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سخن سردبری
ــنا  ــت آش ــت جه ــی اس ــت رضوی،طرح ــرح معرف ط

شــدن بــا اصــول ومبانــی برتریــن دیــن و آییــن الهــی 

یعنــی اســام.

طرحــی کــه برگرفتــه از بعــد علمــی انیــس النفــوس  

امــام رضــا علیــه الســام اســت.

دوره معرفــت رضــوی همچــون نســیمی بهشــتی 

ــه در دانشــگاه هــای کشــور  پنداشــته مــی شــود  ک

ــت. ــه اس ــدن گرفت وزی

حال مــا بنــا بــر تاکیــدات موکــد مقام معظــم رهــری  

ــی در دانشــگاه  هــا در  ــا معرفــت افزای در رابطــه ب

ــا  ــا بن ــتیم، ت ــم هس ــرح مصم ــن ط ــومین  دوره ای س

ــه شــا  ــش«را ب ــه  »روی ــاله  نرشی ــر رســم هــر س ب

ــه  ــوار عرض ــان بزرگ ــش پژوه ــز و  دان ــتان عزی دوس

کنیــم.

نرشیــه ای کــه مــی توانــد در راســتای اعتــای مبانــی 

ــته  ــکاس نوش ــود و انع ــع س ــر واق ــه مث ــر ب طرح مثم

هــای شــا عزیــزان باشــد.

ــات  ــه از آی ــه ک ــن هانگون ــم و نوش ــک قل ــی ش ب

الهــی بــر مــی آیــد اثــری اســت بســیار مقــدس کــه 

ــت. ــرده اس ــاد ک ــوگند ی ــدان س ــال  ب ــد متع خداون

حــال ایــن لــوح و قلــم اســت کــه مــی توانــد اصیــل 

ــه  ــت نهادین ــی فکــری را در وجــود برشی ــن مبان تری

کند،بــرشی کــه رسشــت و فطــرت او گــواه حکمــت 

عــامل خلقــت اســت.

نــاب  اصــول  علمــدار  بعنــوان  اســامی  انقــاب 

ــن  ــه مخاطبی ــی ب ــق اله ــای حقای ــرای الق ــامی ب اس

جهانی،نیازمنــد ترویــج مبانــی و آرمانهــای خــود 

ــن اســاس  ــم اســت،بر همی ــوح و قل ــا واســطه ی ل ب

ــران و  ــامی ،متفک ــاب اس ــمنان انق ــه دش ــت ک اس

اندیشــمندان را هــدف حمــات خــود قــرار داده 

ــری را  ــهید مطه ــون ش ــهدایی چ ــون پاک ش ــد و خ ان

بــر زمیــن ریختنــد و امــروز نیــز بــه طــرق مختلــف 

محتوایــی  بــا  هایــی  دوره  تخریــب  در  ســعی 

هســتند. این چنینــی 

ــان  ــم های ــا بوســیله قل ــف اســت ت ــا تکلی ــس برم پ

ادامــه دهنــده راه ایــن بــزرگان و تبییــن کننــده 

اصــول و ارزش هــای الهــی ایــن نظــام مبتنــی بــر آرای 

ــاب اســامی باشــیم. ن

رضیو  معرفت  دوره 
حیایت ضرورت  یک 
نظری یب  فرصیت  و 

ــه  ــن در افتتاحی ــر جهان بی ــای دک ــاب آق ــات جن بیان

ــوی ــت رض ــومین دوره معرف س

افتتاحیــه ســومین دوره معرفــت رضــوی ، بــه واســطه 

ــا بــه  رشایــط حاکــم بــه دلیــل ویــروس منحــوس کرون

ــن  ــان بی ــر جه ــد ، دک ــزار گردی ــازی برگ ــورت مج ص

ضمــن تشــکر از مجریــان  دوره فرمودنــد؛ بــدون 

پایــه هــای معرفتــی ، بــدون مبانــی معرفتــی عمیــق و 

همچنیــن بــدون بصیــرت، انســان منــی توانــد در مســیر 

ــد . ــدم مبان ــت ق ــد و ارزش هــای الهــی ثاب توحی

وی در ادامــه بــا بهــره منــدی از مثالــی از نهــج الباغــه 

ــن داری  ــدم در دی ــات ق ــه ثب ــی ک ــزود : در صورت اف

وجــود نداشــته باشــد ، بــه واســطه شــبهه هــای ایجــاد 

شــده ، دچــار تزلــزل میشــویم .

ــی  ــام عل ــن ام ــات امیراملومنی ــه بیان ــتناد ب ــا اس وی ب

ــدای  ــه خ ــد ک ــن فرمودن ــرد؛ امیراملومنی ــه ک )ع( اضاف

متعــال قلــب هــا را بــه والیــت مــا امتحــان مــی کنــد ، 

و کســانی مــی تواننــد ظــرف والیــت باشــند ، کــه قلــب 

هایشــان آزمــوده شــده باشــد .

طبــق گفتــه هــای دکــر جهــان بیــن ،ایانــی ماندنــی 

ــر  ــد، در غی ــده باش ــه ش ــتقر و نهادین ــه مس ــت ک اس

ــن  ــو ،از بی ــط و ج ــده از رشای ــان برآم ــورت  ای اینص

ــی اســت. رفتن

ــل دوره معرفــت  ــی مث وی خاطرنشــان کــرد دوره های

رضــوی یــک رضورت حیاتــی و یــک فرصــت بــی نظیــر 

اســت کــه بــه صــورت جــدی بتــوان پایــه هــای ایانــی 

را محکــم منــود.

ــاره  ــه آن اش ــن ب ــان بی ــر جه ــه دک ــری ک ــه دیگ نکت

ــرای  ــه ای اســت کــه نظــام ب داشــتند ؛ موضــوع هزین

دوره هایــی ایــن چنیــن تقبــل میکنــد ، و بــا تعبیــری 

از آیــت الکرســی اضافــه کردنــد کــه جمهــوری اســامی 

در تــاش اســت ، تــا جامعــه را از ظلمــت بــه ســمت 

ــت  ــن فرص ــگاه چنی ــن ن ــا ای ــد ، و ب ــت کن ــور هدای ن

هایــی ایجــاد مــی شــود .

وی شــکر وجــود ایــن نعمــت را ، مبلــغ بودن دانســت، 

ــاز  ــان س ــود دارد جری ــران وج ــه از فراگی ــی ک و توقع

ــه  ــرا ک ــت ؛ چ ــگاه  اس ــد از  دوره در دانش ــودن بع ب

برتریــن شــکر ، شــکر عملــی اســت . 
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مهسا احمدی
واحد اراک

رفیق !!

اره با خودتم 

گوشتو بیار جلو 

باهات حرف دارم؛

ــد؟  ــرای محــرم عــزاداری می کنی ــا میگــن چــرا ب بعضی

یــه اتفــاق بــوده هــزار ســال پیــش افتــاده  چــه فایــده 

ای داره االن بشــینیم بــرای معصومــی کــه چنــد هــزار 

ســال پیــش باخانــواده شــهید شــده گریــه کنیــم؟

در جــواب اینــا بایــد بگیــم عاشــورا و محــرم ماهیتــش 

تنهــا عــزاداری نیســت

عاشورا کاس پرورش یاران مهدی است

ــوش  ــیاه پ ــرم س ــن ده روز اول مح ــر م ــق اگ اره رفی

میشــم و عــزاداری میکنــم بــه خاطــر اینکــه بگــم یــا 

صاحــب الزمــان غــم شــا غم منم هســت جد شــا از 
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خانوادمــم بــرام عزیــز تــره عــزاداری میکنیــم تــا 

بشــنویم از بــی معرفتــی هــای کوفــه و ماهــم کوفــی 

نشــیم؛

عــزاداری میکنیــم تــا یــک عاشــورای دیگــه رقــم 

ــم نزنی

یــه نفــر میگفــت: زیــارت عاشــورا کــه میخونــی بــه 

ــه هایــش  کــه میرســی کمــی مکــث کــن  لعنــت الل

ــت  ــد باب ــن کنن ــارا لع ــم م ــده ه ــردم آین ــادا م مب

ــم ــرده ای ــان ک ــام زمامن ــق ام ــه در ح ــی ک ظلم

ــم و  ــا خودســازی کنی ــوش میشــیم ت ــیاه پ ده روز س

ماهیــت نامــه هامــون بــرای امــام زمــان تهــش نشــه 

مهــدی کُشــی

اره رفیــق گریــه بــر حســین)ع( مــارو آمــاده میکنــه 

کــه بشــیم نســِل ظهــور.

کــه اونقــدر رو خودمــون کار کنیــم تــا اگــر آقــا گفــت 

هرکــس میخــواد بــره خــون گریــه کنیــم و مبونیم

محرم عرصه ی پروِش روحه رفیق 

حســین)ع(  بــرای  عــزاداری  از  شــهدا  از  خیلــی 

ــراِی بــی بــی زینــب و  ــه فدایــی شــدن  ب رســیدند ب

ــدی  ــا مه باب

ــو  ــت ت ــرم نوب ــن مح ــاید ای ــدی ش ــه دی ــدا رو چ خ

باشــه کــه بــا اشــکات ســند ظهــور و شــهادتت رو در 

ــی رکاب مهــدی فاطمــه امضــا کن

روضه امام حسین)ع( افرسدگی نیست

این روضه ها خوِد خوِد زندگیه

#اللهم_عجل_ولیک_الفرج 

به حق بی بی زینب)س(

نقش دانشجو در گام دوم انقالب
ــال  ــاه س ــن م ــاب در بهم ــه انق ــم و فرزان رهــر حکی

1397 و در چهلمیــن ســالگرد پیــروزی انقــاب اســامی  

بیانیــه گام دوم انقــاب را صــادر کردنــد، کــه در واقــع 

ــه دوم  ــرای مرحل ــک ســند راهــردی ب نقشــه راه  و ی

انقــاب مــی باشــد ؛ مخاطــب اصلــی ایــن بیانیــه  

نظــام  تحقــق  را محــور  آنــان  و  جوانــان هســتند 

پیرشفتــه ی اســامی و عاملــی جهــت هرچــه نزدیــک 

تــر شــدن بــه آرمــان انقــاب کــه »ایجــاد متــدن نویــن 

اســامی « اســت مــی داننــد، ایشــان در بیانیــه گام دوم 

بــه مســائل مختلفــی اشــاره  کــرده انــد و مســئولیت 

ــد؛  از  ــان محــول کــرده ان هــای ویــژه ای را بــه جوان

جملــه دانــش را آشــکار تریــن وســیله عــزت وقــدرت 

یــک کشــور دانســته انــد. از آنجایــی کــه هــر متدنــی 

بــدون داشــن اندیشــه و فکــر و دانــش  تحقــق منــی 

یابــد وحضــور جوانــان نخبــه و تحصیلکــرده و  پررنــگ 

شــدن آنــان در عرصــه ی تصمیــم گیری تضمیــن کننده 

ــده انقــاب اســامی اســت ؛ و تاکیدمقــام معظــم  آین

ــان در عرصــه هــای مخلــف  ــر حضــور جوان رهــری ب

کشــور و در ســال هــای آتــی دانشــجوی امــروز عهــده 

دار مســئولیت هــای کان در کشــور خواهــد بــود ، و 

ــکات و  ــل مش ــه و ح ــداف بیانی ــق اه ــه  تحق وظیف

رفــع معضــات هــم  بــر عهــده جوانــان کشــور اســت 

؛ بــه همیــن دلیــل دانشــگاه بــه عنــوان مرکــز اصلــی 

تولیــد علــم و اندیشــه و مهــد تربیــت نیــروی انســانی 

و وجــود ظرفیــت هــای علمــی و پژوهشــی دانشــگاه 

هــا و دانشــجو بــه عنــوان بدنــه اصلــی دانشــگاه ، بــا 

ــور  ــال کش ــر در قب ــئولیت بیش ــاس مس ــن  احس داش

ــظ  ــا حف ــی ب ــت علم ــه در پیرشف ــارکت فعاالن و مش

ــک  ــون  ی ــم همچ ــه عل ــه ب ــی  و توج ــع انقاب مواض

ــد  ــت و رش ــای پیرشف ــه ه ــح قل ــت فت ــاد در جه جه

جایــگاه کشــور در جهــان، نقــش موثــری ایفــا خواهــد 

ــان در  ــه ایش ــورد توج ــات م ــر موضوع ــرد ، از دیگ ک

بیانیــه؛ حفــظ اســتقال وآزادی و توجــه براقتصــاد 

ایــن  در  خردمندانــه  مدیریــت  کشــورو  مســتقل 

ــه حــل مشــکات در داخــل کشــور  ــه و اشــاره ب زمین

؛ بــه جهــت تحقــق ایــن اهــداف ایــن نکتــه بایــد در 

ــرد  ــرای پیش ــه ای ب ــه هرجامع ــود ک ــه ش ــر گرفت نظ

ــف  ــه وظای ــه ک ــور محرک ــک موت ــه ی اهــداف خــود ب

و مســئولیت هــای آن را بــرای حرکــت بــه ســمت 

ــه بخــش  ــان ک ــاز داردو جوان توســعه انجــام دهــد نی

ــد  ــی دهن ــان را دانشــجویان تشــکیل م اعظمــی از آن

ــد و مناســب  ــاش در ایجــاد راه حــل هــای  مفی ــا ت ب

اقتصــادی بــرای  کشــور و اهتــام بــه کارآفرینــی بــه 

ــان و همچنیــن شــناخت  ــع دانــش بنی ویــژه در صنای

منطقــی وصحیــح از ایــران قبــل انقــاب و شناســاندن 

آن بــه  نســل جدیــد ایــن مــرز بــوم ســبب دلدادگــی 

عقانــی ومنطقــی بیشــر جوانــان وکل جامعــه نســبت 

بــه نظــام اســامی خواهنــد شــد، چــرا کــه بازخوانــی 

تاریــخ ایــران قبــل از انقــاب جــز تصویــری شــکننده 

ــب و  ــه اجان ــدید ب ــتگی ش ــده و وابس ــوس کنن و مای

تــاراج رفــن ذخابــر ملــی  چیــزی بــه ارمغــان نخواهــد 

آورد. تشــکل هــای دانشــجویی بــا تشــکیل کار 

ــان در  ــتفاده از متخصص ــی و اس ــای تخصص ــروه ه گ

ــرح  ــائل  مط ــن مس ــن تبیی ــف ضم ــات مختل موضوع

در کشــور ، عــاوه بــر کســب قــدرت تحلیــل مســائل 

روز و شــناخت اهــداف و راهردهــای واقعــی دشــمن، 

بــا افزایــش بینــش سیاســی در جامــع و تبدیــل کــردن  

ــی،  ــه عموم ــان و مطالب ــک گفت ــه ی ــه گام دوم ب بیان

حرکــت رو بــه جلویــی بــه ســمت وضــع آن بــه محــور 

ــورت  ــور ص ــای کش ــری ه ــم گی ــا وتصمی ــت ه فعالی

ــا و  ــاس معیاره ــر اس ــامی ب ــدن اس ــد داد .مت خواهن

مبانــی اســامی بــه وجــود خواهــد آمــد؛  بــه همیــن 

ــه  ــب نفــس وخــود ســازی  ب ــه تذهی ــل  توجــه ب دلی

ــه  ــه و جامع ــر جامع ــر ب ــذاری بیش ــر گ ــور تاثی منظ

ــل  ــر قاب ــری غی ــازی  ام ــدن س ــت مت ــازی ودر نهای س

انــکار اســت و دانشــجوی تــراز انقــاب و تاثیــر گــذار 

ــت  ــم در تقوی ــه  ه ــت ک ــجویی اس ــور دانش ــر کش ب

مبانــی دینــی  خــود و جامعــه مــی کوشــد؛ و هــم در 

جهــت پیرشفــت و اعتــای کشــور در ابعــاد مختلــف 

ــه  ــته از جمل ــای گذش ــه ده ه ــد. تجرب ــی کن ــاش م ت

ــود در  ــاب موج ــد انق ــای ض ــک ه ــا گروه ــارزه ب مب

دانشــگاه هــا و تســخیر النــه جاسوســی و حضــور در 

ــت  ــر مثب ــان از تاثی ــدس نش ــاع مق ــال دف ــت س هش

ــاب  ــداف  انق ــرد اه ــت و پیش ــجویان در حای دانش

ــامی دارد. اس

فاطمه تیموری
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نقد نامه)نقد دوره معرفت رضیو(
کــش  زحمــت  مســئوالن  خدمــت  ســام  بــا 

روز  چنــد  ایــن  واقعــا  کــه  رضــوی  معرفــت 

خیلــی زحمــت کشــیدند و شــب و روز کار کردنــد تــا 

مشــکاتی کــه برنامــه غیــر حضــوری معرفــت رضــوی 

دارد رو حــل کننــد.

چنــد تــا انتقــاد داشــتم، یکــی اینکــه دیــدن ویدیــو هــا 

ــه هــا  ــوق برنام ــا رشکــت در ف و رشکــت در کاس و ی

ــا  ــم ویدیوه ــه حج ــت و اگ ــادی میخواس ــت زی اینرن

کــم بــود و الیــو در اینســتاگرام نبــود خیلــی بهــر 

ــم. ــم همــش بســته بگیری ــور نبودی میشــد و مجب

ــود و  ــه صــورت حضــوری نب دوم اینکــه چــون دوره ب

مــا کل وقتــان در اختیــار دوره نبــود، خیلی مشــکات 

ــه و  ــر کار خان ــا عــاوه ب ــادی برامــون داشــت، مث زی

ــدن  ــم، دی ــه کاس هــم میرفت ــن خــودم ک ــرون و م بی

ــود  ــرام ســخت ب ــی ب ویدیوهــا و نوشــن خاصــه خیل

چــون وقــت کمــی داشــتم تــا خاصــه هــارو بنویســم 

و بیــن دیــدن ویدیــو کاری بــرام پیــش میومــد و 

ــم، اگــه تعــداد  ــگاه کن ــودم از اول ن ــور ب ــاره مجب دوب

ــود، و  ــی بهــر میب ــود خیل ــه کمــر ب ویدیوهــای روزان

ــد رو  ــاب میمون ــه از کت ــی ک ــه مطالب میتونســتین بقی

ــرای مشــهد.  میزاشــتین ب

ــن  ــردم از ای ــذت ب ــا ل ــه واقع ــن ک ــر م در آخ

دوره، چــون مطالبــی رو خونــدم کــه تاحــاال 

ــودم، و  ــنیده ب ــه ش ــودم ن ــده ب ــه خون ــا ن ــچ کج هی

ــدا  ــازی پی ــورت مج ــه ص ــادی رو ب ــتای زی ــی دوس حت

کــردم، بــا اینکــه اونهــارو ندیــدم ولــی منتظــرم تــا ایــن 

ــم. ــهد ببین ــو مش ــتای عزیزم دوس

خیلــی ممنونــم از زحمتهایــی که کشــیدین و میکشــین 

و خواهید کشــید.

طــرح معرفــت رضوی..معرفــت یــک امــر مهــم 

ــن  ــفانه ای ــی متاس ــن دانشــجو هاســت ول در بی

ــه  ــی منیش ــدی بررس ــور ج ــا ب ط ــگاه ه کار در دانش

ــم  ــاید ه ــس ش ــون نی ــن کان ــا ای ــگاه م ــا در دانش مث

باشــه ولــی ازش اســمی بــرده منیشــه مــن واقعــا طــی 

ایــن یــک هفتــه ک رشکــت کــردم خیلــی تاثیــر گــذار و 

مهــم بــود آن شــاالله ک در دانشــگاه ب طــور جــدی 

دنبــال بشــود.

سام وقت بخیر

ــق دوســتی  ــن از طری ــات دوره ،م از نظــر تبلیغ

ــا ایــن دوره  کــه دانشــکده دیگــری بــود آشــنا شــدم ب

ــن  ــزاری ای ــچ اطاعــی از برگ ــن صــورت هی ــر ای در غی

ــن حجــم از زحــات  ــرای ای ــتم.به نظــرم ب دوره نداش

و مفاهیــم عالــی تبلیغــات گســرده تــری احتیــاج 

هســت.حیف اســت کــه دوســتان ایــن دوره از دســت 

ــد. بدهن

کی متام خواهد شد این تبعید های اجباری؟
ندیدن نخواسن، این نبودن های اجباری؟

نیستی و من نوشداروی بعد مرگ سهرابم 
بگو که متام خواهد شد این زیسن های 

اجباری

باصور آمدنت باز جامنان دادند اما
خواهد کُشت ما را این رفن های اجباری!

قول آمدن دادید نکند که یادتان رفته؟
آری شاید، تو هم مجبوری به این حبس های 

اجباری

هزار و اندی سال است رفتنت بی آمدن مانده
پس کی متام خواهد شد این تبعید های 

اجباری؟

به قلم:
ملیکا صانعی
#سیاه_مشق

#تحفه_درویشتان_فقط_شعر_است

بر رس سجاده بنشستم بگفتم حرف دل
این دمل پروانه شد چرخید گرد ُمهر دل

زینت سجاده ام آن تربت کرُب باست
آرزوی این دمل قرب به مصباح الهدی ست

دیر گاهیست کار این دل گریه و زاری شده
دیر گاهیست آسان این دمل ابری شده

بی مثر هر ساله در فکر محرم مانده ام
چون محرم می رسد من زائر جامانده ام

عاشقانه خیره ی تصویر جنت شده ام
من غام خسته ی خانه به دوشش شده ام

سهم من هرساله از این اربعین دوری ز اوست
خانه ام ویرانه ایست از دوری اش آری ِز 

اوست

بر ندارم دست، از کاِم دل و جان و تنم
منتظر می مانم  ارباب تا بگویی زائرم

نام شعر: زائر منتظر
به قلم: محدثه ولی

لنگ لنگان 
از نشسن بهر است 

رفن آراِم رود،
ازگندبسن بهر است 

آدمی را در ره
معشوق بودن بهر است

همچو مسجودی به 
معبودش رسیدن بهر است

به قلم: 
مونس وفایی پور

واحد تهران
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تأثری آراستیگ بر تشدید درجه عزت نفس در زنان و مردان ــه  ــط جوابی ــد خ چن
در مــورد مخالفــان علــم 

ــنایس  روانش

سجاد عابدینی پور
واحد رفسنجان

ــد،  ــور عزمتن ــان، حض ــمند مومن ــای ارزش ــه ه از برنام

ــت.  ــاع اس ــته در اجت ــه و آراس عفیفان

از دیــر بــاز تــا کنون،دیــن مبیــن اســام،تاکید بســیاری 

بــر آراســتگی داشــته اســت،

ــی  ــی باطن ــا در زیبای ــه تنه ــا ن ــی م ــوایان دین و پیش

خــود میکوشــیدند، بلکــه بــه زیبایــی و آراســتگی 

ــه  ــز ب ــاران خــود را نی ظاهــر هــم توجــه داشــتند و ی

رعایــت آن دعــوت میکردنــد. 

آراســتگی همــراه بــا عفــاف و حیــا نشــانه شــخصیت 

و  اســت  زندگــی  از  فــرد  متعالــی  درک  و  روحــی 

تحســین قلبــی همســاالن را بــه دنبــال دارد. 

ــا  ــراه ب ــش هم ــه پوش ــبت ب ــه نس ــردی ک ــی آن ف حت

ــای دیگــری روی خــوش نشــان منیدهــد،  عفــت و حی

ــتاید.  ــی س ــود او را م ــدان خ ــب و وج در قل

همچنیــن در احادیثــی از معصومیــن)ع( بــر لــزوم 

داشــن آراســتگی علــی الخصــوص هنــگام منــاز تاکیــد 

شــده اســت: 

رســول خــدا)ص( : خــدای متعــال دوســت دارد وقتــی 

ــه ســوی دوســتانش میرود،خــود را آمــاده  ــده اش ب بن

و آراســته کنــد. 

امــام صــادق)ع( : دو رکعــت منــاز کــه بــا بــوی خــوش 

گــذارده شــود، بهــر از هفتــاد رکعــت منــاز بــدون بــوی 

خــوش اســت. 

بــا توجــه بــه مــواردی کــه ذکــر کردیــم، بــه اهمیــت 

داشــن آراســتگی در جامعــه پــی مــی بریــم و بــه ایــن 

نتیجــه میرســیم کــه ظاهــر هــر کــس تجلــی اندیشــه 

هــا ،اخــاق و روحیــات و اعــال و ظواهــر هــر کــس 

ــوع  ــن موض ــس بدی ــد. پ ــکل میده ــازند و ش را میس

ــتفاده از  ــته، اس ــره  آراس ــه داشــن چه ــم ک ــی میری پ

عطــر ها،شــانه زدن مــو هــا و ... ، نشــانه ای از عمــل 

بــه دســتورات دیــن و پیشــوایان دیــن اســت و داشــن 

ظاهــری آراســته، باعــث باالرفــن عــزت نفــس انســانی 

ــان را در  ــاال ، انس ــس ب ــزت نف ــن ع ــود.زیرا داش میش

ــونده  ــلیم نش ــر  و تس ــت ناپذی ــگان شکس ــر هم براب

میســازد. حــال ذکــر ایــن موضــوع الزم اســت کــه 

ســعی کنیــم ایــن آراســتگی خــارج از ّحــد نباشــد کــه 

ــی  ــود. و گاه ــان ش ــه انس ــان ب ــه نامحرم ــث توج باع

داشــن /اراســتگی مضاعــف باعــث میشــود کــه نســان 

خــود را در دام هیــوالی شــهوت انــدازد و زمینــه ســاز 

فســاد شــود ، 

ــت  ــه ذل ــل ب ــس، تبدی ــزت نف ــورت ع ــن ص ــه در ای ک

ــود.  ــس میش نف

پــس ســعی کنیــم همیشــه آراســتگی مــان را در قالــب 

یــک چارچــوب معیــن انجــام دهیــم. 

از دیگــر جلــوه های آراســتگی داشــن پوشــش مناســب 

اســت، کــه خداونــد پوشــش را بــرای دو هــدف قــرار 

ــا و  ــندی ه ــان از ناپس ــظ انس ــی حف ــت: یک داده اس

دیگــری زینــت و زیبایــی. 

باطــن  ظاهــر،  بــر  عــاوه  کنیــم  ســعی  کل  در  و 

ــود را از  ــی خ ــم، یعن ــگاه داری ــته ن ــز آراس ــان را نی م

گناهان،زشــتی هــا و منکــرات محفــوظ و مصــون 

بداریــم.

امیر احمدی
واحد الهیجان

روان شناســی علــم اســت علــم هــم مقولــه ای نســبی 

ست. ا

همینطــور مقــام معظــم رهــری دو بــار در مــورد ایــن 

رشــته فرمودنــد و ذکــر کردنــد کــه پیــش افــراد مومــن 

برویــد ایــن نــگاه بصیرتــی ایشــان را رو می رســاند 

ــی  ــائل روان ــاور در مس ــر مش ــد ام ــور فرمون همینط

علــی الخصــوص خانــواده هــا رضورت دارد مــا بجــای 

ــد فرصــت  ــن تهدی ــم از ای ــم می توانی ــه جــا بزنی اینک

بســازیم.

منی تــوان  فوایــد علــم روانشناســی رو منکــر شــد 

نــگاه تکفیــری بــه ایــن مســئله باعــث عقــب ماندگــی 

ــن  ــر ای ــش شــده اســت و اگ ــرن پی ــا از حــدود ۸ ق م

ــا از  ــه م ــای اینک ــود بج ــرار  نش ــر تک ــا دیگ ــگاه ه ن

ــاد  ــا ی ــت از م ــی بایس ــرب م ــم غ ــاد بگیری ــرب ی غ

می گرفــت 

ــه  ــم از کفــار هــم در توصی ــن مــا یادگیــری عل در دی

شــده اســت

حــال ســوال پیــش مــی آیــد علــم کافــر آیــا توحیــدی 

اســت؟

اتفاقــا در کتــاب نهــج الباغــه برجمــه مرحــوم اســتاد 

ــی  ــوان روانشناس ــا عن ــرت ب ــخنانی از ح ــتی س دش

ــی  ــه ســید عل ــی فقی ــدی شــده اســت و ول ــه بن طبق

ــه موجــود  ــن ترجم ــه را بهری ــن ترجم ــه ای  ای خامن

می داننــد آیــا ایــن مطلــب خــود در دفــاع ایــن علــم 

کافــی نیســت؟! 

علــم آمــوزی بــر مــا واجــب شــده اســت و منی تــوان 

ــلانان  ــرد مس ــان ک ــان کت ــم در جه ــن عل ــوذ ای نف

ــاز  ــن را  بصــورت جــدی از دیرب هــم روانشناســی دی

ــه اســت  مــورد بررســی قــرار گرفت

مــا می توانیــم بــا ایــان بــه بایــد و نبایــد هــای دینــی 

هــر علمــی را بیاموزیــم و در آن هــم موفــق باشــیم 

ــد  ــل فروی ــانی مث ــای روانشناس ــه ه ــری نظری یادگی

دال بــر تاییــد آنــان نیســت اگــر مــن از شــا بپرســم 

ــد باشــید  ــر بل ــف شــا از فاشیســم چیســت اگ تعری

بــه ایــن منظــور هســت کــه شــا فاشیســم هســتید؟! 

مــا می توانیــم از از نــکات مثبــت ایــن علــم اســتفاده 

کنیم

بیایــد بجــای جهــل مقــدس رایــج در کشــور بــا 

همفکــری حرفــی بــرای گفــن در جهــان داشــته 

باشــیم.
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گریان سومنی دوره معرفت رضیو گفتگو با فرا
گفتگوی اول:

ســام از طــرح دوره معرفــت رضــوی باهاتــون متــاس 

مــی گیــرم عذرخــوام مــی تونــم چنــد دقیقــه وقتتــون 

رو بگیــرم بــه جهــت مصاحبــه!

_ سام در خدمتم بفرمایید.

لطفا خودتان را معرفی کنید.

دانشــجوی  هســتم  الهــی  فتــح  معصومــه  -بنــده 

پرســتاری دانشــگاه آزاد اســامی واحــد مازنــدران.

چه طور با دوره معرفت رضوی آشنا شدید؟

_ بنــده بــه واســطه یکــی از دوســتان کــه بــا مســولین 

فرهنگــی دانشــگاه در متــاس هســت در جریــان دوره 

قــرار گرفتــم و بعــد از ایــن طریــق ثبــت نــام کــردم. 

ــه چــه صــورت برگــزار  ــد دوره ب شــا فکــر مــی کردی

مــی شــود؟

_ طبــق تجربــه دوســتانی کــه پارســال در دوره رشکــت 

ــه ای داشــتیم امــا فکــر مــی کــردم  کردنــد پیــش زمین

بیــن دانشــجو هــا هــم مناظــره باشــدکه بنــده چنیــن 

چیــزی ندیــدم. 

بــه طــور کلــی شــا دوره را بــه چــه صــورت ارزیابــی 

مــی کنیــد؟

ــیار  ــود دوره  بس ــاده ب ــوق الع ــوی دوره ف ــار معن _ ب

خوبــی بــود اســاتید فــوق العــاده داشــت همیــاران اش 

بــه شــدت فــوق العــاده بودنــد واقعــاً عالــی بودنــد و 

بــه طــور کل همــه چیــز اش عالــی بــود.

ــدار  ــه مق ــان چ ــر روی افکارت ــی دوره ب ــر معرفت تاثی

ــود؟ ب

_ مــن بــه جــواب خیلــی از ســواالتی کــه منیتونســتم در 

بحــث هــام بــا بقیــه منــی تونســتم جــواب بــدم رســیدم 

ــی  ــگاه متفاوت ــا ن ــتانی ب ــا دوس ــه ب ــی ک ــث های ، بح

بودنــد بــه عنــوان یــک جــوان بــه بــن بســت میرســید 

و از ایــن بــاب از دوره خیلــی متشــکرم.

عملکــرد کادر اجرایــی دوره را بــه چــه نحــوی ارزیابــی 

مــی کنیــد ؟

ــار  ــزان همی ــه عزی ــری ک ــی پیگی ــد یعن ــی بودن _ عال

داشــتند فــوق العــاده بــود 24ســاعته در دســرس 

ــدون  ــتیم ب ــکلی داش ــر مش ــت ه ــر وق ــا ه ــد م بودن

ایجــاد  و  باشــد  موقــع  بــی  کــه  ایــن  از  نگذانــی 

مزاحمــت کنیــم  الخصــوص روزهــای اوا دوره کــه 

ســایت مشــکل داشــت.

اطــاع رســانی ثبــت نــام در دانشــگاه  بــه چــه صــورت 

بود؟

_  فکــر مــی کنــم از طــرف بخــش فرهنگــی بــا 

دوســتانتاس بگیرنــد امــا چــون کرونــا بــود و رفــت و 

آمــد بــه دانشــگاه کمــر شــده بــود گفتــه بودنــد بــه 

ــد. ــانی کنی ــاع رس ــتانتان اط دوس

آیــا بــرای ســال آینــده دوره را بــه دانشــجو دانشــگاه 

خــود پیشــنهاد مــی دهیــد؟

_ بلــه حتــی مــن امســال هــم بــه دوســتان جــا مونــده 

میگــم کــه واقعــاً چیــز عالــی از دســت داده ایــد پیگیــر 

باشــید ســال دیگــه رشکــت کنیــد

پیشــنهادات و انتقاداتتــان بــرای بهــر  شــدن دوره در 

ســال هــای بعــد چیســت؟

_  لطفــا بــازه دوره رو بیشــر کنیــد چــون حجــم زیــاد 

ــن  ــون بی ــت چ ــده اس ــت کنن ــی اذی ــا کم ــه ه خاص

ــر  ــه نظ ــم ب ــم داری ــل ه ــاغل و متاه ــتان ش ــا دوس م

ــرای  ــی از لطــف نیســت ب ــا40روز خال ــازه 30ت ــن ب م

ــا  ــد کــه دوره ب ــزی فرماین بهــر شــدن دوره برنامــه ری

زمــان امتحانــات دانشــجویان تداخــل نداشــته باشــد تــا 

راحــت تــر و بــا زمــان و دقــت بیشــر در دوره رشکــت 

کننــد.

***

گفتگوی دوم:

ســام از طــرح دوره معرفــت رضــوی باهاتــون متــاس 

مــی گیــرم عذرخــوام مــی خواســتم ده دقیقــه وقتتــون 

رو بگیــرم بــه جهــت مصاحبــه!

- سام خواهش می کنم بفرمایید.

لطفا خودتان را معرفی کنید.

_ بنــده آقــای بیــژن بادبانــی از دانشــگاه آزاد اســامی 

واحــد تهــران غــرب هســتم.

چه طور با دوره معرفت رضوی آشنا شدید؟

ــه  ــردم ک ــت ک ــوری رشک ــوره ش ــیر س _ در کارگاه تفس

ــده  ــا بن ــا ب ــوالن آنج ــی از مس ــام دوره یک ــد از امت بع

متــاس گرفتنــد و بــرای بنــده لینکــی را فرســتادند 

کــه داخــل ســایت دربــاره طــرح معرفــت رضــوی 

توضیحاتــی دربــاره دوره داده بــود و لینــک ثبــت نــام 

ــردم.  ــام ک ــت ن ــق ثب ــن طری ــده از ای بن

ــه چــه صــورت برگــزار  ــد دوره ب شــا فکــر مــی کردی

مــی شــود ؟

_ دوره دقیقــا بــه هــان صــورت کــه در ســایت 

برگــزار شــد.  توضیــح داده شــد 

بــه طــور کلــی شــا دوره را بــه چــه صــورت ارزیابــی 

مــی کنیــد؟

ــی داشــت و  ــود اســاتید مجرب ــی ب _دوره بســیار خوب

ــودم . ــه طــور کل راضــی ب ب

ــدار  ــه مق ــان چ ــر روی افکارت ــی دوره ب ــر معرفت تاثی

ــود؟ ب

_ مباحثــی کــه مطــرح شــد مباحــث ابهــام داری بــود 

کــه اســاتید ابهامــات را بــه خوبــی برطــرف کردنــد و در 

کل خیلــی خــوب بــود.

تدریــس هــا بــه صــورت یــک طرفــه بــود یــا بحــث و 

مباحثــه هــم در کاس بــود؟

ــد  ــوب را پاســخ مــی دادن _ اســتاد هــم ســواالت مکت

و هــم دوســتانی مثــل بنــده از طریــق کــه هــم ویــس 

و هــم تصویــر داشــتند بــه راحتــی مــی توانســتیم 

ــم  ــه کنی مباحث

عملکــرد کادر اجرایــی دوره را بــه چــه نحــوی ارزیابــی 

مــی کنیــد ؟

_ فــوق العــاده بــود بــه شــدت پیگیــر اطــاع رســانی 

قــوی داشــتند.

اطــاع رســانی ثبــت نــام در دانشــگاه  بــه چــه صــورت 

بود؟

_ بــا بنــده متــاس گرفتنــد اماخــوب بــود هــم در ســایت 

ــر اش در  ــم ب ــود ه ــده ب ــانی ش ــاع رس ــگاه اط دانش

آنجــا قرارگرفتــه بــود.

آیــا بــرای ســال آینــده دوره را بــه دانشــجو دانشــگاه 

خــود پیشــنهاد مــی دهیــد؟

_ بله حتاً

پیشــنهادات و انتقاداتتــان بــرای بهــر  شــدن دوره در 

ســال هــای بعــد چیســت؟

ــزی  ــه ری ــدن دوره برنام ــر ش ــرای به ــاءالله ب _ ان ش

ــجویان  ــات دانش ــان امتحان ــا زم ــه دوره ب ــد ک فرماین

ــان و  ــا زم ــر و ب ــت ت ــا راح ــد ت ــته باش ــل نداش تداخ

دقــت بیشــر در دوره رشکــت کننــد.

به عنوان حرف آخر ....

ــت  ــه زحم ــانی ک ــه کس ــکر از هم ــر تش ــرف آخ _ ح

کشــیدند ایــن دوره رو برگــزار کردنــد و اســاتید محــرم 

ــد. ــه دوره دعــوت کردن را ب
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منش سیایس اباعبداهلل الحسنی علیه السالم 

معرفی استاد؛

مهندس محمد رضا بابایی کهن

ــی  ــته مهندس ــی رش ــع کارشناس ــل مقط ــارغ التحصی ف

راه و ســاختان از دانشــگاه تریــز و کارشناســی ارشــد 

ایــران شناســی از دانشــگاه شــهید بهشــتی تهــران. 

ــر  درکارنامــه سیاســی ایشــان فعالیــت در ســمت مدی

کل مناطــق محــروم و روســتایی اســتانداری اردبیــل) از 

1384تــا1387( بــه چشــم مــی خــورد . ایشــان پــس از 

مدتــی بــا هــدف تربیــت و رشــد نســل چهــارم انقــاب 

، وارد آمــوزش و پــرورش شــدند و در حــال حــارض 

ــر پرورشــی در مقطــع دبیرســتان مــی باشــند. دبی

ــق در  ــق عمی ــه و تحقی ــی دارای مطالع ــدس بابای مهن

ــان شناســی فکــری – فرهنگــی حــق و  حــوزه هایجذی

باطــل ، غــذب شناســی قرآنــی ، تاریــخ تحلیلــی صــدر 

ــی  ــری – فرهنگ ــات فک ــه، جریان ــخ صفوی ــام تاری اس

تاریــخ انقــاب ، ماهیــت انقــاب اســامی، متــدن نویــن 

ــه و مباحــث پیرامــون  اســامی و ظهــور ، والیــت فقی

ــی  ــام در زندگ ــی اس ــخ گوی ــی و پاس ــه شناس آن فتن

معــارص و.... مــی باشــد .

ایشــان از جملــه اســاتید جریــان شناســی فکــری – 

فرهنگــی و غــرب شناســی ، دوره هــای عقیدتــی – 

تربیتــی هســتند. در ادامــه بــا  ایشــان در مــورد منــش 

سیاســی امــام حســین علیــه الســام  در غالــب پرســش 

ــه گفتگــو نشســته ایــم. و پاســخ ب

الســام علیــک یــا ابــا عبــد اللــه و الــرواح التــی حلــت 

ــه  ــا عبدالل ــرت اب ــزاداری ح ــام ع ــک. رشوع ای بفنائ

الحســین علیــه الســام را خدمــت همــه عزیــزان 

ــرد در  ــم و ســعی خواهــم ک ــی کن ــرض م تســلیت  ع

ــورد  ــه درم ــن ســواالت ک ــی از ای ــه یک ــن فرصــت ب ای

ــه  ــا عبدالل ــرت اب ــت ح ــی سیاس ــای اصل ــه ه ریش

ــد  ــم هرچن ــی بیاندازی ــی اجال ــت نگاه ــین اس الحس

ــی  ــیع و عمیق ــث وس ــیار مباح ــث بس ــن مباح ــه ای ک

ــب  ــی خ ــد ول ــری میخواه ــت بیش ــه فرص ــتند ک هس

حــاال بــه انــدازه یــک ســوال و جــواب بــه ایــن مســئله 

ــیم . ــته باش ــی داش ــه توجه ــم ک میخواه

ــا توجــه  ســوال: شــناخت درســت از واژه سیاســت ب

ــال  ــگاه ح ــا ن ــت؟ آی ــام چیس ــگاه اس ــخ و ن ــه تاری ب

ــت؟  ــت اس ــل و درس ــت کام ــه واژه سیاس ــارض ب ح

 اولیــن چیــزی کــه بایــد عــرض کنــم خدمت دوســتان 

ایــن اســت کــه اصــوال نــگاه مــا نســبت بــه واژه 

سیاســت بایــد یــک مقــدار متعالــی باشــد ، 

تفســیری کــه ایــن روز هــا در دنیــای امــروز از 

واژه سیاســت داده میشــه و آن چیــزی کــه در 

طــول تاریــخ از سیاســت گفتــه شــده ایــن هــا 

منطبــق بــر حقیقتــی کــه از سیاســت در اســام 

نــاب محمــدی اســت ]منیباشــد[ و ایــن انطبــاق 

وجــود نــداره ، اعــال قــدرت بــرای تنظیــم امورات 

ــال و  ــروروگار متع ــته پ ــا خواس ــق ب ــی مطاب اجتاع

ــامی  ــت اس ــی سیاس ــی حقیق ــن معن ــدا ای ــای خ رض

ــی  ــن مقام ــرم در ای ــه نظ ــال ب ــی ای الح ــت و عل اس

کــه مــا داریــم بحــث میکنیــم اصــا جــای بحثــی بــرای 

ــا  ــوده ی ــه کارشــان سیاســی ب اینکــه حــرت اباعبدالل

نــه، نیســت .چــون حــرت اباعبداللــه داعیــه ای عیــر 

از ایــن نداشــتند ، چــه هدفــی غیــر از ایــن میتوانســتند 

ــه  ــد کــه ب ــه بــزرگ را دادن داشــته باشــند ، ایــن هزین

هــر حــال بــرای آن اصاحــی کــه خودشــون فرمودنــد 

در امــورات اجتاعــی و سیاســی بــوده حــاال مــن  

عرضــم ایــن اســت  کــه سیاســت در ایــن نــگاه، در آن 

ــزی جــدای مســائل  ــن چی ــن و گوهــر دی حقیقــت دی

مبنایــی دیــن نیســت بــه ایــن بایــد خیلــی توجــه 

کنیــم ، بــرای گــذر از حجــاب سکوالریســم بــه معنــای 

ــه اون تفســیر هــای بســیار ســطحی ،  ــق آن  و ن عمی

واژه هایــی  مثــل اینکــه سکوالریســم یعنــی جدایــی 

ــه نظــرم مباحــث ســطحی و  دیــن از سیاســت ، کــه ب

ــم  ــت ، سکوالریس ــئله اس ــطحی از مس ــای س ــم ه فه

ــه بیابیــم کــه تفکیــک حــوزه هــای مختلــف  را اینگون

دیــن و شــاخه شــاخه کــردن بلکــه بریــده بریــده 

کــردن دیــن در مســائل مختلــف نعمنــو ببعــض و 

نکفرببعــض کــردن هایــی کــه بعضــی هــارا جــدا 

کردنــد و برداشــتند کــه درواقــع دیــن را از حیــات 

انداختــه انــد ، مثــل یــک جســمی کــه بــه هرحــال بــا 

بریــده شــدن رس ایــن حیــات از بیــن میــره، حقیقــت 

ــا بریــده  دیــن را بایــد همچیــن چیــزی بگیریــم کــه ب

ــده کــردن و برداشــن بعضــی هــا و نفــی بعضــی  بری

ــدارد . ــات ن ــن دیگــر حی هــا در واقــع دی

امــام حســین )ع( را در حرکتــی  ســوال: سیاســت 

ــا سیاســت  کــه در عاشــورا رقــم خــورد در مقایســه ب

ــد؟  ــه میبینی ــده چگون ــف ش تعری

در ایــن نــگاه ، سیاســت امــام حســین چیــزی جــدا از 

دیانــت ایشــان نیســت چیــزی جــدا از عبــادت ایشــان 

ــت و  ــان نیس ــت ایش ــدا از معنوی ــزی ج ــت ، چی نیس

ــزی  ــن نیســت وچی ــی دی ــم عال ــزی جــدا از مفاهی چی

جــدا از اصــول اصلــی اســام حقیقــی نیســت باالخــص 

چیــزی جــدا از توحیــد نیســت ، و اصــل عــرض  بنــده 

ــت ،  ــدی اس ــینی توحی ــت حس ــه سیاس ــت ک ــن اس ای

ــد توجهــی در اصــل  ــه ایــن نقطــه بای ــرای رســیدن ب ب

گوهــر دیــن بکنیــم .

ســوال : اصــل گوهــر دیــن چیســت و چگونــه میتــوان 

بــه آن رســید ؟ 

اصــل گوهــر دیــن مــا عبــارت از توحیــد اســت ، 

پیامــر اکــرم فرمودنــد – قولــوا ال الــه اال اللــه تفلحــوا 

ــه اال اللــه را بگوییــد بــه فــاح و  - ، اگــر بتوانیــد ال ال

ــن  ــری ای ــای ظاه ــا معن ــیدید ، در اینج ــتگاری رس رس

ــد او را  ــه را بگوی ــه اال الل ــی ال ال ــر کس ــه ه ــت ک اس

ــن  ــای تدی ــم و وارد فض ــلان بپذیری ــال مس ــه هرح ب

ــر  ــق ت ــا حقیقــت مســئله عمی ــم ، ام ــه اســام بدانی ب

ــه  ــن فقــط ب ــی دی ــن شــعار اصل ــه ای ــن اســت ک از ای

زبــان گفــن نیســت ، متــام وجــود انســان بایــد مرنــم 

ــر وجــود انســان  ــگاه اگ ــن حقیقــت بشــود ، آن ــه ای ب

ــادات  ــا و ع ــاور ه ــکار و ب ــار و اف ــال و رفت ــا اع ، ب

ــه اگــر ســویدا ی  ــم شــد ، ک انســان اگــر طــوری تنظی

دل توانســت ال الــه اال اللــه را بگویــد ، وارد فضــای 

توحیــد اســام نــاب محمــدی شــده اســت ، آنــگاه در 

ــی شــد ،  ــن شــعار وقت ــه ای ــم ک ــن فضــا توجــه کنی ای

ــز  ــه چی ــاره و هم ــر و عص ــر و گوه ــت و جوه حقیق

دیــن در آن مســتر اســت و ســایر چیــز هــا فروعــات 

ــدی اســت ، در  ــن حقیقــت توحی و مظاهــر فرعــی ای

ایــن جــا بایــد توجــه کنیــم کــه خــود ایــن شــعار اصلــی 

دو بخــش و دو ســتون معرفتــی را شــامل میشــود ، ال 

الــه اال اللــه ابتــدا یــک   نفــی گفتــه میشــود و ســپس 

یــک اثبــات ، تاکیــد بــر الوهیــت حــرت حــق اســت ، 

تاکیــد بــر یــک توحیــد ، و بایــد یــک برگردانــدن همــه 

چیــز بــه حــرت حــق صــورت بگیــرد ، امــا نکتــه ایــن 

اســت کــه رشوع ایــن فرمایــش نورانــی بــا عنــر نفــی 

اســت ، بایــد توجــه کنیــم کــه بخــش نفــی تقــدم دارد 

بــر بخــش اثباتــی ، ایــن مفهــوم ظریفــی اســت کــه تــا 

ــن  ــر و رشک و مظاهــر ای نفــی باطــل و ظلمــت و کف

هــا در عــر ، حــزب الشــیطان جهانــی عــر ، و جبهــه 

ــار  ــد ب ــان منیتوان ــوال انس ــرد ، اص ــورت نگی ــل ص باط

ــه بکنــد. پیــدا کنــد بــه مقــام اثبــات و صحبــت از الل

ســوال : حــال ایــن گوهــر اصلــی را در واقعــه عاشــورا 

چگونــه میبینیــد؟ منــود ایــن اصــل چگونــه اســت؟ 

ــل  ــی مح ــت ، و خیل ــی اس ــوم مهم ــیار مفه ــن بس ای

تامــل اســت و بــرای تدیــن درســت و حســابی بایــد بــه 

ایــن مفهــوم توجــه کنیــم و قربــان حــرت اباعبداللــه 

کــه اســتاد تدریــس ایــن مســئله در دانشــگاه عاشــورا 

ــا نفــی را  ــاد میدهــد کــه ت ــه مــا ی ــا اســت و ب و کرب

انجــام ندهــی آن اثبــات را منیتوانــی انجــام دهــی ، و 

ایــن نفــی یکــی از پایــه هــا ی اصلــی سیاســت اســامی 

اســت ، یعنــی انســان تــا نتوانــد مظاهــر کفــر و رشک 

ــن  ــم روش ــن مفاهی ــرم ای ــه نظ ــه ب ــد ، ک ــی کن را نف

اســت ، و اینکــه ال الــه اال اللــه را اینگونــه تفســیر 

کــردن خیلــی بــه پاییــن کشــیدن دیــن اســت اگــر بــه 

ــتیم  ــت نیس ــت پرس ــم ب ــا ه ــه م ــد ک ــگاه باش ــن ن ای
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ــت عــری اســت و هــر  ــه ب ــم ک ــد توجــه کنی ، و بای

ــری دارد ،  ــر کف ــری مظه ــر ع ــی دارد ، ه ــری بت ع

هــر عــری رسان کفــر و اســتکباری دارد و ایــن ال الــه 

یعنــی نفــی همــه ایــن هــا ، اگــر در عــر موســی )ع( 

ــر در عــر  ــی الفرعــون ، اگ ــه یعن ــن ال ال هســتیم ،ای

ــد  ــان بای ــر آن زم ــتیم رسان کف ــی )ع( هس ــی نب عیس

نفــی شــود ، آمــوزه ی همــه ی انبیــا ایــن بــوده اســت 

، در دوره پیامــر مــا ، ایــن کــه گفتــه بشــه ال الــه 

یعنــی ال الت ، ال عــزی ، المنــات ، ایــن تفســیر ســخیفی 

ــن  ــی تری ــه در ابتدای اســت ، چــون هــان پیامــری ک

ــاد میدهــد ، از  ــت هــا را ی ــن ب ــن نفــی ای مراحــل دی

طرفــی نفــی امثــال ابوســفیان و ابولهــب و رسان کفــر 

و رشک را نیــز یــاد میدهــد ، نفــی ظلمــه یهــود را نیــز 

ــد  ــارزه را یادمیده ــی مب ــورت عمل ــد ، و بص یادمده

ــی از  ــک مقطع ــین در ی ــه الحس ــت اباعبدالل ، آن وق

تاریــخ کــه ایــن آمــوزه هــا تحریــف شــدند و دارنــد از 

یادمیرونــد ، دوبــاره ایــن مســائل را آمــوزش میدهنــد ، 

کــه منــی مثــل حســین کــه هســتم منیتوانــم بــا مظهــر 

کفــر زمــان خــودم دســت بیعــت بدهــم ، ایــن آن 

ــه  عنــر اصلــی سیاســت حســینی اســت . کــه برگرفت

از مفاهیــم توحیــدی اســت . مبانــد اینکــه کربــا عــاوه 

ــرای ایــن نفــی و آن بعــد مهــم  ــر دانشــگاه بــودن ب ب

ــن  ــال ای ــات ک ــور اثب ــل ظه ــاب  ؛ مح ــت ن از سیاس

توحیــد کــه آن اثبــات اســت ، اال اللــه -  یعنــی عاشــورا 

یــک تابلــوی زیباســت از نفــی و اثبــات کــه اباعبداللــه 

همــه وجــود و داراییــش را بــه میــدان آورده و هزینــه 

میدهــد بــرای آن نفــی ، و یــاد میدهــد کــه ایــن نفــی 

ولــو هزینــه اش همــه ی دارایــی ظاهــری انســان باشــد 

ــی  ــان و حت ــن کس ــا عزیزتری ــد ، ت ــان بده ــد انس بای

وجــود خــود را بایــد بــرای رســیدن بــه ایــن نفــی فــدا 

کنــد و البتــه اگــر بــه صادقانــه و خالصانــه بــه ای نفــی 

رســیدی آنــگاه  اال اللــه را نیــز میتوانــی بگویــی ، پــس 

در عاشــورا وقتــی کســی چنیــن نگاهــی دارد ، بعــد از 

ایــن نفــی گلــزاری از توحیــد خــود را نشــان میدهــد ، 

اللــه و اثبــات اللــه و توحیــد حقیقــی خــود را در کربــا 

ــت  ــی و زیباییس ــث متعال ــه بح ــد ، و چ ــان میده نش

ــال تقویــت بعــد  ــه دنب ــام محــرم آدم ب کــه در ایــن ای

معرفتــی خــود در ایــن مســائل باشــد .

ــت  ــورا و حرک ــل را در عاش ــن اص ــناخت ای ــوال: ش س

امــام حســین )ع( را در محــر قــرآن چگونــه توصیــف 

و تحلیــل میکنیــد؟ 

برمیگردیــم بــه اینکــه اصــول اصلــی سیاســت اباعبدالله 

کــه بهرحــال جــز اصــول اصلــی حرکتــی ایشــان بــوده 

ــامی را پیــاده کنــد ،  ــت اس ــه ایــن سیاس اســت ، ک

ــر  ــد در مح ــد را بای ــن توحی ــال ای ــد ، ح ــد توحی ش

ــت  ــه و اهــل بی ــن رشیف ــم ، ثقلی ــرآن بیشــر کارکنی ق

و قــرآن جــدای از هــم نیســتند ، و مــا هرجــا صحبــت 

از اهــل بیــت شــد بایــد بــه قــرآن پنــاه بریــم ، و بــرای 

فهــم بهــر قــرآن بایــد بــه اهــل بیــت رو آوریــم ، حــال 

ــم  ــرآن بررســی کنی ــه را در محــر ق حرکــت اباعبدالل

کــه توحیــد نــاب و نفــی بــر کــدام پایــه هاســت ، اگــر 

بخواهیــم بحــث فروعــات را مــورد توجــه قــرار دهیــم ، 

آنــگاه چنــد محــور آمــوزه هــای قــرآن را عــرض میکنم ، 

و بــا همیــن نــوع نــگاه در ایــن ایــام دوســتان میتواننــد 

ــاد اباعبداللــه بنشــیند و خیلــی  ــا ی در محــر قــرآن ب

ــم  ــه میخواهی ــزی ک ــن چی ــد ، اولی ــارا فراگیرن ــز ه چی

ــه  ــرآن  ب ــه ق ــت ک ــن اس ــرد ای ــرار گی ــه ق ــورد توج م

ــدید  ــراز ش ــدی اح ــای توحی ــن فض ــد در ای ــا میگوی م

ــات  ــت ، آی ــمنان خداس ــا دش ــودت  ب ــتی و م از دوس

متعــددی اســت ، بخصــوص ســوره ممتحنــه . از هــان 

ابتــدای ســوره ، ای مومنیــن ، دشــمنان مــن و دشــمن 

ــد ،  ــرای خــود برنگزینی ــا ب ــوان اولی ــه عن ــان را ب خودت

کــه طــرح دوســتی بــا آنهــا بیافکنیــد در حالیکــه اینهــا 

ــا  ــش ش ــق پی ــه از ح ــزی ک ــد از آن چی ــر ورزیدن کف

ــات 8 و  حقیقــت دیــن وجــود دارد ، و در ادامــه و آی

9  اینگونــه میفرماینــد کــه خــدا نهــی منیکنــد شــا را 

از کســانی کــه جنــگ مبنایــی بــا دیــن ندارنــد و شــارا 

از وطنتــان بیــرون نرانــده انــد ، خــدا رابطــه بــا اینهــا را 

نهــی منیکنــد ، امــا در ادامــه  میفرماینــد ، قطعــا خــدا 

نهــی میکنــد از اینکــه رابطــه داشــته باشــید بــا کســانی 

ــی  ــی و عقیدت ــگ مبنای ــا شــا جن ــن ب ــر رس دی ــه ب ک

دارنــد ، مثــل رژیــم جعلــی ارسائیــل کــه باعــث آوارگــی 

مــردم فلســطین از دیــار خــود شــده اســت ، خــدا 

ــه  ــر آی ــا را ، و در آخ ــن ه ــا ای ــه ب ــد رابط ــی میکن نه

ــه ایــن حــرف نشــود و  میفرماینــد کــه اگــر توجهــی ب

ــد کــه  ــراد باشــد  ، بدانی ــن اف ــا ای ــال رابطــه ب ــه دنب ب

شــا ظاملیــد !

ــان و  ــت ای ــا حقیق ــه ب ــرآن در رابط ــر ق ــوال : نظ س

ــی و  ــن نه ــه اســت و ای ــا چگون ــان م ــات آن در ج ثب

ــد وجــود  ــی بای ــا چــه عمق ــری ت ــی و ت ــات و تول اثب

ــته باشــد؟ داش

بــرای مثــال در ســوره ی مجادلــه ؛ کــه ســوره ی مهمــی 

در مباحــث مــا اســت ، گفتــه میشــود : هیچوقــت شــا 

ــان  ــت ای ــدا و قیام ــه خ ــه ب ــی ک ــن واقع آن مومنی

واقعــی دارنــد را منیبنیــد کــه رابطــه مــودت پیــدا کننــد 

باکســی کــه  دشــمنی میکنــد بــا خــدا و رســولش ، ولــو 

ــکان باشــد  ــا از نزدی ــرادر و ی ــدر و ب اینکــه ایــن آدم پ

ــتی  ــه دوس ــت ک ــی اس ــان حقیق ــانه ی ای ــن نش ، ای

ــمنی  ــا دش ــدا و ارزش ه ــا خ ــه ب ــی ک ــا کس ــد ب منیکن

ــد. دارد ، خــدا میفرمای

اینهــا همچیــن آدم هایــی هســتند کــه ایــان در 

ــت شــده اســت و  دلشــان نوشــته شــده اســت و تثبی

خــدا آنهــا را بــه روحــی از خــودش یــاری داده اســت 

ــا داده  ــه آنه ــدال ب ــت ! و م ــه بهش ــد ب ، و وارد میکن

میشــود کــه خــدا از آنهــا راضــی و آنهــا از خــدا راضــی 

ــراد حــزب  ــن اف ــه ای ــد ک ــه میفرماین ــد ، در آخــر آی ان

اللــه واقعــی انــد ، و بدانیــد کــه ایــن حــزب اللــه پیــروز 

اســت ، قــرآن بــه مــا میگویــد کــه بــه هیــچ بهانــه ای 

ــه  ــتی پیش ــدا دوس ــمن خ ــر دش ــد در براب ــق نداری ح

ــر ایــن اســت . ــان قــرآن ب ــد ، رصاحــت بی کنی

ســوال : واقعــه و قیــام عاشــورا را بــا توجــه بــه مســائل 

ــب  ــا مطال ــه ب ــگاه سیاســی چگون بررســی شــده در ن

فــوق مطابــق میشــود؟ 

صحبــت بــر رس سیاســت حســینی اســت  ، ابــا عبداللــه 

تربیــت یافتــه ایــن مکتــب اســت ، و وجــود اباعبداللــه 

ــر میشــود در  ــن مگ ــرآن اســت ، بنابرای ــات ق ــن آی عی

ــدی  ــا عوامــل همچــو یزی ــه ب ــگاه  سیاســی اباعبدالل ن

دســت بیعــت داد ، ولــو در ظاهــر معاملــه کــرد 

، مســئله دیگــر بغــض فــی اللــه و تــری قلبــی و 

اعــام برائــت اســت ، در هــان ســوره ممتحنــه خــدا 

ــا  ــن ه ــتادیم ، ای ــا فرس ــرای ش ــوه ب ــد ، اس میفرماین

زمانــی کــه بــه منرودیــان گفتنــد کــه مــا بــری از شــا 

هســتیم اســوه واقــع شــدند ، بدانیــد کــه مــا از شــا 

و هــرآن چیــزی کــه عبودیــت داریــد در برابــرش غیــر 

ــن  ــرار اســت بی ــه آن هســتیم ، و ق ــر ب ــا کاف خــدا ، م

ــود  ــد وج ــا اب ــدید ت ــض ش ــمنی و بغ ــه و دش ــا کین م

داشــته باشــه اال اینکــه ایــان بیاوریــد بــه خــدای 

واحــد ، خــب ایــن اصــل سیاســت اســامی اســت ، چــه 

در سیاســت خارجــی ، و چــه در مقابــل عنــر ناالیقــی 

کــه ممکــن اســت در مقطعــی ناالیقانــه مســتبدانه بــر 

ــه هرنحــوی ســوار شــود ، پیامــر  امــورات مســلمین ب

اکــرم فرمــوده انــد بــه بعضــی از افــراد ، کــدام  یکــی از 

ریشــه هــای ایــان محکــم تــر اســت ؟ جــواب دادنــد 

ــد  ــر میدانی ــد ، شــا به ــم ان ــه و رســولش اعل ــه الل ک

ــد  ــاز بعضــی گفتن ــد من ــه ، بعضــی گفتن ــا رســول الل ی

زکات و .. خــود پیامــر فرمودنــد ، هرچیــزی کــه گفتیــد 
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ــرن ریشــه  ــی دارد والکــن محکــم ت درســت ات فضل

هــای ایــان حــب در راه خــدا و بغــض در راه خــدا 

و والیــت و مــواالت اولیــای خــدا و تــری از دشــمنان 

خداســت . منیشــود آدم بگویــد مــن مســلانم و ایــن 

ــار . و اگــر  بعــد اصلــی و اقــدم اســام را بگــذارد کن

میشــد خــود اباعبداللــه میتوانســت بهریــن مظاهــر 

از دیــن را در پیــش بگیرنــد ، ابــا عبداللــه میدانــد کــه 

منــاز بــرای رســیدن بــه خداســت ، و رســیدن بــه خــدا 

رشوعــش از نفــی اســت ، کــه تفســیر آن در همیــن 

بغــض فــی اللــه اســت .

ــه  ــن اســت ک ــه وجــود دارد ای ســوال: مســئله ای ک

ــاد و  ــد اعتق ــا در ح ــده تنه ــی ش ــائل بررس ــا مس آی

نگــرش انــد؟ و باالتریــن درجــه فهــم ایــن مســائل را 

ــد؟  ــه میبینی چگون

مــورد پایانــی و کافــی ایــن  اســت کــه مــواردی 

کــه گفتــه شــد تنهــا در زبــان نیســت و تفســیر 

ــد آورد  ــان نبای ــط در زب ــی را فق ــری و تول ــای ت ه

ــم ،  ــد بگویی ــر یزی ــرگ ب ــینیم و م ــه بنش ، بصورتیک

زبــان هــم میخواهــد ، دل هــم میخواهــد ، و باالتر از 

ایــن هــا عمــل هــم میخواهــد ، آدم بایــد عمــا و بــا 

متــام وجــود بــه صحنــه کارزار وارد شــود . کــه اینجــا 

محــل ظهــور جهــاد فــی ســبیل اللــه اســت . دســتور 

خداســت کــه مــا وارد ایــن جهــاد و مقاتلــه شــویم . 

ــره و 36  ــا 190 بق ــه 39 ، ی ــال آی ــوره ی انف ــا س مث

ــر . ــدد دیگ ــات متع ــه و آی توب

بــه مظهــر اباعبداللــه برگریــم و زانــو بزنیــم دربرابــر 

ایشــان کــه آقاجــان شــا اســتاد مــا هســتید در ایــن 

ــه در  ــد ک ــی آموزی ــه م ــن را ب ــا و ای ــگاه کرب دانش

جاییــه کــه الزم شــد بایــد آن شــعار را نشــان داد ولــو 

هــر هزینــه ای داشــته باشــد .

ــه داری  ــزان مــن بســیار بحــث دامن ایــن بحــث عزی

اســت و مهــم ایــن اســت کــه ایــن رسمشــق را گرفتــه 

و در محــر قــرآن و اهــل بیــت بنشــینیم .

اباعبداللــه الحســین  متــام رفتــار و وجــودش سیاســی 

ــای  ــه معن ــن سیاســت را ب ــه ای ــه رشطــی ک اســت ب

دقیــق و عمیــق بفهمیــم و ایــن سیاســت ریشــه 

ــه از  ــی برگرفت ــی اصل ــن و نف ــی دی ــد اصل در توحی

ــت دارد ــامی اس ــد اس ــت توحی حقیق

انشــالله کــه توانســته باشــیم مطلــب مفیــدی را 

خدمــت عزیــزان عــرض کــرده باشــبم ، التــاس دعــا 

دارم از متامــی عزیــزان .

و صلی الله علی سیدنا و آله الطاهرین

جاودانیگ  فرهنگ عاشورا در دیار علویان

ــان اســت  ــام علوی ــا ن ــدران گــره خــورده ب تاریــخ مازن

و آییــن هــای محــرم همــواره جایــگاه عظیــم در ایــن 

ــان  ــا وجــود مه ــان ب ــا علوی خطــه داشــته اشــت. ام

ناخوانــده کــه از بهمــن پارســال همــه جــای جهــان را 

در تــرس و اضطــراب عجیبــی فــرو بــرده اســت، هرگــز 

دســت از بزرگداشــت آییــن محــرم منــی کشــند.

ــت  ــا رعای ــین )ع( ب ــام حس ــب ام ــراوالن مکت ــش ق پی

ــد.  ــغول کارن ــتی مش ــتورالعمل های بهداش ــل دس کام

ــک  ــا ماس ــردی ب ــا، ف ــا و تکای ــینیه ه در ورودی حس

ــی  ــی ، م ــواد ضدعفون ــا م ــت ب ــه دس ــنج ب ــب س و ت

ــتد.  ایس

در فضــای بســته حســینیه هــا فقــط ســخرانی اســت 

آنهــم بــا یــک ســوم جمعیــت، عــزاداری و ســینه زنــی 

هــم در فضــای بــاز.

امــا از رســوم مانــدگار مازندرانــی هــا نــذر خــون اســت 

ــت  ــی از اهمی ــژه کرونای ــط وی ــا رشای ــال ب ــه امس ک

بیشــر برخــوردار شــده اســت.

نیــاز بــه اهــدای خــون و پاســای بیــاران بهبودیافتــه 

ــال  ــر امس ــرم و صف ــای مح ــت  و ماه ه ــی اس کرونای

ــاز  ــورد نی ــر م ــش ذخای ــرای افزای ــمند ب ــی ارزش فرصت

ــد۱۹ اســت. ــگان کووی خــون و پاســای بهبودیافت

ــان اســام، فرهنگ هــا  ــادالت جه ــا مع ــه کرون حــال ک

و برگــزاری آیین هــای ســنتی و دینــی در رسارس ایــران 

عزیزمــان بخصــوص رسزمیــن آبــا و اجدادیــم، مازندران 

را تغییــر داده، بــا   رســانه هــای نویــن مــی تــوان بــه 

روش هــای نویــن عــزاداری هــم توجــه کــرد! روشــهایی 

کــه در دنیــای امــروز گریزناپذیــر اســت.
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