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ولی در پس این ص��ورت، اهداف بلند و عمیقی 
نهفته است، حضرت عیسی7 هر کجا که قدم 
می گ��ذارد و اردویی بر پا می کند پس از اندک 
زمانی همه مردمانش ب��ه دین وآیین او خواهند 

 گروید و دشمن طریق  مستکبران  خواهند شد. 
از این رو ش��اگردان انبیا نیز ه��ر کدام خود را 
مبلغ��ی جهادگر  می دانند و با اس��تفاده از همان 
روش ها خ��ود را مصادیق فرمایش قرآن کریم 

خواهند نمود که مي فرماید:
(ال َیْسَتِوي الْقاِعُدوَن ِمَن الُْمْؤِمنیَن َغْیُر أُولِي 
ِ بِأَْموالِِهْم َو  َرِر َو الُْمجاِهُدوَن في  َس��بیِل اللهَّ الضهَّ
ُ الُْمجاِهدیَن بِأَْموالِِهْم َو أَنُْفِسِهْم  َل اللهَّ أَنُْفِسِهْم َفضهَّ
ُ الُْحْس��ني   َعلَي الْقاِعدی��َن َدَرَجًة َو ُکالًّ َوَعَد اللهَّ
ُ الُْمجاِهدی��نَ َعلَ��ي الْقاِعدیَن أَْجراً  ��َل اللهَّ َو َفضهَّ

َعظیماً)؛1
هرگز اف��راد باایماني که بدون ع��ذر، از جهاد 
بازنشس��تند، با مجاهداني که در راه خدا با مال 
و جان خود جهاد کردند، یکسان نیستند! خداوند، 
مجاهداني را که با مال و جان خود جهاد نمودند، 
بر قاعدان ]ترک کنندگان جهاد[ برتري مهّمي، 
بخشیده؛ و به هر یک از این دو گروه )به نسبت 
اعمال نیکش��ان(، وع��ده پاداش نی��ک داده، و 
مجاهدان را بر قاعدان، با پاداش عظیمي برتري 

بخشیده است. 
الگوي همه مسلمان شیعه و سني پیامبر اعظم 
و اهلبیت پاک اوس��ت،2 که همگي سرفصلي از 
جهاد و مبارزه براي پیش��برد اهداف ش��ریعتند؛ 

بر سرش��ان کاله های عجیبی اس��ت و ریش های بلندی دارند، 

 می گوین��د: برای ایجاد عدالت و رفع محرومیت آمده ایم، با تواضع 

و بردباری قدم گذاشته اند در منطقه ای محروم در گوشه ای از شاخ 

آفریقا، روی هم آجرها را  می چینند تا بلکه بنایی شود برای عبادت 

و بندگی، پرستش چه کسی و چگونه ، سوالی است که تا روز آخر 

پاسخش را کسی   نمی داند! 

این لطف و محبت  بزرگ ترین هدیه برای اهالی منطقه است و چنان 

شیفته این جوانان شده اند که گویا تک تکشان خدای مجسمند .

روز آخرین اردو س��ت و میوه دو هفته تالش آماده چیدن، همه 

ب��رای وداع آمده اند و حلقه ای بزرگ کنار بنای نوس��از عبادی بر 

پا ش��ده اس��ت تا سپاس��گذار این تالش و خدمت باشند، یکی از 

جوانانکاله برسر در بین اهالی ستاره ای زیبا و درخشان را به عنوان 

هدیه ای معنوی تقسیم  می کند و در سویی دیگر جوانی سخنش را 

با نام خدای موسی آغاز  می کند و  این چنین می گوید:" این عبادت 

گاه بهترین مکان برای عبادت خدای موس��ی آخرین پیامبر الهی 

اس��ت بزودی موعود جهانیان ماش��یح خواهد آمد تا آن زمان این 

ستاره داوود را مقدس بشمارید."

 اردوی جهادی تمام شده است و به سادگی نام ساختمان عبادی 

کنیسه و مردم منطقه همگی صهیونیسم های معتقدی شده اند.

آری ...خی��ال خام و نگاه کودکانه اس��ت که کوش��ش جوانان 

صهیونیس��م را در آبادانی و عمران مناطق محروم ش��اخ آفریقا 

تالشی خیرخواهانه و با اهداف توسعه و عدالت بدانیم، ویرانگران 

عدالت و دش��منان طریق انبیا از روش ه��ای کار آمد پیامبران 

رحمت و دوستی استفاده می کنند و اندیشه های ضد بشری خود 
را ترویج می نمایند.

  پیامبران در مس��یر سبز هدایت مردم به سوی آسمان معنویت 

در هر دوران از ابزارهای متناسب با زمان خود بهره  گرفته و با رفع 

موانع رستگاری راه کمال انسانی را هموار نموده اند، اردوهای جهادی 

حضرت  عیس��ی7 و حواریونش ظاهری پزشکی و درمانی دارد 

ریش های بلندی 
دارند و می گویند: 

برای ایجاد عدالت و رفع 
محرومیت آمده ایم!!
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استقامت پیامبر3،6 صبر علي 7، مصلحت بینی حسن7، 
اسالمي اقتضا مي کرد و در هر زمان جبهه اي مخصوص و شکلي تغیی��ر کرد، خواه و ناخواه همان طور رفت��ار مي کردند که مصالح مي گرفتن��د و چون دور ه ها و زمانه ها و مقتضی��ات زمان و مکان ائمه اطهار در هر زماني مصلحت اس��الم و مس��لمین را در نظر عالمه شهید مطهري درباره جهاد اهل بیت 7 مي فرماید:زمان شان تغییر مي کند و جهاد آنان، رنگي دیگر به خود مي گیرد. قیام حسین7 و روش هاي دیگر اهلبیت 7هر کدام متناسب با 

انسان سازي5 مي دانند و با توجه به شرایط و مقتضیات زمان، یکي حضرت امام خمینی; در فرمایشات خود، هدف انقالب و انبیا را شناخت جبهه هر عصر و جهاد در جبهه حق است. هر دوران نوع جهاد و جبهه آن، تغییر مي کند و آن چه مهم است تشخیص مي دادند. 4ن��و از جهاد به وجود مي آم��د و آن ها با بصیرت کامل آن جبهه را 
الهی می کوشند تا با شکوفایی مناطق محروم در تمامی عرصه ها، آری جهادگران امروز با اهدافی معنوی و با الگوپذیری از پیامبران های معتقد به ارزش های دینی و انقالب اسالمی است.7 الزمه ی موفقیت در این عرصه انگیزه ، ایمان و حضور فعال انسان بپردازد ، البته مسائل فرهنگی با دستور و حکم پیش نمی رود بلکه به ترویج ارزش های دینی و واقعیات انقالب اسالمی و دفاع مقدس حضور دارند باید حق جهاد را به جا آورند و آنگونه که شایسته است می دانند و می فرمایند : کس��انی که در این میدان جهاد فرهنگی مق��ام معظم رهبری عرصه ی جهاد امروز را عرصه ی فرهنگی هدایت بشریت در هر دوران و برطرف نمودن آنست.  از این رو، آن چه باعث تازگي حرکت جهادي مي شود، کشف موانع کارآمد، مبارزه با فساد و پیام رساني فرهنگي را وظیفه خود مي داند، مفاسد اجتماعي باالترین آمار را به خود اختصاص مي دهد، جهادگر محرومیت مي باشد.  در زمان دیگري که آمار فقر کاهش یافته و در بر طرف کردن این مانع هدایت است، که مشخصاً در آن دوران برآمده از حکومت استبداد شاهنشاهی اند، جهاد انسان هاي وارسته، ممکن است سر از کفر درآورد«6  در زماني که مردم کشور در فقر پیامبر اعظم6 مي فرماین��د: »کاد الفقر ان یکون کفرا، فقر رحمت، فقر و محرومیت تشخیص مي دهند. از موانع رس��یدن به هدف انسان سازي را به استناد فرمایش پیامبر 

موالیمان حضرت مهدی4 قرار گیرد.نیز گامی کوچک در همین مس��یر نورانیست، تا بلکه مورد توجه قدمی بلند در جهاد فرهنگی و استمرار راه انبیا بردارند و این جریده 

1. سورة نساء، آیه 95.

ِ َو ِعْتَرتِي؛ پیامبر اکرم6  2. قال رسول الل6 إِنِّي َتاِرٌک ِفیُکُم الثهََّقلَْیِن ِکَتاَب اللهَّ

فرمودند: به درستی که من دو گوهر گرانبها را در میان شما باقی می گذارم: قرآن و عترتم 

)اهل بیت(« )القشیري، مسلم بن الحجاج، صحیح مسلم بشرح النوري، ج15، ص179 و 

احمد بن حنبل، مسند احمد ، ج3، ص14(.

3. فاستقم کما امرت ومن تاب معک؛ پس همان گونه که فرمان یافته اي، استقامت کن و 

همچنین کساني که با تو بسوي خدا آمده اند )باید استقامت کنند(( سوره هود، آیة 113(

4. مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، ج 18، ص43.

5. اسالم یک مکتبی است که برای انسان سازی آمده...« )موسوی خمینی، روح الل، 

صحیفه نور، ج 4، ص(. »اسالم انسان درست می کند، همان که اجانب، ابرقدرتها از او 

می ترسند؛ از انسان می ترسند و اسالم را می کوبند چون مکتب انسان سازی است. از آدم 

می ترسند و مدارس و دانشگاهها را می کوبند.. اینجاها مرکزی باشد که آدم درست کنند! 

یک آدم یک ملت را درست می کند« )همان، ج 6، ص279«

6. کلینی، ابوجعفر، اصول کافی، ج 2، ص307.

www.leader.ir-89/2/20 7. در دیدار جمعی از مسئولین فرهنگی
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 کوله بارت را بردار، دست تنهایي خود را 
تو بگیر، و از آیینه بپرس منزل روشن خورشید 

کجاست؟ 
 بهترین واژه همان لبخند است که ز لب هاي 

همه دور شده است. 
 ش��وق دریا اگرت هس��ت، روان باید ب��ود. ورنه در 

حسرت همراهي رودي، به زمین خواهي شد! 
 خدایا! یاري ام کن اگر چیزي شکستم دل نباشد. 

 به خاطر خاطره هایت، خاطرت در خاطرم خاطره انگیزترین 
خاطره هاست. 

 گل ه��اي آفتابگردان در روزهاي ابري بالتکلیفند مثل من 
در روزهاي بي تو. 

 دوري، دوس��تي هاي کوچک را نابود ولي به دوس��تي هاي 
بزرگ عظمت مي بخشد. 

 همیشه ماندن دلیلي بر عاشق بودن نیست. خیلي ها مي روند 
تا ثابت کنند عاشقند. 

 همیشه در تاریکي ناامیدي، چشم هایي هستند که ما را مي بینند. 
 مگو با خار هم نازک تر از گل! 

 در نگاه کسي که پرواز نمي فهمد هرچه بیش تر اوج بگیري 
کوچک تر مي شوي. 

 یک نقطه بیش نیست فرق »رحیم« و »رجیم« از نقطه اي 
بترس که شیطاني ات کند. 

 مهر دل ما مدام تقدیم شما / عمري که شود به کام، تقدیم 
شما / پیدا نشد آن هدیه که در شأن شماست / یک باغ گل سالم 

تقدیم شما. 
 دست هایي که کمک مي کنند مقدس تر از لب هایي هستند 

که دعا مي کنند. 
 صفاي آدماي پابرهنه اینه که ریگي به کفششون نیست. 

 انگار پاي ثانیه ها سنگ مي شود وقتي دلي براي دلي تنگ 
مي شود. 

 رفتن همیشه رسیدن نیست ولي براي رسیدن باید رفت. در 
راه آسمان باز است، پرواز را بیاموز.

 و همیش��ه خدای��ي هس��ت که داش��تن اش جب��ران همه 
نداشته هاست.

 هر صبح که از خواب پا مي شویم به سراغ پیام هایي مي رویم 
که دوستان مان برایمان فرستادند، اما تا حاال چند بار شده که از خواب 

بلند شویم و قرآن را برداریم و ببینیم که پیام خدا براي ما چیه؟
 راه عش��ق ورزیدن به هر چیز، درک از دست دادن آن چیز 

است.
 پازل دل کسي رو به هم زدن هنر نیست. هر وقت تونستي با 
تکه هاي شکسته دل کسي پازل محبت جدیدي بسازي هنر کردي.

 هرگاه خدا تو را به لبه پرتگاهي کشاند به او اعتماد کن چون 
یا تو را از پشت مي گیرد یا پرواز کردن را به تو مي آموزد.

 نه در جایت بمان، نه در حالت بمان. همیشه روحیه مهاجر 
داشته باش از جایي که هستي تا به جایي که مي تواني باشي.

 هیچ وقت مغرور نشو. برگ ها وقتي مي ریزند که فکر مي کنند 
طال شده اند.

 اگر در سکوت شب براي از دست دادن خورشید گریه کنید، 
ستاره ها را هم از دست خواهید داد.

 وقتي خدا بهت مي گه »باشد« چیزي رو که مي خواي بهت 
مي ده. وقتي مي گه »صبر کن« چیزي بهتري بهت مي ده. وقتي 

مي گه »نه« داره بهترین رو براي تو آماده مي کنه.
 وقتي متولد مي ش��وي دِرگوش��ت اذان مي خوانند و وقتي 
مي میري برات نماز مي خوانند. به راستي زندگي چه قدر کوتاه است 

فاصله یک اذان تا یک نماز.
 کساني که براي دانس��تن هزینه نمي کنند، براي ندانستن 

بیش تر هزینه مي کنند.
 امام علي7: نه مرگ آن قدر ترس��ناک است و نه زندگي 

آن قدر شیرین که آدمي پاي بر شرافت خود بگذارد.
 همه دوس��ت دارن به بهش��ت برن، اما کسي دوست نداره 

بمیره، بهشت رفتن جرأت مردن مي خواد.

سیده زیتون هاشمي 
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سالم دوست جهادی! شاید زمانی این نشریه به دستت برسد 
که خود را برای رفتن به اردوی جهادی آماده می کنی و یا حتی 
ش��اید هم در اردو باش��ی. مطمناً بادلی سرشار از شور و شعف، 
قدم در این عرصه نهاده ای، چون می دانی که قطب نمای خود 
را در این مس��یر، فقط رضای الهی قرار داده ای. با همان حس 
آس��مانی، از خانواده جدا و رهس��پار این راه سرنوش��ت سازمی 
شوی، چون خوب می دانی که چه بسیار از رفقای جهادگرت، در 
البالی همان کوچه و پس کوچه های روستا، غبارها را از عینک 

دنیابینِی خود، پاک نموده اند. 
 ت��و به خوب��ی می دانی که می خواهی مقدم��ات ظهور آقا و 

موالی��ت، امان زمان و جان جه��ان را فراهم آوری. تو 
می خواهی که در ایام فراغ��ت، ایام فراقت را پایان 
دهی. تو به خوبی می دانی که زمینه س��ازی ظهور، 
تنها با سخن دانی و س��خنرانی نمی شود و باید با 

جهاد، صداقت خود را ثابت نمود.
(َو جاَهُدوا بّأَموالِِهم َو أَنُفِسِهم ّفی سبیِل اللِ أُولئَِک 

ُهُم الّصاِدُقون).1
هَّذین  ت��و با کوله باری از ایمان می آیی ت��ا راه را بیابی که (َو ال
جاَهُدوا فینا لََنهِدیهََّنُهم ُس��ُبلَنا) 2تو می خواهی جان خود را که از 
عش��ق الهی روشن ساخته ای، فانوس راه گمراهان قرار دهی و 
چه زیباست این زمزمه ها که بر لبانت می شکفد:( َمن َیهِد الُل 
هَّذیَن اهَتُدوا زاَدُهم ُهدًی َو آتاُهم تَقواُهم4)  َفُهَو الُمهَتدی...) 3 (َوال
تو می خواهی تا امام متقین، حضرت امیرالمؤمنین7 را یاری 
نمایی و با یادآوردن آن حدیث دلنشین نبوی که هنگام عزیمت 
جهادی حضرت علی7 به منطقه محروم یمن فرمود: »علی 
جان! اگر یک نفر به دس��ت تو هدایت ش��ود، برای تو از آن چه 
خورش��ید بر آن می تابد، بهتر است«،5 روحت با تبسم صلوات تا 

گنبد الخضراِء مدینه پرواز می کند.
تو می روی تا بسازی و خراب نمایی! می دانی که چه می گویم؟ 
خودم از نگاهت خواندم که می خواستی در دل های کوچک ولی 
آسمانی کودکاِن روستا، به جای تمام آن خرابی ها و محرومیت ها، 
ایمان، امید و اقتدار بسازی اما برای خود، تمام مّنیت ها و به خود 
وابس��تگی هایت را همان جا و در مقابل چش��مان آن فرشتگاِن 

کوچک، خراب نمایی.
تو این ندا را با عمق جان ش��نیده ای که: (َو جاَهُدوا ِفی اللِ حقِّ 

1. سورة حجرات، آیة 15.
2. سورة عنکبوت، آیة 69.
3. سورة اعراف، آیة 178.
4. سورة محمد، آیة 17.

5. اصول کافی، ج5، ص 29.
6. سورة حج، آیة 29.

7. سورة آل عمران، آیة 19.

َجه��اِده ُهَو اجَتباُکم َو ما َجَع��َل َعلَیُکم ِفی الّدیِن ِمن َحَرٍج) 6 پس 
اکنون که آمده ای، با تمام وجود و آن چنان که شایس��ته اس��ت، بیا 
و بدان که برای دین خداوند و س��ربازی موالیمان حضرت  مهدی 
)عج( برگزیده شده ای تا بازوان ایشان در منطقه ای محروم باشی ! 
تو آمده ای تا پیام رسان دین راستین گردی.7 قرآن پاداش جهاد تو را 

چه زیبا می داند آنجا که مجاهدان را توصیف می کند:
هَّذین جاَهُدوا فینا لََنهِدیهََّنُهم  به راه الهی هدایت می شوند:  »َو ال

ُسُبلَنا«)عنکبوت/69(
��َل الُل الُمجاِهدیَن َعلَی   ب��ر دیگران برت��ری دارن��د: »َفضهَّ

القاِعدیَن«)نساء/95(
 خداوند همراه آنهاس��ت: »... انُت��م األعُلوَن َو الُل 

َمَعُکم«)محمد/35(
 از سرزنش هیچ مالمت گری نمی ترسند: »ال 

َیخاُفوَن لَوَمَة الئٍِم« )مائده/54(
 تم��ام خوب��ی ه��ا ب��رای آنهاس��ت: »...لَُهُم 

الَخیراُت«)توبه/88(
 برای آنها رزقی کریم وجود دارد:» ... َو ِرزٌق َکریٌم« 

)انفال/74(
 رستگارند: » اُولئَِک ُهُم الفائِزُوَن« )توبه/20(

 برای آنها آمرزش خداوند است: »لَُهم َمغِفَرة ...ٌ« )انفال/74(
 نزد خداوند، درجه ای بسیار ارجمند دارند: »أَعَظُم َدَرَجًة ِعنَد 

اللِ ....«)توبه/20(
و در آخر، دستهایمان را خالصانه به سوی درگاه الهی بلند کرده 
و دعای مجاهدان راه الهی را  به امید توجه خاصه خداوند کریم، 

زمزمه می نماییم:
»َربهَّنا إِغِفرلَنا ُذنُوبَنا َو إِس��راَفنا فی أَمِرنا َو ثَبِّت أَقداَمنا َو انُصرنا 

َعلَی الُقوِم الکاِفریَن«
پروردگارا! گناهان مان را بیامرز و از زیاده روی ما در کارمان در 

گذر و گام های ما را ثابت بدار و ما را بر کافران پیروز فرما.

مهیار خانی مقدم

 کس��ی که لبخند را از 

دیگران دری��غ می دارد، 

دوستی بریزد.با خ��دا منی تواند طرح 
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فقیر، محروم، تهیدس��ت، ندار، پابرهنه و کوخ نش��ین  برای 
چه کسانی به کار خواهد رفت برای کسانی که بخاطر سست 
ارادگ��ی و تن پروری محروم مانده اند یا انس��انهای پاکی که 
به علت وجود بی عدالتی   مظلومانه دچار زندگانی س��خت و 
پر رنجند، در نگاه اس��الم ریشه های فقر چیست و چه آثاری 

خواهد داشت؟
از مهمترین علوم مورد نیاز یک پیام رسان فرهنگی شناخت 
مخاطب است و جهادگری که ریشه فقر مناطق محروم را نداند 

ممکن اس��ت رفتار نامناسبی با اهالی داشته باشد و با 
نگاه حقیرانه به مردم بنگرد، از این رو جهادگران 

موفق هدف خود را شکوفایی روستا می دانند 
واز ه��ر رفتاری که به نوع��ی تحقیر و یتیم 

نوازی باشد پرهیز خواهند کرد.
 

برخی عوامل فقر
فق��ر و محرومی��ت عوام��ل متع��ددی مثل 

سیاست های ناکارآمد حاکمان، امتحان الهی، گناه، 
مجازات مومنین در دنیا بجای عذاب قیامت و... دارد که در 

ذیل تنها به دو عامل مهم آن می پردازیم:

فقر بر آمده از سیاست حاکمان 
برای تحلیل وقایع کش��ورمان در سالهای اخیر و ریشه یابی 
برخی بی عدالتی ها در دوران های گذش��ته، الزم است مدل 
اقتصادی پیامبر اکرم6 و حضرت علی7 و تفاوت اساسی 
آن با برخی خلفا به اختصار بررسی شود، ثمره ی این اختالف ایده 
تا آنجاست که حتی جنگ بزرگ جمل را برپا می کند و چه بسا 

امروز نیز ریشه بسیاری از فتنه های کنونی باشد.
عثمان بن عفوان معتقد است باید مدیران موفقی مثل طلحه 
و زبیر را شناسایی نمود و بخشی از سهم بیت المال مردم را به 
آنان داد تا در کشاورزی توسعه ایجاد شود و مشکالت مردم با 
کارگری در مزارع طلحه و زبیر مرتفع گردد در مقابل حضرت 
علی7 با الگو پذیری از پیامبر اعظم 6 معتقد است سهم 
هر کس برای خود اوس��ت و اگر خودشان بخواهند، می توانند 
آن را به مدیری موفق بس��پارند و دول��ت حق این واگذاری را 
ندارد ، تفاوت این دو نظر خود را در زندگی اشرافی آن مدیران 
موف��ق و برخی خلفا و در مقابل فقر حاکم بر توده های مردم 

نش��ان می دهد تا جائیکه طال های زبی��ر را با طبر بین وراث 
تقسیم می کنند.

در نظ��ام اقتصادي اس��الم، برخالف نظام س��رمایه داري و 
مارکسیست، فقر از کمبود منابع طبیعي یا نهاد مالکیت خصوصي 
بر نمي خیزد وتنها ایجاد عدالت، فقر را ریشه کن خواهد کرد و 
این پدیده به طور کلّي  رخت برمي بندد؛ زیرا براساس نصوص 
دیني منابع اولیه مورد نیاز همه ي  انس��ان ها در طبیعت 

وجود دارد؛ چنان که خداوند مي فرماید: 
"و اتیکم من کل ما سألتموه و ان تعّدوا 

نعمت الّل التحصوها"1
"هر چه از او خواس��تید به شما عطا 
کرد و اگر نعمت خدا را شماره کنید نمي 

توانید آن را به شمارش آورید." 
انسان ها از نظر صفات روحي، جسمي 
و فکري متفاوتن��د بنابراین مقاومت آن 
ها در برابر مش��کالت، توان تصمیم گیري، 
شجاعت، هوشیاري و نیروي  ابتکار آن ها با یکدیگر 
فرق دارد؛ این اختالف س��بب مي شود که حّتي اگر امکانات 
اولیه ي بهره  برداري از طبیعت یکسان در اختیار همگان قرار 
گیرد، دست آورد تالش آن ها متفاوت باشد. دین اسالم، که 
بر فطرت انسان اس��توار است، به رغم نفي هرگونه اختالف 
درآمد ناشي از تبعیض و بي عدالتي، این تفاوت ها را پذیرفته 
است. متأسفانه گروهي چون معلوالن امکان بهره  جستن از 
طبیعت ندارند یا رهاورد کوش��ش آن ها براي گذران زندگي 
شان )درحد متوسط جامعه( کافي نیست؛ و گروهي، به سبب 
حوادث طبیعي چون سیل و زلزله، دارایي یا سرپرست خانواده 
خود را از دس��ت مي دهن��د. بنابراین، به رغم  همه ي تالش 
هاي پیشگیرانه فقر در جامعه وجود دارد، اسالم براي مبارزه 
با این واقعیت تلخ مالیات هایي چون خمس و زکات در نظر 
گرفته و سیستم تأمین اجتماعي مقرر کرده است. برنامه هاي 
فقر س��تیز و نی��ز نصوصي که در نکوهش فقر آمده، نش��ان 
مي دهد که این پدیده در نظر اس��الم مطلوب نیست. پیامبر 
اکرم6 مي فرماید: نزدیک است فقر به کفر بینجامد2 آن 
حضرت درجاي  دیگر فقر و کفر را در یک سطح قرار داده، از 

هر دو به خداوند پناه برده است. 3

 اگر در اردو جهادی پیام 
خدا را خوب دریافت نکردید 
به فرس��تنده دست نزنید، 
گیرنده ه��ا را تنظیم کنید.
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امتحان الهی 
قرآن کریم ریش��ه برخی فقر ها را آزمون خداوند می داند و 

می فرماید :
(َو لََنْبُلَونهَُّکْم بَِشيْ ٍء ِمَن الَْخْوِف َو الُْجوِع َو نَْقٍص ِمَن األَأْْمواِل 

َو األَأْنُْفِس َو الثهََّمراِت).4
»بطور مسلم ما همه شما را با اموری همچون ترس و گرسنگی 

و زیان مالی و جانی و کمبود میوه ها آزمایش می کنیم« 
بر اساس روایتي دیگر، خداوند به حضرت ابراهیم وحي کرد: اي 
ابراهیم، تو را آفریدم و با آتش نمرود آزمودم. پس هرگاه تو را گرفتار 

فقر مي ساختم و بردباري ات را مي گرفتم، چه مي کردي؟ 
ابراهیم پاس��خ داد: خدایا، فق��ر از آتش نمرود بدتر و 

شدیدتر است. 
خداي متعال فرمود: به عّزت و جاللم سوگند، 

در آسمان شدیدتر از فقر نیافریدم5.

آثار فقر
1. آثار اقتصادي :

از آن جا که فقر پدیده اي اقتصادي است، 
به ط��ور طبیعي در ح��وزه ي اقتصاد آثاري 

ویران گر برجاي مي نهد. این پدیده چنانچه به 
موقع شناس��ایي و نابود نشود، چون غده یي سرطاني 

گس��ترش یافته، جامعه را فرا مي گی��رد و به مرگ  اجتماع مي 
انجامد؛ به تعبیر جامعه  شناسان، فقر فقر مي زاید و به طور معمول 
 فرزن��دان فقرا در محرومیت باقي مي مانند. مورد اس��تفاده قرار 
نگرفتن امکانات  بالقوه ي اقتصادي، فقدان سرمایه ي الزم براي 
سرمایه گذاري، کمبود تقاضا براي نیروي کار، پایین بودن مزد ها 
و رشد منفي، از دیگر آثار اقتصادي فقراست؛ زیرا فقرا، به سبب 
محرومیتي که دارن��د، به طور معمول از تحصیالت و تخّصص 
الزم بي بهره اند؛ در نتیجه، از ظرفیت کارخانه ها و مزارع و دیگر 
منابع و امکانات اس��تفاده ي کامل نمي شود، تولید کاهش مي 
یابد و در نهایت، کش��ور فقیر براي تأمین نیازهاي اساسي اش، 
ناگزیر ارزش هاي خود را زیر پا مي نهد. دس��ت نیاز به  س��وي 
کش��ورهاي ثروتمند دراز مي کند و به وابس��تگي  اقتصادي، که 

اغلب به وابستگي سیاسي مي انجامد، تن مي دهد. 

2. آثار اجتماعي :
میان محرومیت هاي اقتصادي و مسائل فرهنگي � اجتماعي 
پیوندي مستحکم وجود دارد. آثار گونا گون فقر در هنجارهاي 

جامعه نیز تأثیر مي گذارد. 
مه��م ترین اث��ر اجتماعي فقر که خود ب��ه آثار دیگر مي 
انجامد، ضعف شخصیت تهیدستان است. فقیران، به سبب 
برخوردار نبودن از امکان��ات مادي  و موقعیت اجتماعي، در 
جامعه مورد تحقیر قرار مي گیرند؛ اگر حّقي از آن ها پایمال 
شود، کسي گفتارشان را نمي پذیرد. بنابراین، قدرت دفاع از 
حق خود را از دست مي دهند و نومید به انزوا روي مي آورند. 
حضرت سجاد7، با توجه  به تأثیر فقر بر شخصیت انسان، 
چنین دعا مي کرد: ...خدایا، حیثیت مرا با تنگدستي پایمال 

نگردان. 6
حضرت علي7 نیز دراین باره مي فرماید: تهیدست کوچک 
شمرده مي شود، سخن وي را نمي شنوند و جایگاه او را نمي 
شناس��ند. و در ف��رازي  دیگر از گفت��ار خویش مي 
فرماید: اگر فقیر راس��تگو باشد او را دروغ گو 

مي پندارند. 7
آن بزرگوار، درباره ي ناتواني تهیدست 
در دفاع از ح��ق خود، مي فرماید: فقر 
انسان زیرک را هنگام استدالل گنگ 
مي سازد.8 و در اشاره به فرجام  تهیدست 
و گوش��ه گیري وي چنین مي فرماید: 
اگر انسان تهیدست ش��ود، نومید و خوار 
مي گردد 9.... مستمند در وطن خویش منزوي 

و غریب است. 10
آنچه گذشت، آثار اجتماعي فقر را در شخص فقیر نشان مي 
دهد. این آثار در صحنه ي اجتماع بسیار خطرناکتر و ویرانگرتر 
است. بخشي از این آثار، که به طور عمده زاییده ي عقده هاي 
روحي و تحقیرهاي اجتماعي و س��لب  ش��خصیت تهیدستان 
ش��مرده مي ش��ود، عبارت اس��ت از: باال رفتن آم��ار جرائم و 
بزه��کاري حّتي در میان ک��ودکان و نوجوانان، طالق، اعتیاد، 

فحشا، تکدي و ولگردي. 
 

3. آثار سياسي :
فق��ر و محرومیت س��بب مي ش��ود تهید س��تان در برابر 
دولتم��ردان احس��اس کین��ه  و دش��مني ک��رده، در اجراي 
برنامه هاي دولت کارش��کني کنند. هر چند این  گروه ها از 
موقعی��ت اجتماعي بي بهره اند؛ ولي بدان دلیل که بیش تر 

ه گرفنت هرن 
ک فاصل

از خا

��ا و جوانه هاس��ت، 
دانه ه

دانه های پوک و پوس��یده 

ی ماند.
در اسارت خاک م
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1. ابراهیم: 34. . ابراهیم: 34.
2. الحیاة، ج 4، ص 309.

3. میزان الحکمه، ج 3، ص 2438، ح 15985.
4. )بقره،155(

5 میزان الحکمه، ج 3، ص 2438، ح 15985.
6- صحیفه سجادیه، دعاي بیستم.6. 

7.. الحیاة، ج 4، ص 301.

8. الحیاة، ج 4، ص 286..
9. نهج البالغه، کلمات قصار، ش 3.

10. همان، ش 150.
11-.. نهج البالغه، ترجمه آیتي، نامه مالک اشتر، ص 324. )با تصرف(

12-سید رضی ، نهج البالغه، ترجمه دشتی حکمت 54.
13-همان.

14- همان، حکمت 319 .
15-حکیمي، محمد، معیارهاي اقتصادي اسالم در تعالیم رضوي،  ص 120.

ناِت َو أَنَْزلْنا َمَعُهُم الِْکتاَب َو  16- قال الل تبارک و تعالي: »لََقْد أَْرَسلْنا ُرُسلَنا بِالَْبیِّ
الْمیزاَن لَِیُقوَم النهَّاُس بِالِْقْسِط َو أَنَْزلَْنا الَْحدیَد فیِه بَأٌْس َشدیٌد َو َمناِفُع لِلنهَّاِس َو لَِیْعلََم 
الل َمْن َیْنُصُرُه َو ُرُسلَُه بِالَْغْیِب إِنهَّ الل َقِويٌّ َعزیز«. ما رسوالن خود را با دالیل 
روشن فرستادیم، و با آنها کتاب)آسماني( و میزان)شناسایي حّق از باطل و قوانین 
عادالنه( نازل کردیم تا مردم قیام به عدالت کنند؛ و آهن را نازل کردیم که در آن 
نیروي شدید و منافعي براي مردم است، تا خداوند بداند چه کسي او و رسوالنش را 
یاري مي کند بي آنکه او را ببینند؛ خداوند قوي و شکست ناپذیر است!«)حدید،25(

17-سید رضی، نهج البالغه، حکمت3.

مردم را ش��کل مي دهند، رضایت آن ها موجب مستحکم 
شدن پایه هاي حکومت و ناخشنودي آن ها سبب فروپاشي 
آن مي ش��ود. هر گاه مردم فقیر به حکوم��ت خود اعتقاد و 
اعتماد نداشته باشند، به  سادگي بازیچه ي گروه هاي مخالف 
دولت مي ش��وند و در برابر مزدي ناچیز مقاصد آنان را اجرا 
مي کنند. حضرت  علي7 در نامه ي خود به مالک اش��تر 
درباره ي تهیدستان چنین سفارش مي کند: ... کارهاي تو باید 
خشنودي رعیت را به  دنبال داشته باشد؛ زیرا خشم توده هاي 
مردم، خش��نودي خواص را پایمال م��ي کند و حال آن که 
خشم نزدیکان، اگر توده هاي مردم از تو خشنود باشند، ناچیز 
اس��ت. ... همانا عامه ي مردم س��تون دین و ساز و برگ در 
برابر دشمنان شمرده  مي ش��وند؛ پس باید توجه تو به آنان 

بیش تر و میل تو به ایشان فزون تر باشد. 11

4-آثار فرهنگی:
باالترین فقر و محرومیت، کدام محرومیت است؟ آیا تنها با 
ایجاد عدالت مالی، س��یر نمودن گرسنگان و یا فراهم نمودن 
رفاه اجتماعی برای  مستمندان، می توانیم آرامش را نیز برای 

او به ارمغان آوریم ؟
بي تردید دانایی نعمتی ارزنده و نادانی یک فقر بزرگ است، 
چنان که  حض��رت علي7 مي فرماید: »هیچ نعمتي از عقل 

برتر نیست.«12و»هیچ  فقري مانند ناداني نیست.« 13
 آث��ار مخرب فرهنگي فقر ب��ه مراتب تاثیر گذار ت��ر از آثار 

اقتصادي آن می باشد که برخي از این آثار ذکر می شود:  
الف( ضعف عقیدتي: محرومیت هاي اقتصادي ناشي از فقر، 
در افرادي که دارای ظرفیت الزم نیستند، به سست شدن ارکان 
 ایمان مي انجامد و ممکن اس��ت اعتقادشان به مبدأ هستي را 
ضعیف کند»همانا فقر، دین انسان را ناقص و عقل را سرگردان 

می کند.« 14
ب( ضعف علمي: کمبود مراکز آموزشي و مربیان مجرب یکي 
از آثار فقر در سطح جامعه است. عالوه بر این، امکانات محدود 
جامعه نیز تنها در اختیار گروه هاي خاّصي که از توانایي مالي 
برخوردارند، قرار مي گیرد. در کشورهاي فقیر معمواًل کودکان از 
سنین پایین در کنار سرپرست خانواده براي تأمین نیازهاي  اولیه 
زندگي تالش مي کنند و به همین س��بب، آمار ترک تحصیل 

نوجوانان بسیار باالست. 
ج( اضطراب و ناراحتي هاي روحي :وقتي فاصله ي طبقاتي 
در جامعه اي شدت یابد، به تدریج کینه ها و عقده هاي روحي 
در درون فقرا ریشه مي دواند و حالت نومیدي و افسردگي آن ها 

را فرا مي گیرد و آثار اجتماعي زیانباري به ارمغان مي آورد.
د( رخت بربس��تن صفات پسندیده: انسان هاي نیازمند، به 
 سبب تزلزل روحیه اي که دارند، در برخی موارد گرفتار ضعف 
 شخصیت شده، به تدریج خصلت هاي واالي خود را از دست 
مي دهند و به  بعضي از صفات ناپس��ند مبتال مي شوند؛ براي 
مثال وقتي نیازمندي مي بیند کس��ي س��خن راستش را باور 
نمي کند، کم کم در برابر دروغ گویي بي تفاوت مي شود. امام 
رضا7در این باره مي فرماید: هرگاه دنیا به کسي پشت کند 

)فقیر شود( نیکي هاي خودش را نیز از او مي گیرد. 15
با این وجود روش��ن می ش��ود که اگر اولویت فعالیت ها در 
اردوهای جهادی، همچون مسیر انبیا16 ایجاد عدالت اجتماعی 
ب��ا نگاه تس��اوی همگان در بهره گیری از اب��زار های هدایت 
باش��د، نتیجه همه ی فعالیت های اردو، رن��گ ماندگاری بر 
خود می گی��رد چراکه تاثیر گذاری فرهنگی، ش��اه کلید تمام 
فعالیت های عمرانی، آموزشی و بهداشتی است از این رو الزم 
اس��ت کلیه  فعالیت هایی که در راستای رفع فقر و محرومیت 
مادی است ابزاری در راستای معرفت دهی و عمق بخشی به 
معرفت دینی گردد چراکه حضرت امام علی7  فقر مادی را 
مقدمه فقر فرهنگی می دانند و می فرمایند: » فقر، مرد زیرک 

را در برهان ُکند می کند.« 17
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یکی از اهداف بلند اردوهای جهادی تمرین 
مدیریت اس��المی و باز یابی الگوی عملیاتی 
اداره جامعه براساس تعالیم شریعت است، البته 
برخی مدیریت را همانند سایر علوم انسانی از 
پیش تعریف شده  می دانند؛ و از این رو معتقدند، 

پسوند اسالمی یا جهادی   نمی پذیرد.
در براب��ر ای��ن نظری��ه گروه��ی الگوی 
اسالمی مدیریت را نرم افزار پویایی  می داند 
که متناس��ب ب��ا مقتضیات م��کان و زمان 
قابل انعطاف است در این اندیشه، مدیریت 
جهادی، همان روش کلی مدیریت مدیران 

الهی درطول تاریخ  می باشد.
شیوه مدیریت پیامبر اعظم6، حضرت 
علی7و اهلبیت: الگوی مناسبی برای این 
ن��وع مدیری��ت خواهد بود ک��ه عالقه مندان 
 می توانند برای نمونه به نامه حضرت علی7 
به مالک اشتر در نهج البالغه که سند رسمی 

سازمان ملل نیز  می باشد مراجعه نمایند.
مقام معظم رهبری  می فرمایند:

در بعد ارائه الگوي زندگي اسالمي توجه به این 
نکته الزم است که باید معیارها و شاخصه هاي 
دیني در طراحي ساختار هاي حکومتي و مدیریت 
جامع��ه مالک قرار گیرند، چرا که اگر بخواهیم 
براس��اس الگوهاي رایج حرک��ت کنیم نظام از 
هویت اس��المي خود تهي شده و نتیجه اي جز 

انحالل آن در پي نخواهد داشت.
اگر ما این اش��تباه را  مي کردیم و بکنیم که 
در مسئله حکومت و مدیریت جامعه، مالک و 
معیار اس��المي را فراموش بکنیم و به سمت 
همان فرم هاي رایج دنیا برویم معناي جامعه 
اس��المي از بی��ن خواهد رف��ت. این نقطه ها 

تعیین کننده است. 1 
از این رو الزم اس��ت دو جریان مهم در 
کشور ایجاد گردد تا الگوی بومی مدیریت 

اسالمی تحقق یابد:
ال��ف( تمرین کارگاهی مدیریت اس��المی 

توسط کارگزاران فردای نظام که دانشجویان 
و فرهیختگان دانشگاه ها  می باشند که بهترین 
مکان ب��رای ای��ن کارگاه، اردوهای جهادی 

دانشجویی است.
ب( تکمیل زیرس��اخت های علمی بومی و 

تولید علم از دریچه شریعت.

مقام معظ��م رهبری عامل ترقی و رش��د 
جامعه اس��المی را تحقق انقالب فرهنگي و 
ارائه الگوهاي اداره نظام اس��المي  می دانند و 
معتقدند این حرکت منوط به تولید علوم مورد 
نیاز  مي باش��د که این امر نیز نیازمند سال ها 
کار و تالش علمی در حوزه و دانشگاه است، 
در همین راس��تا مقام معظ��م رهبري نقش 
دانشگاه ها را در تحقق الگوي زندگي اسالمي 
گوشزد کرده و مهم ترین انتظار از دانشگاه ها 
را ارائه راهکار هاي جدید مبتني بر مباني دین  

مي دانند و  می فرمایند :
باید مغز متفکر استاد و دانشجوي ما بسیاري 
از مفاهیم حقوقي، اجتماعي و سیاس��ي را که 
ش��کل و قالب غربي آنه��ا را در بعضي مثل 
وحي منزل است و درباره اش  نمي شود اندکي 
تشکیک کرد، در کارگاه هاي تحقیقاتي عظیم 
علوم مختلف حالجي کنند، روي آنها س��ؤال 
بگذارند ای��ن جزمیت را بش��کنند و راه هاي 
تازه اي پیدا کنند، خودشان استفاده کنند و هم 
بشریت پیشنهاد کنند. امروز کشور ما محتاج 
این اس��ت، امروز انتظار کش��ور ما از دانشگاه 
این اس��ت. دانش��گاه باید بتواند یک جنبش 
نرم افزاري همه جانب��ه و عمیق در اختیار این 
کشور و ملت بگذارد تا آن کساني که اهل کار 
و تالش هس��تند، با پیشنهادها و با قالب ها و 
نوآوري هاي علمي خودي بتوانند بناي حقیقي 
یک جامعه آباد و عادالنه مبتني بر تفکرات و 
ارزش هاي اسالمي را باال ببرند. امروز کشور 

ما از دانشگاه این را  مي خواهد.2

مهندسی فرهنگی نظام عبارت است از طرح 
نوسازی و بازسازی کالن نظام؛  دستگاه ها و 
سیاست ها و قوانین و سازوکارها برای تحقق 
فرهنگ آرمانی و فرهنگ هدف هر جامعه و 
نظامی براساس اهدافی که دنبال  می کند خود 

را مهندسی و مدیریت  می کند.
بنابراین مهندس��ی فرهنگی جامعه و نظام 
هم ب��ه معنای رویک��رد طرح و مهندس��ی 
کالن نظام همراه با سازمان ها و سیاست ها و 
قوانین و ساز وکارها به سوی اهداف فرهنگی 
است. 3تردیدی نیست که اصلی ترین ره آورد 
انقالب اس��المی تحول فرهنگی در جامعه و 
جهان بوده اس��ت هرچند تحوالت اجتماعی 
و اقتصادی و سیاس��ی را نیز به دنبال داشته 
اما تحول فرهنگی براساس آموزه های دینی 
مهم ترین ره آورد آن شمرده  می شود ازهمین 
رو ش��الوده ساختار نظام جمهوری اسالمی را 

اهداف فرهنگی  می سازد.
در این میان یکی از ارگان هایی که متناسب 
با نقشه و هدف کلی نظام طراحی و مهندسی 
ش��ده اس��ت؛ مدیریت جهادی اس��ت البته 
موفقیت نظام در رسیدن به اهداف فرهنگی 
خود نیازمند آن اس��ت که همه اجزاء  درونی و 
سازمان های داخلی را براساس فرهنگ آرمانی 
و فرهنگ هدف مهندسی کند؛ و نقایص را از 

دستگاه های برخوردار مرتفع نماید.

ص26،  ج5،  والیت،  حدیث  انقالب،  معظم  رهبر   .1
 .1369/4/20

دانشجویان  و  اساتید  دیدار  در  انقالب  معظم  رهبر   .2
دانشگاه امیرکبیر، 1379/12/9.

نمای  از  جهادی  اردوهای  آسیب شناسی  ک:  ر   .3
پیام رسانی فرهنگی، ص45.
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یکي از جهادگران دانش آموزان را به صف کرده بود و دس��ته جمعي 
اذان مي گفتند و دانش��جویان و اهالي آماده نماز مي شدند، برایم جالب 
بود با وقت کمي که داش��تند همه کارهایشان را تعطیل کرده بودند و 
براي نماز آمده بودند. بعد از نماز که همه جمع بودند فرصت مناسبي 
ب��ود براي یک مصاحبه صمیمانه! ضبطم را درآوردم و از بچه ها یکي 
یکي پرس��یدیم چرا به اردوي جهادي آمده اند. البته اگر کس��ي هدف 
تکراري مي گفت، مي سوخت که چند نفري هم سوختند. پاسخ هایشان 

شنیدني بود:
-تجربه جهادي نداش��تم و از تلویزیون دیده بودم می خواستم که به 
آدم ها کمک کنم، گفتم: چه کمکي از این بهتر چون خدا فرموده: اگر 

به خلقم خدمت کنید به من خدمت کرده اید.1
-من با کودکان بازي مي کنم، و هدفم این بود روزهاي خوشي را در 
دوران کودکي شان بیافرینم، در ذهن اینها ایجاد شود که یک آدم هایي 
آمدند و روزهاي خوشي براي ما ایجاد کردند، بلکه به این روش حداقل 

چقدر بیچاره اند آنان 
ک��ه چ��اره ی دردهای 
خوی��ش را در خ��اک 

می جوییند.
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در ظاهر الگوی فرداهای آنان شویم.
-آمدم تا فقر فرهنگي را با( َو أَمهَّا بِنِْعَمِة َربَِّک َفَحدِّث) 2 "نعمت ها را 
ابُِقون) 3 باشم در  ابُِقوَن السهَّ بگویم تا مردم شکرگذار باشند" آمدم تا( السهَّ

کار فرهنگي، من دست یک نفر را گرفتم که دست او درد مي کرد.
-ش��نیده بودم انبیا هم اردوی جهادی داشتند مثل حضرت عیسی 
که گروه جهادی پزش��کی داشت؛ می خواستم سخن آنان را به روش 

خودشان به گوش مردم برسانم. 
-پدر و مادر من راضي نبودند ولي یک دفعه راضي ش��دند و 

من نمي دانس��تم کجا مي روم و چرا مي روم؟ من دوست 
داشتم حرف بزنم با این ها که ساده و پاک هستند. 

-می خواس��تم تمرین مدیریت کنم و برای ظهور 
حضرت آماده شوم.4

-آمدم ی��ک کلمه یاد بدهم تا با ث��واب یاد دادن 
شریک باشم5 

-بعضی ه��ا نمازش��ان را هم بلد نبودن��د، آمدم تبلیغ 
شریعت کنم. 

-آمدم از فضاي شهر نجات پیدا کنم تا برسم به آدم هایي که خیلي به 
خدا نزدیکند، بچه هاي جهادي و هم مردم عادي صاف و ساده 

- با قصد تقرب و خودسازي برسم به آن چیزي که باید باشم اما چرا 
از این راه اردوي جهادي و روستا؟ چون بهانه است براي خارج شدن از 

شهري بودن و شکسته شدن غرورم.
-احس��اس مي کردم زندگي من خیلي نامفید اس��ت و نمي توانم به 
کس��ي سود برس��انم و احس��اس مي کردم که هدف خلقتم را نادیده 
گرفته ام و دارم عمرم را از بین مي برم. آمدم تا آینده ام را درست کنم و 

این بهترین است. 
-ق��رار نبود که م��ن با این اردو همراه ش��وم که صب��ح روزي که 
مي خواست اردو راه بیفتد بعد از نیمه شعبان قسمتم شد و این را هدیه 

به امام زمان مي دانم. 
-وقتي آدم مي آید این جا تازه مي فهمد که هیچ چیزي بارش نیست 
و من فکر مي کنم خودم فقیر هستم. خیلي ها جانشان را گذاشتند در 
جنگ براي من و پابرهنگان و من االن آمدم از اندیش��ه ی مدافعین 

دیروز دفاع کنم. 
-من تا حاال براي کمک به خلق الل س��فر نکردم اولین بار است که 
براي خدمت به خلق س��فر کرده ام و آن دس��ت غیبي مرا آورده است 

آمده ام زکات شهري بودنم را بدهم. 
-من براي کمک بخودم آمده ام و آمده ام ساده زیستي را یاد بگیرم . 

� هدفم آرامش و موقعیت براي فکر کردن بود.
� دور هم بودن و خوش بودن و کار کردن و استفاده از وقت .

� بیرون آمدن از تکراري بودن و این که آمدم ببینم چگونه است.

� پاک شدن، کم گناه کردن و توشه اي براي آخرت چراکه بي کاري، 
علت خیلي از گناهان است.

� بیرون آمدن از تن پروري شهري 
� از خودم خجالت کش��یدم تاکنون براي کس��ي قدمي بر نداشته ام 

آمدم قدمي بردارم.
� آدم خوب از بیرون به زندگي خودش فکر کند و محرومیت را ببیند 

و خدا را شکر کند.
� دی��دن زندگي ه��اي مختلف و ش��کر ک��ردن به خاطر 

چیزهایي که آنها را داریم و بقیه آن را ندارند.6
� ب��راي این ک��ه روي خودم کار کن��م و خودم را 
پرورش بدهم، کس��اني که در خانه در پر قو بزرگ 

شده اند در این جا ....
� هدف این است که بقیه سمت دین بیایند.

� جایي که تنها باشم و به سمت خدا بروم.
� بچه ه��ا با اخالص آمدند و مي خواس��تم در این 

فضا باشم.
-من آمدم بگویم که راه ادامه دارد و شهیدها زنده اند و راه آنها ادامه 
دارند. قبر ش��هید خرازي یکي از درهاي بهشت است. وقتي به شهید 
باکري بورسیه مي دهند ، مي گوید: من قبول نمي کنم. شهید باکري ها 
هس��تند و م��ن دارم با آنها زندگي مي کنم. یک��ي از بچه ها گفت من 
س��ال ها سوار اتوبوس نشدم حاال باید پشت نیسان بنشینم. من پدر و 
مادرم دکترند آن یکي پدرش قاضي. هنوز همت ها هستند. اگر کسی 
در اردوي جهادي بمیرد شهید است. این ها نسل شهدا هستند و سالح 
آنها بیل و کلنگ است این جا توفیق مي خواهد و هرکسي را این جا راه 
نمي دهند. این جا جایي که خواب تو و نفس تو عبادت اس��ت. خواب و 

نفس و قدم هاي شما عبادت است... 
-هم نشیني با فقرا7 که دعا مي کردم خدایا ما را از فقرا جدا نکن که 

حالي عجیب پیدا کردم.
-پیدا کردن رفیقي خوب و صادق و باوفا و پابرجا. 

-براي کمک آمدم و نظر داش��تم ولي االن ب��راي این آمدم که در 
این جمع باشم. 

-من به دلم افتاد که بیایم تا اردوهاي دیگري را هم ببینم و با دیگران 
آش��نا شوم و االن حس��رت این را مي خورم که چرا سه سال اول، اردو 

جهادي را نیامدم. مشکالت درسي من با اردوی جهادی حل گشت. 
-اردوي جهادي نیامدن دلیل مي خواهد آمدنش دلیل نمي خواهد. 

-در دانشگاه آشنا شدم با اردوي جهادي، چه بهتر بود که از مدارس 
این اردو جهادي شروع مي شد و ذهنیتم در دبیرستان شکل مي گرفت 
و از آن موقع باید اردو جهادي شروع شود. وقتي وارد دانشگاه مي شوي 
بمباران اطالعاتي شروع می شود. یکي از آن مقوله های روشن کننده 
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راه، اردوي جهادي است. 
-در اولین اردویم فکر کردم مي توانم کمک رس��اني کنم، وقتي که 

بیشتر فکر مي کنم دیدم فقط خودسازي است.
- جه��ادي مثل یک جزیره مي ماند که در این جزیره اتفاقات خیلي 

زیادي مي افتد. دوستي هایي عمیقی در این جهادي ها شکل مي گیرد.
-فرصتي که من آن را مغتنم مي شمارم که علم یاد نمي گیري ولي 
نور به دس��ت مي آوري. هدف از جهادي پروس��ه اي است که در حال 
تکمیل ش��دن اس��ت اگر زمان اهداف ما را تکمیل مي کند. در اردوي 
جهادي دید باز مي شود وقتي بچه اي را مي بینم تا کالس پنجم بیشتر 
نمي تواند درس بخواند ولي من تا دانش��گاه و... من فهمیدم که وام دار 

دیگران هستم که شرایط تحصیل ندارند. 
-در این مناطق س��طح توقعاتم در همه جنبه ه��ا پایین آمد و یک 

تلنگري خوردم براي درست شدن. 
-آمدم یک کار خوب کنم تا دستم را بگیرند.

-اول فک��ر می کردم اگر نیامده بودیم و ای��ن پول را داده بودیم کار 
بیشتري در زمان کمتر با هزینه کمتر انجام مي شد بهتر بود اما دیدم 
که حضور ما در این جا خیلي خوب است و حضور ما قلب آنها را به ما 

نزدیک مي کند و بچه های خودمان نیز ساخته می شوند.
-هدف اول من انجام کار خیر نیس��ت بلکه نیاز دروني من مي گوید 
که در این گروه نیازت برطرف مي ش��ود. مي خواهم جایي بروم که از 
ذهن مادي به دور باشد. جایي که امثال زندگي مادی آن جا کم باشد و 

من این را دوست دارم. 
-خیلي خوب است ما که مي خواهیم زندگي را شروع کنیم و مدیران 

آینده باشیم بیاییم و زندگي محرومان را ببینیم. 
-احساس مسئولیت مي کنم ماها یک سري مشکالت و این ها یک 
س��ري مشکالت دارند یک وقت نگوئید که اینها بدبخت هستند من 
خودم بدبخت هستم. کمک کردن به محرومان. یک چیزهایي هست 

که در هیچ جا نمي شود یاد گرفت مگر در منطقه محروم 
و آن هم در اردوي جهادي و آن هم جایي که تو را 

نمي شناسند و این هم شرایط خاصي است . 
 -پیدا کردن خداي گم شده و فهمیدم خدا 

هست و آمدم خودم را پیدا کنم.8
-از امکان��ات در ش��هر خس��ته ش��ده بودم 

وخواستم زندگي دیگري داشته باشم. 
-با خدا قهر کرده بودم آمدم آشتي کنم. 

-من آمدم تا خودم و امام زمانم و خدا را پیدا کنم و 
تاکنون پیدا نکرده ام.

-نیازهاي کشورم را درک کنم و بشناسانم. 
-آمدم دل رهبر، روح امام و شهدا را شاد کنم.

1. پیامبر اکرم 6فرمود: »محبوب ترین بندگان نزد خداوند، آن کسی است که 
سودش بیشتر به مردم برسد«. )اصول کافی، ج3، ص239(

2.  سورة ضحی، آیة 11.
3. سورة واقعه، آیة 10.

4. زماني مهدي4 خواهد آمد که یاراني پیدا شوند که دو ویژگي داشته باشند: 1 � عبد 
خدا باشند. 2 � صالح باشند: یعني صالحیت هاي الزم را داشته باشند. به عبارت دیگر 
ْکِر أَنهَّ  بُوِر ِمْن بَْعِد الذِّ تعهد و تخصص داشته باشند«..)رک: تفسیر آیه ی»َو لََقْد َکَتْبنا ِفي الزهَّ
ُه أهِل بَدٍر  الُِحوَن« انبیا، 105(قال الصادق7 »لَو کاَن فیُکم ِعدهَّ األَأْْرَض َیِرُثها ِعباِدَي الصهَّ
لَقاَم قائُِمنا؛ امام صادق7 فرمودند: اگر بین شما سیصده وسیزده یار آماده پیدا شود، قائم 

ظهور خواهد کرد«)طبرسی، ابوالفضل علی بن حسن، مشکاة األنوار، ص64(.
5. ابوبصیر می گوید: شنیدم امام صادق7 فرمود: کسی که به دیگری چیزی یاد 
بدهد برای اوست مانند پاداشی که به آن یاد گیرنده و عمل کننده می دهند. عرض 
کردم :اگر به فرد دیگر هم یاد بدهد آیا به آن ثواب نائل می گردد ؟ فرمود: اگر به تمام 
مردم یاد بدهد ثواب عمل آنها را دارد. عرض کردم : اگر بمیرد هم آن پاداش را دارد 

فرمود: اگر بمیرد هم به اوپاداش می دهند. )اصول کافی، ج1، ص43(
6. امام سجاد7 به خدای سبحان عرض می کند: »خدایا ! ما هرگاه تو را حمد 
گفتیم بار دیگر باید تو را حمد کنیم که تو را حمد کرده ایم یا شکرکنیم که تو را شکر 

کرده ایم.« )علی بن حسین7، صحیفه سجادیه، دعای3(
7.  قال امیرالمؤمنین7: جالس الفقراء تزدد شکراً؛ امام علی7 فرمودند: با فقرا 
همنشینی کن و شکرگزاری خدا را زیاد نما. )آمدی، عبدالواحد، غررالحکم، ص357(

8. قال علی7: »من عرف نفسه فقد عرف ربّه؛ حضرت علی7 فرمودند: هر کس 
خود را شناخت خدا را شناخته است.« )مجلسی محمدباقر، بحاراالنوار، ج 2، ص32(

منی توانی  اگ��ر 
پرنده باشی، مرغ 

خانگی نباش.
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س��ؤاالت خود را به س��امانه پیامک مرکز 
پژوهش بفرس��تید تا کارشناس��ان ما پاسخ 
پرسش هایتان را برایتان ایمیل یا پیامک کنند. 

در ذیل سؤال چند جهادگر ذکر  می شود.

 اولی�ن گام ه�ای حرک�ت جهادی  
چیست ؟

1( مهم تری��ن مرحل��ه اردو ، اولین اقدام آن 
یعني»مرحله شناسایي« است که بایستي به 
طور دقیق در تمامي ابعاد آن صورت گیرد .در 
این مرحله نباید شتاب زده و عجوالنه رفتار کرد 
چرا که این مرحله تمام تصاویر اهالی نسبت 
به جهادگران ش��کل  می گیرد ک��ه برای چه 
آمده اند آیا ما را فقیر و محروم  می دانند یا برای 
تبلیغ دین و تربیت فرزندانمان آمده اند و در آن 
راستا کمکی هم به اهالی  می کنند الزم است 
توجه شود که ایجاد شدن نگاه اول به شدت 
خطرناک اس��ت و مخاطب احساس حقارت 
خواهد کرد. از این رو الزم است الف( جلسات 
ابتدای��ی با دعوت رس��می و احت��رام فراوان 
بزرگان روس��تا باش��د. ب( تالش جهادگران 
مشروط به یک حرکت ابتدایی از جانب اهالی 
باشد برای مثال اگر این گودال پی کنده شده 
ما خواهیم آمد. اگر مش��ارکت اهالی نباشد نه 
تنها شکوفایی روستا نخواهد بود چه بسا مرگ 

فرهنگی در منطقه رخ خواهد داد.
2( انتخاب افراد اردو بس��یار حایز اهمیت 
است و س��الئق اعتقادي، اخالقي، سیاسي، 
فرهنگي و بنیادین آنها بایس��تي مورد توجه 

قرار گیرد.1
3( اگ��ر اردو را عرصه مبارزه و مس��ابقه ؛ و 
قب��ل از اردو را عرصه تمرین بدانیم بنابراین 
باید در تمرین به خوبي یارگیري کر د ، افراد را 
در تیم چینش نمود تا با بازي هم آشنا شوند ، 
استعدادیابي نمود و جلسات مستمر تمرین و 

توجیه را به نمایش گذاشت.

4( حضور خواهران و مسئولین کمیته  هاي 
خواه��ران و برادران در شناس��ایی هاي ثانویه 
ضروري اس��ت و اث��رات اردو و کیفي بودن 

برنامه ها را مضاعف می کند .
5( حتم��اً چند روز قبل از اردو )دو تا س��ه 
روز( ب��ا مراجعه به روس��تاها ، براي بار چندم 
اطالع رس��اني برنامه ه��اي اردو ب��ا رویکرد 

فرهنگی، صورت گیرد.
6( حض��ور روحاني و مبلغ��ه خواهر، جزء 
اصلي والینفک اردوهاي جهادي است ،2 اما 
احساس می ش��ود حضور مداح نیز این امر را 
کامل می کند. به ویژه براي برگزاري مراسم-

هاي و هیات ویژه اعضاي گروه.
7( به منظ��ور رعایت دس��تورات الهي در 
بح��ث ارتباط ب��ا نامح��رم ، هم چنین جهت 
س��المت روحي و ارتقاء معنوي اردو و عدم 
بدبیني روستائیان به بچه هاي جهادي توصیه 
می گردد بیش��ترین دقت در روابط برادران و 

خواهران3 اردو به عمل آید.4

 چه مواردي الزم است، شب اول، 
توسط مسئول اردو تذکر داده شود؟

1. تنها تالش��ي ماندگار وس��ازنده است، 
که براي رضایت خداوند باش��د، هدف تان از 
اردو خدمت گذاری خالصانه برای خشنودی 

خداوند و حضرت ولی عصر4 باشد. 
2. اردو بهترین فرصت اجرای برنامه های 

خودسازی است. 
3. بدون هماهنگی با مسئولین، وعده ای به 

اهالی داده نشود. 
4. با همه اهالی به ویژه جوانان و نوجوانان 

ارتباط صمیمي پیدا کنید. 
5. در بی��ن اهالي نخبگان را ش��کار کنید 
و براي آن��ان با رعایت دقت ه��اي تربیتي، 

برنامه هاي، ویژه اي داشته باشید. 
6. جه��اد خود را با گناه کبیره »اس��راف« 
کم رنگ نکنی��د. براي مثال، برخ��ي موارد، 
ب��ه علت غیرقابل پیش بیني بودن ش��رایط، 
غذا، زیاد طبخ مي ش��ود، که با تقسیم، آن به 

همسایگان از اسراف پیشگیري کنید. 
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هرگون��ه  از   .12
اختالط جنسیتي، بین 

جهادگران پیشگیري شود.
13. جهادگ��ران به جنس مخالف، 

تدریس نکنند. 
14. وسائل نقیله را فضاسازي معنوی کنید، 
مثل نصب برگه با محتوای تفکربرانگیز به 

شیشه ها. 
15. ط��رح ارزاق معنوي برگ��زار نمایید. 
براي مثال، فال کارت هاي آیات موضوعي، 
نکات روان شناسانه روایات در کار فرهنگي، 
قطعه هاي وصیت نامه شهدا آماده و هر روز 

توزیع شود. 
16. دعاي عهد9 و مناجات هاي صبحگاهي، 

در فضاي خوابگاه پخش شود. 
17. هر روز از اردو به نام یکي از معصومین 

نام گذاري شود. 
18. بدرقه و استقبال جهادگران با عبور از 

زیر قرآن باشد. 
19. براي هر روز ش��عاري معنوي انتخاب 

کنید. 
20. طرح نشریات دیواري جذاب با هدف 
افزایش سطح معنویت، برگزار شود.  ]10[

نمای  از  جهادی  اردوهای  آسیب شناسی  ک:  ر   .1
پیام رسانی فرهنگی، پرسش13، ص53.

2. همان، پرسش30، ص83.
3.  همان، پرسش24، ص78.

4. کارشناس پاسخگو: اسماعیل احمدی.
5 . کارشناس پاسخگو: علیرضا ایران دوست.

نمای  از  جهادی  اردوهای  آسیب شناسی  رک:    .6
پیام رسانی فرهنگی، پرسش20، ص73.

7. قال رسول الل6: »اذا سمعت االذان فات و لو 
حبوا؛ پیامبر گرامی اسالم6 فرمود: هنگامی که 
اذان نماز را شنیدی � هرچه سریع تر � به مسجد بیا، 
گرچه سینه خیز باشد.« )متقی هندی، عالءالدین علی 

بن حسام، کنز العمال، ج 7، ص578(
8. محققین مرکز پژوهش.

9. از حضرت صادق7 منقول است که هر که چهل 
روز این عهد را بخواند از یاوران قائم ما باشد و اگر 
پیش از ظهور آن حضرت بمیرد خدا او را از قبر بیرون 
آورد که در خدمت آن حضرت باشد و حق تعالي به هر 
کلمه هزار حسنه او را کرامت فرماید و هزار گناه از او 

محو کند. )محدث قمی، مفاتیح الجنان، ص880(

برخورد هاي اولیه مسئولیت داده شود. 

 ب�راي ارتق�اي معن�وي و دین�ي 
چ�ه  اردو،  ط�ول  در  جهادگ�ران 

راه کارهایي وجود دارد؟
1. از مبلغ و مبلغه هاي با تجربه اس��تفاده 
شود و س��خنراني هاي کوتاه معنوي، هنگام 
نماز، صبحگاه و زمان حرکت، برگزار گردد. 

2. نم��از جماعت ها، به وی��ژه نماز صبح، 
پیوسته برگزار شود و نسبت به حضور فعال 

جهادگران، تاکید گردد.7
3. هیئت ه��اي معنوي، وی��ژه جهادگران 

برگزاري شود. 
4. در بی��ن نیروها توس��ط مبلغ یا اس��تاد 
متخصص، مباحث اخالق��ي و مهارت هاي 

پیام رساني، مطرح گردد. 
5. قب��ل از اردو، طرح ه��اي فرهنگ��ي 
داخلي، آماده س��ازي شود. براي مثال، طرح 
روزانه ختم چهارده هزار صلوات براي همه 
گروه، تقسیم برگه هاي قرآن خواني. )روزي 

حداقل ده آیه(
6. امکانات و وسایل معنویت افزاي مورد نیاز، 
تهیه ش��ود. براي مثال، مناجات سحرگاهی، 
هم خواني هاي، شورآفرین صبحگاهي، کتاب 

با موضوع سیره علما و شهدا. 
7. یادبود و بروشور با موضوع سیره شهدا، 

تهیه گردد. 
ب��ا  8. نشس��ت هاي صمیم��ي ش��بانه، 

پیشکسوتان جهاد برگزار شود. 
9. اردو از یک مکان مقدس مثل امامزاده 

یا گلزار شهدا، آغاز شود. 
10. فضاي معرفتي و تفکر بر انگیز ایجاد شود.8 
براي مثال نصب س��ؤاالت اساسي و بنیادي در 
فضاي خوابگاه، برگزاري مسابقاتي که اندیشه را 
ب��ه حرکت وادارد )مثل: چرا به اردو آمده ام؟ اگر 
فقیري نبود اردوي جهادي چه خواهد شد؟ تبلیغ 

انبیا فقط مناطق محروم است؟(
11. گروهي از جهادگران فرهنگي، نشریه 
روزانه اي با هدف افزایش انگیزه جهادگران 

توزیع نمایند. 

7. با اهالي حتي کودکان خردسال با عزت 
برخورد نمایید. 

8. هرگونه تالشي با مشارکت اهالي باشد. و 
اگر مشارکت آنان، کم رنگ شد، براي بازگشت 
اهالي، مدتي کار تعطیل شود، چرا که هدف 
فقط ساختن بنا، یا آبادي مزرعه نیست، بلکه 

شکوفایي فرهنگي اهالي آرمان اردوست. 
9. الزم اس��ت هر ش��ب در نشست هاي 
صمیم��ي، رفت��ار روزان��ه هم��ه گروه ه��ا 

آسیب شناسي گردد.5

برنامه هاي، روز اول ورود جهادگران، 
چگونه باشد، تا روستائیان را تحت 

تأثیر حضورشان، قرار دهد؟6
1 � روز اول، فرص��ت مناس��بي، ب��راي 
آش��نایي اس��ت، از این رو جهادگ��ران، به 
صورت گروهي با ش��ورا و بزرگان روس��تا، 
همراه شوند، تا اهالي و توانمندي شان را به 

جهادگران معرفي نماید. 
2 � معارفه ابتدایي و جلس��ات با ش��وراي 
روستا و هیئت امنا مسجد، با حضور روحاني 

گروه جهادي باشد. 
3 � در اولین روزها با مشارکت اهالي، برنامه 

جشن یا هیئت متناسب، برگزار شود. 
4 � در معارفه ابتدایي، جهت مراس��مات، 
پخ��ش ن��ذری، کالس ه��ا، ورزش، تالش 
عمراني و کشاورزي، متناسب با مخاطب، از 

اهالي نظر خواهی و دعوت گردد. 
5  � برنامه هاي از پیش تعیین ش��ده گروه، 
با همکاري اهالي روستا، در وقت مناسب، وبا 

اطالع رساني گسترده باشد. 
6  � ط��رح برگ��زاري جام هاي فوتبال، دو 
همگان��ي، تیراندازي، طناب کش��ي و ش��نا، 
عاملي قوي براي مشارکت جوانان در اولین 
روز، است، از این رو، جهت مسابقات ورزشي 
بین روستایي و اردوهاي متنوع، در همان روز 
اول ثبت نام، توس��ط یکي از جوانان منطقه 
انجام ش��ود، بهتر اس��ت، جام ها با نام شهدا 

نام گذاري شوند. 
7 � ب��ه افراد ب��ا کمال احت��رام و ادب در 
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به ساعت من، این جا زمان چند سال قبل من است! هزار و سیصد و پنجاه و...، شاید 
هم نه! بهار که مي آمد، این جا را ندید و از همان شهرهاي باال دور زد و رفت.

نمي دانم کجاي مدار زمین ایستاده ام؟!
این جا آن قدر آسمان خشک است که زمین از تعجب دهن وا کرده!

دلیل آمدنم براي خودم مبهم است، و توان ماندنم مبهم تر!
یعني مي توانم!؟

مي توان��م صداي تلویزیون اتاق خوابم را کم کنم ت��ا به جاش الالیي کودکي را 
بشنوم که بالشي کوچک روي پاهایش گذاشته و مي خواباند عروسکي را که ندارد؟

مي توانم ملحفه تختم را کنار بزنم و روي گلیم ضخیم خانه هاي کاهگلي، شب تا 
صبح به جاي خواب هاي سیاه و سفید، خواب هاي سبز و سفید و قرمز ببینم؟!

مي توانم پنجره اتاقم را باز کنم تا آس��ماني پر از س��تاره مرا در آغوش بکشد میان 
چشم هاي کودکي که دستم را مي کشید تا مرا از خیاالت کودکي ام بیرون بکشاند؟!

رفته بودم تا بیست و چند سال پیش... تا ورق بزنم دفترچه خاطراتم را...
کودکي ام عروسکي در بغل، روي سه چرخه اش نشسته بود و خیره به دستان پدر 

که امروز اسباب بازي جدید برایش چه آورده؟
داشته هاي من در بیست و چند سال پیش که حاال کودک روبرویم خیال آنها را در 

البه الي موهاي فرخورده پر از خاکش هم ندارد!
کودک��ي ام ب��ا لباس زیبایي که مادر برایش با روبان صورت��ي دوخته بود، پرید در 
آغوش پدر و کودک روبروي من، دامن قرمز کوتاهش را مادرش با دس��ت هایي که 
بوي نان مي داد، برایش کوک زده بود. مادرها که فرق نمي کنند! مادر، مادر اس��ت، 

گنجینه اي از عشق... از محبت... 
آهان! یادم افتاد... عصرهاي مان فرق مي کرد! من کودک دهه ش��صت بودم و او 

کودک دهه...
 راستي به ساعت من این جا چند سال قبل از من است؟!

کودکي ام ورق خورد...، رفت در صفحه اي که گم شده بود در کوچه پس کوچه ها، و صداي 
بمباران آن قدر هراسناش کرده بود که خانه اش را در روبروي چشمانش پیدا نمي کرد! و تازه 
بعد از هر پیدا شدن مي فهمید چه خطر بزرگي از بیخ گوشش گذشته است! با صداي بمب 

مي خوابید... با صداي بمب بیدار مي شد... به امید روزي که تمام شود این بمباران لعنتي...!
و حاال، بعد از بیس��ت و چند س��ال، خوب که فکر مي کنم مي بینم هنوز دارم شب 
وروز بمباران مي شوم تنها با این فرق که آن وقت ها هدف آن بمب ها فقط جانم بودند 
و حاال تمام هویتم! و بدتر از آن این که حاال خطري هم احساس نمي کنم، چرا که 

معلوم نیست اصاًل این دفعه پیدا شدني در کار باشد! و این تلخ است تلخ...

وحیده گرجي

 انس��ان های کوچک 

ب��ا بل��وغ ب��ه تکلیف 

انسان های  و  می رسند 

بزرگ ب��ا انجام تکلیف 

ب��ه بل��وغ می رس��ند.
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ورق مي زنم زندگي ام را...
دفترچه خاطراتم را از آخر که مي خوانم زاویه اي جدید رو به چشمانم مي گشاید!

اصاًل کدام شاعرانه تر است؟ کدام معني واقعي زندگي است؟
کودکي من که زیر سقف اتاقي چند در چند و در چهار دیوار خانه اي پر از هیاهوي 
ماشین، هدر مي رفت شبیه قطرات آبي که شیر حوضش را سفت نبسته بودم، یا او که 
تمام پهناي آسمان سقف خانه اش است و پیدا مي کند خودش را در رودخانه کوچکي 

که از کنار پایش مي رود تا برود به دریا؟!
من که یک تخت چوبي کوچک ش��ده بود هم آغوش خواب هایم یا او که غلت 
مي زند بر زمیني به وس��عت امتداد نگاهش و خواب هایش هم آغوش مي ش��وند با 

ستاره هاي آسمان؟!
من که س��هم زندگي ام از طبیعت الیتناهي، ماشین لباس شویي و پلوپز و لوازم 
برقي اس��ت یا او که دس��تانش را به آب که مایة حیات اس��ت مي سپارد و برکت 

زندگي اش را به آتش؟!
من که س��همم از این زندگي، خنک ش��دن در زیر کولر است تا نکند روحم کمی 
بزرگ تر شود، و آن وقت است که در آپارتمان جدیدمان جا نمي شود! یا او که روحش 

را به خورشید مي سپارد تا مثل آفتاب به پهناي سرزمینش گسترده اش کند؟!
من که در دنیاي تکنولوژي و هواپیما پیشرفته مي شوم تا گاهي به قصد )قربت الي 
الناس( پي فیش حج بدوم تا شاید خدا قسمت کند و... یا او که فهمیده است اول وآخر 

یکي است و براي این که تا او راهي نباشد، کعبه اي ساخته در قلبش؟!
نه...! انگار من اش��تباه آمده ام... اصاًل من نیامده ام... او آمده است به زندگي من! تا 

بگوید کجاي مدار زمین ایستاده ام؟! کجاي زندگي...!؟
حاال، به ساعت من این جا زمان سال هاي سال بعد از من است. هزار و چهارصد و... 

شاید هم دو هزار و... شاید هم قیامت!
جایي که همه میرسند به آن چه که تمام عمر در پي آن دویده اند! من هم آمدم 

تا برسم به خودم! 
آمدم تا از مرداب تفکرات شیطاني، از نماد ایکس ها و نعل اسب هاي آویزان شده 
در ماشین ها، از فیلم هاي  هالیوودي، از منجیان همیشه مغلوب شیطان هاي دستي، 
از کارتون ه��اي والت دیزن��ي، از نماد موش و گربه، از میک��ي موس ها، از تنقالت 
فرنگي غیرفرهنگي، از شکالت هاي خارجي درست شده از شیر خوک، از نسکافه، از 
کوکاکوال، از پپسي و از همه چیزهایي که در اینترنت و ماهواره و موبایل و غیره به 

عنوان پیشرفت و تکنولوژي به خوردمان مي دهند، نجات دهم خودم را...!
آمده ام تا دورقلب مردمان این جا طواف کنم، تا شاید حّجي مقبول و سعیي مشکور 

در پرونده اعمالم جاي گیرد. 
به ساعت من این جا... مّکه است... مدینه است... کربالست... 
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 سالم علیکم. لطف کنید براي شروع، خودتان 

و مس�ئولیت تان را ب�راي ما و خوانندگان نش�ریه 
معرفي کنید.

بنده مسئول معاونت سازندگي و کارآمدسازي سازمان 

بسیج دانشجویي هس��تم و در واقع این معاونت مباحث 

هدایتي و حمایتي و نظارتي را نسبت به اردوهاي جهادي 
کل کشور دنبال مي کند.

 لطف کنید گزارش کوتاهی از فعالیت آن معاونت 
ذکر نمایید؟

 اردوهاي جهادي ها در کل کش��ور با کمک سازمان بسیج 

س��ازندگي  صورت می پذی��رد که جهت تقویت محتوای این 

اردوها دو همایش کش��وري رس��م هجرت را قب��ل از زمان 

اردوهاي جهادي و ش��کوه هجرت را بعد از اردوهاي جهادي 

برگ��زار مي کنی��م. همایش رس��م هجرت در واق��ع با هدف 

آموزش��ي، توجیهي قبل از شرکت در اردوها برگزار مي شود و 

همایش شکوه هجرت در ماه هاي آبان یا آذر با هدف تقدیر و 

تشکر از فعاالن جهادي، تبادل تجربیات و ارائه دست آوردهاي 
جهادي خواهد بود. 

 هدفتان از برگزاری این همایش ها چیست ؟
مهم ترین هدف هاي ما:

1. تقوی��ت روحی��ه امی��د و خودب��اوري، اعتماد ب��ه نفس و 
مسئولیت پذیري دانشجویان؛ 

2. فراهم کردن زمینه واقعي پیوند دانش��جو و بسیج در حوزه 
جهادي.

3. ایجاد اعتماد عمومي و خوش بیني بین مردم نسبت به نظام 
مقدس جمهوري اسالمي؛

4. تقویت وحدت و انسجام بین مردم در بعد باورهاي دیني و ملي؛
5. تقویت روحیه کار جمعي و انسجام تشکیالتي؛

6. تحق��ق منوی��ات مقام معظ��م رهبري توس��ط جوانان و 
آینده سازان کشور؛

7. استفاده از پتانسیل دانشجویان در حوزه هاي نقد نظری در 
راستاي فرمایشات حضرت امام; و مقام معظم رهبري؛

8. شناسایي معضالت و چالش هاي محلي و منطقه اي و ملي 
به کمک دستگاه هاي مربوطه. 

و اگر بخواهیم اهداف مان را در دو هدف محوري خالصه کنیم 
در واقع مي توان گفت:

1. تبلیغ و ترویج و نهادینه کردن تفکر جهادي؛
2.  تفش آفریني دانشجویان بسیجي در دهه پیشرفت و عدالت.

 در خص�وص  راهبردهاي معاونت در تابس�تان 
89 براي اردوي جهادي  توضیحاتی بفرمایید؟

1. منطبق کردن فعالیت هاي جهادي و سازندگي با مؤلفه هاي 
ارزشي و دیني؛

2. بومي کردن اردوهاي جهادي در هر استان و منطقه؛
3. توسعه اقدامات آموزشي توجیهي؛

4. هم سو نمودن توانمندي ها و پتانسیل دانشجویان و نهادها؛
5. تخصصي کردن عرصه هاي خاص که ش��امل این هفت 
عرصه مي ش��ود: بهداش��ت و درمان، کش��اورزي و دامپروري، 
عمران، فرهنگي آموزشي، پژوهش��ي و کارآمدي، هم سازي و 

مرمت سازي مدارس باشگاه فرهنگي؛

سید محسن صالحیان
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6. پیون��د زدن عرصه ه��ا و هدف هاي جهادي با رش��ته هاي 
8. تحقق اردوها و معین شدن دانشگاه ها. 7. تطبیق عرصه ها با مخاطبین خاص با تفکیک جنسیت؛تحصیلي؛

هدف هاي آموزشي و توجیهي مطابق با هفت عرصه مذکور اردوه��اي جهادي در تابس��تان برگزار مي ش��ود و بیش��تر با همایش کش��وري و ملي رس��م هجرت قب��ل ار برگزاري بفرمایید و آیا به اهداف از پیش تعیین شده، رسیدید ؟آبعلي برگزار شدتوضیحات بیشتری برای خوانندگان  در مورد همایش رسم هجرت که اردیبشت ماه در 
و خود کالس ها و اختتامیه در مجتمع فرهنگي آموزشي در آبعلي فراگیر از 31 استان داشتند. افتتاحیه کالس ها در دانشگاه تهران امسال 16 استاد 32 کالس آموزشي 1/5 ساعته را براي 600 کالس هایي را برگزار مي کند.

اهداف اصلي همایش ما در واقع عبارت بودند از:برگزار شد. 
2. ایج��اد هماهنگ��ي و وحدت رویه جهت اثربخش��ي بهتر 1. ارائه مباحث آموزشي توجیهي؛

3. تالش در جهت ارتقاي کیفي اردوها؛اردوهاي جهادي؛
شده بود مورد استقبال قرار گرفت. پژوهش هاي اردوي جهادي س��ازمان بس��یج دانشجویي آماده محتواي خوبي ارائه گردید. و هم بسته فرهنگي که توسط مرکز لحاظ کیفي بسیار خوب بود. هم اساتید خوبي حضور داشتد. هم به حول و قوه الهي همایش ما نسبت به سال هاي گذشته از 4. انسجام تشکیالتي. 

امیدواری��م بتوانیم ارتباط خوبي بی��ن گروه هاي جهادي و مراکز افزایش داش��ته و به 1000 تا 1200 گروه جهادي مي رس��د. ما پارس��ال 812 گروه جهادي فعالیت کردند که امسال این رقم براي محتواي برنامه ها ي شان چیست؟امس�ال برنامه ریزي خواهند داشت و پیش بیني تان  چند اردوي جهادي در کل کشور براي تابستان 

برقرار کنیم مثال ستادهاي استاني و ستادهاي پشتیباني استاني و 
سپاه استان ها و سازمان هاي بسیج دانشجویي استان ها. 

البته از لحاظ هزینه هم یک بخش هایي محدودي هس��ت 
و امیدواریم گروه ها بتوانند شناسایي دقیق از مشکالت روستا 

داشته باشند. 

 ب�ه گفته دولت مردان طرح هاي اقتصادي دولت 
مثل هدفمندکردن یارانه ها و سهام عدالت ان شاء اهلل 
در چند سال آینده فقیر و محرومی نخواهیم داشت. 
در صورت تأیید، در اردوهاي جهادي باید چه هدفي 

را پي گیر باشیم؟
با توجه به نگاه بلند جهادگران و انگیزه های بنیادی درعرصه 
ی  تفکر جهادي هر روز این اردوها پر شور تر خواهد بود، یکی 
از اهداف اردوها کار فرهنگي در مناطق محروم است که نشأت 
گرفته از مفاهیم عمیق دیني است به عبارت دیگر در هر دورانی 
جهاد فرهنگی دارای ابزار های اس��ت که متناسب با زمان تغییر 
خواه��د کرد. کار عمراني و کار کش��اورزي ابزاری کارآمد براي 

تاثیرگذاری فرهنگي است. 

 ب�راي تقوی�ت محت�واي برنامه ه�اي اردوهاي 
جه�ادي در زمینه ه�اي فرهنگ�ي و س�اختاري چ�ه 

پیشنهاداتي دارید؟
ما در واقع زیرس��اخت ها را مش��خص مي کنیم و گروه ها باید 

خودشان برنامه ریزي داشته باشند. 
گروه ها وقتي که براي شناس��ایي مي رون��د این کار را دقیق 
انجام بدهند وبا بهره گیری ازتجربیات پیشکسوتان و کارشناسان  
برنامه ریزي دقیق داشته باشند و  تشکیل مرکز پژوهش اردوهای 

جهادی نیز در همین راستا بوده است.

 تشکر مي کنم از این که وقت تان را در اختیار ما 
قرار دادید جمل�ه ای پایانی برای ختم این مصاحبه 

بفرمایید. 
به حول و قوه الهي امسال با توجه به شعار سال که همت مضاعف 
و کار مضاعف هس��ت ان شاء الل دانشجویان این شعار محوري و 

کلیدي را فصل الخطاب و افق دید خودشان قرار بدهند. 
ما هم یک بسیجي هستیم که مي خواهیم با همت مضاعف 

و کار مضاعف در عرصه هاي جهادي توفیق کس��ب کنیم و 
امسال ان شاء الل در سي و یک استان تأثیرگذار باشیم. 

خیلی دیر اس��ت 
قیام��ت  در  اگ��ر 
بفهمیم ب��رای چه 
ش��ده ایم. آفریده 
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نمیره از یاد من
آسمون چهل مني2
غروباي قشنگش

تو چاه موتور آب تني


مسجد کوچیِک ِده
بچه هاي باصفا
جووناي عزیز و

دختراي باحیا


من اومدم جهادي
تا خودمو بسازم

تا تو هیاهوي شهر
جوونیمو نبازم



من اومدم جهادي
تو خلوت غروباش
من باشم و خدایي

که تنگه قلبم براش


من اومدم آشنا
با همزبوني بشم

گم بشم تو خاک و خل
تا آسموني بشم

دلم دوباره تنگه
براي خنده هاتون

براي شادیاتون
برا ترانه هاتون 



انگار کنار سفره
جا مونده خاطراتي

پر از نواي شاِد
جواتي آي جواتي1



پیرهنتون صورتي
پر از گالي خندون

اما دل پاکتون
همرنگه با آسمون

کاشکي که این شب تار
سحر بشه دوباره

باز برسه به خواسته  ش
دلي که بي قراره



کاشکي دوباره صبحا
سوار وانت بشیم

مثل همون روزا که
حسرتشو  مي کشیم



براي یه پرنده
آشیونه بسازیم

با هر آجر تو دل
مردم خونه بسازیم

قاسم اردکاني

دلم پر از امیده
میوِن این دود و دم

باز توي یک جهادي
رها مي شیم ما از غم



صداي خنده هاتون
هنوز توي گوشمه

از اون دالي پرمهر
هرچي بگم باز کمه



دعا کنید بچه ها
براي این همسفر

براي روسیاهي
که مونده دور از سفر

خ��دا در ه��ر لحظه و 
ه��ر روز مهربانیش را به 
ما می چش��اند و ما حتی 
مهربان��ی ب��ه خویش را 

مترین  منی کنیم.
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<?>  . جهادي آي جهادي.
<?>  . روستایي در جنوب استان کرمان.

دل، از براي پر زدن آماده است باز
چون چفیه ات به دوش من افتاده است باز

گویا که باز موسم هجرت رسیده است 
پا، بي قرار جاذبه جاده است باز

شور جهاد در دل عشاق مي تپد
دل کندن از زمین و زمان ساده است باز

این جا نشاط شور تکاپو حیات عشق
جاني به جسم مرده ما داده است باز
مثل تو و نماز تو صد راز سر به مهر
بین من و نیایش و سجاده است باز
بعد از غروب روشنت اي مرد کارزار
میدان به پیشواز من اِستاده است باز

از زمانی که به دنیای تو عادت کردم
به تو اندازه ی خورشید حسادت کردم
هر کجا رفتم و هر گاه درختی دیدم
از تو و سادگی و عشق روایت کردم

یاس و نرگس همه از چشم تو پیدا میشد
زین جهت بود که ابراز ارادت کردم
تو که لبخند زدی از ته دل فهمیدم
شرط مکتوب خدا را رعایت کردم

رنج و محرومیتت بازی الفاظ بد است
به خدا در دلم احساس خجالت کردم

عطش و داغی صحرای دهت باعث شد
من بیدل هوس فیض شهادت کردم

حین خدمت به تو و اهل دهت در خوابی
کربال را ز همان دشت زیارت کردم

هدفم غیر ریا است و به جرأت گویم
کل ایام خدا را من عبادت کردم

دمی رفتم به اردوی جهادی / همان اردو که ربم هدیه دادی
بدیدم مردمی را غرق همت / ولی با ضعفهای اعتقادی

خداوندا خدایا این چه سر است / چرا این بنده را اینجا نهادی
که من خود مشکالتی ژرف دارم / نه مثل مشکالت اقتصادی

درون نفسیات خویش ماندم / همین نفس ضعیف و نفس عادی
چه سودایی در این سر بود و این دل / که این بی عرضه را توفیق دادی

ندا آمد ز سمت آسمانها / که ای عبٌد من الخیل العبادی
تو را من بی نهایت دوست دارم / از این رو آمدی اردو جهادی
اگر همت کنی در کار خویش و / بجنگی با فساد و بی سوادی

خدایت میکند از غم رها و / وجودت را سراسر غرق شادی

محمدحسین مهدویان
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سیدمحسن صالحیان

آیا تا به حال به این فکر کرده اید که اگر اس��تادان ش��عر و ادب پارسی به اردوی 
جهادی می آمدند در وصف آن چه می سرودند. ما فکر کرده ایم و البته جست وجویی 
هم داشته ایم و متوجه شده ایم که گویا فقط مولوی به جهادی رفته و رضایت خود 

را این گونه ابراز داشته است:
بر بدن زجری و دادی می کند ای خنک آن کو جهادی می کند  

بر خود این رنج عبادت می نهد1 تا ز رنج آن جهانی وا رهد  

در مورد س��ایر اساتید هم چون مستقیم لفظ جهادی را نیافتیم بر آن شدیم یک 
اردوی مجازی جه��ادی با آنها برویم تا خود حدس بزنیم در مورد اردوی جهادی 

چه فرموده اند. 

حافظ شیرازی که در طول اردو لحظه ای از خدا غافل نمی شد جمله ای را در دل 
اردو سرود:

و روحی کل یوم لی ینادی سبت سلمی بصدغیها فوادی  
که من با بچه ها رفتم جهادی نگارا بر من بی دل ببخشای2  

اما باباطاهر عریان بعد از این که لباس جهادی را پوشید و از عریانی درآمد گفت:
یکی فندق یکی گردو پسندد یکی چنگال یکی چاقو پسندد  

نها 
از زندگی ت

برخی 

ه را 
 واژ

همین سه

وردن، 
د: خ

می شناسن

، خندیدن.
وابیدن

خ
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سیدمحسن صالحیان

هر آن چه مسول اردو پسندد بگویم من پسندم بی کالمی  
احسنت به والیت پذیری فوق العاده باباطاهر. 

استاد شهریار هم به دلیل این که در منطقه خودشان روستاهای آن چنان محرومی 
نیست با ما به اردوی جهادی آمده بودند. این دو بیت را یواشکی از دفترش درآوردم. 

چون دوست نداشت بخشی از خاطراتش را بخوانم. 
حیدر بابا دانشجوالر جهاددا                  من گلمیشم سن گالیپسان الپ پاتّا

پشتیبانیدا خیدمت ایلییرم           اوشاخالرا پیشیریرام ییمیّتا 
یعنی:

من با آنها آمده ام و تو مانده ای پس  حیدربابا دانشجوها به اردوی جهادی رفته اند 
از حسودی بترک

من در پشتیبانی خدمت می کنم 
                                    و برای بچه ها نیمروی تخم مرغ درست می کنم. 

اما داس��تان حکیم ابوالقاسم فردوسی داستان جالبی است که به خاطر این که در 
منطقه سیستان روستاها خیلی محرومند و کار جهادی سخت است با ما به اردو آمده 

بود و در بخش عمرانی فعالیت می کرد.
که گویی درآورده ام چند قوز بسی رنج بردم در این چند روز  
به اردو نیایم شکر خورده ام نمیرم از این پس که من مرده ام  

جهادی نیایم دیگه این بسه بیفکندم از سنگ یک مدرسه  
فکر نمی کنم حکیم فردوسی با این طرز تفکرات بتواند یک اردوی دیگر هم برود. 
اما حداقل مثل بچه های عمرانی بعضی اردوها تنبلی نکرد و ما شاهد بودیم که واقعا 

مدرسه مذکور را ساختند. 

از برادر سهراب سپهری هم به عنوان مربی آموزشی استفاده کردیم. متن زیر از 
دیالوگ های او هنگام آموزش احکام به کودکان روستایی یادداشت شده است:

من وضو از تپش پنجره ها می گیرم      من نمازم را وقتی می خوانم که اذانش را
باد گفته باشد سر گلدسته سرو        در نمازم جریان دارد طیف جریان دارد

موج دشت سجاده من گاه گاهی       قفسی می سازم از رنگ می فروشم به شما...

استاد نیمایوشیج هم طبیعت را رها کرده بود تا حداقل در اردویی شرکت کند که 
پر از درخت و داروگ و هزار جور جک و جانور نباشد. 

همان وقتی که می گویی بیا این جا تو را من گوش فرمانم  
برو آن جا همان وقتی که  مردی می سپارد جان آی داروگ ها

کی می رسد باران... که در برکه روستا نشسته اید 
متأسفانه استاد کمی گرمازده شده اند. کاش که در همان مناطق شمالی کشور به 
اردو می رفتند. کاش اصاًل به این اردوی مجازی جهادی نمی آمدیم. آهای بچه ها 

!سریع جمع کنید برگردیم. 

1. مولوی، جالل الدین محمد، مثنوی معنوی، دفتر دوم، تتمة 
نصیحت رسول6.

2. لسان الغیب حافظ شیرازی، شمس الدین محمد، دیوان 
حافظ، غزل شماره 438.
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خدیجه عزیزخوانی

تا حاال به این فکر کرده اید 
، قب��ل از این ک��ه گروه هاي 
جهادي بتوانند کارشان را در 
مناطق محروم ش��روع کنند، 
چ��ه مراحلي را باید س��پري 
کنند؟ چه آموزش هایي را باید 
ببینند؟ چه کساني براي این 
گروه ها برنامه ریزي  مي کنند؟ 
اولویت برنامه ها را چه کسي تعیین  مي کند؟ مطالعه گزارش 
ذیل که سخن چند تن از جهادگران شرکت کننده است، ما را 

با مراحل آموزش و توجیه مسئوالن جهادي آشنا  می کند.
 »رسم هجرت« یک همایش کشوري است براي آموزش و 
توجیه مسئوالن اردوهاي جهادي کل کشور که در اردیبهشت 
ماه هر سال � قبل از اعزام نیروها به مناطق محروم � طي دو 

روز برگزار  مي شود.
»رس��م هجرت« یعن��ي راه و رس��م جهاد؛ آش��نا کردن 
دانشجویان با اصول و مباني جهاد، مشکالت و سختي هاي 
پی��ش روي جهادگ��ر و روش ه��اي مدیریت آن ها، »رس��م 
هجرت« یعني سامان دهي توجیه و آموزش مسئولین جهادي 
مبتني بر فعالیت هایي که در مناطق محروم انجام  مي دهند. 

هم��ه این اهداف در قالب کارگروه هاي مختلف آموزش��ي با 
موضوعات مختلف فرهنگي، آموزش��ي، پژوهش��ي کارگروه 
سنجش عمراني، بهداشت و درمان، کشاورزي و دامپروري و 
کارگروه ویژه مدیران اردوها، با تدریس اساتید مجرب حوزه و 

دانشگاه و پیشکسوتان با تجربه جهادي، به ثمر  مي رسد.
امس��ال هم چهارمین »رس��م هجرت« با شعار )دانشجو، 
همت مضاعف، پیشرفت و عدالت( برگزار شد. مراسم افتتاحیه 
صبح روز چهارش��نبه 22 اردیبهش��ت ماه، در تاالر فردوسي 
دانش��کده ادبیات و علوم انساني دانش��گاه تهران، با شرکت 
مس��ئوالن اردوهاي جهادي دانش��جویي از سراسر کشور و 
حضور مس��ئولین رده باالي بسیج؛ س��ردار خراساني رئیس 
سازمان بسیج سازندگي، حسین قدیاني مسئول سازمان بسیج 
دانشجویي و با سخنراني گرم و صمیمانه سردار نقدي رئیس 
سازمان بسیج مستضعفان و با صحبت هاي متفکرانه و دوست 

داشتني حجت االسالم پناهیان همراه بود.
کارگاه هاي آموزش��ي و توجیهي بعدازظه��ر همان روز در 
اردوگاه سیدالشهدا7 در آبعلي تهران در دو روز برگزار شد. 
در همه کارگروه ها بس��ته به موضوع آن ها، از سوي اساتید 
چهار محور اصلي مورد آموزش و بررس��ي ق��رار گرفت، در 
کارگ��روه فرهنگي که مهم ترین کارگروه ب��وده و بار اصلي 
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محتوای��ي اردوهاي جهادي را به دوش  مي کش��د، هم همین 
چهار محور هدف آموزش قرار گرفت:

 مح��ور اول: مبان��ي و محت��واي فعالیت ه��ا، برنامه ری��زي و 
تقسیم بندي نیروي انساني در حوزه مربوط به موضوع هر کارگروه.

 محور دوم: پش��تیباني و هماهنگي با س��ازمان ها و نهادهاي 
مربوطه، آشنایي با قوانین و مقررات مختص با موضوع هر کارگروه.

 محور س��وم:  مخاطب شناس��ي اهالي روستا و نحوه 
برخورد با آن ها.

 محور چهارم: طرح تداوم؛ گزارش نویسي و مستندسازي، 
روش ارائه پی��ام اردوي جهادي به عموم جامعه و نحوه تداوم 

ارتباط با روستاها و مناطق هدف.
عالوه بر کارگروه ها، به ابتکار مس��ئوالن جهادي استان ها، 
ش��ب ها بعد از نماز عش��ا، مس��ئوالن جه��ادي دور هم جمع  
مي ش��دند و )حلقه هاي گفت وگو( را تشکیل  مي دادند. در این 
حلقه ها، مسئوالن جهادي عالوه بر این که با هم آشنا  مي شدند، 
یک دیگ��ر را در جریان فعالیت هاي جهادي خود قرار  مي دادند. 
دغدغه هاي خودشان را بیان  مي کردند، پیشکسوتان، تجربه هاي 
جهادي خود را در اختیار تازه کارها قرار  مي دادند. مي ش��ود ادعا 
ک��رد )حلقه هاي گفت وگو(  ابتکار طالیي )رس��م هجرت( به 
شمار  مي آید؛ تا آن جا که مسئوالن رده باالي جهاد و بسیج هم 
در این حلقه ها حضور داش��تند، در نتیجه دانشجوهاي جهادگر 
بدون واسطه  مي توانستند دغدغه هاي خودشان را با مسئوالن 

رده هاي باالتر در میان بگذارند.
به دلیل این که حلقه ها حالت رس��مي کالس ها را نداشت و 
موضوع از پیش تعیین ش��ده اي در آن بررس��ي  نمي شد؛ بچه ها 
مس��ائل و سؤاالت خود را راحت تر بیان  مي کردند و از دوستان 
جهادي خود مشورت  مي گرفتند. در این میان آن ها آدرس هاي 
الکترونیکي خود را در اختیار یک دیگر قرار دادند، تا بعد از »رسم 

هجرت« هم، با هم در ارتباط باشند.
اختتامیی��ه »رس��م هج��رت« بعدازظهر روز پنجش��نبه 23 
اردیبهشت در اردوگاه سیدالشهدا7 با حضور مسئوالن بسیج 
سازندگي، بسیج دانشجویي، وزارت جهاد کشاورزي و مسئوالن 
جهادي دانش��گاه ها برگزار شد. سردار خراساني مسئول بسیج 
سازندگي در این مراسم بیان کردند: »سازندگي امري است که 
بای��د در ابعاد مادي و معنوي صورت پذیرد و اردوهاي جهادي 
احیاکننده حرکت هاي جهادي است که از دست آوردهاي انقالب 
اسالمي محسوب  مي شود«. ایشان در ادامه تصریح کردند: »در 
حرکت هاي جهادي الگوسازي بسیار اهمیت دارد و در اردوهاي 
جهادي باید کیفیت را در عملکرد بس��یج باال ببریم و این نوع 

حرکت ها زماني ارزشمند است که با اخالص همراه باشد«.

نقد هجرت 
الف( کاماًل طبیعي است که برگزاري همایش بزرگی در این سطح ممکن 
است کاستیهای نیز داشته باشد .امید است بیان این مطالب، مسئوالن را در 

برگزاري بهتر »رسم هجرت« یاری نماید .
»رسم هجرت« یک همایش بزرگ کشوري است که در تهران برگزار 
گردید و به همین علت امکان حضور همه مس��ئوالن جهادي اس��تان ها 

وجود ندارد .
 تعداد محدودي  مي توانند در این همایش ش��رکت کنند؛ برای هر گروه 
یک مس��ئول جهادي که چه بسا این مس��ئول نیز به دلیل دوری مسیر 
نتواند در همایش ش��رکت نماید و در صورت حضور نیز نخواهد توانست 
همه مباحث و اطالعات مطرح شده را به خوبي فرا گیرد و به زیرگروه ها 
انتقال دهد. به همین منظور برخی معتقدند؛ بهتر اس��ت »رسم هجرت« 
به ش��کل اس��تاني و یا منطقه اي، چند بار در سال برگزار شود تا عالوه بر 
حضور گسترده تر مسئوالن و تعداد بیشتري از آنان اموزش ببینند،با اجرای 
این طرح رقابت  بین استان ها بیشتر شده و تالش براي خدمت رساني، با 

کیفیت بیشتري خواهد بود.
 بعضي کالس هاي برگزار شده در »رسم هجرت« روند منطقي و از پیش 
تعیین شده اي را طي نکرده است. بعضي مباحث تکراري بوده و در بعضي 
کالس ها اساتید حرف هاي یک دیگر را تکرار  مي کردند و متأسفانه در موارد 

محدودي نیز برخی اساتید  نمي توانستند پاسخگوی دانشجویان باشند.
 در »رسم هجرت« س��ال هاي قبل مسئوالن رده باالي کشور حضور 
داشتند، اما امسال از حضور مسئوالن رده باالي کشور کمتر خبري بود و 

مسئوالن پیشکسوت جهادي هم حضورشان کمرنگ بود.
»رس��م هجرت« امس��ال با ایام عزاداري حضرت زهرا3 همزمان بوده که 

برنامه خاصي براي برگزاري مراسم به مناسبت شهادت ایشان وجود نداشت.

ی را 
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مقدمه ای بر  نیازسنجی
یکی از مراحل برنامه ریزی

برنامه ریزی یکپارچه و جامع نگر، ش��ناخت صحیح 
وض��ع موجود و درک کامل محیط عمل در اردوهای 
جه��ادی، می تواند حرکت کارگروه ها را در خط س��یر 
مش��خص تضمین کرده و نتای��ج را از حالت مقطعی 
و روزمره خارج سازد. اهمیت این موضوع تا آن جاست 
ک��ه بزرگان دینی ما آن را از ملزومات کار برای مردم 
می دانن��د.1 برای تهی��ه این برنامه، یک��ی از مراحل 
ض��روری، انجام دقیق و صحیح فعالیت نیازس��نجی 
مرتب��ط ب��ا موضوع ه��ر کارگروه اس��ت. منظ��ور از 
نیازسنجی انجام تحقیق کاربردی، فراتر از گردآوری 
داده ها و تحلیل آنها، ش��امل اس��تفاده و بهره برداری 
از یافته هاس��ت. نوشتار حاضر به بحثی کلی پیرامون 
مبانی نظری و عملی نیازسنجی می پردازد. در صورتی 
که فرصت باش��د، در شماره های بعدی مبانی عملی 
فرآیند نیازس��نجی به صورت جزئ��ی و مفصل مورد 

بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. 

مبانی نظری نیازسنجی
مفهوم شناسی 

یکی از مفاهیمی که در بحث نیازسنجی به کّرات با 
آن روبرو می شویم مفهوم »نیاز« است. بابائی در کتاب 
نیازسنجی اطالعات می گوید: نیاز فاصله و خالء بین 

واقعیت موجود و شرایط مطلوب است. 
مفهوم دیگری که باید در مورد آن سخن گوییم واژه 
نیازسنجی است. نیازسنجی عبارت است از کاربرد فنونی 
که بتوان با کمک آنها اطالعات مناسب را درباره نیازها 
گردآوری کرد و به الگوی نیازها و خواسته های فرد، گروه 
و جامعه دست یافت. بنا به عقیده »یورک« نیازسنجی 
عبارت است از سنجش این که به چه چیز و چه اندازه 

نیاز است و یا از نظر»مک لیپ« نیازسنجی عبارت است 
از فرآیند نظم بخشی و اولویت بندی نیازهای اجتماع.2

در تعریف نیازسنجی اساساً فرض اصلی این است که 
نیازسنجی روشی برای گردآوری داده هاست. در رویکرد 
مورد نظر ما این فرض متفاوت اس��ت. نیازسنجی یک 
شکل تحقیق کاربردی، فراتر از گردآوری داده ها و تحلیل 

آنها، شامل استفاده و بهره برداری از یافته ها نیز می شود.3
شناس��ایی نیازها با مفهوم نیازس��نجی تف��اوت دارد. 
هنگامی که از شناسایی نیازها سخن می گوییم، مقصود 
اصلی مش��خص کردن و فهرست نمودن مجموعه ای 
از نیازه��ا درباره یک فرد یا مجموعه ای از افراد اس��ت. 
در حالی که نیازسنجی مفهومی فراتر از شناسایی نیازها 
و دربرگیرنده مقوله »اولویت بندی نیازها« است. بدین 
ترتیب می توان گفت که شناسایی و اولویت بندی نیازها 
بیانگر فرایند نیازسنجی است.4 برای مثال وقتی جهت 
فعالیت های نیازس��نجی وارد روستایی می شویم هدف 
اصل��ی تنها جمع آوری یک س��ری اطالعات در مورد 
شرایط فرهنگی، آموزشی، عمرانی و یا... نیست بلکه این 
کار تنها جزئی از فعالیت نیازسنجی محسوب می شود. 
گروه پژوهش و برنامه ریزی )که یکی از وظایف ش��ان 
نیازسنجی است( باید بعد از گردآوری و تحلیل اطالعات، 
آنها را برحسب اهمیت و ضرورت اولویت بندی نموده و 
از اطالعات به دس��ت آمده برای برنامه ریزی اس��تفاده 
نماید. این گروه می بایست با نیازسنجی منطقه، مطالعه 
اسناد فرادست و برنامه های مصوب، مطالعات اسنادی 
)کتابخانه ای( و تحلیلی که بر این داده ها انجام می دهد، 
برنامه های مختلفی را تهیه نماید )تصمیم سازی( و آن ها 
جهت تصمیم گیری و اجرا به مسئولین اردو ارائه دهد. 

ضرورت نیازسنجی
در پاسخ به این سوال که اهمیت و ضرورت فعالیت 

ملت��ی ک��ه ق��در 
خوی����ش را ندارند، 
قربانی غدر دشمنان 

خواهد شد.

زهرا امیری
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نیازس��نجی چه می باش��د باید خاطرنشان ساخت که 
فعالیت نیازسنجی موجب می شود که شکاف ها )فاصله 
ایده آل با وضع موجود(، کاس��تی ها و مشکالت مورد 
توجه واقع شده و برای کاهش یا رفع آنها برنامه ریزی 
صورت گیرد. برنامه هایی که بر پایه نتایج نیازسنجی 
ترسیم می ش��وند موجب بهبودی کارایی افراد جامعه 
مورد بررس��ی )و حتی اعضای شرکت کننده در اردو( 
می ش��ود. هم چنین این برنامه ها موجبات تخصیص 
صحی��ح اعتبارات ب��ه کارگروه های مختل��ف اردوی 
جهادی ش��ده و از اتالف هزینه ها جلوگیری می کند. 
پ��س یکی از مهم ترین مقاصدی که نیازس��نجی در 
جهت دس��تیابی به آن اجرا می ش��ود فراهم س��ازی 

اطالعات برای برنامه ریزی است. 

مبانی عملی نیازسنجی
روش شناسی نیازسنجی

در زمین��ه چگونگی اجرای نیازس��نجی، بحث های 
متعددی درباره روش شناسی نیازسنجی به عمل آمده 
ک��ه هر کدام در جایگاه و موقعیت ویژه خود می تواند 

موثر، مثبت و کاربردی باشد. 

مراحل نیازسنجی
اول: برنامه ریزی برای نیازس��نجی، دوم: جمع آوری 

اطالعات و سوم: تعیین اهداف برنامه.5

اصول نیازسنجی
به طور کاماًل خالصه عبارتند از: 

)اص��ل ت��داوم(6 اس��تمرار فرآیند نیازس��نجی؛ )اصل 
جامعیت( جامع و همه جانبه بودن فرآیند نیازسنجی؛ )اصل 
مش��ارکت(7 مش��ارکت فعال تمام گروه های ذی نفع در 
فرآیند نیازسنجی؛ )اصل عینیت( سلیقه ای و ذهنی نبودن 
داده های به دست آمده؛ )اصل افزایشی بودن( نیازهایی 
که در یک س��طح معین، مشخص می گردند نه تنها در 
همان سطح بلکه در مورد سطوح پایین تر و محدودتر نیز 
مصداق دارد؛ )اصل سیالی بودن( با مسئله میزان ثبات و 
پایداری نتایج نیازسنجی مرتبط است؛ )اصل توجه نابرابر( 
در فرآیند نیازسنجی منابع جمع آوری اطالعات متعددند 
اما ارزش یکسان ندارند؛ )اصل واقع گرایی( فراهم شدن 

اطالعات دقیق، عملی و سودمند برای برنامه ریزی؛ )اصل 
پویایی( کاربرد عملی و موثر در کلیه مراحل برنامه ریزی؛ 
و اص��ل تعهد در نیازس��نجی: موفقیت نیازس��نجی در 
برنامه ریزی بس��تگی تام به وج��ود تعهد و ایمان عمیق 

نسبت به اهمیت و ضرورت آن دارد.8

کالم آخر
زمان حاضر، هنگامه ای است که جهاد فرهنگی الزمه 
مقابله با جنگ نرم است. برای موفقیت در این جهاد، 
یک��ی از اصلی ترین فعالیت ها، پژوهش و برنامه ریزی 
می باش��د و همان طور که ذکر ش��د یک��ی از مراحل 
برنامه ریزی نیز، فعالیت نیازسنجی است که الزم است 

این عرصه را نیز به دقت مورد توجه قرار دهیم. 
زمانی امام علی7 در سال های آخر عمر مبارکشان، 

در شهر کوفه بر روی سنگی ایستاد و فرمود:
ِریَق َو َمَضْوا َعلَی الَْحقِّ  هَِّذیَن َرِکُبوا الطهَّ ... أَْیَن إِْخَوانَِي ال
َهاَدتَْیِن؟ َهاِن؟ َو أَْیَن ُذو الشهَّ اٌر؟ َو أَْیَن ابُْن التهَّیِّ ؟ أَْیَن َعمهَّ

سپس با صدایی بلند فرمود: الِْجَهاد ! الِْجَهاد ! بندگان 
خدا! من امروز لشکر آماده می کنم. کسی که می خواهد 

به سوی خدا رود همراه ما خارج شود.9
هنوز نیز صدای علی7 به گوش می رس��د... اگر 

مرد میدان هستی بسم الل...
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برای این گروه � محرومان و مستضعفان � از افراد مورد اطمینان خود 
که خداترس و فروتنند فردی را انتخاب کن تا پیرامون شان تحقیق و 

مسائل آنان را به تو گزارش دهند .)نهج البالغه، نامه53(
انتشارات  تهران،  اطالعات،  نیازسنجی  محمود،  بابائی،  رک:   .2

پژوهشگاه اطالعات و مدارک علمی ایران، 1386.
3. همان.

4. رک: فتحی و اجارگاه، کورش، نیازسنجی در برنامه ریزی آموزشی 
و درسی، تهران، نشر آییژ، 1384.

5.  همان.
6. »قال علی7: قلیل یدوم خیر من کثیر ینقطع؛ امام علی7 
فرمودند: )کار( اندکی که ادامه دارد، بهتر از )کار( کثیري است که 

دوام نداشته باشد«. )آمدی، عبدالواحد، غررالحکم، ص481(
7. »قال علی7: َو َقْد َرِغَب ِفي ُمَشاَرَکتُِکم؛   امام علی7 می-

فرماید: و به درستی که )خداوند( در مشارکت کردن شما رغبت 
دارد«. )کلینی، ابوجعفر، اصول کافی، ج5، ص373(

8. رک: فتحی و اجارگاه، کورش، نیازسنجی در برنامه ریزی آموزشی 
و درسی، تهران، نشر آییژ، 1384.

9. سیدرضی، نهج البالغه، خطبه182.
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نوید خاکبازان

17 تیر،  25 رجب:
 شهادت امام شکیبایی حضرت موسی بن جعفر7
هر کس می خواهد قوی ترین مردم باشد، بر خدا تکیه کند. 1

آیا می دانید که این راهنمایی امام کاظم7 می تواند ما را در 
تمام کارها موفق کند؟ چون وقتی ما دست به کاری می زنیم، 
اگر به خدای بزرگ � که تمام قدرت ها از طرف اوست � توجه و 
بر او توکل و تکیه کنیم، اراده قوی تری پیدا می کنیم و با کمکی 
که از طرف خدا می گیریم، می توانیم آن کار را بهتر و شایسته تر 

انجام دهیم. 

19 تیر، 27 رجب: مبعث پیامبر اعظم6
لبخند بر لب ها نشست دست گرم نوازش بر سر یتیمان کشیده 
شد. شمشیرهای خشونت زنگار گرفت و سفره محبت آغوش 
گشود. نوع دوستی بنیاد یافت و کینه توزی جان باخت. از چشمه 
چشم ها مهر جوشید و در دریای سینه ها عشق خروشید. زندگی 

زیبا و بودن تماشایی شد. 
حضرت پیامبر6 با تعلیم و آموزش اصِل )گرامی ترین و 
عزیزترین شما در نزد خداوند پرهیزگارتریِن شماست(،2 از میان 
مردم آن روز، انسان هایی آزاده و پاک و بزرگ و قهرمان تربیت 
کرد و قومی پراکنده و کینه توز و بی ایمان را به مردان و زنانی 

فداکار و مؤمنانی بااخالص و مجاهد بدل ساخت.

20 تیر، شب 29 رجب: 
حرکت امام حسین7 از مدینه به مکه

هر کس این پنج چیز را نداش��ته باشد، از زندگی خود چندان 
بهره ای نمی برد: عقل، دین، ادب، شرم و خوش خلقی.3

شایسته نیست که انسان مؤمنی گنهکاری را ببیند و او رانهی 
از منکر ننماید.4

به امام حسین7 عرض شد بیم تو از پروردگارت چرا فراوان 
است؟ فرمود:

در روز قیامت جز آن کس که در دنیا خوِف خدا داشته، 
کسی ایمن نیست.5

21تیر، 29 رجب، روز عفاف و حجاب
"این )پوشش وحجاب( برای شما زنان بهتر است تا به )عفت(

شناخته شوید و )هرزگان ( شما را آزار ندهند6"
زن به مانند غنچه ی گلی اس��ت که با داشتن گلبرگ های 
س��بز، کسی به آن تعرضی ندارد ولی همینکه گلبرگهای سبز 
کناری رون��د و قرمزی گل خود نمایی کن��د کودکان، هوس 

چیدنش را در سر می پرورانند.
در این باران نگاه های مسموم چتر حجاب را با خود بردار.

24 تیر، 3 شعبان: والدت حضرت سیدالشهداء
کس��ی  که  گرفتاری  و اندوه  مؤمنی را برطرف  کند و او را 
آس��وده  کند، خداوند گرفتاری  و ان��دوه  دنیا و آخرت  را از او 

رفع  می کند.7
از امام حسین7 پرسیدند: ادب چیست؟ فرمود:

این اس��ت که از خانه خود بیرون آیی و با هیچ کس برخورد 
نکنی مگر آن که او را برتر از خود ببینی.8 

25 تیر، 4 شعبان: والدت حضرت عباس7
در روزه��ای کودک��ی عباس، پدر گرانق��درش چون آیینه 
معرفت، ایمان، دانایی و کمال در مقابل او قرار داشت و گفتار 
الهی و رفتار آس��مانی اش بر وی تاثیر می نهاد. او از دانش و 
بینش علی7 بهره می برد. حضرت درباره تکامل و پویایی 

فرزندش فرمود:
ان ولدی العباس زق العلم زقا؛

همانا فرزندم عباس در کودکی علم آموخت و به س��ان نوزاد 
کبوت��ر، که از م��ادرش آب و غذا می گی��رد، از من معارف فرا 

گرفت. 9
در آغازین روزهایی که الفاظ بر زبان وی جاری شد، امام7 

به فرزندش فرمود:
بگو یک. عباس گفت: یک حضرت ادامه داد: بگو دو عباس 
خ��ودداری کرد و گفت: ش��رم می کنم با زبانی ک��ه خدا را به 

یگانگی خوانده  ام، دو بگویم. 

28

دی
جها

ی 
دو

ه ار
شری

ن
89

اد 
رد

/ م
ه 6

مار
ش



1. بحاراألنوار، ج 68، ص143.
ِ أَْتقاُکم.) )سورة حجرات، آیة 13( 2. )إِنهَّ أَْکَرَمُکْم ِعْنَد اللهَّ

3. بحاراألنوار،  ج 78، ص 120.
4.  همان.

5. همان، ص128.
6. )احزاب، 59(

7. همان، ص122.

8. همان، ص120.
حسین7،  امام  سیمای  ص169؛  دارالکتاب،  بیروت،  الحسین،  مقتل  مقّرم،   .9

ص182.
10. محمدی ری شهری، میزان الحکمه، ج 5، ص8.

11. محدث نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج 2، ص353.
12. غررالحکم، ح5764.

13. بحاراألنوار، ج52، ص334.
14. ابن طاووس، علی بن موسی، اقبال  االعمال، ص212.

26 تیر، 5 شعبان: والدت امام ساجدین
یاد نعمت های خدا که می افتاد، س��جده می کرد. بعد از نماز، 
سجده می کرد. دو نفر را که آشتی می داد، سجده می کرد. جای 

مهر روی پیشانی اش مانده بود. 
به خاطر همین به او می گفتند: سجاد غذا می خورد، جدای از 
مادرش. گفتند: تو که این قدر به مادرت احترام می گذاری و به 
او محبت می کنی، ما ندیدیم با او سر یک سفره بنشینی. گفت: 

می ترسم دست به لقمه ای بزنم که مادرم می خواهد بردارد. 
با صدای بلند قرآن می خواند. صدایش را که توی کوچه می شنیدند، 
پشت در می ایستادند، گوش می دادند. قرآن خواندنش که تمام می شد، 

در کوچه دیگر جایی برای راه رفتن نبود. 

1 مرداد، 11 شعبان:
 والدت حضرت علی اکبر7 و روز جوان

پیامبر اکرم6:
هی��چ چیز محبوب تر در نزد خداوند متعال از جوان توبه کننده 
نیس��ت و هیچ چیز مبغوض تر در نزد خداوند متعال از پیری که 

مشغول گناه است نمی باشد.10
حضرت محمد6:

خداوند را فرش��ته اي اس��ت که هر شب فرود آمده و ندا در 
مي دهد، اي بیس��ت ساله ها! کوش��ش کنید و تالش بسیار 

بورزید.11
حضرت علی7:

دو نعمت است که ارزش آنها را نمی دانند مگر کسی که آنها را 
از دست داده باشد: جوانی و تندرستی.12

حضرت علی7:
یاران مهدی4 جوانند و پیران در میانشان نیستند مگر همانند سرمه 

چشم و یا نمک در ره توشه، و کم ترین چیز در توشه نمک است.13

5 مرداد، نیمه شعبان: 
والدت قطب عالم امکان حضرت بقیة اهلل العظم4

رسول اکرم6  فرمود:

ش��ب نیمه شعبان در خواب دیدم جبرئیل بر من نازل شد 
و فرمود: ای محمد6  در چنین شبی خوابیده ای؟ گفتم: 
این ش��ب چه شبی است؟ فرمود: ش��ب نیمه شعبان است 
برخیز، مرا بلند کرد و به بقیع برد، و س��پس فرمود: سرت را 
بلند کن زیرا در این شب ها درهای رحمت خدا در آسمان بر 
روی بندگان باز است، هم چنین درب رضوان، آمرزش، فضل، 
توبه، نعمت، جود و سخاوت، احسان باز است، خداوند به عدد 
پش��م ها و موهای چرندگان در این ش��ب گنهکاران را آزاد 
می کند، پایان عمرها در این شب، تعیین می گردد، رزق های 
یکسال در این شب تقسیم می شود و حوادث یکسال در این 

شب معین می گردد.14

16مرداد:تشکیل جهاد دانشگاهی )1359ش(
مقام معظ��م رهبری : تا کنون، کارنامه ی درخش��ان 
جه��اد دانش��گاهی نیز بیانگر آن اس��ت ک��ه این نهاد، 
تجلیگاه تعه��د و فرهنگ ن��اب در محیط های علمی 
بوده اس��ت و نام جهاد همواره با تبلور فرهنگ، معنویت 
و حفظ اصول و ارزش��های متعالی، عجین بوده اس��ت. 

)گلبرگ،مرداد82،شماره ی 41(

دارد خاکی 
عیبی ن

، نباید خاکی 
شویم

مبانیم.
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بهرتین دوست خداست، او آنقدر 
خوب اس��ت که اگر یک گل به او 
تقدیم کنیم دسته گلی تقدیمامن 
می کن��د و خوب ت��ر از آن اس��ت 
که اگر دس��ت گلی به آب دهیم، 

دست گل هایش را پس بگیرد.
30
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مهارت های زندگی قرآنی
زندگ��ی در اندیش��ه دین��ی، مزرعه آخرت 
و خاس��تگاه رس��یدن به کمال اُخروی است. 
1گروهی به غلط، دین را »زندگی س��تیز«2 و 

گروهی به اشتباه، »زندگی پرست«3 می دانند 
و ممکن است آنانی که از تفکر زندگی ستیزی 
جدا می شوند، به دامان زندگی پرستی در افتند. 
دین، نه زندگی ستیز است و نه زندگی پرست؛ 
بلکه دین، زندگی را بس��تر تکامل و مقدمه 
آخ��رت می داند.4 از ای��ن رو، زندگی موفق از 
آن کسی است که هنر زندگی کردن را داشته 
باشد. کسانی می توانند به تکامل بیندیشند 
که با زندگی خود مشکل نداشته باشند. میان 
»مشکل داشتن در زندگی« با »مشکل داشتن 
با زندگی« تفاوت وجود دارد. همه انسان ها در 
زندگی مش��کل دارند اما انسان موفق کسی 
است که با زندگی اش مشکل نداشته باشد و 

این مهارت خاص خود را می طلبد. 
ح��وزه  در  فراوان��ی  آموزه ه��ای  دی��ن، 
مهارت های زندگی دارد که در ذیل به یکی از 

این مهارت ها می پردازیم:

عوامل رضایت از زندگی
 احساس کامیابی عامل اساسی در شادکامی 
و رضایتمندی اس��ت. شادکامی و خرسندی 
هنگامی پدید می آید که انس��ان تصور کند 
هر آن چه را می خواسته به دست آورده و هر 
آن چه را باید داش��ته باشد، دارد )کامیابی(. در 
طرف مقابل، احساس ناکامی عامل اساسی در 
ناخرسندی و نارضایتی است. منشأ احساس 
ناکامی امور متعددی می تواند باشد که در این 

بحث به چند مورد آن اشاره می کنیم:
الف( محرومیت مالی:

گاهی انسان به خاطر نداری و محرومیت، 
دچار احساس ناکامی می گردد. وقتی انسان 
احساس کند که چیزی ندارد تا با آن زندگی 
کند، به احس��اس ناکامی دچار می شود. این 
قسم، )ناکامی مالی � دارایی( نامیده می شود.

ب( بی معنایی زندگی:
گاهی ناکامی به این دلیل است که زندگی 
معنایی ندارد. کسانی که معنایی برای زندگی 

نمی یابن��د و نمی دانند که چ��را باید زندگی 
کنند، دچار احساس ناکامی می شوند؛ هر چند 
ثروتمند و دارا باش��ند. این قسم را »ناکامی 

معنایی« می نامند.5
ج( برآورده نشدن انتظارات:

در پ��اره ای موارد، احس��اس ناکام��ی به دلیل 
برآورده نشدن انتظارات است. اگر انسان از زندگی 
دنیا انتظاراتی داشته باشد و این انتظارات برآورده 
نشوند، دچار احساس ناکامی می گردد. این قسم، 
»ناکام��ی انتظ��ارات« نامیده می ش��ود. چگونه 

می توان به احساس کامیابی دست یافت؟
د( داشته های زندگی:

واقعیت این است که زندگی انسان )به ویژه 
انسان مؤمن( تهی و خالی نیست. نعمت های 
فراوان��ی در زندگی انس��ان وج��ود دارد که 
می تواند احساس خوشبختی را به انسان دهد، 
ولی چون ناش��ناخته اند تأثیر خود را ندارند.6 
»وجود نعمت« تأثی��ر چندانی در رضامندی 
ن��دارد، »درک نعمت موجود« عامل رضایت 
از زندگی است. اما سؤال این است که چگونه 

می توان نعمت ها و داشته ها را شناخت؟
یکی از راه های شناخت داشته های زندگی، 
اس��تفاده از روش »مقایسه« است، که خواه 
ناخواه پیش می آید. انسان مایل است زندگی 
خود را ارزیابی کند و مقایسه، ابزار این ارزیابی 
است. در این مقایسه است که انسان موقعیت 
زندگی خود و کامیابی یا عدم آن را شناسایی 
می کند. ره آورد این مقایس��ه، یا ش��ادمانی و 
رضایت از زندگی همراه با امید و پویایی است 
و یا ناخرسندی و نارضایتی از زندگی همراه با 

ناامیدی و ناتوانی. امام باقر 7می فرماید:
هر کس به آن چه در دست دیگران است، 
چش��م بدوزد، اندوه او طوالنی گردد و خشم 

او آرام نگیرد.7

انواع مقایسه
الف( مقایسه کاهنده:

مقایسه کاهنده مقایسه ای است که سطح 
رضایتمن��دی را کاه��ش می ده��د و این به 
وس��یله مقایس��ه صعودی حاصل می شود. 
سؤال این است که مقایسه صعودی چه تأثیر 

روانی دارد که به نارضایتی منجر می ش��ود؟ 
کوچک شماری داشته های خود مقایسه وضع 
خود با وضع کس��انی که در موقعیت برتری 
قرار دارند، س��بب می شود که انسان آن چه را 
دارد، کوچک و ناچیز بشمارد. به همین جهت 

امام صادق7 می فرماید:
وا أَْطَراَفُکْم إِلَی َما ِفي أَْیِدي  إِیهَّاُک��ْم أَْن تَُمدُّ
نَْیا َفَمْن َمدهَّ َطْرَفُه إِلَی َذلَِک َطاَل َحَزنُُه  أَبَْناِء الدُّ
ِ ِعْنَدُه  َو لَْم ُیْش��َف َغْیُظُه َو اْسَتْصَغَر نِْعَمَة اللهَّ

ِ؛ َفَیِقلُّ ُشْکُرُه لِلهَّ
بپرهیزی��د از ای��ن که به آن چه در دس��ت 
فرزندان دنیا است، چشم بدوزید، که هر کس 
به آن چش��م بدوزد، حزن او طوالنی گردد و 
خش��م او آرام نمی گیرد و نعمت الهی را که 
نزد او اس��ت، کوچک می ش��مرد و در نتیجه 

سپاسگزاری او کاهش می یابد. 8
نمونه قرآنی: نمونه این مقایسه را در جریان 
قارون می توان دی��د. قارون از ثروت فراوانی 
برخوردار بود که فقط کلید گنج های او را چند 

انسان نیرومند حمل می کردند. 
مشاهده زندگی اشرافی و 

خیره کننده او دیگران 
را ب��ه مقایس��ه وا 
می داشت و آرزوی 
زندگ��ی قارونی را 
در آن��ان به جوش 

می آورد. قرآن کریم 
در بی��ان ای��ن ماجرا 

می فرماید:
َفَخَرَج َعلَی َقْوِم��ِه ِفی ِزیَنتِِه 

نَْیا َیلَْیَت لََنا ِمْثَل  هَِّذیَن ُیِریُدوَن الَْحَیوَة الدُّ َقاَل ال
هَُّه و لَُذو َحٍظّ َعِظیم؛ َمآ أُوتَِی َقُروُن إِن

روزی قارون با تمام زینت خود در برابر قومش 
ظاهر شد، آنها که خواهان زندگی دنیا بودند گفتند:  
ای کاش همانند آن چه به قارون داده شده ما نیز 

داشتیم به راستی که او بهره عظیمی دارد. 9
ام��ا گ��روه دیگ��ری بودند ک��ه واکنش 
متفاوتی از خود نشان دادند. قرآن کریم در 

ادامه میفرماید:
ِ َخْیٌر  هَِّذی��َن أُوُتواْ الِْعلَْم َوْیلَکْم ثََواُب اللهَّ َو َقاَل ال
بُِروَن؛ لَِّمْن َءاَمَن َو َعِمَل َصلًِحا َواَلُیلَقهَّلَهآ إاِلهَّ الصهَّ
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و آنان که دارای دانش بودند گفتند: وای بر 
شما ثواب الهی برای کسی که ایمان آورد و 
عمل صالح انجام دهد بهتر است و جز صابران 
کسی به آن نمی رسد. )تا این که زمین دهان 
گش��ود و قارون را با تمام دارائی اش بلعید و 

خواهان زندگی دنیا به اشتباه خود رسیدند.10
ب( مقایسه افزاینده:

مقایسه افزاینده مقایسه ای است که موجب 
افزایش سطح رضایتمندی می شود و این به 
وسیله مقایسه نزولی حاصل می شود. سؤال 
مهم این اس��ت که کارکرد روانی 
مقایسه نزولی چیست و چگونه 
منج��ر به افزایش س��طح 
رضایتمن��دی از زندگ��ی 
نزولی  مقایسه  می گردد؟ 
نقاط مثبت و امیدوارکننده 
زندگی را که زیر سایه سیاه 
مقایس��ه صعودی از دیده ها 
پنهان شده است، هویدا می کند. 
مقایسه نزولی از قبیل آموزه های تلقینی 
و توهمی نیست، مقایسه نزولی این است که 
نقاط مثبت و امیدوارکننده زندگی را آش��کار 
س��اخته و در برابر دید فرد قرار می دهد. امام 

صادق7 در این باره می فرماید:
َو انُْظْر إِلَي َمْن ُهَو ُدونََک َو اَل تَْنُظرإلي من 

هو فوقک؛
در امور مادي خ��ود را با پایین تر ازخویش 

مقایسه نما نه باالتر.11 

پی آمدهای مقایسه نزولی
1. سپاسگزاری:

سپاسگزاری متوقف بر نعمت شناسی است 
و مقایس��ه نزول��ی چون نعمت ها را آش��کار 
می سازد، موجب سپاس��گزاری می گردد. به 

همین جهت امام علی7 می فرماید:
و اکث��ر أن تنظر إلی من فضلت علیه فان 

ذلک من أبواب الشکر؛
و زیاد به کسانی که بر آنها برتری داده شده ای 

نگاه کن که این از دروازه های شکر است.12
امام علی7 می فرماید:

آرزو مثل س��راب است؛ کسی را که به آن 
نگاه کند، می فریبد و کسی را که به آن امید 

بندد، ناامید می سازد. 13
2. افزونی نعمت:

راه افزایش نعمت چیس��ت؟ کتاب »قانون 
زندگی« راه افزایش نعمت را سپاسگزاری از 
نعمت های موجود می داند. خداوند متعال در 

قرآن کریم می فرماید:
َو إِْذ تَأَذهََّن َربُُّکْم لَئِن َشَکْرُتْم أَلِزیَدنهَُّکْم َولَئِن 

َکَفْرُتْم إِنهَّ َعَذابِی لََشِدیٌد؛
اگر سپاسگزار باشید حتماً بر شما می افزاییم 
و اگر ناسپاسی کنید، حقیقتاً عذاب من شدید 
است. بنابراین برای افزایش بهره مندی باید از 

مقایسه نزولی استفاده کرد.14
3. افزایش آستانه بردباری:

در طرف مقابل مقایس��ه نزول��ی می تواند 
تحمل و بردباری انسان را افزایش دهد. رسول 

خدا6 درباره این حقیقت می فرماید:
م��ن نظ��ر... فی دنی��اه إلی من ه��و دونه 
فحمداللهَّ علی ما فضل اللهَّ به علیه، کتبه اللهَّ 

شاکراً صابراً؛
کسی که... در دنیای خود به پایین تر از خود 
نگاه کند و خدا را به خاطر برتری هایی که به 
او داده ستایش کند، خداوند او را سپاسگزار و 

بردبار می نویسد.15
4. قناعت کردن:

قناعت احساس ناخرسندی و نارضایتی را 
از می��ان می برد، نه تالش و فعالیت را. برای 
توسعه معقول و مشروع در زندگی، احساس 
»نیاز به بیشتر« الزم است ولی این منافاتی 
با قناعت ندارد. انسان می تواند قناعت داشته 
باشد تا احس��اس نارضایتی نکند و می تواند 
احس��اس نیاز کند تا به تالش معقول دست 
زند.16 مهم این اس��ت که بدانیم تالش برای 
توس��عه زندگی الزاماً نباید همراه با احساس 

ناخرسندی و نارضایتی باشد.

)محمدی  اآلِخَرِة«.  َمزَرَعُة  نیا  »الدُّ اعظم6:  پیامبر   .1
ری شهری، محمد، حکم النبي األعظم، ص304، ج 3(

2. براساس  این  نظر، انسان  در زندان  دنیا گرفتار است  و باید به  
هر نحو ممکن  از آن  بگریزد. قرآن نیز به وجود چنین نگرشی 
اشاره نموده است. »َو ِمْنُکْم َمْن ُیریُد اآْلِخَرة؛ برخی از شما 

آخرت را می خواهد«. )سوره آل عمران، آیه152(
نْیا نَُموُت َو نَْحیا َو ما نَْحُن بَِمْبُعوثین؛  3. »إِْن ِهَي إاِلهَّ َحیاُتَنا الدُّ
غیر از این زندگي دنیا چیزي در کار نیست، پیوسته گروهي از 
ما مي میرند و نسل دیگري جاي آنها را مي گیرید و ما هرگز 

برانگیخته نخواهیم شد«. )سوره مؤمنون، آیه37(
4. از این رو امام باقر7 می فرماید: »لَیَس مّنا َمن تََرَک ُدنیاه 
آِلِخرته و آِخرته لُِدنیاه؛ کسی که دنیایش را برای آخرتش یا 
آخرتش را برای دنیایش ترک کند، از ما نیست«. )حر عاملی، 

محمدبن حسن، وسایل الشیعه، ج12، ص49(
5. ارزش های انسانی در این تفکر نابود می شوند و زمانی 
که ارزش های انسانی نابود شود، فرهنگ نیز فقیر خواهد 
شد و فرهنگ که فقیر شود، زندگی انسان، تهی خواهد شد 
و این جاست که پوچ گرایی یا نهیلیسم بر زندگی انسان غالب 
می شود که مبنای مدرنیسم، پسامدرنیسم و سرمایه داری 

است. این تفکر دامان زندگي بشر امروز را گفته است.
6. در کنار نعمت هایی هم چون: میوه ها، سبزیجات، نوشیدنی ها، 
پوشیدنی ها،  دریایی،  فرآورده های  لبنیات،  دامی،  حیوانات 
جواهرات و مال و ثروت، بدن سالم و جوانی، زیبایی و تناسب 
دیگر،  نمونه  صدها  و  گوش  شنوایی  و  چشم  بینایی  اندام، 
می توان به نعمت هایی از قبیل: عقل، عاطفه، فطرت توحید، 
اهل بیت،  به  محبت  مسلمانی،  و  خداشناسی  معنوی،  حّس 
و  امنیت  والدین،  از  برخورداری  نیک،  کارهای  انجام  توفیق 
آسایش، هدایت به حق، زیارت گاه های اولیای دین، والیت و 
امامت، فرهنگ و علوم ائمه، منابع قرآنی و حدیثی، پشتوانه 
فرهنگی و غنای مکتبی، مواعظ و پندهای گذشتگان، عبادت 
و بندگی در آستان پروردگار و... اشاره کرد. پیامبر خدا6 در 
توجه دادن به این نعمت های معنوی فرموده است: »من لم یر 
لّل عّزوجّل علیه نعمًة ااّل فی مطعٍم او مشرٍب او ملبٍس فقد قصر 
عمله و دنا عذابه؛ کسی که از نعمت های خدا درباره خودش جز 
خوردنی و نوشیدنی و پوشیدنی را نبیند و نشناسد، عملش کوتاه 

و عذابش نزدیک است«. )کلینی، ابوجعفر، اصول کافی، ج2(
7. قال الباقر7: »َمْن أَْتَبَع بََصَرُه َما ِفي أَْیِدي النهَّاِس َکُثَر 
ُه َو لَْم َیْشِف َغْیَظه«. )کلینی، ابوجعفر، اصول کافی، ج2،  َهمُّ

ص315(
8. محدث نوری، حسین، مستدرک  الوسائل، ج8، ص337.

9. سوره نساء، آیه  32.
10. سوره قصص، آیه  80.

11. مفید، محمد بن نعمان بغدادی، األمالي، ص194.
12. آمدی، عبدالواحد، غررالحکم، ص279.

13. همان، ص136.
14. سوره ابراهیم، آیه 7.

15. کراجکی، ابوالفتح، معدن  الجواهر، ص26.
َعْیَشٍة؛  أْهَناُء  »اَلَْقناَعُة  می فرماید:  علی7  حضرت   .16
عبدالواحد،  )آمدی،  است«.  زندگانی  گواراترین  قناعت، 

غررالحکم، ج1، ص32، ح976(

یادمان باشد که خدا 

هیچ وقت ما را از یاد 
نربده است
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1. پرواز تا بی نهایت، ص 186.
2. یادگاران ، کتاب شهید همت، به نقل از همسر شهید همت.

عباس همیش��ه در فکر مردم بی بضاعت بود. در فصل تابس��تان به س��راغ 
کشاورزان و باغبانان پیری که ناتوان بودند و وضع مالی خوبی نداشتند  می رفت 
و آنان را در برداشت محصول شان یاری  می کرد. زمستان ها وقتی برف  می بارید 
پارویی بر می داش��ت و پش��ت بام های درماندگان و کسانی را که به هر دلیل 

توانایی انجام کار نداشتند، پارو  می کرد .
به خاطر دارم مدتی قبل از شهادتش، در حال عبور از خیابان سعدی قزوین بودم 
ک��ه ناگه��ان عباس را دیدم. او معلولی را که از هر دو پا عاجز بود و توان حرکت 
نداشت، بر دوش گرفته بود و برای این که شناخته نشود ، پارچه ای نازک بر سر 

کشیده بود. من او را شناختم و با این گمان که خدای 
ناکرده برای بستگانش حادثه ای رخ داده است، 

پیش رفتم. سالم کردم و با شگفتی پرسیدم:
� چ��ه اتفاق��ی افت��اده عباس؟ ب��ه کجا 

 می روی؟
او که با دیدن من غافلگیر ش��ده 

بود، اندکی ایستاد و گفت:
� پیرمرد را برای اس��تحمام به گرمابه 
 می برم. او کسی را ندارد و مدتی است که 

به حمام نرفته.
با دیدن این صحنه ، تکانی خوردم و در 

دل، روح بلند او را تحسین کردم.1
نماز اول وقت

س��ر تا پایش خاکی بود. چشم هایش از سوز سرما سرخ شده 
بود. دو ماه بود که ندیده بودمش.

گفتم: حداقل یه دوش بگیر، یه غذایی بخور، بعد نماز بخوان.
سر سجاده ایستاد. آستین هایش را پایین کشید و گفت: من با 

عجله اومدم که نماز اول وقتم از دست نره!
کنارش ایستادم. حس کردم هر آن ممکن است بیفتد زمین. 

شاید این جوری  می تونستم نگهش دارم.1

هرگاه با دیگرانید 
خود را خط بزنید 
و هرگاه با خدایید 

دیگران را.
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صورت گیرد. سپس برنامه هاي پیش رو براي 
آنها بیان ش��ود و از آنه��ا دعوت به عمل آید. 
هم چنین اوقات بیکاري )فراغت( اهالي از آنها 
پرسیده شود تا ساعت کالس ها طوري تنظیم 

جذاب از لطف و رحمت خداوند و اولیا نسبت 
به مردم بیان گردد. 

روز سوم: آشنایي با نعمت هایي که خدا به 
روستائیان عطا کرده است تا اهالي نسبت به 
نعمت هاي پیرامونشان که از آن غفلت دارند، 
توجه یابند، این مباحث به ضرورت پرستش 
و شکرگذاري خداوند و این که نماز نمودي از 

این پرستش مرتبط گردد.
روز چهارم: بیان هدف خلقت انس��ان ها 
)این ک��ه جهت هدایت و رس��یدن به کمال، 
انبیاي الهي فرستاده شدند(، در نتیجه بحث 
نبوت انبی��اي الهي تفاوت انبیا با افراد عادي 
)عل��م، عصمت، اعجاز...( بی��ان ویژگي هاي 
انبیا، بیان داستان هایي از انبیا به هدف نشان 
دادن زحمات ت��ان در احی��اي اس��الم )مثل 

داستان نوح، یونس، موسي، ایوب...(.
روز پنجم: بحث اجمالي زندگي پیامبر6 
از کودک��ي، نبوت پیامب��ر اکرم6، وحي و 
برخي معجزات حضرت، معجزه بودن قرآن و 
عظمت آن، بیان س��ختي هاي حضرت در راه 
احیایي اسالم، اهمیت و آثار صلوات بر رسول 

اکرم6 و خاندان پاکش. 
روز ششم: خاتمیت نبوت و ضرورت وجود 
امامت بعد از ختم نبوت، امامت امام علي7 
با اس��تناد به حدیث غدی��ر و منزلت )با بیان 
خیلي ساده(، با توجه به این که نفوذ اهل سنت 
در مناط��ق محروم جهت ترویج عقایدش��ان 
بس��یار اس��ت، بحث امامت امام علي7 به 
صورت تخصصي و با تأکید بیشتر بیان شود، 
بحث س��قیفه و غصب حق خالفت حضرت 
عل��ي7 نحوه خالفت خلفاي س��ه گانه به 

صورت کاماًل اجمالي بیان شود.
روز هفت�م: معرف��ي حض��رت زهرا3 و 
امام��ان دوازدگانه، مبح��ث حدیث ثقلین و 
سفینه نوح، محبت امامان و کرامات ایشان 
)با بیان داس��تان هاي کوتاه در این زمینه(، 
بحث توس��ل و معرفي هاي توسل و زیارت 

عاشورا )با بیان عاشورا(.

 مرضیه قنبری

هدف بنیادی حرکت ه��اي جهادي، احیا 
و ش��کوفایی فرهنگی روس��تا با محوریت 
تاثیرگذاری معنوی است و به توصیه پیامبر 
اعظم6 علوم ساختاری برای شخصیت 
انس��ان در س��ه عرصه اعتق��ادات احکام و 
اخالق اس��ت، ]12[ در ای��ن بخش تالش 
گردید، طرح کلی دروس با سیری مشخص 
ارائه گردد، تا باعنایت حضرت بقیة الل4 
جهادگران با زبان عامیانه در قالب داس��تان، 
ش��عر، مثال، بازي، مس��ابقه و در قالب هاي 
متن��وع مباحث را ارائه کنند و در س��ه گروه 
س��ني کودک، جوان و نوجوان، بزرگسال با 
توجه به مقتضیات هر سن، مطالب به شیوه 

خاص مطرح شود. 

 کالس زنگ تفکر
روز اول: ب��ا توجه ب��ه این که قبل از آغاز 
کالس ها نیاز اس��ت که ارتب��اط صمیمانه و 
همدل��ي بین اهالي محت��رم و جهادگران به 
وجود آی��د، روز اول براي معارفه و آش��نایي 
است. به این صورت که جهادگران به مناطق 
اعزام شوند و با رفتن به حضور تک تک اهالي، 
رابط��ه اي نزدیک و صمیمانه ب��ا آنها برقرار 
نمایند و در ضمن این رابطه، معارفه و آشنایي 

هدف 
بنیادی حرکت هاي 

جهادي، احیا و 
شکوفایی فرهنگی روستا 
با محوریت تاثیرگذاری 

معنوی است 

ش��ود که امکان حضور اکثریت 
اهالي فراهم شود.

می توان��د  کالس  اول  روز 
فرصت مناس��بی ب��رای ایجاد 
سؤاالتی در ذهن مخاطب باشد 
که از کج��ا آمده ایم؟ برای چه 
آمده ایم ؟ به کجا خواهیم رفت؟ 
]13[و بی��ان گردد که انس��ان 
برای کمال انسانی آفریده شده 

است نه فقط لذات حیوانی.
روز دوم: برای دوس��تی با 
خدا باید او را بشناسیم از این رو 
بحث بهتر است برای نوجوانان 
بح��ث خداشناس��ي و خدایابي 
مطرح ش��ود؛ یعني اثبات وجود خدا با برهان 
نظم و بره��ان علیت به صورت حکایت هاي 
جالب و به زبان ساده )استفاده از توحید مفضل، 
مثال هایي از طبیعت اطرافشان(. بحث یگانگي 
خداوند و ضرورت یگانگي، الزم به ذکر است 
با توجه به رشد عقالنیت از پایان کودکی آغاز 
می شود شایسته اس��ت مربیان، برای مباحث 
اعتق��ادی ک��ودکان از عوام��ل تقویت کننده 
محبت اس��تفاده کنند برای مثال داستان های 
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روز هش�تم: بحث علت و فلسفه غیبت 
حض��رت4، ان��واع غیبت با بی��ان مثال. 

)مبحث انتظار فرج با احادیث در این زمینه(
روز نه�م: آموزش فرهنگ انتظار با بیان 
وظایف منتظران، معرفي دعاي سالمتي امام 
زمان4، بیان تعجیل حضرت در ظهور و 

بیان نشانه های عصر ظهور. 
روز دهم: بح��ث امکان عمر طوالنی امام 
عصر4 با داستان هایي از )عزیر نبي، اصحاب 
کهف، حض��رت ابراهیم(، آیاتي ناظر به خلقت 
نخس��تین و... و بحث ضرورت ها( که مبحث 

عدل خدا در این قسمت مطرح مي شود.
روز یازدهم: یاد مرگ جهت تنبه افراد با 
ایجاد انگیزه براي کارهاي نیک، بیان مرگ و 
چیستي آن، علت ترس از مرگ، بحث اجل 
معلق و اهمیت صدقه دادن در رفع بال، بحث 

قبر و بیان اجمالي حوادث شب اول قبر.
بحث عالم برزخ و نیازمندي اموات به خیرات 
زندگان، اهمیت رفتن بر سر مزارها، ثواب هدیه 
کردن خیرات و ادعیه و قرآن براي اموات، بیان 
آثار اعمال که در آن دنیا نیز اثراتش برجاست 

)خواه اعمال نیک باشند یا اعمال بد(.
مبحث قیامت، رخدادهاي پیش از رستاخیز، 

عرصه محشر، حوادث قیامت، نامه عمل
بررس��ي اجمالي بهش��ت و جهنم با بیان 

مادی و حیوانی.
روز پنجم: آموزش بهداشت و بیان روایاتي 
در ای��ن زمینه. )نظافت ب��دن، نظافت منزل، 

طهارت، مسواک زدن، شانه کردن و...(
روز شش�م: بیان اهمی��ت صله رحم و 
فرهنگ سازي دید و بازدید، عیادت از بیماران، 
سر زدن به بزرگ ترها و والدین، احوالپرسي از 
همسایه، رفع نیاز همسایه ها. )حدیث در مورد 

اهمیت صله رحم و همسایه ها(
روز هفت�م: بی��ان ارزش علم آموزي )با 
احادیث(، قرآن را به عنوان کامل ترین کتاب 
باز کنیم و بحث تفکر در آیات بیان شود، ثواب 
خواندن قرآن و ادعیه، یاد دادن دعاهاي مهم 
مثل دعاي توس��ل، زیارت عاش��ورا. )حداقل 

مضمون دعاها بیان شود(
روز هش�تم: بی��ان برخ��ی بیماری های 

اخالقی و راهکار درمان آن.
روز نه�م: ارزش ت��الش و کار ب��ا بیان 
داستان هایي از کار کردن ائمه: جهت تقویت 
اهالي به ویژه مردان به کار و اش��تغال، ثواب 
کار کردن مرد که نوعي جهاد اس��ت، تعیین 

حیطه وظایف زنان و مردان در خانواده. 
روز دهم: بحث غیبت، آثار عملي غیبت 
که باع��ث از بین رفت��ن روابط، س��وءظن، 
تفک��رات بد... بیان آی��ات و روایات در زمینه 
قبح این عمل، بحث حسن ظن مطرح نشود، 

ذکر گفتن موقع بیکاري.
روز یازدهم: بحث ناسزاگویي و تبعات آن 
در زندگي جایگزین کردن این رذیله اخالقي 
با محبت و همدلي )با بیان داس��تان هایي از 

انبیاء و ائمه:(.
روز دوازدهم: بحث دروغ و این که کلید 
همه گناهان اس��ت، داستان هاي آموزنده در 
مورد رعایت بر دروغ نگفتن که موجب پرهیز 

از معاصي دیگر مي شود.

 کالس کارگاه احکام 
روز اول: روز معارف��ه و آش��نایي، بح��ث 
تکلیف و نشانه هاي بلوغ، بیان فلسفه عبادات 
و احکام )به طور اجمالي(، و وظیفه مکلف در 
انجام واجبات و ترک محرمات، بحث حجاب، 

ف��ردا و نس��ل ف��ردا در 
کالس درس ام��روز بارور 
م��ی ش��وند، کاروانی از 
رحم��ت ف��ردا را بدرق��ه 

فردای خویش سازیم.
نعمت هاي بهشتي و بیان عذاب هاي جهنم، 
ع��ذاب اخروي عده اي که در روایات اش��اره 
ش��ده، اس��تفاده از آیات ق��رآن که علت یوم 

المسرة نامیدنش...

  کالس آداب و اخالق
روز اول: روز معارف��ه و آش��نایي و بحث 
احت��رام ب��ه بزرگ تره��ا خصوص��اً والدین 
)مخاطب خودش را در جای��گاه والدین قرار 
دهد و توقعات و انتظارات خود از فرزند را بیان 
نماید(، آثار بي احترامي به والدین، اثرات عاق 
والدین، اهمیت قرآن در احترام به والدین )وال 
تفل لهما اٌُف...( اطاعت از اوامرش��ان و سالم 
کردن به بزرگترها و بیان پاداش سالم نمودن، 
یکی از علت های شروع با این مبحث، جلب 
همراهی والدین با ش��رکت فرزندانش��ان در 

کالس هاست.
روز دوم: بحث صبر زیرا در برخی منطق 
محروم دیده مي ش��ود که زبان به ش��کایت 
مي گشایند و در اثر سختي ها و نامالیمات در 
آنها روحیه دل مردگی و افسردگی ایجاد شده 
است، )استفاده از داستان حضرت ایوب7، 
صبر حضرت زینب3 در مصائب کربال(، بیان 
پاداش صابرین با توجه به آیات قرآن کریم. 

روز سوم: بحث بی ارزشی دنیا و بیان این 
نکته که دنیا برای آسایش نیست بلکه محل 

آزمون است. 
روز چه�ارم: آش��نایی مخاط��ب با 
زندگی انسانی و معنوی در مقابل زندگی 
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بحث محرم و نامح��رم حتي االمکان در هر 
روستایي برنامه جشن تکلیف نیز برگزار شود.

روز دوم: بح��ث تقلی��د و ض��رورت آن 
در اح��کام، معرفي مراجع تقلی��د و برگزاری 
طرح نامه ای به مرجع تقلید س��عی ش��ود در 
صورت امکان رساله مراجع تقلید، خریداری 
و توزی��ع گردد و روش اس��تفاده از آنها بیان 
شود؛ و اصطالحاتي چون احوط، فتوا، احتیاط 

مستحب، احتیاط واجب بیان گردد. 
روز سوم: آشنایي با احکام پنج گانه: بیان 
مفهوم حرام با ذکر بعضي مصادیقش )دروغ، 
غیبت، شراب، دزدي و...( واجب با ذکر بعضي 
مصادیقش )نماز، روزه، خمس، زکات، احترام 
به والدین و...( مستحبات مثل قرآن خواندن، 
صلوات، ادعیه، رفتن به مس��جد و... )مفهوم 
مک��روه، مباح؛ بیان داس��تان هایي در مذمت 
محرمات و در تش��ویق به انجام مستحبات، 

و ثمرات آن(.
روز چه�ارم: طهارت و نجاس��ت، انواع 
آب ه��ا و نحوه طه��ارت با ان��واع آب ها. )در 

ظرف، لباس، نجاست با بول(

کالس ها را جذاب تر نماید:
1. استفاده از جدول

الف( مباحث مورد نی��از را قبل از برگزاري 
حلقه صمیمانه در جدولي تنظیم مي نمایید. 

ب( بین س��واالت جدول از معماهاي طنز، 
استفاده کنید. 

ج( جدول را در برگه یا تخته، مي کشید. 
د( مباحث علم��ي و مورد نیاز را به صورت 
راهنمایي، براي کشف پاسخ معماهاي جدول، 

مطرح کنید. 
2. گنجاندن شعر و بازي

براي پیش گیري از خس��تگي مخاطب در 
خالل مباحث از هم خواني، بازي، دست زدن 

به مناسبت هاي مختلف استفاده شود. 
3. استفاده از کارت

مفاهیم م��ورد نظر را روي مقوا بنویس��ید 
و برخي حروفش را نش��ان دهی��د، در غالب 
راهنمایي مخاطب براي کش��ف کلمه روي 
کارت، نکات مهم بحث و داستان هاي آن را 

ذکر کنید.
4. استفاده از روش داستان گویي

الف( داستان جذاب و پر محتواي را با ابهام 
فراوان آغاز  کنید.  ]14[

ب( پس از ش��روع جمالتي از داس��تان، از 
کودکان و نوجوانان، بخواهید نکات داس��تان 

را بنویسند یا حفظ کنند. 
ج( در پایان، هر کس��ي بیشترین نکات 
را استخراج کند مورد تشویق قرار خواهد 

گرفت. 
د( بیان احکام به صورت نمایش��ي تأثیر به 

سزایي در تثبیت مباحث دارد. 
ه���( از معماه��ای جالب ب��رای جذابیت 

کالس ها استفاده شود. 
در ذیل برخی معماها و سواالت جذاب جهت 

استفاده در روش های فوق ذکر می گردد:

روز پنجم: نحوه وضو، به صورت عملي 
کار کردن آن، از تک تک خواس��تن که وضو 

بگیرند، بیان مبطالت وضو.
روز شش�م: نحوه غس��ل، انواع غس��ل 
)ترتیبي و ارتماس��ي(، مواردي که باید غسل 

نمود. )مبطالت غسل(
روز هفت�م: تیمم، تیمم بدل از غس��ل، 
وضو، موارد استفاده از تیمم � نکته قابل توجه 
این که آموزش حمد و سوره را در مواقعي که 

وقت اضافه آمد کار کنیم. 
روز هشتم: اهمیت نماز )ستون دین، اولین 
چیزي که در قبر سؤال مي شود...( علت نماز 
خواندن، معرفي نمازهاي یومیه و تعداد رکعات 
هر نماز، اوقات نماز، آموزش حمد و سوره )به 
صورت تفریحي در خالل مباحث(، آثار ترک 
نماز و جزاي او در آخرت، اثرات زیان بار ترک 
نماز در دنیا و آخرت )عامل فحش��ا و منکر(، 

اثرات نماز خواندن در دنیا و آخرت.
روز نهم: آموزش حمد و سوره و ذکرهاي 
نماز. )به صورت تک خواني، همخواني، تکرار 
کردن، استفاده از نوارهاي قرائت سوره حمد(

روز دهم: خواندن نماز به صورت عملي، 
بیان مبطالت نماز، بحث نماز جماعت و ثواب 

آن به طور اجمالي.
روز یازدهم: تمرین نماز.

روز دوازدهم: مبح��ث روزه و مبطالت 
آن. )عل��ت روزه گرفتن، فلس��فه آن، کفاره 

قضاي روزه در چه مواقعي است(
روز س�یزدهم: مبحث خمس و زکات و 

موارد تعلق خمس و زکات.
 

ارتب�اط آموزش�ی ج�ذاب ب�ا 
کودکان و نوجوانان 

اج��رای چن��د روش در کالس ها می تواند 

نیا بهشت 
روز د

دو 

گ��ر یک 
ود، ا

می ش��

روز 
 بیاموزی و 

روز
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 ]1[ رهب��ر معظم انق��الب، حدیث والی��ت، ج5، ص26، 
1369/4/20

 ]2[ رهب��ر معظم انقالب در دیدار اس��اتید و دانش��جویان 
دانشگاه میر کبیر، 1379/12/9

 ]3[ . جهادي
 ]4[ . روستایي در جنوب استان کرمان

 ]5[مولوی، جالل الدین محمد،  مثنوی معنوی، دفتر دوم، 
تتمه ی نصیحت رسول6.

 ]6[ لسان الغیب حافظ شیرازی، شمس الدین محمد، دیوان 
حافظ، غزل شماره 438

 ]7[ کارشناس پاسخگو:اسماعیل احمدی
 ]8[ کارشناس پاسخگو:علیرضا ایران دوست

ٍم أَنَْجُع ِمْن َفْضِل   ]9[. ق��ال علی 7:» َفْضُل ِفْکٍر َو تََفهُّ
تَْکَراٍر َو ِدَراَس��ة. زیادي فکر و فهمیدن سودمندترس��ت از 

زیادي تکرار کردن و خواندن. « 
)آمدي، عبدالواحد بن محمد تمیمي، غرر الحکم  و درر الکلم، 

ص 56(
 ]10[ محققین مرکز پژوهش

 ]11[ - امیرالمومنین، علی علیه الس��الم، به مالک اش��تر 
می نویس��د" . . فف��ّرغ الولئک ثقتک من اهل الخش��یة و 
التواضع فلیرفع الیک امورهم . . " برای این گروه -محرومان 
و مس��تضعفان- از افراد مورد اطمینان خود که خداترس و 
فروتنند فردی را انتخاب کن تا پیرامونشان تحقیق و مسائل 

آنان را به تو گزارش دهند) نهج البالغه، نامه 53 (. 

هََّما الِْعلُْم ثاََلثَ��ةٌ آَیٌة ُمْحَکَمٌة أَْو  6: »إِن  ]12[ . َق��اَل النهَّبِيُّ
َفِریَضٌة َعاِدلٌَة أَْو ُس��نهٌَّة َقائَِمٌة َو َما َخاَلُهنهَّ َفُهَو َفْضٌل؛ پیامبر 
گرامی اسالم6 فرمودند: در حقیقت علم سه دسته است: 
آی��ه محکمه )علم عقاید(، فریضه عادل��ه )علم اخالق( و یا 
سنت قائمه )علم احکام( و غیر از این سه علم بقیه علوم فضل 

و زیاده اند« )کلینی، ابو جعفر، اصول کافی، ج ، ص33(. 
 ]13[ . »َرِح��َم اللُّ إم��َرء . . . َعلَِم ِمن أاین َو ِفی أین َو إلی 
أیَن«. )مفتاح السعادة فی شرح نهج البالغه، ج5، ص 128(. 

  ]14[. کتاب داس��تان و راس��تان، ش��هید مطهري، منبع 
مناسبي است. 
 ]15[- کافر. 

 ]16[- خون حیواني که خون جهنده ندارد. 
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 ]31[- نماز استس��قاء )طلب ب��اران( که همچون نماز عید 
فظر خوانده میشود. 

 ]32[- نماز جماعتي که یک نفر به امام جماعت اقتدا کرده 
باشد؛ توضیح المسائل مراجع، مسئله 1399. 

 ]33[- نماز جم. اعي که دو نفر به امام جماعت اقتدا کرده 
باشنأ؛ توضیح المسائل مراجع، مسئله 1399. 

 ]34[- نوشتن نسبت دروغ به خدا و پیغمبر و امامان. 
 ]35[- خوردن از روي فراموشي و اجبار. 

 ]36[- شنا، در صورتي که سر به زیر آب برود. 
 ]37[- نقطه )منظور روي حرف ز است(. 

 ]38[- قمار. 
 ]39[- کاله گذاري و کاله برداري. 

 ]40[- برة تو دلي که با ذبح مادرش، ذبح آن هم حس��اب 
مي شود. 

 ]41[- قسم. 
 ]42[- خمس. 

 ]43[- ربا. 
 ]44[- زیارت معصومان. 

 ]45[- شخصي که مالي را پیدا کرده و ارزش آن به اندازه 
12/6 نخود نقره سکه دار است. 

 ]46[- حرف »میم«. 
 ]47[- کفاره. 

17. کدام نماز مستحبي است که باید به جماعت خوانده شود؟  ]31[
18. کدام )یک است که برابر صد و پنجاه( است؟  ]32[

19. کدام )دو است که برابر ششصد( است.  ]33[
20. کدام اشاره روزه را باطل مي کند؟  ]34[

21. کدام روزه خواري است که روزه اش باطل نمي شود؟  ]35[
22. کدام باطل کنندة روزه است که نوعي ورزش است؟  ]36[

23. روِز چیست؟  ]37[
24. یکي از سرگرمي هاي حرام است که اگر حرف اول آن را برداریم نام حیواني 

خطرناک مي شود؟  ]38[
25. آن چیست که گذاشتن و برداشت آن حرام است؟  ]39[

26. کدام حیوان چهارپاي حالل گوشتي است که بدون سر بریدن مي توان 
آن را خورد؟  ]40[

27. آن چیست که هم ما مي خوریم و هم خدا؟  ]41[
28. کدام یک از فروغ دین اس��ت که اگر حرف اول ان را برداریم اسم یکي از 

فلزات مي شود؟  ]42[
29. آن چیست که خوردن آن جنگ با خداست؟  ]43[

30. کدام کار عبادي است که بهتر است پشت به قبله انجام شود؟  ]44[
31. کدام مسئولیتي است که تا یک سال، هفته اي یک بار باید انجام گیرد؟  ]45[

32. آن چیست که نماز دارد ولي روزه ندارد، خمس دارد ولي زکات ندار، امر به 
معروف دارد ولي حج ندارد؟  ]46[

33. جریمه گناهان در احکام شرعي چه نام دارد؟  ]47[

چند معما :
1. کدام نجسي است که به وسیله زبان پاک مي شود؟  ]15[

2. چه خوني است که پاک است؟  ]16[
3. کدام یک از پاک کننده هاس��ت که حرف اول آن را برداریم نام یک وس��یله 

جنگي مي شود؟  ]17[
4. کدام یک از مطهرات است که نقطه ندارد؟  ]18[

5. از پاک کننده هاست که اگر حرف اول آن را برداریم نشانه داب و پایان نماز 
مي شود؟  ]19[

6. آن چیست که بین نماز مي گیریم؟  ]20[
7. آن چیست که قبل از نماز مي گیریم؟  ]21[

8. آن چیست که در دستشویي حرام و در وضو مستحب و در نماز واجب است؟  ]22[
9. چه نماز واجبي است که وضو نمي خواهد؟  ]23[

10. مسجدي ساختم بلندپایه، هشت در آفتاب و نه در سایه.  ]24[
11. تنها نمازي که باید بي سوره خوانده شود، کدام نماز است؟  ]25[

12. تنها نمازي که بر پسران واجب است کدام است؟  ]26[
13. آن چیست که چشم دارد، ولي نمي بیند، گوش دارد ولي نمي شنود، دهان دارد 

ولي نمي خورد و اگر به او دست بزنیم نمي توانیم بدون غسل نماز بخوانیم؟  ]27[
14. در کجا به هر طرف که بایستیم نماز صحیح است؟  ]28[
15. کدام شکستني است که کم مي شود ولي نمي ریزد؟  ]29[
16. در کجا مأمومین روبروي امام جماعت مي ایستند؟  ]30[
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آمدنت انتظار قرن هاست، آرزوي همه انسان هاي آزاده، این که 
بیایي و دستي باشي به مهرباني علي7 براي نیازمندان، این که 
شانه اي باشي براي گریه هاي بي کس��ي، این که پاي درد دل ها 

بنشیني این که...
مي آیي برای آسمانی شدن مان، عدالت را بر پا کنی و خنجرت 
جز براي ساختن از نیام بیرون نخواهد آمد. مي آیي که آباد کني از 

خرابات دل و دین تا روستاها و شهرها تا همین جا.
مي آی��ي... نه، اص��اًل آمده اي همی��ن جا که من ایس��تاده ام، ما 
ایستاده ایم، روي خاکي که قرار است مدرسه بشود، مسجد بشود با 
دست هاي کساني که آرزو دارند دستي بر سرشان بکشي .حتماً نگاه 
تو بوده و حتماً تو خواسته اي این سفر را تا که بیایم این جا، احساس 
 می کنم بازوان تو هستم احساس  می کنم مرا کشانده ای تا دست این 

بچه های معصوم را در دست تو بگذارم، احساس  می کنم...
مي ش��ود بویت را حس کرد همین جا در سادگي و معصومیت 

لحن بچه هایي که دارند آرام آرام همراه مربي زمزمه  مي کنند:
اللهم... کن... لولیک... الحجة ابن الحسن...

مي روم اشک شوم توي چشم هاي دختري که اسمش فاطمه 
بود و دستم را توي دست هایش گرفته بود تا از تو بگویم برایش. 
خودت بگو چه بگویم مني که هیچ  نمي دانم خودت بگو، س��ؤال 
پش��ت س��ؤال و من که کم  مي آورم در مقابل این همه اشتیاق. 
پس هنوز هستند آدم هاي مشتاق شنیدن که ندیده شان گرفته ایم. 
هستند دست هاي مشتاقي که ما را  مي خوانند و ما غافل بوده ایم.

از کجاي ای��ن دریاي بي کرانه بگویم که ش��روعش تویي. 
پایانش هم. نماز امام زم��ان را یادش  مي دهم. ایاک 

نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و... تنها تورا  مي پرستم و تنها از 
تو یاري  مي جویم. تنها تو را... تنها تو... تنها...

ُپرم از ش��وق انگار هیچ وقت طعم نماز را این طور نچش��یده 
بودم. انگار براي اولین بار دارم نماز  مي خوانم .انگار این مس��جد 
با دیوارهاي کاهگلي با خشت هاي خیس، با حیات خاکي همان 
جمکران اس��ت .انگار این جایي، نزدیک تر از همیشه. البه الي 
بچه هایي که اس��مت را صدا  مي کنند یا اباصالح مددي موال... 
عطر نرگس پیچیده در فضا. س��الم... س��الم... سالم... السالم 

علیک یا موالي یا صاحب الزمان4.
آن طرف چند تا جوان با چهره هایي غرق خاک و عرق، چفیه 
بسته  مي آیند. صدا بلندتر شده، باران شدیدتر. دارم پیدا  مي کنم 
خودم را توي چشم هاي دختري که اسمش فاطمه بود، نرگس 
بود... هر چه بود... بود خود من بود که داش��ت تو را  مي شناخت. 
از اول داشت  مي خواند سوره یاسین را و تازه داشت یاد  مي گرفت 
که امام چندم هس��تی و چند س��ال از نیامدنت گذشته و این که 
چقدر تنهایي و این که چقدر مشتاق آمدني و اگر ما بیدار شویم 

حتما  مي آیي، حتماً.
خسته نیستم یک هفته گذشته، این دومین جمعه اي است که 
دارم این جا نمازت را  مي خوانم با لهجه همین بچه هاي روستایي. 

گم بودم و پیدا شدم انگار در این جا...
مي خواهم برگردم از س��فري که همه جایش بوي توست، یاد 
توست، ردپاي توست از روستایي که بعید نیست زود زود به آن 

سربزني و مردمش تو را دیده و نشناخته باشند.
کاش این جمعه بیایي 

��ار نداش��ته باش��ید 
انتظ

ش نیستیم 
کسی که منتظر

ظار 
ر، انت

د منتظ
بیاید، موعو

ی را می کشد که 
چش��م های

دارد.
و آه چیزی ن

جز نگاه 
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1. توضیح المسائل مراجع، مسئله 1138.
2. مقام معظم رهبری، اجوبه االستفتائات، س 659.

3. دفتر تبریزی.
4. دفتر نوری، سیستانی، مکارم، بهجت، صافی، فاضل، وحید.

5. امام، سیستانی، فاضل؛ توضیح المسائل مراجع، مسئله 266؛ تبریزی، استفتائات، س 159؛ دفتر همه مراجع؛ تبریزی، 
استفتائات، س 159؛ دفتر همه مراجع.

6. توضیح المسائل مراجع، مسئله 727 ؛ نوری، توضیح المسائل، مسئله 728؛ وحید، توضیح المسائل، مسئله 734 دفتر: خامنه ای.
7. امام، استفتائات، ج3، سواالت متفرقه، س110/ مکارم، استفتائات، ج2 س692 صافی، جامع المکارم، ج1، س1003 و 
197 / خامنه ای، اجوبه  االستفتائات، س1131 و 1135 و 1155 تبریزی استفتائات س 1093 / فاضل جامع المسائل ج1 

س996 / دفتر: بهجت، وحید، نوری.
8. فاضل، احکام قمار، س50 /  خامنه ای، اجوبه  االستفتائات، ج5، س1154/ صافی، جامع االحکام، ج1، س1043 / تبریزی، 

صراط النجاه، ج5، س1154/ سیستانی، قمار، س1/ دفتر: بهجت.

نماز و روزه
در اردوی جهادی محل استقرار شبانه ی جهادگران با محل فعالیت های روزانه آنان که معموال روستاهای 

اطراف است کمتر از 22.5 کیلومتر فاصله دارد حکم نماز و روزه آنان چگونه است ؟
امام خمینی;: اگر در مدت ده  روز تنها یک مرتبه و به اندازه دو ساعت از خوابگاه به دانشگاه بروند نماز تمام 

و روزه صحیح است و در غیر این صورت شکسته است روزه صحیح نیست.1
مقام معظم رهبری: اگر در مدت ده  روز به اندازه یک تا دو س��اعت در روز یا چند روز که مجموع آن به 
مقدار یک سوِم  روز یا یک سومِ  شب باشد از خوابگاه به دانشگاه بروند نماز تمام و روزه صحیح است و در 

غیر این صورت نماز شکسته است و روزه صحیح نیست.2
آیت الل تبریزی: بنابر احتیاط واجب باید نماز را بین شکسته و تمام جمع کنند و اگر روزه بگیرند صحیح 

است و قضا ندارد.3
آیات اعظام بهجت، سیستانی، فاضل، صافی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، وحید خراسانی: در فرض 

یاد شده نماز تمام و روزه صحیح است.4
در اردوهای جهادی دانشجویان با همدیگر صمیمانه دوست می شوند و به راحتی از اموال هم استفاده 

می کنند چه حکمی دارد؟
همه مراجع: اگر اطمینان به رضایت دارد اشکال ندارد و اگر بدون رضایت او این کار را انجام دهد 

گناه کرده است.5
نماز با تیمم

در برخی اردوها آب کافی یا مناسب غسل پیدا نمی شود و جهادگران مجبور به تیمم هستند 
پس از برطرف شدن عذر، آیا نمازهایی را که با تیمم خوانده ایم باید دوباره قضا کنیم؟

همه مراجع: خیر، قضا الزم نیست.6
 موسیقی حرام

در عروس��ی های محل��ی برخی مناطق محروم، موس��یقی مطرب می نوازن��د وگاهی از 
دانشجویان هم دعوت می کنند، اگر استماع موسیقی محلی مطرب هیچ گونه تأثیری در یک 

شخص نداشته باشد، آیا حرام است؟
همه مراجع: اگر از نوع موس��یقی حرام )رقص آور( باشد، گوش دادن به آن جایز نیست، 

هرچند در شخص خاصی تأثیری نداشته باشد.7
 قمار

یکی از س��رگرمی های برخی مناطق، بازی با آالت قمار به صورت تک نفره با رایانه 
است، چه حکمی دارد؟

همه مراجع به جز بهجت و سیستانی: بازی با آالت قمار جایز نیست، خواه طرف 
مقابل شخص باشد یا رایانه. 

بهجت و سیستانی: بنابر احتیاط واجب جایز نیست.8
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افق��ي
1- ریشه جهاد - مراد از آیه محکمه در حدیث نبوی
2-جد بزرگ پیامبر )ص( - نام کامل ششمین سوره قرآن به معنای چهار پایان

3- نشانه ای از نشانه های خدا در گیاهان و کوه ها - 
بدون حرف اولش به معنای »نرمی« است

4- جوانترین نماینده اولین دوره مجلس شورای اسالمی هم نام سلسله ای از 
حکام ایرانی - من یطع الرسول فقد . . . الل
5- هم به معنای خاکریز است و هم به معنای گورخر- پایه -
 نام عالمت @
6- فلزی برای ساخت ظروف قدیمی -
 مهم ترین موفقیت مدیر هر مجموعه - غذای سربازی
7-جهاد نیمه کاره - جمع شوق - نشستنش به معنای تحصن کردن است
8- حرف تعریف  - شهر حضرت عبدالعظیم حسنی -
 قهرمان اخالق و مردم دوستی در ایران
9-وکالت دهنده - واژگونه معنای جود

10-اگر غلط امالیی نمی داشت یکی از ضروری ترین مواد الزم بدن بود- 
اسم کامل اولین سوره از آخرین جزء قرآن 
11- نقص در این مرحله باعث سرگردانی مسئولین اردو ها خواهد بود- 
رندی درهم
12-مسئولیت دادن به جوانان باعث تقویت چنین روحیه ای
 در آنان می شود- هم هستی آن را دارد هم بهشتی

عمودي
1-شأن آنان در قرآن از شأن همه مسلمانان برتر شمرده شده است- 

خوش بود و در هم ریخت
بزرگترین پایگاه جنگ فرهنگی علیه اسالم و مهدویت -

 این جزیره در زمان جنگ شهرت یافت
3- جزء اجتناب ناپذیر هر اردوی جهادی - 

نامی برای یاران خاص امام زمان )عج( در دوران غیبت کبری
4- آن را نزد جهادی های بخش عمران بجویید-

رسول الل )ص( فرمودند: . . . حبیب الل
5-خیلی از خانه های روستایی دارند- 

وجه مشترک واشنگتن با شیراز و کاشان- امالی به هم ریخته
6- عار بی پایان - 

برای پر کردن خانه های خالی جدول از آن استفاده می کنند-جدید انگلیسی
7-شیطان انواع مختلفش را دارد-سرودن - سیر بی سر

8-اردوگاهی در لبنان که توسط اسراییلی ها بمباران شد-
 آن را در اخالق بجویید- حرف تردید

9-یکی از مهمترین ویژگی های یک مدیر موفق - تالوت کننده
10- دعاها- معنای مشهورترین لقب نهمین امام معصوم)ع(

11- امعای متالشی-خبرگیری کردی در عربی
12- و . . . کلمه ربّک صدقاً و عداًل- تهیه اقالم مورد نیاز اردو ها بر عهده 

مسئول این بخش اردوی جهادی است
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