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کالم نـــور

  بسم اهلل الرحمن الرحیم 
ــِه  ــْوَف نُؤتی ــْب َفَس ــْل اَْو یَْغلِ ــبیِل اهلل َفُیْقَت ــی َس ــل ف ــْن یُقاتِ   »َو َم
اَْجــراً َعظیمــاً  « )ســوره نســا، آیــه74(  ایــن اجــر عظیــم کــه بــه قلــم 
بــا عظمــت عظیــم مطلــق وعــده داده شــده اســت، چگونــه آن را بــا   
ــوان تحلیــل کــرد. گویــی ایــن اجــر عظیــم    فکــر ناچیــز بشــر می ت
همــان حــب خداونــد تعالــی اســت     کــه در ســورۀ مبارکــۀ صــف آمــده 
َُّهــْم بُْنیــانٌ    اســت: »  اِنَّ اهلل یُِحــبُّ الَّذیــَن یُقاتُِلــوَن فــی َســبیلِِه َصّفــاً َکاَن
ــارگاه احــدی را  ــزد ب ــه4( محبوبیــت ن   َمْرُصــوٌص.« )ســوره صــف، آی
ــد درک  ــا     می توان ــزرگ دان ــا عــارف علمــی ب ــا ی کــدام فیلســوف توان

کنــد تــا از آن ســخن گویــد و یــا بــه ســخن قلــم درآورد؟    
ــان  ــم آن ــن وصــف مجاهــدان فی   ســبیل اهلل و اجــر عظی ــا! ای باراله
اســت کــه در صحنه هــای کارزار بــا دشــمنان تــو و دشــمنان رســول   
  معظــم تــو و دشــمنان قــرآن کریــم تــو بــه شــهادت رســیده اند یــا در 

ــد. ــروز گردیده ان ــن راه پی ای
ــا مصمــم شــده اند  ــا و ابرقدرت ه ــی قدرت ه ــروز تمام ــدا! ام خداون

تــا ریشــۀ اســام نــاب رســول   گرامی مــان)ص( را قطــع کننــد. 

ــد،  ــو دارن ــن ت ــه از     دی ــه ای ک ــا کین ــان ب ــروز صدامی ــا! ام ــار اله ب
دســت در دســت تمامــی شــیاطین جهــان داده انــد تــا صــدای اســام 
ــا را در راهــت  ــا م ــو می خواهــم ت محمــدی را     خامــوش ســازند. از ت
صبورتــر و شــکیبایی خانواده هــای عزیــز و     بزرگــوار شــهدا، جانبــازان، 

مفقودیــن و اســرامان را بیشــتر گردانــی. 
ــا و  ــور فرم ــهدا)ع( محش ــا     سیدالش ــا را ب ــهدای م ــروردگارا! ش پ
ــز و مقتــدر انقــاب اســامی خــودت     را شــفا عنایــت  ــازان عزی جانب
فرمــا. اســرا و مفقودیــن مــا را هرچــه زودتــر به اوطان شــان بازگــردان. 
ــجاع  ــت ش ــاً مل ــامی خصوص ــای اس ــام ملت ه ــه     تم ــدا! ب خداون
ــتکبار  ــی اس ــارهای     نظام ــتر فش ــل بیش ــران تحم ــاز ای و حماسه س
ــزون  ــوا وفشــارهای اقتصــادی و سیاســی روزاف ــا و ه ــن و دری از زمی

ــا.  ــت فرم ــاد را عنای ــای     فس کانون ه
خداونــدا! باطــن دل هــای معتقــدان بــه دیــن رســول اکــرم)ص( را 
تنهــا از رضایــت خــود لبریــز گــردان. »انک مجیــب الدعوات«.   )ســوره 

بقــره، آیــه186(    
منبع: صحیفه امام، ج20، ص390، 392  
  31 شهریور 1366 / 28 محّرم 1408       

تجلیل از رزمندگان اسالم و شهدا  

پیام امــام خمینی)ره( به ملت ایران به 
مناســبت هفته دفاع مقدس
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کالم مطــــــهر

شهیدمطهری یکی از ثمرات استثنایی عبودیت را، رسیدن به مقام ربوبیت )تسلط( می داند. 
در یــک کام می گویــد حقیقــت عبودیــت چیــزی جــز ربوبیــت نیســت. چیــزی جــز رســیدن بــه مقــام تســلط نیســت. و ایــن تســلط اگر 

ادامــه پیــدا کنــد بــه انســان قــدرت تصــرف می دهــد؛ تصــرف در علــم درون و بیــرون1.
من گمان می کنم بهشت هرکس از همین نقطه آغاز می شود؛ تسلط، تسلط بر جوارح؛ زبان، دست، گوش، چشم.

و مــا چقــدر بــرای آرامــش در زندگــی بــه »تســلّط« بــر این هــا محتاجیــم؛ در تعامــل بــا دیگــران، در تربیــت فرزنــد، در رابطــه بــا همســر 
و اصــاً در رابطــه بــا خودمــان.

چقــدر محتــاج ایــن »تســلط« هســتیم؛ تســلط بــر رفتارمــان، تســلط بــر گفتارمــان، تســلط بــر حاالت مــان. چــه جاهــا کــه بایــد ســخن 
می گفتیــم دریــغ کردیــم، چــه جاهــا کــه بایــد ســکوت می کردیــم حــرف زدیــم، چــه چیزهــا کــه نبایــد می گفتیــم گفتیــم و چــه جاهــا 

بایــد چشم پوشــی می کردیــم ولــی فریــاد زدیــم. همــه این هــا ناشــی از »عــدم تســلط« اســت.
کنترل انســاِن مســلّط دســت خودش اســت، دســت حوادث نیســت. انســان مســلط در رویارویی با حوادث 

همیشــه دســِت پـُـر اســت، تعــادل روحــی دارد؛ لــذا نه گرفتــار افــراط می شــود و نه گرفتــار تفریط .
عبودیــت خــدا یــک چنیــن انســانی می ســازد. بــه گمانــم بهشــت هرکــس از همیــن نقطــه آغــاز می شــود؛ 
تســلّط. و ایــن تســلط از آثــار عبودیــت حــق تعالــی اســت. خــوب اســت بدانیــم بــرای عبودیــت نــه پنــاه بــر 
غــار صحیــح اســت، نــه فــرار از یــار...؛ عبودیــت از تک تــک لحظــات زندگــی مــا رقــم می خــورد. چــرا انســان 
تصــور کنــد بــرای بندگــی خــدا بایــد بــه کــوه و دشــت و صحــرا پنــاه ببــرد. چــرا انســان بــرای یــک امــر 
درســت )بندگــی( هــزار امــر درســت دیگــر را تعطیــل کنــد. شــهید مطهــری می گویــد ایــن روحیه غلــط اندر 
غلــط اســت. ایشــان بــه شــدت روحیــه ربیع بن خثیمــی را رد می کنــد. همــان روحیــه ای کــه فکــر می کنــد 
عبودیــت و بندگــی خــدا یعنــی بــروی یــک گوشــه و ســری کــج کنــی و لبی آویــزان و تســبیحی به دســت، 

تــا چهــار تــا ذکــر خــدا را بگویــی ...
خیــر، ایــن بندگــی خــدا نیســت. بندگــی خــدا در متــن همیــن زندگــی و از تک تــک لحظــات آن رقــم 

ــای  ــک کاره ــم، تک ت ــم می بندی ــه چش ــی ک ــا زمان ــم ت ــاز می کنی ــم ب ــه چش ــی ک ــورد.  از زمان می خ
پیــش روی مــا فرصــت بندگــی خداســت. اگــر بــه وظیفــه عمــل می کنیــم بایــد بدانیــم در حال 

بندگــی خــدا هســتیم؛ ولــو ایــن وظیفــه، تحمــل ســختی تربیــت فرزنــد باشــد. پــس 
وقتــی صحبــت از عبودیــت خــدا می شــود؛ یعنــی نــه بــه ایــن نــگاه کــن نه بــه آن، 

بلکــه فقــط بــه خــودت نــگاه کــن. بــه وظیفــه ات. گاهــی همــان درســی کــه 
دیگــران را بــاال می بــرد اگــر وظیفــه ات نباشــد تــو را پاییــن مــی آورد. 
خیــر خدا پشــت انجــام وظیفــه اســت. گاهی رفتــن وظیفه 

ــه انجــام بدهــی  ــه ات را ک ــن. وظیف ــی نرفت اســت و گاه
خیراتــش را نــازل می کنــد. اگــر خــدا بخواهــد ورق را 

بــه نفــع تــو برمی گردانــد. فقــط تــو وظیفه شــناس 
بــاش؛ بعــد ببیــن چگونــه مفیــدت می کنــد.

وظیفه ات چیست؟ 
همان جا سجاده بندگی توست.

1. بــرای مطالعــه بیشــتر بــه کتــاب 
آزادی بندگــی؛ هــدف زندگــی شــهید 
مطهــری از انتشــارات بینــش مطهر 

رجوع شود. 

بهشت از این نقطه آغاز می شود
سید جعفر حسینی
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سبک زندیگ قرآین
مقدمه :

قــرآن کریــم عظیم تریــن نازلــه آســمانی و شــبیه ترین چیزهــا بــه خداونــد کریــم اســت و طــرح 
جامــع آمــوزش ســبک زندگــی مطابــق با اســوه حســنه نبــوی و ائمــه معصومیــن)ع( از ســوره نــاس تا 
نبأ)عــم جــزء(؛ مهم تریــن کار یــک جمــع قرآنــی اســت کــه بــا توطئــه مرموزانــه یهــود، بســیار مــورد 
غفلــت واقــع شــده و همیــن مهــم باعــث دوری کشــورهای اســامی و جامعــه مســلمین، هــم از درک 
ــروری الهــی  ــدم مباحــث بنده پ ــری شــیوه انسان ســازی قدم به ق ــدم به کارگی ــد و هــم ع ــرآن مجی ق
در ُســَور جــزء ســی شــده  اســت کــه بــا ادبیــات انــذاری بیشــتر، پیــش از ســاختن جامعــه اســامی به 
تربیــت انســان می پــردازد و بــه تعبیــر ســید قطــب ایــن ُســَور، قــرآن مکــی نامیــده می شــوند کــه اگر 
مطابــق بــا ســنت نبــوی، آمــوزش داده شــود، مفاهیــم خداشناســی و وحــی و قیامــت بر قلــب مخاطب 
جایگزیــن خواهــد شــد و شــناخت خداونــد بــه گونــه ای مؤثــر و دائمی بــا ادبیاتــی برخاســته از ارزش ها 
و معیارهــای اصیــل الهــی، رقــم خواهــد خــورد؛ ایــن در حالــی اســت کــه ســور آغازیــن قــرآن کریــم 
)قــرآن مدنــی( بــه پیاده کــردن ایــن عقیــده و ایــن جهان بینــی در بُعــد زندگــی اجتماعــی مســلمانان 

می پــردازد و وظایــف ایشــان را در مقــام تشــریع و دینــداری بیــان می فرمایــد.
بــه تعبیــری دقیق تــر، قــرآن دارای دو ترتیــب شــگفت انگیز الهــی اســت؛ از آغــاز و بعــد از فاتحــۀ 
الکتــاب، بــا ســور ســبع طوال)هفــت ســوره طوالنــی( و بــه ترتیــب تــا ســوره نــاس، ترتیــب ختــم و 
تــاوت قــرآن اســت کــه بــرای مثــال ســوره طوالنــی بقــره )در ختــم مــاه مبــارک، هــر روز یــک جــزء( 
حــدوداً ســه روز زمــان می بــرد و ســوره های بعــد دو روز و ســپس یــک روز و کم کــم هــر روز دو ســوره، 
ســه و تــا در نهایــت ســی و هفــت ســوره در روز پایانــی. این شــیوه آن قــدر در تــاوت جذابیــت دارد که 
شــوق قــاری قــرآن را روز افزون تــر می کنــد و از ســویی دیگــر ترتیــب از پایــان قــرآن و از ســوره نــاس 
بــه بعــد، تأثیــر در آمــوزش دیــن دارد تــا آنجــا کــه در ســنت مرضیــه نبــوی)ص( هــر نومســلمانی کــه 
ســوره نــاس را نیاموختــه بــود، ســوره فلــق را آغاز نمی کــرد و پــس از آن ســوره توحیــد را می آموخت و 
بــه همیــن ترتیــب. حتــی در دهه هــای اخیــر ســنت حســنه آمــوزش عــم جــزء از آثــار مبــارک همین 

شــیوه آموزشــی حضــرت محســوب می شــد. 
بــرای درک بهتــر ایــن شــیوه بــه اختصــار تناســب ســریع بیســت ســوره تقدیــم می شــود: در پــای 
ــه او اســت، اســتعاذه  ــدی کــه رب و ملــک و ال ــه خداون ــاس، انســان از درون خــود ب ســفره ســوره ن
می جویــد و در ســوره زوجــش، ســوره فلــق از »شــر ماخلــق« بــه رب  الفلــق تعویــذ می جویــد؛ یعنــی 
از کل عالــم؛ و ایــن ســوره ای برونــی اســت و جمــع ایــن دو ســوره کــه چــون دو بــرادر هســتند، احدیت 
و صمدیــت اهلل را در ســوره ســوم معوذتیــن می ســرایند و عــدم وجــود ایــن اســتعاذه درونــی و برونــی، 
ابولهبــی را بــه تصویــر می کشــد کــه مال پرســتی بــه جــای اهلل او را بــه نابــودی کشــانده و بــا تبــاب 
ــه افواجــا  ــدن ناســی ک ــان دی ــن زم ــد و در ای ــح می انجام ــه فت ــد و ب وی، نصــرت الهــی رخ می نمای
هســتند، دلیــل ایــن نصــرت اســت کــه بــا تســبیح و حمــد الهــی، اســتمرار می یابــد و بــا چهارمیــن 
»قــل« بــه باالتریــن رتبــه توحیــد »ال اعبــد مــا تعبــدون« می رســد و ســزاوار دریافــت مــدال »کوثــر« 
می گــردد، ولــی بــه جــای »فصــل لربــک« بــا نهایــت تأســف »وانحــر« رخ می دهــد و بــا کشته شــدن 
فرزنــدان دخــت نبــی، مکّذبینــی چــون بنی امیــه و بنی عبــاس، بــا »یــدع الیتیــم و ال یحــض علــی 
ــر دیــن تکیــه می زننــد کــه از جنــس همــان قریشــیانی هســتند کــه گرچــه  طعــام المســکین« ب
اصحــاب فیــل را دیدنــد، ولــی »جمــع مــاال و عــدده« ایشــان را بــه »لفــی خســر« کشــانید و ســر از 
تکاثــر برآوردنــد! اکنــون قارعــه و عادیــات و زلزلــه بــر ایشــان نواختــه خواهــد شــد تــا اگــر شــر و خیــر 
واقعــی را دریافتنــد، بــا ایــن زلزلــه بــه اســتقبال بینــه الهــی رونــد کــه قــرآن بــر ســینه او نازل شــده و 
»اقــرء باســم ربــک« ســر داده تــا بــرای خلقــت انســان در احســن تقویــم، شــرح صــدری عظیــم عطــا 

کنــد کــه عســر را بــه یســر بــدل نمایــد و ضحــای آفرینــش را بــه رضایــت الهــی، دعــوت نمایــد...
و بــا ایــن شــیوه، هــر مؤمنــی مخاطــب آیات و ســور قــرآن می شــود و هــر آیــه و ســوره ای در زندگی 
امــروز فــرِد مســلم، شــأن نــزول جدیــدی می یابــد تــا وی  را بــه جایــگاه رضایــت الهــی برســاند و بــا 
ادبیــات انــذاری خــود، همــه قلبــش  را خــاص خــدا نمایــد و بــرای بنــای یــک جامعــه  ســالم اســامی، 

آمــاده و مهیــا کنــد.  
بــه لطــف خــدا و ان شــاهلل هــر مــاه یــک یــا دو ســوره را تدبــر خواهیــم کــرد و بــه تدریــج از ســوره 
ــا نبــأ،  قدم به قــدم  نقــش هــر ســوره در آفرینــش عظیــم ایــن طــرح انسان ســازی و شــبکه  نــاس ت

بی ماننــد ســبک زندگــی قرآنــی، تقدیــم خواهــد  شــد .
ادامه دارد..

سبک زندگی کوثری از»ناس« تا »نبأ«
 دكتر زهرا خلخالی



موّدت بین زوجین
ــًا  ــُکْم أَْزواج ــْن أَنُْفِس ــْم ِم ــَق لَُک ــِه أَْن َخَل ــْن آیاتِ »َو ِم

ــًة إِنَّ فــي   ًة و َ َرْحَم ــَودَّ ــْم َم ــَل بَْیَنُک ــُکُنوا إِلَْیهــا َو َجَع لَِتْس

ــُروَن«  ــْوٍم یََتَفکَّ ــاٍت لَِق ــَک َلی ذلِ

)سوره روم، آیه21(

قــرآن، رابطــه بیــن زن و مــرد را یــک رابطــه خــاص کــه روح پــرور 
اســت می دانــد و فلســفه آن را »لَِتْســُکُنوا إِلَْیهــا« مطــرح می کنــد. 
یعنــی مایــه آرامــش و ســکینه حالتــی اســت کــه خــدای متعــال آن 
ــم  ــه ه ــان ها ب ــت. انس ــرده اس ــق ک ــرار داده و خل ــت ق را در زوجی
وابســتگی و محبــت دارنــد. ممکــن اســت ایــن محبــت بــه جنــس 
مخالــف یــا موافــق باشــد؛ فرقــی نمی کنــد؛ منتهــا در ایــن ارتباطات 
مهــم ایــن اســت کــه اگــر ایــن محبــت بــر پایــه اســلوب پســندیده 
و الهــی باشــد، روح پــرور اســت و آن روح رشــد می کنــد و احســاس 
رضایتمنــدی در وجــود او نقــش می گیــرد. یعنــی این محبت ســبب 
آرامــش، تســکین، مــودت و رحمــت می شــود. مؤمنیــن یــک چنین 
ــد؛ یعنــی جنس شــان از جنــس محبــت  ــا هــم دارن ارتباط هایــی ب
اســت. امــا وقتــی در جایــی غیرواقعــی کــه نبایــد بــذر آن پاشــیده 
َّــا لََنراهــا فــي  َضــاٍل ُمبیــٍن«  شــود، ایــن حالــت اعمــال شــود؛ »إِن
)ســوره یوســف، آیــه30( و نتیجــه اش نتیجــه مطلوبــی نخواهد شــد.

می شــود این طــور گفــت کــه اگــر ایــن بــده بســتان های 
ــردی در حــد وابســتگی های جســمی  ــر زن و م ــن ه ــی بی دلدادگ
ــن  ــود. ای ــدا می ش ــوق ف ــه معش ــد همیش ــمی باش ــات جس و تعلق
واقعیــت را بارهــا در داســتان ها خوانده ایــم. حتــی آمارهایــی کــه از 
مجامــع قضایــی دنیــا می گیریــم مملــو از ایــن نــوع رابطه هاســت. 
ــه  ــت و محبــت و ب ــم کــه بحــث والی ــردم ارتباطــی داری ــا م ــا ب م
ــیار  ــه بس ــت ک ــاع اس ــای اجتم ــن و اعض ــبندگی مؤمنی هم چس
زیباســت؛ امــا اگــر بــذر این نــوع محبــت که خــاص رابطه همســری 
اســت جــای دیگــری پاشــیده شــود، قطــع بــه یقیــن نظــام ســاختار 
ــن  ــن اولیــن و اصلی تری ــزد؛ بنابرای ــه هــم می ری ازدواج و زوحیــت ب

مســئله ای کــه در ارتبــاط میــان زوجیــت مطــرح می شــود، برقــراری 
مــوّدت و رحمــت اســت کــه خداونــد در نظــام زوجیــت قــرار داده 
اســت. مــوّدت، محبــت ویــژه بیــن زن و مــرد اســت کــه نبایــد ایــن 
محبــت در هــر جایــی خــارج از جــای خــودش خــرج شــود. حتــی 
ــه  ــوام خــودش ب ــه اق ــه دوســتان خــودش ب ــدر ب ــد این ق ــرد نبای ف
همــکار خــودش محبــت نشــان دهــد که وقتــی بخواهــد ایــن انرژی 
را صــرف همســرش کنــد تخلیــه شــده باشــد و حــس و رمقــی برای 

اجــرای آن محبــت نداشــته باشــد. 
ــد و  ــم تعه ــودی ه ــای وج ــام خصوصیت ه ــه تم ــرد ب زن و م
ــد و ایــن محبــت اولیــن جریانــی اســت کــه بایــد  مســئولیت دارن
ــم  ــی و ه ــه صــورت زبان ــم ب ــد ه ــی بای ــد؛ یعن ــه آن توجــه کنن ب
ــراز محبــت را داشــته باشــند.  ــن اب ــه هــم ای ــی ب ــه صــورت عمل ب
از برکــت ایــن محبــت اســت کــه در زندگــی بســیاری از کارهــا در 
جــای خــودش قــرار می گیــرد و اســتعدادها در وجــود هر دو شــکوفا 
می شــود. البتــه در برقــراری ایــن نــوع ارتبــاط نیــاز اســت کــه زن و 
مــرد کوشــا باشــند. عشــق میــان زن و شــوهر نیــاز بــه مراقبــت دارد 
ــه ایــن دارد کــه محبت مــان را کنترل شــده  و ایــن مراقبــت نیــاز ب
بــه دیگــران ارائــه دهیــم. محبتــی کــه قبــل از ازدواج بــه دوســتان، 
ــده  ــف ش ــد تعری ــد از ازدواج بای ــته اید بع ــکاران داش ــواده و هم خان
باشــد. ایــن تــاش بــرای حفــظ و بقــای زندگــی بــه همیــن عشــق 

بســتگی دارد کــه مــا از آن نگهــداری کنیــم. 
نگهــداری عشــق بــه عهــده چــه کســی اســت؟ چــون قطــع بــه 
ــتند و  ــوردار هس ــی برخ ــیار باالی ــاف بس ــا از انعط ــن، خانم ه یقی
خــدای متعــال ایــن روح و انعطــاف را در وجــود زن قــرار داده اســت، 
نگهــداری عشــق قبــل از اینکــه متوجــه آقــا باشــد، متوجــه خانــم 
اســت. و از مهم تریــن عناصــرش ایــن اســت کــه بایــد زن در حفــظ 
و نگهــداری محبتــش کنترل شــده عمــل کنــد. حتــی بعــد از تولــد 
فرزنــد دیــده شــده کــه حواس شــان پــرت می شــود و محبت شــان 
را تمامــاً خــرج فرزنــد می کننــد و چیــزی بــرای همســر نمی مانــد. 
ایــن موضــوع خطرهایــی در پــی خواهــد داشــت که در جلســات بعد 

ــم. ــه آن می پردازی ب

دكتر ندا ایلیات
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            تربیــت فرزند

حیا، نخ تسبیح ایمان است
مــا روایــات بســیاری در ایــن زمینــه داریــم کــه رابطــه بیــن حیا و 

ایمــان را مطــرح می کنــد.
یــک روایتــی را هــم مــن اشــاره کــردم کــه از امــام صــادق)ع(  نقل 
ــدارد،  شــده کــه »ال ایمــاَن لَِمــن ال َحیــاَء لَــه« کســی کــه حیــا ن
ایمــان نــدارد. اصــاً بــه طــور کلــی، حضــرت، ایمــان را کأنــه بــر حیا  

ــد. اســتوار می کن
در ایــن بــاره مــا در روایات مــان مثــاً از امــام باقــر)ع( داریــم کــه 
فرمــود: »أَلَحیــاُء َو االیمــاُن َمقرونــاِن فــی َقــَرٍن َو أِذا َذَهــَب أََحُدُهمــا 
تَِبَعــُه صاِحُبــُه« حیــا و ایمــان دو همــراه هســتند کــه هــرگاه یکی از 

آن هــا بــرود دیگــری بــه دنبالــش خواهــد رفــت.
یعنــی حیــا و ایمــان بــه تعبیــری بــا یــک نخ، بــه هــم پیونــد دارند؛ 
مثــل بنــد تســبیح کــه دانه هــا را بــه همدیگــر متصــل کــرده اســت. 
این هــا تمــام، جنبه هــای کنایــی دارد و زیبــا هــم هســت. اگــر ایــن 

پــرده حیــا دریــده شــود، دیــن هــم رفتــه اســت. مطمئــن باشــید!
علــی)ع(: االیِمــاُن و الَحیــاُء َمقُرونـَـان فــی َقــَرٍن َو ال یَفَتِرقــاِن« حیا 

و ایمــان دو همراه انــد کــه از یکدیگــر جــدا نمی شــوند.
اگر حیا برود، دین هم می رود؛ حتی اعتقادات

تــا جایــی که یــک روایت از پیغمبراکــرم داریــم که »قــال رســول اهلل)ص(: 
أَلَحیــاء ُهــوَ الّدیــن ُکلهُّ« پیامبــر اکرم فرمودنــد: حیا همه دین اســت.

عجــب! پیغمبــر اکــرم یکدفعــه هویت درســت می کنــد. اصــاً، دین 
همیــن حیــا اســت. می خواهــد بگویــد کــه ایــن را بدانیــد اگــر حیــا 
بــرود دیگــر از دیــن و ایمــان خبــری نیســت؛ حتــی در بُعد اعتقــادی.

چون اآلن بحث من این نیست، آن را کنار می گذارم.
خواســتم ایــن را بگویــم کــه تأثیــر حیــا نــه تنها بــر بیشــتر احکام 
اســت؛ بلکــه بــر تمــام دیــن تأثیــر دارد. حتــی نســبت به اصــل دین 

کــه بایــد در جــای خودش بررســی شــود.
آیــات دربــاره روابــط خانــواده، خیلــی روشــن اســت کــه مراقــب 
ــرزده وارد  ــما س ــای ش ــان در خلوتگاه ه ــد اطفال ت ــید و نگذاری باش
ــک  ــد شــما در ی ــا می آین ــی آن ه ــه وقت ــب باشــید ک شــوند. مراق
حالــی کــه قباحــت دارد نباشــید. طــوری نشــود که پــرده دری شــود! 
پــرده حیــای فرزنــد را حفــظ کنیــد و بــه این هــا بیاموزیــد کــه بــا 

اجــازه وارد شــوند و ســرزده وارد نشــوند.
هشدار؟! نه، اعالم خطر!

امــا مطلــب دوم، مــا راجــع بــه فرزنــد یــک دســتور داریــم کــه اول 
روایــت را می خوانــم بعــد توضیــح می دهــم.

ِــه )علیهم الســام(  ــن آبائ ــه، َع ــن ابی ــن محمــد، ع ــن جعفرب »ع
ــی َو...  ب ــی َو الصَّ ب ــول اهلل)ص(: أَلصَّ ــال رس ــال: ق ق

بیَّــۀ یَُفــرَُّق بَیَنُهم فـِـی الَمضاِجع  بیَّــۀ َو الصَّ بیَّــۀ َو الصَّ بــی َو الصَّ الصَّ
لَِعشــِر ِســنیَن« از امــام صــادق نقــل شــده کــه حضــرت از پدرشــان 
ــد:  ــرم فرمودن ــر اک ــه پیامب ــد ک ــل کردن و ایشــان از پدران شــان نق
پســر بچــه! پســر بچــه! پســر بچــه! دختــر بچــه! دختــر بچــه! دختر 
بچــه! وقتــی بــه ده ســالگی رســیدند، جای شــان بایــد از همدیگر جدا 
شــود. فرمــود: پســر بچــه! پســر بچــه! پســر بچــه! بعــد از آن، دختــر 
بچــه! دختــر بچــه! دختــر بچــه! خیلــی مهــم اســت کــه هرکــدام 
ــار گفتنــد. رســول خــدا چــه می خواهنــد بگوینــد؟ بیــن  را ســه ب
بســترهای این هــا فاصلــه بیندازیــد، وقتــی بــه ده ســالگی رســیدند!

یعنــی دو پســربچه ده ســاله را در یــک بســتر نخوابانیــد! دو دختــر 
بچــه کــه ده ســاله شــدند را در یــک بســتر نخوابانیــد!

دقــت کنیــد اول می فرمایــد: پســرها را! بعــد می گویــد دخترهــا را 
در ایــن ســن جــدا کنیــد! ایــن تکــرار خیلی روشــن و

گویاســت. اگــر بخواهیــم ضعیفــش کنیــم، بــه دلیــل ایــن اســت 
کــه حضــرت می خواهــد هشــدار بدهــد. اگــر بخواهیــم بــا انصاف تــر 

برخــورد کنیــم، بایــد بگوییــم دارد اعــام خطــر می کنــد!
ــد،  ــن می رس ــن س ــه ای ــه ب ــی بچ ــه وقت ــت ک ــن اس ــت ای جه
ممّیــز می شــود. ده ســالگی ســنی اســت کــه بچــه در آن غالبــاً ممیز 

ــد. ــز می ده ــود، تمی می ش
ایــن رابطــه تنگاتنــگ ممکــن اســت بــه پــرده داری اش ضربــه بزند 

و در نتیجــه بــه پاکدامنــی اش ســرایت کند.

ادامه دارد...

قسمت سیزدهم

تربیت در محیط خانواده 
آیت اهلل مجتبی تهرانی



یک اتفاق ساده در شب میالد
  »منجی عالم بشریت«

شــِب میــاِد »ُمنجــی«؛ یــک جــوان معــروف بــه بهتریــن اخاق هــا، 
ــرت  ــد بی غی ــرض چن ــت تع ــه دس ــود ک ــری می ش ــی« دو دخت »منج
ــان های  ــه  نش ــان هم ــان دم در می ــود. هم ــده ب ــان دراز ش ــه سمت ش ب
ملکوتــی کــه بــه ســینه داشــت، نشــان »دفــاع از نامــوس« هــم به دســت 

مائــک بــر ســینه اش درخشــید. 
امــا داســتان بــه اینجــا ختــم نشــد. آن اتفــاق ســاده بــه حادثــه ای تلــخ 

بــدل شــد.
ــرق خــون شــد و آن  ــی غ ــه آن نشــان نوران ــود ک ــی نگذشــته ب دقایق

ــاد. ــه زمیــن افت ــا صــورت ب منجــِی جــوان، ب
در کســری از ثانیــه فوجی از مائکه گردش را گرفتنــد. افتاد، اما در میان 

پر و بال فرســتادگاِن امــام رئوف، علی بن موسی الرضا)ســام اهلل علیه(.
البتــه شــاهدان حادثــه از صــورت ملکوتــی واقعــه چیــزی ندیــده بودند؛ 
جــز اینکــه، ایــن منجــی جــوان، دســت بــر شــاهرِگ بریــده شــده، تــا بــه 

هــوش بــود فقــط مــدام می گفــت: یــا امــام رضــا... یــا امــام رضــا...
تقدیــر ایــن ضربــت شــب قــدر، گویــا مقــدر شــده بــود. قــرار شــده بود 
کــه بــه خاطــر عملکــرد ســالیان دو انســان؛ شــاید در حادثــه ای یــک نفــر 
ســعید شــود و یــک نفــر شــقی. مائــک راه گشــودند. امام)علیه الســام( 
نظــر رحمــت انداختنــد و دســتی بر شــاهرگ کشــیدند و فرمودنــد: مقدر 
اســت کمــی بیشــتر در زمیــن بمانــی علــی جــان! هنــوز کارهایی هســت 
کــه بایــد بــه دســت تــو انجــام شــود. بیــش از پنــج ســاعت در خــوِن خود 
ــد!  ــا نمی پذیرفتن ــد، ام ــرده  ش ــف ب ــتان های مختل ــه بیمارس ــد و ب غلتی
بیــش از پنــج ســاعت بعــد از حادثــه، راهــی اتــاق عمل شــد و بیــش از دو 
هفتــه درکمــا بــود، تمــام خــون بــدن رفتــه بــود، دوبــار بــه خاطــر همین، 
ســکته کــرده بــود. نیمــی از بــدن فلــج حســی شــده بــود، امــا بــر اســاس 

همــان امــر مقــدر؛ از نــگاه اطرافیــان، ناباورانــه زنــده مانــد.
نــوزده ســال بیشــتر نداشــت که نشــان »صبــر بر بــا« هم بر ســینه اش 
ــا همــه ایــن احــواالت  درخشــید. درد می کشــید و صبــر می کــرد. امــا ب
وقتــی توانســت روی پاهایــش بایســتد گام هایــش را محکم تــر برداشــت؛ 
در راه هــدِف ارزشــمندی کــه یقیــن داشــت خوش عاقبــت اســت. مجدانه، 
مربی گونــه بیــش از پیــش، در راه بندگــی خــدا مجاهــده می کــرد، 
عاشــقانه تر از قبــل بــرای نوجوانــان از وجــودش خــرج می کــرد. می گفــت: 
ــوف شــوند تمــام اســت، راه شــان را  ــام رئ ــه ام ــان متصــل ب ــن نوجوان ای
ــر  ــام( ه ــل بیت)علیهم الس ــت اه ــت بی عنای ــت. می دانس ــد یاف خواهن
تاشــی ابتر اســت. همیشــه شــعارش یک جملــه بــود: »تنها راه ســعادت، 
ــر می شــد  ــه، خالص ت فقــط بندگــی خداســت.« ســال دوم بعــد از حادث
و بــی قرارتــر. ســه بــار در یــک ســال کربــا رفــت؛ عرفــه، شــب قــدر و 
اربعیــن... نشــان ها رو بــه فزونــی بــود. همچــون ژنرالی کهنســال ســینه ای 

»شهید غیرت«؛ شهید علی خلیلی  از قاب اسوه

پــر نشــان داشــت. امــا جــای نشــان آخــر خالــی بــود. در کربا بــود که 
رؤیایــی دیــد. دیگــر نمی گنجیــد، نــه در حصــار زمــان، نــه در حصــار 
مــکان. بــرای آن اهــداف متعالــی قــدرت بیشــتری می-خواســت، دنیــا 
ــت و ســعادت انســان ها، آرامــش  ظرفیتــش را نداشــت. عطــش هدای
ــریع تر  ــه س ــت هرچ ــت داش ــده دوس ــاهرگ بری ــا ش ــت. ب نمی گذاش
بــه ذبیــح اهلل اعظــم بپیونــدد. نشــان »شــهادت« بــود کــه کنــار نشــان 
»جانبــازی« جایــش خالــی بود. ناگهــان در یــک روز دردی وجــودش را 
فــرا گرفــت و هــر روز بیشــتر و بیشــتر شــد و اثــرات آن ضربــت نمــودار 
ــه  ــد و از درد ب ــی اش می خوابی ــره طلبگ ــف حج ــر روز ک ــد. ه می ش
خــود می پیچیــد. دیگــر نمی توانســت حتــی غــذا بخــورد. روده هــا و 
معــده عفونــت کــرده بــود. همــه آنچــه در ایــن دنیــا حــق و ســهمش 
بــود را  بخشــید. قصــاص قاتلــش را و حتــی گوشــت تنــش را. بــه 45 
کیلــو رســید؛ پوســتی و اســتخوانی. ســه روز از بیســت و یکمیــن بهــار 
ــدش اوج  ــد و روح بلن ــن رهی ــه از قفــس ت ــود ک عمــرش نگذشــته ب
ــر  ــا احتــرام و تشــریفات ب ــود کــه نشــان آخــر ب گرفــت. همــان دم ب
ــان ها  ــان تریِن نش ــن و درخش ــت و آن  بزرگ تری ــرار گرف ــینه اش ق س

بــود: نشــان »شــهید غیــرت«.
ــی  ــری می رســد. جوان ــا خب ــن دنی ــر روز از گوشــه ای از ای حــاال ه
دیگــر بــه گفتــه خــودش بــا عنایــت شــهید امــر بــه معــروف و نهــی از 

منکــر »علــی خلیلــی« بــه راه حــق بازگشــت... 

نرگس رئیسی
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طریق عاشقی



َو َقــاَل امیرالمؤمنیــن علی بــن ابیطالب)علیــه الســالم(: 
ــا َمَشــی بِــک.« )نهج البالغــه، حکمــت27( ــِش بَِدائِــَک، َم »إْم

و درود خــدا بــر او، فرمــود: بــا درد خــود بســاز، چنــدان كــه 

بــا تــو ســازگار اســت.

ــه یــک اصــل   امام)علیه الســام( در ایــن گفتــار حکمت آمیــِز خــود ب
مهــم بهداشــتی و درمانــی اشــاره می کنــد و می فرمایــد: »بــا بیمــاری ات 

بســاز مادامــی کــه بــا تــو همراهــی می کنــد«
اشــاره بــه اینکــه تــا زمانــی کــه بیمــاری فشــار شــدید نیــاورده، بگــذار 
بدنــت بــدون نیــاز طبیبــان و دارو آن را دفــع کنــد. ایــن مســئله شــاید 
ــا امــروز روشــن  ــن را می فرمــود روشــن نبــود، ام در آن روز کــه امــام ای
ــرگاه بیمــاری  ــی اســت و ه ــروی دفاع ــدن، خــود دارای نی ــه ب اســت ک
ــای دارو  ــم زیان ه ــرود، ه ــن ب ــدن از بی ــی ب ــدرت دفاع ــا اســتفاده از ق ب
ــه  ــده بیم ــرای آین ــرده و ب ــت ک ــدن را تقوی ــم ب ــدارد و ه ــان را ن و درم
می کنــد. البتــه هــرگاه نیــروی دفاعــی بــدن عاجــز بماند بایــد با اســتفاده 
از طبیــب و دارو بــه کمــک او شــتافت تــا بیمــاری را دفــع کنــد. اضافــه 
بــر ایــن بســیاری از بیماری هــا دورانــی دارد کــه بــا پایــان دورانــش خــود 
بــه خــود دفــع می شــود. از ایــن گذشــته انســان وقتــی در مقابــل بیمــاری 
تســلیم می شــود و بــا مختصــر ناراحتــی در بســتر می خوابــد بــه خــودش 
تلقیــن بیمــاری می کنــد، تلقیــن خــود اثــر تخریبــی دارد. بــه عکــس اگر 
برخیــزد و کار روزانــه خــود را ادامــه دهــد عمــاً تلقیــن ســامت کــرده و 

در روح او بســیار مؤثــر اســت. 
ایــن نکتــه امــروز بــر همــه روشــن اســت کــه هــر دارو هرچنــد اثــر 

درمانــی داشــته باشــد، زیانــی نیــز بــا خــود همــراه دارد. در حدیثــی از 
امــام کاظم)علیه الســام( نقــل شــده اســت کــه فرمــود: »لَْیــَس ِمــْن 
ــُج َداًء َولَْیــَس َشــْیٌء فِــی الَْبــَدِن أَنَْفــَع ِمــْن إِْمَســاِک  َدَواء إاِلَّ َوُهــوَ یَُهیِّ
ــا یُْحَتــاُج إِلَْیــِه؛ هیــچ دارویــی نیســت مگــر اینکــه دردی  الَْیــِد إاِلَّ َعمَّ
ــاک  ــودمندتر از امس ــدن س ــز در ب ــچ چی ــد و هی ــک می کن را تحری
جــز نســبت بــه چیــزی کــه بــه آن نیــاز دارد نیســت«.) بحاراالنــوار، 
ــام(  ــان امام)علیه الس ــری از هم ــث دیگ ج59، ص68، ح18( در حدی
ــْم؛ از  ــَداَواُۀ َعْنُک ــَع الُْم ــا انَْدَف ــاءِ َم ــَۀ االِطبَّ ــوا ُمَعالََج ــم: »اْدَفُع می خوانی
معالجــه طبیبــان پرهیــز کنیــد تــا زمانــی کــه بیمــاری به شــما فشــار 
نیــاورده اســت«.) همــان، ص63، ح4( ایــن ســخن بــه بیــان دیگــری 
نیــز از امیرمؤمنان)علیه الســام( نقــل شــده اســت کــه می فرمایــد: »الَ 
ــِۀ؛ تــا زمانــی کــه می توانــی  ــَع الِْعلَّ ــاَم َم ــا اْســَتَطْعَت الِْقَی تَْضَطِجــْع َم
ــا داشــتن بیمــاری ســرپا باشــی در بســتر نخــواب«.) همــان، ج78،  ب
ص204، ح7( و نظیــر ایــن روایــت روایــات دیگــری نیــز هســت. تکــرار 
می کنیــم مفهــوم ایــن ســخنان ایــن نیســت کــه انســان بــا طبیــب و 
دارو خــود را معالجــه نکنــد؛ بلکــه مفهومــش آن اســت کــه در مراجعــه 
بــه طبیــب و اســتفاده از داروهــا ـ کــه معمــوالً آثــار زیانبــاری دارد ـ 
عجلــه نکنیــد. بعضــی از شــارحان، بــرای ایــن حدیــث بــه جــای ایــن 
ــد:  ــد و گفته ان معنــای طبــی و درمانــی مفهــوم اخاقــی ذکــر کرده ان
ــر حــوادث و مشــکات و بیماری هــا خویشــتندار  ــد در براب انســان بای
باشــد و تــا می توانــد بــا مشــکات بســازد و زبــان بــه شــکایت نگشــاید 
کــه بــا روح رضــا و تســلیم ســازگار نیســت، ولــی ایــن معنــا بــا ظاهــر 
ــدان  ــده چن ــه وارد ش ــن زمین ــه در ای ــابهی ک ــات مش ــه و روای جمل

ســازگار نیســت.)4( 
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بهداشت و سالمت

آیت اهلل مکارم شیرازی

مدارا کردن با بیماری
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بانـــوی بهشیت

ــا چگونگــی الگــو قــراردادن زندگانــی حضــرت  هنــوز در رابطــه ب
زهــرا)س( برخــی ابهامــات و ســؤاالتی در ذهــن افــراد وجــود دارد؛ بــه 
عنــوان نمونــه حضــرت امــام خمینــی)ره( در اعتــراض بــه یــک برنامه 
تلویزیونــی اظهــار داشــتند كــه باید حضــرت زهــرا)س( الگــوی زندگی 

همــه قــرار گیــرد. امــا در تفســیر ایــن كالم اختالفاتــی وجــود دارد.
خانــه ای كــه حضــرت زهــرا)س( در آن زندگــی می كردنــد، از گل و 
خشــت بــود و در حیــاط كوچــک آن نیــز شــتری كــه علــی)ع( بــرای 
آب كشــی از آن اســتفاده می كردنــد، وجــود داشــت. حتــی حضــرت 
ــه  ــه ب ــده  ای ك ــی نقاشی ش ــرده كرباس ــه پ ــس از اینک ــرا)س( پ زه
عنــوان هدیــه دریافــت كــرده بودنــد را جلــوی در آویختنــد، آن را باز 
كــرده، بــه مســجد خدمــت پیامبــر خــدا)ص( فرســتادند تــا خــرج 
فقــرا شــود. از ســوی دیگــر در تهیــه غــذا نیــز گاه خودشــان مقداری 
ــد  ــان می پختن ــرده و ن ــتاس آن را آرد ك ــا دس ــرده و ب ــرض ك ــو ق ج

كــه در مــواردی حتــی همــان را هــم بــه فقیــر می دادنــد.
مــراد از الگوگیــری از زندگــی حضــرت زهــرا)س( بــه معنای تأســی 
بــه ایشــان در شــکل و قالــب كار نیســت، بلکــه تأســی بــه روح كار 
اســت. الگوگیــری از آن حضــرت بــه معنــای ساده زیســتی بــا توجــه 
بــه زمــان و شــرایط اســت؛ لــذا امــروز نیــز ساده زیســتی بــه معنــای 

عــدم دلبســتگی بــه لذائــذ دنیــا و عــدم برتری طلبــی اســت.
امــروزه واقعیتــی در جهــان وجــود دارد كــه زن هــا مــورد ظلــم و 
بی مهــری واقــع شــده اند، از كشــورهای غربــی و شــرقی گرفتــه تــا 
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عالمه مصباح یزدي

ــی  ــی در برخ ــالمی. حت ــر اس ــالمی و غی ــور های اس كش
ــی از  ــل نوع ــه دلی ــالمی ب ــورهای اس ــق و كش از مناط
رســوم و تفکــرات قومــی و یــا برداشــت اشــتباه از دیــن، 
ــا زن  ــه گوی ــود ك ــورد می ش ــه ای برخ ــه گون ــان ب ــا زن ب
بایــد در همــه كارهــا تابــع فرامیــن مــرد باشــد، و از ایــن 
رو حتــی بســیاری از كارهــای ســنگین بــه آن هــا واگــذار 
ــال از  ــت 1400 س ــد از گذش ــفانه بع ــود، و متأس می ش
ــم و  ــم، ظل ــالمی ه ــورهای اس ــوز در كش ــالم، هن اس

ــود دارد. ــان وج ــه زن ــبت ب ــری نس بی مه
از طــرف دیگــر، هرچنــد غــرب ادعــا دارد كه بــه زن ها 
بــه عنــوان موجــودی برابــر با مــردان و یــا حتــی باالتر از 
آن نگریســته می شــود، امــا چنیــن چیــزی صحــت ندارد 
و زنــان در غــرب هــم مــورد ظلــم قــرار گرفته انــد. حتی 
اگــر از آمارهــای بــاالی ظلــم بــه زنــان و محدودكــردن و 
كتــک زدن زن هــا در غــرب چشــم بپوشــیم، بــاز هــم زن 
در غــرب مــورد بی مهــری قــرار گرفتــه اســت، چــرا كــه 
ــی  ــرای لذت جوی ــزار ب ــک اب ــوان ی ــه عن ــی زن ب معرف

درغــرب، خــودش باالتریــن ظلــم بــه زنــان اســت.
هــر دو ســبک زندگــی ســنتی و مــدرن غربــی تــوأم 
بــا محرومیــت زن، كمابیــش در كشــور مــا وجــود دارد و 
در هــر دو گرایــش بــه زن ظلــم می شــود. بــرای تأمیــن 
حقــوق زن بایــد بــه نحــوی كــه دیــن مشــخص كــرده 
رفتــار كــرد و تفکــرات غیراســالمی را از ذهــن بیــرون ریخــت. 
ــرای زن تعریــف می كنــد و  ــه آزادی مطلقــی كــه غــرب ب ــذا ن ل
نــه محرومیت هایــی كــه در برخــی تفکــرات ســنتی وجــود دارد، 
هیچ كــدام صحیــح نیســت و ســبب ظلــم بــه زن و بی احترامــی 

ــود. ــخصیت زن می ش ــه ش ب
ــاوره و  ــوارد، مش ــیاری از م ــالم در بس ــح اس ــتور صری دس
همفکــری زن وشــوهر اســت و چنیــن نیســت كــه زن در همــه 
امــور تابــع محــض همســر خــود باشــد، بلکــه تنهــا در مســائل 
ــه اطاعــت از شــوهر اســت كــه  خــاص زناشــویی، زن موظــف ب
ــواده و كســب  ــح و تحکیــم خان ــه خاطــر مصال البتــه آن هــم ب

ــت. ــود اس ــواده خ ــه خان ــه ب ــرای توج ــرد ب ــش م آرام
گرایش هــای فمینیســتی غربــی نیــز نــه تنهــا مخالــف صریح 
احــکام اســالم اســت، بلکــه در عمــل هــم نمی توانــد آرامــش و 
ــن تصــور را  ــه ارمغــان آورد، چــرا كــه ای ــرای زن ب آســایش را ب
ــق او  ــون در ح ــر تاكن ــه اگ ــی آورد ك ــود م ــه وج ــن زن ب در ذه
ظلــم شــده، بایــد بــرای احقــاق حــق خــود بــا مــردان به ســتیز 
ــتی،  ــازش و هم زیس ــای س ــه ج ــر ب ــن تفک ــذا ای ــزد، و ل برخی
احســاس مقابلــه بــا مــرد و همســر خــود می كنــد، و آســایش و 
آرامــش را از زندگی هــا گرفتــه و تنهــا تخــم نفــرت، كینه و ســوء 

ظــن را در خانــواده مــی كارد.



امــروز ملــت مــا در مقابــل خــود یــک جبهــه  گســترده ای را ماحظــه 
ــاب  ــه انق ــت ک ــن اس ــدد ای ــود درص ــوان خ ــه  ت ــا هم ــه ب ــد ک می کن
ــروزی  ــدازد. از اول پی ــر ضــد اســتکباری بین ــت و اث اســامی را از خاصی
ــوری  ــذارد جمه ــه نگ ــود ک ــن ب ــعی اش ای ــه س ــان جبه ــاب، هم انق
اســامی کــه مولــود انقــاب اســت، پــا بگیــرد؛ همــه  تــاش خودشــان 
را کردنــد کــه جمهــوری اســامی را از بنیــان نگذارنــد رشــد کنــد، و البته 
نتوانســتند. اقــدام سیاســی کردنــد، محاصــره  اقتصــادی کردنــد، جنــگ 
تحمیلــی را هشــت ســال بــر ایــن ملــت تحمیــل کردنــد، دشــمنان ایــن 
ملــت را تجهیــز کردنــد، وسوســه های درونــی را بــه جــان انقــاب و نظــام 
جمهــوری اســامی انداختنــد، نتوانســتند. بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه 
ــع آن،  نظــام جمهــوری اســامی را نمی شــود ســاقط کــرد؛ چــون مداف
حامــی آن، ســینه های ســپرکرده  مــردم مؤمــن اســت؛ میلیون هــا انســان 
مؤمــن ایــن نظــام را نگــه داشــته اند. بحــث مســئولین و دولــت و بحــث 
این هــا نیســت. یــک وقــت یــک نظــام قائــم بــه چنــد نفــر اســت و یــک 
عــده مرتزقــه  یــک نظامنــد؛ آن نظــام بــرای اســتکبار خطــری نــدارد. یک 
وقــت یــک نظــام متکــی بــه ایمان هــای مــردم اســت، متکــی بــه دل های 
مــردم، بــه پشــتیبانی عمیــق مــردم اســت، ایــن نظــام را نمی شــود تــکان 
داد. ایــن را اســتکبار فهمیــده اســت. همیــن راهپیمایی هــای 22 بهمــن، 
ــرفت های  ــت. پیش ــت اس ــکوه و پرعظم ــیار باش ــش بس ــک نمای ــن ی ای
ــاب  ــعارهای انق ــف، ش ــای مختل ــا در صحنه ه ــور جوان ه ــی، حض علم

کــه خوشــبختانه زنده تــر از پیــش شــده اســت - کســی از مســئولین 
بــا شــرمندگی نســبت بــه شــعارهای انقــاب مواجــه نمی شــود؛ افتخار 
می کننــد بــه اســتقال، بــه آزادی، بــه اســام، بــه ایــن قانــون اساســی 
ــا - نشــان می دهــد کــه نظــام را نمی شــود  ــر و پرمغــز و پرمعن معتب
ــوای  ــد از محت ــه بای ــیده اند ک ــن نتیجــه رس ــه ای ــا ب ــکان داد. آن ه ت
ــه  ــی ک ــم فرهنگ ــن تهاج ــد. ای ــم کنن ــد ک ــه می توانن ــر چ ــام ه نظ
بنــده چنــد ســال قبــل گفتــم، ایــن شــبیخون فرهنگــی کــه انســان 
ــم آن را مشــاهده می کــرد و امــروز هــم  در بخش هــای مختلــف عائ
انســان آن را در بخش هــای مختلفــی می بینــد، بــه ایــن نیــت اســت؛ 
بــا ایــن قصــد اســت؛ انقــاب را از محتــوای خــود، از مضمــون اســامی 
و دینــی خــود، از روح انقابــی خــود تهــی کننــد و جــدا کننــد. ایــن، از 
همــان نقــاط حساســی اســت کــه هوشــیاری مــردم را می طلبــد. ایــن 
هــم مثــل همــان قضیــه  29بهمــن اســت. خیلی هــا اهمیــت 29بهمن 
را نفهمیدنــد، شــما تبریزی هــا ایــن را فهمیدیــد، در مرحلــه  عمــل هم، 
ــه کار بســتید؛ در همــه  مقاطــع همین جــور  ــان را ب ــن فهــم خودت ای
اســت. اهمیــت حــوادث را بایــد ملــت مــا درک کنــد؛ و خوشــبختانه 
امــروز درک می کننــد؛ ملــت کامــاً هوشــیارند. خــود ایــن هــم یکــی 
از بــرکات انقــاب و نظــام جمهــوری اســامی بــوده اســت. مــردم بیدار 

ــد. شــده اند، قــدرت تحلیــل پیــدا کردن
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برگـی  از  یک  نوشته

تهاجم فرهنگی
ــی از  ــدار جمع ــری در دی ــم رهب ــام معظ ــات مق بیان
ــرقی- 1387/11/28 ــان  ش ــردم آذربایج م
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در انتظار آفتاب

ــص  ــی و متخص ــک مرب ــه ی ــاز ب ــه اهلل، نی ــام خلیف ــا مق ــود ت ــت روح خ ــرای تربی ــان ها ب ــام انس تم
معصــوم )انســان كامــل( دارنــد. دیــن بــا تمــام دســتوراتش، در حقیقــت مجموعــه قوانینــی اســت كــه 
ــد.  ــرا نماین ــن و اج ــه آن را تبیی ــت ك ــانی اس ــِد كس ــاند و نیازمن ــه اهلل می رس ــّبه ب ــه تش ــان را ب انس
عزاداری هــا بهانــه ای هســتند تــا فرامــوش نکنیــم كــه بــه انســان كامــل نیــاز داریــم و بایــد خــود را 

بــه آنــان برســانیم. 
ــب و  ــه مذاه ــیعیان و بقی ــه ش ــود؛ ك ــیم بندی می ش ــه تقس ــج مرحل ــا در پن ــب عزاداری ه مرات
ــایرین  ــیعیان را از س ــای ش ــه عزاداری ه ــه ك ــتند. آنچ ــترک هس ــه اول آن مش ــه مرحل ــا در س آیین ه
ــه مراتــب چهــارم و پنجــم عــزاداری اســت. در مرتبــه چهــارم، عــزادار،  ــز می كنــد، رســیدن ب متمای
ــذا  ــد، ل ــالم( را درک می كن ــود و اهل بیت)علیهم الس ــان خ ــه می ــناخته و رابط ــی اش را ش ــوِد حقیق خ
ــا  ــالم(، تنه ــه اهل بیت)علیهم الس ــد ك ــه می دان ــن مرحل ــزادار در ای ــد. ع ــزاداری را می فهم ــدف از ع ه
امامــان و الگوهــای او نیســتند، بلکــه پــدران حقیقــی و اصــل و ریشــه او هســتند. یــک عــزادار حقیقــی 
می فهمــد كــه زیســتن در كنــار یــک متخصــص معصــوم، حــق طبیعــی و مســّلم اوســت تــا بــه وســیله 
او بــه ســوی اهلل حركــت كنــد. اینجاســت كــه ایــن ســؤال در ذهــن او نقــش می بنــدد؛ »چــه كســانی 
مــرا و جامعــه مــرا از پــدر حقیقــی و راهنمــای متخصــص و معصومــم محــروم كرده انــد؟« اندكــی تأمل در 
ایــن ســؤال، او را بــه ایــن دریافــت می رســاند كــه جنایــاِت عظیــِم دشــمنان اهل بیت)علیهم الســالم( 
ــان و  ــدران حقیقی ش ــان ها از پ ــدن انس ــم و محروم مان ــت اعظ ــروز مصیب ــبب ب ــخ، س ــول تاری در ط
متخصصــان معصــوم بــوده اســت. زیــرا بــدون حضــور متخصــص معصــوم، كســی بــه غایــت نهایــی اش 
نخواهــد رســید. و بــه ایــن ترتیــب...! عــزادار بــه مرحلــه پنجــم عــزاداری ارتقــاء یافتــه و روح انتقــام به 
ــن  ــردن چنی ــرای برطرف ك ــود. او ب ــده می ش ــه در او زن ــن فاجع ــراِن ای ــاس جب ــده و احس ــراغ او آم س
ظلمــی، هدفــدار شــده و صاحــب اندیشــه و ســبِک زندگــِی الهــی می شــود. دیگــر بــرای ایــن عــزادار 
حقیقــی، تنهــا یــک هــدف باقــی می مانــد؛ زیســتن بــه ســبِک امامــش و حركــت بــه ســوی برداشــتن 

موانــع ظهــور او. 
زیــارت عاشــورا دغدغه هــای یــک عــزادار حقیقــی را بــرای مــا بــه تصویــر می كشــد؛ »اْن یَْجَعَلنــی 
نْیــا َواالِْخــَرِة« فرامــوش نکنیــم كــه بــرای مصیبــت عظیــم بایــد گریســت، امــا هــدف از  َمَعُکــْم ِفــی الُدّ
ایــن گریســتن، بایــد توجــه بــه مصیبــت اعظــم باشــد، زیــرا اهل بیت)علیهم الســالم( مصیبــت عظیم را 
تحمــل كردنــد تــا بشــر بــه مصیبــت اعظــم دچــار نشــود. عــزاداری كــه بــرای امــام حســین می گریــد 
امــا بــه فکــر یــاری حســین زمــان خــود نیســت، عــزادار حقیقــی نیســت. امــروز همــه مــا، حســینی 
داریــم كــه تنهــا و آواره بــوده و فریــاد »هــل مــن ناصــر« ســر داده اســت. امــروز همــان كربالســت و 
عصــر مــا، همــان عاشــورا )كل یــوٍم عاشــورا و كُلّ ارٍض كربــال(. آیــا حســیِن زمــان مــا، در ســبِک زندگی 
مــا نقشــی دارد؟ آیــا فعالیت هــا و روابــط مــا مطابــق بــا هــدِف رســیدن بــه چــادر حســین مان اســت؟ 
عــزادار حقیقــی كســی اســت كــه از البــه الی تمــام مصائب حســین، حســین زمــان خــود و مصائــب او را 

دیــده و بــرای یــاری اش، بــه طــرح نقشــه می پــردازد.

ویژگی عزادار حقیقی
محمد شجاعی
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برگـی  از  یک  نوشته

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(

روزهای سه شنبه هر هفته کارشناس تغذیه 
و طب سنتی با ارائه خدمات مشاوره:

ــزاج،  ــالح م ــی، اص ــزاج شناس  م
اصــالح تغذیــه و تشــخیص خلــط غالب 
ــاوره  ــو، مش ــت و م ــناس پوس  کارش

ــو ــت و م ــه، پوس تغذی

انجام کلیه اعمال یداوی شامل:
 حجامــت، بادکــش، رگ گیــری، 
ــازی،  ــت، پاکس ــی، لیف ــوجوک تراپ س
الیــه بــرداری )ویــژه بانــوان( بــا پنجاه 

ــرد. ــام می گی ــف انج ــد تخفی درص

ــر  ــی، پایین ت ــر جنوب ــان کارگ آدرس: خیاب
ــتان  ــه روی بیمارس ــکر، روب ــارراه لش از چه
ــت اول،  ــن، بن بس ــه مهاجری ــه، کوچ روزب
پــالک 2، طبقه اول، ســاختمان ســالمت اســوه 

پویــا
ــه،  ــرت مراجع ــت کث ــه عل ــت ب ــر اس ــل ذک قاب

ــود. ــام می ش ــی انج ــت قبل ــا وق ــرش ب پذی

شماره تماس: 55482143 -55374418

ویزیت رایگان در مرکز سالمت اسوه پویا


