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امــروز ماننــد همیشــه و بیــش از همیشــه، مصلحــِت الزامی 
اّمــت اســامی، در وحــدت اســت؛ وحدتــی کــه یــد واحــده در 
برابــر تهدیدهــا و دشــمنی ها پدیــد  آَوَرد و بــر ســر شــیطان 
مجّســم، آمریــکای متجــاوز و غــّدار و ســگ زنجیــری اش رژیم 
صهیونیســتی، رعدآســا فریــاد کشــد و در برابــر زورگویی هــا، 

شــجاعانه ســینه ســپر کند. 
ایــن معنــی فرمــان الهــی اســت کــه فرمــود: »َواعَتِصمــوا 
بَِحبــِل اهللِ َجمیًعــا َوال تََفرَّقــوا« )ســوره آل عمــران، آیــه103(.

ــّداُء  ــوب »اَِش ــامی را در چهارچ ــت اس ــم، اّم ــرآن حکی ق
ــه29( معّرفــی  ــارِ ُرَحمــاُء بَیَنُهم«)ســوره فتــح، آی ــی الُکّف َعلَ
می کنــد، و از او وظیفــه  »َوال تَرَکنــوا اِلـَـی الَّذیَن َظلَموا«)ســوره 
هــود، آیــه113(، »َولـَـن یَجَعــَل اهللُ لِلکافِریــَن َعلـَـی الُمؤِمنیَن 
َة الُکفر)ســوره توبه،  َسبیًا«)ســوره نســا، آیــه141(، »َفقاتِلوا اَئِمَّ
آیــه12( و »ال تَتَِّخــذوا َعُدّوی َو َعُدوَُّکم اَولِیاء«)ســوره ممتحنه، 
آیــه1( را می طلبــد، و بــرای اینکــه دشــمن را مشــّخص کنــد، 
حکــِم »ال یَنهُکــُم اهللُ َعــِن الَّذیــَن لـَـم یُقاتِلوُکــم فـِـی الّدیــِن 
َولـَـم یُخِرجوُکــم ِمــن ِدیارُِکم«)ســوره ممتحنــه، آیــه8( صــادر 

می فرمایــد. 
ــد از  ــز نبای ــاز، هرگ ــم و سرنوشت س ــای مه ــن فرمان ه ای
منظومــه  فکری و ارزشــی مــا مســلمانان جدامانده و به دســت 

فراموشــی ســپرده شــود.

ــیدن  ــبت فرارس ــه مناس ــری ب ــم رهب ــام معظ ــام مق پی
ــج، 1399/5/7 ــام ح اي

وحدت؛ 
مصلحت الزامی

 امت اسالمی
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برگـی  از  یک  نوشته

ــوان نیســت، فرشــته  ــاه نیســت، حی ــد نیســت، گی »انســان« جام
نیســت؛ »انســان«، انســان اســت؛ سرشــار از نیروهــای رحمانــی. نیروی 
عقــل و غضــب و شــهوت و وهــم. هیــچ نیــروی شــیطانی در انســان 
خلــق نشــده اســت. نیروهــای شــیطانی درون انســان همــان نیروهــای 

رحمانــی هســتند کــه از »مــدار اصلــی« خــود خــارج شــده اند. 
ــر  ــر محــض جــز خی ــر محــض اســت و از خی ــال خی خــدای متع
صــادر نمی شــود. پــس برخــاف تصــور اولیــه نــه شــهوت بــد اســت، 
ــه  ــای خــدادادی هســتند ک ــا نعمت ه ــم. این ه ــه وه ــه غضــب و ن ن
ــان  ــل انس ــد و تکام ــه رش ــا مای ــدازه از آن ه ــه ان ــا و ب ــتفاده به ج اس
می شــود؛ پــس نبایــد بــه چشــم نیروهــای منفــی بــه آن هــا نــگاه کرد. 
اســام برخــاف بســیاری از مکاتــب و بر اســاس یک نــگاه واقع بینانه 
نــه قائــل بــه رهاکــردن ایــن قواهــا و نــه قائــل بــه تعطیل کــردن ایــن 
قواهــا اســت. اســام می گویــد نــه رهــا، نــه تعطیــل؛ بلکــه تعدیــل. نــه 
افــراط، نــه تفریــط؛ بلکــه اعتــدال. لــذا اگرچــه اســتفاده به جــا و بــه 
انــدازه از ایــن قواهــا مایــه رشــد و تکامــل انســان می شــود، ولــی اگــر 
همین هــا از مــرز تعــادل خــارج شــوند و در دره افــراط و تفریــط قــرار 

بگیرنــد مایــه نابــودی انســان خواهند شــد. 
توبه مانع از اين نابودی است.

ــای  ــه معن ــاً ب ــه لزوم ــد توب ــب تصــور می کنن ــه اغل ــاف آنچ برخ
بازگشــت از گنــاه نیســت؛ بلکــه توبــه یعنــی بازگشــت، یعنــی تغییــر؛ 

منتهــا یــک تغییــر هدفمنــد انســانی. بــه چــه معنــا؟
اســتاد مطهــری بیــان می کنــد انســان یــک موجــود ترکیب یافتــه 
از عقــل و غضــب و شــهوت و وهــم اســت و به عبارتــی دارای دو بُعــد 
حیوانــی و انســانی اســت کــه در بــدو تولــد حیوانیــت او بالفعــل اســت 
و انســانیت او بالقــوه. و ایــن انســان اســت کــه بــه مــرور زمــان و بــه 
تدریــج و بــا انتخــاب خــود بایــد تغییــر هدفمنــدی را در خــودش رقــم 
ــی  ــا آنچــه در وجــود او حاکــم می شــود مظاهــر قواهــای عال ــد ت بزن
باشــد، نــه مظاهــر قواهــای دانــی. انســانیت باشــد، نــه حیوانیــت. ایــن 
اســت کــه ائمــه معصومیــن هــم بــه حکــم بشــربودن اهــل توبــه بودند 
و ایــن توبــه ناشــی از خطــا و گنــاه نیســت؛ بلکــه بــه دلیــل همــان 

غلبــه دادن قواهــای عالــی بــر قواهــای دانــی اســت. لذا گفتیــم توبه 
نیــاز انســان اســت نــه فقــط گناهکارهــا. گناهــکار هــم اگــر بــه 

توبــه محتاج تــر اســت بــه دلیــل ایــن اســت کــه هــر گناهــی 
گناهــکار را در حیوانیــت خــودش فــرو می بــرد. 

شــهید مطهــری توبــه را از ســنخ انقــاب می دانــد 
نــه یــک حالــت یــا یــک عــادت. ایشــان قائل اســت 

توبــه صرفــاً نــه یــک حالــت خــوب اســت و نــه 
یــک عــادت خــوب، بلکــه توبــه یــک انقــاب 

ــای  ــاب قواه ــت. انق ــی اس ــدس درون مق
عالــی وجــود علیــه قواهــای دانــی وجــود.
ــه  ــوی ک ــت خــوش معن ــه آن حال توب
گاهــی بــه انســان دســت می دهــد 
نیســت. شــاید ایــن حالــت، زمینه ســاز 

بــــیا قوی شـــویم
سید جعفر حسینی

توبــه باشــد، ولــی بــه خــود ایــن حالــت توبــه نمی گویند. توبــه آن 
عــادت خوبــی کــه بعضی هــا بعــد از هــر گناهــی اســتغفاری انجام 
می دهنــد هــم نیســت. ایــن کار خــوب اســت و مــورد ســفارش، 
ولــی بــه ایــن کار توبــه نمی گوینــد . بلکــه توبــه، انقــاب قواهــای 
ــی وجــود. مســلّط کردن  ــای دان ــه قواه ــی وجــود اســت علی عال

»نیروهــای عالــی وجــود« اســت بــر »نیروهــای دانــی« وجــود.
 اینکــه قــرآن می فرمایــد: »اّن اهلل یُِحــُب التّوابیــن«؛ یعنــی خدا 

»مســلّط« ها را دوســت دارد. 
ــوت روحــی شــده اســت  مســلّط یعنــی انســانی کــه دارای ق
ــی وجــود  ــای دان ــوب قواه ــره مغل و در کشــاکش حــوادث روزم

ــد،  ــی اســتفاده می کن ــای دان نمی شــود. از قواه
ولــی تســلیم آن هــا نمی شــود و ایــن 

ــه ای  ــدرت روحــی محصــول توب ق
اســت کــه هــر روز و هــر لحظــه 

بایــد انجــام داد.
مــا  بــه  وقتــی  پــس 
ــن؛ در  ــه ک ــا توب ــد بی می گوین

واقع یعنی بیا قوی شو.
خــدا »قوی ترشــدن« مــا را 

دارد. دوســت 
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در ســبک زندگــی کوثــری، هرگونــه تعامــل علمــیـ  پژوهشــی با قرآن در اســوه حســنه 
نبــوی، از ســوره نــاس آغــاز می گــردد، گویــا خداونــد مهــر و رحمــت، بــا »نــاس« آغــاز 
کام نمــوده ولــی بــرای اینکــه انســان خــود را گــم نکنــد، می فرمایــد: »رب النــاس، ملــک 
النــاس و الــه النــاس«، و نــاس را طــرح می فرمایــد نــه انســان را! تــا بفرمایــد خــدا همانقــدر 

کــه خــدای توســت، خــدای دیگــران هــم هســت. 
اولیــن ســوره بــا »قــل« آغــاز می گــردد تــا از همــان ابتــدا،  تبعیــت و واليت را ترســیم 
و تأکیــد نمایــد. »قــل« یعنــی بگــو »اعــوذ«؛ نــه یــه کام کمتــر و نــه افزونتــر، در حقیقت 
گفتــن ســاده ایــن ســوره بــا اســتعاذه ی آغازیــن آن، نــاس را از مهلک تريــن شــر کــه 
در وجــود خــود اوســت، تعویــذ می نمایــد، آن هــم در دنیایــی کــه بیشــتر درگیری هــا 
و مشــکالت بشــر از درون خــود انســان نشــأت می گیــرد. ســر دادن »اعــوذ« ابتــدا به 
»رب« کــه هــم تربیتــش نمایــد و هــم بحث ربوبیــت را برای همیشــه بعنــوان پــروردگاری 
کــه متکّفــل همــه امــور وی اســت، بیان فرمایــد؛ بســیار اهمیــت دارد چراکــه مصیبت های 
نــاس از زمانــی آغــاز گردیــده کــه ربـّـش دوتــا و ســه تا و صدتــا شــد و کم کــم مائــک و 
آنــگاه اله هــا و ســپس بت هــا و پادشــاهان و امیران...ربوبیــت وی را عهــده دار شــدند،  لــذا 
در آغــاز بایــد بدانــد کــه فقــط و فقــط یــک رب دارد کــه مالــک و الهــش نیــز هســت و تــا 
وقتــی كــه رب و ملــک و الهــش يکــی نشــود، اســتعاذه صحیــح و مؤثــر اتفــاق 
نخواهــد افتــاد، مثــاً پادشــاهی کــه مســجد می ســازد، می خواهــد خــرج رب نــاس را از 
ملــک نــاس جــدا ســازد و یــا برخــی عرفــا، خــرج ملــک نــاس و رب نــاس را از الــه نــاس 
جــدا می کننــد! و یــا بنــده ای کــه مثــاً رّب وی، همســر اوســت و مالکش رئیس وی اســت 
و یــک اهلل ی هــم محــض عبــادت دارد،  هرگــز نمی توانــد بــه وی تعویــذ جویــد و در پنــاه 
بــردن بــه او از شــر نفــس وسوســه گرش،  دقیقــاً توّســل و تــوّکل و تعّبــد و امیــد جویــد. 

وســواس خنــاس در ایــن ســوره،  نقطــه ثقلــی اســت کــه بــا تکــرار »يوســوس« 
قلــب »صــدور النــاس« را نشــانه مــی رود، لــذا بــرای مقابلــه بــا ایــن شــِر اكبــر، »اعــوذ« 
شــدن بــه پــروردگاری کــه مالــک همــه چیــز انســان اســت، حیاتــی اســت، ولــی ســوره ی 
زوجــش فلــق، بــرای اســتعاذه از شــرور همــه عالــم، »رب الفلــق« کفایــت می کنــد و ایــن 
اهمیــت نفــس خنــاس اســت کــه مراقبتــی ویــژه می طلبــد کــه بــا پناه بــردن مســتمر بــه 
خداونــد حاصــل می گــردد و بــه ســهولت بــا قرائــت هــر روزه ی ایــن ســوره، ایــن مصونیــت 
تحقــق عملــی می یابــد. آورده انــد زاهــدی همــواره آرزوی دیــدن خنــاس خــود را داشــت، 
شــبی او را در خــواب دیــد و بــه ســختی مچــش را گرفــت آنچنــان کــه از خواب بیدار شــد 
و دیــد مــچ دســت خــودش را گرفتــه اســت! فلــذا پــر واضــح اســت کــه انســان در آغــاز 
مســیر هدایــت، بایــد ابتــدا نفــس خویــش را تهذیــب نمایــد و نســبت بــه آن با اســتعاذه به 

خداونــد، مراقبــه و محاســبه نماید.1
شــایان ذکــر اســت در ایــن ســوره شــش آیــه ای، پنــج بــار »نــاس« تکــرار شــده کــه 
می تــوان در طــول »اعــوذ« شــدن بــه خــدا، بــه پنــج انســان خــاص )پنــج تــن آل عبــا( 

نیــز توســل جســت تــا در ایــن امــر مــدد فرماینــد. 

سبــک زندگی کوثـــری

 دكتر زهرا خلخالی
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همســــــــــرداری موّدت بین زوجین
محبت و دوستی یک انسان به انسان دیگر اثر می گذارد و رفتار و عملکرد آن شخص را تحت الشعاع قرار می دهد.

بســیار دیــده شــده اســت کــه انســان بــه دلیــل محبــت بــه یــک شــخص، حساســیت های خــودش را در وظایفــی که 
بــه گــردن دارد؛ یــا کــم می کنــد یــا تعهــد خــودش را در مقابــل خــدا و خلــق زیــر پــا می گــذارد. ایــن نــوع 

محبت هــا باعــث نوعــی تســاهل و تســامح نابجــا می شــود و راه را بــرای خیلــی از مســائل و مشــکات 
ــذارد.  ــاز می گ ب

ــه ایــن محبت هــای افراطــی، زمانــی اســت کــه ایــن محبــت در اولویت هــای  بهتریــن نمون
اصلــی خــودش قــرار نمی گیــرد. مثــاً محبــت خانــم بــه همســرش تحت الشــعاع محبــت 

افراطــی بــه فرزندانــش می شــود و مــادر بــه دلیــل ایــن عشــق و دلبســتگی بــه فرزندانش 
ــات و مشــکات  ــی از انحراف ــدد و خیل ــی ببن ــر حقایق ــه چشــم ب حاضــر می شــود ک

ــت  ــت کار دس ــن محب ــه ای ــی ک ــا جای ــد. ت ــش را نبین ــرداری فرزندان ــاری و ک رفت
ــا و  ــطح فعالیت ه ــتر، س ــانی بیش ــرای خدمت رس ــن ب ــد و والدی ــن می ده والدی
تاش های شــان را بیشــتر می کننــد تــا بتواننــد بــه آرامــش قرآنــی کــه همــه هــم 
بــه دنبــال آن هســتند، برســند؛ امــا می بیننــد کــه روز بــه روز از ایــن قضیــه دور 

ــوند. ــر می ش و دورت
خداونــد در ســوره ســبأ، آیــه37 می فرمایــد: »َو مــا أَْموالُُکــْم َو ال أَْوالُدُکــْم بِالَّتــي  
ْعِف بِما  تَُقرِّبُُکــْم ِعْنَدنــا ُزلْفــي  إاِلَّ َمــْن آَمــَن َو َعِمــَل صالِحــاً َفأُولِئَک لَُهــْم َجــزاُء الضِّ
َعِمُلــوا َو ُهــْم فـِـي الُْغُرفــاِت آِمُنــوَن«. ایــن آیــه بــه وضــوح اشــاره می کنــد و یکــی 
از پیام هــای مهمــش ایــن اســت کــه نقــش فرزنــدان در زندگــی مــا چقــدر اســت.

خیلــی از پدرهــا و مادرهــا بــرای تحصیــل و ازدواج و جهیزیــه و عروســی بســیار 
دغدغــه دارنــد، امــا وقتــی همــه این هــا مهیــا می شــود بــاز بــه آرامــش نمی رســند؟ 

ــْن  پاســخ مشــخص اســت. قــرآن کریــم در ســوره روم، آیــه21 اشــاره می کنــد: »َو ِم
ــاً«،  ــد »أَْزواج ــا«. می فرماین ــُکُنوا إِلَْیه ــاً لَِتْس ــُکْم أَْزواج ــْن أَنُْفِس ــْم ِم ــَق لَُک ــِه أَْن َخلَ آیاتِ

ــه اول  ــودت، در درج ــت و م ــویی، محب ــی زناش ــی در زندگ ــن یعن ــد »اوالدا«. ای نمی فرماین
بایــد متوجــه همســر شــود و ایــن رونــد بایــد حتــی بعــد از ازدواج فرزنــدان هــم ادامه پیــدا کند. 

ــه لحظــه بایــد در زندگــی حفــظ شــود. ایــن را خــدای متعــال از انســان ها  اولویت هــا لحظــه ب
می خواهــد. ایــن کلیــد اصلــی ســکینه و آرامــش اســت کــه بــا آن بــه کمــال خواهــد رســید. خصوصــاً اگر 

خانــم کاری کنــد کــه همســرش متوجــه شــود کــه اولویت بــا او اســت و عشــقش را لحظه بــه لحظه به او نشــان 
دهــد، واقعــاً نتیجــه تعجــب آوری بــه دســت خواهــد آمــد کــه چــه بســیار مســائل مربــوط بــه همســرداری و مشــکات 

ــاز می شــود.  ــه راحتــی بن ب تربیتــی کــه بن بســت شــده ب
اگــر همســر شــما بــه شــما نیــاز دارد و فرزندتــان هــم بــه شــما نیــاز دارد، اینجــا اولویــت با همســر اســت. هیــچ چیز مهم تــر از نیاز همســر 
در زندگــی نبایــد باشــد. ایــن خصیصــه ای اســت کــه هــر زوج خوشــبخت بایــد بــه آن اهمیــت بدهــد. بنابرایــن نــه والدیــن و نــه فرزنــدان، نه 

دوســتان، نــه همــکاران،  یــا هــر ســرگرمی کــه مــا در زندگــی داریــم هرگــز نبایــد اولویت شــان حتــی بــه همســر نزدیک شــود. 
آرامــش، اختصــاص بــه روح و جــان انســان دارد و تــا روح آرامــش نداشــته باشــد، جســم هــم آرامــش نخواهــد داشــت. در حقیقــت ایــن 
خداونــد متعــال اســت کــه چنیــن اراده نمــوده تــا هــر لحظــه ایــن ســکینه و آرامــش را بــه قلــب مؤمنیــن کــه در نظــام زوجیــت قــرار 
گرفته انــد، نــازل و حاکــم کنــد و شــیرینی آن را بــه آن دو بچشــاند. فرزنــدان نیــز از ایــن ســامانه الهــی و روحانــی بــه طــور طبیعــی 
برخــوردار می شــوند و بــا الگوپذیــری از پــدر و مــادر مؤمــن و عاشــق بــه یکدیگــر عاقه منــد بــه ازدواج می شــوند و خــود را آمــاده ایفــای 

هرچــه بهتــر نقــش همســری در زندگــی زناشــویی می کننــد تــا دنیــا و آخرت شــان را بــا یکدیگــر آبــاد و پــر رونــق کننــد. 
اگــر همســران ایــن محبــت و مــودت را از جایــگاه اصلــی خــود خــارج نماینــد و از حقیقــت آســمانی آن غافــل شــوند دچــار بــه هــم 

ریختگــی، بی نظمــی و نوعــی ســرگردانی در زندگــی خواهنــد شــد. 

دكتر ندا ايلیات
قسمت دوم



ريشه پاكدامنی حیاست
می گویــد: عفــت، پاکدامنــی! بســیار خــب، ریشــه عفت چیســت؟ 
عفــت از شــاخه های حیاســت. علی)علیه الســام( می فرماید:»َســَبُب 

ــِة، أَلَحیاء«؛ ســبب پاکدامنی حیاســت. الِعفَّ
ــرده داری اســت،  ــارت از پ ــی می شــود، عب آنچــه موجــب پاکدامن
ــا و  ــن این ه ــد بی ــه می کن ــک موازن ــرت ی ــی حض ــت. حت ــا اس حی
ــِة«؛ پاکدامنــی بــه مقــدار  می فرمایــد: »َعلــی َقــدرِ الَحیــاء، تَکــوُن الِعفَّ

حیــا و پــرده داری اســت.
چــون حیــا جنبــه کّمــی نــدارد و مربــوط بــه روح اســت، جنبــه 

کیفــی دارد، شــّدت و ضعــف دارد. هــر چــه حیــا شــدیدتر
ــی او  ــت و پاکدامن ــد، عّف ــادر روی آن کار کنن ــدر و م ــد، و پ باش

ــود. ــتر می ش بیش
فرزند به مقدار حیایش، پاکدامنی پیدا می کند.

اینکــه عــرض کــردم در تربیــت آنچــه نقــش زیربنایــی دارد حیــا 
اســت؛ ایــن اســت. در روابــط گوناگــون هــم

مطــرح اســت کــه مــن اآلن وارد ایــن فضــای محــدود خانوادگــی 
شــدم، پــدر و مــادر بایــد دنبــال ایــن باشــند کــه از همــان

کوچکــی، مراقبــت کننــد کــه ایــن پــرده الهّیــه، ایــن حیــا کــه 
ــر روی روح انســان اســت و هــر انســانی یــک پوشــش الهــی ب

هــم دارد، دریــده نشــود. بایــد روی آن کار بکننــد تا شــکوفا شــود. 
همــه مــا از نظــر نهادمــان موّحــد هســتیم، امــا بحــث چیســت؟ اگر 
روی آن کار کنیــم مــی رود بــاال، کار نکنــی از بیــن مــی رود؛ اســتعداد 

اســت، در وجــود فرزنــد هســت.

اختالط پسر و دختر، خیانت به جامعه
گاهــی یــک ســنخ امــور را مطــرح می کننــد کــه مثــاً اختــاط 

پســر و دختــر چــه اشــکالی دارد؟ ببینیــد چــه جنایتــی را
این ها نسبت به جامعه دارند مرتکب می شوند!

مــن روایــت خوانــدم ده ســال تمــام شــد، یــک وقــت نشــود این ها 
بــا هــم رابطــه تنگاتنــگ این گونــه پیــدا کننــد. در خلوتــگاه والدیــن 
ــتر  ــه بس ــی ب ــد، وقت ــن می رس ــن س ــه ای ــود! ب ــازه وارد نش بی اج
ــت  ــک وق ــد! ی ــک جــا نخواب ــا هم جنــس خــودش در ی مــی رود، ب
بــی«، دوم جــدا  بــی َو الصَّ بــی َو الصَّ اشــتباه نکنیــد! اول فرمــود: »أَلصَّ

کــرد. نــه دختــران در یــک بســتر بخوابنــد و نــه پســران!
نترســید کــه می گوینــد: فانــی ســّنتگرا اســت. بلــه افتخــار مــن 
ایــن اســت کــه ســّنتگرا هســتم! چــون پیغمبــر من ســنتگرا اســت. 
ــنت  ــه س ــه ام. ن ــانّیه و الهّی ــنت انس ــع س ــتم. تاب ــع او هس ــن تاب م

حیوانّیــه روشــنفکرمآبانه! 
ــه او شــده اســت.  ــد وحــی اســت کــه ب پیغمبــر هرچــه می گوی
آنچــه کــه در ایــن بــاب می گویــد، با فطرت انســانیت همســو اســت. 
ماصــدرا می گویــد: مســئله حیــا غریــزه ای انســانی اســت. مــا بــه 

االمتیــاز انســان از حیــوان اســت. بت پرســت هــم خجالــت
می کشد، اکتسابی نیست. تو از خدایت خجالت نمی کشی؟

ََّل یَری«؛ آیا نمی داند که خدا می بیند؟ »أَ لَْم یَْعلَْم بِأَن ال
مســئله ایــن اســت که انســان - نــگاه کنید؛ انســان !- اگــر بخواهد 
انســانّیتش را حفــظ بکند، باید پرده دار باشــد. پــرده دری، انســان را از 

وادی انســانیّت، دور می کنــد. شــخص را بیــرون می کنــد. 
ادامه دارد...

قسمت چهاردهم

تربیــت 
در محیط خانواده 

آيت اهلل مجتبی تهرانی
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تربیــــت فــــرزند



آنان که وامدارشان هستیم

ــیره«  ــه »س ــاره کلم ــری)ره( درب ــی مطه ــهید مرتض ــه ش عام
می فرمایــد: ســیر یعنــی رفتــن، امــا ســیره بــه معنــای نــوع و ســبک 

ــن اســت. راه رفت
آنچــه بــه مــا توصیــه شــده در بــاب الگوبرداری هــا و عمل کردن هــا، 

شــناختن ســبک پیغمبر )و بــزرگان دین( اســت.
ســؤالی کــه بایــد بایــد بایــد از خــود بپرســیم این اســت که: چــرا باید 
ســیره معصومیــن، اولیــا و شــهدا را دانســت؟ آیــا چــون فقــط زیباســت 
و بــا فطــرت مــا هماهنــگ اســت؟ آیــا دانســتن ســیره بــه مــا انگیــزه 
ــا فقــط گاهــی  ــا ســیره ها را بدانیــم ت عمــل در زندگــی می دهــد؟ آی

نقــل قولــی زیبــا بــرای ســخنوری و جــذب مخاطــب داشــته باشــیم؟
آنچــه قــرآن در ایــن بــاب از مــا مطالبــه دارد چیســت؟ می فرمایــد: 

»لکــم فــی رســول اهلل اســوة حســنة...«
در ايــن شــماره از منــش و رفتــار يکــی از شــهدای واالمقــام، 
شــهید احمــد كاظمــی از زبــان همرزمانــش می نويســم؛ 

ــند. ــا باش ــل م ــوی عم ــاءاهلل الگ إن ش
بچه هــای جنــگ از احمدکاظمــی زیــاد دیــده و شــنیده اند. او 
یکــی از فرماندهــان بــزرگ جنــگ بــود. همیشــه در خطرناک تریــن 

ــش... ــر از نیروهای ــی جلوت ــود. گاه ــر ب ــا حاض موقعیت ه
ــود. نمی توانســت کار  ــاال ب ــدر ب ــود. ســن پ دوازده ســیزده ســاله ب
ســنگین نجــاری بکنــد. کارهــا افتــاد رو دوش احمــد؛ نگذاشــت آب 
از آب تــکان بخــورد. تنهایــی مغــازه را ســرپا نگــه داشــت. مشــتری ها 

ــرد... ــم می ک ــد. کار ه ــم می خوان ــدند. درس ه ــم نش ک
بعــد از آن، اول رفــت لبنــان؛ آمــوزش چریکــی دید؛ بعد کردســتان، 
تــا جنــگ شــروع شــد. دیگــر وقــف جبهــه و جنــگ بــود. یــک جــا 

ــد نمی شــد. بن
ــا و  ــن م ــود؛ بی ــی ب ــارش دیدن ــه رفت ــگ، در جبه ــان جن زم
ــه  ــتر فاصل ــر بیش ــدود ۶00، 700 مت ــا ح ــی جاه ــا بعض عراقی ه
نبــود. می گفــت: »بایــد خاکریــز بزنیــم.« احمــد بــا اینکــه فرمانــده 
ــت  ــت بغل دس ــح می نشس ــا صب ــودش ت ــود، خ ــه ب ــه فیاضی جبه

ــد. ــان را بکنن ــوند، کارش ــرم ش ــه دلگ ــا ک لودرچی ه
بعــد از عملیــات بیت المقــدس قرار بــود نیروها را بفرســتد مرخصی. 
یــک عالــم کار داشــت. وســط ســوله فرماندهــی، روی ســکو نشســت. 
برگــه مرخصــی نیروهــا را یکــی یکــی بــا دســت خــودش نوشــت و 
راهی شــان کــرد. بچه هــا از ایــن کارش حســابی کیــف کردنــد. ایــن 
بهتریــن قدردانــی فرمانــده از کار بزرگ شــان، »فتــح خرمشــهر« بــود.
وقتــی اوضــاع جزیــره بــه هــم ریخته بــود، محســن رضایــی و صیاد 
شــیرازی پیگیــر بودنــد کــه احمــد را بکشــند عقــب. پیغــام داد: »مــن 
عقــب بــرو نیســتم، اینجــا می مونــم، می جنگــم، یــا جلــوی عراقی هــا 

ــا همین جــا شــهید می شــم.« ــرم ی را می گی
زمانــی کــه فرمانــده نیــروی هوایــی ســپاه بــود، رفته بــود از یکــی از 
پایگاه هــای نیــروی هوایــی بازدیــد کنــد. فرمانده پایــگاه ســفارش داده 

شهید » احمد کاظمی«  از قاب اسوه

بــود بــرای او و همراهانــش از بیــرون غــذا بگیرنــد. فرمانده پایــگاه را 
توبیــخ کــرد، بــه غــذا هــم لــب نزد. 

ــه شــهید شــد  ــا روزی ک ــم، ت ــه دوســت صمیمــی بودی ــا اینک ب
نمی دانســتم این قــدر مجــروح شــده و بدنــش پــر از زخــم و جراحــت 
ــم  ــه صورت ــه ســرم خــورده، ب ــار نگفــت کــه ترکــش ب اســت. یک ب
خــورده، شــیمیایی شــدم. خــدا شــاهد اســت هیچ وقــت نمی گفــت.
ــه  ــان روز اول زلزل ــاد، هم ــاق افت ــم اتف ــه ب ــه زلزل ــی ک زمان
خــودش را بــه فــرودگاه بــم رســاند. بیــش از ده هــزار مجــروح را بــه 
بیمارســتان های تهــران، کرمــان، اصفهــان و ســایر شهرســتان هــا 
رســاند و جــان هــزاران نفــر را نجــات داد. او قهرمــان گمنام بــم بود. 
ســه شــبانه روز مانــد. بعــداً فهمیدیــم تــوی آن ســه روز یــک لحظه 

هــم نخوابیــده بــود. یــک شــب تهــران مانــد و دوبــاره رفــت.
ــه  ــودم ب ــنیده ب ــد؛ ش ــکارش بودن ــه هم ــی از همســایه ها ک وقت
ــار  ــده نیــروی زمینــی ســپاه، چنــد ب همیــن زودی می شــود فرمان
ازش پرســیدم طفــره رفــت و حرفــش را عــوض کــرد. شــبی کــه 
حکمــش را از تلویزیــون خواندنــد، بهــش گفتــم: »چــرا نگفتــی؟« 
گفــت: »مگــه فرقــی می کنــه؟ مهــم اینــه کــه بتونــم خدمــت کنم. 
ایــن مقام هــا مثــل یــک ورق کاغــذ زیــر پــا می مونــه. اگــه یــه روزی 
برکنــارم کننــد انــگار یــک ورق کاغــذ رو از زیــر پــام کشــیدند. هیــچ 
احساســی نــدارم. فقــط بایــد بتونــم بهتــر خدمــت کنــم. همیــن.«

اخــاص، دوری از خودنمایــی، شــجاعت، بــرای خلــق گذشــت و 
در کل، گــذر از خــود بــرای خــدا ســیره شهداســت.

باشد که رنگ پذیریم و مثل آن ها شویم...

اعظم خوبرو
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ــه ای  ــه نکت ــا ب ــاه و پرمعن ــن کام کوت ــام( در ای ــام )علیه الس ام
دقیــق ازنظــر روانشناســی اشــاره می کنــد و می فرماید: »تندرســتی، 
ــه  ــم ب ــه روح و جس ــم رابط ــت«. می دانی ــادت اس ــی حس از کم
قــدری زیــاد اســت کــه هرگونــه ناراحتــی کــه در روح ایجــاد شــود 
ــه ای کــه بســیاری از  ــه جــای می گــذارد؛ به گون آثــاری در جســم ب
بیماری هــای جســمانی هیــچ عاملی جــز ناراحتــی روح ندارنــد؛ زخم 
معــده بــه گفتــه پزشــکان در بســیاری از موارد، ناشــی از اســترس ها 
ــی  ــکته های قلب ــز و اعصــاب، س ــای مغ و نگرانی هاســت، بیماری ه
و مغــزی و دردهــای عضانــی در بســیاری از مــوارد از ناراحتی هــای 

ــد.  روحــی سرچشــمه می گیرن
ــت؛  ــن آن هاس ــی از بدتری ــی یک ــای روح ــان بیماری ه ــد در می حس
حســد گاه چنــان شــخص حاســد را ناراحــت می کنــد کــه نــه 
ــود  ــود در درون خ ــه خ ــی ک ــب و در آتش ــه ش ــتراحت دارد و ن روز اس
 برافروختــه می ســوزد و آثــارش در بــدن او روزبــه روز نمایان تــر می شــود.
خطیــب؛ در مصــادر کامــی از یکــی از روانشناســان معــروف بــه نــام پیتر 
اشــتاینکرون نقــل می کنــد کــه خاصــه اش چنیــن اســت: ممکن نیســت 
ــی کــه حســد در  انســان زندگــی ســعادتمندانه ای داشــته باشــد در حال
درون جانــش رخنــه کــرده اســت. حســد تمــام مجــاری حیات را مســموم 
می کنــد. بســیاری از بیماری هــای خونــی بــه خصــوص زخــم معده ناشــی 
از حســد اســت؛ هــر کجــا زخــم معــده ای یافتیــد تحقیــق کنیــد ببینیــد، 
ــت  ــونگری اس ــبیه افس ــد ش ــود دارد. حس ــد وج ــه های آن حس در ریش
کــه دارای ســه ســر باشــد کــه هــرگاه یکــی از آن هــا در جایــی نمایــان 
بشــود دو تــا دیگــر نیــز نمایــان می شــوند و حســد در میــان آن هــا قــرار 
 دارد؛ هرجــا حســد پیــدا شــد کینــه و تعصــب در کنــار آن خواهنــد بــود.

در قــرآن مجیــد و روایــات اســامی نیــز مطالــب فراوانــی دربــاره نکوهش 
ــتور  ــرش دس ــه پیامب ــد ب ــه خداون ــود؛ از جمل ــده می ش حســد دی
ِــَربِّ  ــوُذ ب ــْل أَُع ــرد »ُق ــاه ب ــه او پن می دهــد کــه از شــّر حاســدان ب

اثــاِت فِي الُْعَقِد َوِمْن َشــرِّ حاِســٍد إِذا َحَســد.«  الَْفلـَـِق ... َوِمــْن َشــرِّ النَّفَّ
قرآن انگیزه بســیاری از کارهای زشــت دشــمنان را حســد می شمارد: 
»َودَّ َکثیــٌر ِمــْن أَْهــِل الِْکتــاِب لـَـْو یَُردُّونَُکــْم ِمــْن بَْعــِد إیمانُِکــْم ُکّفاراً 
؛ بســیاری  َحَســداً ِمــْن ِعْنــِد أَنُْفِســِهْم ِمــْن بَْعــِد ما تََبیَّــَن لَُهــُم الَْحقُّ
از اهــل کتــاب، از روی حســد ـ کــه در وجــود آن هــا ریشــه دوانــده 
ــه حــال کفــر  ــد شــما را پــس از اســام و ایمــان، ب ـ آرزو می کردن
 بازگرداننــد؛ بــا اینکــه حــق بــرای آن هــا کاماً روشــن شــده اســت.«

در حدیثــی از امــام صادق)علیه الســام( می خوانیــم کــه می فرمایــد: 
یــِن الَْحَســُد َوالُْعْجــُب َوالَْفْخــُر؛ آفــت دیــن انســان، حســد،  »آَفــُة الدِّ
خودبینــی و فخرفروشــی اســت«. در جــای دیگــر می فرمایــد: »إِنَّ 
ــاُر الَْحَطــَب؛ حســد، ایمــان  ــأُْکُل اإلِیَمــاَن َکَمــا تَــأُْکُل النَّ الَْحَســَد یَ
ــورد و  ــزم را می خ ــش، هی ــه آت ــه ک ــورد همان گون ــان را می خ انس

ــد.«  ــود می کن ناب
ــد  ــان نمی توان ــه انس ــت ک ــن اس ــارت از ای ــد عب ــم حس می دانی
ــد  ــد و تحمــل کن ــه دیگــران داده ببین ــی را کــه خــدا ب نعمت های
ــع  ــن او درواق ــد، بنابرای ــا را آرزو می کن ــته زوال آن نعمت ه و پیوس
ــی از  ــه در حدیث ــه ک ــراض دارد همان گون ــدا اعت ــت خ ــه حکم ب
ــن  ــی ب ــه موس ــال ب ــدای متع ــه خ ــم ک ــدا می خوانی ــول خ رس
ــاَس  ــَراَن ال تَْحُســَدنَّ النَّ ْــَن ِعْم ــا اب عمران)علیه الســام( فرمــود: »یَ
َــی َذلـِـَک َوال  نَّ َعْیَنْیــَک إِل َعلَــی َمــا آتَْیُتُهــْم ِمــْن َفْضلِــي َوال تَُمــدَّ
َّــِذي  تُْتِبْعــُه نَْفَســَک َفــإِنَّ الَْحاِســَد َســاِخٌط لِِنَعِمــي َصــادٌّ لَِقْســِمَي ال
َقَســْمُت بَْیــَن ِعَبــاِدي َوَمــْن یـَـُک َکَذلَِک َفلَْســُت ِمْنــُه َولَْیــَس ِمنِّي؛ 
ای فرزنــد عمــران! بــه مــردم دربــاره آنچــه از فضلــم بــه آن هــا داده ام 
حســادت مکــن و چشــم بــه آن هــا مــدوز و نفــس تــو بــه دنبــال آن 
نــرود، زیــرا حســود درواقــع دشــمن نعمت هــای مــن اســت و مانــع از 
قســمتی اســت کــه بیــن بندگانــم کــرده ام و هرکس چنین باشــد من 

از او نیســتم و او هــم از مــن نخواهــد بــود«. 

آيت اهلل مکارم شیرازی

ترك حسد و تندرستی

 : ابیطالب)علیه الســام( امیرالمؤمنیــن علی بــن  َقــاَل  َو 
لَْحَســِد..«  ا ِقلَّــه  ِمــْن  لَْجَســِد،  ا ــه  »ِصحَّّ

)نهج الباغــه، حکمت256(
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اجتماعــات دنیــا همــواره در تحــول و تغییر اســت و اوضــاع اجتماعي 
ــال  ــته در ح ــل پیوس ــن مل ــط بی ــود؛ رواب ــوض مي ش ــاً ع ــل دائم مل
توســعه و گســترش اســت.  از زندگــي و اجتمــاع خانــواده بــه اجتمــاع 
قبیلــه و از اجتمــاع قبیلــه بــه اجتمــاع منطقــه اي و کشــوري و باألخره 
بــه اینجــا رســیده اســت کــه وحــدت جهانــي جامعــه را مطــرح کــرده 

ست. ا
ــد خــدا را پرســتش  امــت اســام، امــت واحــده اســت و همــه بای
نماینــد. قــرآن بــراي همــه  مــردم جهــان نــازل شــده و کعبــه اولیــن 
خانــه اي  اســت کــه بــراي مــردم بنیــان گذاشــته شــده اســت و پیغمبر 
ــت  ــده اس ــتاده ش ــان فرس ــراي  جهانی ــه( ب ــرم )صلي اهللّ علیه وآل اک
و امامــت  نیــز کــه زمامــداري و تنظیــم و تدبیــر امــور جامعــه اســت، 

ــع بشــري اســت. ــردم و جوام ــري م پیشــوایي و رهب
 جهــان یــک خــدا دارد و لــذا داراي نظامــي واحــد اســت. جامعــه نیز 
بایــد واحــد باشــد؛ یعنــي خــدا در آن حاکــم باشــد و بــا نظــام الهــي و 

قانــون الهــي، بــه ســوي خــدا حرکــت کند.
 عقیــده بــه ظهــور بقیــةاهلل االعظم)علیه الســام(، یعنــي عقیــده بــه 
محقق شــدن حکومــت جهانــي بــر اســاس عــدل و حقیقــت. هرکــس 
چنیــن عقیــده اي دارد، هیــچ گاه بــراي نفــع یــک جامعه، جامعــه دیگر 
را اســتثمار نمي کنــد و بــراي سیاســت یــک گــروه، گروه هــاي دیگــر 
را بــرده خــود نمي ســازد و بــراي خاطــر نــژادي، نــژاد دیگــر را از حقوق 

انســاني اش محــروم نمي ســازد. 
از نظــر معتقــد بــه ظهــور امــام زمان)علیه الســام( بدتریــن جوامــع 
و حکومت هــا جوامــع اســتعمارگر و اســتضعاف طلب اســت کــه مــردم 
جهــان را بــي ارزش و بــرده خــود مي داننــد. این هــا )منتظریــن ظهــور 
امام)علیه الســام(( جهــان را بــراي همــه مي خواهنــد، امــا آن هــا جهان 
ــراي همــه خوشــبختي و ســعادت  ــراي خــود. این هــا ب را و همــه را ب
مي خواهنــد و آن هــا بــراي دیگــران بدبختــي و فقــر. این هــا بیــداري 
و رشــد فکــري بشــر را دوســت مي دارنــد و آن هــا از بیــداري و رشــد 
ــد،  ــري مي نماین ــد از آن جلوگی ــا بتوانن ــد و ت فکــري بشــر بیمناک ان

ولــي در هــر صــورت ســرانجام ســتمگران نابــود مي شــوند و پیــروزي 
ــا اهــل حــق اســت )چــرا کــه افــکار جهانیــان در حــال بیــداري و  ب

توجــه بــه حقیقــت اســت.(
 دیوارهــا و فاصله هــاي جغرافیایــي و فرهنگــي، فکــري یکــي پــس از 
دیگــري از میــان برداشــته مي شــود و شــرک بــه مظاهــر گوناگونــش 
ــتي،  ــن پرس ــورت وط ــه ص ــف ب ــدد و مختل ــات متع ــه در اجتماع ک
نژادپرســتي، فــرد پرســتي جلــوه دارد بــه توحیــد تبدیــل مي شــود و 
ســرانجام، آن موحــد حقیقــي یگانــه، وارث ابراهیــم بــت شــکن، فرزند 
عزیــز پیامبــر، امــام زمــان )علیه الســام(، حــق و عدالــت را در جهــان 

ــد. ــتقرار مي ده اس
 آینــده هرچــه بشــود، هرچــه اتفــاق افتــد، جنگ یــا صلح، به ســوي 
ایــن هــدف، نزدیک تــر و نزدیک تــر خواهــد شــد )چــرا کــه خداونــد 
عزوجــل جهــان را بیهــوده نیافریــده و مســیر کلــي حرکــت بشــر را 
ــش  ــدگان خوی ــاح بن ــه ص ــد و ب ــود مي خواه ــه خ ــوي آنچ ــه س ب
ــن  ــام( ای ــالت )علیهم الس ــدان رس ــذا خان ــد؛ ل ــت مي ده ــت جه اس
جهت گیــري و هــدف نهایــي را چنیــن بیــان فرموده انــد کــه: وقتــي 
ــد  ــي نمي مان ــي باق ــد، زمین ــام فرمای ــام( قی ــرت قائم)علیه الس حض
ــه اال اهلل و محمــداً  مگــر آنکــه در آن نــدا مي شــود بــه شــهادت »الال

رســول اهلل«. 
در ایــن نظــام کــه امامــي معصــوم در رأس آن قــرار دارد هــم قوانیــن 
و هــم حاکــم جامعــه و هــم قــوه  مجریــه، هیــچ گاه از طریــق عــدل 
ــه  ــت ک ــام اس ــن نظ ــخصات ای ــن از مش ــد. و ای ــرف نمي گردن منح
اســتقرار آن، عــدل مطلــق و خیــر و احســان برقــرار مي کنــد و امــوال 
و مــواد مــورد نیــاز و مشــاغل و مناصــب را بــه قســط و عــدل توزیــع 
ــباع و  ــان را اش ــمي انس ــري و جس ــز فط ــد و غرائ ــیم مي نمای و تقس
ــه ایــن مطلــب بعضــي  سرکشــي آن هــا را مهــار مي کنــد چنانکــه ب
آیــات و احادیــث نظــر دارنــد ماننــد ایــن آیــه شــریفه که خــداي تعالي 
َکاَة  ــَاَة َوآتـَـُوا الزَّ نَّاُهــْم فـِـي األْْرِض أَقاُمــوا الصَّ َِّذیــَن إْن َمکَّ مي فرمایــد: »ال

َوأَمــُروا بِالَْمْعــُروِف َونََهــْوا َعــْن الُْمْنَکــِر«. )ســوره حــج، آیــه41( 

وحدِت جامعه جهاني،              
زمینه شكل گیريحكومت

 امام زمان)علیه السالم(
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نگــــــــاه ویژه



ــاء  ــارِ ُرَحَم ــی الُْکفَّ اء َعلَ ــدَّ ــُه أَِش ــنَ َمَع َِّذی ِ َوال ــوُل اهللَّ ــدٌ رَُّس »مَُّحمَّ
ِ َورِْضَوانًا ِســیَماُهْم  ًدا یَْبَتُغــوَن َفْضًا مِّــَن اهللَّ ًعا ُســجَّ بَْیَنُهــْم تََراُهــْم ُرکَّ
ــْوَراةِ َوَمَثُلُهْم  ــُجوِد َذلـِـَک َمَثُلُهــْم فـِـی التَّ فـِـی ُوُجوِهِهــم مِّــْن أَثـَـِر السُّ
فـِـی اإْلِنِجیــِل َکــَزْرٍع أَْخــَرَج َشــْطأَُه َفــآَزَرُه َفاْســَتْغلََظ َفاْســَتَوی َعلـَـی 
ــوا  َِّذیــَن آَمُن ُ ال ــَد اهللَّ ــاَر َوَع ــُم الُْکفَّ ــزُّرَّاَع لَِیِغیــَظ بِِه ُســوقِِه یُْعِجــُب ال

ْغِفــَرًة َوأَْجــًرا َعِظیًمــا« الَِحــاِت ِمْنُهــم مَّ َوَعِمُلــوا الصَّ
آیــه ای کــه تــاوت کــردم آخریــن آیــه ســوره فتح اســت. ایــن آیه 
پیغمبــر اکــرم را بــه عنــوان رســول اهلل معرفــی می فرمایــد و بعــد بــه 
معرفــی یــاران آن حضــرت می پــردازد. ایــن آیــه بــا ایــن ســبک و 
ســیاق تقریبــاً منحصربه فــرد اســت و بیشــتر بــه بیــان مشــخصات 
پیــروان پیغمبــر اکــرم می پــردازد. ابتــدا ترجمــه مختصــری خــدای 
متعــال در ایــن آیــه شــریف دو َمثــل نقــل می کنــد کــه قبل تــر آن 
مثل هــا را در کتاب هــای آســمانی پیشــین )تــورات و انجیــل( درباره 
ــن  ــن نشــان دهنده ای ــان کــرده اســت و ای ــم بی ــر خات امــت پیامب
اســت کــه در کتاب هــای پیشــین، از امــت پیغمبــر اکــرم ذکــری 
ــه  ــا ب ــن کتاب ه ــک از ای ــر ی ــده و اوصاف شــان در ه ــان آم ــه می ب
صــورت خاصــی بیــان شــده اســت. آن اوصافــی کــه در تــورات ذکــر 
ــر  ــروان پیغمب ــخصیت پی ــش و ش ــای من ــتر ویژگی ه ــده، بیش ش
اســام اســت، امــا مثلــی کــه در انجیــل آمــده بــه ایــن نکتــه اشــاره 
دارد کــه امــت اســامی چگونــه شــکل می گیــرد؛ اینکــه ابتــدا بــا 
ضعــف بــه وجــود می آیــد، بــه تدریــج رشــد می کنــد و بعــد مایــه 
حســرت و بلکــه خشــم دشــمنان می شــود؛ بنابرایــن در هــر یــک 
از ایــن کتاب هــای آســمانی بخشــی از خصوصیــات ایــن امــت بیــان 
َِّذیــَن َمَعــُه  شــده اســت. مثلــی کــه در تــورات آمــده، ایــن اســت: »َوال
ــخصیتی  ــای ش ــْم«؛ از ویژگی ه ــاء بَْیَنُه ــارِ ُرَحَم ــی الُْکفَّ اء َعلَ ــدَّ أَِش
پیــروان پیغمبــر آخرالزمــان دو چیــز اســت و آنــان دو نــوع عاطفــه 
ــا و  ــه خودی ه ــبت ب ــت نس ــه مثب ــد، عاطف ــی دارن ــت و منف مثب

عاطفــه منفــی نســبت بــه بیگانــگان و دشــمنان؛ این آیــه ابتــدا رابطه  
امــت پیامبــر را نســبت بــه دشــمنان ذکــر می کنــد و ایــن خــود نکته 
عجیبــی اســت و ایــن ســبک و ســیاق کمتــر دیــده می شــود. اولیــن 
َِّذیــَن َمَعــُه  وصفــی کــه از قــول تــورات مــی آورد ایــن اســت کــه »َوال
ــر دشــمنان اســام خیلــی سرســخت  ــارِ«؛ در براب ــی الُْکفَّ اء َعلَ ــدَّ أَِش
ــْم«؛  ــاء بَْیَنُه ــه »ُرَحَم ــن اســت ک ــد. ویژگــی دوم ای و انعطاف ناپذیرن
ــه  ــان نســبت ب ــد. این ــم مهربان ان ــا ه ــا بســیار ب ــان خودی ه در می
ــا  ــد؛ ام ــاال دارن ــروان اســام عواطفــی مثبــت و در حــد بســیار ب پی
دربــاره دشــمنان خیلــی سرســخت و مقــاوم هســتند و در برابــر آن ها 

هیــچ انعطافــی نشــان نمی دهنــد. 
ایــن دو وصفــی اســت کــه در ابتــدای ایــن آیــه ذکــر می شــود. بعد 
ًــا  ِ َورِْضَوان ــَن اهللَّ ــوَن َفْضــًا مِّ ًدا یَْبَتُغ ــا ُســجَّ ًع ــْم ُرکَّ می فرمایــد: »تََراُه
ــُجوِد«؛ از مشــخصات دیگرشــان  ِســیَماُهْم فـِـی ُوُجوِهِهــم مِّــْن أَثَِر السُّ
ــال  ــاً در ح ــا را دائم ــد. آن ه ــل عبادت ان ــیار اه ــه بس ــت ک ــن اس ای
رکــوع و ســجود و در حــال جســت وجوی رضــای خــدا می بینیــم و 

اثــر ســجده در پیشانی شــان ظاهــر اســت. 
ــان  ــجود در پیشانی ش ــر س ــه اث ــور از اینک ــد منظ ــی گفته ان برخ
ــور  ــان ن ــت از پیشانی ش ــه در روز قیام ــت ک ــن اس ــت ای ــر اس ظاه
ــون  ــه چ ــت ک ــن اس ــور ای ــد منظ ــم گفته ان ــی ه ــارد. و برخ می ب
ــان  ــاک در پیشانی ش ــر خ ــد اث ــجده می کنن ــاک س ــیار روی خ بس
پیداســت و ایــن نشــانه کمــال تواضــع و کرنــش در پیشــگاه خــدای 
متعــال و بی اعتنایــی بــه ظواهــر دنیاســت، و این گونــه نیســتند کــه 
بــه محــض اینکــه پیشانی شــان مثــاً خاکــی شــد فــوراً بــا صابــون 
ــار  ــن آث ــه ای ــد ک ــه عبادت ان ــد ب ــدر عاقه من ــد. آن ق ــز کنن تمی
در چهره شــان ظاهــر می شــود. ایــن مثلــی اســت کــه در تــورات 
ــْوَراةِ«؛  ــی التَّ ــْم فِ ِــَک َمَثُلُه آمــده اســت. َمثــل یعنــی توصیف »َذل

ــت. ــده اس ــور آم ــورات این ط ــت در ت ــن ام ــف ای ــی وص یعن

سرسخت با دشمنان، صمیمی با دوستان
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برگـی  از  یک  نوشته

آيت اهلل محمدتقی مصباح يزدی
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در انتظار آفتاب

خواهد آمد

از اربعین أباعبدهلّل)سام اهلّل علیه( می شود 
عهد بست؛ 

عهد با تو، با آخرین یادگار امامت... 
با آن یک نفر از آن قوم نورانی که قرار است به نجات بشر بازگردد...

نماز صبح را که خواندم، دعای عهد را، نه فقط در برابر چشمانم، که در 
برابر قلبم گشودم:

ُد لَُه فِي َصِبیَحِه یَْوِمي َهَذا َو َما ِعْشُت ِمْن أَیَّاِمي َعْهداً َو  ِّي أَُجدِّ »اَللَُّهمَّ إِن
َعْقداً َو بَْیَعًه لَُه فِي ُعُنِقي...الَ أَُحوُل َعْنَها َو الَ أَُزوُل أَبَداً...

خدایا، در صبح این روز و تا زندگی کنم از روزهای حیاتم، برای آن 
حضرت بر عهده ام، عهد و پیمان و تجدید بیعت می کنم، از آن رو نگردانم و 

هیچ گاه دست بر ندارم...«
از این اربعین عهد می بندم که چهل منزل زندگی ام را بندگی کنم تا 

برسم به تو... به خیمه سبز تو... مرا بپذیر موالجان، که:
درد ما جز به ظهور تو مداوا نشود

تا نیایی گره از کار بشر وا نشود
کاخ ظلم و ستم افراشته سر تا به فلک

پس چرا خیمه عدل تو سراپا نشود؟
رهرو وادی تقوی و فضیلت نبود

در کف هر که بود خط تو رسوا نشود
وعده روز ظهور تو که داده است خدای

دارم امید که موکول به فردا نشود
)شعر: برشی از غزل علی اصغر يونسیان(

دارم امید که موکول به فردا نشوددارم امید که موکول به فردا نشود
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اسوه تأســیس کانون دختران زهرایی 
ــا تأســیس  مؤسســه فرهنگــی قرآنــی اســوه در نظــر دارد حــوزه فعالیت هــا و دايــره مخاطبینــش را ب

يــک كانــون جديــد گســترش دهــد.
ــر دختــران نوجــوان در صــدد ايجــاد فضــای دوســتانه،  ــا تمركــز ب ــون دختــران زهرايــی اســوه ب كان

ــام كننــد. ــون ثبــت ن صمیمــی و ســالم در میــان دخترانــی اســت كــه در ايــن كان
ــی فرجــه  ــان )عجــل اهلل تعال ــا آغــاز  امامــت صاحــب الزم ــاه مصــادف ب ــان م ــون پنجــم آب ــن كان اي

ــد. ــه كار می كن ــاز ب ــريف( آغ الش
 قصــد داريــم در ايــن كانــون بــا تعريــف برنامه هــای هنــری، آموزشــی، تربیتــی و مطالعاتــی قــدم مؤثری 
در كشــف و بــاروری اســتعدادهای دختــران ســرزمین مان، شناســاندن فرهنــگ زهرايــی و الگــوی دختــر 

مســلمان ايرانــی بــه آن هــا و ايجــاد محیطــی شــاد و ســالم بــرای دختــران برداريــم. 
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 واحد مطالعاتی 
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 واحد علمی 
واحد رسانه 

واحد گردشگری 
دختران عزيز اگر عالقه مند به كسب اطالعات بیشتر و يا فعالیت 

در هر يک از گروه های فوق هستید با ما در ارتباط باشید.


