
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 پژوهشی با؛   مصاحبه

 اعتکاف مرکزی ستاد رئیس ایتکیه علیرضا سید االسالم حجت با

  (اسفند روز معنوی اعتکاف 29به مناسبت )
 

 جامعه در اخالق و معنویت افزایش اعتکاف در نقش

کاف و رضورت)  (هوشمنداهن  رزییربانهم آاثرو ربکات اعت

 :ی در بخش های زیر قابل دسترس استهای خبری و تولیدات پژوهشفرآورده

 http://www.iribnews.irـ وب سایت خبرگزاری صداوسیما  )سرویس پژوهش (  

 زارعی حمید پژوهشگر:

 سياسيمعاونت 
 سياسي اهیاداره ژپوهش
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 نکات برجسته 

اند که عیار معنویت و اخالق را در فضای عمومی جامعه به در بیانیه گام دوم انقالب، اعتکاف را از برکات انقالب اسالمی دانستهمقام معظم رهبری،  -

 نحو چشمگیری افزایش داده است.

 کنند. امسال، معتکفین مراسم معنوی تحویل سال را در لباس اعتکاف و با معنویت مضاعف تجربه می -

 شد.رسید که آن هم منحصر در اعتکاف صنف روحانیت در یکی دو مسجد از مساجد قم مینفر می 300پیش از انقالب نهایتا به  جمعیت معتکفین -

 . است یدهرس نفرهزار  ۷۵0به بیش از  ،نفره معتکف 300 ،۲00جمع ه امروز به برکت نظام مقدس جمهوری اسالمی -

 عتکاف، نشان دهندۀ حرکت صحیح ما و تابلوی معنویت نظام اسالمی است.اعتکاف، رویش معنوی انقالب اسالمی است؛ ا -

 .دهدپذیرد که سالی پرخیر و برکت را نوید میپایان می 1398فروردین سال  ۲شود و با اذان مغرب آغاز می 139۷اسفند  ۲9اعتکاف امسال با اذان صبح روز  -

 
 

 

 مقدمه 

مقام معظم رهبری در بیانیه راهبردی گام دوم انقالب، افزایش چشمگیر معنویت و اخالق در فضای عمومی جامعه را از برکات 

را از مصادیق این  انقالب اسالمی خوانده و آکندگی صف نوبت برای اعتکاف از هزاران جوان و استاد و دانشجو و زن و مردبزرگ 

جوانان کشور به بزرگی یاد کرده و آن را در  اعتکاف از پدیدۀ های مختلفله همواره به مناسبتمعظم 1.عنوان کردندامر مبارک 

عظیم  با احساس مسئولیت بودن معنویت همروال همراه وو تاکید ایشان بر  اند. با مرور بیانات رهبر انقالبنظیر دانستهدنیا بی

اهل اعتکاف  ،ندر نگاه ایشا توان نتیجه گرفت کهمی ۲بودن معنویت حاصل از انقالب برای حرکت انقالبی، کارو کمک انقالبی

- اجتماعیبا توجه به نزدیکی ماه مبارک رجب و ایام اعتکاف، گروه  3.جوان مومن انقالبی استهای یکی از شاخص بودن،

ای رئیس ستاد مرکزی اعتکاف، با المسلمین سید علیرضا تکیههای خبری در مصاحبه با حجت االسالم و پژوهش فرهنگی

و  های اعتکاف در کشورمروری بر تاریخچه این سنت معنوی و بازخوانی آن در اندیشه مقام معظم رهبری، به تشریح برنامه

مخاطب اصلی بیانیه گام دوم  پردازد و در پایان خاطراتی را از آثار و برکات اعتکاف به ویژه برای جوانان کهمی صحنه بین الملل

 گذراند. رهبر انقالب هستند، از نظر می
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 : نگاهی گذرا به اعتکاف در نگاه رهبر انقالب

 
 .کمرنگی مراسم اعتکاف در قبل انقالب -

 .نسبت به قبل از پیروزی انقالب اسالمیفراگیری مراسم اعتکاف در کشور  -

 شوق و اقبال باالی جوانان کشور به اعتکاف. -

 ریزی برای استفاده بهینه از فرصت اعتکاف.ضرورت برنامه -

 ضرورت تبیین معارف دینی در فضای معنوی اعتکاف. -

 ها.ریزیمحوریت ارتباط با خدا در برنامه -

 اسالمی. البهای انقعتکاف یکی از رویشا -

 در پیش بردن انقالب. نمایی خداوندای از قدرتاقبال روز افزون مردم به اعتکاف، نشانه -

 انقالب و جمهوری اسالمی.  گریگیری نهاد اعتکاف، از مظاهر قدرت تولیدشکل -

 د.خود را محبوس کردن در یک مکان محدود و ایجاد محدودیّت در خو یعنی اعتکاف در واقع -

 .ی ریاضتجنبه باعبادتی اعتکاف،  -

 .ارتباط صمیمی و خالص با خدای عالَم ی برایفرصتاعتکاف،  -

 ریزی برای امر عبادت در آن.اعتکاف، و ضرورت برنامه -

 فراگیری برادرانه، و دوستانه ارتباط معتکفین، با خوب تماسّ  شمول عبادت در اعتکاف برعدم انحصار عبادت در نماز خواندن و  -

 .آموختن و کردن تجربه را اسالمی معاشرت آنها، به دهیتعلیم آنها، از

 ریزی برای نزدیک کردن دل و مغز و ذهن معتکفین به خدا در اعتکاف.ضرورت برنامه -

 های معمول جامعه در اعتکاف. ها و حاشیه سازیبایستگی دوری از جنجال -

 اعتکاف از خلوت فردی. های جمعیاهمیت مانع نشدن برنامه -

 اهمیت خواندن قرآن، نهج البالغه و صحیفه سجادیه در اعتکاف. -

 سفارش ویژه به خواندن صحیفه سجادیه در ایام اعتکاف. -

 .گیری صحیح مای جهتاعتکاف، نشانه -

 تمرین مراقبت از خود و مراقبت از مقدم داشتن رضا و خواست الهی بر هوای نفس در اعتکاف. ضرروت -

 نظیر بودن استقبال جوانان از حرکتی نظیر اعتکاف، در دنیا.بی -

 اعتکاف جوانان، یک پدیده شگفت آور. -

 .مسئولیت عظیم انقالبىروال کردن معنویت اعتکاف با احساس ضرورت همراه و هم -

 . حرکت انقالبیکار معنویت اعتکاف، کمک -

  .آیدمی بیرون  اعتکاف جوانی که بعد از این سه روز ازپاکیزه شدن و طهارت یافتن  -

 ضرورت قدر دانستن اعتکاف جوانان از سوی ملت. -

وانهای غرق در شهوات و زیبا و معطر رواج سنت اعتکاف و مسجد رفتن و روزه گرفتن در میان جوانان ما بر خالف ج منظرۀ -

 .دنیا تمایالت نفسانی

 ها.شناسی اعتکاف در جهت پیشگیری از هدررفت نیروهای جوان معتکف و از دست رفتن فرصتضرورت آسیب -

 سازی به بهانه پشتیبانی و پذیرایی از معتکفین. های پولاجتناب از تبدیل شدن برخی از مساجد به دستگاه -

 فعالیت در کار اعتکاف، به مثابه صدقه جاریه. -
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 1اعتکاف، زمینه جلب رحمت پروردگار. -

تر آمدیم استقبال از این پیشمی هر چه کمرنگ بود اما پس از انقالب اسالقبل از انقالب سنت اعتکاف بسیار ـ  

از کجا شروع شد و ما جریان اعتکاف در دوران معاصر کشور سنت نبوی به ویژه در میان جوانان پرشورتر شد. 

 به این سرعت رشد و گسترش یافت؟چگونه 

 داری اعتکاف در ادیان توحیدیریشه 

اعتکاف یک سنت و یک عبادت ارزشمند با سابقه تاریخ بشریت است. از این  به اسالم ندارد. یاصل اعتکاف اختصاص

اش رو خداوند در قرآن کریم از ابراهیم و اسماعیل نام می برد و از عهدی که از آن دو پیامبر بزرگ برای تطهیر خانه

أَنْ طَهِّرَا بَیْتَِی لِلطَّائِفِینَ وَالْعَاکِفِینَ وَالرُّکَّعِ وَعَهِدْنَا إِلَى إِبَْراهِیمَ وَإِسْمَاعِیلَ »گوید: جهت اعتکاف گرفته است سخن می

کنندگان و معتکفان و رکوع و و به ابراهیم و اسماعیل فرمان دادیم که خانه مرا براى طواف(. )1۲۵)بقره: « السُّجُودِ

 غمبریپ نامد. از این روراهیم می(. از سوی دیگر قرآن کریم، پیامبر ما )ص( و آل او را آل ابسجودکنندگان پاکیزه کنید

  .گرفتندیم یگونه موارد را پنیا یمیدر ادامه همان ساز و کار ارزشمند ابراه )ص( اکرم

درباره کارکرد  است.شده  فیاکمل آن در اسالم تعر ووجه اتم که  ؛است دینِ توحیدی اعتکاف از آنِ خالصه آن که

یی شد رو نما این سنت مجدداًاز ی اسالم یدر نظام مقدس جمهور سال 1۴00بعد از بس که  نیهممعنوی اعتکاف، 

 ریرحمت فراگ نیها اسال نیادر اش جهینت کردند، یگذارهیرسول خدا پاو همگان اذعان دارند که سنتی که روزگاری 

  .کرده است هیهد ،کنندیم یریگیرا پ هیقض نیکه ا یممالکو همه را به ما 

  پیامبر اکرم )ص(اهمیت اعتکاف نزد 

دهه آخر ماه  اله به صورتی منظم،سهمه داشته که  تینقدر اهمآ)ص( که اعتکاف در نظر رسول خدا  نیلب دوم امط

تاکید پیامبر )ص( بر اعتکاف تا حدی بود که تاریخ به صراحت و روشنی نقل  ؛شدند یرمضان را در مسجد معتکف م

به اعتکاف در آن سال نشدند، سال بعد دو دهه که رسول خدا در جبهه جنگ بودند و موفق  نیز کرده است که سالی

عمل رسول  واعتکاف در نظر  تینشان از اهم نیا .شودفراهم سال قبل  اعتکاف نجبرا یبه جا آوردند تا به نحو اعتکاف

 می توان اهمیت اعتکاف را دریافت. رسول خدا رهیو هم در س قولهم در  یعنیخدا دارد 

 انقالب از قبل اعتکاف در وضعیت  

حائری  میعبدالکر خیش یآقا یاهلل العظم تیحضرت آ ،شیسال پ 100حدود  رسد کهحکایت به آنجا میعصر ما اما در 

اعتکاف به جا  ،امیا نیدر ا تا افرادیماه رجب آرزو کردند  ضیالب امیدر آستانه ا ،قم بودند هیحوزه علم )ره( که موسس

)ره( به اقامۀ این سنت  یگانیگلپا یاهلل العظمتیحضرت آمرحوم  شانیاز شاگردان ارزشمند ا یکاز این رو، ی ؛ورندآ

 یگذارهیاشاره استادشان پا باسنت حسنه را  نیو اشدند معتکف  امیا نیدر ا ییتنهابه  شانیادر سال اول  ؛اقدام کردند
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شود گفت که یک شوند و آرام آرام مینفر می ۴شده و مجموعا همراه دیگر نیز با ایشان سال دوم سه نفر  کردند. در

ها را دارم، گیرد؛ یعنی تا قبل از پیروزی انقالب اسالمی که من نیز تجربه اعتکاف آن سالاعتکاف حوزوی شکل می

ر به اندازه تعداد دور یک تسبیح یا نهایتا سه تسبیح اعتکاف در صنف روحانیت منحصر بود. تعداد معتکفین نیز حداکث

شکل گرفته بود.  دیمراجع تقل و تحت عنایتدر قم  )ع( یدر مسجد امام حسن عسکرشد که نفر بالغ می 300یعنی 

و  نهیزم ،تیتوسط روحانو احیای مجدد آن آن  اقامه این سنت به این جمعیت محدود منحصر نماند و پرداختن بهاما 

 بتواند ،شکل گرفت یغبار از چهره اسالم زدوده شد و نظام اسالمهنگامی که با پیروزی انقالب اسالمی شد تا  یبستر

که ستاد  یافتیم قیتوفنیز ما  یبه برکت نظام اسالم. کند دایاقشار توسعه پ یخودش را به منصه ظهور برساند و در تمام

 .میهد لیاعتکاف را تشک

شود توضیح اف را برشمرده و درباره جشنواره اعتکاف نیز که چند سالی است برگزار میبرخی اقدامات ستاد اعتکـ 

 دهید که اهداف و دستاوردهای آن چه بوده است؟

 گری و شکوه اعتکافپیروزی انقالب، طلیعه جلوه 

حسن عسکری )ع( مسجد امام دیگر فضای  ؛مورد استقبال اقشار مختلف قرار گرفت با پیروزی انقالب اسالمی، اعتکاف 

مناسب برای اعتکاف  یکه چه مساجد کردیماز مراجع استفتا  ؛ از این روشدیاضافه م دیبا یمساجدو نبود  یکافدر قم 

. در مردم ابالغ شداستفتائات جمع آوری شد و به  باشد؟ متعدد یهست که مساجد جامع هر شهر نیامکان ا ایاست. آ

 ؛ اعتکافگرفتاین که قم جان خالصه  .شد و آرام آرام این بستر گسترده شدمساجد تکثیر شد و توسعه داده  نتیجه

وقتی  گردید. تا این کهاضافه میهر سال یکی دو استان به این جمع  و اصفهان تأسیس شد ؛ اعتکافتهران تاسیس شد

در راستای دغدغه زعامت را به عهده گرفتند ستاد مرکزی اعتکاف )ره( مقام معظم رهبری پس از رحلت امام خمینی 

 اعتکاف پیشنهاد داد که وخدمت ایشان نوشت  اینامه، 13۷۲مندی ایشان نسبت به شبیخون فرهنگی در سال 

 سد مستحکمی در برابر شبیخون فرهنگی دشمن باشد. تواندمی

 نقش مقام معظم رهبری در بسط و اعتالی اعتکاف 

از ظرف یک هفته  ،تقدیم شد ایشانما که خدمت ۀ نامند. کرد از این پیشنهاد مقام معظم رهبری استقبال عجیبی 

هم صدا و سیما را در  ،فرمودند مامورهای نماز جمعه را در این رابطه هم تریبونکار را مدیریت کردند؛  جهتچند 

نماز جماعت صبح  تشریف آوردند و جمکرانمقدس معتکفین مسجد  در جمعهم خودشان  و حساس کردندباره این

 تقریبا نمو و نُضج این .فرصت توسعه اعتکاف را فراهم کرد رهبر معظم انقالب،زعامت سالهای  بنابراین .اقامه کردندرا 

مراجع تقلید و صاحبان و تاکیدات  مانبه دلیل رسالت حوزوی نیزما  .شودتر میسال است که روز به روز گسترده ۲۵

سازی غنیو پشتیبانی )ص( وظیفه و توفیق یافتیم که مسئولیت آشیانه آل محمد  شهر مقدس قم کهفتوا و برکت 

علما و  در کنارهماهنگ با احکام و آداب اعتکاف را در قم  ساز و کارهای فرهنگیِ از این رو، را برعهده بگیریم.اعتکاف 

محتوای فرهنگی به نحوی و  دیمدیتدارک می ههر سالرا کردیم و جزوات و کتاب هایی نظران یکسره پیگیری میصاحب

  اعتکاف را فراهم می کردیم.
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 طی دوره های مختلف های اعتکافگیری جشنوارهشکل 

کارهای محدود ما دیگر جوابگوی این حجم احساس کردیم که  جوانان و سایر اقشار مردم، استقبال صدها هزار نفری با

 نظران مدد بگیریم. نتیجه این فراخوان جشنوارهو از صاحبباید یک فراخوان علمی ادبی و هنری بدهیم از نیاز نیست و 

در جوار حضرت معصومه هزار نفری و  3که با استقبال پرشور در آن جشنواره  گردید.برگزار  91 سال در شد اعتکاف اول

الت و اشعار و آثار از دستاوردهای این جشنواره اعم از مقا سخنرانی کردند.آیت اهلل جوادی آملی )س( برگزار شد، 

شود به که آنقدر استقبال باال بود که فهمیدیم نمی آنجالب  رسیدند.چاپ و آثار برگزیده به برداری شد هنری پرده

به مقاالت  دریافتبه دلیل ، از جشنواره سوم را نیز برگزار کردیم. سوم ، وجشنواره دومو یک جشنواره بسنده کرد 

پنجمین جشنواره بود که در  برگزار شد،جشنواره که سال گذشته آخرین  .بین المللی شد طراز کار، زبانهای خارجی،

 .برگزار شد قدس رضوی به میزبانی تولیت محترم آستان )ع(جوار مضجع شریف حضرت علی بن موسی الرضا 

 ،فارسیبه زبانهای هنری  ، وادبی ،کتاب علمی ۴0 گردید. ترغنیپربارتر و  هاهر سال نیز این جشنواره خوشبختانه

شورای  اینکدستاوردها به قدری غنی بوده که هم هاست.بخشی از بروندادهای این جشنواره ، تنهاانگلیسی و اردو ،عربی

درصد  90های حوزوی و دانشگاهی تشکیل شده است ادعا دارد توانسته باالی نفر از شخصیت 8که از جشنواره علمی 

 .استخراج کند درج شدهسال  1۴00می در طول این از آنچه را که مربوط به اعتکاف است و در کتب اسال

  جامعه المصطفی العالمیه به همت ستاد اعتکاف کشور و گسترش بین المللی اعتکاف 

در  ،توفیق بهره مندی از این سنت حسنه را دارند ی که در داخل کشورصدها هزار معتکف و هزاران مسجد عالوه بر

کشور  ۶9تا سال گذشته  ،المصطفی العالمیه و رویکرد خوب حضرت آیت اهلل اعرافیخارج کشور هم با همکاری جامعه 

اعتکاف به برکت جمهوری  امروزه بنابراین را یافتند.و توفیق شرفیابی و حضور در کوی دوست  نداعتکاف را تاسیس کرد

هم در بعد حکایت از آن دارد؛ و دریافتی در جشنواره ها کتبی و بین المللی شده است  ،در بعد علمیهم  اسالمی ایران

 نیز برگزار می شود. یعنی در خارج از کشور ؛عملی بین المللی است

 بندیجمع 

 .است یدهرس نفرهزار  ۷۵0به بیش از امروز نفره معتکف  300 ،۲00جمع  آن به بر کت نظام مقدس جمهوری اسالمی

یکی ، به راستی مایۀ مباهات است. با این عقبه علمی کشور وو کیفی، در داخل و خارج از  جهات کمّیاین بالندگی در 

 ایعنی ما دقیق این عبارت «.رویکرد صحیح ماست ۀنشان ،اعتکاف»این است که  مقام معظم رهبریاز کلمات زیبای 

 کنیم.نمی فروگذار نیز حضرت مستحب هایسنت از حتییم و در این راستا کنرا برگزار می)ص( داریم سنت رسول خدا 

به برکات اخالقی و معنوی انقالب اسالمی که  انقالب گام دومبیانیه در ذیل فصل ششم و  جاایشان بسیار به بنابراین

  شمرند.ترین مصادیق آن برمیصف پراستقبال اعتکاف را از مهم پردازند،می

های ایشان در طول این راه، هنماییها و راحمایت ؛نقش مقام معظم رهبری در شروع این حرکت اشاره کردیدبه  -

 کار شما بوده است؟چگونه کمک
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 حمایت مقام معظم رهبری از اعتکاف 

-تجربه شخصی دانم خود ایشان درمن نمی .بوده ایمدلگرم و متکی ها به حمایت همه جانبه ایشان ما در تمام این سال

 نوروزی، پیام در گاهی های خاص،و در مناسبت هادر همه سال ایشاناما  اند،را لمس کردهای از اعتکاف چه بهره شان

شان که در کنار سال اولگاهی در سخنرانی  ،خرداد که کارنامه پیشرفت نظام را می فرمایند 1۴ سخنرانی در گاهی

 ،مردمرویکرد دینی و معنوی مثالی برای رشد گاهی به عنوان  و جوانان در مواجهه باگاهی  ،قدس رضوی است مضجع

از اعتکاف یاد  با یک تعبیر قشنگی نیزهر بار سازند. اشاره کرده و این رشد و تعالی را برجسته میاعتکاف به اهمیت 

نشانه  ،اعتکاف» ندفرموددیگری بار  ؛«است رویش معنوی انقالب اسالمی ،اعتکاف»یک بار فرمودند  کنند.می

 که شامل در بیانیه گام دوماالن هم  و ... .کنند نان مباهات میجواپرشور یک بار به حضور ؛ «گیری صحیح ماستجهت

 اند. زده را مثال رشد و توسعه یابند، باز هم اعتکافسال آینده  ۴0که باید در است اقداماتی 

 نهادسازی اعتکاف و گام دوم انقالب 

و ستاد مرکزی  ،شورای علمی ،در دیداری که شورای سیاستگذاری و 93در سال  م معظم رهبریمقا ای دیگر،در مرتبه

تشویق و اوال خیلی استقبال  هایی ارائه داشتند؛اندرکاران اعتکاف دستورالعملدستباره در، اعتکاف را به حضور پذیرفتند

، دیگر در فرازی .داردت درباره آن ضرورنهادسازی  شایانی یافته وگستردگی  امروزه ،کردند و ثانیاً فرمودند که اعتکاف

فرمودند که حال که این قدر  و ثالثا )ع( در قم دانستند.مسجد امام حسن عسکری در این صد سال را نماد اعتکاف 

 سرلوحه کار قرار دادیم ورا  هادستورالعمل ما هر سه این .اعتکاف توسعه یافته ضرورت برنامه ریزی هوشمندانه دارد

اندیشی برگزارکنندگان نشست هم»یکی دو نشست به عنوان  ،سال در این راستا، هر ؛هادسازیبالفاصله شروع کردیم به ن

در همدان برگزار  (139۷) ششمین نشست را روز اول و دوم اسفند امسال کنیم.را برگزار می« هااعتکاف مراکز استان

 خود دربارههای فرهنگی ایده پردازند وتجربیات میو تبادل نظر  بهها استان معموال نمایندگان هااین نشستر . دکردیم

به  ،اما امسال با وجود اینکه دستور جلسه ترسیم شده بود کنند.میمطرح  را سازی و حسن استفاده از اعتکافغنی

گام دوم  شورای علمی تشکیل جلسه داد و برنامه مذاکرات نشست را به بیانیه ،دلیل صدور بیانیه گام دوم انقالب

تمام به و  گیردکامال مورد توجه قرار  است، تابلوی معنویت نظاماعتکاف که  بستر درمقرر شد این بیانیه و وف کرد معط

در پرداخته شود. از این رو در اعتکاف امسال که  و فرهنگی بیانیه رهبری ،مذهبی ،عبادی ،معرفتی ،زوایای معنوی

 گیرد.نی بیانیه گام دوم انقالب در دستور کار قرار میه، بازخواقرار گرفت 98و آغازین  9۷پایانی  روزهای

 ریزی هوشمندانهضرورت برنامه 

قابل فهم است این بود  برنامه ریزی هوشمندانهاند و ذیل آن دستورالعمل دیگری که ایشان به برگزارکنندگان داشته

حداقل  به مان راهای جمعیما برنامه؛ در پی این رهنمود، «هم نزند به را معتکفین خلوت شما هایبرنامه»که فرمودند 

معرفت همچنان در دستور کار قرار  هاین حلقهمسئوال واخالق  اناستاد توسط ،در جمع برنامه فردیِ اما ارائه رساندیم.

استفاده هر چه هایی جهت خورد و هم برنامه، هم خلوت معتکفان به هم نمیبرنامه ریزی هوشمندانه این دردارد. 

های جمعی نیز البته به مناسبت میالد امیر مومنان )ع(، یا رحلت زینب کبری گردد. برنامهبیشتر از این ایام ارائه می

هایی گیری ما رشد معنوی و معرفتی معتکفان است. این الگوها و برنامهگردد، اما جهت)س( و دعای امّ داود برگزار می
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مندی هر چه بیشتر از اعتکاف گردد و زمینه را برای بهرهشوند به سراسر کشور ابالغ میکه با هوشمندی تدارک می

 آورد.فراهم می

 آثار معنوی اعتکاف 

ورودش  ،شودکسی که وارد اعتکاف میهر شورای علمی و شورای سیاستگذاری این است که  ،رویکرد دبیرخانه مرکزی

ما وقتی از اعتکاف  گویند عزیزِا نمونه های فراوانی داریم که به ما میم .با خروجش متفاوت باشد و بلکه متحول شود

یعنی عطر اعتکاف را در شود؛ در خانه ما حکمفرما میسه ماه حال و هوای متفاوتی  ، یادو ماه ،گردد تا یک ماهبر می

 ،تقریباً مشابه ایام ماه مبارک رمضان ،ایام اعتکاف در که کنممیادعا من  م.دار باالتریبنده ادعای البته  .خانه می گسترد

 پس از چنان که به تجربه ثابت شده است دهد.قرار میتحت تأثیر را گیرد و مملکت کشور را میکل عطر اعتکاف 

، یا برخی کرامات الهی ظاهر گیردباران رحمت الهی باریدن می شده و احیاناحال و هوای مردم بهتر  قدر هایشب

، دندر یک جبهه ای شکست می خور ردگان اسالم در یک جبهه ای پیروز می شوند و دستگاه کفمثالً رزمن شودمی

 «ان اهلل ال یضیع اجر المحسنین»توان چنین برکاتی را انتظار کشید. چرا که کنم که در ایام اعتکاف نیز میمن ادعا می

 پردازد.می خیلی زود را خوبش بندگان عابد وو  نیکوکارانسان های  وند اجر دنیوی و اخرویخدا

  بندی و ذکر یک خاطره از مرحوم آیت اهلل بهجتجمع     

وسعمان به آن جامه عمل  حد در و آورده فرود تعظیم سر رهبر معظم انقالب هایهدایت و پیشنهادها همه ما به

یی ای از جانه بودجه هستیم ومتصل به جایگاهی و نه  ساز و برگی داریم ین در حالی است که ما نه ایم؛ اپوشانده

خادم )ع(، ایشان نیز افتخاری امام رضا و مانند خدام کنند خود هزینه می اموال شخصیدوستان از  بلکه .گیریممی

 .در ثواب اعتکاف شریک باشند تامی کنند  ها راهزینهاین افتخاری اعتکاف هستند و 

 و رسیدم خدمتشان من بار یک .معتکفین عرض کنم ه خادمینِبرا همین جا الزم است خاطره ای از آیت اهلل بهجت 

برای ماندن در مسجد و  های اجرایی و عدم امکانفعالیت خاطر مبادا به نگرانند که خادمان که کردم عرض ایشان به

به » :فرمودند که بهره بمانند و دستشان از معنویاتِ این ایام خالی باشد. مرحوم آیت اهلل بهجت در پاسخ مناعتکاف، بی

شوید چون شما باعث می !مرا در ثواب شما شریک کند وندخدا ؛شما متفاوت است همه خادمین بگویید که ثواب

  «.کنند پیدا بندگی فرصت و کرده برگزار را اعتکاف شایستگی بهمعتکفین 

 معنوی رشد در اعتکاف در کشور، عبادتی است که با استقبال پرشور نسل جوان مواجه شده است. نقش اعتکافـ 

 ؟ایدرش را چگونه دیدهآثادر تجربیاتتان است و  بوده چگونه جوانان

پیش از انقالب را اکثرا افراد مسن  صنفی آن اعتکاف .بس و انقالب اسالمی است هایموهبت نیز ازجوانان این اقبال 

و  جوانان اعتکاف به وقتی ایشان گرفت. عهده به رهبری سرپنجه کامال را این جوانان اعتکاف این کردند امابرگزار می

 معتکفین را درصد 80و امروز در مجموع بیش از  دبه اعتکاف دانشجویان پرداختند این تشویق و ترغیب را دامن زدن

رهبر انقالب و  ا هدایتاین است که جوانی که بنیز این استقبال  دیگر علت .دنسال تشکیل می ده 30جوانان زیر 

جا به  من همین .از اعتکاف دست خالی بیرون نخواهد رفت به جمع معتکفین پیوست،ن تشویق شد و دیگر بزرگا

 من بگوید فردی یک که امنشنیده خود گوش به هنوز گویم کهاعتکاف می در با تجربهعنوان یک شخص ناقابل ولی 
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 سال چند و امکرده ستادی کار زمینهسال در این  چهل من است! عجیب خیلی رفتم! خالی دست ولی آمدم اعتکاف به

گوید من از اعتکاف دست خالی بیرون آمده ب فردی که ام نشنیده هنوز دادم اما انجام ستادی غیر کار انقالب از قبل هم

رقم  مان راتحولتوانستیم را دریافت کردیم و  مانتوفیق ،گویند ما حاجاتمان را گرفتیمبلکه فراوانند کسانی که می ؛ام

 .ستا مسئله بسیار عجیبینیم. بز

   آفرینی اعتکافذکر یک نمونه از تحول 

چرا شما به عنوان مسئول ستاد اعتکاف راه  :گفتآمیز نوشت و  عتاب ایبه من نامهها خانمی ناشناس سال ی از اینیک

اش و معتکف شوند. او نامه قرعه کشی می کنید و نمی گذارید که همه راحت بیایند ،کنیدورود به اعتکاف را تنگ می

! و گفت که در زمان سرقتحتی  امآن چه گناه سراغ دارید مرتکب شدهو من یک زن تبهکارم  را چنین ادامه داد که

جاهلیت در یکی از ایام اعتکاف ثبت نام کردم تا در قالب فردی معتکف برای سرقت اموال معتکفین به جمع آنها وارد 

 به قصد سرقت و یارگیری به یکی از همین مساجدیک ترفندی  ه بیرون نیامد اما به هر حال باشوم. از قضا نامم از قرع

 بدی که شدم پشیمان دیدم، را اعتکاف هوای و حال که ای اولیه و در همان ساعات شدم وارد که همین اما شدم.وارد 

را این نامه  ؛از اعتکاف بیرون آمدم و می روم که جبران گذشته را کنم واقعیکردم و با یک توبه  توبهو روز دوم  کنم

امثال من را دارد و می تواند  تحولاگر اعتکاف ظرفیت  ای!هم که برای شما نوشتم برای این است که بگویم آقای تکیه

راه را برای امثال من  شما به چه دلیل و حتی تبهکار را متحول کند تا چه رسد به سایر افراد عادی؛ سازی کندآدم

 بندید؟!در توبه را به روی ما میبندید و می

با حضورشان در فضای معنوی  هاجوان که است واقعاً انقالب درونی ، واثر روحی و روانی ،اثر مادی و معنوی این همان

 کنند.نمی رها دیگر آیندمی بار یک که کسانی معموالً که اماین را دیده هم خودمدر تجربه  کنند.اعتکاف تجربه می

 در که بتواند کندمی از ما مطالبهبه شدت  و خواهد باز هم بیایدکند دلش میمیشیرینی اعتکاف را تجربه جوان وقتی 

 آورد.کند و دوستان واقوام خود را نیز میهای بعد یارگیری میباشد و حتی سال داشته حضور سالها همه

محمدی صلی اهلل علیه و آله و سلم  هایسنتی از این تازه یکدارد و رون خود اعتکاف د آفرینی ریشه درتحولاین  

است. باید توجه کرد حال اعتکاف  یکی از این خیرات، .من شما را به خیر دنیا و آخرت هدایت کردم :است که فرمود

  ار خواهد بود؟!ایشان چقدر اثرگذواجب  هایسنت آفریند،چنین قدرتی میمستحب پیغمبر  هایسنت که

 اگر خاطرات دیگری نیز از آثار و برکات اعتکاف دارید برای خوانندگان جالب خواهد بود.ـ  

      اعتکاف و تبرئه شدن یک محکوم به اعدام -1  

محکوم به اعدام  از طرف دولت خارجیبه شکل غیرمعمولی در مقطعی از مأموریتش های سابق کشور، یکی از دیپلمات

 جمع به مادر ایشان و پدر بود و داود ام عمل و اعتکاف سوم روز با دو روز قبل از اجرای حکم، مصادف. یکی شد

و غریبانه محکوم به  هکامالً مظلومانبرای نجات فرزندشان که  که خواستند ما از و آمدند امام قم مسجد در معتکفین

دعای ام داود تمام شد و  د.دعا کردننیز معتکفین و یم ما به معتکفین پیغام داد برداریم. دعا به بود دستاعدام شده 

دستور ایشان برای  اطالع دادند که اشکه ناگهان خانواده انگلستان بود عصرگاهشب ما مصادف با  شب فرا رسید.

 ای از برکات فردی اعتکاف.هره است. این خاطتبرئه و آزاد شدمقدمه ای بدون هیچ داده شده و ایشان تجدیدنظر 
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شده بمباران های صدام بسیار فزاینده   ۶۵در سال اما ذکر یک نمونه از برکات جمعی اعتکاف نیز خالی از لطف نیست؛ 

بهمن  ۲۲راهپیمایی  ،همان سال .کردرا که در تیررس بود با موشک و هواپیما بمباران می مناطقی و دشمن تمام بود

شلیک کردند  ی کهموشک اما .دشمن قصد داشت تا راهپیمایی قم را موشک باران کند .با ایام اعتکاف مصادف شده بود

به بیمارستان آیت اهلل گلپایگانی اصابت کرد و بخش قلب بیمارستان  یان،متر فاصله از محل تجمع راهپیما ۲00با 

 اهلل آیت مرحوم در پی این اتفاق د.ماندن محفوظ آسیب از دبودن نفر هزار اهدهکه  تخریب شد ولی راهپیمایان

 .کنند دعا باران موشک رفع برای داوود ام دعای ضمن در بگویید معتکفین به که دادند پیغام گلپایگانی العظمی

همان شب شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه صادر کرد که بمباران  ، و دقیقاهمان شب یم.برداشت دعا به دست ما

. که در اینجا فقط به همین شودک مثنوی هفتاد من کاغذ می اعتکافخاطرات  .باید متوقف شود و متوقف شد

  کنم.دو نمونه از آثار و برکات فردی و جمعی آن بسنده می

 د؟ ایچه تمهیداتی اندیشیدهشود برگزار می 98آغازین و  97امسال که در روزهای پایانی برای اعتکاف  ـ 

 هایو محدود بودن مکان جوانان باشکوه استقبالبه دلیل را در دستور کار قرار دادیم.  توسعه فضایی اعتکافما اوال 

 ؛دنرنگ مسجد به خود بگیر هامصلی کند تامدتی است که تالش میستاد مرکزی  ،اعتکاف در شهرهای بزرگ

مطرح شد مقام معظم رهبری  آقای حاج علی اکبری خدمت جنابری این موضوع توسط رئیس شورای سیاستگذا

چه  بسیار کار خوبی است و این تبدیل به احسن خواهد بود و با استقبال ایشان مواجه گردید؛ رهبری فرمودند کار

متر از مصالی قم صیغه مسجد  ۵000برای این که اقامه نماز جمعه در مسجد هم فضیلت بیشتری دارد. از این رو 

را برگزار کنیم. ارتقای مصالها به مسجد مراسم اعتکاف قم  بیشترهزار نفر  ۲و امسال ما توفیق داریم با خوانده شد 

 در شهرهای دیگر نیز در حال بررسی و اقدام است.

به نظر قرار داده ایم و  مدگر را نیز دیدو رویکرد امسال  ، برایعالوه بر ساز و کاری که از قبل داشتیم همچنین

و این افتخار تاکید شود بیانیه گام دوم انقالب اسالمی  براعتکاف امسال  ابالغ کردیم. اول این که درسراسر کشور 

مصادف است و بعد از روز اول اعتکاف  با شامگاه سال نو را که تحویل که برنامه دوم این بسط یابد.معنویت را  و

 ؛که شرایط اقتضا کردهر جا برگزارکنندگان اعتکاف و  یمبا حال و هوای اعتکاف برگزار کنشود ع مینیمه شب واق

روند می)ع( به حرم اهل بیت  در زمان تحویل سال گونه که مردم همان تا را به روی مردم نیز باز کنند ب ها در

که با  1398 معتقدیم که سال نیزخودمان  .به همراه معتکفین سال نو را آغاز کنند ها بیایند وبه مساجد محله

 گردد. منجراهلل به توسعه معنویت ءانشا شود،آغاز می اعتکاف

  سخن آخر 

تواند با برکت باشد می تاثیرگذار است و  ن اندازهف تا اییعنی اعتکا )ص( اگر یکی از سنت های رسول خداما معتقدیم 

قدر ظرفیت برای بسط و تعالی معنویت در جامعه را دارد که باید با نیز همین )ص( های رسول خدادیگر سنت قطعا

های معنوی اسالم عزیز نیز پرداخته شود. برداری از سایر سنتریزی صحیح در گام دوم انقالب اسالمی، به بهرهبرنامه
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عزیز به ویژه جوانان های کاری است و از هموطنان تعطیالت عید، فرصت مغتنمی برای خلوت با معبود به دور از دغدغه

برومندمان دعوت می کنیم تا با شرکت در این مراسم با شکوه و معنوی، سالی پر برکت را برای خود، خانواده و کشور 

 سربلندمان از خداوند منان مسالت نمایند تا خود شاهد برکت یافتن سال جدیدشان باشند.

  


