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ــه در  ــرآن؛ نعمتــی اســت کــه پیغمبــر صلى اهللا علیه وآل ق
ضیافتــی کــه از ایشــان شــده، از آن برخــوردار گشــته اســت 
ــت  ــی ریاض ــال هاي طوالن ــه س ــود ک ــن ب ــات آن، ای و مقدم
معنــوي کشــیده، تــا بــه آن  جایــی کــه الیــق ایــن ضیافــت 
شــده، رســیده اســت. مهــم، قضیــه اعــراض از دنیــا اســت. 
آن چیــزي کــه انســان را بــه ضیافــت گاه خــدا راه می دهــد، 

ایــن اســت کــه غیــر خــدا را کنــار بگــذارد.
صحیفه امام خمینى، ج 19، ص285

                                                                                              ماهناهه فرهنیگ، اجتماعی  اسوه
                                                                         مؤسسه فرهنیگ، قرآن و عترت اسوه تهران/شماره ۸۹/ ماه رمضان۱۲/۱۴۴۱ صفحه

امام حسن علیه السالم: 
«بِالَعقــِل تـُـدَرُك الــّداراِن َجمیعــا، وَمــن ُحــِرَم ِمَن 

الَعقــِل ُحِرَمُهمــا َجمیعا»
ــرد،  ــره ب ــوان به ــراى مى ت ــر دو س ــل از ه ــا عق ب
و هــر کــه از عقــل نصیــب نداشــته باشــد، از هــر دو 

ــت. ــره اس ــراى بى به س
بحاراالنوار، ج78، ص 111



آزمــون بــراى دنیــا اســت؛ هــم بــراى دولت هــا، هــم بــراى مّلت هــا؛ 
ــم در  ــا ه ــوند، مّلت ه ــان مى ش ــه امتح ــن حادث ــم در ای ــا ه دولت ه

ــه امتحــان مى شــوند؛ آزمــون عجیبــى اســت.  ــن حادث ای
... یــک نکتــه ایــن اســت کــه مّلــت ایــران در ایــن آزمــون، خــوش 
درخشــید؛ مّلــت ایــران در آزمــون کرونــا، در ایــن بیمــارى عمومــى 
کــه در واقــع بایــد گفــت ایــن وبــاى مــدرن، خــوب درخشــیدند. اّوالً 
اوج ایــن افتخــار مّلــى متعّلــق اســت بــه مجموعــه  درمانــى کشــور 
ــت کار  ــم عظم ــرار کن ــد تک ــم بای ــاز ه ــه ام، ب ــا گفت ــن باره ــه م ک
ــتاران،  ــه پرس ــکان، چ ــه پزش ــا را؛ چ ــا و ارزش فداکارى  این ه این ه
چــه متخّصصیــن علــوم آزمایشــگاهى، چــه رادیولــوژى، چه بِهــَورزاِن 
ــاى  ــه بخش ه ــات، چ ــاى خدم ــه بخش ه ــت، چ ــاى بهداش خانه ه
تحقیقــات، چــه مدیریّت هایــى در خــوِد وزارتخانــه و حــول  و  حــوش 
وزارت بهداشــت کــه در ایــن زمینــه فّعالنــد؛ اوج ایــن افتخــار، متعّلق 

ــت.  ــا اس ــه این ه ب
جــزو  کــه  کســانى  آن  داوطلبــان،  این هــا،  کنــار  در   ...
مجموعه هــاى درمانــى هــم نبودنــد، اّمــا داوطلبانــه آمدنــد 
ــادى،  ــجویان جه ــادى، دانش ــّالب جه ــدند؛ ط ــدان ش ــن می وارد ای
هــزاران بســیجى پُرتــالش در بخش هــاى مختلــف کشــور، و آحــاد 
ــت  ــر اس ــف باالت ــاً از توصی ــه واقع ــى را ک ــات باارزش ــردم، خدم م
ــویى  ــد از س ــند مى کن ــاً خرس ــان را حقیقت ــه انس ــد ک ــه کردن ارائ

ــرى. ــوى دیگ ــد از س ــّکر مى کن ــون و متش و ممن
ــاب  ــه در غی ــت ک ــن اس ــم، ای ــرض مى کن ــه ع ــرى ک ــه  آخ ...نکت
جلســات عمومــى مــاه رمضان -کــه ایــن جلســات عمومى، جلســات 
ــود و  دعــا، جلســات ســخنرانى، جلســات توّســل، بســیار مغتنــم ب
امســال على القاعــده محرومیــم از ایــن جلســات- از عبــادت و تضــّرع 
و خشــوع در تنهایــى غفلــت نشــود؛ مــا مى توانیــم در اتــاق خودمان، 
در خلــوت خودمــان، در میــان خانــواده و فرزنــدان خودمــان، همیــن 
ــود  ــه وج ــوع را ب ــوع و خض ــن خش ــه را، همی ــن توّج ــا را، همی معن
ــش  ــم پخ ــواردى ه ــون م ــاى تلویزی ــه در برنامه ه ــم و البّت بیاوری
ــن  ــتى ای ــرد و بایس ــتفاده ک ــود اس ــم مى ش ــه از آن ه ــود ک مى ش

کارهــا را انجــام بدهیــم.
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کالم نـــور

شــاید در تاریــخ بشــر کمتــر دوره اى اتّفــاق افتــاده باشــد کــه آحاد 
بشــرى، جامعــه  بشــرى در همــه جــاى عالَم، بــه قــدر امروز احســاس 
نیــاز بــه یــک منجى داشــته باشــند -چــه نخبــگان کــه آگاهانــه این 
نیــاز را احســاس مى کننــد، چــه بســیارى از مــردم کــه احســاس نیــاز 
ــک  ــه ی ــاز ب ــاس نی ــان- احس ــودآگاِه خودش ــى در ناخ ــد ول مى کنن
منجــى، احســاس نیــاز بــه مهــدى، احســاس نیــاز بــه یــک دســت 
قــدرت الهــى، احســاس نیــاز بــه یــک امامــت معصــوم، احســاس نیاز 
بــه عصمــت، بــه هدایــت الهــى؛ در کمتــر دوره اى از تاریــخ، انســان 
ایــن همــه احســاس نیــاز بــه ایــن حقیقــت واال ســراغ دارد. امــروز 
بعــد از آنکــه بشــریّت مکاتــب گوناگــون و نحله هــاى فکــرِى گوناگون 
و مســلک هاى گوناگــون را تجربــه کــرده -از کمونیســم تا دموکراســى 
ــا ایــن همــه اّدعایــى  ــا لیبرال دموکراســِى رایــج در دنیــا؛ ب غربــى ت
ــن  ــا ای ــر ب ــد؛ بش ــایش نمى کن ــاس آس ــد- احس ــا دارن ــه این ه ک
همــه پیشــرفت هاى علمــِى حیــرت آور کــه بــه کّلى وضــع زندگــى را 
در جهــان تغییــر داده، احســاس خوشــبختى نمى کنــد؛ بشــریّت دچار 
فقــر اســت، دچــار بیمــارى اســت، دچــار فحشــا و گنــاه اســت، دچار 
ــى  ــکاف طبقات ــار ش ــت، دچ ــرى اس ــار نابراب ــت، دچ ــى اس بى عدالت
ــم  ــا از عل ــتفاده  قدرت ه ــار سوءاس ــر دچ ــت؛ بش ــیع اس ــیار وس بس
اســت؛ قدرت هــا از علــم سوءاســتفاده مى کننــد، از کشــفّیات طبیعت 
ــت  ــده  از طبیع ــاى استخراج ش ــد، از توانایى ه ــتفاده مى کنن سوءاس
ــا  ــت؛ این ه ــه اس ــا مواج ــا این ه ــر ب ــد؛ بش ــتفاده مى کنن سوءاس
ــاس  ــا احس ــاى دنی ــه ج ــان ها در هم ــه انس ــت ک ــده اس ــب ش موج
خســتگى کننــد؛ احســاس نیــاز بــه یــک دســت نجات بخــش کننــد. 
... پــس ایــن نیــاز هســت، لکــن بــراى اینکــه این نیــاز جهــت پیدا 
کنــد و مفیــد فایده  باشــد، در اســالم از مــا خواســته شــده اســت کــه 
انتظــار داشــته باشــیم. انتظــار، فراتــر از نیازمنــدى اســت، فراتــر از 
احســاس نیــاز اســت. گفته انــد منتظــر باشــید؛ انتظــار یعنــى امیــد، 
انتظــار یعنــى اعتقــاد بــه اینکــه یــک آینــده  قطعــى اى وجــود دارد؛ 
ــا،  ــات م ــذا در روای ــت، ل ــازنده اس ــار، س ــت؛ انتظ ــاز نیس ــرف نی ِص

معــارف مــا، انتظــار فــرج جایــگاه بســیار مهّمــى دارد. 
ــا  ــه  کرون ــه حادث ــور ک ــج کش ــه  رای ــن حادث ــورد ای ــا در م ... اّم
اســت؛ خــب ایــن یــک ابتــالى عمومــى اســت، یــک آزمــون اســت؛ 

ملت ایران در این آزمون خوش درخشید
گزیده اى از سخنرانى تلویزیونى  رهبر معظم انقالب به 

مناسبت والدت حضرت امام زمان(عج)
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ِ تَْوبًَۀ نَُصوحاً» (سوره تحریم، آیه8) َّذیَن آَمُنوا تُوبُوا إِلَی اهللاَّ «یا أَیَُّها ال

توبــه کنیــد؛ از راه کــج و انحرافــى خودتــان بــه ســوى حــق بازگشــت کنیــد و بــه راه مســتقیم خــدا بازگردیــد، ولــى توبه تــان 
توبــه نصــوح باشــد.

در بــاب توبــه نصــوح بعضــى گفته انــد کــه «نصــوح» اســم مــردى بــوده اســت و گناهــش ایــن بــوده کــه لبــاس زن مى پوشــیده، 
خــودش را بــه صــورت زن درمــى آورده اســت و در حمــام زن هــا مى رفتــه و کیســه کش زن هــا بــوده و بعــد توبــه کــرده اســت.

ایــن ســخن، نــه بــا روایــات معتبــرى کــه در ذیــل ایــن آیــه آمــده، جــور درمى آیــد، نــه بــا تعبیــر خــود آیــه، چــون اگــر نصــوح 
ِ تَْوبـَـًۀ نَُصــوح». توبــه کنیــد ماننــد  اســم انســان مى بــود، از نظــر قواعــد عربــى بایــد مى فرمــود: «یــا أَیَُّهــا الَّذیــَن آَمُنــوا تُوبـُـوا إِلـَـی اهللاَّ
توبــه نصــوح. [نصــوح را بــه توبــه] اضافــه مى کــرد، مضــاف و مضــاف الیــه مــى آورد؛ در صورتــى کــه نصــوح را بــه صــورت صفــت 

آورده؛ یعنــى توبــه اى کــه نصــوح باشــد، نــه توبــه اى ماننــد توبــه انســانى کــه اســمش نصــوح بــوده اســت.

پس مقصود از توبه نصوح چیست؟ 
نصــوح از مــاده نصــح اســت. نصــح یعنــى خیرخواهــى خالصانــه. ناصــح را کــه ناصــح 
ــه  ــه اســت. توب ــه و مخلصان ــه اعتبــار ایــن اســت کــه خیرخــواه خالصان مى گوینــد، ب
نصــوح یعنــى توبــه خالصانــه و مخلصانــه؛ توبــه اى کــه تــا آن عمــق روح انســان توبــه 

. کند
ــل  ــه غیرقاب ــوح، توب ــه نص ــود از توب ــود: «مقص ــه فرم ــر صلى اهللا علیه وآل پیغمب
بازگشــت اســت؛ توبــه اى کــه دوبــاره انســان را بــه گنــاه بازنگردانــد. تشــبیه خوبــى 
فرمــود؛ توبــه غیرقابــل بازگشــت. مثــل شــیرى کــه از پســتان حیــوان بیــرون مى آید. 
آیــا شــیرى کــه از پســتان حیــوان درآمــد، دوبــاره بازگشــت بــه پســتان مى کنــد؟ 
از گنــاه آنچنــان بیــرون بیاییــد کــه شــیر از پســتان بیــرون مى آیــد؛ یعنــى دیگــر 

ــه نصــوح.» ــد توب ــن را مى گوین برگشــتن نباشــد. ای
منبع: کتاب «پرسش هاى قرآنى، پاسخ هاى مطهرى»، حمید کمالى، صص 94 و 95

پرسش هاى قرآنى،  پاسخ هاى شهید مرتضى مطهرى

پرسش: معناى توبه نصوح چیست؟

6 اردیبهشت: شروع ماه مبارك رمضان
ــرى  ــى مطه ــهید مرتض ــتاد ش ــهادت اس ــت : ش 12 اردیبهش

(1358ه.ش)، روز معلــم. روز جهانــى کارگــر و کارگــر
10 رمضــان: وفــات حضــرت خدیجــه ســالم اهللا علیها (ســه ســال 

ــل از هجرت) قب
15 رمضان : والدت امام حسن مجتبى علیه السالم (سوم ه.ق)

18 رمضان: شب قدر
ــى علیه الســالم            ــام عل ــت خــوردن حضــرت ام ــان : ضرب 19 رمض

(40ه.ق)

20 رمضان : شب قدر
21 رمضــان : شــهادت شــهادت حضــرت امــام علــى علیه الســالم 

(40 هـ ق) 
23 رمضان : شب قدر

1 خرداد : روز بزرگداشت مالصدرا
28 رمضان، 2خرداد : روز جهانى قدس

3 خــرداد : فتــح خرمشــهر در عملیــات بیــت المقــدس (1361 
ه.ش) و روز مقاومــت، ایثــار و پیــروزى

4 خرداد : عید سعید فطر
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سبک زندیگ اسالیم
تربیـت در محیـط خانـوادگى 

آیت اهللا مجتبى تهرانى

قسمت  نهم

تربیـت در محیـط خانـوادگى تربیـت در محیـط خانـوادگى تربیـت در محیـط خانـوادگى تربیـت در محیـط خانـوادگى تربیـت در محیـط خانـوادگى 

  آیــا تربیــت کــردن نیــاز بــه قصــِد تربیت 
دارد؟

ــن  ــه ای ــت ک ــرح اس ــئله اى مط ــک مس ــت ی ــاب تربی  در ب
ــت  ــا تربی ــه آی ــت و آن اینک ــن اس ــاى همی ــم گوی ــات ه روای
ــت  ــد و نّی ــت، قص ــى در تربی ــت؟ یعن ــه اس ــن قصدیّ از عناوی

ــه؟ ــا ن ــد ی ــدا کن ــق پی ــه تحق ــا اینک ــت دارد ت مدخلّی
 یــک ســنخ از امــور اســت کــه در آن هــا تــا نّیــت نکنــى در 
خــارج تحقــق پیــدا نمى کنــد؛ مثــل عبــادات. نمــاز را تــا نّیــت 
نکنــى، نمــاز نیســت. خــم و راست شــدن را نمــاز نمى گوینــد. 
ــه  ــع ب ــادات و راج ــفه عب ــه فلس ــع ب ــته راج ــى در گذش گاه
نمــاز مى گفتنــد: نمــاز، ورزش صبحگاهــى و شــبانگاهى اســت. 
ــى  ــا آن اجنب ــد و ب ــارف دورن ــدازه از مع ــن ان ــا ای ــا ت این ه
هســتند!! دربــاره روزه هــم تــا نّیــت نکنــى روزه تحقــق پیــدا 
ــت.  ــن روزه اس ــت رک ــت، نّی ــاز اس ــن نم ــت رک ــد. نّی نمى کن
ــا  ــق آن ه ــت و قصــد در تحق ــه نّی ــورى هســتند ک ــا ام این ه
ــه هســتند و  ــذا مى گوییــم از عناویــن قصدیّ مدخلّیــت دارد؛ ل

نّیــت، رکــن آن هاســت.

 نفــِس عمــل تأثیــر تربیتــی می گــذارد؛ نــه 
ــا نّیت ــراه ب ــل هم عم

امــا یــک ســنخ امــور هســتند کــه از عناویــن قصدیّه نیســت 
و نّیــت نقشــى در آن هــا نــدارد. چــه نّیــت بکنــى، چــه نّیــت 
نکنــى، تحقــق پیــدا مى کنــد؛ مثــل آمــوزش. مــا مى گوییــم 
وقتــی مربـّـى مى خواهــد کســی را تربیــت کنــد آیــا بایــد قصــد 
ــات  ــن روای ــا الزم نیســت؟ در ای ــت داشــته باشــد ی تربی
(در جلســه گذشــته ذکــر شــده اســت) کــه ســؤال 
شــده بــود، بــا چــه کســى رابطــه تنگاتنگ 
ــت  ــه خصوصی ــم؟ س ــته باش داش
مطــرح شــد؛ یکى دیــداري، 
یکــی شــنیدارى و 
هــم  بعــد 

مســئله  و  گفتــارى  مســئله 
رفتــارى و کــردارى را هــم بعــداً 

مى گوییــم  و اصــًال بــه اینکــه نّیــت 
بکنــد یــا نکنــد، کار نــدارد؛ یعنــى با 

یــک کســى رابطــه تنگاتنــگ پیدا 
کــن کــه پیکــره او را ببینــى اثــر 

ــن پیکــره اش را ســاخته  داشــته باشــد. حــاال او مى خواهــد ای
باشــد بــراي اینکــه بــه تــو چیــزي را یــاد بدهــد یــا نــه. اراده، 
قصــد و نّیــت کــرده باشــد، یــا نکــرده باشــد. چــون تربیــت از 
عناویــن قصدیـّـه نیســت و قصــد در آن دخالــت نــدارد. بخواهى 
ــوزش  ــذارد و آم ــر می گ ــی اث ــه مى زن ــرف ک ــى، ح ــا نخواه ی
می گیــرد؛ حــاال قصــد بکنــی یــا نکنــی. همیــن کــه فرزنــد بــه 
حــرف زدن پــدر و مــادر گــوش مى دهــد، اثــر مى پذیــرد. خــود 

ــت. ــا نّی ــه عمــل همــراه ب ــر می گــذارد، ن عمــل تأثی

 مواجهــه بــا شایســتگان، انســان را به ســوى 
ــاند ــتگى مى کش شایس

اصــالً نفــِس مواجــه بــا فرزنــد، آمــوزش اســت. یــک روایتــى 
ــد: اســت از امــام زیــن العابدیــن علیه الســالم مى فرمای

ــالِح» نشســت و  «ُمجالََســُۀ الّصالحیــَن داعَیــٌۀ الــى الصَّ
ــی و  ــوي نیک ــه س ــدة ب ــوکاران، دعوت کنن ــا نیک ــت ب برخاس

ــت. ــتگی اس شایس
همیــن رابطــه و مواجهــه بــا شایســتگان، انســان را بــه ســوى 
شایســتگى مى کشــاند. بخواهــى یــا نخواهى، مى کشــاند. چــه آن 
شــخص شایســته و صالــح، اراده کــرده باشــد یــا اراده نکرده باشــد.

 اسوه هاي قرآنی
ــم. اینکــه مى گوییــم تربیــت  مــن این هــا را محکــم می گوی
آمــوزش دادن اســت، یعنى روِش رفتــارى و گفتارى دادن اســت؛

ایــن نکتــه ظریــف را دارد کــه کســی کــه مى خواهــد روش 
بدهــد، الزم نیســت ایــن روش دادن را اراده کــرده باشــد؛ لــذا

مى بینیــم در اصطــالح قرآنــى، هــم راجــع بــه پیغمبــر داریم، 
ــک  ــا را تحــت ی ــر دو ت ــم -ه ــه حضــرت ابراهی ــم راجــع ب ه
عنــوان مطــرح مى کننــد- کــه تعبیــر بــه اســوه مى کنــد. 
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روش برخورد با دنیا

و همانــا دنیــا نهایــت دیــدگاه کــوردالن اســت کــه آن ســوى دنیــا را نمى نگرنــد، اّمــا انســان آگاه، نگاهــش از دنیــا 
عبــور کــرده از پــس آن ســراى جاویــدان آخــرت را مى بینــد.

پــس انســان آگاه بــه دنیــا دل نمى بنــدد و انســان کــوردل تمــام توّجهــش دنیاســت. بینــا از دنیــا زاد و توشــه برگیرد 
و نابینــا بــراى دنیــا توشــه فراهــم مى کنــد.

خطبه                 133

                                          حضــرت موســى علیه الســالم بــا خــدا مناجــات کــرد. 
خداونــد در آن مناجــات بــه او فرمــود: اى موســى! آرزویــت در دنیــا دراز نشــود که 
بــه خاطــر آن دلــت ســخت گــردد و شــخص ســخت دل از مــن بــه دور اســت. اى 
موســى! آن طــور بــاش کــه مــن در تــو خوشــحالم (کــه چنــان باشــى) چــون کــه 
خوشــحالى مــن آن اســت کــه فرمانبــردارى شــوم و نافرمانــى نشــوم. پــس دلت را 
بــا تــرس بکــش، کهنه جامــه بــاش و زنــده دل، در زمیــن گمنام بــاش و در آســمان 
معــروف. خانه نشــین بــاش و چــراغ در شــب. در پیشــگاه مــن فرمانبــردار و فروتن 
بــاش، چــون فرمانبــردارى شــکیبایان. از بســیارى گنــاه بــه درگاه مــن فریــاد کن. 

چــون فریــاد گنهــکار گریــزان از دشــمن، در دفــع دشــمن از مــن یــارى 
بجــوى کــه بــه راســتى مــن یــاور و مــددکار خوبــى هســتم.

اصول کافى، ج8، ص42

ــاال  ــد، ح ــا روش مى دهن ــی این ه ــتند؛ یعن ــوه هس ــا اس این ه
ــا قصــد نکننــد. مى خواهــد روش دادن را قصــد بکننــد ی

ََّقــْد کاََن لَُکــْم فــِى َرُســوِل الــِلَّ  دربــاره پیغمبــر مى گویــد: «ل
َِّمــن کاََن یَْرُجــواْ الــَلَّ َو الَْیــْوَم االَِْخــَر َو َذَکــَر اَهللاَّ  أُْســَوٌة َحَســَنٌۀ ل
َکِثیــًرا» دربــاره حضــرت ابراهیــم مى فرمایــد: «َقــْد کاَنـَـْت لَُکــْم 

َِّذیــَن َمَعــُه» أُْســَوٌة َحَســَنٌۀ فــِى إِبَْراِهیــَم َو ال

 پدر و مادر باید اسوه حسنه باشند!
ــر  ــت. ه ــوا اس ــدا و پیش ــاى مقت ــه معن ــت ب ــوه در لغ اس
ــط ســاخته مى شــود، آنجــا  ــه انســان در آن محی محیطــى ک
بــراى خــودش یــک اســوه دارد. در محیــط خانوادگــى پــدر و 
مــادر اســوه اند. در خانــه هــم بــراي فرزنــد آمــوزش خــوب جــا 
مى افتــد. چــون هنــوز فرزنــد بــه آن حــّدى کــه اســتقالل پیــدا 
بکنــد، نرســیده اســت و تحــت تکّفــل و حمایــت آن هــا اســت. 
اگــر بخواهیــم ایــن مطالــب را در قالــب قرآنــى بریزیــم، بایــد 
بگوییــم پــدر بایــد اســوه حســنه باشــد! مادر باید اســوه حســنه 
باشــد! در چنــد رابطــه؟ در ســه رابطــه؛ هــم دیــدارى اش، هــم 

شــنیدارى اش، هــم گفتــارى و کــردارى اش.

ــنه  ــوه حس ــد اس ــن بای ای
اینجــا  هــم  قصــد  باشــد. 

مطــرح نیســت. یعنــى وقتــى 
فرزنــد پیکــره پــدر را مى بینــد، دارد 

ــا  ــد ی ــدر بخواه ــرد. پ ــو مى گی از او الگ
نخواهــد، دارد فرزنــدش را آمــوزش مى دهــد.

ــت  ــد را تربی ــن فرزن ــش والدی ــر و پوش  پیک
می کنــد

مــادر بایــد اســوه حســنه باشــد. همــان پیکــره اش، خــودش 
و تبعاتــش؛ هــم خــودش و هــم پوشــش او، کــه نزدیک تریــن

تبعــه اوســت؛ چــه پوشــش خودشــان، چــه پوششــى کــه 
ــدر دارد،  ــه پ ــى را ک ــد. پوشش ــان مى کنن ــن فرزندش ــه ت ب
بخواهــد یــا نخواهــد، دارد بــه فرزنــدش ایــن پوشــش را 
ــد و  ــه بخواه ــادر دارد، چ ــه م ــى ک ــد. پوشش ــوزش مى ده آم

ــد، دارد ــه نخواه چ
از طریق دیدارى، آموزش مى دهد.

ادامه دارد... 

زندگى به سبک موال



هرآنچه بود «رضاى خدا» بود
هنرمند  مجاهد سید  مرتضى آوینى از نگاه اسوه  طریـــق عاشقی

نویسنده : لیلى زهدى

ســیدمرتضى کودکــى را کودکــى نکــرد. او درســت در همــان ســنین 
کــم پــا را از اندیشــه هاى کودکانــه فراتــر گذاشــت و خیلــى زود معنــاى 
ــم  ــا ه ــه ب ــى را هنرمندان ــر و زندگ ــت. او هن ــر یاف ــى را در هن زندگ
آمیخــت. چشــمان زیبابینــش همــه چیــز را فــراى آدم هــاى دور و بــرش 
طــور دیگــرى دیــد. انــگار خــدا وســعتى بــه دیدگانــش بخشــیده بــود 

کــه هــر کســى از آن بهــره نداشــت. 
یــاد نداشــته ام کســى را طرفــدار اعوجــاج، کــژى، ناراســتى، 
بى قاعدگــى، ناموزونــى و هــر آنچــه از اصــل نظــم خــارج بــوده باشــد، 
ــد؛ امــا زیبایى هــا  دیــده باشــم. آدم هــا همیشــه طالــب زیبایــى بوده ان

ــد.  ــرى بوده ان ــور دیگ ــدان ط ــر هنرمن در منظ
ــاز  ــر حقایــق دنیــا ب چشــم حقیقت بیــن ســیدمرتضى آوینــى کــه ب
شــد، «خــود» را ازمیــان برداشــت؛ دیگــر هــر آنچــه بــود «خــدا» بــود 

و «خــدا» بــود.
ســید! تــو هنــر را فقــط بــراى خــدا خواســتى. همانجــا کــه دوربیــن 
را بــراى اولیــن بــار بــه جبهه هــاى نبــرد بــردى و وقایــع را از نزدیــک 

و بــا ســند بــه قــاب تصویــر کشــیدى. 
ــت  ــه آن روزهــاى هیاهــو! گاهــى دوربیــن روى دوَش مستندســاِز یّک
داشــتى، گاهــى اســلحه. گاهــى بیــل در دســتانت بــود، گاهــى قلــم. و 

ــاش.  ــى کّف ــود، یک ــاط مى ش ــى خی ــّراش. یک ــى ف ــود، یک ــّزاز مى ش ــى ب ــاش. یک ــى نّق ــود، یک ــار مى ش ــى نّج یک
یکــى بّقــال، یکــى نّقــال. یکــى خــّراط، یکــى عطــار. امــا ســید مرتضــاى ایــن چــرخ گــردون از همــان کودکــى همــه 
وجــودش بــا «هنــر» گــره خــورد. بــا «هنــر» انــس گرفــت. بــا «هنــر» زندگــى کــرد. بــا «هنــر» رشــد کــرد. بــا «هنر» 

بــه خــدا رســید و بــا «هنــر» راه آســمان گرفــت. 

البتــه جــاى تعجــب نیســت. «رضــاى خــدا» را کــه در همــه زندگــى ات 

جــارى کنــى؛ دوربیــن و اســلحه و بیــل و قلــم برایــت فرقــى نمى کنــد. 

تــو باتشــکیل جهــاد ســازندگى بــه فرمــان امــام، آســتین همــت بــاال 

ــاى  ــز رض ــاه و ج ــر پن ــى س ــینان ب ــه روستانش ــک ب ــراى کم زدى ب

ــراى ثبــت جــّد و جهــد  خــدا مــد نظــرت نبــود. کلیــد دوربینــت را ب

شیربیشــگان جبهه هــاى نــور روشــن نکــردى مگــر بــراى خــدا. مقالــه 

ننوشــتى و قلــم هــم نــزدى مگــر بــراى خــدا.

و به راستى، خدا شده بود شرط اول و آخر کار و زندگى ات.

ــا و  ــح»ات را باره ــت فت ــتند «روای ــم! مس ــل قل ــهیدان اه ــید ش س

بارهــا دیــده ام و هــر بــار بــه «پــاى اختیــار»ى کــه تــو بــه آن اشــاره 

کــردى اندیشــیدم و اندیشــیدم؛ همــان پاهایــى کــه تصویرشــان را تــو 

بــه قــاب دوربیــن کشــیدى. همــان پاهــا کــه قــدم از قــدم بــر نداشــت 

جــز بــراى مقابلــه بــا نفــس امــاره و جــز بــراى رضــاى خــدا...

ــه تعهــدت؛ هنــر در گــرِو رضــاى  ســیدمرتضى! تخصــص آمیختــه ب

پــروردگارت هنــوز مایــه مباهــات اســت.

تــو هنــوز در میــان مایــى... وصــد البتــه راهــت طریــق ماســت؛ همان 

راهــى که تــو اول معبــرش را گشــودى.

کیست این سید، قلم دارد به دست

خود قلم، در دست او گردیده مست

مى کند غمزه قلم در دست او

مى برد افکار تا روز الست

خون مرکب مى کند در کار عشق

فارغ از هرگونه فکر بند و بست

در دلم کردم تفحص، آشناست

با قلم، بت هاى اعظم مى شکست

چون خدا سوگند خورده بر قلم

مرد باید، تا قلم گیرد به دست

راوى مرداِن مرد جبهه ها

گفته هایش بر دل ما مى نشست

گفتنى را گفت آوینى به ما

در مسیر حق بمان، اى حق پرست

سید اهل قلم خود شد علم

گفت حق مستانه، از هر دام جست

بر سر میثاق خود مردانه ماند 

مین دشمن بند از بندش گسست

مرتضى شهد شهادت را چشید

رفت، اما همچنان او زنده است

عبدالمجید فرائى

سید اهل قلم

٦
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دریــــــادالن
جهاد با شهوت شهادت

ــرود؟ و  ــا کجــا پیــش ب و هــواى نفــس یــک انســان قــرار اســت ت
ــوان زندگــى آرامــى داشــت وقتــى ضعیفــى ماننــد  اصــًال مگــر مى ت
انســان محــور جریانــات و تدبیرهــا باشــد؟ مگــر مى تــوان بــه جــاى 
ــص  ــرات ناق ــا تفک ــروردگار، رب را ب ــتورات پ ــا دس ــود ب ســنجش خ
ــات  ــر ابتالئ ــه در براب ــان ن ــه انس ــت ک ــن اس ــه ای ــنجید؟ و مگرن س
بــزرگ کــه در برابــر کوچک تریــن معضــالت زندگــى نیــز تــوان مقابله 
نــدارد؟ مى تــوان فهمیــد کــه هــر کســى را تــوان ایســتادن در میــدان 
جهــاد نیســت و  هســتند نظامیانــى کــه از میــدان رزم فــرار کننــد و 
ــاد.   ــه دروغ بشــوند الگــوى جه ــران، ب ــم و دیگ ــراى نوجــوان و معل ب
بایــد در پیشــروى بــه ســوى حقیقــت، خــود را از میــان برداشــت و بــا 
دســتورات و قواعــد او ســنجید. وقتــى اینگونــه باشــى حتــى شــهادتت 
هــم برنامــه دارد. شــاهدش آن رزمنــده اى اســت کــه قبــل از شــروع 
عملیــات پالکــش را بــاز کــرد و وقتــى دربــاره علتــش از او پرســیدند 
ــار خــودم را تشــییع کــردم؛  ــات، چندب ــا شــِب عملی ــود: «ت ــه ب گفت
ــراى رفتــن، شــهوت  ــود. احســاس کــردم بایــد ب ــا شــکوه ب خیلــى ب
شــهادت را در خــودم از بیــن ببــرم تــا توفیــق شــهادت نصیبم شــود.»
منبع: زندگى به سبک رزمندگى، صفحه 62

ــد، در ایــن  کار هنــرى در زمینــه            دفــاع مقــدس یکــى از برتریــن کارهــاى هنــرى اســت. آن کســانى کــه در ایــن رشــته کار کردن
صــراط حضــور داشــتند، آن را پیــش ببرنــد و ایــن رشــته را مغتنــم بشــمرند. هشــت ســال دفاع مقدس مــا صرفــاً یــک امتــداد زمانــى 
و فقــط یــک برهــه             زمانــى نیســت؛ گنجینــه             عظیمــى اســت کــه تــا مدت هــاى طوالنــى ملــت مــا مى توانــد از آن اســتفاده کنــد، آن را 
اســتخراج کنــد و مصــرف کنــد و ســرمایه            گذارى کنــد. حادثــه             عظیــم ایــن هشــت ســال، مجموعــه            اى اســت از صفــات واال، فرهنگ هــاى 
پســندیده و برگزیــده و ممتــاز، عقایــد و معــارف واالیــى کــه ملــت مــا در طــول تاریــخ ارث بــرده یــا اســتعدادش را در خــودش حفــظ 
کــرده بــوده، کــه بــا انقــالب اســالمى ایــن اســتعدادها بــروز کــرد. یــک گنجینــه اى از همــه  این هاســت. شــما کــه دفــاع مقــدس را روایت 
مى کنیــد، بــه خصــوص آن هایــى کــه روایــت هنــرى مى کننــد، در واقــع آیینــه            اى هســتید در مقابــل یــک مظهــر جمــال و جــالل، کــه 

او را منعکــس مى کنیــد.
بیانات در دیدار فعاالن عرصه هنر دفاع مقدس، 1388/06/24

رهاورد (انقالب)

سرلشکر سالمى:
ــم و  ــاى تحری ــا ویروس ه ــا ب ــر کرون ــالوه ب ــران ع ــت ای مل

ــد ــرم مى کنن ــه ن ــت و پنج ــى دس ــات روان عملی
بــه گــزارش گــروه دفاعــى امنیتى دفاع پــرس، ســردار 
ــپاه پاســداران  ــده کل س سرلشــکر «حســین ســالمى» فرمان
ــرارگاه  انقــالب اســالمى، 26فروردیــن در نخســتین جلســه ق
ــفه  ــه فلس ــاره ب ــا اش ــالم ب ــى علیه الس ــن مجتب ــام حس ام
تشــکیل ایــن قــرارگاه و شــرایط حاکم ناشــى از بیمــارى کرونا 
ــوان  ــروس به عن ــن وی ــد ای ــت: هرچن ــار داش ــور اظه در کش

ــورها و  ــه کش ــاً هم ــى تقریب ــر و جهان ــارى همه گی ــک بیم ی
ــا  ــا در کشــور م ــرار داده اســت، ام ــر ق ــا را تحــت تأثی ملت ه
فراتــر از یــک ویــروس، ملــت ایــران بــا ویروس هــاى دیگــرى 
ماننــد تحریــم، عملیــات روانــى و حتــى ارعــاب بــراى تهاجــم 
نظامــى به طــور همزمــان دســت و پنجــه نــرم مى کننــد، امــا 
بــه فضــل الهــى ظرفیت هــاى بالنــده و بالفعــل امــروز مــا در 
مقایســه بــا کشــورهاى پیشــرفته در ایــن صحنــه، درخشــش و 

ــت. ــروز داده اس ــود ب ــگفت انگیزى از خ ــز ش تمای
وى افــزود: مقایســه رهبــر معظــم انقــالب از رفتــار زیبــاى 
ملــت ایــران در رویارویــى بــا کرونــا بــا رفتــار و عملکــرد دنیاى 
ــز  ــابقه اى عج ــکل بى س ــه ش ــه ب ــرا ک ــن ماج ــرب در ای غ
ــه  ــده را ب ــن پدی ــا ای ــه ب ــکا در مواجه ــا و آمری ــى اروپ و ناتوان
جهــان مخابــره کــرده اســت، داللــت بــر ظرفیــت عظیــم نظام 
ــن  ــى بی ــه و همبســتگى عاطف و چشــمه هاى جوشــان عاطف
نظــام و مــردم در رونــد مدیریــت و پیشــگیرى موفقیت آمیــز 

از ایــن بیمــارى دارد.

ایستگاه مقدس(خبر)



            

            

                
             رسول خدا صلى اهللا علیه وآله مى فرماید:

ــش روى  ــور و از پی ــود بخ ــزد خ ــد از ن ــترده ش ــفره گس ــرگاه س  ه
همنشــین خــود غــذا برنــدار و از قلّــه [نقطــه برجســته آن] غــذا نخــور، 

ــد. ــاالى آن مى آی ــت از ب ــرا برک زی
مکارم االخالق، ص149
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ــد. ــاالى آن مى آی ــت از ب ــرا برک زی

                

نوشــیدنى ها را بــه دو گــروه عمــده تقســیم مى کنند؛ نوشــیدنى هاى 
ســرد و نوشــیدنى هاى گرم.

هــر نــوع نوشــیدنى جایــگاه خــاص خــود را دارد و اگــر بــه موقــع 
ــیدنى ها  ــت. نوش ــد داش ــى در برخواه ــه جالب ــود، نتیج ــتفاده ش اس
عــالوه بــر اینکــه نیازمندى هــاى بــدن را تأمیــن مى کننــد، بســیارى 

ــازند. ــرف مى س ــز برط ــالت ها را نی ــا و کس از ناراحتى ه

شربت سیب
مواد الزم:

ــیده 1  ــى رس ــیب درخت س
ــرم،  ــل 300گ ــرم، عس کیلوگ

ــدار الزم ــه مق ــرد ب آب س
طــرز تهیــه: آب ســیب ها 
را بگیریــد و در ضمــن آبگیــرى، عســل را بــه آن اضافــه کنیــد و خوب 
هــم بزنیــد تــا کامــالً مخلــوط شــود. حــال مــاده شــربت آماده اســت. 
نصــف لیــوان شــربت و مابقــى را بــا آب پــر کنیــد. خــوب هــم بزنیــد 
تــا محلــول یکنواختــى بــه دســت آیــد و ســپس آن را بــه آرامــى میل 
کنیــد. در ضمــن مى توانیــد هســته هاى ســیب را درآوریــد و آن را در 
مخلوط کــن همــراه چنــد لیــوان آب مخلــوط کنیــد تــا بــه صــورت 

ــار درآید. نکت
نکتــه: ایــن شــربت بســیار نشــاط آور و آرام بخــش بــوده و بــراى 

آفــت دهــان ســودمند اســت.

دم کرده بابونه
ــک  ــه ی ــواد الزم: بابون م
قاشــق غذاخــورى در یــک 
قــورى بــا دو لیــوان آب جوش 
بــه همــراه مقــدارى نبــات دم 

ــد. ــل نمایی ــرده و می ک
خــواص: بســیار گــرم، آرام بخــش اعصــاب و معــده و روده و تقویت 
آن  هــا، ضــد تــب، ضــد انــگل، ضــد یبوســت، مقــوى اعصــاب و مغــز، 

اشــتهاآور، ضــد بلغــم و صفــرا، شست وشــودهنده کلیــه.

ــارى و... ،  ــا کردافش ــر غالمرض ــالمى، دکت ــى اس ــب ایران ــه در ط ــع: تغذی منب

صفحــات 185 و 193

درمان با نوشیدین ها             

تره ایرانى

تــره گیاهــى اســت خوراکــى کــه در تمــام ایــام ســال وجــود دارد 
و از نظــر خــواص غذایــى و درمانــى شــبیه ســیر و پیــاز اســت، ولــى 
طعــم و بــوى آن مالیم تــر و معتدل تــر از آن هاســت و دهــان را 

ــد. ــبو مى کن خوش
قســمت مــورد اســتفاده ایــن گیــاه؛ بــرگ، پیــاز کوچــک، همچنین 
ــا  ــام ی ــت خ ــه حال ــرم ب ــرگ و پیازچــه ت ــه (تخــم) آن اســت. ب دان

ــود. ــرف مى ش ــه مص پخت

اثرات شفابخش تره :
ــبزى هاى  ــره از س ــت. ت ــک اس ــرم و خش ــت گ ــره داراى طبیع ت
ادارآور (مــدّر) و بســیار مفیــد اســت. اثــر خلــط آور و نرم کننــده دارد. 
در مــوارد حبس البــول (عــدم دفــع ادرار)، آب آوردن انســاج و ســنگ 
ــاره گرفتگــى صــدا،  ــه و مجــارى ادرارى شــفابخش اســت و درب کلی
ســرفه، ورم گلــو و نــاى و بــه طــور کلــى در تمــام حــاالت التهابــى 
حــاد و مزمــن دســتگاه تنفســى اثــرات مفیــدى دارد. آب تــره بــراى 
بنــد آمــدن خونریــزى بینــى مؤثــر اســت. تــره و بــرگ تربچــه بــراى 
کاهــش اســید اوریــک مفید اســت. تــره نفــخ معــده را برطــرف نموده 

ــد. ــزى را قطــع مى نمای ــان را خوشــبو و خونری و ده
ــا،  ــرد دار، آنزیم ه ــات گوگ ــامل ترکیب ــره ش ــیمیایى ت ــب ش ترکی
ــه  ــه اینک ــت. خالص ــا و... اس ــى، پروتئین ه ــالح معدن ــا، ام ویتامین ه
انســان بــا کوشــش طعــام ســاده اى کــه مرکــب از نــان، پنیــر و تــره 

ــت. ــاب اس ــالم تر از چلوکب ــم آورد س ــد فراه مى باش

ــداهللا  ــر عب ــیر، دکت ــاز و س ــا پی ــا ب ــان بیمارى ه ــگیرى و درم ــع: پیش منب

پورعبــداهللا، صفحــات 64 و 65

درمان با گیاهان
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کالم رحماین            

حضــرت فاطمــه علیهاالســالم: خداونــد روزه را بــراى اســتوارى 
اخــالص واجــب فرمــود.

(محّمد محّمدى رى شهرى، میزان الحکمه، ج 6، ص 368)

کالم رحماین

حضــرت فاطمــه علیهاالســالم: خداونــد روزه را بــراى اســتوارى 
اخــالص واجــب فرمــود.

بانوی بهشیت

            
            

اولین زن مسلمان
            

ــواف  ــز رازى در ط ــت... نی ــه اس ــد نهفت ــبیح خداون رازى در تس
ــود  ــه معب ــى و ب ــش مى ره ــال، از خوی ــر دو ح ــه در ه ــه... ک کعب

مى پیونــدى...
خدیجــه ایــن را مى گویــد و دســت بــر معجــر حریــر مى کشــد و 
هــر دو ســوى آویختــه آن را بــه پشــت شــانه ها مى انــدازد و دســت 
بــر تنــه نخلــى تنومنــد مى گــذارد و آرام چرخــى مى زنــد و لبانــش 

غــرق لبخنــد مى شــود، هماننــد طفلــى بــه شــوق بــازى.
ــادرم  ــوش م ــى در آغ ــوم، گوی ــم آرام مى ش ــه مى گوی ــبیح ک تس
هســتم... مســرور مى گــردم گویــى خیــر کثیــر از آن مــن اســت... 
ــه شــیره جــان  ــى ســیاه ک ــن نادان ــر ای ــم در براب ــورى مى کن و صب

ــد... ــان را مى مک مردم
رسول خدا دست بر تنه درختى دیگر مى گذارد:

آنچــه در زمیــن و آســمان اســت تســبیح خداونــد را مى گویــد... 
تســبیحى مســتمر کــه از شــماره خــارج اســت...

آنــگاه بــر زمیــن مى نشــیند و مشــتى خــاك از زمیــن برمــى دارد 
ــد و: و آهســته مشــت را تهــى مى گردان

بیش از شماره ریگ هاى بیابان...
خدیجــه لحظــه اى در پشــت نخلــى مى مانــد و ســپس پیــش روى 

ــد: ــو مى زن رســول خــدا زان
ــه زمینــى  ــودى ن ــدى... کــه چــون نب ــه خداون ــن هدی ــو بهتری ت

ــه آســمانى... ــود ن ب
رسول خدا مشفقانه مى نگرد و خدیجه به ناز:

ــر  ــه خاط ــم ب ــپاس گوی ــدا را س ــک خ ــد هم این ــم مى        خواه دل
ــت... ــر از بهش ــه بهت ــه اى ک هدی

ــه  ــد تــا ســخن خدیجــه ب ــد و مى مان رســول خــدا لبخنــد مى زن
پایــان رســد و خدیجــه بــه نــاز:

ــه رفتــه ام...  ــه طــواف خان ســال ها از عمــرم مى گــذرد و بســیار ب
ــون  ــا اکن ــواف... ام ــه ط ــت ب ــب اس ــى عجی ــرا میل ــز م ــال نی و ح

مســلمانم و ایــن نخســتین طــواف مــن پــس از اداى شــهادتین...
رســول خــدا ســرى تــکان مى دهــد و نســیمى مــى وزد و گیســوان 
ــد  ــت دراز مى کن ــته دس ــه آهس ــزد. خدیج ــارش مى ری ــه رخس ب

بــراى کنــارزدن گیســوان رســول خــدا:
ــرا  ــد؟... م ــر باش ــه بهت ــه از هم ــم ک ــه بگوی ــه چ ــواف کعب در ط

ــدم! ــوز، محم ــى بیام دعای
رسول خدا لبخندزنان برمى خیزد و رو به کعبه مى ایستد:

چــون بــه کعبــه رســیدى و طــواف آغــاز کــردى، بگــو خداونــدا از 
گناهانــم درگــذر و لغزش هایــم را، خواســته و ناخواســته، ببخشــاى... 

مى گردم به دور کعبه و هیچ نمى گویم. یک قدم، و بیشتر.
جانــم سرشــار از کالم ناگفتــه اســت و ذکــِر بــر زبــان نیــاورده، امــا 
توانــى بــراى گفتــن نــدارم. مى رســم بــه رد شــکافى کــه چــون از 
هــم گشــوده شــد فاطمــه بنــت اســد را بــه درون خانــه راه داد تــا 
ــاز هــم...  ــى. اســتالم مى کنــم... و ب ــد گــردد. رکــن یمان علــى متول

ــم: ــوان مى گوی ــود و کم ت ــارى مى ش ــم ج ــک از دیدگان اش
خداوندا از گناهانم در گذر...

ــتر  ــورم را بیش ــا حض ــارم ت ــت مى فش ــه ام را در دس ــت فاطم دس
حــس کنــد و او نیــز ذکــر را بــر زبــان آورد:

و لغزش هایم را، خواسته و ناخواسته، ببخشاى...
صــداى فاطمــه ام را مى شــنوم بــه ذکــر گفتــن کــه یکبــاره گویــى 
جــان از تنــم بــرود، پاهایــم سســت مى گــردد و بــر زمیــن مى افتــم 

و فاطمــه ام بحریــه را مى خوانــد بــه یــارى.

«یوما»، مریم راهى، صفحات 184 تا 186



  امیرالمؤمنین میزان مؤمنان 

ــه  ــت ک ــبتى اس ــالم مناس ــان علیه الس ــر مؤمن ــهادت امی ش
بتوانیــم عیــوب خودمــان را بررســى کنیــم. پیامبــر اکــرم 
ــل  ــا ع ــق ب ــق  و ح ــا ح ــى ب ــد: «عل ــه مى  فرمای صلى اهللا علیه وآل
اســت. هــر کجــا علــى باشــد، حــق نیــز بــر محــور او مى گــردد.»
واژه «امــام» در لغــت چیــزى شــبیه تــراز اســت کــه راســتى و 
کجــى دیــوار را نشــان مى دهــد. ســخن پیامبــر دربــاره علــى هــم 
همیــن را مى رســاند. پیامبــر فرمــود: « مــن شــهر علمــم و علــى 

ــت». دروازه آن اس
علــى آینــه اى اســت کــه حقیقــت انســان مســلمان و مؤمــن را 
ــه  ــن آیین ــا ای ــار خــود را ب ــد ســیره و رفت ــد. بیایی نشــان مى ده

اصــالح کنیــم. 
ــه  ــى ب ــر نگاه ــالم، اگ ــان علیه الس ــر مؤمن ــهادت امی در روز ش
ــدى  ــت واح ــا ام ــه م ــم ک ــم، مى بینی ــان بیندازی ــاع خودم اوض
نیســتیم، بلکــه دویســت میلیــون امــت هســتیم. هــر یــک از مــا 
ــف  ــران مختل ــا دیگ ــش ب ــت و اهداف ــى اس ــودش امت ــراى خ ب
اســت. هرکســى بــه فکــر منافــع خــودش اســت. هــر کــس راهــى 
مخصــوص خــود ترســیم کــرده و هــدف خاصــى را از آن دنبــال 

مى کنــد.
نتیجــه ایــن، تشــکیل گروهــى پراکنــده و غیــر منســجم اســت، 

نــه مجموعــه اى متحــد.

«انسان آسمان»، امام موسى صدر، صفحات 196 و 197

            

کالم موال

عبرت ها چقدر فراوان اند و عبرت پذیران چه اندك!
حکمت 297

بریگ از 
یک  نوشته

  حق امام مجتبى علیه السالم در بقاى اسالم 

ــدان پیامبــر  ــح نمى کــرد، تمــام ارکان خان اگــر امــام حســن صل
ــظ  ــه حاف ــتند ک ــى نمى گذاش ــى را باق ــد و کس ــن مى بردن را از بی
ــه کلــى از بیــن  نظــام ارزشــى اصیــل اســالم باشــد. همــه چیــز ب
ــورا  ــان عاش ــه جری ــت ب ــاد و نوب ــالم برمى افت ــر اس ــت و ذک مى رف
ــى علیه الســالم جنــگ  ــام مجتب ــود ام ــا ب ــر بن هــم نمى رســید. اگ
بــا معاویــه را ادامــه بدهــد و بــه شــهادت خانــدان پیامبــر منتهــى 
بشــود، امــام حســین هــم بایــد در همیــن ماجــرا کشــته مى شــد، 
اصحــاب برجســته هــم بایــد کشــته مى شــدند، حجــر بــن عدى هــا 
هــم بایــد کشــته مى شــدند، همــه بایــد از بیــن مى رفتنــد و کســى 
کــه بمانــد و بتوانــد فرصت هــا اســتفاده بکنــد و اســالم را در شــکل 
ارزشــِى خــودش بــاز هــم حفــظ کنــد، دیگــر باقــى نمى مانــد. ایــن، 
ــاى  ــر بق ــالم ب ــى علیه الس ــام مجتب ــه ام ــت ک ــى اس ــق عظیم ح

اســالم دارد.
البتــه صلــح تحمیلــى بــود، امــا باالخــره صلحــى واقــع شــد. بایــد 
گفــت حضــرت دل نــداد. همیــن شــرایطى کــه حضــرت قــرار داد،در 
واقــع پایــه کار معاویــه را متزلــزل کــرد. خــوِد ایــن صلــح و شــرایط 

امــام حســن علیه الســالم همــه اش یــک مکــر الهــى بــود.

«انسان 250 ساله»، مقام معظم رهبرى، ص122
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مى فهمى کجاى تاریخ هستى؟ 

آیت الله حائری شیرازی
مى فهمــى کجــاى تاریــخ هســتى؟ حــواس خــودت را جمــع کــن، 
چشــم هایت را بمــال! آفتــاب نزنــد و نمــازت قضــا بشــود! نگو نشســتم 
تــا امــام زمــان بیایــد! مثــل ایــن اســت کــه بــه یــک نفــر گفتنــد نمــاز 
صبــح بخــوان، گفت نشســته ام آفتــاب بزند بعد نمــاز بخوانــم! آن موقع 
کــه دیگــر قضــا شــده اســت! بعضى هــا هــم مى گوینــد مى نشــینیم تــا 
امــام زمــان کــه ظهــور کــرد، آن موقع دســت بــه اســلحه مى بریــم، آن 
موقــع کمــر همــت مى بندیــم؛ آن موقــع جهــاد مى کنیــم! خــب بنــده 
خــدا، آن موقــع کــه قضــا شــده اســت دیگــر! اگــر تــو اهــل پــا شــدن 

بــودى، حــاال پــا مى شــدى. 
ســپیده امــام دارد همــه جــاى دنیــا را مى گیــرد. ایــن یعنــى چــه؟ 
ــا  ــد پ ــس مى خواه ــر ک ــد، ه ــاب بزن ــه آفت ــک اســت ک ــى نزدی یعن

بشــود بایــد پــا بشــود. 

 بزرگى کنید آقا...
 عمرى گفتیم:

دلم مى خواهد این طور شود
دلم مى خواهد آن طور شود

کاش اینگونه شود
کاش آنگونه شود
خدایا! چنین کن
خدایا! چنان کن

یعنى مى شود که...
 چقدر! با دل مان راه آمدیم

اصالًانگار همه راه را فقط با دل مان هم  مسیر شدیم
پابند دنیا شدیم و

دربند مشتى خواسته
همه زندگى مان شد اى کاش هاى دنیایى!

اما... مگر نه اینکه «بنده آنى که در بند آنى»
سراب آرزو کردیم آقا؛ سراب

سهو و غفلت و نسیان شد همه حال و روزمان
متن را رها کردیم وحاشیه همه فکرمان را بُرد

آن قدر که؛ بال پشت بال آمد
موالجان!

تو را از خدا آرزو نکردیم
روى مان سیاه؛ جهالت کردیم آقا 

بزرگى کنید و بگذرید و
دعا کنیدبال بگردد از این سرزمین

امان مى خواهیم آقا...
مى خواهیــم در َکنــف مهرتــان ایــن بــار تنها  آرزوى مــان 

ــما باشید. ش

ختم کالم

نویسنده : ل. ز (اوج)
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منتظر خصوصیت 
ابــو بصیــر از امــام صــادق علیه الســالم روایــت کــرده کــه روزى آن 
حضــرت فرمــود: «آیــا شــما را از چیــزى آگاه نکنــم کــه خداونــد بدون 
آن هیــچ عملــى را از بنــدگان نمى پذیــرد؟» عــرض کــردم: بفرماییــد. 
فرمــود: «گواهــى دادن بــر اینکــه هیــچ معبــودى جــز خــدا نیســت و 
اینکــه محّمــد صلّى اهللاّ علیه وآلــه بنــده [و فرســتادة] او اســت و اقــرار 
ــزارى  ــا و بی ــراى م ــت ب ــوده و والی ــر فرم ــد ام ــر آنچــه خداون ــه ه ب
ــش  ــزگارى و کوش ــان و پرهی ــه آن ــدن ب ــا و تسلیم ش ــمنان م از دش
ــودن.» ســپس  ــم علیه الســالم ب ــه راه قائ و خویشــتن دارى و چشــم ب
فرمــود: «همانــا مــا را دولتــى اســت که هــر گاه خداونــد بخواهــد آن را 
بــر ســر کار مــى آورد.» ســپس فرمــود: «هــر کــس که بــودن در شــمار 
یــاران قائــم شــادمانش ســازد بایــد بــه انتظــار باشــد و بــا حــال انتظار 
بــه پرهیــزگارى و خلــق نیکــو رفتــار کنــد و اوســت منتظــر، پــس اگر 
ــام  ــم علیه الســالم پــس از درگذشــت او قی اجلــش برســد و امــام قائ
ــه  ــه آن حضــرت را دریافت ــاداش کســى اســت ک ــرة او از پ ــد، به کن
باشــد، پــس بکوشــید و منتظر باشــید، گــوارا بــاد شــما را اى جماعتى 

کــه مشــمول رحمــت خــدا هســتید». 
الغیبۀ (للنعمانى)، ترجمه غفارى، ج1، ص285

در انتظار
           آفتاب
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راه های ارتباطی با مؤسسه فرهنیگ، قرآن و عترت اسوه تهران
www.osveh.org :پایگاه اینترنیت

www.toplife۴you.com :سایت انگلیىس
 http://www.osveh.org :درگاه الکترونییک

 osveh_org :کانال تلگرام
osveh_org :آدرس اینستاگرام مؤسسه اسوه

chashni_zoodpaz :آدرس صفحه اینستاگرام چاشین زودپز

نشاین: تهران- خیابان کارگر جنویب- پایین تر از چهار راه لشکر- روبه روی دانشگاه پردیس عالمه طباطبایی- کوچه شهید عیل غیاثوند قیصری- بن بست آریا- پالک ۶
شماره تماس: ۰۲۱-۵۵۴۸۲۰۲۵

واحد پژوهش مؤسسه فرهنیگ، قرآین عترت اسوه تهران

سردبیر: سرکار خانم زهرا بادی

دبیر تحریریه: فخری مرجاین

صفحه آرا: سعیده نیکبخت

بهای هر شماره:  ذکر صلوات نثار ارواح طیبه شهدا و امام خمیین(ره)

السابقون السابقون اولئک المقربون
بــا عرض ســالم خدمت خوهران وبــرادران ارجمند وبزرگوار :

بنــا بــه پیشــنهاد گــروه جهــادى «معتمــد» تصمیــم گرفتــه شــد کــه مؤسســه اســوه پــس از ضدعفونــى کامــل از طــرف گــروه جهــادى، 
تبدیــل بــه پایــگاه دوخــت ماســک و گان و بســته هاى ارزاق جهــت مــاه مبــارك رمضــان خانواده هــاى نیازمنــد منطقــه 11 و... شــود؛ لــذا از 

شــما خواهــران خّیــر و جهــادى دعــوت بــه عمــل مى آیــد تــا مثــل همیشــه یارى رســان مــا باشــید.
نیازمندی ها: 

1- دوزنده ماسک و گان با چرخ خیاطى (در صورت تمایل سریع اطالع دهید.)
2- بسته بندى کننده ارزاق 

3- واگذارى چرخ خیاطى (در صورت تمایل سریع اطالع دهید.)
4- واریز پول نقد جهت تهیه ارزاق مورد نیاز

ــه دوزنده هــا واگــذار  ــرش زده ب ــه صــورت ب ــه ذکــر اســت کلیــه لوازمــات و پارچه هــاى (گان و ماســک) از طــرف گــروه جهــادى ب الزم ب
مى شــود.

زمان حضور و ساعت فعالیت متعاقباً اعالم خواهد شد.
امید است همچون گذشته السابقون الخیرات باشید.

شماره کارت جهت واریزى وجه نقد ارزاق ماه رمضان خانواده هاى نیازمند تحت پوشش مؤسسه اسوه:
 6274121184056596

بانک اقتصاد نوین، زهرا بادى 

عزیزان پس از واریز، فیش واریزى را یا در گروه و یا در خصوصى ارسال نمایند.
از همراهى شما بزرگواران کمال سپاس و قدردانى خود را اعالم مى داریم.

بهای هر شماره:  ذکر صلوات نثار ارواح طیبه شهدا و امام خمیین(ره)


