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لزوم تبعیــت بانوان 
از حضرت زهرا)سالم اهلل علیها( 

و شــما افتخــار کنیــد و همــه مــا، کــه ایــن روز را روز »زن« قــرار داده انــد و 
بایــد کــه مســئولیتش هــم بــه عهــده بگیریــد. اگــر شــما پذیرفتیــد کــه روز 
بیســتم جمادی الثانیــه کــه روز تولــد حضرت زهراســت، پذیرفتید کــه روز زن 
باشــد، ایــن روز را پذیرفتیــد، ایــن بــه عهــده شــما خیلی مســائل را مــی آورد. 
اگــر یــک ملتــی پذیرفــت کــه فــان روز، روز »جهــاد« اســت، ایــن بایــد 
در آن روز مشــغول مجاهــده بشــود. اگــر کســی مشــغول مجاهــده نشــد، این 

نپذیرفتــه اســت کــه آن روز، روز جهــاد اســت. 
اگــر یــک وقــت یــک ملتــی پذیرفــت کــه امــروز روز جنــگ اســت، اگــر 
کســی پذیرفــت کــه روز جنــگ اســت و تخلف کنــد، برخاف وظیفه انســانی 

خــودش عمــل کــرده. 
اگــر شــما زن هــا هــم و زن هــای مــا هــم همــه، کشــور مــا همــه، پذیرفتند 
کــه امــروز روز زن اســت؛ یعنــی روز تولــد حضــرت زهرا)ســام اهلل علیها( کــه 
آن کمــال و آن وضعیــت را دارد، پذیرفتیــد کــه روز زن اســت، بــه عهــده شــما 
مســائل بزرگــی ]خواهــد آمــد[؛ از قبیــل مجاهــده، کــه حضــرت مجاهــده 
داشــته اســت. حضــرت بــه انــدازه خــودش کــه در ایــن ظــرف کوتــاه مجاهده 
ــه  ــت، محاکم ــای وق ــا حکومت ه ــه داشــته اســت ب داشــته اســت، مخاطب
ــا  ــه او بکنیــد ت ــد اقتــدا ب می کــرده اســت حکومت هــای وقــت را. شــما بای
پذیرفتــه باشــید کــه ایــن روز، روز زن اســت؛ یعنــی روز تولــد ایــن حضــرت 
روز زن اســت. زهــد و تقــوا و همــه چیزهایــی کــه داشــته اســت و عفافــی که 
او داشــته اســت و همــه چیــز، شــما بایــد اگــر پذیــرا شــدید، آن هــا را تبعیت 
کنیــد و اگــر تبعیــت نکردیــد، بدانیــد کــه شــما داخــل در روز زن نیســتید، 
هــر کــس نپذیرفــت، ایــن در روز زن وارد نشــده اســت و در ایــن شــرافت وارد 

نشــده اســت. 

مجاهدت زنان در میدان تحصیل و دفاع از اسالم  
و مــن امیــدوارم کــه شــما بپذیریــد و شــما هــم بــه آن وظایفــی کــه بایــد 
عمــل کنیــد، کــه هــم در میــدان تحصیــل کــه یکــی از امــور مهمــه اســت 
مجاهــده کنیــد و هــم در میــدان دفــاع از اســام. ایــن از مهماتــی اســت کــه 
بــر هــر مــردی، بــر هــر زنــی، بــر هــر کوچــک و بزرگــی جــزء واجبات اســت. 
دفــاع از اســام، دفــاع از کشــور اســامی، احدی از علمای اســام، احــدی از 
اشــخاصی کــه در اســام زندگــی کرده انــد و مســلم هســتند، در ایــن جهــت 
خــاف ندارنــد کــه ایــن واجــب اســت. آن چیــزی کــه محــل حــرف اســت، 
محــل صحبــت اســت، قضیــه جهــاد اولــی اســت، آن بــر زن واجــب نیســت، 
امــا دفــاع از حریــم خــودش، از کشــور خــودش، از زندگــی خــودش، از مــال 
خــودش و از اســام، دفــاع بــر همــه واجــب اســت. اگــر دفــاع بــر همــه واجب 
شــد، مقدمــات دفــاع هــم بایــد عمــل بشــود، از آن جمله قضیه اینکــه ترتیب 
ــی کــه ممکــن  ــرای آن های ــودن را ب ــواع نظامی ب ــودن، یادگرفتــن ان نظامی ب
اســت. این طــور نیســت کــه واجــب باشــد بــر مــا کــه دفــاع کنیــم و ندانیــم 
چــه جــور دفــاع کنیــم، بایــد بدانیــم چــه جــور دفــاع می کنیــم. البتــه در آن 
محیطــی کــه شــما تعلیــم نظامی می بینیــد بایــد محیــط آزاد باشــد، محیط 
صحیــح باشــد، محیــط اســامی باشــد، همــه جهــات عفــاف محفوظ باشــد، 

همــه جهــات اســامی محفوظ باشــد.

صحیفه امام خمینی)رحمت اهلل علیه(، ج۲۰، صفحات ۴ تا ۹.

کـــــــالم نــــور
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کالم مطـــــــــهر
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مســئله ایــن اســت کــه مــا همیشــه در زندگــی بــا »مســئله« مواجــه 
هســتیم.  و اگــر بگوییــم زندگــی یــک مســئله بــزرگ اســت بــا هــزاران 

مســئله کوچــک؛ حــرف گزافــی نگفته ایــم.
ایــن یــک واقعیتــی اســت کــه انســان در هــر دوره از زندگــی اش بــا 
مســائل مختلــف و جدیــدی مواجــه می شــود و هرچــه از دوران کودکــی 
فاصلــه می گیــرد و بزرگ تــر می شــود مســائلش هــم بزرگ تــر و 
ــا آن  ــا ب ــه م ــه هم ــی ک ــائل مهم ــه مس ــود. از جمل ــر می ش پیچیده ت
ســر و کار داریــم، مســائل فکــری اســت. شــک نکنیــد در زندگی انســان 

مســئله ای مهم تــر از مســئله فکــری وجــود داشــته باشــد. 
وقتــی زیربنــای تمــام حــرکات و فعالیت هــای انســان، فکر اســت، چرا 
مســائل فکــری را مهم تریــن مســئله انســان ندانیــم؟ ایــن فکــر اســت 
کــه می توانــد زندگی ســاز باشــد یــا زندگی ســوز. ایــن فکــر اســت کــه 
ــن فکــر اســت کــه  ــن. ای ــا جهنم آفری ــد بهشــت آفرین باشــد ی می توان

ــا ســقوط دهنده.  ــده باشــد ی ــد صعوددهن می توان
ــم؟  ــان ندانی ــائل انس ــن مس ــری را مهم تری ــائل فک ــرا مس ــس چ پ
حتــی اگــر عمــل هــم مهــم باشــد، بایــد بدانیــم ایــن فکــر اســت کــه 
ــدارد. پــس مســئله فکــر  عمل آفریــن اســت. عمــل بــدون فکــر دوام ن

مســئله مهمــی اســت.
روی همیــن حســاب اســت کــه دشــمنان مــا حســاب ویــژه ای روی 
ــانه هایی  ــاز. رس ــانه های همسوس ــم رس ــد؛ آن ه ــاز کرده ان ــانه ها ب رس
کــه رسالت شــان چیــزی جــز مدیریــت بر افــکار و مســائل فکری انســان 
نیســت. همــان رســانه هایی کــه دائم بــرای مخاطبیــن خود زمیــن بازی 
تعریــف می کننــد کــه بــه چــه مســائلی فکــر کننــد و بــه چــه مســائلی 
فکــر نکنــد و مهم تــر اینکــه چگونــه فکــر کننــد. کار ایــن رســانه ها بــا 
مسئله ســازی شــروع می شــود و بــا تولیــد شــبهه ادامــه پیــدا می کنــد. 
شــبهه ای کــه تــا دیــروز اگــر بــا کنــدی و ســختی و دشــواری در جوامــع 
ــه  ــت ب ــانه ها دس ــتر رس ــی در بس ــه راحت ــروزه ب ــد، ام ــر می ش منتش

ــد.  ــوده می کن ــی و آل ــا را زخم ــود و ذهن ه ــت می ش دس
خــب در عصــری کــه بــه تعبیر شــهیدمطهری عصــر شــبهه و تردید و 
حیــرت اســت، بایــد چگونه مســائل فکــری را ســامان بدهیم کــه بازیچه 

شــبهات و مسئله ســازی های ســمی رســانه ها نشــویم؟ 
یــک راه ایــن اســت بنشــینیم هــر شــبهه ای آمــد بافاصله بــه منبعی 
مطمئــن رجــوع کنیــم و بــه دنبــال جوابــش بگردیــم. ایــن رجــوع خوب 
اســت و الزم، ولــی اقدامــی منفعانــه اســت؛ چــون دائم در موضع پاســخ 

هستیم. 

»بینش مطهر«؛ سیر 
زندگی ساز

یــک راه هــم ایــن اســت بــه دنبــال تحصیل یک نظــام فکری منســجم و 
منظــم و جامــع باشــیم کــه اگــر ایــن مهــم  ایجاد شــود عــاوه بــر اینکه به 
یــک فهــم عمیــق، دقیــق و جامعــی از معــارف دین دســت پیــدا می کنیم، 
در رویارویــی بــا مســائل مختلــف و شــبهات متعــدد هــم همیشــه دســت 
پــر خواهیــم بــود و فّعــال. و این بــار مــا هســتیم کــه می توانیــم مبانــی 
شــبهات را بــه چالــش بکشــانیم و رقیــب فکــری را در مقــام پاســخ قــرار 
دهیــم. لــذا از نظــر مــا بهتریــن و مطمئن تریــن راه، جهــت ســامان دادن 

مســائل فکــری، تحصیــل نظــام فکــری یــک اندیشــمند بزرگ اســت. 
در میــان همــه اندیشــمندان اســامی کــه همه هم ارزشــمند هســتند 
ــق  ــناس، عمی ــع، زمان ش ــخصیتی جام ــوان از ش ــتفاده می ت ــل اس و قاب
کــه دارای آثــار روان و مکتــوب متعــدد هــم باشــد شــهید مطهــری را نــام 
بــرد. شــهید مطهــری ای کــه حضــرت امام)رحمت اهلل علیــه( در مــورد آثار 
ــاز  ــت. انسان س ــوب اس ــار او خ ــام آث ــتثناء تم ــد: »بی اس ــان فرمودن ایش
ــن مــدال  اســت و عــارف و عامــی می تواننــد از آن اســتفاده کننــد.«  ای
را امــام بــر گــردن شــهید مطهــری انداختنــد. لــذا بــرای تحصیــل نظــام 

فکــری، آثــار شــهید مطهــری آثــاری اســت مطمئــن و مبــارک.
مطلــب مهمــی کــه در انتهــا بایــد عرض کنــم این اســت کــه پیش نیاز 

تحصیــل نظــام فکری، ســیر مطالعاتی منظم اســت. 
ــار شــهید  ــی آث ــن ســیرهای مطالعات در حــال حاضــر یکــی از بهتری
مطهــری در سراســر کشــور، ســیر مطالعاتــی »بینــش مطهــر« اســت. 
بــرای آشــنایی بیشــتر بــا ایــن طــرح مطالعاتــی بــه ســایت »بینــش 
مطهــر« بــه نشــانی https://bineshemotahar.ir  مراجعــه کنید.

سیدجعفرحسینی
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آیات: تعداد 
 پنج آیه؛ تب، کسب، لهب، حطب، مسد.
سوره زوج:
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محور موضوعی: 
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استعاذه به اهلل، مال و ما کسب را ترجیح 
می دهند.

لغت: 
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خسران و زیانی که به هاکت می کشاند.

لهب: 
زبانه آتش
مسد: 
ریسمانی از لیف خرما
شأن نزول:
 ابولهب در برابر دعوت پیامبر، به وی 
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هر کس سوره ابولهب را بخواند، امید 
است با وی جمع نشود.

سوره تّبت
ــرد و  ــد شــکل می گی ــوره توحی ــی، س ــود آدم ــق، در وج ــاس و فل ــوره ن ــت دو س ــا تثبی ب
ــدازه ایــن تعویــذ، در وجــود فــرد تســریع و تبییــن می گــردد، امــا اگــر  ــه نســبت ان اخــاص ب
ایــن دو »ُقــل« و دو »اَعــوُذ« در قلــب و جــان انســان شــکل نگیــرد؛ درگیری هــای نفســانی باقــی 
می مانــد و توحیــد بــه هیچ وجــه در دل گمــراه او جــای نمی گیــرد؛ فلــذا ســوره  تبــت مســیر ایــن 
گمراهــی آشــکار را بــه خوبــی ترســیم می نمایــد و نتیجــه عــدم تحقــق »اَعــوُذ« را، غرق شــدن در 
شــرهای جای خــوش کــرده در صــدور انســان و »َشــِرّ مــا َخلَــق« می دانــد، بــه گونــه ای کــه بــه 
وضــوح روحیــه پذیــرش توحیــد از آدمــی رخــت بــر می بنــدد، و وی را در »مــاٍل و َمــا َکَســب« 

خــود غــرق می کنــد تــا در برابــر ظلــم بی حــد وی، خداونــد او را تبــاب نمایــد.
 ابولهــب بــه عنــوان یکــی از نمادهــای ثــروت و دارایــی، و ظلــم و دشــمنی بــا دیــن 
ــْل«  ــوای »ُق ــی، از ن ــی و بیرون ــه شــرهای درون ــه واســطۀ ابتــا ب ــدا، مطــرح اســت کــه ب خ
ــاد  ــه نم ــود و ب ــار می ش ــوم دچ ــی ش ــه فرجام ــن آن، ب ــا نادیده گرفت ــد و ب ــرپیچی می کن س
شــرک و کفــر بــدل می گــردد و بــا لقــب ابولهــب )پــدر آتــش( از او یــاد می شــود. ایــن اســتحالۀ 
هویتــی بــه ایــن دلیــل شــکل می گیــرد که ایــن فــرد در مســیر مخالــف توحیــد گام برمــی دارد 
و بــا اعــام بی نیــازی بــه خداونــد، نهایــت ســتم را نســبت بــه بنــدگان اعمــال کــرده و دچــار 

ــردد.  ــدگار می گ ــب« مان ــش »َذاَت لََه ــراره های آت ــود و در ش ــم می ش ــی الی عذاب
ــب«  ــه الَحَط ــاِی »َحمال ــا، ام جمیل ه ــن ابولهب ه ــران ای ــرآن، یاری گ ــح ق ــص صری ــق ن طب
هســتند. در ســیره نبــوی بــر ســر واژه »وامرأتــه« عامــت وقــف اســت کــه عــاوه بــر حســن 
قرائــت و رعایــت موســیقی ســوره، ایــن مهــم را یــادآور می شــود کــه ایــن طــرف داران و گروه هــا 
و تابعیــن بــه شــکل مضاعــف مجــازات خواهنــد شــد که اگــر ایــن »وامرأته«هــا نبودند بــه یقین 

ــم روا نمی داشــتند. ــن ظل ــد و این چنی ــدرت نمی یافتن ــد و ق ــم نمی کردن ــد عل ــا ق ابولهب ه
هرچــه ســوره  احــد پــر از نــام خــدا و احدیــت اوســت، ســوره  مســد، پــر از نگرانــی 
و تشــوش و ازدحــام و آز و طمــع اســت و یــاد خــدا اصــًا مطــرح نیســت و دلیــل آن عــدم 
اســتعاذه بــه خداونــد اســت. بــه عبــارت دیگــر اســتعاذه بــه خداونــد زیربنــای ســوره 

ــای ســوره  مســد اســت. ــی مبن احــد و بی خدای
شــایان ذکــر اســت بدانیــم ایــن ســوره از اولیــن ســور مّکــی اســت و بــا نــزول آن بزرگ تریــن 
ــا  ــازد! گوی ــود را می ب ــت خ ــکوه و عظم ــام ش ــدن، تم ــل از تبت ش ــدا قب ــول خ ــمن رس دش
ابولهــب و همســرش خیلــی زود بــه حکــم الهــی تــن داده و تــا ابــد پــدر آتــش گردیدنــد تــا 

دوزخیــان را بــه مثابــه اعمــال دنیوی شــان میهمــان آتــش ســازند.
آورده انــد »ام جمیــل« را گردنبنــدی بی بهــا بــود کــه ســوگند یــاد کــرده بــود آن  را بــرای نابودی 
محمد)صلی اهلل علیه وآلــه( و دینــش خــرج نمایــد و ســزای همیــن جســارت شــیطانی اســت کــه 
وی  را َحمالــه الحطبــی نمــود کــه »فــی جیدهــا حبــل مــن مســد« اســت، یعنــی جایگزیــن آن 
گردنبنــد، ریســمانی از پوســت ســخت خرماســت کــه تــا ابــد چــون قــاده ای دردنــاک بــه گردن 

صاحبــش کــه متصــل حمل کننــده هیــزم آتــش عــذاب دوزخیــان اســت، بســته خواهــد بــود.
و اکنــون یــک ســؤال مهــم طــرح می شــود کــه اگــر ابولهب هــا نابــود شــوند؛ جامعــه اســامی 

در انتظــار چــه تحــول و رویــداد بزرگــی باید باشــد؟؟؟



دکتر ندا ایلیات

  ارزش هــای معنــوی در کانــون گــرم خانــواده نقــش می گیــرد و مرکــز ایــن کانــون زن اســت. زنــی کــه 
در مقــام همســری و مــادری دائمــاً در حــال ایفــای نقــش اســت. زن بنابــر طبیعــت و خلقــت الهی کــه دارد 
اگــر در هــر عرصــه ای به ویــژه در معنویــات ورود پیــدا کنــد، یقینــاً پیشــرفت در آن حیطــه را چندیــن برابر 
ــان در  می کنــد؛ شــاید یکــی از مهم تریــن تفاوت هــای بیــن زن و مــرد در همیــن مســئله باشــد کــه زن

حفــظ و توســعه ارزش هــای معنــوی بســیار موفق تــر می تواننــد عمــل کننــد.
زنان باید به این مقام خدادادی خود آگاه باشند و از حالت های فطری شان دور نشوند.

آنان ضمن حفظ خصلت های الهی خود باید فاصله آن را نیز با مردان نگه دارند.
زنــان حقیقــاً سررشــته قــدرت در دستان شــان اســت. اینکــه حضــرت امــام خمینی)رحمت اهلل علیــه( 
فرمودنــد: قــرآن انسان ســاز اســت و زن نیــز انسان ســاز؛ بــه همیــن روح قدرتمنــد و بلنــدی اشــاره دارد 

کــه در نهــاد زن بــه ودیعــه گذاشــته شــده اســت.
 مقــام معظــم رهبــری در جلســات بســیاری بــه ایــن مهــم اشــاره فرمودنــد. مثــالً در یکی از نشســت ها، 
ایشــان فرمودنــد: مــن بعــد از محاســبات نهایــی بــه این نتیجه رســیدم کــه زنــان از مــردان بســیار قوی تر 
هســتند؛ چــرا کــه زن بــا روش هــا و هدایت هــای الهــی کــه خداونــد متعــال در او قــرار داده بــه راحتــی 

می توانــد در هــر مقابلــه ای پیــروز شــود.
این یکی از زیبایی های طبیعت و از اسرار خلقت است.

حــال اگــر ایــن قــدرت الهــی در زن ضعیــف شــود، سرمنشــأ قــدرت بــه کجــا کشــیده خواهــد شــد؟ 
پاســخ بــا شــما!

بنابرایــن ایمــان و بــاور بــه ایــن مقــام قبــل از هر کســی متوجه خــود زنــان اســت. زنــان آگاه با نشســت و 
برخاســت بــا قــرآن و انــس و تدبــر بیشــتر در کالم اهلل، زمینه نفــوذ و اثرگــذاری خــود در خانواده و ســپس در 

جامعــه را افزایــش مــی دهنــد، تــا ارزش های معنــوی، و رشــد روحــی را ارتقــاء دهند.
زن، هنگامــی مبــدأ همــه خیــرات و بــرکات و قدرت هــای روحــی می شــود کــه خــود را وصــل بــه یــک 
مبــدأ و منشــأ دارای تضمیــن کنــد، و قــرآن کریــم از ایــن ضمانت برخــوردار اســت. البتــه قرآن بــرای همه 
انســان ها اســت. زن و مــرد، همــه در مقابــل قــرآن برابرنــد و از برخورداری هــای قــرآن اســتفاده می کننــد. 
امــا مــا نمی توانیــم ایــن حقیقــت را کتمــان کنیــم کــه بهره بــرداری خانم هــا از قــرآن بــه مراتــب خیلــی 

بیشــتر از آقایان اســت.
متأســفانه در عصــر حاضــر مقــام زن - کــه غالبــاً بــه وســیله دســت های پنهــان پلیــد، علی الخصــوص 
یهودیــان- در جهــان بــه حاشــیه  رانــده شــده اســت، تــا آنجــا کــه مانــع از دســت یابی زنــان بــه ایــن 

گوهــر ارزشــمند شــده اســت.
ــه خــرج بدهــد و مراقــب باشــد کــه اســیر توطئه هــای  ــد هوشــمندی ب ــا بای زن مؤمــن و باهــوش م
دشــمنان نشــود، تــا بــه یــاری اهلل رحمــن، آرامــش، شــادی، معنویــت و امنیــت را بــرای خــود و عزیزانــش 
بــه ارمغــان بیــاورد. نقطــه عطــف جهــاِد زن همیــن اســت، یعنــی توجــه بــه اهلل و توجــه و آگاهــی بــه مقام 

و رســالت خــود در دنیــا و آخــرت. کــه رضایــت خــدا و رضایــت رســول خــدا را در پــی دارد.
حضرت رسول اهلل )صلی اهلل علیه وآله وسلم( فرمودند خداوند به زنان مهربان تر از مردان است.

در مکتب اسالم عشق ورزی و مهرورزی زن به همسر و فرزندان معنادار و با نگاه جاودانه است.
امیرالمؤمنین)علیه الســالم( فرمودنــد کــه محبــت اهــل دنیــا دوام نــدارد؛ چــرا کــه دلیلــش، یــک دلیــل 

دنیایــی اســت، ولــی محبت هــای اهــل آخــرت باقــی می مانــد؛ چــون علتــش پایــدار اســت.
عشق تان پایدار و جاودانه

همســــــــــــرداری
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پرتوی از انسان سازی قرآن 
و انسان سازی زن

قسمت دوم



آیت اهلل مجتبی تهرانی

قسمت هفدهم

تربیـــــــت فرزند
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در مؤاخذه، صراحت لهجه به خرج نده!
روایــت از علی)علیه الســام( اســت کــه فرمــود: »ُعُقوبـَـُۀ الُعَقــاءِ التَّلویح«؛ 

عقوبت کــردن ُعقــاء بــا تلویح)اشــاره( اســت.
اگــر دیدیــد بچــه کار بــد کــرده اســت و می خواهیــد مؤاخــذه اش بکنیــد، 
بــا تلویــح او را مؤاخــذه کنیــد. تلویــح در مقابــل تصریــح قــرار می گیــرد و 
ــه  تلویــح بــه معنــای اشــاره اســت. مــا هــم در مکالمــات، محــاورات عرفّی
ــه  و حتــی نوشــته هامان ایــن هســت کــه می گوییــم: تلویحــاً مطلــب را ب
او فهمانــد؛ یعنــی بــا اشــاره. صراحــت لهجــه بــه خــرج نــده! چــرا؟ چــون 

ــی رود. ــن م ــر آن از بی ــرده دری می شــود. اث پ
اگــر بّچــه را می خواهــی تربیــت کنــی؛ کار بــد کــرده، کار زشــت کــرده، 

بــا اشــاره از او بازخواســت کــن!
به بچه بگو: یک نفر این کار بد را کرد!...

روایــت دوم از علی)علیه الســام(: »أَلتَّعریــض لِلعاقـِـِل أََشــد ِعتابـِـه«؛ کنایه 
بــرای عاقــل، شــدیدترین عتاب هــا اســت.

ــک  ــود ی ــی ب ــک کس ــد ی ــان بگوی ــاً انس ــت. مث ــه اس ــض، کنای تعری
ــردی! ــو ک ــو ت ــد. نگ ــان ش ــن و چن ــرد و چنی ــن کاری ک همچی

تــو ایــن کار را کــردی، تــو آن کار را کــردی! اگــر صریحــاً بگویــی معلــوم 
می شــود خــودت بایــد تربیــت شــوی. روش تربیــت ایــن نیســت. بایــد بــا 

ظرافــت عمــل کنــی.
نگاه کنید اسالم، چقدر ظریف برخورد می کند!

ــا فطــرت انســانی اســت. می خواهــم  روش تربیــت در اســام، همســو ب
بگویــم  اصــاً زیربنــای تربیــت و اصــاح، حیاســت.  

می خواهید اصاح کنید؟ تربیت کنید؟ حیاء زیربناست. 
آنجایــی کــه می خواهــی روش رفتــاری و گفتــاری بــه دیگــری بدهــی، 

خیلــی بایــد مراقــب باشــی کــه پــرد ه دری نکنــی؛ تــا اثــر داشــته باشــد.
باید حیاء در فرزند، ملکه شود!

لــذا در آنجایــی هــم کــه قصــد تربیــت دارید، بایــد مراقب باشــی کــه حیاء 
صدمــه نخــورد؛ بلکــه ایــن اســتعداد را مثــل بقیــه اســتعدادها و قّوه هایــی که 

خداونــد در انســان نهفتــه اســت، روز بــه روز بایــد در فرزنــد شــکوفا کنــی! 
بایــد رو بــه فزونــی بــرود، شــّدت و قــّوت بگیــرد و بــه صــورت ملکــه در بیاید. 

آن وقــت، رفتارهــا، کردارهــا و گفتارهایــش همــه اصــاح می شــود.
مــن فکــر می کنــم کــه تــا حــدودی توانســته باشــم مطلــب را رســانده 
باشــم کــه مســئله، رابطــۀ مســتقیم بیــن تربیــت و پــرده داری و حیاســت؛ 

وگرنــه اگــر حیــاء نباشــد دیگــر تربیــت هیــچ معنایــی نــدارد.
مصونیت تربیتی؛ مخصوص اولیای خاص خدا

خیــال نکنــی بیمــه شــدی! اصــاً و ابــداً! در بــاب تربیــت، ایــن خبرهــا 
نیســت.  اولیــای خــاص خــدا جــای خودشــان را دارنــد؛ وگرنــه همــه مــا 
در معــرض ایــن فســاد هســتیم. خیــال نکنــی ســّن و ســال و ایــن چیزهــا 
مدخلّیــت دارد! خیــال کردی مثــاً پدر مصونیــت دارد؟ مادر مصونیــت دارد؟ 
اصــاً و ابــداً، نــه پــدر و نــه مــادر، هیچ کــدام مصونیــت ندارنــد. ایــن حرف هــا 

نیســت. همیشــه در معــرض خطــری و اتوماتیــک وار خــراب می شــوی.
 تربیت، امری تدریجی الحصول است.

تربیــت تدریجی الحصــول اســت و دفعی الحصــول نیســت. یعنــی چــه؟ 
معنــای آن ایــن اســت کــه بــا تکــرار، شــخص صالــح می شــود.

بایــد تکرار بشــود تا شــخص فاســد بشــود. چــه در رابطــه بــا آموزش های 
دیــداری، چــه گفتــاری و چــه رفتــاری. با یــک دفعه تربیت نمی شــود.

لــذا می گوییــم تربیــت تدریجی الحصــول اســت، دفعی الحصــول نیســت. 
مــن ایــن را در بــاب »حــال« و »ملکــه و خصلــت« عــرض کــردم کــه فــرق 
ــت و کاری اســت کــه انســان یکدفعــه  بیــن این هــا چیســت؛ حــال: حال

ــد. ــام می ده انج
فــرض کنیــد مــن )در بُعــد دیــداری( یــک نگاهــی کنــم، در یــک لحظــه 

عکســبرداری کنــم؛ ایــن حال اســت. 
امــا اگــر ایــن در مــن بمانــد، ثبــت و ضبــط شــود؛ به طوری کــه فرامــوش 
نکنــم؛ ایــن ملکــه و خصلــت اســت کــه بــا یــک بــار هــم حاصل نمی شــود.

شــما هــم چیــزی را بخواهــی حفــظ کنــی، بــا یک بــار حفظ نمی شــوی. 
وقتــی تکــرار شــد بــه صــورت ملکــه در می آید.

اّول حال است، یک چیزی روی روح می آید، و نقشی می گذارد.
اّمــا چــه وقــت عمــق پیــدا می کنــد و بــه صــورت روش در می آیــد کــه 
در مــن اثــر می گــذارد؟ آن موقعــی اســت کــه بــه صــورت ملکــه در بیایــد. 
ــود؛  ــّرر ش ــد، مک ــدام بیای ــرار. م ــا تک ــود؟ ب ــدا می ش ــه پی ــه چگون ملک

هرچــه بیشــتر، عمــق آن هــم بیشــتر!

ادامه دارد...

تربیت در محیط خانواده 



و  الگوبرداری هــا  بــاب  بــه مــا توصیــه شــده در  آنچــه 
عمل کردن هــا، شــناختن ســبک پیغمبــر )و بــزرگان دیــن( اســت.

ســؤالی کــه بایــد بایــد بایــد از خــود بپرســیم اینکــه چــرا باید 
ســیره معصومیــن، اولیا و شــهدا را دانســت؟

آیا چون فقط زیباست و با فطرت ما هماهنگ است؟
آیا دانستن سیره به ما انگیزه عمل در زندگی می دهد؟

آیــا ســیره ها را بدانیــم تــا فقــط گاهــی نقــل قولــی زیبــا برای 
ســخنوری و جــذب مخاطب داشــته باشــیم؟

آنچه قرآن در این باب از ما مطالبه دارد چیست؟
می فرماید: »لَُکْم فِي َرُسوِل اهلَلّ أُْسَوٌة َحَسَنٌۀ...«

بحــث الگــو و اسوه داشــتن فقــط بــرای مــواردی کــه 
نیســت. برشــمردیم 

یــک کام؛ بــرای عمل کــردن مطابــق آن ســبکی اســت کــه 
از آن الگــو گرفتــه ام.

ــه  ــک ها ریخت ــود و اش ــه می ش ــهدا گفت ــیار از ش ــی بس گاه
ــت، ــوب اس ــد و... خ ــان می افتن ــه غلی ــا ب ــود و خون ه می ش
ــرداری و عمــل منجــر نشــود مــا چــه بــه  ــه الگوب امــا اگــر ب

دســت می آوریــم؟
این ها سؤاالتی جدی است که باید از خود بپرسیم.

در محضر سردار رشید اسام، شهید»حسین قجه ای«،
درود خدا بر حسین قجه ای...

شبیه او بشویم.
روز عاشورا به دنیا آمد.

 بحــث ســر نامگــذاری بچــه بــود؛ اعضــای خانــواده هــر کــدام 
اســمی پیشــنهاد دادنــد، حــاج جــواد ســرش را انداخــت پاییــن 
تــا کســی اشــک هایش را نبینــد و گفــت: »بــه جــز حســین چــه 
اســمی می شــه گذاشــت، اســم دیگــری برازنــده ایــن روز و ایــن 

بچــه نیســت؛ آخــر امــروز عاشوراســت، روز آقــام حســینه«.
 حــاج جــواد بعــد از خوانــدن اذان در گــوش بچــه و نامیــدن 
او؛ پســرش را بــه ســینه اش چســباند و آهســته تــوی گوشــش 
گفــت: »حســینم، می خــوام نوکــر خوبــی بــرای حســین 
پیــش  می خــوام  باباجــون  باشــی،  زهرا)ســام اهلل علیها( 

کنــی«. روســفیدم  سیدالشهدا)علیه الســام( 
 

ــگ  ــان جن ــه از فرمانده ــرد ک ــت ک ــی تربی نیروهای
ــدند ش

ــان  ــده ای از جوان ــه ع ــین ب ــاب، حس ــروزی انق ــس از پی  پ

پرشــور و انقابــی آمــوزش مختصــری داد تــا بــا هم بــه نگهبانی 
از مراکــز نظامــی و صنایــع اطراف شــهر بپردازند. پس از دســتور 
تشــکیل ســپاه پاســداران، بــه همــت حســین، ســپاه پاســداران 
ــه در  ــی ک ــدت کوتاه ــان م ــت، در هم ــهر شــکل گرف زرین ش
ســپاه زرین شــهر بــود آن چنــان عمــل کــرد کــه رفتــارش الگــو 
و سرمشــق همــه مدیر هــا بــود؛ او نیروهایــی تربیــت کــرد کــه 

اکثــراً از فرماندهــان جنــگ شــدند.

کار سخت تر، اجرش بیشتر
هیچ جــای کردســتان امنیــت نبود، فقــط چند ســاعت در روز 
امــکان تــردد در جاده هــا وجــود داشــت، شــب ها  هــم منطقــه 
دســت ضــد انقــاب بــود؛ پــس از چنــد روز بــا ســختی بســیار 
بــه دزلــی و پیش حســین رســیدم، گفتــم: »اینجا کجاســت که 
انتخــاب کــردی و آمــده ای؟« بــا لبخند همیشــگی گفــت: »مگر 
نخوانــده ای و نمی دانــی کــه هــر چــه کار ســخت تر باشــد اجــر 
و ثوابــش هــم بیشــتر اســت؟!« کردســتان هنــوز نــاآرام بــود امــا 
حســین بــا ســاح در شــهر حرکــت نمی کــرد و می گفــت: »من 
ــی  ــا قدرت نمای ــرای آنه ــم و ب ــردم بجنگ ــن م ــا ای ــده ام ب نیام
کنــم؛ این هــا تشــنه محبــت هســتند، بایــد بــا آن هــا بــرادری 
کــرد تــا اوضــاع آرام شــود« الحــق هــم کــه شــهر و منطقــه را با 
همیــن مــرام و منــش، آرام و قلــوب مــردم ُکــرد را تســخیر کرد.

حتی نباید در عرصه ورزش صحنه را خالی کرد
 حســین مجــروح بــود، آمــده بــود مرخصــی، متوجــه شــد 
کــه مدتــی اســت بــرای تمریــن کشــتی بــه باشــگاه نمــی روم، 
ناراحــت شــد، خــودش ســاکم را بســت و روانــه باشــگاهم کــرد؛ 
او می گفــت: »اآلن زمانــی نیســت کــه صحنــه را خالــی کنیــم.«

و ما را بیاموز مقاومت و استقامت در راه حق را....
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طریق عاشــــقی

آنان که وامدارشان هستیم
شهید » حسین قجه ای«  از قاب اسوه

ــف  ــه( در تعری ــهیدمرتضی مطهری)رحمت اهلل علی ــه ش عالم
کلمــه »ســیره« می فرمایــد: ســیر یعنــی رفتــن، امــا ســیره بــه 

ــوع و ســبک راه رفتــن اســت. معنــای ن



از متــن رســاله  حقــوق این طــور برداشــت می شــود ایــن عضــو حســاس، یعنــی دســتگاه گــوارش و فعالیت هــای 
جــذب و هضــم آن، در انســان دارای جایــگاه ممتــازی اســت. 

امام)علیه الســام( بــا اشــاره بــه جنبــه  اصلــی ایــن حــق مهــم، می فرماینــد: مراقــب بــاش که شــکمت را ظــرف حرام 
قــرار ندهــی، نــه کــم و نــه زیــاد و در بخــش حــال هم میانــه رو بــاش و انــدازه نگــه دار. 

ــب باشــید در  ــد مراق ــد و فرموده ان ــی کرده ان ــزرگ را معرف ــکان ب ــن ام ــدی از ای ــب فلســفه بهره من ــن ترتی ــه ای ب
بهره بــرداری از ایــن امــکان از حــّد تقویــت خویشــتن نگــذری تــا بــه خــودت اهانــت نکنــی و جوانمــردی تــو آســیب 

 . نبیند
آنــگاه امام)علیه الســام( یــک تبییــن بســیار دقیقــی در مــورد مطلــب داشــتند و بیــان فرمودنــد کــه اشــتباه در 
ایــن بخــش، زیــاده روی، انــدازه نگه نداشــتن و اســراف، نتیجــه اش آســیب های جســمی و روحــی بســیار زیــاد اســت و 
نمونه هایــی را حضــرت اشــاره فرموده انــد. زیــاده روی باعــث کســالت، بیماری هــای جســمی، تنبلــی، جــدا افتــادن از 
کارهــای خــوب و شایســته، تولیــد نادانــی و کاهــش ِخــَرد و همچنیــن آســیب بــه جوانمــردی و مــرّوت می شــود. عــدم 
رعایــت حــّق ایــن عضــو اساســی و اصلــی، بازتاب هــا و آثــار عجیبــی در شــخصیت انســان از خــود بــه جــای می گــذارد. 
مــا در ایــن زمینــه بســیار غافــل هســتیم. پــروردگار متعــال یکــی از بزرگ تریــن آیاتــش را در وجــود مــاـ  در کنــار 
ده هــا نشــانه  دیگــر ـ قــرار داده اســت کــه مــا دائــم بــا آن ارتبــاط داریــم و از حضــورش بهره منــد می شــویم، ولــی از 

ــتیم.  آن غافل هس
ــَماَواِت َواألَْرِض یَُمــرُّوَن َعلَْیَهــا َوُهــْم  قــرآن در ایــن بــاره هشــدار می دهــد و می فرمایــد: »َوَکأَیـّـن ّمــن آیَــٍۀ فـِـي السَّ
َعْنَهــا ُمْعِرُضــوَن؛ و چــه بســیار نشــانه ها در آســمان ها و زمیــن اســت کــه بــر آن هــا می گذرنــد؛ درحالی کــه از آن هــا 

ــد«.  روی برمی گردانن
بــه آن از ایــن منظــر توجــه نمی کنیــم کــه دســتگاه گوارشــی یــک آینــه اســت کــه مــا در آن می توانیــم قــدرت، 
خاقیــت، عظمــت، شــکوه، ابــداع و نــوآوری و عنایــت پــروردگار عزیــز و مهربــان و بزرگ مــان را مشــاهده کنیــم. ایــن 
یــک زاویــه  دیــد اســت. راجــع بــه همــه  اعضــاء و جــوارح و امکاناتــی که خــدای متعــال بــه مــا داده، باید چنیــن نگاهی 
داشــته باشــیم؛ منتهــا ایــن بَطــن اســت، اســمش بــا خــودش اســت. بَْطــن، یعنــی پنهــان اســت و دیــده نمی شــود، 
جلــوی چشــم مــا نیســت؛ لــذا بــه مطالعــه و مراجعــه نیــاز دارد. ایــن روزهــا بــه حمــداهلل امــکان چنیــن مطالعــه و 

مراجعــه ای بــرای همــه فراهــم اســت و مثــل قدیــم نیســت؛ لــذا هیــچ  توجیهــی پذیرفتنــی نیســت. 
مطالعــه در ایــن زمینــه خیلــی ســودمند اســت و نــگاه انســان را تغییــر می دهــد. انســان وقتــی متوجــه می شــود چه 
مجموعــه  عظیمــی، بــا چــه مأموریت هــا و مســئولیت هایی در ایــن بخــش در اختیــارش اســت، خیلــی از مراقبت هــا را 
بــه شــکل طبیعــی انجــام می دهــد و باالتــر از ایــن، حــّظ و بهــره معنــوی و معرفتــی و عرفانــی ای اســت کــه از رهگــذر 
ایــن توجــه نصیبــش خواهــد شــد. ایــن همــان »اهلَلُ اَْکَبــر«ی اســت کــه وقتــی بــه این دســتگاه توجــه پیــدا می کنیم، 

ــم. می گویی
اهمّیــت فوق العــاده  غــذا بــر جــان آیــات قرآنــی و روایــات اهل بیــت و ســیره  اولیــاء خــدا، بــه مــا می گویــد آنچــه 

می خوریــم، تأثیــر زیــادی بــر مــا دارد؛ لــذا کیفیــت، کمیــت و انــدازه   آن اهمیــت فوق العــاده ای دارد. 
بیماری های بسیاری وجود دارد که مستقیماً یا با واسطه مربوط به دستگاه گوارش است. 

پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله( فرمودند: »شکم مایه درد است و پرهیز مایه دوا«. 
مراجعــه بــه طعــام و خــوراک بــه مــا نشــان می دهــد کــه غــذا آثــار جســمی، روانــی، روحــی و معنــوی عجیبــی دارد 
و مــا بایــد بســیار مراقــب باشــیم. ایــن جملــه  قــرآن کــه »َفلَْیْنُظــِر ااْلِنَْســاُن إِلـَـی َطَعاِمــِه؛ پــس انســان باید بــه خوراک 
خــود بنگــرد«، نیــز نشــان دهنده  همیــن مســئله اســت. انســان باید حواســش بــه خوراک خود باشــد. مســئله  دســتگاه 
گــوارش و خــوردن و آشــامیدن فوق العــاده مــورد عنایــت خالــق هســتی و اولیــاء خــدا اســت. هــم در مباحــث فقــه 
اکبــر کــه شــامل ســیر و ســلوک، اخــاق، معنویـّـات و مراقبــات اســت و هــم در فقــه اصغــر کــه احــکام حــال و حــرام 

و مســتحب و مکــروه اســت، ایــن موضــوع بــه شــدت مــورد عنایــت اســت. 
شرح رساله حقوق امام سجاد)علیه السالم( توسط حجت االسالم و المسلمین محمدجواد حاج  علی اکبری 

بهداشت و سالمت
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عضو مهمی که نادیده گرفته می شود 



نـــــــــــــگاه ویژه
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ــد. هنگامــی کــه وارد  ــه دنبــال رفــع آن هــا برمی آی ــدش خواســته ها و نیازهایــی پیــدا می کنــد و ب ــا تول انســان ب
جامعــه می شــود بــرای دســتیابی بــه خواســته های خــود دچــار تزاحماتــی بــا ســایر انســان ها می شــود کــه می توانــد 

موجــب هــرج و مــرج گــردد. در ایــن میــان نیازمنــد قانونــی اســت کــه زندگــی اجتماعــی را ســامان دهــد.
عــده ای از حکمــا تصمیــم گرفتنــد بــه جامعــه نظــم ببخشــند، و فلســفه سیاســت را به وجــود آوردنــد، و بــه همیــن 
ترتیــب انــواع مکاتــب سیاســی شــکل گرفــت تــا امــروزه بــه دموکراســی مــدرن و حکومــت پارلمانــی رســیده و تمــام 

این هــا درســایۀ خواســته های نفســانی و روانــی انســان بــوده اســت.
در میــان ایــن تحــوالت، عــده ای برانگیختــه شــدند کــه ارزش هــای حقیقــی انســان را مــاک زندگــی برشــمردند 
ــه  ــا هــدف آفرینــش معرفــی کــرده، انســان ها را نســبت ب ــز حیوانــی را مخالــف ب و تبعیــت بی قیــد و شــرط از غرائ

حقیقــت هســتی مطلــع کردنــد، و تعالــی روح انســان را مــاک رشــد و آســایش دانســتند.
در میــان ایــن پیامبــران و انبیــای الهــی، پنــج نفــر تحوالتــی بنیــادی در تاریخ زندگی بشــر ایجــاد کردند کــه آخرین 
آن هــا پیامبــر اســام )صلی اهلل علیه وآله وســلم( بــود کــه حقیقــت انســانیت و خلقــت را بــه بشــریت معرفــی کــرد و 
تحولــی در عالــم ایجــاد نمــود، ولــی متأســفانه پــس از رحلــت ایشــان، هنــوز بــدن گرامی شــان دفــن نشــده بــود کــه 
امــت او از تعالیــم حیاتبخــش اســام زاویــه گرفتنــد و یــک قــرن نگذشــت کــه دوبــاره حکومــت ســاطین آغــاز شــد.

همــۀ مســلمانان قــرآن را بــه عنــوان قانــون زندگــی می شناســند، امــا ریشــه ای تریــن اختافی کــه میان مســلمانان 
پیــدا شــد ایــن بــود کــه مجــری قانــون چــه کســی باشــد؛ آیــا مجــری قانــون نیــز بایــد از طــرف خــدا تعییــن شــود یا 

مــردم می تواننــد او را تعییــن کننــد.
هســته اولیــه ایــن تفکــر کــه تعییــن حاکــم بــه عهــده مــردم باشــد، از روز وفــات پیامبــر )صلی اهلل علیه وآله وســلم( 
شــکل گرفــت، و کســانی کــه هفتــاد و چنــد روز قبــل در واقعــه غدیرخــم بــا حضــرت علی)علیه الســام( به عنــوان 
منتخــب الهــی بیعــت کردنــد، خــود را بــه فراموشــی زدنــد و خــود را متصــدی تعییــن حاکم معرفــی نمودنــد و نتیجه 

ایــن شــد کــه در طــول ایــن 1400 ســال، ســاطینی بــه نــام دیــن بــر مــردم حکومــت کردنــد.
ایــن جریــان تــا زمانــی ادامــه داشــت کــه امــام خمینــی، آن مــرد الهــی، پرچــم دیــن را برافراشــت و گویــا جامعــه 
اســامی دوبــاره متولــد شــد و ســخنانی مطــرح کــرد کــه بــا حقیقــت الهــی زندگــی انســان متناســب بــود و مهم ترین 

اصــل آن ایــن بــود کــه کســی بایــد در مقــام اجــرای قانــون قــرار گیــرد کــه مــأذون از طــرف خــدا باشــد.
در رتبــه اول، انبیــاء از طــرف خداونــد مأمــور اجــرای قانــون هســتند و در رتبــه بعــد ائمــه )علیهم الســام(، و ایــن 
وظیفــه الهــی بعــد از ایشــان بــر عهــده کســی قــرار داده شــده اســت کــه در علــم، تقــوا و مدیریــت اشــبه بــه معصــوم 

اســت، کــه از آن بــه تئــوری والیــت فقیــه نــام بــرده می شــود.
خیــال نکنیــم حــال کــه مــا به برکــت امــام، اســام را شــناختیم کار تمام اســت، زیــرا ممکن اســت در مقابل جوســازی ها 

و تبلیغــات، زمینــه انحراف مــان فراهــم شــود، و همیــن مــا می توانیم مســیر الهی انقــاب را تغییــر دهیم.
اگــر کســانی مــا را بــه خطــوط انحرافــی و زاویــه دار از مواضــع مقــام معظــم رهبــری می کشــند، هوشــیار باشــیم و 
از تاریــخ درس بگیریــم، زیــرا همان طــور کــه در صــدر اســام، اطرافیــان پیامبــر موجــب انحــراف مســیر اســام شــدند،  
امــروز نیــز برخــی کســانی کــه به دســت امــام )رحمت اهلل علیــه( بــه مقامــی رســیدند، کارشــان بــه جایــی رســیده کــه 
می خواهنــد اصــل ایــن نظــام را بــر بــاد دهنــد. امــروز نمــاد راه اهــل بیــت )علیهم الســام( مقــام معظــم رهبــری اســت 

و مــا بایــد چشــم و گوش مــان متوجــه اشــارات و بیانــات ایشــان باشــد.

عالمه مصباح یزدی: 

 امروز مقام معظم رهبری 
نماد راه 

اهل بیت)علیهم السالم( است
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حضــرت ام البنیــن گریــه و نوحه خوانــی را وســیله و راهــی بــرای فریــادزدن بــه 
مظلومیــت امــام حسین)علیه الســالم( و اهــل بیــت برگزیــده بــود.

ــه بقیــع می آمــد و  ــا خــود می بــرد و ب او عبیــداهلل فرزنــد حضــرت عبــاس را ب
ــود. ــم می نم ــه مات ــک ها«، اقام ــتۀ اش ــر »کش ب

و با گریه ای حزن آور بر فرزندان خویش می گریست.
ام البنیــن حســرت و آرزوی آن را داشــت کــه ای کاش او و فرزندانــش و همــه اهــل 

زمیــن فــدای امــام حســین می شــدند، امــا امــام زنــده بــود. 
ام البنین از این حرکت چند هدف داشت:

ــین و  ــام حس ــر، ام ــه پیامب ــهیدان، ریحان ــرور ش ــر س ــزاداری ب ــه ع اول: اقام
ــی. ــعائر اله ــم ش ــت و تعظی بزرگداش

دوم: بــرای مــردم از شــجاعت امــام و فرزندانــش و همچنیــن از مظلومیت شــان 
پــرده بــردارد و بــا آنــان بــر تاریــخ افتخــار ورزد.

ســوم: اتفاقــات کربــال و ســتم هایی کــه بــر آل پیامبــر وارد شــد و فجایعــی کــه 
هــر مخلوقــی از آن شــرم دارد را بیــان کنــد و ایــن مهــم را بــا ایــن روش و در قالب 
گریــه عاطفــی بیــان می کــرد و این چنیــن اعتــراض خویــش بــه وضعیــت موجــود 

و حکومــت طاغــوت را اعــالم می داشــت.
چهــارم: حاکمــان ســتمکار را رســوا می ســاخت. حاکمانــی کــه بــر همــه امــور 
امــت تســّلط داشــته، مــردم را گمــراه نمــوده  و در گــذر زمــان، حقیقــت را وارونــه 
ــا ایــن روش، حــق و حقیقــت را آشــکار می کــرد. می ســاختند. پــس ام البنیــن ب
ــی  ــت و خونخواه ــان برمی انگیخ ــه و گناهان ش ــه بنی امی ــردم را علی ــم: م پنج

ــرد. ــت می ک ــل بی ــهیدان اه ش
ششــم: بــا آنکــه مــزار حضــرت عبــاس و برادرانــش در کربــال بــود، امــا ام البنین 
ــام  ــر ام ــه ب ــتم هایی ک ــد و س ــرد آین ــا گ ــردم در آنج ــا م ــت ت ــع می رف ــه بقی ب
ــرات  ــود و خاط ــادآوری ش ــان ی ــود، برای ش ــه ب ــه رفت ــرت فاطم ــن و حض حس
ــان را از  ــد و آن ــازی نمای ــان بازس ــکان برای ش ــر در آن م ــا پیامب ــان ب مردم
ــه  ــش، ک ــر و خاندان ــاع از پیامب ــالم در دف ــدر اس ــلمانان ص ــای مس موضع گیری ه

ــد، آگاه ســازد. ــه متبــرک جــای گرفتــه بودن هــم اکنــون در ایــن مقبرب
ــه ایــن دلیــل  ــا خــود مــی آورد؛ ب هفتــم: او، نــوه اش عبیــداهلل بــن عبــاس را ب
ــل و  ــی و دلی ــاهدی عین ــداهلل، ش ــت. عبی ــور داش ــال حض ــه کرب ــه وی در واقع ک
برهانــی زنــده بــود تــا ماجــرای کربــال را بــرای مــردم و بــرای نســل های آینــده، 
روایــت کنــد و کــودکان هم ســن و ســال او و نیــز مــردان و زنــان بزرگســال نــزد 

او اجتمــاع کننــد.
ــی و  ــالت سیاس ــار رس ــال، ب ــوز کرب ــه جانس ــس از حادث ــوار، پ ــوی بزرگ آن بان
اجتماعــی خویــش را در زنده نگهداشــتن حماســه جاویــدان عاشــورای حســینی به 

زیباتریــن شــکل ممکــن بــه انجــام رســانید.
بخشی از مقاله »ویژگی ها و فضایل ام البنین« به قلم »زهرا زحمتکش«

حضرت ام البنین)سالم اهلل علیها( و 

زنده نگه داشتن یاد و خاطره عاشورا



ای منتظِر قدوِم زمامداِر
 عادِل مطلق؛

 او منتظر توست! 
ــریف( را  ــرت بقیه اهلل)عجل اهلل تعالی فرجه الش ــور حض ــار ظه ــد و انتظ ــد امی بای
شایســته تر از تصــورات معمولــی درک کنیــم و بایــد بدانیــم جریــان مشــیت الهی 
ــا دیــدن هســته  ــاره جهــان هســتی چنیــن اســت: باغبــان ب خــدای بــزرگ درب
گل و آب و خــاک مناســب، ُگل شکوفان شــده را می بینــد. بــا کاشــتن و نهفتــن 
ــر خــاک، طــراوت و زیبایــی ُگل، باغبــان را خنــدان و شــادمان  آن هســته در زی
می ســازد. بــه هنــگام راه رفتــن، زیــر پــای خــود را می بینــد تــا مبــادا آن هســته 
در خــاک فرورفتــه را پایمــال کنــد. چــرا؟ زیــرا باغبانــی کــه هســته ُگل را در زیــر 

خــاک پوشــانده اســت، ُگل می خواهــد و ُگل دارد. 
ــر آن  ــی را در زمیــن کاشــت، در زی ــس از آنکــه نهال ــی، پ ــد باغبان ــا دیده ای آی
آتــش برافــروزد و اّدعــا کنــد مــن درخــت میــوه دار را نمی ســوزانم؟! مگــر درخــت 
میــوه دار، غیــر از همیــن نهــال اســت کــه چنــد صباحــی نیازمنــد طلــوع آفتــاب و 

تغذیــه از مــواد زمیــن و آب می باشــد؟ 
ــر الهــی ات نشســته ای و آه  ــدار رهب ــه دی ــروز ب ــه ام ــو ک ای شــخص الهــی! ت
ســوزان از درون شــعله ورت بیــرون مــی آوری؛ ای منتظــر قــدوم زمامــدار عــادل 
مطلــق، کــه در دِل شــب های تاریــک، بــا وجــود پشــت پــرده ای او، بــه راز و نیــاز 

ــا او نیســتی؟  ــو ب ــا توســت؛ چــرا ت ــردازی! او ب می پ
اگــر می خواهــی بــا او باشــی، بــه همیــن مزرعــه و گلشــن روی زمیــن نظــاره 

کــن؛ اینجاســت جایــگاه شــکفتِن آن دســتِه ُگل ابدیـّـت. 
ــران و  ــر دیگ ــو ب ــتمکاری ت ــو و س ــتی ت ــوی و هوس پرس ــی ه ــا می دان آی
ــه دســتورات الهــی، پایمال کــردن ایــن مزرعــه و گلشــن اســت  بی اعتنایــی ات ب

ــد زد؟  ــر خواه ــر ب ــا س ــو، از همان ج ــدان ت ــته ُگل خن ــه دس ک
هــر بامــداد کــه از خــواِب شــبانه برمی خیــزی، بــه ســوی خــدای بــزرگ کــه در 
لَعــَه الرَّشــیَدَه  همه جــا حاضــر اســت، دســت بلنــد کــن و بگــو: »اللُهــمَّ أرِنـِـی الطَّ
َه الَحمیــَده«؛ بــار پــروردگارا! آن جمــال دلربــای بــا عظمــت و آن ســیمای  و الُغــرَّ

محبــوب را بــه مــا نشــان بــده.
ــود را  ــای خ ــره زیب ــن، چه ــدی م ــوب اب ــم محب ــا بدان ــی از کج ــر می گوی اگ
بــه مــن نشــان داده اســت؟ پاســخ ایــن ســؤال را از کــردار و گفتــار روزانــه خــود 
بپــرس؛ اگــر دیــدی گفتــار و کــردار تــو، مطابــق دســتورات الهــی و وجــدان پــاک 
صــورت می گیــرد، بــدان کــه آن محبــوب زیبــای ابدیـّـت، در نهانخانــه دل تــو، گام 
گذاشــته اســت و تــو کســی هســتی کــه اگــر دولــت آن رهبــر عــادل الهــی، امــروز 
فــرا برســد، شایســته زندگــی در زیــر پرچــم الهــِی آن یگانــه پیشــوای بشــریّت 

می باشــی.
آری این است امید و انتظار!

عالمه محمدتقی جعفری، کتاب امید و انتظار، صفحات 56 و 57
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خبر خوب ، حس خوب
ــه  ــاز ب ــواده نی ــان و خان ــاری خودت ــخیص بیم ــرای تش ب

ــت. ــونوگرافی نیس ــش و س آزمای

ــان، توســط دکتــر »شــیرازی«  ــق معاینــه زب فقــط از طری
ــران از  ــی و ای ــورهای اروپای ــنتی در کش ــب س ــص ط متخص

ــوید. ــود آگاه ش ــاری خ بیم

حضور دکتر فقط روزهای چهارشنبه بعدازظهر

پذیرش خیلی محدود

تلفن رزرو:

۰۲1-5537۴۴18 

۰۲1-55۴8۲۰۲5

ساختمان سالمت اسوه پویا


