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                                                                                              ماهنامه فرهنیگ، اجتماعی  اسوه
                                                                            مؤسسه فرهنیگ قرآن و عترت اسوه تهران/شماره 90/ ماه شوال12/1441 صفحه

این جاذبه  یب نظیِر امام بزرگوار نایش از چیست؟ 
ــود  ــی را دارا ب ــخصیتی ای و موهبت های ــات ش ــام مختص ام
ــه او داده بــود کــه ایــن مختصــات، ایــن خصوصیــات  و خــدا ب
ــن  ــام ای ــود. ام ــع می ش ــد جم ــن ح ــی در ای ــر کس در کمت
خصوصیات را داشــت؛ انســانی بود شــجاع، انســانی بود باحکمت 
و باتدبیــر، انســانی بــود پارســا و پرهیــزکار و دلبســته بــه خدای 
بــزرگ، دلباختــه  بــه ذکــر الهــی؛ امــام مــردی بــود ظلم ســتیز؛ 
ــی  ــرد، حام ــارزه می ک ــم مب ــا ظل ــد، ب ــار نمی آم ــم کن ــا ظل ب
مظلــوم، استکبارســتیز؛ امــام مــردی بــود عدالتخــواه، طــرف دار 
مظلومــان، حامــی مظلومــان؛ اهــل صداقــت، بــا مــردم صــادق 
ــود  ــه دل او ب ــردم همان جــوری ســخن می گفــت ک ــا م ــود، ب ب
ــه رفتــار می کــرد؛  ــا مــردم صادقان ــود؛ ب و احســاس قلبــی او ب
ــم در  ــت، دائ ــود، آرام نمی نشس ــدت ب ــل مجاه ــدا اه در راه خ
حــال مجاهــدت بــود؛ ]مصــداق[ ایــن آیــه  شــریفه: َفــاِذا َفَرغَت 
َفانَصــب * َو اِلــی َربِّــَک َفارَغــب؛ از یــک کار بــزرگ کــه فراغــت 
پیــدا می کــرد، چشــم بــه یــک کار بــزرگ دیگــری می دوخــت 
ــود؛  ــبیل اهلل ب ــدت فی س ــل مجاه ــرد؛ اه ــال می ک و آن را دنب
ــه  امــام اســت. ایــن خصوصیــات در امــام  این هــا عوامــل جاذب
ــا ایــن خصوصیــات باشــد،  ــود؛ هــر کســی ب مجتمــع شــده ب
ــل  ــان عم ــا هم ــود؛ این ه ــذب می ش ــمت او ج ــه َس ــا ب دل ه
ــَن  َّذی ــد: اِنَّ ال ــال می فرمای ــدای متع ــه خ ــت ک ــی اس صالح
ــن  ا؛ ای ــاُن ُودًّ ــُم الرَّحم ــَیجَعُل لَُه ــاِت َس ــوا الّصالِح ــوا َو َعِمُل ءاَمن
ــی  ــای اله ــم محبت ه ــا ه ــن محبت ه ــت؛ ای ــی اس ــده  اله وع
اســت، محبت هــای تبلیغــی و تحمیلــی و تلقینــی نیســت؛ کار 

خــدا اســت، دســت خــدا اســت.
بیانات در سی امین سالگرد رحلت امام خمینی )ره(

امام صادق علیه السالم: 
شــخصی از امــام ششــم علیه الســام پرســید: عقــل چیســت ؟ فرمــود: چیزي ســت 

کــه بــه وســیله آن خــدا پرســتش شــود و بهشــت بــه دســت آیــد. آن شــخص گویــد: 

گفتــم پــس آنچــه معاویــه داشــت چــه بــود؟ فرمــود: آن نیرنــگ اســت، آن شــیطنت 

اســت، آن نمایــش عقــل را دارد، ولــی عقــل نیســت.

الکافي، ج۱، ص۱۱



چرا می گوییم جهش تولید؟
 به خاطر اینکه ما از لحاظ تولید عقبیم. 

ــد و  ــت بیشــتر تولی ــد و تقوی ــه توســعه  بیشــتر تولی ــاز ب ــا نی م
پیشــرفت بیشــتر تولیــد داریــم کــه حــاال مــن نکاتــی را در ایــن 

ــم. ــرض می کن ــه ع زمین
حرکت موتور اقتصاد کشور، در گرو مشارکت مردم

نکتــه اول ایــن اســت کــه ایــن را بدانیــم کــه قوی تریــن دولت هــا 
هــم قــادر نیســت بــدون مشــارکت مــردم موتــور اقتصــاد جامعــه را 
ــد  ــدون مشــارکت مــردم نمی توان ــدازد؛ هیــچ دولتــی ب ــه راه بین ب
اقتصــاد کشــور را ســامان بدهــد. بعضــی از ســازوکارهای فکــری، 
سیاســی، اقتصــادی، مثــل نوعــی از سوسیالیســم ها -البتــه نــه همه  
انــواع سوسیالیســم- ایــن فکرهــا را کردنــد کــه بتواننــد دولت هــا را 
متصــدی کار اقتصــاد کننــد ]امــا[ شکســت خوردنــد. امــکان نــدارد 
و بــدون مشــارکت مــردم هیــچ دولتــی نخواهــد توانســت اقتصــاد 
کشــور را ســامان بدهــد و موتــور اقتصــاد را ]راه بینــدازد[. بنابرایــن 
یکــی از مســائل مهــم مــا بایــد این باشــد کــه اســتعدادهای مــردم، 
ــدان  ــردم را وارد می ــون م ــای گوناگ ــردم، ظرفیت ه ــای م ابتکاره

اقتصــاد کشــور بکنیــم.

وظایف دولت در جهش تولید:
۱- حمایت و رفع موانع

2و3- مبارزه با قاچاق و منع جدی واردات بی رویه
4- مبارزه با فساد اداری و مالی

5و6و7- رعایــت حقــوق مالکیــت، پرهیــز از ســوداگری های 
ــود فضــای کســب و  ــات بهب ــا وضــع مالی ــت ی زیان بخــش، معافی
ــا  ــه  جهــش کمــی همــراه ب ــه مالزم کار ممنوعیــت واردات بی روی

جهــش کیفــی

khamenei.ir مشروح و ادامه این بیانات را در سایت
 به تاریخ 1399/2/17دنبال کنید.

کالم نـــور

مفهوم »کار« در اسام؛ به معنای عام و به معنای خاص اقتصادی
کار در اســالم بــه دو معنــا، یــک مفهــوم شــناخته شــده اســت؛ هــم کار 
بــه معنــای عــام، یعنــی شــامل کار معنــوی، دنیایــی، اخــروی، اقتصــادی، 
ــه  ــی و در مجمــوع کار، ]یعنــی[ عمــل؛ هــم کار ب فکــری، جســمی، بدن
معنــای خــاص اقتصــادی کــه امــروز، مســئله  کار و کارگــر بــه معنــای ویژه  
خــود در دنیــا مطــرح اســت؛ کار بــه هــر دو معنــا در اســالم مطــرح اســت.
هــدف اقتصــاد کشــور؛ تولیــد ثــروت و تقســیم عادالنــه  آن بیــن 

آحــاد مــردم
خــب هــدف اقتصــاد کشــور چیســت؟ هــدف اقتصــاد عبــارت 
اســت از تولیــد ثــروت و تقســیم عادالنــه  آن. یــک اقتصــاد ســالم 
ــد  ــور تولی ــروت را در کش ــد ث ــه بتوان ــت ک ــادی اس ــور اقتص ــن  ج ای
کنــد و آن را بــه نحــو عادالنــه، بــه نحــو صحیــح بیــن آحــاد 
ــت. ــالمی اس ــاد س ــاد، اقتص ــن اقتص ــد؛ ای ــیم کن ــور تقس ــردم کش  م

کارگر؛ یکی از عوامل درجه  اول در تولید ثروت
ــی وجــود  ــن اقتصــاد ســالم دو ســه ســتون اصل ــه ای ــرای رســیدن ب ب
دارد؛ یــک ســتون اصلــی عبــارت اســت از ســتون کارگــر؛ بنابرایــن یکــی 
از عامل هــای درجــه  اول تولیــد ثــروت در کشــور عبــارت اســت از کارگــر؛ 
البتــه کارگــر هــر چــه ماهر باشــد، نــوآور باشــد، خالق باشــد، طبعــاً نتیجه  
کار برتــر و باالتــر اســت. لذاســت کــه یکــی از وظایف مــا در زمینه  مســائل 
ــروی انســانی مان  ــش و مهــارت نی ــم دان ــن اســت کــه بتوانی کارگــری ای
ــه  ــن اســت ک ــف بنگاه هــای اقتصــادی ای ــم. یکــی از وظای ــا بدهی را ارتق
بتواننــد دانــش و مهــارت نیــروی کار را، نیــروی انســانی موجــود را افزایــش 

بدهنــد و ارتقــا بدهنــد؛ ایــن می توانــد نتیجــه  مطلوبــی ببخشــد.
ــتر،  ــارت بیش ــا مه ــاً ب ــه طبع ــت ک ــر اس ــم کارگ ــل ه ــه مقاب در نقط
ــان  ــئولیت، هم ــاس مس ــه آن احس ــتر -ک ــئولیت بیش ــاس مس ــا احس ب
ــد،  ــم کاری کن ــت- کار را محک ــت اس ــه« در روای ــا »َفاَتَقَن ــه« ی »َفاَحَکَم
ــن  ــد؛ ای ــهل انگاری نکن ــد، س ــام بده ــت انج ــد، درس ــام بده ــن انج متق

ــا. ــر و کارفرم ــن کارگ ــت بی ــترکی اس ــه  مش وظیف

برای بهترشدن جهش تولید
گزیده ای از بیانات در ارتباط تصویری با مجموعه های تولیدی

راهکارهایی2



پرسش های قرآنی،  پاسخ های شهید مرتضی مطهری

ــرش  ــان ها پذی ــی از انس ــرای برخ ــرا ب ــش: چ پرس

واقعیــت تلــخ اســت؟

قــرآن کریــم از گروهــی از مــردم زمــان نــزول قــرآن کــه منکــر و مخالف قــرآن بودنــد، نقل 
می کنــد کــه می گفتنــد: »خدایــا! اگــر ایــن قــرآن حــق اســت، ســنگی از آســمان بــر ســر مــا 

بفرســت کــه مــا یــک آن زنــده نمانیم.«
خیلــی عجیــب اســت کــه بشــر بــه حالتــی دربیایــد کــه حقیقــت آن قــدر بــرای وی تلــخ و 
ناگــوار و غیرقابــل تحمــل باشــد کــه بگویــد خدایــا! اگــر ایــن حــق و حقیقــت اســت و ثابــت 
خواهــد مانــد و نفــوذ پیــدا خواهــد کــرد، مــن را ببــر کــه آن را نبینــم؛ درصورتی کــه مــردم 
بایــد این چنیــن باشــند کــه از خــدا بخواهنــد کــه اگــر فــالن مطلــب حــق اســت، ســینه مــرا 
بــرای درک و فهــم آن بــاز کــن و مــرا آمــاده پذیــرش آن گــردان. بلــی این طــور اســت؛ بشــر 
گاهــی بــه قــدری مــزاج روحــی و اخالقــی و فکــری اش مبایــن و منافــی بــا حــق و عدالــت و 

درســتی و ایمــان می گــردد کــه حاضــر اســت بمیــرد و یــا حقیقــت روبــه رو نشــود.
در عــرف مــا شــایع اســت کــه می گوینــد: »بــا حقیقــت تلخــی روبــه رو شــدم.« اینجــا ایــن 
ســؤال هســت کــه مگــر حقیقــت هــم ممکــن اســت تلــخ باشــد؟ مگــر نــه ایــن اســت کــه در 

انســان میــل و عشــق بــه حقیقــت آفریــده شــده؟ پــس چــرا حقیقــت تلــخ گــردد؟
جــواب ایــن اســت کــه از یــک نظــر هیــچ چیــزی در ذات خــود تلــخ یــا شــیرین، زشــت یــا زیبــا، خوشــبو یــا بدبــود نیســت؛ این 

امــور چیزهایــی هســتند کــه ذهــن مــا آن هــا را خلــق می کنــد، امــا نــه بــه طــور گــزاف و بی حســاب.
مقصــود ایــن اســت کــه تلخــی یــا شــیرینی و یــا زشــتی و زیبایــی و یــا خوشــبویی و بدبویــی بــا ســاختمان و اوضــاع و احــوال 

طبــع مــا و مــزاج روحــی و جســمی مــا ارتبــاط دارد. 
ــان  ــه خواه ــت ک ــرض اس ــالم و بی غ ــای س ــا و روحیه ه ــرای طبیعت ه ــت، ب ــذ اس ــیرین و لذی ــت، ش ــد حقیق ــه می گوین اینک
واقعیاتــی می باشــند کــه هســت، امــا بــرای یــک روحــی بیمــار و آلــوده بــه اغــراض، گاهــی حقیقتــی از هــر تلخــی تلخ تــر اســت، تــا 
آنجــا کــه تــاب مواجه شــدن بــا آن را نــدارد و از خــدا می خواهــد کــه اگــر فــالن چیــز حــق اســت، مــرا بمیــران کــه آن را نبینــم.

از علــی علیه الســالم ســؤال شــد کــه اســالم را توصیــف کنــد؛ فرمــود: »طــوری توصیــف خواهــم کــه تاکنــون کســی توصیــف 
نکــرده اســت. اســالم تســلیم اســت.« 

ــا حقیقــت اســت؛  ــزرگ اســت؛ یعنــی حقیقــت اســالم عنادنداشــتن و تعصب نداشــتن و لجاج نداشــتن ب ایــن کلمــه بســیار ب
اســالم ایــن اســت کــه بشــر دربــاره حقیقــت تســلیم باشــد.
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پرسش های قرآنی،  پاسخ های شهید مرتضی مطهری

ــرش  ــان ها پذی ــی از انس ــرای برخ ــرا ب ــش: چ پرس

واقعیــت تلــخ اســت؟
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سبک زندیگ اسالیم
تربیـت در محیـط خانـوادگی 

آیت اهلل مجتبی تهرانی

قسمت  دهم

 پوشــش والدیــن، حیــا را شــکوفا کــرده یا ســرکوب 

ــد؟ می کن

 او بــه فرزنــدش حیــا، عفــاف و پاکدامنــی آمــوزش 

را  او  درون  در  حیــا  ســرکوب کردن  یــا  می دهــد؟ 

آمــوزش مي دهــد؟

ــا یــک بحــث مســتقل  ــا از فطریــات اســت. حی  حی

ــا  ــه حی ــم ک ــث می کن ــدًا بح ــب را بع ــن مطل ــت. ای اس

ــا را در درون  ــا دارد حی ــت. آی ــان اس ــات انس از فطری

ــرت را در  ــن فط ــا دارد ای ــد؟ ی ــکوفا می کن ــد ش فرزن

درون او ســرکوب می کنــد؟

 تو کدام یک از این ها را انجام می دهي؟
ــا  ــردی ی ــد ک ــردی، قص ــا نک ــردی ی ــه اراده ک ــث اینک بح
نکــردی نیســت؛ هیکلــت را کــه این گونــه پوشــاندی، همیــن 
پوشــش تــو، بخواهــی یــا نخواهــی بــه بچــه آمــوزش می دهــد. 
چــه پــدر، چــه مــادر، خودشــان و نزدیک تریــن تبعــات آن هــا، 
ــه پیکره شــان  ــه ب ــزی ک ــم آن چی ــد ه یکــی پیکره شــان، بع

ــد. ــوزش می ده ــه آم ــه بچ ــن ب ــانند، ای مي پوش
ایــن مباحــث کامــاًل حســاب شــده و دقیــق، همــه بــا آنچــه 
کــه خداونــد در نهــاد هــر انســانی بــه ودیعــه گذاشــته اســت، 
هم ســو اســت. پیکــره ات بایــد بــه گون هــای باشــد کــه آنچــه 
کــه خــدا در نهــاد او قــرار داده اســت، آن را شــکوفا کنــی نــه 

ســرکوب کنــی!
می خواســتم ایــن را عــرض کنــم کــه ایــن ســه خصیصــه، 
ــی  ــش زیربنای ــی دارد. نق ــش اساس ــد نق ــت فرزن ــرای تربی ب
ــنیداری  ــداری، ش ــای دی ــادر در جنبه ه ــدر و م ــی پ دارد؛ یعن
و رفتــاری، بایــد بــرای فرزنــد اســوه حســنه باشــند. از نظــر 
پیکرشــان بچــه را بــه یــاد خــدا می اندازنــد یــا 
شــیطان؟ نســبت بــه تبعات شــان هــم، مســئله 

ــت. ــور اس ــم همین ط ــش ه پوش

ــرا   پوشش حضرت زهــ

ــراد  ــگام ای ــام اهلل علیها هن س

ــه فدك خطب
ــروم  ــام ب ــبت ای ــه مناس ــن ب م
ــرت  ــه حض ــع ب ــث راج ــراغ بح س

ــه ایشــان  ــرا ســالم اهلل علیها ک زه
ــدک، ــای ف ــا قضای ــه ب در رابط

بــه مســجد رفتنــد و جمعیــت هــم همــه آنجــا بودنــد کــه 
خطبــه معروف شــان را خواندنــد. مــن نمی خواهــم وارد خطبــه 
بشــوم، آنکــه مــورد استشــهاد بــرای بحثــم اســت، این اســت که 
نقل شــده حضــرت هنــگام خروج»الثـَـت ِخمارِهــا َعلی رأِســها«.
»الَث« بــه معنــای پیچیــدن اســت، می گوییــم »الَث الَعّماَمَة 

َعلــی َرأِســه.« ِخمــار یــک چیــزی بــوده اســت بزرگ تــر از
روســری های فعلــی، یعنــی ســر و گــردن و همــه این هــا را 
می پوشــانده، وقتــی کــه خبــردار شــدند کــه مــردم از مهاجــر و

ــدند و  ــد ش ــرت بلن ــدند، حض ــع ش ــجد جم ــار در مس انص
ِخمــار را بــه ســر مبارک شــان بســتند، بــه نحــوي کــه تمــام 
ســر و گــردن را پوشــاند، »َواشــَتَملَت بِِجلبابِهــا« جلبــاب یــک 
پوشــش سراســری بــوده کــه روی لبــاس بــوده، اآلن در مناطــق 
عرب نشــین تعبیــر بــه عبــا می کننــد، مــا می گوییــم پوشــش 
برتــر؛ چــادر. ایــن را هــم بــر سرشــان انداختنــد کــه تمــام بدن 

پوشــیده شــد.

 پوشش در میان همراهان
ــی  ــا« یعن ــاءِ َقوِمه ــا َو نِس ــن َحَفَدتِه ــٍة ِم ــی لُمَّ ــت ف »َوأَقَبلَ
حضــرت همــراه بــا گروهــی همســن و ســال ها، هماهنگ هــا، از 
یــاران و اعــوان خودشــان حرکــت کردنــد. اول مســئله پوشــش 

شــخصی بــود کــه چگونــه خــودش را پوشــاند، بعــد مســئله
ــن پوشــش و نحــوه خــروج، دو  ــاره ای همراهــان. اینجــا درب
احتمــال وجــود دارد؛ یکــي ایــن اســت کــه این گونــه پوشــش 
دادنــد، اعوان شــان را خبــر کردنــد و آمدنــد دور حضــرت 
ــود کــه وقتــی حضــرت زهــرا  ــن ب ــرای ای ــد، ب زهــرا را گرفتن
ســالم اهلل علیها می خواهنــد خــارج شــوند، در بیــن ایــن 
ــش  ــی پوش ــد. حت ــم نبینن ــره اش را ه ــی پیک ــا، حت اجنبی ه
ــوده کــه وقتــي حضــرت می خواســتند  ــد ب ــدر بلن چــادر آن ق
ــای حضــرت  ــر پ ــن پوشــش، زی ــد، بخشــی از ای حرکــت کنن
اینکــه  بــرای  خوانــدم  را  این هــا  مــن  اســت.  می رفتــه 
مي گوینــد حضــرت زهــرا تشــریف بردنــد مســجد و حتــي در 
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آمادگی برای سفر آخرت
آماده حرکت شوید، خدا شما را بیامرزد که بانگ کوچ را سردادید.

وابســتگی بــه زندگــی دنیــا را کــم کنیــد و بــا زاد و توشــه نیکــو بــه ســوی آخــرت بازگردیــد کــه 
پیشــاپیش شــما، گردنــه ای ســخت و دشــوار و منزلگاه هایــی ترســناک وجــود دارد کــه بایــد در 

آنجاهــا فــرود آییــد و توقــف کنیــد. 
ــا چنگال هایــش را  ــاه و گوی ــر شــما کوت ــه نگاه هــای مــرگ ب آگاه باشــید کــه فاصل

در جــان شــما فــرو بــرده اســت.
کارهــای دشــوار دنیــا، مــرگ را از یادتــان بــرده و باهــای طاقت فرســا، 

آن را از شــما پنهــان داشــته اســت، پــس پیوندهــای خــود را بــا دنیــا 
قطــع کنیــد و از تقــوی کمــک بگیریــد.

خطبه                 204

زندگی به سبک موال

بیــن آن هــا، خطبــه هــم خواندنــد؛ امــا چگونــه رفتنــد؟ ببینید 
ــی  ــا چــه وضع ــم. ب ــود گفت ــات ب ــن چــون تبع پوشــش را! ای
رفــت؟ بــا اینکــه ِخمــار بــود، پوشــش سراســری بــود، آن قــدر 
ــاره خبــر  ــوده کــه زیــر پاهای شــان مي رفتــه، دوب هــم بلنــد ب
کــرد کــه دور او را بگیرنــد تــا اینکــه حتــي پیکــره او را نبیننــد. 

ــد. ــی او را نبین اجنب

 حضرت زینب در مجلس یزید
دختــر او زینــب هــم وقتــی کــه در مجلــس یزید بــود آنجایی 

را کــه دیگــر خیلی آتشــین شــروع کــرد صحبت کــردن، یزید
ــاِء  لَق ــَن الطُّ ــدِل یاب ــَن الَع ــت: »أَِم ــرار داد، گف ــب ق را مخاط
تَخدیـِـُرَک َحرائـِـَرَک و إمائـَـَک َو َســوُقَک بَنــاةِ رســوِل اهلل َســبایا 
َقــد َهَتکــَت ُســُتوَرُهن َو أَبَدیــَت ُوجوَهُهــن.« آیــا ایــن از عدالــت 

ــت اســت ای پســر آزادشــده ها؟ کــه همســرانت را و کنیزان
ــه  ــد؟ درحالي ک ــرم نبین ــه نامح ــری ک ــرده بب ــت پ را پش
دخترهــای پیغمبــر را در شــهرها گــردش بدهــی؟ پــرده 
حشــمت آن هــا را هتــک کنــی؟ چهره هــای این هــا را آشــکار 
کنــی کــه مردهــای اجنبــی ببیننــد؟ ببینیــد مــا پیــرو این هــا 
ــا  ــا آی ــه م ــتیم، جامع ــا هس ــده این ه ــا تربیت ش ــتیم؟ م هس
ــن را  ــن ای ــتید؟ م ــی هس ــی و زینب ــما زهرای ــت؟ ش ــن اس ای

می خواســتم بگویــم.

 توسل
التمــاس دعــا. مــن دیگــر توســلم را شــروع کنــم. زهــرا رفــت 
مســجد، می نویســند کــه علــی علیه الســالم در خانــه نشســته 
بــود، منتظــر بــود زهــرا برگــردد. مــن دیــدم نوشــتند کــه علی 

علیه الســالم بارهــا سرمی کشــید ببینــد زهــرا آمــد یــا نــه؟
یــک وقــت دیــد زهــرا وارد شــد، زهــرا وارد شــد، یــک نگاهی 
ــب!  ــی طال ــن اب ــت: »یاب ــرد گف ــرد، رو ک ــی ک ــره عل ــه چه ب

علیــَک الســالم إِشــَتَملَت 
َشــملََة الَجنیــن؟ َو َقَعــدَت 

نیــن.« مثــل جنیــن  ُحجــَرَة الظَّ
ــه  ــم ب ــوی غ ــادر زان ــم م در رح

بغــل گرفتــی؟ و مثــل آدم هــای متهــم 
ــته اي؟ نشس

وقتــی  علیه الســالم  علــی  می شــود  معلــوم 
نشســته بــود زانوهایــش را در بغلــش گرفتــه بــود. در بعضــی از 
نقل هــا نوشــته اند زهــرا کــه داشــت ایــن جمــالت را بــه علــی 
ــر«  ــت »اهلل اکب ــؤذن گف ــت م ــک وق ــت، ی علیه الســالم می گف
ــا  ــه وحدانّیــت داد و بعــد ت صــدای اذان بلنــد شــد، شــهادت ب
شــهادت بــه رســالت رســید، آنجــا بــود کــه علــی ســر را از روی 
زانوهایــش برداشــت، یــک نــگاه کــرد بــه چهــره زهــرا، جــواب او 
را بــه او داد، گفــت: »أَیَُســرَُّک أَّل تَســَمعی هــذا َو ال یَســَمعون؟«

ــدان  ــرد می ــو آن م ــه ت ــود ک ــه ب ــه او گفت ــرا ب ــون زه چ
تــو گرگ هــا را می دریــدی! مگس هــا  بــودی،  جنگ هــا 

ــد! ــو را می درن ــد ت ــدند دارن ــع ش جم
علــي علیه الســالم بــه چهــره زهــرا یــک نگاهــی کــرد، گفت: 
زهــرا! خوشــحال می شــوی کــه دیگــر ایــن شــهادت بــه نبــوت 
را نشــنوی؟ مــن همــان علــی هســتم کــه خیبــر را فتح کــردم، 
تغییــر نکــردم، امــا اگــر اآلن قیــام کنــم دیگــر نامــی از پــدرت 

بــرده نخواهــد شــد! 
می گوینــد اینجــا بــود کــه زهــرا گفــت: »إِذاً نَصِبــر.« حــاال 

کــه ایــن اســت صبــر می کنــم.
اّما صبر زهرا...

ــا  ــادش بلنــد شــد: »ی ــد کــه فری ــر او فشــار آوردن چنــان ب
أَبَتــاه هکــذا یُفَعــُل بِإبَنِتــک.« ای پــدر! بــا دختــرت این گونــه 

ــود... ــار می ش رفت
ادامه دارد... 



مصــمم اما بردبار
شهید سپهبد علی صیاد شیرازی از قاب اسوه

نویسنده : لیلی زهدی

هم انــد.  شــبیه  همــه  خــدا  مــردان 
متفق انــد در خوبــی؛ در خدمــت بــه خلــق، در 
بندگــی، در سرســپردگی بــه مقتدای شــان، در 
ــان. ــت و در اقتدارش ــی، در قاطعی سختکوش

ــم از  ــیرازی ه ــاد ش ــِی صی ــه عل ــتی ک به راس
ــای  ــه پ ــه مردان ــود ک ــردان ب ــان م ــه هم جرگ
ــف  ــاج حری ــپر آم ــینه س ــتاد، س ــش ایس باورهای
کــرد و در دفــاع از دیــن وآیینــش، حتــی اندکــی 

ــت. ــای ننشس ــد و از پ ــاه نیام کوت

خاطرات سبز

علــی در خانــواده ای نظامــی و البتــه معتقد رشــد یافــت و از همــان دوران نوجوانی 
راه را از چــاه بازشــناخت و تکلیفــش را بــا خــودش روشــن کــرد. او جــز مســیر حــق 
نرفــت و هــر روز گام هایــش را اســتوارتر از پیــش در ایــن مســیر برداشــت. او خشــت 

اول را درســت نهــاد. مابقــی راه خودســازی بــود کــه از پــس آن هــم خــوب برآمــد.
ســرد و گــرم روزگار از او مــردی قــوی ســاخت. او هرگــز فرصت هــا را از دســت نــداد 
و از عقایــد و باورهایــش پــا پــس نکشــید. مصمم بــود و بردبار. در کســب علــم و دانش 
لحظــه ای کوتاهــی نکــرد، تــا آنجــا کــه اندوخته هــای بی نظیــر علمــی و تجربه هایــش 

در کنــار حاکمیــت عقیــده اش از او فرمانــده ای بی بدیــل در ارتش ســاخت.
از اینجــا بــه بعــد همــه زندگــی اش را وقــف مبــارزه کــرد. وقــف اعتــالی حــق. 

ــران. وقــف اعتــالی اســالم. وقــف اعتــالی ای
او بــا تشــکیل ارتشــی مکتبــی، مبــارزه بــا ضدانقــالب در کردســتان، پــاوه، مریوان 
و ســنندج، ایجــاد نظــم و امنیــت در ایــن شــهرها و اجــرای بی نظیــر عملیات هایــش 
ــداد  ــن تع ــن رفت ــن و از بی ــه ناکامــی گروهــک منافقی ــات مرصــاد )ک ــل عملی مث
زیــادی از آن هــا را در پــی داشــت( خشــم و عنــاد دشــمن را برانگیخــت. تــا آنجــا که 
بغــض و کینــه  چشمان شــان را کــور کــرد و دســت بــه تــرور اوزدنــد. امــا آن هــا تــو 
را از مــا نگرفتنــد فرمانــده. تــو هنــوز میــان مــا و بــا مایــی. آن هــا بــا ایــن اقدام شــان 

بیشــتر منفــور عالم شــدند.
ســپهبد! اصــرار داشــتی کــه همــه کارهــا را بایــد بــا نــام و یــاد خــدا آغــاز کــرد و 
دائم الوضــو بــود. بی تردیــد صبــح روز شــهادتت را بــا نــام خــدا آغــاز کــرده بــودی 
و حتــم دارم بــا وضــو از در خانــه بیــرون آمــده بــودی. بــه راســتی »شــهادت« هنــر 

مــردان خداســت.
مرِد خدا! مرد حادثه! نگاهی، نظری، شفاعتی...

ــازش را  ــر نم ــم تکبی ــار ه ــد، تیمس ــه می گفتن ــر را ک ــع اذان اهلل اکب موق
ــش  ــت ترک ــه او هیچ وق ــود ک ــزی ب ــت، چی ــاز اول وق ــن نم ــت. ای می گف
ــد از  ــود و بع ــو ب ــا وض ــه ب ــود... همیش ــش ب ــزء متعلقات ــاً ج ــرد. اص نمی ک
هــر وضویــی کــه می گرفــت دو رکعــت نمــاز می خوانــد، هــر جــا کــه بــود، 

حتــی در هواپیمــا.
وقتــی اهلل اکبــر نمــازش را می گفــت، تمــام بــدن آدم می لرزیــد. 

ــن  ــا ای ــر کــه گفــت دیگــر ب احســاس می کــردی اهلل اکب
ــا  ــان ب ــد و چن ــرش را می خوان ــاز آخ ــگار نم ــه ان ــت ک ــر می گف ــان اهلل اکب ــدارد. چن ــی ن ــا ارتباط دنی

عشــق نمــاز می خوانــد کــه گویــی بــه آســمان وصــل شــده اســت.

طریـــق عاشقی
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دریــــــادالن
بدگمانــی بــه خداونــد، زمینگیــری اســت، چــون در طوفــان 
بی امــان حــوادث اگــر فــردی جنبــه خوشــی و ناخوشــی را نداشــته 
ــود  ــا، خ ــا روی خــوش نشــان دادن دنی ــود. ب ــر می ش ــد، زمینگی باش
را می بــازد و از هیجــان غــش می کنــد. جوگیــر می شــود. و بــا 
پشــت کردن دنیــا نیــز از تــرس و ناامیــدی جــان می دهــد و در هــر دو 
حالــت فرصتــی بــرای بــه هوش بــودن و قیام نمــودن وجــود نخواهــد 
ــخ و  ــل نادرســت از تل ــط ناشــی از تحلی ــراط و تفری ــن اف داشــت. ای
ــا انســان ها از  ــد اصــالح شــود ت شــیرین زندگــی اســت. ذائقه هــا بای

ــوند. ــا ش ــان زمینگیرشــدن ره ــا هم مســکین بودن ی
ذی حجــر قــدرت قدراســت کردن دارد و تــوان تحریــک دیگــران را 
بــرای فراهــم آوردن طعــام مســکین داراســت. ذی حجر همیشــه روحیه 
تبلیــغ دارد و پیوســته بــر شــماره همرزمانــش اضافــه می کنــد، چــون 
ــر سفره نشســتن دیگــران و لــذت لقمــه ای  خــوب می فهمــد لــذت ب
ــر از روی آوردن و  ــذارد، کمت ــران می گ ــان دیگ ــتان او در ده ــه دس ک

پشــت نکردن دنیــا نیســت.
دنیــا، چــه روی خــوش نشــان دهــد و چــه چهــره در هــم بشــکند، 
ــام  ــبکبال قی ــوده و س ــا آس ــته اســت. ت ــار گذاش ذی حجــر آن را کن
ــازی اش  ــدرت جریان س ــوان از ق ــر را می ت ــد. ذی حج ــدا کن در راه خ
ــاز مســکین،  ــورد نی ــام م ــرای طع ــان ب شــناخت، چــون ایجــاد جری

شــاخص رزمندگــی اســت.
منبع: زندگی به سبک رزمندگی، صفحه 66

رهاورد )انقالب(

در پایگاه هوایی شهید دوران انجام شد؛

بازآماد یک فروند هواپیمای سی-13۰
امیــر  امنیتی دفاع پــرس،  بــه گــزارش گــروه دفاعــی 
ســرتیپ دوم خلبــان مســعود جعفــری فرمانــده پایــگاه هوایــی 
ــت:  ــار داش ــر اظه ــن خب ــالم ای ــا اع ــیراز ب ــهید دوران ش ش
بــه همــت متخصصیــن و کارشناســان زبــده و متدیــن پایــگاه 
ــد هواپیمــای ســی۱3۰ کــه  ــک فرون ــی شــهید دوران ی هوای
بــه مــدت چهــار ســال زمین گیــر شــده بــود، پــس از صــرف 
حــدود 25هــزار نفرســاعت بازآمــاد )اورهــال( شــد و بــه ناوگان 

نیــروی الهــی هوایــی پیوســت.
ــه در  ــای ظالمان ــه تحریم ه ــا توجــه ب ــار داشــت: ب وی اظه
ــن  ــی، ای ــش نظام ــوص در بخ ــه خص ــته ب ــال های گذش س
اقــدام یکــی از مهم تریــن راهکار هــای مبــارزه بــا تحریم هــای 
نظامــی و همچنیــن اثبــات اقتــدار داخلــی در ســایه فرماندهی 

ــود. ــوب می ش ــوا محس کل ق
فرمانــده پایــگاه شــهید دوران در پایــان ایــن مراســم ضمــن 
خداقــوت بــه کارکنــان زحمتکــش بخــش بازآمــاد، بــرای آن ها 
آرزوی ســالمتی کــرد و انجــام چنیــن کار هــای ارزشــمندی را 

در شــرایط کنونــی کشــور، جهــاد توصیــف کــرد.

ایستگاه مقدس)خبر(

حــق هــم بــا وجــودی کــه حــق اســت، احتیــاج دارد بــه کار و تــالش و کوشــش. گمــان نکنیــم چــون حــرف مــا حــق اســت، پــس الزم 
نیســت تــالش کنیــم در راهــش. فکــر نکنیــم چــون داعیــه مــا قــرآن اســت، پــس خــود خــدا قــرآن را پیــش خواهــد بــرد، نه! حــرف حق 
درســت اســت کــه حــق اســت، درســت اســت کــه محکــوم اســت و ُمَســلَّم اســت جهــان بــه پذیــرش آن در آینــده، امــا تــالش می خواهد، 

فعالیــت می خواهــد، عــده ای بایــد پــای آن صبــر کننــد، عــده ای بایــد بــرای بــه کرســی نشــاندن آن خــون دل بخوردنــد.
مقام معظم رهبری، طرح کلی اندیشه اسامی در قرآن، ص479

 حادثه ناو کنارک  تسلیت باد
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      امام رضا علیه السام می فرماید:

 بــه انــدازه تــوان و میــل خــود در تابســتان غــذای بــا طبــع ســرد و در 
زمســتان غــذای بــا طبــع گــرم و در دو فصــل دیگــر غــذای معتــدل بخــور.
بحاراالنوار، ج59، ص311

نوشــیدنی ها را بــه دو گــروه عمــده تقســیم می کننــد؛ نوشــیدنی های 
ســرد و نوشــیدنی های گــرم. 

هــر نــوع نوشــیدنی جایــگاه خــاص خــود را دارد و اگــر بــه موقــع 
ــیدنی ها  ــت. نوش ــد داش ــی در برخواه ــه جالب ــود، نتیج ــتفاده ش اس
عــالوه بــر اینکــه نیازمندی هــای بــدن را تأمیــن می کننــد، بســیاری 

ــازند. ــرف می س ــز برط ــالت ها را نی ــا و کس از ناراحتی ه
در ایــن ســتون، نوشــیدنی هایی کــه بــرای شــما خواننــده گرامــی 
ــن  ــتفاده از ای ــا اس ــت ب ــد اس ــم. امی ــی کنی ــت را معرف ــد اس مفی
ــل برخــودار شــوید. ــواره از ســالمتی و نشــاط کام نوشــیدنی ها، هم

شربت شاه توت
ــیده ۱  ــوت رس ــاه ت ــواد الزم: ش م
ــرد  ــرم، آب س ــل 5۰۰گ ــرم، عس کیلوگ

ــدار الزم ــه مق ب
طــرز تهیــه: شــاه تــوت را بــه همراه 
ــوط  ــاًل مخل ــن کام ــل در مخلوط ک عس

ــد  ــور دهی ــی عب ــده را از صاف ــه دســت آم ــول ب ــد. ســپس محل کنی
تــا مــاده اولیــه شــربت آمــاده شــود. یــک ســوم لیــوان را از شــربت و 
مابقــی را از آب پــر کنیــد و خــوب هــم بزنیــد تــا محلــول یکنواختــی 

بــه دســت آیــد.
خــواص: از ایــن شــربت می تــوان در بیماری هــای کبــدی، پوســتی 

و تنظیــم دســتگاه گــوارش اســتفاده کرد.

دم کرده بادرنجبویه و زیرفون
مــواد الزم: یــک قاشــق مرباخــوری 
بادرنجبویــه بــه اضافــه یــک قاشــق 
غذاخــوری زیرفــون در یــک قــوری با دو 
ــه همــراه مقــداری  ــوان آب جــوش ب لی

ــد. نبــات دم کــرده و میــل نمایی
خــواص: طبیعــت گــرم، در بعضــی مزاج هــا باالبرنــده قــوی فشــار 
خــون، مقــوی قلــب و اعصــاب، خونســاز، تقویت کننــده ســلول های 
مغــزی، آرام بخــش، خــواب آور، نشــاط آور، ضــد بیماری هــای کلیــوی، 

ضــد بــوی دهــان
ــاری و... ،  ــا کردافش ــر غامرض ــامی، دکت ــی اس ــب ایران ــه در ط ــع: تغذی منب

صفحــات 184 و 192

درمان با نوشیدین ها             

عناب

ــت  ــرای تقوی ــد ب ــک داروی مفی ــاارزش و ی ــوه ب ــک می ــاب ی عن
سیســتم مجــاری ادراری و دوســت کلیه هاســت. قابــل توجــه اینکــه 
ایــن گیــاه در سیســتم ایمنــی بــدن انســان موجــب افزایــش ایمنــی 
ــدن فراهــم مــی آورد. فســفر موجــود  ــرای اعضــای ب ــوی ب ــه ق و بنی
ــی  ــگیری از پوک ــرای پیش ــن ب ــیم و آه ــراه کلس ــاه هم ــن گی در ای
اســتخوان، اختــالل در استخوان ســازی طبیعــی و تغییــر شــکل های 
ــت.  ــر اس ــی مؤث ــای عضالن ــال و درده ــژه در اطف ــه وی ــتخوانی ب اس
ــای  ــان بیماری ه ــب و در درم ــیار مناس ــده بس ــک نرم کنن ــاب ی عن
تنفســی و بیماری  هــای حــاد گوارشــی و همچنیــن در عــوارض 

ــت. ــد اس ــاب مفی ــی و اعص ــی، بی خواب کم خون
طبیعــت عنــاب ســرد و مرطــوب اســت و قســمت مــورد اســتفاده 
ــت  ــوه درخ ــره می ــواد مؤث ــت. م ــوه آن اس ــی آن می ــی و غذای درمان
عنــاب عبــارت اســت از ســاپونین ها، فالونوئیدهــا، قندهــا، موســیالژ، 
ــفر و  ــیم، فس ــد کلس ــی مانن ــالح معدن ــای A.B.C و ام ویتامین ه

آهــن اســت.

موارد مصرف عناب
میــوه عنــاب را می تــوان بــه صــورت تــازه یــا خشــک و همچنیــن 
بــه حالــت جوشــانده )3۰گــرم میــوه عنــاب+ 75۰گــرم آب را 
ــید  ــرم رس ــه 5۰۰گ ــول ب ــم محل ــه حج ــی ک ــانیم و موقع می جوش
صــاف می کنیــم.( مقــدار خــوراک آن یــک فنجــان چایخــوری روزی 

ــا ۱۰ عــدد اســت. ــاب 3 ت ــوه عن ــار و مقــدار خــوراک می ســه ب

ــداهلل  ــر عب ــیر، دکت ــاز و س ــا پی ــا ب ــان بیماری ه ــگیری و درم ــع: پیش منب

پورعبــداهلل، صفحــات 123 و 124

درمان با گیاهان
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کالم رحماین            
بانوی بهشیت زراره گویــد: از امــام باقــر علیه الســالم دربــاره قضــای نمــاز و روزة حائــض پرســیدم. 

فرمــود: بــر او واجــب نیســت کــه نمــاز را قضــا کنــد، ولــی روزة مــاه رمضــان را بایــد 
قضــا نمایــد. ســپس رو بــه مــن کــرد، و فرمــود: رســول خــدا صلّی اهللّ علیه وآلــه فاطمــه 
)بنــت ابــی جحــش( را بــه ایــن حکــم دســتور فرمــود، و او نیــز بــه زنــان مؤمنــه چنین 

ــرد. ــر می ک ام
منبع: الکافي، ج3، ص217

امام خمینی ــان در نهضت  15خرداد؛ آغاز حضور فعال زن قیام 
دوره قاجاریــه را بایــد شــروع وجــود و حضــور زنــان در 
ــا  ــا ب ــه آنه ــرا ک ــت. چ ــی دانس ــی و سیاس ــاي اجتماع جنبش ه
ــه  ــروطه و... ب ــون رژی، مش ــی همچ ــی در جنبش های نقش آفرین
خوبــی در عرصــه جامعــه ظاهــر شــده و بــه وظیفــه ملــی و دینــی 
خــود در برابــر اســتعمار و اســتبداد عمــل کردنــد. هرچنــد ایــن 
ــور و شایســته  اســت  ــه در خ ــان ک ــان آنچن ــش تاریخــی زن نق

ــت.  ــرار نگرف ــت ق ــورد حمای م
دوره پهلــوي کــه جامعــه ایــران شــاهد نوســازي بــود رضــا شــاه 
ــن قشــر را  ــا کشــف حجــاب در نظــر خــودش ای می خواســت ب
ــه صحنــه اجتمــاع بیــاورد. سیاســت رســمی  اجتماعــی کــرده ب
ایــن بــود کــه زنــان ایــران بایــد خــود را بــا انتظــارات نظــم جدیــد 
پهلــوي تطبیــق دهنــد و آمــاده ســازند. آن هــا بایــد در تعلیــم و 
ــران  ــی خواه ــای اجتماع ــیدن و فعالیت ه ــاس پوش ــت، لب تربی
غربــی خــود پیــروي کننــد کــه ایــن سیاســت ها در مــواردي بــا 

مخالفــت زنــان بــه شکســت انجامیــد. 
اوج حضــور زنــان را بایــد در نهضــت امــام خمینــی و در 
ــام، آغــاز حضــور فعــال  ــن قی ــع ای ــد. درواق ۱5خــرداد ۱342 دی
زنــان در نهضــت امــام خمینــی بــه شــمار مــی رود. ایــن قشــر بــه 
شــدت تحــت تأثیــر ســخنان امــام خمینــی قــرار گرفتــه بودند که 
دائــم در ســخنانش بــه عفــت و پاکدامنــی زن ایرانــی اشــاره کــرده 
و بــا تأکیــد بــر رعایــت حجــاب اســالمی از حقــوق شــرعی آنــان 
دفــاع می کــرد. بی جهــت نبــود فریــاد »خمینــی خمینــی« آن هــا 
در ایــن روز هیئــت حاکمــه کــه خــود را حامــی زنــان می دانســت، 
شــگفت زده نمــود. میــزان مشــارکت بانــوان در قیــام بســتگی بــه 
میــزان شــدت و ضعــف واکنش هــاي شــهرها بــه بازداشــت امــام 
داشــت. از ایــن رو تهــران، قــم و شــیراز نســبت بــه دیگــر نقــاط 

ــود. ــر ب ــان پررنگ ت نقــش زن

ــز  ــرداد نی ــام ۱5خ ــد از قی ــه بع ــت ک ــر دور داش ــد از نظ نبای
مبــارزات زنــان همچنــان ادامــه داشــت. هــر چنــد بیشــتر جنبــه 
تبلیغاتــی بــه خــود گرفــت. آنــان بــا حضــور در مســاجد و برپایــی 
ــای  ــه و برنامه ه ــی را آموخت ــیوه های مبارزات ــه ش ــس زنان مجال
و  تظاهرات هــا  در  و  می کردنــد  نفــی  را  رژیــم  ضدمذهبــی 
راهپیمایی هــا نیــز حضــور داشــتند. تــا آنجــا کــه مرحــوم آیــت اهلل 
طالقانــی در تظاهــرات بعــد از ۱5 خــرداد زنــان را بــه فرشــتگانی 
ــه  ــرده و علی ــره ک ــود را گ ــت های خ ــه مش ــد ک ــبیه می کن تش

ــد. ــعار می دادن ــوی ش ــت پهل حکوم
                     منبــع: مقالــه »زنــان و قیــام ۱5 خــرداد ۱342«، 
فاطمــه حســین پور
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کالم موال
ایــن دل هــا هماننــد تن هــا خســته می شــوند، بــرای نشــاط 

آن بــه ســخنان تــازه حکیمانــه روی بیاوریــد.
حکمت 197

بریگ از 
یک  نوشته

10

قـــــیم قرآن

از منصــور بــن حــازم نقــل اســت کــه بــه امــام صــادق علیه الســام عــرض کــردم: خــدای متعــال، بزرگ تــر و باکرامت تر 
از آن اســت کــه بــه واســطه خلقــش شــناخته شــود، بلکــه این خلق اســت کــه به واســطه او شــناخته می شــوند.

امام علیه السام فرمود: سخنت درست است.
عــرض کــردم: کســی کــه می دانــد او را خدایــی اســت، ســزاوار اســت کــه ایــن را نیــز بدانــد کــه 
ــناخته  ــول ش ــا رس ــی و ی ــطه وح ــه واس ــز ب ــخطش ج ــا و س ــت و رض ــخطی اس ــا و س ــدا را، رض ــان خ هم
ــون او  ــد و چ ــر باش ــت وجوی پیامب ــه جس ــتی ب ــت، بایس ــول نیس ــر و رس ــود، پیامب ــه خ ــس آنک ــود؛ پ نش
ــن از  ــت. م ــرض اس ــب و ف ــان واج ــد و طاعت ش ــت خداین ــران، حج ــه پیامب ــت ک ــد یاف ــد، درخواه را جوی
ــود؟ ــش ب ــر خلق ــد ب ــت خداون ــه، حج ــدا صلی اهلل علیه وآل ــول خ ــه رس ــد ک ــا نمی دانی ــیدم آی ــردم پرس  م

مردم گفتند: آری!
گفتم: حال که ایشان رحلت فرموده، حجت کیست؟

گفتند: قرآن حجت است!
مــن نیــز به قــرآن رجوع کــردم ولــی دریافتم کــه مرجئیــان و قدریان و حتــی زندیقی کــه ایمانــی نــدارد، در )معانی( 
آن اختــاف نظــر دارنــد و هرکــدام برای تفــوق و پیــروزی بر دیگــری از آن بهــره می جویند! پــس دریافتم کــه قرآن جز 
 بــه قیمــی که هــر چــه او دربــاره قــرآن بگوید حق اســت، حجــت نخواهــد بــود. از آنــان پرســیدم: قیم قرآن کیســت؟

پاسخ دادند: ابن مسعود! او قرآن را خوب می داند و همچنین عمر و حذیفه!
گفتم: آیا تمامش را می دانند؟ 

پاسخ دادند: خیر! 
پــس کســی جــز علــی علیه الســام نیافتــم کــه بگوینــد او تمــام قــرآن را می دانــد. چــون مســئله ای پیــش آیــد، 

ــم. ــد می دان ــه می فرمای ــت ک ــی اس ــی آن عل ــم! ول ــم! نمی دان ــد نمی دان ــه گوین هم
ــول  ــد از رس ــت او بع ــب اس ــت از او واج ــوده، اطاع ــرآن ب ــم ق ــام قی ــی علیه الس ــه عل ــم ک ــی می ده ــس گواه پ

ــت. ــق اس ــد، ح ــرآن گوی ــاره ق ــه او درب ــردم و آنچ ــر م ــت ب ــت خداس ــه حج صلی اهلل علیه وآل
پس امام فرمود: خدایت رحمت کند...!

منبع: فضایل و سیره چهارده معصوم در آثار عامه حسن زاده آملی



ختم کالم
نویسنده : ل. ز )اوج(

11

            

جماعتــی از اهــل مدینــه کــه از اوالد ابیطالب بودنــد و عقیده 
ــالم  ــکری علیه الس ــن عس ــام حس ــرای ام ــتند )ب ــق داش ح
پســری قائــل بودنــد کــه امــام دوازدهــم اســت(. حقــوق آن هــا 
ــام حســن  ــه ایشــان مي رســید، چــون ام ــی ب ــت معین در وق
عســکری علیه الســالم درگذشــت، دســته ای از ایشــان از عقیده 
فرزندداشــتن امــام برگشــتند، ســپس حقــوق کســانی کــه بــر 
عقیــده بــه فرزندداشــتن امــام ثابــت بودنــد، رســید و از دیگران 
بریــده شــد و نام شــان از میــان برفــت. »َو اَلَْحْمــُد هلِلِّ  َربِّ  

اَلْعالَِمینَ «.
منبع: الکافي، ج۱، ص5۱۸

در انتظار
           آفتاب

حال خوشی داشت
همه وجودش »بال« شده بود

بندبنِد جسم زمینی اش در طیران بود
چه خوش طیرانی...

قلبش صفا یافته بود و
دل و جانش جال

باران بهاری چشمانش شسته بود همه تیرگی های نشسته بر جانش را
در شبی که میان او و محبوب هیچ حائل نبود

در شِب سجاده و مهر و تسبیح و مفاتیح
در شِب احسان و انعام

او آمده بود خودش را بسپرد به آغوش بازِ خدا
آخر، مشفق تر از او نیافته بود

با خودش اشک آورده بود و استغاثه و تمنا
در کوله اش عرض نیاز بود و خواهش و تقاضا

و هر آنچه بود تمنا بود و تمنا بود و تمنا...
مهدی جان!

دیگر الغوث الغوث خلّصنا من النار یا رب هایش لقلقه زبان نبود
یا غیاث المستغیثین هایش هم

آخر، مجیب الدعوات خودش فراخوانده بودش
و او تا سپیده صبح 

در همه اللهم انی اسئلک باسمک هایش
در همه نام های مبارک حبیبش، تو را به عشق از خدا خواسته بود

تو را و ظهور تو را برای آشفته حال سرزمینش

در قیامت مردم را به امام شان صدا می زنند
محبــت معــرف انســان اســت؛ شناســنامه انســان اســت. در قــرآن )ســوره 

ــْم.«  ــاٍس بِإِماِمِه ــوا ُکلَّ أُن ــْوَم نَْدُع ــم: »یَ ــه7۱( می خوانی اســراء، آی
ــان و  ــدر و مادرش ــام پ ــه ن ــه ب ــد، ن ــدا می کنن ــردم را ص ــت م در قیام
ــت  ــه و پس ــدرک و درج ــم و م ــه و عل ــام مرتب ــه ن ــه ب ــان و ن ــه محل ش ن
ــته؟  ــت می داش ــی را دوس ــه کس ــان. چ ــه امام ش ــه ب ــان، بلک و موقعیت ش
پیشــوایش کــه بــوده؟ در زندگــی بــه چــه کســی دل بســته بــوده؟ امام شــان 
را صــدا می کننــد و می گوینــد: »اینــان بیاینــد.«؛ مثــاًل صــدا می زننــد کــه 

ــد. ــا بیاین جعفری ه
محبــت ریشــه و هویــت انســان اســت. کســی از معصــوم ســؤال کــرد: »آیــا 
می توانــم بگویــم کســی کــه واقعــاً عاشــق شماســت، امــا عمــل خــالف شــرع 
ــد: »فاســق و  ــا فاســق و فاجــر اســت؟!« حضــرت فرمودن ــن آق هــم دارد، ای
فاجــر عاشــق مــا نمی شــود و بــا مــا ســنخیت نــدارد و متحــد نمی شــود. بگــو 
فاســدالعمل و ســیئه الفعــل اســت! بــه خــودش کاری نداشــته بــاش؛ عملــش 

را محکــوم کــن.«
روحــش پــاک اســت؛ چون عاشــق ماســت. انســان بــا روحش عاشــق می شــود 

و بــه کســی دل می بنــدد. در واقــع هویــت انســان به روح انســان اســت.
آیت اهلل حائری شیرازی، حکومت جهانی خدا، ص۱۰77
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راه های ارتباطی با مؤسسه فرهنیگ، قرآن و عترت اسوه تهران

www.osveh.org :پایگاه اینترنیت
 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 6
شماره تماس: 021-55482025

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(

خبــر خوش و مهم
بــه زودی برگ زّریین دیگر از 

خدمــات فرهنــیگ، رفاهی وخدمایت 
ــران ســایت »اســوه« ورق  ــرای اســتفاده کارب ب
خواهــد خــورد؛ ارائــه کلیــه فایل هــای تبلیغــایت، 

صــویت، طراحــی و...
و  تغذیــه  کارشناســان  مشــاوره  خدمــات  و 
طــب اســالیم، ایــراین، زنــان و... بــه صــورت آنالین 

ــوه«. ــایت »اس در س

http://www.osveh.org


