا بای م
کنیــم.  تقویــت  و  حفــظ  را 
خوشــبختانه حــال و هــوای تربیت 
در مجموعــه ی مــا موجــود اســت. 
ــا،  ــراف م ــکل های اط ــتر تش بیش
برنامه محــور هســتند و مــا هــم 
مقــداری مبتــال شــده ایم. البتــه 
ــد برنامه هــای فرهنگــی داشــته  بای
ــوع  ــدر تن ــد آن ق ــا نبای ــیم، ام باش
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داشــته باشــد کــه بــه تربیــت ضربه 
ــود در  ــد خــأ موج ــا بای ــد. م بزن
حــوزه ی تربیتــی را پوشــش دهیــم. 
خــودِ مــن هــم آنجــا نظراتــی دارم 
ــن  ــا ای ــرد ت ــم ک ــک خواه و کم
اتفــاق در حــوزه ی تربیتــی رخ 

ــد. ده
ــد  ــته بای ــد گذش ــا مانن ــت م حرک
ــر حرکــت علمــی باشــد.  مبتنــی ب
ــل افتخــاری  ــا االن ســند های قاب م
ــی و  نظیــر منظومــه و الگــوی تعال
ــم  ــت حماســی داری ــه ی تربی نظری
کــه پشــتوانه ی علمــی و اجتهــادی 
ــن  ــد ای ــا اســت. بای مجموعــه ی م

ــم. مــوارد را تقویــت کنی

اندیشــه ورز  هیئــت  مســئله ی 
ــن  ــد م ــا فرمودن ــت. آق ــم هس ه
کلمــه ی اتــاق فکــر را دوســت 
ــنهاد  ــه را پیش ــن کلم ــدارم و ای ن
ــی  ــد متک ــا بای ــه ی م ــد. هم دادن
ــب  ــه ورز متناس ــت اندیش ــه هیئ ب
ــتان در  ــیم. دوس ــان باش ــا خودم ب
دفتــر مرکــزی و اســتان ها بایــد 
ــه فکــر باشــند کــه همــه متکــی  ب
ــای  ــا باشــند. معن ــن هیئت ه ــه ای ب
هیئــت اندیشــه ورز ایــن اســت 
ــلیقه  ــر و س ــراد صاحب فک ــه اف ک
ــائل  ــد و مس ــدا کنی ــکار را پی و ابت

ــتراک  ــه اش ــا ب ــا آنه ــری را ب فک
بگذاریــد و از آنهــا اســتفاده کنیــد. 
ــان  ــم؛ خودت ــات را گفت ــن کلی م
ــک  ــا ی ــد ت ــم فکــری کنی ــد ه بای
ــال و  ــه ورزی فع ــه ی اندیش چرخ
ــان  ــه ی خودم ــتقل در مجموع مس
داشــته باشــیم. االن ایــن بخــش را 
ــا کــم و الغــر اســت و  ــم، ام داری

بایــد مناسب ســازی شــود.

۴. توجه ويژه به دانش آموزان 
متوسطه ی اول

نکتــه ای را کــه در گــزارش آقــای 
به عنــوان رویکرد هــای  عالمتــی 
ســال آینــده بــود، پســندیدم و اگــر 
دوســتان همیــن را در اولویــت 
بگذارنــد، اتفاقــات خوبــی خواهــد 

افتــاد.

ــش  ــای امیدبخ ــطه ی اول ج متوس
امــا  اســت،  شــوق انگیزی  و 
و  وارد شــویم  هنرمندانــه  بایــد 
بــا  متناســب  اســالمی  انجمــن 
ــا  ــد م ــیم. امی ــته باش ــا را داش آنج
ــکلمان  ــده ی تش ــق آین ــرای رون ب
همــان متوســطه ی اول اســت و 
ــس  ــه ح ــم ک ــتان ها می بینی در اس
و حــال خاصــی دارنــد. بــاب 



25

درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

بــاز کرده انــد؛  اینهــا  ســرود را 
دوم،  متوســطه ی  در  وگرنــه 
صــدای آقــا پســر ها عجیــب و 
ــروز یکــی از  ــب می شــود! دی غری
دوســتان، عکســی از ســرودخوانی 
مــا را در ســال ۱۳۵۴ آورد کــه 

ــود. ــب ب ــی جال ــم خیل برای

۵. فعاليت در عرصه ی فناوری

ــب  ــاوری، مطال ــا فن ــاط ب در ارتب
عالمتــی  آقــای  بــه  را  مهمــی 
مرکــزی  دفتــر  در  دوســتان  و 
ــان  ــد خودم ــا االن تأکی ــه ام. م گفت
را در ایــن زمینــه بیشــتر می کنیــم؛ 
ایــن  در  مرکــزی  دفتــر  چــون 
ــت.  ــان داده اس ــت نش ــه هم زمین
آمــده،  دســت  بــه  االن  آنچــه 
ــات  ــرای اتفاق ــه ای ب ــد پای می توان
همیــن  بــر  و  باشــد  بزرگ تــر 
ــدی  ــای جدی ــاس، مأموریت ه اس
روی دســت آنــان گذاشــته ایم و 
ــد.  ــا درآم ــس از همانج ــن اطل ای
تشــکیالت مــا بایــد خیلــی از ایــن 
ظرفیــت اســتفاده کنــد. اکنــون 
ــا متوســط اســت و نمــره  ســهم م
و ســهم متوســط بــرای مــا خــوب 

ــت. نیس

ــز  ــی نی ــث خودکفای ــورد بح در م
ــد  ــه بای ــد ک ــی داری ــت خوب ذهنی

ــود. ــت ش تقوی

۶. تداوم ارتباط با اعضای سابق 
انجمن

ــم  ــاط را ه ــداد ارتب ــئله ی امت مس
ــن در  ــتان م ــد. دوس ــدی بگیری ج
اســتان ها از ایــن ســرمایه ی بــزرگ 
ــد. دوســتان نترســند!  ــتقبال کنن اس
ــد.  ــما را نمی گیرن ــای ش ــا ج اینه
ــدازه  ــن ان ــه ای ــم روزی ب ــر ه اگ
رســیدند، یعنــی شــما گل را زده ای 
و پرچــم را تحویــل می دهــی و 
ــی.  ــول می کن ــد قب مســئولیت جدی

ــد بچرخــد. ــن چرخــه بای ای

ــم  ــتان ها می بین ــی اس ــن در برخ م
ــد،  ــاس می گیرن ــتان تم ــه دوس ک
ــی  ــند و نظرخواه ــوال می پرس اح
می تواننــد  اینهــا  می کننــد. 
هیئــت  ابتدایــی  دایــره ی  در 
اندیشــه ورز حضــور داشــته باشــند 

و کار را شــروع کننــد.
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۷. تقويت مهارت و مديريت 
اعضای انجمن

ظرفیــت  بحمــداهلل  مــا  کادر 
و  دارد  آموزش پذیــری 
ــتور  ــد دس ــازی کادر بای توانمندس
مدیریتــی  و  تشــکیالتی  کار  اول 
ــز  ــع عزی ــن جم ــد. همی ــا باش م
ــم توانمندســازی  ــد دائ حاضــر بای
داشــته باشــند و از نظــر محتوایــی 
ــن  ــوند. م ــت ش ــی تقوی و مهارت
خیلــی خوشــحال می شــوم کــه 
ــالن دوره را  ــتان ف ــنوم دوس می ش
ــش  ــه ی دان ــا در زمین ــد. م دیده ان
مدیریتــی ضعیــف هســتیم. دور 
ــازه ای در  ــای ت ــا حرف ه ــر م و ب
مــورد دانــش مدیریــت هســت 
اقتبــاس  قابــل  مــا  بــرای  کــه 
اســت و بایــد مثــل زنبــور عســل، 
ــتان  ــر اس ــم. مدی ــهدگیری کنی ش
یــا معــاون بــرادران اســتان یــا 
ــش و  ــد دان ــتان بای ــران اس خواه
مهــارت مدیریتــی داشــته باشــد و 

دائــم آن را تقویــت کنــد.

 

۸. بومى سازی فعاليت های 
انجمن ها

بومی ســازی  مســئله ی  در 
برنامه هــا هــم بایــد کار کــرد. مــن 
ــم روزی  ــی گفت ــای عالمت ــه آق ب
ــک، هــر انجمــن  ــده ی نزدی در آین
نســخه ی  بایــد  مــا  اســالمی 
خــاص خــودش را داشــته باشــد. 
نمی شــود بــا نســخه ی واحــد، 
راهبــری  درســت  را  مســائل 
کــرد. نسخه ســازی های اســتانی 
اســت.  شــما  اول  کار  دســتور 
بایــد اقتضائــات اســتان ها را در 
ــی  ــد و وزن ده ــا وارد کنی برنامه ه
و اولویت بنــدی اســتان ها را بــه 
ــن  ــات اســتان تعیی تناســب اقتضائ
ــر  ــزی دفت ــش برنامه ری ــد. بخ کنی
مرکــزی مــا خیلــی تقویــت شــده 
اســت و مــن از گــزارش آنــان 
خیلــی خوشــحال شــدم. ایــن فهــم 
ــد. ــل کنن ــت و آن را منتق را تقوی

مســابقه ی  کــه  باشــد  یادتــان 
برنامه هــای  ذیــل  کشــوری 
مشــترک را خیلــی تقویــت نکنیــد. 
بایــد روزی برســد کــه مــا بــه 
ــوم و  ــا ب ــب ب ــتان متناس ــر اس ه
ــتان  ــان اس ــت هم ــاخت و باف س
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نمــره بدهیــم. ایــن یــک مســئله ی 
جــدی اســت.

مــن االن خیلــی کوتــاه آمــدم، 
انجمــن  وگرنــه می گویــم هــر 
اســالمی بایــد نســخه ی بومــی 

داشــته باشــد.

بــه  جدیــد  فناوری هــای  االن 
می دهــد  را  امــکان  ایــن  مــا 
ــتان و  ــر اس ــرای ه ــم ب ــه بتوانی ک
ــب  ــخه ی متناس ــک نس ــن، ی انجم
انجمــن  و  اســتان  همــان  بــا 
ارائــه دهیــم. البتــه تحــت هــر 
شــرایطی، تشــکیالت بایــد عالئــم 
ــود را  ــری خ ــانه های سراس و نش
ــتباه  ــن اش ــرض م ــد. ع ــظ کن حف
ســهم  بایــد  نشــود.  برداشــت 
ــا  ــی را در برنامه ه ــات بوم اقتضائ
ــر  ــک تذک ــن ی ــم. ای ــت کنی تقوی

ــت. ــدی اس ج
 

۹. افزايش نشاط همراه با حفظ 
متانت

نشــاط خــود را همــراه بــا افزایــش 
ــط  ــد. محی ــش دهی ــت، افزای متان
کاری شــما باید بانشــاط و بامتانت 
باشــد. مــا از محیــط شــما، نشــاط 
ــان  ــان یادت ــم و هم زم ــار داری انتظ

باشــد کــه متانــت و رعایــت و 
ــوز  ــم داشــته باشــید. دانش آم حری
ــا  ــته از کادر م ــورت ناخواس به ص
ــو  ــوخی هایش الگ ــات و ش و ادبی
ــتر  ــه بیش ــن زمین ــرد. در ای می گی
ــه  ــمان ب ــم و حواس ــت کنی مراقب
گفتار هایمــان  و  رفتار هایمــان 

باشــد.

 ۱۰. عدم افراط در استفاده از 
فضای مجازی

ــد،  ــت داری ــس دوس ــر ک ــاِن ه ج
شــبکه های  بــه  مبتــال  این قــدر 
مجــازی نشــوید؛ چراکــه جوانــی و 
ــرد.  ــما را می گی ــال ش نشــاط و ح
ــل  ــدون موبای ــای ب ــن روز ه تمری
داشــته باشــید. ضایعــات عمــری و 
اخالقــی ایــن عرصــه زیــاد اســت. 
هــم خــود مــا و هــم دانش آمــوزان 
بایــد مراقــب باشــیم. بیشــتر بایــد 
واقعــی  و  طبیعــی  محیــط  در 

ــم. ــت کنی فعالی

ــاًل  ــق قب ــواده و عش ــورد خان در م
دو جملــه گفتــم کــه هفــت پشــت 

مــا و شــما را بــس اســت.

و  صرفه جویــی  مــورد  در 
بگوییــم،  چــه  هــر  مراقبت هــا 



28

www.OFOGHHA.ir

ــن  ــما در ای ــه ش ــت. البت ــم اس ک
خاطــره ای  هســتید.  اســتاد  کار 

بگویــم. خدمت تــان 

نشســته  کاظمیــن  صحــن  در 
بودیــم کــه شــعبه ای از حــرم امــام 
ــغول  ــت. مش ــالم( اس ــه الس ــا )علی رض
ــه  ــودم ک ــرآن ب ــالوت ق ــا و ت دع
خانمــی آمدنــد و گفتنــد: مــن 
معلــم هســتم. تــا ایشــان خودشــان 
ــه  ــدم ک ــد، فهمی ــی کردن را معرف
خــاص  و  غلیــظ  یــزدی  یــک 
هســتند. نکاتــی را در مورد مســائل 
تربیتــی پرســیدند، بعــد دفترچــه ای 
ــزی  ــد: چی ــد و گفتن ــن دادن ــه م ب
ــادگاری  ــا ی ــرای مــن بنویســید ت ب
ــود  ــب خ ــتم را در جی ــد. دس بمان
ــا  ــردارم، ام ــودکار ب ــا خ ــردم ت ب
دیــدم کــه نــدارم. آن خانــم کیــف 
ــداد  ــک م ــرد و ی ــاز ک ــود را ب خ
ــاج  ــت: ح ــک درآورد و گف کوچ
ــر از  ــم: اهلل اکب ــید. گفت ــا بنویس آق
ــا  ــًا ب ــما واقع ــزدی! ش ــت ی قناع
ــاج  ــت: ح ــید؟ گف ــن می نویس ای
ــرض  ــده! غ ــی مان ــوز خیل ــا هن آق
آنکــه صرفه جویــی داشــته باشــید.

۱۱. پرهيز از سياسى بازی در 
انتخابات

در مــورد انتخابــات هــم مبانــی مــا 
ــات  ــت. انتخاب ــفاف اس ــاًل ش کام
پیــش رو مهــم اســت و موضــع مــا 
ــف  ــز تعری ــات نی ــورد انتخاب در م
ــزب و  ــک ح ــا ی ــت. م ــده اس ش
تشــکل سیاســی نیســتیم، بلکــه 
تربیتــی  فکــری،  تشــکل  یــک 
انقالبــی هســتیم. طبــع تشــکیالت 
مــا تعریــف شــده و هیچ وقــت 
یــک  از  کــه  جناح بازی هایــی 
ــع  ــی توق ــکل سیاس ــزب و تش ح

ــی رود. ــع نم ــا توق ــت، از م اس

منازعــه ی  عرصــه ی  انتخابــات 
ــت  ــت و طبیعــی اس قــدرت اس
ــه  ــو اتحادی ــا ه ــه بم ــه اتحادی ک
نمی توانــد در چنیــن عرصــه ای 
همیــن  بــه  کنــد.  پیــدا  ورود 
مناســبت ماننــد همیشــه دوســتان و 
مدیــران ارشــد مــا مراقــب هســتند 
کــه بــه طــور نشــان دار و پرچــم دار 
وارد ایــن عرصه هــا نشــوند؛ زیــرا 

می خورنــد. ضربــه 

مــا ســتاد انتخاباتی کســی نیســتیم، 
امــا ســتاد والیــت هســتیم. اتحادیه 
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ــط  ــت مرتب ــا والی ــًا ب ــًا و اصالت ذات
اســت و پــای خواســت، مطالبــه و 
ــا جــاِن خــود  ــا، ب رهنمود هــای آق

ایســتاده اســت.

اســت  بنــا  کــه  کنیــم  فــرض 
انتخــاب  رئیس جمهــور  یــک 
ــکل  ــک تش ــوان ی ــا به عن ــود، م ش
نمی توانیــم  تربیتــی  و  فرهنگــی 
طبعــًا  و  باشــیم  نداشــته  کاری 
شــاخص های  ترویــج  دنبــال 
ــا  ــری هســتیم. آق ــورد نظــر رهب م
ــن، پاک دســت،  رجــل شــجاع، امی
و  کاری  مؤمــن،  ساده زیســت، 
همچنیــن  می خواهنــد.  بانشــاط 
ــات.  ــن خصوصی ــا ای ــه ای ب کابین
ــد: شــجاع و  خــود ایشــان فرمودن

متدیــن و کارآمــد.

اتحادیــه بــه صــورت طبیعــی روی 
ــا روی  ــد، ام ــخص کار نمی کن ش
ــی  ــا کس ــد و ب ــان کار می کن گفتم

تعــارف نــدارد.

حــق  متأســفانه  مــا  بچه هــای 
حــال  ایــن  بــا  و  ندارنــد  رأی 
ــا  ــی از م ــه کس ــت ک ــی اس طبیع
کار  نــدارد.  آن چنانــی  توقعــات 

ــت  ــاخص ها و تقوی ــن ش ــا تبیی م
گفتمــان انقالبــی اســت. البتــه ایــن 
اســم گذاری ها اصالــت نــدارد و 

ــت. ــم اس ــئله مه ذات مس
ــرای  ــات ب ــد از فرصــت انتخاب بای
تربیــت سیاســی بچه هــا و تقویــت 
جریان شناســی در آنهــا و ایجــاد 
نشــاط اســتفاده کنیــم. خــط قرمــز 
مــا هــم تعریــف شــده و محفــوظ 
اســت. فعالیت هــای اتحادیــه در 
ایــن بخــش اعالمــی نیســت، بلکــه 

اِعمالــی اســت.

ــم در  ــال می خواهی ــدای متع از خ
شــورای شــهر و ریاســت جمهوری 
انتخــاب  مناســبی  گزینه هــای 

ــوند. ش

بــرای  اول  درجــه ی  در  آنچــه 
ــدرت  ــور ق ــت، مان ــم اس ــا مه آق
جهانــی اســت. ایشــان انتخابات را 
مانــور قــدرت جمهــوری اســالمی 
دســت کم  نبایــد  کــه  می داننــد 
ــوزان رأی  ــود. دانش آم ــه ش گرفت
هســتند.  رأی آور  امــا  ندارنــد، 
ــات پیــش رو  ــم در انتخاب امیدواری
کمیــت عالــی باشــد و کیفیــت هــم 
ــان را  ــه دلم ــه ای باشــد ک ــه گون ب

ــازد. ــن س روش
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ان شــاءاهلل همــه ی شــما موفــق 
ــم و شــنیدیم  باشــید و آنچــه گفتی
و شــنیدید، بــرای مــا و تشــکیالت 

ــد باشــد. ــا مفی م

ــم  ــم می دهی ــال را قس ــدای متع خ
عــزم، تصمیــم و عمــل مــا را برای 
خــودش خالــص ســازد و مــا را در 
مســیر مســتقیم والیــت، ثابت قــدم 

بدارد.
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