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دراینشمارهاسوهمیخوانیم:

شب قدر، شب اوج گیری است

اما هواپیما هک شب قدر یکدفعه نمی تواند اوج بگیرد!

کسی اوج می گیرد هک از اول رجب ، دور موتور را شدیدرت کرده باشد

ات شب قدر بتواند رپواز کند...



تعالیماســـالم
انــسانهارا
هوشیاروبیدار

میکـند
بعثــت و وحــی الهــی، حقایقــی را بــرای مــردم روشــن کــرد؛ برای بشــریّت 
حقایقــی را روشــن کــرد. ایــن حقایــق بــه نحــوی اســت کــه اگــر آحــاد بشــر 
و جوامــع گوناگــون بشــری بــه ایــن حقایــق ایمــان بیاورنــد و عمــاً ملتــزم 
بشــوند، حیــات طّیبــه بــه این هــا خواهــد رســید. حیــات طّیبــه یعنــی چــه؟ 
یعنــی زندگــی شــیرین و پُرفایــده و مطلــوب، حیــات پاکیــزه. پاکیزه بودنــش 
بــه ایــن اســت کــه مطلــوب باشــد، شــیرین باشــد، انســان را در صــراط کمال 
کمــک کنــد بــه حرکــت و برخــوردار از همــه  زیبایی هــا و نیکویی هــا باشــد، 
هــم در دنیــا و هــم در آخــرت. ایــن حیــات طّیبــه اســت. اگــر دل هــا بــه ایــن 
معــارف، بــه ایــن حقایــق آشــنا بشــوند، بــه آن بگرونــد و بــر لــوازم آن پایبنــد 

باشــند، حیــات طّیبــه قطعــاً در انتظــار آن ها اســت. 
خــب یــک بخــش ایــن حقایــق عبارت انــد از منظومه  معرفتــِی اســام، که 
منظومــه  معرفتــی اســام یعنــی نظــر اســام دربــاره هســتی، دربــاره  انســان، 
دربــاره نقــش انســان در عالـَـم، دربــاره  ذات اقــدس پــروردگار، دربــاره صفــات و 
اســمای الهــی کــه در دعــای کمیــل می خوانیــم: »َمــَأَت اَرکاَن ُکلِّ َشــیء«. 
یــا در دعــای مــاه رجــب می خوانیــم: »بِِهــم َمــَأَت َســمائََک وَ اَرَضــک«، 
کــه دربــاره  مســیر انســان در دنیــا و پــس از مــرگ و امثــال این هــا حقایــق 
بســیار مهّمــی اســت و این هــا سلســله معرفتــی اســام، منظومــه  معرفتــی 
اســام هســتند؛ این هــا را بــه بشــریّت تعلیــم می دهــد و انســان ها را هشــیار 

ــد. ــدار می کن ــد و بی می کن

1399/1/3، سخنرانی نوروزی مقام معظم رهبری
 خطاب به ملت ایران

کـــــــالم نــــور
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کالم مطـــــــــهر
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 از شــهیدمطهری آموختــم کــه دیــن را نبایــد ســطحی فهمیــد؛ 
ــرد؛  ــوم ک ــن را مظل ــه امیرالمؤمنی ــود ک ــوارج ب ــطحِی خ ــر س تفک

گرچــه آن هــا زیــاد اهــل عبــادت هــم بودنــد. 
ــران را  ــم دیگ ــه بخواه ــل از آنک ــم قب ــهیدمطهری آموخت  از ش
تربیــت کنــم، بایــد خــود را از موانــع تربیتِی درونــم آزاد کنم. انســانی 
کــه در خــود هــزار عقــده روحــی دارد، چگونــه مربــی دیگران شــود؟
 از شــهیدمطهری آموختــم بایــد نســل جدید و مخصوصــاً جوانان 
ــم و دردشــان را  ــا را درک کن ــم، آن ه ــل از آنکــه قضــاوت کن را قب

سم.  بشنا
ــه  ــف در جامع ــکار مخال ــود اف ــم وج ــهیدمطهری آموخت  از ش
باعــث رشــد اســت؛ لــذا همیشــه گفت وگــوی آزاد و منطقــی بهتــر 

ــت.  ــه اس ــه کینه ورزان از مواجه
ــادی مثــل  ــن فقــط مســائل عب ــم دی  از شــهیدمطهری آموخت
نمــاز و روزه نیســت؛ بلکــه دیــن هــم ابعــاد فــردی دارد، هــم ابعــاد 

اجتماعــی و نبایــد دچــار افــراط و تفریــط شــوم. 
 از شــهیدمطهری آموختــم بــدون تعصــب دنبال حــق و حقیقت 
باشــم و بــه جــای آنکــه افــراد، معیــار باشــند، حقیقــت ماکم باشــد 

و حتــی اشــخاص را بــا حقیقت بســنجم. 
ــم  ــند بفهم ــد عقل پس ــن را بای ــم دی ــهیدمطهری آموخت  از ش
ــا  ــا این ه ــوم و ب ــات نش ــی و خراف ــط زندگ ــنت های غل ــیر س و اس
ــران را در  ــده، دیگ ــه آزادی عقی ــه بهان ــه ب ــه آنک ــم؛ ن ــارزه کن مب

ــذارم.  ــا بگ ــان تنه اسارت ش
عزاداری هــا  و  گریه هــا  آموختــم حتــی  از شــهیدمطهری   
ــن در  ــی م ــرک و پویای ــث تح ــد باع ــی بای ــک دین ــرای مناس و اج

ازشهیــدمطهری
آموختمکه...

زندگــی شــود؛ وگرنــه همان هــا دقیقــاً پــازل دشــمنان اهــل بیــت 
ــی و آزادی  ــا آگاه ــه م ــه ب ــام حســینی ک ــد. ام ــل می کنن را تکمی

ــام حســیِن اســام نیســت! ــد، ام نده
ــا ایمــان و عمــل   از شــهیدمطهری آموختــم سرنوشــت مــن ب
خــودم رقــم می خــورد؛ نــه هیــچ چیــز دیگــری. شــفاعت و توســل و 
تــوکل و... را درســت بفهمیــم. اســام دیــن مسئولیت داشــتن اســت؛ 

دیــن وابســتگی های خیالــی و توهمــی نیســت!
ــه  ــی ک ــت. معلم ــان ها اس ــم انس ــهیدمطهری معل ــاً ش حقیقت

اندیشــیدن را می آمــوزد، نــه صرفــاً اندیشــه ها را!
بی ســبب نیســت کــه دشــمن نتوانســت وجــود او را تحمــل کنــد 
و او را از مــا گرفــت؛ گرچــه فکــر او هنــوز زنــده اســت و انسان ســاز!

از آثار این استادِ شهید غافل نشویم...

سیدجعفرحسینی
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نام های دیگر: 
اذا جاء، تودیع
شماره سوره: 
110)پنجم از آخر( اختاف در 
مدنی و مّکی 1
آیات: تعداد 
سه آیه؛ الفتح، افواجاً، تواباً  
سوره زوج: 
کافرون
محور موضوعی:
 فتح و نصرت الهی
لغت:  
 افواج: جماعت بسیار و پیوسته
شأن نزول: 
فتح مکه
فضیلت قرائت:
 نصرت بر دشمنان در دنیا، و امنیت از 
عذاب در قیامت

1. قطعا پرداخت بحث اصلی سوره نصر به زمان فتح 
مکه؛ کار فوق العاده ای انجام نمی دهد؛ درحالی که بشارت 
به نصرت الهی و فتح، در آغاز اسام و غلبه کفار به یقین 
اهمیت حضور ناس را عمیق تر و همیشگی تر می نماید 
و به چالشی همیشگی با شرایط باال مبدل می کند، در 
ثانی آهنگ و موسیقی سوره و کوتاه بودن آن با فرهنگ و 
ویژگی های سور مدنی، سازگار نیست.

سوره کریمه »نصر«

ســوره نصــر جــزء هفــت ســوره ای اســت کــه بــا »اذا« آغــاز گشــته کــه بــه »ســور اذائیــه« یــا 
»ســبعه فجائیــه« معــروف  هســتند کــه اجرایی شــدن »اذا« در آن تأثیــر شــگفتی دارد و در ایــن 
ســوره فراهم شــدن اذایــی مطــرح اســت کــه قــرار اســت شــرایطی را ایجــاد نمایــد کــه بــه فتــح 

و ســپس نصــرت الهــی منجر شــود.
 از ســورۀ مســد بــه عنــوان مقدمــۀ ســورۀ نصــر یــاد می شــود. بررســی ســیر تاریــخ بشــری 
ــه  ــی ب ــهای مردم ــی و خیزش ــرت اله ــطۀ نص ــه واس ــن ب ــمنان دی ــه دش ــد ک ــان می ده نش
»تبــاب« و هاکــت رســیده اند و در مرحلــۀ بعــدی، فتــح الهــی حاصــل شــده اســت. بــه عبارتی 
ُ أََحــٌد«  بــا تثبیــت و تحقیــق دو ســوره نــاس و فلــق، اخــاص در توحیــد بــا ســوره »ُقــْل ُهــَو اللَّ
ــت«  ــا »تَبَّ ــز ب ــید و ج ــد کش ــد خواهن ــا ق ــورت ابولهب ه ــن ص ــر ای ــرد، در غی ــکل می گی ش
شــدِن دســت این گونــه تفکرهــا؛ راهــی بــرای دســت یافتن بــه نصــر و فتــح الهــی نیســت. در 
ــه تعبیــر قــرآن مصــداق »مــا أَْغنــی   ــاری می کنــد کــه ب ــه کّف ــت« اشــاره ب واقــع ســوره »تَبَّ
الـَـَۀ  َعْنــُه مالـُـُه َو مــا َکَســَب « شــده اند و حمایــت همســران و طرفــداران آن هــا »َو اْمَرأَتُــُه َحمَّ
ــدا« تحقــق  ــزوده  اســت. هــرگاه در چنیــن جامعــه ای، »تبــت ی ــا اف ــدرت آن ه ــِب« برق الَْحَط
یابــد و دســت ابولهب هــا کوتــاه گــردد، و در نهایــت نابــود شــوند، و همســران و هــواداران آن هــا 
الـَـَۀ الَْحَطــِب« شــوند؛ نوبــت نصــرت الهــی و بــه دنبــال آن فتــح و پیــروزی اســت، و در این  »َحمَّ
ســوره بــه گونــه ای بــه وقایعــی چــون: هاکــت فرعــون و نصــرت موسی)علیه الســام(، تبــاب 

نمــرود و فتــح و پیــروزی ابراهیم)علیه الســام( اشــاره شــده اســت. 
ــران  ــامی ای ــاب اس ــروزی انق ــه پی ــوان ب ــر می ت ــوره نص ــروزی س ــأن نزول های ام از ش
ــت یدا«شــدن  ــا »تب ــن حســینی ب ــت یدا«شــدن شــاه و شــکل گیری اربعی ــا »تب ــان ب عزیزم
صــدام، اشــاره کــرد کــه همــه مــوارد »افواجــا« بــودن مــردم موضوعیــت دارد. بنابرایــن، در ایــن 
ــروزی  ــه پی ــه رویدادهــای تاریخــی- دینــی، راهکارهــای رســیدن ب ســوره ها، ضمــن اشــاره ب

راســتین و معنــوی، در قالــب تمثیــل یــا بــه صــورت صریــح بازگــو شــده اســت.
ــر در  ــوده و اگ ــخ، سرنوشــت ســاز ب ــا در طــول تاری ــدا« شــدن ابولهب ه ــت ی ــع »تب در واق
ایــن فروپاشــی عظیــم، مــردم حضــوری جــدی داشــته باشــند، اولیــن »اذا« می آیــد تــا نصــرت 
ــده  ــه شــکل »افواجــا« دی ــرای ناســی کــه ب ــا خــود ب و پــس از آن، فتــح و پیــروزی را نیــز ب
ــن  ــی ای ــا آسیب شناس ــد. ام ــان بخش ــا را پای ــروزی ابولهب ه ــد و آتش اف ــم زن ــوند، رق می ش
ــه نصــرت و فتــح الهــی، عــدم اســتمرار اســتغفار و تســبیح در ایــن  رویدادهــاِی منجرشــده ب
جوامــع اســت کــه مســیر هدایــت را تغییــر داده، بــه بیراهــه می کشــاند، فلــذا اســتغفاری کــه 
به شــکلی عمیــق، اســتعاذه درونــی و برونــی نــاس را نســبت بــه خدایــش، تصریــف نمایــد و از 
وابسته شــدن بــه »مالــه و مــا کســب« او را حفــظ نمایــد؛ مــورد نیــاز اســت کــه دقیقــاً اســتغفار 
ــا کســب« اســت کــه در  ــال و م ــد »م ــر الل اســت کــه گم شــده بشــر امــروزی در رون در براب
کنــار تســبیح و حمــد الهــی، »اذا جــاء« را همیشــگی می نمایــد. و زیباتریــن تعبیــر اســتغفار در 
ُســوُل  َ َو اْســَتْغَفَر لَُهــُم الرَّ َُّهــْم إِْذ َظلَُمــوا أَنُْفَســُهْم جــاُؤَک َفاْســَتْغَفُروا اللَّ فرهنــگ اســام، »َو لـَـْو أَن
ابــاً َرحیمــاً« می باشــد کــه الزم اســت بــه شــکل جــدی بــه آن پرداختــه شــود  َ تَوَّ لََوَجــُدوا اللَّ

کــه شــکل عملیاتــی آن در ســوره »کافــرون« تحقــق خواهــد یافــت.

)قسمت   پنجم



دکتر ندا ایلیات

در روابــط همســری، زندگــی معنــای خاصــی دارد. البتــه می توانیــم هــر چیــزی را در زندگــی معنــا قــرار بدهیــم، 
امــا هــر معنایــی رضایتبخش نیســت.

زن موفــق کســی اســت کــه انتخابگــر موفقــی باشــد. اشــتباه در انتخــاب، انتخــاب معنــا، موجــب شکســت و 
نارضایتــی می شــود. وقتــی خــدا معنــای زندگــی شــد، زن می دانــد چــرا زنــده اســت و چــرا بایــد زندگــی کنــد 
و ســرانجامش چــه خواهــد شــد. چــون بــرای تنهاتریــن و عالی تریــن مفهــوم حیــات زندگــی می کنــد. احســاس 
رضایــت و خشــنودی در معنــای روابــط زندگــی بــه ایــن اصــل بنیادیــن ارتبــاط دارد. ارتبــاط معنــاداری کــه حتــی 
زن در دوران بــارداری بــا خــدا برقــرار می کنــد. نمونــه اش در تجربیــات بانــوان محتــرم زیــاد هســت. یــک نمونــه 
ــدد  ــه عهــد می بن ــم اســت. ک ــادر حضــرت مری ــا م ــا و شــیرین اســت، در رابطــه ب ــه بســیار هــم زیب ــی ک قرآن
فرزنــدش را بــه معبــد بســپرد، امــا بعــد از بــه دنیاآمــدن فرزنــد، دانســت کــه فرزنــدش دختــر اســت، امــا او بــدون 

کمتریــن تردیــد بافاصلــه تصمیــم می گیــرد کــه دختــرش را بــه معبــد بســپرد. 
یکــی از نقــاط قابــل تأمــل و ظرافــت بیــان قــرآن ایــن اســت کــه ایــن زن هیــچ تردیــد نمی کنــد. می گویــد 
ــود پســر شــود، اآلن دختــر شــده اســت.  ــرار ب ــذر مــن را می دانســت، ق مــن از حرفــم برنمی گــردم. خــدا کــه ن
بــرای ایــن مــادر فرقــی نمی کنــد؛ چــرا کــه بیــان می کنــد کــه در مــن معاملــه ام بــا خــدا هیــچ تردیــدی نداشــته 
و نــدارم. در نــذر خــودم کوتــاه نمی آیــم. بــه ایــن انتخــاب، معنــا می دهــد. و همــه چیــز را بــه خــدا می ســپرد؛ 

ْیُتَها َمْریـَـَم« )ســوره آل عمــران، آیــه36(.  »َوإِنـِّـي َســَمّ
درواقــع مریــم بــه معنــای مــرد خداســت. دختــر اســت، امــا دختــر هــم می توانــد بــدون هیــچ تردیدی مــرد خدا 
باشــد. این هــا انتخاب هایــی اســت کــه زن هــا بــه حکــم مــادری، ایــن ارتبــاط قــوی را بــا خــدا حفــظ می کننــد. 
لََهــا  مــادر حضــرت مریــم جنــس ایــن ارتبــاط را هــم کامــل می شناســد. خداونــد متعــال هــم از او می پذیــرد »َفَتَقَبّ

َربَُّهــا بَِقُبوٍل َحَسٍن«)ســوره آل عمــران، آیه37(. 
بــه حکــم مــادری ایــن ارتبــاط قــوی را بــا خــدا حفــظ می کنــد و جنــس ایــن ارتبــاط را کامــل می شناســد. 
لََهــا َربَُّهــا بَِقُبــوٍل َحَســٍن«. خــدا می فرمایــد مــادر مریــم گفــت از مــن  خداونــد متعــال هــم از او می پذیــرد؛ »َفَتَقَبّ
بپذیــر؛ مــا هــم پذیرفتیــم. یعنــی دقیقــاً همان طــور کــه خــودش خواســته بــود پذیرفتیــم. در قضیــه بعــد از کفالت 
حضــرت زکریــا و ورود مریــم بــه معبــد، یــک حرکــت بســیار خارق العــاده از او بــه عنــوان کســی کــه در حکــم یــک 
دختربچــه، امــا معلــم شــیخ االنبیاء حضــرت زکریــا اســت ســرمی زند. و آن حالتــی اســت کــه بــا غذاهــای رنگارنــگ 
مقابــل مریــم مواجــه می شــود. بــا تعجــب از او می پرســد: »یـَـا َمْریـَـُم أَنـَّـی لـَـِک َهــَذا« )ســوره آل عمــران، آیــه37(. 

ای مریــم ایــن غذاهــا را از کجــا آورده ای؟
بــرای پیامبــر خــدا ســؤال اســت کــه چــه کســی می توانســته ایــن غذاهــا را بــرای او بیــاورد. اینجــا مریــم پاســخ 
«. خــدا در ایــن صحنــه بــرای بنــده اش این طــور توضیــح می دهــد کــه صــد  می دهــد: »َقالـَـْت ُهــَو ِمــْن ِعْنــِد الَلِّ
ــِر ِحَســاٍب«. خــدای متعــال رّزاق اســت. رّزاق یکــی از  ــاُء بَِغْی ــْن یََش ــْرُزُق َم ــا در آن حیــران بماننــد؛ »إَِنّ الَلَّ یَ دان
اســماء حســنای الهــی اســت کــه خــدا بــدون اســباب و وســایل، روزی بنــده ای را می رســاند. دربســته کــه مانــع 
ــن  ــا در ای ــد نمی شــود. حضــرت زکری ــودن خداون ــه58( ب ــات، آی ــُن« )ســوره ذاری ۀِ الَْمِتی ــَوّ َزّاُق ُذو الُْق ــَرّ ــَو ال از »ُه
َّــُه« )ســوره آل عمــران، آیــه38( و از خــدای متعــال فرزنــد  ــا َرب صحنــه بــه خــودش می آیــد »ُهَنالـِـَک َدَعــا َزَکِریَّ
ــْن لَُدنْــَک« را قبــاً در  ــا عبــارت » ِم ــًۀ«. حضــرت زکری َب ــًۀ َطِیّ یَّ ــْن لَُدنْــَک ُذِرّ ِــي ِم ــْب ل ــاَل َرِبّ َه می خواهــد »َق
دعاهای شــان بــه کار نمی بردنــد. چــون بــه دلیــل کهولــت و پیــری خودشــان و همسرشــان ظاهــراً از فرزنــدآوری 
ناامیــد شــده بودنــد. بعــد از دیــدن ایــن صحنــه از حضــرت مریــم، دعــای ایشــان دعــا می شــود و خداونــد هــم 

ــد. ــارت می ده ــه او بش ــام( را ب ــرت یحیی)علیه الس حض
در ایــن داســتان مــا بــه ایــن نتیجــه می رســیم کــه حقیقتــاً انتخــاب درســت و معنــای »الل« در زندگــی یــک 
مســئله حیاتــی بــرای خانم هــا اســت کــه نبایــد از آن غافــل بــود. بنابرایــن در صحنه هــای ســخت زندگــی بایــد 
بــه خــدا اعتمــاد کــرد. اگرچــه آقایــان متزلــزل می شــوند، امــا خانم هــا نبایــد متزلــزل شــوید. در مســائل اقتصــادی 
کــه گاهــی رزق و روزی تنــگ می شــود، خداونــد ُملــزم بــه شــرایط شــما نیســت. ماننــد حضــرت مریــم از خــدا 
رزق و روزی بخواهیــد و مطمئــن باشــید کــه خــدای متعــال بــدون اســباب و وســایل هــم رزق و روزی را می رســاند؛ 

»َویَْرُزْقــُه ِمــْن َحْیــُث اَل یَْحَتِســُب«.

همســــــــــــرداری
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بّچه هرچه را که ببیند، در درونش اثر می گذارد
اگــر یادتــان باشــد نســبت بــه بچــه ایــن را گفتیــم کــه کــودک این گونــه 
ــی اســت و در  ــی او، خال ــاق بایگان ــن او، ات ــه ذه ــن خزان ــه اوالً ای اســت ک
حافظــه اش چیــزی نــدارد. تــو می آیــی مــدام، بــه او نقــش می دهــی، و در 

ــذاری. ــب می گ ــا مطل آنج
ــرد و  ــرد. هــم ســریع می گی ــدارد، زود می گی ــز ن ــچ چی ــاً چــون هی ثانی
هــم عمیــق. امــا مــن و تــو این قــدر بیچارگــی بــه ســرمان آمــده اســت کــه 

ــت. ــه نیس ــا او این گون ــود. ام ــرت می ش ــان پ ــد، حواس م ــه می آی هرچ

ــری  ــل و موضع گی ــام فع ــهولت انج ــث س ــه باع ملک
د می شــو

لــذا در اینجــا، تربیــت بــرای او بــه تدریــج بــه صــورت یــک ملکه می شــود 
و روش می شــود.

آن وقــت فــرق بیــن کســانی کــه ملکــۀ یــک کاری در آن هــا هســت بــا 
کســی کــه ملکــۀ آن کار را نــدارد، ایــن اســت کــه آن کســی که ملکــه دارد، 
خیلــی بــا ســهولت آن کار را انجــام می دهــد و برایــش فشــار نــدارد؛ امــا آن 
کســی کــه ملکــه اش را نــدارد، کار برایــش همــراه بــا فشــار اســت. وقتــی در 
فرزنــد حالــت خوبــی ملکــه بشــود، هنگامــی کــه او بــه کاری مخالــف و ضّد 
ــد. ــری می کن ــود او جبهه گی ــد. خ ــری می کن ــد، جبهه گی ــورد کن آن برخ

چــون تــو بــه او روش دادی، و ایــن ملکــه اش شــده اســت. بــه این آســانی 
کار بــد انجــام نمی دهــد، جبهه گیــری هــم می کنــد.

در بــاب صــاح این گونــه اســت، فســاد آن هــم همین طــور اســت. اگــر  
نعــوذ بــالل روش فاســدی بــه او بدهــی، بــه آســانی  عمــل می کنــد.

ــوردار  ــت برخ ــنی محّب ــه از چاش ــی ک ــه تنگاتنگ رابط
ــی دارد ــر تربیت ــت، اث اس

مــا روایاتــی در دو بــاب داریــم کــه همیــن معنــای تدریجی الحصول بودن 
ــاب مصاحبــت، و یــک  ــه آن اشــاره می کنــد؛ یــک ب در آن هــا هســت و ب
بــاب مجالســت. حــاال مــن می گویــم چــرا ایــن دو تــا را انتخــاب کــردم. 
مصاحبــت و مجالســت یعنــی رابطــه تنگاتنــگ؛ رابطــه تنگاتنگــی کــه از 
چاشــنی محّبــت برخــوردار اســت. فــرض بفرماییــد یــک کســی اســت کــه 
در محــل کار خــود نشســته اســت و همه گونــه مشــتری می آیــد؛ جنــس 

ــد. ــت و مجالســت نمی گوین ــن را مصاحب ــی رود. ای می خــرد و م
این گونــه هــم نیســت کــه ایــن رفت وآمــد در او اثــر عمیــق بگــذارد. بلــه 
ممکــن اســت کــه خــود او فاســد باشــد بعــد هــم وقتی یــک فاســد دیگری 
بیایــد و بــا او برخــورد کنــد، ایــن فســادش را تــر و تــازه کنــد. فیــل او یــاد 
هندوســتان کنــد. ایــن یــک بحــث جدایــی اســت. اشــتباه نکنیــد! در بــاب 
مصاحــب، مجالســت، رابطــه تنگاتنــگ میــان انســان ها کــه از یک چاشــنی 

محبــت هــم برخــوردار باشــد، مطرح اســت.

رابطه درون خانواده؛ روابطی تنگاتنگ و مّکرر
در محیــط  رابطــه  تنگ تریــن  و  رابطه هــای محّبتــی  قوی تریــن 
خانــواده بیــن پــدر و فرزنــد، مــادر و فرزنــد اســت؛ چــون قوی تریــن رابطــه 
اینجاســت. مــا می بینیــم اســام خیلــی دقیــق شــده. مراقــب بــاش ایــن 
رابطــه تنگاتنــگ وقتــی مّکــرر می شــود، تکــرار موجــب فســاد می شــود!

البتــه اســام آنجایــی کــه 
ــد  ــد و تأکی ــد، تأیی ــح باش صال
می کنــد. آنجایــی کــه فاســد 
ــد و  ــر می کن ــان خط ــد اع باش

می دهــد. هشــدار 
ــن  ــای همی ــا گوی ــه این ه هم
ــن مجالســت و  معناســت کــه ای
ایــن مصاحبــت، تنگاتنــگ اســت 
ــب آن  ــت؛ مراق ــم اس ــاد ه و زی

باشــید.

ادامه دارد...

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

امــا ســؤال اینجاســت کــه چــرا بایــد ســیره معصومیــن، اولیــا 
و شــهدا را دانســت؟ آیــا دانســتن ســیره بــه مــا انگیــزه عمــل در 
زندگــی می دهــد؟ آیــا ســیره ها را بدانیــم تــا فقــط گاهــی نقــل 
قولــی زیبــا بــرای ســخنوری و جــذب مخاطــب داشــته باشــیم؟ 
آنچــه قــرآن در ایــن بــاب از ما مطالبه دارد چیســت؟ مــی فرماید: 
»لَُکــْم فـِـي َرُســوِل الَلِّ أُْســَوٌۀ َحَســَنٌۀ«. بحــث الگــو و اسوه داشــتن 
در یــک کام؛ بــرای عمل کــردن مطابــق آن ســبکی اســت کــه از 

آن الگــو یــاد گرفتــه ام.
ــه  ــک ها ریخت ــود و اش ــه می ش ــهدا گفت ــیار از ش ــی بس گاه
می شــود و خون هــا بــه غلیــان می افتنــد و... خــوب اســت، امــا اگــر 
بــه الگوبــرداری و عمــل منجــر نشــود، مــا چــه بــه دســت می آوریم؟
ســید»مجتبی علمــدار« در ســحرگاه 11دی مــاه 1345 در 
خانــواده ای مذهبــی و عاشــق اهــل بیت در شهرســتان ســاری دیده 
بــه جهــان گشــود. دوران تحصیلــش را در ســاری طی نمــود و برای 
ــت  ــه عضوی ــده ســال داشــت ب ــا هف ــه تنه ــار درحالی ک ــن ب اولی

بســیج درآمــد و در اواخــر ســال 1362 بــه کردســتان رفــت.
ــی  ــال 1366 مســئولیت فرمانده ــدار در س ســیدمجتبی علم
ــای  ــل از گردان ه ــن عقی ــلم اب ــردان مس ــلمان از گ ــان س گروه
ــات  ــت و در عملی ــده گرف ــا را برعه ــکر 25 کرب ــکن لش خط ش

ــت. ــری داش ــی مؤث ــر10 نقش آفرین والفج
ــار در  ــد، چندین ب ــل دشــمن می جنگی ــه در مقاب ــه مردان او ک

عملیــات مختلــف مجــروح شــد.
ــام حضــرت  ــا ن ــود، همیشــه مراســم را ب مــداح اهــل بیــت ب
مهدی)عــج( شــروع می کــرد و بــه حضــرت اباعبدلل)علیه الســام( 

ارادت خاصــی داشــت.
بعــد از جنــگ، بــا یــاد و خاطــره همرزمــان شــهیدش زندگــی 
ــه  ــود و در هم ــر ب ــخت آزرده خاط ــان س ــرد. از دوری آن می ک

ــت. ــهید را داش ــگان ش ــال آن راه یافت ــا آرزوی وص مداحی ه
ــال 1375  ــاه س ــل دی م ــدار در اوای ــیدمجتبی علم ــاج س ح
بــه دلیــل جراحــت شــیمیایی روانــه بیمارســتان شــد و بعــد از 
یــک هفتــه بیهوشــی کامــل، هنــگام اذان مغــرب روز یازدهــم دی 
مــاه نمــاز عشــق را بــا اذان ملکوتیــان قامــت بســت و بــه یــاران 

شــهیدش پیوســت.
سبک و منش شهید علمدار 

شــیوه خاصــی در جــذب جوانــان داشــت. گاهــی حتــی خــود 

مــن هــم بــه ســید می گفتــم: »این هــا کــی هســتند مــی آوری 
هیئــت؟ بــه یکــی می گویــی بیــا امشــب تــو ســاقی بــاش. بــه 
یکــی می گویــی ایــن پرچــم را بــه دیــوار بــزن و... ول کــن بابــا!« 
می گفــت: »نــه! کســی کــه در ایــن راه اهــل بیت)علیهم الســام( 
اســت کــه مشــکلی نــدارد، امــا کســی کــه در ایــن راه نیســت، 
ــک  ــام( و ی ــل بیت)علیهم الس ــس اه ــوی مجل ــد ت ــر بیای اگ
گوشــه بنشــیند و شــما بــه او بهــا ندهیــد مــی رود و دیگــر هــم 
برنمی گــردد، امــا وقتــی او را تحویــل بگیریــد؛ او را جــذب ایــن 

راه کرده ایــد.
ــاره شــهادت حــرف مــی زد، می گفــت:  ــار کــه درب یکــی دوب
مــن پنــج ســال الــی پنــج ســال و نیــم بــا شــما هســتم و بعــد 
ــه  ــۀ آخــری ک ــم شــد. دفع ــاً همین طــور ه ــه اتفاق ــی روم. ک م
مریــض شــده بــود، اتفاقــاً از دعــای توســل برگشــته بــود. دیــدم 
حــال عجیبــی دارد. او کــه هیچ وقــت شــوخی نمی کــرد آن شــب 
شــنگول بــود. تعجب کــردم، گفتــم: »آقا! امشــب شــنگولی؟! چه 
ــی احســاس  ــم، ول ــر اســت؟« گفــت: »خــودم هــم نمی دان خب
عجیبــی دارم.« حرف هایــی مــی زد کــه انــگار می دانســت 
ــاء  ــا امض ــرد. آق ــاء ک ــا امض ــت: »آق ــرود. می گف ــد ب می خواه
کــرد. داریــم می رویــم.« نزدیــک صبــح، دیــدم خیلــی تــب دارد. 
می خواســتم مرخصــی بگیــرم کــه او قبــول نکــرد. گفــت: »تــو 
بــرو، دوســتم می آیــد و مــرا بــه دکتــر می بــرد.« بــه دوســتش 
هــم گفتــه بــود: »قبــل از اینکــه به بیمارســتان بــروم بگــذار بروم 
حمــام. می خواهــم غســل شــهادت بکنــم. آقا آمــد و پرونــده من 
را امضــاء کــرد. گفــت تــو بایــد بیایــی. دیگــر بــس اســت تــوی 
ایــن دنیــا مانــدن. مــن دیگــر رفتنــی هســتم.« غســل شــهادت 
ــارۀ نحــوۀ  را انجــام داد و رفــت بیمارســتان. هم اتاقی هایــش درب
شــهادتش می گفتنــد: »لحظــه اذان کــه شــد، بعــد از یــک هفته 
بیهوشــی کامــل، بلنــد شــد و همــه را نــگاه کــرد و شــهادتین را 

گفــت و گفــت: خداحافــظ و شــهید شــد...«
الّلهم الرزقنا...

7
طریق عاشــــقی

آنانکهوامدارشانهستیم

شهید»سیدمجتبیعلمدار«ازقاباسوه

ــف  ــه( در تعری ــی مطهری)رحمت اهلل علی ــهید مرتض ــه ش عالم
ســیره می فرمایــد: »ســیر یعنــی رفتــن، امــا ســیره بــه معنــای 

نــوع و ســبک راه رفتــن اســت.«
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دو نــوع نــگاه در بیــان امــام سجاد)علیه الســام( مطــرح اســت؛ یــک نــگاه، نــگاهِ انســاِن مؤمــِن عاقــل، خردمنــد 
و تربیت شــده اســت، چنیــن کســی نگاهــش بــه مســئله  خــوردن و آشــامیدن، بــر اســاس قاعــده  بندگــی و اصالــت 
عــّزت و اصــل در انجــام کار نیــک و شایســته و توان افزایــی بــرای عمــل صالــح اســت. بــر اســاس ایــن قاعــده، چنیــن 
کســی اهــل برداشــت کــم و بازدهــی زیــاد اســت. در خــورد و خــوراک برداشــتش حداقــل و بــه انــدازه اســت، ولــی 
تــا دل تــان بخواهــد انســان های مفیــد و ســودمند و پرفایــده ای هســتند. ایــن ویژگــی انســان مؤمــن اســت. در مــورد 
غــذا و تغذیــه نگاه شــان بــه همــان میزانــی اســت کــه باعــث ســامت، صحــت، حفاظــت و صیانــت از یــک ســو و از 
ســوی دیگــر هــم تــوان بــرای انجــام عمــل صالــح و خدمــت و رشــد اســت. بــه ایــن ترتیــب بــه انــدازه  ضــرورت در 
خــوراک اکتفــا می کننــد. آن مقــداری را هــم کــه برداشــت می کننــد، بــه قصــد بندگــی اســت، در نتیجــه اساســاً 
همــه  اقدامــات انســان مؤمــن در مســیر تغذیــه، از درآوردن مالــی کــه بتوانــد بــا آن غــذا تهیه کنــد، یا کشــت و کاری 
کــه انجــام می دهــد، تــا وقتــی کــه آن را مصــرف می کنــد، تمامــاً عبــادت می شــود. ســر ســفره هــم کــه نشســته 
اســتـ  بــر اســاس ایــن منطــقـ  نشســتن و خوردنــش عبــادت محســوب می شــود و عیــن بندگــی اســت و چنیــن 
تغذیــه ای طّیــب، طاهــر و حــال اســت. خــوردن و آشــامیدن بــه انــدازه و مناســب، ســبب صفــا، روشــنایِی ذهــن و 

باعــث ســامتی در جســم، خضــوع و برکــت در زندگــی می شــود.
بــه عکــس انســانی کــه ایمــان و ِخَردشــان ضعیــف اســت و نگاهــش دوراندیشــانه نیســت، نگاهــش اصالــت لــّذت، 
ســود و منفعــت اســت، بــه شــکم بارگی و شــهوت رانی کشــیده می شــود. 
نــگاه چنیــن انســانی بــه زندگــی، همیــن ســخنی اســت کــه حضــرت فرمونــد: 
َــی َحــدِّ التَّْهِویــِن«، فروکاســتن شــخصیت انســانی، رفتــن بــه مــرز حیــوان  »إِل
ــر،  ــاد و در براب ــی اســت. نتیجــه اش برداشــت زی ــای حیوان ــروز دادن رفتاره و ب
ــه خــود  ــا را ب ــواع و اقســام زیان ه ــدک می شــود و شــخص ان ــد ان ســود و تولی
ــر  ــی ب ــگاه بیشــتر مبتن ــن ن ــم ای ــه ه ــورد تغذی ــد. در م ــران وارد می کن و دیگ
ۀ«، یعنــی لذت جویــی اســت؛ لــذا تنــّوع خــوراک و زیــاد خــوردن  َّــذَّ َــُت ال »اََصال
ــه اســراف می شــوند و عبــور از مرزهــا  برای شــان موضوعیــت دارد کــه مبتــا ب
و حــّد ِخَردمندانــه را برای شــان در پــی دارد. چنیــن تغذیــه ای بــه جــای اینکــه 
اســباب تقویــت، رشــد، صفــا و زمینه ســاز بــرای کمــال باشــد، اســباب خــواری، 
ســقوط انســانیت و قســاوت می شــود، جوانمــردی را آســیب می زنــد، کســالت، 

ــود.  ــبب می ش ــری زودرس را س ــا و پی بیماری ه
ــاز  ــر ب ــل از کار خی ــور کام ــه ط ــاً شــخص را ب ــد: و نهایت حضــرت می فرماین

ــَرٍم«.  ِــرٍّ َو َک ــْن ُکلِّ ب ــٌۀ َع مــی دارد: »َمْقَطَع
ــه و  ــگاه خردمندان ــد: یکــی تعبیــر تقویــت، ن ــگاه را تبییــن فرمودن ــا دو تعبیــر، دو ن امــام سّجاد)علیه الســام( ب
مؤمنانــه اســت؛ یکــی هــم تَهویــن اســت. درســت نقطــه  مقابلــش اســت کــه انســان را بــه ســویی می کشــاند کــه 

ــرد. ــرار می گی ــت شــکم، در مخاطــره ق ــت عّف ــدم رعای ــر شــکم بارگی و ع ــر اث جوانمــردی اش ب
حــّد مجــاز تــا جایــی اســت کــه بــدن را تقویــت کنیــم تــا در کار خیــر از آن بهــره جوییــم و مواظــب باشــیم 
ۀ« بــه وجــود نیایــد. امیرمؤمنــان در دعــای کمیــل هــدف از تقویــت قوای بــدن را چنیــن فرمودنــد: »َقوِّ  ِّــذَّ »اَِصالـَـُت ال

َعلـَـی ِخْدَمِتــَک َجَوارِِحــی، اعضــاء و جــوارح مــرا در راه خدمــت بــه خــودت قــوی و نیرومنــد گــران«. 
شرح رسالة حقوق امام سجاد)علیه السالم(، حجت االسالم محمدجواد حاج علی اکبری

بهداشت و سالمت
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نـــــــــــــگاه ویژه

خداوند در سوره نسا، آیه105 می فرماید: 

ــاِس  ــَن الَنّ ــَک الِْکَتــاَب بِالَْحــِقّ لَِتْحُکــَم بَْی ــا إِلَْی َّــا أَنَْزلَْن »إِن
 .» ــا أََراَك اهلَلّ بَِم

می فرمایــد: »مــا کتــاب قــرآن را بــه حــق نــازل کردیــم تــا اینکــه در بیــن مردم 
« بــه آنچــه خــدا بــه تــو نشــان داده اســت.« تــو خودســر نیســتی. نمی توانــی هرچــه  حکــم کنــی، »بَِمــا أََراَک الَلّ
دلــت خواســت بکنــی. یــک ضوابطــی داری. تــو تســلیم آن ضوابــط هســتی. بگــذار مــردم هــر چــه می خواهنــد 
« آنچــه را کــه  بگوینــد. بگــذار ســمت و ســوی مســائل بــه هــر شــکلی می خواهــد باشــد. تــو موظفــی »بَِمــا أََراَک الَلّ

خــدا بــه تــو نشــان داده، بــر اســاس آن بیــن مــردم حکــم کنــی. 
خداونــد در ایــن آیــه مســیر والیــت را نشــان می دهــد. ولــّی کســی اســت کــه هیــچ از خــود نــدارد. هیــچ روی 

ــد. ــا کار نمی کن ــی و نفســانی و این ه ــرض و ماحظــات حیوان هــوس و احســاس و غ
بــه تبــع ایــن والیــت، پذیرفتــن والیــت اهــل بیت)علیهم الســام( ریشــه هــر خیــر، و دشــمنی بــا وجــود مبــارک 

ایشــان ریشــه هــر شــّر اســت. زیــرا آن هــا تابــع محــض والیــت »الل« هســتند.
بــر ایــن اســاس ریشــه هــر خیــری از مســیر اهــل بیــت رد می شــود. انســان نمی توانــد منهــای اهــل بیــت بــه خیــر 

برســد و اگــر از راه تلقیــن و تمریــن و... برســد، ماننــد گل مصنوعــی اســت کــه تصنعــی اســت و بــو و خاصیت نــدارد.
ــْمِس اَلُْمِضیَئــِۀ بِالنََّهــارِ«؛ بــه  امــام باقر)علیه الســام( می فرمایــد: »لَُنــوُر اَْلَِمــاِم فـِـي ُقُلــوِب اَلُْمْؤِمِنیــَن أَنـْـَوُر ِمــَن اَلشَّ

خــدا نــور امــام در دل مؤمنیــن از نــور خورشــید تابــان در روز، روشــن تر اســت. )الکافــي، ج1، ص1۹5(
هیــچ بشــری نیســت کــه از نــور شــمس و خورشــید بی اطــاع باشــد و ثمــرات آن را در حیــات نظــام هســتی 
ــه  ــه مقــداری کــه ب ــد و آن را منکــر شــود. در کام نورانــی امــام باقر)علیه الســام( آمــده اســت کــه انســان ب ندان
ــْمِس«؛ وارد  امــام و والیــت امــام شــناخت پیــدا کنــد، تحــت تأثیــر و تربیــت والیت امــام قــرار گیــرد؛ »أَنـْـَوُر ِمــَن اَلشَّ
فضــای دیگــری از زندگــی می شــود و از یــک خورشــید دیگــری اســتفاده می کنــد کــه آن خورشــید بســیار پرنورتــر 

ــد.  ــاج دارن ــه آن احتی ــه همــه انســان ها ب ــن خورشــید اســت ک ــر از ای ــر و حیات بخش ت و پرانرژی ت
بنابرایــن والیــت یــک نــور و حقیقتــی اســت کــه انســان بــا پذیرفتــن آن، او را از درون بــه ســوی آن نــور حرکــت 

ــد.  می دهن
ــود  ــا وج ــت ب ــدی اس ــد عه ــت، تجدی ــام( اس ــن علی بن ابیطالب)علیه الس ــه روز والدت امیرالمؤمنی ــروز ک و ام

نازنیــن و مبــارک حضــرت کــه تحــت والیــت نورانــی ایشــان بــه ســرمنزل مقصــود و هــدف خلقــت برســیم.
کــه در ایــن راه پــر از ســنگاخ و دشــمنی های جــن و انــس، تنهــا والیــت اهــل بیت)علیهم الســام( و عمــل بــه 

ضوابــط و دســتورات دیــن، مســیر را برای مــان همــوار خواهــد کــرد.

نوروالیـت
امیرالمؤمنین)علیهالسالم(

درقلوبمؤمنین
فخری مرجانی 
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برگـی  از  یک  نوشته

In public culture, when it comes to raising children, minds and thoughts are very quickly r, in 
the text of which valuable teachings, methods and strategies are hidden, and various aspects 
of education. Shows.turned to “mothers”, and unfortunately, the name and the memory and 
the need do not come from the educational role of “fathers”, while the principle is vital and 
fundamental. The duty of educating children is the responsibility of the customer of mothers 
and fathers, and each of them.
The letter of Amir Momenan (AS) to his son Imam Hassan Mojtaba (AS) is a great and important 
example of the ideas and educational guidelines of that divine leader:
“My son ... I have shown and enumerated the moral virtues and values for you ... before the 
desires and changes of the world invade you and it becomes difficult to accept obedience 
because the heart of a teenager is like a fertile ground and ready to cultivate. Accepts any seed 
sown in it. So I hastened in your training before your heart became hard and your thoughts 
and intellect became inclined and busy and confused, and also by this you went to welcome 
the works that the experienced people have taken the trouble to test and you They have 
made it unnecessary to try and find ... 
My son, it is true that I did not live as long as my predecessors, but I looked at their deeds 
and thought about their news and traveled through their works to the extent that I seem 
to have become one of them, but by studying their history I have been with them from the 
beginning to the end of their lives. So I recognized the bright parts of their lives from the 
time of darkness and I identified their useful life with its harmful period, then I chose it from 
anything important and valuable and from every beautiful and sweet event for you, and I 
removed their unknowns. So, just as a kind father likes good things for his child, so I decided 
to educate you with good things.”
he role and influence that fathers have on the fate of family members is undeniable; Because 
the cornerstone of the family and the pillar of this valuable human center is considered as a 
social protozoan.
Delbar Niroshk, a clinical psychologist, said: “The effective presence of the father of the family 
is very important in the mental and social health of children, and in fact, fathers have a great 
impact on authenticating their children’s identity.”
He continued: “The spiritual and emotional presence of the father in the family, especially for 
children, is in the re-mentality to shape their personality, and this issue leads to imitation of 
the father for boys and has an effect on daughters in choosing a wife.”   
Celebrating the father should be accompanied by celebrating masculinity and kindness, just 
as honoring the mother is celebrating the chastity of Iranian women. 
TCOLLECTOR:F*EBRAHIMPOUR*

متنکاملاینمقالهدرسایتاسوهانگلیسیبارگزاریشدهاست.

برایمطالعهبیشتربهسایتاسوه)www.osveh.org (مراجعهبفرمایید.

Father the pillar and foundation 
of the family
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َلم ـَ پـایاینع
ایستادهایم

ای تنها خواهش اهالی کوی انتظار،

ای امید آمدنت دلخوشی اهل فراق،

مدیــون نــگاه تــو هســتیم اگــر خلوت مــان انــس گرفتــه 

بــا اغیــار نیســت...

و دعــای مــادرت شــامل حال مــان شــده کــه جلوت مــان 

را بــه عشــق تــو می گذرانیــم.

اجدادت عّزت یاد دادند...

ما هنوز پای این َعَلم، ایستاده ایم.

سربند بسته ایم ما...

سربند نام مادرت را...

ــو  ــار ت ــه انتظ ــان، ب ــّیدعلی جان م ــان، س ــت پیرم و پش

ــم. ــام کرده ای قی

ای قلب مان را ایمان،

ای باورمان را اطمینان،

یعقوِب چشِم مرا بی تو هر نفس اشک است...

ــت و  ــده از فراق ــای سپیدش ــه موه ــت را ب ــوی پیراهن ب

ــان... ــرت برس ــه مه ــده ب ــوان مان ــای ج قلب ه

زود...

جمعه ای...

بر ما طلوع کن.

11
کــــــــالم آخر

اعظم خوبرو
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راه های ارتباطی با مؤسسه فرهنیگ، قرآن و عترت اسوه تهران

www.osveh.org :پایگاه اینترنیت
 http://www.osveh.org :درگاه الکترونییک

 osveh_org :کانال تلگرام
osveh_org :آدرس اینستاگرام مؤسسه اسوه

chashni_zoodpaz :آدرس صفحه اینستاگرام چاشین زودپز

نشاین: تهران- خیابان کارگر جنویب- پایین تر از چهار راه لشکر- روبه روی دانشگاه پردیس عالمه طباطبایی- کوچه شهید عیل غیاثوند قیصری- بن بست آریا- پالک 6
شماره تماس: 021-55482025

واحد پژوهش مؤسسه فرهنیگ، قرآین عترت اسوه تهران

سردبیر: سرکار خانم زهرا بادی

دبیر تحریریه: فخری مرجاین

صفحه آرا: سعیده نیکبخت

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

برای همه خبر خوش 
شما الیق بهترین ها هستید

ــد منــان پــس از ماه هــا تــالش بی وقفــه  ــه لطــف خداون ب
تیــم آی تــی و پشــتیبانی محصوالت اســوه شــاپ بــا دریایی 
از محصــوالت بــرای همــه اقشــار جامعــه همزمــان با ســالروز 
ــرت  ــعادت حض ــا س ــالروز والدت ب ــر و س ــارك فج ــه مب ده

فاطمــه زهرا)ســالم اهلل علیها( فعالیــت خــود را آغــاز نمــود.

فروش محصوالت  از 10 تا 20 درصد تخفیف؛

 از تاریخ 99/12/1 لغایت 99/12/6 

جشنواره به مناسبت سالروز مولود کعبه)علیه السالم(


