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گفتاری از حجت االسالم پناهیان درباره خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی

دینودنیاراکنارهمبیاوریم
دنیارافتــحمیکنیم

تمدنسازیازاصولخودسازیتبعیتمیکند
در بند اولیه بیانیه گام دوم حضرت آقا ســه عبارت 
را کنار هم ذکر کردند. خودســازی، جامعه پردازی 
و تمدن ســازی.  شــاید علت در کنار یکدیگر قرار 
گرفتن این سه مفهوم این باشــد که تمدن سازی 
و جامعه پردازی از همــان اصولی تبعیت می کند 
که خودســازی از آن تبعیت می کند. اگر انسان در 
مقام خودســازی دنبال یک سلسله اهداف و اصول 
باشد بعد بیاید برای ساختن جامعه و تمدن اهداف 
دیگری را تعقیب کند یا اصــول دیگری را رعایت 
کند، این تعارض را نمی شود در جامعه تحمل کرد. 
و نشان دهنده عدم موفقیت دینی است که دعوت 
به خودســازی می کند. اینگونه او در جامعه سازی 
درمانده می شود و شــروع می کند به حرف های 
دیگــر زدن و تبعیت از اصولی کــه دیگران تبعیت 

می کنند..

■
محورخودسازیمخالفتباهواینفساست

ما در مقام خودسازی، محور اصلی مان مخالفت با 
هوای نفس اســت. در جامعه پردازی هم مهم ترین 
ویژگی کــه بایــد در فرهنگ جامعه دیده شــود،  
ازخودگذشــتگی و مبارزه با هوای نفس اســت. و 
بعد در تمدن سازی هم تمام ســاختارها و نظامات 

شــود اجتماعی مان باید طوری طراحی 
که این از خودگذشتگی 

و مبــارزه با هوای 
نفــس را ایجاب 

کند. 
یکــی از اهل 
در  فضــل 
قــم برخــی 
احــکام  از 

را  اســامی 
دربــاره بانوان رد 

بود  کــرده 

چندی پیش در مصاحبه ای ایشان می گفتند اینکه 
اسام این حکم را مجاز کرده ایشان حرام اعام می 
کردند. چرا آنچه اسام مجاز کرده حرام می کنید؟ 
گفتــه بودند بــرای اینکه بانــوان از چنین چیزی 
ناراحت و اذیت می شــوند، لذا باید در اسام حرام 
باشــد. ماک اینکه ما چیزی را حــرام کنیم واقعا 
ناراحت شدن خانم هاست؟ این اشتباه فاحش نشان 
می دهد که نگاه ما وقتی اومانیستی بشود به تمدن 
سازی، وقتی هوای نفس آدم ها ماک قانون گذاری 

قرار بگیرد چه فجایعی رخ خواهد داد. 

■
اگرمالکتأمینهواهاباشد

همجنسبازیهمقانونیمیشود

در تنظیم نظامات و ساختارهای حقوقی اگر ماک 
این باشد که هرکس هرچی دوست دارد تامین شود 
حتی اهواء نفســانی را به عنوان حق تلقی بکنیم، 
آن وقــت باید هم جنــس بــازی را قانونی بکنیم. 
گفته بودند همجنس بازی اگرچه کار زشتی است 
از نظر اخاقــی، ولی باید از نظر قانونی آزاد شــود 
ما نمی توانیم از لحــاظ حقوقی مانع همجنس بازی 
شــویم. این همان چیزی اســت که ما می گوییم 
تمدن برآمده از تبعیت از هوای نفس. در قرآن کریم 
می فرماید »افرایت من اتخذ اله هواه« آن کسی که 
هوای نفس خودش را خدا قرار می دهد و به اندازه 
خداپرستی هواپرستی می کند تجلی پیشرفته 
این آیــه در تمدن غرب اســت آنجا هوای 
نفس را مبنــای تئوری هــای اجتماعی 

خودشان قرار می دهند. 
حاال شما حســاب کنید جامعه اسامی 
مخالفت با هوای نفــس را مبنای قانون 
گذاری خــودش قرار دهــد. مخالفت با 
هوای نفــس را مبنای طراحــی نظامات 
حقوقی خــودش قــرار بدهــد. طبیعتا یک 
تفاوت هایی پیدا می کند با حقوقی که در 

غرب هست. 
اقتصــادی در   قوانیــن 
غرب طوری اســت 
کــه دارد مردم 
خفــه  را 
 . می کند

قوانیــن خانوادگی طوری اســت کــه دارد مردم 
را از بیــن می برد. مــا باید سیســتمی را طراحی 
کنیم که مردم را خفه نکنیــم. و آزادی به معنای 
حقیقی کلمه رخ بدهد. این سیســتم باید مبتنی 
باشد بر چیزی که خودســازی مبتنی بر آن است 
و خودســازی مبتنی بر خودخواهی نیست. قوانین 
اقتصادی هم نباید مبتنی باشــد بــر خودخواهی. 
فرهنگ هم نباید مبتنی باشــد بر خودخواهی واال 
همه ضرر می کننــد. خودخواه ترین ها رو می آیند و 

بقیه را از بین می برند.

■ 
وظایفجدیدی

درعرصههایجدیدخودسازیداریم
رهبری در اول کامشــان فرمودند انقاب اسامی 
در مرحلــه دوم خودســازی جامعــه پــردازی و 
تمدن سازی است یعنی ما مقداری جلو آمده بودیم. 
و االن مرحله دومی از خودسازی، جامعه پردازی و 
تمدن سازی است. مرحله اول چه بود؟ و مرحله دوم 

چه باید باشد؟ 
آنچه در جامعه ما به عنوان خودســازی به صورت 
فرهنگ شده است معلوم اســت. خب ما بخواهیم 
وارد مرحله دوم بشویم واقعا باید وارد چه مرحله ای 
بشویم؟  دیگر خودسازی در مرحله دوم این نیست 
که برای خودت آدم خوبی باشی. شاید خودسازی 
ایجاب کند شــما پول خودت را در بانک نگذاری 
وقتی می توانی پولت را بــه جوانی بدهی یا با چند 
نفر تشریک مساعی کنی و یک کارگاه راه بندازی 
و ممکن اســت به خاطر برادران دینی ات هم ضرر 

بکنی چه اشکالی دارد. 
حاال در مرحله دوم خودســازی قرار داریم یعنی از 
نظر اخاقی و معنوی چه کارهایی نمی کردیم؟ چه 
چیزهایی بین ما باب نبوده اســت؟ حاال باید وارد 
این ها شویم. آنچه داشــتیم باید حفظ کنیم ولی 
تاحاال چه چیزهایی نداشتیم؟ مثا مسجدهای ما 
محل شــکل گیری تعاونی های کوچک، جمع آوری 
ســرمایه های اندک برای راه اندازی کار نبوده است. 
خوب االن امام جماعت باید واقعاً امام یک جماعت 
شود. باید جلو بیفتد و از رابطه ای که مومنان با هم 
دارند در بخش معیشت استفاده کند و آن وقت اگر 
پول در مسجد آمد، ســود و کار و کسب به مسجد 

مــد  و مســجدی ها باز بعد از نماز تقبل اهلل آ
گفتند و کنــار هم ماندنــد و اخاق و 
معنویات و رفاقتشــان حفظ شد و سر 

پول دعوایشان نشد، آن درست است. 
می شــود برای مرحله دوم خودسازی 

  احسان کفشدار طوسی
 دانشجوی دکتری فقه جزایی
دانشگاه علوم اسالمی رضوی

پیامبر اکرم)ص( در ســال دهم هجری، در 
غدیر خــم والیت علی بــن ابیطالب علیه 
السام را مطرح کرده و ۱۲۰ هزار نفر بیعت 
کردند، ولی بعد از رحلت پیامبر)ص( کسی 

غدیر را اجرایی نکرد؛ چرا ؟
چــرا ســقیفه رخ داد؟ چرا مــردم اینقدر 
راحت علی بن ابیطالب علیه السام را کنار 
گذاشتند؟ چرا حضرت امیر علیه السام در 
تمام طول ۲۴ سال خافت خلفای راشدین، 
هیچ وقت قیام مســلحانه و شورشی رسمی 
علیه حکومت وقت شــکل ندادند؟ چرا بعد 
از حدود ۵ سال حکومت علی بن ابیطالب، 
امام حسن علیهما الســام فقط تونستن ۷ 
ماه حکومت کنند؟! امام حسن علیه السام 
در سال ۴۰ هجری، به امامت رسیدند و در 
همان روزهــا، ۴۰ هزار نفر با ایشــان برای 
خافت بیعت کردند؛ اما معاویه، خافت او را 
نپذیرفت و با لشکری از شام به سوی عراق 

حرکت کرد.
چرا امام مجتبی علیه الســام در ماجرای 
معاویه کوتــاه آمدنــد؟! چرا امام حســن 
مثل امام حســین علیهما السام جنگ تا 
آخرین قطره خون را انتخاب نکردند؟! چرا 
در چهلمین ســال انقاب اســامی پیامبر 
اکرم)ص(، این انقاب انحراف اساســی پیدا 
کرد و به دســت معاویه بن ابوسفیانی افتاد 
که در قرآن، شــجره ملعون نامیده شده و 

بارها مورد لعن پیامبر)ص( بودند؟
چرا امام حسین علیه السام که سال ۵۰ هجری 
امام مسلمین شدند، با معاویه جنگ را آغاز نکردند 
و کربا سال ۵۱ هجری صورت نگرفت؟ چرا دقیقا 
۵۰ سال بعد رحلت رسول خدا جامعه نبوی آماده 

فاجعه و نسل کشی فرزند رسول خدا شد؟
جواب همه این چراها به بررسی چند عامل 
بر می گردد که مهمتریــن آن بصیرت امت 
است که اگر بصیرت در امت رسول اهلل)ص(، 
می بود هیچ وقت سقیفه و کربا رخ نمی داد 
و اینجاســت که جمله امام خمینی)ره( در 
چهلمین سالگرد انقاب اسامی قابل فهم 
است که تصریح کرده بودند: »من با جرات 
مدعی هستم که ملت ایران و توده میلیونی 
آن در عصر حاضر، بهتــر از ملت حجاز در 
عهد رســول اهلل)ص( و کوفه و عراق در عهد 
امیرالمومنین و حسین بن علی )صلوات اهلل 

و سامه علیهما( می باشند«.
حال در آســتانه گام دوم انقاب اســامی، 
آنچه بسیار حائز اهمیت است، تقویت همان 
موتور محرکه و وجه تمایز انقاب اســامی 
مان از جامعه پیامبر اکرم)ص( اســت و آن 
چیزی نیســت جز همان درس عاشورا که 
افزایــش بصیرت و تبعیت پــای رکاب امام 

المسلمین و ولی امر زمان مان می باشد.

یادداشت سردبیر

ملتایران
بهترازملت

پیامبراکرم)ص(

حجت االسـالم والمسـلمین علیرضـا پناهیـان در دومیـن جلسـه از سلسـله 
نشسـت های تبییـن بیانیـه گام دوم انقـالب در حرم کریمـه اهل بیـت)س( به 

موضـوع »مختصـات خودسـازی، تمدن سـازی و جامعـه پـردازی در گام دوم 
انقـالب« پرداختنـد.  گزیـده ای از ایـن سـخنرانی را مـرور مـی کنیم.

اصال برخی از مراحل خودسازی بین ما باب نشده است. مثاًل 
خودسازی در مرحله های مختلف معیشتی، خودسازی در 

مرحله کسب و کار، خودسازی در مرحله خرید و فروش و...
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مقام معظم رهبــری در بند دوم ایــن بیانیه دو جمله دارند کــه از دو زاویه 
مختلف تناســب بین خودســازی، جامعه پردازی و تمدن ســازی را اشاره 
می کنند. در فراز دوم این بیانیه است که می فرماید :»آن روز که جهان میان 
شرق و غرب ماّدی تقســیم شده بود و کسی گمان یک نهضت بزرگ دینی را 
نمی بُرد، انقاب اسامی ایران، با قدرت و شکوه پا به میدان نهاد؛ چهارچوب ها 
را شکست؛ کهنگی کلیشه ها را به رخ دنیا کشــید؛ دین و دنیا را در کنار هم 

مطرح کرد و آغاز عصر جدیدی را اعام نمود.«
دنیا و دین در کنار هم قابل جمع هســتند. باید خودشــان را در خودسازی 
جامعه پردازی و تمدن ســازی نشــان بدهد. اگر ما خودســازی مان موجب 
اصاح دنیا نشــود یعنی وارد مرحله دوم تلفیق دین و دنیا نشــده ایم.  این 
کنار هم قرار گرفتن دین و دنیا در خودســازی چطور می شــود؟ در مساجد 
تکلیف شــغل و پول در آوردن مردم معلوم شود. طلبه ها بلد باشند پیشنهاد 

دهند و دســتورات دیــن را منتقل کنند. در شــکل گیری 
یک جامعه اســامی  دین و دنیا کنار هم جمع شــود. در 

شکل گیری قوانین و ســاختارها دین و دنیا کنار هم 
جمع شود. 

تعارضیبیننظماجتماعی
وجوششانقالبینیست 

حاال عبــارت دیگری در بند چهارم این بیانیه هســت 
که از زاویه دیگری به این موضوع پرداختند. می فرماید 

که انقاب اسامی پس از نظام سازی نگفت مردم 
یک تعداد آیات و روایات هســت و بروید به آن 

عمل کنید آمد قانون اساســی درســت کرد. 
قانون اساســی برآمده از همین اسام است. 
یعنی نظام درست کرد. آقا فرمودند:» انقاب 

اسامی پس از نظام سازی، به رکود 
و خموشی دچار نشده و نمیشود 
و میان جوشــش انقابــی و نظم 

سیاسی و اجتماعی تضاد و ناسازگاری 
نمی بیند، بلکه از نظریه نظام انقابی تا ابد دفاع 

می کند.« 
تعارض بین نظــم اجتماعی و جوشــش انقابی 

در ذهن برخی سیاســتمداران ما و مدیران جامعه 
هســت. نمیتوانند ایــن دو را جمع کننــد. وقتی 

می روند دنبال نظم می شود تمدن سازی. وقتی می روند 
دنبال نظم نمی تواننــد انقابی بودن را رعایت کنند و از 

ساختارهای غربی تبعیت می کنند. 
من به عنوان یک طلبه بعد از ســی ســال درس خواندن چه 
چیزی یاد گرفتم که الزم اســت بــه یک اســتاندار بگویم؟ 
می گویم نمــاز بخوان، نماز شــبت را بخــوان، دزدی نکن، 
مردم را دوســت داشــته بــاش، فرصــت پیدا کــردی کنار 
کارت به فقرا هم ســر بــزن. تمام پیشــنهاداتی کــه به او 
مــی دهم خــارج از چهارچــوب اداری اســت. چهارچوب 
 اداری را ســاختار و قوانیــن غربــی مشــخص کــرده اند. 

من آیا در آن زمینه پیشنهاد دارم؟ 

آیا برای اینکــه رانت خواری صورت نگیرد فقط باید دســتور اخاقی بدهیم؟ 
یا نه قوانینی که موجب تکاثر ثروت می شود آن قوانین را باید تغییر بدهیم. 

دینودنیا،نظاموانقالبیگریباهمقابلجمعاند 
پیچیده ترین و محکم ترین نظم در نظامی هاست. نظامی گری بدون نظم امکان 
ندارد. فرهنگ هیئتی و فرهنگ نظامی را ترکیب کردیم شد بسیج. بسیجی هم 
روحیه  انقابی داشت هم فرهنگ نظامی وگرنه جنگ پیش نمی رفت. حاال باید 
همه جا همین کار را بکنیم. در این بیانیه مــی بینید دغدغه ها به کدام جهت 
توجه جلب می کنــد. به یک تعبیر دین و دنیا باید جمع شــوند به یک تعبیر 
نظام و انقابی گری با هم جمع اند. به یک تعبیر خودســازی جامعه پردازی و 
تمدن ســازی در کنار همدیگر از یک اصول تبعیت می کنند. می فرماید میان 
جوشش انقابی  و نظم سیاسی اجتماعی تضاد و ناسازگاری نمی بینیم. انقاب 
اسامی یعنی همین واال انقاب باقی نمی ماند. وگرنه حرف بعضی ها 
درســت در می آید حاال انقابی گری تمام می رویم سراغ  نظام. 
اصا نظامی درســته که روحیه انقابی را حفظ کند. حقوقی در 

خانواده درست است که اخاق را در خانواده حفظ کند. 

اگردنیاودینراباهمجمعکنیمکارتماماست
دشمنان انقاب می خواهند ما به این مرحله نرسیم. 
اگر به ایــن مرحله برســیم، دنیا را بردیــم و همه 
کشــورها را فتح خواهیم کرد. اســلحه نمی خواهد. 
هشت سال جنگیدیم یک وجب خاک را حفظ کردیم. 
امام زمان هشــت ماه جنگ می کننــد کل جهان را 
می گیرند. ما اگــر دنیا و دیــن را جمع کردیم 
مردم به خاطر دنیایشــان هم شده سراغ دین 
می آیند. دشــمن می خواهد ما دچار مسائل 
فرعــی بشــویم از درگیری ها و 
بی خود  سیاســی  منازعــات 
گرفته تا مســائل فرهنگی که 

نظام سازی نکنیم. 
دین و دنیا با هم قابل جمع اســت. نظام و 
انقابی گری قابل جمع اســت. نظــم و تقوا با 
هم قابل جمع اســت. اگــر نبود کــه امیرالمومنین 
نمی فرمود اوصیکم بتقــوی اهلل و نظم امرکم. عاملی که نظم 
به شــما می دهد تقوا باشــد نه طمع نه ترس های 
ذلیانه. خوب این ترس ها  مردم را خراب می کند. 
چطور بگوییــم تقوا داشــته باش. تقوا ســازوکار 

خودش را دارد ولی با روش های خودش.
پیچیدگی معارف دینی و فقــه و فقاهت این طور 
جاها خودش را نشــان می دهد. جای ســخت آن 
اینجاســت که اگر کسی توانســت وارد این عرصه ها 
بشــود و توصیــه هــای دیــن  را بــرای اداره جامعه 
استخراج کند و بگوید این دین ماکش ارزشش تقواست 
ساختارهای حقوقی خودمان را چطور باید طراحی کنیم که 

به اینجا برسیم. 
این کار دشواریست که ان شاهلل باید به سمتش برویم.

عصـــــــــــــر  جــــــــدیــــــــد

»اصالحاتاقتصادی«
درگامدومانقالب

  دکتر مجید شاکری
 دانش آموخته ی اقتصاد

و تحلیلگر مسائل اقتصادی

مهم تریــن نکته در بخش اقتصــادی بیانیه  
گام دوم وجود یــک طرح کلی در بافتار این 
نوشتار اســت. به بیان دیگر نویسنده متن 
در ذهن خــود یک کان تصویــر عمومی با 
اجزای همساز با هم داشته و ما با طرح کلی 
یک سیاست توســعه مواجهیم نه تعدادی 
شــعار اقتصادی کنار هم چیده شده. وجود 
این چشــم انداز کلــی در حالیکه حتی در 
مصاحبه های بعضی مقامات اقتصادی هم به 
سختی می توان ردی از یک تصویر کان را 

دید انصافاً دل گرم کننده و امیدبخش است.
 نکته ی بعدی اشــاره به این است که اساساً 
تحریم ها در جوار ضعف های داخلی اقتصاد 
معنا می یابنــد و با حل ضعــف داخلی، اثر 
تحریم هم شــدیداً کاهــش می یابد. به طور 
خاص و درباره ی ایران دهه ۹۰، یک نکته ی 
کلیدی دیگر هم قابــل افزودن به این تعبیر 

است: هم آیندی راه حل ها.
 توضیــح آن کــه در ســال های اخیــر با 
دســته بندی هایی از بحران ها، اَبَرچالش ها و 
مانند آن مواجه بوده ایم که هر صاحب نظری 
به فراخور نگاه خود آن را فهرست کرده بود. 
این فهرســت ها از 6 بحران تا ۱۰۰ بحران 
متغیر بوده اند و کامًا این حس را به مخاطب 
می دهند که با یــک هم آینــدی بحران ها 
مواجهیم و ناچار از وانهادن بخشــی از آن ها 
به هر قیمت و مبارزه با بعضی دیگر هستیم. 
در نقطه ی مقابل نگاه دیگری هم وجود دارد 
که اگر چه کمتر به تریبون های عمومی راه 
پیدا کرده ولی به حقیقت نزدیک تر است که 
من از آن به عنــوان »هم آیندی راه حل ها« 
یاد می کنم. در این نگاه همه ی اَبَرچالش ها 
اجزای مختلف یک اَبَرچالش مرکزی هستند 
و ما بســته به آنکه از چه زاویــه ای به این 
اَبَرچالش یگانه نگاه می کنیم شکل متفاوت و 
اسم متفاوتی برای آن خلق می کنیم. )بحران 
بازنشســتگی،  صندوقهای  بحــران  بانکی، 
بحران بودجه ی دولت، بحران محیط زیست 
و...( در این نگاه با حل یک مشکل، مشکات 
دیگری هم به دلیل آن که همه جزئی از یک 
کل واحدند یا حل می شوند یا جداً تخفیف 

می یابند.
می توان این مشــکل اصلی را مشکل»مالیه 
 Government یــا  حکمرانــی« 
finance نام نهــاد که تحریــم )یا بهتر 
بگویم اثر تحریم بر اقتصاد( هم صرفا جزئی 
از آن است. با حل بخش دیگری از مسئله ی 
مرکزی )مثا حل بحران بانکی که در منشا 
ظاهرا بــه تحریم بی ارتباط اســت( به طرز 
معناداری ابزارهــای جدید و غیر منتظره ای 
برای سیاستگذاری رشد در دوره ی تحریم به 
دست خواهد آمد. از این منظر به درستی اثر 
 تحریم بر اقتصاد ناشی از ضعف اقتصاد است 

و نه قوت تحریم.

یادداشت

دنیا و دین در کنار هم قابل جمع هستند. باید خودشان را در 
خودسازی جامعه پردازی و تمدن سازی نشان بدهند. اگر ما 
خودسازی مان موجب اصالح دنیا نشود یعنی وارد مرحله دوم 
تلفیق دین و دنیا نشده ایم

عرصه هایی را تصــور کرد که تا حــاال در فضای 
معنوی و اخاقی کســی این توصیــه ها را نکرده 
اســت. اصا برخی از مراحل خودســازی بین ما 
باب نشده است. مثًا خودســازی در مرحله های 
مختلف معیشتی، خودســازی در مرحله کسب و 

کار، خودسازی در مرحله خرید و فروش و... . 
امتحان هــای ما امروز اینهاســت. وظایفی که در 
عرصه های جدید خودســازی مــی آید وظایف 

جدیدی است.

 ■
مرحلهدومجامعهپردازیچیست؟

ما در جامعــه نواقصــی داریم که بایــد آن ها را 
برطرف کنیم؛ فرهنگ ها، رسوم، مناسبات. خیلی 
بایــد در این ها تحول ایجاد کنیم نه اینکه اســیر 
برخی مناسبات شــویم که وضع جامعه را خراب 

کند و دین داری بعضی از ما را کاهش بدهد. 
در مرحله تمدن ســازی نظام اقتصاد اســامی را 
حاکم کنیم تا این وضع افتضــاح بانکداری تغییر 

پیدا کنــد. در مرحلــه دوم تمدن ســازی دولت 
را کوچک کنیم اصل ۴۴ قانون  اساســی را اجرا 
کنیــم. در مرحله دوم تمدن ســازی مشــارکت 
مردم در اقتصاد را افزایــش دهیم. در مرحله دوم 

تمدن سازی ساختارهای حقوقی را اصاح کنیم. 
پس بایــد این مرحلــه دوم را درک کنیم و از آن 
صحبت شــود و ببینیــم در عرصه خودســازی 
جامعه پردازی و تمدن ســازی چــه اتفاقاتی باید 

بیفتد.

خودسازیبایدموجباصالحدنیایمانبشود



نقش عاشورائیان در گام دوم انقالب نبوی
الگـــــوبــــــرداری از شـــــاخـــــص هــــــای معصـــــوم بـــــرای حــــرکـــــت در مسیــــــر گــــــــــــام دوم انقـــــالب 

گام اول انقــاب پیامبــر  کنیــم،  گام اساســی تقســیم بنــدی  کــرم)ص( را بخواهیــم در چنــد  گــر انقــاب پیامبــر ا ا
کــه چهــل ســال بــه طــول انجامیــده اســت،  کــرم)ص( از لحظــه هجــرت از مکــه بــه مدینــه مــی باشــد، ایــن گام اول  ا
ســختی هــا و البتــه انحرافــات بســیاری را بــه همــراه داشــته اســت ولــی بــا همــه ایــن هــا، چــون خلفــای راشــدین 
کردنــد، تــا اتمــام خافــت امیرالمومنیــن علــی علیــه الســام و تــا اتمــام خافــت چنــد ماهــه  ظواهــر را حفــظ مــی 
امــام مجتبــی علیــه الســام، ایــن مســیر بــه راه خــود ادامــه مــی داد ولکــن از آغــاز خافــت معاویــه در ســال ۴۱ 

کــرد و حکومــت بــه دســت خانــدان بــی  هجــری شمســی رســما ســبک حکومــت اســامی انحــراف اساســی پیــدا 
گام دوم  کــه شــجره ملعــون در قــرآن نامیــده مــی شــوند. لــذا از ســال ۴۱ هجــری بــه بعــد را مــی تــوان  امیــه ای افتــاد 
کــه هیــچ ظاهــری از  کــه اوج مقابلــه بــا انحــراف آن در زمــان یزیــدی مــی باشــد  کــرم)ص( دانســت  انقــاب پیامبــر ا
کــه بــه یــاری او  کنــد و حضــرت سیدالشــهدا علیــه الســام بــاز هــم بــا همراهــی جوانانــی  اســام را رعایــت نمــی 

گفتنــد، دیــن خــدا را از انحــراف قطعــی و حتمــی نجــات مــی دهــد. شــتافتند و نــدای او را لبیــک 

توصیف یاران سیدالشهدا از زبان امام

4 روایت کم نظیر از وفاداری در رکاب والیت

امام برای شهدای کربال شهادت می دهند که

ابوبكر بن حسنجعفر بن امیرالمؤمنینعباس بن امیرالمؤمنینعبداهلل بن امیرالمؤمنین
کنندۀ با    آزمایش 

کربا    منادی والیت آل رسول در میدان 
   آنکه از پس و پیش ضربه ها خورد و 

زخم ها دید

که  خداوند آنچه را 
پوشیده و پنهان بود 

برای شما آشکار ساخت 

زهیر بن قین بجلیسعد بن عبداهلل حنفی

همواری و آسانی 
را بــــرای شمــــــــا 

کرد آماده 

بخشـــــش 
فـــــراوانی را نصیب 

کرد شما 

شما نسبت به 
حـــق سســــت 

نبودید 

شما در رفتن به 
سوی حق بر ما 

گرفتید پیشی 

  با جان خویش برادرش را یاری می کرد
  به خاطر او از خود می گذشت

کرد  که خود تشنه بود تاش    با وجودی 
که داشت به حسین برساند آبی را 

   شکیبا و نگهبان نفس خویش
  غریبی دور افتاده از وطن

که در میدان نبرد بسیاری بر او  کسی    
تاختند تا مغلوبش ساختند

کننده   یاری 
کشنده به  که با تیر    تیر خورده ای 

شهادت رسید

و  می شــوم  كشــته  كــه  بدانــم  گــر  ا ســوگند  خــدا  بــه 
زنــده  زنــده  را  زنــده می شــوم، ســپس بدنــم  دوبــاره 
می ســوزانند و ایــن جریــان هفتــاد بــار بــا مــن تكــرار 
ــا آنكــه در  ــو جــدا نخواهــم شــد ت ــاز هــم از ت ــردد ب می گ
پیشــگاه تــو بجنگــم و جــان بســپارم. چــرا چنیــن نكنــم 
كشــته شــدن  كــه ایــن تنهــا یــك بــار مــردن یــا  در حالــی 
كــه تــا ابــد  كرامــت و عزتــی  اســت و بعــد رســیدن بــه 

پایــان نخواهــد داشــت.  آیــا خــود را نجــات دهــم؟

چنیــن  هرگــز  ســوگند  خــدا  بــه  نــه، 
اتفاقــی نخواهــد افتــاد، آیــا فرزنــد رســول 
ــلم را، در  ــه وس ــه وآل ــی اهلل علی ــدا صل خ
دســت دشــمنان اســیر شــده رهــا ســازم 
و خــود را نجــات دهــم؟ خداونــد چنیــن 
روزی را در زندگــی بــه مــن نشــان ندهــد. 
گــر تــو را  بدنــم خــوراك درنــدگان بــاد، ا

رهــا ســازم
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وقتی امام حسین علیه السالم به یاران اجازۀ بازگشت دادند برخی از یاران خطاب به امام اینگونه گفتند:



نقش عاشورائیان در گام دوم انقالب نبوی
الگـــــوبــــــرداری از شـــــاخـــــص هــــــای معصـــــوم بـــــرای حــــرکـــــت در مسیــــــر گــــــــــــام دوم انقـــــالب 
کــرد و حکومــت بــه دســت خانــدان بــی  هجــری شمســی رســما ســبک حکومــت اســامی انحــراف اساســی پیــدا 
گام دوم  کــه شــجره ملعــون در قــرآن نامیــده مــی شــوند. لــذا از ســال ۴۱ هجــری بــه بعــد را مــی تــوان  امیــه ای افتــاد 
کــه هیــچ ظاهــری از  کــه اوج مقابلــه بــا انحــراف آن در زمــان یزیــدی مــی باشــد  کــرم)ص( دانســت  انقــاب پیامبــر ا
کــه بــه یــاری او  کنــد و حضــرت سیدالشــهدا علیــه الســام بــاز هــم بــا همراهــی جوانانــی  اســام را رعایــت نمــی 

گفتنــد، دیــن خــدا را از انحــراف قطعــی و حتمــی نجــات مــی دهــد. شــتافتند و نــدای او را لبیــک 

توصیف یاران سیدالشهدا از زبان امام

زیارت الشهداء

4 روایت کم نظیر از وفاداری در رکاب والیت

دعاهای حضرت در حق شهدای کربال

عون بن عبداهلل بن جعفر طیار محمد بن عبداهلل بن جعفر طیارقاسم بن حسن بن علیمسلم بن عوسجه اسدی

مسلم بن عوسجهبشر بن عمر حضرمی

خداوند مرا در 
قیامت همراه 
شما قرار دهد

در جایگاه شما 
مرا نیز مکانی 

کند عطا 

سام و رحمت 
و برکات خداوند 

شامل شما باد

خداوند شما را در 
جایگاه نیکان قرار 

دهد

خداوند ما را در 
میان شما شهیدان 

کند محشور 

که جانش را در راه  کسی هستی    اولین 
کرد خدا عرضه 

  نخستین شهید از شهیدان راه خدایی، 
که پیمان خویش را به انجام رسانید

  آنکه فرق سرش شکافته شد 
گرفته شد   فریاد و توانش از او 

  هنگامی که عمویش را صدا زد، حسین 
همچون پرنده ای تیزپرواز  حاضر شد 

  شهیدی به جای پدرش 
ــدش  ــرادر شهیـــــ ــرای بـــــــ ــدی بـــــ   هماننـــــ
کـــــــــــه بـــــــا پیکــــــــر خویــــــــش از او نگهـــــــداری 

می کـــــــرد

  هم پیمان ایمان و متعهد به آن
  پیکارگر با هماوردان

کننده به خاطر رحمان   نصیحت 
کنندۀ سورۀ حمد و قرآن   تاوت 

بــدن مــن زنــده زنــده، خــوراك درنــدگان 
گــر تــو را رهــا ســازم و بــروم  وحشــی بــاد، ا
رفتــن( مركبــی بخواهــم  )بــرای  تــو  از  و 
گذاشــته،  تنهــا  یــاران  كمــی  بــا  را  تــو  و 
هرگــز  بازگــردم،  خاطــر  آســوده  خــود  و 
خواهــم  آنقــدر  شــد.  نخواهــد  چنیــن 
ــان  ــینۀ آن ــود را در س ــزۀ خ ــا نی ــد ت جنگی

بشــكنم

كــه حــق تــو را  آیــا مــا تــرا تنهــا بگذاریــم!؟ آنــگاه در ایــن بــاره 
بجــای نیــاورده ایــم چــه عــذری در پیشــگاه خــدا بیاوریــم، 
گذاشــت. آنقــدر  نــه، بــه خــدا ســوگند تــرا تنهــا نخواهیــم 
بــا آنــان خواهــم جنگیــد تــا نیــزۀ خــود را در ســینۀ آنــان 
كــه قبضــۀ شمشــیر در دســت  بشــكنم و تــا بــدان هنــگام 
گــر دیگــر اســلحه ای در  مــن اســت بــر آنــان خواهــم تاخــت و ا
دســتم باقــی نمانــد، بــا ســنگ خواهــم جنگیــد و هرگــز از تــو 
جــدا نخواهــم شــد تــا آنكــه همــراه تــو )بجنگــم تــا( بمیــرم.
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کـــه  اســـت  زیارتنامه هایـــی  از  غیرمشـــهور،  ناحیـــه  زیـــارت  یـــا  الشـــهدا  زیـــارت 
کـــرده  کتـــاب اقبـــال االعمـــال، ضمـــن اعمـــال روز عاشـــورا روایـــت  ســـید بن طاووس در 
کرباســـت. در ایـــن زیـــارت پـــس از ســـام  اســـت. ایـــن زیـــارت مشـــتمل بـــر نـــام شـــهیدان 
کربـــا بـــا ذکـــر نـــام آنـــان درود فرســـتاده شـــده  بـــر امـــام حســـین)ع(، بـــر تک  تـــک شـــهدای 
کـــردن نام شـــان لعـــن می شـــوند. در اینکـــه ایـــن زیـــارت از  و قاتان شـــان بـــا مشـــخص 
لســـان معصـــوم علیـــه الســـام بیـــان شـــده اســـت در بیـــن علمـــا تردیـــدی نیســـت امـــا در 

اینکـــه ایـــن زیـــارت از ناحیـــه امـــام دوازدهـــم باشـــد تردیدهایـــی وجـــود دارد.

وقتی امام حسین علیه السالم به یاران اجازۀ بازگشت دادند برخی از یاران خطاب به امام اینگونه گفتند:
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ضمـیمه هفتگی  روزنامه قدس یکشنبه 17 شهریور 1398ویژه جوانان و بیانیه گام دوم انقالب

 ■
هیئتآمادگاهاست

ــه از  ــی ک ــه مفهوم ــن اســت ک ــی ای ــراز شــیعی و انقاب ــت در ت ــک هیئ ــن گام در شــناخت ی اولی
هیئــت داریــم را بازشناســی کنیــم تــا متناســب بــا آن، معیارهــای ارزیابــی یــک هیئــت را بدســت 

بیاوریــم. 
تعریــف مــا از هیئــت، جایــی اســت کــه محقق کننــده ذکــر اهــل بیــت اســت کــه در هــر موســمی 
از موســم های مرتبــط بــا اهــل بیــت، بایــد در هیئــت یــاد اهــل بیــت احیــا شــود. اگــر یــاد آن هــا 
در مــا احیــا شــود آن گاه بعــد از نظــر و نگــرش در عمــل مــا هــم یــاد آنهــا احیــا می شــود و  همــه 
ســاحت های وجــود  مــا را در بــر می گیــرد. هیئــت تــراز شــیعی و انقــاب اســامی؛  قــرار اســت در 
هــر موســمی مــا را بــه آن مســیری کــه اهــل بیــت علیهم الســام طراحــی کــرده انــد، نزدیــک کنــد.

اگــر مــا هیئــت را ذکــر اهــل بیــت دیدیــم و اهــل بیــت را یــک خــط تاریخــی دیدیــم، هــر هیئــت، 
ــه در آن  ــی ک ــه و گروه ــود و جامع ــبت خ ــد نس ــی، بای ــه مکان ــر نقط ــی و در ه ــر دوره زمان در ه
هیئــت حضــور دارنــد را بــا خــط اهــل بیــت بــه تعبیــری بــا اهــداف تمدنــی اهــل بیــت، پیــدا کنــد 

ــد.  ــزی و عمــل کن ــا آن برنامه ری و متناســب ب
ــرای مــا در یــک دوره   یعنــی مــا هیئــت را یــک پایــگاه و آمادگاهــی می بینیــم کــه قــرار اســت ب

موضوع  با  محرم  ماه  شروع  مناسبت  به  یامین پور  وحید  اجرای  با  انقالب  میدان  برنامه 
شاخص های هیئت انقالبی روی آنتن شبکه سه سیما رفت. مهمان این قسمت از برنامه 

میثم مطیعی مداح جوان  اهل بیت بود. با هم گزیده ای از این گفت و گو را می خوانیم.

ــکافانه و  ــق و موش ــی، دقی ــد موذن ــالم امی ــا: حجت االس ــی نی ــه رضوان صدیق
البتــه مســتدل حــرف می زند.جوانــی از خطــه خراســان اســت کــه در حــوزه 
ــا  ــم ت ــادی کردی ــرار زی ــا او اص ــوی ب ــرای گفت وگ ــد. ب ــل می کن ــم تحصی ق

باالخــره پذیرفــت.
طلبــه جــوان امــا بســیار پرشــور و هیجــان حــرف مــی زد و حرف هــای تــازه ای 

بــرای گفتــن داشــت کــه در ادامــه می خوانیــد.

هیئت تراز شیعی و انقالب اسالمی؛  قرار است در هر موسمی ما 
را به مسیری که اهل بیت علیهم السالم طراحی کرده اند، نزدیک 
کند

حجت االسالم امید موذنی در گفت وگو با نقطه سرخط:

هیئتخنثینداریم
هیئتیاخادمبهسیدالشهداستیاخائن

دکتر میثم مطیعی: 

هیئتسکوالر،امامحسینرا
محصوردر1400سالقبلمیکند

مثــا ۱۰ روزه یــا ۵ روزه، زمینه بازشناســی 
و تمریــن فراهم کنــد تــا بدانیــم در کجــای 
ــب  ــتاده ایم و متناس ــد ایس ــخ بلن ــن تاری ای
بــا ایــن تاریــخ بلنــد چــه وظیفــه ای داریــم. 
ــد نســبتش  ــگاه، هــر هیئــت بای ــن ن ــا ای ب
ــک  ــه ی ــه وظیف ــزی ک ــه آن چی ــا هم را ب
ــد  انســان رســالتمند قلمــداد می شــود بیاب
و متناســب بــا کســانی کــه در هیئــت 
حاضــر می شــوند، وظیفــه و رســالت خــود 

را انجــام دهــد.

 ■
چگونهبااشکریختن

ارتباطماباسیدالشهداتماممیشود؟
اگــر مــا فقــط بــه ایــن دلیــل بــرای 
ــی  ــه خیل ــم ک ــه می کنی ــهدا گری سیدالش
فجیــع کشــته شــد، بــا ایــن اشــک ریختــن 
ارتبــاط مــا و امــام حســین تمــام می شــود. 
چــون مرثیــه ای بــود کــه بــر آن گریســتیم. 
امــا اگــر بخواهیــم نــگاه مــا متفاوت باشــد و  
امــام حســین را رهبــری ببینیــم کــه همین 
االن فعــل و تاریــخ و جامعــه مــا را مدیریــت 
ــت  ــد در هیئ ــن بای ــد، ای ــری می کن و رهب
ــد  ــت بای ــی در هیئ ــد. یعن ــود بیای ــه وج ب
ــا هــدف سیدالشــهدا  نســبت خودمــان را ب
در طــول تاریــخ مشــخص کنیــم. ایــن کار 

هیئــت اســت. 

■
انقالباسالمینقطهآغازظهور

ــت و انقــاب  ــبت هیئ ــن نس ــرای تبیی ب
ــما را در  ــت ش ــت دس ــر اس ــامی بهت اس
دســت نابغــه بی نظیــر جهــان تشــیع، 
شــهید بزرگــوار عامــه صــدر بگــذارم. 

ــدر را  ــیدمحمدباقر ص ــت اهلل س ــوم آی مرح
ــاند. او شــخصیتی  ــه شــهادت رس صــدام ب
دارد  کــه همیــن امــروز در جاهــای مختلف 
دنیــا، زمانــی کــه قــرار اســت در حوزه هــای 
ــرار  ــی ق ــود و وقت ــانی کاری ش ــوم انس عل
ــد،  ــی برون ــک اندیشــه دین اســت ســراغ ی
شــهید صــدر یکــی از انتخــاب هــای اصلــی 
ــرا  ــیعی و  ف ــرا ش ــخصیتی ف ــت و او ش اس

ــت. ــامی اس اس
 ایشــان کــه ایرانــی هــم نبــوده و  از لحــاظ 
علمــی هــم شــاگرد امــام نبــوده کــه تحــت 
تاثیــر امــام حرفــی بزنــد.  برخــورد ایشــان 
ــن  ــا انقــاب اســامی بعــد از پیــروزی ای ب
ــرایط  ــراق ش ــرایط ع ــه ش ــا اینک ــود، ب ب
ســختی بــود و ایشــان بــه خاطــر حمایت از 
انقــاب در خطــر بــود، امــا بــه رســم حــوزه 
ــود را در  ــه روز درس خ ــراق، س ــه ع علمی
ــادی  ــای ش ــه معن ــرد، ب ــل ک ــوزه تعطی ح
ــر،  ــت و در منب ــر رف ــروزی. منب ــن پی از ای
تعبیــرش در مــورد انقــاب اســامی ایــران 
ــا  ــای انبی ــان ه ــروز آرم ــه ام ــن بودک ای
ــروز خــون حســین بن علی  ــق شــد. ام محق

بــه ثمــر نشســت. 
بعــد  ایــن را توضیــح داد کــه چــرا حرکــت 
ــی دارد.  ــن جایگاه ــامی چنی ــاب اس انق
و  از روی جهــل  او کســی نیســت کــه 
احساســات و عواطــف لحظــه ای ایــن حرف 
را زده باشــد. کســی اســت کــه در خفقــان 
بعــث، ســال هــای ســال کارهــای پژوهشــی 
کــرده و کتــاب هــای مفصلــی در مباحــث 
مختلــف علــوم انســانی نوشــته اســت. 
یعنــی بــه لحــاظ علمــی کســی نمی توانــد 
ــد.  ــت علمــی او خدشــه وارد کن ــه وضعی ب
انبیــا و ائمــه تــاش  او معتقــد اســت 

 ■
مداحیبرای

منابزار
انتقالمحتواو

تبلیغاست
ــه  ــابقه و تاریخچ ــورد س در م
ــت  ــان، صحب ــا واثرگذاری ش هیئت ه
زیــاد اســت. من نگاهــی دارم کــه منحصر 
بــه مــن نیســت. پرچــم دار ایــن جریــان نیز 
ــام معظــم رهبــری و حضــرت  شــخص مق
امــام راحــل اســت. ســخنان امــام دربــاره 

سیدالشــهدا و هیئــات و همچنیــن ســخنان 
ــا  ــاله ب ــه س ــه هم ــداری ک ــری در دی رهب
ــی  ــه راه ــد نقش ــرح می کنن ــان مط مداح

ــم. ــا خــود را ســرباز مــی دانی اســت و م
بــه  تربیتــی  ماموریتــی  رویکــرد  بنــده 
ــز  ــا نی ــی از هیئت ه ــه خیل مداحــی دارم ک
ــام  ــم در تم ــعی می کنی ــته و س آن را داش
کارهــای خــود ایــن رویکــرد را رعایــت 
ــم در  ــاش کردی ــیر، ت ــن مس ــم. در ای کنی
ــادی،  ــائل اعتق ــی، مس ــبک زندگ ــوزه س ح
ــائل  ــن مس ــی و همچنی ــات اجتماع موضوع

ــی واکنــش نشــان  ــا بین الملل ــی ی روز داخل
ــر  ــاوه ب ــم. ع ــد کنی ــوا تولی ــم و محت بدهی
ایــن بایــد بگویــم مداحــی بــرای مــن 
ــوا  ــال محت ــرای انتق ــزار ب ــک وســیله و اب ی
ــه  ــد ب ــه نظــرم مــداح بای و تبلیــغ اســت. ب
معنــای واقعــی مبلــغ دیــن باشــد ،صــدای 
خــوب داشــتن و خــوب خوانــدن یــک 

ــت. ــرا اس ــش ماج بخ
ــاب  ــام ن ــی اس ــر مبان ــی ب ــی مبتن مداح
ــن مداحــی  ــدی درســت اســت. در ای محم
واکنــش نشــان دادن بــه مســائل روز و 
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اگر ما فقط به این دلیل برای سیدالشهدا گریه می کنیم که خیلی 
فجیع کشته شد، با این اشک ریختن ارتباط ما و امام حسین 
تمام می شود

آتــــــــــش به اختــــــــیار

ــد در  ــدا و توحی ــم خ ــه حک ــد ک کرده ان
سراســر زمیــن پیــاده شــود و انقــاب 
ــدا  ــم خ ــه پیاده شــدن حک ــامی مقدم اس

ــت. ــن اس ــر زمی در سراس
ــی  ــه جمع ــاز ب ــور، نی ــق ظه ــرای تحق ب
اســت کــه خــود و جامعــه خــود را تربیــت 
ــام  ــور ام ــور و حض ــه ظه ــا زمین ــد ت کنن
ــن  ــد ای ــاز نباش ــود و نی ــم ش ــب فراه غای
ــا معجــزه و غیبیــات حفــظ  امــام غایــب ب
شــود، خــود مــردم بتواننــد یــار او باشــند 
ــق  ــه طری ــد و او ب ــور او را انجــام دهن و ام
عــادی بتوانــد جامعــه اســامی را مدیریــت 
کنــد. بــرای ایــن امــر، بایــد جمــع و 
ــد  ــه دســت بگیرن جامعــه ای حکومــت را ب
ــق  ــامی را محق ــت اس ــد تربی ــه بتوانن ک
ــدر  ــهید ص ــدی... ش ــل بع ــد و مراح کنن

ــد. ــح می ده ــا  توضی ــل در آنج مفص
انقــاب اســامی چیســت؟ بــه نظــرم 
انقــاب اســامی نقطــه آغــاز ظهــور و 
به مثابــه یــک مرحلــه بلنــد در تاریــخ 
ــش و  ــه پی ــخ را ب ــه تاری ــت ک ــام اس اس
ــت؛  ــرده اس ــیم ک ــودش تقس ــس از خ پ
دوره ای کــه گام هــای بشــر بــه ســمت 

اســت،  می رفتــه  پیــش  بی خدایــی 
ــا انقــاب اســامی، گام هــای  ــا ب ام

بشــر از مســیر بی خدایــی بــه 
ســمت خــدا و توجــه بــه خــدا 

بازگشــته اســت. اگــر انقــاب 
مرحلــه  ایــن  به مثابــه  را 

انقــاب  اگــر  دیدیــم، 
راگام بعــدی گام هــای 

اهــل بیــت دیدیــم، 
اگــر انقــاب را نقطــه 
صفــر ظهــور و آغــاز 
حرکــت به ســمت 

ــت  ــرا اس ــی از ماج ــش مهم ــی بخ بین الملل
امــا همــه اش ایــن نیســت. نگاه مــان مداحــی 
ــرد  ــه رویک ــاب اســت ک ــر اســام ن ــی ب مبتن
ــه مســائل  آن ماموریتــی و تربیتــی اســت و ب
ــادی  ــی و اقتص ــی، اخاق ــی، اجتماع خانوادگ
رزق  بــه  راجــع  مثــال  بــرای  می پــردازد. 
حــال، عفــاف، نوجوانــان، نــگاه پــاک و غیــره 
ــی  ــه مضامین ــا از جمل ــم و این ه کار کرده ای

ــم. ــود وارد نموده ای ــعر خ ــه در ش ــت ک اس

 ■
ماامامحسینیرامیشناسیم

کهبرایامروزماپیامدارد
راجــع بــه بــکاء بــر امــام حســین علیه الســام، 
روایــات زیــادی وجــود دارد کــه بــه ایــن کار 
تشــویق می کنــد امــا آیــا فقــط گریــه اســت؟ 
ــا حرکــت  ــه آی ــن جــا اســت ک ــا ای حــرف م
امــام حســین سیاســی بــود یــا نبــود؟ حرکــت 
ــود؟  ــا نب ــود ی ــم ب ــه ظل ــین علی ــام حس ام
ــام  ــا ام ــن میــان چیســت؟ م ــا در ای نقــش م
حســینی را می شناســیم کــه بــرای امــروز مــا 

پیــام دارد.
ــم کاری  ــود ک ــه نمی ش ــام گفت ــن پی ــر ای اگ
ــه  ــه ب ــینی ک ــام حس ــت. ام ــن اس ــال م امث
ــط  ــود و فق ــور ش ــش محص ــال پی ۱۴۰۰ س
بــرای او عــزاداری کنیــم و الغیــر چگونــه 
اســت؟ بنابرایــن اگــر مــا بــه مضامین سیاســی 

روز در داخــل و بین الملــل ورود پیــدا کردیــم 
ــم. ــاد داری ــدان اعتق ــه ب ــن اســت ک ــرای ای ب

 ■
هیئتسکوالرکبریتبیخطراست

هیئــت ســکوالر دقیقــاً کبریــت بی خطــر اســت 
و هیــچ کســی هــم بــا آن مشــکل نــدارد و بــه 
نوعــی محــدود کــردن امــام حســین بــه ۱۴۰۰ 
ــش و  ــه جنب ــه هیچ گون ــت ک ــش اس ــال پی س
ــه  ــچ مســئله ای ب ــرای هی ــی ب حرکــت و انقاب
همــراه نــدارد. مــا را بــه اعمــاق قرن هــا می بــرد 
ــام حســینی را نشــان می دهــد کــه هیــچ  و ام
ــی  ــن موضــوع در حال ــدارد. ای ــا ن ــه م ربطــی ب
اســت کــه اگــر هیئــت ســکوالر نباشــد، راجــع 
بــه انقــاب اســامی، زکزاکــی مظلــوم، انقــاب 
ــر  ــع دارد. اگ ــره موض ــه 88 و غی ــن، فتن بحری
ــدا  ــیع ج ــورا را از تش ــه ای عاش ــه حماس جنب
کنیــد و بــه ۱۴۰۰ ســال قبــل برویــم کــه هیــچ 
ــس  ــچ ک ــد، هی ــی نمی زن ــه کس ــه ای ب ضرب
ــا  ــی صداه ــدارد. وقت ــا آن ن ــکلی ب ــچ مش هی
ــا  ــه هیئت ه ــد ک ــود نشــان می ده ــاد می ش زی
ــد.  ــف خــود عمــل می کنن ــه بخشــی از وظای ب
معتقــدم اگــر هیئت هــای مذهبــی در ایــن 
پیــچ مهــم تاریخــی، وظیفــه خــود را بشناســند، 

ــم داشــت.  ــده روشــنی در پیــش خواهی آین
ــد هیئــت   وقتــی رهبــری می گوینــد کــه نبای
ــی  ــی تاش های ــیم یعن ــته باش ــکوالر داش س

اســت کــه امــام حســینی وجــود داشــته باشــد 
ــل نباشــیم و  ــرای آن قائ ــی ب کــه هیــچ حرکت

ــه کنیــم. ــرای او گری فقــط ب

 ■
سرمایهگذاریرویخانواده
ازوظایفگامدومماست

ــواده اســت  ــی مــا روی خان ســرمایه گذاری کنون
و بــه مرتبــط کــردن اشــعار بــا موضــوع خانــواده 
ــری اســت  ــت موث ــا فعالی ــم. این ه ــر می کنی فک

کــه در گام دوم انقــاب، وظیفــه ماســت. 
همــه مــا در فراینــد فرهنگــی انقــاب، بــه ماننــد 
ــن  ــازل هســتیم. وظیفــه مــن ای قطعــات یــک پ
ــا قشــر دانشــگاهی ســروکار داشــته  اســت کــه ب
باشــم و البتــه دیگــران نیــز بایــد جایگاهــی 
بازاری هــا،  طلبه هــا،  مثــًا  باشــند.  داشــته 
ــی  ــه هیئت ــاید ب ــره ش ــان و غی ــدارها، جوان پاس
ــرض ادب  ــین ع ــام حس ــه ام ــده در آن ب ــه بن ک
می کنــم نیاینــد؛ امــا بــه هیئــت دیگــر می رونــد. 

 ■
بایدبدانمولیمن

درچهمسیریریلگذاریکردهاست
ــر  ــم ه ــد بگوی ــدن بای ــه ش ــه برهن ــع ب راج
زمــان کــه خدمــت آقــا می رســم، یــک 
ــی  ــد مطالب ــه ۹۹ درص ــم دارم ک ــذ و قل کاغ
ــه گــوش جامعــه نرســیده و  کــه می پرســم ب

دلیــل هــم داشــته ام. برایــم مهــم اســت کــه 
بدانــم ولــی مــن در چــه مســیری ریل گــذاری 
ــواالتی  ــی از س ــروم. یک ــال او ب ــرده و دنب ک
کــه از ایشــان پرســیدم ایــن بــود کــه گفتــم 
اعضــای هیئــت مــا هیــچ وقــت برهنــه 
نمی شــوند؛ مــی خواهــم نظــر صریــح شــما را 
راجــع بــه آن بدانــم. احساســم ایــن اســت کــه 
شــما قلبــا نســبت بــه ایــن موضــوع مخالفــت 
داریــد. ایشــان در جــواب گفتنــد کــه نــه تنهــا 
ــه  ــرراً ب ــانا و مک ــه لس ــکل دارم بلک ــا مش قلب
آقایــان مــداح گفتــه ام. از ایشــان پرســیدم کــه 
آیــا اجــازه دارم ایــن را نقــل کنــم؟ فرمودنــد 
بلــه. البتــه مــن ایــن مســاله را نقــل نکــردم و 
تنهــا در یــک جلســه خصوصــی بیانــش کردم.  
دلیــل اینکــه ایــن ماجــرا را بیــان نکــردم ایــن 
کار  می خواســت،  مقدمه چینــی  کــه  بــود 

ــت. ــردن می خواس ــه ک ــی و توجی فرهنگ

 ■
مداحسلبریتینیست

ــدارد.  ــود ن ــان وج ــن مداح ــی بی ــچ رقابت هی
ــت  ــه فوتبالیس ــتیم، ن ــلبریتی هس ــه س ــا ن م
ــا  ــره. پشــت ســر م ــه بازیگــر و غی هســتیم ن
یــک حقیقــت بــزرگ بــه نــام اهل بیــت 
بــا آن  وجــود دارد و همــه مــردم مــا را 
کــه  اســت  همیــن  بــرای  می شناســند. 

نمی شــود.  تحمــل  خطاهــا 

ظهــور دیدیــم، اگــر چنیــن نگاهــی نســبت 
ــای  ــگاه هیئت ه ــتیم، آن ــاب داش ــه انق ب
ــند.  ــاب باش ــدا از انق ــد ج ــا نمی توانن م
بگیــرد  تصمیــم  هیئتــی  اینکــه  مگــر 
آگاهانــه یــا ناآگاهانــه، در مســیر اســتکبار 
ــم  ــی تصمی ــد. یعن ــدام کن ــوت اق و طاغ
بگیــرد ایــن َعلــم افراشــته تدیــن و تشــیع 
در طــول تاریــخ را زمیــن بزنــد و بــه ظاهــر 
ــه  ــی ک ــر َعلم های ــه  زی ــد ک ــی  باش هیئت
ــا  ــده، ب ــته ش ــهدا برافراش ــرای سیدالش ب

ــد. ــه کن ــخ مقابل ــد تاری ــدام بلن ــن اق ای
اگــر هیئت هــا بــه نقــش تاریخــی خــود توجــه نداشــته باشــند ســکوالرند. چــون هیئت هــا یــا  در 
خدمــت سیدالشــهدا)ع( هســتند، یــا خائــن بــه ایشــان؛ مــا هیئــت خنثــی نداریــم. اگــر فکــر کنیــم 
هیئــت ســکوالر یعنــی هیئــت خنثــی، چنیــن چیــزی وجــود نــدارد. اگــر هیئــت نقــش تاریخــی 
ــه حضــور دیــن  مســیر اهــل بیــت را نفهمــد و درک نکنــد کــه تحقــق آرمان هــای اهــل بیــت ب
ــد  ــد چــه نخواه ــت بشــر اســت، چــه بخواه ــن در مدیری ــن دی ــدرت یافت ــه و ق در عرصــه جامع
ــرار بگیــرد. یعنــی یــک  ــی ق ســکوالر اســت. مگــر اینکــه ناخواســته در مســیر هیئت هــای انقاب
مدیریــت عالــی بــدون آنکــه خــود هیئــت بدانــد، بــه آن جهــت انقابــی بدهــد؛ وگرنــه اگــر ندانــد و 
برنامه ریــزی و تدبیــر نکنــد، هیئتــی اســت کــه در بلندمــدت در واقــع دارد بــه خــط سیدالشــهدا 

ــد. ــه می زن ضرب
ــتند و  ــکلی نداش ــا مش ــی از هیئت ه ــا خیل ــا ب ــی، طاغوت ه ــه در دوره های ــم ک ــوش نکنی  فرام
ــه  ــت ک ــی هس ــای تاریخ ــی از نقل ه ــد. در بعض ــج می کردن ــی تروی ــد و حت می پذیرفتن
ــون آن  ــرا؟ چ ــد. چ ــج می کردن ــاهان تروی ــود ش ــنتی را خ ــای س ــی از هیئت ه بعض
هیئــت نــه تنهــا ضــرری بــرای طاغــوت نداشــت، بلکــه آن طاغــوت از آن هیئــت 
بــه عنــوان یــک ســوپاپ اطمینــان بــرای کنتــرل جریان هــای مذهبــی اســتفاده 
ــی  ــای بین الملل ــم در فض ــروز ه ــت ام ــن اس ــرد ممک ــن کارک ــرد. همی می ک
ــی  ــس مذهب ــای ح ــرای ارض ــی ب ــی هیئت های ــد. یعن ــته باش ــود داش وج
رشــد کننــد کــه در بلندمــدت و در الیه هــای عمیق تــر خــود، بــه تعمیــق 

ــد. ــک می کنن ــتکبار کم ــوت و اس طاغ
پــس مــا هیئــت خنثــی نداریــم. هیئــت یــا در خدمــت سیدالشهداســت، 
ــه  ــی ک ــه مشــخص می شــود؟ زمان ــن چگون ــه ایشــان. ای ــن ب ــا خائ ی
خــط اهــل بیــت و خــط سیدالشــهدا درســت فهمیــده شــود و هیئــت 
نســبت خــودش را بــا ایــن اقــدام سیدالشــهدا کــه در گســتره تاریــخ 

و جامعــه معنــادار می شــود، مشــخص کنــد.

هیئتنسبتخودشراباحرکتسیدالشهدامشخصکند
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ته مقاله
)خرده روایت هایی از 

پشت صحنه نقطه سرخط(

انقالبدرگامدوممنتشرشد

بــا  دوم«  گام  در  »انقــاب  کتــاب 
موضــوع شــرح و تبییــن بیانیــۀ گام 
برهــان  اندیشــکده  همــت  بــه   دوم 

منتشر شد.
این کتــاب که از مجموعه کتاب های اندیشــنامه 
تمدن اسامی است در ۳۹۱ صفحه و در ۴ فصل، 

به زیور طبع آراسته گردیده است.
»انقاب در چلۀ نخســت«، »بــرکات انقاب ۴۰ 
ساله«، »انقاب در گام دوم« و »توصیه هایی برای 
آینده« عناویــن فصل های چهارگانــه این کتاب 

هستند.

مجموعهاینفوگرافیکتولیدهنرمندانالبرز

با همت گرافیســت های اســتان البرز 
محتوای بیانیه گام دوم انقاب در قالب 
مجموعه اینفوگرافیــک تولید و جهت 
اســتفاده و ترویج ارائه گردید. با توجه به اهمیت 
این بیانیه و لزوم توجه هرچه بیشــتر به آن، ارائه 
آن در قالب محصوالت هنری می تواند در خوانش 
و فهم هرچــه بهتــر آن مؤثر باشــد. عاقمندان 
جهت دریافت فایل آثار می توانند از طریق آدرس 
http://uupload.ir/view/w9xf_ الکترونیکــی 

info-game_dovom.rar  اقــدام به دریافت این 
مجموعه نمایند.

»مبانیقرآنیبیانیهدومانقالب«
بهقلمحجتاالسالمقرائتی

این کتاب شــرحی قرآنی بر بیانیه گام 
دوم انقاب است.

مؤلف در مقدمه این کتاب می نویســد:   
بهترین پیام، بعد از ده ها ســال تجربه و مدیریت 
و حکومــت، بیانیــه اخیری اســت کــه در ۲۲ 
 بهمن ۹۷ از طرف ایشــان )رهبــر معظم انقاب(

صادر شده است.
این نامه که نتیجه عمری تجربه همــراه با تقوا و 
بصیرت اســت، ما را بر آن داشــت که گوشه ای از 

مبانی قرآنی و روایی آن را بیان کنیم.

تقبلاللهحاجآقا!
  علیرضا آقاجانی

داشتم نماز می خواندم. 
یــک لحظــه بــه ذهنــم خطور کــرد کــه این 
ویژه نامه هایــی کــه داریم بــرای گام دوم انقاب 
کار می کنیــم از آنجایی که حضــرت آقا روی این 
موضوع حساسیت خاصی دارند به احتمال زیاد، به 
دستشان می رسد و چون ایشان به ادبیات و رسانه 
اشراف کامل دارند، چقدر کار ما سخت و حساس 
خواهد بود و باید مواظب باشیم که آبروریزی نشود 
و اگر هــم کاری درخور انجام دهیم شــاید کمی 
دلشان شــاد شود. یک احســاس نگرانی همراه  با 

شعف در دلم ایجاد شد.
توی همین فکرها بــودم که یک دفعه تلنگری بهم 
خورد که: مگر حضرت حجت عجل اهلل فرجه ناظر 
ما نیستند و نامه اعمال ما هر هفته به دست ایشان 
نمی رســد؟! مگر آن حضرت خبره و انسان شناس 
نیستند که متوجه شــوند حتی کارهای به ظاهر 

خوب ما هم خوب نیست؟!
انگار که یک سطل آب ســرد روی سرم ریختند! 
که چرا اینقدر نســبت به امام حــی و حاضرمان 
بی تفاوت شده ام و هیچ حسی نسبت به حضورش 

ندارم!
در همین افکار بودم که سطل دوم آب از راه رسید.

یادم افتاد توی نماز هستم. با خودم گفتم: المذهب 
مثا تو درحال نماز هستی و داری با خدا صحبت 
می کنی؟! به هر چیزی فکر می کنی اال این که در 

محضر حق تعالی هستی!
نماز که تمام شد به خودم گفتم: تقبل اهلل حاج آقا!

مجموعه حرکت ها و عملکردهای ما باید مبتنی بر شــناختی 
دقیق و بینشی عمیق باشد. بینشی که تعریف ما را از  زندگی 
دنیا، جهان هســتی، مذهب، معاد، موفقیت و شکست، انسان، 
خدا، نعمت ها، ارزش ها، ســختی ها و... را جهــت بدهد. تا با 
تعریف و تلقی درستی که از این واژگان داریم بتوانیم راهمان 

را پیدا کنیم. 
در مسئله عاشورا و سبک زندگی عاشورایی، مهم این است که 
با تفکر به شناخت برسیم: شناخت اهداف قیام، جایگاه عاشورا 
در زندگی امروزما، یزید زمان، وظیفه های ما در پیشگاه امام، 
رازهای وفاداری، عوامل یارگیری، عوامل رشــد و شکوفایی و 
نهایتا شناخت مراحلی که انســان را به یار واقعی امام شدن و 

درجه جان فشانی درکنار امام می رساند.
برای درک پیام اصلی عاشــورا نیاز به شکل گیری یک هندسه 
فکری منظم داریم. ما وظیفه داریم ســطح جامعه، ساختار و 
بنیان فکری آن را تقویت کنیم، باید نظم فکری جوان تقویت 
شود و او هندســه فکری پیدا کند تا بتواند سوال های اساسی 
بپرسد و با سواالت به تفکر بهتر و بینشی قوی تر و  به تبع آن 

احساسی عمیق تر برسد. 
بنابراین باید هدف عاشورا را فهمید. اگر 
هدف عاشــورا مشخص شــود، وظیفه 
ما هم مشــخص می شود و الزم 
اســت برای اهداف  و گام های  
نفــرات  و  نیروهــا  بــزرگ 

بزرگ تری بسازیم.
زندگـــی  ســـبک  در 
عاشـــورایی، عاوه بر 
هندسه  داشـــتن 
منظـــم،  فکـــری 
منطـــق قـــوی،  
خت  شـــنا
 ، عمیـــق

بینش 

صحیح، انگیزه خالـــص و آرمانی بلند، باید توجه داشـــته 
باشـــیم که زنجیرهای اســـارت را هـــم باید پـــاره کرد. 
باید بارهای ســـنگینی را کـــه بر دوش مـــا و مانع حرکت 
ماســـت شناســـایی و ســـبک کرد. ما باید از اسارت های 
تا  باشـــیم و ســـبک بال حرکـــت کنیم  آزاد  خودمـــان 
بتوانیـــم در خیمه اباعبداهلل الحســـین علیه الســـام حضور 

باشیم. داشـــته 
در این راه، موانع زیادی هست: عشــق به زندگی مادی، عشق 
به قــدرت و شــهرت، ضعف هــای درونی و روحــی، ترس ها، 
منفعت طلبی ها ، بی هدفی ها، نداشتن همراهان مناسب و... این ها 
مسئله هایی اســت که حتی روحیه های بزرگ و آماده را درهم 
می شکند. ما باید مراقب باشیم... آزادی از اسارت ها و سبک بال 

شدن، بدون درک والیت و درک عاشورا امکان پذیر نیست.
درفرازی از زیارت عاشورا داریم:

» از خدایی که مرا به معرفت شــما و دوســتان شما گرامی 
داشت، و بیزاری از دشمنان شما را نصیب من کرد، می خواهم 

مرا در دنیا و آخرت با شما قرار دهد.«
پس شــرط معیت و همراهی امام، شناخت خدا، شناخت اولیا 

خدا و رزق برائت از دشمنان خداست.
پس امروز باید یزید زمانه را شناخت. باید مراقب بود اسام های 
قابی به مــا تحمیل نکنند. این که امــام و رهبری تاکید دارند 
به اســام ناب محمدی، به همین خاطر اســت؛ وگرنه اســام 
آمریکایی، شیعه انگلیسی و  اسام رفاه طلبی غلبه پیدا می کند. 
پس ما وظیفه داریم اسام اصیل را بشناسیم. اسام اصیل در 
سایه والیت شناخته می شود و استمرار این والیت در تبعیت 
اســت. امروز مظهر والیت پذیری این است که در امور اساسی 
اجتماعی، در امور بنیادی، امور شــکل گیری هندســه اصلی 
دینی، اعتقاد و تبعیت از والیت داشــته باشــیم. بدون درک 

والیت، درک عاشورا امکان پذیر نیست. 
بدون فهم انقاب اســامی، درک انقاب حسینی امکان پذیر 
نیســت و برعکس. بدون درک انقاب حســینی، انس با این 
انقاب  معنی ندارد. این ها در یک منظومه هســتند و ما باید 
ان شااهلل این طرح کلی و بنیاد فکری را آماده و ظرفیت روحی 

و روانی مان را برای حضور در رکاب امام تقویت کنیم.

یادداشت شفاهی استاد جلیل معماریانی درباره سبک زندگی عاشورایی 

برایگامهایبزرگ،بایدنیروهایبزرگساخت
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