افسوس! روزگاری می رسد که بی دینی مناد
روشنفکری خواهد بود

دکرت علی رشیعتی

نرشیه ی احرار ارگان رسمی هیات فرهنگی حرض حر(ع(
قیمت۱۰۰۰۰:ریال
شامره اول پنج شنبه  ۲۲شهریور ۱۳۹۷
نرشیه ی سیاسی فرهنگی

تولد نرشیه ی هیات حر
تولد نرشیه ی هیات حر
سخن رس دبیر:

شاید برای شام لزوم نرشیه ی هیات روشن نباشد.
در این گفتار لزوم نرشیه برا ی تشکل های
فرهنگی را توضیح می دهم
از وظایف تشکل ها تولید محصوالت فرهنگی
هست و از ساده ترین و مهم ترین محصوالت
فرهنگی نرشیه هست نرشیه ی هر تشکل
فرهنگی رسانه ی مکتوب آن تشکل فرهنگی هم
هست و در آن می تواند تشکل مطالب و مفاهیم
خودش را منتقل کند و مکانی برای ابراز موضع
گیری های رسمی این تشکل نیز هست
دیگر فایده ی نرشیه برای تشکل های فرهنگی
توامنند کردن اعضای خود در انجام کار های متنی
چون نویسندگی هست و قلم اعضای خود را
تقویت می کند که نیاز به افرادی دارای توانایی
نوشنت مطلوب در فضای مجازی بسیار احساس می
شود کسانی که بتوانند با نوشنت مطالب مناسب
اقدام به پاسخگویی به شبهات متعدد و مختلف
در ان فضا بکنند
و منت خوب پایه و مبنای یک سخرنانی و ارایه ی

خوب است و همه ی ما قطعا در زندگی خود
نیازمند به سخرنانی یا رایه دادن یک مطلب می
شویم
وادار کردن افراد به مطالعه و کسب معرفت های
مختلف از دیگر فواید نرشیات هست چرا که افراد
نویسنده در نرشیه برای نوشنت در نرشیه نیاز به
دانسته هایی دارند که جز با مطالعه و تحقیق به
دست منی آید
رساندن محتوای مورد نظر اعضای یک تشکل به
افراد خود از دیگر فواید و اثر کذاری های نرشیه
هست
ماندگاری نرشیه و کارهای مکتوب برخالف دیگر
کار ها بیشرت است و از نشانه های رشد و بلوغ
یک تشکل فرهنگی داشنت نرشیه است
امروز مورخ پنج شنبه  ۲۲شهریور ماه  ۱۳۹۷تاریخ
تولد نرشیه هیات حر هست به امید این که این
نرشیه رسآغاز تحول و رشد هایی خوب در ساختار
و تشکیالتی شدن هیات شود.انشاالله در این
نرشیه ستون تشکیالت خواهیم داشت و کتاب و
جزوات تشکیالتی معرفی می شود
دوستان عالقه مند به همکاری با نرشیه به رسدبیر
مراجعه فرمایند

محمد مشکات فر
مطهری در زمانه ی ما ۱

مرحوم آقاى مط ّهرى يك فرد بود ،جنبههاى مختلف«
در او جمع شده بود ،و خدمتى كه به نسل جوان و
ديگران ،مرحوم مط ّهرى كرده است ،كم كىس كرده
.است
آثارى كه از او هست ،بیاستثناء همه آثارش خوب
است و من كس ديگرى را رساغ ندارم كه بتوانم بگويم
.بیاستثناء آثارش خوب است
...ايشان بیاستثناء آثارش خوب است ،انسانساز است
»
مطهرى فرزندى عزيز براى من و پشتوانهاى محكم«
براى حوزههاى دينى و علمى و خدمتگزارى سودمند
...براى ملّت و كشور بود .خدايش رحمت كند
اكنون شنيده میشود كه مخالفني اسالم و گروههاى
ض ّد انقالب در صدد هستند كه با تبليغات اسالم شكن
خود دست جوانان عزيز دانشگاهى ما را از استفاده از
كتب اين استاد فقيد كوتاه كنند .من به دانشجويان و
طبقه روشنفكران متع ّهد توصيه میكنم كه كتابهاى
اين استاد عزيز را نگذارند با دسيسههاى غري اسالمى
»...فراموش شود
این ها گوشه ای از پیام ها و بیانات امام خمینی (ره)
، .به مناسبت شهادت استاد بزرگوار شهید مطهری بود

در رثای شخصیتی که همو می گفت حاصل عمرم
.محسوب می شد
جوان امروز تشنه است ،تشنه ی حقیقت ،تشنه ی
معارف ناب رشیعت .در این هیاهوی دنیای مدرن
و موج تبلیغات آن ،او آماج شبهات و تفکرات
.گوناگون التقاطی است
جوان امروز پر از سؤال های حل نشده است .او
خواسته یا نا خواسته به دنبال یک جهان بینی
.واقعی است
او منی داند که نسل های قبل از او با چه انگیزه
ها و خواسته هایی دست به این انقالب و آن
رشادت ها زدند .او از مسئله حجاب می پرسد ،او
از توانایی اسالم در پاسخگویی در برابر مسائل روز
می پرسد ،او در عدل الهی ،قضا و قدر و بحث جرب
و اختیار شبهه دارد ،او از مفهوم آزادی میپرسد
و هزاران سوال دیگر که ذهن او را مشغول کرده
.است
جوان امروز به شدت نیاز دارد تا معارف حقیقی
شیعه به او عرضه شود ،به گونه ای که یک ساختار
صحیح و مستحکم از نظام معارف دینی در او
شکل گیرد و پشتوانه ی محکمی برای عمل او شود

محمدحسین اسدی زاده
رسعت نور یا رسعت حر

میگویند بیشرتین رسعت در جهان رسعت نور است.
امام گاهی میلیارد ها سال زمان میربد تا نور از ستاره
ای به زمین برسد ،اما رسعت «حر» به مراتب بیشرت
از نور است زیرا یک شبه از اسفل السافلین به اعلی
علیین سیر کرد علتش هم تنها حیایی بود که نسبت به
.امام عرص خود و حرضت زهرا (سالم الله علیها) داشت
امامان هم بیش از همه چیز از ما ادب و حیا
میخواهند تا اینکه از ما تع ّبد و مناز و روزه بدون ادب
.بخواهند
در حدیثی از امام صادق(علیه السالم) هست که
میفرمایند« :حیا نور است ».ویژگی نور چیست؟ نور
هامن چیزی است که خودش هم ظاهر است و هم
ظاهر کننده .طبق فرمایش امام حیا به مانند نور است.
پس منیتوان آن را حبس کرد و باید ابراز و اظهار منود.
.منیتوان به بهانه ریا شدن از حیا دوری کرد
می خواهیم راجع به نوری صحبت کنیم که جوهر آن
 ،سینه ایامن است و خویشتنداری در برابر هر چیزی
که با توحید و معرفت ناسازگاری دارد  ،ایجاد میکند.
 .آن نور حیاست
برای حیا تعاریف بسیاری موجود است اما فعال بحث
بر روی تعریف دقیق حیا نیست بلکه بیشرت به دنبال
.کاربرد و آثار آن هستیم
حیا از اصول ثابتی است که در فطرت همه ی انسان
ها وجود دارد پس کسی منی تواند ادعا کند که از نظر
حیا معلول و ناقص است .حال باید دید این حیا به چه
درد ما میخورد؟

آثار گرانقدر استاد مطهری طبق اذعان بسیاری از
علام و بزرگان ،به حق می تواند پاسخگوی سواالت
و شبهات جوانان امروز باشد و حقیقتا میتواند
یک نظام عالی از معارف دینی برای او ترسیم کند،
میتواند شور عمل و حرکت به سوی رشد و تعالی
.در او ایجاد کند
آشنایی جامعه امروز ما با مبانی مستحکم دینی
از طریق اندیشه های استاد شهید مطهری میتواند
تاثیر به سزایی در حل مشکالت و ناهنجاری های
.اجتامعی جامعه ی امروز داشته باشد
ولی به راستی چگونه می شود جوان امروزی را که
انواع ابزارهای تبلیغاتی مدرن و فضای مجازی او
را احاطه کرده است ،به سمت مطالعه آثار بر جای
مانده از آن استاد شهید رهنمون کرد؟
در دهه  ۵۰و  ۶۰نرش کتاب و مطالعه آن جزء
محدود راه های انتقال معنا و مفهوم به مردم
جامعه محسوب می شد ،لذا هر نوع تفکری برای
خودمنایی ،ابراز وجود در جامعه و گسرتش خود به
انتشار انواع جزوه و کتاب و رساندن آنها به جامعه
هدف ،اهتامم می ورزیده است .ولی در این زمانه
.به هیچ وجه این روش جوابگو نیست

درد ما میخورد؟
حرضت علی (علیه السالم) در غرر الحکم میفرمایند:
.خردمندترین مردم باحیاترین آنهاست
حال چرا؟ اولین چیزی که خداوند آفرید عقل بود و بر
طبق روایتی  ۷۵لشکر برای آن قرار داد که یکی ار آنها
حیاست .نقل است که جربئیل بر حرضت آدم نازل شد
و گفت :من مأمورم سه انتخاب در اختیار تو قرار دهم
و تو تنها میتوانی یکی را برگزینی و آن دو را رها کنی.
آدم پرسید آن سه انتخاب چیست ؟
جربئیل گفت  :عقل  ،حیا و دین .حرضت آدم عقل
را برگزید اما وقتی که جربئیل به حیا و دین گفت
که بازگردید؛ آن دو گفتند :ما مأموریم هر کجا که
عقل باشد با او باشیم .جربئیل به آنها گفت :شأن شام
همین است ؛ و باال رفت.حیا اولین پله عقل است و
ایامن آخرین پله آن .غیر ممکن است که به پله آخر
برسیم بدون اینکه از پله اول عبور کنیم .منیشود که
هرگونه میخواهیم سخن بگوییم و هر طور میخواهیم
رفتار کنیم و ادعای مؤمن بودن و هیئتی بودن هم
داشته باشیم.یکی از انواع حیا و به نوعی مهمرتین
آنها حیای از خود است .امیر املؤمنین علی (علیه
السالم) میفرمایند :کسی که در خلوت کاری بکند که
در آشکارا از انجام حیا حیا کند  ،خودش نزد او ارزشی
ندارد .حیای از خود به این معناست که فرد آنقدر برای
خودش ارزش و کرامت قائل است که حتی در خلوت
.خود هم دست به انجام هر کاری نزند
آنگاه است که حیا آثار و برکات خود را منایان می کند ؛
چه آثار دنیوی و چه آثار اخروی  .حیا به انسان زیبایی
.و جامل غیر قابل وصفی را ارزانی میکند

ستون تشکیالت

استاد پناهیان :بعضی ها فکر می کنند اگر هر
کدام از ما  ،آدم های خوبی شویم ،همه خوب می
شوند؛ به هیچ وجه این طور نیست !گاهی ما می
توانیم تک تکامن آدم های خوبی باشیم ولی در
یک زندگی جمعی و کار تشکیالتی نسبت به هم
بی رحم باشیم.تک تک خوب بودن زیاد به درد
منی خورد
تا وقتی با هم کار نکرده باشیم و در یک کار
جمعیِ مستمر هم افزایی نکرده باشیم و همدیگر
را تحمل نکرده باشیم ،خوب بودنِ ما معلوم منی
شود
اگر ده نفر دور هم جمع شدیم ،یک کارخانه یا
مدرسه راه انداختیم  .با هم ،زندگی کردیم و کار
کردیم ،تازه خوبیِ ما خودش را نشان می دهد
سخن رسدبیر
@MEZMAR_IRرا در پیام رسان های داخلی
دنبال کنید این کانال جهت نرش محتوای تشکیالتی
و آموزش اصول کار تشکیالتی می باشد
ستون تشکیالت در شامره های بعدی هم به
صورت مداوم خواهد بود .منتظر همکاری دوستان
هستیم
رسول شمس
شعر
هر دلی خرج مسیحای محرم بشود
ُمرده هم باشد اگر ،زنده از این غم بشود
چند وقتی است برای تو پریشان نشدم
منتظر بود دمل تا که محرم بشود
وای اگر تشنه ی دنیا شوم و در اثرش
عطش روضه ی تو در دل من کم بشود
ابر و باد و َمه و خورشید و فلک در کارند
تا که اسباب عزای تو فراهم بشود
عرش جارو به روی فرش حسینیه زند
یا باد مشغول تکان دادن پرچم بشود
ماه در روضه ی خورشید بسوزد چون چشم
ابر از هُرم لبت بارش نم نم بشود
همه هیچ اند در اینجا همه کاره زهراست
چای حتی اگر او دم بزند دم بشود
در قیامت به ستون های جنان تکیه زند
هر که در سینه زنی قامت او خَم بشود
سائل غیرت یاران شهیدم هستم
تا نصیبم سفر خط مقدم بشود
گفت چشمم ز غم جد غریبم خون شد
کاش اشک رضوی روزی من هم بشود
زره اش رفت عبا رفت لباسش هم رفت
شب که شد نوبت انگشرت خاتم بشود

مدیر مسول:محمد مشکات فر
رسدبیر:محمدرضا اثناعرشی
اعضای تیم تحریریه:محمدرضا اثناعرشی،
محمدحسین اسدی زاده،محمد مشکات فر،رسول
شمس

