گ
دو هفتهنامه فرهن� اجتماعی هيات الزهرا (س) | شماره یس ویکم | هفته چهارم فروردین ماه 98
صاحب امتياز  :هيات الزهرا (س)

ام� ي ن
حس� زياری
مدير مسئول  :ي

رسدب�@smas_77 :
ارتباط با
ی

ین
اک�ی
نج�
مسئول پرونده ویژه :زهرا ب
سیدمحمدام� سپیدهدم
رسدب�:
ویراستار :فاطمه نارص ر ب
ی
ت
مح� ،محمد جواد
صفحهآرا:محمد جواد قیل زاده تحریریه:بهاره لطفعیل پور ،زهرا ب
اک�ی ،محمد طه عیل نژاد ،نس�ن خرم ،زینب ب
کرما� ،میالد خادمی ابوالفضل ن
حس� ن
ام� ی ن
ام� ی ن
حس� ذوالفقاری ،رضا
خا� ،ی
شاکرآر نا� ،رویا احمدیان ،ی
گ
صانعی پور ،محمدعیل عباس بی�

عکس نگار

توییت نگار

#hello_brother

1

گ
یس و یکم | هفته چهارم فروردین ماه 98
شن�یه فرهن� اجتماعی هيات الزهرا (س) | شماره 

وارونهنمایی

بررسی دو نمونه از حوادثی که از آنها برخالف واقع در جهت اسالمستیزی استفاده شده است.
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بهاره لطفعیلپور
 95م شیمی

علت و معلول اسالمستیزی

 3دقیقه

محمدرسولا ...که برانگیخته شد ،رسالتش را تکمیل
نب
ِأی َذ ٍ
مکار م اخالق معرفی کرد .اسالم با ندای «ب ِّ
انسانیت باشد و دست
ُق ِتلَت» [ ]1آمد تا پیامآور
ّ
ظالمان را از سر مظلومان کوتاه کند .به قول موالیمان
علی (ع)« :خداوند پیامبر اکرم(ص) را هنگامی به
رسالت برگزید که شعلههای فتنه و آشوب در سراسر
دنیا برافروخته و سررشتۀ امور از هم گسیخته بود.
آتش جنگ شعلهور ،تاریکی جهل و گناه ،فراگیر و
نیرنگ و تزویر ،آشکار بود ]2[ ».و اسالم برای رهایی
بشریت از این شرایط نازل شد.
پس از پیامبر(ص) قرآن و عترت پیامبر باقی ماند تا
اسالم باقی بماند؛ اسالم ناب محمدی .و َ
قان
«ل یَف َت ِر ِ
اَبَدا ً » [ ]3رمز و راز گم نکردن این راه بود.
اسالم که از مهربانی میگفت و برادری اما چه شده
است که عدهای به نام اسالم ،سرها میبرند و ظلمها
میکنند و خونها میریزند؟ و درحالیکه کتاب
هدایت یکتا است ،برداشتهایی نابرابر از آن میشود
و اسالم ،فرقهفرقه میگردد.
و جالبتر از آن ،عدهای دیگر که خود از ظلمستیزی
اسالم ،هراسانند خطر ظلم اسالم را به جهانیان هشدار
می دهند! و اینگونه اسالم هراسی از نوع آگاهانه و
مغرضانۀ خود به نوع جاهالنه و عامه تبدیل میشود.
و همان اسالم هراسان نوع اول با ابزارهایی
دستساختۀ خودشان اما به نام اسالم و بیربط
به آن ،مثل داعش و القاعده در دل مردم چنان
هراسی میافکنند که نام اسالم درخاطر مردمانشان
تنها یادآور کشت و کشتار باشد وظالمان صاحب
قدرت باخیال راحت به غارت جهان می پردازند.
رسانه هایشان از اسالم ،افراطیان تروریست
بیربط به اسالم را نمایش می دهند و هواپیماهایشان
برای پایگاه های داعش مهمات می برند!
حاال خواهران و برادران مسلمانمان در غرب ،مدام
در معرض اتهامات و تبعیض های رسانه ها و مردم
قراردارند و هر روز خبری از مظلومیتشان دل هایمان
را به درد می آورد؛ روزی قانون منع حجاب در فرانسه
و روزی ترور مظلومانه در مساجد نیوزیلند.
به سهم خود در این شماره نگاهی انداخته ایم به
سرچشمه ی شکل گیری اسالم هراسی و پیامدهای
آن .به امید پایان جهالت ها و رسیدن دین به دست
صاحب اصلی اش ،موالیمان صاحب الزمان .
[ :]1قرآن کریم ،سورۀ تکویر ،آیه 81
[ :]2نهج البالغه فیض ،خطبة  ،88ص 212
[ :]3بخشی از حدیث ثقلین پیامبر اکرم(ص)

پردۀ اول2001/09/11 :
حمالت  ۱۱سپتامبر ،سلسلهای از حمالت انتحاری
است که در تاریخ  ۱۱سپتامبر  ،۲۰۰۱توسط حزب
القاعده در خاک ایاالت متحدهٔ آمریکا صورت گرفت .در
صبح آن روز ۱۹ ،تن از اعضای این حزب ،چهار هواپیمای
تجاری-مسافربری را ربودند .هواپیماربایان ،دو هواپیما را
در فاصلههای زمانی گوناگون تعمدا ً به برجهای دوقلوی
مرکز تجارت جهانی در شهر نیویورک زدند .در نتیجهٔ
این دو برخورد ،همهٔ مسافران به همراه عدهٔ بسیاری
که در ساختمانها حضور داشتند ،کشته شدند .هر دو
ساختمان ،پس از دو ساعت بهطور کامل ویران شدند و
آسیبهای زیادی به ساختمانهای پیرامون زدند .گروه
هواپیماربایان ،هواپیمای سوم را به پنتاگون ،واقع در
ویرجینیا زدند .هواپیمای چهارم اما در زمینی در ایالت
پنسیلوانیا سرنگون شد .این در حالی بود که شماری از
مسافران و خدمهٔ پرواز ،پیش از سرنگونی هواپیما تالش

را در سودان و افغانستان متمرکز کرد و طرح بمبگذاری
در سفارتهای آمریکا را در چند کشور آفریقایی در سال
 ۱۹۹۸اجرا نمود .تا اینکه در سال  ۱۹۹۹از خالد شیخ
محمد خواست که طرح حملهٔ خود را بهبود ببخشد .سپس
رهبری و تأمین مالی طرح را بر عهده گرفت؛ اهدافی را که
باید مورد حمله قرار گیرد مشخص کرد؛ هواپیماربایان و
رهبرشان ،محمد عطا ،را نیز خود انتخاب کرد.
عدۀ زیادی بر این باور هستند که عوامل این حمله،
سمبل اسالم جهادی هستند و جهاد علیه کفارصلیبی
و یهود را به پیش میبرند و در مقابل ظلم و جنایات
آمریکا و یکجانبهگرایی و جهانخواری و سلطهطلبی
غرب بهپاخاستهاند .البته گروهی دیگر که با اسالم عناد
دارند معتقدند که عوامل انفجار ،مسلمانان هستند و
هدف آنها قتل و غارت و کشتار مردم جهان و کشتار
علیه بشریت و مجبور ساختن دیگران به پذیرش اسالم
است .آنها بنیادگرایان اسالمی هستند که با زور
شمشیر میخواهند افکار خود را پیش ببرند .بنیادگرایی
اسالمی را واکنش قهرآمیز مسلمانان افراطی در مقابله
با نفوذ فرهنگ و ارزشهای غرب تعریف کردهاند.

کرده بودند تا کنترل هواپیما را که هواپیماربایان آن را
به سمت واشینگتن هدایت میکردند ،به دست بگیرند.
اما هیچکدام از مسافران این پرواز و سه پرواز دیگر زنده
نماندند .کشتهشدگان این حملهها  ۲۹۷۴تن بودند؛ که
با در نظر گرفتن  ۱۹هواپیماربا ،در کل شمار کشتههای
این حملهها به  ۲۹۹۳تن میرسد .بیشتر کشتهشدگان
این حمالت ،مردم عادی و شهروندان بودند که ملیت آنها
از  ۹۰کشور گوناگون جهان بود .بهعالوه ،مرگ دستِکم
یک تن بر اثر قرارگرفتن در برابر گرد و خاک ناشی از
ویرانی دو برج نیز گزارش شد .واکنش ایاالت متحده به
این حمالت ،شروع «جنگ علیه تروریسم» از طریق حمله
به افغانستان و برکنار کردن طالبان (که تروریستهای
القاعده را پناه میداد) از قدرت بود.
در ادامه کشورهای بسیاری قوانین ضد تروریسم خود
را تقویت کردند و اجرای آنها را گسترش دادند .بعضی
از بنگاههای تجاری در آمریکا ،تا آخر هفته فعالیت خود
را تعطیل کردند و بعد از بازگشایی آنها ،از زیان هنگفتی
خبر داده شد که بهخصوص متوجه شرکتهای هواپیمایی
و مؤسسات بیمه بود .ایدهٔ این حمالت اولین بار توسط
خالد شیخ محمد در سال  ۱۹۹۶به بنالدن پیشنهاد شد.
وی در آن زمان با این اقدام مخالفت کرد .او اقدامات خود

حادثهٔ  ۱۱سپتامبر سال  ۲۰۰۱تاکنون بزرگترین عملیات
تروریستی تاریخ ایاالت متحدۀ آمریکا بهشمارمیآید و
پیامدهای مختلف سیاسی ،اقتصادی ،امنیتی و نظامی
برای این کشور و جامعهٔ جهانی به دنبال داشته است.
پردۀ دوم:
حملۀ تروریستی نیوزلند  2019/03/15حوالی ظهر به
وقت محلی نیوزلند رعب و وحشت سراسر شهر کرایست
چرچ را فرا گرفته ...تعداد دقیق مهاجمان هنوز مشخص
نشده ولی به دو مسجد در نیوزلند به صورت همزمان
حمله شده است .بعد از اعالم وضعیت منع آمدوشد در
شهر ،ساختمانهای نزدیک به محلهای حادثه تخلیه
شده است...
این حمله میتواند نشان دهندۀ این موضوع باشد
که این عملیات نتیجۀ تحریک مستمر ملل مختلف
علیه مسلمانان و تحریف چهرۀ راستین اسالم در سطح
بینالملل است .چنانکه میبینیم که تیرانداز استرالیایی
الهی داده
از برتری نژادی سخن گفته و به نفی وعدههای ِ
شده به مسلمانان پرداخته است!
حقیقتاً چهرهای که اسالم به جهانیان نشان داد
انسانیت و تواضع بود؛ وقتی که شخص مسلمان ،قاتل
خود را برادر صدا زد و به او سالم کرد.
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ای که مرا خوانده ای ...
گفتاری پیرامون نقش ائمه اطهار(ع) در ترویج اسالم ناب

محمدطه عیلنژاد
 97عمران
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امروزه تعاریف و توصیفات گوناگونی از مفاهیم و
موضوعات مختلف برای ما ارائه می شود.
سعی همه اینها بر این است که #جامعه_انسانی به
راهی درست تر و روی ریلی صحیح تر بر مسیر زمان
قرار گیرد.
برای مثال طرفداران مکتب فمنیست دغدغه
حقوق زنان دارند و طبعاً حق و حقوقی برای زنان
خواهانند و باز طبعا توصیفاتی از زنان ارائه میدهند.
یا کمونیسم از دغدغه ای اقتصادی پدید آمد اما به
اقتضای تمام #ایدئولوژی_ها مجبور شد برای خود
#جهان_بینی ای طراحی کند و بر مبنای آن مسیری
ارائه دهد.
و مکاتب و ایدئولوژی های مختلف همانطور که
ذکر کردم به اقتضای خویش مبنایی و جهان بینی ای
برای خود طراحی کرده یا از مکاتب دیگر پذیرفتند.
بنده در این مجال قصد ندارم به توصیف و تحلیل
عقاید تک تک اینها بپردازم اما نکته ای که می
خواهم روی آن دست گذاشته و صحبت کنم مبنای
این اعتقادات است.
من هم به عنوان یک انسان ،خود را مخاطب همه
ی این توصیفات از جهان و جامعه انسانی و #انسان
میبینم.
اما همواره سوالم از آنها این بوده  :این تعاریف
اساسش چیست؟
که همواره آنها پله ای به عقب رفته و من باز سوال
خود را تکرار میکنم و میگویم :مبنای این پله چیست
؟و باز جوابی #قانع_کننده نمیشنوم .بگذریم از آن
که بعضاً اصال نمیتوان از همان پله ی قبل به پله ی
بعد رسید( .برای مثال وقتی از فمنیست ها میپرسیم
چرا باید حقوق مرد ها و زن ها یکسان باشد؟ جواب
میشنویم چون در مقام انسانیت یکی هستند .خب بر
این منوال انسان و خروس هم در مقام حیوان بودن
یکی هستند پس چرا حقوق همه ما برابر نباشد؟ که
دیگر پاسخی نمی شنویم(.پر واضح است که تفاوت
حقوق به معنای برتری یکی از دو جنس نیست).
حال بیش از این قصد ندارم به این موضوع بپردازم).
اما من هم همچون همه به دنبال حقیقت هستم
و به دنبال مبنایی برای #زندگی و همواره با خود
میگویم چگونه به آن دستیابم(.جدیدا متوجه شدم
اصطالح دینی مبنا # ،بینه است).
با خود مرور کردم ،من #مسلمانم پس باید محدوده
پاسخ گویی دینم را از خود دین بپرسم.
داشتم قرآن میخواندم که به عبارت «تبیاناً ّ
لکل
شیء» رسیدم.
#بینه
کارم
هر
برای
چگونه
که
میکردم
با خود فکر
ّ
ای داشته باشم .یقین داشتم که کوچکترین کارم در
هدایت من و در رسیدن من به هدفی که دین برایم
گذارد .اما با خود میگفتم
مشخص کرده بود تاثیر
َ
والرسول قطعا
اهلل
اطیعو
و
وقتی #قرآن می گوید
ّ
منظورش این است دستورات #خدا از زبان #رسول

صادر می شود .و گرنه که هر کسی میتواند ا ّدعا کند
دستوری از طرف خدا دارد میدهد.
و این پر واضح است دستورات خدا به قرآن محصور
نبوده و اوامر دیگری بوده .که هم عق ً
ال واضح است و
هم در تاریخ مشهود.
اما آیا با رحلت پیامبر دیگر خداوند دستوری برای
بشر ندارد؟
باخود فکر می کردم کوچک ترین واجبات دینی به
نماینده ای از طرف خداوند احتیاج دارد .مانند اینکه
خمس خود را به چه کسی دهم .یا اصال موقع نماز
دستانم را به کنار بگیرم یا روی هم بگذارم.
در خود قرآن دیدم که میگفت (:آیا پس از فوت
یا شهادت پیغمبر میخواهید به دین گذشته خود
بازگردید؟)
پس چطور میشود خداوند برنامه ای برای پس از
رحلت پیغمبر نداشته باشد.
عالوه بر همه اینها بحث بینه را نیز در سر داشتم.
انسان حقیقت جو به راحتی نمیتواند از خیر ّبینه
بگذرد.با خود کلنجار میرفتم االن نظر اسالم در
خصوص سینما و شهر نشینی و  ...که جدیدا پدید
نص
آمده اند را از کجا جستجو کنم .و میدانستم ّ
قرآن به تنهایی برای من کافی نیست .پس خدا حتما
مرجعی را معرفی کرده است که نظر اسالم را در
مواقع گوناگون اعالم کند.
مرجعی هست که به جای چنگ زدن به گزاره
یقینی فرهنگ غرب تکلیف مارا
های غیر دینی و غیر
ِ
مشخص کند و به ما ّبینه بدهد .با تمام وجود نیاز به
#امام را درک میکردم .نیاز به امام برای #هدایت ،نیاز
به امام برای قضاوت نیاز به امام برای تربیت .نیاز به
امام برای تعیین اولویت ها و مهمتر از همه نیاز به
امام برای حکومت.
بله من مطمئن شدم فقط میتوانم حرفی که بینه
ای ایمانی داشته باشد و از طرف امام و رسول یا قرآن
باشد را بپذریم.
فهمیدم اقتصادمان ،فرهنگمان ،حقوق
شهروندیمان ،نظام آموزشیمان و  ...را باید بر اساس
ّبینه های دینی طراحی کنیم.
آری امام است راه به یقین رسیدن ،راه به حقیقت
رسیدن و راه به #خدا رسیدن.
السالم علیکم یا َع َناصِ َر األَْب ْ َرا ِر َو َد َعائ َِم األَْخْ َيا ِر َو
ان ال ْ ِب َ
ان
يم ِ
اس َه الْع َِبا ِد َو أَ ْر َك َ
ال ِد َو أَب ْ َو َ
َس َ
اب اإلِْ َ
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سياسي بندگان ،و پايه هاي كشورها ،و درهاي ايمان

جاهلیت مدرن
ت
نس�ن خرم
 96م شیمی

 3دقیقه

در تمام طول تاریخ ،ناآگاهی هیزم برپاکنندۀ آتش نسلها
و دورانها بوده است .این ناآگاهی در هر عصری تکرار شده
و قابل انکار نیست .پدیدۀ اسالمهراسی یا اسالموفوبیا از
مصادیق #جاهلیت-مدرن است.
«اسالم هراسی» پدیدهای است که به قضاوت غیرعادالنه،
پیشداوری غیرعقالنی و تبعیض غیرمنطقی در برابر اسالم
و مسلمانان و مشهور است .در حقیقت اسالموفوبیا بر
این مطلب داللت دارد که اسالم ،دینی مملو از خشونت
و تحجر بوده و تمدن اسالمی ،غیرانسانی و خشن است.
همچنین پیش از آن که اسالم را به عنوان یک دین الهی
تلقی کند ،یک ایدئولوژی سیاسی است .بهطورخالصه و
اجمالی« ،اسالمهراسی» به معنای منفی نشاندادن چهرۀ
اسالم و مسلمان وتهدید انگاشنن مسلمانان برای ارزشهای
تمدن غربی است .ریشۀ تهدید شمردن مسلمانان در این
باور غلط است که اسالم وتمدن اسالمی در درجههای
پایینتری از نظر ارزشی ،اخالقی و فرهنگی نسبت به
تمدن غربی قراردارند .در این برداشت غربی ،اسالم با دیگر
ادیان الهی نقطۀ مشترکی نداشته وصرفاً یک ایدئولوژی
سیاسی بر پایۀ بغض ،خشم و خطر برای تمدنهای غربی
است .پدیدۀ اسالموفوبیا نوظهور نیست و ریشۀ تاریخی
آن براساس باور محققان به قرن  ۸میالدی و کینه وتنفر
غرب از اسالم به جنگهای صلیبی اندلس ()andalusia
بازمیگردد که از دستاوردهای شایان آن ،تسخیر بیزانس
که مرکز دینی مسیحیت شرقی محسوب میشد توسط
مسلمانان بود .سبب آن جنگ ،سیطرهطلبی مسلمانان بر
اندلس غربی  ۸۰۰ساله بود .پس از حادثۀ  ۱۱سپتامبر،
پدیدۀ اسالمهراسی مصادیق بیشتری به خود دید و بسیاری
براینباورند که از حادثۀ  ۱۱سپتامبر بهعنوان دستاویزی
برای اسالمهراسی و اسالمستیزی استفادهشده است.
پس از عبور از ریشههای تاریخی «اسالموفوبیا» به عوامل
تداوم آن در عصر مدرن میرسیم .امروز چه دالیلی برای
هراس و تنفر و بغض نسبت به اسالم وجود دارد؟ میتوان
گفت دلیل این که امروز هم شاهد این پدیدۀ اسالموفوبیا
هستیم به ریشۀ عمیقتر اسالمهراسی تاریخی بازمیگردد.
این دلیل اصلی و کلیدی ،جهل و ناآگاهی نسبت به اسالم
و عدم شناخت دقیق و عمیق آن است .این در حالی است
که غرب به پشتوانۀ سنت و علم «شرق شناسی» مدعی
بر شناخت و معرفت اصولی و اساسی به اسالم و مذاهب
مختلف آن است؛ لکن حقیقت شکل دیگری دارد .همانطور
که متفکر فلسطینی ،ادوارد سعید ،در اثر «شرق شناسی»
خود نقل می کند« :آنچه سرانجام پیچیدگی بیشتری
مییابد ،جهل و ناآگاهی غرب دربارۀ اسالم است و نه
مجموعهای از معرفت و شناخت مثبت و به ظاهر صحیح
غربی که هر روز بر آن افزوده میشود».
به امید پایان جاهلیت در اعصار پیشرو
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دین کامل یا دین مبهم؟!
مح�
زینب ب
فارغالتحصیل هوافضا
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در دنیای اسالم تقریباً از ابتدا تا کنون ،فرقههای
مختلفی از اسالم به وجود آمده که هرکدام مدعی
است از نص قرآن اعتقاداتش را گرفته و دیگری را
گمراه و خارج از دین میداند .بین آنها جنگهایی
در گرفته و هرکدام در پی اثبات حقانیت خود بوده
است .برخی دستساختۀ دشمنان اسالم بودهاند
ولی همانها هم آموزههای خود را برگرفته از قرآن
میدانند و آنها را با آیات قرآن تطبیق میدهند.
به عقب که برگردیم و تاریخ اسالم را مطالعه
کنیم ،برحق بودن برخی جریانها و باطل
بودن برخی دیگر را به وضوح درک میکنیم؛
اما آیا اگر در همان زمان زندگی میکردیم باز
حقیقت برایمان همینقدر آشکار بود؟
در همین زمان ،آیا فرقههای کمی از اسالم
وجود دارد؟ فرض کنید دین نداشتید و در
حال تحقیق بر روی ادیان مختلف برای
انتخاب یکی به عنوان راه نجات خود بودید.
با دیدن کشتارهای هر روزۀ داعش ،آیا اسالم
را به عنوان دین نجات بخش خود انتخاب
میکردید؟
حاال مسلمان هستید و در کشوری با حکومت
اسالمی زندگی میکنید؛ فکر میکنید همه
چیز روشن است؟ اگر شیعه هستید به والیت
فقیه هم اعتقاد دارید؟ چرا برخی معتقدند در
غیاب امام معصوم باید از یک فقیه که انسانی
غیرمعصوم است پیروی کرد؟ چه ضمانتی
وجود دارد که با پیروی از او سعادت دنیوی و
اخروی ما تأمین شود؟
داستان قربانی دادن هابیل و قابیل را همه
شنیدهایم؛ آن دو هرکدام قربانی به درگاه
خداوند میبرند و هابیل که قربانی و عبادتش مورد
قبول پروردگار بود ،با آمدن صاعقهای از آسمان ،این
امر برایش مشخص شد .همینقدر واضح و آشکار؛
و این شفافیت در قبول یا رد عبادات تا قبل از
پیامبر اسالم هم وجود داشته ولی آیا ما بعد از انجام
عباداتمان مطمئنیم که خداوند آنها را قبول کرده
یا نه؟
مگر ادعا نمیکنیم که دین اسالم کاملترین دین
است؟ پس این همه ابهام برایچه وجود دارد؟ از
محرمات زیادی
طرفی در ادیان الهی قبل از اسالمّ ،
وجود داشته که در اسالم حرمتشان از بین رفته؛
پس چگونه ادعای دین کامل را داریم؟ اگر معتقدیم
شریعت باید با فطرت انسان مطابقت کامل داشته
باشد تا بتواند او را به سعادت برساند ،این تغییر در
احکام شریعت چگونه قابل توجیه خواهد بود؟ مگر
فطرت انسانها در طول تاریخ تغییر میکند؟ مگر
نه اینکه براساس آیۀ  30سورۀ روم ،فطرت انسان
در کل تاریخ حقیقتی واحد و تغییرناپذیر بوده است؟

پس تفاوت ما که در زمان پیامبر آخرالزمان هستیم
با امتهای قبلی چیست که باید با این همه ابهام
روبرو باشیم؟
امیرالمؤمنین علیهالسالم میفرماید« :بعث ُه
بالتّعریض و ال بالتّصریح» .خداوند پیغمبر ما را
مبعوث کرد به اشارهکردن و نه به صراحت .از این
روایت مشخص میشود که این ابهام جزئی از هدایت
انسان آخرالزمان است ولی چگونه و برای چه؟
آنچه در روایات دیده میشود ،نشان میدهد که
پاکی دل ،انسان را به جستجوی حقیقت میکشاند و
راهنمایی و هدایت خدا را به دنبال میآورد .حقیقت
این است که هدایت امری پیچیده است؛ چون انسان

موجودی است پیچیده و این پیچیدگی در ابهامی
که در رابطۀ بین ما و خدا هست ،قرار دارد .البته
«ان اهلل یحول بین المرء و
خداوند در قرآن میفرمایدّ :
قلبه»[ ،]1خداوند بین انسان و قلبش حائل میشود.
امام صادق علیه السالم در پاسخ به این سوال که
«خداوند بین انسان و قلبش است یعنی چه؟»
فرمودند :خداوند اجازه نمیدهد که قلب انسان مؤمن
اشتباه کند و هیچگاه یقین به باطل پیدا نمیکند .ابهام
وجود دارد ولی اشتباه فاحش وجود نخواهد داشت.
رونق دعا و مناجات به خاطر همین پیچیدگیها و
ابهامات است؛ همین ابهامات ،ما را از عاقبت خودمان
نامطمئن خواهد کرد و نیاز ما به ارتباط مستمر با
خداوند را الزامی میکند .همۀ عبادات برای این است
که بتوانیم به خلوص قلب برسیم تا راه هدایت برای
ما مشخص شود .فتنههای آخرالزمان ،همه برای
بازشدن این پیچیدگیها و بروز و ظهور آنچه در
درون هر یک از ماست رخ میدهند .در مواجهه با
هر فتنه ،فارغ از اینکه فتنه برای آزمایش ما بوده

یا بالیی بوده به خاطر اعمالمان ،باید وظیفۀ خود را
انجام دهیم و به دنبال پاکی و صفای دل باشیم .اگر
تکلیف ما مشخص میشد فساد به دنبال داشت ،اگر
میدانستیم اعمالمان مقبول بوده مغرور میشدیم و
اگر میفهمیدیم مقبول نبوده ناامید میگشتیم و هر
دو ما را به ضاللت میکشاند.
البته همواره تذکراتی هم وجود دارد که جز اهلش،
آن را دریافت نمیکنند و هدایت نمیشوند؛ حضرت
امیرالمؤمنین علیه السالم میفرماید« :انا صراط اهلل
المستقیم و عروت ُه الوثقی التی ال انفصام لها» .ایشان
به جز یکی دو سال آخر خالفتشان ،هرگز حرفی
در مورد امامت و جانشینی خودشان نزدند .همیشه
اثبات حق کار مشکلی بوده است .به گفتۀ امام
صادق علیهالسالم ،رابطه جاانداختن والیت
برای دلهای آماده مانند رابطۀ کبوتر جلد و
خانۀ خودش است؛ دلی که الیق نباشد ،والیت
پیامبر هم برایش جا نمیافتد چه برسد والیت
ائمه .از عواملی که آمادگی دل را از بین میبرد،
مال حرام است .همانگونه که در فتنۀ کربال
رکابداران حضرتعلی علیهالسالم را در مقابل
امام حسین علیهالسالم قرار داد ،مال حرامی که
ِ
فدک غصب شده در بیتالمال مسلمین وارد
از
شده بود نیز ،ذرهذره دلهای آنها را میراند.
فردی به امام حسن عسگری علیهالسالم
نامهای نوشت و به ایشان گفت که شیعیان شما
در مورد شما اختالف کردهاند .امام در جوابش
فرمودند« :خداوند انسانهای عاقل را مورد
خطاب قرار میدهد و مردم دربارۀ من چند
دسته هستند؛ گروه اول افراد بینا هستند که
میفهمند و متمسک به طریق نجات هستند و
به شاخۀ این حقیقت آویزان هستند و جز من
پناهی برای خود سراغ ندارند .گروه دیگر کسانی
هستند که حق را از اهلش دریافت نکردهاند
و مانند افرادیاند که بر قایقی سوار شدهاند و موج
آنها را به اینسو و آنسو میبرد؛ گاهی به سوی ما
میآیند و گاهی به سوی دیگر .و گروه سوم آنهایی
هستند که شیطان بر آنها مسلط است و شأن آنها
این است که حق را ببینند و رد کنند .فطرت انسان
در دورۀ پیامبر آخرالزمان امکان بروز و ظهور کامل
دارد .انسان آخرالزمان به دلیل رشد عقلی بیشتر ،در
مواجهۀ با ابهامات میتواند با کمک فکر و تعقل راه
هدایت را تشخیص دهد؛ چرا که «قد تبین رشد من
الغی»[ ]2اما تعقلی که براساس عقل واقعی باشد؛
عقلی که زبان فطرت است .ولی آنچه اکنون عقل به
شمار میآید ،تنها عقل ابزاری و محاسباتی است و در
واقع تنزل عقل است.
[ :]1سورۀ انفال ،آیۀ 24
[:]2سورۀ بقره ،آیۀ 256
برگرفته از سخنرانی حق همیشه با ابهام همراه
است حجت االسالم و المسلمین پناهیان-رمضان 95
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تافته جدانبافته
جواد شاکر آر نا�
 96ارشد ی ز
ف�یک
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در خیابانهای پلدختر که راه میرفتم ،همه جور آدمی
به چشم میخورد؛ از آفرودسواری که آب معدنی بین
مردم پخش میکرد و ماشینش را برای توزیع غذا و
امکانات در جاهای صعبالعبور در اختیار نیروهای
امدادی و جهادی قرار میداد تا نوازندهای که آمده
بود تا با گروهش دل بچههای غمزده آنجا را به سهم
خودش شاد کند .در بین این تنوع و تکثر رشکبرانگیز
آدمهایی که به منطقه آمده بودند و جای خالیش
را در تکتک اتفاقات جامعه حس میکنم ،دیدن
روحانیون و طلبههایی که پابهپای بقیه بیل به دست
گرفته و با لباسهای گلآلود عرق میریختند و نفس
نفس میزدند ،برای من توجه و تأمل بیشتری را در
پی داشت .دقیقتر که بخواهم بگویم ،حضور آنها نکته
اصلی نبود ،بلکه عمامهای که حتی هنگام سختترین
کارها هم روی سر آنها دیده میشد و ردی از گل روی
زمینه سفیدش خودنمایی میکرد ،بیشتر ذهن من را به
خود درگیر کرد .جدای از نماد و مفهومی که عمامه در
فرهنگ مذهبی جامعه ما دارد ،نمیتوان از اثر تبلیغی
این کار در راستای نزدیک کردن روحانیون به مردم و
حتی اصالح دیدی که نسبت به نهاد حوزه و دین در
ذهن عامه نقش بسته گذشت .بروز برخی رفتارها در
سالهای اخیر به این تفکر که جامعه مذهبی کاری با
درد مردم ندارد و اولویتهایش در سطحی ورای زندگی
روزمره تعریف میشود ،پر و بال داده و شکاف بین کف
جامعه و دینداران و به ویژه روحانیت را بیشتر کرده
بود .در این میان زلزله کرمانشاه و سیل بهار  98نهتنها
نمکی بر روی این زخم نشد که تأثیر زیادی در ترمیم
آن هم ایفا کرد.
ایده برپایی موکب از طرف هیأت الزهراء(س) که سابقه
زیادی در برگزاری برنامههای مذهبی در سطح دانشگاه
شریف و منطقه غرب تهران داشت ،اولین بار در اربعین
سال  95مطرح شد .خیل عظیم عاشقانی که برای حضور
در آیین پیادهروی اربعین عازم کشور عراق میشدند و
عدم تناسب ظرفیت مرزهای زمینی کشور با این شور
و شوق ،مشکالت زیادی
را برای زائران حسینی
در شهرهای مرزی ایجاد
کرده بود .تعدادی از
خادمان هیأت الزهراء(س)
به این نتیجه رسیدند که
با برپایی موکب در مرز
مهران میتوانند در حد
وسع خود در رونق این
آیین نقش ایفا کنند و

حتی اگر خودشان توفیق زیارت ندارند ،راه کربال را برای
زوار حسین(ع) هموارتر کنند .موکب الزهراء(س) با تمام
مسائل ریز و درشتش سال  95در مرز مهران برپا شد و
با ورود به تقویم برنامههای هیئت جایش را بین خادمین
هیأت نیز باز کرد و در دو سال بعدی هم با رونق بیشتر
و به صورت گستردهتر برگزار شد.
اربعین  96که تمام شد ،خبر زلزله استان کرمانشاه
مردم ایران را در غم و حیرت فرو برد .بچههای موکب
هیأت که تازه از مهران برگشته بودند ،دوباره بار سفر
بستند و تصمیم گرفتند بهجای سفره اطعام مراسم
عزاداری آخر ماه صفر که هرسال در مسجد برگزار
میشود ،به کرمانشاه بروند و سفره کرم اهلبیت(ع) را
بین مردم مناطق زلزلهزده بیندازند .موکب هیأت حدود
ده روزی در یکی از روستاهای نزدیک شهرستان ثالث
باباجانی برپا بود و عالوه بر طبخ و توزیع غذای گرم،
به فعالیتهای پزشکی و توزیع پوشاک و سایر لوازم
و وسایل موردنیاز در منطقه نیز میپرداخت .بچههای
موکب هیأت در سیل عید امسال هم نتوانستند آرام
بنشینند و وظیفه خود دانستند که به یاری مردم مناطق
سیلزده بروند و با برپایی موکب در دو استان لرستان
و خوزستان سعی کردند اندکی از آالم مردم حادثهدیده
را کاهش دهند و تالش کنند اوضاع عادی به زندگی
مردم این مناطق بازگردد .نکتهای جالب توجه در این
دو حادثه طبیعی ،همزمانی زلزله با ایام عزاداری ماه
صفر و سیل با اعیاد شعبانیه بود؛ هیأتهای مذهبی در
ایامی که تصور میشد باید در مسجد و حسینیه و تکیه
مشغول برنامههای مذهبی خود باشند ،پای کار آمدند
و وسط سیالب حادثه نشان دادند اهل بیتی که از آنها
دم میزنند و سنگشان را به سینه میکوبند ،همانهایی
هستند که سه روز پیاپی افطار خود را به مسکین و
فقیر و اسیر بخشیدند تا به واژه انسان معنای بزرگتری
ببخشند .در واقع هیأت مذهبیهای در این دو حادثه
نشان دادند که بهعنوان سازمانهایی مردمنهاد ظرفیت
عظیمی در حل بحرانهای اجتماعی میتوانند داشته
باشند؛ ظرفیتی که به گروه خاصی محدود نمیشود و
در خدمت همه آحاد جامعه باید قرار گیرد تا بتوان به
داشتن یک جامعه همبسته با وجود تکثر و تنوعهای
قومی و مذهبی و فرهنگی امیدوار بود.
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تروریست در کالم نور!
ض َف َک َأن َّ َما
« َمن َقت ََل نَفْساً بِغ َْی ِر نَفْس أَ ْو َف َساد فِی األَ ْر ِ
اس
اس َجمِیعاً َو َم ْن أَ ْح َیا َها َف َک َأن َّ َما أَ ْح َیا ال َّن َ
َقت ََل ال َّن َ
َجمِیعاً»[ ]1هر که کسى را جز به قصاص قتل یا به
کیفر فسادى در زمین بکشد ،چنان است که گویى
همه مردم را کشته باشد و هر که کسى را زنده بدارد
چنان است که گویى تمام مردم را زنده داشته است.
پس از حوادث  11سپتامبر ،موج حمالت علیه
اسالم و آموزههاى آن در غرب شکل گرفت؛ در این
تهاجم گسترده به بهانه مبارزه با تروریسم ،آموزهها و
احکام متعالى اسالم مورد هجمه شدید غربیها قرار
گرفته و مسلمانان به عنوان چهرههاى تروریستى
معرفى شدهاند که در صدد تثبیت حاکمیت خود به
هر هزینهاى هستند؛ غافل از آنکه اسالم از همان زمان
که پا به عرصه وجود گذاشت ،مبارزه با تروریسم به این
معنی را در برنامههاى خود گنجاند و در آن زمان که
خشونت حرف اول جهان را مىزد ،اسالم ارزشى واال
براى جان ،مال و آبروى انسانها قائل بود.
در قرآن کریم ،واژهاى که برخى تصور نمودهاند
با مفهوم «تروریسم» مرتبط است ،واژه «إرهاب»
است که امروزه عربزبانان به عنوان معادل ترورسیم
آن را به کار میبرند .اما با ذکر آیاتى که واژههاى
همخانوادهی آن در آنها به کار رفته است ،به اثبات
رسید که این واژه در قرآن کریم ،کامال متمایز از
ای
اصطالح «تروریسم» است .اصطالحاتی مانند « َوإِیَّ َ
ون :از
ار َه ُب ِ
ون :تنها از من بترسید» و «ل َِرب ِّ ِه ْم یَ ْر َه ُب َ
َف ْ
پروردگار خود مىهراسند» که در قرآن آمده است
همگی به ارهاب به معنای ترسیدن و ترساندن ،آن
هم در مقام دفاع اشاره دارد .مثال در آیهی  ۶۰سورهی
انفال میبینیم:
است ََط ْعتُم ِّمن ُق َّوة َومِن ِربَاطِ الْخَ ْی ِل
« َو أَ ِعدُّوا ْ ل َ ُهم َّما ْ
ون ب ِ ِه َع ْد َّو ّ
ین مِن ُدون ِ ِه ْم الَ
الل ِ َو َع ُد َّو ُک ْم َوآخَ ِر َ
ت ُْره ُِب َ
ُ
ّ
َ
تَ ْعلَ ُمون َ ُه ُم الل یَ ْعل ُم ُه ْم(انفال :)60:هر چه در توان دارید
از نیرو و اسبهاى آماده بسیج کنید تا با این تدارکات
[دشمن خدا و دشمن خودتان و دشمنان دیگرى
را جز ـ ایشان ـ که نمىشناسیدشان و خدا آنان را
مىشناسد ،بترسانید.
در تفسیر المیزان می خوانیم... « :این قسمت از
ون»...در مقام تعلیل جمله « َو أَ ِعدُّوا ْ ل َ ُهم»
آیه « ت ُْره ُِب َ
است و معنایش این است که این قوا و امکانات دفاعی
را تدارک ببینید تا به وسیلۀ آن دشمن خدا و دشمن
و دشمن خود را ترسانیده و از آنان زهر چشم گرفته
باشید»...
از اینرو ،به بهانه آیات قرآن کریم نمىتوان به
حرکات تروریستى دست یازید و نمىتوان دین مبین
اسالم را به بهانه وجود چنین آیاتى در قرآن کریم،
متهم به تروریستپرورى کرد.
منابع:
[ :]1سورۀ مائده ،آیۀ 32
[ :]2سورۀ انفال ،آیۀ 60
تفسیرالمیزان
ماهنامه معرفت؛ بخش فرهنگ پایداری تبیان
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خانه های نور
امام حسن مجتبی(ع)(( :اَل ْ َغ ْفلَ ُة تَر ُک َ
ک ال ْ َم ْسجِ َدَ ،و
َطا َعت َ
ُک ال ْ ُمفْسِ َد))
غفلت تو در این است که رابطه خود را با مسجد قطع
میکنی و راه ُمفسدین و تبهکاران را پیشه میگیری( .بحار،
ج  ،78ص )115
وقتی حضرت محمد(ص) به پیامبری مبعوث شدند و
هجرت کردند ،در اولین اقدام مسجد نبی را تاسیس کردند
که مرکزی برای اجتماعات مردم و تصمیم گیریهای مهم
و صحبتهای پیامبر شد.
مسجدی که نه تنها برای اقامه نماز است بلکه
ظرفیتهایی فراتر از آن را داراست و توانست بصیرتافزایی
کند و مردم را در شرایط حساس جامعه یاری کن.
این تفکر که مسجد جایگاهی برای اقامه نماز است تفکر
باطلی است که در این مدت متداول شده است.
صفحات تاریخ را تا اوایل انقالب ورق می زنیم .در آن
زمان پایگاههای مساجد مهمترین مرکز فعالیتها و تصمیم
گیریهای گروههای انقالبی و جوانان به شمار میرفت و
حرکتهای مردمی ،تظاهرات و راهپیمایی ها در مساجد
کلید می خورد و از همه مهمتر تربیت نیروهای متعهد در
همین پایگاه ها اتفاق میافتاد (مسئلهای که هنوز هم در
آن ضعف داریم و نتوانستیم مسئولین انقالبی تربیت کنیم).

 95مکانیک
حال کمی جلوتر می رویم و به زمان کنونی میرسیم،
«بی رونقی مساجد» کلیدواژه ای که با آن دست به
گریبانیم و تا این جای کار شکست خوردهایم.
وقتی از خود بپرسیم که مسجد چه جایگاهی دارد؟
قطعا پاسخ خواهیم داد که مسجد محلی برای عبادت است
اما این گزاره با تاریخ اسالم تفاوت دارد و همین تفکر باطل
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یکی از دالیل بیرونقی مساجد است.
در کدام مسجد مشکل مردم حل شده است؟ در کدام
مسجد جهزیه نوعروسان نیازمند تامین میشود؟ در کدام
مسجد گلریزان انجام میشود؟ کدام مسجد محل حل
اختالفات در محله شده است؟
سخن بعدی این است که اگر با هیات امنای مسجدی
برخورد داشته باشید به چند نکته پی خواهید برد اوالً
هیات امنای مسجد ارزشی برای روحانی و بسیج مسجد
قائل نیستند و تمام مسائل را در مجمع خود هضم و حل
می کنند ،در ثانی غالباً افرادی پیر و فرتوت هستند که
توانایی مدیریت صحیح را ندارند ثالثاً مسجد را به مثابهی
منزل خود میدانند رابعاً به دنبال ریسکپذیری نیستند
خامساً به جای اینکه به دنبال رفع نیازمندیهای مردم
باشند به فکر توسعه و زیباسازی مسجد هستند.
این سخن ها گرچه تلخ است اما واقعیت دارند.
سخن دیگر اینکه در زمان صدر اسالم مردم احساس
نیاز به روحانیون و مساجد میکردند .مردم برای ازدواج،
اذان ،نمازمیت ،شغل ،علم و  ...به مساجد رجوع میکردند

و روحانی که مثابهی امام آن امت است به این مسائل پاسخ
می داد اما امروزه هر کدام از این مسائل برای خود سازمان
و افرادی دارد که دیگر نیازی به مساجد نیست.
مطلب بعدی که باید بدان اشاره کرد این است که بعضی
از ارگانها نقش بسزایی در رونق مساجد دارند همانند
سازمان اوقاف که بر هیات امنای مساجد نظارت دارد و یا
سازمان تبلیات که مدیریت کانون های فرهنگی را بر عهده
دارد و یا سپاه که بر بسیج محالت و مساجد نظارت دارد.
قطعا افرادی که زمانی در این سازمان ها فعالیت داشتند
باید پاسخگو این کم کاری خود باشند و بگویند برای حل
این مغضالت چه کردهاند.
حرف بعدی عدم مدیریت انفاقهای مردم در اماکن
متبرکه مهم است ،اگر متولین این اماکن انفاقهای مردم را
به جای نوسازی و گسترش به نیازهای مردم میپرداختند،
قطعا الگوی مناسبی برای مساجد میشدند.
حرف آخر را کمی با تردید میگویم مسئولین ،جامعه را
از ارزش های معنوی و واالی الهی (که در ابتدای انقالب
بود) به سمت اهداف مادی هدایت کردهاند که نتیجه آن
امتداد راه غرب و اصل قرار گرفتن منافع مادی بر هرچیزی
است.
« این یک توطئه است که میخواهند مساجد را کم
کم خالی کنند .شما باید هشیار باشید که مسجدهایتان و
محرابهایتان و منبرهایتان را حفظ کنید ».امام خمینی
(ره)

گ
محمدعیل عباسبی�
 96برق

گ
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هیأت هفتگی
خدا لعنت کند کسی که حق تو را نشناسد...
اولین مراسم هئیت هفتگی سال نود و هشت در ایام
شادمانی اهلبیت(ع) ،در اعیاد شعبانیه و شب والدت
حضرت اباالفضلالعباس با سخنرانی حجتاالسالم هدایت،
با حضور دانشجویان و عموم مردم تحت عنوان «جشن
سرداران کربال» برگزار شد.
حجتاالسالم هدایت سخنرانی خود را با این روایت
شروع کردند:
«مکتوب علی یمین العرش ان الحسین مصباح الهدی
و سفینه النجاه»
ایشان با توجه به این روایت و روایات دیگر متذکر
شدند که ما به علت دمخور بودن با امام حسین در حجاب
معاشرت قرار گرفتیم و از عظمت امام حسین(ع) غافل
شدیم؛ به بیان عظمت حضرت ،عظمت تربت امام و حتی
چای روضه پرداختند.
در زمینه عظمت اباعبداهلل پرداختند به روایتی از نبی
اکرم (ص) « :حسین منی و انا من حسین»
حجتاالسالم هدایت تاکید کردند این عبارت فقط برای
امام حسین(ع) بکار بردهشده پیامبر در سه جای دیگر
عبارت «بضعه منی» را دارند (برای حضرت زهرا(س) و
اما « ...منی
امیرالمومنین(ع) و امام رضا(ع) )

و انا من  »...فقط برای اباعبداهلل الحسین(ع) است.
حجتاالسالم هدایت نقل کردند که امام هادی(ع) در
مشکالت خودشان کسی را مامور کردند که به زیارت قبر
امام حسین(ع) برود و دعا کند با اینکه خود امامنند.
ایشان روایتی شنیدنی از امام صادق(ع) نقل کردند که
بیان کامل آن در این مجال نمیگنجد؛ که بخشی از آن
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به این صورت است:
حضرت صادق(ع) کیسه زرد رنگی با خود داشتند
و بسیار از آن مراقبت میکردند و آن را از خود جدا
نمیکردند از ایشان در مورد ارزش متاع کیسه سوال شد.
حضرت پاسخ دادند :این تربت اباعبداهلل الحسین است که
در آن....
حجتاالسالم هدایت با بیان اینکه خاک هفت فرسخی
قبر امام حسین(ع) این عظمت و احترام را دارد به عظمت
خود امام حسین(ع) اشاره کردند و افزودند اگر میخواهیم
امام حسین(ع) را بشناسیم باید فداییان امام را بشناسیم
که محوریتشان حضرت عباس(ع) است.
ایشان با اشاره به این مطلب که حضرت ابالفضل(ع)
یکی از سه امامزادهای است که زیارتنامهی ایشان را امام
معصوم گفتند (امام صادق(ع) زیارت نامه را تنظیم کردند)
به شرح بخشهایی از این زیارت نامه پرداختند که برخی
را در اینجا میآوریم:
«لعن اهلل من جهل حقک»
خدا لعنت کند کسی که حق تو را نشناسد ...

«انا لکم تابع»...
من تابع شما هستم
امام صادق(ع) میگویند من تابع شما هستم؟؟
چگونه به این مقام رسیدند که امام معصوم میگوید من
تابع شما هستم؛ حضرت عباس(ع) امام نبودند بلکه فدایی
امام حسین(ع) بودند.
حجتاالسالم هدایت به بیان شباهت رابطه بین امام
علی(ع) و نبی اکرم(ص) با رابطه حضرت عباس(ع) و امام
حسین(ع) پرداختند که خالصه آن به این صورت است که:
حضرت علی(ع) اخ الرسول بودند.
حضرت علی(ع) کاشف الکرب عن وجه الرسول بودند.
و شجاعت علی ابن ابی طالب در فداییشدن برای رسول
خدا.
این نوع ارتباط برای حضرت عباس(ع) و امام حسین
(ع) نیز برقرار است.
در پایان حجتاالسالم هدایت دو سبک زندگی قرآنی
را که نجات بشر درآن است بیان کردند همچنین به بیان
جریانی اخالقی از شیخ عباس قمی (صاحب مفاتیح) و
جریانی از حاجحسن امام (از علمای اصفهان) و روایتی
از پندهای لقمان به فرزندش در مورد سیل دنیا و مطالبی
دیگر پرداختند که آوردنشان در این چند خط حق مطلب
را ادا نمیکند؛ برای بهرهگیری از مطالب میتوانید به صوت
کامل جلسه هیئت هفتگی در کانال ( @AzzahraaMedia
) مراجعه کنید.

ام� ی ن
حس� ذوالفقاری
ی
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آشنای غریب
در قسمت قبل در خواب حضرت نرجس خاتون
بودیم که رسول اهلل – صلوات اهلل علیه – تشریف آوردند
خدمت جناب عیسی مسیح – علیه السالم  . -ادامه را
از زبان خود ایشان نقل می کنیم :
مقام خاتم االنبیا – صلوات اهلل علیه و آله – به
حضرت پسر خود امام حسن عسگری علیه السالم
اشاره کردند من را برای ایشان از حضرت عیسی
مسیح و وصی ایشان جناب شمعون الصفا – سالم اهلل
علیهما – خواستگاری کردند .روح اهلل رو به وصی خود
گفتند :چه افتخاری نصیب تو شد! پیوند کن خاندانت
را با خاندان محمد .و جناب شمعون گفتند :کردم .و
حضرت باالی منبر رفتند و پس ایراد خطبه ای ،من
را به عقد حسن بن علی – علیه السالم – در آوردند.
پس از دیدن این خواب از ترس اینکه پدر و
پدربزرگم مبادا مرا مجازات کنند و بکشند ،این راز
را در سینه ی خود پنهان کردم ولی آتش محبت امام
چنان درونم شعله ور شد که کم کم فراق ،صبرم را
لبریز کرد و آثار عشق پنهان در ظاهر پدیدار شد و
خواب و خوراک را بر من حرام ساخت .و پدربزرگم
تمام تالش خود را برای بهتر شدن حالم کرد ولی
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افاقه نکرد .الجرم نزد من آمد و گفت :آیا کاری هست
که من بتوانم برای بهبود تو انجام دهم؟ و من از وی
مدارا با اسرای مسلمان را خواستم و چون وی اجابت
کرد ،آثار بهبود را در خود آشکار ساختم و اندکی طعام
خوردم و این باعث شادی فراوان وی گشت.
پس از چهار شب سرور تمام بانوان ،فاطمه ی
زهرا  -سالم اهلل علیها – خواب من را به قدوم خود
منور ساختند و همراه ایشان جناب مریم بنت عمران
– علیها سالم – بودند .وقتی ایشان را شناختم ،خود
را در دامنش انداختم و گریستم که پسر شما در حق
من جفا می کند و از دیدن من ابا دارد .ایشان فرمودند
 :چگونه به دیدار تو بیاید حال آنکه به خداوند شرک
می آوری و بر مذهب ترسایانی و اینک خواهرم مریم
بنت عمران ،بیزاری می جوید به سوی خدا از تو .اگر
میل داری خدا و مسیح و مریم از تو خشنود گردند
بگو اشهد ان ال اله اال اهلل و اشهد ان محمدا رسول اهلل.
فردای آن شبی که این دو عبارت پاک را به زبان
آوردم ،حضرت به خوابم آمدند و به ایشان گفتم (سخن
نویسنده  :به دلیل زیبایی عبارات موجود در کتاب،
مطالب داخل گیومه را عینا نقل می کنم تا محبت
و عشق این بانوی بزرگوار نسبت به امام و همسرش
آشکار شود)  « :ای دوست من! بعد از آن که دلم
را اسیر محبت خود گردانیدی ،چرا از مفارقت جمال

خود ،مرا چنین جفا دادی؟» فرمود « :دیر آمدن من به
نزد تو ،نبود مگر برای آن که مشرک بودی ،اکنون که
مسلمان شدی ،هر شب نزد تو خواهم آمد تا آن زمان
که خدای تعالی ما و تو را به ظاهر به یکدیگر برساند».
و این گونه نیز شد و حضرت هر شب درد هجران مرا
به شربت وصال دوا می فرمودند.
بشر بن سلیمان ( راوی حدیث ) پرسید :چگونه
به نزد اسیران آمدی؟ بانو فرمودند  :شبی حضرت به
خواب من آمد و خبر لشگر کشی پدرم به سرزمین
مسلمانان را دادند و امر کردند که همراه فالن گروه
از کنیزان و خدمتکاران جنگ بروم .و اینگونه شد که
اسیر شدم و به اینجا رسیدم.
بشر گفت :زبان عربی را از کجا فرا گرفته ای؟!
فرمودند :پدرم به جهت آشنایی من با سخن و فرهنگ
عرب زنی را که لغت عربی و فرنگی(رومی) بلد بود بر
من گماشت تا این زبان را فرا بگیرم.
بله دوستان و اینگونه بود ماجرای وصال شاهزاده
ی رومی به امام و سرور خویش که حاصل این وصال
دوازدهمین اختر تابناک آسمان امامت بود .در قسمت
بعد شرح چگونگی والدت این امام بزرگوار را خدمتتان
عرض خواهم کرد ان شاء اهلل .
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ازدواج با فرهنگ
در این مقاله سعی میکنیم درباره سواالتی که باید در
جلسه خواستگاری مطرح شود  ،صحبت کنیم  .سواالتی
که در جلسات خواستگاری مطرح می شوند  ،باید
دارای جامعیت باشند تا به ما کمک کنند که بتوانیم
در حداقل زمان ممکن  ،بیشترین اطالعات را درباره
طرف مقابل  ،ویژگی های او و خانواده اش کسب کنیم .
اولین سوالی که مطرح می شود این است که در چه
زمینه هایی سوال بپرسیم ؟
سواالتی که باعث شوند بتوانیم درباره زندگی
شخصی و خانوادگی طرف مقابل اطالعات کسب کنیم ،
حائز اهمیت است  .به عنوان مثال پرسش درباره رسم و
رسوم خانواده  ،نحوه و میزان رفت آمد های فامیلی و ...
سوال درباره اهداف بلندمدت فرد در زندگی آینده به
ما کمک خواهد کرد تا بفهمیم فرد چه مقدار دوراندیش
است و برای آینده خود برنامه دارد  .به عنوان مثال :
آیا می توانید پیش بینی کنید  10سال آینده دقیقاً
کجا هستید ؟
در مقاالت گذشته هم این مطلب را مطرح کردیم که
دوستان فرد و ویژگی های آنان می تواند تا حدودی ما
را با خلق و خوی فرد آشنا کند  .پرسیدن سوال درباره

دوستان فرد  ،مالک انتخاب دوست و میزان اهمیت فرد
برای دوستان از جمله سواالتی است که تا حدودی مارا
با ویژگی های فرد مقابل آشنا می کند .
یکی از مسائل مهمی که در زندگی دو نفر بسیار مهم
است  ،تناسب در میزان اعتقادات دینی است  .پرسیدن
درباره دیدگاه های دینی فرد  ،میزان اهمیتی که برای
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مسائل دینی قائل است نیز تا حدودی می تواند تناسب
یا عدم تناسب در اعتقادات دینی را روشن سازد .
سوال درباره دیدگاه های سیاسی  ،چگونگی مدیریت
اقتصادی  ،میزان صداقت  ،مسئولیت پذیری و مطرح
کردن سواالتی با هدف فهمیدن اینکه فرد مقابل به بلوغ
رسیده است یا نه از جمله سواالت دیگری است که الزم
است در جلسه خواستگاری مطرح شود .
یکی دیگر از مسائل مهم دیگر در سواالت  ،نحوه
تفسیر واژه هاست  .گاهی اوقات در پاسخ به سواالت
مان  ،جواب هایی را می شنویم که کوتاه اند و نیاز به
تفسیر و تحلیل بیشتر دارند  .مثال اینکه «من ساده
زیستی را دوست دارم» معنا و مفهوم مطلقی ندارد .
در مواجهه با این نوع سواالت باید بخواهیم که فرد
مقصودش را بیشتر و دقیق تر توضیح دهد  .در مجموع
سواالت باید مهم و قابل جمع بندی باشد  .سواالت
پیش پا افتاده از قبیل اینکه رنگ مورد عالقه شما
چیست و یا غذای مورد عالقه شما کدام است  ،یک
ریال ارزش ندارند ! در جلسه خواستگاری وقت باید

صرف سواالت مهم تری شود .
سواالتی که خیلی رک و مستقیم باید پاسخ داده
شوند  ،سواالت غلطی هستند  .پرسش هایی مثل «آیا
درگذشته دوست از جنس مخالف داشته ایدو چندتا
؟» جز ایجاد تنش خاصیت و خروجی دیگری نخواهد
داشت  .درباره این مدل از سواالت  ،بهتر است بطور
غیرمستقیم پرسیده شود .
درجلسه خواستگاری باید خیلی زیرکانه و به طور
معکوس سوال بپرسیم  .مثال اگر از فرد مقابل بپرسیم
آیا شما اهل پارتی بازی هستید ؟ طبیعتا با پاسخ منفی
روبرو می شویم ! اما اگر این سوال اینگونه مطرح شود
که اگر کار شما در یک اداره دچار مشکل بشود  ،چه
کاری انجام می دهید ؟ لزوما با پاسخ منفی روبرو نمی
شویم و با نحوه پاسخی که از فرد می گیریم می توانیم
بفهمیم که اهل پارتی بازی هست یا نه .
تعدادی از سواالت هم الزم است تا از خانواده فرد
پرسیده شود  .یکی از چالش های زوج های جوانی که
ازدواج کرده اند  ،دخالت خانواده های آنان در زندگی
شان است  .با پرسیدن سواالتی این موضوع را پیش
از ازدواج فهمید و در صورت لزوم در اصالح آن قدم
برداشت  .به عنوان مثال از خانواده فرد بپرسیم که
شما چقدر کمک می کنید به تصمیم گیری های دختر
یا پسرتان ؟
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امام موسی به خاطر فعالیتهای سیاسی ،مذهبی و مدنی از ورود به کشور انگلستان برای همیشه منع شدهاست .او موسسهای با هدف مقابله با تالش هماهنگ
دشمنان اسالم برای ایجاد و حفظ چهرهای نادرست از اسالم و مسلمانان به عنوان تهدیدی خطرناک برای نظم جهانی تاسیس کردهاست.

اسالم زیباست!

رویا احمدیان
فارغ التحصیل شیمی
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سیاهنمایی دربارۀ اسالم و تروریست خواندن مسلمانان
در جوامع غربی اتفاق تازهای نیست؛ همواره بوده و
در دورانهایی شدت یافته است .اما مسلمانان هیچ
گاه دست از عقاید خود برنداشتند و سعی کردند
پیام واقعی اسالم را به گوش مردم جهان برسانند .به
این منظور چند مؤسسه که در این زمینه تالشهایی
داشتهاند را معرفی میکنیم.
مرکز مطالعات اسالمی آکسفورد ،یک مرکز مستقل
شناختهشده دانشگاه آکسفورد است .این مرکز در
سال  1985به منظور تشویق به مطالعۀ علمی اسالم
و جهان اسالم تأسیس شد و شاید بتوان آن را نقطۀ
تالقی آموزشهای غربی و اسالمی دانست .شاهزاده
ولز ،حامی مالی این موسسه است .این مرکز ،از
هیئت امنایی متشکل از دانشمندان و دولتمردان از
نقاط مختلف جهان در کنار نمایندگانی از دانشگاه
آکسفورد اداره میشود .در آکسفورد ،این مرکز به
مطالعات چندرشتهای و میان رشتهای جهان اسالم
مشارکت میورزد و در خارج از آکسفورد ،نقش این
مرکز ،توسط یک شبکۀ بینالمللی در حال توسعه از
مخاطبین دانشگاهی تقویت می شود .فعالیت های
این مرکز ،توجه جهانی و حمایت گسترده آن را به
خود جلب کرده است.

ژورنال مطالعات اسالمی سه بار در سال ،توسط
انتشارات دانشگاه آکسفورد منتشر میشود که تمام
ابعاد و حوزههای مربوط به اسالم و جهان اسالم با
موضوعات تاریخ ،جغرافیا ،علوم سیاسی ،اقتصاد،
انسان شناسی ،جامعه شناسی ،حقوق ،ادبیات ،دین،
فلسفه ،روابط بینالملل ،مسائل زیست محیطی و
توسعهای و مسائل اخالقی مربوط به تحقیقات علمی را
پوشش میدهد .هدف از این ژورنال ،تشویق به تعامل
میان دانشگاهیان با سنت-های گوناگون ،یادگیری و
فعال کردن نشر ،تبادل و بحث مربوط به پژوهشها
و بازتاب آنها میباشد .مجموعۀ سری اندیشمندان

تمدن اسالمی ،از دیگر انتشارات این مرکز میباشد
که به شرح حال مختصری از شخصیتهای تأثیرگذار
تاریخ اسالم میپردازد.
آمریکاییهای آفریقایی تبار که ندای برابری ،برادری،
و ظلمستیزی اسالم را شنیدهاند و اسالم را تنها راه
الهامبخش برای مبارزه با سرکوب ،تحقیر و نژادپرستی
یافتهاند نیز از مبارزان بزرگ زمان اخیر هستند.
از جمله مسلمانان مبارز و فعال حقوق سیاهپوستان
مالکوم ایکس از افرادی است که در راه مبارزه با
نژادپرستی و حقوق سیاهان جان خود را تقدیم کرد.
امام عبدالعلیم موسی  ،متولد  ۱۹۴۵ایالت آرکانزاو
و بزرگ شده در ایالت کالفرنیا ،از دیگر مسلمانان
سیاهپوست آمریکایی است که با ندای ظهور انقالب
اسالمی در ایران به اسالم روی میآورد .او به داشتن
عقاید ضد صهیونیست معروف است و فعالیتهای
گستردهای را در ایجاد آگاهی نسبت به صهیونیسم
در آمریکا انجام داده است .امام موسی به خاطر
فعالیتهای سیاسی ،مذهبی و مدنی از ورود به کشور
انگلستان برای همیشه منع شده است .او موسسه

* برپايي کالسهای آموزشی مخصوص بانوان به ويژه
در ماه مبارک رمضان.
* نشر عناوين و موضوعهای دينی و اجتماعی و
ارسال آنها به مراکز علمی و دانشگاهی و همچنين
پاسخگویی به مسائل دينی و شرعی.
* راهنمائی حجاج و زائران خانۀ خدا.
* از فعاليتهای مؤثر و مستمر مجمع اسالمی ،بر
پايي نماز جمعه ميباشد که حدود بيش از بيست
سال سابقه دارد .خطبهها به زبانهای فارسی ،عربی
و انگليسی ايراد میگردد.
* از ثمرات تالش و کوشش چندين ساله اين نهاد
اسالمی ،مشرف شدن تعداد زيادی به آیين اسالم
است که بيش از  ١٨٠٠نفر زن و مرد از مليتهای
مختلف ،به دين اسالم ،تشرف پيدا کردهاند .آمار
نشان میدهد که درسالهای اخير ،هر ساله  ٥٠نفر
به دين مبين اسالم تشرف يافتهاند.

Islamic Institute of Counter-Zionist

 American Psychological Warfareرا در سال
 ۲۰۱۱تأسیس کرد و هدف آن را مقابله با تالش
هماهنگ دشمنان اسالم برای ایجاد و حفظ چهرهای
نادرست از اسالم و مسلمانان به عنوان تهدیدی
خطرناک برای نظم جهانی معرفی کرده است .امام
موسی ،چندین بار ،مورد بازجویی پلیس آمریکا و نیز
حملهی افراد مسلح قرار گرفته است و آخرین بار در
سال  ۲۰۱۸توسط افرادی به شدت مجروح شد.
مجمع اسالمی جهانی لندن در سال  ١٣٩٥هجری
قمری برابر با  ١٩٧٤ميالدی توسط مرحوم آيت اهلل
العظمی حاج سيد محمد رضا موسوی گلپايگانی،
به منظور نشر فرهنگ اسالم و آشنایي عموم با
مذهب اهل بيت عصمت و طهارت (عليهم السالم) و
رسيدگی به امور مذهبی و مشکالت ديني مسلمانان
به ويژه شيعيان در لندن خريداري و تأسيس گرديد.
نياز وافر مسلمانان بريتانيا به خصوص شيعيان و توجه
روزافزون مردم اروپا به اسالم ،انگيزۀ اين امر مهم بود.
مجمع اسالمی جهانی از ديرينهترين مراکز رسمی
اسالمی و شيعی در اروپا است و سی سال است که به
ترويج و تبليغ دين مبين اسالم مشغول است.
فعاليتهای مجمع دارای سه محور عمده مي باشد:
محور اول ،تـرويج و تبليغ آیين مبين اسـالم و
مـذهب شيعه اثنـی عشری میباشد.
محور دوم ،فعاليتهای آموزشی و تربيتی میباشد.
اين بخش ،شامل چند قسمت به شرح زير اسـت:
*تشکيل کتابخانۀ اختصاصی.
* تشکيل مدرسی قرآن و عترت.

محور سوم تالشهای مجمع ،در مسائل اجتماعی و
امور خدماتی است که از جمله فعاليتهای مجمع
اسالمی می توان به کمک به بیماران و نیازمندان و
حل مشکل مالی آنان ،حل وفصل امور خانواده ،کمک
رسانی و ياری آسيب ديدگان هنگام رخدادهای
ناگهانی اشاره کرد.
شورای روابط اسالمی آمریکایی ( )CAIRبزرگترین
سازمان آزادیهای مدنی مسلمان در آمریکا با دفاتر
منطقهای است که دفتر مرکزی آن در واشنگتن
دی سی واقع است .از زمان تأسیس این سازمان در
سال  CAIR ،1994برای ترویج یک تصویر مثبت
از اسالم و مسلمانان در آمریکا فعالیت کردهاست و
از طریق روابط رسانهای ،رابطه با دولت و آموزش و
پرورش ،دیدگاهی اسالمی را برای اطمینان از اینکه
صدای مسلمانان ارائه شود ،اتخاذ میکند .در ارائۀ
این دیدگاه ،به دنبال توانمند سازی جامعۀ مسلمانان
آمریکا و تشویق به مشارکت آنها در فعالیتهای
سیاسی و اجتماعی است.
اینها تعدادی از مؤسسات اسالمی خارج از کشور
هستند که در آنها ،مسلمانان به صورت های مختلف
در اروپا ،آمریکا و آسیا سعی دارند چهرۀ واقعی اسالم
را تبیین و معرفی کنند.
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نگاهی بر اهداف یک اقدام کودکانه

تروریسمسازی یا اسالمهراسی مدرن
حس� ن
ام� ی ن
کرما�
ی
 96هوافضا
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“روز دوشنبه،بیستم فروردین ماه امسال دولت
ایاالت متحده ،سپاه پاسداران را در لیست گروه های
ترورستی خودش قرار داد”
این خبری بود که در اکثر محافل و رسانه ها به عنوان
خبر اصلی اعالم شد و برنامه های زیادی را به خود
اختصاص داد .از نظرسنجی های توئیتری گرفته تا
برنامه های  24ساعته ای که برای تحلیل این خبر بر
روی آنتن رفتند و باعث واکنش های زیادی از طرف
های مختلف شد .واکنش ها تنها به رسانه ها ختم
نمیشد و خود مردم نیز در فضای جامعه به صورت
مستقیم با آن درگیر بودند.

ماجرا آنجایی جالب تر میشود که
دولت ایاالت متحده از جمله حامیان
اصلی رژیم اشغالگر قدس و ر ِژیم
سعودی بوده است که خود آن ها
عامالن جنگ و تروریسم در منطقه
هستند .تروریسمی که حاصل پول
های رژیم سعودی و کمک های
دولت غاصب صهیونیستی است.
سوال بزرگی که در بین این گفت و گو ها مطرح
میشد اینجا بود که چرا دولت کشوری مانند ایاالت
متحده ی آمریکا باید سپاه پاسداران جمهوری
اسالمی را در لیست گروه های تروریستی قرار دهد
با وجود آنکه این کار از طرف دولت آمریکا بی سابقه
بوده است؟
به گفته ی خود ترامپ در زمان انتخابات ،اوباما عامل
اصلی ایجاد داعش در منطقه بوده و دولت آمریکا
عامل و حامی اصلی ایجاد کودتا در کشور هایی مانند
ونزوئال و ایران نیز بوده است.
در کنار همه ی اینها این کشور با حمله به کشورهای
عراق و افغانستان باعث به وجود آمدن بحران های
امنیتی در منطقه خاورمیانه شده است .همه ی این
فعالیت های خصمانه و تحریم ها را قرار دهید در
کنار فعالیت های سپاه در جهت شکست داعش و
کمک به مردم مظلوم یمن و فلسطین و امداد و کمک
رسانی ها در داخل کشور مانند همین سیل اخیر و
زلزله کرمانشاه.
تمام این تناقض ها آشکارا نشان میدهد که آمریکا
به دنبال هدفی باالتر از نشان دادن سپاه به عنوان

تروریسم است .نمایشی که آمریکا سال های سال
است برای رساندن آن به هدف از ابزار مختلفی مانند
رسانه گرفته تا ایجاد داعش و حال نیز تروریسم
سازی استفاده میکند.
بگذارید چند پرده از این نمایش را با یکدیگرمرور
کنیم:
حمالت 11سپتامبر 2001به برج های دوقلو و نسبت
آن به مسلمانان و در نتیجه جنگ در عراق،ایجاد
گروهک های تروریستی از جمله داعش و القاعده
به نام اسالم و در نتیجه ورود به عراق و سوریه و
افغانستان و پاکستان،حمالت رسانه ای شدید بر علیه
مسلمانان در کشور های اروپایی،برخورد فیزیکی و
شدید علیه مسلمانان و به خصوص شیعیان ،اتهام
کمک به تروریسم بر افراد و شرکت ها و اعمال
تحریم های اقتصادی به دلیل همین اتهامات بر
کشورهایی مانند ایران و هزاران مورد دیگر که به
همراه تروریست نشان دادن سپاه پاسداران نشان
دهنده ی ایجاد جریاناتی مانند نفوذ و اسالم هراسی
توسط دولت های مستکبر غربی است.
حال اما دولت آمریکا پا را از این ها هم فراتر گذاشته
است و مستقیما سپاه پاسداران را که نماد مدیریت
انقالبی و ایمان پایدار است را مورد حمله قرار داده
و باعث شده است که تفکر اسالم هراسی به صورت
عینی تر در جوامع دیگر پخش شود.
تمام این فعالیت ها را قرار دهید در کنار قدرت رسانه
ای و بلندگو های بزرگ و قوی کشور های غربی که به
شکلی دروغ را درست جلوه میدهند که مخاطبشان
اصال متوجه جعلی بودن پیام نمی شود .همین رسانه

ها بودند که اسالم را با داعش و القاعده و جیش
االرض نشان میدهند و تحوالت سیاسی کشورها را
وارون میکنند.این رسانه ها از قبل از ماجرای 20
فروردین ماه نیز حمله به سپاه را در دوران های
مختلف مدنظر قرار داده بودند که نمونه شان را در
ماجراهای لبنان و سوریه دیدیم که با واکنش های
زیادی از طرف مردم و مسئوالن همراه شد.
تمام این قطعات پازل وقتی در کنار هم قرار میگیرند
نشان دهنده ی برگی دیگر از پروژه اسالم هراسی
است که مدت هاست در غرب کلید خورده و حال
دارد نفس های آخرش را با تغییر در نام و جلوه
ی سپاه میکشد .پروژه ای که شاید در حال حاضر
دغدغه اش از بین بردن جلوه ی سپاه باشد اما باید
بدانیم که هدفش خراب کردن جلوه ی تمام ملت
ایران است همانطور که ترامپ نیز در توئیت خودش
مردم ایران را تروریست خواند.
اما سراسر این اتفاقات و وقایع با واکنش های مناسبی
از طرف مردم مواجه شد ،از  80درصد مخالفت با
اینکار در یک نظرسنجی توئیتری گرفته تا هشتگ
هایی مانند #من_هم_یک_سپاهی_ام که به سرعت
در صدر فضای مجازی قرار گرفتند .همه ی این
شکست های آمریکا چه در فضای سیاسی و چه در
میدان جنگ نیز که در  20سال اخیر کم از آن ها
ندیده ایم نشان دهنده ی ضعف ایاالت متحده و رو
به افول بودن آن در منطقه و سراسر جهان است
و اقدامات اخیر دولت آمریکا نیز انشااهلل با شکست
مواجه خواهد شد.
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در شادی خاندان کرم
چند خط پیرامون حال و هوای این روزهای شریف که در ایام شادی اهل بیت غرق در جشن است.

کودکی و نوجوانی اکثر ما پُر است از خاطرات خوشی که در ایام میالد
بهترین موجود عالم داریم .شعبان که میرسد حسی ناخودآگاه ،طرب
و شادی را در ما زنده میکند؛ ما را به جنب و جوش میاندازد؛ ما را
به کوچهها و خیابانها میکشاند تا شادی خود را با تمام مردم شهر
خوب خود را با تزیین کوچهها و پخش شربت
تقسیم کنیم .تا حس
ِ
و شیرینی به گوش همه برسانیم .آخر چه جشن و چه عیدی بزرگتر
از پا نهادن منجی به دنیا؛ کسی که همه عمر برای لحظهای دیدنش
سر از پا نمیشناسیم.
میخواهیم به حضرت نشان بدهیم اگر برای سالروز تولدشان اینقدر
به جوش و خروش میافتیم ،برای روز ظهور و برپایی مقدمات آن
دیگر چهها که نمیکنیم .قطعا این تعظیم شعائر نمادی هست
از تالش مستمر شیعیان برای آمادهسازی ظهور و مجموع این
فعالیتها آنها را برای تبدیلشدن به منتظر واقعی ،آماده میکند.
همانطور که در حدیثی نورانی حضرت امام موسی کاظم علیهالسالم
فرمودند«:افضل االعمال انتظار الفرج» پیروان مشی والیت ،مشق
میکنند پرفضیلتترین اعمال را و آرزوی قرار گرفتن در زمره
منتظران واقعی را دارند.

در دانشگاه هم ،هیأت الزهرا سالماهلل علیها ،از این عمل عبادی غفلت
نمیکند و برنامههایی را برای برپایی اعیاد شعبانیه تدارک میبیند.
برنامههایی از قبیل :تزیینات و فضاسازی سطح دانشگاه ،ایستگاه
صلواتی ،جشنهای اعیاد و البته عمل مورد سفارش احیاء شب
نیمهشعبان .در سطح دانشگاه سه روز با پخش شربت و شیرینی
و برپایی غرفه فرهنگی ،به دانشجویان محتوا ارائه میشود؛ پیشنهاد
میکنم مسیر ترددتان را طوری تنظیم کنید تا در مقابل سلف
خواهران ،از غرفه کتاب دیدن کنید .کتابها در موضوعات مختلفی
تهیه شدهاند و دسترسی دانشجویان را به منابع خوب مطالعاتی،
راحت تر میکند
دو جشن برای میالد سرداران کربال و میالد حضرت اکبر علیهالسالم
در روزهای سهشنبه برگزار میشود و برای شب احیا نیمهشعبان،
مراسم احیای این شب عزیز هست.

نکتهای که خیلی تحسینبرانگیز بود و نشان از شوق محبین اهلبیت
سمت خادمی این خاندان را دارد ،شرکت تعداد
علیهمالسالم به َ
زیادی از عزیزان در پرکردن فرمهای خادمی ایام شعبانیه بود که
وظیفه خادمین هیأت را سختتر از قبل میکند.
ی هفتهی
برای روشنشدن عظمت این کار به جملهای از سخنران 
گذشته حجتاالسالم و المسلمین هدایت در جشن میالد سرداران
کربال اشاره میکنم ،آنجا که گفتند«:اگر امروز شما برای مجلس
امام حسین (ع) مجلسآرایی کردهاید بدانید حقیقت آن در عرش
است ».این روزها و این ایام ،نه تنها در زمین ،بلکه آسمانها هم
در حال شادی هستند و بدون شک مجالس ذکر و یاد اهلبیت
علیهمالسالم به مجالس آسمانی ملحق خواهد شد.
انشاءاهلل مقدمات بهرهگیری افراد بیشتری از فیض خدمت به این
آستان فراهم شود .و انشاءاهلل زحمات جمیع خادمین مورد توجه و
رضایت حضرت حجت علیهالسالم واقع بشود.

