
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 «13/01/1389»باز آفرینی خطبه های نماز جمعه آیت اهلل حاج سید محمد کاظم مدرسی

 ن پیام رهبر معظم انقالب در نوروز: پیرامو

 » همت مضاعف، کار مضاعف «

العالی، معظم له در  خامنه ای مدظله امام  ی عظمال پس از رحلت امام خمینی)ره( و آغاز رهبری حضرت آیت اهلل

 پیام های نوروزی خود هر سال را به نوع خاصی معرفی می کنند. 

این عناوین بر گرفته از ضرورتهایی است که جامعه اسالمی ما به مقتضای زمان، به عنوان یک راهبرد و سیاست  

 کلی نیازمند آنها است . 

ت می گیرد که عبارت است از » تعیین  و این حرکت درراستای بند اول اصل یکصد و دهم قانون اساسی صور

 سیاست های کلی نظام جمهوری اسالمی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام« 

 در همین رابطه مطالبی را باید گوشزد کرد که هر کدام دارای اهمیت فراوان و جایگاه خاصی است.

 مطلب اول: 

 ار مضاعف  همت مضاعف و کسال فلسفه نامگذاری امسال به عنوان 

شمسی است، ایران به عنوان قدرت برتر   1404شکی نیست که در سند بیست ساله چشم اندار که پایان آن 

منطقه در همه ابعاد معرفی می شود. با گذشت پنج سال از عمر این سند و پیشرفت های چشمگیری که در  

  داریم. پیام نوروزی معظم له در راستای امور زیر بسیاری از زمینه ها داشتیم، همچنان نیاز به تالش و اراده قوی 

 است.

 تقویت عزم و اراده عمومی ملت .1

 نهادینه کردن کار در فرهنگ کشور   .2

 ندگی های ناشی از حکومت های پهلوی و قاجاراجبران عقب م .3

 ضمانت ارتقای کار آمدی نظام اسالمی  .4



 پاسخی قاطع به تهدیدها و تحریم های دشمنان  .5

ر دههه چههارم انقهالس اسهالمی قهرار داریهم و ایهن دههه بهه نهام دههه پیشهرفت و عهدالت با توجه بهه آنکهه د

نامیههده شههده اسههت تزم اسههت نههام گههذاری سههال قبههل )اصههالم الگههوی مصههرا( و نههام گههذاری امسههال را در 

حامهل پیهام عهدالت همین زمینه ببینهیم و بهرای عملهی شهدن آن بکوشهیم چهرا کهه اصهالم الگهوی مصهرا 

مضههاعف و کههار مضههاعف« حامههل پیههام پیشههرفت اسههت کههه ایههن دو پیههام ، در بههر گیرنههده عمههومی و » همههت 

)یعنهی مهومن کهم مصهرا و پهر بهازده  نه کثیررر المعونرره«» المومن قلیل المؤواین حدیث شریف است: 

 1است(

 مطلب دوم: 

بدین معنا   است واژه »همت « که در قرآن و روایات از آن استفاده شده به معنای عزم جدی و اراده قوی 

 که فرد در کار مورد نظر خود ذوس شده و حتی مقدمات آن را فراهم کرده باشد.

بار امیر مومنان علی علیه السالم بیشتر دیده می شود به گونه ای که با  این واژه در کلمات و سخنان گهر

دلیل است که امیر   به کار گیری آن در سخنان دیگر امامان علیه السالم قابل مقایسه نیست و این بدان

مؤمنان )ع( افزون بر مقام امامت دارای موقعیت اداره اجتماع نیز بوده و آن حضرت بر این مفهوم تاکید  

ک جامعه و تقویت اعتماد ملی در قالب بیانات گوناگون به مردم گوشزد می  ی ربرای تحفراوان داشتند و 

 کردند. 

 ، میزان الحکمه« مراجعه کرد. ررالکلمد در این باره می توان به کتاس های غرر الحکم، 

 مطلب سوم :  

از نشانه های همت بلند )بر اساس فرموده های امام علی )ع( (کردار زیبا، طمع نداشتن به آنچه در  

باری و  اصالم الگوی مصرا و باتخره برد دست مردم است، شجاعت اقدام به کار های بزرگ، قناعت و 

 2نیز رسیدن به هدا است.صبر و مقاومت در برابر مشکالت و 

 

 
  1- بحار األنوار )ط - بيروت(، ج64،  ص: 311

 2- ميزان الحکمه45/13و46



 

 مطلب چهارم: 

چگونه فرهنگ کار مضاعف و همت بلند را عملیاتی کرده و به تعبیر دیگر این راهبرد اساسی معرفی  

 در جامعه کنیم؟ عملی را تبدیل به راهکار شده از سوی رهبری مدظله العالی 

قهراً پیام های رهبری در آغاز هر سال جنبه تشریفاتی ندارد بلکه در حقیقت تبین سیاست های کالن  

 ی جامعه اسالمی ایران است.رهبری برا 

در این زمینه باید ساز و کار های عملیاتی شدن این راهبرد ها برای افراد و جوامع روشن شود. این ساز 

 و کار ها عبارتنداز: 

   گیر اصالح قوانین و مقررات دست و پا .1

وند که نه تنها  شکی نیست که امروز مردم ما با ورود به اکثر ادارات با قوانین و مقرراتی مواجه می ش 

 کارشان را به تعویق می اندازد بلکه برخی از آنان را برای رسیدن به هدا دلسرد می کنند.

وری ادارات نگاه ها بیش از گذشته به یکدیگر مثبت  ه اگر این امور اصالم گردد عالوه بر بات رفتن بهر

 خواهد شد.

ام معنا سازنده نیست که بخشی از آن به اصالم  امروز نگاه کارگر به کار فرما و بالعکس نگاه مثبت به تم

 قانون کار است.

 ی و غیر رسمی میالت رسطاصالح فرهنگ استفاده از تع .2

کشور ما باتترین آمار تعطیالت را نسبت به کشور های جهانی دارد گرچه کاستن از این تعطیالت کار  

مقدار از فرجه های تعطیلی عامل  دشواری است و حتی برخی از صاحب نظران بر این باورند که این 

ی می شوند اما بدون شک، تعطیالت برای برخی از  ربهره وری بیشتر نیرو های آموزشی، پژوهشی و کا

اقشار از جمله نخبگان علمی و فرهنگی فرصت مناسبی برای جبران گذشته و یا تقویت نظریه های  

از تحصیالت دوران سال کمتر به جایی   ابتدایی است.به تعبیر برخی از بزرگان حوزه علمیه قم» ما 

 رسیده ایم، آنچه ما را به این جایگاه رسانید استفاده بهینه از اوقات فراغت و تعطیالت بود.« 

جالب است بدانیم که مالزی )کشور پیشرفته امروزی ( دارای تعطیالت بیشتری از کشور ماست اما با 

 ت شاخص تبدیل کند. مدیریت این تعطیالت توانسته است خود را به قدر



نه تعطیالت نوروزی، هفته قبل و هفته بعد از سیزده نوروزی  ابرخی از مراکز آموزشی و پژوهشی ما به به

 هم عمال به تعطیالت اضافه کرده و کمتر از آن بهره برداری می کنند.  را

 

 مدیریت های کار آمد و عالمانه .3

شتن تخصص در بستری که مدیر برای آن در  دانضعف مدیریت، اعمال بدون توجه به مبانی علمی و 

 نظر گرفته شده است از عوامل نا کار آمدی آن اداره، سازمان و مجموعه می شود. 

باید به تخصص ها و مدیریت  طبعاً برای رسیدن به کار مضاعف که در پرتو همت عالی محقق خواهد شد 

 های کار آمد و عالمانه توجه شود

 روشن شدن هدف   .4

فرد و جامعه ای وابسته به داشتن هدا است. به هر میزان اهداا روشن تری برای فرد و  موفقیت هر 

جامعه در نظر گرفته شود، آن مجموعه رشد بیشتری خواهد داشت. به یقین اهداا بلند و مقدس نیاز  

 می کند.  تشویق  به همت های بلند و مضاعف داشته و مردم را به تحرک بیشتر و تقویت انگیزه 

 ریزی و انضباط کاریبرنامه  .5

باط کاری است. همانگونه که فرد اگر  ضاصول پیشرفت هر جامعه، داشتن برنامه های دقیق به همراه ان

 رو خواهد شد.بدون برنامه، حرکت کند دچار خستگی و ماللت می شود جامعه هم با همین آفت روب

 علی)ع( به حساس می آید. بر همین پایه است که نظم در امور از توصیه های موکد امام 

 تقویت انگیزه های دینی و انقالبی و پایبندی به تعهد ملّی   .6

کشور ما دارای مردی هوشمند ، زیرک و با انگیزه است. مردمی که برنامه های انقالس شکوهمند اسالم 

 را بسان جوان رشید خویش دوست دارند و به آن افتخار می کنند. 

در حوزه های گوناگون پیشرفت تقویت شود و انگیزه های دینی و انقالبی در  به هر میزان که تعهد ملّی 

 عرصه های مختلف رشد کند به همان نسبت رشد و تعالی و ترقی در عرصه های ملّی محقق می شود. 

به نفس در جامعه است جامعه ای که اعتماد  گونه انگیزه ها عامل رشد اعتماد ملی و اعتماد نتقویت ای

 از دست دهد، انگیزه حضور در عرصه های ترقی را از خود سلب کرده است.ملی خود را 

 

 



 ارزشیابی های مستمر و عادالنه .7

انسان ها و جوامع دارای روحیه های قابل رشد و لطیفی هستند. فطرت انسان ها، تشویق ها و ترغیب ها  

 را ارج می نهد و آن را سبب پویندگی راه ترقی و تعالی می داند.

می  ظام های فردی و اجتماعی و مدیرتی ما اصل » ارزشیابی « نهادینه شود و با اسلوس های علاگر در ن

ریشه یابی شود،   ایستاها، وته نقد قرار گیرد، پیشرفت های مورد تشویق و و کار آمد، پیوسته کار ها در ب

 واهد شود. کار مضاعف« عملیاتی خ  جامعه سرعت رشد بیشتری به خود گرفته و پیام » همت مضاعف و

 مهارتی و کاربردی شدن آموزش های تجربی  تقویت آموزش های .8

امروز جامعه ای می تواند خود را پیشرفته بخواند که عالوه بر داشتن علم و فن آوری، نیروهای کار خود  

روز تقویت کند. استفاده از نیروهای کار به صورت سنتی و منهای آموزش های مهارتی   را با مهارت های

 نتیجه دیگری نخواهد داشت. ایستایی جز عقب گرد و 

دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی باید در خدمت تقویت مهارت های تزم و رو به توسعه قرار گیرد و  

های تحت امرشان احساس نیاز به رشد علمی و تجربی  مدیریت ها باید به گونه ای رقم بخورد که نیرو 

 را داشته باشند.

 در این صورت است که پیام نوروزی مقام معظم رهبری جنبه کاربردی به خود خواهد گرفت. 

 الگو گرفتن از دیگران  .9

ما کم نیستند افرادی که» همت مضاعف و کار مضاعف « را سر لوحه   مردم در تاریخ کهن و معاصر 

قرار داده اند.کسانی که عامل پیشگامی ملت ایران در عرصه های گوناگون علمی، ادبی،   زندگی خود

 فرهنگی، هنری و فن آوری شده اند.

، همچنان خود را موظف به فعالیت  سنهنوز وجود دارند شخصیت های که با داشتن حدود هشتاد سال 

شخصیت های چون حضرات آیات عظام  و کار مفید روزانه هفده ساعت می بینند. بی جهت نیست که 

سبحانی و مکارم شیرازی با صدها تالیف و اثر گرانبها توانسته اند پیشتاز در عرصه های علمی و فرهنگی  

 شوند.

تألیفاتشان به روز، همگام با غیرت دینی، دارای اتقان تزم و بعضاً به عنوان متون درسی حوزه داخل و  

 ی گیرد. خارج و مراکز آموزش عالی قرار م

 نگاه به این الگوه ها راه را برای کار بردی شدن شعار » همت مضاعف و کار مضاعف« هموار می سازد.

 



 آرامش و انسجام ملّی   .10

آنچه که بستر همه پیشرفت ها و تکامل ها به حساس می آید آرامشی است که باید حاکم بر محیط های  

 باشد.علمی و کاری 

هر جامعه ای تا آرامش بر آن حاکم نباشد احساس امنیت تزم را ندارد و تا احساس امنیت نکند،  

 استعداد های خود را بروز نمی دهد. 

ه را بر اساس آرامش و محبت و رحمت معرفی کرده و آن را سر لوحه  از این رو خداوند تشکیل خانواد

 ترقی و تکامل بشر قرار داده است

 

 مطلب پنجم: 

اختصها  بهه یهک مجموعهه و یها حهوزه خاصهی نداشهته و نهدارد.  1389پیام مقام معظهم رهبهری در نهوروز 

 ی، کهههارایهههن پیهههام را بایهههد در حهههوزه ههههای علهههم و تحقیهههق، تهههامین سهههالمت، و ورزش همگهههان

آفرینههی، سههرمایه گههذاری، افههزایش معلومههات عمههومی، تولیههد نههرم افههزار، اسههتفاده بهینههه از منههابع موجههود 

 کشور و باتخره در کیفیت بخشیدن به تولیدات درونی پیاده کرد.

 مطب ششم: 

 آسیب شناسی نام گذاری سال به »همت مضاعف و کار مضاعف«

 بهایی که دارد دارای آفت ها و آسیب ها گوناگون خواهد بود. قهراً هر پدیده ای به میزان ارزش و 

 به انحرافها و آفتهایی که ممکن  الیکی از مهمترین محور های قابل بحث در خصو  این پیام عبارت است از ابت

، گاهی به حساس همت  ی بایست توسط هر فرد انجام پذیرداست به وجود آید کارهای تزم روز مره ای که م

 فت ها است.آ مضاعف و کار مضاعف گذاشته می شود که این یکی از 

بسنده کردن به پوسهتر ههای تبلیتهاتی و گفتمهان ههای رسهانه ای منههای توجهه بهه کهار بهردی شهدن آن از 

 دیگر آفت ها است.

ردن و عاقبت اندیشی اقدام  کتخره بدون تدبیر عمل اشتاس زده عمل کردن و بدون برنامه وارد عرصه ها شدن وب

 این پیام خواهد بود.  جدینمودن از منویات مقام معظم رهبری)مدظله العالی( نیست و از آفتها 

وارم خداوند به همه ما توفیق پیمودن راه بزرگان جامعه را در قالب همت مضاعف و کار مضاعف عنایت  امید 

 فرماید.

  والسالم علیکم و رحمت اهلل و برکاته


