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 نامه اعتکاف ویژهسال اول / شماره  یک / 

 بودای کاش اینگونه می
 

 مهدي صنعتي 
 

شايد آن روز كه تعداد محددود  از الد د در زيدم زم د             
مسجد امام حس  عسکم )ع( در شهمستان قم مشغول بده          
انجام مناسك اعتکاف و خلوت هم چه تمام تم با خدوي  و           
انديش دن در اعمال و محاسبه   رفتار  خوي   بودند كمتم        
استقبال شگفت انگ ز اي  روزها و سال ها  اخد م وواندان           
-سماسم كشور را با ع يق و س يق مختلف پ   ب ني مي        

نفم   00222كمدند كه به عنوان مثال در شهم  چون ش ماز    
سال در اي  سنت حسنه شدمكت نمدودو و          00تا  50ووان  

وامه   اعتکاف بم ت  نمايند و بم ع يق دن و  شان پشت 
 نمايند . 

اما واقع ت اي  است كه سال به سال بم رونق و عظمت اي        
سنت حسنه افزودو مي شود و اي  س ل ووانان مشتاق است  
كه هم ساله در هم شمايطي سدعي مدي كنندد در يکدي از                  
مساود حامع شهم  رحل اقامت و حال عبدادت بمززيددو و              

 چند صباحي آن باشند كه وان و فطمتشان مي خواهد . 
كازرون ن ز از اي  قاعدو مستثني نبودو و هم سال به لحدا          
آمار تعداد معتکف   از سال ها  قبل ب دشتم بدودو و رشدد               
داشته است تا وايي كه امسال ايد  تعدداد تنهدا در شدهم                 

نفم رس دو است كه ازم ايد  تعدداد را در          5511كازرون به   
كنار تعداد افماد  كه بده صدورت آزاد از فد ا  اعتکداف               
استفادو مي نمايند قمار ده م تعداد شدايد بده مقددار قابدل               
تووهي باالتم رود كه البته چدون هم دشه سدهم خواهدمان              

 معتکف ب   از بمادران است .
ل ک  در اي  م ان و با نگاو به رشد تعداد معتکف   شايد آن       
چه ذه  دست اندركاران و ن موها  فمهنگي شهمسدتان را          
به خود مشغول كمدو اسدت ارتبدام منطقدي م دان تعدداد                
معتکف   و ك ف ت بمنامه ها  ارايه شدو در اعتکداف مدي             
باشد بدي  سان كه آيا اي  افزاي  در ارتباالي مدستق م بدا          
آن بمنامه ها مي باشد و يا دل ل ديگم  دارد ؟ و يا اي  كده        
آيا در كنار افزاي  تعداد معتکف   ، م زان واقعي افماد  كه        
در سطح شهمستان ، در پي استفادو از بمنامه هدا  معندو       
ا  چون اعتکاف هستند به هم   م زان اسدت؟  فمامدو        

مان د ش ماز د اعتکاف ووانان  چند  نکن م كه در همسايگي 
روز بمززار مي زدمدد؟ پدم وا دح          6دو هزار نفم و به مدت       

است كه بما  پاسخ به اي  قب دل سدواالت بمرسدي روندد              
بمززار  اعتکاف از ابتدا تا انتها امم  الزم است بلکه سدال         
آيندو مماسمي باشکوو تم بمززار شود . بم اي  اساس نگارندو        

 از ديدزاو آس ب شناسانه موارد زيم را تذكم مي دهد.
  

 2ادامه در صفحه 

 برای 
     رشد روزافزون



2صفحه            سال اول /  شماره اول /  ویژه نامه اعتکاف          

 ادامه از صفحه اول  ...........................
 

 . تبلیغات ناکارآمد 1
ها  بپا  تمي  راو بي شك يکي از مهم    

-ها و بمنامده   داشت  بمخي از مناسبت   
ها  مهم در م ان مدمدم تبل غدات و         
اال ع رساني صح ح و اصولي اسدت       
و اعتکاف ن ز از اي  امم مجزا ن ست .   
ن م نگاهي به تبل غات صورت پذيمفته 
از وانب متول ان امم در وهدت ببدت          

مندان به اعتکاف اي  امم   نام از ع قه  
ساز  دو  نمايد كه آمادو  را مسجل مي  

  شدهم و بندا بدم         پارچه در دو نقطه   
اال عات واصله تبل غدات تلويزيوندي       

  هددف مدذهب ان     تنها بما  وامعه  
شهمسددتان بددودو اسددت و احتمدداال       
مسؤول   بما  ودذد ديگدم اقدشار         

  خاصدي را تددار        وامعه بمنامده  
تدوان  نديدو بودند كه در اي  راستا مي 

به عنوان محور  مماسم اعتکاف كه     
بود اشارو  »رو توشه   سالکان حق«

نمود كه اي  عندوان از لحدا  روان          
شناسي بمخي را به تمايل و بمخي را         
  دارا  عدم تمايل به اي  مماسم مدي       
كند و لذاست كه در مقايسه با كاركمد 
و تاب مزذار  شگفت اعتکاف به نظدم   
تبل غات اي  دورو ن ز هم چون سدايم        
ادوار ، ناكارآمد بدود . در ايد  راسدتا            

ا  غ م مدستق م  انتخاد نامي با اشارو  
د چون   افت عدشق دد ، تبل غدات           
وس ع در سدطح شهمسدتان ، اعد م          
ممتب در ب   نمازها در مدساود و ...          

 پ شنهاد مي شود . 
 . هزینه ي باالي ثبت نام 2

هم ساله در اعتکاف شهمسدتان ايد          
-رسم بودو است كه بخشي از هزينه      

ها  معتکف   از خودشان اخدذ شدود     
كه نگارندو چندي  بار اي  امم را بده          
صورت مستق م از دسدت انددركاران        
اعتکاف شن دو است . لکد  آن چده           
امسال يکي از داليل اصلي عدم رشد   
تصاعد  معتکف   در شهمستان بدود      

  ببت نام باال  اعتکاف بودو      هزينه
است ، اي  در حدالي اسدت كده اوال            
شهمستان ما مملو از خ ميني است كه 
انجام اي  قب ل امور را افتخدار خدود          

هدا   دانند و بان ا نگاهي به خدم       مي
انجام شدو در ايام اعتکاف كه بمخدي      
موارد آن هم بنا به اعتماف ن موهدا         
تداركات از وانب خ مي  ته ده شددو        
بود و از سو  ديگم معتکف   از بمخي 
از امکانات چون قاشدق و چنگدال و          
ل وان يك بدار مدصمف ند ز محدموم         
بودند ، اي  شبهه و شدايعه را ايجداد           

نمودو است كه آيا به م زان دريافتدي       
هزينه صورت پذيمفته است كه ايد         
سؤال ن از به پاسدخ عزيدزان زحمدت       
ك  سازمان تبل غات دارد . آنان كده       
معتکف بودند و بدما  ايد  مماسدم          
تبل غ چهدمو بده چهدمو مدي كمدندد            

  بااليدي   دانند كه هزينده   همگي مي 
كه امسال از معتکف   دريافت شد ن ز      
يکي از داليل مهم عددم رشدد زيداد          
تعداد معتکف   بودو است . به عندوان     
مثال در خانوادو ا  سه الي چهار نفم      
قصد در اي  مماسم عباد  را داشدتند       
كه از اي  تعداد و به سبب ايد  امدم            
تنها يدك نفدم الدي دو نفدم توف دق             
شمكت يافتند كه اي  مساله در كندار        
ك ف ت خدمات ارايه شددو  ن داز بده           

 تامل ود  دارد .  
 
 اطالعی از احکام اعتکاف . بی3

ايم كه بده دل دل      هم ساله شاهد بودو   
كمبود وا و ف ا  مناسدب و دارا          
شمايط ويژو وهت بمززار  اعتکداف      
در دو بخدد  خواهددمان و بددمادران        

اعتکاف در چنددي  مدسجد بمزدزار           ،
شدو كه بع ا بخشي از فد ا  ايد          
اماك  وزو ف ا  مسجد نبودو و بده        
تبع ح ور بدون  مورت معتکف   در   
اي  ف اها سبب بط ن اعتکاف آنان      

شود . البته انصاف در ايد  رابطده          مي
آن است كه سازمان محتمم تبل غدات       

  وزوات بمخي از احکام مهم    با ارايه 
اعتکاف را بده استحد ار معتکف د          

رسان دو است و امدسال ند ز حد ور          
-ها  فمهنگي در بمنامه  بمخي كانون 

ريز  دو مسجد از مساود اعتکاف تا     
حدددود  از بددموز ايدد  قب ددل امددور        

نمود ول ک  هنوز بودندد     ولوز م  مي 
افماد  كه بدون اال ع از احکام اي        

دادند . در ايد     قب ل امور را انجام مي 
واد  صحبت از آداد اعتکداف كده         

شدود و ... فدماوان      زاهي رعايت نمي  
است كه خود فمصتي مستقل و وددا        

 اللبد .  مي
 
 ریزي جامع . عدم برنامه4

اعتکاف شهمستان از ابتدا تا كنون از        
    وامع كه در بمز مندو    نبود بمنامه 

بدمد .     ووانب آن باشد رنج مي    همه
ا  كه ع وو بم مديميت ن مو      بمنامه

انساني و تداركات ، نگداهي دق دق و         
هددا  معنددو  و    عم ددق بدده بمنامدده   

  فمهنگي اعتکاف داشته و در همده      
 ا  واحد اوما شود . مساود بمنامه

هدا   البته امدسال بده ندسبت سدال         
زذشته كده وقدت بدس ار زيداد  از           

شد باالخص در دو    معتکف   هدر مي  
مسجد الزهما و امام حس   تدداب م         

هدا  فمهنگدي    خوبي توسط كدانون    
شه د وواد كارزميان و پ امبم اعظدم       
)ص( با همکدار  سدازمان تبل غدات          
شهمستان انديش دو شدو بود ولي اي       
امم عموم ت نداشت به نحو  كه در       
مسجد س دالشهدا تا يك روز و ن م از    

هدا  معندو  خدبم  نبدود و          بمنامه

ا  وهددت   مددسؤول و يددا روحدداني     
-ها و پاسخ    بمززار  اي  نوع مماسم  

زويي به مشک ت آنان ح ور نداشته 
   دعفي   است كه اي  امم خود نکته   

است كه الزم است در وهت رفع اي    
 امور تداب م الزم انديش دو شود .

  
هااي  توجهی به اعتکااف   . بی  5

 صنفی  
  شهمستان كازرون با تووه به سابقه    

ديمينه در مسايل ديني و انق بدي و         
-ها  متعدد و تدشکل ح ور دانشگاو 

آموز  و دانشجويي  ها  متنوع دان   
ها و مدارس از  فعال در سطح دانشگاو 

توانايي و ظمف ت الزم بما  بمززار       
ها  صنفي بمخوردار اسدت و      اعتکاف

  مدسؤول     شك ازم حدتي ارادو    بي
امم به بمززار  اعتکافي متممكدز در        

تدوان  ايام الب ض ماو روب باشد مدي      
وهت رونق بخش دن به اعتکداف در        

هدايي را در ايدام      اي  ايام ، اعتکداف    
ها  ديگم سدال باالخدص      الب ض ماو 

با تووه به قدمار      ـماو مبار  رم ان    
د زمفت  اي  ماو عزيز در ايام تابستان     
وهت اي  قشمها  مهم و تأب مزدذار     
اوتماعي كه از وملده اهدداف مهدم          

ريدزان  هدا  فمهنگدي بمنامده      بمنامه
باشددند تدددار  ديدددو و     كددشور مددي 

هايي متناسب با ن ازها  آندان       بمنامه
  ايد    تدار  ديدو و يا حدتي اداراو       

ها   خود تشکلها را بم عهدواعتکاف
قمار داد. . پم وا ح است كه بمززار         

هدا سدبب تعدالي معندو          اي  بمنامه 
 ما ن ز خواهد شد . شهمستان 

**** 
ريزان و فعال د       ت   بمنامه  همه
مذهبي  ـها  مختلف فمهنگي عمصه

در تمام كشور بم اي  است كه بتوانند      
هددايي را بددما  توودده بدده       فمصددت

خويشت  و تدبم در اعمدال و عاقبدت        
نگم  رفتار را در قدشمها  مختلدف       
وامعه نهادينه نمايند و از ومله آمدال        

هايدي  و آرزوها  آنان ايجاد فمصدت      
بما  آن اهدداف اسدت. اعتکداف و            

تمي  ايدام   ايامي چون رم ان، ال يي   
بما  تحقق اي  آرزوها و اهداف است 
و آن چه كده در ايد  مقدال و ايد               
مجال در پي رس دن بده آن هدست م         

شناسي وهت استفادو هدم چده       آس ب
تم از اي  فمصت ال يدي بددون         تمام

ه چ حب و بغ ي است. ام دد اسدت       
  محبت  كه مسؤول   زمامي با ديدو    

 ما را هم ار  و همماهي نمايند. 
 

 بود!گونه میاي کاش این
 

      
 مهد  صنعتي                                                  

 فلسفه اعتكاف
 

 علي ايزد 
 

انسان مووود  آم خته از روح و وسم 
است. هم يك از دو بعد اندسان بدما         
تکامل و پمور  خود ن ازها  فطم       

 مع ني دارند.
» عبادت«بخشي از مقمرات ديني كه    

شود، بما  تدأم   ن ازهدا       نام دو مي 
روحي انسان تشميع شدو اسدت. هدم          
چند عبادت ممک  است از ونبه ها       

 اوتماعي ن ز بمخوردار باشد.
تنوع عبادت ها در اسد م دق قدا بده           
دل ل ن ازها  زونازون اندسان اسدت.       
هم عبادتي ، بخ  مع ني از ن ازهدا     
  روح را بمآوردو مي كندد. مثد  نمداز،           
زنگار غفلت از مبدأ آفمين  را از روح      

 و روان مي زدايد.
روزو ن مو  عق ني و قدوا  روحاندي        
انسان را در مصاف بدا كدش  هدا            

 ماد  و شهواني تقويت مي كند.
حج، شمكت در آزمون مبارزو با تعلقات 
 ماد  و دل بستگي ها  دن و  است.
اعتکاف را مي توان آم زو ا  از چندد         
عبادت با ف  لت به حساد آورد. روزو        
كه خود عبادتي بس ارزشمند اسدت و        
به م هماني خدا رفت  بده شدمار مدي        

 آيد، يکي از شمايط اعتکاف است. 
ح ور در معبد و سما  دوست كه بده      
خود  خود عبدادت اسدت. محممدات        
اعتکاف يعني چ زهايي كده معتکدف        
بايد در الول اعتکاف از آن پمه ز كند، 
انسان را به ياد حج كه يکي از اركدان     
اس م است، مي اندازد. دقت در احکام  
و آداد اعتکاف نشان مدي دهدد كده          
« شباهت ها  قابدل تووهدي م دان        

ووددود دارد.  »  اعتکدداف  «  و  »  حددج  
ن ز بي شدباهت    »  وهاد  «  اعتکاف با   

ن ست. شمكت در اعتکاف ، همماو بدا          
مماعات آداد و شمايط آن، در حق قت      

و »  وهاد اكدبم    «  ورود به عمصه       
مبارزو با نفس است كده از وهداد بدا            
دشم  خاروي به مماتب بمتدم اسدت.        
اي  عبادت اس مي در ع د  حدال از        
بمخددي ونبدده هددا  اوتمدداعي ن ددز        

 بمخوردار است.
» اعتکداف   «  و  »  عکوف  «  واژو     

از نظم لغو  به معنا  اقامت كمدن و       
ماندن در ودايي و مد زم بدودن بدا             

 چ ز  است.
معنا  اصلي اعتکاف در شمع مقددس      
اس م آن است كه انسان به انگ زو        

دسدت      تقمد وست  به خداوند متعال، 
كم سه روز در مدسجد ودامع اقامدت          
كند و مدي تدوان زفدت اعتکداف از             
عبادت ها  مخصوص به دي  اس م      
ن ست، بلکه در اديان ديگدم  وودود         
 داشته و در اس م استممار يافته است.
زمچه اال عات قابل تووهي در بدارو        
  حدود و شدمايط ايد  عبدادت در            

 اديان ديگم در اخت ار ماست.

 » بحاراالنوار « ع مه   مجلسي در  
به نقل از البمسي آوردو اسدت كده                

زفته شدو   سدل مان )ع( در معبدد          «  
ب ت المقدس به مدت يك سال و دو        
سال و يك ماو و دو مداو و كمدتم و             
ب شتم اعتکاف مي كمدو اسدت. آد و       
خورا  بما  آن ح مت فماهم مدي        
-شد و او در همان وا به عبادت مدي        

 پمداخت.
بمخي از آيات قمآن ند ز از ريدشه دار        
بودن اعتکاف در اديان زذشدته خبدم         
 مي دهند. خداوند متعال مي فممايد   

وَ إذ وَعَلنا الب تَ مَثابَةً للنّاسِ وَ أمنًا   «  
  َو تَّخُِدا مِد  مققداِم إبدمِهم مُدَصلّي َو           
عَهِدَنآ إلي إبمهم َو إسمع َل أن الَهّدما        
بَ تِدديَ للطّددانِف  َ وَالعکف دد َ وَالمّكّددع      

 »السّجودِ 
بدده ابددماه م و اسددماع ل توصدد ه      «  

نموديم تدا خانده ام را بدما  الدواف            
كنندددزان، معتکفددان و نمددازززاران،      

 »تطه م كنند. 
را به معنا  » عاكف   « چنانچه لفظ 

معتکف   تفس م كن دم ، از ايد  آيده           
استفادو مي شود كه در زمان ح مت      

ابماه م و اسماع ل )ع( ن ز عبادتي به      
نام اعتکاف ووود داشته و پ موان دي   
حن ف زمدازدمد كعبده معتکدف مدي          

 شدند.

واحد تفحص س مو   شهدا  كانون             
فمهنگي پ امبم اعظم )ص( در راستا  زندو        
نگه داشت  ياد شهدا و ار  نهادن به مقام            
خانوادو   آن عزيزان ، هفته   زذشته  در           
ادامه   سلسله  نشست ها  الله پژوهي ،          
با ح ور در ومع خانوادو   شه د سعادت          

پور ع وو بم قمانت زيارت عاشورا ، به              
استماع خاالمات بازماندزان آن شه د بزرزوار      
پمداختند و در مح م آن شه د بزرزوار به           
ف ض تمام رس دند . در انتها  اي  مماسم به        
رسم يادبود هديه ا  از وانب كانون به             
 خانوادو   اي  شه د بزرزوار تقديم زمديد . 

الزم به ذكم است كه مماسم ها  هفتگي           
ه ات فاالم ون هم هفته به نام يك شه د          
بزرزوار بمقمار مي زمدد كه در اي  راستا            
بخشي كوتاو از زندزي نامه و وص ت نامه           
شه د مذكور چاپ و در اخت ار اقشار مختلف         

 ممدم قمار مي ز مد . 

 پژوهیهای اللهبرگزاری سلسله نشست



اعتکاف به معني خلوت كمدن بندو   
خدا با خداوند تبار  و تعالي است .          
فمصت ي بما  ره دن از خود ، از           
زندزي روزممو و از االماف ان بما          
زندزي كمدن با كسي كه همه            
چ زمان از اوست . اعتکاف فمصتي        
است بما  هم نش ني با خدا  خود و        
فمصتي است بما  بمزشت  و به           
زذشته خود نگاهي افکندن و تصم م      
ود  بما  بمزشت به زندزي باالتم و   

 واالتم است . 
خوشبختانه سال به سال به تعداد          
كساني كه به اي  سنت حسنه الهي         
رو  مي آورند افزودو مي زمدد و           
سازمان ها و كانون هايي قدر اي           
ح ور ممدم به ويژو ووانان را در           
بمنامه   اعتکاف مي دانند و بما          
ساعت ها  اي  ح ور بمنامه ريز        
مي كنند . آن چه در اعتکاف امسال         
در مسجد امام حس   )ع( شاهد آن         
بوديم ، زحمت بي دريغ ه ات امنا         
مسجد و بمنامه ريز  دق ق كانون         
فمهنگي پ امبم اعظم )صلي اهلل عل ه      
و آله( بود كه ع وو بم اي  مسجد در         
مساود ديگم  ن ز به بمنامه ريز          
 ومعي اعتکاف همت زماردو بودند . 
بمنامه ريز  زموهي در اعتکاف از دو       
ديدزاو قابل تامل است . ديدزاو اول        
كه به نق  اعمال فمد  در اعتکاف        
ب شتم اهم ت مي دهد ، معتقد است        
كارايي اعتکاف زماني بموز و تاب م         
ب شتم  دارد كه معتکف سم در           
زميبان عبادت و تفکم خود فمو ببمد و      
از تماس با ديگم معتکف   بپمه زد.        
لب از سخ  ببندد و به فکم چارو ا           
بما  ره دن از نفسان ات و تعلقات به       
دن ا  ماد  زمايانه باشد . هم اكنون       
كه فمصتي بما  وداشدن از خانوادو       
فماهم آمدو ، از دوستان خود ن ز ودا         
زمدد و هم نش   خدا  رحم  زمدد.       
به خود فمو رود تا بتواند از خود ب مون   
آيد . به و ع ت زندزي خود ب نديشد        
و كم و كاستي ها  آن را بمالمف           
كند و در ايام ديگم كه فمصت              
كمتم  بما  خلوت كمدن با خدا         
خوي  مي يافت ، هم اكنون تمام          
وقت خوي  را بما  خود  و خلوت       

 با خالق خود  سپم  كند . 
در ديدزاو دوم اعتکاف هم مي تواند        
يك عمل عباد  دسته ومعي باشد و       
مثل نماز وماعت به وماعت بمززار        
شود و ازم چه احتماال حديثي در ب ان        
بواد وماعت اعتکاف ب ان نشدو ، اما     
دارا  آبار و بمكات فمد  و اوتماعي       
هست  و هم چنان كه شتاد               
پمندزاني كه به صورت زموهي پمواز       
مي كنند خ لي ب شتم از شتاد پمندو        
  تنهاست ، شتاد معنو  انسان         
مهاوم در ومع هم ب شتم است و ازم         
در اي  م ان دل يکي بشکند ، خدا         
خالق مهمبان به ومع با نظم لطف و         

 عنايت نگاو مي كند . 
در اعتکاف امسال ع وو بم اي  كه         

بمنامه ريز  دق قي بما  زموهي         
شدن عبادت ها شدو بود ، فکم كمدن        
افماد هم در قالب ومع پ ادو شدو بود        
و ولسه ها  متعدد هم انديشي و          
پمس  و پاسخ و سخنماني بمززار         

 زمديد . 
سوالي كخ نه تنها م  ، بلکه افماد           
ديگم هم آن را مطمح كمدند و بما          
پاسخ به آن با خود كلنجار رفتند اي          
بود كه آيا بمنامه ريز  ها  ومعي         
به هدف اعتکاف كه ظاهما يك عمل       
فمد  است و فمصتي است بما           
خلوت كمدن بندو با خالق ،  مر نمي        

 زند ؟
بما  پاسخ به اي  سوال بايد زموو          
ها  شمكت كنندو در اعتکاف را          
مورد بمرسي قمار داد و توان روحي و         
معنو  آن ها را ديد . زموهي از             
ووانان كه اعتکاف را بما  اول   بار        
و يا مماتب اول ه تجمبه مي كنند            
چن   توانايي در خود نمي ب ند كه          
تمام اي  سه شبانه روز را با خود            

خلوت كنند و در پس هم ساعتي كه         
به عبادت و خلوت با خدا  خوي          
مي پمدازند ، ساعتي هم سمزمم           
صحبت با دوستان خود مي شوند كه        
چه بسا اي  صحبت هااز مدار عبادت       
و معنويت خار  باشد و به همان            
 بحث ها  دن ايي روزممو تبديل شود. 
وقتي ارتبام اعتکافي به صورت          
زموهي در مي آيد ، توان عباد            
زموو در تك تك افماد تزريق مي          
شود و افماد به سمت و سو  معنويت        
ومع كش دو مي شوند و ازم انگ زو         
  كمتم  بما  تفکم در دي  و            
ارتبام با خدا ووود داشته باشد ، اي          
فمصت ومعي انگ زو ها را تقويت مي       
كند و راو هموارتم  را بما  پ مودن        

 مس م معنويت باز مي كند . 
پس هنگامي كه اعتکاف فمد  ، فمد       
را تکان دادو به تفکم وا مي دارد و او           
را به حمكت در مي آورد ، اعتکاف           
اوتماعي وامعه را به تفکم وا مي دارد    
و حمكت مي دهد . شايد سم اي  كه          

اعتکاف بايد در مسجد وامع باشد و        
نه در پستو  خانه و حتي ب   مساود   
وامع ، مسجدها  بزرگ اس مي هم   
وايگاو ويژو ا  دارند ، در هم             
اوتماعي بودن حمكت اعتکاف باشد .      
حمكتي كه روز به روز شوق و شور          
ب شتم  را بما  پ وست  افماد            
ب شتم  به ومع معتکف   به ووود        
مي آورد و در شهم همسايه   ما            

نفم  را به دور خود       00222ومع ت  
 ومع مي كند . 

سوال ديگم  كه مطمح است اي  مي 
باشد كه با تووه به اي  كه همكدام از     
مظاهم فمد  و ومعي اعتکاف تاب م       
ويژو ا  رو  فمد مي زذارد ، آيا            
امکان استفادو از هم دو قالب فمد  و        
اوتماعي در اعتکاف ووود دارد ؟ و آيا 
راهي بما  پمبار كمدن اعتکاف ماو        
مبار  روب در سال ها  بعد در اي     
زم نه ووود دارد ؟ پاسخ مثبت به اي         
سوال هم به همت عزيزان معتکف        
بستگي دارد و هم به يار  دوستان         

بمنامه ريز . فمد معتکف در ع   حال        
كه اعتکاف  در ومع است و با            
دوستان هم اعتکافي، نشست و           
بمخاست مي كند ، اما ارتبام خود را         
با خدا  خود  در همه   لحظه ها        
حفظ مي كند و مثال آيه   شميفه          

تجارت و خميد و      «  ا  است كه      
فمو  آن ها را از ياد خدا باز نمي            

در ع   اي  كه ساعتي را با       »   دارد . 
خدا  خود  خلوت مي كند و در          
تنهايي خوي  به تفکم مي پمدازد ،         
ساعتي هم كه در ومع است به تفکم        
خود ادامه مي دهد و صحبت ديگمان       
بما  او عبمتي است بما  به خود           
آمدن و به خود پمداخت  و آيه              

واصبم نفسك مع الذي     «  كميمه     
يدعون ربهم بالغداوو و العشي يميدون     

را نصب الع   خود قمار       »   ووهه  
دادو و مي داند كه از بمكت شب زندو         
داران و سحمخ زان هم بما  پ مودن      

 راو استفادو كند . 
اما دوستان بمنامه ريز و سازمان           
تبل غات و كانون ها  همکار هم          
ع وو بم ارايه   بمنامه هايي مثل         
دعا و ت وت قمآن و سخنماني و هم         
انديشي ، يك بمنامه   سکوت دسته       
ومعي و عبادت و تفکم فمد  هم مي 
توانند به بمنامه ب افزايند . به اي            
صورت كه در ساعت مف د  از شبانه       
روز صحبت كمدن افماد ممنوع شود و      
هم كس به بمنامه ها  فمد  خود         
رو  ب اورد تا ع وو بم استفادو از           
بمكات ومعي اعتکاف ، از تاب م فمد       

 آن ن ز بهمو مند زمدد. 
اعتکاف تمام شد و هم سفمان            
معتکف به س متي به وال  و منزل        
خوي  بمزشتند . اما چگونه مي توان       
اعتکاف را در الول سال تداوم بخش د  
و بما  سال آيندو آمادو شد . تداوم          
اعتکاف با تداوم ارتبام با خدا امکان        
پذيم است . ازم چه ديگم فمصت سه         
روز نشست  در خانه   خدا بدست          
ن ايد ، اما روز  يك ممتبه به خانه          
  خدا مي توان سم زد و ازم تمام            
شب و روز به عبادت سپم  نمي شود    
، مي توان نماز خود را به وماعت در          
مسجد بجا  آورد . ازمچه فمصت         
يك شبانه روز تامل و تفکم در             
روزها  ديگم به دست نمي آيد اما         
مي توان وقتي از شبانه روز را به            
خلوت كمدن با خدا  تبار  و تعالي        
و تفکم در احوال نفس پمداخت . نقل        
است كه پدر بزرزوار آيت اهلل قا ي        
هنگامي كه قصد مماوعت از نجف به       
تبميز داشت ، استادشان به او سفار        
كمد كه در شبانه روز ساعتي را بما          
خلوت با خدا  خود  كنار بگذارد .        
سال بعد كه زموهي از ممدم تبميز به        
ديدار استاد رس دند ، استاد از احوال         
شازمد خوي  پمس د و وواد دادند        

آن يك ساعتي را كه شما        «  كه     
سفار  فممودو بوديد تمام شبانه روز      

 آقا را زمفته است . 
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 اعتکاف فردي یا اجتماعی
 
 

 دكتم محمدحس   ممحمتي زادو         

در   -وا به مسئول   ممبوم       م  هم   
يدك سفارشد       -امور اعتکافهدا      اي 
ازمچه كه اوتماع هزاران نفم در  :بکنم
مختلف يدك فمصدت خوبد          واهاى

ايم بعد   از مدسئول          است و شن دو  
هداى    بمنامده   مساود، در اي  فمصدتها    

اى م گذارندد كده مثدً  افدماد،           ومع 
ب ددشتم اسددتفادو بکنندددم لکدد  مدد         

هداى    عمض بکنم اي  بمنامه  م خواهم
ونب  مماكز اعتکاف، وورى نباشد كه     

معتکف   منافدات     با خلوت هم كدام از    
اي  اعتکداف  كده ووانهدا           .پ دا كند 

در واقع دارندد بدا خددا        انجام م دهند، 

خلوت م کنند. اعتکاف ب شتم يك كار       
بدا    فمدى استم ايجداد يدك ارتبدام        
هداى    خداست. وورى نشود كه بمنامده    

ومع  اي  مماكز اعتکاف، حال خلوت     
فمدى و قلب  با خددا را         و حال ارتبام  

در افماد  ع ف بکند يا بگ مد. مجدال          
بگذارندد ايد       بدهندم وقدت بگذارنددم    

الب غده    ووانها قدمآن بخوانندد، نهدج       
 .بخوانندد   ى سجاديّه   بخوانند، صح فه 

بخصوص م  در ايد  ايدام اعتکداف،        
سجاديه را توص ه م کندم.        ى  صح فه

ى سدجاديه واقعداً كتداد         اي  صح فه 
حداال    معجزنشان  اسدت. خوشدبختانه     

هان  هدست.     تمومه هم شدو و تمومه    
ى خوبدد  از      سددال زذشددته تمومدده    

به م  دادندد و       ى سجاديه را    صح فه
ى بدس ار خوبد        آن را ديدمم تمومده     

 است. از اي  معارف مووود در دعاهاى     
حس   )س م اللَّه عل ه(  ب  ح مت عل 
ى سجاديه، استفادو كننددم       در صح فه 
اينها فقدط دعدا       .تأمل كنند   بخوانندم

كلمدات امدام      ن ستم درس استم اي    
اى كه از انمه      ى ادع ه  و همه   -سجاد  
ما   السّ م( مأبور است و بدست       )عل هم 

 .پم است از معارف -رس دو است 

 اعتكاف بيشتر يك كار فردى است

مماسم بزرزداشت سالموز رحلت ح مت زينب         
كبم )س( در مسجد امام حس  )ع( از سو            
ه أت فاالم ون و در م ان معتکف   و تعداد             

 زياد  از محب   اهل ب ت بمززار شد .
به ززار  شهم سلمان در اي  مماسم كه در              

ها  پ   ب ني شدو از سو           راستا  بمنامه 
كانون فمهنگي پ امبم اعظم )ص( به منظور            

بمدار  همچه ب شتم از مماسم معنو              بهمو
شد حجه االس م و المسلم       اعتکاف بمززار مي  

رصاف پ مامون صفات ح مت زينب )س( به          
سخنماني پمداختند و پس از آن آقايان ام دوار و          
رحماني به مداحي پمداخته و حا مي  را به ف ض 
كامل رساندند . الزم به ذكم است از ديگم                

نشست ها     «ها  كانون در اي  مماسم       بمنامه

-متعدد پمسمان ديني با ح ور روحان ون بموسته
  شهمستان، تصح ح نماز و و و ، محفل انس         
با قمآن همماو با قمايت قاريان محتمم شهمستان         

رو  و اوما  زموو     آقايان محمود  و حس ني    
تواش ح بق ه اهلل ، خاالمو زويي از سال ها               
ونگ تحم لي و شهدا  شهمستان، مناوات و          

 توان نام بمد .   متنوع ديگم ميچندي  بمنامه

 برگزاری مراسم شب رحلت حضرت زينب)س( در هيأت فاطميون 
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  اعتکاف سنتي     سنت حسنه  
نبو  است كه پ امبم زمامي          
اس م آن را بنا نهادو و راهي را         
به سو  خودساز  فماهم نمودند     
تا انسان بتواند به دور از ه اهو        

ا  به تفکم     زندزي در زوشه    
تم و  پمداخته و با ايماني محکم      

تم زندزي را از سم بگ مد اما       راسخ
در اي  م ان وايگاو مباحث          
ا  اعتقاد  در افماد وايگاو ويژو     
  است ، چما كه به واسطه           

سستي در بع ي مباحث اعتقاد      
است كه انسان در الول زندزي        
ممک  است به انحماف رفته و         

خدا  ناكمدو ايمان خود را       
 از دست بدهد . 

در وهان امموز كه دشمنان      
اس م و ش ع ان به المق        
زونازون هم چون القاء         

ها    شبکه  شبهه بوس له  
ها  ا  و سايت      ماهوارو

-اينتمنتي در كنار ح ور       
 در سطح شهمستان     افماد 

ها كه به صورت فعال ب          
ممدم به فعال ت مشغول بودو     
و سعي در به انحماف            

كشاندن و ايجاد خلل در باورها  
بايست شك مي ممدم دارند ، بي    
ها  فمهنگي  در الماحي بمنامه   

شد كه    اعتکاف ت   مي      
تمي  ن ازها  معتکف        مور 

بمآوردو شود و از اي  رو بود كه         
در بمنامه ها  مسجد امام حس   

به عنوان مثال و احتماال         -)ع(  
به هم   دل ل در مسجد الزهما        

معتکف   در چند نوبت       –)س(  
به صورت حلقه ها  معمفت         
مباحث اعتقاد  خود را مطمح        
-كمدو و به هم انديشي مي          

زذاشتند و در انتها از سو             
ممب ان حلقات مباحث ومع بند      

 مي شد .
نوع كار در حلقه ها  معمفت و        

ولسات هم انديشي ديني به         
مطالعات فماوان متخصص    وهت

امور مذهبي و استقبال خود         
كه   -مخاالب   اي  نوع ولسات     

به عنوان نمونه در هم   ايام         
اعتکاف بمخي از ولسات تا          
ساعت ها پس از ن مه شب ادامه       
مي يافت كه البته شايد مهم          
تمي  دل ل اي  رويکمد و             
استقبال، راحتي مخاالب   در        

  سواالت و حتي نظمات        ارايه
خود بدون تمس از تقب ح و            
بمخورد مي باشد اي  ش وو و تا         
حدود  ش وو   سخنماني          
پ مامون يك مو وع و ارايه          
سوال از وانب شمكت كنندزان       
شب ه بمنامه هايي چون تا چشمه      

در حد بهتمي   –  ر وان 
ش وو ها  ب ان مسايل اس مي      
مطمح است  كه به دل ل تاب مات       

ها  ديني  شگمف اي  نوع بمنامه   
رسد مسوول   امم در     به نظم مي  

ها  آتي   ها  سال  ريز بمنامه
بايد  با تووه ب شتم  به اي  مهم 

 نظم كنند . 
اما آن چه كه نگارندو را بم آن           
-داشت تا اي  سطور را به رشته        

  تحميم در آورد در واقع اي           
مهم بود كه تووه به مسايل          
مختلف مذهبي از وانب            
مسوول   و سالم ساز  باورها       
اعتقاد  ووانان و عموم ممدم        
شهمستان ن ازمند نگاهي فماتم از     
اعتکاف و ايام آن است . اي  ن از        

آن وا ب شتم احساس مي شود         
كه مطالب ارايه شدو از سو          
سخنمانان و مبلغ   ديني ن ز در       
بمنامه ها  مناسبتي سال مدتي      
است ب شتم ونبه   حاش ه ا         
داشته و به مسايل اصلي كمتم        
پمداخته مي شود و حتي در زمان       
هايي ، استفاو از سخنمان هايي با    
مو وعات بص مت بخ  در اي      
زونه مماسم ها  شهمستان به       
صورت عمد  كمتم ديدو مي        
شود . از سو  ديگم عط            
ووانان معتکف در دانست  هم چه    
ب شتم امور ديني كه متاسفانه         
زاهي بمخي از مسايل ابتدايي        
اعمال فمد  را هم در بم مي           
زمفت ، ن از به بمززار  بمنامه        

 –هايي مستمم را با اي  رويکمد        
پمسمان ديني و نشست ها          

ب   از پ   مي      -دي  پژوهي   
 زمداند . 

پم وا ح است كه با كمي دقت         
معلوم مي شود كه اي  و ع ت        
در م ان معتکف   وار  مي باشد  
كه به عنوان افماد  كه تصم م       
به خلوت و راز و ن از با معبود            
خوي  زمفته اند تا حدود  از         
ديگم افماد وامعه باالتم بودو و         
ن ازها  آنان قاعدتا بايد كمتم        
باشد م از اي  روست كه خ            
چن   بمنامه هايي در انتظار          
تصم م كارساز نهادها  فمهنگي    

 شهمستان مي باشد . 

اعتکاف مخصوص دي  اس م ن ست بلکده       
در اديان الهي ديگم ن ز وودود داشدته و در          
اس م استممار يافته است ازم چده ممکد           
است در شمع مقددس اسد م پدارو ا  از             
خصوص ات و احکام و شمايط آن تغ  م يافته  

 باشد .
 

 پرستی  رآیین مه
پمستي پمست  و ستاي  مهم يدا       رآي   مه 

م تما پ   از ظهور زرتشت به عنوان يدك          
ن مو  حاكم معندو  مدورد تووده         
آرياي ها بودو اسدت ومهدم پمسدتان         
مماسم ديدني خدود را در غارهدا             

انجدام  »مهمابده     «تاريکي بده ندام    
م دادند . فمد  كه م خواسدت وارد       
ومع مهم پمستان شدود ابتددا بايدد          
موافقت ممشد را ولب كند و سدپس        
تعال م خاصي را فدما زد مد .پد موان         

اي  آي   در مح طي دور از اوتماع با انجام         
فماي ي نظ م روزو و غسل به تطه م دروني    

 خوي  مي پمداختند.
 

 دین زرتشت
در دي  زرتشت سکونت در آتشکدو و خلوت 
ززيني در كوو به عنوان محل ن اي  و دن ا     
زميز  مورد تووه بودو است . زيما يکدي از     
راههددا  خددداوويي و خدددا يددابي اوتمدداع       
زميز  بودو است. همانگونده كده زرتدشت          
بما  ن اي  پموردزار واحماز مقام پ دامبم        
مدددتي در كددوو سددوالن خلددوت ززينددي         
كمد.همچن   ساسان فمزند بهم  تم  دن ا      
وسلطنت كمدو و بمانجام دادن عبدادت  در     

 كوو سکونت ززيد.
 

 خلوت گزینی در آیین بودا
در آي   بودايي خلوت ززيني شمم  مور        
وذاتي زندزي رهباني است.و راهبان بودايدي   
اكثم اوقات خوي  را در معابد با ذكدم اوراد          
 وادع ه وانجام مماسم عباد  مي زذرانند.

 

 شریعت ابراهیم
خداوند در قمآن به پ دامبم خدود ابدماه م و           
پسم  اسماع ل دستور مي دهد كده خانده       
مدما پدا  كن دد بدما  الدواف كنندددزان،            

 معتکفان و نماز ززاران.
با تووه به اي  آيه نت جه م گ ميم  اعتکاف     
عملي بودو كده در شدميعت ابدماه م ودزو            
مناسك و عبادات الهي محسود مي شدو و        
مورد ر ايت خداوند بودو است اما چگونگي      

 مناسك آن مشخص ن ست
اوداد پ امبم اس م )ص(ن ز كده از پد موان            
دي  ابماه م به شمار م مفتند هم ساله مدتي    
رابدده اعتکدداف در غارهددا و ب ابانهددا مددي          
پمداختند . پ امبم )ص( ن ز قبدل از مبعدو          
شدن بم دي  اودداد  بدود و روزهدايي از            
سال را در غار حما به عبادت تامل و تفکدم           
در عالم هستي مي پمداخت .ح مت موسي    

)ع( با آنکه مدسوول ت سدنگ   رهدبم  و             
هدايت امت يهود را به دو  داشدت بدما           
مدت زماني آنان را تم  كمد و بما  خلوت       
ززيني با محبود خوي  به خلوتگاو خود در 
كوو الور شتافت و  در پاسخ بده پمسد            
خداوند كه فممود چما قدوم خدود را را رهدا             
نمددود  و بددا عجلدده بدده سددو  مددا              
شتافتي؟عمض كمد  پموردزارا به سدو  تدو     

 آمدم تا از م  را ي شو .
ب ت المقدس از مکانهايي بود كده همدوارو         

تعداد زياد  بما  اعتکاف در آن زدمد مدي          
آمدند و عدو ا  هم به سمپمستي و خدمدت       
به معتکف   مشغول مي شددند كده بدزرگ          
اي  زموو زكميا بود و از ومله كساني كه در   
امم اعتکاف سمپمستي مدي نمدود حد مت          

 مميم بود.
 

 شریعت مسیح
رهبان ت به معنا  خلوت ندش ني ، زوشده          
ززيني ، پمه ز از دن ا و پمداخت  به عبدادت     
يکي ازرايج تدمي  آداد و مناسدك آي د             
مس ح ت به شمار مدي رود كده در ظاهدم            
شباهت زياد  با اعتکاف دارد.قمآن كميم به 
ووود اي  عمل مس ح ان اشارو نمودو وبده        
الور  مني آن را تاي د مي كند در قلبهدا          
كساني كه از مس ح پ مو  م کنند رحمت و    
رهبان ت قمار داديم.عملي كده خدود بددان           
دست زدندد و مدا آن را بدم آندان واودب                
ننموديم.با تووه به معنا   اي  آيده معلدوم        
م شود كه رهبان ت عبادتي است كده پايده          
زذار  و وعل  آن از سو  مس ح ان بدودو      
و بما  قمد ب شتم به خداوندد بددان عمدل        
مي كمدند حال آنکه اعتکاف يدك عبدادت        
شمعي در اديان سابق بودو و بدا رهبان دت           

 تفاوت دارد.
 

 اعتکاف در اسالم
از زمان شکل ز م  وامعه اسد مي و بدم           
پايي احکام الهي سنت اعتکاف هموارو مورد 
تووه مسلم   قمار داشدته و مدسجدالحمام         
ومسجد النبي از مهمتمي  مکانها  اعتکاف     
بودو وهست وهمه سداله خ دل عظ مدي از        
مسلم   سماسم دن ا به اي  دو شهم مقدس         
آمدو و خود را در دن ا  ب کمان رحمت الهي    
غواله ور مي كنند و از قدصم آن ممواريدد             
ها  زيبا  معمفت و رحمت استخما  مدي       
نمايند تا يار كه را خواهدد وتوف دق كده را             

 باشد؟

 پرسمان دینی ، نیاز امروز
 اعتکاف در ادیان مختلف

 

 حس   ايماني 

 محمدجعفر جوشن

 

 خداوند در قرآن به پیامبر
خود ابراهیم و پسرش اسماعیل  

 دهد که خانه مرادستور می
 پاک کنید براي طواف کنندگان،  

  معتکفان و نمازگزاران
توجه به مسایل مختلف مذهبی از جانب مسوولین و سالم 
سازي باورهاي اعتقادي جوانان و عموم مردم شهرستان 
نیازمند نگاهی فراتر از اعتکاف و ایام آن است . این نیاز 
آن جا بیشتر احساس می شود که مطالب ارایه شده از 
سوي سخنرانان و مبلغین دینی نیز در برنامه هاي مناسبتی 
سال مدتی است بیشتر جنبه ي حاشیه اي داشته و به 
 مسایل اصلی کمتر پرداخته می شود 

هفته   زذشته در راستا  ارتبام ز م        
با والدي  محتمم اع ا  شمكت كنندو        
در بمنامه ها  كانون ، ولسه ا  بمززار         
زمديد و مسوول   كانون پس از ب ان          
ززارشي از بمنامه ها  انجام شدو و           

بمنامه   آتي به سواالت اع ا و والدي         
آن ها در زم نه ها  زونازون پاسخ           
دادند . در اي  ولسه كه اول   نشست از         

» آيندو ا  بهتم    «  سلسله نشست ها     
بود حجه االس م رصاف مسوول كانون      

فمهنگي پ امبم اعظم )ص( پس از ب ان        
نکاتي در باد تعل م و تمب ت اس مي          
فمزندان ، به ب ان مسايلي پ مامون            
فعال ت ها  متفاوت ه ات و كانون          

 پمداختند . 

 ی اعضاءای بهتر با خانوادهبرگزاری اولين نشست آينده

 

های کانون و هیأت رو بدیم چاپخونه بررا چرا              خوایم عکسای شهدای برو بچه    می
 پس هر کی تو خونوادشون شهید داره اعالم کنه .

 این چیزا رو الزم داریم:   
 ر عکس دسته جمعی جالب : یه دونه  ر عکس تکی : یه دونه

 نامه ر یک قسمت قشنگ از وصیت
 ر نام و نام خانوادگی   نام عملیاتی که شهید شده و اگر سِمَتی هم در جنگ داشته  

 بنویسید.
 خواهران :  

 ها   خیابان توحید . همه روزه صبح
 )ص(ی باالی حسینیه مسجد سیدابراهیم. کانون فرهنگی پیامبر اعظمطبقه

 برادران : 
 ها  بعد از نماز مغرب و عشاء . مسجد امام حسن مجتبی)ع(  شب

 اطالعیه مهم واحد تفحص سیره شهداء 
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ها    خوشا به حال مساود  كه امسال و سال         
ها و صدها زن و ممد متدي  و دردمند           زذشته دو 

خداوو  و خداپناو را در مقام معتکف پذيما بودند 
ها  آتي هم اي  توف ق را            و انشاءاله سال   

    چنان خواهند داشت كه سنت حسنه           هم
اعتکاف را زندو نگه دارند. اما مساود  هم            
هستند كه دست تقديم كه چه عمض كنم! اما           
انحصاراللبي ناشي از وهل و ناداني افماد            
تحت عنوان ........!! باعث زمديدو است كه با           

دانم   بندزان موم  خدا فاصله داشته باشند! نمي       
متول ان اصلي نظارت بم امور مساود چه نهاد يا         

نهادهايي هستند. آيا در كشور  كه همه              
بايست بم چهمو       ديني بودن داريم، مي       داع ه

بمخي مساود زمد و غبار غمبت بنش ند؟!              
پول و امکانات ن ست، چه بسا  منظورم مساود بي

بمخي از مساود از شکل و شمايل و تزن نات و            
ساز و بمگ ممسوم تا      
دلت بخواهد،          
بمخوردار باشند، اما      
چ ز  كه مساود را      

كند و در        غني مي  
وايگاو واقعي قمار       

دهد ح ور          مي
مشتاقان و موحدي      
موم  و مومنه در        

هاست. به نظم         آن
رسد افماد           مي

مساود را فقط بما  مماسم تشميفاتي امور            
اموات) مجالس تمح م و مونه و هفته و                

سالگمدو....( مي خواهند! بمخي ديگم مسجد را         
بما  اعمال قدرت و ابماز عقايد پوس دو و              

خواهند!     خود مي    ها  سمخوردو   زشودن عقدو 
و البته بمخي هم كه اكثميت هستند مسجد را در 

كنند و الحق و       راستا  اهداف قمآني ادارو مي     
االنصاف از وقت و حوصله و امکانات خود بما          

زذارند.اما در خصوص      رونق مسجد مايه مي     
ها  اول و دوم بايد زفت كه تعداشان هم            زموو

نمايند و عوارض        چند اند  باشد زياد مي        
ها  مقدس در  ا  كه بما  مساود و مکان  دافعه

كنند چنان است كه متول ان       بمابم ممدم ايجاد مي   
ها بايد تعج ل      امور مذهبي بما  اص ح آن       

 داشته باشند.
چما بايد بمخي مساود در نقاالي از شهم و             -

روستا منزو  و معتکف بمانند؟! درصورت که          
اله بويژو    مسجد بايد محل رفت و آمد خلق          

 ها باشد  ها و ووان نوووان 
ها  مذهبي كه توسط      چما بايد بمخي ه ات     -

شوند سمزمدان بما  يافت         ووانان ادارو مي   
ها  خود با موانع       مکاني وهت انجام فعال ت    

 فوق مواوه باشند؟! 
ها    چما بايد مساود  كه در خصوص فعال ت   -

د   مذهبي و وذد ووانان فعال هستند         فمهنگي
تقو  قمار    ها  بي     آدم مورد بغض و ك نه    

 ز مند؟! 
چما هم   اشخاص در بمابم محافل                 -

ها  مشکو  و منحمف      غ ممذهبي و تميبون   
وار بم   كنندو و يا محافل پ دا و پنهاني كه موريانه 

    ها  وامعه   انق د و فمهنگ و ارز   پ کمو
اند و در خلوت ام  و امان          ور شدو   ش عي حمله 

غفلت متصديان فمهنگي، مشغول تخميب اصول   
 اند؟!  واليي ما هستند، سکوت اخت ار كمدو

-شدو»  ك خوردو بگ م، ومله ول   «چما بمخي   د  
ها  مخلص و     اند؟! خطاها  كوچك ووان     

آموز را  مستعد و پمشور اللبه و دانشجو و دان         
ها  ايجاد شدو توسط افماد تابند اما چال  بمنمي

-ب نند؟! و يا نمي     هايي خاص را، نمي     و وميان 
خواهند بب نند و يا ومأت مقابله ندارند و يا              
توانايي تشخ ص مع ل. كه در هم صورت            

 فاوعه است. 

 مساجد همیشه در اعتکاف

 حکمتاکبر فرشتهعلی

 
 

 دانم متولیان اصلی نظارت بر نمی
امور مساجد چه نهاد یا نهادهایی هستند.  

ي دینی بودن  آیا در کشوري که همه داعیه
بایست بر چهره برخی مساجد  داریم، می

 گرد و غبار غربت بنشیند؟! 

 معناي ذکر

است. ياد  »  ياد«معني و مفهوم ذكم،      
زاهي قلبي است و زاو زباني. ياد قلبي        

  ياد زباني است و ذكماهلل در            ريشه
حق قت به معني آن است كه انسان در        
قلب خود خدا را ياد كند تا بم زبان هم           
ياد و نام ذات مقدس ربوبي را داشته          

 باشد.
در روايات فماواني از معصومان            

اهلل عل هم اومع  (، دعوت به         )س م
ذكم خدا شدو است و اي  دعوت از آن          
روست كه غذا  وان آدمي و ح ات آن 
به ذكم خداست. مفهوم اي  ك م آن         

م مد.   است كه وان بدون ياد خدا مي        
پندها، »  الْمَواعِظُ صِقالُ النُفُوسِ      «

  وان هستند. وان        دهندو  ص قل
شود و    منها  ذكم خدا، زمدزمفته مي    

زمدزداي   تنها با ياد خدا ممک          
زاو كه انسان با ياد اوست،         است. آن 

نشان آن است كه ح مت محبود،       
او را به حميم قدس  راو دادو و             

زاو كه انسان غافل است، به اي           آن
معني است كه از محبود واقعي           

زمداندو و خدا هم      وهان هستي رو   
او را از ديدار خود محجود ساخته          

 است.
 

 مواضع ذکر

در روايات ما تأك د زياد  بم اي            
هست كه در بمخي واها بايد ب شتم         

ها     به ياد خدا بود. چون زم نه          
زم  ش طان بس ار زياد است.         ولوو

ها بازار است كه       يکي از اي  مکان    
اُذْكُم اهللَ إذا دَخَلْتَ       «اند       فممودو
هنگام تجارت و خميد و       ».  السُّوقَ

فمو  بستم غفلت از خدا، فماهم          
توان آن را با ياد خدا        شود، اما مي    مي

 از ب   بمد.

دوم   وايي كه بم ياد خدا در آن             
سفار  فماواني شدو است، هنگام         
غ ب است. هنگامي كه انسان غ ب      

كند و عصبان ت وان  را فما              مي
  غفلت از     ز مد، آن لحظه لحظه      مي

خداست. ذكم خدا در چن   وايي به داد    
رسد و او را از اي                 انسان مي  

 رهاند. ها مي زاو لغز 
سوم   وايي كه وا  ياد خداست،         

ز م  است. در           هنگام تصم م   
ها ش طان ممک  است        ز م   تصم م
دار  كند تا ناحقي را بم مسند           م دان

وا هم سفار  به ياد خدا         بنشاند. اي  
 شدو است.

اما در روايات ما شايد باالتمي  ذكم، ياد  
ها  الهي    ارتکاد حمام خدا در آستانه

  از زناهان باشد.       است تا بازدارندو   
ويژو سفار  بس ار  به ذكم خدا در         به

ها شدو است. اي  سفار  بما          خلوت
ويژو بما  ووانان. در        همه استم به   

روايات داريم كه وقتي محممي با           
نامحممي در وايي كه ديگم  به آن         

كنند، سوم   اي      راو ندارد، خلوت مي    
ومع، ش طان است. بنابماي  ازم هم         
پس از ت   بم پمه ز از ورود به چن   
خلوتي، باز هم انسان موفق نشد، تنها        

كند و   ياد خداست كه انسان را حفظ مي 
زشايد.   راو فمار از زناو را بم انسان مي        

و غَلََّغت األبواُد َو قاَلْت هَْ َت لَكَ          «
» قاَل َمعاَذ اهلِل إنَُّه َربّي أحْسََ  مَثواَ .        

وويي     كام   زل خا درها را بست و آمادو    
از يوسف شد، اما يوسف به ياد خدا بود.  
 او از مخلَص   بود و ت  به زناو نداد.

ديگم وايي كه سفار  به ياد خدا           
يا «ايم، هنگام ونگ است.             شدو

أيَُّهاالَّذيَ  آمَُنوا إذَا لَق ُتم فِئًَة َفابْبُُتوا وَ         
وقتي در ونگ با     ».  اذْكُمُوا اهللَ كَث ماً   

كن د، استقامت به      زموهي بمخورد مي   
 خم  ده د و فماوان خدا را ياد كن د.
ها   زاو  اي  ياد خداست كه در لغز         

ها   ها و فماموشي     انسان را از سختي    
اهلل را      وصول إلي    رهاند و وادو    مي

 ها نغلتد. كند، تا بندو به پمتگاو صاف مي
 

 مراتب ذکر

مماتب و مماحل ذكم را در حق قت ذاكم        
زند. زاو او در مماحل ابتدايي          رقم مي 

كند.   راو است و ذكم يك معني پ دا مي       
زاو در اواسط راو است كه ذكم معني          

يابد. زاو ن ز در او  استم         باالتم  مي 
مانند ذكم پ امبم)ص( و امامان معصوم      

شك با ذكم ما ممدم عاد          )ع( كه بي  
ها   ها  آن   ها و ناله    متفاوت است. اشك  

ب نند و    ها قلّه را مي     كند. آن   ن ز فمق مي 
ا  است بما  نزديك       ذكم خدا وس له  

 نهايت است. شدن به آن قله كه بي
    امموزو هم كسي كه ورد  را لقلقه        

پندارند.   الذكم مي   زبان داشته باشد، دانم   
خوان م    درست است كه در قمآن مي       

يا أيُّها اّلذيَ  آمَُنوا اذْكُمُوا اهلَل ذِكْماً          «
اما مماد از ذكم كث م و             »  كَث ماً.
الذكم بودن قطعًا اي  است كه            دانم

انسان پ وسته به ياد خدا باشد و              
  ا  غفلت نکند. ام ممؤمنان علي       لحظه
الس م از مصاديق كامل               عل ه
الذكمها بود. در آن وقت كه              دانم

الذكم بودم      كمد، دانم     حکومت مي  
چنان كه هنگام ونگ و شمش مزدن   هم
الذكم   زونه بود. البته از مصاديق دانم   اي 

چه   بودن، ذكم زباني هم هست، اما آن       
مهم است، ذكم قلبي است كه اول ا          
 خدا هم   دوام ذكم در قلب را دارند.

ذكم زباني و ذكم قلبي ارتباالي متقابل        
دارند. ذكم قلبي انسان را به ذكم لساني        

ساز   سازد و ذكم زباني زم نه   رهنمون مي 
ذكم و تووه قلبي است. بايد از همان          

اند. با    راهي رفت كه معصومان فممودو    
تقوا، پاكي و پمه ز از زناو است كه            

  ذكم فماهم        هم دو زونه       زم نه
شود. تا وقتي كه انسان در واد            مي

زناو است، نه ذكم زباني معني پ دا           
كند و نه ذكم قلبي. اما وقتي انسان          مي

در واد  عفاف و پاكي قمار زمفت،           
خدا  متعال توف ق هم دو را به او             

 كند.   عنايت مي
 

 تأثیر ذکر

ها را امموزو            زندزي انسان   
ها  بس ار  فما زمفته          ا طماد
اي  يك حق قت قمآني است        است.  

كه با ياد خدا انسان به آرام              
اَال بِذِكْمِ اهللِ تَطْمَئِ ُّ       «رسدم      مي

واقع ت اي  است كه بايد       »  الْقُلُود.
ها  ا طماد را پ دا كمد.            ريشه
ها يا تمس از         اي  ا طماد    ريشه

زذشته است يا نگماني بما  آيندو يا        
ناراحتي از مشک ت مالي و خانوادزي 

ها عوامل ا طماد است.       و ... اي    
انس با خداوند اي  عوامل را از ب            

أال إنَّ اَْولِ اَء اهلِل ال َخْوفٌ        «بمد.    مي
دوستان نه » عَلَ ْهِمْ وَ ال هُمْ يَحْزَنُونَ.

از زذشته اندوهي دارند و نه از آيندو         
نگمان و ب مناكند. مشک ت اقتصاد    

كند.   ها را نا ام د نمي       و س اسي آن  
مَْ  يَتَِّق اهلَل َيْجعَْل لَُه َمخْمَوًا وَ           «

 »  يَمْزُقْهُ مِ ْ حَ ْثُ ال يَحْتَسِب.
كند كه  كه با خداست، احساس مي  آن

وصل به دريا  پهناور قدرت است،        
وصل به دن ا  بزرگ عزت و عظمت        
است و اي  اتصال او را به ساحل              

  ع ني آن      رساند. نمونه   آرام  مي 
    همان است كه در زندزي و س مو         

  عزيزان    ب ن م. همه   معصومان مي 
عبداهلل)ع( را كشتند، اما در آخمي          أبي

إلهي رِ اً  «فممود     لحظات ايشان مي  
آرامِ آرام   »  بِقَ انكَ تَسل ماً ألمْمِ َ    

    هايي در سايه     است. چن   آرام    
ها  اظطماد و نگماني      خشکاندن ريشه 

آيد. تفس م نمونه در      است كه پديد مي   
أال بِذِكْمِ اهللِ تَطْمَئِ ُّ       «       ذيل آيه  
عامل   8  رعد،      در سورو »  الْقُلُود

نگماني را نام بمدو و ياد خدا را                
  تمام اي  عوامل معمفي         محوكنندو

و المسلم   س ّداحمد خاتمي اإلس م  حجت   

    یادِ او

واحد تفحص س مو   شهدا  كانون       
فمهنگي پ امبم اعظم )ص( در راستا       
بزرزداشت ياد و خاالمو   شهدا هم         
هفته اقدام به بمززار  زيارت قبور          
شهدا و در ادامه قمايت حديث شميف        

كساء در كنار قبور مطهم شهدا            
شهمستان بمززار مي نمايد . اي             
بمنامه هم هفته بعد از ظهم پنج شنبه         

در يکي از زلزار          7راس ساعت     
شهدا  شهمستان بمززار مي زمدد. از       

عموم دوستداران و دلباختگان فمهنگ     
عاشورا و راو شهدا وهت شمكت در          
 اي  مماسم دعوت به عمل مي آيد . 

 زيارت قبور شهدا و قرائت حديث كساء
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يکي از مدسانلي كده هم دشه         
باعث زوم كش دن و خدون دل       
خوردن دلسوزان نظام و انق د    
مي شدو اسدت ايد  بدودو كده         
 مسئول   بما  مسانل فمهندگ    
)منظور فمهنگ ديدني وايماندي       
اسددت ندده فمهنددگ وارداتددي(      
ومعنو  حا م به هزينه كدمدن     
و وقت زذاشدت  نبدودو اندد و          
مماسم معنو  و پمشور اعتکاف     
ن ز از اي  قاعدو مستثني نبدودو     
است كه بده زفتده مجميدان        
اي  مماسم كوچکتمي  بودوه    
ا  بما  آن در نظدم زمفتده        
نشدو است  و اي  در حالدي         
است كه بما  امورات ديگدم      
هزينه ها  سنگ   و عج ب     
و غميب صمف مي زمدد كده     
چندان هم مف د فايدو نبودو و 
فقط بار مالي قابل تووده آن       
درخشان و خ مو كنندو اسدت      
بدده عنددوان مثددال كنگددمو       
بزرزداشددت شدداعم شدده م و     
عزيز شهممان استاد ممداندي     
)رحمت اهلل عل ه( كه فقط در     

 062222222سددال زذشددته    
ريال هزينه داشدته اسدت و        
البتدده ايدد  مثددالي اسددت از       
 كارها  فمهنگي و سالم !

اما ازدم بخدواه م در راسدتا          
تمويج فمهنگ وارداتدي و  دد       
فمهنگي  مانند تمويج و آموز       
ساز و تنبور زام بدمداريم خ دل        
حمايت ها و تحس نها را همدماو       
خددود خواهددي ديددد و متول ددان      
فمهنگي كشور را مي ب ني كده       
در تمويج آن زو  سدبقت را از        

 يکديگم مي ربايند.
چما بما  امم  چندان مهدم و         
معنو  كه مدي تواندد در ايد           
زمانه مأم  و پناهگداهي بدما        
وواندددان و نووواندددان باشدددد     
كوچکددتمي  سددممايه زددذار      
صددورت نمددي زدد مد و بجددز        
حمكتها  خودوو ، ما شداهد     
ه چ حمكت ديگدم  از سدو         
متول ان امم ن ست م و اي  ودا        
تأسدددف وافدددسوس فدددماوان     
دارد.مسلما ايد  مهدم بايدد از          
الميق دلسوزان پي ز م  شدود      
تا س استگذاران كلي در وهدت      

رفع اي  نق صه زدامي اساسدي       
 بمدارند.

نگارندو زمان نمي بمد در ايد        
كه اي  عصم و زمانه كه ماديات 
سم تا پا  زندزي مدا را در بدم           
زمفته مسلمان و موم  احت دا       
به مکاني دارد كه در آن بتواندد      
خود را پ ددا كندد و بده دور از            
دن ا  ماد  و ه اهو  زندزدي    
با معبود خدود مناودات كندد و          
بدي  وس له توشه ا  بما  دن ا      

و آخمت خود بمدارد كسي تمديد     
 داشته باشد. 

بي شك همه   مدا از ديددن          
نووواني كده تمدامي وذاب دت        
ها  ب مون را كندار زذاشدته و         
تصم م بم زمفت  سه روز روزو       
در زممتمي  و بلندتمي  روزها   
سال كمدو و با خواه  و تمندا        
از پدر و مادر خود اوازو زمفتده        
تا بتواند از اي  بمنامه خودساز       
اسددتفادو بددبمد خوشددحال مددي     
شددويم و شددادمان و از سددو        
ديگم زماني كه دسدت رد  بدم          
س نه اي  نوووان زدو مي شدود       
و او را از ب توته كمدن در خانده        
خدا محموم مي كنند ن ز ناراح       
خواه م شد .  اينجاندب بدس ار         
مددشاهدو كددمدو ام ووانددان و       
نووواناني را كه در آخمي  روزها 
بدده سددازمان تبل غددات مماوعدده     
نمودند ولي با وواد وقت ببدت      
ندام تمدام شدددو اسدت مواودده         

 زشتند !

چما قدر اي  نوووان را مجميان      
ما نمي دانند قدر اي  نوووان را     
دشم  ما مي داندد كده بدما           
وذد او م ل اردهدا دالر هزينده       
مي كند و او را از ما مي ربايدد.          
اس م و احکام اس م چده زيبدا        
راو وصدل و دوسددتي را ايجدداد        
كمدو و مجميان ما چده راحدت         
آن را بم باد مي دهندد وسدپس         
داد مددي زن ددم كدده چن دد  و         

 چنان....

عج ب است كه در ايد  زمانده        
ه ئات امناء مدساود بده خدود         
ومات مي دهند و مي زويند ما       
اوازو بمززار  اعتکاف  را نمي      
ده م.! عجبا آنهدا خادمندد يدا           

 صاحب خانه؟! 
و از آن عج بتم اينکه ما از زبان    

ا (مي شنويم كده        -مسئولي)    
در صورت وودود اعتکداف در        

ماو روب بدما  بعد ي     56روز  
افماد، ما آنها را از مسجد ب مون     
مي كن م و نمي توان م پدذيما      
آنها باش م!يا دروواد خواهد       
معتکف   مبني بم روش  كدمدن     

هم نده كده    «  كولم ،بفممايندد    
هست همكه شمايط بهتم  مي     
خواهد مي تواند بده خانده ا          

ظاهما ما وايگاو خود » بمود !!!! 
را فمامو  كدمدو ايدم! نده بده           
دنبال خدمت نبودو ، بلکده بده         

 دنبال اببات ...... .  

در ايام اعتکاف در ماو مبار  روب، در            
بس ارى از مساود سماسم كشور، ووانان ما،       
زنان و ممدان از قشمها و سن   مختلف،           
رفتند و در مسجد ماندندم سه روز روزو             
زمفتند و با خدا مأنوس شدند. بعد از آن هم          
با زميه و اشك و آو، مسجد را وداع زفتند و     
 ب مون آمدند، تا بماى سال آيندو آمادو شوند.
عزيزان م ! اي  بماى يك وامعه، ع مت        

األرْضِ   الّذي َ إنْ مَکّنّا هُمْ فِ     «خوب  است.   
ع مت يك حکومت اله ،      »أقامُوا الصّلوةَ 

ع مت يك حمكت صح ح و داراى             
ز مى صح ح است. اي  را ودّى            وهت

 بگ ميد و تقويت كن د.
 دى ماو  51ديدار با ال د و ممدم قم به مناسبت 

 
هم   دانشگاو تهمان ما، هم   مسجد          
دانشگاو، شاهد عبادت و راز و ن از و نماز            

تمي    دارىِ بموسته   وماعت و اعتکاف و روزو    
ووانان اي  مملکت است. بهتمي  ووانان        
هم كشور، ووانان  هستند كه صاحب فکم و        
با انديشه باشند. قاعدتًا و غالبًا در م ان             

الور كسان  به صورت وافم       دانشجويان، اي  
شوندم البته در ب   غ م دانشجويان         پ دا م  
الور ووانان خود هستند، ول  در          هم اي  

در   -زمان ما كه ووان بوديم     -زمان قديم   
م ان دانشجويان، در دانشگاو تهمان و           

ى ايمان،  هاى ديگم و در همه بع   دانشگاو
كمدند. در قم كه      شايد هزار نفم اعتکاف نم    

ممكز دي  و عبادت بود، شايد چند صد نفم          
كمدند. معمول نبودم ممدم      اللبه اعتکاف م   

 دور بودند.
  76/50/52ى تهمان  هاى نماز ومعه خطبه 

 
روب، ماو صفا دادن به دل و الماوت              
بخش دن به وان استم ماو توسل، خشوع،        
ذكم، توبه، خودسازى و پمداخت  به              

ها   ها و تلخ     زنگارهاى دل و زدودن س اه     
از وان است. دعاى ماو روب، اعتکاف ماو         

اى است    روب، نماز ماو روب، همه وس له      
كه ما بتوان م دل و وان خود را           بماى اي    

ها،    صفا و الماوت  ببخش مم س اه           
ها را از خود دور كن م        ها و زمفتارى    تاريک 

و خودمان را روش  سازيم. اي  فمصت           
خصوص بماى    بزرز  است بماى مام به       
كنند در اي  ايام      كسان  كه توف ق پ دا م     

 اعتکاف كنند.
 

 81/0/08ى تهمان   هاى نماز ومعه خطبه 
 

ى   خوشا به حالتان معتکف   عزيز. پديدو        
هاى انق ب  است. ما  اعتکاف يک  از روي 

اول انق د اي  چ زها را نداشت م. اعتکاف        
هم شه بود. زمان ووان  ما وقت  ايام ماو          

-رس د، در مسجد امام قم          روب فما م    
هم فقط قمم در مشهد م  اصً  اعتکاف          آن

، شايد پنجاو نفم، صد نفم فقط        -نديدو بودم 
ى    كمدند. اي  پديدو       اللبه اعتکاف م     

ها هزار نفم در مماسم        كه دو   عموم م اي    
اعتکاف شمكت كنند، آن هم اغلب ووان،         

هاى انق د است. م  يك وقت     وزو روي  
عمض كمدم كه انق د ما ريز  دارد، اما         

ها غلبه    ها بم ريز     روي  هم داردم روي    
 دارند. پس خوشا به حالتان معتکف   عزيز. 

ى م  اي  است كه در اي  سه روزى  توص ه
كه شما در مسجد هست د، تممي  مماقبت از        

زن د، غذا كه      خود بکن د. حمف كه م        
كن د، كتاد كه     خوريد، معاشمت كه م      م 
كن د، نقشه كه بماى      خوان د، فکم كه م      م 

ى اي  چ زها مماقب  كش د، در همه آيندو م 
باش د ر اى اله  و خواست اله  را بم            
هواى نفستان مقدم بداريدم تسل م هواى         
نفس نشويد. تممي  اي  چ زها در اي  سه         

تواند درس  باشد بماى خود آن           روز م  
ايم و    وا نشسته   عزيزان و بماى ماها كه اي      

كن م به حال ووانان        با غبطه نگاو م      
عزيزمان كه در حال اعتکاف هستند. با           

 عملِ خودتان به ما هم ياد بده د.
 

 81/0/08ى تهمان   هاى نماز ومعه خطبه
 

هاى   ه چ وقت در اي  كشور در الول سال        
زذشته، از دوران ووان  و نوووان  ما به ياد         
نداريم كه در ماو رم ان، در مساود كشور         
يا در مسجد زوهمشاد مشهد، ممدم ب ايند         

الب ض سه روزِ        اعتکاف بکنند. در ايام      
متعارف ماو روب يا ماو شعبان، ما تعداد           
معدودى در قم ديدو بوديم كه اعتکاف           

ها. در غ م آن      كمدندم آن هم غالباً اللبه      م 
معمول نبود. امموز در ايام اعتکاف،              

ها و مساود و سمتاسم كشور و             دانشگاو
مساود وامع، مملو از معتکف   استم            

ى آخم ماو رم ان،      ى بم آن، در دهه      ع وو
ومع ت عظ م  مشغول اعتکاف بودند. چه       

ها؟ نه، هم        كسان ؟ پ مممدها؟ پ مزن   
ها. اي  ديگم در دن ا         تمي   ها، ووان   ووان

نظ م ندارد. اي  نسل ووان امموز ماست.          
هاى انق ب ،    امموز زماي  به دي  و ارز      

 ووه غالب وامعه است.
 

 80/8/05ديدار با ممدم زممسار 

 هاقدر ندانستن فرصت
 

 م م . الف 

 

 سه روز از فصل رویش

 
 ي ما از دیدن نوجوانی که تمامی بی شک همه

جذابیت هاي بیرون را کنار گذاشته و تصمیم بر 
گرفتن سه روز روزه در گرمترین و بلندترین روزهاي 
سال کرده و با خواهش و تمنا از پدر و مادر خود 
اجازه گرفته تا بتواند از این برنامه خودسازي 
 استفاده ببرد خوشحال می شویم و شادمان 
و از سوي دیگر زمانی که دست رد  بر سینه این 
نوجوان زده می شود و او را از بیتوته کردن در خانه 

 کنند نیز ناراحت خواهیم شد .  خدا محروم می

واحد آموز  كانون فمهنگي پ امبم          
اعظم )ص( به منظور رشد ب ن              
اعتقاد  و عمق بخش دن به باورها          
ديني اع ا  اللبه و دانشجو  خود ،         

» ها  معمفت   حلقه«  اقدام به بمززار     

د با محوريت مو وعات اعتقاد           
فمهنگي نمودو است . اي  ولسات در          

  هم  شنبه و چهارشنبه   ها  يك شب
هفته در مسجد امام حس  مجتبي )ع(         

 باشد .شب بمقمار مي 52راس ساعت 

بمادران ع قه مند مي توانند در روزها        
مقمر ، وهت شمكت در زمان مذكور در         
مسجد امام حس  مجتبي )ع( ح ور          

 بهم رسانند . 

 )ص(برگزاری جلسات حلقه های معرفت كانون پيامبر اعظم



ن از فطم  و الب عي انسان به معنويت 
چون ن از ز او و زل به آد و آفتاد           
بديهي است. زل را بدون آفتاد و          

توان مصنوعي تصور      آد، تنها مي   
كمدم الماوت و شادابي ز او و زل به         

 نور است و آد.
ا  از تاريخ     انسانِ زم ني در هم بمهه    

ا  از وغماف ا  وهان،       و در هم پارو    
ن ازمند اي  ارتبام و پ وستگي معنو       
و آسماني است تا ح ات انساني            
خوي  را حفظ كند. از اي  رو              

ها    تمي  رويکمد اديان و آن        اساسي
ا  خاص د     مختلف د هم كدام با بهمو     

هموارو تمب ت و پمور  معنو           
 انسان بودو است.

در اي  م ان اس م به عنوان              
  دعوت الهي از       تمي  نسخه   كامل

انسان، بمتمي  نظام تمب ت معنو  را       
ها دعوت    عم ه كمدو و در الول قمن     

در تعال م پ شوايان ديني و عالمان و        
تمي    ا  از غني     فمزانگان، مجموعه 

ها و متون را در اي  حوزو به             آموزو
 يادزار باقي نهادو است.

امموز رويدادها و تحوالت اوتماعي و      
فمهنگي زونازون وهاني ن از و           
تقا ا  بس ار ود  و روشني را در         

اند. شمايط      معنويت پديد آوردو       حوزو
ما در مح ط اوتماعي و ف ا             
فمهنگي داخل كشور، چندان با اي         

ا  نداردم بلکه به       ن از وهاني فاصله  
اوتماعي     -    دل ل ساختارها  فمهنگي  

ها و    ها  تاريخي ظمف ت     و پ ش نه 
ها  بس ار مساعدتم و تقا ايي       زم نه
 دهد. تم را نشان مي ود 

اينك ما هست م و اي  حق قت، مان م        
و اي  ن از، مان م در م انه و در يك           

كمانه از آد زالل       سو  دريايي بي   
زند   معنويت كه پ   رويمان مو  مي     

و در سو  ديگم، كويم  عطشنا         
زار ماديات تم  بمداشته و  كه از شورو 

 بخ  است. ا  ح ات در انتظار قطمو
آد هست و كويمم از آغاز ح ات، اما         

خواهد به      همبار دستي تازو مي       
ها، ابم  تازو        افشاندن اي  قطمو    

وويد بما  بار  اي  رحمت            مي
 س ال.

مأموريت امموز ما بمداشتي تازو و          
  متناسب از     ا  فهمي وديد و عم ه    

 اي  حق قت است.
اي  بار  و رحمت ف ض مداوم           

كُلُّ يَوْمٍ هُوَ في    «همارو تازو است و      
هم بار  نو و هم ف ض تازو        »  شَأنٍ.

  وديد، وامي نو و دستي       و هم قطمو 
اللبد كه    ديگم از دريافت و فهم مي       

م همه بما     »فَسالَتْ اَوْدِيَةٌ بِقَدَرِها   «
دريافتي نو و فهمي تازو و الهامي           
وديد به اقت ا  شمايط، او اع،          
مخاالب و ن از متفاوت و مختلف از         

 آن رحمت مکمر و مداوم.
  ما باشدم نه در        شايد هم   وظ فه  

سال نوآور  و شکوفايي كه در هم         
سال و هم ماو و هم روز. بما  تحقق          
هدفي كه رهبم  به عنوان اساس و        
بن ان تعال م و اهداف انق د اس مي      

زذار بزرگ آن مورد تأك د و         و بن ان 
اند. حق قت معنا يکي      اهتمام قمار دادو  

ها  آسماني    استم چون ووهم دعوت   
 -تشنگي نسبت به حق قت    -و الهي   

ها     زمان   ن ز هم شه هستم در همه    
رود،   چه از ما انتظار مي      ها. آن   و مکان 

 ها  نوآور  است در اي  عمصه
نخستم نوآور  در تب    مفاه م و        
حقايق معنو  و ن ز ومع ب               

مند ، تمسك به      عق ن ت و نظام   
اسباد و سن  الهي در نظام خلقت از        
يك المف و ب   ايمان به غ ب و            
كمامات اول اء، حقايق غ م ماد  و         
خمق عادات و استثنانات، مدار           
معنو  اهل معمفت و تب    صح ح و       
منطقي ساززار م ان اي  دو وهت از        

  مناسب    المف ديگم در كنار ارانه      
ا  معتدل و      اي  حقايق به ش وو     

كه نه به دامان خمافات و        سل مم چنان 
اوهام درافتد و نه از انکار و تکذيب          

 سمبمآورد.
دومم نوآور  در تعميف معنويت و          
فاصله زمفت  از تعميف قالبي و سنتي       
كه زاو به زهد صوف انه و رهبان ت          

چه اس م ارانه      درآم خته است. آن   
و و فعال در       ر  كند، معنويت پ      مي

الْمَمْءِ   وُلُوسُ  «مت  زندزي است كه      
أفْ َلُ مِ  اإلعْتِکافِ   «را  »  عِنْدَ عِ الِهِ 

ب ند و    مي»  ِاهللِ  فِي مَسْجِدِ رَسُول   
را »  نَظَُم الْوَلَِد إلي والِدَْيِه حُّبًا لَهُما       «

خواهد   داند، از انسان مي      عبادت مي 
رفت  و غذاخوردن هم        حتي در راو   

قصد تقمد كند و در هم حمكت و           
  خود راهي به سو          رفتار روزممو 

خداوند بجويد. در اللب ر ا  او          
  اوزا و ابعاد زندزي،       باشد و در همه   

خدا را بب ند و به تعب م يکي از اهل           
ازم در سوزن هم نخ          «معمفت   

كند، به خاالم خدا اي  را انجام            مي
 »دهد.

  پ ام      ارانه   سومم نوآور  در ش وو   
  پ ام،    معنو . قالب و فمم ارانه       

ناززيم بم اساس شمايط و احوال           
مخاالب و اقت انات زمان و مکان         

شود. با تووه به اي  شمايط  تعميف مي
هايي كه ديگمان     و بم اساس تجمبه    

اند و در كشورها و ووامع ديگم           داشته
ها    توان نوآور    اند، مي   عم ه كمدو 

ود  داشت و در ادب ات و صورت و         
ها  معنو       اي  پ ام     نوع عم ه 

تصمّف كمد. امموزو بايد هم هدفي در       
  اوتماع را از خ ل تمويج          عمصه
ها  مموع و در  م  تب              زموو

  زندزي دنبال      يك سبك و ش وو    
كمد و با رعايت توّقع و ذانقه و ذوق           
ايماني و زبان و فهم نسل وديد، در          

ها    مت  زندزي روزممو و در قالب       
از پ ام كوتاو تلف  و           -مختلف   

ها  تصويم  اينتمنت زمفته تا        فايل
 -ها  موس قي و ...     استفادو از ظمف ت  

راهي بما  تأب مزذار  بم مخاالب        
 يافت.

    ساخت اي  ادب ات نو و عم ه         
ها  وديد،    م ام   معنو  در قالب    

ن از ود  امموز ماستم در مقابل          
مخاالبي كه خواو و ناخواو با              
زذشتگان خود متفاوت است و البته        

ا  به دل ل مصمف        ذوق و ذانقه   
محصوالت فمهنگي تازو، تغ  م يافته      
است. مخاالبي كه زاو حتي بمخ ف       
ظاهم و نماي  و ظهور  در ُب ِ           
وان و عمق ووود، همچنان شمقي و       

 مدار است. ايماني و باورمند و دي 
بما  نوآور  و شکوفايي در معنويت،      

چه از سخنان رهبم معظم انق د         آن
آيد، شايد در چند محور قابل           بممي

 [5شمار  باشد ]
توجه به قرآن کریم به          -1

 صورت جدي و همگانی:

اهتمام به قمآن، رسالت اساسي نظام       
اس مي و حاوت ابتدايي بما  تمويج      

اِنَّ هَذا القُمآنِ في      «معنويت است.    
قمآن به   »  كُلِّ زَمانٍ غضٌّ وديدٌ.      

  الماوت و تاززي، وصل        سمچشمه

شود، اي  ن از و       است و كهنه نمي    
تقا ا هم تازو و وديد است و كهنه          

 شود. نمي
توجه به خانواده به عنوان        -2

 ها: پایگاه نشر ارزش

خانوادو در تعال م ديني، كانون ابتدايي      
و اساسي تمب ت و پمور  معنو  و         

ها  معنو     رك  اصلي نشم ارز     
است. شايد به هم   دل ل در فمهنگ      
مادّ ، نخست اي  كانون از م ان          

رود و در فمهنگ ديني نخست           مي
 شود. اي  كانون اح ا مي

توجه به جوانان و حفظ         -3
رویکرد جوانانه در دعوت به       

 معنویت:

ووانان ارزشمندتمي  مخاالبان بما      
زذار  مطمئ  و ابمزذارتمي        سممايه

بخ  وامعه بما  تغ  م و تحوّل          
هستند. هم رويکمد مبتني بم ح ور و       
تأب م ووانان، رويکمد  است كه خود      
را به آيندو پ وند زدو و  مانت اوما و         
بقا و تأب م خود را در درازمدت              

  اي     كند. تجمبه   ووو مي   وست
ها    ها هم نشان دادو كه فعال ت       سال

اند،  مختلفي كه چن   رويکمد  داشته 
تم    با سمعت، شتاد و توف ق افزون      

 اند. به حاصل رس دو

ي محتوا بر اساس       ارائه  -4
 اقتضائات متفاوت مخاطبان:

تمي  مشک ت مووود در      يکي از مهم  
  محتوا     ها  فمهنگي، ارانه    عمصه

واحد و بابت بما  مخاالبان مختلف و 
ها و شمايط      دارا  سطوح و ظمافت    

زونازون است. به الور خاص مفاه م      
معنو  بايد لزوماً بما  هم مخاالبي،       
ودازانه عم ه شود و بما  همكس،       
به اقت ا  ظمف ّت و توان فهم و           

 م زان ن از و توقّع تعميف زمدد.

هاي عملی      تبیین نمونه     -5
 معنویّت در زندگی روزمره:

ها  نظم  و زفتارها و         تمام بحث 
كلمات در مقام عمل، ارز  و اهم ت    

چه اصالت    دهند و آن    خود را نشان مي   
ها و      دارد، عمل است. بايد ولوو        

ها  عملي معنويّت را در زندزي    نمونه
روزممّو و شمايط الب عي و عاد            
زندزي به ممدم نشان داد و از الميق         

  ملي،    وسايل مختلف، بويژو رسانه    
اي  مو وع را بما  مخاالب عام          

 تب    كمد.

ها و  دهی فعالیت   سامان  -6
کرد نهادهاي    دهی عمل   سازمان
 مختلف:

ها  متنوّع و مختلفي كه            فعال ت
پوشاني ندارند و زاو با هم تعارض         هم

كنند، به وا  كمك به تمويج        پ دا مي 
ها  ودّ  در كار ايجاد       معنويت، خلل 

توان پذيمفت يك        كنند. نمي     مي
  س ما از معنويت حمف بزند و         بمنامه

  بعد ، ماديت     ب فاصله در بمنامه  
    تمويج شودم يك درس در بمنامه       

آموزشي سخ  از معنويت بگويد و         
  مواد آموزشي و نظام تعل م           بق ه

وتمب ت و اسات د، آن مو ع را نقض        
كنند. ازم قمار است مث ً مخاالب عام      

ها  روب و شعبان بما  ماو         در ماو 
مبار  رم ان آمادزي معنو  پ دا       

  اوزاء و اركان      كند، الزم است همه   
 نظام در هم   راستا عمل كنند.

ا کار عملی براي تولید و          7
ي محصوالت فرهنگی     عرضه

 در راستاي ترویج معنویت:

بما  مو وعاتي مثل مماقبت معنو ِ     
ها  معنو  ماو      شخصي يا بمنامه   
توان محصوالت    مبار  رم ان، مي  

فمهنگي خاص تول د كمد و بما  آن،       
شناسي و      نظمات كارشناسان روان    

ها بس ار  از مباحث نظم  را         رسانه
[ها  وذاد و    0]  به صورت دست نه   
ها  مشابه عمل اتي     كاربمد  يا نمونه  
  عملي شخصي با       و بما  استفادو  

 اي  ديدزاو كاربمد  كمد.
كارها   ها و بس ار  ديگم از راو          اي 

    بما  ساخت ادب ات نو و عم ه        
م ام   معنو  در قالب وديد البته        
تنها در صورتي ابمبخ  است كه         
مخاالب عام، روح معنو  انق د         
اس مي را با تمام ووود لمس كند.         
روش  است كه هم رفتار غ م معنو         
و غ م الهي، اي  دعوت را مخدو          

سازد و هم عملکمد الهي و معنو          مي
به همان نسبت اي  دعوت را تقويت        

 بخشد. كند و سمعت مي مي
كويم تشنه است و خشك، باران تازو        

ها را بمداريم     است و مداوم، بايد سقف    
و چتمها را ببنديم تا اي  باران              
حق قت، كويم عطشنا  را س ماد        

 كند. چن   باد. 
 
 
 

[ . مت  سخنان رهبم انق د، بما        5]
رعايت اختصار ذكم نشدو است. در         

توان بما  هم بخ ،      صورت ن از مي  
ها  فماواني از سخنان ايشان را     نمونه
 آورد.
[0. ]Hand book 
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 ها دستی تازه به افشاندن قطره
 

ه ات فمهنگي مذهبي فاالم ون در          
  محور  خود كه    راستا  اوما  بمنامه  

بزرزداشت مماسم ها  مذهبي در سطح       
شهمستان مي باشد ، در شب ها  چهارم      
و پنجم ماو شعبان ، مماسم وشني را به          

امام «  نور واليت        0مناسبت م  د     

» حس   ، حصمت ابالف ل و امام سجاد        
عل هم الس م بمززار نمود كه شب چهارم  
به م زباني يکي از اع ا  ه ات و در           
منزل ايشان و شب پنجم همزمان با           
مماسم هفتگي در مسجد امام حس            
مجتبي )ع( همماو با سخنماني حجه           

االس م رصاف و مولود  خواني مداحان      
ه ات بمززار زمديد . حجه االس م           
رصاف در اي  ولسه ، پ مامون صبم و           
 اوصاف صابمي  مطالبي را ارايه دادند . 

 برگزاری مراسم جشن اعياد شعبانيه در هيأت فاطميون



 

به یاد  قبر یک در یک و نیم 
 ات باش .... !متري

 
 طلبه شهيد علی بازيار

شه د علي بازيار در دوران كودكي و نووواني خود    
را مانند دوستان هم س  و سال خود  به مبارزو          
با رژيم شاو و بمززار  ك س ها  عق دتي و            
س اسي و كمك كمدن به ممدم ناتوان سپم  كمد         
و بعد از پ موز  انق د اس مي ، در كنار ديگم            
هم رزمان  در ونگ حق عل ه باالل شمكت كمد         
كه اي  دورو مقارن بود با دوران اللبگي شه د            

 علي بازيار . 
از خصوص ات شه د اي  بود كه هموارو بم ادا            
فمي ه   نماز شب اهتمام داشت و ديگمان را ن ز   
به اي  امم مهم سفار  مي نمود . از تمسخم              

 ديگمان به شدت ناراحت مي شد. 
در «  يکي از هممزمان  تعميف مي كند كه              

نزديکي ها  غمود يکي از روزها  ونگ ، بچه         
ها دور هم ومع شدو بودند و تعميف مي كمدند و           
چا  مي خوردند ، شه د علي بازيار هم كنار آن           
ها نشست و مشغول تعميف شدند كه يکي از             
دوستان چن   زفت   علي آقا ! اي  رف ق ما ) و              
اشارو كمد به يکي از هم رزمان  ( كمامات               
زياد  دارو ، مث  يک   اينه كه چشما  در             
حالت عاد  سالمه ولي وقتي مي خواهد آر پي            
وي بزنه چند صد متم اون ورتم مي زنه . شه د             
علي بازيار يك دفعه به شدت ناراحت شد ، چا            
را رو  زم   ريخت و با ناراحتي رفت . وقتي              
بچه ها علت كار شه د بازيار را وويا شدند چن             

 زفت   
ال يسخم قوم م  قوم غسي ان يکون خ ما « 

 »منکم 
 بخشي از وص ت نامه   شه د علي بازيار  

احساس مي كنم كه همه چ ز از همه المف           «  
متووه م  شدو است ، آسمان بم م  تنگ شدو ،            
زويا زم   از ووود م  احساس سنگ ني مي             
كند .... هم وقت دوستي شه د مي شود احساس          
مي كنم كه به ق امت و شهادت و م قات خدا             
نزديك تم شدو ام ، اما اآلن مي ب نم كه همه               
خ ال بودو است ، آن چه عاشق  بودم من ت             
خودم بود و آن چه عاشقم بود هم   الور . آن              
چه در انتظارم بود ظلمت بود و آت  و عممم پوچ           
بود و ه چ ... . بمادرم و خواهمم ، به وهان                 
ب ندي  ! به االمافت نگاو ك  ! چه مي ب ني ؟ به            
ق امت نظم ك  ! به شب اول قبم ! به عممان دن ا             
و به خانه و كاشانه مشغول نشو ! كه س ال   در            
بهتمي  كاخ ها بودند ولي عممشان چه قدر ب شتم         

 از م  و شما بود ... ؟ 
 به ياد  قبم يك در يك و ن م متم  ات با  .... ! 
هم وقت خواست د چ ز  صدقه بده د به اسم            
همه   شهدا صدقه بده د ، از شما مي خواهم            
كه خون شهدا را فمامو  نکن د ، نماز را سموقت          
بخوان د ، دعا را از نان شب واوب تم بدان د ، به              

 »  ياد اشك يت مان و ب وو زنان باش د .... . 
 0/0/5060و سمانجام شه د علي بازيار در تاريخ         

در منطقه   تپه   كله قند  مميوان به ت مبار            
بسته شد و وسم مطهم  همان وا ماند . تپه             
كله قند  مدت ها در دست ن موها  عماقي بود          
و پس از آن هم با همه   ت   دوستان و                
خانوادو   شه د ، ه چ زاو ه چ ابم  از وسم او            
يافت نشد و همان الور شد كه خود  مي               

دوست دارم پودر شوم و ابم  از م           «  زفت     
 باقي نماند . 

 روح  شاد و ياد  زمامي باد 
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 اهمیت ذکر
ى اي  فمانض و احکام اله  حدى  همه

اى دارند، كه وقت  بده آن         دارند، اندازو 
شدودم    حد و مدمز رسد دند، تمدام مدي          

م مگم »االّ الذِّكْم«شودم    تکل ف تمام مي  
م ذكدم  »فَلَ سَ لَهُ حَدٌّ ينْتَه  إلَ ه   « ذكم.   

اى ندارد، كه وقت  اي       حد نداردم اندازو  
اندازو ذكم و ياد حاصل شدد، بگوي دم          

 ديگم بس استم ديگم الزم ن ست. 
دهدد و     بعد خود ح مت تو د ح مدي       

فَدَمَض اللَّدُه عَدّز و وَدّل          « فممايد      مي
م » اْلفَمانَِض َفَمْ  اَداهُدّ  َفهُدَو حَددُّه ّ        

ها را بده      همكس فمانض را ادا كمد، آن    
وَ شَهْمُ رَمَ انُ   «حد و ممز خود رساند.   

م مثد ً مداو     » َفَمْ  صدامَُه َفهُدَو حَددُّوُ       
رم ان كه تمام شد، شما اي  فميد ه      
را به ممز خود  رسانديدم تمام شدد و        
ديگم چ زى بم شدما واودب ن دست.       

ى فدمانض و واوبدات  كده         ]...[ بق ه     
هست، همه از هم د  قب دل اسدت،          

ااّل الذّكم فإنَّ اللََّه عدّز و        « مگم ذكمم   
ولّ لَ ْ يمْضَ مِنْهُ بالقَل لِ وَ لَمْ يجْعَلْ 

خددا بده ذكدمِ        » لَهُ حَدّاً ينتَه  إلَ دهِ.     
قل ل را   نشدو استم حدى بدماى      
آن قمار ندادو است كه بشود بده آن          

بعد ح مت اي    »بُمق تَ «حد رس د.    
يا أيهَا الّدذي َ    « آيه را ت وت فممود       

. اهم دت   »امَنُوا اذْكُمُوا اللَّهَ ذِكْماً كَث ماً 
 ذكم اي  است.

هُدوَ  «فممايد كده     ى آيه مي  در دنباله 
. » اّلذى يدصَلّ  عَلَ کُدم َو َم نِکَتده        

ى الباالبانددد      ممحدددوم ع مددده   
فممايند   عل ه در الم زان مي   اللَّه  ر وان
در مقام تعل ل بماى    ى شميفه  اي  آيه 
اسدتم    »اذكُمُوا اللَّهَ ذِكْماً كَثد ماً    « امم  

يعن  اي  ذكم كثد مى كده از شدما           
خواسته شدو اسدت، بده ايد  خاالدم          
است كه خدان  را ياد كن د كده ايد         

يدصلّ   «خدا همان كس  است كده        
فمسدتد،    م بم شدما درود مدي      » عل کم

فمسدتد. خدداى متعدال         صلوات مدي  

هُوَ الّذى «فمستد.  صلوات را به شما مي 
م نده فقدط     » يصَلّ  عَلَ کُم وَ مَ نِکَتده    

ى اله  هدم بدم        خداى متعال، م نکه  
فمستند   شما مؤمن   درود و صلوات مي     

كه صلوات از المف پموردزدار رحمدت         
اوستم صدلوات از م نکده اسدتغفارى        

وَ «كننددم     است كه بماى مؤمن   مدي      
كده در آيدات       » يسْتَغْفِمونَ لِلّذي َ امَنُوا  

 قمآن هست.
چما اي  رحمت و اي  صدلوات و ايد            
استغفار را ذات اقدس حق و فمشدتگان      
اله  بماى شما از عالم غ دب، از مد           

لِ خْدمِوَکُم مِد     « فمسدتند؟     اعل  مدي  
كه شما      م بماى اي  » الظُّلُماتِ إلَ  النُّورِ  

را از ظلمدات نجدات بدهندد، بده ندور             
بکشانندم كه داستان اي  ظلمات و اي       
نور هدم داسدتان زدستمدو و مفدصل            

ى ما، ظلمدات     است. ظلمات در انديشه    
در قلب ما، در خلق دات مدام و ندور در             

 هاست. مقابل اي 
تواند ظلمان  باشدد، هدم        عمل هم مي  

تواند نوران  باشد. ذهد  و فکدم و            مي
تواندد نوراند  باشدد،        عقايد انسان مدي   

تواندد ظلمددان  باشدد. خلق دات و           مدي 
تواند ظلمدان  باشدد،       صفات انسان مي  

تواند نوران  باشد. حمكت اوتماعد          مي
تواند به سمت ظلمدات و       يك ملت مي  

تواند بده سدمت ندور        تاريک  باشد، مي 
 باشد.

ازم بم ملت ، بدم كدشورى، بدم ه دأت            
اى، بم فمدى، شهوات غالب شد،     حاكمه

خشونت ناش  از ح وان ت غالدب شدد،       
حمص غالب شد، دن ادارى و دن االلب       
غالب شد، اي  ظلمات اسدتم حمكدت         
ظلمان  است، وهدت ظلمدان  اسدت،         

هدددف هددم ظلمددات اسددت. ازددم ندده،       
معنويت غالب شد، ديد  غالدب شدد،          
انسان ت غالب شدد، فد انل اخ قد          
غالب شد، خ مخواه  غالب شد، صدق      

شدود    و راست  غالدب شدد، ايد  مدي          
نوران ت. اس م و قمآن مدا را بده ايد            

كننددد. خددداى متعددال و       دعددوت مددي 
ى او ما را بدماى ايد  تجه دز             م نکه
كنند كه از آن ظلمات خ ص كنند     مي

و ما را وارد اي  وادى نور كنندد. ذكدم           
 خدا را بکن دم اي  هم علت و دل ل .

 
ما در تربیت اساالمای عاقاب          

 هستیم
شود فارغ شد. واقعاً   از اي  مقوالت نمي  

ى  هاى متمادى هم ما دربارو ازم ساعت
چه كده بده       هم   مسانل معنوى و آن   

خدورد، بدپمدازيم، زيداد        درد دل ما مي   
ن ست. حق قت  اي  استم م  به شما     
عمض كنم ماها عقب دم. مدا بده قددر             
اقتدد اى نظددام اسدد م  در تمب ددت       
اس م  پ د  ندمفت م. حداال بعد             

ى فدمض     زويند ما مث ً در مقولده        مي
كن د كه سازندز ، فناورى، چه و چده         

توانست م پ   بدمويم،    ب شتم از اي  مي 
چده كده مدا        ول  پ   نمفت م. امدا آن    

ى   ى مقدوالت و همده        ب شتم از همده   
روى   هددا بايددد در آن پ دد          عمصدده

ى   كمديم و نکمديم، هم د  عمصده       مي
معنويات و خودسازى و دل را آراست  و 
اخ ق را زيور دادن است. مدا در ايد            

 ها انصافاً عقب م. زم نه
چه كه   ازم بخواه د يك نمونه بماى آن    

ى ماست، پ دا كن د، نگاو كن د       شايسته
بدده دوران دفدداع مقدددس. بب ن ددد آن        

هاي  كه در وبهده بودندد، آن           ووان
هدا را     پدر و مادرهاي  كه اي  ودوان      

فمسدددتادند، آن    ودددور مدددي    ايددد 
وور بدا شدوق و        هاي  كه آن    خانوادو

كمدند، چه   ذوق وبهه را پشت بان  مي    
هدا    حالت ، چه احساسات  داشتند. آن     

هدداى خوبدد  اسددت. البتدده         نموندده
ى اع سدت، امدا       زدون م نمونده     نمي
هاى بس ار خوب  بود. ما بايد به  نمونه

همدان سد اق، بدا همدان آهندگ و            
رفت مم پ   نمفت م.    نواخت، پ   مي  

هددا را هددم زدداه  داريددم        البتدده آن 
هامدان    كن دم. بعد ي      فمامو  مدي  
هامدان    كن دم، بعد ي     فمامو  مدي  

كن دم و بددتم،       متأسفانه انکدار مدي    
هددا آن حدداالت را تخطئدده         بعدد ي
كن م. اي  مسانل را در بعد   از       مي

ها و  زويي ب ن د. نسنج دو اظهارات م  
هاي  كه زاه  زوشه كندار      زويي  ياوو

ى آن    شودم حدت  تخطئده      شن دو مي 
حاالت زيبا و مقدس رزمندزان ما و        

 ووانان ما در دوران دفاع مقدس.
البته ماها غالباً از آن وزن ات خبم هم 
نددداريمم حددت  مدد  هددم كدده دارم        

زويم و حت  آن كسان  هم كده در        مي
ها هم از     آن  -فمماندهان-ونگ بودند   

چه كه اتفداق افتدادو، خبدم           ى آن   همه
ندارند. ايد  قددر م ددان صد مورت و            

رفت بده سدمت صدفات         تحول و پ    
ودا زيداد      عال ه و ف انل انسان  در آن     

ودا    تقميباً به عدد افمادى كه آن     -بودو  
هدا ممکد       كه واقعاً احصاء آن     -بودند

فهمدد كده      وا آدم مدي     ن ست. ]...[ آن     
اى كه اس م و خددا و          ف انل اخ ق  

اعتقاد به غ ب و ايمدان بده غ دب بده         
دهد، چگونه در زندز  انسان   انسان مي 
ب ند. اي     وا انسان م     زذاردم آن   ابم مي 

كمد. خود، به آن     بايست  رشد پ دا مي   
اندازو رشد پ دا نکمدو. بايد خ ل  ب          

 ها به خودمان بپمدازيم. از اي 

 انتهاستذکر بی

   هاشبجهارشنبه 
 بعد از نماز مغرب و عشاء    ـ  مسجد امام حسن)ع( 

  شهدا با       واحد تفحص س مو      
همکار  واحد هنمها  نمايشي كانون     
فمهنگي پ امبم اعظم )ص( در نظم         

ممداد ماو    01و    00ها   دارد در تاريخ  
به مناسبت سالموز آزادساز  اسما         
« ونگ تحم لي نمايشي را با عنوان        

در محل تاالر ممحوم     »  شب ه عباس   
نصماهلل ممداني اداراو فمهنگ و ارشاد       
اس مي شهمستان پس از نماز مغمد       

ها  و عشا بمززار نمايد ، لذا از خانوادو       
محتمم شهدا ، وانبازان و آزادزان و          
ادارات و نهادها  فمهنگي شهمستان      

آيد وهت تماشا    دعوت به عمل مي    
ت   اع ا  كانون در اي               
بزرزداشت مقام آزادزان شمكت          

 نمايند . 
الزم به ذكم است تماشا  اي  نماي        

 به صورت رايگان مي باشد . 

 در تاالر نصراله مردانی برگزار می شود« شبيه عباس» نمايش 

 زیر نظر شورای نویسندگان 
 آرا: هادي صنعتی صفحه

 


