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10انتظار

استغاثه 40روزه به امام زمان )عج( 
در جمکران برای دفع فتنه ها

حجت   انتظار:  گروه  سپهرغرب، 
نماز  خواندن  از  حسین آبادی  االسالم 
امام زمان)عج(  به  استغاثه  زیارت  و 
مقدس  مسجد  در  روز   40 پویشی  در 
جمکران خبر داد و گفت: این استغاثه 
و  فتنه  رفع  و  فرج  در  تعجیل  نیت  به 
گذشته  روز  از  کشور  اخیر  اغتشاشات 

آغاز شده است.
بــا  حســین آبادی  مهــدی  حجت االسالم والمســلمین 
بیــان اینکــه از راه هــای مهــم در مواجهــه بــا مشــکالت و 
مصائب توســل به امام زمان)عج( است، اظهار کرد: یکی از 
توصیه های همیشــگی بزرگان و مراجــع و اهل معرفت به 
مردم و مومنان در سختی ها، توسل به ائمه)ع( و خواندن 

نماز و دعای استغاثه به محضر آن حضرات)ع( است.
معاون فرهنگی مسجد مقدس جمکران ادامه داد: 
چنان که از راه های اســتغاثه به حضرت حجت)عج( نماز 
و زیارت اســتغاثه اســت که در متون دینــی ما همچون 
مفاتیح الجنــان وارد شــده بــا ایــن کیفیت کــه دو رکعت 
نمــاز خوانــده و پــس از آن دعای اســتغاثه را کــه با فراز 
َصَلَواُتــُه  َو  اْلَعــاّمُ  ــاِمُل  الّشَ ــاّمُ  الّتَ اْلَکاِمــلُ  اهَّلِل  »َســالُم 

اِئَمُة...« آغاز شده، می خوانیم. الّدَ
وی تاکید کرد: در پی شــرایط اخیر کشور و اغتشاشات 
رخ داده که خسارت های مالی و جانی به همراه داشته در 
پویشــی چهل روزه از دوشنبه، 14 آذرماه تا سالروز والدت 
حضرت زهرای مرضیه)س( یعنی 24 ی ماه هر روز بعد از 
نمــاز عصر، نماز و دعای اســتغاثه به امــام زمان)عج( در 

مسجد مقدس جمکران خوانده می شود.
حجت االســالم حســین آبادی ابــراز کرد: البتــه پیش از 
ایــن نیز در روزهای دوشــنبه و جمعه بعد از نماز عشــاء 
ایــن نماز و دعا خوانده می شــد اما ایــن پویش با محور 
سالمتی و تعجیل در فرج حضرت بقیة اهَّلل االعظم)عج( و 
برای دفع فتنه اخیر کشور از روز گذشته آغاز شده است.

وی در پایــان خاطرنشــان کــرد: از عموم مــردم دعوت 
می شــود بــرای اقامــه این نمــاز و قرائــت دعا و زیــارت به 
مسجد مقدس جمکران مشرف شوند قطعا این دعاها و 
تضرعات و توسالت با اقدام و عمل به کمک جبهه ایمانی 

و حق آمده و امدادهای غیبی را شامل حال ما می کند.

پاداشی که به منتظران 
امام زمان )عج( داده می شود

امام  انتظار:  گروه  سپهرغرب، 
غیبت،  از  بعد  می فرماید:  باقر)ع( 
حیرت ظاهر می شود در این دوران تنها 
کسانی بر دین خود ثابت می مانند که 
در ایمان خود مخلص باشند و با روح 
آنان کسانی هستند که  یقین همراه و 
پیمان  ما  والیت  درباره  آنها  از  خداوند 

گرفته است.
در روایت آمده اســت که: به خدا ســوگند شما که در 
حــال انتظار می میرید مرگتان عادی نیســت بلکه در نزد 

خدا )ثواب آن( از شهدای بدر و ُاحد بیشتر است...
اصحــاب  از  باالتــر  شــما  آمــده:  دیگــر  روایتــی  در  و 
قائم)عــج( هســتید بــرای آنکه شــب و روزتــان در میان 
تــرس می گــذرد از ســتم پیشــوایان جــور بــر امام تان و 
خودتــان بیمنــاک هســتید اگــر نمــاز بخوانیــد بــا ترس 
می خوانیــد اگــر روزه بگیرید با تقیه روزه دار هســتید اگر 

حج به جا بیاورید با تقیه است.

 به روحی از خدا تایید شده اند
امــام باقر)ع( می فرمایــد: بعد از غیبــت، حیرت ظاهر 
می شــود در ایــن دوران تنهــا کســانی بر دین خــود ثابت 
می مانند که در ایمان خود مخلص باشند و با روح یقین 
همراه و آنان کســانی هســتند کــه خداوند از آنهــا درباره 
والیت ما پیمان گرفته و در دل آنها ایمان را مستقر کرده 

و آنها را با روحی از خود تایید فرموده است.
پیامبــر اکرم)ص( فرمودند: برترین عمل امت من در 

انتظار فرج الهی بودن است. )کمال الدین، ص644(

 جهادی ممتاز و استثنایی
امــام صــادق)ع( فرموده اند: کســی کــه منتظر امام 
دوازدهم )عج( اســت همانند کســی اســت کــه در برابر 
پیامبــر خــدا)ص( شمشــیرش را برهنــه نمــوده و از آن 

حضرت)ص( دفاع می کند. )کمال الدین، ص647(
امام حسن عسکری)ع( می فرماید: به خدا قسم )امام 
زمان)عــج(( غیبتــی طوالنــی خواهــد داشــت و از هالکت 
نجات نمی یابد مگر کسی که خدا او را در اعتقاد به امامت 
او ثابــت بــدارد و بــه او توفیــق دعا بــرای ظهور و فــرج آن 

حضرت)عج( را بدهد. )کمال الدین، ج2، ص384(
و از امام کاظم)ع( اســت که فرمودند: خوشــا به حال 
آن شــیعیان مــا کــه در دوران غیبــت قائم)عــج( مــا بــه 
ریسمان ما چنگ زنند و بر والیت ما استوار بمانند... آنان 

از ما هستند و ما از آنانیم. )کمال الدین، ج2، ص384(

 اجر معنوی منتظران
امــام ســجاد)ع( می فرمایــد: آنکــه در دوران غیبــت 
قائــم)ع( ما بر والیت ما ثابت بمانــد خداوند پاداش هزار 
شهید همچون شهدای بدر و ُاحد به او عطا خواهد کرد. 
)بحاراالنوار، ج52، ص152( و نیز از ایشــان است که: آنان 
کــه دوران غیبت آن حضــرت)ع( را درک کنند و معتقدان 
به امامت و منتظران ظهور آن حضرت)عج( باشند از اهل 

دوران های دیگر برترند. )بحاراالنوار، ج52، ص387(
برگرفته از 1001 نکته از زندگانی امام مهدی)عج(

نگـــاه

روز جمعه، ارجمندتر از روز قربان و فطر
سپهرغرب، گروه انتظار: حضرت محمد )ص( می فرمایند: روز جمعه، مهمترین روزهاست و نزد خداوند عزوجل از روز قربان و روز فطر نیز ارجمندتر است.

امام محمد باقر )ع( در خصوص روز جمعه می فرماید: خیر و شر در روز جمعه، دوچندان می شود، در روز جمعه )ثواب( صدقه دوچندان می شود؛ زیرا روز جمعه بر دیگر روز ها فضیلت دارد. توصیه می شود از برکات 52 روز جمعه در سال، که در روایات از آن به عنوان سید األیام )آقای روز ها( 
یاد شده، بیشتر بهره مند شویم.
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انتظار:  گروه  سپهرغرب، 
حجت االسالم فوادیان با شرح 
روش شناسی آیت اهلل العظمی 
تفسیر  در  گلپایگانی  صافی 
بنابر  گفت:  مهدوی،  آیات 
اعتقاد ایشان، در قرآن شریف، 
مهدویت  به  متعددى  آیات 

تفسیر و تأویل شده است.
نشســت »روش شناســی آیــت اهَّلل العظمی 
صافــی گلپایگانــی در تفســیر آیــات مهدویــت« 
از سلســله نشســت های مهدویــت و انتظــار در 
اندیشــه آن مرجع فقید شــیعی، یکشــنبه، 13 
آذرماه در پژوهشــگاه علوم و فرهنگ اســالمی 

برگزار شد.
والمســلمین  محمدرضــا  حجت االســالم 
فوادیــان ، دبیــر علمــی اندیشــکده مهدویت و 
کارشناس و پژوهشــگر مهدوی در این نشست 
به طرح بحث پرداخت که مشــروح آن در ادامه 

می آید:
ائمــه)ع( از همان آغاز در کنار ترویج و تبیین 
مســائل اســالمی، در تبییــن مهدویــت بــا بهره 
گیــری از قــرآن نیز کوشــیدند تا شــیعیان از این 
مســئله غافــل نباشــند. آنان بــا طــرح و تبیین 
موضــوع امــام دوازدهم)عــج( از منظــر قــرآن 
عــالوه بر تقویت این باور، نظام فکری شــیعه را 
بــه تدریج بارور کردند. علما نیز پیرو ائمه)ع( در 
این مســیر بوده اند چنان که آیت اهَّلل العظمی 

صافی گلپایگانی چنین بود.
در قرآن کریم، آیاتی پیرامون امام زمان)عج( 
وجود دارد؛ آیت اهَّلل العظمی صافی در این باره 
می نویســد: »موضوع ظهور مصلــح آخرالزمان 
آســمانی بســیار دور و کهــن، در  از زمان هــای 
زمــان انبیــا و حتــی مکتب هــا و مذاهــب دیگــر 
مطــرح بــوده اســت و کتاب های آســمانی مثل 
تــورات و انجیل و زبور به آن بشــارت داده اند و 
قرآن کریم، این یگانه ســند باقی وحی و برهان 
حقانیت همة پیغمبران خــدا و حجت خاتمیت 
دین اسالم، نیز در آیات متعدد، جامعة بشریت 
را بــه آن نویــد داده و در انتظــار آن آیندة پاک و 
پــر از نور، علــم، آگاهی، بیداری و عدل و قســط 

قرار داده است.«

قرآن  در  مهدی)عج(  امام  نام  چرا   
نیامده است؟!

ایشان معتقد اســت »در قرآن شریف، آیات 
متعــددى بــه مهدویــت تفســیر و تأویل شــده 
اســت«، علــم تفســیر معــارف ظاهــری را بیــان 
می کنــد و معــارف باطنــی را علــم تأویــل بیــان  
می کنــد. برخی از ایشــان پرســیده انــد: چرا نام 
امــام زمــان )ع( و نیــز نــام هیچیــک از امامانی 
کــه ما آنها را این قدر ارج می نهیم، مســتقیم در 

قرآن نیامده است؟
جواب این است که مسأله امام مهدى)عج( 
از مسائلی است که در عصر حضرت رسول)ص( 
و قبــل از آن حضــرت)ص( در بیــن اهــل کتــاب 
معروف بوده است و تصریح به خصوص آن در 
قرآن لزوم نداشــته اســت و به عالمات و جهات 
دیگر- که الزم بوده- اشــاره شــده است، مثل 
ْکِر َأّنَ  ُبوِر ِمن َبْعــِد الّذِ آیــه: »َوَلَقْد َکَتْبَنا ِفــی الّزَ
اِلُحوَن« و آیات متعدد  ْرَض یِرُثَهــا ِعَباِدى الّصَ اأْلَ

دیگر.
به عالوه در قرآن مجید چنانکه گفته اند گاه 
بعضــی آیــات، لفظش عام و مصــداق یا مراد از 
آن خاص است، مثل این آیه: »َأَفَمن یْهِدى ِإَلی 
ى ِإاّلَ َأن یْهَدى  ن اّلَ یِهــّدِ َبــَع َأّمَ اْلَحــّقِ َأَحّقُ َأن یّتَ
َفَمــا َلُکــْم َکیَف َتْحُکُمــوَن«؛ مصــداق براى من 
یهــدى الی الحق غیــر از امیرالمؤمنین و ائمه تا 

حضرت مهدى علیهمالسالم نیست.
آیــت اهَّلل العظمــی صافــی گلپایگانــی)ره( با 
روش هــای متنــوع رایــج در عرصــه تفســیر، بــه 
شــرح و تفســیر آیــات مهدویــت در آثــار خــود 
پرداخته که مهم ترین آنها عبارت است از روش 
تفســیر قرآن به قرآن؛ نمونه روشــن این روش 
در احادیــث تفســیری مهدویــت، روایــت امــام 
ْمِس  صادق)ع( است که برای تفسیر آیه »َوالّشَ
َوُضَحاَهــا« با اســتناد به آیه »َأن ُیْحَشــَر الناُس 
ضحــًی« ثابت نمودند مقصود از نور خورشــید 
در ایــن آیه، نــور قیام امام عصر)عج( اســت که 
به گرد آمدن مردم در روزی نورانی اشاره دارد.

ایشــان در بیــان اصالــت مهدویــت از جهــت 
ابتنــاى آن بــر آیات قــرآن کریم می نویســد: »در 
قــرآن مجیــد آیــات متعــددى اســت کــه داللت 
دارنــد بر پیــروزى، فالح حــزب اهَّلل و غلبه ســپاه 

خــدا. ماننــد ایــن آیــات: »َفــِإّنَ ِحــْزَب اهَّلِل ُهــُم 
اْلغاِلُبوَن«؛ »همانا حزب خدا پیروزمند اســت«؛ 
»أ َال ِإّنَ ِحــْزَب اهَّلِل ُهــمُ اْلُمْفِلُحــوَن«؛ »همانــا 
حزب خــدا رســتگار اســت« و »َوِإّنَ ُجنَدنــا َلُهُم 

اْلغاِلُبوَن«؛ »همانا سپاه ما پیروزند«.
عالوه بر این، آیت اهَّلل العظمی صافی در آثار 
خود، عالوه بر اســتفاده از آیات قرآن، از روایات 
بــه عنــوان یکــی دیگــر از روش های تفســیری، 
اســتفاده کــرده و بــرای توضیــح بیشــتر و فهم 
واضح تــر مطالــب، نگاه ویــژه و جامعــی به این 
مســئله داشــته اســت. ایشــان بعد از ذکر چند 
آیه مهدوی می نویســد: »برحســب معتبرترین 

تفاســیر  و  مــدارک 
بــه  احادیــث،  و 
و  بىســابقه  تحــول 
انقالبــی  و  بىنظیــر 
که به رهبــرى و قیام 
اهــل  مهــدى  حضــرت 
بیــت)ع( و امــام منتظر و 
موعود)عــج( انجام خواهد 

گرفت، تفسیر شده است.«

 روش تفسیری کتاب مقدس
آیــت اهَّلل صافــی بــه جهــت رابطــه بینامتنی 
و تشــابه آیه 105 ســوره مبارکه انبیــاء با کتاب 
آیــه  ایــن  از  عهدیــن درصــدد تفســیری بدیــع 
مهدوی اســت. آیه شــریفه ایــن اســت: »َوَلَقْد 
ْرَض َیِرُثَها  ْکــِر َأّنَ اأْلَ ُبوِر ِمْن َبْعِد الِذّ َکَتبَنــا ِفی الّزَ
اِلُحوَن« که مفاد ظاهر آن این است  ِعَباِدَی الّصَ
که: »و هرآینه ما در زبور بعد از ذکر نوشتیم که 
البته بندگان صالح من وارث زمین می گردند«.

علی رغــم تحریفات متعدد، تــورات و انجیل 
فعلــی هم که در دســت یهود و نصارى اســت، 
حاوى بشارات متعدد به ظهور اسالم و حضرت 
رســول خاتم)ص( و ائمه طاهرین)ع( است که 
علماى بزرگ تورات و انجیل شــناس، این موارد 

را در کتاب هایــی کــه بــه زبان فارســی و عربی و 
غیره نوشــته اند، اســتخراج کــرده و در تألیفات 

خود نوشته اند.
از روش شناســی آیــت اهَّلل صافی در تفســیر 
آیــات مهدوی برمی آید که مســلمان همیشــه 
بــه ســوى آینــده مــی نگــرد و هــر وضعــی که 
موجود باشــد، اگرچه نســبتًا خــوب و عادالنه 
باشــد، او را قانــع نمــی کنــد، آن را نهایت کار و 
پایــان راه نمــی شــمارد، و اگــر هــم ظالمانه و 
غیر اســالمی باشــد، در هر صورت و شــرایطی، 
مســلمان ناامید نمی شــود و وظیفه دارد که 
ظلــم و فســاد و تجــاوز و جهــل و خودکامگــی 
و اســتضعاف را محکــوم ســازد و براى حصول 
هــدف هــاى اســالم، کوشــش و تالش بیشــتر 
نمایــد تــا به ســهم خــود به اســالم عزیــز و به 
و  ســرگردان  و  متحیــر  جوامــع  و  بشــر  نــوع 
مضطــرب خدمتــی انجــام دهد. و نشســتن و 
تســلیم بــودن و کنــاره گیرى کردن و تماشــاگر 
صحنــه هــاى تباهی و فســاد و فقــر و انحطاط 
اخالقی شــدن، هرگز در اســالم جایز نیست، و 
بر مســلمان منتظــر و مؤمن و متعهد روا نمی 
باشــد و بــا انتظــار ظهــور حضرت ولــی عصر- 
ارواح العالمیــن لــه الفــداء- و فلســفه انتظار 

موافقت ندارد.

انتظار:  گروه  سپهرغرب، 
بیان  با  لکزایی  حجت االسالم 
حضرت  ظهور  انتظار  اینکه 
عصر  انتظار  )عج(،  ولیعصر 
گفت:  است،  اسالم  قدرت 
ظهور  زمانی  )عج(  حضرت 
احوال  و  اوضاع  که  می کند 
مساعد  کاماًل  سیاسی  و  اخالقی  و  اجتماعی 

باشد.
حجت االســالم دکتــر رضا لکزایی، پژوهشــگر 
در  بحــث  ارائــه  بــه  نشســت  ایــن  در  حــوزوی 
موضــوع یادشــده پرداخــت که مشــروح آن در 

ادامه می آید:
مســئله اساســی سیاســت، قــدرت اســت و 
انتظــار ظهــور حضــرت ولیعصــر )عــج(، انتظــار 
عصــر قــدرت اســالم اســت. از منظــر آیــت اهَّلل 
صافی گلپایگانی امام مظهر اســماء الحســنای 
الهی اســت. امــا اینگونه نیســت که بــه صورت 
مطلق و مســتقل از خدا مظهر اســماء الحسنا 
باشــد، بلکه به اذن خدا خلیفه و مظهر اســماء 
الحســنای الهی اســت. از نظر ایشــان هر امامی 
در دوره و زمانه خویش میتواند در امور تصرف 
کنــد و مســتقًال بــه رتق و فتــق کارها بپــردازد و 
از ایــن منظــر واحــد و بىشــریک اســت و به این 
دلیل که قدرت مهدوی، مظهر اسماء الحسنی 
اســت، متعالی نامیده میشود. در هنگام ظهور 
حضــرت بقیــة اهَّلل ارواحنــا فــداه بــراى اینکه از 
نعمت وجود امام، بیشــترین اســتفاده ممکن 
برده شــود، شرایط الزم فراهم مىشود و موانع 
ظهــور و فعلیــت یافتن شــؤون و ابعاد امامت، 
که در عصر ســایر امامان علیهم الســالم و عصر 
غیبت خود آن حضرت)عج( وجود دارد، مرتفع 
مىگردد و اســماء حســناى الهی مثــل: الولّی و 
العادل و الحاکم و الســلطان و المنتقم و المبیر 
و القاهــر و الظاهــر به طور بىســابقهاى متجّلی 

خواهد شد.
به عبــارت دیگر: آن حضرت)عــج( مظهر این 
اســما و کارگزار و عامل خداوند متعال اســت و 
مقــام خلیفة الهی او در ایــن ابعاد، ظهور عملی 
و فعلی خواهد یافت. همه این شؤون الهی که 
امام)عج( تجّســم ظهــور آن خواهد بود، و خدا 
به حکمت بالغه خود، توســط آن حضرت)عج( 
تحّقــق مــی بخشــد، اصالــت توحیــدى دارد و 
بــه اذن خداى یکتــا و فرمان او انجــام مىپذیرد 
و از جملــه امــورى کــه تجّلی توحیــد را در ظهور 
حضرت مهدى علیه السالم روشن مىسازد، این 
اســت که اهــداف توحیدى اســالم مثل وحدت 
حکومــت و نظام، وحدت قانــون، وحدت دین، 
و وحــدت جامعــه، بــه وســیله آن حضرت)عج( 

تحّقق می یابد.

 منابع قدرت مهدوی
آیــت اهَّلل صافــی)ره( بــرای این قــدرت منابع 
متعــددی را برمی شــمارد؛ ایمــان از مهمترین 
منابع قدرت متعالی است. بحث آیت اهَّلل صافی 
در ایــن زمینه کامًال صبغه سیاســی و اجتماعی 
دارد. ایشان میان قوت ایمان و افزایش قدرت 
سیاســی و مقاومــت در میــدان نبــرد و ضعــف 
ایمــان و شکســت و ذلــت رابطــه برقــرار میکند 
و  اســتقامت  صفــت  »بىایمانــی  مینویســد:  و 
ضبــط نفــس و شــهامت او را مىکشــد. انســان 
را نســبت به مخلــوق ضعیف، متملق مىســازد 
تا براى خوشــامد اشــخاص چاپلوســی کند و از 
اداى تکلیــف خــوددارى نمایــد. ضعــف ایمان، 
قدرت را از انســان سلب کرده و او را تحت نفوذ 
اعتبــارات  از قدرتهــاى موهــوم و  و مرعوبیــت 
ظاهــری، خوار و زبون مىســازد. ایمــان نیرویی 
است که انسان را توانا و قوى االراده مىسازد«.
ایشــان به علم نگاه راهبردی دارد؛ از نظرگاه 
وی روی دیگــر دانایــی، توانایــی و چهــره دیگــر 
نادانــی، ناتوانــی اســت، بلکــه عــّزت و قــّوت و 
استقالل و هر چیز خوبی که فطرت سالم و پاک 
بشــر، طالب آن اســت، با علم فراهم مىشــود و 
ذّلــت و ضعف و زبونی، نتیجــه جهل و ناآگاهی 

است.
علــم  کــه:  اســت  آن  بــر  مرحــوم  آن  تاکیــد 
خدایی به فســاد و فرعونیــت نمیانجامد. امام 
زمان)عج( مظهر اســم العالــم و القادر خداوند 
متعال اســت و هموســت که صاحب شــئون و 
وارث انبیاء و عالم به علم کتاب اســت؛ بنابراین 

دارای ایــن منبــع قــدرت بــه کاملتریــن شــکل 
ممکن آن است.

آیت اهَّلل صافی ســه مرحله مهم زندگی امام 
دوازدهم)عــج( یعنــی والدت، غیبــت صغری و 
غیبت کبری را از زوایه قدرت بررســی کرده است 
و با اســتناد بــه وقایع تاریخــی و برخی احادیث 
بیم از کشته شدن را از جمله دالئل غیبت امام 
منتَظر)عج( برمیشمرد گرچه تصریح میکند که 

علت اصلی آن بر ما مجهول است.
ایشــان بــا اســتناد بــه احادیثــی بــه گــردن 
نداشــتن بیعــت را از جمله دالئــل غیبت کبرای 
مینویســد:  و  برمیشــمرد  زمان)عــج(  امــام 
امــام دوازدهم)عــج( کاملتریــن مظاهــر اســم 
الســلطان، الغالــب و الحاکــم اســت و تــا زمــان 
ظهــور ظــل و ذیــل هیــچ قدرتــی غیــر از قدرت 
خــدا قــرار نــدارد؛ بلکــه اصــوًال یکــی از نشــانه 
هــای مهــدی آخرالزمان)عــج( ایــن اســت کــه 
بیعــت هیچ حکومتی بر ذمه او نیســت و مانند 
پــدران بزرگوارش ناچــار نمىشــود از راه تقیه با 

سیاستمداران وقت بیعت کند.

 امام غائب منشاء قدرت متعالی
حضور امام غایب)عج( دارای فوایدی اســت 
که بر اســاس تحلیــل آیت اهَّلل صافــی با اعمال 
بــا  امــام)ع(  اســت...  همــراه  امــام)ع(  قــدرت 
حضــور خویش اقداماتــی حیاتی انجام میدهد 
کــه گرچه ممکن اســت ما دقیقــًا متوجه آنها و 
سازوکارشــان نشــویم امــا طبــق احادیــث، این 
امری مســًلم است که نشان دهنده تأثیرگذاری 

اساسی امام)ع( است.
فایده دیگــری که آیت اهَّلل صافی برای غیبت 
امام ذکر میکند کامًال جنبه سیاسی و اجتماعی 
دارد. ایشــان مینویســد بــر امام)عــج( واجــب 
نیســت کــه شــخصًا و بــدون واســطه در امــور 
دخالــت کند، بلکه مىتواند به دیگران به صورت 
خصوصی یا عمومی برای انجام کارها مأموریت 
امیــر  کــه  همانطــور  ســخن  دیگــر  بــه  دهــد. 
المؤمنین و ائمه علیهم الّسالم از طرف خود در 
شــهرهائی که حاضر نبودند، دیگران را منصوب 
مىفرمودند، امام)ع( هم در زمان غیبت صغرى 
کســانی را به مقــام نیابت خاصه نصب فرمود و 
در غیبــت کبرى به طــور عموم، فقهــا و علماى 
عــادل را که دانا به احکام هســتند، براى اجراى 
سیاســات و حفظ مصالح عالی اســالمی نصب 
و تعییــن کــرده کــه مرجع امــور خلق و باشــند. 
بنابرایــن فقهــا در عصــر غیبت بــه نیابــت از آن 

حضرت)ع( داراى والیت هستند.

 ابزار تشکیل حکومت جهانی
مرحوم آیت اهَّلل صافی مینویســد بر حسب 
روایــات، وقتــی حضــرت صاحباالمــر)ع( ظهور 
مىفرماینــد، نخســت ســیصد و ســیزده نفــر از 
مکــه  در  حضرت)عــج(  آن  اصحــاب  خــواص 
معظمــه خدمتــش حاضــر مىگردنــد و وقتــی 
عــده اصحــاب به ده هــزار نفــر رســید از مکه 
خــارج مىشــوند. روشــن اســت کــه پیوســته 
بنابرایــن  میشــود  افــزوده  جمعیــت  ایــن  بــر 
ســیصد و ســیزده عــدد ثابــت یــاران حضــرت 

از ابتــدا تــا انتهــای کار نیســت. راجع بــه غلبه 
آن حضرت)عــج( و تشــکیل حکومــت جهانــی 
اســالم هم ایشان معتقد اســت ممکن است 
بــه طور اعجاز انجام یابد و ممکن هم هســت 
بــا فراهم شــدن امکانات و اســباب ظاهرى و 
یــا بــا ترکیبــی از هــر دو انجــام شــود، چنانکه 
پیشــرفت و غلبه پیغمبر)ص( به هر دو شــکل 

بود.
علــل  و  اســباب  لحــاظ  از  صافــی  اهَّلل  آیــت 
ظاهــرى هــم تشــکیل حکومــت الهــی مهدوی 
آن  وی  بــاور  بــه  میدانــد.  عملــی  و  ممکــن  را 
حضرت)عــج( زمانــی ظهــور مىکنــد کــه اوضاع 
و احــوال اجتماعــی و اخالقی و سیاســی کامًال 
مســاعد باشــد. در آن زمــان بشــریت از مدنّیت 
معنــوى و اخالقی محروم، و دشــمنی و کینه و 
ظلم و تجاوز، همه را نســبت بــه یکدیگر بدبین 
و از هــم جــدا ســاخته و وحــدت، همفکــرى و 
همــکارى، بهکلــی رخــت بــر بســته و انســانها از 
اینکه کســی بتواند بدون مــدد غیبی جامعه را 

رهبرى کند، مأیوس می شوند.
اهــداف  از  صافــی  اهَّلل  آیــت  آنکــه  نتیجــه 
متعالــی قــدرت نظــام سیاســی مهــدوی را بــر 
محورتوحیــد، عــدل، امنیــت، ســالمت، رفاه و 
آرامــش و آســایش بشــر تبییــن میکنــد که در 
کنار ســایر مباحــث نشــان از آن دارد که قدرت 
متعالــی مهــدوی سراســر خیــر و برکــت بــرای 
اینگونــه نیســت کــه قــدرت  بشــریت اســت و 
متعالــی توحیدی بی نظیــر و فراگیر مهدوی در 

پایان تاریخ به فسادی منجر شود.

حسینآبادی

لکزایی

انتظارظهور

آیتاهللفوادیان

پاسخ به چرایی نیامدن اسم امام مهدی  )عج( در قرآن

انتظار ظهور حضرت ولیعصر)عج(  انتظار عصر قدرت اسالم است

وقتى حضرت صاحباالمر)ع( 
ظهور مىفرمایند، نخست 
سیصد و سیزده نفر از 
خواص اصحاب آن 
حضرت)عج( در مکه معظمه 
خدمتش حاضر مىگردند و 
وقتى عده اصحاب به ده 
هزار نفر رسید از مکه خارج 
وشن است که  مىشوند. ر
پیوسته بر این جمعیت 
وده میشود بنابراین  افز
سیصد و سیزده عدد ثابت 
یاران حضرت از ابتدا تا 
انتهای کار نیست. راجع به 
غلبه آن...
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زمان غیبت امام زمان )عج( 
برکات عظیمی دارد

حجت   انتظار:  گروه  سپهرغرب، 
االسالم محمدرضا عابدینی گفت: زمان 
غیبت، حلقه وصل سابق به الحق است 
و تمام آن چه که سابقین بوده اند را به 
مأموریت  این  و  می کنید  ملحق  الحقین 

عظیمی است.
یــک کارشــناس و ســخنران مذهبی، 
درمــورد جهــاد تبییــن بــه عنــوان مســئله ای مهــم بیان 
کــرد: مــا در جهــاد تبیین چــه وظیفه ای داریــم؟ باید چه 
کار کنیــم؟ بنــده باور دارم و بــا یقین عــرض می کنم این 
حاکمیتــی که االن در نظام اســالمی شــکل گرفته، آرزوی 
همــه انبیــاء در طــول تاریــخ بشــریت بوده اســت و این 
آرزوی انبیــاء و مومنــان در طــول تاریخ کــه االن محقق 
شــده اســت با خون ها، ســختی ها و دردســر های زیادی 
برای مومنان، زمینه ســازی شــده و تا امروز شکل گرفته 
و به دســت ما رســیده اســت و فردا هم افرادی هستند 
کــه تا ظهور امــام زمان )عج( خواهند بود و ما به عنوان 
کسانی هســتیم که حامل آن جریان سابق برای الحقین 
هســتیم و درحقیقــت، داریــم بیــن ســابقین و الحقیــن 

ارتباط ایجاد می کنیم.

به گفته حجت االسالم عابدینی، نکته زیبایی در یکی از 
روایت های کافی شریف وجود دارد و آن هم این است که 
وقتــی امام صادق )ع( می فرمایند زمان غیبت چه برکاتی 
دارد و تــا چه اندازه عظیم اســت و عمل در آن، دارای چه 
منزلتی اســت، ســپس فردی از حضرت )ع( می پرســد: آقا 
اگــر این طور اســت و غیبــت تا این حد عظیم اســت. پس 
ما بــرای ظهور دعا نکنیم و امام صادق )ع( هم در پاســخ 
فرمودند: دوست نداری آن حکم خدا و توحید در سراسر 
عالــم برپــا شــود؟ و درواقــع، حضــرت )ع( نمی فرماینــد 
آن زمــان، عمــل افضل می شــود بلکــه می فرمایند حکم 
خداونــد متعــال در همــه جــا جاری و ســاری می شــود و 
ســپس، آن فرد ادامه می دهد که بــودن در این زمان در 
مقایســه بــا آن زمان چــه افضلیتی دارد؟ کــه امام صادق 
)ع( می فرمایند: حلقه وصل ســابق به الحق اســت. یعنی 
تمــام آن چــه که ســابقین بوده انــد را بــه الحقین ملحق 

می کنید و این مأموریت عظیمی است.
ایــن کارشــناس مذهبــی تأکیــد کــرد: اگــر ایــن حلقه 
وصــل، اتصــال را بــه درســتی انجــام ندهــد آن الحقــی 
کــه بعــدًا می آیــد دیرتــر بــه مقصود می رســد و اگــر این 
حاکمیت را هر کسی با تمام وجودش به الحقین متصل 
کــرده و کوتاهــی نکنــد و بــرای آن چــه کــه وظیفــه اش 
اســت کم نگــذارد الحقین، هــر عملی که انجــام دهند و 
هر نتیجه ای که پس از آن، برای آن ها مترتب شــود عمل 
کســی که امــروز، این را متصــل کرده و به آن ها رســانده 
اســت هم حساب می شــود. یعنی عمل ســابقین تا این 
جــا رســیده اســت و پــس از آن، ما بایــد این عمــل را به 
الحقینــی برســانیم کــه درواقع، تمــام اعمــال آن ها بعد 
از این جریان حاکمیت الهی که ایجاد شــده اســت، عمل 
کســانی کــه امروز بوده انــد و این را بــه بعدی ها تحویل 
داده اند هم حساب می شود و در حقیقت، این موضوع 

بسیار با عظمت است.
حجــت االســالم عابدینــی ادامــه داد: ظهــور یکــی از 
بــرکات عالی آن جریان الحقه اســت، ولی تا ظهور مراتب 
کمالی زیادی در حال محقق شــدن اســت و همه این ها 
مترتــب بــر تحویــل دادن صحیــح مأموریت ســابقین به 
الحقین اســت که اگر این نگاه را داشــته باشیم آن وقت 
متوجه خواهیم شــد کوتاهی و تنبلــی کردن و وظیفه را 
بــه درســتی انجام نــدادن در این دوره و یــا این که افراد 
بگوینــد ببینیــم چه خواهد شــد و جهــادی عمل نکردن 
باعث می شــود کــه همین مقــدار برای انســان، الی یوم 

القیامه نوشته شود.
امــروز  کــه  فــردی  افــزود:  مذهبــی  کارشــناس  ایــن 
جهــادی عمل کند الی یوم القیامه، عمل برای او جهادی 
محســوب می شود و درواقع، کســی که امروز، با تنبلی و 
رخوت و سســتی و بــی اعتنایی عمل کنــد عمل الحقین 
هــم بــه او ارتباطی نــدارد چراکه بــا این نــگاه، وظیفه ای 
انجام نداده اســت و عملشــان برای آن هاست و به این 
فرد ربطی پیدا نمی کند و در نتیجه، فرد حســرت خواهد 
خــورد چراکــه همــه آن عمل هــا می توانســتند برایــش 
باشــند، ولــی ایــن طور نیســت که این حســرت ازدســت 
دادن، یکــی از حســرت های کســانی اســت کــه در آن جا 
می بیننــد چیزی که برایشــان امــکان پذیر بوده اســت را 

ازدست داده اند.

تحلیل

انتظار امام رضا )ع( درمورد حجت امروز بر بندگان چه می فرماید؟
سپهرغرب، گروه انتظار:   امام رضا علیه السالم فرموده اند: »عقل، کسی که از جانب خدا سخن بگوید و آن که بر خدا دروغ ببندد را می شناسد.«
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امام رضا علیه السالم فرمودند:»ِلَمن قال

امام رضا علیه السالم در پاسخ شخصی که پرسید: »امروز، حجت بر مردمان چیست؟« فرمودند: »عقل است که به واسطه آن، کسی را که حقیقتًا از جانب خدا سخن بگوید، می شناسد و تصدیقش می کند و آن را هم که بر خدا دروغ ببندد، می شناسد و تکذیبش می کند«.
منبع: الکافی

انتظار:  گروه  سپهرغرب، 
گفت:  مهاجر  حجت االسالم 
مسند  در  والی  که  موقعی 
منابع  به  و  می گیرد  قرار 
مراقب  باید  دارد  دسترسی 
از حقیقت فراتر  را  پا  باشد که 

نگذارد.
در  فرهنگــی،  و  مذهبــی  کارشــناس  یــک 
رابطــه با اخالق مدیریتی در نهــج البالغه بیان 
کــرد: حضــرت علــی )ع( درمــورد جلوگیــری از 
از قــدرت می فرماینــد: »ُثــَمّ  ســوء اســتفاده 
ــًة َو ِبَطاَنــًة، ِفیِهــُم اْســِتْئَثاٌر َو  ِإَنّ ِلْلَواِلــی َخاَصّ
ــُة ِإْنَصــاف ِفــی ُمَعاَمَلــة« »بــرای  تَطــاُوٌل َو ِقَلّ
زمامدار، خاصان و صاحبان اســرار و نزدیکانی 
اســت که خودخواه و برتری طلب اند و در داد 
و ســتد بــا مــردم عدالــت و انصــاف را رعایــت 
نمی کننــد.« حضــرت علی )ع( اشــاره می کنند 
موقعــی کــه والــی در مســند قــرار می گیــرد و 
بــه ذخایــر و منابع، دسترســی پیــدا می کند و 
می توانــد با اختیاراتی که دارد و به او تفویض 
شــده اســت، برداشــت هایی از خزانه داشــته 
باشــد و کار هایــی را انجــام دهد که اشــخاص 
عادی به آن ها دسترســی ندارنــد باید مراقب 
باشــد که پــا را از حــق و حقیقت فراتــر نگذارد 
و بــه اصطــالح، به بیــت المال دســت درازی و 
بخشــش های بیجا نداشــته باشد و آن چه که 
حق اســت را به افراد ُمحق دهد و ما در سیره 
حضــرت علــی )ع( می بینیم که حاضر نشــدند 
حتی بــرای بــرادر خودشــان، ذره ای بیشــتر از 

دیگر افراد جامعه قائل شــوند.
این کارشــناس مذهبی، با اشــاره به نحوه 
برخــورد مدیران بــا ارباب رجوع گفــت: یکی از 
نکاتــی که در نامــه حضرت علــی )ع( به مالک 
اشــتر وجود دارد، این اســت که مدیــران باید 
به زیردســتان، نگاه مســاوی داشــته باشــند. 
یعنــی ایــن طــور نباشــد که بــه دلیــل جایگاه 
و منزلــت یــک قشــر خــاص، توجه ویــژه ای به 
آن ها شــود، بلکــه مثل پدری کــه همه بچه ها 
را بچــه خود می داند و برای هر کدام از آن ها، 
یــک حقی قائل اســت، حاکــم هم بایــد چنین 

دیدگاهی به افراد داشــته باشد.
بــه گفتــه او، حاکم بایــد بداند همــه افراد 
و اصنــاف مربوط بــه آن ها مثــل زنجیر به هم 
پیوســته ای هســتند کــه بــه یکدیگــر احتیــاج 

افــراد  فقــط  کــه  نیســت  طــور  ایــن  و  دارنــد 
رده هــای بــاال موردنیــاز جامعــه باشــند. مثًال 
تصــور کنیــد کــه یــک ســری از مشــاغل مثــل 
پیک های بهداشــت یا مأموران شهرداری برای 
یــک روز ســر کار خود نباشــند چه مشــکلی در 

جامعه به وجود می آید؟
حجــت االســالم مهاجــر ادامــه داد: یــادم 
اســت زمانی، برخــی از مســئوالن وارد پایگاه 
هوایی شــدند و برای خلبان ها تکریم ویژه ای 
قائــل بودنــد و این موضــوع باعــث دلخوری 
شــده بود. چــون عــده ای دیگر گفتــه بودند 

اگــر ما هواپیما را درســت نکنیم و سیســتم آن 
مرتب نباشــد خلبان، هیــچ وقت نمی تواند یک 
پرواز جنگی یا غیر جنگی داشــته باشد. پس به 
همــان میزان که خلبان موثر اســت دیگر افراد 
فعــال در ایــن حــوزه نیــز، تأثیرگــذار هســتند. 
از اینــرو، حضــرت علــی )ع( می فرماینــد همــه 
اصنــاف مربــوط به مــردم موردنیاز هســتند و 

نباید بین آن ها تبعیض قائل شــد.
این کارشناس مذهبی تصریح کرد:حضرت 
علی )ع( در بخشــی از نامه 53 به مالک اشتر، 

می فرمایند: 

ِتــَک ِبِإْحَســاِنَک  ــاَک َو اْلَمــّنَ َعَلــی َرِعّیَ »َو ِإّیَ
ــَد ِفیَمــا َکاَن ِمْن ِفْعِلــَک َأْو َأْن َتِعَدُهْم  َزّیُ َأِو الّتَ
ُیْبِطــُل  اْلَمــّنَ  َفــِإّنَ  ِبُخْلِفــَک  َمْوِعــَدَک  َفُتْتِبــَع 
َد َیْذَهُب ِبُنوِر اْلَحّقِ َو اْلُخْلَف  َزّیُ ْحَســاَن َو الّتَ ِ ْ

ال
َقــاَل اهَّلُل  ــاِس  الّنَ َو  ِعْنــَد اهَّلِل  اْلَمْقــَت  ُیوِجــُب 
َتُقوُلــوا مــا ال  َأْن  اهَّلِل  ِعْنــَد  َمْقتــًا  َکُبــَر  َتَعاَلــی 

َتْفَعُلوَن.« 
»مبــادا هرگــز بــا خدمت هایــی کــه انجــام 
دادی بــر مردم منــت گذاری، یا آنچــه را انجام 
داده ای بــزرگ بشــماری، یــا مــردم را وعده ای 
داده، ســپس خلف وعده نمایی منت نهادن، 
پــاداش نیکــوکاری را از بین می بــرد، و کاری را 
بزرگ شــمردن، نور حــق را خاموش گرداند، و 
خالف وعــده عمل کردن، خشــم خدا و مردم 
بــزرگ فرمــود:  کــه خــدای  بــر می انگیزانــد  را 
»دشــمنی بــزرگ نــزد خــدا آن کــه بگوییــد و 
عمــل نکنید« یعنی مســئوالن نبایــد به خاطر 
خدمتــی که بــه مــردم می کنند بــر آن ها منت 
بگذارند و نباید آن را بزرگ جلوه داده و یا این 
که مســئوالن نباید به مردم وعده ای داده که 

بعــدًا خالف آن وعده را انجام بدهند.

حجــت االســالم مهاجر بیــان کــرد: حضرت 
علــی )ع( می فرمایند که منت گذاشــتن باعث 
می شــود کار هــای نیــک مــا تباه شــوند و حق 
را ازبیــن ببــرد و اگــر قولــی دهیــم و خالف آن 
عمــل کنیــم این باعث خشــم خداونــد متعال 
می شــود و والــی همیشــه باید خــدا را درنظر 

بگیرد. 
شــاید در ظاهــر فکر کنــد که اگــر این قول 
را بدهــم ولــو این کــه بعدًا خــالف آن را انجام 
دهــم، می توانــم مطلبــی را پیش ببــرم یا این 
کــه یک معضلی را برطرف کنم. اما خشــم خدا 
کــه ورای ایــن ُخلــف وعــده اســت، می توانــد 
اثرات وضعی زیادی در حکومت و کشــورداری 

باشد. داشته 
حضــرت  گفــت:  مذهبــی  کارشــناس  ایــن 
علــی )ع( از ایــن کــه مدیــران بخواهنــد ویــژه 
خــواری داشــته باشــند، پرهیــز می دهند. این 
فرمایــش حضــرت)ع( یعنــی آاین کــه مدیران 
نبایــد در منصب هــای مدیریتی خــود، جایگاه 
یــا امتیازاتــی را برای خــود قائل شــوند که به 
صــورت فاحــش، بــا آن چه کــه به بقیــه تعلق 
می گیرد، فاصله داشــته باشــد و ما در جامعه 
امــروز، فاصله هایــی که میان مدیــران و افراد 
وجــود دارد را می بینیــم چراکــه اغلــب آن ها، 
حق هــای خاص تــری برای خود قائل هســتند 
بااین که معلوم نیســت این ها مستند شرعی 

و اســالمی و دینی داشته باشند.
او ادامــه داد: بعضــًا، زحمت هــای اصلی بر 
دوش افرادی است که زیر دست و طبقه های 
و  کارشناســی  حتــی  یــا  و  مدیریتــی  پایین تــر 
کارگــری هســتند، ولــی در ایــن میــان، امتیــاز 
ویژه برای آن ها درنظر گرفته نمی شــود و این 
موضــوع بــرای مدیران، بالعکس اســت و این 
موضــوع، بــا فرمایش هــای حضــرت علــی )ع( 

دارد. فاصله 
حضــرت  افــزود:  مهاجــر  االســالم  حجــت 
علــی )ع( ُپســت های مدیریتــی را یــک طعمــه 
نمی بیننــد بلکــه آن را جایگاهــی برای خدمت 
کــردن مدیــران می داننــد تا خــودش را فدای 
پیشــبرد موسســه، ســازمان و جایــی کنند که 

هستند.  آن ها  مدیر 
نه این که افراد زیردســت را به اســتعمار و 
اســتثمار خــود دربیاورند و نبایــد امکانات آن 

جا را به منظــور رفاه خود به کار بگیرند.

انتظار:  گروه  سپهرغرب، 
گفت:  علمیه  حوزه  استاد 
حوزه  در  موفقیت  برای  باید 
تربیتی، اقدامات فعالنه انجام 

دهیم.
والمسلمین  االسالم  حجت 
تراشــیون  علیرضــا  ســید 
گفــت: هــدف در تربیــت بندگی خداوند اســت. 
پیــدا  بــه حــدی جســارت  ســلطه گران تربیتــی 
نیــز  را  ایــن نســل ها  کرده انــد کــه حتــی اســم 

خودشان تعیین می کنند.
دیگــر  از  داد:  ادامــه  علمیــه  حــوزه  اســتاد 
اقدامات این نظام ســلطه، پایین آوردن سطح 
گروه های مرجع در امور تربیتی است تا بتوانند 

تاثیرگذاری بیش تری در افکار داشته باشند.
وی با اشــاره به اینکه متاسفانه امروز نقش 
خانواده ها را تاحد تامین نیاز ها پایین آورده اند، 
عنــوان کــرد: این موضوع منجر شــده اســت تا 
نظــام ســلطه بتواننــد بــه خواســته های خــود 

دست پیدا کند.
ناکارآمــدی  اینکــه  بیــان  بــا  تراشــیون 
نظــام آمــوزش و پــرورش بایــد اصــالح شــود، 
از  یکــی  موضــوع  ایــن  کــرد:  خاطرنشــان 
دغدغه هــای اصلــی مقــام معظــم رهبــری نیز 
هســت و ایشــان در موارد متعدد بــه آن تاکید 
کم کاری هــای  دهــه  دو  ایــن  طــی  داشــته اند. 
مختلفی انجام شــده که نتایج آن را در جامعه 

فعلی مشاهده می کنیم.
بایــد برای تربیت نســل آینده نیــز یک برنامه 
منظم و دقیق با شــاخصه های اساســی تبیین 

شود.

مسائل  سمت  به  هیأت ها  جهت گیری   
تربیتی باشد

در ادامــه رحیــم آبفــروش گفــت: در تــالش 
هســتیم همایش هــا متناســب با شــرایط و نیاز 
جامعــه جهت گیــری ویژه ای داشــته باشــند. در 
همایش امســال نیز رویکرد اصلی را بر موضوع 

تربیت قرار داده ایم.
دبیــر جامعــه ایمانی مشــعر ادامــه داد: در 
عرصــه تربیــت چالش هــا و مدعیــان مختلفــی 
وجــود دارد کــه بــرای تشــخیص راه درســت از 

بیراهه نیازمند چشم بینا و بصیر هستیم.
وی بــا بیــان اینکه ایــن موضوع یک مســئله 
خیلی مهم در جامعه فعلی تبدیل شــده است، 
مطــرح کــرد: اگر هیأت بــه محل تربیتــی تبدیل 

شــود تمــام جایگاه های منبــری و مــداح تغییر 
پیدا خواهد کرد.

جایگاه ها  تغییر  این  داد:  ادامه  آبفروش 
می تواند نتایج بسیار مطلوبی به همراه داشته 
باشد. این اجتماع هول ثقلین به منظور احیای 
تحقق  برای  نتیجه  در  است.  )ع(  بیت  اهل  امر 
تربیت  و  رشد  محل  به  باید  هیأت  رسالت  این 

تبدیل شود.
وی با اشــاره به اینکه تمام اتفاقات هیأت ها 
در تعامــالت اجتماعــی رقــم می خــورد، یــادآور 
شــد: هیــأت بــه عنــوان نهــاد تربیتــی بایــد در 

جایگاه تعلیم و تربیت خانواده ها قرار بگیرد.
آبفــروش بــا بیــان اینکه هیــأت ایــن چنینی 
می تواند الگوی نظام حکمرانی اســالمی باشد، 
ابراز کرد: ایــن هیأت می تواند حلقه میانی امام 
و امــت بــوده و به عصای دســت والیــت تبدیل 

شود.
وی در پایان اضافه کرد: ایام فاطمیه نزدیک 
اســت و هیأت هــای مذهبی بایــد از این فرصت 
بــه منظــور اثرگــذاری در حــوزه تعلیــم و تربیت 

بهترین استفاده را داشته باشند.

 عدم توجه به تربیت، جامعه را ناکارآمد 
خواهد کرد

والمســلمین  االســالم  حجــت  ادامــه،  در 
سیدحســن علوی گفــت: تمــام فعالیت ها برای 
فایده منــد بــودن بایــد یــا تربیتــی بــوده و یــا 
مقدمه فعالیت هــای تربیتی باشــند. این افراد 
کارآمد باید در ســنین نوجوانی تربیت شــوند و 
اگر این تربیت انجام نشــود شــاهد خیل عظیم 

افراد ناکارآمد خواهیم بود.
اســتاد حوزه علمیه با اشــاره بــه اینکه نباید 
کار فرهنگــی و تربیتــی کوچــک شــمرده شــود، 
عنــوان کــرد: هرچــه در عالــم اتفــاق می افتــد 
انعکاس اتفاقات است و اگر زمانه بد شده، این 

اقدامات مردم است که بد شده است.
وی بــا بیان اینکه شــبهه و اشــتباه چالش 
اصلی در عصر حاضر اســت، خاطرنشــان کرد: 
را  تربیتــی  کار  دقیــق  مفهــوم  و  معنــا  بایــد 
بفهمیــم تــا بــه اشــتباه در مســیر بیراهه گام 

نداریم. بر 
علوی با اشاره به اینکه کار تربیتی یک اقدام 
صد در صد خدایی اســت، تصریــح کرد: اگر نیت 
درســت در کار تربیتــی وجــود نداشــته باشــد 
نتیجــه تربیــت درســت نخواهد بــود بلکه خود 

فرد نیز از تربیت ساقط خواهد شد.

وی ادامــه داد: کاری کــه بــا نیــت خداوندی 
باشــد در آن دنیا، اسم و رسم، جایگاه و... نباید 

دخالت داده شود.
ایــن خطیــب توانا بــا بیــان اینکــه محتوا و 
معنــا نیــز در فعالیت هــای فرهنگــی و تربیتــی 
عتــرت،  قــرآن،  شــد:  یــادآور  اســت،  اثرگــذار 
معارف، احــکام و... باید باشــند چراکه تربیت 
زمانی اتفاق خواهد افتاد که مفاهیم ارزشــی 

شوند. عنوان 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه اگــر محتــوای غلــط 
ارائه شود دچار خســارت های بسیاری خواهیم 
شــد، بیان کرد: شــعار ها و معنای کــه بکار برده 

می شود سرنوشت ساز و هویت ساز هستند.
علوی با بیان اینکه قالب و بستر فعالیت های 
تربیتی نیز بسیار اثرگذار است، ابراز کرد: مسجد 

و هیأت دو بستر اثرگذار فعالیت های فرهنگی و 
تربیتی هستند که هیچ مکان دیگری نمی تواند 

نقش این دو بستر را ایفا کند.
وی با اشــاره به اینکه عمــوم مردم جمعیت 
مخاطــب فعالیت هــای تربیتــی هســتند، اظهار 
گروه هــای  بــرای  را  تربیتــی  کار  نبایــد  داشــت: 
خاصی از مردم انجام داد بلکه باید عموم مردم 

در آن شرکت داشته باشند.
اســتاد حوزه علمیه با بیــان اینکه تربیت یک 

فعالیــت گفتمانی و تبیینی اســت، عنــوان کرد: 
کار تربیتــی یک اقدام کم هزینه و پربرکت اســت 
و هر زمانی که هزینه های کار باال رفت بدانید که 

از اصل هدف تربیتی دور شده اید.
وی با اشــاره بــه اینکه کار تربیتــی یک اقدام 
عمیق و پیوســته اســت، مطرح کرد: تربیت یک 
اقدام مســتمر و همه جانبه است، چراکه اگر در 
یک حوزه غفلت داشــته باشــیم نتیجــه مدنظر 

حاصل نخواهد شد.

حجتاالسالم
عابدینی

حجتاالسالم
مهاجر

حجتاالسالم
تراشیون

مسئــوالن نگاه ارباب و رعیتی به مردم نداشته باشند

مبادا هرگز با خدمت هایی که انجام دادی بر مردم منت گذاری، یا آنچه را انجام داده ای 
بزرگ بشــماری، یا مردم را وعده ای داده، ســپس خلف وعده نمایی منت نهادن، پاداش 
نیکوکاری را از بین مى برد، و کاری را بزرگ شــمردن، نور حق را خاموش گرداند، و خالف 
وعــده عمل کردن، خشــم خــدا و مردم را بــر مى انگیزاند که خدای بزرگ فرمود: »دشــمنى 
بــزرگ نــزد خدا آن که بگویید و عمل نکنید« یعنى مســئوالن نباید بــه خاطر خدمتى که به 
مــردم مى کننــد بــر آن هــا منــت بگذارند و نبایــد آن را بزرگ جلــوه داده و یا این که مســئوالن 

نباید به مردم وعده ای داده که بعدًا خالف آن وعده را انجام بدهند...

بیتی برای تسلط بر نسل جدید جسارت سلطه گران تر

استاد حوزه علمیه با اشاره 
به اینکه نباید کار فرهنگى 
و تربیتى کوچک شمرده 
شود، عنوان کرد: هرچه در 
عالم اتفاق مى افتد انعکاس 
اتفاقات است و اگر زمانه بد 
شده، این اقدامات مردم 
است که بد شده است.
وی با بیان اینکه شبهه 
و اشتباه چالش اصلى 
در عصر حاضر است، 
خاطرنشان کرد: باید معنا 
و مفهوم دقیق کار تربیتى 
را بفهمیم تا به اشتباه در 
مسیر بیراهه گام بر نداریم.
علوی با اشاره به اینکه کار 
تربیتى یک اقدام صد در 
صد خدایی است، تصریح 
کرد: اگر نیت درست در 
کار تربیتى وجود نداشته 
باشد نتیجه تربیت درست 
نخواهد بود بلکه خود فرد 
نیز از تربیت ساقط خواهد 
شد.
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اجازه نمی دهیم خاک ما تهدیدی 
برای کشورهای دیگر باشد

وزیر  جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
با  عراق  کردستان  اقلیم  داخلی  امور 
مسلح  گروه های  خواندن  غیرقانونی 
موجود در مرزهای اقلیم کردستان گفت 
اقلیم  این  خاک  دهیم  نمی  اجازه  که 
منبع تهدید علیه کشورهای دیگر باشد.

کــه  گفــت  اظهاراتــی  در  احمــد  ریبــر 
دولت کردســتان قصد دارد مشــکل مجموعه های مسلح 
غیرقانونــی موجود در مناطق مرزی کــه به دنبال ایجاد بی 

ثباتی در آن مناطق هستند را حل کند.
وی گفت که امیدواریم مشکالت میان گروه های موجود 
در مناطــق مــرزی و کشــورهای همجــوار را حل کنیــم، این 
گروه هــا موافقتــی بــرای حضور خــود دریافت نکــرده اند و 

غیرقانونی هستند.
احمــد تاکیــد کــرد: مــا در دولــت اقلیــم کردســتان بــه 
همکاری های خود با کشورهای همسایه ادامه می دهیم تا 

ثبات و آرامش را به مناطق مرزی بازگردانیم.
وزیــر امــور داخلــی اقلیم کردســتان عراق با بیــان اینکه 
ع وقت حل شوند خاطرنشان  امیدوارم این مشکالت در اسر
کرد: مردم اقلیم کردستان بخشی از این مشکالت نیستند و 
از طرف های دیگر می خواهیم که مشکالت خود را به داخل 

خاک ما منتقل نکنند، ما خواهان صلح هستیم.
وی بــا بیان اینکه دولت اقلیم کردســتان همواره حامی 
ثبــات و آرامش در مناطق مرزی بوده اند تاکید کرد که هیچ 
وقت اجازه نخواهیم داد که کردســتان بخشی از مشکالت 
میان گروه های مسلح و کشــورهای همجوار باشد و اجازه 
نمی دهیم که اقلیم کردستان منبع تهدید علیه کشورهای 

دیگر شود.
اخیــرا یک منبــع نظامی عالــی رتبه عراقــی در گفت وگو 
بــا پایــگاه خبــری »العالم الجدید« اعــالم کرد کــه دو تیپ از 
مرزبانی این کشور با تجهیزات نظامی کامل به مرزهای عراق 

با ایران و ترکیه اعزام شدند.
وی گفت که این اقدام بعد از جلسات متعدد میان مسئوالنی 
از بغداد و اربیل طی چند روز گذشته اتخاذ شد و نیروهای مرزبانی 

در نوار مرزی عراق با ایران و ترکیه مستقر شدند.
این منبع که خواســتار عدم فاش شــدن نامش شــده 
اســت تاکید کــرد که نیروهــای عراقی اکنون بــه طور عملی 
و واقعــی کنترل مرزها را در دســت گرفته انــد و نیروهایی از 

پیشمرگه نیز در کنار آن ها حضور دارند.
وی گفــت که بر اســاس توافقــی که اخیــرا میان محمد 
شــیاع الســودانی، نخســت وزیر عــراق و نیچــروان بارزانی، 
رئیس اقلیم کردســتان انجام شــد ســیطره و سلطه کامل 
در دســت نیروهــای دولــت فــدرال عــراق اســت و نیروهای 

پیشمرگه با آن ها مشارکت دارند.
روز یکشنبه گذشته نیز یحیی رسول، سخنگوی فرمانده 
کل نیروهای مســلح عراق در یک نشســت خبری تاکید کرد 
که محمد شیاع الســودانی، نخست وزیر عراق به نیروهای 
مرزبانی این کشــور دســتور فــوری داد که کنتــرل خط صفر 
مــرزی بــا ایــران و ترکیه را در اختیــار بگیرند و این دســتور در 
راستای پایان دادن به درگیری های موجود میان گروه های 
مسلح مخالف ایران و ترکیه و نیروهای مسلح دو کشور در 

اقلیم کردستان عراق است.
وی گفت که السودانی دستور داد که امکانات نیروهای 
مرزبانی از نظر تسلیحاتی و تجهیزات دیگر باید تقویت شود 

تا این ماموریت به خوبی انجام شود.
 یحیی رســول تاکید کــرد: عراق اجازه نخواهــد داد که از 
خاک این کشور برای تعرض به کشورهای همسایه استفاده 
شــود، ما روابــط خوبی با تمام کشــورهای همجــوار داریم 
و تــالش می کنیــم که ایــن روابط را گســترش دهیــم زیرا در 

راستای منافع عراق و تمام کشورهای همسایه است.
ســخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق همچنین 

بر حفظ حاکمیت عراق و احترام گذاشتن به آن تاکید کرد.
خارجــه  وزارت  ســخنگوی  کنعانــی،  ناصــر  همچنیــن 
کشــورمان روز دوشــنبه گذشته در نشســت خبری خود در 
پاســخ به ســوالی درمورد ســفر اخیر نخســت وزیر عراق به 
تهران با بیان این که »گفت وگو درباره مسائل مرزی و امنیت 
مــرزی یکی دیگــر از محورهای رایزنی مقامات ایــران و عراق 
بود« تاکید کــرد: در جریان رایزنی ها در این ارتباط مجددا بر 
اهمیــت اجرای نتایــج گفت وگوهای قبلی دو کشــور در این 
زمینه تاکید شد و دولت عراق قول پیگیری و اجرای توافقات 

صورت گرفته را داد.
وی در همیــن ارتباط تصریح کــرد: در این روزها خبرهای 
خوبی را می شنوید که دولت عراق مصمم است که نیروهای 
مرکزی خود را در مرزهای مشــترک دو کشــور مســتقر کند. 
ایــن اقــدام رو به جلــو و مهمی در راســتای تامیــن ثبات در 
مرزهای دو کشور است و امیدواریم با استمرار این اقدامات 
دیدگاه ها و نظرات جمهوری اســالمی ایران در مورد تامین 

امنیت کامل مرزهای دو کشور محقق شود.
پیــش از این یک مســئول عراقی اعالم کــرد که ایرانی ها 
به کشــور عراق اسناد و مدارکی دادند که نشان می دهد از 
خاک این کشــور علیه ایران استفاد می شود از جمله اینکه 
برخــی مجموعه های کرد از خاک اقلیم کردســتان به داخل 

ایران سالح قاچاق می کنند.
ایــن مســئول بــه ســفر اخیــر ســردار اســماعیل قاآنی، 
فرمانــده نیــروی قدس ســپاه بــه عراق اشــاره کــرد و گفت 
کــه ســردار قاآنــی در دیــدار با مقامــات عراقــی موضعش 
در خصــوص انجــام عملیات زمینــی در داخل خــاک عراق و 
توقف فعالیت گروه های کرد که متهم به دســت داشتن در 

ناآرامی های اخیر ایران هستند، روشن بود.
وی گفت که طرف عراقی به این نتیجه رســیده است که 
یگان هــای نظامی از ارتش و نیروهایــی از مرزبانی خود را در 
مرزهایــش با ایران بــه طول 200 کیلومتر مســتقر کند. این 
مســئول عراقی گفت که ماموریت این نیروهای مســتقر در 
مرز ایران و عراق ممانعت از فعالیت مجموعه های کرد علیه 

ایران است.

ایران و جهان

و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
اشاره  با  رئیس جمهور  جهان: 
با  دولت  مستمر  ارتباط  به 
در  کشور  دانشجویی  جامعه 
همه ایام و روزهای سال گفت: 
دانشگاه  با  دولت  ارتباط  بنده 
و  می دانم  ضرورت  یک  را 
اتاق  عنوان  به  دانشگاه  دارم  باور  حقیقتا 
و  مسئله شناسی  در  می تواند  دولت  فکر 
به  و  باشد  دولت  یاریگر  کشور  مسائل  حل 
جامعه  با  ارتباط  کرده ام  تاکید  نیز  دولتمردان 
نخبگانی توامان با حضور در میان مردم مورد 

توجه باشد.
ســید ابراهیــم رئیســی صبح روز چهارشــنبه 
در  کــه  دانشــجو  روز  گرامیداشــت  آییــن  در 
دانشــگاه تهــران برگــزار شــد، ایــن روز را نمــاد 
و  بصیــرت  دشمن ســتیزی،  دشمن شناســی، 
احساس مســئولیت جامعه دانشجویی کشور 
عنوان کرد و افزود: حقیقتًا شــانزدهم آذر باید 
بــه عنــوان نمــاد و نمــود بالندگــی و شــناخت 
شــرایط و وضعیت کشــور از ســوی دانشگاه ها 

همواره گرامی داشته شود.

 ارتباط دولت با دانشگاه را یک ضرورت 
می دانم

وی بــا اشــاره بــه ارتبــاط مســتمر دولــت بــا 
و  ایــام  همــه  در  کشــور  دانشــجویی  جامعــه 
روزهــای ســال گفــت: بنــده ارتبــاط دولــت بــا 
را یــک ضــرورت می دانــم و حقیقتــا  دانشــگاه 
بــاور دارم دانشــگاه به عنوان اتــاق فکر دولت 
مســائل  حــل  و  مسئله شناســی  در  می توانــد 
کشــور یاریگر دولت باشــد و بــه دولتمردان نیز 
تاکید کرده ام ارتباط با جامعه نخبگانی توامان 

با حضور در میان مردم مورد توجه باشــد.

آمریکایی ها  مطلوب  قوی  ایران   
نخواهد بود

وی بــا بیان این کــه »پیش از حضــور در این 
مراســم برخــی توصیــه کردنــد در این مراســم 
شــرکت نکنــم«، تصریــح کــرد: بنــده در پاســخ 
گفتم کسانی که به دنبال تعطیلی علم هستند 
به دانشــگاه نمی روند و بنای دولت سیزدهم از 
ابتــدا تقویــت علم و علم افزایی در دانشــگاه ها 
بوده اســت و از این جهت بود که پس از بهبود 
شــرایط کرونایــی کشــور دولــت اولیــن اولویت 
خــود را از ســرگیری فعالیــت دانشــگاه ها قــرار 
داد چــرا که نشــاط و پویایی کشــور و همچنین 
کشــور  دانشــمندان  افتخــارات  و  پیشــرفت ها 

محصول دانشگاه است.
دانشــگاه  امــروز  افــزود:  رئیس جمهــور 
مــا بــه دشــمن ضربــه زده و بــه همیــن دلیــل 
می خواســتند در این فضا آشــوب ایجــاد کنند 
و کالس هــای درس را به تعطیلی بکشــانند اما 
اساتید و دانشجویان فرهیخته چنین اجازه ای 

به آنها ندادند.
وی بــا تاکیــد بــر تفــاوت میــان اغتشــاش و 
اعتــراض، بــا بیــان این کــه »اعتراض بــه دنبال 
خود اصالح امور و ســازندگی را دارد، اما پیامد 
اغتشــاش، تخریــب و ناامنــی اســت«، تصریــح 
کــرد: قطعًا یک ایران قوی مطلوب آمریکایی ها 
نخواهــد بــود و آنها بــه دنبال یک ایــران ویران 
شــده همانند افغانستان، سوریه، لیبی و دیگر 
کشــورهای مــورد تجــاوز قــرار گرفتــه از ســوی 
این کشــور هســتند، اما ایران متفــاوت از دیگر 
کشــورها و ســرزمین ها، زنــان و مردانی با عزت 
و باغیــرت دارد کــه هرگــز اجــازه تحقــق چنیــن 

توطئه هایــی را به آمریکایی ها نخواهند داد.
وی در بیــان چرایــی عصبانیــت و ناامیــدی 
از دانشــگاه و جامعــه دانشــجویی  دشــمنان 
کشــور، گفت: دانشگاه های ما امروز سرمنشاء 
همــه پیشــرفت ها در کشــور بــوده و افتخارات 
صنعــت  فنــاوری،  و  علــم  در  مــا  دانشــمندان 
هســته ای، هوافضــا و دســتاوردهای دفاعی و 
امنیتی محصول دانشــگاه اســت، از این جهت 
دشــمن بــه دنبال تعطیــل کردن دانشــگاه ها، 
از بیــن بــردن نشــاط دانشــجویی و مقابل هم 
جامعــه  امــا  برآمــد،  دانشــجویان  دادن  قــرار 
واقعــی  صــدای  داد  نشــان  مــا  دانشــجویی 

دانشــجوی ایرانی صدای ضد استکباری است.

درصد   48 کشور  خارجی  تجارت  حجم   
افزایش یافته است

از  دیگــری  بخــش  در  همچنیــن  رئیســی 
ســخنان خــود در جمع دانشــجویان با اشــاره 
بــه تــالش دشــمنان بــرای ممانعــت از ایجــاد 
از جملــه  اجرایــی کشــور،  در مدیریــت  تحــول 
تــالش بــرای متوقــف کــردن صــادرات نفتــی و 
غیرنفتی، ســنگ اندازی در برقــراری ارتباط موثر 
با کشــورهای همســایه و جلوگیــری از افزایش 
حجــم تجــارت خارجی ایــران تصریح کــرد: برغم 
همــه تالش هــا و توطئه ها امروز صــادرات نفت 
مــا به میــزان پیــش از تحریم ها افزایــش یافته، 
ارتباطــات مــا بــا زیرســاخت های آســیا از طریق 
پیمان هــای شــانگهای و اوراســیا برقــرار شــده، 
حجم تجــارت خارجی کشــور 48 درصد افزایش 
یافتــه و صدها کارخانه نیمــه تعطیل یا تعطیل 
به چرخه تولید بازگشــته و یــا در حال راه اندازی 

است.
وی با اشــاره به تشــکیل »اردوهــای راهیان 
دانش آمــوزان  آشــنایی  بــرای  پیشــرفت« 
در  کشــور  پیشــرفت های  و  دســتاوردها  بــا 
شــما  داشــت:  اظهــار  مختلــف،  حوزه هــای 
جامعه دانشــجویی کشــور نیز باید راویان این 

پیشرفت ها برای عموم مردم باشید.
وی بــا اشــاره بــه دیــدار خــود بــا دبیــرکل 
ســازمان ملل و عذرخواهی او به خاطر ناتوانی 
در رفع تحریم  دارویی کشورمان در دوران کرونا 
گفــت: بنــده خطــاب به دبیــرکل ســازمان ملل 

گفتــم امــروز به رغم همــه فشــارها و تحریم ها 
ما نه  تنها با تولید شــش نوع واکسن به دست 
متخصصان کشــورمان از واردات واکسن کرونا 
بی نیاز شــدیم، بلکه به صادرکننده واکســن نیز 
تبدیــل شــده ایم، امــا زشــتی و روســیاهی این 
مســئله برای مدعیان حقوق بشر باقی خواهد 

ماند.

 چرا به دروغ می گویید به دنبال زندگی 
و آزادی برای مردم ایران هستید؟

رئیــس جمهــور بــا بیــان اینکــه پشــت پرده 
اغتشاشات اخیر و ناامنی ها در کشور، متوقف 
دانشــگاه ها  تعطیلــی  پیشــرفت ها،  ســاختن 
افــزود:  اســت،  بــوده  مــردم  کــردن  ناامیــد  و 
در همیــن راســتا تــالش همــه مــا مســئوالن 
و شــما جامعــه دانشــجویی کشــور و اســاتید 
دانشــگاهی باید بر امیدوار کردن هر چه بیشتر 
کار جهــادی و فعالیــت شــبانه روزی  بــا  مــردم 
باشــد که اگر چنین شــود یقین بدانید دشمن 
روز بــه روز ناامیدتر و مردم روز به روز امیدوارتر 

خواهند شد.
وی بــا بیان این که »کســانی که دانشــجوی 
مــا و مدافعــان امنیــت همچون شــهید آرمان 
علــی وردی و روح ا� عجمیــان را بــه شــهادت 
می رســانند، مسئله شــان مشــکالت اقتصادی 
جامعــه  و  مــا  مــردم  کــرد:  تصریــح  نیســت«، 
تفــاوت میــان  بــه خوبــی  دانشــجویی کشــور 

اعتــراض و اغتشــاش را می فهمنــد و به همین 
دلیل آنها را ناکام گذاشتند.

وی با اشــاره به سفر اخیرش به کردستان و 
حضــور در بازار ســنندج و مشــکالتی که در پی 
آن برای برخی از بازاریان از سوی اغتشاشگران 
ایجاد شــد، تصریح کرد: چرا به دروغ می گویید 
بــه دنبــال زندگــی و آزادی بــرای مــردم ایــران 
هستید؟ شما دیدید که با آن بنده خدا که یک 
شــکالت به ما تعارف کرد چه کردند، چه کســی 
دیکتاتور اســت؟ امروز ادعای کسانی که شعار 
زندگــی و آزادی می دهند، اما با فشــار و تحریم 
زندگی را از مردم ایران ســلب کرده اند، ادعایی 

مضحک است!
رئیســی تاکیــد کــرد: امــروز مســتبدترین و 
دیکتاتورتریــن حکومــت دنیــا هیئــت حاکمــه 
ایــاالت متحــده آمریکاســت و 16 آذر روز مبارزه 
بــا ابردیکتاتــور عالــم یعنــی آمریکاســت. لعــن 
و نفریــن الهی بر آنهــا که داعــش را پایه گذاری 
کردنــد و جنایاتــی نظیــر جنایــات حــرم مطهــر 

حضرت شاهچراغ را رقم زدند.
وی در بخــش دیگری از ســخنان خود درباره 
نحــوه  دربــاره  دانشــجویان  ســواالت  برخــی 
انتصــاب مدیــران در دولــت ســیزدهم، میــزان 
پیشرفت نهضت ملی مسکن، اشتغال، اینترنت، 
حــذف ارز ترجیحی، بازار خودرو، بازار ســرمایه و 
همچنین اســتفاده دولت از ظرفیت کانون های 

فرهنگی و دانشگاهی توضیحاتی ارائه کرد.

وی بــا بیــان این کــه »دولــت ســیزدهم تنها 
دولتی پس از پیروزی انقالب اســالمی است که 
برنامه ای مدون برای حل مشکالت کشور دارد 
و برنامــه خــود را نیز به بوته نقد کارشناســان، 
نخبگان و فرهیختگان گذاشــته است«، افزود: 
عظیــم  ظرفیت هــای  بــه  توجــه  بــا  معتقدیــم 
موجود در کشــور و حمایت و پشتیبانی مردم، 
مشــکالت قابــل حل اســت و اقتصاد کشــور و 

معیشــت مردم نیز بهبود خواهد یافت.
رئیــس جمهــور در پایــان ضمــن قدردانی از 
دانشــجویان و اســاتید با بصیرت دانشــگاه که 
با رونق کالس ها و پافشــاری بــر ارزش ها اجازه 
ندادند فضای دانشــگاه بــه محلی برای جوالن 
اغتشاشــگران تبدیل شــود، بــه روح پاک همه 
شــهدا بــه ویــژه شــهدای دانشــجو و شــهدای 

مدافع امنیت درود فرستاد.
پیش از آغاز سخنان رئیس جمهور امیرمحمد 
پوالنــی دانشــجوی کارشناســی ارشــد مطالعات 
دانشــجوی  هوش چیــان  محمــد  منطقــه ای، 
امیرحســین  بیوسیســتم،  مکانیــک  مهندســی 
ســیدرحیم زاده دانشجوی رشته اقتصاد، فاطمه 
سادات هوشمند دانشــجوی مقطع کارشناسی 
رشــته هوافضــا، زهــرا کمالــی دانشــجوی زبــان 
و ادبیــات عــرب، محمدهــادی نصــر دانشــجوی 
مدیریت دولتی و معین رضیعی دانشجوی حقوق 
عمومی به بیان نقطه نظرات و دیدگاه های خود 

درباره مسائل مختلف کشور پرداختند.

آشوب کنند دانشگاه به دشمن ضربه زده، می خواستند در این فضا 

دانشگاهتهران

و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
لحاظ  از  ایران  رتبه  جهان: 
بشر  ناملموس  میراث  داشتن 
پرونده  چهار  جهانی  ثبت  با 
و  عود  یلدا،  بافی،  ابریشم 
هفتم  جایگاه  از  دوزی؛  ترکمن 
با  مشترک  ششم  جایگاه  به 

کرواسی رسید.
نشســت  هفدهمیــن  پیــش  روز  چنــد 
کمیتــه بین الــدول میراث ناملمــوس جهانی 
کشــور  پایتخــت  ربــاط  شــهر  در  یونســکو 
مراکــش برگــزار شــد و ایــران 6 پرونــده را به 
ایــن اجــالس بــرای بررســی پیشــنهاد داد. از 
ســاختن  »هنــر  تنهــا  پرونده هــا  تعــداد  ایــن 
و نواختــن ربــاب« )مشــترک بــا تاجیکســتان 
)مشــترک  مهــرگان«  »جشــن  ازبکســتان(،  و 
جهانــی  ثبــت  نتوانســتند  تاجیکســتان  بــا 
جملــه  از  دیگــر  پرونــده  چهــار  امــا  شــوند 
»یلــدا / چلــه« )در همکاری با افغانســتان(، 
)مشــترک  عــود«  نواختــن  و  »هنرســاختن 
 / ترکمــن  »ســوزن دوزی  ســوریه(،  بــا 
و  ترکمنســتان(  بــا  )مشــترک  ترکمــن دوزی« 
»پرورش کرم ابریشــم و تولید سنتی ابریشم 
افغانســتان،  بــا  )مشــترک  بافندگــی«  بــرای 
ترکمنســتان  تاجیکســتان،  ترکیه،  آذربایجان، 

ازبکســتان( جهانی شدند. و 
میــراث  وزیــر  ضرغامــی  ا�  عــزت  اکنــون 
در  گردشــگری  و  دســتی  صنایــع  فرهنگــی 
توئیتــی نوشــته »در دولــت ســیزدهم در ثبت 
جهانــی میــراث فرهنگــی ناملمــوس ایــران از 
مقــام هفتــم دنیــا به رتبه ششــم ارتقــا یافت. 
امســال چهار عنصر جدید شــب یلدا، ابریشــم 
بافی، ســاختن و نواختن عود و ســوزن دوزی 
21 مــورد  ترکمــن، تعــداد عناصــر را از 17 بــه 

افزایش داد.«

لحاظ  به  جهان  در  کشورها  جایگاه   
تعداد میراث ناملموس جهانی شده

فرهنگــی  عنصــر   17 بــا  ایــران  واقــع  در 
جهانــی  فهرســت  در  شــده  ثبــت  ناملمــوس 
یونســکو جایــگاه هفتــم را در جهــان و جایگاه 
چهــارم را آســیا را در اختیــار گرفت. تا امســال 
)2022( کشــور چیــن بــا ثبــت 43 اثــر جایــگاه 
اثــر   26 ثبــت  بــا  فرانســه  ســپس  و  نخســت 
ناملمــوس مقــام دوم را بــه خــود اختصــاص 

داد.
در  اثــر   25 بــا  ترکیــه  رده بنــدی  ایــن  در 
جایــگاه ســوم و کشــورهای اســپانیا و ژاپــن 
بــه صــورت مشــترک هرکــدام با ثبــت 23 اثر 
ناملموس در فهرســت جهانی یونســکو، رده 
چهــارم جهان را به خــود اختصاص داده اند. 
21 اثــر  ایــران و کرواســی هــر کــدام بــا ثبــت 
فهرســت  در  ناملمــوس  فرهنگــی  میــراث 
ششــم  رده  در  مشــترک  صــورت  بــه  جهانــی 
قــرار دارنــد، کــه البتــه نشــان از صعــود یک 
در  رده بنــدی  ایــن  در  ایــران  جایــگاه  پلــه ای 

2022 دارد. سال 
شــده  انجــام  درحالــی  دســتاورد  ایــن 
اجرایــی  دســتورالعمل های  براســاس  کــه 
ناملمــوس  میــراث  از  پاســداری  کنوانســیون 
بشــری یونســکو ایــران هیــچ ســهمیه ای برای 
ثبــت عناصــر جدیــد به صــورت ملی نداشــت. 
بنابرایــن باید از ســهمیه چند ملیتی اســتفاده 
محدودیتــی  نیــز  زمینــه  ایــن  در  کــه  می کــرد 
کشــورهایی  از  یکــی  ایــران  و  نــدارد  وجــود 
بــود کــه بیشــترین پرونده ها را در ایــن دور از 
نشســت کمیتــه میــراث ناملموس ارائــه کرد. 
همچنیــن با ثبــت این چهار عنصر توانســت در 
صدر کشــورهایی که بیشترین میراث را در یک 

جلســه ثبت کرده قرار گیرد.
مشــترک  پرونده هــای  تهیــه  کــه  آنجــا  از 

میراث فرهنگــی ناملموس جهانی که در ســال 
ترکمنســتان،  کشــورهای  مشــارکت  بــا  جــاری 
ترکیــه، آذربایجــان، افغانســتان، ازبکســتان و 
تاجیکســتان تدویــن و به ثبت جهانی رســیده؛ 
حــاال ظرفیتی ویژه برای توســعه همکاری های 
فرهنگــی در عرصه بین المللــی به وجود آمده 
اســت ایــن اتفــاق در واقــع نقــش مؤثــری در 
جهــت ارتقــای صلح و دوســتی میــان اقوام و 
ملــل منطقه ایفا می کند و حاال ایران می تواند 
از این فرصت برای اجرای برنامه های مشــترک 

کند. استفاده 
همچنــان کــه پیــش از این در ســال ها قبل 
ثبت جهانــی پرونده چند ملیتــی نوروز موجب 
شــده بود تا برنامه های مشترکی با کشورهای 
حوزه نوروز برگزار شــود یا کشورهای دیگر نیز 
بــرای میراث مشــترک خــود برنامه هایــی را در 
راســتای ترویــج آن میراث به صورت اشــتراکی 
برگزار می کنند این درســت همان هدفی است 
که یونســکو از ثبــت جهانی میــراث ناملموس 

می کند. دنبال 

کنون  تا   2009 سال  از  که  پرونده هایی   
جهانی شده اند

ایــران از ســال 1388 اقدام به ثبــت عناصر 
فهرســت  در  ایــران  ناملمــوس  فرهنگــی 
یونســکو  جهانــی  ناملمــوس  میراث فرهنگــی 
کــرده اســت. پرونــده ردیــف موســیقی ایــران 
ملودی هــای  از  مجموعــه ای  شــامل  ســال 
سنتی موسیقی ایرانی است که در سال 2009 
ثبــت شــد. تعزیــه نیز به عنــوان هنر نمایشــی 
آئینــی که وقایع مذهبی داســتان های تاریخی 
 2010 ســال  در  می کنــد  بیــان  را  افســانه ای  و 
جهانــی شــده اســت. ورزش زورخانــه ای نیــز 
بــه عنوان آئیــن پهلوانی و هنر رزمــی ایرانی با 
ترکیبــی از عناصر اســالمی، عرفانی و باورهای 

ایرانی باســتان، در سال 2010 به ثبت رسید.
بــرای  محدودیتــی  کــه  زمانــی  در  درســت 
ثبــت جهانی پرونده های میــراث ناملموس به 
صــورت ملی از ســوی یونســکو اعمال نشــده 
بــوده، ایــران در ســال 2010 پرونده موســیقی 
همــراه  بــه  شــمالی  خراســان  بخشــی های 
قالــی فــارس و قالــی کاشــان را نیز بــه صورت 

کرد. ثبت  پرونده های جداگانه 
تــا اینکه دانش ســاخت لنــج و دریانوردی 
میــراث  هفتمیــن  فــارس  خلیــج  در  لنــج  بــا 
جهانــی ایــران شــد که در ســال 2011 بــا ثبت 
آن موافقــت کردنــد. نقالــی هــم بــه عنــوان 
هنــر قصــه گویــی، کهن تریــن شــکل عملکرد 
بــه   2011 ایــران اســت کــه ســال  نمایــش در 
یونســکو بــرای جهانی شــدن پیشــنهاد شــد 
و ســال 2012 نیــز آئین قالی شــویان مشــهد 

اردهال به ثبت رســید.
پــس از اعمــال محدودیت هــای ثبــت ملی 
پرونده هــا توســط کشــور و تاکیــد یونســکو بر 
همکاری کشــورها بــا هم، ایــران پرونده نوروز 
و نان لواش را به عنوان پرونده های مشــترک 
با کشــورهای دیگر در ســال 2016 جهانی کرد. 

ایــن بار داشــتن ســهمیه ملی، ایران در ســال 
2017 چــوگان بــه عنوان بازی ســوار بر اســب 
همــراه بــا روایت گری و موســیقی را به صورت 
پرونده ملی ثبت کرد و هنر ســاختن و نواختن 
کمانچــه را نیــز بــه صــورت مشــترک بــه ثبــت 

رساند.
دو ســال بعــد یعنــی ســال 2019 نیــز هنــر 
کهن تریــن  از  دوتــار،  نواختــن  و  ســاختن 
مهارت های ســاخت و نواختن ســاز زهی ایران 
بــه صــورت ملی ارائــه و ثبت شــد تــا اینکه در 
ســال 2020 هنــر نگارگــری ایرانــی مشــترک بــا 
نیــز  تادئــوس  زیــارت کلیســای  آئیــن  ترکیــه و 

مشــترک با ارمنستان ثبت شدند.
اگرچــه این پرونده هــا تا کنون در فهرســت 
معــرف ثبــت شــده بودنــد امــا در ســال 2021 
ایــران پرونده ســنت خوشنویســی ایرانی را در 
فهرســت برنامــه خــوب پاســداری ارائــه کرد و 
ســهمیه ملی خود را به ثبت رساند. امسال نیز 
با وجود آنکه ســهمی برای ملی شدن نداشت 
از 6 پرونده ارسالی 4 پرونده را جهانی کرد. به 
ایــن ترتیب ایران 21 پرونده میــراث ناملموس 

را جهانی کرده است.

میراث ناملموسی که ثبت شد؛ رتبه ای که یک پله صعود کرد
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