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توضیحاتی در باب 

سندهای تألیفی مدرسه قرآن 

برنامه های مدرسه قرآن در ترم جدید 

بناست با شیب خاصی در دانشگاه ها 

برنامه هایی که قصد شده در  از  یکی  اجرا شوند. 

دانشگاه تهران اجرایی شود، رومنایی از سندهاست. 

دو نیم سال بعدی دانشگاهی، برای این موضوع قرار 

داده شده است تا مباحث مربوط به سندها را به 

صورت تفصیلی مطرح کنیم و دلیل آن، رضورتی است 

که رهربی در مورد سندها مطرح کرده اند. سندهایی 

در مورد رسانه، خانواده، تعلیم و تزکیه و... توسط تیم 

پژوهشی مدرسه قرآن تاکنون تألیف و چاپ شده اند. 

بعد از اینکه این سندها ثبت شوند، طبیعتا تبدیل به 

یک سند اصلی می شوند و این هامن است که رهربی 

خواسته اند. تا این سندهای جزئی استخراج نشوند، 

سند کلی استخراج منی شود. تقریبا تا االن حدود 20 

موضوع سند را استقراء کرده ایم که شش-هفت تا از 

آنها نوشته شده اند و ان شاءالله خداوند توفیق برای 

نوشنت بقیه سندها دهد. در مورد سندها چند نکته 

الزم است بیان شود: 

اوال: نوعا مطالعات سندی در کشور نادر است. سندها 

قبال جزء کتاب ها نبوده اند و فقط برای افراد خاص 

آموزش  بنیادین  تحول  سند  مثال  می شدند.  نوشته 

نوعا  و سند  است  بوده  افراد خاصی  برای  پرورش 

در اختیار نوع مردم قرار منی گرفته است. با چاپ 

یک  به  تبدیل  آنها  قرآن،  مدرسه  تألیفی  سندهای 

رزق عمومی کردیم. این سندها وقتی تبدیل به رزق 

عمومی می شوند، افراد می خواهند آن را شبیه بقیه 

کتاب ها مطالعه کنند که طبیعتا به اشکال می خورند 

و از ادبیات، جمله بندی ها، عدم استناد موضوعات و... 

ایراد می گیرند. سند یک منت گزاره ای نسبتا یکنواخت 

و بدون جذابیت است و به درد کسانی می خورد که 

آنهاست.   به عهده  سیاست گذاری های مجموعه ها 

البته ما با آن معامله کتابهای عمومی می کنیم که 

اشکالی هم ندارد چون نه ما سندنویس هستیم و 

نه جایگاه سندنویسی داریم و نه مردم سندخوان 

هستند.

انجام  را  کار  این  چرا  پس  بپرسند  است  ممکن 

می دهید؟ جواب اینکه در واقع با این کار به یک نیاز 

جامعه اشاره می کنیم که بایستی علامء و نهادهای 

مسئول رسیعا وارد آن شوند و نباید دچار تاخیر باشند. 

سند تعلیم و تزکیه، رسانه و... برای نهادهای جامعه 

نیاز است و علامی حوزه با مشورت متخصصان باید 

این سندها را تهیه کنند. 

سند رسانه باید توسط حوزه و در تعامل با متخصصان 

رسانه نوشته شود و ما در مدرسه قرآن یک تنه در 

حال نوشنت همه اینها هستیم و بعد هم نه حوزوی و 

نه دانشگاهی ایم، یعنی تخصص دانشگاهی مان الزاما 

مرتبط نیست. رصف نظر از ایرادهای تکنیکی که 

ممکن است در سندها وجود داشته باشد اما قصد این 

حرکت، ایجاد خیزشی است که بایستی توسط علامء 

اتفاق بیافتد که ان شاءالله باعث تحریک این جریان 

شود. 

سند هرن، خانواده، مسجد، عفاف و لباس به تازگی 

آماده شده اند. سند لباس، ِعدل و مکمل سند عفاف 

-بیان بایسته های مسائل جنسی بر اساس احکام الهی- 

است. سه سند هم از قبل چاپ شده بودند که عبارتند 

از »سند احیای شهرها؛ نظام سازی توحیدی در شهر و 

جامعه«، »سند تعلیم و تزکیه« و »سند تولید محتوا 

برای رسانه«. مجموعا شش سند تاکنون تهیه شده اند، 

چون دو سند عفاف و لباس مستقل نیستند و زیر 

مجموعه سند تعلیم و تزکیه قرار می گیرند.

سعی داشته ایم که قبل از انتشار سندها، آنها را در 

فضاهای تخصصی قرار دهیم و بازخورد گرفته و اصالح 

کنیم. سند عفاف در گروه حلقه روانشناسان اسالمی 

به اشرتاک گذاشته شد و برخی از اساتید نقدهایی 

مطرح کردند و سند هرن نیز را در گروه سوره مهر 

مطرح شد و مورد بازنگری قرار گرفت. برای دوستان 

فعال در مدرسه قرآن سندها در گروه ها قرار میگیرد 

و نظرات خود را قبل از چاپ می توانند اعالم منایند.

دوما: سیاست ما از رومنایی سندها در دانشگاه تهران 

برای ایجاد یک جو رسانه ای است. منی شود مملکت 

امام زمان را اینطوری رها کرد که هرکس بیاید و 

چیزی بگوید و کسی هم نباشد که جلوی آنها بایستد. 

خیلی بد است که جوامع علمی ما انقدر منفعالنه 

رفتار می کنند. ما بایستی برای کل دنیا سند عفاف، 

رسانه، کودک و... بنویسیم. خیلی زشت است اگر 

برای خودمان هم نتوانیم بنویسیم در حالی که قرآن 

و روایات را داریم. این نیاز جهانی اکنون است. ممکن 

است به ما بگویند شام افراد نابلد پای خود را بیشرت 

از گلیم تان دراز کرده اید. بله همینطور است و این 

اعرتاض ما به این وضعیت و به افراد و نهادهایی 

است که وظیفه شان نوشنت اسناد است. معنا ندارد که 

افراد موظف انقدر نسبت به مسائل اجتامعی منفعل 

باشند و با تأخیر کار کنند. از ایراداتی که وجود دارد 

این است که نهادسازی ها با خرد اجتامعی درستی 

طراحی نشده اند و کارهایی به نهادهایی داده شده 

است که در توانشان نیست. نهادسازی هم از کارهای 

بعدی است که باید انجام شود. 

سند عفاف را در طول دو هفته نوشتیم. کار البته 

تخصصی است ولی برای کسی که احکام و روایات را 

دیده است، کاری ندارد. 

تا به االن ایراد خاصی به لحاظ محتوایی از سندها 

گزارش نشده است. البته ایرادات نگارشی ممکن است 

وجود داشته باشد. بنا به ادبیات جامعه ممکن است 

هر سال نیاز باشد که ویرایش جدیدی صورت گیرد. 
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خطابــــــــه

خیزش ارائه سندهای قرآنی در مقابله با نظریه های الحادی

بیانات آقای اخوت درباره برنامه های پیش روی مجمع مدارس )پنجشنبه، 4 و 11 بهمن ماه(

قال الصادق

اگر نزد خداوند عبادىت بهرت از شكرگزارى در همه حال بود كه بندگان مخلصش با 

آن عبادتش كنند ، هر آينه آن كلمه را درباره همه خلقش به كار مى برد ، اما چون 

عبادىت بهرت از آن نبود از ميان عبادات آن را خاص قرار داد و صاحبان آن را ويژہ 

گردانيد و فرمود : »واندىك از بندگان من سپاسگزارند«.

)مصباح الرشیعه ص 24 و ص 25(
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ویرایش مثل لباس است که نو به نو می تواند تغییر 

کند. کسانی که در این زمینه توانایی دارند، می توانند 

اعالم آمادگی کنند و ویرایش را انجام دهند. ما در 

شامره های جدید، از سندهای ویراستاری شده استفاده 

خواهیم کرد. 

سوما: وقتی سند می نویسیم نباید خودمان آن را نقض 

کنیم. ما سندها را اول برای خودمان طراحی کرده ایم، 

باید به آنها پایبند باشیم و همه باید طبق سند رفتار 

کنیم. اگر کسی در مجموعه خالف سند عمل کرد یا 

باید به او گوشزد شود یا با آن مبارزه شود چون ممکن 

است معلوم شود خط نفوذ است. باالخص کسانی 

که در آموزش پرورش یا در آموزش عفاف مشغول 

هستند.

افرادی که در حوزه عفاف فعالیت می کنند، توجه کنند 

که از سند، پای خود را جلوتر نگذارند چون عواقب 

بدی دارد و با واکنش رسیع روبرو خواهند شد. این 

نقطه حساسی است و نباید شبیه کسانی شویم که 

قول صدق ندارند. کذب در یک ساختار، نشانه بدی 

است و بهرت است قبل از وقوع پیشگیری کرد چون اگر 

اتفاق بیافتد انحراف زیادی ایجاد می کند. 

گفت،  باید  اسناد  پژوهشی  منطق  درباره  چهارما: 

استنادات سندها در کتاب های بنیادی مجموعه گفته 

شده اند و سند، حاوی خط قرمزها و الزاماتی است که 

باید در آن حوزه مورد توجه قرار گیرند. سند، سطح 

پژوهشی مابین بنیادی و راهربدی دارد و در سطح 

کتاب های ساختاری قرار می گیرد. مثال کتابهای ساختار 

وجودی انسان، ناس و هستی ساختاری اند و به نوعی 

سند می باشند. 

ما در تألیف سندها، از قواعد سندنویسی هیچ کجا 

تبعیت منی کنیم و یک مشی خاص داریم. سند برای 

ما عبارت است از اصول کلی و حاکم بر موضوعاتی 

که در جامعه مطرح است و این موضوعات، بر اساس 

نیازها به دست می آیند. 

یک مادر-سند داریم که هامن سند شهر و جامعه 

است و در واقع خالصه کتب بنیادی نظام سازی هاست. 

هر سند ممکن است سندهای زیردستی داشته باشد. 

مثال برای سند خانواده، سندهای زیرمجموعه ای مانند 

اسناد کودک، نوجوان و... هم می توان نوشت. یا اسناد 

عفاف و لباس زیرمجموعه سند تعلیم و تزکیه هستند، 

اما مثال اسناد تغذیه و امنیت هم راستای سند خانواده 

هستند. 

تدبر؛ علم طراحی نظامات بر اساس سندها

همه این حرف ها مقدمه این نکته بود که این صحنه، 

تخصصی است و نه یک صحنه عمومی و میدان 

عملیات آن میدان نظریه پردازی و مقابله با نظریه های 

الحادی است و مسیرش، مسیر تدبری است و هر 

کاری که دوستان را از مسیر تدبری خارج کند، به 

معنای خارج کردن آنها از این میدان است. هر کدام 

از این سندها که نوشته می شود، شام را به میدان های 

جدید تخصصی فراخوان می دهد. اگر برای مدیری 

جذاب باشد و بگویند می خواهیم فالن بخش یک نهاد 

را به شام بدهیم، ما چه کسی را می توانیم بفرستیم تا 

جوابگوی مسائل آنها بر اساس سند باشد؟ این کار علم 

می خواهد و علم آن، تدبری است. 

یک سونامی در راه است و این وظیفه بنده است که 

کار نوشنت اسناد را انجام دهم. حاال هر کس وظیفه اش 

را انجام نداد، با خودش است. افرادی که در مسیر تدبر 

قرار گرفته اند کامبیش توان طراحی نظامات بر اساس 

اسناد را دارند، پس بسم الله. مسیر کار این نیست که 

بدون علم، وارد فضاهای اجتامعی شویم، بلکه فضای 

کار تخصصی است. مثال طراحی هزار مهدکودک یک 

نهاد را به چه کسی می توانیم بسپاریم؟ پیشنهاد چند 

نقاشی و بازی که برنامه نیست. باید برنامه ریزی ها بر 

اساس سند تعلیم و تزکیه باشند. پس هرکس در حوزه 

تخصص خودش باید تدبری بار بیاید. این حرف ها قبال 

بارها زده شده است و االن مصادیق و صحنه عمل به 

آنها مهیا شده است. هفته ای نیست که به بنده یک 

صحنه اجتامعی وسیع را ارجاع ندهند.

تا فرصت دارید، رسیع و بدون اتالف وقت، کار تدبری 

را عقب نیندازید و خود را به کارهای کوچک مشغول 

نکنید. رسالت مدرسه قرآن، تدبر است و ان شاءالله 

در  باشید  مواظب  دهد.  توفیق  همه  به  خداوند 

وضعیت فشار، حالتان بد نشود. به جای آن، کار کنید 

تا برسید. چاره ای جز این نداریم و ااّل استکبار با همه 

محتوایش وارد بافت های حکومت اسالمی می شود و 

همه را استحاله می کند. هنوز این کار را نتوانسته بکند 

و اگر عده ای این َعَلم را بلند نکنند، به زودی این کار را 

خواهد کرد. هزاران مثل ما، فدای انقالب اسالمی باشد. 

از شهید شدن کسی در این راه، منی ترسیم و خودتان 

هم نرتسید، آنقدر باید انجام داد و پیش رفت تا باالخره 

از هر چند نفر، یکی بتواند و به مقصد برسد.

بررسی دالیل غم و اندوه جمعی 

و راهکارهای خروج از آن

نشاط و دوری از اندوه؛ الزمه خروج از خرس

از مهم ترین اتفاقات در زندگی، انجام کار و عمل از 

نوع صالح و شایسته است. همچنین انسان باید باور 

و ایامن داشته باشد که خدا و قیامت هست و تواصی 

به حق و تواصی به صرب کند تا در خرس نباشد. برای 

اینکه انسان این چهار کار را طبق سوره مبارکه عرص 

بتواند انجام دهد -عمل شایسته، تواصی به حق و 

تواصی به صرب، همچنین اعتامد به خدا طوری که در 

سختی ها نشکند و حسن ظن داشته باشد- یک رسی 

لوازم نیاز دارد. الزمه مهم آن حس نشاط، پویایی و 

حرکت است.

فضای غم و اندوه، ضد کار، ضد عمل، ضد تواصی به 

حق و تواصی به صرب است و عمل صالح در این فضا 

صورت منی گیرد. هرچه در دنیاست مشابه خودش را 

تولید می کند. شادی، شادی تولید می کند و غمگین 

بودن، غم می آفریند. اگر کسی حرکت داشته باشد، 

حرکت ایجاد می شود و اگر کسی سکون داشته باشد، 

سکون تولید می کند. غم ها معلول علت هایی هستند 

که باید برطرف شوند. بعضی از علت ها در دست ما 

نیست ولی آنهایی که در اختیار ماست را می توان 

مورد توجه قرار داد.

بررسی دالیل غم و اندوه در افراد

سوال این است که برای برطرف کردن غم و اندوه 

افراد مجموعه چه کنیم؟ دالیل آنها را می توان چند 

دسته کرد: 

1- برخی می گویید دلیل این غم و اندوه فیزیولوژیکی 

برایش صورت  ازدواج  در  تأخیر  است و هر کسی 

گیرد این غم و اندوه را دارد و طبیعی هم هست. 

تأخیر در ازدواج از بیست سالگی به بعد غم و اندوه 

ایجاد می کند. از بیست و چهار سالگی به بعد تبدیل 

به غم پس زمینه ای می شود، که افراد با ارتقای مدرک 

دانشگاهی و کار سعی در برطرف کردن این غم دارند. 

این تحلیل غم و غصه های رایج در مدرسه قرآن است. 

برای اینکه جلوی این داستان را بگیریم باید سعی کنیم 

در ورودی های جدیدمان، کاری کنیم که آنها به تأخیر 

در ازدواج نرسند و صف این فاجعه طوالنی تر نشود. 

رهربی در این حوزه به مسئوالن امر کرده بودند تا 

نگذارند سن ازدواج دخرتان باال رود. 

ما باید فعل »وانکحوا االیامی«1 را اجرا کنیم. این امر 

باید این در فعل ما باشد و عزم و اراده کافی برای 

اجرای این دستور الهی را داشته باشیم.

2-القائات شیطان در ایجاد غم و اندوه خیلی دخیل 

است. به خاطر نشدن ها، نرفنت ها و... . برخی هم که 

عمومی است و هر کسی با توجه به حساسیت هایش 

با دیدن اخبار از حالت نشاط خارج می شود و شدت 

آن روز به روز در حال بیشرت شدن است. این از کارهای 

شیطانی و وسوسه شیطان است و نباید در قبال آن 

ناراحت شوید. اگر می توانید کاری انجام دهید، انجام 

دهید و اگر منی توانید غصه نخورید. بی تفاوتی و غصه 

نخوردن دو چیز متفاوت است. 

مثال  است؛  مجموعه ای  درون  وسوسه ها  از  برخی 

است،  نشده  اجرا  ولی  شده  ریخته  برنامه هایی 

2
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مقاصدی تعیین شده ولی نرسیده است. فکر کنید در 

همه مقاصد و برنامه ها شکست خورده ایم اما سعی 

کنیم همین که در جمع هستیم، نشاطامن بر روی 

دیگران اثرگذار باشد. با نشاط و شادمانی می شود 

دیگران را حامیت کرد. در حد یک کف زدن، سوت 

آدم های  داد!  انجام  می توان  که  هوراکشی  و  زدن 

موفق را معرفی کردن، برای نعمت های داده شده به 

دیگران دعا کردن، خالف حسد عمل کردن و... که اگر 

چنین نکنیم، مشکوک الحسد می شویم! 

وقتی در جمع هستیم، موفقیت های جمع موفقیت 

ماست. می شود برای یک جمع، حتی سیاهی لشکر 

بود. در همه حال باید به این سمت برویم که ما 

می توانیم دل آدم ها را شاد کنیم. خوب است که در 

جمع ها افرادی باشند که شأنشان خروج افراد غمزده 

را از غم باشد. خود این، یک کار است. چرا برخی از 

کارها، در نظر ما کار نیست؟! غم بر بودن، کار است. 

فقط پژوهش و کالس گذاشنت که کار نیست. در جمع 

باید القائات مثبت و دعاهای خیر زیاد شود. شناسایی 

و احیای افراد دارای غم، مهم و وظیفه همه است.

3- سومین عامل در غم ها، عقب افتادگی هاست. به 

فردی که عقب افتاده است، منی توان گفت که تو 

عقب نیافتاده ای. نباید صورت مسئله ها را پاک کرد، 

به هر حال باید به نقطه ای می رسیدیم اما نرسیده ایم 

و باید در آینده برسیم. اگر به افراد بگوییم اشکال 

ندارد، خوب نیست. باید گروه های مختلفی جهت 

جربان این عقب افتادگی ها، مهیا باشند. جمع می تواند 

عقب افتادگی های چندین سال کسی را جربان کند. 

قبال گفته شد گروهی برای چک کردن برنامه ریزی 

دوستان وجود داشته باشد. ممکن است با یک تغییر 

کوچک در برنامه ها کلی از مشکالت کم شود. این 

اتفاقات بهرت است به صورت خودجوش اتفاق بیافتند. 

بهرت است جمع فضای ایده آل را خودش تجربه کند و 

به صورت طبیعی و تکوینی باال بیاید، نه به شکل گیاه 

تراریخته! پیشنهاد این است عده ای برای رفع نواقص 

افراد ماموریت داشته باشند. برنامه ریزی ها اگر مشکل 

داشته باشد در کار افراد ایجاد اختالل می کند. برای 

چک کردن برنامه ها از دوستان خود کمک بگیرید. 

کسی نه بزرگ است و نه به کسی بزرگی می کند. 

برای چک کردن برنامه هایتان، از همین دوستانتان 

استفاده کنید. روابط را باال-پایینی، استاد-شاگردی و 

مرید-مرادی نکنیم.

ما باید برای غم های طوالنی مجموعه فکر اساسی 

بکنیم. مراجعه کنندگان به مدرسه قرآن از شهرهای 

مختلف هستند. اگر شاد نباشیم، این غم به نیروهای 

دیگر انقالبی هم منتقل می شود. شام مهامن دارید و 

باید خانه را مرتب کنید و جارو بزنید! منی شود بروید 

اسرتاحت کنید و غصه بخورید!

برای طراحی عملیات، غم و اندوه امکان موفقیت را 

به شدت کم می کند. همیشه غم و غصه ها، زوجی 

اتفاق می افتد، یعنی یکی عقب می افتد و دیگری 

غصه عقب ماندن او را می خورد. از دردهای بنده و 

احساس خطری که دارم این است که زمانی افراد قوی 

قرآنی در مجموعه کم بودند اما االن زیاده شده اند 

و اگر روزنه ای برای خروج علم آنها نباشد تبدیل به 

غم می شود. داشنت پنجاه هزار دکرت بیکار خیلی بدتر 

از سه میلیون بیکار است. چون فرد برای دکرتا گرفنت 

یک مسیر طوالنی را رفته است و این اتفاق به معنای 

ساختارهای معیوب فراوان می باشد.

کسی که تهلیل می نویسد، باید در جمعی رشوع به 

کار تخصصی مربوط به خودش بکند. اگر چنین کسی 

خاموش شود، او یک فرد نیست بلکه معادل دویست 

نفر است و سطح غم او متفاوت می شود. غم ها نباید 

به سمت ساختاری شدن بروند. 

معرفی سوره های مرتبط با 

رفع غم و اندوههای جمعی

ما همه کارهایامن باید به نوعی به تدبر در قرآن 

بازگردد. سه سوره در راستای حل این مسئله پیشنهاد 

می شود:

1. در سوره مبارکه انفال، گفته شده است که با جمع 

بودن خیلی از مواهب را نصیب فرد می کند. خوب 

است این سوره خوانده شود و راهکارهای با جمع 

بودن در آن احصاء شود. واژہ »رجز« نیز در تحلیل 

سوره از اهمیت برخوردار است.

2. سوره مبارکه توبه، آن سوی دیگر سوره مبارکه انفال 

است و نهیب های سختی در مورد پیامن شکنی و قاعد 

شدن به افراد می زند. این سوره باید خوانده شود تا 

عواقب تک ماندن انسان، به او نشان داده شود. 

3. در سوره مبارکه فتح نکته مهمی با عنوان »سکینه« 

مطرح می شود و نشان می دهد جمع های مؤمن نیاز 

تفاوت  دارند.  جریان ساز  عمومِی  سکونت هاِی  به 

سکینه با سکونت های معمولی این است که قابل 

مشاهده برای همه است. آرامش مجسم است. رمز 

دریافت سکینه در سوره فتح مطرح شده است. 

راهکار اصلی: مقصددار شدن 

و پیش روی به سوی مقاصد

در قرآن یک راهکار عمومی برای رفع انواع مشکالت 

مطرح شده است که بسیار اساسی است. این موضوع 

را امیراملؤمنین در نهج البالغه خیلی استفاده 

کرده اند و شیوه اصلی اهل بیت در مواجهه با این 

مسائل بوده است. اگر مقصد برای ما پررنگ شود و 

مقصدی که می رویم مهم باشد، به نسبت مهم شدن 

مقصد، غم های ما برطرف می شود. 

این موضوع، شبیه به قضیه کربالست. اتفاقی که در 

کربال برای سیدالشهدا، قمر بنی هاشم و 

تک تک افراد افتاد، مصیبت عظام بود اما به خاطر 

پررنگ بودن مقصد و لزوم رساندن حکومت اسالمی 

به بقیه الله، کربال برای حرضت زینب جمیل 

می شود و اال هیچ کس منی تواند آن فاجعه را تحمل 

کند. تنها راه مقابله با غمها، این است که مقصد مهم 

باشد. 

برای مهم شدن مقصد باید خیلی کارها را انجام داد. 

باید بدانیم سالحامن قرآن است و سعی داریم قرآن را 

َعَلم کنیم. اهمیت کار ما به اهمیت قرآن است. باید 

بدانیم اقامه قرآن در جامعه، چه منافعی دارد. اگر 

افراد اینگونه نگاه کنند حتی در حال احتضار هم به 

دنبال طرحی برای اعتالی آن کلمه حق خواهند بود، با 

اینکه حال احتضار مقام سختی است و فرد هیچ کاری 

منی تواند بکند اما چون مقصد بلند است، در آن حال 

و حتی بعد از مرگ هم باید به دنبال مقصد بود. در 

هامن حالتی که فکر می کنید منی توانید انجام بدهید 

انجام دهید و افتخار مالئکه را به دست آورید. 

اصلی  عامل  مقاصد  شدن  کم رنگ  بنده،  نظر  به 

شکست است. این مسئله بسیار آسیب زننده است و 

هر کس باید ببیند چه کاری باید انجام دهد. 

مقصد ما حاکمیت قرآن در کل عامل، یعنی بر چندین 

میلیارد انسان و گرفنت سازمانهای بین املللی است. 

باشد،   زمان امام  هدف  هامن  اگر  ما،  هدف 

اقامه حکومت جهانی است که حکومت جهانی هم 

با قرآن و روایات شکل می گیرد. حکومت جهانی با 

تسلط بر قرآن و ترجمه کتاب ها به زبان های مختلف 

شکل می گیرد. تسلط بر روی مبانی انسان شناسی، 

ارتباط گیری با نخبگان عامل، ورود به رشته های مختلف، 

وارد کردن تدبر در رشته ها و حوزه های تخصصی و... 

رضوری است.

تغییر و تحول در نظام آموزشی و تغییر و تحول 

در نظام های اقتصادی در کل دنیا، کالن آرمان هایی 

هستند که می توان به آنها فکر کرد. حداقل باید به 

قرآن تسلط داشته باشیم. مقصدمان بلند است ولی 

کارهایامن جزئی و ریز است. باید قرآن بلد باشیم 

از  انواعی  باید  اقتصادی دربیاورم.  نظام  بتوانیم  تا 

باشیم. کسانی که می توانند،  بلد  را  رابطه گرفنت ها 

زبان یاد بگیرند. آنهایی که می توانند عربی یاد بگیرند. 

کشورهای عربی همین االن با ما مرتبط هستند و با 

ترجمه کتاب ها، خیلی رسیع در کشورهای آنها منترش 

می شود. هر جایی دست بگذارید پر از کار است و 
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      صاحب امتیاز | احمدرضا اخوت 

        زیرنظر | هیأت رسدبیرے 

             مدیر مسئول | فاطمہ سادات رشیعتمدارے 

         هیأت تحریریہ | دانشجویان مدرسہ قرآن و عرتت )کاشفیون( 

کانال اطالع رسانے
مجمع مدارس دانشجویے قرآن و عرتت

@QuranEtratSchool

عبداملطلب؛ ابراهیم مجسم... که خون بهای ذبیح اش، 

مبنای حرمت خون محرتم شد1! کسی که سوره فیل، جلوه های 

ویژہ کوبنده ترین احتجاج توسط او شد. هم زمان با جاری 

شدن جمله ویران کننده اش، محمد متولد شد! و چهل سال 

پس از جمله توحیدی او مبعث شد و قرآن نازل شد. 

تو، جّد محمد و احتجاج قرآنی ات از هامن ریاحینی بود که دیرینه شناسان 

قدمت رویشش را تا صحف ابراهیم و موسی تخمین زده اند.

تو، جّد همه سیادت ها و احتجاج تو، سید همه احتجاج های عامل است! »انا 

رب اإلبل و اّن للبیت رب سیمنعه«2.

و اینک از جایی که گامن منی رفت، ابابیل جمالت تو انقالب کردند. این بار 

از ایران و اکنون چهلمین عام الفیل است که آن جمالت انقالبی برای مبعوث 

شدن از غار حراء رسازیر شدند تا کار را یکرسه کنند! جهان مسجد خداست و 

خدا معامله ای سخت با جهان خواران می کند.

_____________________
1. اشاره به واقعه نذر حرضت عبداملطلب برای قربانی یکی از پرسانش که به نام عبدالله پدر 

پیامرب قرعه خورد.

2. من صاحب شرت هستم و برای خانه کعبه پروردگاری است که مانع از حمله می شود )اشاره به جواب 

حرضت عبداملطلب به کسی که درباره دلیل حفاظتش از شرتانش در زمان حمله سپاه ابرهه به 

کعبه، پرسیده بود(
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خیلی بلند است و نیاز زیاد است. فضاهای عملیاتی 

خیلی نیرو می خواهند و باید مقاصد مشخص باشند. 

این حس نتوانسنت مدت های طوالنی و مستمر با 

بنده همراه بوده است. برخی فکر می کنند این حس 

را فقط خودشان تجربه کرده اند در حالی که  حس 

نتوانسنت های شام در برابر آن حس نتوانستی که بنده 

داشتم به اندازه یک درصد هم نیست. خیلی وقت ها 

نتوانسنت ها و نشدن ها برای انسان بد نیست اما اگر 

نتوانستم، هیچ گاه به خودم و خدا سوءظن نربده ام و 

اگر یاد نگرفته ام یا نشده است، گفته ام که حتام صالح 

نیست. قاعده عامل این است که گاهی انسان باید مثل 

یک فرن برای موضوعی جمع شود و آنقدر زمین بخورد 

تا محکم شود. در این قاعده منی توانیم بگوییم خدایا 

چرا چنین حالی به من داده ای؟! بلکه می گوییم خوش 

به حال من که چنین حالی را خدا بهم داده است تا 

تجربه کنم. 

رهربی می فرمایند ما در دهه فاطمیه مقدرات خود 

را اخذ می کنیم و ان شاءالله ما هم در ایام فاطمیه 

بتوانیم مقدرات خود را ببندیم و شاداب و بانشاط، 

بدون اعوجاج و هیچ گونه مشکل این مسیر را پیش 

برویم، به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.

_____________________

الِحنَي ِمْن ِعباِدُكْم َو إِماِئُكْم إِْن   .1َو أَْنِكُحوا اْلَيامى  ِمْنُكْم َو الصَّ

َيُكوُنوا ُفَقراَء ُيْغِنِهُم اللَُّه ِمْن َفْضِلِه َو اللَُّه واِسٌع َعليٌم؛ دخرتان و 

پرسان و غالمان و كنيزان عزب خود را اگر شايستگى دارند نكاح 

مناييد كه اگر تنگدست باشند خدا از كرم خويش توانگرشان كند كه 

خدا وسعت بخش و دانا است )نور، 32(

الهی متعددی مواجهیم و  اوامر  با  در سوره مبارکه حدید 

مخاطب این اوامر همگی جمع است . چه بسا صحیح باشد که 

بگوییم مخاطب این اوامر جامعه است. 

ایامن آوردن و انفاق کردن فرد را کم و بیش می فهمیم و با 

مصادیق آن آشناییم. اما انفاق اجتامع چه مصداقی دارد؟ 

جامعه باایامنی که می داند زندگی دنیا بازی، رسگرمی، چشم و هم چشمی 

و زیاده خواهی است و جامعه ای که به سوی مغفرت الهی شتابان است با 

جامعه ای که اینگونه نیست چه تفاوتی دارد؟ 

جامعه ما به کدام یک شبیه تر است؟ 

شعارهایی از قبیل »نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران... سوریه رو رها کن، 

فکری به حال ما کن و...« چقدر با نگاه جامعه ایامنی و انفاق کننده هامهنگ 

است؟ 

چه بسا امروز برای جامعه ما علیرغم متام پیرشفت ها، هنوز مصداقی از قبل 

از فتح باشد و انفاق کردن پیش از فتح، اجر مضاعفی دارد.

و بر ماست یاری انبیا، با قدرت سخت و نرم و گرفنت میدان از آنان که جامعه 

را به بخل و بی ایامنی امر می کنند.

جامعه و مردم متأثر از رسانه اند و قدرت و نیروی شدید را چه بسا بتوان در 

رسانه دید.

این ماییم که تصمیم می گیریم یاریگر انبیا باشیم و جامعه ای مومن و منفق 

داشته باشیم یا میدان را به خودشیفتگان بخیل و مبّلغ بخل واگذار کنیم و در 

جامعه ای بخیل زندگی کنیم.

فر
ے 

ید
 س

ثم
می

 ||

یادداشت ادبے

آنکه ابابیل های انقالب را فراخواند...

به مناسبت دهه فجر و با رویکرد به سوره مبارکه فیل

یادداشت علمے

انفاق، قبل از فتح

برگرفته از سوره مبارکه حدید
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