
بخشی از نامه تاریخی امام خمینی رحمت اهلل علیه به گورباچوف
اولین مسئله ای که مطمئناً باعث موفقیت شما خواهد شد این است که 
در سیاست اسالف خود دایر بر »خدازدایی« و »دین زدایی« از جامعه، 
که تحقیقتاً بزرگ ترین و باالترین ضربه را بر پیکر مردم کشور شوروی 
وارد کرده است، تجدیدنظر نمایید و بدانید که برخورد واقعی با قضایای 

جهان جز از این طریق میسر نیست.
قدرتمندان  غلط  عملکرد  و  ناصحیح  شیوه های  از  است  ممکن  البته 
بنماید،  باغ سبز دنیای غرب رخ  اقتصاد،  پیشین کمونیسم در زمینه 
ولی حقیقت جای دیگری است. شما اگر بخواهید در این مقطع تنها 
گره های کور اقتصادی سوسیالیسم و کمونیسم را با پناه بردن به کانون 
دوا  را  از جامعه خویش  دردی  تنها  نه  کنید،  سرمایه داری غرب حل 
نکرده اید، که دیگران باید بیایند و اشتباهات شما را جبران کنند؛ چرا 
که امروز اگر مارکسیسم در روش های اقتصادی و اجتماعی به بن بست 
رسیده است، دنیای غرب هم همین مسائل، البته به شکل دیگر و نیز 

در مسائل دیگر گرفتار حادثه است.
رو  حقیقت  به  باید  گورباچف،  آقای  جناب 
آورد. مشکل اصلی کشور شما مسئله 
مالکیت و اقتصاد و آزادی نیست. 
واقعی  اعتقاد  عدم  شما  مشکل 
مشکلی  همان  خداست.  به 
و  ابتذال  به  هم  را  غرب  که 
خواهند  یا  و  کشیده  بن بست 
کشید. مشکل اصلی شما مبارزه 
طوالنی و بیهوده با خدا و مبدأ 

هستی و آفرینش است. 
  )11دی 1367(

حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل علیها: 
گیرید.  پیش  در  باید  که  آن گونه  را  خدا  تقوای 
او  خواّص  و  بندگانش  میان  در  خداییم  وسیله  ما 
هستیم و جایگاه قدس اوییم. ما حجت او هستیم 
در آن هنگام که نامرئی است و ما وارث پیامبرانیم.

محمدمهدی ری شهری، اهل بیت در قرآن و حدیث، ج1، ص240

حضرت صاحب الزمان عجل اهلل تعالی فرجه الشریف: 
به  می پیوندد،  وقوع  به  که  مهمی  رخدادهای  در 
راویان حدیث ما مراجعه کنید؛ زیرا آنان حجت من 

بر شما هستند و من حجت خدایم ]بر آنان[. 

محمدمهدی ری شهری، میزان الحکمه، ج2، ص511

جمادی االول 1398-1441/سال ششم/شماره12/85صفحه
موسسه قرآن و عترت اسوه زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با شماره ثبت 30362 فعالیت می نماید.

انقالب ما، انقالب زینبی است
انقالب ما، انقالب زینبی است. از اول انقالب، زنان یکی از برجسته ترین نقش ها را در این انقالب ایفا کردند. 
هم در خود حادثۀ بزرگ انقالب، هم در حادثه بزرگ هشت سال دفاع مقدس، نقش مادران، نقش همسران، 

از نقش مجاهدان اگر سنگین تر و دردناک تر و تحمل طلب تر نبود، یقیناً کمتر نبود. مادری که جوان خودش 
را، عزیز خودش را، دسته گل خودش را هجده  سال ، بیست سال –کمتر و بیشتر-          پرورش داده، 

با آن محبت مادرانه او را به ثمر رسانده، حاال او را به طرف             
 میدان جنگمی فرستد، که معلوم نیست حتی جسد او

 هم برخواهد گشت یا نه... .
کار این مادر از کار آن جوان اگر بزرگ تر نباشد،
 کوچک تر نیست. بعد هم که جسد او را برمی گردانند،

 افتخار می کند که بچه من شهید شده. 
اینها چیز کمی است؟

 این حرکت زنانه،
 حرکت زینب گون در انقالب ما بود.

        بیانات مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از پرستاران نمونه کشور، 
                                                                اول اردیبهشت 1389



1 جمادی االول: صدور حکم تحریم تنباکو توسط میرزای 
شیرازی )12آذر 1270ه.ش مصادف با سال1309ه.ق(

5 جمادی االول- 11 دی: میالد حضرت زینب سالم اهلل علیها 
)سال 5ه.ق( 

13 جمادی االول: شهادت حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل علیها 
)بنا به روایت 75روز، سال 11ه.ق(

13 دی: ابالغ پیام تاریخی حضرت امام خمینی رحمت اهلل علیه 
به گورباچوف رهبر شوری سابق )1367ه.ش(

26 دی: فرار شاه معدوم )1357ه.ش(
27 دی: شهادت نواب صفوی، طهماسبی، برادران واحدی و 

ذوالقدر از فداییان اسالم )1334ه.ش(
 27( بهجت  تقی  محمد  درگذشت  جمادی االول:   22

اردیبهشت 1388ه.ش مصادف با سال 1430ه.ق(
23 جمادی االول: شهادت سید محمد باقر صدر و سیده 
بنت الهدی صدر )19 فروردین 1359ه.ش مصادف با سال 

1400ه.ق(
عام الفیل(-  8( عبدالمطلب  درگذشت  جمادی االول:   27
)سال  علیهماالسالم  عسکریین  حرم  گلدسته  دو  تخریب 

1428ه.ق(

پرسش های قرآنی، پاسخ های شهید مرتضی مطهری

جمادی االول 1398-1441/سال ششم/شماره 12/85صفحه

شمــــــار
روز 

ترسیم شده  کریم چگونه  قرآن  در  اسالمی  چهرۀ یک جامعۀ 
است؟

ٌد َرُسوُل  خداوند در سوره مبارکه فتح، آیه 29 می فرماید: »ُمَحمَّ
اِر ُرَحماُء بَْیَنُهْم«. اُء َعلَي الُْکفَّ ِ َو الَّذیَن َمَعُه أَِشدَّ اهللَّ

در اینجا چهرۀ یک جامعۀ اسالمی ترسیم شده است و مسئله 
اولی که ذکر می کند، معّیت و ایمان به پیغمبر صلی اهلل علیه وآله 

است.
اِر«؛ در مقابل بیگانگان محکم، قوی  اُء َعلَي الُْکفَّ مرحلۀ دوم »أَِشدَّ
و نیرومندبودن است. پس این خشکه مقدس هایی که فقط پالس 
و  می اندازد  جلو  سرباز  یک  را  تایشان  هزار  و  هستند  مساجد 
خاصیت های  از  یکی  نیستند.  مسلمان  نمی آید،  در  صدایشان 
مسلمان و اولین خاصیتی که قرآن کریم ذکر کرده است؛ شدت، 
قوت و استحکام در مقابل دشمن است. اسالم، مسلمان سست 

را نمی پذیرد.
»َو ال تَِهُنوا َو ال تَْحَزنُوا َو أَنُْتُم الَأْْعلَْوَن إِْن ُکْنُتْم ُمْؤِمنیَن«)سوره 

آل عمران، 139(
سستی در دین اسالم نیست. ویل دورانت در کتاب تاریخ تمدن 
اندازۀ اسالم پیروان خود را به قوت و  می گوید: هیچ دینی به 
نیرومندی دعوت نکرده است. گردن را کج کردن، از گوشۀ لب 
باز بودن، یقه چرک بودن، خود را به ننه من  آب ریختن، یقه 
غریبم زدن، پا را به زمین کشیدن، عبا را به سر کشیدن؛ اینها 

ضد اسالم است. ناله کردن، آه کشیدن ضد اسالم است.
ْث« )سوره ضحی، 11( َِّک َفَحدِّ ا بِِنْعَمِۀ َرب »َو أَمَّ

تو که  نیرو داده.  به تو سالمت داده، قوت داده، قدرت و  خدا 
می توانی کمرت را راست بگیری، چرا بی خود کج می کنی؟ تو 
که می توانی گردنت را راست نگه داری، چرا بی خود کج می کنی؟ 
چرا بی خود آه می کشی؟ آخر آه کشیدن یعنی یک دردی دارم؛ 
خدا که به تو دردی نداده، چرا آه می کشی؟ این کفران نعمت 
خداست. آیا علی علیه السالم همین طور راه می رفت که من و 
تو راه می رویم؟ آیا علی علیه السالم این جور عبا سر می کشید، 
َعلَي  اُء  »أَِشدَّ نیستند.  اسالم  از  این ها  آن ور می رفت؟!  و  این ور 
اِر«. در مقابل بیگانه، شدید، محکم مثل سد اسکندر، آهنین. الُْکفَّ

در میان خودشان، با مسلمانان چطور »ُرَحماُء بَْیَنُهْم«. مهربان، 

دوست  و صمیمی. باز وقتی می رویم سراغ مقدس های خودمان، 
مهربانی  و  صمیمیت  نمی بینیم،  اینها  وجود  در  که  چیزی 
نسبت به دیگران است. همیشه اخم کرده و عبوسند، با احدی 
نمی جوشند، با احدی نمی خندند، با احدی تبسم نمی کنند، بر 
سر همۀ مردم دنیا منت دارند. اینها مسلمان نیستند؛ خودشان 

را به اسالم بسته اند. این هم خصوصیت دوم.
آیا همین دیگر کافی است؟ شدت در مقابل کفار و مهربانی و 
صمیمیت نسبت به مسلمین برای مسلمان بودن کافی است؟ نه.
ِ َو ِرْضواناً« )سوره فتح، 29( داً یَْبَتُغوَن َفْضاًل ِمَن اهللَّ عاً ُسجَّ »تَراُهْم ُرکَّ
بیگانه و صمیمی و  در عین حال همین فرد شدید در مقابل 
محراب  در  وقتی  را  مسلمانان  با  و  میان خودی ها  در  مهربان 
عبادت می بینی، در رکوع، در سجود، در حال دعا و در حال 
َفْضاًل  »یَْبَتُغوَن  است؛  عبادتش  رکعاً سجداً  مناجات،  و  عبادت 
البته نمی خواهم میان دعا و  ِرْضواناً« دعایش است.  َو   ِ ِمَن اهللَّ
عبادت مرز قائل بشوم. دعا، عبادت است و عبادت هم دعا، اما 
گاهی یک عمل صرفاً دعای خالص است؛ یعنی عبادتی است 

دعا و غیر دعا در که فقط دعاست، ولی عبادت دیگری 
و  نماز  مثل  است،  مخلوط  آن 

یا عبادت دیگری اساساً دعا 
نیست، مثل روزه.

ُوُجوِهِهْم  في   »سیماُهْم 
ُجوِد« آن قدر  السُّ أَثَِر  ِمْن 
آثار  عبادت می کنند که 

آثار  تقوا،  آثار  عبادت، 
وجناتش،  در  خداپرستی 

در چهره اش پیداست؛ هرکه 
به او نگاه بکند، در وجودش 
را  خدا  یاد  و  خداشناسی 
می بیند،  که  را  او  می بیند؛ 

به یاد خدا می افتد.
»پرسش های  کتاب 

پاسخ های  قرآنی، 
مطهری«، حمید کمالی، ص124 تا 127



مشکل اقتصادی ما، مشکل الینحلّی نیست؛ مشکلی نیست که 
راه حل نداشته باشد؛ گره ای نیست که بازنشدنی باشد. باید راه 
را درست پیدا کنیم، بعد هم هّمت کنیم، تالش کنیم؛ مسئوالن 

تالش کنند.
یک کار عمده در این قضّیه همین رعایت و مالحظه کردن و 
در نظر داشتن جامعه ی کارگری کشور است؛ جامعه ی کارگری 
احساس  بکند،  احترام  احساس  بکند،  تکریم  احساس  بایستی 
کند که قدر او دانسته می شود، قدر کار او دانسته می شود؛ اگر 
از کار، بی حوصلگی نسبت  این به وجود آمد، آن وقت خستگی 
داشت  نخواهد  وجود  دیگر  کار،  به  نسبت  بی اعتنائی  کار،  به 
الزاماتی  از  یکی  می گیرد. خب  انجام  و صحیح  درست  کار،  و 

کنیم،  ترویج  را  کار  فرهنگ  ما  که  است  این  دارد  وجود  که 
اهّمّیت کار را ترویج کنیم. بله عّده ای هستند که تشنه ی کارند 
و کار پیدا نمی کنند؛ عّده ای هم هستند که از بیکارگی بدشان 
را  کار  اهّمّیت  را،  کار  ارزش  را،  کار  فرهنگ  باید  ما  نمی آید؛ 
در جامعه رایج کنیم؛ جوری باشد که در بینش عمومی مردم 
ما، کار، جای خودش را پیدا کند، جایگاه خودش را پیدا کند. 
این یکی از کارهای الزم است؛ و »کار« مهم است؛ نوع کار، در 
درجه ی دّوم است. اینکه بگوییم من این کار را نمی خواهم، آن 
این مسئله ی دّوم است. مسئله ی  به من داده بشود،  باید  کار 
اّول، نْفس عالقه ی به کار و اشتیاق به کار است؛ این بایستی در 
جامعه ترویج پیدا کند و کار ]به عنوان[ ارزش شناخته بشود؛ 
کند،  افتخار  احساس  کارگرم«،  »من  می گوید  وقتی  کارگر 
است،  قضّیه هم همین  واقع  کمااینکه  نکند؛  احساس حقارت 

اگر ما همه ی ثروتهای دنیا را هم یک جا جمع کنیم، همه ی 
پول دارهای عالم هم بیایند یک جا جمع بشوند، ]اّما[ کارگری 
برای کار نباشد، بی فایده است؛ کارگر، ستون فقرات اقتصاد و 
ستون فقرات تولید است. البّته من بار ها گفته ام که هر بخشی 
سهمی دارد؛ کارآفرین و کارفرما و کارگر و مدیِر دولتی هرکدام 
سهمی دارند؛ این عناصر گوناگون که با هم همکاری بکنند، کار 
در اوج زیبایی و خوبی و کمال انجام می گیرد؛ این معلوم است، 
باید همه با هم همکاری کنند؛ اّما نقش کارگر را به عنوان محوِر 
]به عنوان[  بایستی  در کشور،  اشتغال  و  فّعالّیت  و  کار  حرکِت 
ارزش معّرفی کرد که مایه ی سربلندی باشد. اگر از یک کسی 
افتخار  با  است؟  چه کاره  پدرت  بپرسند  جوانی  یک  از  ]مثاًل[ 

بگوید کارگر است؛ کمااینکه با افتخار می گفت مثاًل مدیر است؛ 
این یک گام بسیار مهم است. امنّیت شغلی یکی از الزامات است؛ 
که این مربوط است به مسئولین دولتی. امنّیت شغلی کارگر ها 
خیلی مهم است. تأمین معیشت کارگران خیلی مهم است. کلمه 
دنبال  باید  بیان کردند،  وزیر  آقای  کلمه ی همین مطالبی که 
بشود؛ بایستی کار انجام بگیرد برای هرکدام از اینها. حرکت باید 
انجام بگیرد؛ ]باید[ همه احساس مسئولّیت بکنند تا این حقایق 
تحّقق پیدا کند؛ بنابراین همه مسئولند؛ هم دولت مسئول است، 
هم کارفرما مسئول است، هم کارگر مسئول است، هم کارآفرین 
مسئول است؛ همه در حّدی مسئولّیت دارند. اگر مسئولّیت ها 

انجام بگیرد، کار، درست انجام خواهد شد.

بیانات مقام معظم رهبری در دیدار کارگران)10/02/1396( 

مشکل اقتصادی ما، مشکل الینحلّی نیست

جمادی االول 1398-1441/سال ششم/شماره 12/85صفحه



خانوادگی  محیـــط  در  تربیت 
ادب؛ ارثی جاودانه برای فرزندان
قسمت پنجم
آیت اهلل مجتبی تهرانی

خیر یعنی کار انسانی و کار خداپسندانه

َذکِّروا  »َو  و  الَخیر«  »إِعَمُلوا  فرمود:  را  جمله  دو  حضرت 
به« به خیر یادآوری کن. چون ضمیر به خیر برمي گردد. 
اینکه  اول  مي کنم؛  اشاره  که  است  مطلب  دو  اینجا  در 
خیر به معنای خوبی است. مفهوم عام دارد. هم رفتارهای 
خیر  را  آن  دو  هر  خداپسندانه.  هم  است،  انسان پسندانه 
مي گویند. یعنی هم به کاری که از دیدگاه الهی نیک است 
خیر مي گویند و هم به کاری که از دیدگاه انسانی پسندیده 
است. به هر دو آنها خیر مي گویند. روایت هر دو آنها را 
در برمي گیرد، کمک به مستمندان از دیدگاه انسانی خیر 
است، اما نمازخواندن از دیدگاه الهی خیر است. خیر که 
گفته مي شود، دو مصداق دارد؛ هم از دیدگاه انسانی یک 
ندارد،  مانعی هم  الهی. هیچ  از دیدگاه  دارد، هم  مصداق 
کاری از دیدگاه انسانی خیر باشد و الهی هم باشد. که این 

بحثی است که بعد - ان شاءاهلل - وارد مي شوم.

اگرچه خشم و خشنودی خدا نسبت به زنان بر محور خشم و خشنودی همسران شان است، این به معنای 
تمکین زن در برابر همه خواسته های مرد نیست، بلکه خواسته او باید مشروع و بر محور حقوق مردان بر زنان 

باشد.
منبع: مفاتیح الحیات، آیت اهلل جوادی آملی، ص266

تأکید بر تربیت الهی
اول کلّی را بیان مي فرماید که هر دو آن را در بر مي گیرد. 
را  این  اهلل«  طاَعِت  َعلی  بوُهم  أَدِّ »َو  مي فرماید:  بعد 
آنچه  که  مي کند  تکیه  این  روی  و  مي کند  جداسازی 
فرموده  امر  او  به  خداوند  و  است  خیر  الهی  دیدگاه  از 
وجودی  شاکلۀ  یک  کن!  کار  این  روی  –طاعت-  است 
الهی  بعد  روی  اما  الهی!  انسانی، هم  بساز! هم  الهی هم 
بوُهم َعلی طاعِت اهلل« او را  آن سرمایه گذاری کن! »و أَدِّ

تربیت کن، یک تربیت الهی.

موعظۀ کسی که عامل است تأثیر می گذارد
اینکه تمام این جمالت حساب شده است؛ یعنی  چهارم 
همه  اینها  نیست.  بی اساس  باهلل-  -نعوذ  همین طور 
حساب شده است که چه چیزی را اول بگوید، چه چیزی 
را بعد بفرماید. چه بسا در باب تربیت اشاره به این نکته 
بسیار اساسی است که اول »إِعمُلوا الخیر« بعداًَ »َوَذکِّروا 
أَهلیُکم«. اول مي گوید: »إِعَملوا« اول خودت برو کار  بِه 
بعد  أَهلیُکم«  بِه  َذکِّروا  َو   « مي گوید:  بعد  بکن.  خوب 
بخواهی  اگر  چون  چرا؟  بکن!  خوب  کار  بگو  بچه ات  به 
تو  کردار  به  مسبوق  باید  باشد،  داشته  اثر  تو  گفتار  این 
باشد. گفتاری مؤثر است که مسبوق به کردار باشد و ااّل 
عکس  اثر  باشد  داشته  منافات  اگر  بلکه  است.  بی فایده 
دارد. ما این را منافقانه مي گوییم. بچه با خود مي گوید: 
را  کار  آن  او  خود  بکن،  را  کار  این  مي گوید   من  به 

نمي کند! 
عمل  اینگونه  باید  بشود  درست  بچه ات  مي خواهی  اگر 
عامل  باید  واعظ  باشد،  مؤثر  بخواهد  اگر  موعظه  کنی. 

باشد.
مي کنم  موعظه  را  شما  من  مي گوید  علیه السالم  علی 
چون خودم قباًل به آنها عمل کردم. موعظه کار هرکسی 
آن  کند.  موعظه  باید  است  عامل  که  کسی  آن  نیست. 
الخیر«  »إِعملوا  اول مي فرماید:  واقع مي شود.  مؤثر  وقت 
و بعد مي گوید »َو َذکِّروا بِِه أَهلیُکم« خودت کار انسانی و 
الهی بکن، بعد به فرزندان و خانواده ات بگو و تذکر بده. 
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پندهای جاودانه 
از  آنچه  بر  و  آید  به سراغ شما  نیاورید، گرچه  به دنیاپرستی روی  الهی سفارش می کنم،  تقوای  به  را  شما 
دنیا از دست می دهید اندوهناک مباشید؛ حق را بگویید و برای پاداش الهی عمل کنید و دشمن ستمگر و 
یاور ستمدیده باشید. شما و تمام فرزندان و خاندانم و کسانی را که این وصیت به آنها می رسد، به تقوای 
الهی و نظم در امور زندگی و ایجاد صلح و آشتی در میان تان سفارش می کنم، زیرا من از جّد شما پیامبر 

صلی اهلل علیه وآله شنیدم که می فرمود: »اصالح کردن بین مردم، از همۀ نماز و روزه ها برتر است.«
خدا را! خدا را! دربارۀ یتیمان، نکند آنان گاهی سیر و گاه گرسنه بمانند و حقوق شان ضایع گردد! 

پیامبر صلی اهلل علیه وآله شماست،  کنید که وصیت  رعایت  را  درباره همسایگان، حقوق شان  را!  را! خدا  خدا 
همواره به خوش رفتاری با همسایگان سفارش می کرد تا آنجا که گمان بردیم برای آنان ارثی معین خواهد کرد. 

خدا را! خدا را! درباره قرآن، مبادا دیگران در عمل کردن به دستوراتش از شما پیشی گیرند.
خدا را! خدا را! درباره نماز، چرا که ستون دین شماست.

داده  مهلت  شود،  خلوت  کعبه  اگر  زیرا  مگذارید،  خالی  را  آن  هستید  تا  خدا،  خانه  درباره  را!  خدا  را!  خدا 
نمی شوید.

خدا را! خدا را! درباره جهاد با اموال و جان ها و زبان های خویش در راه خدا. بر شما باد به پیوستن با یکدیگر 
و بخشش همدیگر، مبادا از هم روی گردانید و پیوند دوستی را از بین ببرید. امر به معروف و نهی از منکر را 

ترک نکنید که بدهای شما بر شما مسلط می گردند، آنگاه هرچه خدا را بخوانید جواب ندهد.
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یادآوری و تذکر خیر، موجب شکوفایی فطریات است
بِِه  پنجم. چه بسا یک نکته دقیقی در این جملۀ »ذکِّروا 
او  و »یاد  بیاور«  او  یاد  است. »به  رفته  کار  به  أَهلیُکم « 
بده« با هم تفاوت دارد. در روایت »یاد او بده« نیست. بلکه 
این است: به او یادآوری کن! یعنی آنچه را که مي دانسته 
است را به یاد او بیاور! فرق است بین یاد دادن و یادآوری 
کردن. در »َو ذکِّروا بِِه أَهلیُکم« یادآوری را مطرح مي کند. 
این است  یک وقت ظاهر روایت را مي گیریم، معنای آن 
که وقتی خود تو انجام دادی، بعد به او یادآوری کن که 
آن کاری را که من کردم تو هم انجام بده! این ظاهر آن 
است. یک وقت آنچه را در وجود اوست یادآوری مي کنی. 
این بحث گذشت که هر انسانی که پا به این عرصه و نشئه 
مي گذارد، هم فطرت های انسانی از ناحیۀ الهی در او نهفته 
است، هم الهی. هر دو آنها هست. یعنی چه در بُعد انسانی 
-که مي گوییم عقل عملی- چه در بُعد الهی او. در جلسات 
خیرهای  بذر  هم  زمین،  این  در  خدا  که  گفتم  گذشته 
را  نِشای هر دو  الهی.  پاشیده است، هم خیرهای  انسانی 
کاشته است. تو فقط او را آب بده و این را شکوفایش کن!

چه بسا اشاره به این باشد آن خیر را یادآوری کن. »بِِه« 
أَهلیُکم«  بِالخیِر  به خیر برمي گردد نه به عمل. »و ذکِّروا 
)ال بَِعَملُِکم( یعنی خیر را، این نِشایی را که خدا در دل او 
کاشته است و در وجود او هست، مفطور است به فطرت 

خیر را به یادش بیانداز. چه در بُعد انسانی او، چه در بعد 
است،  کرده  فراموش  اگر  َکأنَّه  کن!  یادآوری  تو  او.  الهی 
کمک کردن  بگویی  او  به  تا  مي آید.  یادش  به  و  مي فهمد 
او هست  است، همانی که در درون  به مستمندان خوب 
هم  آن  الهی  بُعد  در  مي ریزد.  بیرون  و  مي شود،  شکوفا 
همین طور است. لذا تعبیر مي کند »َو َذکِّروا بِِه )أَی َذکِّروا 
بِالَخیر( أَهلیُکم « نمي خواهد یاد او بدهی، خدا یاد او داده 
است. تو فقط یادآوری کن و با کارهایت نگذار به فراموشی 
بسپرد! هم غیرت انسانی تو اقتضا مي کند، هم غیرت الهی 
تو اقتضا مي کند که این بچه را اینگونه تربیت بکنی. نهفته 

در آن را آشکار کن. 
یک روایت از علی علیه السالم مي خوانم که در این جلسه 
اإلِنسان  فِی  »أَلََدُب  فرمود:  حضرت  کنم.  باز  نمي توانم 
مانند درختی است  ادب در آدمی  الَعقل«  أصُلها  َکَشَجَرٍۀ 

که ریشه اش عقل است.
او  به  را  خیر  مسائِل  این  و  مي کنی  تربیت  داری  که  تو 
تو  ریشه اش  دارد.  ریشه  یک  درخت  این  بدان  مي گویی، 
نیستی. تو نمي توانی ریشه به این بدهی. ریشه اش را خدا 
کاشته است و آن عبارت است از عقل! چه در بُعد انسانی 
او، چه در بُعد الهی او. عقل اعّم از نظری و عملی است. در 

حقیقت تو آنچه را که نهفته است در او آشکار کن.
ادامه دارد...
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 رهاورد                                                                    بیانات مقام معظم رهبری در هفته دفاع مقدس، 4مهر 1398 
یکی از نکات مهّمی که باید توّجه داشته باشیم و توّجه بدهیم مردم را، این است که فهم و ادراک ما آماج حملۀ دشمن است؛ 
یعنی دشمن سعی فراوانی می کند که ادراک ما را از واقعّیت، فهم ما را از واقعّیت منحرف کند. فهم »ما«؛ یعنی چه ]کسانی[؟ 
یعنی تصمیم سازان، تصمیم گیران، آحاد مردم و افکار عمومی. سعی شان این است که منافع ملّی ما را طبق خواست خودشان 
تعریف کنند. همین دو سه روز پیش رئیس جمهور آمریکا)دونالد ترامپ( راجع  به ملّت ایران دلسوزی کرد و مضمون حرفش 
این بود -حاال تصریح به این معنا نبود- که اگر چنانچه اینها بیایند و مثالً حرف ما را گوش کنند، یعنی در واقع زیر بار ما 
بروند، اوضاع و احوال شان درست می شود؛ این همان مصداِق کامل ]زیر بار رفتن[ است؛ منتها حاال این آدم بلد نیست درست 

مختلفی، رسانه های گوناگون شان و بلدهای کاِر تبلیغاتی مرتّباً دارند القا می کنند که اگر صحبت بکند. همین را با شکل های 
این کار چنانچه ملّت ایران این جور حرکت  باالخره  اّما  اغلب مردم بدهکار نیست،  بکند، مشکلش حل می شود. حاال گوش 
است که ادراک ما را از واقعّیتها، از آنچه وجود دارد منحرف کنند؛ مصلحت ملّی را جوری دارد انجام می گیرد؛ سعی شان این 
خودشان باشد و منافع ملّی را ]هم[ همین  جور.تعریف کنند که منطبق با خواست 

سبز
ت 

خاطرا
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* از حرم امام رضا علیه السالم آمدیم بیرون. نیمه شب 
یکی از شب های زمستان بود. هوا سوز عجیبی داشت. 
او سالم  به  پیرمردی به سمت حرم می رفت. مصطفی 
را مچاله  از زور سرما خودش  پیرمرد جواب داد.  کرد. 
کرده بود. آب توی چشم هایش جمع شده بود. مصطفی 
پیرمرد و  انداخت دور گردن  باز کرد،  را  شال گردنش 

التماس دعا گفت.

* نان سنگک گرفته بودیم و می آمدیم به سمت خوابگاه. 
چند تا سنگ به نان ها چسبیده بود. مصطفی کندشان و 

برگشت سمت نانوایی.
نون  بار  یه  بودم،  »بچه  گفت:  پرسیدم،  را  علت  وقتی 
سنگک خریدم، سنگ هاش رو خوب جدا نکرده بودم. به 
خونه که رسیدم پدرم سنگ ها رو جدا کرد داد دستم، 

گفت برو بده به شاطر. نونواها بابت اینا پول می دن.«

مرِد خستگی ناپذیر
آوردی؛ حال و هوای جبهه و جنگ 
همان طور  آوردی.  زندگی ات  به  را 
دلت  چقدر  بودی.  خواسته  که 
می خواست که در دوران دفاع 
و  می داشتی  حضور  مقدس 
کارستان.  می کردی  کاری 
خیلی های  حسرت  تو  حسرت 
دیگر بود. اگرچه سن تو به جنگ 
قد نداده بود، امارهرو شدی. رهرو 
سید  رهروان  رهرو  عاشقی؛  در 
اصرار  چقدر  شهیدان.  ساالر  و 
داشتی که بدانی شهدا چه کردند 
که مسیر آسمان را همچون پرستو 
سبکبال پیمودند و به جانان پیوستند. 
مسلک شان  و  مرام  و  شیوه  در  آن قدر 
دقیق شدی که خود نیز یکی شبیه آنان 
شدی. تو بگو؛ مگر می شود عاشق حسین 
علیه السالم باشی و در خط حسین علیه السالم 
نباشی. مگر می شود به ولی فقیه زمانت ارادت 
داشته باشی و فرمانبردار نباشی... مصطفی احمدی 
روشن دلباخته حسین علیه السالم بود و فرمانبردار مقتدایش سیدعلی.

برادر مصطفی! شنیده بودم هوای بیت المال را تمام 
و کمال داشتی، هوای بی بضاع تان آلوک نشین را هم، 
هوای پدر و مادرت و حتی هوای راننده سازمانت 
را.... حواست خوب جمع همه چیز و همه کس بود. 

انصافاً در کالس مردانگی رتبه ات ممتاز بود.
مصطفی، مگر نه اینکه تو پای رکاب اتوبوس پدرت 
مردانه  الحق  و  بودی  آمده  بار  مرد  و  شده  بزرگ 
زیستن را با هیچ چیز عوض نکردی و مردانه جان 
به جان  آفرین تقدیم کردی. هنوز سایت نطنز شب 
و روز نخفتن ها و خون دل خوردن هایت را به خاطر 
همه  و  تو  مدیون  کشور  هسته ای  صنعت  و  دارد 

احمدی روشن هاست.
آدم ها برای تو مهم بودند و تو برای خدا، تو هوای 
خاطرم  را...  تو  هوای  هم  خدا  داشتی،  را  همه 
تا  دو  دو  دنیا  این  حساب  می گفت  کسی  هست 
دست  همان  از  بدهی  دستی  هر  از  تاست؛  چهار 
کنار  جایگاهت  تو  می گفت.  درست  می ستانی. 
با  خداشناسی ات،  با  زدی؛  رقم  خودت  را  محبوب 
بر  حق  نشاندن  در  پایداری ات  با  جوانمردی ات، 
تعهد  با  ایثار،  در  خستگی ناپذیری ات  با  کرسی، 
محکمت به مردم سرزمینت و کشورت، با شهامتت 

در انتخاب راه پرخطرت و ادامه آن تا پای جان.

لیلی زهدی



  ایستگاه مقدس )خبر(
جمهوری  نظام  استحکام  حاتمی:  امیر 

اسالمی متکی به قدرتی درونی است
امیر  ساری،  از  دفاع پرس  گزارش  به 
و  دفاع  وزیر  حاتمی«  »امیر  سرتیپ 
مراسم  در  مسلح  نیروهای  پشتیبانی 
علوم  دانشگاه  در  که  دریایی  نیروی  روز 
نوشهر  خمینی)ره(  امام  دریایی  فنون  و 
برگزار شد، با اذعان به اینکه در کشوری 
گذرگاهی  و  راهبردی  موقعیت  دارای 
واقع شدن  داشت:  اظهار  می بریم،  سر  به 
خلیج  سواحل  هرمز،  مهم  تنگه  کنار  در 
خلیج  مهم  جزایر  عمان،  دریای  فارس، 
فی  که  می کند  ایجاد  را  موقعیتی  فارس 
نفسه فرصت یا تهدید نیست، اما موقعیتی 
چالشی است و می تواند تهدید یا فرصت 

باشد.
و  راه حل مسئله  داد:  ادامه  امیر حاتمی 
تنها  فرصت  به  موقعیت  این  تبدیل شدن 
دارای  که  است  این  آن  و  دارد  راه  یک 
صورت  این  غیر  در  و  باشیم  قدرت 
نمی توانیم بر این چالش فائق آییم و اگر 
می خواهیم مستقل باشیم و از فرصت های 
باید  کنیم  استفاده  موقعیت  خدادادی 

دارای قدرت باشیم.
وی رسیدن به قدرت راهبردی را به عنوان 
یک هدف برشمرد و گفت: قدرت موشکی، 
هوایی و دریایی از مؤلفه های مهم به شمار 
نیروهای  پشتیبانی  و  دفاع  وزیر  می رود. 
مسلح با بیان اینکه در حوزه هوایی نیز به 
امسال  گفت:  رسیده ایم،  زیادی  توفیقات 
توسط  تمام طراحی شده  هواپیمای  یک 
و  کردیم  رونمایی  را  یاسین  نام  به  ایران 
برنامه های دیگری نیز داریم که دشمنان 

را شگفت زده خواهد کرد.
وی ادامه داد: در حوزه دریایی نیز اتفاقات 
خوبی رخ داده است و دریا در تبدیل کردن 
چالش به فرصت بسیار حائز اهمیت است 
دریایی  حوزه  برای  مفصلی  برنامه  لذا 
داریم و در حوزه زیردریایی کارهای خوبی 

صورت می گیرد.
با  بخواهیم  وقتی  داد:  ادامه  دفاع  وزیر 
دیگران حرف بزنیم اگر تجهیزات مناسب 
و قوی داشته باشیم بهتر می توانیم حرف 
راهبرد  درونی  ساخت  استحکام  و  بزنیم 

اصلی به شمار می رود.

دشمن  با  تعامل  سالمی:  سردار 
علمی  اقتدار  است/  راه  سخت ترین 

بازدارندگی ایجاد می کند
امنیتی  دفاعی  خبرنگار  گزارش  به 
دفاع پرس، سردار سرلشکر پاسدار حسین 
از  بازدید  در  سپاه  کل  فرمانده  سالمی 
در  مقدم  طهرانی  شهید  نوآوری  پردیس 
سخنانی اظهار داشت: بخشی از آرزو های 
ما این بود که چنین مجموعه هایی وجود 
داشته باشند تا در بالندگی استعداد های 
خارق العاده ای که در درون ذهن جوانان 
پیشگام  مجموعه ها  این  دارد،  وجود  ما 
جامعه  نیاز های  با  استعداد ها  بلکه  شوند 

پیوند زده شود.
اگر  یعنی  داد:  ادامه  سپاه  کل  فرمانده 
کنیم،  تعریف  را  ملی  قدرت  بخواهیم 
برترین عنصر قدرت ملی امروز ذهن ها و 
هم  دشمنان  هستند؛  مسائل  حل  قدرت 
کنند  محقق  را  آرزوهایشان  اینکه  برای 
از فرمول مواجه کردن ما با مسائل متعدد 

استفاده می کنند.
وی اضافه کرد: تحریم اساسا عامل اصلی 
افزودن متغیر ها در پیش روی جامعه ما 
است؛ امروز نبرد برسر توانایی حل مشکل 
یا خود مشکل است در واقع نبرد بر سر 
اگر  یعنی  است  یک مدل  ناکارآمدسازی 
پیدا  تکثیر  قدرت  شوند  کارآمد  مدل ها 

می کنند و جغرافیا را بزرگ می کند.
ما  نظام  اینکه  بیان  با  سالمی  سردار 
می شود  تبدیل  موفق  یک مدل  به  وقتی 
می کند،  ایجاد  تأثیر  میدان  مدل  این 
عنوان کرد: وجود قدرت مهم است، ولی 
میدان تاثیر قدرت مهم تر است؛ ما وقتی 
می توانیم یک مدل موفق ایجاد کنیم که 
به  قادر  و  نمانیم  باز  مشکالت  مسیر  در 

حل مشکالت خودمان باشیم.
وی تصریح کرد: تحریم یا محاصره برای 
مشکالت  حل  برای  ما  ساختن  ناتوان 
است؛ پس اگر نتوانیم مسائل را حل کنیم 
او متمایل  به  ما  دشمن احساس می کند 
به  هم  خداوند  که  موضوعی  می شویم؛ 
حتی  و  نمی پسندد  را  آن  عنوان  هیچ 
تمایل اندک به دشمن هم از منظر قرآن 

قابل قبول نیست.

 دریادالن
زدن  با  کاظمی  احمد  مخالفت 

موشک به منافقین
برعلیه  که  عملیات ها  از  یکی  در 
منافقین بود قرار شد منطقه ای را با 
می گفت،  بدهیم.  قرار  هدف  موشک 
بودم،  کرده  آماده  را  ها  موشک  من 
برنامه ریزی  سیستم  با  زده  سوخت 
شده؛ موشک ها هم از آن موشک های 
عمق  از  ایشان  بود.  نقطه زنی  مدرن 
مقدم  که  گرفت  تماس  عراق 
آماده ای؟ گفتم: بله. گفت: موشک ها 
چقدر می ارزد؟ گفتم مگر می خواهی 
می ارزد.  چقدر  بگو  گفت  بخری؟! 
گفت:  دالر.  هزار  شش  مثاًل  گفتم 

»مقدم نزن اینها اینقدر نمی ارزند.«
فرمانده ای  شما  است  بعید  خیلی 
وسط عملیات گیر بیاوری که اینقدر 
با حساب و مدبرانه عمل کند. هرکسی 
دوست دارد اگر کارش تمام است تیر 
خالص را بزند و بیاید با این موفقیت 
عکس بگیرد، ولی سردار کاظمی در 
رضای  و  بیت المال  عملیات  کوران 
می دانید  داشت.  نظر  در  را  خدا 
امیرالمؤمنین  موالیش  چون  چرا؟ 
علیه السالم بود که وقتی می خواست 
تمام کند، کمی صبر  را  کار دشمن 
کمی  حتی  نفس،  هوای  نکند  کرد 
خدا  رضای  برای  بعد  و  باشد  غالب 

قربتاً الی اهلل دشمن را نابود کرد.
به نقل از شهید سردار تهراني مقدم 
که در انفجار مهمات سپاه 
در سال1390 به شهادت رسید
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زندگی انسان، وابسته به عوامل متعددی است که از آن جمله خوراک 
)شامل غذا و آب(، هوا، خواب، پوشاک و... می باشد. راهنمای میزان 
خوراک انسان، نیاز بدن او و در نتیجه میل و اشتهای طبیعی است و 
قاعدتاً هرچه خوراک او طبیعی تر باشد با قوانین طبیعت بیشتر سازگار 

است.
مواد  از  می کند،  انتخاب  خوراک  عنوان  به  طبیعت  در  بشر  را  آنچه 
یا آب است. آب و مواد معدنی به صورت  حیوانی، گیاهی، معدنی و 

نوشیدنی ها و یا جزئی از مواد گیاهی و یا حیوانی وارد بدن می گردد.
حیوانات نیز از گیاهان و آب و مواد معدنی استفاده می کنند. بنابراین 
اساسی ترین مواد خوراکی موجود در طبیعت برای انسان، مواد گیاهی 
است که شامل تمام قسمت های گیاهان )ریشه، ساقه، برگ، میوه و 
دانه( می باشد و طبیعی است که متعادل ترین و کامل ترین قسمت های 
گیاه، دانه آن خواهد بود )همانطور که متعادل ترین و کامل ترین ماده 
تخم  یا  دانه  باید  نیز  بشر  خوراک  بنابراین  می باشد(.  شیر  حیوانی، 
گیاه،  تخم پرندگان و شیر، و بعد به ترتیب میوه ها و سبزیجات و سایر 
فراورده های گیاهی مانند غده )مثال در سیب زمینی( یا ریشه )هویج و 
چغندر( یا ساقه ها و برگ ها و در مرتبه بعدی گوشت و مواد حیوانی 

باشد، تا سازگاری و موافق بودن آنها با طبیعت حفظ گردد.
چون اخالط متشکله بدن انسان بر میزان و نوع خوراک وی بنا شده 
انسانی  مزاج های  شبیه  مزاج هایی  دارای  نیز  غذاها  باید  پس  است، 
باشند، یعنی آنها نیز تولیدکننده »صفرا، بلغم، خون و سودا« هستند.  
برخی گیاهان گرم و خشکند، بلغم ساز و ضد صفرا. برخی دیگر سرد و 

خشکند، سودازا و ضد خون.

طبایع اربعه )اخالط چهارگانه(
انسان از نظر ساختمان بدنی و درونی خویش، کم و بیش دچار غلبه 
طبیعی یکی از اخالط چهارگانه )صفرا، بلغم، خون و سودا( است که 
نسبت  به  اخالط  این  امتزاج  و  ترکیب  گویند.  مزاج  اصطالحاً  را  آنها 
معینی سبب اعتدال مزاج و غلبه یکی از آنها بر دیگری موجب پیدایش 

بیماری سوءمزاج می گردد.
مزاج در انسان ها

مزاج از نظر زیست شناختی عبارت است از ساختمان جسمی و درونی 
خاص هر فرد که جداکننده وی از دیگر افراد می باشد و اغلب این 

خصوصیات می تواند به طریقه ارثی )ژنتیک( منتقل شود.
ساده ترین راه تشخیص مزاج  ها، طعم دهان شخص موقع بیدار شدن از 

خواب است. بدین ترتیب که:
طعم  اگر 
دهان تلخ 

باشد، عالمت غلبه صفراست. گویند صفراوی مزاج است.

اگر طعم دهان شیرین باشد، غلبه خون است. گویند دموی مزاج است.
در صورت شور بودن طعم دهان، سودایی مزاج است.

و اگر طعم دهان ترش باشد، بلغمی مزاج است.

از سوی دیگر مزاج ها در خلق و خوی افراد مؤثرند،  بدین ترتیب که:
صفراوی: معموال مزاجی آتشی دارد، تندخو و عصبی و دائماً در جنگ 

و ستیز است.
و  دارند  کمتری  تحرک  سازگارند،  و  خونسرد  تنبل،  و  کند  بلغمی: 

زنده دل نیستند.
دموی یا خونی: فردی خوش خو است، تحرک دارد و زنده دل، مالیم 

و معتدل است.
خیاالتی،  اندوهگین،   و  مغموم  که  سودا  افزایش  با  فردی  سودایی: 

وسواسی و درونگراست.

انجام  هستند  آنها  ضد  که  داروهایی  تجویز  با  اخالط  غلبه  درمان 
سنتی  درمان  فلسفه  اساس  که  گویند  ضد  عالج  آن  به  و  می پذیرد 

می باشد.
گیاهان توانایی غلبه بر هر مزاجی را دارند. بدین ترتیب درمی یابیم که 
حکمت خلقت گیاهان فراتر از آن است که تاکنون کشف شده است. 
این نگرش ما را به وجود رموزی آگاه می سازد که کلید آن را باید از 

حافظ اسرار جست.
در شماره های بعد، موارد استفاده چند گیاه در درمان بیماری ها ذکر 

خواهد شد.
درمان بیماری ها با گیاه کتان
دکتر عبداهلل پورعبداهلل، چکیده ای از صفحات 53 تا 57

   درمان با گیاهان

و  ورم ها  برطرف نمودن  جهت  کتان  دانه  از  استفاده 
التهابات:

در طرز تهیه دارو به این طریق، از روش خیس نمودن استفاده 
می شود. بدین ترتیب که دانه های کتان را در آب خیس نموده و 
به حالت تکه های لعابی که دارای قوام زیاد باشد، معموالً به مدت 
یک شب در ظرف مناسبی که در آن را بتوان کامالً پوشانید 

می گذاریم و سپس صاف می نماییم.
مقدار دانه های کتانی که در این روش به کار می بریم، 25گرم 
داور جهت  این  می شود.  مرطوب  آب  لیتر  نیم  در  که  است، 
گاستریت )ورم معده(، التهابات گلو و حنجره و آنتریت )التهاب 

روده کوچک که معموالً به اسهال منجر می شود( مؤثر است.
مقدار خوراک آن یک فنجان چای خوری روزی سه بار نیم ساعت 

قبل از غذا می باشد.

تهیه قاووت با دانه کتان
در استان کرمان از دانه کتان به عنوان ماده اصلی مکمل و مقوی 
در تهیه مخلوطی به نام قاووت یا قوتو استفاده می شود که عالوه 

بر این استان در شهرها و کشورهای دیگر نیز مصرف می شود.
مواد تشکیل دهنده قاووت چنین است:

دانه کتان معمولی، دانه جو بو داده، مغز دانه آفتابگردان، تخم 
خرفه، تخم شوید )از هرکدام 250گرم(، دانه کنجد )200 گرم(، 
سیاهدانه، شاهدانه )از هرکدام 150گرم(، تخم گشنیز )100گرم( 
به عالوه مقدار کافی شکر و ادویه. دانه کتان  باید کوبیده و دیگر 
اقالم  باید آسیاب شود و سپس همه را به صورت مخلوط پودری 

یکنواختی درمی آورند.
و همچنین جهت  است  نسبی  نامبرده  مقادیر  اینکه  توضیح 
مصارف خاص با توجه به نوع ناراحتی ها و یا تأمین مواد تقویتی 
به نسبت های دیگری تجویز  زیر نظر متخصص ورزیده  بدن 
می شود. طرز مصرف در یک فرد معمولی روزی دوبار هر دفعه 
یک قاشق مرباخوری به صورت خوراک مستقیم یا محلول در 

آب یا شیر، نیم ساعت بعد از غذا می باشد.
و  بدن  عمومی  تقویت  شامل  مخلوط  این  درمانی  خواص 
باید  آن  تهیه  در  است.  گوارشی  ناراحتی های  برطرف  نمودن 
تمامی شرایط بهداشتی رعایت گردد و آن را در ظروف مناسب 
دور از نور و حرارت مستقیم و با درج تاریخ تولید و مصرف 

نگهداری نمود.

با گیاه کتان، دکتر عبداهلل پورعبداهلل، صفحات 61 , 62 درمان بیماری ها 

    درمان با نوشیدنی ها

می کنند؛  تقسیم  عمده  گروه  دو  به  را  نوشیدنی ها 
گرم. نوشیدنی های  و  نوشیدنی های سرد 

هر نوع نوشیدنی جایگاه خاص خود را دارد و اگر به موقع 
استفاده شود، نتیجه جالبی در برخواهد داشت. نوشیدنی ها 
می کنند،  تأمین  را  بدن  نیازمندی های  اینکه  بر  عالوه 
برطرف می سازند. نیز  را  ناراحتی ها و کسالت ها  از  بسیاری 

در این ستون، نوشیدنی هایی که برای شما خواننده گرامی 
این  از  استفاده  با  است  امید  کنیم.  معرفی  را  است  مفید 
برخودار  کامل  نشاط  و  سالمتی  از  همواره  نوشیدنی ها، 

شوید.

پسته شیر 
سه  گرم، عسل   50 سالم  و  تازه  خام  پسته  مغز  الزم:  مواد 

قاشق غذاخوری، آب سرد 3 لیوان
همراه  به  را  آنها  و  کنید  جدا  را  پسته ها  پوست  تهیه:  طرز 
آب سرد و عسل در مخلوط کن به طور کامل مخلوط کنید 

تا مخلوط کاماًل به صورت شیر درآید.
خواص: این نوشیدنی خوش عطر و گوارا، برای بیمارانی که 
و مناسب است، ولی  بسیار مفید  دچار کمبود آهن هستند 
زیاد  آن  از  است  بهتر  باالست،  خون شان  آهن  که  افرادی 

نکنند. استفاده 

شربت ساده آویشن
عسل  750میلی لیتر،  آب  30گرم،  آویشن  الزم:  مواد 

500گرم
)به مدت  را درون آب ریخته، بجوشانید  تهیه: آویشن  طرز 
یابد.  کاهش  میلی لیتر   500 به حدود  تا  دقیقه(   40 تا   20
بریزید.  کوچک  قابلمه ای  داخل  و  کرده  را صاف  آن  سپس 
بزنید تا  این هنگام عسل را اضافه کرده و مرتب به هم  در 
کاماًل حل شود. قابلمه را روی حرارت قرار داده و به آرامی 
از  پس  را  آن  سپس  برسد.  الزم  غلظلت  به  تا  بجوشانید 
سردشدن درون بطری شیشه ای تیره رنگ بریزید و سه بار 
در روز، هر بار یک یا دو قاشق چای خوری آن را میل کنید.
بوده  دارا  را  آویشن  کلیه خواص  تقریباً  این شربت  خواص: 

و برای تقویت معده نیز مفید و مؤثر است.

ایرانی اسالمی تغذیه در طب 
دکتر غالمرضا کردافشاری و... ، صفحات 183 و 187
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پیامبر خداصلی اهلل علیه وآله فرمود: از برکت زن، آن است که خرجش کم و زایمانش آسان باشد، و از شومی 
زن آن است که خرجش زیاد و زایمانش سخت باشد.

محّمدی ری شهری، ج6، ص286 محّمد  پیامبر صلی اهلل علیه وآله،  حکمت نامه 

کالم رحمــانی

جمادی االول 1398-1441/سال ششم/شماره 12/85صفحه

شهید بنت الهدی صدر 
در یک نگاه

داستان  نگارش  به  ساعت  چندین  روزی  صدر  بنت الهدی 
می پرداخت. بنت الهدی به قصد اینکه دایره مخاطبان بیشتری 
برای سخنانش داشته باشد، رو به نوشتن آورد، زنان بسیاری 
خواندن  طریق  از  می توانستند  اسالمی  و  عربی  کشورهای  از 

کتاب های او به اندیشه های اسالمی دست پیدا کنند.
شاغل،  زنان  سختی های  اسالمی،  کار  خانوادگی،  مباحث 

زیبایی،  زن،  جلوه  کردن  خدشه دار  مسخره کردن، 
او  او هستند.  قصه های  محورهای  از  و...  آرایش کردن، حجاب 
به همین هدف شعر هم می گفت. بیشتر شعرهای صدر رنگ و 

لعاب دینی دارد.
در عین حال در کنار برادر مجاهدش، آیت اهلل سیدمحمدباقر 
صدر به تبلیغات علیه رژیم دیکتاتوری عراق مشغول بود و در 

این راه فداکاری های بسیاری کرد.
را  صدر  آیت اهلل  شهید  عراق،  رژیم  1399ه.ق،  رجب  ماه  در 
دستگیر کرد. بنت الهدی تا خیابان اصلی به دنبال برادر رفت و 
تصمیم داشت همراه او سوار ماشین شود، ولی مأموران اجازه 
این کار را به او ندادند. او به راننده حامل آیت اهلل صدر گفت: 
پشیمان  خود  کار  این  از  و  می شوی  بیدار  روزی  تو  سرانجام 

خواهی شد.
او همان جا ماند و سخنرانی عجیبی را ایراد کرد و به برادرش 
زینب  حضرت  مانند  می خواهم  برنمی گردم،  »من  گفت: 
را همراهی  امام حسین علیه السالم  برادرش  سالم اهلل علیها که 
آیت اهلل  حامل  ماشین  که  هنگامی  باشم.«  شما  همراه  کرد، 
خود،  رعدآسای  تکبیرهای  با  بنت الهدی  کرد،  حرکت  صدر 
قلب دشمن را لرزاند. سپس به طرف حرم مطهر امیرالمؤمنین 
علیه السالم حرکت و در آنجا سخنرانی پرشوری را ایراد کرد و 

مردم را به گریه انداخت و به تحرک واداشت.
تالش های پیگیر بنت الهدی، سرانجام برادر را از زندان آزاد کرد، 
ولی طولی نکشید که در بیستم جمادی االول سال 1400ه.ق 
و  شدند  دستگیر  عراق  خونخوار  رژیم  توسط  برادر  و  خواهر 
شدیدترین شکنجه ها بر آنان روا داشته شد. بنت الهدی صدر 
پس از تحمل رنج فراوان در روز 23 جمادی االول یعنی سه روز 

پس از دستگیری به شهادت رسید.
ماهنامه شاهد یاران، شماره27

عظمت و 
شجاعت خانم 

بنت الهدی صدر
خواهران من! دختران من! بانوان کشور اسالمی! بدانید، در 
هر زمانی، در هر محیط کوچکی، در هر خانواده ای که زنی 
همان  کند،  رشد  توانست  تربیت  اسالمی[  ]الگوی  این  با 
اسالم  صدر  مخصوِص  کرد.  پیدا  را  بزرگ[  ]زنان  عظمت 
حاکمیت  دوران  در  حتی  اختناق،  دوران  در  حتی  نبود؛ 
دختر  توانستند  خانواده ای  اگر  است.  ممکن  این  هم  کفر 
انسان  یک  دختر  این  کنند،  تربیت  درست  را  خودشان 
هم  زمان خودمان  در  داشتیم،  هم  ایران  در  ما  بزرگ شد. 

ایران هم داشتیم. داشتیم، در خارج 
متفکِر  عالِم  شجاِع  جوان  زن  یک  ما،  زمان  همین  در 
صدر،  شهید  خواهر  الهدی«  »بنت  خانم  نام  به  هنرمندی 
در  توانست  دهد،  قرار  خود  تأثیر  تحت  را  تاریخی  توانست 
رسید.  هم  شهادت  به  البته  کند؛  ایفا  نقش  مظلوم  عراِق 
شجاع  مردان  از  هیچ یک  از  بنت الهدی،  مثل  زنی  عظمت 
بود؛ حرکت  زنانه  او، حرکتی  نیست. حرکت  بزرگ کمتر  و 
اما هر دو حرکت، حرکت  آن مردان، حرکتی مردانه است؛ 
و  جوهر  درخشش  و  شخصیت  عظمت  از  حاکی  و  تکاملی 
و  کرد  تربیت  باید  را  زن هایی  این گونه  است.  انسان  ذات 

پرورش داد. 
)بیانات در دیدار جمعی از زنان، 30 مهرماه 1376(



کالم موال
حارث بن حوت نزد امام آمد و گفت: 
اصحاب  من  که  پنداری  چنین  آیا 
َجَمل را گمراه می دانم؟ چنین نیست.

پای  زیر  تو  حارث!  ای  فرمود:  امام 
نگاه  پیرامونت  به  اما  دیدی،  را  خود 
نکردی، پس سرگردان شدی، تو حق 
حق  اهل  که  بدانی  تا  نشناختی  را 
نیز  را  باطل  و  می باشند؟  کسانی  چه 

نشناختی تا باطل گرایان را بشناسی.
و  سعد بن مالک،  و  من  گفت:  حارث 
عبداهلل بن عمر، از جنگ کنار می رویم.

امام فرمود: همانا سعید و عبداهلل بن عمر، 
نه حق را یاری کردند و نه باطل را خوار 

ساختند.
حکمت262

دیگر این نبود
پا  از  زود  می کنند،  شروع  بی حساب  و  شتاب  با  که  کسانی 
می افتند و می مانند، اما آنها که با ارزیابی و با آگاهی و دقت 
می آیند، در برابر حوادث آماده اند. این گونه و با حساب احتماالت 

حرکت کردن، ضعف و زبونی را می برد و آمادگی می آورد.
انسان به خاطر ارزش های بزرگ تر، از گرفتاری های احتمالی و 

قطعی فرار نمی کند.
حساب  آمد.  اندر  حمام  به  ماهرویی  دیدن  خاطر  به  جوانی 
کتک ها و صدمه ها و افتضاح ها و شالق ها را کرده بود و به این 
همه تن داده بود. زن ها که نکره ای را در میان خود دیدند، فریاد 
برداشتند و سپس حمله کردند و او را کوبیدند و او می گفت: 

اینها هست.
استاد حمامی آمد و بیرونش کشید و چنانش کوفت که خون 

جاری شد و او زمزمه می کرد: اینها هست.
قاضی  و  آوردند  قاضی  پیش  و  گرداندند  شهر  اطراف  را  او 
تازیانه اش زد و او می گفت: این هم هست و خوارش کرد و او 

همان را می گفت.
پس از شورها و مشورت ها بنا شد که او را به دار بیاویزند، تا 
عبرتی برای دیگران باشد. چون این بشنید، برافروخته شد که 

دیگر این نبود.
علی صفایی حائری، مسئولیت و سازندگی، ج2، صص 322 تا 324

نقش دیدار برادران دینی در احیاء دین
احیاء  باعث  را  دینی  برادران  دیدار  علیه السالم  صادق  امام 
زیارت  »به  می فرمایند:  و  دانسته  علیهم السالم  معصومین  امر 
یکدیگر بروید! زیرا زیارت شما از یکدیگر باعث زنده گردانیدن 
دل های شما و یادنمودن احادیث ماست و احادیث ما شما را به 
هم متوجه می سازد. پس اگر به آنها عمل کنید، هدایت و نجات 
یابید و اگر آنها را ترک کنید، گمراه و هالک شوید. پس به آنها 

عمل کنید و من ضامن نجات شما هستم.«
امام باقر علیه السالم نیز با اشاره به حقیقت فوق، رحمت خدا 
را شامل حال بنده ای می داند که امر معصومین علیهم السالم 
را احیا کند: »به خانه های یکدیگر رفت وآمد داشته باشید! که 
این کار باعث احیاء امر ماست. خداوند بنده ای را که امر ما را 

حیا کند، می آمرزد.«
محمد شجاعی، فرد و جامعه متعالی در کالم امام رضا علیه السالم، ص129

ریشه اضطراب و ترس
من اگر بنیان آرزوی طوالنی و آسیب پذیر چندطبقه ای را در 
مجرای هر ضرر و آسیبی بنا کنم، همیشه مضطربم: »ای آنکه 
خانه در ره سیالب می کنی«، تو به این دلیل که خانه ات در 
تیشه  خودت  اگر  مضطربی.  آسیب هاست،  این  هجوم  معرض 
برداری و این آرزوی ده طبقه را که عمارتی در ذهن توست 
خودت ویران کنی، قبل از اینکه ویرانش کنند، دیگر ضربه ها 
و زلزله ها تکانت نمی دهد، چون این زلزله ها به جان آرزوهای 
تکان  آرزو  آرزوها بستی، وقتی  به  تو دل  تو می افتند و چون 

می خورد، تو هم تکان می خوری.
است.  آسیب پذیر  آرزوهای  با  او  ارتباط  انسان،  تزلزل  ریشه 
می شوی؛  آسیب پذیر  هم  تو  بستی،  دل  آسیب پذیر  به  وقتی 
اگر وحشت  انسان  لرزه پذیر می شوی.  لرزه پذیر دل بستی،  به 
می کند، باید ریشه این وحشت را پیدا کند. ریشه آن در آرزوی 
اوست. از این وحشت دارد که آنچه مدتی به فکرش بوده و به 
خاطرش زحمت ها کشیده و در مسیرش قدم ها برداشته است، 
فرو بریزد. هر وقت خطری او را تهدید می کند، احساس می کند 

که خطر، »خودش« را تهدید کرده است.
آیت اهلل حائری شیرازی، تعلّق، ص11 و 12

پیروی از ظن و گمان؛ بزرگ ترین خطای ذهن
بشر گمان می کند، اما وقتی می خواهد بیان کند نمی گوید گمان 
می خواهد  است.  چنین  جزماً  می گوید  است،  چنین  می کنم 
و  اراده  به  ندارد،  بستگی  بشر  فکر  به  بیشتر  خطا  این  بگوید 
اختیار بشر بستگی دارد. ما بشر را طوری ساخته ایم که اگر در 
مسائل، به آنچه که می داند قناعت کند، این همه گرفتار اشتباه 
فرد  این  اشتباه می کنند کسانی که خیال می کنند  نمی شود. 
بشر یک جور می داند، آن فرد جور دیگر و آن جور دیگر. این 
طور نیست، خدا بشر را این گونه نساخته که آن یک جور بداند، 
آن جور دیگر و آن جور دیگر. بشر طوری ساخته شده که اگر 
با گام های آهسته قدم بردارد، فقط آنچه را یقین دارد بپذیرد، 
چیزی را که یقین ندارد نپذیرد و به حالت تردید بماند، بعد 
می بینید اختالفات بشر رفع شد. منشأ اشتباه ها این است که 
ندانسته یک چیزی را می پذیرد و آن را به صورت امر دانسته 

تلقین و اظهار می کند و روی آن قسم می خورد.
شهید مرتضی مطهری، پیامبرشناسی، ص170

مسئولیت سرمایه داری

مردم را روزگاری دشوار در پیش است که توانگر اموال خود را سخت نگهدارد، در صورتی که به بُخل ورزی فرمان 
داده نشد. خدای سبحان فرمود: »بخشش میان خود را فراموش نکنید.« بَدان در آن روزگار، بلندمقام و نیکان خوار 
گردند و با درماندگان به ناچاری خریدوفروش می کنند، درحالی که رسول خدا صلی اهلل علیه وآله از معامله با درماندگان 

نهی فرموده است.
حکمت468

مـــوال
کالم 
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امام زمان به مجموعۀ شما نظر دارد، نه به فردتان!
من با رفیقم قهرم و هر دو هم شیعۀ امام صادق علیه السالم هستیم. من از او دلخورم. امام 

می فرمایند: »من از هر دوی شما بیزارم!«
کسی به امام صادق علیه السالم عرض کرد: »از این دو نفر یک نفرشان مقصر است و دیگری 
بی تقصیر؛ شما از هر دو بیزارید؟!« حضرت فرمودند: »بله، من از آن بی گناه انتظار دارم سراغ 

گنهکار برود و بگوید من مقصرم، تا قهر تمام بشود و برود!«
می فرماید: »وقتی با هم قهر کردید، از من جدا می شوید.«

رفاقت شما با هم برای این است که به امام زمان تان اتصال پیدا کنید. این محبت را حفظ 
کنید. اگر رفیق تان بی ادبی کرد، ارتباط خود را با او قطع نکنید. می  دانید چرا؟ امام زمان 
داخل  هم  او  هستید،  هم  با  اگر  دارد.  توجه  شما  مجموعۀ  به  عجل اهلل تعالی فرجه الشریف 
با جماعت  )دست خدا  الجماعه«  مع  »یداهلل  می  فرمایند:  که  است  این جهت  از  شماست. 
ارتباطی  امام زمان عجل اهلل تعالی فرجه الشریف چه  به محبت  است.( دوست داشتن یکدیگر 
دارد؟ علتش این است که امام زمان عجل اهلل تعالی فرجه الشریف به مجموعۀ شما نگاه می کند، 

نه به فردتان. وقتی با هم هستید حضرت قبول تان می کند. محبت این است.
محبت حقیقتی است که یا همه جا هست یا هیچ جا نیست. یا همۀ مؤمنان را دوست می داری 

یا هیچ یک را. محبت سواکردنی نیست. 
مثالی بزنم: اگر توپی را به اندازۀ یک میلی متر سوراخ کنیم، باِد توپ خالی می شود... این 
توپ دیگر توپ نیست. یا همه یا هیچ. اگر سوزنی به بادبادک بخورد تمام است. قرآن هم 
می گوید: »َو ال تَناَزُعوا َفَتْفَشُلوا َو تَْذَهَب ریُحُکْم« با هم نزاع نکنید که فشل می شوید و از بین 

می روید. )سوره انفال، آیه46(
علی بن یقطین می خواست خدمت امام صادق علیه السالم برسد. حضرت راهش ندادند و به او 
فرمودند: »ابراهیم جّمال از دست تو ناراحت است. وقتی او ناراحت است، خدا حج امسالت 
را قبول نمی کند؛ وقتی خدا قبول نکند، ما هم قبول نمی کنیم. اول دل او را به دست بیاور، 

بعد پیش ما بیا.«
آیت اهلل حائری شیرازی، حکومت جهانی خدا، صص 116و 117

ارتباط با خورشید
آفتاب، لحظه ای از نورافشانی دریغ نمی کند و هرکس به اندازه ارتباطی که با خورشید دارد، 
از نور آن بهره می گیرد، چنان که وجود ولی عصر عجل اهلل تعالی فرجه الشریف واسطۀ دریافِت 
همه نعمت های مادی و معنوی است که از ناحیه پروردگار جهان به بندگان می رسد، ولی 

هرکس به اندازه رابطه خود با آن منبع کماالت، بهره مند می شود.
اگر این آفتاِب پشت ابر هم نباشد، شدت سرما و تاریکی، زمین را غیرقابل سکونت خواهد 
کرد؛ چنان که اگر عالم از وجود امام –گرچه در پشت پرده غیبت- محروم بماند، سختی ها و 

نابسامانی ها و هجوم انواع بالها ادامه زندگی را غیرممکن می کند.
آن حضرت در نامه ای به شیخ مفید خطاب به شیعیان خود می فرماید:

ما هرگز شما را به حال خود رها نکرده ایم و هرگز شما را از یاد نبرده ایم و اگر این گونه نبود، 
حتماً سختی ها و بالهای فراوانی به شما می رسید و دشمنان، شما را نابود می کردند.

بنابراین آفتاب امام بر عالم وجود می تابد و به همه هستی فیض می رساند و در این میان 
برای بشریت و به ویژه جامعه مسلمین و امت شیعه و معتقد به او برکات و خیرات بیشتری 

دارد.                                                                                   نگین آفرینش، ص112

امام صادق علیه السالم فرمود:
کسی که مایل است جزء یاران 
گیرد  قرار   مهدی حضرت 
و  اعمال  و  باشد  منتظر  باید 
رفتارش در حال انتظار با تقوی 

و اخالق نیکو توأم گردد.

بحارالنوار، ج 52، ص 140

ختم کالم
چوِب غفلت

ل- ز )اوج(
آقا جان، موالی محبوبم!

انگار قدیم ترها پایبندتر بودیم؛
به  قول مان،  به  حرف مان،  به 

ایمان مان
ذائقه هامان هم این نبود

به سادگی خو کرده بودیم و 
به آب باریکه ای قناعت

اما این روزها مدام در پی سبک، 
سنگین کردنیم 

اینکه چی به چی می چربد
بازار دو دو تا چهارتای مان هم داِغ 

داغ است
هر یک به نوعی معامله گر شده ایم 

بورس  »زرنگی«توی  روزها  این 
است 

در  پای مان  یک  آنکه  از  غافل  و 
چاله

داللی شده ایم برای خودمان
»ایمان« را به بهایی اندک به حراج 

گذاشته ایم
بند »باورها« را آب داده ایم

تمسخر  باد  به  را  و»صداقت« 
گرفته ایم

دردسرتان ندهم؛
باواسطه و بی واسطه دل سپرده ایم 

به دنیای آب و رنگ ها
باور  و  می خوریم  غفلت  چوِب 

نداریم
موالجان!

باید بیایی پادرمیانی کنی ایمان مان 
را، باورهای مان را

و همه ارزش های پاک مردمان این 
سرزمین را

که روی دست فراموشی می روند 
به خاطره ها بپیوندند

دردانه  به  که  بیایید  جان  آقا 
وجودتان نیازمندیم 

جمادی االول 1398-1441/سال ششم/شماره 12/85صفحه



راه های ارتباطی با مجتمع فرهنگی_علمی شهدا

www.osveh.org:پایگاه اینترنتی
www.toplife4you.com:سایت انگلیسی

http://www.osveh.org : درگاه الکترونیکی
osveh_org :کانال تلگرام

osveh_org :آدرس اینستاگرام موسسه اسوه
 chashni_zoodpaz  :آدرس صفحه اینستاگرام چاشنی زودپز

تراز چهارراه لشگر   پایین   _ تهران - خیابان کارگر جنوبی  نشانی: 
روبروی دانشگاه پردیس عالمه طباطبایی _ کوچه شهید علی غیاثوند 

قیصری _ بن بست آریا _  پالک 6
شماره تماس: 021-55482025

سردبیر: سرکار خانم زهرابادی
دبیر  تحریریه: فخری مرجانی

واحد پژوهش مجتمع فرهنگی_علمی شهدا
بهای هر شماره: 

ذکر صلوات نثار ارواح طیبه شهدا و امام خمینی )ره(


