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 دقیقه 5/39مدت: 

ه به ز جلسبیت، اول این قسمت اعرض سالم و ادب و احترام خدمت سروران عزیز و مدافعان حریم اهل

 ی معصومه)ع( یک صلواتی اهداء بفرمایید...ی حضرت فاطمهروح مطهره

ای اج آقحدوستان صدا را درست کنم، خب اجازه بفرمایید همین بخش سؤال را با  !خیلی متشکرم س:

انوان بدمت خنوان و دهی به بامهدوی، بخش نقش بانوان، یک توضیحی مقدماتی را در مورد اتفاق خدمات

 شاءاهلل.ها برویم انسراغ سؤالبفرمایید تا  در هیأت انصار الوالیه

روشنی  ضرورت های اجتماعی یکض بکنم که ضرورت حضور بانوان در فعالیتبله حاال مقدمتاً باید عرج: 

ای که یهای فکرشان هست با عقبهها سؤال توی ذهناست و نباید دیگر به آن پرداخت، البته گرچه خیلی

نند ها فعالیت بکمان که قدر ضرورت دارد و تا چه حد و مرزی ضرورت دارد بانوان در تشکلداریم هر کدام

ها سمتها و قکه اصالً بعضی از بخشناپذیر هست و اینلی اصل این حضور پذیرفته شده است و اجتنابو

هایی مثل خشبگیرد؛ مثالً نحو احسن شکل نمیها بهدر آن قسمت هستند که بدون حضور بانوان اصالً فعالیت

ازی، آموزش، فضای مجهای مالی، توی بخش کودک، ، حتی فعالیتفضاهای تربیتی، علمی و پژوهشی

یان ز آقااکننده هست و بیشتر ها حضورشان تعیینها هست که خانمی نشر و خیلی از قسمتحوزه تی،آی

توجه ابتدا م همان های دیگر این مسأله را ازبرنده هست؛ لذا ما هم مثل خیلی از تشکلاثرگذار هست و پیش

ان خش خواهرمان یا بیم، واحد خواهران را در مجموعهشدیم که باید به این بخش یک توجه ویژه داشته باش

انی در سازم وهای ساختاری شود با بحثها مرتبط میرا تأسیس کردیم و توی این مقوله هم بعضی از بخش

ر وان دگردد و تأثیرات حضور بانی خانواده برمیاش هم به حوزهیک بخشی تشکیالت حضور بانوان،

 یا ... گوییمش در خانواده. که حاال ما در خدمت هستیم اگر باید مفصل بتشکلی مثل هیأت و تأثیرات

 

دارند  وستانخداخیرت بده! من فقط حاج آقای آبفروش را یک زحمتی بدهم، حاج آقا شرمنده..... د س:

 ی خانواده .....بحث مهمی هم هست حوزه ناقص بماندترسم که دهند میبحث ارائه می
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ختلف مر فواصل دتراکم فعالیت به یک انصار الوالیه ی مهدوی االن ما در هیأت خب عرض کنم که حاج آقا

 ران وجودش خواهشکل گرفت؟ از ابتدا این بخ انصار الوالیهجوری در هیأت مواجه هستیم، نقش بانوان چه

الن در گیری بود و ای ابتدایی این شکلای، ایدهداشت با فعالیت که مثالً سال است که شکل گرفته؟ چه ایده

 بخش خواهران؟ حال چه اقداماتی هستند خواهران،

از همان ابتدا ما چون  ج: ببینید تقریباً االن بیست و دو سال هست این مجموعه در حال فعالیت است،

ها فقط داشتیم به همین اقتضاء خواهران هم در های هیأتی و جشن و عزاداری و اینمراسمات و برنامه

افتاد. ای که حاال جلسات پیش برود این اتفاق میکردند با یک نظمی، با یک برنامهقسمت زنانه فعالیت می

های فرهنگیِ جدیدتری از تر شد هم در همان حوزه هم فعالیتها گستردهکم به مرور زمان وقتی که فعالیتکم

های کودک و مثل انتشارات و مثالً چاپ و نشر و فضای مجازی ی هیأت نشأت گرفت و در حوزهسرچشمه

ها، حدوداً االن دوازده مثالً سنگری که دوستان در هیأت دارند فعالیت و فضای تربیتی و آموزشی و این

تر شدن کار طبیعتاً ما ضرورت را بیشتر حس کردیم حضور خواهران، در بعضی از ی گستردهکنند به اقتضامی

های که در موقعیتبینند برای ایندر اختیار خواهران هست و آموزش میها فعالیتکالً  ها اصالً قسمت

مراسمات و های چنین توی حوزهشان. همشود کارهایخودشان به خدمت مشغول باشند و بعد ارزیابی می

مان را آموزش هایی داریم که نیروهای مختلف خادمیها هم همین است، یعنی االن دیگر ما بخشبرنامه

ایجاد شده مثل  ای که در مجموعهها و مراکز اقماریها و دورهدهیم، چه مراسمات هیأت و چه کالسمی

با خودش هست. ببینید من االن  طو مرتبهای منظم موزشی و برنامههای آها همه دارای دورهمؤسسات و این

تر هم به اصل موضوع هم بپردازم، حضور بانوان در ای را عرض بکنم که سریعجا بخواهم یک نکتهاگر این

شان این شان رسیدیم سؤالها ما خدمتخیلی از دوستانی که االن ما با هم مرتبط بودیم یا استان هیأت تقریباً 

مان از تأسیس بخش خواهران به دلیل حواشی زیادی که ممکن است برای تشکیالتبود که ما نگران هستیم 

ای است که مرتبط به ارتباط با افراد شود یا حواشیایجاد بکند. این حواشی هم عمدتاً به دو بخش تقسیم می

اش هم جوری این را حل کنیم مدیریت کنیم؟ یک بخشینامحرم با همدیگر هست در تشکیالت که چه

بع آن تأثیراتش توی خانواده. ار و تأثیراتش روی خواهران و به تهای کآفت خود کار، سختیگردد به میبر
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ها های بانوان، اینی فعالیتشود کرد؟ یا معضل نبودن نیروی متخصص در زمینهکار میه ها را مثالً چاین

 تان هستیم.ما در خدمت ستمشکالتی است که همه مبتال هستند و نگرانش هستند. حاال اگر مطلبی ه

 

 ؟دهیدببخشید حواشی را توضیح می س:

ببینید من در یک کالم خیلی نخواهم مسأله را بپیچانم، سازمان و ساختار و سیستم یک تشکیالت  ،بله ج:

که فقط افرادش عفیف باشند. ببینید اگر ما فقط گفتیم دختران مثالً چادریِ مذهبی، باید عفیف باشد نه این

شوند، اگر تشکیالت، شان پاک، وارد یک تشکیالت میدامن پاک، همهاللهی متدین همه چشمران حزبپس

که ساختار شوند. اینهای پاک مبتال میسازمان، خود ساختار و سیستم عفیف نباشد بعد از مدتی همین جوان

چیزی که فهمیدیم توی  آنای به این قصه خواهم کرد، ما و سازمان باید عفیف باشد حاال من یک اشاره

ی که ما در مجموعهکنم. اول اینی خودمان پیاده کردیم اگر به درد دوستان هم خورد استفاده میمجموعه

طور که در بخش برادران واحدها  نمای خودمان که ترسیم کردیم همانمان توی آن سازمانهای بانوانفعالیت

در قسمت خواهران هم طراحی کردیم، هر قسمتی  متناظرش های مختلف طراحی کردیمها و گروهو قسمت

در که ها در بخش خواهران هست در برادران هست در قسمت خواهران هم هست، بلکه بعضی از بخش

اختصاصی است با مدیریت مستقل. یعنی کل خواهران در واحدهای خودشان تحت مدیریت  برادران نیست،

شان با مدیریت خواهران کامالً و شورایی هایبرند و واحدیش میشان را پهاییک مدیر خواهر برنامه

کنند، کنند، ارزیابی میریزی میشوند، برنامهتأسیس شده که آن مدیران در آن شورا گرد همدیگر جمع می

کنند. منتها به این شکل هست چون ما یک شورای عالی هم کنند، نظارت میکنند، مدیریت میطراحی می

هایی را ها و برنامهمان که مدیران ارشد مجموعه در آن هستند، آن شورای خواهران طرحتشکیالتداریم در 

های کند موظف به اجرا هستند؛ البته چه برادران یعنی مدیران قسمتکه شورای عالیِ کل مجموعه مصوب می

دهند، خودشان پیشنهاد می ها مستقیماً سهیم هستند، یعنیشان در طراحی برنامهمختلف، چه خواهران مدیران

کنند، در شورای خودشان خواهران این را های جدید میکنند، طراحیکنند، نقد میی سال را ارائه میبرنامه

شود شود، تصویب میجا هم یک بررسی نهایی میفرستند توی شورای عالی مجموعه، آنکنند میبررسی می
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شود. قسمت خواهران، دانه به دانه با نظارت خودشان اجرا میشود به خود آن تشکل توی بعد باز ابالغ می

 جا جای بحثش نیست.حاال جزئیات هم دارد که این

ن . خب ایکندمی که ساختار و سازمان شما رفته به سمت جلوگیری از اختالط و دارد مدیریتاین یعنی این

ن را د خواهراکردی اش بله شما جداین بخشآید که حاال ما مثالً توی این ساختار توی اجا پیش میسؤال این

ها با ب اینخواهران، انتظامات خ گیری، انتظامات برادران،شما یک مراسم می از برادران به این معنا، آقا مثالً 

ت کاری کنند، مشکالهای فرهنگی ارتباط کاری تنگاتنگ پیدا میکنند، توی بخشهم ارتباط کاری پیدا می

این  کند باز خودشالزم است با همدیگر بگیرند، این جلسات ارتباطات را نزدیک میآید جلسه پیش می

ر دراحی شد ای که طکارش بکنیم؟ باز برای مدیریت این قسمت یک برنامهه ها را چکند، اینآفت را زیاد می

 نسبت به این ،ناپذیر استاین هم توی پرانتز بگویم دوستان این اجتناب ...مجموعه به این شکل بود که ما

وسف صدیق ی مهمی نیست، یعنوان نباید کس اغماض بکند یا فکر کند که این مسأله مسأله مسأله به هیچ

های ها این تشکلد خیلی وقتبع (53)یوسف/« بِالس ُّوء لَّأَّم َّارَّةٌ الن َّفْسَّ إِن َّ»هم که باشی در معرض هستی و 

که شیطان لیکند، درحاشود که ما فکر کنیم خطر ما را تهدید نمیای میفرهنگی و دینی و حتی هیأتی بهانه

که شما در این یر ازهایی را. لذا غکند تا به خطر بیندازد یک چنین تشکلیک چنین جاهایی سه شیفته کار می

ن جدا کرد کنی بابو ساختارتان باید این عفت سازمانی و تشکیالتی را ایجاد تان نمایتان، سازمانسازمان

 نید.قت بکدهای اجرایی هم باید ها از همدیگر، در سیستم هم باید دقت کنی، در مدیریت و شیوهبخش

اد ، باالخره خواهرها، برادرها مجبور هستند جلسه بگیرند زیشودببینید توی این فضاها انس کاری ایجاد می

کند، این کند، این روابط را عادی میگیرند، این ایجاد انس میکنند، زیاد با هم جلسه میبا هم صحبت می

ها را مدیریت بکنیم. یک نکته عرض بکنم دو چیز کند؛ ما باید اینهمین اول مسأله است، حاشیه ایجاد می

فرمایند، در ا امیرالمؤمنین)ع( مفصالً میجا که هردو آن رغیرتی، یکی هم إعمال غیرت بیآفت است یکی بی

فرمایند. بعضی غیرت الزم را ندارند اش اشاره میالبالغه هم حضرت به یک بخشیی سی و یک نهجنامه

ها آگاهی ندارند، از حدود و ثغور بحث غیرت و اش هم ممکن است این باشد که خیلیحاال به دالیلی، عمده

جوری هستند، یعنی اطالعات  هایی که دیدم اینتشکل که من نود درصد عفاف. این یکی از معضالت است
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های دهند که شبیه مثالً انسانکنند و رفتارهایی از خودشان بروز میشان پایین است، که دقت نمیشرعی

غیرت نیستند خدای نکرده، همه امام حسینی هستند ولی به رفتارهای ناموس غیرت است، درحالی که بیبی

بینی که این خیلی مراعات نشده ولو او توجه ندارد. اول کنی میاش که نگاه مییا ناموس تشکیالتی خودش

خدا بینی آن « اَّلْمُّؤِْمنِینَّ مِنَّ یَّغَّارُّ الَّ مَّنْ أَّنْفَّ اَّللَّ هُّ أَّرْغَّمَّ»ها باید برود باال و طبق روایت که فرمود که آگاهی

دهد که یعنی مؤمن، یعنی آن بچه هیأتی که غیرت به خرج نمی دهد، آن مؤمنیخرج نمی مؤمنی که غیرت به

هیأت باشد ولی توی آن غیرت به خرج داده  خدا بینی تشکیالتی که مثالً  ،بع آنتمالد، به به خاک می

 . ی مهمی است باید دقت بشودمالد یعنی مسألهشود به خاک مینمی

 یک عده هستند که توی تشکیالت یا توی زندگیجا، یعنی خب حاال چکار کنیم؟ از آن طرف غیرت بی

کنند، همین باعث خراب شدن ناموس شان رها هستند، حد غیرت و عفت را مراعات نمیخودشان نوامیس

جا؛ مثالً ورزند شدید و بیشوند. یک عده هم هستند غیرت میشان میشود یا ناموس تشکیالتخودشان می

گوید باید توی ای، اصالً میای شرکت کند، هیچ برنامهی برود، هیچ جلسههیأت دهد هیچبه خانمش اجازه نمی

ی سی و یک که منجر به فساد زن فرمایند توی نامهخانه بنشینی که امیرالمؤمنین در مورد این طرف می

خواهد شد. آن طرفش هم منجر به فساد زن خواهد شد. حاال این را بیاور توی تشکیالت ببین چه اتفاقی 

هد افتاد اگر مدیریت نشود. حاال ما چکار کردیم این را توی این قصه؟ ما آمدیم برای مدیریت این خوا

مان رابط محرم گذاشتیم. یعنی گفتیم که آقا ما توی قسمت خواهران هر مسئولی جریان در سیستم تشکیالت

رم داشته باشند، این طرف هم واحد متناظرش هست نیاز به ارتباطات کاری هست باید حتماً رابط محاین

خواهر بشود رابط با این خانم. به  خانم همسرش بشود رابط آن طرف با آن آقا، یا برادرش، آن طرف مثالً 

شود. وقتی ی دیگرش این است که جلسه و هیأت شما خانوادگی میشود و نکتهاین شکل این مسأله حل می

مان بسیاری از ت وارد بشوند، ما االن توی هیأتقرار شد همسر فرد، برادر فرد، خواهر فرد در تشکیال

بریم پیش و کنند خانوادگی هستند، یعنی خانوادگی واقعاً ما االن هیأت را داریم میافرادی که حضور پیدا می

هایی داشته باشد؛ ممکن است دوستان بگویند آقا این کار را سخت این خیلی برکت دارد. ممکن است آسیب

خورد، درک صحیحی از مسأله رود کار، بله یک مشکالتی دارد، رابط به مشکل مییکند، دیر پیش ممی
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آید، باید رابط بگردی پیدا کنی، آن طرف ندارد، باید هی برایش توضیح بدهی، مسائل مختلفی پیش می

قدر اهمیت این موضوع باال هست و ریسکش باال شود، هزارتا مسأله هست ولی اینهمسرش راضی نمی

 کند.ه شما باید بپردازید به این مسأله و خدای متعال هم حتماً کمک میهست ک

 

که  بر دارندتان خبا آقای شریفی عزیز مسئول محترم هیأت میثاق خب دوس خیلی متشکرم! اجازه بفرمایید _

هدا شاق با اش در حین میثهیأتی بخشیهای انوادهها، کودکان، خهای نوین در جذب خانوادهبرخی شیوه

به  خاطر همیند بهها، زوجین جوان، فرزندان عالقه داشتنخیلی خانواده که ی زمانی همآغاز شد، یک فاصله

این  ها فراهم بودهمناسبی برای خانواد امکاناتهای موجود در هیأت میثاق با شهداء که قول معروف فانتزی

که توضیح م اینشما داشته باشند ه ند. خدمت آقای شریفی هستیم هم سالم علیک باه باشهیأت حضور داشت

 ای است؟ی اقدامات نوین هیأت میثاق از کجا آغاز شد االن در چه مرحلهبدهند این ایده

 

 ج: بسم اهلل الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین

م که داشت ی بزرگواران، خدام محترم هیآت حاال سراسر کشور، حقیر تمایلعرض سالم دارم خدمت همه

مت مودند خدامر فر ی ایمانی مشعرجامعه استفاده کنیم و بهره بگیریم، دیگر عزیزان بیشتر از شما دوستان

ردیم و روع کی خانواده که ما شرسیدیم که یک گزارشی از اقدامات صورت گرفته در سال جاری در حوزه

أت ه توی هیهای جدیدی کقالب سری ازیک تا االن هم ادامه داشته خدمت شما ارائه بکنیم و حاال در نهایت

شاءاهلل ر اندوستان معرفی بکنم اگ اتفاق افتاده و یک طرحی که تحت عنوان طرح سدره هست خدمت شما

 وقت باشد.

خب اسفند ماه سال گذشته که حضرت آقا توی دیدار مداحان بحث خانواده را جدی مطرح کردند و به عنوان 

تر شد ی خانواده برای ما جدیحین محترم بار کردند از آن موقع خب دغدغهیک مأموریت بر هیآت و ماد

ای که با هیآت دیگر گیریکه در فضای هیأت میثاق با شهدا اتفاق بیفتد، رقم بخورد و حتی حاال با ارتباط

چه دانشجویی چه غیر دانشجویی بتوانیم این گفتمان و این موضوع را نشر بدهیم توی هیآت و شهرهای 
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ها دور بود، نیاز خرده فضای خانواده، محتوای خانواده شاید با فضای هیأت و ایندیگر که هست. خب یک

توانیم انجام بدهیم چه در بستر محتوا، چه در بستر تر بشود، اقداماتی که میداشتیم که فضا برای ما روشن

لفی را با اساتید محترم ازجمله حاج های مختتوانیم پیش بگیریم؛ نشستیم نشستهایی که میعملیات و قالب

ی خانوده کار کرده بودند آقای پناهیان، حاج آقای عباسی ولدی، آقای عابدینی، دوستان دیگر که در حوزه

جوری به این مسأله  کار باید بکنیم اصالً؟ چهکه ببینیم چهگذاشتیم از همان بدو شروع این دغدغه تا این

مان را توی فضای و ایام نزدیک به ماه مبارک تصمیم گرفتیم که اقدام جدیشد  98اوایل سال  ورود کنیم؟

ی خانواده. چون ها باشیم که ورود کنیم به مسألهماه مبارک رمضان انجام بدهیم و تقریباً هم جزء اولین

با  .موقع اقدامی صورت نگرفته بود کرده بودند و عمالً تا آن حضرت آقا یک صحبت و یک مأموریتی را بار

هایی که از قبل گرفته بودیم حاال با فضای تشکیالتی که خود هیأت دارد، مشورت با اعضاء هیأت مشورت

ها رسیدیم به این مسأله که خب ماه مبارک رمضان شروع خوبی برای این مسأله و امنا و شورای هیأت و این

بود. خب ما شعار محوری داریم  سازی این مسأله خواهدسازی و جریانجا انداختن این موضوع و گفتمان

اربعین، فاطمیه که این شعار هم سازوکار خاص خودش را  ، ماه محرم،مان، ماه مبارکهایویژه برنامه برای

دهم. برای ماه مبارک ما به این شعار رسیدیم که در مدار نور دارد که در ادامه اگر فرصت شد توضیح می

ای را مطرح بکنیم؟ خب خواستیم چه مسألهی علی؛ حاال توی شعار میای به رنگ خانهای بساز، خانهخانه

ی اسالمی دانستیم که یکی از نهادهای مهم اجتماعی است و صالح و فساد خانواده نمود جامعهخانواده می

گذارد توی آن سبک زندگی. از بشویم هست. از آن طرف محیط حاکم بر خانواده هم خیلی تأثیر مستقیم می

یک  یی حضرت فاطمه بهترین الگو و نمونه برای ارائهحضرت امام علی و فضای خانه  گرطرف دی

رسیم ی اسالمی بود؛ که این توضیح این شعار بود. خب ما شعار را که به آن میی موفق توی جامعهخانواده

مداحی و  کنیم توی شئونات مختلف هیأت پیاده بکنیم چه در بحث سخنرانی گرفته، چه در بحثسعی می

ای هایی که داریم یا کارهای رسانههای جانبی که هست، نشریات، غرفهاشعار تا جایی که مقدور باشد؛ بخش

های اصلی سخنرانی بود، ما نشستیم با آقای عباسی ولدی که حاال دهیم. خب یکی از بخشکه انجام می

چه بحثی را مطرح بکنیم برای شروع ی خانواده بودند و امروز هم حضور داشتند نشستیم کارشناس حوزه
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های های هیأتی رسیدیم، یعنی چی؟ یعنی نقش هیأت در سبک زندگی و کاهش آسیبکار؟ به موضوع خانه

تواند توی محیط خانواده داشته باشد؟ یک مراسم چه تأثیری می خانواده. یک هیأت، یک مجلس حسینی،

تواند داشته باشد و ایرانی هست می هایبر خانواده هایی که بارتواند توی کاهش آسیبچه تأثیری می

ی ماه رمضان الحمدهلل موضوع خوبی بود، ی شیعی به عبارتی؟ این موضوع مطرح شد توی دههجامعه

ترین نهاد برای هیأت به عنوان مشهورترین و مهم ناظر به این مسأله اتفاق افتاد که استقبال خوب مخاطبین

بیت هم از طرفی یکی از ارکان مهم توی بحث تربیت و سبک ؛ خب والیت اهلبیت بودتجلی والیت اهل

زندگی بود که توی این موضوع ما به این مسأله پرداختیم، توی سخنرانی ما به این مسأله پرداختیم و این را 

اقدام  توانستیم نشر بدهیم. خب ماه مبارک تمام شد گفتیم که فعالً شروع کار است یکبه طرق مختلف که می

 تری الزم هست انجام بگیرد و ....جدی

 

 مه در آنباً هتر به دوستان بگویید، چون توضیح مقدمات را تقریذره کاربردیشود یکس: شرمنده اگر می

 .موضوع رای اینبتر االن دوستان کپسولی و کاربردی دنبال مطلب هستند کاربردی نظر دارند دیگر، اتفاق

ده خواستید گزارش اتفاقاتی که افتاده، یعنی من هم شروع کردم از ابتدا سیری که ج: حاال چیزی که از بن

ها را بگذرم. خب ما گفتیم فضای محرم هست هم خودمان کنم ایناین، چشم سعی می به فضای خانوادهظر نا

تری انجام بدهیم هم توی سطح کشور و هیآت دیگری که هستند آمدیم نیاز داریم که اقدامات جدی

تر با حضور کردیم تخصصیعارهای مختلفی که بودند از جمله شعارهای خود هیأت را دور هم جمع میش

ای گذاشتیم که ها جلسههای محترم از جمله آقای عباسی ولدی و حاج آقای پناهیان و اینکارشناس

رقم بخورد، توی ی خانواده که توی فضای محرم بتواند با حوزه ینیئهای ارتباط اشعار آجوری شیوهچه

هایی باشیم با این محتوا، با این مضامین. که الحمدهلل این اتفاق فضای محرم شاهد اشعاری باشیم، شاهد روضه

افتاد توی بستری از میثاق اتفاق افتاد، خب ناظر به شعار هم ما فراخوانی دادیم مخاطبین، مخاطبین حدود 

لفی را مطرح کردند، ازدواج، سبک زندگی، تربیت فرزند. هزار نفر از مخاطبین شرکت کردند؛ موضوعات مخت

ی نهاد خانواده بپردازیم و اهمیتی که نهاد خانواده به مسأله خاصتاً وز ابتدای کار هستیم، باید خب ما دیدیم هن



 2 مانا تجربه

9 

 

ی حسین در مدار مان به این رسیدیم که بنای خانهترین نهاد اجتماعی. توی شعار محرمدارد به عنوان مهم

ترین گی است که ماجرای کربال قیام خانوادگی است. توی این شعار خواستیم برسانیم که نهاد خانواده مهمبند

 ی تاریخی است و از آن طرفترین واقعهی عاشورا مهمی عاشورا است، واقعهنهاد اجتماعی توی واقعه

تواند برای ما باشد و این توی یاست که مترین اتفاقی بود و بهترین الگویی مهم حرکت خانوادگی امام حسین

جا پرانتز باز کنم چند سالی هست بحث تدبر در قرآن مان که حاال لطایف قرآنی اگر اینبحث لطایف قرآنی

کریم در قالب لطایف قرآنی قبل از سخنرانی توی هیأت میثاق با شهدا اتفاق افتاده که موضوعاتی که مرتبط 

شود. بعد خب این اتفاقات توی بیان می ست مبتنی بر آیات قرآن کریممرتبط با مسائل روز ه با شعار هست

 ها ما خب فضای...ها اتفاق افتاد برای بحث محتوا؛ در بحث حاال عملیات و اینفضای محرم و این

 

 س: مصداق بیاورید، مصداقی چه اتفاقی افتاد؟

االن وظیفه داریم راجع به فضای خانواده ها ما خب فضای اردویی که بود را گفتیم ج: در بحث عملیات و این

خب بحث راهیان نوری که داشتیم را صرفاً روی بحث خانواده متمرکز کردیم که واکنش نشان بدهیم،  ترجدی

ی محتوا، که ها داریم چه در عرصهی خاصی که برای خانوادهشان هم شروع گرفته با برنامهحاال ثبت نام

چنین فضای اردویی  ی دوم مخاطب بیرونییأت هستند یا در مرحلههایی که مخاطب هصرف خانواده

بخشی و برای انتقال محتوا، برای آن هویت شان اتفاق بیفتد؛ چون قالب اردویی بهترین قالب خواهد بودبرای

شود، موضوعات دیگری که ناظر به خانواده هست. خب خانواده قاعدتاً منحصر به پدر و مادر و خانواده نمی

های خانواده هم باید برنامه تعریف بکنیم. در فضای هیأت میثاق عالوه بر ها و جوانناظر به نوجوانما 

هایی که مخاطب ما شکل دادیم که نوجوان ترجلسات اصلی خب هیأت نوجوانان میثاق با شهدا را جدی

هایی ویژگی تحت عنوانگرفتیم  شان در نظری مجزایی برایهستند خارج از فضای اصلیِ جلسه، یک برنامه

پذیری، احترام به چون والیتهایی همکه یک نوجوان سرباز امام زمان باید داشته باشد. از مفاهیم و ویژگی

ها را سعی کردیم توی کار و تالش، مقاومت، کمک به مستضعفین، امید به آینده، این آموزی،پدر و مادر، علم

شود و قطعاً ها دارد بزرگ میاین نوجوانی که توی این خانواده باالخرههر برنامه این مفهوم به آن بپردازیم، 



 2 مانا تجربه

10 

 

رشد و تربیت و سبک زندگی خودش خواهد گذاشت توی  کهتأثیر خودش هم توی فضای، عالوه بر این

خواستم معرفی کنم . یکی دیگر از کارهایی که االن جدی شروع شده و میفضای خانواده هم خواهد گذاشت

؛ آقای جهاندار یک طرحی را معرفی های خانگی است، طرح سدره طرح برپایی روضهطرح سدره است

خواهیم توی این طرح برای مردم کردند این طرح متفاوت از آن طرح خواهد بود از چه جهت؟ ما نمی

ی خانگی برگزار بکنیم، جلسه برگزار بکنیم، اتفاقاً مردم خودشان باید برای خودشان جلسه برگزار روضه

 های خانگی و تأثیری که آن توی فضای خانواده و محیط خانوادهنند، پرانتز باز کنم در اهمیت روضهک

تواند داشته باشد که بنده توضیح ندهم و قاعدتاً شما بزرگواران به آن واقف هستید، ما توی این طرح می

خواهد یک ای، میادهاللهی، قشر خاکستری، هر خانوای چه مذهبی، حزبخواهیم اگر یک خانوادهمی

بیت و به هر دلیل امکاناتش را اش بگیرد برای اهلاش بگیرد، یک مجلسی توی خانهای توی خانهجلسه

که آن سخنران هماهنگ کند، برای به هر دلیل ارتباطش را ندارد برای این ندارد، به هر دلیل توانش را ندارد،

ی که اصالً بلد نیست جلسهسیستم صوتی بیاورد، برای اینکه که آن مداح را هماهنگ کند، برای ایناین

هیأت میثاق قرار است انجام بدهد آن  هایی کهی هیأت میثاق و پشتیبانیخانگی برگزار بکند به پشتوانه

کند، به اسم خودش و با مدیریت خودش؛ ما هرگز اش برگزار میی خانگی توی خانهخانواده یک روضه

آییم دهد ما میگیرد، با درخواستی که به ما میکنیم، با ارتباطی که با هیأت میثاق میمیای را برگزار نجلسه

مدنظر آن خانواده باشد تسهیل  ی خانگی، خانوادگی، دوستان، هرچه کهبرگزاری یک جلسه شرایط

 ی برگزاری آن جلسه را نداشته باشد، اتفاقاً به این واسطه ....بخشیم که دیگر دغدغهمی

 

 ..... معرفی مثالً سخنران و ... س:

دهد ما در ایام فاطمیه قصد برگزاری جلسه ای به ما درخواست میج: صرفاً معرفی نیست دراقع یک خانواده

کنیم، نیاز به سیستم صوتی داشته باشند کنیم، مداح هماهنگ میشان سخنران هماهنگ میداریم، خب ما برای

دهیم که جلسه را بتوانند با خیال راحت و امکانات را در اختیار قرار می، این دهیمدر اختیارشان قرار می

آیند توی آن جلسه بدون هیچ دغدغه و نگرانی برگزار کنند و اتفاقاً توی فضای آن خانواده و اقوامی که می
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که بقیه هم بتوانند با تشویقی بشود برای این کنندکنند، دوستانی که توی آن جلسه شرکت میشرکت می

 شان داشته باشند.سهولت و راحتی این طرح را توی خانه

 

هدوی قای ماجازه بدهید بخش دیگر را حاج آ حاج آقا بفرمایید، س: خیلی متشکرم! با عرض شرمندگی

قاتی دیق اتفار مصاسنه برویم گروای توی حواشی بوده بفرمایید، ی حواشی.... اگر نکتههمراه باشیم در حوزه

شستند یآت ننمایندگان ه صادیق هم شما کاربردی، البتهخاصی هم دارد م خیرات که خواهران فرمودید

ار ک دالشهداگاه سیبرای پیشبرد دست تر کنند، ....بخش خواهران را فعالخواهند مدیران و خادمان هیأت می

 باید چه اتفاقی انجام بدهند؟ بیشتری بکنند

قسمت  م، آنبله توی آن بخش قبل که من حاال تحت عنوان یک تشکیالت عفیف مثالً نکاتی عرض کرد ج:

جازی ضای مشود با آن سیستم اتوماسیون یا حتی با فاش این است که خیلی از ارتباطات را میتکمله

طوری این مانجوری مدیریت کرد و خیلی از جلسات را کاهش داد. از آن طرف ما توی تشکیالت خوداین

با آن  ای که الزم هست با خواهران اتفاق بیفتد در سطح مدیر کل مجموعه،است که جلسات ضروری

افتد. هم نمی زیاد افتد هرچند وقت یک بار به ضرورت و این اتفاقمسئولین یا مسئول کل خواهران اتفاق می

ها، سری هماهنگی کید اتفاق بیفتد برای اگر هم غیر از مدیر کل مجموعه الزم بود جلساتی بین مدیران ارش

اعث باین  گیرد. عزیزانحتماً با حضور رابطین محرم و با ضوابطی که مشخص شده این جلسات شکل می

 هایی هم اگریبیب نشویم؛ ای موضوع بسیار مهمی است و آسمان واقعاً دچار آسهایشده که ما در فعالیت

ما در  وقتی الزم باشد تر یکاین ساختار مدیریت شده. اگر جزئیگرفته در پرتو این سیستم و شکل می

 تر بگوییم االن چون وقت نیست من قسمت دیگر بحثم را....خدمت دوستان هستیم که جزئی

 

 حاج آقا بفرماییدس: با مصداق 

 ج: در مورد؟

 ها، چه کاری را انجام مستقل که ....س: در مورد همین موضوع کار خانم
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 ران است،خواه ی کودک تقریباً نود و هفت هشت درصد کار باالً فرض بگیرید که ما توی حوزهج: بله مث

ست اار هیأت مان کنتوانند این کار را انجام بدهند؛ ما مثالً یک بخش از کار کودکچون خواهران بهتر می

به  موزشآامش مجلس، تا هدف داریم که آرآیند سهها میی. خانوادههای بهشتگاه بچهتحت عنوان خیمه

ا االن مداریم،  . مهدکودککنندها مدیریت میافتد، خانمها و تفریح، بازی، کنار هیأت این اتفاق دارد میبچه

ود د. توی خچرخاننها را خواهرها میتا مهدکودک داریم، پیش دبستانی داریم، دوتا دبستان داریم، اینسه

ر م تبحتوانند بگذارند هخواهران هم فرصت بیشتری می های مربوط به فضاهای مجازی راهیأت بخش

ور هایی مثل فضای آموزشی حض. عرض خدمت شما که توی بخشتوانند کار کنندبیشتری دارند می

در  یت بکنندتوانند فعالها بسیار میخواهران بسیار، فضای تربیتی بسیار مؤثر هست، علمی و پژوهشی خانم

ت کنیم، تولیدایمهای خودمان را داریم چاپ کنیم، کتابن داریم کتاب چاپ میها. ما مثالً االاین زمینه

ن ان ما االآماتور خواهرکنیم، از روزی که شروع کردیم آماتورِ ی خودمان را داریم چاپ میداخل مجموعه

یه وها سرمارها و این نیآرایی کار کردیم با اینی نویسندگی، ویراستاری، طراحی، صفحهای در زمینهحرفه

 هستند برای مجموعه...

 

 کنندس: .... خودشان هم کمک می

شان توی ی خودها با همین تأمین شده، یعنکنند، یعنی حتی االن اشتغال بعضیج: به خودشان هم کمک می

مینه هم تواند به این زدهند؛ یک فضای خوبی است که هیأت میها را ادامه میمحیط جامعه دارند همین

 ای دارد.العادهها هم اهمیت فوقهای عمومی که عرض کردم این بخشبکند. غیر از بخشکمک 

ای بکنیم، تو بحث خانواده ببینید باالخره ی بعد در بحث حاال خانواده اگر من اجازه بدهید یک اشارهنکته

آیند مراجعه ند میهایی دارها خانوادهدخترهای مجرد، پسرهای مجرد باالخره در هیأت حضور دارند و این

شان؛ شما هم شاید مواجه شده باشید که بیایید به عنوان مسئول یک هیأت هایکنند، نگران هستند از بچهمی

صورت عمومی کار باید کرد؟ اوالً که یک سلسله جلسات بهبگویند آقا شما دختر ما، پسر ما را دریاب؛ چه

، ما یک جلساتی را تحت عنوان آژیر تشکیل دادیم برای به ها تشکیل بشودبرای تفهیم مسأله باید برای این
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ها؛ دخترها جدا، پسرها جدا، مجرد همه، توضیح دادیم که چه خطری بچه صدا درآوردن زنگ خطر برای این

ها را توضیح کند، در فضای مجازی، در فضای حقیقی، در خانواده، ارتباطات، اینها را تهدید میدارد آن

شان گفتیم. این یک سطح از ها را هم برایشفاف و روشن؛ بعد راهکارهای مبارزه با این نشادادیم برای

ها شود در مجموعه و اینهایی که تشکیل میها، گروهجلسه؛ حاال توی آن راهکارها بحث ارتباطات، رفاقت

ها که به دیریت روابط اینتواند داشته باشد در مکه هیأت چه نقشی میکنند و اینبا همدیگر ارتباط پیدا می

شان تشکیل ها باز جلسه برایهای مفصل خودش را دارد. آن طرف قصه خانوادههم بحث تعالی برسند این

شود بر خانواده، تبیین شد و های جدی خانوادگی چه از داخل خانواده چه از بیرون که تحمیل میشد، آسیب

شان را ها در ارتباط باشند و مسائلرار دادیم که با این خانوادهراهکارهایش، مشاورینی را هم در این زمینه ق

 ...حل و فصل کنند.

 

 بندی بفرمایید ...کنم وقت اذان است، یک دقیقه جمعس: عذرخواهی می

ای را عرض بکنم حاال چون بحث خانواده هم هست و بانوان هم این طرف، هیأت ج: ببینید من یک نکته

دستاورد داشته باشد؛ یعنی جلسه  کند حتماً آید در هیأت شرکت میبرای هر کس که میباید برای خانواده و 

به آرامش نیاز دارند خب؟ به  کنند به چه چیزهایی نیاز دارند؟ مثالً آیند شرکت میهفتگی که یک عده آدم می

زی نیاز دارند، به الگو نیاز ورهیجان نیاز دارند، به ارتباطات درست نیاز دارند، به آگاهی نیاز دارند، به عشق

ها به انحاء مختلف طراحی شده ها همه چیزهایی است که ما نیاز داریم، در یک جلسه باید ایندارند، این

اش توی سخنرانی هست، هست، آگاهی زنی مثالً گویید هیجانش توی عزاداری و سینهباشد. حاال شما می

یارت، تزاوری که در روایت آمده باید زیارت کنید همدیگر ها را؟ آن بحث زچگونه طراحی بکنی شما این

آیند یک هایی که میرا، فضای صمیمی و اخوت ایمانی که در هیأت باید ایجاد بشود. هر هفته خانواده

کنم از ها نیاز به طراحی دارد؛ و من تبعیت میشان، اینهای بردارند ببرند خانهدستاوردی از سخنرانی

کنی آورد هیأت چی هست؟ وقتی گریه میگویم اشکآورد، من میدوم فرمودند خون حضرت آقا در گام

هم ما االن دیگر زمانش هست که با دقت  خوانیبرای امام حسین یک چیزهایی باید دست، حتی توی روضه
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خاطر بههای خانوادگی، کارهایی که سیدالشهدا کردند در کربال. فهم بدهیم به مخاطب روضه روضه بخوانیم،

تواند در یک هفته یک درس کند و هیأت میبعد عمیقاً ارتباط برقرار می دهد،ای که دارد انجام میاین گریه

ها را بکشاند. ببخشید وقت هم ی بعد ایناخالق و درس زندگی و سبک زندگی بدهد به مخاطبینش تا هفته

 ..خیلی

 

صداق بندی کنند هم مشریفی هستیم هم جمع آقایس: خیلی متشکرم! چون وقت خیلی کم هست خدمت 

 تان بگویند.دوباره خدمت

دوتا قالب روی موضوع خانواده کار،  ج: حقیر خب توضیحاتی دادم خدمت دوستان که دوتا بحث ما توی

حاال عزیزمان دنبال مصداق بودند خب محتوا خیلی مهم است توی هیآت، آن  یکی بحث محتوا که به نظر من

قرار است توی سخنرانی مطرح بشود، آن اشعاری که قرار است مداح بخواند، آن محتوایی که محتوایی که 

اش هست، توی فضای نمایشگاه کتابش هست، ی مراسم هست، توی فضای نشریهحاشیه قبل از سخنرانی

انستیم آن را ها هست که ما باید اول ناظر به آن دغدغه داشته باشیم؛ اگر توها به نظر من یکی از اولویتاین

زنیم، اردوی راهیان رویم هیأت نوجوانان مینظر ولی نزدیک بکنیم بعد حاال می به حد مطلوب برسیم به آن

چنینی نباشیم، محتوا به نظر من اصل است توی فضای هیأت و های اینکنیم، خیلی دنبال مصداقبرگزار می

فتم هم بحث شعار، هم بحث سخنرانی، هم بحث هیآتی که توی کشور داریم. خب توی بحث محتوا را گ بستر

 لطائف قرآنی، هم بحث رادیوی میثاق، ما یک رادیوی اینترنتی داریم تحت عنوان رایوی میثاق که هر هفته

ت با فضای خانواده بود خاصتاً شود، این هم توی این مدای هست توی فضای مجازی منتشر مییک برنامه

ا ما آمدیم مطرح کردیم؛ هر شب، هر هفته، هر برنامه در واقع یک شهید را ی خانوادگی شهداء رمحرم، سیره

های آن مادر شهید، آن همسر شهید، شان را برای مخاطب بنابر گفتهی خانوادگیمعرفی کرده بودیم و سیره

وصیت شهید، سعی کرده بودیم برای مخاطب مطرح بکنیم و این را جا بیندازیم، چه مخاطب حاضر در 

های جانبی که گفتم، هیأت نوجوانان هست چه ، چه مخاطب فضای مجازی که هستند. و حاال قالبجلسات

های اردویی هست ازجمله برای برادران چه برای خواهران، مهد کودک هست در قسمت خواهران و بحث
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د که خانواده فرمودن نژادتواند باشد. نمایشگاه کتاب، حاج آقای مهدویخیلی مهم می راهیان نور خانوادگی

مان یک هیأت خانوادگی آید وارد هیأت باید یک حس آرامشی داشته باشد، ما هم سعی کردیم هیأتکه می

شوند همان حس آرامش ایجاد بشود، فرزند نوجوانش را ها وارد میباشد و همان بدو ورود که خانواده

های جانبی که کنار د کودک، برنامهبفرستد هیأت نوجوانان با خیال راحت، فرزند کودکش را بفرستند مه

محتوای دیگری که در  ی محصوالت وی عرضهی هیأت هست، از نمایشگاه کتابش گرفته تا غرفهجلسه

شود. این اتفاقات سعی کردیم توی هیأت میثاق رقم بخورد و قاعدتاً توی ی این مراسم عرضه میحاشیه

دوست داشتیم از شما  ی کالم کردیم، ما حقیقتاً شید اطالهرود. ببخشاءاهلل جلو میهیآت دیگر هم دارد ان

 بزرگواران استفاده کنیم، دیگر امر فرمودند و در خدمت شما بودیم.

 

 واهد شد،خمنجر  به مصداقالجرم هرحال محتوا س: خیلی متشکرم! البته آقای شریفی این نکته را بگویم به

ره یأت دوباهکه در این افتد که همسر من از اینچه اتفاقی میام وارد یک هیأت بشوم که من با خانوادهاین

 دک دارد،حث کوبیاید و حرف بنده را گوش کند، این هیأت بیاید و بنشیند که فضاسازی مناسبی دارد، ب

هرحال ه بهکبود  شود، اشتغال، منظورم از مصداق همینطور کار دارد برایش ایجاد میمهدکودک دارد، همین

حتی  ،بیاید الً ان مثاین منجر شده که مترجمی زب د و چیده در هیأت انصار الوالیه بهچینحتوا مییک تیمی م

ده جمع کر اریأتی ه. مثالً من دیدم که یکی از هیآت در یک استانی یک تیمی از مترجمین یک اتفاق فرهنگی

 هیأت هم ه، خودکار ایجاد شدکند به زبان انگلیسی؛ هم ی شهدا را دارد تبدیل میهای شهدا و سیرهکتاب

 اق حتماً به مصد که این محتواهاکنم. منظور اینچاپ میخودم خرم این ترجمه را و دهم میگفته من پول می

شاءاهلل . انطور از صبر و تحمل شمامنجر خواهد شد. خیلی ممنون هستم از هردو عزیز بزرگوار، همین

کنم! فراخور یقای شریفی، خیلی از حاج آقای مهدوی تشکر مشان خیلی از آدوستان فراخور میل و اراده

 شاءاهلل استفاده خواهید کرد.ها هست انعالقه کمیسیون

 پایان


