خدمتگذاری اسالم ما را موظف
کرده که خدمت کنیم.
امام خمینی(ره)
مساله فساد ستیزی ،حمایت از طبقات ضعیف ،نگاه به
مناطق دور دست و محروم ،توجه به مشکالت گوناگون
مردم اینها اصولی است که اگر رعایت بشود و براین اصول
پای فشرده شود  ،هم خدا را راضی می کند و هم مردم را.
همه باید لباس خدمت به تن کنیم و در
کنار یکدیگر به مردم خدمت کنیم.
امام خامنه ای
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کالم نخست
پیامک های زندگی
پایان خط فراق
فقر یا بی عدالتی؟!
مدیریت جهادی
آمدنم بهر چه بود؟
ایستگاهگفتمان
این جا  ...کجاست؟!
مصاحبه با آقای مجتبی باستان
شعر
...که من با بچهها رفتم جهادی
گزارش رسم هجرت آبعلی
شناسایی
فراز و فرود تاریخ
مهارت احساس خوشبختی در قله محرومیت
فانوس راه
طرحنامه جذلبترین کالس دنیا
میخواهم از تو بگویم
احکام جهادی
جدول

ریش های بلندی
دارند و می گویند:
برای ایجاد عدالت و رفع
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ولی در پس این ص��ورت ،اهداف بلند و عمیقی
نهفته است ،حضرت عیسی 7هر 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 مستکبرانخواهند شد.
از این رو ش��اگردان انبیا نیز ه��ر کدام خود را
مبلغ��ی جهادگرمیدانند و با اس��تفاده از همان
روش ها خ��ود را مصادیق فرمایش قرآن کريم
خواهند نمود که ميفرمايد:
ُ
ْ
ِنين غ َْي ُر أول ِي
ون م َِن ال ُم ْؤم َ
)ال َي ْس َت ِوي الْقا ِع ُد َ
��بيل هَّ
اللِ ب ِ َأ ْموال ِ ِه ْم َو
ون ف 
ي َس ِ
الضَّ َر ِر َو الْ ُمجا ِه ُد َ
َ
َ
أَنْ ُفسِ ِه ْم فَضَّ َل هَّ ُ
ِدين بِأ ْموال ِ ِه ْم َو أنْ ُفسِ ِه ْم
الل الْ ُمجاه َ
ِدي��ن َد َر َج ًة َو ُك ًّ
ال َو َع َد هَّ ُ
ي
الل الْ ُح ْس��ن 
َعلَي الْقاع َ
َ
��ل هَّ ُ
ِدين أ ْجراً
َو فَضَّ َ
ِدي��ن َعلَ��ي الْقاع َ
الل الْ ُمجاه َ
ً 1
َعظيما(؛
هرگز اف��راد باايماني كه بدون ع��ذر ،از جهاد
بازنشس��تند ،با مجاهداني كه در راه خدا با مال
و جان خود جهاد كردند ،يكسان نيستند! خداوند،
مجاهداني را كه با مال و جان خود جهاد نمودند،
بر قاعدان [ترككنندگان جهاد] برتري مه ّمي،
بخشيده؛ و به هر يك از اين دو گروه (به نسبت
اعمال نيكش��ان) ،وع��ده پاداش ني��ك داده ،و
مجاهدان را بر قاعدان ،با پاداش عظيمي برتري
بخشيده است.
الگوي همه مسلمان شيعه و سني پيامبر اعظم
و اهلبيت پاک اوس��ت 2،که همگي سرفصلي از
جهاد و مبارزه براي پيش��برد اهداف ش��ريعتند؛
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سيده زيتون هاشمي

 کولهبارت را بردار ،دست تنهايي خود را
تو بگير ،و از آيينه بپرس منزل روشن خورشيد
کجاست؟
 بهترين واژه همان لبخند است که ز لبهاي
همه دور شده است.
 ش��وق دريا اگرت هس��ت ،روان بايد ب��ود .ورنه در
حسرت همراهي رودي ،به زمين خواهي شد!
 خدايا! ياريام کن اگر چيزي شکستم دل نباشد.
 به خاطر خاطرههايت ،خاطرت در خاطرم خاطرهانگيزترين
خاطرههاست.
 گله��اي آفتابگردان در روزهاي ابري بالتکليفند مثل من
در روزهاي بيتو.
 دوري ،دوس��تيهاي کوچک را نابود ولي به دوس��تيهاي
بزرگ عظمت ميبخشد.
 هميشه ماندن دليلي بر عاشق بودن نيست .خيليها ميروند
تا ثابت کنند عاشقند.
 هميشه در تاريکي نااميدي ،چشمهايي هستند که ما را ميبينند.
 مگو با خار هم نازکتر از گل!
 در نگاه کسي که پرواز نميفهمد هرچه بيشتر اوج بگيري
کوچکتر ميشوي.
 يک نقطه بيش نيست فرق «رحيم» و «رجيم» از نقطهاي
بترس که شيطانيات کند.
 مهر دل ما مدام تقديم شما  /عمري که شود به کام ،تقديم
شما  /پيدا نشد آن هديه که در شأن شماست  /يک باغ گل سالم
تقديم شما.
 دستهايي که کمک ميکنند مقدستر از لبهايي هستند
که دعا ميکنند.
 صفاي آدماي پابرهنه اينه که ريگي به کفششون نيست.
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 انگار پاي ثانيهها سنگ ميشود وقتي دلي براي دلي تنگ
ميشود.
 رفتن هميشه رسيدن نيست ولي براي رسيدن بايد رفت .در
راه آسمان باز است ،پرواز را بياموز.
 و هميش��ه خداي��ي هس��ت كه داش��تناش جب��ران همه
نداشتههاست.
 هر صبح كه از خواب پا ميشويم به سراغ پيامهايي ميرويم
كه دوستانمان برايمان فرستادند ،اما تا حاال چند بار شده كه از خواب
بلند شويم و قرآن را برداريم و ببينيم كه پيام خدا براي ما چيه؟
 راه عش��ق ورزيدن به هر چيز ،درك از دست دادن آن چيز
است.
 پازل دل كسي رو به هم زدن هنر نيست .هر وقت تونستي با
تكههاي شكسته دل كسي پازل محبت جديدي بسازي هنر كردي.
 هرگاه خدا تو را به لبه پرتگاهي كشاند به او اعتماد كن چون
يا تو را از پشت ميگيرد يا پرواز كردن را به تو ميآموزد.
 نه در جايت بمان ،نه در حالت بمان .هميشه روحيه مهاجر
داشته باش از جايي كه هستي تا به جايي كه ميتواني باشي.
 هيچوقت مغرور نشو .برگها وقتي ميريزند كه فكر ميكنند
طال شدهاند.
 اگر در سكوت شب براي از دست دادن خورشيد گريه كنيد،
ستارهها را هم از دست خواهيد داد.
 وقتي خدا بهت ميگه «باشد» چيزيرو كه ميخواي بهت
ميده .وقتي ميگه «صبر كن» چيزي بهتري بهت ميده .وقتي
ميگه «نه» داره بهترينرو براي تو آماده ميكنه.
 وقتي متولد ميش��وي د ِرگوش��ت اذان ميخوانند و وقتي
ميميري برات نماز ميخوانند .بهراستي زندگي چهقدر كوتاه است
فاصله يك اذان تا يك نماز.
 كساني كه براي دانس��تن هزينه نميكنند ،براي ندانستن
بيشتر هزينه ميكنند.
 امام علي :7نه مرگ آنقدر ترس��ناك است و نه زندگي
آنقدر شيرين كه آدمي پاي بر شرافت خود بگذارد.
 همه دوس��ت دارن به بهش��ت برن ،اما كسي دوست نداره
بميره ،بهشت رفتن جرأت مردن ميخواد.

د را از
ی که لبخن یدارد،
کس�� دری��غ م طرح
گران یتواند
دی
من
با خ��دا ریزد.
ستی ب
دو
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سالم دوست جهادی! شاید زمانی این نشریه به دستت برسد
که خود را برای رفتن به اردوی جهادی آماده میکنی و یا حتی
ش��اید هم در اردو باش��ی .مطمن ًا بادلی سرشار از شور و شعف،
قدم در این عرصه نهادهای ،چون میدانی که قطب نمای خود
را در این مس��یر ،فقط رضای الهی قرار دادهای .با همان حس
آس��مانی ،از خانواده جدا و رهس��پار این راه سرنوش��ت سازمی
شوی ،چون خوب میدانی که چه بسیار از رفقای جهادگرت ،در
البالی همان کوچه و پس کوچههای روستا ،غبارها را از عینک
دنیابینی خود ،پاک نمودهاند.
ِ
ت��و به خوب��ی میدانی که میخواهی مقدم��ات ظهور آقا و
موالی��ت ،امان زمان و جان جه��ان را فراهم آوری .تو
میخواهی که در ایام فراغ��ت ،ایام فراقت را پایان
دهی .تو به خوبی میدانی که زمینهس��ازی ظهور،
تنها با سخندانی و س��خنرانی نمیشود و باید با
جهاد ،صداقت خود را ثابت نمود.
ُ
سبیل اهللِ أولئ َ
ِک
) َو جا َه ُدوا بّ َأموال ِ ِهم َو أَن ُفسِ ِهم ّفی ِ
1
الصا ِد ُقون(.
ُه ُم ّ
ت��و با کولهباری از ایمان میآیی ت��ا راه را بیابی که ) َو الَّذین
��بلَنا( 2تو میخواهی جان خود را که از
جا َه ُدوا فینا لَ َنه ِدیَّ َن ُهم ُس ُ
عش��ق الهی روشن ساختهای ،فانوس راه گمراهان قرار دهی و
چه زیباست این زمزمهها که بر لبانت میشکفدَ ):من َیه ِد ا ُ
هلل
قواهم(4
آتاهم تَ ُ
دی َو ُ
ذین اه َت ُدوا زا َد ُهم ُه ً
المه َتدیَ ) 3 (...وال َّ َ
َف ُه َو ُ
تو میخواهی تا امام متقین ،حضرت امیرالمؤمنین 7را یاری
نمایی و با یادآوردن آن حدیث دلنشین نبوی که هنگام عزیمت
جهادی حضرت علی 7به منطقه محروم یمن فرمود« :علی
جان! اگر یک نفر به دس��ت تو هدایت ش��ود ،برای تو از آنچه
خورش��ید بر آن میتابد ،بهتر است» 5،روحت با تبسم صلوات تا
گنبد الخضرا ِء مدینه پرواز میکند.
تو میروی تا بسازی و خراب نمایی! میدانی که چه میگویم؟
خودم از نگاهت خواندم که میخواستی در دلهای کوچک ولی
کودکان روستا ،به جای تمام آن خرابیها و محرومیتها،
آسمانی
ِ
ایمان ،امید و اقتدار بسازی اما برای خود ،تمام م ّنیتها و به خود
فرشتگان
وابس��تگیهایت را همانجا و در مقابل چش��مان آن
ِ
کوچک ،خراب نمایی.
حق
تو این ندا را با عمق جان ش��نیدهای کهَ ) :و جا َه ُدوا فِی اهللِ ِّ

��ل َعلَ ُ
َجه��ادِه ُه َو اج َتبا ُکم َو ما َج َع َ
ین مِن َح َر ٍج(  6پس
یکم فِی ال ّد ِ
اکنون که آمدهای ،با تمام وجود و آنچنان که شایس��ته اس��ت ،بیا
و بدان که برای دین خداوند و س��ربازی موالیمان حضرت مهدی
(عج) برگزیده شدهای تا بازوان ایشان در منطقه ای محروم باشی !
تو آمدهای تا پیامرسان دین راستین گردی 7.قرآن پاداش جهاد تو را
چه زیبا می داند آنجا که مجاهدان را توصیف می کند:
َ
به راه الهی هدایت می شوندَ « :و الَّذین جا َه ُدوا فینا ل َنه ِدیَّ َن ُهم
ُس ُبلَنا»(عنکبوت)69/
��ل ا ُ
 ب��ر دیگران برت��ری دارن��د« :فَضَّ َ
ِدین َعلَی
هلل ال ُمجاه َ
ِدین»(نساء)95/
القاع َ
ون َو ا ُ
هلل
 خداوند همراه آنهاس��ت ...« :ان ُت��م األع ُل َ
َم َع ُکم»(محمد)35/
 از سرزنش هیچ مالمت گری نمی ترسند« :ال
ون لَو َم َة الئ ٍِم» (مائده)54/
َیخا ُف َ
 تم��ام خوب��ی ه��ا ب��رای آنهاس��ت...« :لَ ُه ُم
یرات»(توبه)88/
الخَ ُ
َ
ریم»
 برای آنها رزقی کریم وجود داردَ ... «:و ِر ٌ
زق ک ٌ
(انفال)74/
 رستگارند « :اُولئ َ
ِک ُه ُم الفائ ِز ُو َن» (توبه)20/
 برای آنها آمرزش خداوند است« :لَ ُهم َمغف َِرة ( ٌ»...انفال)74/
 نزد خداوند ،درجه ای بسیار ارجمند دارند« :أَ َ
عظ ُم َد َر َج ًة عِن َد
اهللِ (»....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:
َ
َ
انصرنا
«ربَّنا إِغفِرلَنا ُذنُوبَنا َو إِس��را َفنا فی أم ِرنا َو ث َِّبت أقدا َمنا َو ُ
َ
ِرین»
َعلَی القُو ِم الکاف َ
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.

5

مهیار خانی مقدم
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اگر در اردو جهادی پیام
خداراخوبدریافتنکردید
به فرس��تنده دست نزنید،
گیرندهه��ا را تنظیم کنید.
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�لام 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
سیاستهای 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 اکرم 6و حضرت علی 7و تفاوت اساسی
آن با برخی خلفا به اختصار بررسی شود ،ثمرهی این اختالفایده
تا آنجاست که حتی جنگ بزرگ جمل را برپا میکند 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
علی 7با الگو پذیری از پیامبر اعظم  6معتقد 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�لام ،برخالف نظام س��رمايه داري و
ماركسيست ،فقر از كمبود منابع طبيعي يا نهاد مالكيت خصوصي
بر نمي خيزد وتنها ایجاد عدالت ،فقر را ریشه کن خواهد کرد و
اين پديده به طور كلّيرخت برمي بندد؛ زيرا براساس نصوص
ديني منابع اوليه مورد نياز همه يانس��ان ها در طبيعت
وجود دارد؛ چنان كه خداوند مي فرمايد:
"و اتيكم من كل ما سألتموه و ان تع ّدوا
1
نعمت هّ
الل التحصوها"
"هر چه از او خواس��تيد به شما عطا
كرد و اگر نعمت خدا را شماره كنيد نمي
توانيد آن را به شمارش آوريد".
انسان ها از نظر صفات روحي ،جسمي
و فكري متفاوتن��د بنابراين مقاومت آن
ها در برابر مش��كالت ،توان تصميم گيري،
شجاعت ،هوشياري و نيرويابتكار آن ها با يكديگر
فرق دارد؛ اين اختالف س��بب مي شود كه ح ّتي اگر امكانات
اوليه ي بهرهبرداري از طبيعت يكسان در اختيار همگان قرار
گيرد ،دست آورد تالش آن ها متفاوت باشد .دين اسالم ،كه
بر فطرت انسان اس��توار است ،به رغم نفي هرگونه اختالف
درآمد ناشي از تبعيض و بي عدالتي ،اين تفاوت ها را پذيرفته
است .متأسفانه گروهي چون معلوالن امكان بهرهجستن از
طبيعت ندارند يا رهاورد كوش��ش آن ها براي گذران زندگي
شان (درحد متوسط جامعه) كافي نيست؛ و گروهي ،به سبب
حوادث طبيعي چون سيل و زلزله ،دارايي يا سرپرست خانواده
خود را از دس��ت مي دهن��د .بنابراين ،به رغمهمه ي تالش
هاي پيشگيرانه فقر در جامعه وجود دارد ،اسالم براي مبارزه
با اين واقعيت تلخ ماليات هايي چون خمس و زكات در نظر
گرفته و سيستم تأمين اجتماعي مقرر كرده است .برنامه هاي
فقر س��تيز و ني��ز نصوصي كه در نكوهش فقر آمده ،نش��ان
مي دهد كه اين پديده در نظر اس�لام مطلوب نيست .پيامبر
اكرم 6مي فرمايد :نزديك است فقر به كفر بينجامد 2آن
حضرت درجايديگر فقر و كفر را در يك سطح قرار داده ،از
3
هر دو به خداوند پناه برده است.
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دا از خا
ک
ف
ا
دا نهه��ا و صله
گ
ر
ف
در نههای پو جوانههاس نت هرن
اسارت خ ک و پوس� ��ت،
اک میما �یده
ند.
امتحان الهی
قرآن کریم ریش��ه برخی فقر ها را آزمون خداوند می داند و
می فرماید :
وال
) َو لَ َن ْب ُل َو ُنَّك ْم ب ِشَ ْ
ْص م َِن الَأْ ْم ِ
ي ٍء م َِن الْخَ ْو ِف َو الْ ُجو ِع َو نَق ٍ
4
ُس َو الث ََّمراتِ (.
َو الَأْنْف ِ
«بطور مسلم ما همه شما را با امورى همچون ترس و گرسنگى
و زيان مالى و جانى و كمبود ميوهها آزمايش مىكنيم»
بر اساس روايتي ديگر ،خداوند به حضرت ابراهيم وحي كرد :اي
ابراهيم ،تو را آفريدم و با آتش نمرود آزمودم .پس هرگاه تو را گرفتار
فقر مي ساختم و بردباري ات را مي گرفتم ،چه مي كردي؟
ابراهيم پاس��خ داد :خدايا ،فق��ر از آتش نمرود بدتر و
شديدتر است.
خداي متعال فرمود :به ع ّزت و جاللم سوگند،
.5
در آسمان شديدتر از فقر نيافريدم

آثار فقر

 .1آثار اقتصادي :

از آن جا كه فقر پديده اي اقتصادي است،
به ط��ور طبيعي در ح��وزه ي اقتصاد آثاري
ويران گر برجاي مي نهد .اين پديده چنانچه به
موقع شناس��ايي و نابود نشود ،چون غده يي سرطاني
گس��ترش يافته ،جامعه را فرا مي گي��رد و به مرگاجتماع مي
انجامد؛ به تعبير جامعهشناسان ،فقر فقر مي زايد و به طور معمول
فرزن��دان فقرا در محروميت باقي مي مانند .مورد اس��تفاده قرار
نگرفتن امكاناتبالقوه ي اقتصادي ،فقدان سرمايه ي الزم براي
سرمايه گذاري ،كمبود تقاضا براي نيروي كار ،پايين بودن مزد ها
و رشد منفي ،از ديگر آثار اقتصادي فقراست؛ زيرا فقرا ،به سبب
تخصص
محروميتي كه دارن��د ،به طور معمول از تحصيالت و ّ
الزم بي بهره اند؛ در نتيجه ،از ظرفيت كارخانه ها و مزارع و ديگر
منابع و امكانات اس��تفاده ي كامل نمي شود ،توليد كاهش مي
يابد و در نهايت ،كش��ور فقير براي تأمين نيازهاي اساسي اش،
ناگزير ارزش هاي خود را زير پا مي نهد .دس��ت نياز بهس��وي
كش��ورهاي ثروتمند دراز مي كند و به وابس��تگياقتصادي ،كه
اغلب به وابستگي سياسي مي انجامد ،تن مي دهد.
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 .2آثار اجتماعي :

ميان محروميت هاي اقتصادي و مسائل فرهنگي ـ اجتماعي
پيوندي مستحكم وجود دارد .آثار گونا گون فقر در هنجارهاي
جامعه نيز تأثير مي گذارد.
مه��م ترين اث��ر اجتماعي فقر كه خود ب��ه آثار ديگر مي
انجامد ،ضعف شخصيت تهيدستان است .فقيران ،به سبب
برخوردار نبودن از امكان��ات ماديو موقعيت اجتماعي ،در
جامعه مورد تحقير قرار مي گيرند؛ اگر حقّي از آن ها پايمال
شود ،كسي گفتارشان را نمي پذيرد .بنابراين ،قدرت دفاع از
حق خود را از دست مي دهند و نوميد به انزوا روي ميآورند.
حضرت سجاد ،7با توجهبه تأثير فقر بر شخصيت انسان،
چنين دعا مي كرد... :خدايا ،حيثيت مرا با تنگدستي پايمال
6
نگردان.
حضرت علي 7نيز دراين باره مي فرمايد :تهيدست كوچك
شمرده مي شود ،سخن وي را نمي شنوند و جايگاه او را نمي
شناس��ند .و در ف��رازيديگر از گفت��ار خويش مي
فرمايد :اگر فقير راس��تگو باشد او را دروغ گو
7
ميپندارند.
آن بزرگوار ،درباره ي ناتواني تهيدست
در دفاع از ح��ق خود ،مي فرمايد :فقر
انسان زيرك را هنگام استدالل گنگ
مي سازد 8.و در اشاره به فرجامتهيدست
و گوش��ه گيري وي چنين ميفرمايد:
اگر انسان تهيدست ش��ود ،نوميد و خوار
ميگردد  ....9مستمند در وطن خويش منزوي
10
و غريب است.
آنچه گذشت ،آثار اجتماعي فقر را در شخص فقير نشان مي
دهد .اين آثار در صحنه ي اجتماع بسيار خطرناكتر و ويرانگرتر
است .بخشي از اين آثار ،كه به طور عمده زاييدهي عقدههاي
روحي و تحقيرهاي اجتماعي و س��لبش��خصيت تهيدستان
ش��مرده مي ش��ود ،عبارت اس��ت از :باال رفتن آم��ار جرائم و
بزه��كاري ح ّتي در ميان ك��ودكان و نوجوانان ،طالق ،اعتياد،
فحشا ،تكدي و ولگردي.
 .3آثار سياسي :

فق��ر و محروميت س��بب مي ش��ود تهيد س��تان در برابر
دولتم��ردان احس��اس كين��هو دش��مني ك��رده ،در اجراي
برنامههاي دولت كارش��كني كنند .هر چند اينگروه ها از
موقعي��ت اجتماعي بي بهره اند؛ ولي بدان دليل كه بيش تر

مردم را ش��كل مي دهند ،رضايت آن ها موجب مستحكم
شدن پايه هاي حكومت و ناخشنودي آن ها سبب فروپاشي
آن ميش��ود .هر گاه مردم فقير به حكوم��ت خود اعتقاد و
اعتماد نداشته باشند ،بهسادگي بازيچه ي گروه هاي مخالف
دولت مي ش��وند و در برابر مزدي ناچيز مقاصد آنان را اجرا
ميكنند .حضرتعلي 7در نامه ي خود به مالك اش��تر
دربارهي تهيدستان چنين سفارش مي كند ... :كارهاي تو بايد
خشنودي رعيت را بهدنبال داشته باشد؛ زيرا خشم تودههاي
مردم ،خش��نودي خواص را پايمال م��ي كند و حال آن كه
خشم نزديكان ،اگر توده هاي مردم از تو خشنود باشند ،ناچيز
اس��ت ... .همانا عامه ي مردم س��تون دين و ساز و برگ در
برابر دشمنان شمردهمي ش��وند؛ پس بايد توجه تو به آنان
11
بيش تر و ميل تو به ايشان فزون تر باشد.
-4آثار 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 ترديد دانایی نعمتی ارزنده و نادانی یک فقر بزرگ است،
چنان كهحض��رت علي 7ميفرمايد« :هيچ نعمتي از عقل
13
برتر نيست12».و«هيچفقري مانند ناداني نيست».
آث��ار مخرب فرهنگي فقر ب��ه مراتب تاثیر گذار ت��ر از آثار
اقتصادي آن می باشد که برخي از اين آثار ذکر می شود:
الف) ضعف عقيدتي :محروميت هاي اقتصادي ناشي از فقر،
در افرادي كه دارای ظرفیت الزم نیستند ،به سست شدن اركان
ايمان مي انجامد و ممكن اس��ت اعتقادشان به مبدأ هستي را
ضعيف كند«همانا فقر ،دین انسان را ناقص و عقل را سرگردان
14
میکند».
ب) ضعف علمي :كمبود مراكز آموزشي و مربيان مجرب يكي
از آثار فقر در سطح جامعه است .عالوه بر اين ،امكانات محدود
خاصي كه از توانايي مالي
جامعه نيز تنها در اختيار گروه هاي ّ
برخوردارند ،قرار مي گيرد .در كشورهاي فقير معمو ًال كودكان از
سنين پايين در كنار سرپرست خانواده براي تأمين نيازهاياوليه
زندگي تالش مي كنند و به همين س��بب ،آمار ترك تحصيل
نوجوانان بسيار باالست.
ج) اضطراب و ناراحتي هاي روحي :وقتي فاصله ي طبقاتي
در جامعه اي شدت يابد ،به تدريج كينه ها و عقده هاي روحي
در درون فقرا ريشه مي دواند و حالت نوميدي و افسردگي آن ها

را فرا مي گيرد و آثار اجتماعي زيانباري به ارمغان مي آورد.
د) رخت بربس��تن صفات پسنديده :انسان هاي نيازمند ،به
سبب تزلزل روحيه اي كه دارند ،در برخی موارد گرفتار ضعف
شخصيت شده ،به تدريج خصلت هاي واالي خود را از دست
ميدهند و بهبعضي از صفات ناپس��ند مبتال مي شوند؛ براي
مثال وقتي نيازمندي مي بيند كس��ي س��خن راستش را باور
نمي كند ،كم كم در برابر دروغ گويي بي تفاوت مي شود .امام
رضا7در اين باره مي فرمايد :هرگاه دنيا به كسي پشت كند
15
(فقير شود) نيكي هاي خودش را نيز از او مي گيرد.
با این وجود روش��ن می ش��ود که اگر اولویت فعالیت ها در
اردوهای جهادی ،همچون مسیر انبیا 16ایجاد 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 میگی��رد چراکه تاثیر گذاری فرهنگی ،ش��اه کلید تمام
فعالیتهای 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 علی 7فقر مادی را
مقدمه فقر فرهنگی می دانند و می فرمایند « :فقر ،مرد زیرک
17
را در برهان ُکند می کند».
 .1ابراهيم . .34 :ابراهيم.34 :
 .2الحياة ،ج  ،4ص .309
 .3ميزان الحكمه ،ج  ،3ص  ،2438ح .15985
( .4بقره)155،
 5ميزان الحكمه ،ج  ،3ص  ،2438ح .15985
 -6صحيفه سجاديه ،دعاي بيستم.6.
 ..7الحياة ،ج  ،4ص .301
 .8الحياة ،ج  ،4ص ..286
 .9نهج البالغه ،كلمات قصار ،ش .3
 .10همان ،ش .150
 ..-11نهج البالغه ،ترجمه آيتي ،نامه مالك اشتر ،ص ( .324با تصرف)
-12سید رضی  ،نهج البالغه ،ترجمه دشتی حکمت .54
-13همان.
 -14همان ،حکمت . 319
-15حكيمي ،محمد ،معيارهاي اقتصادي اسالم در تعاليم رضوي ،ص .120
ِتاب َو
 -16قال اهلل تبارک و تعالي« :لَ َق ْد أَ ْر َسلْنا ُر ُسلَنا ب ِالْ َب ِّي ِ
نات َو أَنْ َزلْنا َم َع ُه ُم الْك َ
َّاس َو ل َِي ْعلَ َم
س شَ دي ٌد َو َمناف ُِع ل ِلن ِ
الْ َ
َّاس ب ِالْق ِْسطِ َو أَنْ َزلْ َنا الْ َحدي َد في ِه بَ ْأ ٌ
ميزان ل َِيقُو َم الن ُ
اهلل َم ْن َي ْن ُص ُر ُه َو ُر ُسلَ ُه ب ِالْغ َْي ِب إِ َّن اهلل َق ِو ٌّي َعزيز» .ما رسوالن خود را با داليل
حق از باطل و قوانين
روشن فرستاديم ،و با آنها كتاب(آسماني) و ميزان(شناسايي ّ
عادالنه) نازل كرديم تا مردم قيام به عدالت كنند؛ و آهن را نازل كرديم كه در آن
نيروي شديد و منافعي براي مردم است ،تا خداوند بداند چه كسي او و رسوالنش را
ياري ميكند بيآنكه او را ببينند؛ خداوند قوي و شكستناپذير است!»(حديد)25،
-17سید رضی ،نهج البالغه ،حکمت.3
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یکی از اهداف بلند اردوهای جهادی تمرین
مدیریت اس�لامی و باز یابی الگوی عملیاتی
اداره جامعه براساس تعالیم شریعت است ،البته
برخی مدیریت را همانند سایر علوم انسانی از
پیش تعریف شدهمیدانند؛ و از اینرو معتقدند،
جهادی نمیپذیرد.

پسوند اسالمی یا
در براب��ر ای��ن نظری��ه گروه��ی الگوی
اسالمی مدیریت را نرمافزار پویاییمیداند
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 تاریخمیباشد.
شیوه مدیریت پیامبر اعظم ،6حضرت
علی7و اهلبیت :الگوی مناسبی برای این
ن��وع مدیری��ت خواهد بود ک��ه عالقهمندان
میتوانند برای نمونه به نامه حضرت علی7
به مالک اشتر در نهج البالغه که سند رسمی
سازمان ملل نیزمیباشد مراجعه نمایند.
مقام معظم رهبریمیفرمایند:
در بعد ارائه الگوي زندگي اسالمي توجه به اين
نكته الزم است كه بايد معيارها و شاخصههاي
ديني در طراحي ساختارهاي حكومتي و مديريت
جامع��ه مالك قرار گيرند ،چرا كه اگر بخواهيم
براس��اس الگوهاي رايج حرك��ت كنيم نظام از
هويت اس�لامي خود تهي شده و نتيجهاي جز
انحالل آن در پي نخواهد داشت.
اگر ما اين اش��تباه را ميكرديم و بكنيم كه
در مسئله حكومت و مديريت جامعه ،مالك و
معيار اس�لامي را فراموش بكنيم و به سمت
همان فرمهاي رايج دنيا برويم معناي جامعه
اس�لامي از بي��ن خواهد رف��ت .اين نقطهها
1
تعيينكننده است.
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�لامی

توسط کارگزاران فردای نظام که دانشجویان
و فرهیختگان دانشگاههامیباشند که بهترین
مکان ب��رای ای��ن کارگاه ،اردوهای جهادی
دانشجویی است.
ب) تکمیل زیرس��اختهای علمی بومی و
تولید علم از دریچه شریعت.
مقام معظ��م رهبری عامل ترقی و رش��د
جامعه اس�لامی را تحقق انقالب فرهنگي و
ارائه الگوهاي اداره نظام اس�لاميمیدانند و
معتقدند این حرکت منوط به توليد علوم مورد
نياز ميباش��د که اين امر نیز نيازمند سالها
كار و تالش علمی در حوزه و دانشگاه است،
در همين راس��تا مقام معظ��م رهبري نقش
دانشگاهها را در تحقق الگوي زندگي اسالمي
گوشزد كرده و مهمترين انتظار از دانشگاهها
ن
را ارائه راهكارهاي جديد مبتني بر مباني دي 
ميدانند ومیفرمایند :
بايد مغز متفكر استاد و دانشجوي ما بسياري
از مفاهيم حقوقي ،اجتماعي و سياس��ي را كه
ش��كل و قالب غربي آنه��ا را در بعضي مثل
وحي منزل است و دربارهاشنميشود اندكي
تشكيك كرد ،در كارگاههاي تحقيقاتي عظيم
علوم مختلف حالجي كنند ،روي آنها س��ؤال
بگذارند اي��ن جزميت را بش��كنند و راههاي
تازهاي پيدا كنند ،خودشان استفاده كنند و هم
بشريت پيشنهاد كنند .امروز كشور ما محتاج
اين اس��ت ،امروز انتظار كش��ور ما از دانشگاه
اين اس��ت .دانش��گاه بايد بتواند يك جنبش
نرمافزاري همهجانب��ه و عميق در اختيار اين
كشور و ملت بگذارد تا آن كساني كه اهل كار
و تالش هس��تند ،با پيشنهادها و با قالبها و
نوآوريهاي علمي خودي بتوانند بناي حقيقي
يك جامعه آباد و عادالنه مبتني بر تفكرات و
ارزشهاي اسالمي را باال ببرند .امروز كشور

ما از دانشگاه اين را ميخواهد.

2

مهندسی فرهنگی نظام عبارت است از طرح
نوسازی و بازسازی کالن نظام؛دستگاهها و
سیاستها و قوانین و سازوکارها برای تحقق
فرهنگ آرمانی و فرهنگ هدف هر جامعه و
نظامی براساس اهدافی که دنبالمیکند خود
را مهندسی و مدیریتمیکند.
بنابراین مهندس��ی فرهنگی جامعه و نظام
هم ب��ه معنای رویک��رد طرح و مهندس��ی
کالن نظام همراه با سازمانها و سیاستها و
قوانین و ساز وکارها به سوی اهداف فرهنگی
است3 .تردیدی نیست که اصلیترین رهآورد
انقالب اس�لامی 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 آموزههای دینی
مهمترین رهآورد آن شمردهمیشود ازهمین
رو ش��الوده ساختار نظام جمهوری اسالمی را
اهداف فرهنگیمیسازد.
در این میان یکی از ارگانهایی 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 اجزاءدرونی و
سازمانهای داخلی را براساس فرهنگ آرمانی
و فرهنگ هدف مهندسی کند؛ و نقایص را از
دستگاههای برخوردار مرتفع نماید.
 .1رهبر معظم انقالب ،حديث واليت ،ج ،5ص،26
.1369/4/20
 .2رهبر معظم انقالب در ديدار اساتيد و دانشجويان
دانشگاه اميركبير.1379/12/9 ،
 .3ر ک :آسیبشناسی اردوهای جهادی از نمای
پیامرسانی فرهنگی ،ص.45

چقدر بیچارهاند آنان
ک��ه چ��ارهی دردهای
خوی��ش را در خ��اک
میجوییند.

يكي از جهادگران دانشآموزان را به صف كرده بود و دس��تهجمعي
اذان ميگفتند و دانش��جويان و اهالي آماده نماز ميشدند ،برايم جالب
بود با وقت كمي كه داش��تند همه كارهايشان را تعطيل كرده بودند و
براي نماز آمده بودند .بعد از نماز كه همه جمع بودند فرصت مناسبي
ب��ود براي يك مصاحبه صميمانه! ضبطم را درآوردم و از بچهها يكي
يكي پرس��يديم چرا به اردوي جهادي آمدهاند .البته اگر كس��ي هدف
تكراري ميگفت ،ميسوخت كه چند نفري هم سوختند .پاسخهايشان
شنيدني بود:
تجربه جهادي نداش��تم و از تلويزيون ديده بودم میخواستم كه بهآدمها كمك كنم ،گفتم :چه كمكي از اين بهتر چون خدا فرموده :اگر
1
به خلقم خدمت كنيد به من خدمت كردهايد.
من با كودكان بازي ميكنم ،و هدفم اين بود روزهاي خوشي را دردوران كودكيشان بيافرينم ،در ذهن اينها ايجاد شود كه يك آدمهايي
آمدند و روزهاي خوشي براي ما ايجاد كردند ،بلکه به این روش حداقل
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در ظاهر الگوی فرداهای آنان شویم.
آمدم تا فقر فرهنگي را با) َو أَ َّما بِنِ ْع َم ِة َر ِّب َك َف َح ِّدث (" 2نعمتها راالسابِقُون(  3باشم در
السابِق َ
ُون َّ
بگويم تا مردم شكرگذار باشند" آمدم تا) َّ
كار فرهنگي ،من دست يك نفر را گرفتم كه دست او درد ميكرد.
ش��نیده بودم انبیا هم اردوی جهادی داشتند مثل حضرت عیسیکه گروه جهادی پزش��کی داشت؛ میخواستم سخن آنان را به روش
خودشان به گوش مردم برسانم.
پدر و مادر من راضي نبودند ولي يكدفعه راضي ش��دند ومن نميدانس��تم كجا ميروم و چرا ميروم؟ من دوست
داشتم حرف بزنم با اينها كه ساده و پاك هستند.
میخواس��تم تمرین مدیریت کنم و برای ظهور4
حضرت آماده شوم.
آمدم ي��ك كلمه ياد بدهم تا با ث��واب ياد دادن5
شريك باشم
بعضیه��ا نمازش��ان را هم بلد نبودن��د ،آمدم تبلیغشریعت کنم.
آمدم از فضاي شهر نجات پيدا كنم تا برسم به آدمهايي كه خيلي بهخدا نزديكند ،بچههاي جهادي و هم مردم عادي صاف و ساده
 با قصد تقرب و خودسازي برسم به آن چيزي كه بايد باشم اما چرااز اين راه اردوي جهادي و روستا؟ چون بهانه است براي خارج شدن از
شهري بودن و شكسته شدن غرورم.
احس��اس ميكردم زندگي من خيلي نامفيد اس��ت و نميتوانم بهكس��ي سود برس��انم و احس��اس ميكردم كه هدف خلقتم را ناديده
گرفتهام و دارم عمرم را از بين ميبرم .آمدم تا آيندهام را درست كنم و
اين بهترين است.
ق��رار نبود كه م��ن با اين اردو همراه ش��وم كه صب��ح روزي كهميخواست اردو راه بيفتد بعد از نيمه شعبان قسمتم شد و اين را هديه
به امام زمان ميدانم.
وقتي آدم ميآيد اينجا تازه ميفهمد كه هيچ چيزي بارش نيستو من فكر ميكنم خودم فقير هستم .خيلي ها جانشان را گذاشتند در
جنگ براي من و پابرهنگان و من االن آمدم از اندیش��ه ی مدافعين
دیروز دفاع كنم.
من تا حاال براي كمك به خلقاهلل س��فر نكردم اولين بار است كهبراي خدمت به خلق س��فر كردهام و آن دس��ت غيبي مرا آورده است
آمدهام زكات شهري بودنم را بدهم.
من براي كمك بخودم آمدهام و آمدهام سادهزيستي را ياد بگيرم .ـ هدفم آرامش و موقعيت براي فكر كردن بود.
ـ دور هم بودن و خوش بودن و كار كردن و استفاده از وقت .
ـ بيرون آمدن از تكراري بودن و اینکه آمدم ببينم چگونه است.

ـ پاك شدن ،كم گناه كردن و توشهاي براي آخرت چراکه بيكاري،
علت خيلي از گناهان است.
ـ بيرون آمدن از تنپروري شهري
ـ از خودم خجالت كش��يدم تاكنون براي كس��ي قدمي بر نداشتهام
آمدم قدمي بردارم.
ـ آدم خوب از بيرون به زندگي خودش فكر كند و محروميت را ببيند
و خدا را شكر كند.
ـ دي��دن زندگيه��اي مختلف و ش��كر ك��ردن به خاطر
6
چيزهايي كه آنها را داريم و بقيه آن را ندارند.
ـ ب��راي اینک��ه روي خودم كار كن��م و خودم را
پرورش بدهم ،كس��اني كه در خانه در پر قو بزرگ
شدهاند در اينجا ....
ـ هدف اين است كه بقيه سمت دين بيايند.
ـ جايي كه تنها باشم و به سمت خدا بروم.
ـ بچهه��ا با اخالص آمدند و ميخواس��تم در اين
فضا باشم.
من آمدم بگويم كه راه ادامه دارد و شهيدها زندهاند و راه آنها ادامهدارند .قبر ش��هيد خرازي يكي از درهاي بهشت است .وقتي به شهيد
باكري بورسيه ميدهند  ،ميگويد :من قبول نميكنم .شهيد باكريها
هس��تند و م��ن دارم با آنها زندگي ميكنم .يك��ي از بچهها گفت من
س��الها سوار اتوبوس نشدم حاال بايد پشت نيسان بنشينم .من پدر و
مادرم دكترند آن يكي پدرش قاضي .هنوز همتها هستند .اگر کسی
در اردوي جهادي بميرد شهيد است .اينها نسل شهدا هستند و سالح
آنها بيل و كلنگ است اينجا توفيق مي خواهد و هركسي را اينجا راه
نميدهند .اينجا جايي كه خواب تو و نفس تو عبادت اس��ت .خواب و
نفس و قدمهاي شما عبادت است...
همنشيني با فقرا 7كه دعا ميكردم خدايا ما را از فقرا جدا نكن كهحالي عجيب پيدا كردم.
پيدا كردن رفیقي خوب و صادق و باوفا و پابرجا.براي كمك آمدم و نظر داش��تم ولي االن ب��راي اين آمدم كه دراين جمع باشم.
من به دلم افتاد كه بيايم تا اردوهاي ديگري را هم ببينم و با ديگرانآش��نا شوم و االن حس��رت اين را ميخورم كه چرا سه سال اول ،اردو
جهادي را نيامدم .مشكالت درسي من با اردوی جهادی حل گشت.
اردوي جهادي نيامدن دليل ميخواهد آمدنش دليل نميخواهد.در دانشگاه آشنا شدم با اردوي جهادي ،چه بهتر بود كه از مدارساين اردو جهادي شروع ميشد و ذهنيتم در دبيرستان شكل ميگرفت
و از آن موقع بايد اردو جهادي شروع شود .وقتي وارد دانشگاه ميشوي
بمباران اطالعاتي شروع می شود .يكي از آن مقولههای روشن کننده

اگ��ر منیتوانی
پرنده باشی ،مرغ
خانگی نباش.
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راه ،اردوي جهادي است.
در اولین اردویم فكر كردم ميتوانم كمكرس��اني كنم ،وقتي كهبيشتر فكر ميكنم ديدم فقط خودسازي است.
 جه��ادي مثل يك جزيره ميماند كه در اين جزيره اتفاقات خيليزيادي ميافتد .دوستيهايي عمیقی در اين جهاديها شكل ميگيرد.
فرصتي كه من آن را مغتنم ميشمارم كه علم ياد نميگيري ولينور به دس��ت ميآوري .هدف از جهادي پروس��هاي است كه در حال
تكميل ش��دن اس��ت اگر زمان اهداف ما را تكميل ميكند .در اردوي
جهادي ديد باز ميشود وقتي بچهاي را ميبينم تا كالس پنجم بيشتر
نميتواند درس بخواند ولي من تا دانش��گاه و ...من فهميدم كه وامدار
ديگران هستم كه شرايط تحصيل ندارند.
در اين مناطق س��طح توقعاتم در همه جنبهه��ا پایین آمد و يكتلنگري خوردم براي درست شدن.
آمدم يك كار خوب كنم تا دستم را بگيرند.اول فک��ر میکردم اگر نيامده بوديم و اي��ن پول را داده بوديم كاربيشتري در زمان كمتر با هزينه كمتر انجام ميشد بهتر بود اما ديدم
كه حضور ما در اينجا خيلي خوب است و حضور ما قلب آنها را به ما
نزديك ميكند و بچه های خودمان نیز ساخته می شوند.
هدف اول من انجام كار خير نيس��ت بلكه نياز دروني من ميگويدكه در اين گروه نيازت برطرف ميش��ود .ميخواهم جايي بروم كه از
ذهن مادي به دور باشد .جايي كه امثال زندگي مادی آنجا كم باشد و
من اين را دوست دارم.
خيلي خوب است ما كه ميخواهيم زندگي را شروع كنيم و مديرانآينده باشيم بياييم و زندگي محرومان را ببينيم.
احساس مسئوليت ميكنم ماها يك سري مشكالت و اينها يكس��ري مشكالت دارند يك وقت نگوئيد كه اينها بدبخت هستند من
خودم بدبخت هستم .كمك كردن به محرومان .يك چيزهايي هست
كه در هيچ جا نميشود ياد گرفت مگر در منطقه محروم
و آن هم در اردوي جهادي و آن هم جايي كه تو را
نميشناسند و اين هم شرايط خاصي است.
پيدا كردن خداي گم شده و فهميدم خدا8
هست و آمدم خودم را پيدا كنم.
از امكان��ات در ش��هر خس��ته ش��ده بودموخواستم زندگي ديگري داشته باشم.
با خدا قهر كرده بودم آمدم آشتي كنم.من آمدم تا خودم و امام زمانم و خدا را پيدا كنم وتاكنون پيدا نكردهام.
نيازهاي كشورم را درك كنم و بشناسانم.-آمدم دل رهبر ،روح امام و شهدا را شاد کنم.

 .1پيامبر اکرم 6فرمود« :محبوبترين بندگان نزد خداوند ،آن كسى است كه
سودش بيشتر به مردم برسد»( .اصول کافی ،ج ،3ص)239
 .2سورة ضحی ،آیة .11
 .3سورة واقعه ،آیة .10
 .4زماني مهدي 4خواهد آمد که ياراني پيدا شوند که دو ويژگي داشته باشند 1 :ـ عبد
خدا باشند 2 .ـ صالح باشند :يعني صالحيتهاي الزم را داشته باشند .به عبارت ديگر
تعهد و تخصص داشته باشند»(..رک :تفسیر آیهی« َو لَ َق ْد َك َت ْبنا فِي ال َّزبُو ِر م ِْن بَ ْع ِد ِّ
الذ ْك ِر أَ َّن
کان ُ
أهل بَد ٍر
ال َْأْر َ
فیکم ِع َّد ُه ِ
ض َي ِرثُها عِباد َِي َّ
ون» انبیا)105 ،قال الصادق« 7لَو َ
الصال ُِح َ
لَقا َم قائ ِ ُمنا؛ امام صادق 7فرمودند :اگر بین شما سیصده وسیزده یار آماده پیدا شود ،قائم
ظهور خواهد کرد»(طبرسى ،ابوالفضل على بن حسن ،مشكاة األنوار ،ص.)64
 .5ابوبصير میگويد :شنيدم امام صادق 7فرمود :كسى كه به ديگرى چيزى ياد
بدهد براى اوست مانند پاداشى كه به آن ياد گيرنده و عملكننده مىدهند .عرض
كردم :اگر به فرد ديگر هم ياد بدهد آيا به آن ثواب نائل مىگردد ؟ فرمود :اگر به تمام
مردم ياد بدهد ثواب عمل آنها را دارد .عرض كردم  :اگر بميرد هم آن پاداش را دارد
فرمود :اگر بميرد هم به اوپاداش مىدهند( .اصول کافی ،ج ،1ص)43
 .6امام سجاد 7به خدای سبحان عرض میکند« :خدایا ! ما هرگاه تو را حمد
گفتیم بار دیگر باید تو را حمد کنیم که تو را حمد کردهایم یا شکرکنیم که تو را شکر
کردهایم( ».علی بن حسین ،7صحیفه سجادیه ،دعای)3
 .7قال امیرالمؤمنین :7جالس الفقراء تزدد شکراً؛ امام علی 7فرمودند :با فقرا
همنشینی کن و شکرگزاری خدا را زیاد نما( .آمدی ،عبدالواحد ،غررالحكم ،ص)357
 .8قال علی« :7من عرف نفسه فقد عرف ربّه؛ حضرت علی 7فرمودند :هر كس
خود را شناخت خدا را شناخته است( ».مجلسی محمدباقر ،بحاراالنوار ،ج  ،2ص)32
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س��ؤاالت خود را به س��امانه پیامک مرکز
پژوهش بفرس��تید تا کارشناس��ان ما پاسخ
پرسشهایتان را برایتان ایمیل یا پیامک کنند.
در ذیل سؤال چند جهادگر ذکرمیشود.
اولی�ن گامه�ای حرک�ت جهادی
چیست ؟
 )1مهمتري��ن مرحل��ه اردو ،اولين اقدام آن
يعني«مرحله شناسايي» است كه بايستي به
طور دقيق در تمامي ابعاد آن صورت گيرد .در
اين مرحله نبايد شتابزده و عجوالنه رفتار كرد
چرا که این مرحله تمام تصاویر اهالی نسبت
به جهادگران ش��کلمیگیرد ک��ه برای چه
آمدهاند آیا ما را فقیر و محروممیدانند یا برای
تبلیغ دین و تربیت فرزندانمان آمدهاند و در آن
راستا کمکی هم به اهالیمیکنند الزم است
توجه شود که ایجاد شدن نگاه اول به شدت
خطرناک اس��ت و مخاطب احساس حقارت
خواهد کرد .از اینرو 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.
 )2انتخاب افراد اردو بس��يار حايز اهميت
است و س�لائق اعتقادي ،اخالقي ،سياسي،
فرهنگي و بنيادين آنها بايس��تي مورد توجه
1
قرار گيرد.
 )3اگ��ر اردو را عرصه مبارزه و مس��ابقه؛ و
قب��ل از اردو را عرصه تمرين بدانيم بنابراين
بايد در تمرين به خوبي يارگيري ك رد ،افراد را
در تيم چينش نمود تا با بازي هم آشنا شوند،
استعداديابي نمود و جلسات مستمر تمرين و
توجيه را به نمايش گذاشت.
نشریه اردوی جهادی
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 )4حضور خواهران و مسئولين كميتههاي
خواه��ران و برادران در شناس��اييهاي ثانويه
ضروري اس��ت و اث��رات اردو و كيفي بودن
برنامهها را مضاعف ميكند .
 )5حتم�� ًا چند روز قبل از اردو (دو تا س��ه
روز) ب��ا مراجعه به روس��تاها ،براي بار چندم
اطالعرس��اني برنامهه��اي اردو ب��ا رویکرد
فرهنگی ،صورت گيرد.
 )6حض��ور روحاني و مبلغ��ه خواهر ،جزء
اصلي والينفك اردوهاي جهادي است 2،اما
احساس ميش��ود حضور مداح نيز اين امر را
كامل ميكند .به ويژه براي برگزاري مراسم
هاي و هيات ويژه اعضاي گروه.
 )7به منظ��ور رعايت دس��تورات الهي در
بح��ث ارتباط ب��ا نامح��رم ،همچنين جهت
س�لامت روحي و ارتقاء معنوي اردو و عدم
بدبيني روستائيان به بچههاي جهادي توصيه
ميگردد بيش��ترين دقت در روابط برادران و
4
خواهران 3اردو به عمل آيد.
چه مواردي الزم است ،شب اول،
توسط مسئول اردو تذکر داده شود؟
 .1تنها تالش��ي ماندگار وس��ازنده است،
که براي رضايت خداوند باش��د ،هدفتان از
اردو خدمتگذاری خالصانه برای خشنودی
خداوند و حضرت ولیعصر 4باشد.
 .2اردو بهترین فرصت اجرای برنامههای
خودسازی است.
 .3بدون هماهنگی با مسئولین ،وعدهای به
اهالی داده نشود.
 .4با همه اهالی به ویژه جوانان و نوجوانان
ارتباط صميمي پيدا کنيد.
 .5در بي��ن اهالي نخبگان را ش��کار کنيد
و براي آن��ان با رعايت دقته��اي تربيتي،
برنامههاي ،ويژهاي داشته باشيد.
 .6جه��اد خود را با گناه کبيره «اس��راف»
کمرنگ نکني��د .براي مثال ،برخ��ي موارد،
ب��ه علت غيرقابل پيشبيني بودن ش��رايط،
غذا ،زياد طبخ ميش��ود ،که با تقسيم ،آن به
همسايگان از اسراف پيشگيري کنيد.

 .7با اهالي حتي کودکان خردسال با عزت
برخورد نماييد.
 .8هرگونه تالشي با مشارکت اهالي باشد .و
اگر مشارکت آنان ،کمرنگ شد ،براي بازگشت
اهالي ،مدتي کار تعطيل شود ،چرا که هدف
فقط ساختن بنا ،يا آبادي مزرعه نيست ،بلکه
شکوفايي فرهنگي اهالي آرمان اردوست.
 .9الزم اس��ت هر ش��ب در نشستهاي
صميم��ي ،رفت��ار روزان��ه هم��ه گروهه��ا
5
آسيبشناسي گردد.
برنامههاي،روزاولورودجهادگران،
چگونه باشد ،تا روستائيان را تحت
6
تأثير حضورشان ،قرار دهد؟
 1ـ روز اول ،فرص��ت مناس��بي ،ب��راي
آش��نايي اس��ت ،از اين رو جهادگ��ران ،به
صورت گروهي با ش��ورا و بزرگان روس��تا،
همراه شوند ،تا اهالي و توانمنديشان را به
جهادگران معرفي نمايد.
 2ـ معارفه ابتدايي و جلس��ات با ش��وراي
روستا و هيئت امنا مسجد ،با حضور روحاني
گروه جهادي باشد.
 3ـ در اولين روزها با مشارکت اهالي ،برنامه
جشن يا هيئت متناسب ،برگزار شود.
 4ـ در معارفه ابتدايي ،جهت مراس��مات،
پخ��ش ن��ذری ،کالسه��ا ،ورزش ،تالش
عمراني و کشاورزي ،متناسب با مخاطب ،از
اهالي نظر خواهی و دعوت گردد.
 5ـ برنامههاي از پيش تعيينش��ده گروه،
با همكاري اهالي روستا ،در وقت مناسب ،وبا
اطالع رساني گسترده باشد.
 6ـ ط��رح برگ��زاري جامهاي فوتبال ،دو
همگان��ي ،تيراندازي ،طنابکش��ي و ش��نا،
عاملي قوي براي مشارکت جوانان در اولين
روز ،است ،از اين رو ،جهت مسابقات ورزشي
بين روستايي و اردوهاي متنوع ،در همان روز
اول ثبتنام ،توس��ط يکي از جوانان منطقه
انجام ش��ود ،بهتر اس��ت ،جامها با نام شهدا
نامگذاري شوند.
 7ـ ب��ه افراد ب��ا كمال احت��رام و ادب در

برخوردهاي اوليه مسئولیت داده شود.
ب�راي ارتق�اي معن�وي و دين�ي
جهادگ�ران در ط�ول اردو ،چ�ه
راهکارهايي وجود دارد؟
 .1از مبلغ و مبلغههاي با تجربه اس��تفاده
شود و س��خنرانيهاي کوتاه معنوي ،هنگام
نماز ،صبحگاه و زمان حرکت ،برگزار گردد.
 .2نم��از جماعتها ،به وی��ژه نماز صبح،
پيوسته برگزار شود و نسبت به حضور فعال
7
جهادگران ،تاکيد گردد.
 .3هيئته��اي معنوي ،وی��ژه جهادگران
برگزاري شود.
 .4در بي��ن نيروها توس��ط مبلغ يا اس��تاد
متخصص ،مباحث اخالق��ي و مهارتهاي
پيامرساني ،مطرح گردد.
 .5قب��ل از اردو ،طرحه��اي فرهنگ��ي
داخلي ،آمادهس��ازي شود .براي مثال ،طرح
روزانه ختم چهارده هزار صلوات براي همه
گروه ،تقسيم برگههاي قرآن خواني( .روزي
حداقل ده آيه)
 .6امکانات و وسايل معنويت افزاي مورد نياز،
تهيه ش��ود .براي مثال ،مناجات سحرگاهی،
همخوانيهاي ،شورآفرين صبحگاهي ،کتاب
با موضوع سيره علما و شهدا.
 .7يادبود و بروشور با موضوع سيره شهدا،
تهيه گردد.
 .8نشس��تهاي صميم��ي ش��بانه ،ب��ا
پيشکسوتان جهاد برگزار شود.
 .9اردو از يک مکان مقدس مثل امامزاده
يا گلزار شهدا ،آغاز شود.
8
 .10فضاي معرفتي و تفکر بر انگيز ايجاد شود.
براي مثال نصب س��ؤاالت اساسي و بنيادي در
فضاي خوابگاه ،برگزاري مسابقاتي که انديشه را
ب��ه حرکت وادارد (مثل :چرا به اردو آمدهام؟ اگر
فقيري نبود اردوي جهادي چه خواهد شد؟ تبليغ
انبيا فقط مناطق محروم است؟)
 .11گروهي از جهادگران فرهنگي ،نشريه
روزانهاي با هدف افزايش انگيزه جهادگران
توزيع نمايند.

 .12از هرگون��ه
اختالط جنسيتي ،بين
جهادگران پيشگيري شود.
 .13جهادگ��ران به جنس مخالف،
تدريس نکنند.
 .14وسائل نقيله را فضاسازي معنوی کنيد،
مثل نصب برگه با محتوای تفکربرانگیز به
شیشهها.
 .15ط��رح ارزاق معنوي برگ��زار نماييد.
براي مثال ،فال کارتهاي آيات موضوعي،
نکات روانشناسانه روايات در کار فرهنگي،
قطعههاي وصيتنامه شهدا آماده و هر روز
توزيع شود.
 .16دعاي عهد 9و مناجاتهاي صبحگاهي،
در فضاي خوابگاه پخش شود.
 .17هر روز از اردو به نام يکي از معصومين
نامگذاري شود.
 .18بدرقه و استقبال جهادگران با عبور از
زير قرآن باشد.
 .19براي هر روز ش��عاري معنوي انتخاب
کنيد.
 .20طرح نشريات ديواري جذاب با هدف
افزایش سطح معنویت ،برگزار شود]10[ .
 .1ر ک :آسیبشناسی اردوهای جهادی از نمای
پیامرسانی فرهنگی ،پرسش ،13ص.53
 .2همان ،پرسش ،30ص.83
 .3همان ،پرسش ،24ص.78
 .4کارشناس پاسخگو :اسماعیل احمدی.
 . 5کارشناس پاسخگو :علیرضا ایراندوست.
 .6رک :آسیبشناسی اردوهای جهادی از نمای
پیامرسانی فرهنگی ،پرسش ،20ص.73
 .7قال رسول اهلل« :6اذا سمعت االذان فات و لو
حبوا؛ پیامبر گرامی اسالم 6فرمود :هنگامی که
اذان نماز را شنیدی ـ هرچه سریعتر ـ به مسجد بیا،
گرچه سینهخیز باشد( ».متقی هندی ،عالءالدین علی
بن حسام ،کنز العمال ،ج  ،7ص)578
 .8محققین مرکز پژوهش.
 .9از حضرت صادق 7منقول است كه هر كه چهل
روز اين عهد را بخواند از ياوران قائم ما باشد و اگر
پيش از ظهور آن حضرت بميرد خدا او را از قبر بيرون
آورد كه در خدمت آن حضرت باشد و حق تعالي به هر
كلمه هزار حسنه او را كرامت فرمايد و هزار گناه از او
محو كند( .محدث قمی ،مفاتیح الجنان ،ص)880
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به ساعت من ،اينجا زمان چند سال قبل من است! هزار و سيصد و پنجاه و ،...شايد
هم نه! بهار كه ميآمد ،اينجا را نديد و از همان شهرهاي باال دور زد و رفت.
نميدانم كجاي مدار زمين ايستادهام؟!
اينجا آنقدر آسمان خشك است كه زمين از تعجب دهن وا كرده!
دليل آمدنم براي خودم مبهم است ،و توان ماندنم مبهمتر!
يعني ميتوانم!؟
ميتوان��م صداي تلویزيون اتاق خوابم را كم كنم ت��ا به جاش الاليي كودكي را
بشنوم كه بالشي كوچك روي پاهايش گذاشته و ميخواباند عروسكي را كه ندارد؟
مي توانم ملحفه تختم را كنار بزنم و روي گليم ضخيم خانههاي كاهگلي ،شب تا
صبح به جاي خوابهاي سياه و سفيد ،خوابهاي سبز و سفيد و قرمز ببينم؟!
ميتوانم پنجره اتاقم را باز كنم تا آس��ماني پر از س��تاره مرا در آغوش بكشد ميان
چشمهاي كودكي كه دستم را ميكشيد تا مرا از خياالت كودكيام بيرون بكشاند؟!
رفته بودم تا بيست و چند سال پيش ...تا ورق بزنم دفترچه خاطراتم را...
كودكيام عروسكي در بغل ،روي سه چرخهاش نشسته بود و خيره به دستان پدر
كه امروز اسباببازي جديد برايش چه آورده؟
داشتههاي من در بيست و چند سال پيش كه حاال كودك روبرويم خيال آنها را در
البهالي موهاي فرخورده پر از خاكش هم ندارد!
كودك��يام ب��ا لباس زيبايي كه مادر برايش با روبان صورت��ي دوخته بود ،پريد در
آغوش پدر و كودك روبروي من ،دامن قرمز كوتاهش را مادرش با دس��تهايي كه
بوي نان ميداد ،برايش كوك زده بود .مادرها كه فرق نميكنند! مادر ،مادر اس��ت،
گنجينهاي از عشق ...از محبت...
آهان! يادم افتاد ...عصرهايمان فرق ميكرد! من كودك دهه ش��صت بودم و او
كودك دهه...
راستي به ساعت من اينجا چند سال قبل از من است؟!
كودكيام ورق خورد ،...رفت در صفحهاي كه گم شده بود در كوچه پسكوچهها ،و صداي
بمباران آنقدر هراسناش كرده بود كه خانهاش را در روبروي چشمانش پيدا نميكرد! و تازه
بعد از هر پيدا شدن ميفهميد چه خطر بزرگي از بيخ گوشش گذشته است! با صداي بمب
ميخوابيد ...با صداي بمب بيدار ميشد ...به اميد روزي كه تمام شود اين بمباران لعنتي!...
و حاال ،بعد از بيس��ت و چند س��ال ،خوب كه فكر ميكنم ميبينم هنوز دارم شب
وروز بمباران ميشوم تنها با اين فرق كه آن وقتها هدف آن بمبها فقط جانم بودند
و حاال تمام هويتم! و بدتر از آن اینکه حاال خطري هم احساس نميكنم ،چرا كه
معلوم نيست اص ً
ال ايندفعه پيدا شدني در كار باشد! و اين تلخ است تلخ...

وحيده گرجي
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ورق ميزنم زندگيام را...
دفترچه خاطراتم را از آخر كه ميخوانم زاويهاي جديد رو به چشمانم ميگشايد!
اص ً
ال كدام شاعرانهتر است؟ كدام معني واقعي زندگي است؟
كودكي من كه زير سقف اتاقي چند در چند و در چهار ديوار خانهاي پر از هياهوي
ماشين ،هدر ميرفت شبيه قطرات آبي كه شير حوضش را سفت نبسته بودم ،يا او كه
تمام پهناي آسمان سقف خانهاش است و پيدا ميكند خودش را در رودخانه كوچكي
كه از كنار پايش ميرود تا برود به دريا؟!
من كه يك تخت چوبي كوچك ش��ده بود هم آغوش خوابهايم يا او كه غلت
ميزند بر زميني به وس��عت امتداد نگاهش و خوابهايش همآغوش ميش��وند با
ستارههاي آسمان؟!
من كه س��هم زندگيام از طبيعت اليتناهي ،ماشين لباسشويي و پلوپز و لوازم
برقي اس��ت يا او كه دس��تانش را به آب كه ماية حيات اس��ت ميسپارد و بركت
زندگياش را به آتش؟!
من كه س��همم از اين زندگي ،خنك ش��دن در زير كولر است تا نكند روحم کمی
بزرگتر شود ،و آنوقت است كه در آپارتمان جديدمان جا نميشود! يا او كه روحش
را به خورشيد ميسپارد تا مثل آفتاب به پهناي سرزمينش گستردهاش كند؟!
من كه در دنياي تكنولوژي و هواپيما پیشرفته ميشوم تا گاهي به قصد (قربت الي
الناس) پي فيش حج بدوم تا شايد خدا قسمت كند و ...يا او كه فهميده است اول وآخر
يكي است و براي اینکه تا او راهي نباشد ،كعبهاي ساخته در قلبش؟!
نه !...انگار من اش��تباه آمدهام ...اص ً
ال من نيامدهام ...او آمده است به زندگي من! تا
بگويد كجاي مدار زمين ايستادهام؟! كجاي زندگي!...؟
حاال ،به ساعت من اينجا زمان سالهاي سال بعد از من است .هزار و چهارصد و...
شايد هم دو هزار و ...شايد هم قيامت!
جايي كه همه ميرسند به آنچه كه تمام عمر در پي آن دويدهاند! من هم آمدم
تا برسم به خودم!
آمدم تا از مرداب تفكرات شيطاني ،از نماد ايكسها و نعل اسبهاي آويزان شده
در ماشينها ،از فيلمهايهاليوودي ،از منجيان هميشه مغلوب شيطانهاي دستي،
از كارتونه��اي والت ديزن��ي ،از نماد موش و گربه ،از ميك��ي موسها ،از تنقالت
فرنگي غيرفرهنگي ،از شكالتهاي خارجي درست شده از شير خوك ،از نسكافه ،از
كوكاكوال ،از پپسي و از همه چيزهايي كه در اينترنت و ماهواره و موبايل و غيره به
عنوان پيشرفت و تكنولوژي به خوردمان ميدهند ،نجات دهم خودم را!...
حجي مقبول و سعيي مشكور
آمدهام تا دورقلب مردمان اينجا طواف كنم ،تا شايد ّ
در پرونده اعمالم جاي گيرد.
به ساعت من اينجاّ ...
مكه است ...مدينه است ...كربالست...
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سید محسن صالحیان
 .1تقوي��ت روحي��ه امي��د و خودب��اوري ،اعتماد ب��ه نفس و
مسئوليتپذيريدانشجويان؛
 .2فراهم کردن زمينه واقعي پيوند دانش��جو و بسيج در حوزه
جهادي.
 .3ايجاد اعتماد عمومي و خوشبيني بين مردم نسبت به نظام
 سالم عل
يکم .لطف کنيد براي شرو
ع ،خودتان مقدس جمهوري اسالمي؛
و مس�ئولي
تتان را ب�راي ما و خوانندگ
ان
ن
ش
�ر
يه
 .4تقويت وحدت و انسجام بين مردم در بعد باورهاي ديني و ملي؛
معرفي کنيد.
 .5تقويت روحيه کار جمعي و انسجام تشکيالتي؛
بنده مسئول
معاونت سازندگي و کارآمدسا
زي
س
ازم
ان
 .6تحق��ق منوي��ات مقام معظ��م رهبري توس��ط جوانان و
بسيج دانشجو
يي هس��تم و در واقع این معاون
ت مباحث آيندهسازان کشور؛
هدايتي و حماي
تي و نظارتي را نسبت به اردوه
اي
جها
دي
 .7استفاده از پتانسيل دانشجويان در حوزههاي نقد نظری در
کل کشور دنبال ميکند.
راستاي فرمايشات حضرت امام; و مقام معظم رهبري؛
 .8شناسايي معضالت و چالشهاي محلي و منطقهاي و ملي
 لطف کن
ید گزارش کوتاهی از فعالیت
آن
مع
اون
ت
به کمک دستگاههاي مربوطه.
ذکر نمایید؟
و اگر بخواهيم اهدافمان را در دو هدف محوري خالصه کنيم
اردوهاي جها
دي ها در کل کش��ور با کمک س
ازم
ان
بس
يج
در واقع ميتوان گفت:
س��ازندگي صو
رت می پذی��رد که جهت تقویت م
حتو
ای
ا
ین
 .1تبليغ و ترويج و نهادينه کردن تفکر جهادي؛
اردوها دو همايش
کش��وري رس��م هجرت را قب�
�ل
از
زم
ان
 .2تفشآفریني دانشجويان بسيجي در دهه پيشرفت و عدالت.
اردوهاي جهادي
و ش��کوه هجرت را بعد از اردوه
اي
جها
دي
 در خص�وص راهبردهاي معاونت در تابس�تان
برگ��زار ميکني��م .همايش
رس��م هجرت در واق��ع با هدف
 89براي اردوي جهادي توضیحاتی بفرمایید؟
آموزش��ي ،توجي
هي قبل از شرکت در اردوها برگزار
م

ي
شود
و
 .1منطبق کردن فعاليتهاي جهادي و سازندگي با مؤلفههاي
همايش شکوه
هجرت در ماههاي آبان يا آذر با ه
دف
تق
دير
و
ارزشي و ديني؛
تشکر از فعاالن ج
هادي ،تبادل تجربيات و ارائه دس
ت
آو
رده
اي
 .2بومي کردن اردوهاي جهادي در هر استان و منطقه؛
جهادي خواهد بود.
 .3توسعه اقدامات آموزشي توجيهي؛
 .4همسو نمودن توانمنديها و پتانسيل دانشجويان و نهادها؛
 هدفتان از ب
رگزاری این همایش ها چی
س
ت
؟
 .5تخصصي کردن عرصههاي خاص که ش��امل اين هفت
مهمترين هدفهاي ما:
عرصه ميش��ود :بهداش��ت و درمان ،کش��اورزي و دامپروري،
عمران ،فرهنگي آموزشي ،پژوهش��ي و کارآمدي ،همسازي و
مرمتسازي مدارس باشگاه فرهنگي؛
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خیلی دیر اس��ت
اگ��ر در قیام��ت
بفهمیم ب��رای چه
آفریده ش��دهایم.

 .6پيون��د زدن عرص هه��ا و

هدفهاي جهادي با رش��تههاي

تحصيلي؛
اطبين خاص با تفکيک جنسيت؛
 .7تطبيق عرصهها با مخ
قق اردوها و معين شدن دانشگاهها.
 .8تح

 ب�ه گفته دولتمردان طرحهاي اقتصادي دولت
مثل هدفمندکردن یارانهها و سهام عدالت انشاءاهلل
در چند سال آينده فقير و محرومی نخواهيم داشت.
در صورت تأييد ،در اردوهاي جهادي بايد چه هدفي
را پيگير باشيم؟
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 مفاهيم عميق ديني است به عبارت دیگر در هر دورانی
جهاد فرهنگی دارای ابزارهای اس��ت که متناسب با زمان تغییر
خواه��د کرد .کار عمراني و کار کش��اورزي ابزاری کارآمد براي
تاثیرگذاری فرهنگي است.
 ب�راي تقوي�ت محت�واي برنامهه�اي اردوهاي
جه�ادي در زمينهه�اي فرهنگ�ي و س�اختاري چ�ه
پيشنهاداتي داريد؟
ما در واقع زيرس��اختها را مش��خص ميکنيم و گروهها بايد
خودشان برنامهريزي داشته باشند.
گروهها وقتي که براي شناس��ايي ميرون��د اين کار را دقيق
انجام بدهند وبا بهره گیری ازتجربیات پیشکسوتان و کارشناسان
برنامهريزي دقيق داشته باشند و تشکیل مرکز پژوهش اردوهای
جهادی نیز در همین راستا بوده است.
 تشکر ميکنم از اینکه وقتتان را در اختیار ما
قرار داديد 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 انشاء اهلل دانشجويان اين شعار محوري و
کليدي را فصلالخطاب و افق ديد خودشان قرار بدهند.
ما هم يک بسيجي هستيم که ميخواهيم با همت مضاعف
و کار مضاعف در عرصههاي جهادي توفيق کس��ب کنيم و
امسال انشاء اهلل در سي و يک استان تأثيرگذار باشيم.
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سم هجرت که ارديبشت ماه در
 در مورد همايش ر
ت بیشتری برای خوانندگان
آبعلي برگزار شدتوضیحا
پیش تعیینشده ،رسيديد ؟
بفرمایید و آيا به اهداف از
رس��م هجرت قب��ل ار برگزاري
همايش کش��وري و ملي
يش��ود و بيش��تر با
جهادي در تابس��تان برگزار م 
اردوه��اي
هي مطابق با هفت عرصه مذکور
هدفهاي آموزشي و توجي
کالسهايي را برگزار ميکند.
آموزشي  1/5ساعته را براي 600
امسال  16استاد  32کالس
فتتاحيه کالسها در دانشگاه تهران
فراگير از  31استان داشتند .ا
جتمع فرهنگي آموزشي در آبعلي
و خود کالسها و اختتاميه در م
برگزار شد.
مايش ما در واقع عبارت بودند از:
اهداف اصلي ه
 .1ارائه مباحث آموزشي توجيهي؛
دت رويه جهت اثربخش��ي بهتر
 .2ايج��اد هماهنگ��ي و وح
اردوهاي جهادي؛
ش در جهت ارتقاي کيفي اردوها؛
 .3تال
 .4انسجام تشکيالتي.
ما نسبت به سالهاي گذشته از
به حول و قوه الهي همايش
هم اساتيد خوبي حضور داشتد .هم
لحاظ کيفي بسيار خوب بود.
هم بسته فرهنگي که توسط مرکز
محتواي خوبي ارائه گردید .و
س��ازمان بس��يج دانشجويي آماده
پژوهشهاي اردوي جهادي
شده بود مورد استقبال قرار گرفت.
در کل کشور براي تابستان
 چند اردوي جهادي
شبينيتان
يزي خواهند داشت و پي 
امس�ال برنامهر
ي برنامههايشان چيست؟
براي محتوا
فعاليت کردند که امسال اين رقم
پارس��ال  812گروه جهادي
يرس��د .ما
 1000تا  1200گروه جهادي م 
افزايش داش��ته و به
بي بي��ن گروههاي جهادي و مراکز
اميدواري��م بتوانيم ارتباط خو

برقرار کنيم مثال ستادهاي استاني و ستادهاي پشتيباني استاني و
سپاه استانها و سازمانهاي بسيج دانشجويي استانها.
البته از لحاظ هزينه هم يک بخشهايي محدودي هس��ت
و اميدواريم گروهها بتوانند شناسايي دقيق از مشکالت روستا
داشته باشند.
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دلم دوباره تنگه
براي خندههاتون
براي شادياتون
برا ترانههاتون


انگار كنار سفره
جا مونده خاطراتي
پر از نواي شا ِد
1
جواتي آي جواتي


پيرهنتون صورتي
پر از گالي خندون
اما دل پاكتون
همرنگه با آسمون
كاشكي كه اين شب تار
سحر بشه دوباره
باز برسه به خواستهش
دلي كه بي قراره


كاشكي دوباره صبحا
سوار وانت بشيم
مثل همون روزا كه
حسرتش وميكشيم


براي يه پرنده
آشيونه بسازيم
با هر آجر تو دل
مردم خونه بسازيم

خ��دا در ه��ر لحظه و
ه��ر روز مهربانیش را به
ما میچش��اند و ما حتی
مهربان��ی ب��ه خویش را
مترین منیکنیم.
نميره از ياد من
آسمون چهل مني
غروباي قشنگش
تو چاه موتور آبتني
2



كوچيك دِه
مسجد
ِ
بچههاي باصفا
جووناي عزيز و
دختراي باحيا


من اومدم جهادي
تا خودمو بسازم
تا تو هياهوي شهر
جوونيمو نبازم


من اومدم جهادي
تو خلوت غروباش
من باشم و خدايي
كه تنگه قلبم براش


من اومدم آشنا
با همزبوني بشم
گم بشم تو خاك و خل
تا آسموني بشم

قاسم اردكاني
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دلم پر از اميده
ميون اين دود و دم
ِ
باز توي يك جهادي
رها ميشيم ما از غم


صداي خندههاتون
هنوز توي گوشمه
از اون دالي پرمهر
هرچي بگم باز كمه


دعا كنيد بچهها
براي اين همسفر
براي روسياهي
كه مونده دور از سفر

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

محمدحسينمهدويان
دل ،از براي پر زدن آماده است باز
چون چفيهات به دوش من افتاده است باز
گويا كه باز موسم هجرت رسيده است
پا ،بيقرار جاذبه جاده است باز
شور جهاد در دل عشاق ميتپد
دل كندن از زمين و زمان ساده است باز
اينجا نشاط شور تكاپو حيات عشق
جاني به جسم مرده ما داده است باز
مثل تو و نماز تو صد راز سر به مهر
بين من و نيايش و سجاده است باز
بعد از غروب روشنت اي مرد كارزار
ميدان به پيشواز من ا ِستاده است باز

سید محسن صالحیان

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 عب ٌد 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

>?<
>?<

 .جهادي آي جهادي.
 .روستايي در جنوب استان كرمان.
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برخ
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ن
،خندید ردن،
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سیدمحسنصالحیان

آیا تا به حال به این فکر کردهاید که اگر اس��تادان ش��عر و ادب پارسی به اردوی
جهادی میآمدند در وصف آن چه میسرودند .ما فکر کردهایم و البته جستوجویی
هم داشتهایم و متوجه شدهایم که گویا فقط مولوی به جهادی رفته و رضایت خود
را اینگونه ابراز داشته است:
بر بدن زجری و دادی میکند
		
ای خنک آن کو جهادی میکند
1
بر خود این رنج عبادت مینهد
		
تا ز رنج آن جهانی وا رهد
در مورد س��ایر اساتید همچون 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 فرمودهاند.
حافظ شیرازی که در طول اردو لحظهای از خدا غافل نمیشد جملهای را در دل
اردو سرود:
و روحی کل یوم لی ینادی
		
سبت سلمی بصدغیها فوادی
2
که من با بچهها رفتم جهادی
		
نگارا بر من بی دل ببخشای
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
نشریه اردوی جهادی
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بگویم من پسندم بی کالمی
احسنت به والیتپذیری فوقالعاده باباطاهر.

هر آنچه مسول اردو پسندد

استاد شهریار هم به دلیل اینکه در منطقه خودشان روستاهای آنچنان 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.
من گلمیشم سن گالیپسان الپ پاتّا
حیدر بابا دانشجوالر جهاددا
اوشاخالرا پیشیریرام ییمی ّتا
پشتیبانیدا خیدمت ایلییرم
یعنی:
حیدربابا دانشجوها به اردوی جهادی رفتهاند من با آنها آمدهام و تو ماندهای پس
از حسودی بترک
من در پشتیبانی خدمت میکنم
و برای بچهها نیمروی تخممرغ درست میکنم.

 .1مولوی ،جاللالدین محمد ،مثنوی معنوی ،دفتر دوم ،تتمة
نصیحت رسول.6
 .2لسان الغیب حافظ شیرازی ،شمس الدین محمد ،دیوان
حافظ ،غزل شماره .438

اما داس��تان حکیم ابوالقاسم فردوسی داستان جالبی است که به خاطر اینکه در
منطقه سیستان روستاها خیلی محرومند و کار جهادی سخت است با ما به اردو آمده
بود و در بخش عمرانی فعالیت میکرد.
که گویی درآوردهام چند قوز
		
بسی رنج بردم در این چند روز
به اردو نیایم شکر خوردهام
		
نمیرم از این پس که من مردهام
جهادی نیایم دیگه این بسه
		
بیفکندم از سنگ یک مدرسه
فکر نمیکنم حکیم فردوسی با این طرز تفکرات بتواند یک اردوی دیگر هم برود.
اما حداقل مثل بچههای 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
دیالوگهای او هنگام آموزش احکام به کودکان روستایی یادداشت شده است:
من وضو از تپش پنجرهها میگیرم من نمازم را وقتی میخوانم که اذانش را
در نمازم جریان دارد طیف جریان دارد
باد گفته باشد سر گلدسته سرو
قفسی میسازم از رنگ میفروشم به شما...
موج دشت سجاده من گاه گاهی
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 میگویی بیا اینجا
تو را من گوش فرمانم
مردی میسپارد جان آی داروگها
برو آنجا همان وقتی که
کی میرسد باران...
که در برکه روستا نشستهاید
متأسفانه استاد کمی گرمازده شدهاند .کاش که در همان مناطق شمالی کشور به
اردو میرفتند .کاش اص ً
ال به این اردوی مجازی جهادی نمیآمدیم .آهای بچهها
!سریع جمع کنید برگردیم.
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خدیجه عزیزخوانی

تا حاال به اين فكر كردهايد
 ،قب��ل از اینک��ه گروههاي
جهادي بتوانند كارشان را در
مناطق محروم ش��روع كنند،
چ��ه مراحلي را بايد س��پري
كنند؟ چه آموزشهايي را بايد
ببينند؟ چه كساني براي اين
ي ميكنند؟
گروهها برنامهريز 
ن ميكند؟ مطالعه گزارش
اولويت برنامهها را چه كسي تعيي 
ذیل که سخن چند تن از جهادگران شرکتکننده است ،ما را
با مراحل آموزش و توجيه مسئوالن جهادي آشنامیکند.
«رسم هجرت» يك همايش كشوري است براي آموزش و
توجيه مسئوالن اردوهاي جهادي كل كشور كه در ارديبهشت
ماه هر سال ـ قبل از اعزام نيروها به مناطق محروم ـ طي دو
روز برگزار ميشود.
«رس��م هجرت» يعن��ي راه و رس��م جهاد؛ آش��نا كردن
دانشجويان با اصول و مباني جهاد ،مشكالت و سختيهاي
پي��شروي جهادگ��ر و روشه��اي مديريت آنها« ،رس��م
هجرت» يعني ساماندهي توجيه و آموزش مسئولين جهادي
مبتني بر فعاليتهايي كه در مناطق محروم انجا م ميدهند.
نشریه اردوی جهادی
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هم��ه اين اهداف در قالب كارگروههاي مختلف آموزش��ي با
موضوعات مختلف فرهنگي ،آموزش��ي ،پژوهش��ي كارگروه
سنجش عمراني ،بهداشت و درمان ،كشاورزي و دامپروري و
كارگروه ويژه مديران اردوها ،با تدريس اساتيد مجرب حوزه و
دانشگاه و پيشكسوتان با تجربه جهادي ،به ثم ر ميرسد.
امس��ال هم چهارمين «رس��م هجرت» با شعار (دانشجو،
همت مضاعف ،پيشرفت و عدالت) برگزار شد .مراسم افتتاحيه
صبح روز چهارش��نبه  22ارديبهش��تماه ،در تاالر فردوسي
دانش��كده ادبيات و علوم انساني دانش��گاه تهران ،با شركت
مس��ئوالن اردوهاي جهادي دانش��جويي از سراسر كشور و
حضور مس��ئولين رده باالي بسيج؛ س��ردار خراساني رئيس
سازمان بسيج سازندگي ،حسين قدياني مسئول سازمان بسيج
دانشجويي و با سخنراني گرم و صميمانه سردار نقدي رئيس
سازمان بسيج مستضعفان و با صحبتهاي متفكرانه و دوست
داشتني حجتاالسالم پناهيان همراه بود.
كارگاههاي آموزش��ي و توجيهي بعدازظه��ر همان روز در
اردوگاه سيدالشهدا 7در آبعلي تهران در دو روز برگزار شد.
در همه كارگروهها بس��ته به موضوع آنها ،از سوي اساتيد
چهار محور اصلي مورد آموزش و بررس��ي ق��رار گرفت ،در
كارگ��روه فرهنگي كه مهمترين كارگروه ب��وده و بار اصلي

ش ميكش��د ،هم همين
محتواي��ي اردوهاي جهادي را به دو 
چهار محور هدف آموزش قرار گرفت:
 مح��ور اول :مبان��ي و محت��واي فعاليته��ا ،برنامهري��زي و
تقسيمبندي نيروي انساني در حوزه مربوط به موضوع هر كارگروه.
 محور دوم :پش��تيباني و هماهنگي با س��ازمانها و نهادهاي
مربوطه ،آشنايي با قوانين و مقررات مختص با موضوع هر كارگروه.
 محور س��وم :مخاطبشناس��ي اهالي روستا و نحوه
برخورد با آنها.
 محور چهارم :طرح تداوم؛ گزارشنويسي و مستندسازي،
روش ارائه پي��ام اردوي جهادي به عموم جامعه و نحوه تداوم
ارتباط با روستاها و مناطق هدف.
عالوه بر كارگروهها ،به ابتكار مس��ئوالن جهادي استانها،
ش��بها بعد از نماز عش��ا ،مس��ئوالن جه��ادي دور هم جم ع
ل ميدادند .در اين
ميش��دند و (حلقههاي گفتوگو) را تشكي 
حلقهها ،مسئوالن جهادي عالوه بر اینکه با هم آشنا ميشدند،
يكديگ��ر را در جريان فعاليتهاي جهادي خود قرار ميدادند.
دغدغههاي خودشان را بيا ن ميكردند ،پیشکسوتان ،تجربههاي
جهادي خود را در اختيار تازهكارها قرار ميدادند .ميش��ود ادعا
ك��رد (حلقههاي گفتوگو) ابتكار طاليي (رس��م هجرت) به
شمار ميآيد؛ تا آنجا كه مسئوالن ردهباالي جهاد و بسيج هم
در اين حلقهها حضور داش��تند ،در نتيجه دانشجوهاي جهادگر
بدون واسط ه ميتوانستند دغدغههاي خودشان را با مسئوالن
ردههاي باالتر در ميان بگذارند.
به دليل اینکه حلقهها حالت رس��مي كالسها را نداشت و
موضوع از پيشتعيينش��دهاي در آن بررس��ينميشد؛ بچهها
مس��ائل و سؤاالت خود را راحتتر بيا ن ميكردند و از دوستان
ت ميگرفتند .در اين ميان آنها آدرسهاي
جهادي خود مشور 
الكترونيكي خود را در اختيار يكديگر قرار دادند ،تا بعد از «رسم
هجرت» هم ،با هم در ارتباط باشند.
اختتاميي��ه «رس��م هج��رت» بعدازظهر روز پنجش��نبه 23
ارديبهشت در اردوگاه سيدالشهدا 7با حضور مسئوالن بسيج
سازندگي ،بسيج دانشجويي ،وزارت جهاد كشاورزي و مسئوالن
جهادي دانش��گاهها برگزار شد .سردار خراساني مسئول بسيج
سازندگي در اين مراسم بيان كردند« :سازندگي امري است كه
باي��د در ابعاد مادي و معنوي صورت پذيرد و اردوهاي جهادي
احياكننده حركتهاي جهادي است كه از دستآوردهاي انقالب
ب ميشود» .ايشان در ادامه تصريح كردند« :در
اسالمي محسو 
حركتهاي جهادي الگوسازي بسيار اهميت دارد و در اردوهاي
جهادي بايد كيفيت را در عملكرد بس��يج باال ببريم و اين نوع
حركتها زماني ارزشمند است كه با اخالص همراه باشد».

به هیچ ک
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،
بها بهار ترجی هیچ ف
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ر فصل ح منید را
اس��ت .بی رهایی از هد و
ها بهاری ایید همه خاک
مبانیم .فصل

نقد هجرت

الف) كام ً
ال طبيعي است كه برگزاري همايش بزرگی در اين سطح ممکن
است كاستيهای نیز داشته باشد .امید است بیان اين مطالب ،مسئوالن را در
برگزاري بهتر «رسم هجرت» یاری نماید .
«رسم هجرت» يك همايش بزرگ كشوري است كه در تهران برگزار
گردید و به همین علت امكان حضور همه مس��ئوالن جهادي اس��تانها
وجود ندارد .
ي ميتوانند در اين همايش ش��ركت كنند؛ برای هر گروه
تعداد محدود 
يك مس��ئول جهادي که چه بسا اين مس��ئول نیز به دليل دوری مسیر
نتواند در همايش ش��ركت نماید و در صورت حضور نیز نخواهد توانست
همه مباحث و اطالعات مطرح شده را به خوبي فرا گیرد و به زيرگروهها
انتقال دهد .به همين منظور برخی معتقدند؛ بهتر اس��ت «رسم هجرت»
به ش��كل اس��تاني و يا منطقهاي ،چند بار در سال برگزار شود تا عالوه بر
حضور گستردهتر مسئوالن و تعداد بيشتري از آنان اموزش ببینند،با اجرای
این طرح رقابت بين استانها بيشتر شده و تالش براي خدمترساني ،با
كيفيت بيشتري خواهد بود.
بعضي كالسهاي برگزار شده در «رسم هجرت» روند منطقي و از پيش
تعيين شدهاي را طي نكرده است .بعضي مباحث تكراري بوده و در بعضي
كالسها اساتيد حرفهاي يكديگر را تكرار ميكردند و متأسفانه در موارد
محدودي نیز برخی اساتيدنميتوانستند پاسخگوی دانشجویان باشند.
در «رسم هجرت» س��الهاي قبل مسئوالن رده باالي كشور حضور
داشتند ،اما امسال از حضور مسئوالن رده باالي كشور کمتر خبري بود و
مسئوالن پيشكسوت جهادي هم حضورشان کمرنگ بود.
«رس��م هجرت» امس��ال با ايام عزاداري حضرت زهرا 3همزمان بوده كه
برنامه خاصي براي برگزاري مراسم به مناسبت شهادت ايشان وجود نداشت.
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ملت��ی ک��ه ق��در
خویــــش را ندارند،
قربانی غدر دشمنان
خواهد شد.

زهرا امیری
مقدمهای بر نیازسنجی
یکی از مراحل برنامهریزی
برنامهریزی یکپارچه و جامعنگر ،ش��ناخت صحیح
وض��ع موجود و درک کامل محیط عمل در اردوهای
جه��ادی ،میتواند حرکت کارگروهها را در خط س��یر
مش��خص تضمین کرده و نتای��ج را از حالت مقطعی
و روزمره خارج سازد .اهمیت این موضوع تا آنجاست
ک��ه بزرگان دینی ما آن را از ملزومات کار برای مردم
میدانن��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
دادهها و تحلیل آنها ،ش��امل اس��تفاده و بهرهبرداری
از یافتههاس��ت .نوشتار حاضر به بحثی کلی پیرامون
مبانی نظری و عملی نیازسنجی میپردازد .در صورتی
که فرصت باش��د ،در شمارههای بعدی مبانی عملی
فرآیند نیازس��نجی به صورت جزئ��ی و مفصل مورد
بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
مبانی نظری نیازسنجی
مفهوم شناسی
کرات با
یکی از مفاهیمی که در بحث نیازسنجی به ّ
آن روبرو میشویم مفهوم «نیاز» است .بابائی در کتاب
نیازسنجی اطالعات میگوید :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 خواستههای فرد ،گروه
و جامعه دست یافت .بنا به عقیده «یورک» نیازسنجی
عبارت است از سنجش این که به چه چیز و چه اندازه
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نیاز است و یا از نظر«مک لیپ» نیازسنجی عبارت است
2
از فرآیند نظمبخشی و اولویتبندی نیازهای اجتماع.
در تعریف نیازسنجی اساس ًا فرض اصلی این است که
نیازسنجی روشی برای گردآوری دادههاست .در رویکرد
مورد نظر ما این فرض متفاوت اس��ت .نیازسنجی یک
شکل تحقیق کاربردی ،فراتر از گردآوری دادهها و تحلیل
3
آنها ،شامل استفاده و بهرهبرداری از یافتهها نیز میشود.
شناس��ایی نیازها با مفهوم نیازس��نجی تف��اوت دارد.
هنگامی که از شناسایی نیازها سخن میگوییم ،مقصود
اصلی مش��خص کردن و فهرست نمودن مجموعهای
از نیازه��ا درباره یک فرد یا مجموعهای از افراد اس��ت.
در حالیکه نیازسنجی مفهومی فراتر از شناسایی نیازها
و دربرگیرنده مقوله «اولویتبندی نیازها» است .بدین
ترتیب میتوان گفت که شناسایی و اولویتبندی نیازها
بیانگر فرایند نیازسنجی است 4.برای مثال وقتی جهت
فعالیتهای نیازس��نجی وارد روستایی میشویم 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 میشود.
گروه پژوهش و برنامهریزی (که یکی از وظایفش��ان
نیازسنجی است) باید بعد از گردآوری و تحلیل اطالعات،
آنها را برحسب اهمیت و ضرورت اولویتبندی نموده و
از اطالعات به دس��ت آمده برای برنامهریزی اس��تفاده
نماید .این گروه میبایست با نیازسنجی منطقه ،مطالعه
اسناد فرادست و برنامههای مصوب ،مطالعات اسنادی
(کتابخانهای) و تحلیلی که بر این دادهها انجام میدهد،
برنامههای مختلفی را تهیه نماید (تصمیمسازی) و آنها
جهت تصمیمگیری و اجرا به مسئولین اردو ارائه دهد.
ضرورت نیازسنجی
در پاسخ به این سوال که اهمیت و ضرورت فعالیت

نیازس��نجی چه میباش��د باید خاطرنشان ساخت که
فعالیت نیازسنجی موجب میشود که شکافها (فاصله
ایدهآل با وضع موجود) ،کاس��تیها و مشکالت مورد
توجه واقع شده و برای کاهش یا رفع آنها برنامهریزی
صورت گیرد .برنامههایی که بر پایه نتایج نیازسنجی
ترسیم میش��وند موجب بهبودی کارایی افراد جامعه
مورد بررس��ی (و حتی اعضای شرکتکننده در اردو)
میش��ود .همچنین این برنامهها موجبات تخصیص
صحی��ح اعتبارات ب��ه کارگروههای مختل��ف اردوی
جهادی ش��ده و از اتالف هزینهها جلوگیری میکند.
پ��س یکی از مهمترین مقاصدی که نیازس��نجی در
جهت دس��تیابی به آن اجرا میش��ود فراهمس��ازی
اطالعات برای برنامهریزی است.
مبانی عملی نیازسنجی
روششناسینیازسنجی
در زمین��ه چگونگی اجرای نیازس��نجی ،بحثهای
متعددی درباره روششناسی نیازسنجی به عمل آمده
ک��ه هر کدام در جایگاه و موقعیت ویژه خود میتواند
موثر ،مثبت و کاربردی باشد.
مراحل نیازسنجی
اول :برنامهریزی برای نیازس��نجی ،دوم :جمعآوری
5
اطالعات و سوم :تعیین اهداف برنامه.
اصول نیازسنجی
به طور کام ً
ال خالصه عبارتند از:
6
(اص��ل ت��داوم) اس��تمرار فرآیند نیازس��نجی؛ (اصل
جامعیت) جامع و همهجانبه بودن فرآیند نیازسنجی؛ (اصل
مش��ارکت) 7مش��ارکت فعال تمام گروههای ذینفع در
فرآیند نیازسنجی؛ (اصل عینیت) سلیقهای و ذهنی نبودن
دادههای به دست آمده؛ (اصل افزایشی بودن) نیازهایی
که در یک س��طح معین ،مشخص میگردند نه تنها در
همان سطح بلکه در مورد سطوح پایینتر 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 جمعآوری اطالعات متعددند
اما ارزش یکسان ندارند؛ (اصل واقعگرایی) فراهم شدن

اطالعات دقیق ،عملی و سودمند برای برنامهریزی؛ (اصل
پویایی) کاربرد عملی و موثر در کلیه مراحل برنامهریزی؛
و اص��ل تعهد در نیازس��نجی :موفقیت نیازس��نجی در
برنامهریزی بس��تگی تام به وج��ود تعهد و ایمان عمیق
8
نسبت به اهمیت و ضرورت آن دارد.
کالم آخر
زمان حاضر ،هنگامهای است که جهاد فرهنگی الزمه
مقابله با جنگ نرم است .برای موفقیت در این جهاد،
یک��ی از اصلیترین فعالیتها ،پژوهش و برنامهریزی
میباش��د و همانطور که ذکر ش��د یک��ی از مراحل
برنامهریزی نیز ،فعالیت نیازسنجی است که الزم است
این عرصه را نیز به دقت مورد توجه قرار دهیم.
زمانی امام علی 7در سالهای آخر عمر مبارکشان،
در شهر کوفه بر روی سنگی ایستاد و فرمود:
ِين َرك ُِبوا َّ
يق َو َمضَ ْوا َعلَى الْ َح ِّق
الط ِر َ
 ...أَ ْي َن إِخْ َوان َِي الَّذ َ
َ
ان؟ َو أ ْي َن ُذو الشَّ َها َدتَ ْي ِن؟
؟ أَ ْي َن َع َّما ٌر؟ َو أَ ْي َن ابْ ُن الت َِّّي َه ِ
سپس با صدایی بلند فرمود :الْ ِج َهاد ! الْ ِج َهاد ! بندگان
خدا! من امروز لشکر آماده میکنم .کسی که میخواهد
9
به سوی خدا رود همراه ما خارج شود.
هنوز نیز صدای علی 7به گوش میرس��د ...اگر
مرد میدان هستی بسم اهلل...
«ففرغ الولئک ثقتک من اهل الخشیة و
 .1قال امیرالمومنینّ :7
التواضع فلیرفع الیک امورهم؛ امام علی 7به مالکاشتر فرمودند:
برای این گروه ـ محرومان و مستضعفان ـ از افراد مورد اطمینان خود
که خداترس و فروتنند فردی را انتخاب کن تا پیرامونشان تحقیق و
مسائل آنان را به تو گزارش دهند (.نهجالبالغه ،نامه)53
 .2رک :بابائی ،محمود ،نیازسنجی اطالعات ،تهران ،انتشارات
پژوهشگاه اطالعات و مدارک علمی ایران.1386 ،
 .3همان.
 .4رک :فتحی و اجارگاه ،کورش ،نیازسنجی در برنامهریزی آموزشی
و درسی ،تهران ،نشر آییژ.1384 ،
 .5همان.
« .6قال علی :7قليل يدوم خير من كثير ينقطع؛ امام على7
فرمودند( :کار) اندکی كه ادامه دارد ،بهتر از (کار) كثيري است كه
دوام نداشته باشد»( .آمدی ،عبدالواحد ،غررالحكم ،ص)481
ِب فِي ُمشَ َار َكت ُِكم؛ امام على 7می
« .7قال علیَ :7و َق ْد َرغ َ
فرماید :و به درستی که (خداوند) در مشارکت کردن شما رغبت
دارد»( .کلینی ،ابوجعفر ،اصول کافی ،ج ،5ص)373
 .8رک :فتحی و اجارگاه ،کورش ،نیازسنجی در برنامهریزی آموزشی
و درسی ،تهران ،نشر آییژ.1384 ،
 .9سیدرضی ،نهجالبالغه ،خطبه.182
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نوید خاکبازان

 17تیر 25 ،رجب:
شهادت امام شکیبایی حضرت موسی بن جعفر7
1
هر کس میخواهد قویترین مردم باشد ،بر خدا تکیه کند.
آیا میدانید که این راهنمایی امام کاظم 7میتواند ما را در
تمام کارها موفق کند؟ چون وقتی ما دست به کاری میزنیم،
اگر به خدای بزرگ ـ که تمام قدرتها از طرف اوست ـ توجه و
بر او توکل و تکیه کنیم ،اراده قویتری پیدا میکنیم و با کمکی
که از طرف خدا میگیریم ،میتوانیم آن کار را بهتر و شایستهتر
انجام دهیم.
 19تیر 27 ،رجب :مبعث پیامبر اعظم6
لبخند بر لبها نشست دست گرم نوازش بر سر یتیمان کشیده
شد .شمشیرهای خشونت زنگار گرفت و سفره محبت آغوش
گشود .نوع دوستی بنیاد یافت و کینهتوزی جان باخت .از چشمه
چشمها مهر جوشید و در دریای سینهها عشق خروشید .زندگی
زیبا و بودن تماشایی شد.
اصل (گرامیترین و
حضرت پیامبر 6با تعلیم و آموزش ِ
پرهیزگارترین شماست) 2،از میان
عزیزترین شما در نزد خداوند
ِ
مردم آن روز ،انسانهایی آزاده و پاک و بزرگ و قهرمان تربیت
کرد و قومی پراکنده و کینهتوز و بیایمان را به مردان و زنانی
فداکار و مؤمنانی بااخالص و مجاهد بدل ساخت.
 20تیر ،شب  29رجب:
حرکت امام حسین 7از مدینه به مکه
هر کس این پنج چیز را نداش��ته باشد ،از زندگی خود چندان
3
بهرهای نمیبرد :عقل ،دین ،ادب ،شرم و خوشخلقی.
شايسته نيست که انسان مؤمنی گنهکاری را ببيند و او رانهی
4
از منکر ننمايد.
به امام حسين 7عرض شد بيم تو از پروردگارت چرا فراوان
است؟ فرمود:
خوف خدا داشته،
در روز قيامت جز آن كس كه در دنيا ِ
5
كسی ايمن نيست.
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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 ندهند"6
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.
 24تیر 3 ،شعبان :والدت حضرت سیدالشهداء
ف كند و او را
ی و اندوه مؤمنی را برطر 
ی ك ه گرفتار 
كس�� 
ت را از او
ی و ان��دوه دنيا و آخر 
آس��وده كند ،خداوند گرفتار 
7
رف ع میكند.
از امام حسین 7پرسیدند :ادب چیست؟ فرمود:
این اس��ت که از خانه خود بیرون آیی و با هیچ کس برخورد
8
نکنی مگر آنکه او را برتر از خود ببینی.
 25تیر 4 ،شعبان :والدت حضرت عباس7
در روزه��اى كودك��ى عباس ،پدر گرانق��درش چون آيينه
معرفت ،ايمان ،دانايى و كمال در مقابل او قرار داشت و گفتار
الهى و رفتار آس��مانىاش بر وى تاثير مىنهاد .او از دانش و
بينش على 7بهره مىبرد .حضرت درباره تكامل و پويايى
فرزندش فرمود:
ان ولدى العباس زق العلم زقا؛
همانا فرزندم عباس در كودكى علم آموخت و به س��ان نوزاد
كبوت��ر ،كه از م��ادرش آب و غذا مىگي��رد ،از من معارف فرا
9
گرفت.
در آغازين روزهايى كه الفاظ بر زبان وى جارى شد ،امام7
به فرزندش فرمود:
بگو يك .عباس گفت :يك حضرت ادامه داد :بگو دو عباس
خ��وددارى كرد و گفت :ش��رم مىكنم با زبانى ك��ه خدا را به
يگانگى خواندهام ،دو بگويم.

عیب
ی
ن
د
ارد
شوی
م ،نباید خ خاکی
مبانیم .اکی

 26تیر 5 ،شعبان :والدت امام ساجدین
یاد نعمتهای خدا که میافتاد ،س��جده میکرد .بعد از نماز،
سجده میکرد .دو نفر را که آشتی میداد ،سجده میکرد .جای
مهر روی پیشانیاش مانده بود.
به خاطر همین به او میگفتند :سجاد غذا میخورد ،جدای از
مادرش .گفتند :تو که اینقدر به مادرت احترام میگذاری و به
او محبت میکنی ،ما ندیدیم با او سر یک سفره بنشینی .گفت:
میترسم دست به لقمهای بزنم که مادرم میخواهد بردارد.
با صدای بلند قرآن میخواند .صدایش را که توی کوچه میشنیدند،
پشت در میایستادند ،گوش میدادند .قرآن خواندنش که تمام میشد،
در کوچه دیگر جایی برای راه رفتن نبود.

ش��ب نيمه شعبان در خواب ديدم جبرئيل بر من نازل شد
و فرمود :اى محمد 6در چنين شبى خوابيدهاى؟ گفتم:
اين ش��ب چه شبى است؟ فرمود :ش��ب نيمه شعبان است
برخيز ،مرا بلند كرد و به بقيع برد ،و س��پس فرمود :سرت را
بلند كن زيرا در اين شبها درهاى رحمت خدا در آسمان بر
روى بندگان باز است ،همچنين درب رضوان ،آمرزش ،فضل،
توبه ،نعمت ،جود و سخاوت ،احسان باز است ،خداوند به عدد
پش��مها و موهاى چرندگان در اين ش��ب گنهكاران را آزاد
مىكند ،پايان عمرها در اين شب ،تعيين مىگردد ،رزقهاى
يكسال در اين شب تقسيم مىشود و حوادث يكسال در اين
14
شب معين مىگردد.

 1مرداد 11 ،شعبان:
والدت حضرت علی اکبر 7و روز جوان
پیامبر اکرم:6
هی��چ چیز محبوبتر در نزد خداوند متعال از جوان توبهکننده
نیس��ت و هیچ چیز مبغوضتر در نزد خداوند متعال از پیری که
10
مشغول گناه است نمیباشد.
حضرت محمد:6
خداوند را فرش��ته اي اس��ت که هر شب فرود آمده و ندا در
ميدهد ،اي بيس��ت سالهها! کوش��ش کنيد و تالش بسيار
11
بورزيد.
حضرت علی:7
دو نعمت است که ارزش آنها را نمیدانند مگر کسی که آنها را
12
از دست داده باشد :جوانی و تندرستی.
حضرت علی:7
ياران مهدى 4جوانند و پيران در ميانشان نيستند مگر همانند سرمه
13
چشم و يا نمك در رهتوشه ،و كمترين چيز در توشه نمك است.

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،مرداد،82شماره ی )41

 5مرداد ،نيمه شعبان:
والدت قطب عالم امکان حضرت بقیةاهلل العظم4
رسول اكرم 6فرمود:

 .1بحاراألنوار ،ج  ،68ص.143
( .2إِ َّن أَ ْك َر َم ُك ْم ِع ْن َد هَّ
اللِ أَتْقا ُكم( (.سورة حجرات ،آیة )13
 .3بحاراألنوار ،ج  ،78ص .120
 .4همان.
 .5همان ،ص.128
( .6احزاب)59 ،
 .7همان ،ص.122
 .8همان ،ص.120
مقرم ،مقتل الحسین ،بیروت ،دارالکتاب ،ص169؛ سیماى امام حسین،7
ّ .9
ص.182
 .10محمدی ری شهری ،ميزان الحكمه ،ج  ،5ص.8
 .11محدث نورى ،حسین ،مستدرک الوسائل ،ج  ،2ص.353
 .12غررالحكم ،ح.5764
 .13بحاراألنوار ،ج ،52ص.334
 .14ابن طاووس ،على بن موسى ،اقبالاالعمال ،ص.212
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بهرتین دوست خداست ،او آنقدر
خوب اس��ت که اگر یک گل به او
تقدیم کنیم دسته گلی تقدیمامن
میکن��د و خوبت��ر از آن اس��ت
که اگر دس��ت گلی به آب دهیم،
دست گلهایش را پس بگیرد.

مهارتهای 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 «زندگیس��تیز» 2و
گروهی به اشتباه« ،زندگیپرست» 3میدانند
و ممکن است آنانی که از تفکر زندگیستیزی
جدا مىشوند ،به دامان زندگىپرستی در افتند.
دین ،نه زندگیستیز است و نه زندگىپرست؛
بلکه دین ،زندگی را بس��تر تکامل و مقدمه
آخ��رت مىداند 4.از ای��ن رو ،زندگی موفق از
آن کسی است که هنر زندگی کردن را داشته
باشد .کسانی مى 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 انسانها در
زندگی مش��کل دارند اما انسان موفق کسی
است که با زندگىاش مشکل نداشته باشد و
این مهارت خاص خود را مىطلبد.
دی��ن ،آموزهه��ای فراوان��ی در ح��وزه
مهارتهای زندگی دارد که در ذیل به یکی از
این مهارتها میپردازیم:
عوامل رضایت از زندگی
احساس کامیابى عامل اساسى در شادکامى
و رضایتمندى اس��ت .شادکامى و خرسندى
هنگامى پدید مى آید که انس��ان تصور کند
هر آنچه را مىخواسته به دست آورده و هر
آنچه را باید داش��ته باشد ،دارد (کامیابى) .در
طرف مقابل ،احساس ناکامى عامل اساسى در
ناخرسندى و نارضایتى است .منشأ احساس
ناکامى امور متعددى مىتواند باشد که در این
بحث به چند مورد آن اشاره مىکنیم:
الف) محرومیت مالى:
گاهى انسان به خاطر ندارى و محرومیت،
دچار احساس ناکامى مىگردد .وقتى انسان
احساس کند که چیزى ندارد تا با آن زندگى
کند ،به احس��اس ناکامى دچار مىشود .این
قسم( ،ناکامى مالى ـ دارایى) نامیده مىشود.
ب) بىمعنایى زندگى:
گاهى ناکامى به این دلیل است که زندگى
معنایى ندارد .کسانى که معنایى براى زندگى

نمىیابن��د و نمىدانند که چ��را باید زندگى
کنند ،دچار احساس ناکامى مىشوند؛ هر چند
ثروتمند و دارا باش��ند .این قسم را «ناکامى
5
معنایى»مىنامند.
ج) برآورده نشدن انتظارات:
در پ��ارهاى موارد ،احس��اس ناکام��ى به دلیل
برآورده نشدن انتظارات است .اگر انسان از زندگى
دنیا انتظاراتى داشته باشد و این انتظارات برآورده
نشوند ،دچار احساس ناکامى مىگردد .این قسم،
«ناکام��ى انتظ��ارات» نامیده مىش��ود .چگونه
مىتوان به احساس کامیابى دست یافت؟
د) داشتههاى زندگى:
واقعیت این است که زندگى انسان (به ویژه
انسان مؤمن) تهى و خالى نیست .نعمتهاى
فراوان��ى در زندگى انس��ان وج��ود دارد که
مىتواند احساس خوشبختى را به انسان دهد،
6
ولى چون ناش��ناختهاند تأثیر خود را ندارند.
«وجود نعمت» تأثی��ر چندانى در رضامندى
ن��دارد« ،درک نعمت موجود» عامل رضایت
از زندگى است .اما سؤال این است که چگونه
مى توان نعمتها و داشتهها را شناخت؟
یکى از راههاى شناخت داشتههاى زندگى،
اس��تفاده از روش «مقایسه» است ،که خواه
ناخواه پیش میآید .انسان مایل است زندگى
خود را ارزیابى کند و مقایسه ،ابزار این ارزیابى
است .در این مقایسه است که انسان موقعیت
زندگى خود و کامیابى یا عدم آن را شناسایى
مىکند .رهآورد این مقایس��ه ،یا ش��ادمانى و
رضایت از زندگى همراه با امید و پویایى است
و یا ناخرسندى و نارضایتى از زندگى همراه با
ناامیدى و ناتوانى .امام باقر 7میفرماید:
هر کس به آنچه در دست دیگران است،
چش��م بدوزد ،اندوه او طوالنى گردد و خشم
7
او آرام نگیرد.
انواع مقایسه
الف)مقایسهکاهنده:
مقایسه کاهنده مقایسهاى است که سطح
رضایتمن��دى را کاه��ش مىده��د و این به
وس��یله مقایس��ه صعودى حاصل مىشود.
سؤال این است که مقایسه صعودى چه تأثیر

روانى دارد که به نارضایتى منجر مىش��ود؟
کوچکشمارى داشتههاى خود مقایسه وضع
خود با وضع کس��انى که در موقعیت برترى
قرار دارند ،س��بب مىشود که انسان آنچه را
دارد ،کوچک و ناچیز بشمارد .به همین جهت
امام صادق 7مى فرماید:
َ
��م أَ ْن تَ ُمدُّوا أَ ْط َرا َف ُك ْم إِلَى َما فِي أ ْيدِي
إِيَّا ُك ْ
أَبْ َنا ِء ال ُّدن َْيا َف َم ْن َم َّد َط ْر َف ُه إِلَى َذل َِك َط َ
ال َح َزنُ ُه
��ف غ َْي ُظ ُه َو ْاس َت ْصغ ََر ن ِ ْع َم َة هَّ
َو لَ ْم ُيشْ َ
اللِ ِع ْن َد ُه
َف َيق ُِّل شُ ْك ُر ُه للِ هَّ ِ؛
بپرهیزی��د از ای��ن که به آنچه در دس��ت
فرزندان دنیا است ،چشم بدوزید ،که هر کس
به آن چش��م بدوزد ،حزن او طوالنى گردد و
خش��م او آرام نمىگیرد و نعمت الهى را که
نزد او اس��ت ،کوچک مىش��مرد و در نتیجه
8
سپاسگزارى او کاهش مىیابد.
نمونه قرآنى :نمونه این مقایسه را در جریان
قارون مىتوان دی��د .قارون از ثروت فراوانى
برخوردار بود که فقط کلید گنجهاى او را چند
انسان نیرومند حمل مىکردند.
مشاهده زندگى اشرافى و
خیرهکننده او دیگران
را ب��ه مقایس��ه وا
مىداشت و آرزوى
زندگ��ى قارونى را
در آن��ان به جوش
مىآورد .قرآن کریم
در بی��ان ای��ن ماجرا
مىفرماید:
َ
َ
َفخَ َر َج َعلى ق ْومِ�� ِه فِى ِزی َنتِ ِه
َق َ
ون الْ َح َیو َة ال ُّدن َْیا َیلَ ْی َت لَ َنا ِم ْث َل
ال الَّذ َ
ِین ُی ِری ُد َ
ُ
ُ
ّ
َ
َ
ون إِن َّ ُه و لذو َح ٍظ َعظِ یم؛
َمآ أوت َِى ق ُر ُ
روزى قارون با تمام زینت خود در برابر قومش
ظاهر شد ،آنها که خواهان زندگى دنیا بودند گفتند:
اى کاش همانند آنچه به قارون داده شده ما نیز
9
داشتیم به راستى که او بهره عظیمى دارد.
ام��ا گ��روه دیگ��رى بودند ک��ه واکنش
متفاوتى از خود نشان دادند .قرآن کریم در
ادامه مىفرماید:
هَّ
ْ
ْ
ْ
َ
کم ثَ َو ُاب اللِ خ َْی ٌر
َو َق َال الَّذ َ
ِی��ن ُأوتُوا ال ِعل َم َو ْیل ْ
ون؛
لِّ َم ْن َءا َم َن َو َعم َِل َصل ًِحا َولاَ ُیلَ َّقل َهآ إِلاَّ َّ
الصبِ ُر َ
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و آنان که داراى دانش بودند گفتند :واى بر
شما ثواب الهى براى کسى که ایمان آورد و
عمل صالح انجام دهد بهتر است و جز صابران
کسى به آن نمى رسد( .تا اینکه زمین دهان
گش��ود و قارون را با تمام دارائیاش بلعید و
10
خواهان زندگی دنیا به اشتباه خود رسیدند.
ب) مقایسه افزاینده:
مقایسه افزاینده مقایسهاى است که موجب
افزایش سطح رضایتمندى مى شود و این به
وسیله مقایسه نزولى حاصل مىشود .سؤال
مهم این اس��ت که کارکرد روانى
مقایسه نزولى چیست و چگونه
منج��ر به افزایش س��طح
رضایتمن��دى از زندگ��ى
مىگردد؟ مقایسه نزولى
نقاط مثبت و امیدوارکننده
زندگى را که زیر سایه سیاه
مقایس��ه صعودى از دیدهها
پنهان شده است ،هویدا مىکند.
مقایسه نزولى از قبیل آموزههای تلقینى
و توهمى نیست ،مقایسه نزولى این است که
نقاط مثبت و امیدوارکننده زندگى را آش��کار
س��اخته و در برابر دید فرد قرار مىدهد .امام
صادق 7در اینباره مىفرماید:
َو ان ُْظ ْر إِلَي َم ْن ُه َو ُدون ََك َو لاَ َت ْن ُظرإلي من
هو فوقك؛
در امور مادي خ��ود را با پايينتر ازخويش
11
مقايسه نما نه باالتر.
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پیآمدهاى مقایسه نزولى
 .1سپاسگزارى:
سپاسگزارى متوقف بر نعمتشناسى است
و مقایس��ه نزول��ى چون نعمتها را آش��کار
مىسازد ،موجب سپاس��گزارى مىگردد .به

همین جهت امام على 7مىفرماید:
و اکث��ر أن تنظر إلى من فضلت علیه فان
ذلک من أبواب الشکر؛
و زیاد به کسانى که بر آنها برترى داده شدهاى
12
نگاه کن که این از دروازههاى شکر است.
امام علی 7میفرماید:
آرزو مثل س��راب است؛ کسى را که به آن
نگاه کند ،مىفریبد و کسى را که به آن امید
13
بندد ،ناامید مىسازد.
 .2افزونى نعمت:
راه افزایش نعمت چیس��ت؟ کتاب «قانون
زندگى» راه افزایش نعمت را سپاسگزارى از
نعمتهاى موجود مىداند .خداوند متعال در
قرآن کریم مىفرماید:
َ
ُ
َو إِ ْذ ت ََأ َّذ َن َرب ُّ ُك ْم لَئِن شَ َك ْرت ُْم أل ِزی َدنَّك ْم َولَئِن
َكف َْرت ُْم إِ َّن َع َذابِی لَشَ دِی ٌد؛
اگر سپاسگزار باشید حتم ًا بر شما مىافزاییم
و اگر ناسپاسى کنید ،حقیقت ًا عذاب من شدید
است .بنابراین براى افزایش بهرهمندى باید از
14
مقایسه نزولى استفاده کرد.
 .3افزایش آستانه بردبارى:
در طرف مقابل مقایس��ه نزول��ى مىتواند
تحمل و بردبارى انسان را افزایش دهد .رسول
خدا 6درباره این حقیقت مىفرماید:
م��ن نظ��ر ...فی دنی��اه إلى من ه��و دونه
الل به علیه ،کتبه هَّ
فحمدالل على ما فضل هَّ
هَّ
الل
شاکراً صابراً؛
کسى که ...در دنیاى خود به پایین تر از خود
نگاه کند و خدا را به خاطر برترىهایى که به
او داده ستایش کند ،خداوند او را سپاسگزار و
15
بردبار مىنویسد.
 .4قناعت کردن:
قناعت احساس ناخرسندى و نارضایتى را
از می��ان مىبرد ،نه تالش و فعالیت را .براى
توسعه معقول و مشروع در زندگى ،احساس
«نیاز به بیشتر» الزم است ولى این منافاتى
با قناعت ندارد .انسان مىتواند قناعت داشته
باشد تا احس��اس نارضایتى نکند و مىتواند
احس��اس نیاز کند تا به تالش معقول دست
زند 16.مهم این اس��ت که بدانیم تالش براى
توس��عه زندگى الزام ًا نباید همراه با احساس
ناخرسندى و نارضایتى باشد.

ه خدا
ن باشد ک ز یاد
دما ما را ا
ا
ی یچ وقت است
ه نربده

زر َع ُة اآلخ َِرةِ»( .محمدی
 .1پیامبر اعظم« :6الدُّنيا َم َ
ریشهری ،محمد ،حكم النبي األعظم ،ص ،304ج)3
ت و باید ب ه
ن دنیا گرفتار اس 
ن در زندا 
ن نظر ،انسا 
س ای 
 .2براسا 
ن بگریزد .قرآن نیز به وجود چنین نگرشی
ن از آ 
هر نحو ممك 
اشاره نمودهاستَ « .و ِم ْن ُك ْم َم ْن ُيري ُد الآْ خ َِرة؛ برخى از شما
آخرت را مىخواهد»( .سوره آلعمران ،آیه)152
وت َو ن َْحيا َو ما ن َْح ُن ب َِم ْب ُعوثين؛
« .3إِ ْن ه َِي إِ َّال َحيا ُت َنا ال ُّدنْيا نَ ُم ُ
غير از اين زندگي دنيا چيزي در كار نيست ،پيوسته گروهي از
ما ميميرند و نسل ديگري جاي آنها را ميگيريد و ما هرگز
برانگيخته نخواهيم شد»( .سوره مؤمنون ،آیه)37
یس م ّنا َمن ت ََر َک ُدنیاه
 .4از اینرو امام باقر 7میفرماید« :لَ َ
لآِ خِرته و آخِرته ل ِ ُدنیاه؛ کسی که دنیایش را برای آخرتش یا
آخرتش را برای دنیایش ترک کند ،از ما نیست»( .حر عاملی،
محمدبن حسن ،وسایل الشیعه ،ج ،12ص)49
 .5ارزشهاى انسانى در این تفکر نابود مىشوند و زمانى
که ارزشهاى انسانى نابود شود ،فرهنگ نیز فقیر خواهد
شد و فرهنگ که فقیر شود ،زندگى انسان ،تهى خواهد شد
و اینجاست که پوچگرایى یا نهیلیسم بر زندگى انسان غالب
مىشود که مبناى مدرنیسم ،پسامدرنیسم و سرمایهدارى
است .این تفکر دامان زندگي بشر امروز را گفته است.
 .6در کنار نعمتهایى همچون :میوهها ،سبزیجات ،نوشیدنىها،
حیوانات دامى ،لبنیات ،فرآوردههاى دریایى ،پوشیدنىها،
جواهرات و مال و ثروت ،بدن سالم و جوانى ،زیبایى و تناسب
اندام ،بینایى چشم و شنوایى گوش و صدها نمونه دیگر،
مىتوان به نعمتهایى از قبیل :عقل ،عاطفه ،فطرت توحید،
حس معنوى ،خداشناسى و مسلمانى ،محبت به اهلبیت،
ّ
توفیق انجام کارهاى نیک ،برخوردارى از والدین ،امنیت و
آسایش ،هدایت به حق ،زیارتگاههاى اولیاى دین ،والیت و
امامت ،فرهنگ و علوم ائمه ،منابع قرآنى و حدیثى ،پشتوانه
فرهنگى و غناى مکتبى ،مواعظ و پندهاى گذشتگان ،عبادت
و بندگى در آستان پروردگار و ...اشاره کرد .پیامبر خدا 6در
توجه دادن به این نعمتهاى معنوى فرموده است« :من لم یر
هّلل ع ّز ّ
ملبس فقد قصر
مطعم او مشربٍ او ٍ
وجل علیه نعم ًة ا ّال فى ٍ
عمله و دنا عذابه؛ کسى که از نعمتهاى خدا درباره خودش جز
خوردنى و نوشیدنى و پوشیدنى را نبیند و نشناسد ،عملش کوتاه
و عذابش نزدیک است»( .کلینی ،ابوجعفر ،اصول کافی ،ج)2
َّاس َكث َُر
 .7قال الباقرَ « :7م ْن أَت َْب َع بَ َص َر ُه َما فِي أَ ْيدِي الن ِ
َه ُّم ُه َو لَ ْم َيشْ ِف غ َْي َظه»( .کلینی ،ابوجعفر ،اصول کافی ،ج،2
ص)315
 .8محدث نورى ،حسین ،مستدركالوسائل ،ج ،8ص.337
 .9سوره نساء ،آیه .32
 .10سوره قصص ،آیه .80
 .11مفيد ،محمد بن نعمان بغدادی ،األمالي ،ص.194
 .12آمدی ،عبدالواحد ،غررالحكم ،ص.279
 .13همان ،ص.136
 .14سوره ابراهیم ،آیه .7
 .15کراجکی ،ابوالفتح ،معدنالجواهر ،ص.26
 .16حضرت على 7مىفرمايد« :اَلْقَنا َع ُة أ ْه َنا ُء َع ْيشَ ةٍ؛
قناعت ،گواراترين زندگانى است»( .آمدی ،عبدالواحد،
غررالحکم ،ج ،1ص ،32ح)976

نماز اول وقت

س��ر تا پایش خاکی بود .چشمهایش 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 .آستینهایش 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.
1
شاید اینجوریمیتونستم نگهش دارم.

عباس همیش��ه در فکر مردم بیبضاعت بود .در فصل تابس��تان به س��راغ
کشاورزان و باغبانان پیری که ناتوان بودند و وضع مالی خوبی نداشتندمیرفت
و آنان را در برداشت محصولشان یاریمیکرد .زمستانها وقتی برفمیبارید
پارویی برمیداش��ت و پش��ت بامهای درماندگان و کسانی را که به هر دلیل
توانایی انجام کار نداشتند ،پارومیکرد .
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 اینکه شناخته نشود  ،پارچهای نازک بر سر
کشیده بود .من او را شناختم و با این گمان که خدای
ناکرده برای بستگانش حادثهای رخ داده است،
پیش رفتم .سالم کردم و با شگفتی پرسیدم:
ـ چ��ه اتفاق��ی افت��اده عباس؟ ب��ه کجا
میروی؟
او که با دیدن من غافلگیر ش��ده
بود ،اندکی ایستاد و گفت:
ـ پیرمرد را برای اس��تحمام به گرمابه
میبرم .او کسی را ندارد و مدتی است که
به حمام نرفته.
با دیدن این صحنه  ،تکانی خوردم و در
1
دل ،روح بلند او را تحسین کردم.

 .1پرواز تا بینهایت ،ص .186
 .2یادگاران  ،کتاب شهید همت ،به نقل از همسر شهید همت.
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مرضیه قنبری
هدف بنیادی حرکته��اي جهادي ،احیا
و ش��کوفایی فرهنگی روس��تا با محوريت
تاثیرگذاری معنوی است و به توصیه پیامبر
اعظم 6علوم 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 سيری مشخص
ارائه گردد ،تا باعنایت حضرت بقیةاهلل4
جهادگران با زبان عاميانه در قالب داس��تان،
ش��عر ،مثال ،بازي ،مس��ابقه و در قالبهاي
متن��وع مباحث را ارائه کنند و در س��ه گروه
س��ني کودک ،جوان و نوجوان ،بزرگسال با
توجه به مقتضيات هر سن ،مطالب به شيوه
خاص مطرح شود.
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کالس زنگ تفکر
روز اول :ب��ا توجه ب��ه اينکه قبل از آغاز
کالسها نياز اس��ت که ارتب��اط صميمانه و
همدل��ي بين اهالي محت��رم و جهادگران به
وجود آي��د ،روز اول براي معارفه و آش��نايي
است .به اين صورت که جهادگران به مناطق
اعزام شوند و با رفتن به حضور تکتک اهالي،
رابط��هاي نزديک و صميمانه ب��ا آنها برقرار
نمايند و در ضمن اين رابطه ،معارفه و آشنايي

صورت گيرد .سپس برنامههاي پيشرو براي
آنها بيان ش��ود و از آنه��ا دعوت به عمل آيد.
همچنين اوقات بيکاري (فراغت) اهالي از آنها
پرسيده شود تا ساعت کالسها طوري تنظيم

هدف
بنیادی حرکتهاي
جهادي ،احیا و
شکوفایی فرهنگی روستا
با محوريت تاثیرگذاری
معنوی است
ش��ود که امکان حضور اکثريت
اهالي فراهم شود.
روز اول کالس میتوان��د
فرصت مناس��بی ب��رای ایجاد
سؤاالتی در ذهن مخاطب باشد
که از کج��ا آمدهایم؟ برای چه
آمدهایم؟ به کجا خواهیم رفت؟
[]13و 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 خدايابي
مطرح ش��ود؛ يعني اثبات وجود خدا با برهان
نظم و بره��ان عليت به صورت حکايتهاي
جالب و به زبان ساده (استفاده از توحيد مفضل،
مثالهايي از طبيعت اطرافشان) .بحث يگانگي
خداوند و ضرورت يگانگي ،الزم به ذکر است
با توجه به رشد عقالنیت از پایان کودکی آغاز
میشود شایسته اس��ت مربیان ،برای مباحث
اعتق��ادی ک��ودکان از عوام��ل تقویتکننده
محبت اس��تفاده کنند برای مثال داستانهای

جذاب از لطف و رحمت خداوند و اولیا نسبت
به مردم بیان گردد.
روز سوم :آشنايي با نعمتهايي که خدا به
روستائيان عطا کرده است تا اهالي نسبت به
نعمتهاي پيرامونشان که از آن غفلت دارند،
توجه یابند ،این مباحث به ضرورت پرستش
و شکرگذاري خداوند و اينکه نماز نمودي از
اين پرستش مرتبط گردد.
روز چهارم :بيان هدف خلقت انس��انها
(اينک��ه جهت هدايت و رس��يدن به کمال،
انبياي الهي فرستاده شدند) ،در نتيجه بحث
نبوت انبي��اي الهي تفاوت انبيا با افراد عادي
(عل��م ،عصمت ،اعجاز )...بي��ان ويژگيهاي
انبيا ،بيان داستانهايي از انبيا به هدف نشان
دادن زحماتت��ان در احي��اي اس�لام (مثل
داستان نوح ،يونس ،موسي ،ايوب.)...
روزپنجم:بحثاجماليزندگيپيامبر6
از کودک��ي ،نبوت پيامب��ر اکرم ،6وحي و
برخي معجزات حضرت ،معجزه بودن قرآن و
عظمت آن ،بيان س��ختيهاي حضرت در راه
احيايي اسالم ،اهميت و آثار صلوات بر رسول
اکرم 6و خاندان پاکش.
روز ششم :خاتميت نبوت و ضرورت وجود
امامت بعد از ختم نبوت ،امامت امام علي7
با اس��تناد به حديث غدي��ر و منزلت (با بيان
خيلي ساده) ،با توجه به اينکه نفوذ اهلسنت
در مناط��ق محروم جهت ترويج عقايدش��ان
بس��يار اس��ت ،بحث امامت امام علي 7به
صورت تخصصي و با تأکيد بيشتر بيان شود،
بحث س��قيفه و غصب حق خالفت حضرت
عل��ي 7نحوه خالفت خلفاي س��هگانه به
صورت کام ً
ال اجمالي بيان شود.
روز هفت�م :معرف��ي حض��رت زهرا 3و
امام��ان دوازدگانه ،مبح��ث حديث ثقلين و
سفينه نوح ،محبت امامان و کرامات ايشان
(با بيان داس��تانهاي کوتاه در اين زمينه)،
بحث توس��ل و معرفيهاي توسل و زيارت
عاشورا (با بيان عاشورا).

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.

کالس آداب و اخالق
روز اول :روز معارف��ه و آش��نايي و بحث
احت��رام ب��ه بزرگتره��ا خصوص�� ًا والدين
(مخاطب خودش را در جاي��گاه والدين قرار
دهد و توقعات و انتظارات خود از فرزند را بيان
نمايد) ،آثار بياحترامي به والدين ،اثرات عاق
والدين ،اهميت قرآن در احترام به والدين (وال
تفل لهما اُ ٌف )...اطاعت از اوامرش��ان و سالم
کردن به بزرگترها و بيان پاداش سالم نمودن،
یکی از علتهای شروع با این مبحث ،جلب
همراهی والدین با ش��رکت فرزندانش��ان در
کالسهاست.
روز دوم :بحث صبر زيرا در برخی منطق
محروم ديده ميش��ود که زبان به ش��کايت
ميگشايند و در اثر سختيها و ناماليمات در
آنها روحیه دل مردگی و افسردگی ايجاد شده
است( ،استفاده از داستان حضرت ايوب،7
صبر حضرت زينب 3در مصائب کربال) ،بيان
پاداش صابرين با توجه به آيات قرآن کريم.
روز سوم :بحث بیارزشی 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

کالس کارگاه احکام
روز اول :روز معارف��ه و آش��نايي ،بح��ث
تکليف و نشانههاي بلوغ ،بيان فلسفه عبادات
و احکام (به طور اجمالي) ،و وظيفه مکلف در
انجام واجبات و ترک محرمات ،بحث حجاب،
نشریه اردوی جهادی
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روز هش�تم :بحث علت و فلسفه غيبت
حض��رت ،4ان��واع غيبت با بي��ان مثال.
(مبحث انتظار فرج با احاديث در اين زمينه)
روز نه�م :آموزش فرهنگ انتظار با بيان
وظايف منتظران ،معرفي دعاي سالمتي امام
زمان ،4بيان تعجيل حضرت در ظهور و
بيان نشانههای عصر ظهور.
روز دهم :بح��ث امکان عمر طوالنی امام
عصر 4با داستانهايي از (عزير نبي ،اصحاب
کهف ،حض��رت ابراهيم) ،آياتي ناظر به خلقت
نخس��تين و ...و بحث ضرورتها) که مبحث
عدل خدا در اين قسمت مطرح ميشود.
روز يازدهم :ياد مرگ جهت تنبه افراد با
ايجاد انگيزه براي کارهاي نيک ،بيان مرگ و
چيستي آن ،علت ترس از مرگ ،بحث اجل
معلق و اهميت صدقه دادن در رفع بال ،بحث
قبر و بيان اجمالي حوادث شب اول قبر.
بحث عالم برزخ و نيازمندي اموات به خيرات
زندگان ،اهميت رفتن بر سر مزارها ،ثواب هديه
کردن خيرات و ادعيه و قرآن براي اموات ،بيان
آثار اعمال که در آن دنيا نيز اثراتش برجاست
(خواه اعمال نيک باشند يا اعمال بد).
مبحث قيامت ،رخدادهاي پيش از رستاخيز،
عرصه محشر ،حوادث قيامت ،نامه عمل
بررس��ي اجمالي بهش��ت و جهنم با بيان

نعمتهاي بهشتي و بيان عذابهاي جهنم،
ع��ذاب اخروي عدهاي که در روايات اش��اره
ش��ده ،اس��تفاده از آيات ق��رآن که علت يوم
المسرة ناميدنش...

مادی و حیوانی.
روز پنجم :آموزش بهداشت و بيان رواياتي
در اي��ن زمينه( .نظافت ب��دن ،نظافت منزل،
طهارت ،مسواک زدن ،شانه کردن و)...
روز شش�م :بيان اهمي��ت صله رحم و
فرهنگسازي ديد و بازديد ،عيادت از بيماران،
سر زدن به بزرگترها و والدين ،احوالپرسي از
همسايه ،رفع نياز همسايهها( .حديث در مورد
اهميت صله رحم و همسايهها)
روز هفت�م :بي��ان ارزش علمآموزي (با
احاديث) ،قرآن را به عنوان کاملترين کتاب
باز کنيم و بحث تفکر در آيات بيان شود ،ثواب
خواندن قرآن و ادعيه ،ياد دادن دعاهاي مهم
مثل دعاي توس��ل ،زيارت عاش��ورا( .حداقل
مضمون دعاها بيان شود)
روز هش�تم :بی��ان برخ��ی بیماریهای
اخالقی و راهکار درمان آن.
روز نه�م :ارزش ت�لاش و کار ب��ا بيان
داستانهايي از کار کردن ائمه :جهت تقويت
اهالي به ويژه مردان به کار و اش��تغال ،ثواب
کار کردن مرد که نوعي جهاد اس��ت ،تعيين
حيطه وظايف زنان و مردان در خانواده.
روز دهم :بحث غيبت ،آثار عملي غيبت
که باع��ث از بين رفت��ن روابط ،س��وءظن،
تفک��رات بد ...بيان آي��ات و روايات در زمينه
قبح اين عمل ،بحث حسن ظن مطرح نشود،
ذکر گفتن موقع بيکاري.
روز يازدهم :بحث ناسزاگويي و تبعات آن
در زندگي جايگزين کردن اين رذيله اخالقي
با محبت و همدلي (با بيان داس��تانهايي از
انبياء و ائمه.):
روز دوازدهم :بحث دروغ و اينکه کليد
همه گناهان اس��ت ،داستانهاي آموزنده در
مورد رعايت بر دروغ نگفتن که موجب پرهيز
از معاصي ديگر ميشود.
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.
بحث محرم و نامح��رم حتياالمکان در هر
روستايي برنامه جشن تکليف نیز برگزار شود.
روز دوم :بح��ث تقلي��د و ض��رورت آن
در اح��کام ،معرفي مراجع تقلي��د و برگزاری
طرح نامهای به مرجع تقلید س��عی ش��ود در
صورت امکان رساله مراجع تقلید ،خریداری
و توزی��ع گردد و روش اس��تفاده از آنها بيان
شود؛ و اصطالحاتي چون احوط ،فتوا ،احتياط
مستحب ،احتياط واجب بيان گردد.
روز سوم :آشنايي با احکام پنجگانه :بيان
مفهوم حرام با ذکر بعضي مصاديقش (دروغ،
غيبت ،شراب ،دزدي و )...واجب با ذکر بعضي
مصاديقش (نماز ،روزه ،خمس ،زکات ،احترام
به والدين و )...مستحبات مثل قرآن خواندن،
صلوات ،ادعيه ،رفتن به مس��جد و( ...مفهوم
مک��روه ،مباح؛ بيان داس��تانهايي در مذمت
محرمات و در تش��ويق به انجام مستحبات،
و ثمرات آن).
روز چه�ارم :طهارت و نجاس��ت ،انواع
آبه��ا و نحوه طه��ارت با ان��واع آبها( .در
ظرف ،لباس ،نجاست با بول)
نشریه اردوی جهادی
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روز پنجم :نحوه وضو ،به صورت عملي
کار کردن آن ،از تکتک خواس��تن که وضو
بگيرند ،بيان مبطالت وضو.
روز شش�م :نحوه غس��ل ،انواع غس��ل
(ترتيبي و ارتماس��ي) ،مواردي که بايد غسل
نمود( .مبطالت غسل)
روز هفت�م :تيمم ،تيمم بدل از غس��ل،
وضو ،موارد استفاده از تيمم ـ نکته قابل توجه
اينکه آموزش حمد و سوره را در مواقعي که
وقت اضافه آمد کار کنيم.
روز هشتم :اهميت نماز (ستون دين ،اولين
چيزي که در قبر سؤال ميشود )...علت نماز
خواندن ،معرفي نمازهاي يوميه و تعداد رکعات
هر نماز ،اوقات نماز ،آموزش حمد و سوره (به
صورت تفريحي در خالل مباحث) ،آثار ترک
نماز و جزاي او در آخرت ،اثرات زيانبار ترک
نماز در دنيا و آخرت (عامل فحش��ا و منکر)،
اثرات نماز خواندن در دنيا و آخرت.
روز نهم :آموزش حمد و سوره و ذکرهاي
نماز( .به صورت تکخواني ،همخواني ،تکرار
کردن ،استفاده از نوارهاي قرائت سوره حمد)
روز دهم :خواندن نماز به صورت عملي،
بيان 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 کالسها میتواند

کالسها را جذابتر نماید:
 .1استفاده از جدول
الف) مباحث مورد ني��از را قبل از برگزاري
حلقه صميمانه در جدولي تنظيم مينماييد.
ب) بين س��واالت جدول از معماهاي طنز،
استفاده کنيد.
ج) جدول را در برگه يا تخته ،ميکشيد.
د) مباحث علم��ي و مورد نياز را به صورت
راهنمايي ،براي کشف پاسخ معماهاي جدول،
مطرح کنيد.
 .2گنجاندن شعر و بازي
براي پيشگيري از خس��تگي مخاطب در
خالل مباحث از همخواني ،بازي ،دست زدن
به مناسبتهاي مختلف استفاده شود.
 .3استفاده از کارت
مفاهيم م��ورد نظر را روي مقوا بنويس��يد
و برخي حروفش را نش��ان دهي��د ،در غالب
راهنمايي مخاطب براي کش��ف کلمه روي
کارت ،نکات مهم بحث و داستانهاي آن را
ذکر کنيد.
 .4استفاده از روش داستانگويي
الف) داستان جذاب و پر محتواي را با ابهام
فراوان آغازکنيد]14[ .
ب) پس از ش��روع جمالتي از داس��تان ،از
کودکان و نوجوانان ،بخواهيد نکات داس��تان
را بنويسند يا حفظ کنند.
ج) در پايان ،هر کس��ي بيشترين نکات
را استخراج کند مورد تشويق قرار خواهد
گرفت.
د) بيان احکام به صورت نمايش��ي تأثير به
سزايي در تثبيت مباحث دارد.
ه��ـ) از معماه��ای جالب ب��رای جذابیت
کالسها استفاده شود.
در ذیل برخی معماها و سواالت جذاب جهت
استفاده در روشهای فوق ذکر میگردد:

 .17کدام نماز مستحبي است که بايد به جماعت خوانده شود؟ []31
چند معما :
 .18کدام (يک است که برابر صد و پنجاه) است؟ []32
 .1کدام نجسي است که به وسيله زبان پاک ميشود؟ []15
 .19کدام (دو است که برابر ششصد) است]33[ .
 .2چه خوني است که پاک است؟ []16
 .3کدام يک از پاککنندههاس��ت که حرف اول آن را برداريم نام يک وس��يله  .20کدام اشاره روزه را باطل ميکند؟ []34
 .21کدام روزهخواري است که روزهاش باطل نميشود؟ []35
جنگي ميشود؟ []17
 .22کدام باطلکنندة روزه است که نوعي ورزش است؟ []36
 .4کدام يک از مطهرات است که نقطه ندارد؟ []18
 .5از پاککنندههاست که اگر حرف اول آن را برداريم نشانه داب و پايان نماز  .23رو ِز چيست؟ []37
 .24يکي از سرگرميهاي حرام است که اگر حرف اول آن را برداريم نام حيواني
ميشود؟ []19
خطرناک ميشود؟ []38
 .6آن چيست که بين نماز ميگيريم؟ []20
 .25آن چيست که گذاشتن و برداشت آن حرام است؟ []39
 .7آن چيست که قبل از نماز ميگيريم؟ []21
 .8آن چيست که در دستشويي حرام و در وضو مستحب و در نماز واجب است؟ [ .26 ]22کدام حيوان چهارپاي حالل گوشتي است که بدون سر بريدن ميتوان
آن را خورد؟ []40
 .9چه نماز واجبي است که وضو نميخواهد؟ []23
 .27آن چيست که هم ما ميخوريم و هم خدا؟ []41
 .10مسجدي ساختم بلندپايه ،هشت در آفتاب و نه در سايه]24[ .
 .28کدام يک از فروغ دين اس��ت که اگر حرف اول ان را برداريم اسم يکي از
 .11تنها نمازي که بايد بي سوره خوانده شود ،کدام نماز است؟ []25
فلزات ميشود؟ []42
 .12تنها نمازي که بر پسران واجب است کدام است؟ []26
 .13آن چيست که چشم دارد ،ولي نميبيند ،گوش دارد ولي نميشنود ،دهان دارد  .29آن چيست که خوردن آن جنگ با خداست؟ []43
ولي نميخورد و اگر به او دست بزنيم نميتوانيم بدون غسل نماز بخوانيم؟ [ .30 ]27کدام کار عبادي است که بهتر است پشت به قبله انجام شود؟ []44
 .31کدام مسئوليتي است که تا يک سال ،هفتهاي يک بار بايد انجام گيرد؟ []45
 .14در کجا به هر طرف که بايستيم نماز صحيح است؟ []28
 .32آن چيست که نماز دارد ولي روزه ندارد ،خمس دارد ولي زکات ندار ،امر به
 .15کدام شکستني است که کم ميشود ولي نميريزد؟ []29
معروف دارد ولي حج ندارد؟ []46
 .16در کجا مأمومين روبروي امام جماعت ميايستند؟ []30
 .33جريمه گناهان در احکام شرعي چه نام دارد؟ []47
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1369/4/20
[ ]2رهب��ر معظم انقالب در ديدار اس��اتيد و دانش��جويان
دانشگاه مير كبير1379/12/9 ،
[ . ]3جهادي
[ . ]4روستايي در جنوب استان كرمان
[]5مولوی ،جالل الدین محمد ،مثنوی معنوی ،دفتر دوم،
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ت َْك َرا ٍر َو د َِر َاس��ة .زيادي فكر و فهميدن سودمندترس��ت از
زيادي تكرار كردن و خواندن» .
(آمدي ،عبدالواحد بن محمد تميمي ،غرر الحك م و درر الكلم،
ص )56
[ ]10محققین مرکز پژوهش
[ - ]11امیرالمومنین ،علی علیه الس�لام ،به مالک اش��تر
فف��رغ الولئک ثقتک من اهل الخش��یة و
مینویس��د" ّ . .
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
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گرامی اسالم 6فرمودند :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 زیادهاند» (کلینی ،ابو جعفر ،اصول کافی ،ج ،ص.)33
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َ
[ .]14کتاب داس��تان و راس��تان ،ش��هيد مطهري ،منبع
مناسبي است.
[ -]15کافر.
[ -]16خون حيواني که خون جهنده ندارد.
[ -]17زمين.
[ -]18اسالم.
[ -]19جواب سالم.
[ -]20قنوت.
[ -]21وضو.
[ -]22قبله.
ميت.
[ -]23نماز ّ
[ -]24نمازهاي يوميه.
[ -]25نماز احتياط.
[ -]26نماز قضاي پدر و مادر.
[ -]27ميت.
[ -]28خانه خدا.

[ -]29نماز مسافر.
[ -]30مسجد الحرام.
[ -]31نماز استس��قاء (طلب ب��اران) که همچون نماز عيد
فظر خوانده ميشود.
[ -]32نماز جماعتي که يک نفر به امام جماعت اقتدا کرده
باشد؛ توضيح المسائل مراجع ،مسئله .1399
[ -]33نماز جم .اعي که دو نفر به امام جماعت اقتدا کرده
باشنأ؛ توضيح المسائل مراجع ،مسئله .1399
[ -]34نوشتن نسبت دروغ به خدا و پيغمبر و امامان.
[ -]35خوردن از روي فراموشي و اجبار.
[ -]36شنا ،در صورتي که سر به زير آب برود.
[ -]37نقطه (منظور روي حرف ز است).
[ -]38قمار.
[ -]39کاله گذاري و کاله برداري.
[ -]40برة تو دلي که با ذبح مادرش ،ذبح آن هم حس��اب
ميشود.
[ -]41قسم.
[ -]42خمس.
[ -]43ربا.
[ -]44زيارت معصومان.
[ -]45شخصي که مالي را پيدا کرده و ارزش آن به اندازه
 12/6نخود نقره سکهدار است.
[ -]46حرف «ميم».
[ -]47کفاره.
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فاطمه نوری

آمدنت انتظار قرنهاست ،آرزوي همه انسانهاي آزاده ،اینکه
بيايي و دستي باشي به مهرباني علي 7براي نيازمندان ،اینکه
شانهاي باشي براي گريههاي بيكس��ي ،اینکه پاي درد دلها
بنشيني اینکه...
ميآيي برای آسمانی شدنمان ،عدالت را بر پا کنی و خنجرت
جز براي ساختن از نيام بيرون نخواهد آمد .ميآيي كه آباد كني از
خرابات دل و دين تا روستاها و شهرها تا همين جا.
ميآي��ي ...نه ،اص� ً
لا آمدهاي همي��ن جا كه من ايس��تادهام ،ما
ايستادهايم ،روي خاكي كه قرار است مدرسه بشود ،مسجد بشود با
دستهاي كساني كه آرزو دارند دستي بر سرشان بكشي .حتم ًا نگاه
تو بوده و حتم ًا تو خواستهاي اين سفر را تا كه بيايم اینجا ،احساس
میکنم بازوان تو هستم احساسمیکنم مرا کشاندهای تا دست این
بچههای معصوم را در دست تو بگذارم ،احساسمیکنم...
ميش��ود بويت را حس كرد همين جا در سادگي و معصوميت
لحن بچههايي كه دارند آرام آرام همراه مربي زمزم ه ميكنند:
اللهم ...كن ...لوليك ...الحجة ابن الحسن...
ميروم اشك شوم توي چشمهاي دختري كه اسمش فاطمه
بود و دستم را توي دستهايش گرفته بود تا از تو بگويم برايش.
خودت بگو چه بگويم مني كه هيچنميدانم خودت بگو ،س��ؤال
پش��ت س��ؤال و من كه ك م ميآورم در مقابل اين همه اشتياق.
پس هنوز هستند آدمهاي مشتاق شنيدن كه نديدهشان گرفتهايم.
هستند دستهاي مشتاقي كه ما را ميخوانند و ما غافل بودهايم.
از كجاي اي��ن درياي بيكرانه بگويم كه ش��روعش تويي.
ش ميدهم .اياك
پايانش هم .نماز امام زم��ان را ياد 
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جز ��مهایی منتظر ،ان ستیم
نگاه و آه را میکش تظار
چیزی ند د که
ارد.
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نعبد و اياك نستعين اياك نعبد و ...تنها تورا ميپرستم و تنها از
ي ميجويم .تنها تو را ...تنها تو ...تنها...
تو يار 
ُپرم از ش��وق انگار هيچ وقت طعم نماز را اين طور نچش��يده
بودم .انگار براي اولين بار دارم نماز ميخوانم .انگار اين مس��جد
با ديوارهاي كاهگلي با خشتهاي خيس ،با حيات خاكي همان
جمكران اس��ت .انگار اينجايي ،نزديكتر از هميشه .البهالي
بچههايي كه اس��مت را صدا ميكنند يا اباصالح مددي موال...
عطر نرگس پيچيده در فضا .س�لام ...س�لام ...سالم ...السالم
عليك يا موالي يا صاحب الزمان.4
آن طرف چند تا جوان با چهرههايي غرق خاك و عرق ،چفيه
بست ه ميآيند .صدا بلندتر شده ،باران شديدتر .دارم پيدا ميكنم
خودم را توي چشمهاي دختري كه اسمش فاطمه بود ،نرگس
بود ...هر چه بود ...بود خود من بود كه داش��ت تو را ميشناخت.
ت ميخواند سوره ياسين را و تازه داشت يا د ميگرفت
از اول داش 
كه امام چندم هس��تی و چند س��ال از نيامدنت گذشته و اینکه
چقدر تنهايي و اینکه چقدر مشتاق آمدني و اگر ما بيدار شويم
حتما ميآيي ،حتم ًا.
خسته نيستم يك هفته گذشته ،اين دومين جمعهاي است كه
دارم اينجا نمازت را ميخوانم با لهجه همين بچههاي روستايي.
گم بودم و پيدا شدم انگار در اينجا...
ميخواهم برگردم از س��فري كه همه جايش بوي توست ،ياد
توست ،ردپاي توست از روستايي كه بعيد نيست زود زود به آن
سربزني و مردمش تو را ديده و نشناخته باشند.
كاش اين جمعه بيايي

نماز و روزه

در اردوی جهادی محل استقرار شبانه ی جهادگران با محل فعالیت های روزانه آنان که معموال روستاهای
اطراف است کمتر از  22.5کیلومتر 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
1
و روزه صحیح است و در غیر اینصورت شکسته است روزه صحیح نیست.
مقام معظم رهبری :اگر در مدت دهروز به اندازه یک تا دو س��اعت در روز یا چند روز که مجموع آن به
مقدار یکسو ِمروز یا یکسو ِم شب باشد از خوابگاه به دانشگاه بروند نماز تمام و روزه صحیح است و در
2
غیر اینصورت نماز شکسته است و روزه صحیح نیست.
آیتاهلل تبریزی :بنابر احتیاط واجب باید نماز را بین شکسته و تمام جمع کنند و اگر روزه بگیرند صحیح
3
است و قضا ندارد.
آیات اعظام بهجت ،سیستانی ،فاضل ،صافی ،مکارم شیرازی ،نوری همدانی ،وحید خراسانی :در فرض
4
یاد شده نماز تمام و روزه صحیح است.
در اردوهای جهادی دانشجویان با همدیگر صمیمانه دوست میشوند و به راحتی از اموال هم استفاده
میکنند چه حکمی دارد؟
همه مراجع :اگر اطمینان به رضایت دارد اشکال ندارد و اگر بدون رضایت او این کار را انجام دهد
5
گناه کرده است.

نماز با تیمم

در برخی اردوها آب کافی یا مناسب غسل پیدا نمیشود و جهادگران مجبور به تیمم هستند
پس از برطرف شدن عذر ،آیا نمازهایی را که با تیمم خواندهایم باید دوباره قضا کنیم؟
6
همه مراجع :خیر ،قضا الزم نیست.

موسیقیحرام

در عروس��یهای محل��ی برخی مناطق محروم ،موس��یقی مطرب مینوازن��د وگاهی از
دانشجویان هم دعوت میکنند ،اگر استماع موسیقی محلی مطرب هیچگونه تأثیری در یک
شخص نداشته باشد ،آیا حرام است؟
همه مراجع :اگر از نوع موس��یقی حرام (رقصآور) باشد ،گوش دادن به آن جایز نیست،
7
هرچند در شخص خاصی تأثیری نداشته باشد.

قمار

یکی از س��رگرمیهای برخی مناطق ،بازی با آالت قمار به صورت تکنفره 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.
8
بهجت و سیستانی :بنابر احتیاط واجب جایز نیست.
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افقــي
 -1ریشه جهاد  -مراد از آیه محکمه در حدیث نبوی
-2جد بزرگ پیامبر (ص)  -نام کامل ششمین سوره قرآن به معنای چهار پایان
 -3نشانه ای از نشانه های خدا در گیاهان و کوه ها -
بدون حرف اولش به معنای «نرمی» است
 -4جوانترین نماینده اولین دوره مجلس شورای اسالمی هم نام سلسله ای از
حکام ایرانی  -من یطع الرسول فقد  . . .اهلل
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در آنان می شود -هم هستی آن را دارد هم بهشتی
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