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عدالت گمشده

در روزگاری که ظالم ظلم را بیش تر می کند
و مظلوم هر روز ضعیف تر می شود ،فریاد
عدالت و حق طلبی جگر میخواهد.
باید در دل آتش بروی.
باید برای پای حق ماندن از بذل جان و مال
بگذری تا بتوانی ندای حق سر دهی.
نمی شود در ظلم ظالم شریک باشی و دل
برای مظلوم بسوزانی.
باید پیرو حق و حقیقتی باشی که از آن
توست.
باید بدانی کدام وظیفه ،مسئولیت توست.
باید هوشیار و حواس جمع باشی.
تا به راه حق طلبان ورود پیدا کنی.
این روزها زیر همین آسمان کبود هم ،عدهای
جوان مرد و اهل معرفت همچنان مرام
پهلوانی دارند و سلوک انسانی خودشان را
طی می کنند.
عده ای جان به لب می رسانند و عدهای دیگر
اکسیژن می رسانند.
عده ای راه نفس میبندند و بعضی ها جان
می بخشند!
در اوج سیاهی ها نور نمایان است.
و همین نور ،امیدی است تا دلمان را خوش
کنیم به روزهای بهتر.
به روزهای وعده داده شده.
دلگرم به خدایی باشیم که نگاهش را از ما
نمی گیرد.
دوستمان دارد و توکل به او امن ترین اتفاق
و توسل به اهل بیت (علیه السالم) مطمئن
ترین راه برای داشتن ،به دست آوردن و نگه
داشتن هر سعادت و خیری است.
ما در اوج نامالیمتیها هم به خدایی دلخوشیم

که هوای ما را داشته باشد.
ما را در آغوش بگیرد و بداند به او ایمان داریم.
در روزهایی که رعایت عدالت و مساوات نیشخند
به لب آورده ،ما به خدایی عادل و حکیم اعتقاد
داریم.
و از او مدد می گیریم تا تالش کنیم و مقاومت.
سکوت جایز نیست!
نباید به بهانه های پوچ و پوشالی از عدالت
دلسرد شویم.
ما محتاج همان عدالت گم شده ای هستیم که
اگر به سرانجام برسد هیچ غم و هیچ دردی بر
ما اثر نمی کند.
غم قلب مادر ،جوانی های به
ِ
شرمندگی پدرِ ،
گِل نشسته...
روزهای ناخوش جامعه است که ما را محتاج
عدالت علی واری کرده تا دلمان را به روزهای
تقسیم مساوی بیت المال خوش کنیم.
تاریخ تکرار می شود!
روزهای خوب تر میآیند.
کافی است روزهای انتظار را منتظر واقعی باشیم.
حرف و عمل مان یکی شود و هر آنچه توان
داریم به کار بگیریم.
تا گام به گام به سوی عدالت علوی و مهدوی
نزدیکتر شویم.
ما عدالت گم شده را احیا می کنیم.
ایمان داریم ،میدانیم که خواست الهی و توسل
به اهل بیت و تالش مستمر و مداوم ما را به
سوی عدالت رهسپار می کنند.
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بــه فرمــوده اســتاد پناهیــان :آدم شــدن مــا
ن
در تحمّــل جمــع اســت! «عَلَــى اجْتِمَــاع ٍ مِـ َ
ــوب» کــه حضــرت(ع) فرمودنــد ،یعنــی
الْقُل ُ ِ
تجمــع مــا بایــد قلبــی باشــد نــه اینکــه در
تشــکیالت ،از همدیگــر نفــرت پیــدا کنیــم!
چــرا در یــک کار جمعــی از کــوره در برویــم،
و جمــع را بههــم بزنیــم؟ چــرا تحمــل مــا در
برابــر رفیقمــان کــم اســت؟ تحملــت را بــاال
ببــر و بگــذار ایــن جمــع درســت بمانــد و تــو
در ایــن جمــع رشــد کنــی .خــدا کــه از مــا
کار نمیخواهــد؛ بلکــه میخواهــد مــا آدم
شــویم امــا بعضیهــا فــردی کار میکننــد
تــا موفــق باشــند و حاضــر نیســتند جمعــی
کار کننــد تــا آدم شــوند .در حالــی کــه آدم
شــدن مهــم اســت نــه موفقیــت و آدم شــدن ِ
تــو در تحمــل جمــع اســت .موفقیتهــای
کالن هــم در پــی رشــد آدمهــا بــه دســت
مــی آیــد .بلــه ،بــا تشــکیالت ســازی مهــدوی
و هوشــمندی در وهلــه اول بــه خودســازی
و آدم شدن!میرســیم و در همیــن
حیــن مقدمــات ظهــور حضــرت را فراهــم
میســازیم.
شایســته اســت در پایــان متذکــر شــویم
رســالت مــا در تشــکلهای مهــدوی ایــن
اســت کــه پرچــمدار انتقــال مفاهیــم و
معــارف مرتبــط بــا مهدویــت باشــیم تــا
بتوانیــم بــه مقصــود خود(کــه ظهــور منجــی
است)برســیم.

فــرض کنیــد میخواهیــد کار ســنگینی را در
مــدت زمــان کــم بــه بهتریــن نحــو بــه انجــام
رســانید ،آیــا بــا ایــن شــرایط بــه تنهایــی از
عهــده انجــام آن برمیآییــد؟
نمیدانــم پاس ـختان بــه پرســش بــاال چــه بــود
امــا حــدس میزنــم درصــد باالیــی از شــما
بــه ایــن پرســش پاســخ منفــی میدهیــد و
میگوییــد نخواهیــد توانســت بــه تنهایــی از
عهــده آن کار برآییــد امــا چطــور میتــوان بــا
ایــن شــرایط بــه بهتریــن شــکل کاری ســنگین
را جلــو بــرد؟
بلــه ،درســت حــدس زدیــد! کار گروهــی.
در ایــن مطلــب میخواهیــم چنــد کالمــی
پیرامــون تشــکیالت و مهدویــت ســخن
بگو ییــم .
راســتش ،همگــی مدعیــان صــف اولیــم و
ادعــا میکنیــم حتــی جانمــان را در راه امــام
زمانمــان فــدا میکنیــم امــا تــا بــه حــال بــرای
ایــن ادعــا قدمــی برداشــتهایم؟ اگــر قدمــی
در راه یــار برداشــتهایم کــه بایــد از خــود
ســوال کنیــم آیــا اقداماتمــان اثربخــش هــم
بــوده؟ اگــر نبــوده چــه کنیــم؟
بلــه ،کار تشــکیالتی! تقریبــا همــان چیــزی
کــه در محاوراتمــان آنرا بــه عنــوان کار
گروهــی میشناســیم امــا درســت تــر آن
اســت کــه بگوییــم کار تشــکیالتی یعنــی
ســازمان یافتــه و هماهنــگ کار کــردن،
تشــکیالتی کــه عــاوه بــر تســریع در رســیدن
بــه اهــداف تشــکیالت ،منافــع بســیاری نیــز
در زندگــی شــخصی مــا خواهــد داشــت.

الدن حاجی انوری
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تشکیالت
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رزمنده

احمــد هاشــمی ســوم اردیبهشــت مــاه ســال ۱۳۳۹
در خانــوادهای متدیــن و مذهبــی در شهرســتان
کبودراهنــگ از توابــع اســتان همــدان بــه دنیــا آمــد.
بــا شــروع جنــگ تحمیلــی و حملــه ناجوانمردانــه
رژیــم بعــث عــراق بــه مرزهــای ایــران ،داوطلبانــه
از ســوی حــوزه علمیــه قــم بــه جبهههــای جنــگ
عزیمــت کــرد و عاشــقانه در عملیاتهــای بزرگــی
چــون ثامــن االئمــه ،شکســت حصــر آبــادان ،طریــق
القــدس و رمضــان شــرکت کــرد و مناطــق عملیاتــی
مختلــف بــه جهــاد در راه خــدا پرداخــت .آنقــدر
در کســوت یــک رزمنــده شــهادت طلــب در جبهــه
مانــد تــا سـرانجام در دهــم تیــر مــاه ســال  1365در
عملیــات کربــای یــک کــه بــه منظــور آزادی شــهر
مهـران انجــام شــد ،بــر اثــر اصابــت ترکــش بــه مقــام
رفیــع شــهادت نائــل شــد.
بخشی از وصیتنامه شهید:
بــا ســام و درود بــی پایــان بــه پیشــگاه مقدس یگانه
منجــی انســان هــا ،حضــرت بقیــه هللا االعظــم
(روحــی و ارواح العالمیــن لــه الفــداء)  ...در جبهــه
هــا نیــز شــهیدان بــا قطــره قطــره ی خونشــان نــدای
« هــل مــن ناصــر ینصرنــی » و « مالکــم ال تقاتلــون
فــی ســبیل هللا » را لبیــک گفتــه و بهشــتی دیگــر
برپــا نمــوده انــد و بــر ماســت که پرچمی کــه از دوش
آن هــا مــی افتــد برداشــته و راه آن هــا را ادامــه دهیم
و پیــام آن شــهیدان عزیــز را بــه گــوش مســلمانان
جهــان رســانده و مســتضعفین را از چنــگال کفــر
و نفــاق جهانــی نجــات بخشــیده و دنیــا را از وجــود
پلیــد شــیاطین بــزرگ و عمــال دســت نشــانده ی
آن هــا پــاک نماییــم و زمینــه ســاز حکومــت جهانــی
حضــرت مهــدی (عجــل هللا تعالی فرجه الشــریف)
باشــیم...
ای رهبــر عزیــز ،ای زاده زهــرای اطهــر (ســام هللا
علیهــا)!  ...خداونــد بــه شــما تــا دولــت یــار ســامتی

و طــول عمــر بابرکــت عنایــت فرمایــد کــه همــه ی
مســتضعفین دنیــا را نیــز همچــون ملــت ایـران از ظلــم
هــا رهانیــده و بــه ســوی نــور هدایــت فرماییــد .امیدوارم
کــه آن هــا نیــز همچــون ملــت ای ـران زمیــن خداونــد را
از لــوث جنایتــکاران و کاف ـران پــاک نمــوده و بــا عطــر
دل انگیــز اســام همــه ی ایــن زمیــن را بــه پــا دارنــد کــه
شــاید بــه خواســت خداونــد ابــر غیبــت کنــار رود و آن
خورشــید عالمیــان و یگانــه محبــوب دل پــاک شــما و
منجــی محرومیــن ظهــور نماینــد و ایــن منتقــم خــون
شــهیدان مظلــوم ارض و محــل نــزول وحــی الهــی و
ســجده گاه پیــام آوران الهــی و پیروانشــان را منــور
گردانــد .ان شــاء هللا...
از خداونــد مــی خواهــم کــه بــه همس ـران شــهدا هــم
صبــر و اســتقامت عنایــت نمایــد کــه زینــب گونــه
باشــند و فرزنــدان عزیــز شــهدا را خــوب تربیــت نمایند
و ایــن بچــه هــای معصــوم شــهیدان هــرگاه پــدر را
از شــما خواســتند بگوییــد ان شــاء هللا پدرتــان مــی
آیــد[ .اگــر] ســئوال مــی کننــد پــس کــی مــی آینــد؟
بگوییــد وقتــی آقــا امــام زمــان (عجــل هللا تعالــی فرجــه
الشــریف) تشــریف آوردنــد ،پــدر شــما هــم مــی آیــد.
ایــن بچــه هــای شــهدا کــه از خــدا بخواهنــد آقــا هــم ان
شــاء هللا مــی آیــد ...
مادر جان! در شــهادت یا اســیری یا مفقوداالثر شــدن
ایــن فرزنــد کوچکــت نیــز صبــور بــاش کــه ان شــاء هللا
پیــروزی اســام بــر کفــر نزدیــک اســت و زیــارت کربــای
حســینی در پیــش و در نهایــت ظهــور حضــرت بقیــه
هللا االعظــم کــه منتقــم خــون شــهیدان اســام از صدر
تاکنــون اســت  ...آرزویــم پیــروزی اســام ،ســامتی و
طــول عمــر رهبــر عزیــز انقــاب تــا رســیدن و برپایــی
دولــت حضــرت بقیــه هللا االعظــم و شــفاعت عصــاره
ی خلقت ،معصومین (علیهم السالم) در روز قیامت
[اســت] .
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امــام زمان(عــج) گرچــه از چشــمان مــا غایــب هســتد ،امــا
حضــور دارنــد و از احــوال مــا آگاهنــد ،و هــر کســی قــادر بــه
دیــدار ایشــان نخواهــد بــود ،مگــر آنکــه رضایــت حضــرت را
جلــب نمایــد؛ در ادامــه داســتانی از دیــدار امــام زمان(عــج) بــا
مــرد مســافر را بخوانیــد.
َّ
مرحوم حجّة االســام مال اســد هللا بافقی به نقل از برادرش
مرحــوم آیــت هللا محمّــد تقــی بافقــی میگوید”:قصد داشــتم
از نجــف اشــرف پیــاده ،بــه مشــهد مقــدّس بــرای زیــارت
ـی بــن موســی الرّضــا (ع) بــروم .فصــل زمســتانی
حضــرت علـ ّ
بــود کــه حرکــت کــردم و وارد ای ـران شــدم .کوههــا و درّههــای
عظیمــی ســر راهــم بــود وبــرف هــم بســیار باریــده بود .یــک روز
نزدیــک غــروب آفتــاب کــه هــوا هــم ســرد بــود و سراســر دشــت
را بــرف پوشــانده بــود ،بــه قهــوه خانـهای رســیدم؛ کــه نزدیــک
گردنـهای بــود ،بــا خــودم گفتــم« :امشــب در میــان ایــن قهــوه
خانــه میمانــم ،صبــح بــه راه ادامــه میدهــم” .پــس وارد قهــوه
خانــه شــدم ،دیــدم جمعــی از کردهــای ایــزدی در میــان قهــوه
خانــه نشســته ومشــغول لهــو ولعــب و قمــار هســتند ،بــا
خــودم گفتــم« :خدایــا چــه بکنــم؟! اینهــا را کــه نمیشــود
نهــی از منکــر کــرد ،مــن هــم کــه نمیتوانــم بــا آنها مجالســت
نمایــم ،هــوای بیــرون هــم کــه فــوق العــاده ســرد اســت».
همینطــور کــه بیــرون قهــوه خانــه ایســتاده بــودم و فکــر
میکــردم و کــم کــم هــوا تاریــک میشــد ،صدائــی شــنیدم
کــه میگفــت« :محمّــد تقــی! بیــا اینجــا» .بــه طــرف آن صــدا
رفتــم ،دیــدم شــخصی باعظمــت زیــر درخــت ســبز وخرّمــی
نشســته و مـرا بــه طــرف خــود میطلبــد .نزدیــک او رفتــم و او
ســام کــرد و فرمــود« :محمّــد تقــی آنجــا جــای تــو نیســت».
مــن زیــر آن درخــت رفتــم ،دیــدم ،در حریــم ایــن درخــت ،هــوا
مالیــم اســت وکامــا ً میتــوان بــا اســتراحت در آنجــا مانــد و
حتـّـی زمیــن زیــر درخــت ،خشــک وبــدون رطوبــت اســت ولــی
بقیّــه صحــرا پُــر از بــرف اســت و ســرمای کُشــندهای دارد.
ولــی عصــر (علیــه
بــه هــر حــال شــب را خدمــت حضــرت ّ
الســام) کــه بــا قرائنــی متوجّــه شــدم او حضــرت بقیّــة هللا
(ع) اســت بیتوته کردم و آنچه لیاقت داشــتم اســتفاده کنم
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از آن وجــود مقـدّس اســتفاده کــردم .صبــح کــه طالــع شــد
و نمــاز صبــح را بــا آن حضــرت خوانــدم ،آقــا فرمودنــد« :هــوا
روشــن شــد ،برویــم» .مــن گفتــم« :اجــازه بفرمائیــد مــن در
خدمتتــان همیشــه باشــم و بــا شــما بیایــم» .حضــرت
فرمــود« :تــو نمیتوانــی بــا مــن بیائــی».
گفتم«:پــس بعــد از ایــن کجــا خدمتتــان برســم؟»حضرت
فرمــود«:در ایــن ســفر دوبــار تــو را خواهــم دیــد و مــن نــزد
تــو میآیــم .بــار اوّل قــم خواهــد بــود و مرتبــه دوّم نزدیــک
ســبزوار تــو را مالقــات میکنــم» .ناگهــان آن حضــرت از
نظــرم غائــب شــد .مــن بــه شــوق دیــدار آن حضــرت ،تــا قــم
ســر از پــا نشــناختم و بــه راه ادامــه دادم تــا آنکــه پــس از
چنــد روز وارد قــم شــدم و ســه روز بــرای زیــارت حضــرت
معصومــه(س) و وعــده تش ـرّف بــه محضــر آن حضــرت در
قــم مانــدم ولــی خدمــت آن حضــرت نرســیدم .از قم حرکت
کــردم و فــوق العــاده از ایــن بــی توفیقــی و کم ســعادتی متأثّر
بــودم ،تــا آنکــه پــس از یــک مــاه بــه نزدیــک شــهر ســبزوار
رســیدم .همیــن کــه شــهر ســبزوار از دور معلــوم شــد بــا
خــودم گفتم«:چ ـرا خُلــف وعــده شــد؟! مــن کــه در قــم آن
حضــرت را ندیــدم ،ایــن هــم شــهر ســبزوار بــاز هم خدمتش
نرســیدم» .در همیــن فکرهــا بــودم ،کــه صــدای پــای اســبی
ـی عصــر (ارواحنــا فداه)
شــنیدم ،برگشــتم دیــدم حضــرت ولـ ّ
ســوار بــر اســبی هســتند وبطــرف مــن تشــریف میآورنــد و
بــه مج ـرّد آنکــه بــه ایشــان چشــمم افتــاد ایســتادند و بــه
مــن ســام کردنــد و مــن بــه ایشــان عــرض ارادت و ادب
نمــودم .گفتــم« :آقــا جــان! وعــده فرمــوده بودیــد کــه در
قــم هــم خدمتتــان برســم ولــی موفـّـق نشــدم؟!» حضــرت
فرمــود« :محمّــد تقــی! مــا در فــان ســاعت و فــان شــب
نــزد تــو آمدیــم ،تــو از حــرم عمّــه ام حضــرت معصومــه (س)
بیــرون آمــده بــودی ،زنــی از اهــل تهــران از تــو مســألهای
میپرســید ،تــو ســرت را پائیــن انداختــه بــودی و جــواب او را
مـیدادی ،مــن در کنــارت ایســتاده بــودم و تــو بــه مــن توجّــه
نکــردی ،مــن رفتــم» .

نفیسه مرادی
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کتاب باز
معرفی کتاب نکته ها از گفته ها
سخنرانی مرحوم استاد سید عبدهللا فاطمی نیا
جمع آوری کننده  :حبیب کاظمی
انتشارات:مسجد وحسینیه الزهرا(س)
درباره مولف؛
آیــت هللا ســید عبــدهللا فاطمینیــا (متولــد ۱۳۲۵
در تبریــز) روحانــی مجتهــد ،خطیــب ،اســتاد اخــاق،
مــورخ اســامی و کتابشــناس اســت .وی در زمینــه
اخــاق و عرفــان ،حدیــث و شــعر عربــی تحقیــق
دارد .فرزنــد او ســید حســن فاطمینیــا دامــاد محمــد
بهشــتی اســت.
وی از کودکــی تحــت تربیــت دینــی و علمــی پــدر خــود
(ســید اســماعیل اصفیایی شــند آبادی) ،که از جمله
علمــای اهــل عرفــان بــود ،قـرار گرفــت .ســپس نزدیــک
به  ۳۰ســال نزد حســن مصطفوی (از شــاگردان ســید
علــی قاضــی) تحصیــل کــرد و تحــت تعلیــم و تربیــت
وی قرار داشت و همزمان تحصیالت حوزوی خویش
را هــم دنبــال مینمــود .پــس از مصطفــوی ،او از
علمایــی چــون عالمــه طباطبایــی ،ســید محمدحســن
الهــی طباطبایــی (ب ـرادر کوچکتــر عالمــه طباطبایــی)،
محمدتقــی آملــی ،بهاءالدینــی ،محمــد تقــی بهجــت
و… کــه بیشترشــان شــاگردان قاضــی بــزرگ بودنــد در
علــوم اســامی و عرفــان اســتفاده نمــود .از ایــن رو ،وی
با یک واســطه ،از شــاگردان آیتهللا قاضیمیباشــد.
ایشــان از کارشناســان علوم اســامی میباشــند که به
تحقیــق و پژوهــش در ایــن زمینــه نیــز اشــتغال دارنــد
از دیگــر فعالیتهــای ایشــان میتــوان بــه تدریــس
در حوزههــای علمیــه ،حضــور در برنامههــای مذهبــی
صــدا و ســیما بــه عنــوان کارشــناس و ســخنرانی در
مراکــز حــوزوی و دانشــگاهی اشــاره نمــود.
معرفی کتاب :
نکتــه هــا از گفتــه هــا گزیــده هــائ اســت از ســخنرانی
هــای ســخنور شــهیر و دانشــمند فرزانــه حضــرت
حجــه االســام و المســلمین حــاج ســید عبــدهللا
فاطمــی نیا،کــه در حســینیه الزهراء(ســام هللا علیهــا)
ای ـراد گردیــده اســت.
مســجد و حســینه الزهـرا (ســامالله علیهــا) از مراکــز

تبلیغی_فرهنگــی شــهر مقــدس مشــهد اســت کــه در
ایــام حضــور مرجــع عالیقــدر حضــرت آیــت هللا العظمــی
بهجــت مدظلــه العالب،میزبــان جلســات ایشــان مــی
باشــد و لذا اغلب ســخنرانی های ایراد شــده ی اســتاد،در
محضــر ایشــان بــوده اســت.
نکتــه هــا از گفتــه هــا مطالبــی اســت کاربــردی در زمینــه
هــای گوناگــون بویــژه اخــاق و عرفــان،و باید به این مطالب
بــا همیــن دیــد نگریست.شــما در ایــن نکتــه ها،برنامــه
هــای صحیــح درســت زیســتن را مــی آموزیــد و چــه کاری
مهــم تــر بـرای آدمــی از اینکــه بدانــد چگونــه بایــد زندگــی
کنــد!
در بخشی از جلد سوم این کتاب می خوانیم:
تجســس هــم بــی ارتبــاط بــا ســوء ظــن نیســت؛و چــه بســا
گاهــی ســوء ظــن موجــب تجســس مــی شود.بســیاری
از ســواالت از اف ـراد بــی مــورد مــی باشد.تجســس و پــی
جویــی در اعــراض و احــوال مــردم صحیــح نیســت.در
بســیاری مــوارد باعــث شــرمندگی و خجالــت مومنــی مــی
شــود؛و ایــن بســیار زشــت اســت!
تجســس در احــکام شــرعیه نیــز صحیــح نیســت.مثالدر
اســام،بازار مســلمانان و اشــیاء آنهــا محکــوم بــه طهــارت
مــی باشــد و انســان حــق نــدارد در ایــن مــوارد تیــز بینــی
نماید.امــام صادق(علیــه الســام)فرمودند:من مــی دانــم
کــه بســیاری از ایــن قصابهــا بســم هللا نمــی گویند؛ولــی
مــن از آنهــا گوشــت مــی خــرم و مــی خــورم.
در مــورد ســوء ظــن و تجســس،یک تبصــره وجــود دارد
و آن اینســت که:گاهــی ممکــن اســت تجســس و ســوء
ظــن،الزم و واجــب باشــد؛و آن در مــوردی اســت کــه
احتمــال خطــر بــرای جمعــی از مومنــان و یــا مملکــت
اســام وجــود داشــته باشــد.در ایــن موارد،خصوصــا بــا
وجــود دشــمنان فــراوان مســلمین و حکومــت اســام و
نقشــه هــای منافقــان و کفار،تجســس در مــواردی الزم و
واجــب اســت!اینها جــزو مســتثنیات اســت (.کتــاب نکته
هــا از گفتــه ها/جلــد ســوم ســوم/صفحه )۶۰

فاطمه زهرا ابراهیمی
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تعریف کلی رسانه این است“ :هر نوع وسیلهای
که میتوان از طریق آن اطالعاتی کسب کرد”
اما ربط آن به موضوع مهدویت چیست؟ ما در
این موضوع با چندین سوال مواجه میشویم.
اولین سوال این است که همین رسانهها
اعم از تلویزیون ،فضای مجازی ،مجالت و
غیره و نظیر آنها میتوانند مهدویت را برای
ما تشریح کنند و به تصویر بکشند؟ یا این
رسانههای موجود تا کنون در فضای مهدویت
کار کردهاند؟ یا اینکه چطور از طریق رسانه
میتوان در این زمینه کار کرد؟
به لطف رسانههای متفاوت و بعضا ً مقابله با
اسالم به خصوص مذهب تشیع هجمههای
فراوانی از طریق همین رسانهها مهدویت
را نشانه گرفتهاند اما در مقابل با اینکه
مهدویت و زمینه سازی برای تثبیت شدن آن
را مورد هدف قرار دادند و مورد هجمه قرار
گرفته است این قضیه برای عامالن اینکار در
اسالم برعکس است و نتیجهی آن چیزیست
که میبینیم.
در این راستا کار آنچنان که باید نشده و این
نقطه ضعف این معرفی است .
دشمن از اینکه تفکر مهدویت ،که روح اسالم
را تقویت میکند به جوانان روحیه و انگیزه و
شجاعت میدهد رواج پیدا کند میترسد و
سرمایههای عظیمی را در این راه گذاشتهاند
که حتی ما یک درصد از این سرمایهها
را برای کار در این حوزه نگذاشتهایم باید
اهمیت مهدویت و آموزههایش در بطن روح و
پذیرندگی قرار داده شود.
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مدعیان بسیاری در این راستا وجود دارند
اما تا نتیجه حاصل نشود عمال کار صورت
نگرفته است و از طرف مقابل مدعیان دروغین
مهدویت هم با تالش های شبانه روزیشان
شبهه افکنی میکنند و اذهان را منحرفتر از
پیش میسازند .
پس تاثیر رسانه اگر آموزهها با مفاهیم جدیدی
در اختیار مخاطب قرار بگیرد موجب عمیق
شدن مفهوم در درون روح حقیقت پذیر
جمعی است و البته نباید ناامید بود چون
درخشش کار در این زمینه در حال حاضر
در بعضی رسانهها مثل تلويزيون و فضای
مجازی به چشم میخورد.

زهرا کارچانی
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آیا رسانه ما را به تو میرساند؟!
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حیات منتظر

معموال ً همه ما به دنبال حیاتی جاودانه و رستگاری
هستیم که برای تحقق این هدف باید به سراغ
چشمههای حیات و الگوهای برتر عالم برویم.
معصومین (علیهم السالم) برترین مخلوقات خداوند،
سرچشمههای حیاتی هستند که با الهام گرفتن و
تبعیت از آنان میتوانیم به رستگاری و خوشبختی
برسیم؛ از همین رو امام زمان (عجل هللا تعالی فرجه
الشریف) را چشمه حیات دانسته و خطاب به ایشان
میگوئیمَّ «:
السالمُ عَلَی ْ َ
ن الْحَیَاةِ» یعنی:
ک یَا عَی ْ َ
سالم بر تو ای چشمه حیات .به حدی شناخت و
وجود امام در زندگی ما اهمیت دارد که اگر آنان را
نشناسیم به مرگ جاهلیت مردهایم همانگونه که
امام حسن عسکری (علیه السالم) میفرماید :هرکس
بمیرد و امام زمانش را نشناسد به مرگ جاهلی مرده
است.
از آنجا که سبک زندگی ،شامل همه ابعاد زندگی
فردی و اجتماعی میشود از این رو ،اگر سبک زندگی
به روش معصومین (علیهم السالم) را انتخاب کنیم
باید از آن سبک و روش زیستن در تمامی ابعاد
زندگیمان بهره ببریم .سبک زندگی که مورد تأیید و
رضایت امام زمان (عجل هللا تعالی فرجه الشریف)
باشد مورد رضایت خداوند متعال هم خواهد بود و
ما را به رستگاری و سعادت خواهد رساند.
سبک زندگی منتظرانه ،زمانی ضامن سعادت ما
خواهد بود که مورد تأیید و رضایت امام عصر (عجل
هللا تعالی فرجه الشریف) باشد؛ یعنی در ابعاد
مختلف روابط و اعمال فردی و اجتماعی ،سیاسی،
عبادی و اقتصادی خود را پیرو امام دانسته و شیوهای
را برگزینیم که مورد رضایت امام خویش باشد .دو
مؤلفه اصلی سبک زندگی منتظرانه ،بصیرت و
مهدی باوری در تمام ابعاد زندگی است.

بصیرت

بسیاری از مشکالتی که برای جوامع به وجود آمده
و یا در آینده رخ خواهد داد از عدم بصیرت و آگاهی

نشأت میگیرد .کسی که واقعا ً منتظر امام خویش
است باید زیرک و با بصیرت باشد تا در بزنگاهها و
لغزشگاههای زندگی فریب نخورد .بصیر کسی است
که از هر چیزی عبرت بگیرد تا خود را از خطرات پیش رو
نجات دهد چنانکه امام علی (علیه السالم) میفرماید:
بینا کسی است که از پی شنیدن بیندیشد و با هر نگاه،
بینش نو یابد و از عبرتها همواره سود برد ،و سپس در
راهی روشن و هموار به پیش رود و خویشتن خویش را
از سقوط در پرتگاهها و گمراهی در کژ راههها و بیغولهها
نگاه دارد.
با نگاهی در طول تاریخ متوجه خواهیم شد در صورتی
که بصیر نباشیم چقدر راحت دین و ایمان انسان از
بین میرود؛ بعنوان نمونه میتوان به جریان طلحه و
زبیر اشاره کرد .آنها از یاران پیامبر اکرم (ص) و حضرت
علی (ع) بودند اما چون در زمان امتحان و آزمایش،
بصیرتشان از بین رفت ،راه حق را گم کرده و به مبارزه
با امام و حجت خداوند برخاستند و چه بسیار افرادی
که در اوایل انقالب از افراد اصلی و طالیه دار این مرز
و بوم بودند اما در موقعی که باید بصیرتشان را نشان
میدادند با سادگی در زمین دشمن بازی کردند و مقابل
خون شهدا و امام و والیت ایستادند که این خود لزوم
بصیرت را میفهماند.
مهدی باوری در تمام ابعاد زندگی
زندگی ما زمانی رنگ و بوی امام زمانی دارد که در تمامی
ابعاد فردی و اجتماعی رفتارها و اعمالمان بر اساس
رضایت ایشان باشد؛ یعنی با دل شکستن ،بیاحترامی،
و گناه دل اماممان را نرنجانیم و همواره با انجام عبادات،
خدمت به خلق خدا ،مهربانی ،انفاق و زمینه ساز ظهور
حضرت باشیم و کاری کنیم که زینت و سرباز خوبی
برای امام خود باشیم چنانکه امام صادق (علیه السالم)
فرمودند «:زینت ما باشید نه باعث مالمت و سرزنش
ما».

میناصالحینژادیان
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قالیچه خیال
چشــم بســته بــه تصویــر و بــه تخیــل
میکشــم آمــدن و ظهــورت را
و قلــم شــروع بــه قــدم زدن روی کاغــذ
میکنــد و مینویســد:
موالیــم حــاال کــه آمــدهای میگویــم از
ســکوت زمینیــان در زمــان غیبــت
از قاصدکهایــی کــه بــا آمدنــت ســر
بــاز کردهانــد و قیــام کردهانــد بــه احتــرام
موال یشــان
و از اش ـکهایم میگویــم کــه میزبانــی
خوشــحالیام را بــه دوش گرفتهانــد
حــاال کــه آمــدهای پنجــره از روی شــادی بــه
آغــوش میکشــد هــوا را
و گلهــای قالــی بــا ظهــورت رنگــی از
شــادی گرفتهانــد و بــه افتخــار ایــن ظهــور
بــه آغــوش می.کشــند یکدیگــر را!!...
چشــم بــاز میکنــم و بــه امیــد تحقــق ایــن
نوشــتهها تبســمی بــه لــب م ـیآورم و ز یــر
لــب میگویــم «اللّهــم عجــل لولیــک فــرج»

حدیثه اسمعیلی
حدیثه محبی
نگین ایرانی
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زین کوتهی عمر و زیـن غیبت طوالنی
عمـری بـه تمنـایت بـا یـاد قـدمهایت
از پـارۀ دل کـردم پیـوسته گـل افشانی
گردیـده سیـه روزم میسازم و میسوزم
دارم بـه جگـر پنهـان صـد شعلۀ پنهانی
با روی تو در پاییز گیتیست چو فروردین
بیتـو همـه جا زنـدان مردم همه زندانی
یا آن که نهان استی خورشید جهان استی
دل میبــری از عالـم بــا چهـرۀ نورانی
بـا چشـم خیـال خـود تا یاد رخت کردم
عالم همه جا شد روز حتـی شب ظلمانی
تنها نه همین بلبل در وصف تو میخواند
گلها همـه گردیدند مشغول غزلخوانی
ای جان ِ جهانپرور ای عبد خدا منظـر
بازآی و خدایی کن در کسوت انسـانی
بازآ و مــداوا کــن پیشانــی جدت را
خون پاک کن ای موال زآن صورت و پیشانی
«میثــم!» همــه شــب بایــد کوشــی بــه دعــا،
شــاید
گیــرد بــه دعـا پایــان ایـام پریشانی

غالمرضا سازگار
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کوتهی عمر
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بیا مهدی فاطمه
نزدیک ظهر بود ،صدایی که از تلویزیون پخش
میشد به نظرم دلنشین آمد ،توجه کردم،
میگفت ...«:یدونه نامه خوشخط بنویسه واسه
آقاش ،کاغذ نامه رو بعدش توی رودخونه بریزه،
بنویسه واسه موالش خاطرت ،خیلی عزیز »...دلم
برای تکتک جمالتی که شنیدم رفت! کاش زودتر
متوجه این صداشده بودم ،نگاهم به تلویزیون
ماند ،به فکر فرو رفتم ای مهدی فاطمه امروز
هم که جمعه است ،نزدیک ظهر هم هست،
متعلق به ظهور شما! پس کی این گرد و غبار
هجران از پنجرهی فرج زدوده خواهدشد؟ پس
کی ماه از پشت ابر بیرون میآید؟ حیف نیست
ماه شب چهارده پشت ابرهای تیرهی فراق پنهان
بماند؟ کی میآیی ای یوسف فاطمه! دیدههای
منتظرانت خونفشان توست .ای گل نرگس ،بیا
و قرار دلهای بیقرار شو ،بیا و تاب بیتابیهای
کسانی شو که شوق حتی یکلحظه دیدن تو ،آنها
را مست می وصال میکند.بیا که جانها منتظر
شنیدن ندای انا بقیههللا تو از کعبه مقصود
است .بیا و صداقت آینه را با زالل نگاهت گره
بزن ،کی میشود که کعبه به خود ببالد و زمین
بر قامت سرو گونه تو طواف عشق گذارد و شوق
و شعف آمدنت تا کنگره عرش را به وجد آورد...
کی میشود که دخیل نگاههای منتظر به ضریح
چشمان عباس گونهات بسته شود و سپیدی از
پس شب سیه سر بزند؟ آقا جان ،کی میشود
که با ذوالفقار حیدر بیایی و خواب غفلت ازسرها
بزدایی و با پرچم یالثارات الحسین ،هوای اسالم
براندازی دشمن را بیهوا کنی...
مهدی زهرا ،دلهامان سخت برای دیدن لحظه
آمدنت میتپد ،یعنی میشود توفیق نصیب شود
که باشیم و ببینیم؟ ببینیم عزیز دل عسگری را؟

بشنویم صوت مسیحاییات را؟
آقای ما ،میشود که ما حقیران را لحظهای ،سعادت
لمس وجودت باجانمان حاصل شود؟ ای موالی ما،
ما از سه خط شاید نیمخط زندگی را به یاد تو باشیم
و به یادت مخلصانه زندگی کنیم ،اما ما بیپناهان را
به دل آرزویی برای دیدارت هست که امیدواریم در
لحظه ظهورت همچنان باقی و بی تزلزل باشد،
البته اگر سعادت داشته باشیم! ایکاش میدانستم
در دعا برای ظهورت چه اسرار و برکاتی نهفته است
ولی حتم دارم که تو هم برایمان دعا میکنی که اگر
دعایتان نبود ،دیگر مایی وجود نداشت ...
کاش میدانستم بر سر کدام چاه غربت از بیوفایی و
غفلت ما شکایت میکنی کاش میدانستم چه شکوه
و عظمتی در ظهورت نهفته است که امیرمؤمنان ،آن
عدل مجسم ،آرزوی برپایی دولت تو و شوق دیدن
حکومت تو را در دل دارد؟
ایکاش(هل من معین) تو را میشنیدیم و تو را لبیک
میگفتیم ،تازه در این میدان خبری از نیزه و خنجر
نیست ،فقط فرمودهاید که برای ظهورم دعاکنید و ای
بدا به حال ما که از این وظیفه ساده هم طفره رفتیم.
ای پدر مهربان ما ،بیا و با طنین دلنواز آمدنت ،جهان
را از مهر و رأفت آکنده کن و با همان شمشیر قهر
مهدوی که تجلی قهر الهی است موانع عدلگستری
را از میان بردار.
بیا که مشتاق دیدارت هستیم ...
بیا ،بیا ،بیا که خاطرت خیلی عزیز است ،برای ما...

کتاب دلنوشتههای مهدوی
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ای امام زمان!
برای ٓما خیلی سخت است که در این
جهان ،اثار وجود دشمنان خدا را لمس
بکنیم ،اما تو را نبينيم و فيض حضور
تو را درک نکنیم...
+حضرت آقا فرمودن!

