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                                                 ماهنامه فرهنیگ، اجتماعی  اسوه
     مؤسسه فرهنیگ قرآن و عترت اسوه تهران/شماره 91/ ماه ذی القعده12/1441 صفحه

حضــرت رضــا)ع( در آن ابتالئاتــی 
کــه داشــت و در آن  مصیبت هــای  
ــد،  ــش  وارد می  ش ــه  برای ــوی  ک معن
بــدون اینکــه یــک اختالفــی ایجــاد 
ــودش را  ــش، راه خ ــا آرام ــد، ب کن
ــه  ــود ب ــد ب ــرد. مقی ــی  ب ــش م پی
اینکــه آرامــش ملــت را حفــظ کنــد. 
ــرت  ــه حض ــد ک ــی  دانی ــما م و ش
شــخص  اول  ابواالئمــه،  امیــر)ع( 
اســالم بعــد از رســول اهلل)ص( در 
طــول مــدت عمرشــان در جهــاد بودنــد. و در آن مدتــی کــه اختالفــات بیــن 
دســتجات بــود ایشــان آرامــش را حفــظ کردنــد. بــرای اینکــه اســالم محتاج 
بــه آرامــش اســت. مأمــون حضــرت رضــا)ع( را بــا آن همــه تزویــر و ســالوس 
و گفتــن »یــا ابــن عــم« و »یــا ابــن رســول اهلل« تحــت نظــر نگــه مــی  دارد! 
کــه مبــادا روزی قیــام کنــد و اســاس ســلطنت را درهــم بریــزد. چــون پســر 
پیغمبــر)ص( اســت و در حــق او وصیــت شــده و نمــی  شــود او را در مدینــه 
ــر، ســلطنت می  خواســتند و همــه چیــز را فــدای  آزاد گذاشــت. حــکام جائ
ایــن ســلطنت و امــارت می  کردنــد؛ نــه اینکــه دشــمنی خصوصــی بــا کســی 
، دربــاری می شــد، کمــال  داشــته باشــند. چنانکــه اگــر امــام)ع(، نعــوذ بــاهلَلّ
ــیدند. ــم می بوس ــتش را ه ــتند، و دس ــه او می گذاش ــرام را ب ــزت و احت ع
)امام خمینی، والیت فقیه، ص 152(

۷ تیر انفجار دفتر 
حزب جمهوری 
اسالیم و شهادت 
دکتر بهشیت و ۷2 
نفر از اعضای حزب

گرامی باد
ــت  ــالم روای ــه الّس ــا علی ــرت رض از حض

ــت  ــا والی ــن ب ــال دی ــود: کم ــه فرم ــده ک ش

ــپس  ــت. س ــا اس ــمنان م ــزاری از دش ــا و بی م

صفوانــی مي نویســد بایــد توجــه داشــت کــه 

والیــت تکمیــل نمي شــود و همچنیــن محبــت 

و مــودت خانــدان نبــّوت خالــص نیســت؛ مگر 

بــا بیــزاری از دشمنان شــان چــه خویشــاوند او 

باشــد یا غیــر خویشــاوند. مبــادا دلســوزی در 

ــزاری  ــت و بی ــف برائ ــب ضع ــورد موج ــن م ای

شــود،زیرا خداونــد در آیــه ۲۲ ســوره مجادلــه 

ــاهلّل  َو  ــونَ  بِ ــاً یُْؤِمُن ــُد َقْوم ــد:»ال تَِج می فرمای

ــوادُّونَ  َمــنْ  َحــاّد اهلَّل  َو َرُســولَهُ   اَلَْیــْومِ  اَْلِخــِر یُ

ــمْ  أَْو  ــمْ  أَْو إِْخوانَُه ــمْ  أَْو أَبْناَءُه ــوا آباَءُه ــْو کانُ َ َو ل

َعِشــیَرتَُهمْ .«

)بحار األنوار، ج2۷، ص5۸(
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ــن  ــد؛ ای ــوند، می لغزن ــد، مجــذوب می ش ــت نمی آورن ــم طاق ــه ه هم
یکــی از بزرگ تریــن خطــرات مفاســد اقتصــادی اســت... بدانیــد ســهم 
قــوه قضائیــه در مقابلــه بــا مفاســد اقتصــادی ســهم بســیار ســنگین و 

ــی اســت.) 13۸۷/۰۴/۰5( مهم
 حاکمیت معیارهای اسالمی در قضاوت

یــک بُعــد دســتگاه قضایــی، حاکمیــت احــکام و ارزش هــا و مالک ها 
و  متقن تریــن  و  قوی تریــن  کــه  اســت،  اســالمی  معیارهــای  و 
محکم تریــن مــالک و معیــار بــرای اداره  یــک مجموعــه قضایــی اســت. 
نبایــد در مقابــل جنجــال مخالفــان و دشــمنان و کســانی کــه هر نقطه  
مثبتــی هــم در جامعــه  اســالمی باشــد، مــورد انتقــاد قــرار می دهنــد، 
ــالمی را  ــی اس ــیوه  قضای ــی، ش ــگ غرب ــویم. فرهن ــال بش ــار انفع دچ
قبــول نــدارد؛ مــا هــم شــیوه  قضایــی آن هــا را قبــول نداریــم؛ »وال انتم 
عابــدون مــا اعبــد وال انــا عابد ماعبدتم«)ســوره کافــرون، آیــات 3 و ۴(. 
آن هــا حاضــر نیســتند موازیــن قضایــی مبتنی بــر ارزش های اســالمی 
را درک کننــد و بفهمنــد. اصــالً فرهنــگ غربــی اجــازه نمی دهــد کــه 
کســی ارزش بینــه و قســم و حــد و تعزیــر و دیگــر معیارهــای قضایــی 

اســالم را درک کنــد و بفهمــد. )136۸/۰۴/۰۷(
 انقالبی ماندن و انقالبی عمل کردن

قــوه قضائیــه بایــد صددرصــد انقالبــی باشــد و انقالبــی عمــل کنــد. 
البتــه انقالبی گــری برخــالف نظــر و تبلیــغ برخی هــا، تنــدروی 
ــق،  ــه، دقی ــه، خردمندان ــی »عادالن ــری یعن ــه انقالبی گ ــت بلک نیس
ــدون رودربایســتی عمــل کــردن.)  ــه و ب ــه، قاطعان دلســوزانه، منصفان
1395/۰۴/۰5( در همــه  فصــول تحــول، مردمی بــودن و انقالبی بــودن 

ــد.) 139۷/12/16( ــت کنی ــادبودن را رعای و ضدفس
  تبعیض قائل نشدن بین قوانین قضائی

ــوان  ــه هرچــه در وســع و ت ــد ک ــد کوشــش کن دســتگاه قضــا بای
ــره در کار  ــه باالخ ــی ک ــری ها و کمبودهای ــا کس ــت، ب ــی آدم اس بن
ــا و  ــتم قض ــتگاه و سیس ــال دس ــمت کم ــه س ــت، ب ــان ها هس انس
ــا رعایــت  ــرود؛ و ایــن نمی شــود، مگــر ب تشــکیالت قضایــی پیــش ب
کامــل ضوابــط و موازیــن اســالمی در امــر تأمیــن عدالــت، کــه یکــی 
از عمده ترینــش عبــارت از عــدم تبعیــض در شــمول قانــون کشــور و 
قوانیــن قضایــی اســت. ایــن، شــاید یکــی از آن اساســی ترین کارهــا در 

ــت. )13۷۰/۰۴/۰5( ــتگاه قضاس دس

کالم نـــور

 قوه قضائیه؛ عیار سالمت جامعه
قضــا در یــک کشــور، معیار ســالمت آن کشــور اســت. اگــر دســتگاه قضایی 
ســالم بــود، می تــوان نتیجــه گرفــت کــه وضــع عمومــی جامعــه و کشــور از 
جهــت برخــورداری از عدالــت و دوری از تبعیــض و ســتم و اجحــاف و تجــاوز 

وایــن غصه هــای بــزرگ بشــری، ســالم اســت.)13۷۰/۰۴/۰5(
 سالمت و کارآمدی توأمان قوه قضائیه

در قــوه  قضائیــه دو هــدف اعلــی  را بایــد همیشــه در نظــر داشــت؛ همــه  
کارهــا بایــد در جهــت ایــن دو هــدف اعلــی  انجــام بگیــرد کــه اگــر ایــن دو 
هــدف تحقــق پیــدا کــرد، آن وقــت محصــول آن را جامعــه  اســالمی خواهــد 
چشــید. آن دو هــدف، یکــی عبــارت اســت از ســالمت قــوه، دوم کارآمــدی 
قــوه. همــه  تالش هــا بایــد ایــن باشــد کــه ایــن قــوه تبدیــل شــود بــه یــک 
مجموعــه  کامــاًل کارآمــد و کامــاًل ســالم. اگــر ایــن شــد، آن وقــت مــردم میوه 
را خواهنــد چشــید. آن میــوه چیســت؟ احســاس رضایــت و احســاس امنیــت، 
بــه برکــت حضــور قــوه  قضائیــه. ایــن بــرای یــک کشــور، بــرای یــک جامعــه 

ــت.) 1392/۰۴/۰5( الزم اس
  ریشه کنی مفاسد اقتصادی

ــی آورد، مفاســد  ــا خــود م ــم ب مفاســد اقتصــادی، مفاســد فرهنگــی را ه
اخالقــی را هــم مــی آورد. وجــود و رواج مفاســد اقتصــادی یکــی از بزرگ تریــن 
خطرهایــش ایــن اســت کــه عناصــر خــوب دســتگاه ها را متزلــزل می کنــد، 
ــای  ــوارد و قضای ــن م ــیاری از ای ــد. بس ــت می کن ــا را سس ــای آن ه ــر پ زی
مفاســد اقتصــادی کــه بــه طــور مشــخص گــزارش شــده و بــرای مــا گفتــه 
شــده اســت، بــه ایــن ترتیــب بــوده اســت کــه آن مفســد اقتصــادی بــرای 
ــد و  ــوذ کن ــتگاه نف ــالن دس ــل ف ــته در داخ ــود الزم دانس ــبرد کار خ پیش
تعــدادی از عناصــری را کــه در آنجــا کار می کننــد، بــا خــودش همــراه کنــد. 
ــتند؛  ــی هس ــان مؤمن ــد، مردم ــا کار می کنن ــه آنج ــری ک ــوب، آن عناص خ
ــدازد،  ــا می ان ــان این ه ــه ج ــول را ب ــی و پ ــوس، زیاده طلب ــیطاِن ه ــا ش ام

بازخوانی بخشی بیانات 
رهبر  معظم انقالب از قوه قضائیه 
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قضا در یک کشور                     
  معیار سالمت آن کشور

ــوه  ــه ق ــتی و هفت ــهید بهش ــهادت ش ــال روز ش ــبت س ــه مناس ب
قضائیــه، پایــگاه اطالع رســانی KHAMENEI.IR گزیــده ای از مطالبــات 
رهبــر انقالب از قــوه قضائیه کــه در دیدارهــای ســالیانه)۱۳۹۸-۱۳۶۸( 
قــوه قضائیــه مطــرح شــده اســت را مــرور کــرده اســت کــه برخــی از 

ــم. ــم می خوانی ــا ه آن را ب
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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؟

پرسش های قرآنی
  پاسخ های شهید مرتضی مطهری

1 ذی القعــده: والدت حضــرت معصومــه)س( )ســال 1۷3 

هجــری قمــری( و روز دختــران

ــال 1۴19  ــدر ) س ــد ص ــید محم ــهادت س ــده: ش 3 ذی القع

ــری( هجــری قم

5 ذی القعده)7تیــر(: انفجــار دفتــر حــزب جمهوری اســالمی و 

شــهادت دکتــر بهشــتی و ۷2 نفــر از اعضای حــزب؛ روز قــوه قضائیه

ــام حســین)ع(  ــه ام ــل ب ــن عقی ــه مســلم ب ــده: نام 9ذی القع

ــری( ــری قم ــال 6۰ هج )س

ــال  ــی )س ــی خمین ــید مصطف ــت س ــده: درگذش 10 ذی القع

ــری( ــری قم 139۷ هج

11 ذی القعــده: والدت امــام رضــا)ع( )ســال 1۴۸ هجــری 

ــری( قم

25 ذی القعده: روز دحو االرض

ــده: شــهادت امــام جــواد)ع( )ســال 22۰ هجــری  29 ذی القع

قمــری(

پرسش: نظر قرآن درباره طی درجات معنوی توسط زنان چیست؟

یکــی دیگــر از نظریــات تحقیرآمیــزی کــه نســبت بــه زن وجــود داشــته اســت، در ناحیــه 
اســتعدادهای روحانــی و معنــوی زن اســت. می گفتنــد زن بــه بهشــت نمــی رود، زن مقامــات 
معنــوی و الهــی را نمی توانــد طــی کنــد، زن نمی توانــد بــه مقــام قــرب الهــی، آن طــور کــه 

مــردان می رســند، برســند.
ــه  ــی ب ــرب اله ــروی و ق ــاداش اخ ــه پ ــت ک ــرده اس ــح ک ــی تصری ــات فراوان ــرآن در آی ق
جنســیت مربــوط نیســت، بــه ایمــان و عمــل مربــوط اســت؛ خــواه از طــرف زن باشــد یــا 
از طــرف مــرد. قــرآن در کنــار هــر مــرد بــزرگ و قدیســی از یــک زن بــزرگ و قدیســه یــاد 
می کنــد. از همســران آدم و ابراهیــم و از مــادران موســی و عیســی در نهایــت تجلیل یــاد کرده 
اســت. اگــر همســران نــوح و لــوط را بــه عنــوان زنانــی ناشایســته بــرای شوهران شــان ذکــر 
می کنــد، از زن فرعــون نیــز بــه عنــوان زن بزرگــی کــه گرفتــار مــرد پلیــدی بــوده، غفلــت 
ــوازن را حفــظ کنــد و  نکــرده اســت. گویــی قــرآن خواســته اســت در داســتان های خــود ت

ــه مــردان ننمایــد. ــان داســتان ها را منحصــر ب قهرمان
قــرآن دربــاره موســی می گویــد: مــا بــه مــادر موســی وحــی فرســتادیم کــه کــودک را شــیر بــده و هنگامــی کــه بــر جــان او 

بیمنــاک شــدی، او را بــه دریــا بیفکــن و نگــران نبــاش کــه مــا او را بــه ســوی تــو بــاز پــس خواهیــم گردانیــد.
قــرآن دربــاره مریــم مــادر عیســی می گویــد: کار او بــه آنجــا کشــیده شــده بــود کــه در محــراب عبــادت همــواره مالئکــه بــا او 
ــاال  ــدر ب ــوی آن ق ــات معن ــرای او روزی می رســید. کارش از لحــاظ مقام ــب ب ــد، از غی ــد و گفت وشــنود می کردن ســخن می گفتن
گرفتــه بــود کــه پیغمبــر زمانــش را در حیــرت فــرو بــرده، او را پشــت ســر گذاشــته بــود؛ ذکریــا در مقابــل مریــم مــات و مبهــوت 

مانــده بــود.
در تاریــخ خــود اســالم، زنــان قدیســه و عالیقــدر فراوان انــد. کمتــر مــردی اســت بــه پایــه خدیجــه برســد و هیــچ مــردی جــز 
پیغمبــر)ص( و علــی)ع( بــه پایــه حضــرت زهــرا)س( نمی رســد. حضــرت زهــرا)س( بــر فرزنــدان خــود کــه امام انــد و بــر پیغمبــران 

غیــر از خاتــم االنبیــا)ص( برتــری دارد.
اســالم در ســیر »مــن الخلــق الــی الحــق« یعنــی در حرکــت و مســافرت بــه ســوی خــدا، هیــچ تفاوتــی میــان زن و مــرد قائــل 
نیســت. تفاوتــی کــه اســالم قائــل اســت، در ســیر »مــن الحــق الــی الخلــق« اســت، در بازگشــت از حــق بــه ســوی مــردم و تحمــل 

مســئولیت پیغامبــری اســت کــه مــرد را بــرای ایــن کار مناســب تر دانســته اســت.
منبع: کتاب »پرسش های قرآنی، پاسخ های مطهری«، حمید کمالی، ص ۱4۲ 
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نقـش »حیاء« در تربیــت

آیت اهلل مجتبی تهرانی

  حیاء و شرم چیست؟ 
چــون اینجــا بحثــم بــه روش مســائل اخالقــی اســت، اّول 
ــف علمــای اخــالق. آن هــا در مباحــث  مــی روم ســراغ تعری
ــوان »َوقاحــت«  ــه عن ــی را ب ــل اخالق ــی یکــی از رذائ اخالق
ــرمی؛ و  ــم بی ش ــه آن می گویی ــا ب ــه م ــد ک ــرح می کنن مط

ــد. ــاف« می گوین ــّد آن را »َعف ض
وقاحــت از رذائــل نفســانّیه اســت و عبــارت اســت از عــدم 
ــه و  ــرعّیه و عقلّی ــات ش ــکاب محّرم ــس از ارت ــاالت نف مب
عرفّیــه. در مقابــل آن، مــا می گوییــم ضــد او حیــاء اســت.( 
البّتــه شــاید در جلســۀ آینــده ایــن را بگویــم کــه عفــاف ضّد 
خــاص اســت، امــا مــن فعــاًل ضــّد عــام آن را می گویــم. فعــاًل 

ــده وارد بشــوم.( نمی خواهــم در اصطالحــات پیچی

  تعریف حیاء
ــس  ــال نف ــردن و انفع ــت از محصورک ــارت اس ــاء عب حی
ــه  ــه، ب ــه وعرفّی ــح عقلّی ــکاب محّرمــات شــرعّیه و قبائ از ارت

ــش نشــود. ــه نکوه ــت اینک جه
مرحــوم مجلســی(رضوان اهلل تعالــی علیــه )هــم تعریفــی 
راجــع بــه حیــاء دارد کــه می فرمایــد: »اَلَحیــاُء َملََکــٌۀ لِلنَّفِس 
تُوِجــُب إِنِقباُضهــا َعــِن الَقبیــِح َو إِنِزجاُرهــا َعن ِخــالِف اآلداِب 

َّلـْـوِم«. َخْوفــاً ِمــَن ال
اگــر بخواهــم مطلــب و بحــث را ســاده کنــم؛ حیــاء یــک 
ــرض  ــه ع ــر ک ــن تعبی ــت. ای ــرای روح اس ــش ب ــوع پوش ن
ــات قــرآن وارد شــده اســت هــم  ــاً هــم در آی کــردم تقریب

در روایــات .کــه البتــه در روایــات روشــن تر اســت. در بــاب 
ــری  ــک ام ــان ی ــرای انس ــن ب ــه ای ــت ک ــور اس روح این ط
اســت از امــور فطــری، و اکتســابی نیســت. یــک پوششــی 

ــرای روح اســت. ب

ــران و  ــد، دیگ ــا خداون ــاط ب ــاء در ارتب   حی
ــود خ

آن وقــت ایــن پوشــش، در روابــط گوناگــون قــرار می گیرد. 
یــک وقــت در ارتبــاط بــا خــدا قــرار می گیــرد، یــک وقــت در 
ارتبــاط بــا مخلــوق و حتــی یــک وقــت در ارتبــاط بــا خــود 

ــرار می گیــرد. انســان ق
مــن نمیخواهــم االن وارد بحــث حیاء بشــوم چــون چندین 
ســال پیــش ایــن را بحــث کــرده ام؛ لــذا تقســیم بندی 
ــی  ــی«؛ یعن ــَن اهللِ تعال ــاُء ِم ــد »أَلَحی ــد و می گوین می کنن
ــی از  ــق«؛ یعن ــَن الَخل ــاُء ِم ــش. »أَلَحی ــت بک ــدا خجال از خ
مــردم خجالــت بکش.»أَلَحیــاُء ِمــَن النَّفــس«؛ یعنــی الاقــل 

ــت بکــش. از خــودت خجال

  »الحیاء من اهلل« عبارت از تقوا است
در بــاِب آنجایــی کــه »حیــاء ِمــن اهلل« و خجالت کشــیدن 
ــرآن  ــما در ق ــوا. ش ــه تق ــد ب ــر می کنن ــت، تعبی ــدا اس از خ
ایــن تعبیــر را ببینیــد: »یَابَنــِی َءاَدَم َقــْد أَنَزلَْنــا َعلَْیکــُم لَِباًســا 
یـُـَوارِی َســْوَءاتُِکْم َو رِیًشــا َو لَِبــاُس التَّْقــَو ی َذلـِـَک َخیــٌر َذلَِک 
ِمــْن َءایـَـاِت اهلل« ای فرزنــدان آدم !لباســی بــرای شــما خلــق 
کردیــم کــه شــما را می پوشــاند و مایــه زینــت شماســت، امــا 

لبــاس پرهیــزکاری بهتــر اســت.
ــا متذّکــر نعمت هــای  این هــا )همــه( از آیــات خداســت ت

او شــوند.
تقــوا یــک چیــز درونــی و مربــوط بــه روح اســت. پوششــی 
بــرای روح اســت. در ایــن آیــه از آن تعبیــر بــه لبــاس 

ــت. ــش اس ــد. پوش می کن
مــن نمی خواهــم وارد تفســیر ایــن آیــه بشــوم؛ کــه بلــه! 
برخــی مفســرین در ایــن آیــه »یَابَنــِی َءاَدَم َقــْد أَنَزلَْنــا َعلَْیکم 
ــن  ــراغ همی ــد س ــا« رفته ان ــْوَءاتُِکْم َو رِیًش ــَوارِی َس ــا یُ لَِباًس
پیراهــن و لبــاس ظاهــری و...، ولــی یــک احتمــال این اســت 
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روش به کارگیری نفس در خوبی ها

نفــس خــود را در واداشــتن بــه عبــادت فریــب بــده و بــا آن مــدارا کــن و بــه زور و اکراه بــر چیزی 
مجبــورش نســاز و در وقــت فراغــت و نشــاط بــه کارش گیــر، جــز در آنچــه بــر تــو واجــب اســت و 

بایــد آن را در وقــت خــاّص خــودش بــه جــا آوری.
بپرهیــز از آنکــه مــرگ تــو فــرا رســد؛ درحالی کــه از پــروردگارت گریــزان و در دنیاپرســتی غــرق 
ــی دار، و  ــدا را گرام ــدد. خ ــر می پیون ــه ش ــر ب ــه ش ــز ک ــقان بپرهی ــا فاس ــینی ب ــی. از همنش باش

دوســتان خــدا را دوســت شــمار و از خشــم بپرهیــز کــه لشــکر بــزرگ شــیطان اســت.

نامه                 69

زندگی به سبک موال

کــه نــه! مقصــود حیــاء اســت. و در »أَنَزلنــا« معنــای نــزول، 
خلقــت اســت. 

عمــدۀ بحثــم ایــن بــود کــه تقــوا »الحیــاُء ِمــن اهلل« اســت 
و حیــاء یــک پوشــش اســت؛ لــذا علــی علیه الســالم در 
نیــا أَلَحیــاء« بهتریــن  روایتــی می فرمایــد: »أَحَســُن َمالبـِـِس الدُّ
ــن روایــت خیلــی دیگــر  ــاء اســت. در ای ــا، حی لباس هــای دنی
روشــن و شــفاف اســت. حیــاء یک پــرده ای اســت بــر روی روح.

  حیــاء امــری فطــری و آمیختــه بــا خلقــت 
ــانها است انس

دیگــر اینکــه ایــن یــک امری اســت فطــری و آمیخته شــده 
ــم  ــر انســانی اســت و از مختصــات انســان ه ــت ه ــا خلق ب

هســت.
ــه آن  ــی کــه اهلــش هســتند را ارجــاع می دهــم ب آن های
حدیثــی کــه جنــود عقــل و جهــل را دارد. در اصــول کافــی 
اســت و مرحــوم صدرالمتألهیــن رضوان اهلل تعالی علیــه آن 
ــاُء  ــد: »َو الَحی ــت می فرمای را شــرح کــرده اســت. در آن روای
ــْع  ــرده دری. ُخل ــد پ ــاء را می گوی ــّد حی ــْع« ض ُه الُخل ــدُّ َو ِض

یعنــی پــرده دری.
پــس معلــوم می شــود حیاء پــرده اســت. بعد مرحــوم صدر 
المتألهیــن کــه می خواهــد حیــاء را معنــا کنــد، می فرمایــد: 
ــزه ای انســانی اســت؛  ــاء غری ــَزٌۀ إِنســانیَّۀ« حی ــاُء َغری »أَلَحی
ــری اســت  ــاء از مختصــات انســان اســت و ام ــن حی بنابرای
آمیختــه بــه وجــود و خلقــت انســان. مابه االمتیــاز انســان از 
ســایر حیوانــات در همیــن اســت. یکــی از فرق هــای انســان 
ــا  ــتراکات ب ــک مابه االش ــا ی ــت. م ــا اس ــوان همین ج ــا حی ب
ــم  ــا ه ــد، م ــا می خورن ــه آن ه ــد اینک ــم مانن ــات داری حیوان
مــا هــم می آشــامیم.  آن هــا می آشــامند،  می خوریــم، 
ــا انســان یــک  ــد، ام ــال این هــا را دارن ــزۀ جنســی و امث غری
مابه االمتیــاز دارد. مابه االمتیــاز انســان از حیــوان بــه حیــای 

انســان اســت، بــه همیــن اســت یعنــی همیــن پوشــش کــه 
خداونــد در درون انســان بــه ودیعــه گذاشــته اســت و خــدا 
بــذر حیــاء را در درون هر انســانی پاشــیده اســت، نشــای حیاء 
را کاشــته اســت. امــری اکتســابی نیســت. مثــل بقیــه امــور 
فطریـّـه در انســان اســت کــه بایــد انســان او را شــکوفا کنــد.

ــا عقــل  ــود و ایــن هــم در ارتبــاط ب مــن بحثــم اینجــا ب
ــی  ــذا عل ــح اســت؛ ل ــه ادراک حســن و قب ــی اســت ک عمل
الّنــاِس  »أَعَقــُل  می فرمایــد:  روایتــی  در  علیه الســالم 
أَحیاُهــم« عاقل تریــن مــردم باحیاتریــن و باشــرم ترین مــردم 
اســت؛ یعنــی ایــن غریــزه هرچــه رشــد پیدا کنــد در انســان. 
ایــن در بُعــد انســانی بــود. در بُعــد الهــی آن هــم ایــن اســت، 
چــون مــا هــم بُعــد انســانی داریــم هــم بُعــد الهــی داریــم، 
ــد الهــی  ــه اســت ابعــاد گوناگــون دارد؛ در بُع انســان اینگون
مــا هــم همیــن اســت؛ روایــت از امــام صــادق علیه الســالم 
اســت کــه می فرماینــد: »ال ایمــاَن لَِمــن ال َحیــاَء لـَـُه« کســی 
کــه شــرم نــدارد ایمــان نــدارد. مــن در ابتــدا گفتــم »الحیــاُء 
ِمــَن اهلل تعالــی« همیــن حیــاء اســت کــه انســان را از نظــر 
اعمــال زشــت و قبیــح بــاز مــی دارد و مــا در روایــت از علــی 
ــِح«  ــِل الَقبی ــِن فِع ــدُّ َع ــاُء یَُص ــم: »أَلَحی ــالم داری علیه الس
ــال،  ــی دارد. ح ــح بازم ــل قبی ــام عم ــان را از انج ــاء، انس حی
قبــح، آن قبــح عقلــی باشــد یــا قبــح شــرعی. مــن این هــا را 

ــم. ــت وار می گوی فهرس
یــک پوشــش الهــی اســت. انســان از نظــر ذاتــش پــرده دار 
ــد  ــه در بُع ــت؛ چ ــرده َدر نیس ــت، پ ــی باحیاس ــت یعن اس

ــد الهــی. انســانی، چــه در بُع
ــد این طــور اســت. اصــالً در درون او  انســان در هــر دو بُع

اســت، یــک چیــز تحمیلــی بــرای انســان نیســت.

ادامه دارد... 
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تــا یــاد داشــته ام همیشــه »خانواده هــا«ی خــوب نقــش کلیــدی داشــته اند 
ــل و  ــا اص ــی ب ــوب قرابت ــای خ ــالً آدم ه ــوب. اص ــای خ ــروردن آدم ه در پ
ریشــه های خــوب دارنــد. مگــر نــه آنکــه؛ »هــر آنچــه بــکاری همــان بــدروی« 
پــس نبایــد انتظــار داشــت کــه حاصــل مرغــوب، از زمیــن بایِر ســنگالخی پر 
خــار و خاشــاک روییــده باشــد...و بی شــک محمدرضــا محصــول خانــواده ای 

مدیــر و مدبـّـر در امــر تعلیــم و تربیــت و تهذیــب نفــس بــود.
محمدرضــا! چــه تدبیــری از ایــن باالتــر کــه مــادرت در زمــان بــارداری 
تــو خــود را ملــزم بــه خوانــدن نمــاز اول وقــت و توجــه بیشــتر بــه قــرآن 
کــرده بــود و نپذیرفتــه و نخــورده بــود هــر خوراکــی را از هــر کســی کــه 
نمی دانســت از کجــا و بــه چــه طریقــی تهیــه شــده اســت. محمدرضــا تــو 
شــده بــودی همــه برکــت خانــه بابــا حســن ات و امیــد دل مــادری کــه در 

دامانــش می پــرورد تــو را بــرای ســربازی امــام زمانــش.
ــون  ــیدی چ ــد کش ــان ق ــوی چشمان ش ــدی... جل ــد ش ــو برومن  و ت
ســپیدار و گل تبســم نشــاندی بــر گوشــه دل پرنیانی شــان در عــوض همــه 
ــو یــک  ــد. آخــر ت ــه ثمــر رســاندنت کشــیده بودن ــرای ب ــی کــه ب زحمات
جــوان معمولــی نبــودی. همــه زندگــی ات بــه تأســی از پــدر و مــادر ِاهــل 
دینــت حســاب و کتــاب داشــت و الحــق تــو دســت پرورده خوبــی بــودی. 

نمــاز اول وقتــت، خــدا را حاضــر و ناظــر دیدنــت بــر همــه امــور 
و قــدم از قــدم برنداشــتنت جــز بــرای رضــای خــدا، فعالیت هــای 
انقالبــی ات در اعتــراض بــه ظلــم رژیــم پهلوی و تشــویق دوســتانت 
بــه مشــارکت در تظاهرات هــا، هدایــت دوســتانت در مســیر حــق، 
ادب مثــال زدنــی ات، رفاقت هــای محکــم و پابرجایــت با دوســتانت، 
همــه و همــه نشــان داد تــو دســت پرورده خانــواده ای بــزرگ و اهــل 

کمــال بــودی.
ــفعنا و  ــا و استش ــا توجهن ــم؛ »ان ــدا! نمی دان ــوب خ ــق خ رفی
ــا صــدای  ــی اهلل«هایــت در دعاهــای توســل کــه ب توســلنا بــک ال
زیبایــت دل هــر شــنونده ای را می لرزانــد تــو را بــرای خــدا 
خواســتنی کــرد، یا»الهــی و ربــی مــن لــی غیرک هــای« بــا ســوز 
و گــدازت در دعاهــای کمیلــت. نمی دانــم عشــق صاحب الزمــان تــو 
ــه  ــم فاطم ــی دو عال ــه بی ب ــل هایت ب ــا توس ــرد، ی ــین ک را واالنش
زهــرا)س(. فرمانــده گــردان یــا زهــرا! شــاید ارادت دوست داشــتنی 
تــو بــه بی بــی، دســتانت را در دســتان خــدا گذاشــت. گفتــه بــودی 
پیــش از دفنــت پیشــانی بند »یــا زهــرا« بــه ســرت ببندنــد و روی 
ســنگ مــزارت جــز »یــا زهــرا« نوشــته دیگــری نباشــد. چــه ســّری 

بــود میــان تــو و ایــن همــه ارادت محمدرضــا!
ــه برکــت همــان  ــوا! شــاید هــم عــروج آســمانی ات ب شــاگرِد نان

ــه عشــق. ــتی ب ــن و آن گذاش ــفره ای ــه در س ــود ک ــی ب نان های

رفیق خوب خدا
نویسنده : لیلی زهدی

مــرا بــا دو هم پیمانــم؛ قلــم و کاغــذ عهــدی اســت تــا آخریــن نفــس. قلــم خــوب 
ــم و وجــدی از  ــان شــوری اســت در دل صاحــب قل ــز. بی گم ــذ نی ــد و کاغ می دان
نــوک پــا تــا تــارک احساســش وقتــی قــرار اســت از عزیــزی بنویســد کــه در زاللــی 
طعنــه می زنــد بــه بــاران. بــه قلــم ســپرده ام کــه ننویســد جــز در ره عشــق؛ همــان 

خاطرات سبزراهــی کــه محمدرضــا تورجی زاده هــا بــا پــای دل تــا محبــوب پیمودنــد.

ــد. او از  ــواده بودن ــی کمک خــرج خان * بیشــتر شــاگردان نانوای
ــازه  ــرد. مغ ــای مســتحق کمــک می ک ــه خانواده ه ــق ب ــن طری ای
ــاده  ــی س ــک نانوای ــا ی ــرد تنه ــه او در آن کار می ک ــی ای ک نانوای
نبــود، محــل تربیــت دینــی جوان هــا هــم بــود. احــکام و مســائل 
دیــن را بــه آن هــا یــاد مــی داد. شــب های جمعــه هــم بــا همــان 
ــه مراســم دعــای کمیــل می رفــت. همیشــه می گفــت:  بچه هــا ب

»از دعــا و  نمــاز اول وقــت غافــل نشــوید.«
* ناله هــای نیمه شــب محمــد همــه اعضــای خانــه را از خــواب 
بیــدار می کــرد. تــا محمــد در خانــه بــود همــه بــرای نمــاز شــب 
ــا  ــم گریه ه ــود نمی توان ــه ب ــادر گفت ــی م ــدار می شــدند. از وقت بی
و ناله هــای محمــد را بشــنوم، وســایلش را برداشــت و بــا خــود بــه 

ــه بــرد. شــب ها بــرای خــواب بــه آنجــا می رفــت. زیرزمیــن خان
* وقتــی می آمــد بــوی عطــرش می پیچیــد در فضــا. بــه 
ــرای اش  ــر و وضــع ظاه ــه س ــی داد. ب ــت م ــی اهمی ــت خیل نظاف
ــک  ــد. ی ــش درآوردن ــایلش را از جیب ــه شــد، وس ــم. شــهید ک ه
جلــد قــرآن، شــانه، مســواک، عطــر، آینــه، جانمــاز، مهر و تســبیح 

ــود. داخــل جیبــش ب

شهید محمد تورجی زاده از قاب اسوه طریـــق عاشقی
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رهاورد )انقالب(

مأموریت و اهداف پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس
 شهید قاسم سلیمانی

بــه گــزارش گــروه دفاعــی امنیتــی دفاع پــرس، سرلشــکر پاســدار »ســید یحیــی صفوی« 
رئیــس پژوهشــگاه علــوم و معــارف دفــاع مقــدس شــهید حاج قاســم ســلیمانی در نشســت 
هم اندیشــی بــا مســئوالن 23 پژوهشــگاه اظهــار داشــت: مرجعیــت علمــی، مشــارکت در 
ــع  ــا و رف ــن واقعیت ه ــرای تبیی ــردی ب ــای ســطح راهب ــردازی و انجــام پژوهش ه نظریه پ
ــاع مقــدس،  شــبهات و ابهامــات راهبــردی در خصــوص ابعــاد مختلــف هشــت ســال دف
نقش آفرینــی در جبهــه مقاومــت، مقابلــه بــا تهدیــدات امنیتــی مســلحانه و غیرمســلحانه و 
احصــای دســتاورد ها و تجــارب راهبــردی حاصــل در حوزه هــای مختلــف دفاعــی امنیتــی، 
سیاســی، اقتصــادی، فرهنگــی در ســطح ملــی و نیرو هــای مســلح از جملــه مأموریت هــای 
ایــن پژوهشــگاه اســت کــه توســط ســتاد کل نیرو هــای مســلح بــه تصویــب رســیده اســت. 
رئیــس پژوهشــگاه علــوم و معــارف دفــاع مقــدس تهیــه و تدویــن دایرۀالمعــارف دفاعــی 
ــزود:  ــرد و اف ــوان ک ــگاه عن ــن پژوهش ــای ای ــالمی را از مأموریت ه ــالب اس ــی انق امنیت
ــک  ــاد بان ــالمی و ایج ــالب اس ــی انق ــی و امنیت ــارف دفاع ــز دایرۀالمع ــاماندهی مرک س
ــی  ــای دفاع ــی در حوزه ه ــارف، مدخل یاب ــای دایرۀالمع ــانی تارنم ــی و به روزرس اطالعات
ــد اول  ــن جل و امنیتــی و جبهــه مقاومــت )حــدود شــش هــزار مدخــل( و تهیــه و تدوی
دایرۀالمعــارف ملــی دفاعــی و امنیتــی انقــالب اســالمی از جملــه اقداماتــی اســت کــه در 

ــود.  ــرا می ش ــری و اج ــگاه پیگی ــارف پژوهش ــز دایرۀالمع مرک

امــروز هــم در میــدان علــم، میــدان سیاســت، میــدان تــالش و کار، میــدان همبســتگی ملــی و میــدان بصیــرت، شــما جوان هــا پایمــردی 
خودتــان را نشــان دادیــد، ایســتادگی خودتــان را اثبــات کردیــد. گاهــی اوقــات جنــگ نظامــی آســان تر از جنــگ فکــری اســت؛ آســان تر از 
جنــگ در عرصه هــای سیاســی اســت. ملــت ایــران نشــان داد کــه در جنــگ عرصه هــای سیاســی و امنیتــی، بصیرتــش و ایســتادگی اش از 
ایســتادگی در جنــگ نظامــی کمتــر نیســت. لــذا جوان هــای مــا بــه حمــداهلّل جوان هــای الیــق، ســاخته و پرداختــه ای هســتند کــه بایــد بــه 
ــد عقب افتادگی هــای دوران هــای  ــران بای ــت ای ــد. مل ــد کنی ــان را بلن ــد؛ همــت مضاعــف، کار مضاعــف. همت ت ــا نکنن ــن مقــدار هــم اکتف ای
طوالنــی اســتبداد در ایــن کشــور و دخالــت خارجــی و نفــوذ خارجــی را جبــران کنــد. بنــده اطمینــان راســخ دارم بــه اینکه جــوان امروزِ کشــور 

عزیــِز مــا در ســطح عالــم، کم نظیــر یــا بی نظیــر اســت. و ایــن، نویــد آینــده کشــور اســت.
مقام معظم رهبری، بیانات در منطقه عملیاتی فتح المبین، ۱۳۸۹/۰۱/۱۱

دریــــــادالن
سبک رزمندگی در برداشتی آزاد از سوره فجر 

و بایــد جریــان پیــدا کــرد و زمــان را شــکافت و ظهــور و امتــداد یافــت بــه گســتره تمــام تاریــخ، کــه هــر چشــمه ای باید ســنگی را بشــکافد 
ــد  ــدر ارزشــمند اســت کــه می توان ــع و رســیدن آن ق ــن حرکــت و برداشــتن موان ــردارد و ای ــد مانعــی را از پیــش رو ب و هــر مقصــدی بای
ســربرآورد در طــول تاریــخ و الگــو گــردد بــرای زندگــی و نشــان گــردد بــرای تشــخیص راه و آنچنــان محیا گــردد کــه بتواند در مقابل دشــمن 
خــدا جمجمــه اش را بــه پــروردگارش بــه امانــت بســپارد و آن قــدر مقــدس گــردد کــه بتــوان حتــی پــس از ســال ها بــه آن ســر، کــه نــه بــه 
آن جــای تیــر روی ســربند و بیــن دو ابــرو کــه تنهــا از آن نیمــه بــاالی جمجمــه ای زیــر خــاک مانــده، قســم خــورد، بــه همــان شکســت بین 
دو ابــرو کــه شــهیدی از میــان آن ظهــور یافــت و عالــم را فــرا گرفــت و زمینــی را شــرافت داد و مشــهدی را در میــان بیابانــی بــه پــا کــرد. و 
قســم بــر جمجمه هــای زیــر خــاک مانــده و ایــن قســم، جــواِب قســم نمی خواهــد، مگــر حــرف دیگــری الزم اســت بــرای جمجمــه ای کــه 
شــرافت داده ســرزمینی را و بهشــت ســاخته بیابانــی را و پیونــد زده اســت زمیــن و آســمان را بــه یکدیگــر، کــه هــر فجــری قســم خوردنی 
اســت و مقــدس و راهــی اســت بــرای ادامــه؛ و هــر مفهــوم مقدســی تفکــری مقــدس می خواهــد بــرای ادامــه راه و هــر قســمی نشــانی اســت 

از اهمیتــی کــه جــز صاحبــان فکــر و خــرد آن را نخواهنــد فهمیــد.
منبع: زندگی به سبک رزمندگی، صفحه ۳۸ و ۳۹

ایستگاه مقدس)خبر(
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                  امام صادق علیه السالم می فرماید:

ــان را  ــت، ده ــه اس ــر صلی اهلل علیه وآل ــنت پیامب ــده دارد؛ س ــی و فای ــواک زدن دوازده ویژگ مس

پاکیــزه می کنــد، چشــم را روشــنی می بخشــد، خــدا را خرســند، دندان هــا را ســفید، پوســیدگی 

ــرد، حافظــه را  ــه غــذا را زیــاد می کنــد، بلغــم را می ب دنــدان را برطــرف و لثــه را محکــم و میــل ب

ــوند. ــاد می ش ــدان ش ــتگان ب ــد و فرش ــف می کن ــا را مضاع ــا و زیبایی ه ــت، نیکی ه تقوی

مکارم االخالق، ص5۰

            

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 اســتفاده 
ــه  ــر اینک ــالوه ب ــیدنی ها ع ــد داشــت. نوش ــی در برخواه ــود، نتیجــه جالب ش
نیازمندی هــای بــدن را تأمیــن می کننــد، بســیاری از ناراحتی هــا و کســالت ها 

ــز برطــرف می ســازند. را نی
ــرای شــما خواننــده گرامــی مفیــد  در ایــن ســتون، نوشــیدنی هایی کــه ب
اســت را معرفــی کنیــم. امیــد اســت بــا اســتفاده از این نوشــیدنی ها، همــواره از 

ســالمتی و نشــاط کامــل برخــودار شــوید.

شربت آلبالو
مــواد الزم: آلبالوی رســیده و 
بــدون هســته 1 کیلوگرم، عســل 
ــدار  ــه مق ــرد ب ــرم، آب س 5۰۰گ

الزم
را  آلبالوهــا  تهیــه:  طــرز 
بشــویید و در صافــی قــرار دهیــد 

ــدا  ــا را ج ــود. ســپس هســته آن ه ــاًل کشــیده ش ــا کام ــا آب آن ه ت
کنیــد و همــراه عســل در مخلوط کــن کامــاًل مخلــوط کنیــد. حــال 
مــواد اولیــه شــربت آمــاده اســت. یــک ســوم لیــوان را از ایــن مــاده پر 
کنیــد و ســپس بــه آن آب بیفزاییــد و خــوب هــم بزنیــد تــا محلــول 
ــه آرامــی میــل کنیــد. ــه دســت آیــد و ســپس آن را ب یکنواختــی ب
خــواص: ایــن شــربت امــالح و ویتامین هــای مختلفــی دارد و بــرای 
رفــع ناراحتی هــای کبــدی، گوارشــی، غلظــت خــون و چربــی خــون 

بســیار مفیــد اســت.

دم کرده اسطوخودوس
مــواد الزم: اســطوخودوس یــک 
قاشــق غذاخــوری در یــک قــوری بــا دو 
لیــوان آب جــوش بــه همــراه مقــداری 

نبــات دم کــرده و میــل نماییــد.
خــواص: طبیعــت گــرم، آرام بخــش 

ــد زکام و  ــرن، ض ــد میگ ــز، ض ــلول های مغ ــده س ــاب، تقویت کنن اعص
آســم و برونشــیت، مســکن، درمــان روماتیســم، شست وشــودهنده کلیــه، 

ضــد اگزمــا.
ــاری و... ،  ــا کردافش ــر غالمرض ــالمی، دکت ــی اس ــب ایران ــه در ط ــع: تغذی منب

صفحــات ۱۸۶ و ۱۹4

            

خواص درمانی موسیر

ــاز  ــل آن را پی ــن دلی ــه همی ــخ دارد و ب ــی تل ــم کم ــیر طع موس
تلــخ هــم می گوینــد. اکثریــت منابــع معتبــر کلمــه موســیر را نامــی 

ــد. ــی می دانن فارس
ــاز کوچکــی اســت و  ــدازه پی ــه ان یــک غــده زیرزمینــی موســیر ب
ــه صــورت چنــد  ــا چهــار جبــه و در برخــی مــواد ب محتــوی ســه ت
ــن  ــق همی خوشــه ای مشــاهده شــده اســت. کشــت موســیر از طری
پیازچه هــا )حبه هــا( انجــام می پذیــرد. بدیــن ترتیــب کــه در موقــع 
ازدیــاد بایــد پیازچه هــا را از هــم جــدا کــرده و آن هــا را در مزرعــه در 

فواصــل معیــن کاشــت.
مصرف کننــده موســیر خشــک را در آب خیــس می کنــد و پــس از 
خردکــردن بــه صــورت ماســت موســیر مصــرف می کننــد و در ایــن 
حالــت ماســت را از حالــت ترش شــدن و فســاد حفــظ می کننــد.  یــا 
ــی  ــد. ترش ــتفاده می کنن ــاالد اس ــل س ــده را در داخ ــات خردش قطع

موســیر هــم ماننــد ترشــی ســیر مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد.

خواص غذایی و  درمانی
ــا  ــه ت ــوراک آن س ــدار خ ــک و مق ــرم و خش ــیر گ ــت موس طبیع
ــک  ــاز متوســط اســت. موســیر ی ــک پی ــه جــای ی ــار موســیر ب چه
چاشــنی بــرای غذاهاســت. همچنیــن ایــن گیــاه تقویــت قوه بــاه، دی 
ــژه  ــه وی ــا ب ــده زخم ه ــده و ترمیم کنن ــدّر(، التیام دهن ــک )م اورتی
در ســوختگی ها )ضمــاد ده درصــد( موثــر اســت. بــه عــالوه موســیر 
بــرای ناراحتی هــای طحــال و نیــز در شــفای بیماری هــای کبــد بــه 

ویــژه یرقــان مفیــد اســت.

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

پورعبــداهلل، صفحــات ۶۱ و ۶۲

درمان با نوشیدین ها درمان با گیاهان
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چرایی ازدواج نکردن دختری که از انسان بهشت می سازد
 بانویــی بودنــد 2۸ ســاله کــه بــه فرمــان بــرادر خــود بــه ایــران آمدنــد و 
میانــه راه، در شــهر قــم رحلــت کردنــد. مجــرد بودنــد و روایــت اســت بهشــت 
نصیــب کســی اســت که ایشــان را زیــارت کنــد. این مطالــب را دربــاره حضرت 
فاطمــه معصومــه ســالم اهلل علیها می دانیــم، امــا اغلــب برای مــان محــل ســؤال 
اســت کــه چــرا ایشــان مجرد بودنــد؛ آن هــم با عــرف و فرهنــگ اعــراب در آن 
روزگار و اینکــه هیچ کــس از اهــل پیامبــر صلوات اهلل علیــه بــه زندگــی طبــق 

ســنت ایشــان نزدیک تــر نیســت. 
امــام موســی کاظــم علیه الســالم در وصیت نامــه خــود پــس از آنکــه همــه 
فرزنــدان خــود را بــه تبعیــت از رضــا علیه الســالم فرمــان می دهنــد، می فرمایند: 
»هرکــدام از آن هــا اگــر بخواهنــد خواهــرش را تزویــج کند، بــدون اجــازه و فرمان 
رضــا علیه الســالم چنیــن اجــازه ای نــدارد... اگــر بــدون اجــازه او بــه چنیــن کاری 
ــد و  ــت ورزیده ان ــه مخالف ــا خــدا و رســول خــدا صلوات اهلل علی ــد، ب ــدام کنن اق
در ســلطنت خــدا منازعــه نموده انــد؛ زیــرا او بــه مصالــح قومــش در امــر ازدواج 

ــت....« آگاه تر اس
برخــی بــرای تبییــن ایــن موضــوع عنــوان می کننــد کــه در دوران حکومت 
بنی امیــه و بنی عبــاس فشــارهای حکومــت روی خانــواده پیامبــر بــه قــدری 
زیــاد اســت کــه گاه بــه ازدواج هــای نامتناســب، بــرای مصلحت هــای 

ــود. ــن داده می ش ــر ت بزرگ ت
ازدواج هــای اجبــاری یکــی از اهرم هــای فشــار حکومــت ظلــم اســت تــا از 
اندرونــی خانــه اهــل بیــت و از اســرار و برنامه هــا و نــوع ســاماندهی محبیــن 

آنــان کامــاًل مطلع شــوند.
ــهادت  ــت ش ــون و در نهای ــر مأم ــا دخت ــالم ب ــواد علیه الس ــام ج ازدواج ام
ایشــان بــه دســت او، نشــان می دهــد وقتــی چنیــن فشــاری بــر امــام جــواد 
ــد  ــا بای ــی آن ه ــه ویژگ ــران ک ــرای دخت ــاً ب ــود دارد طبیعت ــالم وج علیه الس
تبعیــت باشــد، وضــع بدتــر اســت و بــا توجــه بــه حادتربــودن شــرایط در زمان 
امــام موســی کاظــم علیه الســالم، ایشــان چنیــن تأکیــدی را در وصیت نامــه 

بانوی بهشیت

خــود دارنــد تــا بــه نوعــی جلــوی ایــن اهــرم فشــار اجتماعــی را کــه خــواص از 
آن آگاه هســتند، امــا از نــگاه عــوام پنهــان اســت، بگیرنــد.

به ایران بیا و هرجا که مردمی دیدی از والیت بگو
ــا اهــل  ــوراً ب ــه خواهــر می رســد کــه ف ــام رضــا علیه الســالم ب ــه از ام نام
بیــت بــه ســمت ایــران حرکــت کــن! هــر کجــا هــم مــردم تجمــع کردنــد 

ــث بخــوان. ــن و حدی برای شــان ســخنرانی ک
حضــرت معصومــه علیه الســالم بــا کاروانــی از امامزاده هــا؛ از نــوادگان امــام 
حســن علیه الســالم تــا فرزنــدان امــام موســی کاظــم علیه الســالم بــه ســمت 
ایــران حرکــت می کننــد. مــردان زیــادی در کاروان هســتند، امــا همــه تحــت 
ــو فاطمــه معصومــه علیه الســالم؛ و ایشــان کاروانســاالر هســتند. در  امــر بان
تمــام مســیر هرجــا تجمعــی بــوده احادیثــی عمدتــاًً بــا مفهــوم والیتمــداری 

می خواندنــد و مــردم را بــا جایــگاه امامــت آشــنا می کننــد.
ایــن ســفر تاریخی و روشــنگری ایشــان برای مشخص شــدن سیاســت های 
منافقانــه مأمــون و وضعیتــی اســت کــه امــام رضــا علیه الســالم در آن قــرار 
دارد. چــرا کــه عــوام می داننــد امــام رضــا علیه الســالم بــه عنــوان ولیعهــدی 
از مدینــه خــارج می شــوند، امــا خــواص دریافتنــد کــه در حقیقــت تبعیــد 

ست. ا
فداها ابوها

ــا ســؤاالتی را  ــام موســی کاظــم علیه الســالم ت ــزل ام ــد من ــده ای آمدن ع
ــا ســؤاالت خــود را از حضــرت  بپرســند. حضــرت حضــور نداشــتند و آن ه
معصومــه ســالم اهلل علیها پرســیدند. در مســیر بازگشــت، امــام موســی 
دختــر  از  را  ســؤاالت  می گوینــد  و  می بیننــد  را  علیه الســالم  کاظــم 
ــیار  ــرت بس ــد. حض ــخ دادن ــور پاس ــان این ط ــیدیم و ایش ــان پرس خانم ت
مشــعوف می شــوند و جملــه معروفــی کــه پیامبــر صلوات اهلل علیــه در حــق 
ــد را در حــق حضــرت معصومــه  ــه کار بردن حضــرت زهــرا ســالم اهلل علیها ب

ــا«. ــا ابوه ــد: »فداه ــه کار بردن ــالم اهلل علیها ب س
ــه واســطه  ایــن عبــارت صرفــاً یــک عبــارت عاطفــی نیســت کــه پــدر ب
عالقــه بــه فرزنــد خــود آن را بیــان کنــد. جایــگاه ســؤال از امــام در حــوزه 
هدایــت اســت و جــواب را فاطمــه معصومــه ســالم اهلل علیها دادنــد. حضــرت 
بــا بیــان ایــن عبــارت »فداهــا ابوهــا« بــر جــواب ایشــان صحــه می گذارنــد؛ 
ــه خــود امــام  ــد کأن یعنــی آنچــه حضــرت معصومــه ســالم اهلل علیها فرمودن

معصــوم گفتــه اســت.
در توضیــح ایــن عبــارت بایــد گفــت یــک عصمــت در حــوزه امامــت و یک 
عصمــت در حــوزه والیــت وجــود دارد. عصمــت در حــوزه امامــت مربــوط بــه 
شــأن اجرایــی و عصمــت در حــوزه والیــت مربــوط بــه شــئون انســانی فــرد 

. ست ا
لــذا حضــرت معصومــه ســالم اهلل علیها امام نیســتند، امــا معصــوم در والیت 
هســتند و بــا حرکــت در حــوزه عبودیــت بــه ایــن مقــام رســیده اند و دارای 
والیــت عصمــت شــدند؛ والیت تشــریعی نــه تکوینــی. در امــام معصــوم البته 
هــر دو مقــام امامــت و والیــت جمــع شــده کــه هــم عصمــت تکوینــی اســت 

ــریعی. و هم تش

بانو، یک شهر، یک  یک 
انتظار بهشِت چشم 
نویسنده : لیال باقری
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کالم موال

روز  انــدوه  آدم!  فرزنــد  ای 
ــزا،  ــروزت میف ــر ام ــده را ب نیام
زیــرا اگــر روز نرســیده، از عمــر 
ــو را  ــدا روزی ت ــد، خ ــو باش ت

ــاند. ــد رس خواه
حکمت 26۷

10

بریگ از 
یک  نوشته

مکتب علمي امام جواد علیه السالم 
مي دانیــم کــه یکــي از ابعــاد بــزرگ زندگــي ائمــه مــا، بعــد فرهنگــي 
ــت  ــود فعالی ــدام در عصــر خ ــر ک ــزرگ ه ــن پیشــوایان ب آن اســت. ای
ــد و  فرهنگــي داشــته، در مکتــب خویــش شــاگرداني تربیــت مي کردن
علــوم و دانش هــاي خــود را توســط آنــان در جامعــه منتشــر مي کردنــد، 
ــوده اســت،  ــان یکســان نب ــان آن ــا شــرایط اجتماعــي و سیاســي زم ام
مثــاًل در زمــان امــام باقــر علیه الســالم و امــام صــادق علیه الســالم )بــه 
شــرحي کــه در ســیره آنــان نوشــتیم( شــرایط اجتماعــي مســاعد بــود و 
بــه همیــن جهــت دیدیم کــه تعــداد شــاگردان و راویــان حضــرت صادق 
علیه الســالم بالــغ بــر چهــار هــزار نفــر مي شــد، ولــي از دوره امــام جــواد 
تــا امــام عســکري علیهماالســالم بــه دلیــل فشــارهاي سیاســي و کنترل 
ــان  ــت آن ــت، شــعاع فعالی ــار خالف ــان از طــرف درب ــت آن شــدید فعالی
ــگان  ــان و پرورش یافت ــداد راوی ــر تع ــن نظ ــود و از ای ــدود ب ــیار مح بس
ــه زمــان حضــرت صــادق علیه الســالم کاهــش  ــان نســبت ب مکتــب آن
ــرا از  ــم، زی ــب کنی ــد تعج ــد نبای ــان مي ده ــمگیري را نش ــیار چش بس
یــک ســو، آن حضــرت شــدیداً تحــت مراقبــت و کنتــرل سیاســي بــود و 
از طــرف دیگــر، زود بــه شــهادت رســید و بــه اتفــاق دانشــمندان بیــش 
از 25ســال عمــر نکــرد! در عیــن حــال بایــد توجــه داشــت کــه در میــان 
ــاي  ــرت، چهره ه ــان آن حض ــاب و راوی ــدود اصح ــداد مح ــن تع همی
درخشــان و شــخصیت هاي برجســته اي ماننــد: علــي بــن مهزیــار، احمد 
بــن محمــد بــن ابــي نصر بزنطــي، زکریــا بــن آدم، محمــد بن اســماعیل 
بــن بزیــع، حســین بــن ســعید اهــوازي، احمــد بــن محمــد بــن خالــد 
برقــي بودنــد کــه هــر کــدام در صحنــه علمــي و فقهــي وزنــه خاصــي به 

شــمار مي رفتنــد، و برخــي داراي تألیفــات متعــدد بودنــد. 

فعالیت هــای امــام جــواد علیه الســالم بــرای زمینه ســازی 
ورود شــیعیان بــه دوران غیبت

 امــام محمــد تقــی علیه الســالم در زمــان امامــت خــود دو کار جــدی 
بــرای زمینه ســازی بحــث ورود شــیعیان بــه دوران غیبــت انجــام 
دادنــد کــه یکــی از ایــن کارهــا، کادرســازی و نیروســازی بــود، بــه طــوری 
کــه حضــرت عبدالعظیــم حســنی و علمــا و بــزرگان آن زمــان را پــرورش 

و برنامه هــا و راهکارهایــی بــه آن هــا ارائــه دادنــد تــا در فضــای مقابلــه بــا 
ــد. ــای علمــی مطــرح کنن ــات بحث ه ــات و انحراف ــا، خراف بدعت ه

 دومیــن کار امــام جــواد علیه الســالم در زمــان امامــت خویــش، تقویت 
و توســعه ســازمان وکالــت بــود کــه از زمــان امــام صــادق علیه الســالم 

کــه گســتره و دامنــه تشــیع افزایــش یافتــه بــود، ایجــاد شــده بــود.
 از آنجــا کــه گســتره تشــیع از دوران امــام صــادق علیه الســالم 
افزایــش یافتــه بــود و شــیعیان ســؤاالت و شــبهاتی داشــتند، همچنیــن 
ــام  ــق وکالی ام ــه ازطری ــتند ک ــی داش ــات و نذورات ــات، وجوه موقوف
صــادق علیه الســالم انجــام می شــد و در زمــان امــام جــواد علیه الســالم 

ــت، توســعه و بســط داده شــد. ســازمان وکال
 وی تصریــح کــرد: امــام جــواد علیه الســالم افــرادی را کــه در ســازمان 
ــژه ای داد،  ــای وی ــا مأموریت ه ــه آن ه ــرد و ب ــت ک ــد، تقوی ــت بودن وکال
ــرده  ــت ک ــد و خیان ــذاب بودن ــی و ک ــه مدع ــی ک ــا وکالی ــن ب همچنی

بودنــد، برخــورد جــدی کــرد.

ــارف  ــاد دایره المع ــه ایج ــالم زمین ــواد علیه الس ــام ج ام
شــیعه را فراهــم کردنــد

 در پــی فعالیت هایــی کــه امــام جــواد علیه الســالم داشــتند، 
بســتر بــه گونــه ای آمــاده شــد کــه امــام هــادی علیه الســالم در زمــان 
ــه و جامعــه کبیــره را می خواننــد و بحــث  ــارت غدیری امامــت خــود زی

امام شناســی و دایره المعــارف تشــیع را گســترش می دهنــد.
ــار را  ــش، بحــث انتظ ــت خوی ــان امام ــواد علیه الســالم در زم ــام ج ام
مطــرح کردنــد و تأکیــد زیــادی بــر روایــت »افضــل األعمــال امتــی، انتظار 
الفــرج« داشــتند؛ آن حضــرت تأکیــد داشــتند کــه امــت پیامبــر اکــرم 
صلی اهلل علیه وآلــه بایــد نــگاه اعمــال صالــح داشــته باشــند تــا زمینه ســاز 

ــند. ــریف باش ــدی عجل اهلل تعالی فرجه الش ــرت مه ــر حض و منتظ

منابع: 
رسول جعفریان، حیات فکري و سیاسي امامان شیعه، ص4۹۰ 
مهدي پیشوایي، سیره پیشوایان، ص5۶۱ 
خبرگزاری شبستان
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ختم کالم
نویسنده : ل. ز )اوج(

و... امروز  و  دیروز 
نشسته بود تقویم عمرش را ورق می زد

دیروز را به نظاره نشست؛ همه شیطنت بود و هیاهو
از همان وقت هایی که به قول آقاجون؛

»نمی دانستی آب به جو می رود یا به گندم«
هر چه بود رؤیا بود و خیال بود و بچگی

کوچه های خاکی بود و صفا بود و سادگی
یادش بخیر!

یه قل دوقل، گرگم به هوا، لی لی لی حوضک
اتل متل توتوله،عمو زنجیرباف، چرخ و فلک

گل یا پوچ، بشین پاشو، الک دولک
چه نشاطی به جانت می ریخت شمع، گل، پروانه

و چه هیجانی داشت تاپ تاپ خمیر شیشه پُر پنیر دست کی باال؟
از آتیش پارگی های مان هم که نگو

و چه زود از برمان رفت کودکی؛
خونه باصفای آقاجون، طاقچه بی بی و حوض کاشی

امروز را که تورق کرد
دیگر رؤیا نبود، سادگی نبود؛ آن نشاط واقعی هم

زندگی مصرف زده بود و آدم  های مصرفی
دنیای دیجیتال بود و وب و وب سایت 

بالگر و فالوور و فالووینگ
دنیای آهن پاره های فول  آپشِن متالیک

دنیای برج ها و باروها و پنت هاوس های الکچری
دنیای کافی نت و کافی شاپ و کافی میکس

دیگر شبیه روزهای کودکی را ندید
و این تقصیر مدرنیسم بود که به بی شیله پیلگی های مان شبیخون زده بود

اما... این دست درازی به فرهنگ و صنعت و سنت ختم نشد
ایمان مان را نیز نشانه رفت

 باورهای مان را هدف گرفت
آن  قدر که شبیه اهل کوفه شدیم
علی زمان مان را تنها گذاشتیم و

او را در انبوه دغدغه های مان به دست فراموشی سپردیم
همان آقایی که اگر بیاید فردای تقویم مان گل خنده خواهد نشاند بر 

لبان مان

عصر حاضر، دوره طلوع مجدد 
الهی است حجت 

ــوع  ــت. دوره طل ــی اس ــان عجیب ــر، زم ــر حاض عص
ــوع و  ــه طل ــور ک ــی اســت. همان ط مجــدد حجــت اله
غــروب خورشــید بــا مقدمــات اســت و امــری تدریجــی 
اســت، غیبــت و ظهــور هــم امــری تدریجــی اســت. امام 
ــت  ــج غیب ــه تدری ــریف ب ــر عجل اهلل تعالی فرجه الش عص
کردنــد. غیبــت در ابتــدا بــه صــورت پــرده ســیاهی بــود 
کــه در اتــاق دیــدار امــام یازدهم علیه الســالم نصب شــد 
و مــردم از پشــت پــرده، بــا حضــرت صحبــت می کردنــد. 
بعــد غیبــت کوتاهــی پیش آمــد که نــور آن حضــرت در 
بیــن مــردم بــود، امــا خــود حضــرت از نظــر مــردم غایب 

شــد. نــور آن حضــرت، نــواب اربعــه او بودنــد.
کاهــش  آرام آرام  خورشــید  حــرارت  بعدازظهــر، 
پیــدا می کنــد و انتهــای عصــر، خورشــید و بعــد 
هــم نــورش پنهــان می شــود. غیبــت امــام عصــر 
عجل اهلل تعالی فرجه الشــریف نیــز این گونــه بــود؛ اول 
خــودش غایــب شــد و بعــد از هفتــاد ســال، نورهایــش 
)همــان نــواب اربعــه( نیــز از دنیــا رفتنــد؛ یعنــی شــفق 
ســاقط شــد. شــفق همــان محــو نــور خورشــید اســت و 

ــد. ــاز ش ــرا آغ ــت کب غیب
در ظهــور هــم همین گونــه می شــود کــه نــور 
ــور خورشــید اســت کــه ابتــدا صبــح  حضــرت، مثــل ن
صــادق را بــه وجــود مــی آورد و بعــد فضــا مرتبــاً 
ــید  ــه خورش ــا اینک ــود ت ــن تر می ش ــر و روش نورانی ت
کامــاًل ظاهــر می گــردد. معنایــش ایــن اســت کــه قبــل 

ــود. ــر ش ــد عالم گی ــرت بای ــور آن حض ــور، ن از ظه
منبــع: آیــت اهلل محمدصــادق حائــری شــیرازی، حکومــت جهانــی 

خــدا، ص۱۳7

فرمــود:  علیه الســالم  کاظــم  امــام 
ــب  ــدم غای ــن فرزن ــه پنجمی ــی ک هنگام
ــا  ــید ت ــود باش ــن خ ــب دی ــد، مواظ ش
کســی شــما را از آن بیــرون نکنــد. بــرای 
ــود  ــد ب ــی خواه ــر غیبت ــن ام صاحــب ای
کــه گروهــی از پیــروان او، از اعتقــاد خــود 
دســت برمی دارنــد. ایــن غیبــت، آزمونــی 
ــش را  ــا آن، بندگان ــد ب ــه خداون اســت ک

می آزمایــد.
غیبت طوسی، فصل5، ص23۷
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