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10انتظار

بابی که امام عصر)عج( برای 
ترک گناه گشوده اند

یک  انتظار:  گروه  سپهرغرب، 
امام  اینکه  بیان  با  مهدوی  کارشناس 
دستیابی  راه  دعا  لسان  با  )عج(  زمان 
داده اند،  یادمان  را  حقیقی  ایمان  به 
گفت: نفس، انسان را مرتبًا به بدی امر 
ما  به  متعال  خدای  اینکه  مگر  می کند 
ترک  را  گناه  نمی توان  وگرنه  کند  رحم 

کرد.
اینکه  بیــان  با  نصراهلل پــور  جواد  حجت االســام 
27 خواســته به ما یاد  امــام زمان)عــج( در قالب 
یــد چه اوصافی داشــته  می دهنــد کــه منتظــران با
یــن دعا که  ا ر کــرد: در فراز نخســت  باشــند، اظهــا
مرحــوم شــیخ کفعمی نقــل شــده  »المصبــاح«  در 
ْقنــا  ُز ْر ا لّلُهــّمَ  »ا می فرماینــد:  حجت)عــج(  حضــرت 
یــا!  یعنــی خدا ْلَمْعِصَیــِة«  ا ُبْعــَد  َو  ، َعــِة لّطا ا ِفیــَق  َتْو
یــن  ا در   . . کــن. مــا  روزی  را  معصیــت  از  دوری 
و  بخــش دعــا مطالبــی همچــون معنــای معصیت 
آن بررســی  ز  ا راه های دوری  ضــرورت ترک گنــاه و 

. د می شو
در  معصیــت  افــزود:  مهــدوی  کارشــناس  ایــن 
در  و  آمــده  نافرمانــی  معنــای  بــه  لغــت  کتاب هــای 
اصطــاح دینــی یعنــی نافرمانــی از دســتورات خــدای 
متعال و کســانی کــه خدا اطاعت شــان را واجب کرده 

است.
ایمــان دو رکن دارد انجام واجبات و ترک محرمات، 
اطاعــت از اوامر خدا بدون ترک گنــاه نوعی بی ایمانی 
85 می فرمایــد:  آیــه  اســت! در ســوره مبارکــه بقــره 
»َأَفُتْؤِمُنــوَن ِبَبْعــِض اْلِکَتــاِب َوَتْکُفــُروَن ِبَبْعــٍض؛ چــرا 
بــه برخــی از احــکام ایمــان آورده و بــه بعضــی کافــر 

می شوید؟«.
وی تصریح کرد: بنابر این، تا در کنار عمل به واجبات، 
ترک گناه نباشــد ایمان حقیقی محقق نمی شــود ابتدا 
بایــد جلــوی گنــاه را گرفت تا عبادات اثر داشــته باشــد؛ 
امــام زمان)عــج( در این فــراز از دعا به ما یــاد می دهند 
اگــر می خواهیم مومن حقیقی باشــیم باید از معصیت 

دوری کنیم.
نکتــه  کــرد:  تاکیــد  نصراهلل پــور  االســام  حجــت 
بعــدی ضــرورت دعــا برای تــرک گنــاه اســت، یعنی 
در ایــن میــدان بــه توفیــق الهــی نیاز داریــم چون 
بــدون  کــه  اســت  حــدی  در  بعضــا  گنــاه  قــدرت 
مقابلــه  آن  بــا  تــوان  نمــی  الهــی  کمــک  و  توفیــق 
 53 آیــه  یوســف  مبارکــه  ســوره  در  چنانکــه  کــرد؛ 
ٌة  َر ا َمّ َلَ ْفــَس  لَنّ ا َنّ  ِإ َنْفِســی  ُئ  َبــِرّ ُأ »َوَمــا  می فرمایــد: 
)خودســتایی  مــن  و  ــی...؛  ِبّ َر ِحــَم  َر َمــا  َلّ  ِإ ــوِء  ِبالُسّ
ا  نکــرده و( نفــس خویــش را از عیــب و تقصیــر مبّر
نمی دانــم، زیــرا نفــس اّماره انســان را بــه کارهای 
زشــت و نــاروا ســخت وا مــی دارد جــز آنکــه خدای 

مــن رحم کند،...«.
وی افــزود: یعنــی نفس، انســان را مرتبا بــه بدی امر 
می کنــد مگر اینکه خــدای متعال به ما رحــم کند وگرنه 

نمی توان گناه را ترک کرد.

 راه های توفیق ترک گناه
حجــت االســام نصراهلل پــور دربــاره راه هــای توفیق 
تــرک گنــاه، گفــت: نخســتین اقــدام بــرای ایــن توفیق، 
عــزم جــدی بــر ترک گنــاه اســت ابتــدا بایــد بخواهیم و 
اراده کنیــم؛ امیرالمومنین علــی)ع( در روایتی معروف، 
اولیــن قــدم توبه را پشــیمانی قلبی از گناهان گذشــته 
می داننــد  گنــاه  دوری  بــر  جــدی  عــزم  را  دوم  گام  و 

)تحف العقول(. 
توجــه به عواقب گنــاه به ویژه برای آبروی انســان، از 

موانع انجام گناه است.
خــدا)ص(  رســول  کــرد:  بیــان  ادامــه  در  وی 
فرمودنــد: برای هر مومنــی 72 پرده حیا وجود دارد 
کــه با هــر گناه یکــی از آنهــا دریده می شــود، کــه اگر 
توبــه کند خــدا آن را ترمیم کرده و بــه آن هفت پرده 

می افزاید...  دیگر 
حضــرت رســول)ص( در پایــان می فرماینــد: از خــدا 

بخواهید که پرده آبروی شما را پاره نکند.

 یادی که بازدارنده است
ایــن کارشــناس مهــدوی بــا بیانکــه یــاد مگــر نیز به 
دوری انســان از گنــاه و معصتــی کمــک می کنــد، ابــراز 
کــرد: امام صــادق)ع( فرمودند: یاد مرگ شــهوات را از 
بیــن می برد، و ریشــه های غفلت را قطع و روح انســان 
را لطیــف می کنــد و آتــش حــرص را خامــوش کــرده و 
دنیــا را در نظــر انســان بــی ارزش نشــان می دهــد؛ این 
یادکــرد مــرگ مصداق همان کام نبوی)ص( اســت که 
فرمودنــد: یک ســاعت تفکر از هفتاد ســال عبادت برتر 

است.
در  داد:  ادامــه  نصراهلل پــور  االســام  حجــت 
بحاراالنــوار، ج 75، ص 126 نقــل شــده اســت: مردی 
محضــر امــام حســین)ع( رســید و عرضه داشــت: من 
نمــی توانم خودم را از گناه حفظ کنم، مرا موعظه ای 

کنیــد تا ترک گناهان کنم.
را  کار  پنــج  فرمودنــد:  سیدالشــهداء)ع(  حضــرت 

انجام بده بعد هر گناهی خواســتی بکن!... 
نخســت رزق و روزی خــدا را نخــور، از والیــت خدای 
متعــال خــارج شــو، جایــی بــرو و گنــاه کــن کــه خــدا 
تــو را نبینــد، وقتــی ملــک المــوت بــرای قبــض روحت 
آمــد جلویــش را بگیــر و نهایتــا هــر گاه فرشــته جهنــم 
آمــد تــو را به آنجــا بیندازد، مانع شــود! اگر توانســتی 
اینهــا را انجــام دهــی هــر گنــاه خواســتی بکــن؛ ایــن 
بیــان حضــرت)ع( تذکری اســت بــرای ما که به ســمت 

نرویم. معصیت 

نگاه

حجت االسالم  
نصراهلل پور

بقیةاهلل از نسل پیامبر اکرم صلی اهلل علیه وآله است
هم من ذّریتک، من البکر البتول، 

ّ
ی اهلل علیه و اله: قد جعلت علّیا وزیرک و خلیفتک من بعدک علی أهلیک و اّمتک، و أعطیتک اذا خرج من صلبک أحد عشر مهدّیا، کل

ّ
 قال لنبّیه صل

ّ
ی اهلل علیه و آله فی حدیث قدسّی طویل: »اّن اهلل عّز و جل

ّ
سپهرغرب، گروه انتظار: و عن الّنبّی صل

ی خلفه عیسی بن مریم، یمأل الرض عدل کما ملئت جورا و ظلما، انجی به من الهلکة و اهدى به من الّضاللة، و أبرء به العمی و أشفی به المریض.«
ّ
آخر رجل منهم یصل

از پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله در بخشی از یک حدیث قدسی طوالنی چنین نقل شده است: »خداى عزوجل به پیامبر خود صلی اهلل علیه وآله فرمود: من علی )ع( را وزیر و در بین اهل بیت و امتت جانشین بعد از تو قرار دادم، و از نسلت، از طریق زهراى بتول یازده جانشیِن 
هدایت شده به تو عنایت کردم که آخرین آنها مردى است که عیسی بن مریم به امامت او نماز گزارد، او زمین را همان گونه که از ستم پر شده است از عدالت سرشار خواهد کرد، به دست او ]انسانها را[ از هاکت نجات بخشم و ]گمراهان را[ به راه راست هدایت کنم. به دست 

او دیده کوران باز کنم و بیماران را شفا دهم«.

انتظار:  گروه  سپهرغرب، 
با  کامیاب  حجت السالم 
چالش های  از  بیان اینکه 
مهدوی،  مطالعات  در  مهم 
مدعیان  و  انحرافی  فرقه های 
آثار  گفت:  است،  دروغین 
جنبه  بیشتر  مهدوی  مکتوب 
مهدویت  به  بعضًا  و  دارد  عوامانه  و  بازاری 
با  با  فاخر  آثار  دنبال  به  باید  می زند؛  ضربه 

رویکرد شبهه پژوهی برویم.
نقــد تعــدد قائمیــت در  کتــاب »بررســی و 
نوشــته  اســماعیل«  احمــد  انحرافــی  جریــان 
همــت  بــه  و  به تازگــی  کامیــاب«  »مســلم 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسامی رونمایی 
شــد؛ در بررســی چرایــی و اهداف نــگارش این 
کتــاب با مولــف آن گفتگویــی ترتیــب داده ایم 
کــه در ادامــه مشــروح آن تقدیــم حضورتــان 

می شود:
دربــاره  کامیــاب  مســلم  االســام  حجــت 
نیازســنجی های صورت گرفته برای نگارش این 

کتاب، اظهار کرد: »بررسی و نقد تعدد قائمیت 
بــه  اســماعیل«  احمــد  انحرافــی  جریــان  در 
ســفارش پژوهشــکده مهدویت و آینده پژوهی 
وابســته به پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسامی 
دفتــر تبلیغات اســامی حــوزه علمیه، در 276 
صفحــه تدویــن شــده و اگرچه در ســال 1400 
منتشــر شــده اســت امــا در ســی امین هفتــه 

کتاب جمهوری اسامی رونمایی شد.

 ضرورت پژوهش
ایــن پژوهشــگر و مولف مهــدوی بیان کرد: 
از آنجایــی کــه اعتقاد بــه تعدد قائــِم عدالت
گســتر در روایــات، منجــر بــه تعــدد مصادیــق 
می شود، برای اثبات انحصار آن در وجود امام 
عصر)عــج( این کتاب تالیف شــد. چراکه جریان 
یمانــی بــا اثبــات قائمیــت در احمد اســماعیل 

بصــری برای وی کارکردهای فراوانی قائلند!
وی افــزود: ایــن جریــان بــا طــرح ایــن ایده 
آنهــا از  بخــش عمده ــای از روایاتــی را کــه در 
قائم عدالت گســتر ســخن به میان آمده است 

به نفع خــود مصادره کرده و احمداســماعیل 
را اصــل و اســاس حکومــت عدل جهانــی قرار 
می دهنــد و به دنبــال آن توجه مردم را از امام 
مهدی)عج( به ســوی خــود جلــب می کنند. با 
ایــن وصف با نفی و نقد این ایده بخش زیادی 
از روایاتــی که این جریان به آن اســتناد می کند 
از دســت آنهــا خارج شــده و در نتیجه بخشــی 
از پــازل این جریــان که بــرای احمد اســماعیل 
در امــر ظهــور و برپائی حکومــت جهانی چیده 

شده، از بین می رود.

احمد  توسط  قائمیت  ادعای   
اسماعیل!!

حجت االســام کامیــاب تصریح کرد: جریان 
احمــد اســماعیل بصــری با تفســیری خاص به 
مســئله قائمیــت اشــاره دارد. آنــان با اســتناد 
به نصوص روایی متشــابه و غیرمتشابه، قائل 
بــه دو قائم در یک زمان هســتند!!. این جریان 
در دیدگاه هــای خود بــه قائمی قبل از ظهور و 
قائمی پس از ظهور اشاره دارد. آنها مدعی اند 
احمد اســماعیل بصری به عنــوان قائم قبل از 
ظهــور به دســتور امــام عصر)عــج( موظف به 
اجــرای دســتورات حضــرت حجت)عج( اســت. 
مــا در این کتاب این دیدگاه را در قالب دوازده 

گفتار بررسی و نقد کرده ایم.

 نتایج تحقیق
کامیــاب دربــاره نتایــج تحقیــق خــود بیــان 
کــرد: در ایــن تحقیق نتایجی به دســت آمد که 
بــه مهمتریــن آنهــا اشــاره می شــود؛ نخســت 
آنکــه کاربــرد واژه قائــم که از القــاب انحصاری 
امــام مهدی)عــج( در تفکــر شــیعی اســت بــر 
اســاس روایات بــا توجه به قرائــن درون متنی 
بــر دو مصــداق، قائمیــت اهل بیــت)ع( و امام 
مهدی)عــج( قابــل تطبیــق اســت. در صــورت 
نبــود قرینه با توجه به انبــوه روایات، این واژه 

تبادر به امام مهدی)عج( دارد.
این مولــف مهدوی در ادامه ابراز کرد: دوم 
آنکه، ائمه طاهرین)ع( که این میرات گرانسگ 
مهــدوی را از خــود به یادگار گذاشــته اند هیچ 
وقت ادعای قائمیت نداشته بلکه از خود نفی 
نمــوده و آن را در موعــود پایانــی یعنــی امام 
مهدی)عــج( منحصر دانســته اند. ســوم آنکه 
اســتنادات روایــی ایــن جریــان در ایــده تعدد 
قائــم در مجمــوع دارای ضعف هــای متعددی 
اســت، برخــی از آنــان داری ضعــف اســتنادی 

شامل منبع شناسی و سندی است.
وی افــزود: بخــش دیگــر آنکه روایــات آنان 
بــر مدعــای ایــن جریــان قابــل اثبــات نیســت، 
چون برخــی از آنان مخالفــت قطعیه با اصول 
شــیعه دارد. احادیــث متشــابه ســیزده امــام 

ماننــد حدیث لــوح از این نمونه اســت. عاوه 
بــر این، برخــی دیگــر از روایات آنان بر اســاس 
ذوق گرایــی و تحلیل هــای شــخصی بــه همراه 
مغالطــه بــر قائمیــت احمــد اســماعیل حمل 
شــده اســت. روایات نشــانه های ظهــور مانند 
خــروج قائم بعــد از حکومت ســفیانی، روایات 
اوصــاف ظاهری امام مهدی)عــج( و ذریه امام 
مهدی)قــوام من بعــده( و نهی از قیــام از این 

جمله هستند.
در  قائمیــت  تعــدد  »بررســی ونقد  مولــف 
جریــان انحرافــی احمداســماعیل« تاکید کرد: 
همچنیــن، برخــی دیگــر از اســتنادات آنــان بــا 
مدعــای خــود ایــن جریــان در تعــارض اســت 
بــه طور نمونــه روایات نهــی از نام بــردن امام 
مهدی)عج( بر قائمیت احمد اسماعیل ترجیح 
داده شده است در حالی که برای اثبات ادعای 
احمد اســماعیل به روایات دیگری اشاره شده 
کــه بــه طور آشــکار بــه اســم او تصریح شــده 
است و دیگران از آن آگاه بوده اند. نهایتا آنکه 
با مرور تمامی استنادات آنان، ادله این جریان 
اعم از مدعا است و صرف وجود برخی الفاظ یا 
روایات، داللت و تطبیق آن بر احمد اســماعیل 

قابل پذیرش نیست.

ای  فرقه  پژوهش های  ضرورت   
مسئله محور در آموزه مهدویت

دربــاره  مهــدوی  مولــف  و  پژوهشــگر  ایــن 
ضرورت پرداخــت تخصصی به تبیین فرقه های 
انحرافــی، گفــت: ادعاهــای دروغیــن در عرصه 
نیــز  و  آن  بــه گونه هــای  توجــه  بــا  مهدویــت، 
امتــداد تاریخــی و پیامدهــای منفــی آن، مثل 
فرقه گرایــی، هــدر دادن ظرفیت هــای جامعــه 
نجات گرایانــه  اندیشــه  تخریــب  و  شــیعی 
مهدویــت، همیشــه مــورد توجه بوده اســت. 
اما مشــکلی که اینجا وجــود دارد آنکه رویکرد 
پژوهش هــا »توصیفــی محــض« اســت و ما با 

فقدا ن »مسئله آفرینی« روبرو هستم.
کامیــاب در ادامــه گفــت: اعتقــادم بــر این 
اســت اگر فرقه ای شــکل گرفت باید پاســخگو 
باشــیم امــا کیفیــت ایــن پاســخ دهی نیازمنــد 
کار کارشناســی اســت، بــرای مثــال زمینه های 
معرفتــی و روانشــناختی گرایش بــه فرقه های 
انحرافــی بررســی شــود، از جاهایــی کــه بایــد 
آن کار شــود، بســتر روانشــناختی اســت  روی 
افــرادی داریم کــه به دلیل ضعــف عزت نفس، 
ســراغ  و...  شــهرت طلبی  و  خودشــیفتگی 
ادعاهــای دروغین می روند و جــذف فرقه های 

انحرافی می شوند.
وی ادامــه داد: در ایــن میــان برخــی نقــل 
خواب هــا و تشــرفات و کتاب هایی که در حوزه 
مهدویــت اعتبــاری بــرای آنهــا قائــل نیســتیم، 

و متاســفانه بعضــا در منشــورات و بــه دنبال 
آن در منابــر بــه آنهــا اســتناد می شــود، نیز به 
اینگونــه جریان هــا دامــن می زنند. عــدم تلقی 
درســت از آموزه هــای دینــی و رویکــرد ســهل 
اندیشــی، ســطحی و ظاهــری از شــریعت که با 
اعتماد به نقل های غیرمســتند و تقدس گرایی 
همــراه اســت خــود چالشــی اســت که نیــاز به 

بررسی جدی دارد.
حجت االســام کامیــاب افــزود: بهره مندی 
مدعیــان از اخبــار و روایات مهــدوی و از طرفی 
دیگــر جمــود فکــری نســبت بــه اخبــار، بدون 
فقــه  نقدهــای  برنتافتــن  و  بررســی  و  تحلیــل 
و  تطبیــق  مســئله  جریان ســازی  و  الحدیثــی 
تطبیق گرایی و اهتمام ویژه به مســائل خرافی 
و تکلیــف گریــزی از موارد دیگری کــه در حوزه 
انحرافات مهدوی می تواند مورد پژوهش قرار 

گیرد.

 رویکرد مواجهه با فرقه های انحرافی
رویکــرد  تقویــت  لــزوم  بــر  تاکیــد  بــا  وی 
پیشــگیرانه در پرداخــت بــه مدعیــان دروغیــن 
مهدویــت، گفــت: درمــان دیر جــواب می دهد 
و زمان بــر اســت بایــد در مواجهه بــا فرقه های 
رویکــرد  دروغیــن،  ادعاهــای  و  انحرافــی 
پیشــگیرانه داشته باشــیم لذا باید رویکردمان 
را اصاح و بررســی کنیم چه چیز مردم را جذب 
می کنــد. تــا خاءهــا را نبینیــم در مواجهــه بــا 

چالش هــای فرقه ای پیروز نخواهیم بود.

و  مهدویت  حوزه  در  شناختی  جنگ   
ضرورت تولید آثار فاخر

کامیاب بــا بیان اینکه در حــوزه مهدویت با 
جنگ نرم، شــناختی یــا ادراکی روبرو هســتیم، 
تاکیــد کــرد: برخــی غربی هــا و نیــز صهیونیــزم 
بــه  و  هســتند  فعــال  حــوزه  ایــن  در  جهانــی 
جنــگ اصلی تریــن رکــن تشــیع یعنــی مســئله 
امامــت آمــده اند. آنــان مســائلی مانند: اصل 
آمــوزه مهدویت، تولد حضــرت، موضوع نیابت 
ظهــور  دوران  در  امام)عــج(  ســیره  امــام)ع(، 
و تقابــل خشــن امــام مهدی)عــج( با مــردم را 
مطــرح کرده اند؛ از ایــن رو، جامعه علمی باید 
آثــار مرتبط با ایــن موضوعات را مورد بررســی 
قــرار دهد و از کارهای کم اهمیت و کلیشــه ای 

پرهیز کند.
علی رغــم  کــرد:  خاطرنشــان  پایــان  در  وی 
مــا در حــوزه  از هجمــه، مکتوبــات  ایــن حــد 
آثــار تولیدشــده در  و  کــم اســت  پاســخگویی 
حوزه مهدویت بیشــتر جنبه بــازاری و عوامانه 
دارد و برخی از این آثار خود به آموزه مهدویت 
ضربــه خواهــد زد. بنابرایــن باید بــه دنبال آثار 

فاخر با رویکرد شبهه پژوهی برویم.

بیان خواب  و تشرفات بی ضابطه 
و کرده است وبر مهدویت را با خطر ر

آثار فاخر جایگزین کارهای کلیشه ای و بازاری شود

حجت االسالم 
کامیاب

 برخی غربی ها و نیز صهیونیزم جهانی در این حوزه فعال هستند و به جنگ اصلی ترین 
رکن تشیع یعنی مسئله امامت آمده اند. آنان مسائلی مانند: اصل آموزه مهدویت، تولد 
حضــرت، موضــوع نیابت امام)ع(، ســیره امام)عــج( در دوران ظهور و تقابل خشــن امام 
و، جامعه علمی بایــد آثار مرتبط با این  مهدی)عــج( بــا مــردم را مطرح کرده انــد؛ از این ر

موضوعات را مورد بررسی قرار دهد و از کارهای کم اهمیت و کلیشه ای پرهیز کند...

ویراست جدید ترجمه جلد سیزدهم بحارالنوار
 منتشر شد

انتظار:  گروه  سپهرغرب، 
جلد  ترجمه  جدید  ویراست 
»بحارالنوار«  کتاب  سیزدهم 
توسط  مجلسی  عالمه  اثر 
جمکران  کتاب  انتشارات 

منتشر و راهی بازار نشر شد.
کتــاب »مهــدی موعــود« به 
قلم عامه مجلسی با ترجمه علی دوانی به تازگی 
با ویراست جدید و طرح جلدی از مسعود نجابتی 
توســط انتشــارات کتاب جمکران منتشر و راهی 
بازار نشر شده است. این اثر ترجمه جلد 13 کتاب 
بحاراالنوار از عامه مجلســی هســت. که توسط 
مرحوم علی دوانی و به سفارش مرحوم آیت اهلل 

العظمی بروجردی ترجمه شد.
مرحــوم محمدباقــر مجلســی از محدثــان و 
فقیهان مشــهور شــیعه در قــرن یازدهم هجری 
بــود. او در دوران صفویــه بــه دلیــل نقــش بــارز 
سیاســی و اجتماعــی اش شــهرت زیادی داشــت 

و در دوران ســلطنت شــاه ســلیمان صفــوی بــه 
مقام »شــیخ االسام« رســید و در دوران سلطان 
حســین صفوی صاحب نفوذ بود. وی و پدرش در 
شیعه شــدن مردم ایران نقش بسزایی داشتند. 
مشــهورترین کتاب او، مجموعــه پرحجم حدیثی 
به نام »بحاراألنوار« است که نقش بارزی در احیای 

جایگاه حدیث در منظومه معرفت دینی داشت.
جلد ســیزدهم این مجموعــه مفصل ترین و 
جامع تریــن کتاب فارســی مشــتمل بر شــناخت 
امــام زمان)عج( اســت. این جلــد از بحاراالنوار با 
نــام »مهــدی موعــود« حــاوی گــزارش تفصیلی 
بــا محتــوای تاریخی شــامل احادیثــی از زندگانی 
حضــرت مهــدی )عــج( اســت. در ایــن اثــر چنین 
موضوعاتی بیان شــده اســت: مهدی)عجل اهلل 
تعالــی فرجه الشــریف( را چگونه باید شــناخت؟ 
آیــا ذکــری از او در قــرآن کریم آمده اســت؟ خدا و 
پیامبر )صلی اهلل علیه و آله( و پیشوایان معصوم 
)علیهم الســام( درباره او چه گفتــه اند؟ نامهای 
گوناگــون او چــه مفهومــی دارند و چه ســری در 
آنها نهفته اســت؟ ســیره اوصافش چیست؟ چه 

خصوصیاتی دارد؟ و...

 در بخشی از این کتاب آمده است:
امام موســی کاظم علیه السام: صاحب االمر 
شخصا از دیدگان شما غایب می گردد ولی یادش 
از دل هــای مؤمنین نمــی رود. او دوازدهمیِن ما 
ائّمه اســت. خداوند هر مشــکلی را برایش آسان 
می کنــد و هــر دشــواری را بــه خاطــرش ســهل 
می گردانــد، گنج هــا و معــادن زمیــن را بــرای وی 
آشــکار می ســازد، و هــر دوری را برایــش نزدیــک 
می گرداند، و هر جّبار گردن کشــی را به وســیلة او 
از میــان برمــی دارد. فرزنــد بانوی کنیزان اســت و 

والدتش بر مردم پوشیده می ماند.

انتشارات جمکران

انتظار:  گروه  سپهرغرب، 
کودکان  به  را  امام  به  احترام 
بلند  مانند  دهید.  یاد  خود 
خاص  نام  احترام  به  شدن 

حضرت.
الگوهــای شــرقی و غربــی، 
امروزه کودکان ما را در محاصره 
خــود قــرار داده انــد. ایــن الگوهای ســاختگی و 
افســانه ای که با جــذاب تریــن و اثربخش ترین 
روش های علمی و فنی به خانه های ما وارد شده 
انــد، دل و جــان فرزنــدان مان را تســخیر کرده و 
ذائقۀ روانی آن ها را تحت تأثیر خویش قرار داده 
اند. قاب شیشه ای که از درون آن کودکان ما به 
تماشــای فیلم ها، بازی های رایانه ای و اطاعات 
انبوه اینترنتی می نشــینند، می تواند دل و جان 
فرزندان مــا را وام دار خود کند. در چنین هجمه 
همــه جانبه ای، الزم اســت طرحی نو در انداخت 
و قبــل از آن که گمراهان بــه دنیای کودکان وارد 
شوند، چشمه های جوشان معنویت و احساس 
خوش همراهی با امام معصوم را در وجودشان 
نشاند. با داشتن پیشوایانی کامل و اسوه هایی 
جامع برای یک زندگی سراسر موفقیت و آرامش، 
نیــازی بــه الگوهــای کاذب و نمادین نیســت؛ به 
شــرط آن که نسل نو، امام و پدران معنوی خود 
را به نیکی بشناســند و ارتباط عاطفی شایســته 
را تشــکیل دهنــد. راهکارهای ایجــاد انس میان 
کودکان و آخرین ذخیره خدا که هماهنگ با روان 

شناسی کودک طراحی شده اند.
افزایش  حضرت  درباره  را  خود  اطالعات    

دهید.
شناخت  برای  منظمی  مطالعه  برنامه    
فرجه  تعالی  اهلل  عجل  زمان  امام  بیشتر 

الشریف داشته باشید.
را  از کتابخانۀ شما و کودک تان    بخشی 

کتاب هایی با موضوع مهدویت تشکیل دهد.
امام  درباره  را  خود  کودک  اطالعات    

معصوم علیه السالم افزایش دهید.
را  مناسب  مهدوی  افزارهای  نرم    

شناسایی کرده و خریداری نمایید.
تلفن  در  را  مهدوی  نغمه های  و  نواها    
به  و  باشید  داشته  خود  خودرو  و  همراه 

تناسب از آن ها استفاده کنید.
ارتباط  حضرت  با  که  کسانی  داستان   
نقل  فرزندان  برای  و  بخوانید  را  اند  داشته 

کنید.
یاد  خود  کودکان  به  را  امام  به  احترام   
خاص  نام  احترام  به  شدن  بلند  مانند  دهید. 

حضرت.
 خودتان را آماده پاسخ گویی به سؤالت 

کودکان درباره امام شان نمایید.
 امام را به عنوان پدری مهربان که به همه 

کودکان توجه دارد، معرفی کنید.
امام  برای  که  بخواهید  خود  کودک  از   

خویش دعا کند.
برای  کودک  تا  کنید  فراهم  را  ای  زمینه   

سالمت حضرت، به دست خود صدقه بدهد.
 از تابلوها و پوسترهای زیبای مهدوی در 

اتاق کودک استفاده کنید.
هر  در  امام  که  بیاموزید  خود  کودک  به   
زمانی قابل دسترسی است و سالم و دعای او 

را می شنود.
 به کودک خود بگویید که در مقابل دعای 

تو، امام هم برایت دعا می کند.
 به هیچ وجه کودک را با جمالتی که ترس 
از امام و نگرانی جدا شدن از حضرت را تداعی 
تو  به  امام  دیگر  مانند:  نکنید:  روبرو  می کند، 
نخواهد  دوست  را  تو  دیگر  کند؛  نمی  توجه 

داشت!.

مهدی  امام  درباره  شما  آموزش  زمانی   
سودمندتر  الشریف  فرجه  تعالی  اهلل  عجل 
و  مهربان  مادری  و  پدر  خود،  که  بود  خواهد 

آگاه باشید.
 با تأمین دیگر نیازهای کودک مانند نیاز 
به بازی و هیجان، آموزش های خود را اثربخش 

تر کنید.
زیبا،  و  خوب  زندگی  یک  کردن  فراهم  با   

مهدویت را برای کودکان دلنشین کن.
انس  ایجاد  و  آموزش  در  روی  زیاده  از   

پرهیز کنید.
این  با  همراهی  در  را  کودک  ظرفیت   

موضوع در نظر بگیرید.
 از افراط های کودک در ارتباط با امام خود 

جلوگیری کنید.
در  مهدوی  عطش  همیشه  بگذارید   

کودک زنده بماند.
مهدوی  جلسه های  کردن  طولنی  از   

پرهیز کنید.

نس کودکان با حضرت ولی عصر )عج(
ُ
40 راهکار ا

امام شناسی
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ظهور

زمینه سازی ظهور با پذیرش 
همگانی عدالت

سپهرغرب، گروه انتظار: تا زمینه های 
ظهور حضرت مهدی )عج( فراهم نشود، 
مهم  این  کرد؛  نخواهند  ظهور  ایشان 
فراهم  حضرت  آن  منتظران  توسط  باید 

شود.
امــام مهــدی )علیه الســام( )متولــد 
15 شــعبان 255 یــا 256 ه.ق(، فرزنــد 
امــام حســن عســکری )علیه الســام( و دوازدهمیــن و 
آخرین امام شــیعیان است. نام و کنیه اش هم نام پیامبر 
خــدا )صلی اهلل علیه وآله وســلم( و مشــهورترین لقب آن 

حضرت، مهدی می باشد.
آن حضرت بعد از شــهادت پدرشــان، به دالیلی دارای 
دو غیبــت صغــری و کبــری می باشــد. غیبــت صغری 69 
ســال به طــول انجامید و در این مدت به واســطه نواب 
اربعــه بــا مــردم در ارتبــاط بودنــد و غیبت کبری از ســال 
329 قمــری شــروع شــده و تــا امــروز ادامــه دارد. طبق 
احادیــت وارده از آن حضــرت، در زمان غیبت کبری مردم 
باید در مسائل خود به فقهای عصر خویش رجوع کنند.

در روایــات معتبــر شــیعه بــرای ظهــور ایشــان در آخر 
الزمــان، نشــانه ها و عائــم حتمــی و عائــم غیــر حتمی 
و شــرائط خــاص ذکــر شــده اســت. در همیــن راســتا بــا 

حجت االســام عباس عزیزی به گفت وگو پرداختیم.

صاحب الزمان  حضرت  حکومت  شاخصه های   
ارواحنافداه چیست؟

مرحــوم آیت اهلل ســید هاشــم بحرانــی کــه از عالمان 
برجسته شــیعه بودند کتابی دارند بنام که فیما نزل فی 
القائــم )ع( و در ایــن کتاب صد و ســی و دو آیه را مربوط 
بــه امام زمــان )عج( می داننــد. یکی از آن آیــات آیه اول 
ســوره مبارکه والعصر اســت که یکی از معانی این عصر، 
قیــام و ظهور حضرت صاحب الزمان )ارواحنافداه( اســت 
کــه خود مرحوم شــیخ صــدوق درکمال الدیــن روایتی را 
از امــام صــادق )ع( نقل می کنــد که مقصــود از »عصر« 
عصرظهورصاحب الزمــان اســت که خداوند به آن قســم 
می خــورد. از ویژگی هــای آن عصــر این اســت کــه اوال در 
دانــش  و  علمــی  جهــت  از  بشــر  صاحب الزمــان،  دوران 
پیشــرفت شــگرفی می کنــد. مطلــب دوم ایــن اســت که 
جابــر بن یزید ســائر نقــل می کند که کســی بر امــام باقر 
)ع( وارد شــد و پانصــد درهــم را به عنــوان زکات مالــش 
بــه امــام داد. امــام فرمودنــد کــه جابــر ایــن زر هــا را در 
میان همســایه هایت از مســلمانان و مسکین ها تقسیم 
کــن بعــد حضــرت فرمودنــد خصوصیــات صاحب الزمان 
اینســت کــه حجــت خداســت همــه چیــز بــه مســاوات 
تقســیم می شــوند و وجــود مبــارک حضرت یــک عدالتی 
را در میــان مــردم کــه یــک عدالــت واقعــی اســت حاکم 
می کنــد. همــه مظلومیــن عالــم منتظر عدالت هســتند 
و اوســت کــه عدالــت را بــه تمــام معنــا در میــان مــردم 
می گســتراند و بــه اصطــاح پــی ایــن اجــرای عدالت یک 
رضایت همگانی در میان مردم اتفاق می افتد و مردمان 
شــادمان می شــوند. ســوم اینکــه امنیتــی درون عالــم 
حاکم می شــود که حتــی حیوانات درنده هــم باهمدیگر 
مصالحــه می کنند. به هرحال مدینــه ای مدینه فاضله ای 
کــه تمــام مظلومین عالــم به دنبــال ایجــادش بوده اند 
دوران  در  می کرده انــد  جســتجوش  رؤیاهایشــان  در  و 

صاحب الزمان محقق خواهد شد.

 شکل گیری زمینه های حکومت امام زمان چگونه 
صورت می گیرد؟

اوًال مــردم بایــد پذیــرش عدالــت را داشــته باشــند. 
عدالت یک مفهوم دو ســویه اســت. از طرفی حاکم باید 
عــادل علی االطــاق باشــد. گاهی از اوقــات می بینیم که 
حکمی که می شــود خیلی باب میل ما نیســت، ولی باید 
تــاش کنیــم که عــدل و عدالــت را همگــی قبــول کنیم. 
اگــر به دنبــال به اصطــاح زمینه های شــکل گیری حقوق 
و صاحــب زمان هســتیم باید برای فــرج صاحب الزمان و 
تشــکیل آن حکومــت جهانی دعا کنیم و اســتغاثه کنیم. 
دعــا بــرا تعجیل در فــرج امام زمان یکی از اساســی ترین 
وظیفه وظایف منتظران در عصر غیبت کبری اســت؛ و در 
نهایت عاشــقی که مهم ترین ویژگــی یاران صاحب الزمان 
اســت کــه یــاران صاحب الزمــان بایــد در خودشــان یــک 
روحیــه تعبــد عمیقــی را ایجــاد کننــد. آن چیزی کــه از ما 
خواســته اند ایــن اســت کــه نســبت ب خــدا و پیغمبــر و 
سلســله جلیلــه اهل بیــت مطیع محض باشــیم. اطاعتی 

چیزی فراتر از عبادت است.

 نظر اهل سنت به منجی اخر الزمان چیست؟
با اســتناد به اغلــب منابع روایی اهل ســنت آن چیزی 
که جزء حتمیات آن ها است شخصی بنام مهدی خواهد 
آمد. اما حاال این مهدی چگونه هســت پدرش چه کسی 
هســت لکــن اختاف زیاد اســت. فرق بســیاری معتقدند 
کــه هنــوز متولد نشــده و در آخر الزمان متولــد خواهند 
شــد، ولی نکته مهم اینکه دراین میــان بعضی از عالمان 
اهل ســنت هســتند مثل ســبط بن جوزی صاحب تذکره 
خواص کــه معتقدند منتظر همان صاحب الزمان و قائم 
اســت کــه مــردم در انتظــار آمدنــش هســتند. او اعتقاد 
دارد کــه منجــی فرزند امام حســن عســکری )ع( اســت. 
از روایــات معتبــری که هم اهل ســنت و هم شــیعه از آن 
نقــل می کننــد حدیث ثقلین اســت کــه دو گوهــر گرانبها 
کــه از هم جدا نمی شــوند قــران و اهل بیت هســتند که 
حضرت صاحب الزمان )عج( آخرین امام اســت؛ و حدیث 
دومی که مورد اتفاق شــیعه و ســنی است این است که 
پیغمبــر )ص( فرموده اند هر کــه بمیرد و امام زمان خود 
را نشناســد بــه مــرگ جاهلــی مرده اســت؛ و ایــن روایت 
منحصــر بــه آن زمــان نبــوده و در همه زمان هــا زمین از 

حجت خدا خالی نمی ماند.

تحلیل

انتظار لزوم وجود حجت در هر عصر و زمان
 تبطل حجج اهلل و بّیناته«.

ّ
سپهرغرب، گروه انتظار:  عن أمیر المؤمنین علیه السام فی حدیث طویل قال: »ال تخلو األرض من حّجة قائم هلل بحّجة: إّما ظاهرا مشهورا، أو خآئفا مغمورا؛ لئا

از امیرالمؤمنین علیه السام در بخشی از یک حدیث طوالنی چنین نقل شده است: »زمین ]هیچگاه[ از حجتی که به اقامه امر خدا قیام کند، خالی نیست: یا ظاهر و آشکار است و مردم او را می شناسند، و یا بیمناک و مخفی از دیدگان 
مردم است؛ تا حجت هاى الهی و آیات پروردگار از میان نرود«.

انتظار:  گروه  سپهرغرب، 
قائم مقام بنیاد فرهنگی مهدی 
موعود )عج( استان فارس طی 
»چرا  اینکه  بیان  به  یادداشتی 

مهدویت؟« پرداخت.
بســیار  مباحــث  این همــه 
مهــم از نمــاز، قــرآن، اعتقادات، 
توحیــد، نبــوت و مســائل بســیار زیــادی کــه در 
مقوله هــای مختلــف شــامل مباحث سیاســی، 
مباحث اجتماعی و نظایر آن اســت، چرا ما باید 

از مهدویت سخن بگوییم؟
شــیعه با دو بــال ســرخ شــهادت برگرفته از 
عاشــورا و بال ســبز انتظار اوج می گیرد و عروج 
می یابد؛ عاشــورا روح غیرت، عزت و ایثار را جان 
می دهد و مفهوم انتظار نیز بار امید و اندیشــه 

مدیریت آینده را در بردارد.
باور بــه امام غائــب در مذهب شــیعه مورد 
تأکید و وظیفه  انتظار را در ادوار مختلف ترسیم 
کــرده اســت. انتظار فــرج همواره عاملــی موثر 
برای تحرک آفرینی در جامعه  شیعه بوده است؛ 
تــا در برابــر مشــکات و موانــع، خــوف و حزنی 
نداشته و زمینه ساز مقدمات نهضت امام قائم 

عجل اهلل تعالی فرجه الشریف باشد.
در منظومــه فکــری حضــرت امــام خامنه ای 
)مدظلــه العالی(، انتظار فــرج از جایگاه ویژه ای 
برقــراری  ایشــان،  بــاور  بــه  اســت،  برخــوردار 
حکومــت مهــدوی و رســیدن به فــرج نهایی که 
همــان عدالت کامل اســت، بر اســاس طبیعت 
عالــم و حرکت طبیعــی عالم به ســمت صاح و 

خیر است.

مهدویت  چرایی  به  نگاهی  ادامه  در   
داریم.

از  بایــد  از مهدویــت گفــت؟ چــرا  بایــد  چــرا 
مهدویــت بحث کــرد؟ این همــه مباحث بســیار 
مهم از نمــاز، قرآن، اعتقــادات، توحید، نبوت و 
مسائل بســیار زیادی که در مقوله های مختلف 
شــامل مباحــث سیاســی، مباحــث اجتماعی و 
نظایــر آن اســت، چرا ما باید از مهدویت ســخن 
بگوییــم؟ بهتــر اســت ســؤال خــود را این گونه 

مطرح کنم و بگوییم:
شــناخت  رمــز  مهدویــت،  مهدویــت؟  چــرا 
خداســت، خــدا را کســی می تواند بشناســد که 
مهدویت را فهمیده باشــد و امــام زمان خود را 

شناخته باشد.
در صحــرای عرفــات و جلســه   وجود مقدس 
امــام حســین )ع( با اصحــاب خــود، وقتی که از 
حضرت ســؤال شــد: َفَما َمْعِرَفــُة اهلِل عّزوجّل؟ 
چگونــه  عزوجــل  خــدای  شــناخت  و  معرفــت 
حاصل می شود؟ بعد از این که امام حسین )ع( 
اُس ِإّنَ  َها الّنَ اصحاب را جمع کردند، فرمودند: أّیُ
اهلَل َجــلَّ ِذْکُرُه َما َخَلــَق اْلِعَبــاَد ِإاّلَ ِلَیْعِرُفوُه َفِإَذا 
َعَرُفــوُه َعَبُدوُه َفــِإَذا َعَبــُدوُه اْســَتْغَنْوا ِبِعَباَدِتِه 
َعــْن ِعَباَدِة َمْن ِســَواُه. مردم بدانید، خدا شــما 
را آفریده اســت برای رســیدن به معرفت؛ وقتی 

بامعرفت ُشــدید، بنده می شــوید و وقتی بنده 
ُشدید، از همه بی نیاز می شوید.

یــک آدم خیلی زرنگ پــای بحث های امام )ع( 
نشســته بــود و پرســید: معرفتی که مــا را بنده 
می کنــد و بندگــی ای که مــا را از همــگان بی نیاز 
می کنــد، آن معرفت را چگونه کســب کنیم و در 

زندگی خود پدیدار کنیم؟
َزَمــاٍن  ُکّلِ  َأْهــِل  َمْعِرَفــُة  فرمودنــد:  امــام 
ِذی َیِجُب َعَلْیِهْم َطاَعُته؛ امام زمانتان  ِإَماَمُهــُم اّلَ
را بشناســید؛ آن امــام زمانــی کــه شــناختش و 
معرفتش بر همگان الزم و اطاعتش بر همگان 
الزم و واجب اســت؛ لذا اگر از ما سؤال شد: چرا 

مهدویت؟
امــام  خداشناســی،  راِه  بگوییــم:  بایــد 
زمان شناسی اســت و هر کس که بخواهد خدا 

را بشناسد، باید مهدویت را بشناسد.

 مهدویت رمز شناخت اسالم است
اصًال مســلمان واقعی، کســی است که امام 
زمانش را شــناخته باشــد. این حدیث را شــیعه 
و ســنی از وجــود مقــدس پیامبــر )ص( نقــل 
کرده انــد کــه ایشــان می فرمایند: »َمــْن ماَت َو 
ة؛ هرکس  َلْم َیْعِرْف إماَم َزماِنِه َماَت ِمیَتًة َجاِهِلَیّ
بمیــرد و امــام زمانــش را نشناســد و بمیرد، به 

مرگ جاهلی از دنیا رفته است«.
چــرا مهدویــت؟ چــون مهدویت، رمز اســام 
واقعی اســت. شــما زمانــی می توانیــد بگویید 
»من مسلمان واقعی هســتم« که امام زمانت 
را خوب شناخته باشــید. مهدویت رمز شناخت 
خلیفه الهی اســت. اگــر می خواهیم خلیفه خدا 
را بشناســیم، راِه آن، مهدویــت اســت و بایــد از 

مسیر مهدویت بگذریم.
در زیــارات متعــدد و ادعیــه مکــرر دربــاره ی 
وجــود مقدس امــام زمــان )عج( آمده اســت: 
ِ ِفی َأْرِضِه؛ ســام بر  ــَة اهلَلّ ــَاُم َعَلْیــَک َیــا َبِقَیّ َالَسّ

تو ای خلیفه ی خدا در زمین.
مقــدس  وجــود  زیــارات،  و  دعا هــا  ایــن  در 
امــام زمــان )عــج( را خلیفــه ی خدا و جانشــین 
خــدا در زمیــن یــاد می کنیــم و مهدویــت را رمز 
شــناخت خلیفه ی الهی و راه شناخت خلیفةاهلل 

می دانیم.

 مهدویت رمز هویت شیعه است
 71 آیــه  اســرا  ســوره  در  تعالــی  خداونــد 
می فرمایــد: )یوم ندعــوا کل انــاس بامامهم... 
روزی کــه هــر گــروه از مــردم را بــا پیشوایشــان 

فرامی خوانیم.(
صــدا  امامــش  بــا  را  هرکســی  قیامــت،  روز 
پیشوایشــان  بــا  را  گروهــی  هــر  و  می زننــد 
فرامی خواننــد. یــک عده، امامشــان، شــیطان 
اســت و یــک عده، امامشــان، امام زمــان )عج( 

است.
چــون هویــت مــا، امــام زمــان اســت و رمــز 
هویــت مــا، امام زمــان )عج( اســت، پــس باید 

ایشان را بشناسیم.

 مهدویت رمز حیات است
یکی از زیارت های بسیار مهم شیعیان، زیارت 
جامعه کبیره اســت که از جانب امام هادی )ع( 
اســت. امام هــادی ع در این زیــارت می فرماید: 
ُل اْلَغْیَث  ِبُکــْم َفَتــَح اهلل َو ِبُکْم َیْخِتــُم َو ِبُکْم ُیَنــِزّ
ْرِض ِإاّل  ــماَء َأْن َتَقَع َعَلــی اأْلَ َو ِبُکــْم ُیْمِســُک الَسّ
ِبِإْذِنِه؛ خداوند )عالم وجود را( به شــما آغاز کرد 
و بــه شــما نیز ختم می کند و به واســطه شــما، 
بــاران را فرومی ریزد و به واســطه شماســت که 

آسمان را از اینکه بر زمین افتد نگه می دارد...
شــما  هســت.  هســتی  کــه  هســتید  شــما 
هســتید که آســمان بر زمین فرود نمی آید. این 
ســامتی و ایــن زندگــی و ایــن حیات، بــه خاطر 

وجوِد شماست.
در دعــای عدیله هم می خوانیــم: ِبُیمِنِه ُرِزَق 
ــماء؛ چرا   َو الَسّ

ُ
الــَوری َو ِبُوجــوِدِه َثَبَتــِت ااَلرض

امام زمان؟ چون ایشان، رمز حیات است، چون 
مهدویت تنها راه است.

در  )عــج(  صاحب األمــر  حضــرت  زیــارت  در 
مفاتیح الجنــان کــه مرحوم شــیخ عبــاس قمی 
)عــج(  زمــان  امــام  بــه  خطــاب  می کنــد  نقــل 
ِذی َمْن  ِ اَلّ َاُم َعَلْیَک َیا َسِبیَل اهلَلّ می گوییم: َالَسّ
َســَلَک َغْیَرُه َهَلَک؛ ســام بر تــو ای راِه خدایی که 
اگر کســی غیــر از تــو بپیماید، قطعا بــه هاکت 
می رســد؛ لــذا تنهــا راه، امروز، امــام زمان )عج( 

است.
بیــن  در  ویــژه ای  بســیار  جایــگاه  مهدویــت 
روایــات دارد، مجموعــه احادیــث شــیعه را کــه 
جمــع کنیــم، بیــش از 2500 حدیــث در مقولــه 

مهدویت اســت و این تکرار بســیار یک موضوع 
اهمیــت  بیانگــر  معصومیــن  گفتــار  بیــن  در 

مسئله ی مهدویت است
مجموعــه احادیث شــیعه را کــه جمع کنیم، 
بیش از 2500 حدیث در مقوله مهدویت اســت 
و ایــن تکــرار بســیار یک موضــوع در بیــن گفتار 
معصومیــن بیانگر اهمیت مســئله ی مهدویت 

است
البتــه دالئل متعــددی دارد اینکه ما داریم از 
مهدویــت می گوییم و از مهدویــت می خوانیم؛ 
امــا بنــده بــه چند مــورد انگشت شــمار اشــاره 

داشتم.

 مهدویت سفارش پیغمبر )ص( است
خــود  عمــر  ســاعات  آخریــن  در  ایشــان 
َقَلْیِن: من دو گوهر  ی َتاِرٌک ِفیُکُم الَثّ فرمودند: ِإِنّ
گرانبها را نزد شــما به امانت گذاشــتم. ثقل اکبر 
)قــرآن( و ثقــل اصغــر )ائمــه هــدی و اهل بیت 
علیهم الســام(. ســپس آقــا فرمودنــد: َمــا ِإْن 
وا ِکَتــاَب اهلِل َو ِعْتَرِتی  ــْکُتْم ِبِهَما َلــْن َتِضّلُ َتَمّسَ
ی َیــِرَدا َعَلّیَ  ُهَمــا َلــْن َیْفَتِرَقــا َحّتَ َأْهــَل َبْیِتــی َو ِإّنَ
اْلَحْوَض؛ این ها هیچ گاه از هم جدا نمی شــوند. 
اگر بــه هر دوی این ها با هم متمســک ُشــدید، 
به ضالت کشــیده نمی شــوید. امروز، سفارش 

پیغمبر )ص( به امام زمان است.

 مهدویت، رکِن رکیِن دین است
وقتــی از امــام باقــر )ع( ســؤال شــد کــه: 
ایشــان  ارکان اســام چــه چیز هایــی اســت؟ 

ْســَاُم َعَلی َخْمٍس؛ اســام  ِ ْ
فرمودنــد: ُبِنَی ال

ــَاِة َو  بــر پنــج پایه بنا شــده اســت: َعَلــی الّصَ
ــْوِم َو اْلَحــّجِ َو اْلَواَلَیــِة؛ بر نماز و  َکاِة َو الّصَ الــّزَ
زکات و روزه و حــج و والیــت. ســپس ســؤال 
شــد: کدامیک از این ها از بقیه مهم تر است؟ 
آقــا فرمودنــد: َو َلــْم ُیَناَد ِبَشــْی ٍء َکَمــا ُنوِدَی 
ِباْلَواَلَیــِة؛ والیــت، زیرا والیت اســت که این ها 

را ِگرد هــم جمع می کند.
امــروز، مهم تریــن رکــِن دین، والیت اســت. 
اوقــات  آن گاهــی  بــی والیــت، خروجــی  نمــاِز 
می شــود ابن ملجــم مــرادی. قرآِن بــی والیت، 
یعنــی قرآنــی کــه بــدون معرفــت امــام زمــان 
)عج( خوانده بشــود، خروجی آن ممکن است 
حجاج بن یوســف ثقفی بشــود. اما اگر نماز با 
والیــت بود و قرآن با والیت بود، این رکِن رکیِن 

اسام است.

 مهدویت دارای آینده نگری است
مهدویــت،  مقولــه  و  مهدویــت  مســئله 
و  تضمیــن  مــورد  را  بشــر  زندگــی  آینــده ی 
کــه  آینده نگــری ای  و  می دهــد  قــرار  تأمیــن 
در مســئله ی مهدویــت وجــود دارد، اهمیت 
را روشــن  بــه مســئله ی مهدویــت  پرداختــن 

. می کند
البتــه دالیــل بســیار دیگــری بــرای آشــنایی 
بــا مهدویــت و کســب معرفت نســبت به امام 
بــاب  از  کــه  برشــمرد  می تــوان  )عــج(  زمــان 
اختصــار بــه همین میــزان اکتفا می شــود. به 

ظهورش. امید 

واکاوی انتظار و مهدویت در ابعاد مختلف

مهدویت

در صحرای عرفات و جلسه   
وجود مقدس امام حسین 
)ع( با اصحاب خود، 
وقتی که از حضرت سؤال 
وجّل؟  شد: َفَما َمْعِرَفُة اهلِل عّز
معرفت و شناخت خدای 
وجل چگونه حاصل  عز
می شود؟ بعد از این که امام 
حسین )ع( اصحاب را جمع 
اُس  َها الّنَ کردند، فرمودند: أّیُ
ِإّنَ اهلَل َجّلَ ِذْکُرُه َما َخَلَق 
اْلِعَباَد ِإّلَ ِلَیْعِرُفوُه َفِإَذا َعَرُفوُه 
َعَبُدوُه َفِإَذا َعَبُدوُه اْسَتْغَنْوا 
ِبِعَباَدِتِه َعْن ِعَباَدِة َمْن ِسَواُه. 
مردم بدانید، خدا شما را 
آفریده است برای رسیدن 
به معرفت؛ وقتی بامعرفت 
ُشدید، بنده می شوید و 
وقتی بنده ُشدید، از همه 
بی نیاز می شوید.

انتظار:  گروه  سپهرغرب، 
مومنی  حجت السالم 
کارشناس مذهبی از شرایطی 
امام  ظهور  زمینه  که  گفت 
زمان )عج( را تسهیل می کند.

و  حجــت  االســام 
المســلمین حســین مومنــی 
در  مذهبــی،  و  قرآنــی  مســائل  کارشــناس 
خصوص مهمترین موضوع در مهدویت گفت: 
اصلی تریــن موضــوع در زمینــه مهدویت، بحث 
منجــی اســت کــه در تمــام ادیــان و فرقه هــای 
دینــی دیــده می شــود. در واقــع پیــروان همه 

ادیــان در انتظــار منجی هســتند. زمانی منجی 
ظهور می کند که انســان ها از وجود ظلم و جور 
و وجــود متحیراتی مثل ویروس کرونا به عجز و 
اضطرار برسند. یکی از مهم ترین بحث ها در امر 
ظهور حجت، بروز عطش و اضطرار در دل مردم 
است. مقرر شده بود که قوم بنی اسرائیل 400 
ســال در عذاب باشــند؛ اما230 سال در عذاب 
ماندنــد و برای نجات از دســت فرعــون، 40 روز 
گریــه و البــه کردند و ســرانجام خداونــد پیامبر 
و منجــی خــود را بــرای نجــات و راهنمایــی آنها 

فرستاد.
وی ادامــه داد: روایتــی از امــام صــادق )ع( 

وجود دارد که فرمودند »کاری که بنی اسرائیل 
برای نجات از ظلم و ســتم فرعون انجام دادند، 
اگــر شــیعیان ما می کردنــد خداوند امــام زمان 
)عــج( را می رســاند. یکــی از مــوارد و ملزومات 
ظهور امام زمان )عج( تشبه است. برای رسیدن 
به تشرف، باید تشبه وجود داشته باشد. زمانی 
ظهــور نزدیک می شــود کــه انســان ها ویژگی و 
چهره منتظران واقعی حضرت را داشته باشند.
از  ایــن کارشــناس مذهبــی در مــورد یکــی 
دالیل تأخیر در ظهور منجی عالم بشریت اظهار 
کــرد: شــواهد و دالیل بســیاری وجــود دارد که 
نشــان دهنــده تأخیــر در ظهور حضــرت حجت 

اســت؛ مواردی ماننــد رحم نکردن بــه یکدیگر. 
یکــی از مصادیــق آن را در ایــن روز هــا که مردم 
درگیر ویروس کرونا هستند، می توان به خوبی 
مشــاهده کرد. این روز ها خیلــی از هموطنان و 
مــردم در خانه نمی مانند و بــه بیرون می روند. 
ایــن خــود مصداق بــی مهری و رحــم نکردن به 
همنوع است. زیرا امکان دارد ناقل باشیم و به 
فــرد دیگری این ویــروس را انتقال دهیم. وقتی 
ما غمخوار یکدیگر نیستیم، قطعا ظهور هم به 

تأخیر می افتد.
وی دربــاره دلیــل اصلــی غیبــت آن حضــرت 
بیان کــرد: خداوند برای ما انســان ها در دوران 
مختلف، راهنما قرار داده اســت، اما متاسفانه 
طی قرن ها و ســال های متعدد، انســان یا امام 
خود را با سم از بین برده است و یا با شمشیر و 
از راهنمایی آن ها محروم شده است. اما غیبت 
امام زمان )عج( به معنی نبود ایشــان نیســت. 
به معنی قــرار گرفتن یک پرده بین ما و حضرت 
اســت. منشــأ و علت ایــن پرده هــم اعمال ما و 
رفتار ما انسان هاست. تا اضطرار و عدم آرامش 

وجود نداشته باشد، ظهور به تأخیر می افتد.
این کارشناس مذهبی ادامه داد: در تمامی 
دوران پیامبــران و امامــان انتظــاری که از مردم 
داشــتند، بندگــی و عبــادت خداونــد بــود. در 
ایــن روز ها که ویروس کرونا شــیوع پیــدا کرده، 
همه مــردم از حضــور در اجتماعــات خودداری 
می کننــد تا به عوارض آن مبتا نشــوند. این در 
حالی اســت که متاسفانه مردم با علم به اینکه 
انجــام معصیــت و گناه سرنوشــت تاریکی برای 
آن ها رقم می زند، دوباره سراغ آن می روند. تنها 
خواســته امام زمــان از مردم تقوا، تقــوا و تقوا 
اســت. به حدی که خود خدا گفته است که من 
شــما را خلق کردم تا مشاهده کنم که کدامیک 
از شــما  با تقوایید. وقتی انســان تقــوا را رعایت 
کنــد، ارتباط قلبی نیز به دســت مــی آورد. پایه و 
ریشــه تقوا، عشق الهی اســت و اینکه خودمان 

را در آتش عشق الهی رها کنیم.
وی در پاســخ بــه شــبهه برخــی مبنی بــر زیر 

ســوال بردن منجی گفت: برخی تاش می کنند 
تــا مهدویــت و منجــی را زیــر ســوال ببرنــد. در 
واکنــش بــه اقدامــات و صحبت هــای آنهــا باید 
گفــت که اوًال عالم نیســتید و ثانیا در عمر خود 
یــک کتــاب معمولــی مهدویــت را هــم دســت 
نگرفته ایــد. در حالی که بحث منجی در تمامی 
ادیان به ســهولت دیده می شــود، اما در نحوه 
تحقــق آن  اختــاف نظــر وجــود دارد. می تــوان 

گفت که این افراد، قطعا شیعه هم نیستند.
حجت االســام و المســلمین مومنــی افزود: 
بایــد یاد امام زمان و ظهور را در دل هایمان زنده 
نگــه داریم. یکی از عوامل به وجــود آورنده اصل 
انتظــار، اضطرار در دل هاســت. انتظــار فرج، بهار 
حقیقــی و اصلــی را در دل هــا زنده می کنــد. باید 
حــال خوب را برای خود فراهم کنیم؛ آن هم فقط 
از طریق به انتظار نشســتن فــرج محقق خواهد 
شد. درمان ریشه ای اضطرار و ناآرامی دل ها، قرار 

گرفتن یاد امام زمان در قلب ها و دل هاست.
بــرای  کننــده  کمــک  عوامــل  از  یکــی  وی 
تعجیل در امــر ظهور را تحقق عدالت اقتصادی 
در عصــر ظهــور دانســت و گفــت: اگــر عدالــت 
اقتصــادی به وجــود نیاید، قطعا افراد دلســوز 
نتیجــه، جامعــه  بــود و در  یکدیگــر نخواهنــد 
آرمانــی مهــدوی هرگــز محقــق نخواهــد شــد. 
اصل شناســنامه جامعــه مهدوی اقامــه نماز، 
دستگیری از نیازمندان و... است. در صورتی که 
ایــن اصول در جامعه اجرا شــود و از آن تخطی 
نشــود، جامعه بــه یک جامعــه آرمانی مهدوی 
نزدیک و در نتیجه شرایط برای ظهور امام زمان 

)عج( مهیا می شود.
حجت االسام و المسلمین مومنی در پایان 
با توجه به شــیوع ویروس کرونا و برگزار نشدن 
جشــن های نیمه شــعبان به مردم توصیه کرد: 
در آســتانه ایــن روز جلــوی درب منــازل خــود 
را چراغانــی کنیــد، پرچــم ســبز آویــزان کنید، به 
یکدیگر تبریک بگویید و هدایای کوچکی به هم 
بدهید. قطعا این کار ها شــور و نشــاط زیادی را 

در جامعه و قلب ها ایجاد می کند.

حجت االسالم 
مومنی

پیروان همه ادیان در انتظار منجی هستند
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تمهیدات مجلس برای 
اسقاط خودرو

جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در 
برای  تمهیداتی  و  سازوکار  ای  مصوبه 

اسقاط خودرو تعیین کردند.
روز  علنــی  جلســه  در  نماینــدگان 
چهارشنبه الیحه اصاح ماده 10 قانون 
ســاماندهی صنعت خــودرو را تصویب 

کردند.
مــاده واحده ماده )10( قانون ســاماندهی صنعت 
خــودرو مصوب 21/ 02/ 1401 و تبصره )2( آن به شــرح 
زیــر اصاح و چهار تبصره به عنوان تبصره های )3(،)4(، 
)5( و)6( بــه آن الحــاق و تبصــره )3( آن بــه تبصره )7( 
تغییــر می یابد: یک( در ماده )10( قانون عبارت " مطابق 
بــا ماده )8( قانون هوای پاک مصوب 25/ 04/ 1396" 
بعد از عبارت " ســن فرســودگی" اضافه شود. دو( متن 

زیر به انتهای تبصره )2( ماده )10( قانون الحاق شد:
در صــورت عــدم وجــود گواهــی اســقاط خــودرو یــا 
موتورســیکلت به اندازه کافی در ســامانه اسقاط تحت 
مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت که به تشخیص 
ایــن وزارتخانــه، منجر بــه اختــال در روند تولیــد گردد، 
تولیــد کننــدگان خــودرو یــا موتورســیکلت می توانند با 
پرداخــت یــک و نیــم درصــد )1.5درصــد( قیمــت آن به 
صندوق حمایت از تحقیقات و توســعه صنایع پیشرفته 
وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت مجــوز شــماره گذاری 
دریافت نمایند. منابع حاصل پس از گردش خزانه داری 
کل کشــور بصــورت صد در صــد )100درصــد( تخصیص 
یافتــه، صرف پرداخت یارانه ســود و تســهیات بانکی به 
متقاضیــان اســقاط خودرو یا موتور ســیکلت فرســوده 
) بــا اولویــت موتــور ســیکلت و حمــل و نقــل عمومی ( 
خواهد شد. مسئولیت اسقاط خودرو در کشور با وزارت 
صنعت، معدن و تجارت اســت. وزارت صنعت، معدن و 
تجارت می تواند زمان اعتبار برای گواهی اسقاط تعیین 

نماید.
3 متــن زیــر بــه عنــوان تبصــره )3( به مــاده )10( 
قانــون الحاق شــد: تبصــره 3 الــف راننــدگان دارای 
کارت هوشــمند خــود مالک و شــرکت های حمل و نقل 
خودمالــک )شــرکت حمل و نقــل عمومی( صرفــا برای 
یک بار و یک دســتگاه برای مدت ده ســال می توانند در 
صورت عدم وجودگواهی اســقاط به انــدازه کافی، پنج 
درصــد )5 درصــد( ارزش گمرکــی خودروهــای وارداتــی 
مذکــور را بــه صنــدوق حمایــت از تحقیقــات و توســعه 
صنایــع پیشــرفته وزارت صنعت، معــدن و تجارت جهت 
دریافــت مجوز شــماره گــذاری پرداخــت نماینــد. منابع 
حاصلــه صرف مفاد تبصره 2 ماده 10 این قانون خواهد 

شد.
ب  در اجــرای بنــد )ث( مــاده )30(قانــون احــکام 
 /11 دائمــی برنامه هــای توســعه کشــور مصــوب 30/ 
1395 کامیــون هــا، کامیونت هــا و کشــنده های تریلر تا 
تاریــخ 01/ 08/ 1401 وارد شــده دارای قبــض انبــار، بــر 

اساس مفاد جزء )الف( این بند ترخیص می شوند.
پ خودروهای وارداتی موضوع قرارداد های شرکت 
بهینــه ســازی مصــرف ســوخت دارای مصــوب شــورای 
اقتصــاد مــورخ 25/ 12/ 1393از شــمول ایــن تبصــره 

مستثنی هستند.
4  متــن زیــر بــه عنــوان تبصــره )4( بــه مــاده )10( 
قانون الحاق شــد: تبصره 4 شماره گذاری خودروهای 
ســواری بــا ســهم داخلــی ســازی کمتــر از چهــل درصــد 
قطعــات )40درصد(، مشــروط بــه ارائه گواهی اســقاط 
برابر با پنجاه درصد )50درصد( تعداد تعیین شده برای 
خودروهــای وارداتــی مشــابه اســت. این بند مشــمول 

موضوع بند )2( ماده واحده این قانون نمی شود.
5 متن زیر به عنوان تبصره )5( به ماده )10( قانون 
الحاق شد: تبصره 5حداقل بیست درصد)20درصد( از 
خودروهــای عرضه شــده در قرعه کشــی، بــه دارندگان 
خودروهــای فرســوده ) هرکــدام بــرای یک دســتگاه، در 
صــورت وجــود ( اختصاص می یابد، مشــروط بــه اینکه 
در هنــگام تحویل خودرو جدید، خریدار گواهی اســقاط 

خودرو فرسوده خود را تحویل دهد.
6 متن زیر به عنوان تبصره )6( به ماده )10( قانون 
الحــاق شــد: تبصــره 6وزارت نفــت بــا همــکاری وزارت 
صنعــت معــدن و تجارت مکلــف اســت از مبلغ مصوب 
شــورای اقتصاد از محل ساز و کار ماده )12( قانون رفع 
موانــع تولیــد و رقابت پذیــر و ارتقــای نظام مالی کشــور 
مصوب 1/ 2/ 1394 و منابع بانکی تعیین شــده توسط 
شــورای پــول و اعتبــار برای هر ســال تســهیات الزم به 
منظور جایگزینی موتورســیکلت و خودروهای فرسوده 
با اولویــت خودروی های حمل و نقــل عمومی پرداخت 

نماید.

ایران و جهان

مجلس

و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
در  گفت:  جمهور  رئیس  جهان: 
میلیون   6 از  بیش  جدید  دوره 
بیمه  رایگان  صورت  به  نفر 
دنبال  به  ما  و  شدند  سالمت 
به  خدمات  این  که  هستیم  آن 
که  کند  پیدا  افزایش  ای  گونه 
نداشته  دیگری  دغدغه  بیماری  بجز  بیماران 

باشند.
در  رئیســی  ابراهیــم  ســید  حجت االســام 
مراســم بزرگداشت مقام پرســتار که همزمان با 
میــاد باســعادت حضــرت زینب کبــری )س( در 
ســالن اجاس ســران برگزار شــد، طی سخنانی 
بــا گرامیداشــت روز پرســتار و تجلیــل از خدمات 
آنهــا، اظهار داشــت: صبر و بردبــاری یکی از رموز 
انســان هاســت و پیشــوایان دینــی  موفقیــت 
و زنــان و مــردان تأثیرگــذار در تاریــخ از صبــر و 

بردباری ویژه ای برخوردار بودند.
وی با بیان اینکه علم به تنهایی کافی نیســت 
و در کنار آن ظرفیت نیز الزم اســت، تصریح کرد: 
بهتریــن  می فرماینــد  )ع(  علــی  امیرالمومنیــن 
قلــوب بــا ظرفیــت تریــن آنهاســت. هــم پیروزی 
موفقیــت.  عــدم  هــم  و  می خواهــد  ظرفیــت 
رســیدن به پســت و مقــام و از دســت دادن آن 
نیــز ظرفیــت الزم دارد و گرنــه آن فرد کار دســت 

خودش می دهد.
رئیــس جمهــور افــزود: آدم کــم ظرفیــت بــه 
محــض مواجهه با مشــکات عقب می کشــد و 
اعام می کند که ما اهلش نیستیم اما پرستاران 
به خوبی نشــان دادند که انسان های باظرفیتی 
هســتند و در ماجرای شــیوع کرونــا که حتی پدر 
و مــادر حاضر نبودنــد در کنار فرزند بیمارشــان 

باشــند، این پرســتاران بودند کــه روزها و ماه ها 
بــه دور از خانواده مشــغول خدمت به بیماران 

کرونایی بودند.
رئیســی تأکیــد کــرد: پرســتاران بــا تأســی از 
بانــوی عالم حضرت زینب کبــری )س( از ظرفیت 
باالیی برخوردار هستند که بیماران و پزشکان و 
خانواده های بیمــاران می توانند به این ظرفیت 

باال اعتماد کنند.
وی با بیان اینکه فداکاری، انســانیت و توجه 
بــه دیگران چیزی نیســت که با بخشــنامه انجام 
شــود، خاطرنشــان کرد: خدمت انــواع مختلفی 
دارد. یــک نــوع خدمــت بــرای منافــع شــخصی 
تأمیــن  بــرای  غربی هــا  کــه  همانطــور  اســت. 
منافــع خودشــان در اقصی نقــاط جهان حضور 
می یافتنــد. البته در گذشــته نمی گفتند که برای 
منافــع خــود در جاهــای مختلــف حضــور پیــدا 
می کننــد اما امروز اعام می کنند که هدفشــان 

تأمین منافع خودشان است.
رئیــس جمهور نــگاه انســانی را یکــی دیگر از 
انــواع خدمت دانســت و گفت: در نگاه انســانی 
افــراد بــه دلیــل دلســوزی و از روی رأفت اســت 
که بــه دیگران خدمت می کنند امــا نگاه دیگری 
وجــود دارد کــه آن نــگاه الهــی اســت و افــراد 
خدمــت را برای رضایت خداوند انجام می دهند. 
در ایــن نــوع خدمــت رضایت خدا مدنظر اســت 
و کســی کــه به مــردم خدمت می کند بــه دنبال 

تقدیر دیگران نیست.
رئیســی نــگاه جامعــه به پرســتاران را بســیار 
ارزشــمند دانست و تصریح کرد: مردم ما دیدند 
که پرســتاران چگونه با فداکاری در شــیوع کرونا 
بــه خدمت بــه مــردم پرداختند و ایــن قدردانی 
مردم از جایگاه پرســتاران بســیار ارزشمند است 

و بایــد حفظ شــود و پرســتاران نیز بــه آن توجه 
ویژه ای داشته باشند.

وی ادامه داد: پرســتاران با از خودگذشتگی 
و  می پردازنــد  مــردم  بــه  خدمــت  ارائــه  بــه 
نمی گذارنــد مــردم دردی باالتــر از درد بیماری را 

تحمل کنند.
رئیس جمهور با اشــاره بــه برنامه های دولت 
در حوزه بهداشت و درمان گفت: در دوره جدید 
بیــش از شــش میلیــون نفر بــه صــورت رایگان 
بیمــه شــدند کــه این یــک خدمــت و کار بســیار 
ارزشــمند اســت. البته مــا به دنبال آن هســتیم 
کــه این خدمات به گونه ای افزایش پیدا کند که 
بیمــاران به جــز بیماری دغدغه دیگری نداشــته 

باشند.
وی افــزود: در دوره جدیــد بیش از 6 میلیون 
نفر به صورت رایگان بیمه ســامت شــدند و ما 
به دنبال آن هستیم که این خدمات به گونه ای 
افزایش پیدا کند که بیماران بجز بیماری دغدغه 

دیگری نداشته باشند.
رئیس جمهور گفت: بنده ســازمان پرســتاری 
را بــرای دولــت یــک نعمــت می دانــم زیــرا ایــن 
ســازمان مشکات قشر پرستاران را شناسایی و 

اعام می کند.
رئیــس جمهــور بــا اشــاره بــه مســاله تعرفه 
در  داشــت:  اظهــار  پرســتاری  خدمــات  گــذاری 
بیمارســتانی در خــرم آبــاد قــول دادم و اجــرای 
حقــوق  پرداخــت  و  پرســتاری  خدمــات  تعرفــه 
پرســتاران کــه رهبــری هم بــر آن تاکید داشــتند 

دارد دنبال می شود.
وی افزود: البته آن زمان که وعده داده شده 
در دولــت نبودم اما اگر وعده ای داده شــد باید 
بــه آن عمــل شــود. غیــر از اینکه تعرفــه گذاری 

خدمات پرســتاری با قوت ادامه داشــته باشــد، 
ایــن امر باید پایدار باشــد تــا پرســتاران بتوانند 

براساس آن برنامه ریزی کنند.
وی اجــرای تعرفه گذاری خدمات پرســتاری را 
یکی از دســتاوردهای این دولت دانســت و بیان 
کــرد: اگــر تعرفه گــذاری خدمــات پرســتاری اجرا 
نشــده بــود، مایل نبــودم در جمع شــما حاضر 
شــوم. ما معتقدیم که هر وعده ای که داده ایم 

باید به آن عمل شود.
رئیســی تصریــح کــرد: البته دولت با مســائل 
مختلفــی روبروســت و در شــرایطی هســتیم که 
با مســئله رتبه بندی معلمان و همســان سازی 
حقوق ها روبرو هستیم اما دولت با وجود همه 
کمبودهــا و بــا اعتمــاد بــه خداوند اعــام کرده 

مشــکلی در کشــور نیســت که قابل حل نباشد. 
ما چشــم به دست بیگانگان نداریم و معتقدیم 
با دست مردم و استفاده از ظرفیت های داخلی 

می توان مشکات را حل کرد.
بــا  شــاءاهلل  آن  کــرد:  تأکیــد  رئیســی 
همــکاری، همراهــی و روحیــه ای کــه مردم و 
پرســتاران مــا دارنــد بتوانیــم بیــش از پیــش 
مشــکات را حــل کنیم زیرا مســئله ســامت، 
بهداشــت، درمان و نداشــتن دغدغه درمان 
بســیار اهمیــت دارد و ما در دولــت به دنبال 
ارتقــای ســطح خدمــات در حــوزه بهداشــت 
و  کمــک  هــر  نیــز  دولــت  هســتیم.  درمــان  و 
خدمتــی کــه بتوانــد بــه پرســتاران و بخــش 

بهداشــت و درمان ارائه خواهد کرد.

6 میلیون نفر به صورت رایگان بیمه سالمت شدند

رئیسی

و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
از  نفت  وزیر  معاون  جهان: 
کارکانان  برای  ویژه  اقدامات 
صنعت نفت در دولت سیزدهم 
است  کرده  اعالم  و  داده  خبر 
150 نخبه در صنعت نفت جذب 

شدند.
وزارت نفــت همــواره یکی از پــر چالش ترین 
وزارتخانه هــا در حــوزه نیــروی انســانی در ادوار 
مختلــف بوده اســت بــه طوریکه ایــن روزها نیز 
موضوعات مختلفی در خصوص نیروی انسانی 
در وزات نفــت در رســانه های تخصصــی و غیــر 
تخصصــی مطــرح می شــود. بــه نظــور بررســی 
عملکــرد وزارت نفــت در حوزه نیروی انســانی با 
علی مددی معــاون وزیر نفت گفت و گو کردیم 
کــه در ادامــه متــن ایــن گفــت وگــو را ماحظه 

می کنید.

شده  مطرح  بارها  که  مواردی  از  یکی   
نیرو  جذب  آیا  بود  نیرو  جذب  موضوع  است 
نفت  صنعت  دانشگاه  دانش آموخته های  از 

محقق شد؟
در راستای جذب نخبگان و دانش آموختگان 
دانشــگاه صنعت نفت، معاونت منابع انســانی 
وزارت نفــت نســبت به برگــزاری فرآیند مصاحبه 
فنــی  تخصصی و روان شــناختی بــرای جذب و 
غ التحصیان  اســتخدام تعداد 1.572 نفر از فار

گروه )الف( دانشگاه صنعت نفت اقدام نمود.
بر اساس نتایج مصاحبه، نفرات پذیرفته شده 
نهایــی )تعداد 1.252 نفر( به شــرکت های اصلی 
تخصیص و پس از اجرای فرآیند مصاحبه فنی  
تخصصی جذب صنعت نفت شــده اند. متعاقبا 
نیز بر اســاس موافقت وزیر محترم نفت نسبت 
بــه معرفی 394 نفــر دیگــر از دانش آموختگان 
دانشــگاه صنعــت نفــت کــه در بانــک اطاعاتی 
اداره کل آمــوزش، برنامه ریــزی نیروی انســانی 
و تحــول اداری ثبت نــام نمــوده، جهــت انجــام 
روان شــناختی،  و  تخصصــی    فنــی  مصاحبــه 
اقــدام کــه بر اســاس نتایــج حاصلــه از 163 نفر 
حاضر تعداد 150 نفــر موفق به قبولی و تعیین 

محل خدمت گردیدند.

 موضــوع مهم دیگر موضــوع پیمانکاری 
در صنعــت نفت اســت نظــام آمــوزش نیروهای 
پیمانــکاری طرف قرارداد بــا صنعت نفت چگونه 

است؟
و  مأموریــت  راســتای  در  نفــت  صنعــت 
توجهــی  قابــل  بخــش  خــود،  محولــه  تکلیــف 
از طریــق شــرکت های  را  از فعالیت هــای خــود 
پیمانــکاری خصوصــی طــرف قــرارداد بــه انجام 
می رســاند. این دســته از شــرکت ها تابع قانون 
کار بــوده و نیروهــای آنهــا بایــد در چارچوب آن 
قانــون، آموزش هــای الزم را بــرای انجام هر چه 

بهتر وظایف کاری خود دریافت نمایند.
بــه منظــور رفــع این چالــش، نظــام آموزش 
نیروهــای پیمانکاری شــرکت های طــرف قرارداد 

بــا صنعــت نفت با رویکــرد صاحیــت حرفه ای با 
همکاری ارکان آموزشــی صنعت نفت و سازمان 
آمــوزش فنی و حرفــه ای کشــور تدوین و جهت 
اجــرا اباغ گردیده اســت. در چارچوب این نظام 
شایســتگی های مورد نیاز مشــاغل و همچنین 
آنهــا از ایــن تعــداد،  اســتانداردهای ارزشــیابی 
مربیــان و ارزیابان حرفــه ای تربیت و کارگاه های 
تخصصی جهت اجــرای دوره ها تجهیز می گردد. 
شــرکت کنندگان پس از معرفی شرکت پیمانکار 
و گذراندن دوره های آموزشــی، توســط ارزیابان 
حرفــه ای مــورد ارزیابی قــرار گرفتــه و در صورت 
موفقیت به کسب گواهینامه صاحیت حرفه ای 

نائل می آیند.

جدید  استخدامی های  نفت  صنعت   
ندارد؟

بــا توجــه بــه عــدم جــذب نیــرو طــی حــدود 
متعاقــب  و  نفــت  صنعــت  در  اخیــر  ســال   9
درخواســت های مکرر شــرکت های زیرمجموعه 
مبنی بر کمبود شــدید نیروی انســانی خصوصا 
در بخش های عملیاتی، با دســتور وزیر محترم، 
تأمین نیــروی انســانی از طریق برگــزاری آزمون 
اســتخدامی در دســتور کار معاونــت توســعه 
مدیریت و سرمایه انسانی قرار گرفت. در همین 
راســتا نیازمندی هــای اســتخدامی شــرکت های 
اصلــی در حــدود 5085 نفــر بــوده، دفترچه ها 
گردیــده  آزمــون طراحــی و مشــخص  مــواد  و 
اخــذ  جهــت  الزم  اقدامــات  همچنیــن  اســت، 
مجــوز از مبادی ذی ربط به ویژه ســازمان اداری 
بــوده  پیگیــری  حــال  در  کشــور  اســتخدامی  و 
کــه بــه محض اخــذ مجوزهــای مذکــور، آزمون 

استخدامی فوق نیز برگزار خواهد گردید.

 تعدیل مدرک تحصیلی کارکنان به کجا 
رسید؟

بــا هــدف برقــراری عدالــت و رفــع تبعیــض، 
بخش هایــی از آخریــن اباغیــه تعدیــل مــدرک 
مــورد بازنگــری قــرار گرفــت و تبصره هایــی بــه 
بخشــنامه مذکور اضافه گردید. بعد از تشــکیل 
شــورای جدید بررســی و تعیین سوابق، بیش از 

6.000 پرونده مطرح
و تعیین تکلیف گردیده است.

همچنیــن بــا توجــه تعهــدات ایجــاد شــده 
در دوره قبلــی وزارت نفــت، از طریــق برگــزاری 
آزمــون ویــژه کارکنــان قــرارداد مــدت موقــت، 
پذیرفته شــدگان آزمــون مذکور، پــس از قبولی 
در فرآینــد مصاحبــه فنــی  تخصصــی و تعیین 
ســمت ســازمانی از قــرارداد مــدت موقــت بــه 

معین تبدیل وضعیت گردیدند.

امریه  موضوع  مهم  موضوعات  از  یکی   
نخبه  امریه–  نظام  طرح  است  نفت  صنعت  در 

وظیفه اجرایی شد؟
پــس از ســال ها حــذف ســهمیه طــرح نظام 
عــادی وزارت نفــت، با پیگیری هــای متعدد، این 
روش تأمین نیروی انسانی نهایتا از تیرماه سال 

1401 مجددًا به مدت 2 سال و به تعداد ساالنه 
350 نفــر برقــرار گردیــد. در این راســتا ســامانه 
صنعــت نفت، مجددًا از اســفندماه ســال 1400 
فعالیــت خــود را از ســر گرفت و تاکنــون در پنج 
دوره )اسفند 1400 – اردیبهشت، تیرماه، آبان و 
دی ماه 1401( نسبت به جذب متقاضیان اقدام 
نمــوده کــه از میان افراد شــرکت کننــده جمعا 
در ایــن 5 دوره تعــداد 483 نفــر انتخاب شــده 
کــه جهت انجام اقدامات بعدی به شــرکت های 

زیرمجموعه صنعت نفت اختصاص یافته اند.

کجا  به  پیمانکاری  نیروهای  ساماندهی   
رسید؟

در راســتای ســاماندهی نیروهای پیمانکاری 
ضمن شناسایی و تغذیه اطاعات کلیه کارکنان 
واجد شــرایط در ســامانه ســاپنا، پروژه بازنگری 
طــرح طبقــه بندی مشــاغل پیمانــکاری صنعت 
نفــت تعریف و مــورد پیگیــری قرار گرفته اســت 
کهنتایج آن در حوزه های مختلف اعم از ماهیت 
و ارزش مشــاغل، فــوق العاده هــا و نظایــر آن 
ظرف ماه های آتی نهایی و عملیاتی خواهد شد.

سامانه ساپنا با رویکرد اســتقرار و راه اندازی 
ســامانه جامــع نیروهــای پیمانکاری بــه منظور 
راهبــری و انجــام کلیه فرآیندهــای اجرایی حوزه 
پیمانــکاری از طریــق ســامانه یکپارچــه و حذف 
ســامانه های جزیره ای مورد استفاده در سطح 
چهــار شــرکت اصلی و ســتاد وزارت نفــت، مورد 

بازطراحی قرار گرفته است.

 آیا امکان ایجاد ظرفیت سازمانی جدید 
وجود دارد؟

در یک اقدام جهادی و براساس برنامه ریزی و 
هماهنگی های انجام شده با حرفه سازماندهی 
شرکت های تابعه وزارت نفت، سازوکارهای الزم 
به منظــور ایجاد ظرفیت جدید ســازمانی جهت 
تبدیل وضعیت ایثارگران صنعت نفت مشــمول 
بنــد )د( تبصــره )20( قانون بودجه ســال 1400 
و بنــد )و( تبصره )20( قانون بودجه ســال 1401 
کل کشــور که منجر به تبدیل وضعیت ایثارگران 
معزز در اقصی نقاط کشور شده است، در کالبد 

ساختاری صنعت نفت تعبیه گردید.

در  پیمانی  نیروهای  برای  برنامه ای  چه   
نظر گرفته اید؟

در راستای ســاماندهی، نظارت و حسابرسی 
شــده  پیمان ســپاری  مســتمر  فعالیت هــای 
)غیرپــروژه ای( بــه ویــژه از نظــر نیروی انســانی 
شــاغل در شــرکت های پیمانکاری طرف قرارداد 
صنعت نفت )ارکان ثالث( و همچنین اســتفاده 
بهینه از ظرفیت نیروی انســانی مازاد پیمان های 
موجــود جهــت تأمین نیروی انســانی مــورد نیاز 
در فرآینــد ســازماندهی فعالیت هــای جدید و یا 
افزایــش یافته، نظام یکپارچه و مدونی در قالب 
"دســتورالعمل اجرایی ساماندهی قراردادهای 
مســتمر )غیرپروژه ای( " تدویــن و هم اکنون در 

مرحله بهره برداری و پیاده سازی است.

با هدف اجــرای یکپارچه و هماهنگ نظامات 
ســازماندهی و منابع انســانی و با هــدف بهینه 
سازی مسیرهای رشــد و توسعه نیروی انسانی 
"بازطراحــی نظــام گروه بنــدی مشــاغل صنعت 
نفت )خانواده های شــغلی( " در سطح مشاغل 
حرفــه ای و مدیریتی صنعت نفت از ســال 1399 
تــا کنون در دســت اقــدام اســت. این پــروژه در 
کل  اداره  محوریــت  بــا  و  تخصصــی  کارگــروه 
تشــکیات، روش ها و تعالی سازمانی در مرحله 
نهایی ســازی، جهت پیاده ســازی کامل در سطح 
صنعت نفت اســت. شــایان ذکر است این پروژه 
تأثیر بسزایی در بهبود مستمر فرآیندها، سرعت 
بخشی به بررسی و مطالعات تخصصی، کاهش 
حــوزه  دو  زیرسیســتم های  ارتقــا  و  هزینه هــا 

مذکور خواهد داشت.

چه  نفت  صنعت  در  بهره وری  مدیریت   
زمانی عملیاتی می شود؟

صنعــت نفت در پایان خردادماه ســال 1400 
در ســه بخــش اقتصــادی مشــتمل بــر: بخــش 
»نفت« شامل شــرکت های ملی نفت و پاالیش 
و پخــش فرآورده های نفتــی ایران، بخش "آب و 
برق و گاز" شــامل شرکت ملی گاز ایران و بخش 
"صنعت" شامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، 
اجــرا، پایــش نتایج، بازنگــری و تثبیــت برنامه ها 
در بخش هــای صدراالشــاره در دســتور کار قرار 
گرفتــه اســت. بدیــن ترتیــب بــا اتمــام اقدامات 
مذکــور در اســفندماه ســال 1400، وزارت نفــت 
موفق شــد برای نخستین بار نسبت به استقرار 

چرخه مدیریت بهره وری اقدام نماید.
بــا  ســیزدهم،  دولــت  اســتقرار  ابتــدای  از 
عنایــت بــه رویکــرد مقــام عالــی وزارت مبنی بر 
حضــور مدیــران ســتادی در مناطــق عملیاتــی 
و بررســی میدانی مســائل و مباحــث مطروحه 
درخصوص اجرایی نمودن این مهم، سفرهای 
مناطــق  در  مســتقر  ســازمان های  از  اســتانی 
عملیاتــی صنعــت نفــت )از قبیل ســازمان های 
عملیاتــی مســتقر در اســتان بوشــهر »منطقه 
ویژه اقتصادی انرژی پارس« و »جزیره خارگ«، 
اســتان  فــارس،  اســتان  خوزســتان،  اســتان 
خراسان رضوی، استان کرمانشاه، استان ایام 

و استان هرمزگان(
با حضور اینجانب و مشــارکت فعال، مدیران 
توســعه منابــع انســانی چهــار شــرکت اصلی و 
مدیــران کل این معاونت انجــام پذیرفت. ضمنا 
با تعیین دبیران کارگروه های هماهنگی در کلیه 
اســتان های کشور، با هدف تعامل با کلیه ارکان 
صنعت نفت در هر اســتان، نســبت بــه پایش و 
جمــع آوری چالش هــای منابــع انســانی اقــدام 

گردیده است.
با اســتناد بــه آئین نامــه نظام هــای اداری و 
اســتخدامی و در راستای تبصره )3( ماده )29( 
قانــون برنامه ششــم توســعه کشــور، موضوع 
"ساماندهی مشــاغل نیروهای قراردادی مدت 
موقت و نظام جبران خدمات مرتبط با آن "بعد 
از آســیب شناســی وضعیت موجود و با رویکرد 

رعایــت عدالــت در پرداخــت و بهبــود معیشــت 
همــکاران قرارداد مــدت موقت بررســی و طرح 
پیشنهادی در جلســه شورای اداری استخدامی 

تصویب و از تاریخ 1400/11/01 اجرایی گردید.

تسهیالت  افزایش  برای  تدابیری  چه   
رفاهی اتخاذ شده است؟

و  رســمی  کارکنــان  بهره منــدی  هــدف  بــا 
قــراردادی صنعت نفت از مبالــغ جدید با توجه 
بــه افزایش نرخ غــذا، ســرانه ورزش و کاالهای 
غ(،  اساسی )برنج، روغن، حبوبات و گوشت مر
اعمــال نرخ هــای جدیــد گــروه مــواد غذایــی و 
ورزش در مبالــغ تســهیات رفاهــی، بر اســاس 
مــاده 11 ضوابــط اجرایــی بودجــه و همزمــان 
بــا ابــاغ آن مــورد بررســی و اقدام قــرار گرفت 
و در شــهریور مــاه امســال اباغ شــده اســت. 
البتــه برای تعدیــل هزینه ها تســهیات ویژه ای 
نظیــر قبیــل پــاداش تحصیلی فرزنــدان ممتاز، 
فوق العاده کشــیک پزشــکان، دندان پزشــکان 
دســتورالعمل  و  ضوابــط  پیراپزشــکان،  و 
خدمــات حمایتــی و توانبخشــی بــه کارکنــان، 
توســعه  طــرح  در  دندانپزشــکی  خدمــات 
خدمات بهداشــتی و درمانی، ســقف تسهیات 
کارمنــدان  بازمانــدگان  بــه  کمــک  مــددکاری، 
متوفــی، جذب و نگهداشــت نیروی انســانی در 
سکوهای دریایی و… برای کارکنان صنعت نفت 

در نظر گرفته شده است.
همچنیــن طــرح پس انــداز مســکن کارکنان 
با هدف ارتقا رفاه کارکنان شــاغل و بازنشســته 
عضــو صندوق هــای بازنشســتگی، پــس انداز و 
رفاه کارکنان صنعت نفت از طریق تأمین مسکن 
اســتخدامی  و  اداری  شــورای  در  مشــمولین 
صنعت نفت مطــرح و مورد تصویب قرار گرفت. 
همچنیــن با توجه به اینکــه در مناطق عملیاتی 
واگذاری منزل سازمانی در ابتدای استخدام جز 
ضوابط بوده، لیکن به دلیل عدم ســاخت منزل 
مســکونی این مهم امکان پذیر نیست، بنابراین 
افزایش ودیعه امانی مسکن کارکنان به منظور 
مســاعدت در تأمین مسکن استیجاری کارکنان 
مشــمول و کمــک به جذب و نگهداشــت نیروی 
انســانی متخصص و مجرب به ویــژه در مناطق 
عملیاتــی مــورد بررســی قــرار گرفــت و تصویب 

گردید.
خدمــات  ارائــه  رفاهــی  اقدامــات  دیگــر  از 
ورزشــی بوده کــه براســاس مصوبات شــورای 
مرکــزی ورزش وزارت نفــت کارکنــان قــراردادی 
موقــت و خانواده هــای آنــان هماننــد کارکنان 
رســمی می تواننــد از خدمــات ارائــه شــده در 
و  مســابقات  در  و  نماینــد  اســتفاده  ورزش 
المپیادهای ورزشــی وزارت نفت شرکت نمایند. 
در همین راستا المپیادهای ورزشی وزارت نفت 
پس از شــش ســال مجددًا از ســر گرفته شــد. 
همچنیــن در کلیه شــرکت های اصلــی، فرعی و 
تابعــه بــه بازنشســتگان معــزز و خانواده های 
آنــان همانند کارکنان شــاغل خدمات ورزشــی 

ارائه گردد.

جذب 150 نخبه در وزارت نفت

یژه برای کارکنان صنعت نفت اقدامات و

وزارت نفت


