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در هــر مســئله و تضــاد و تقابلــی کــه پیــش می آ یــد، در برخــورد بــا هــر دشــمنی؛ وقتــی 
ــد،  ــان باش ــی دین م ــی غن ــتورالعمل  های تربیت ــا و دس ــتفاده از روش ه ــا اس ــگاه م ــت ن جه
خواهیــم دیــد کــه همــه ایــن مســائل رخ داده اســت تــا مــن رشــد کنــم و باألخــره بــه توحیــد 
برســم. اگــر بــا ایــن دیــد کار انجــام دهیــم، نه تنهــا در مدیریــت امــور اجتماعــی کــم نخواهیــم 
آورد؛ بلکــه کیفیــت کار و نورانیــت برنامه ریــزی هــم بهتــر از پیــش خواهــد شــد؛ چــون خیلــی 
تفــاوت اســت بیــن هیزمــی کــه خیــس اســت و میخواهــد بســوزد و یــک غذایــی را بپــزد، بــا 

هیزمــی کــه مســتعد کامــل اســت بــرای ســوختن خالــص. 
اگــر مــا منهــای مســائل تزکیــۀ نفــس و مســائل شــناخت نفــس، قوی تریــن برنامه ریزی هــا را 
بــرای حــل مشــکالت اجتماعــی انجــام دهیــم، آن برنامه هــا ابتــر خواهــد بــود؛ لــذا اگــر مبنــای 
بصیــرت محقــق شــود، بقیــۀ مســائل خــود بــه خــود حــل و روشــن خواهد شــد و تمام شــبهات 

اجتماعــی و سیاســی و انــواع و اقســام حیله هــای دشــمن، فضــای خودنمایــی پیــدا نمی کننــد.
ــارت اســت از  ــش عب ــک درخــت تصــور شــود؛ شــاخ و برگ های ــرت به صــورت ی ــر بصی اگ
آگاهی داشــتن از اخبــار، جریانــات و حــوادث، حــرکات گوناگــون جریانــات سیاســی و اجتماعــی، 

تحلیل هــای دوســتان و دشــمنان کــه در بصیــرت انســان اثــر کلــی و مســتقیم دارد. 
ریشۀ این درخت در قرآن و کلمات معصومین )علیهم السالم( است. 

ــی لَِنْفِســِه  َوإِلَی  ــی  َفإِنََّما یََتَزَکّ خداونــد در ســوره فاطــر، آیات18تــا22 می فرمایــد: »َوَمــْن تََزَکّ
ــُلّ َوَل الَْحــُروُر، َوَمــا  ــوُر، َوَل الِظّ ُلَمــاُت َوَل الُنّ ، َوَمــا یَْســَتِوي األْْعَمــی َوالَْبِصیــُر، َوَل الُظّ الَلّ الَْمِصیــرُ

یَْســَتِوي األْْحَیــاُء َوَل األْْمَواُت«.
ــاره بصیــرت، ریشــه یابی بصیــرت، تعریــف بصیــرت و اهمیــت بصیــرت، تمــام  اگــر مــا درب
آیــات و روایــات و تجربیــات تاریــخ را کنــار بگذاریــم و فقــط بــه معنــای ایــن آیــات توجــه کنیم، 
مــا را در مســیر اهمیــت بصیــرت و شــناخت آن هدایــت می کنــد؛ اولً قبــل از اهمیــت بصیــرت 
ــی لَِنْفِســِه َوإِلـَـی الَلّ الَْمِصیــُر« هــر کــس خودش  ــی َفإِنََّمــا یََتَزَکّ توجــه می دهــد کــه »َوَمــْن تََزَکّ
را پاکیــزه کــرد و نفســش را تمیــز کــرد، آن وقــت ایــن حقیقــت بــرای او کشــف خواهد شــد که 
»َوَمــا یَْســَتِوي األْْعَمــی َوالَْبِصیــُر«، می بینــد کــه کــور و انســان بصیــر هرگــز مســاوی نیســتند.

ــا  ــُرُه إِنََّم ــي بََص ــْن یَْعَم ــي َم ــَس األْْعَم ــد: »لَْی ــر اکرم)صلوات الل وســالمه علیه( می فرمای پیامب
األْْعَمــي َمــْن تَْعَمــي بَِصیَرتـُـُه«، کــور آن کســی نیســت کــه چشــم او نمی بینــد؛ بلکــه کــور آن 

کســی اســت کــه بصیرتــش نمی بینــد. 
پس کوربودن به دیدن ظاهری نیست.

ــد به موقــع تصمیــم  و در نهایــت میــوۀ درخــت بصیــرت، همــان اســت کــه انســان می توان
ــع در  ــا و به موق ــد و به ج ــتفاده کن ــرش را اس ــا فک ــد، به ج ــری کن ــا موضع گی ــرد، به ج بگی

مقابــل دشــمن تجهیزاتــش را بــه کار بگیــرد.
و ایــن اقدامــات به موقــع اســت کــه در سرنوشــت جامعــۀ اســالمی تاریخ ســاز و تعیین کننــده 

خواهــد بــود و جهــت تاریــخ را در مســیر تعالی قــرار خواهــد داد.

فخری مرجانی

نقشبصیرت
درانتخابصحیح

سخن نخست
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منافقین
تفالههایآمریکایی

کـــــالم نــــــور
شماره103/ماهذیالقعده1442  ماهنامهفرهنگی،اجتماعیاسوه      مؤسســهفرهنگیقرآنوعترتاســوهتهران

آمریــکا نیســتیم،     می خواســتند کــه مــا را از اســتقالل بیرون بیاورنــد و به 
دامــن آمریــکا بیندازنــد و قضیــۀ گرفتــن     ایــن محــل جاسوســخانه ناگوار 
بــود بــرای آن هــا، بــرای اینکــه پرونده هــای این هــا هــم ظاهــر     می شــد، 
پیــدا می شــد ایــن پرونده هــا. ایــن همــه کوشــش بــرای اینکــه، این هــا 
ــکا هســتیم، این هــا را بگذاریــد  ــد، مــا     در گــرو آمری را رهــا کنیــد برون
ــز مــا کــه می گفتنــد مــا در     خــط اســالم  ــد. ایــن جوان هــای عزی برون
ــه آن هــا کــه شــما در خــط شــیطان هســتید،  ــد ب هســتیم، می گفتن
ــود کــه ایــن     پرونده هــا ظاهــر بشــود و ایــن چهره هایــی  خــوف ایــن ب
کــه قالــب زدنــد خودشــان را، ایــن چهره هــا معلــوم     بشــود کــه چــه جور 

ــخاصی بودند.  اش
صحیفه امام خمینی، ج 15، صفحات 28 و 29

نبایــد مــا فرامــوش کنیــم کــه در جنــگ بــا آمریــکا هســتیم. مــا در 
جنــگ بــا آمریــکا و تفاله هــای   آمریــکا   ]  هســتیم  [  ، ایــن تفاله هایــی کــه 
قالــب زدنــد خودشــان را و مــا غفلــت کردیــم، اآلن هــم     هســتند. بایــد 
هــر یــک از این هــا را شناســایی کنیــد و بــه دادگاه هــا معرفــی کنیــد، 
ننشــینید کــه بــاز یک     جایــی را آتــش بزننــد. این هــا می خواهنــد خرابی 
کننــد کار ندارنــد بــه ایــن کــه کــی کشــته شــود و     کــی از بیــن بــرود، 
ــد. خــب، هفتــاد و چنــد  ــا هیچ کــدام ندارن دشــمنی خصوصــی هــم ب
نفــر از     بهتریــن جوانــان مــا را کــه از بیــن بردنــد، این هــا بــا افرادشــان 
یــک آشــنایی نداشــتند، نمی شــناختند،     اّمــا می خواســتند یک شــلوغی 
بشــود، یــک انفجــاری حاصــل بشــود و مــردم از صحنــه بیــرون     برونــد 
و دیدنــد کــه خیــر، عکــس شــد مطلــب مــردم. ایــن شــهادت اســباب 
ایــن شــد کــه همــه بــا هــم     منســجم بشــوند. ایــن اســباب ایــن شــد که 
ــرای کــذا     می خواهیــم  ــرای آزادی و ب مشــت ایــن ادعاکن هــا کــه مــا ب
زحمــت بکشــیم و بایــد ایــن ملــت آزاد باشــد و کــذا، مشــت این هــا بــاز 
شــد کــه این هــا از     چــه ســنخ آزادی می خواهنــد؛ آزادی انفجــار! آزادی 

انفجــار اینهــا می خواهنــد. 
این هــا     می خواســتند کــه ایــن منافقیــن هــم آزاد بیاینــد تــوی مــردم 
و بعــد از یــک ســال دیگــر بســیاری از     جوان هــای مــا را منحــرف کننــد 
آزادانــه و بســیاری از کارهایــی کــه می خواهنــد مخفیانــه انجــام     بدهنــد، 
ــت  ــت نیس ــت! بی جه ــه، آزادی اس ــرای اینک ــد، ب ــام بدهن ــه انج آزادان
ــد  ــوت می زنن ــورا س ــاد روز عاش ــاع زی ــا اجتم ــای     ب ــه در آن نطق ه ک
ــه شــهادت     رســیده، روز شــهادت  ــا ب ــوم م ــام مظل ــد. ام و کــف می زنن
امــام مظلــوم مــا، پــای نطــق و ســخنرانی یــک نفــر آدمــی کــه بــا آن هــا 
ــاد  ــکا را از ی ــند و آمری ــوت می کش ــد و س ــف می زنن ــت ک ــت     اس دوس

می برنــد. 
خــط ایــن بــود کــه اصــاًل     آمریــکا منســی بشــود. یک دســته شــوروی 
را طــرح می کردنــد تــا آمریــکا منســی بشــود، یــک     دســته »الل اکبــر« 
ــم روز  ــد آن ه ــف می زدن ــد و ک ــوت می زدن ــتند، س ــار می گذاش را کن
عاشــورا.     خــط ایــن بــود کــه ایــن قضیۀ مــرگ بــر آمریکا منســی بشــود. 
       و لهــذا دیدیــد آن روزی کــه ایــن جوان هــای بیــدار عزیــز مــا ایــن 
لنــۀ جاسوســی را     گرفتنــد، ایــن شــیاطین بــه دســت و پــا افتادنــد. یکی 
ــد کــه  ــن کردن ــال     ای گفــت کــه این هــا خــط شــیطان هســتند   و دنب
مــا اآلن اســیر آمریــکا هســتیم، نــه اینکــه نمی فهمیدنــد کــه نــه، اســیر 



بچــه بــودم و بازیگــوش. آرام و قــرار نداشــتم. خــودم را بیشــتر 
وقــف بازی هایــی می کــردم کــه دســته جمعی باشــد و مشــارکتی.
شــاید ایــن ترجیــح بــه خاطــر رشــد و هیجانــی بــود که بیشــتر 

ــا بازی هــای فــردی. ــدم ت در دل بازی هــای مشــارکتی می دی
بــه همیــن خاطــر در بیــن همــه بازی هــا، بــازی هفت ســنگ و 
فوتبــال بــرای مــن اولویــت بیشــتری داشــتند. فوتبــال را کــه نگو. 
ــا عشــق  ــوپ می خوابیــدم و صبح هــا ب ــا ت چــه شــب هایی کــه ب
آن از خــواب می پریــدم. از شــما چــه پنهــان، همــه زندگــی را در 
ــم، از  ــر می کن ــم فک ــه قدی ــه ب ــا ک ــن روزه ــدم. ای ــازی می دی ب
وقتــی کــه بــرای بــازی گذاشــته ام اصــاًل ناراحت نیســتم. چــون در 
ــن بازی هــا و انتخاب هــای پرهیجــان، درس هــای بســیاری  دل ای

یــاد گرفتــم کــه حتــی ایــن روزهــا هــم بــه دردم 
می خــورد.

گاهــی در بــازی اشــک ریختــم، گاهــی ذوق 
کــردم، گاهــی قهرمــان شــدم، گاهی شکســت 

خــوردم، گاهــی ســکوت کــردم، گاهــی فریــاد 
زدم، گاهــی ناامیــد شــدم و گاهــی هــم 

و  حالت هــا  این هــا  امیــدوار. 
ــود کــه هرچــه  صحنه هایــی ب
ــدم،  ــر می آم ــی جلوت در زندگ

واقعی تــر می  دیــدم.
ــی  ــای بزرگ ــا درس ه این ه

ــا و در  ــه از بازی ه ــود ک ب
دل بازی هــا یــاد گرفتــم 
و فهمیــدم زندگــی هــم 
مثــل یــک جــادۀ صــاف 

نیســت؛ بلکــه پر اســت 
از تالطم هــا و فــراز و 

ــه  ــن انســان اســت ک ــط ای ــه همیشــه هســت. فق ــی ک فرودهای
ــا  ــت ها ی ــن شکس ــد ای ــن می کن ــش تعیی ــوع انتخاب های ــا ن ب
پیروزی هــا بماننــد یــا برونــد. لــذا فهمیــدم نــه در دل شکســت ها 
ناامیــدم شــوم و نــه در دل پیروزی هــا مغــرور. کــه اگــر ایــن شــد، 
رشــد و تعالــی و پیشــرفت مثــل ســایه بــه دنبــال انســان خواهــد 

آمــد.
ایــن درس هایــی بــود کــه بــرای فهمیدنــش هزینه هــای زیــادی 
دادم کــه حقیقتــاً دوســت نــدارم بعضــی از آن هــا را اشــاره کنــم، 
ــی  ــده تلخ ــت و فای ــش درس اس ــم در گفتن ــی می بین ــی وقت ول

ــم شــیرین می شــود. ــش برای گفتن
بســیاری از فهم هــا و رشــدها کــه برایــم حاصــل شــد، نتیجــۀ 
تحمــل، صبــر و میــدان دادن خیلی هــا بــود. پــدر، مادر و اســاتیدی 
ــر کم  ظرفیتــی، پرخاشــگری و شــتابزدگی های  کــه ب
ــتباه ها  ــۀ اش ــه بهان ــد و ب ــر کردن ــن صب م
از  را  انتخــاب  فرصــت 
مــن نمی گرفتنــد تــا 
ــوش  ــر بازیگ ــن پس ای
ــید و  ــرژی، رش ــر ان و پ

ــود. ــدیافته ش رش
ــر  ــه عم ــه ب ــال ک ح
رفتــه و مســیر طی شــده 
بهتــر  می کنــم  فکــر 
فرصــت  کــه  می فهمــم 
انتخاب چقدر در رشــد شــخصیتی 
افــراد و اجتمــاع مؤثــر اســت. حتــی 
ــا  ــت و ب ــا نادرس ــن انتخاب ه ــر ای اگ
هزینــه باشــد؛ منتهــا زمانــی ایــن منجر 
ــات  ــه انتخاب ــه از نتیج ــود ک ــد می ش ــه رش ب

ــت.  ــرت گرف عب

تأثیرانتخابدرسرنوشتانسان

4
کـــــالم مطــــــهر

سیدجعفر حسینی
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ــش  ــون چال ــا ســوره ماع ــت« و تناســبش ب ــذا الَْبی ــادت »ربَّ ه ــه عب ــش و دســتور ب مبحــث قری
عظیمــی اســت کــه متأســفانه بــه ســختی مــورد غفلــت واقــع شــده؛ توجــه بــه ســیر آیــات از آخــر، 
پــرده از راز قریشــیان بــا دو ســوره قبــل و بعــد برخواهــد داشــت؛ درحالی کــه دســتاورد محسوســی 
در آنچــه تاکنــون از آثــار متقدمیــن ارائــه شــده، دســت نمی دهــد! مباحــث ذکــر شــده و بســیاری 
از تفاســیر1 بــه ارتبــاط قــوی هــر دو ســوره فیــل و قریــش پرداخته انــد و البتــه در تناســب ســوره 
ماعــون بــا قریــش نیــز اشــاره ای بــه ایــن مهــم شــده کــه حــال کــه »الل« بــر قریــش منــت نهــاد 
و او را اطعــام نمــود، پــس او نیــز بایــد نســبت بــه ایــن عمــل همــت نمایــد.2 یکــی از نــکات مغفــول 
واقــع شــده دقیقــاً همیــن موضــوع اطعــام مســاکین اســت کــه قریــش کــه همــان مصادیــق »اَرایــَت 
الــذی یَُکــّذُب بِالدیــِن« هســتند، گرچــه قــرار بــود »َفلَیعُبــدوا َربَّ هــذا الَبیــِت« باشــند، امــا عکــس 
آن عمــل کــرده و منــع ماعــون نمودنــد! و از ســویی مفهــوم »لیــالِف ُقریــش« نمی توانــد الفــت بیــن 
قریــش باشــد کــه تاریــخ هرگــز چنیــن الفتــی را ثبــت نکــرده و امــروزه نیــز چنیــن الفتــی را ســراغ 
ّع الَیتیــَم و ل یَُحــضُّ  ُب بِالدیــن« بــودن قریــش همچنــان ایــن خصلــت »یـَـُدّ نداریــم!  شــاید »یُکــِذّ
َعلــی َطعــاِم الِمســکیِن« را در احــکام فعلــی نیــز  تقویــت و تثبیــت نمــوده، و در راســتای دوســتی 
ــَی دیــن« را عمــالً از بیــن بردنــد و چــون خــوب »اَرایــَت« نشــدند در  ــار »لَُکــم دیُنکــم و ل ــا کّف ب
ــدل  ــه بزرگ تریــن عامــل مصائــب و مشــکالت مســلمین ب ــدا« نشــدند و خــود ب ــت یَ نتیجــه »تََب
شــدند. در حقیقــت مقایســۀ دو ســورۀ قریــش و ماعــون بــه درک مضمــون مشــترک اطعــام منجــر 
می شــود. در ســورۀ قریــش بــا بیانــی دســتوری، مخاطبــان را بــه حمایــت از گرســنگان فرامی خوانــد 
و در ســورۀ ماعــون، کســانی را کــه از ایــن فرمــان ســرپیچی می کننــد، مــورد عتــاب قــرار می دهــد 
و نســبت بــه دچارشــدن آنــان بــه عــذاب الیــم برحــذر مــی دارد. بــه عبــارت دیگــر، کالم خداونــد 
دربــارۀ اطعــام گرســنگان از حالــت ایجابــی بــه بیــان ســلبی می رســد تــا از ایــن طریــق، بــر اهمیــت 
موضــوع تأکیــد شــود. در ســورۀ ماعــون، مکذبیــن بــه دیــن، قریشــیانی هســتند کــه یــا بــه ناچــار و 
در قالــب مصلحت اندیشــی اســالم آورده انــد و یــا بــه واســطۀ منفعــت طلبــی و کســب قــدرت، بــه 
دیــن چنــگ زده و در مقــام قــدرت جــای گرفته انــد، امــا در عمــل، »یـَـُدعُّ الَْیِتیــَم َو ل یَُحــضُّ َعلــی  
َطعــاِم الِْمْســِکیِن« هســتند. در ســورۀ قریــش، خداونــد بــا عبــارات »أَْطَعَمُهــْم ِمــْن ُجــوٍع َو آَمَنُهــْم 
ــه الفــت و مهربانــی انــس  ــه نکوهــش ایشــان می پــردازد کــه چــرا قلب های شــان ب ــْن َخــْوٍف« ب ِم
نمی گیــرد و بــا عبــادت خداونــد »َفلَْیْعُبــُدوا َربَّ َهــَذا الَْبْیــِت« آرامــش نمی یابــد تــا در برابــر نعمــت 
طعــام و امنیــت الهــی، بــه اکــرام و اطعــام یتیــم و مســکین بپردازنــد و عبــادت و نمــاز را خالصانه بجا 
آورنــد. کلیــت دو ســوره بــر ایــن اصــل اخالقــی و اعتقــادی تأکیــد دارد کــه انســان ها بــه واســطۀ 
اجتماعی بــودن، بایــد در حمایــت از همنوعــان خــود دغدغه منــد و پویــا باشــند و بــا خودمحــوری، 
دیگــران را از نعمت هایــی کــه خداونــد در اختیارشــان قــرار داده اســت، محــروم نکننــد؛ در حالی کــه 

قریــش دقیقــاً عکــس ایــن عمــل کــرده و می کنــد! 

1- رک: بحرانی،  هاشم بن سلیمان،  البرهان في تفسیر القرآن،   ج 5،   ص: 7۶۶ 
و حجازی،  محمد محمود،  التفسیر الواضح،   ج 3،   ص: 9۰۶

2-  رک: غماری حسنی،   جواهر البیان فی تناسب سور القرآن ،   ص155
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سبک زندیگ قرآین

)قسمت    نهم
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آیت اهلل مجتبی تهرانی
قسمت  بیست و دوم

تربیـــــــت فرزند
6

آیا سرعت فاسدشدن و اصالح شدن برابر است؟
مطلــب دیگــری کــه می خواهــم در همیــن رابطــه مطــرح کنــم ایــن 
اســت کــه آیــا ایــن تدریجی الحصول بــودن صــالح و فســاد، ســرعتش 
مســاوی اســت؟ یعنــی وقتــی کــه می خواهنــد کســی را فاســد کننــد، 
آیــا فاســدکردن او از نظــر ســرعت و بُطــئ )کنــدی( ماننــد اصالح کردن 

ــرد؟ ــان می ب زم
مثــالً فــرض کنیــد اگــر کســی دو مــاه بــا شــخص فاســدی رفاقــت 
ــا اگــر مدتــی در یــک محیــط  ــا فاســد می شــود؟ ی داشــته باشــد، آی
ــا فاســد می شــود؟ و همین طــور اگــر کســی دو مــاه  فاســد باشــد، آی
ــح داشــته  ــا رفیــق ســالِم صال ــح باشــد ی در یــک محیــط ســالِم صال

ــح می شــود؟ ــا صال ــد، آی باش
اصــل مســئله تدریجی الحصــول اســت؛ حــال ایــن مســئله مطــرح 
ــش  ــا نق ــت؟ آی ــر اس ــان براب ــرعت و کندی ش ــا س ــه آی ــود ک می ش
تخریبــی و نقــش ســازندگی از نظــر بطیءبــودن و ســریع بودن 
ــک بحــث  ــن ی ــف هســتند؟ ای ــم مختل ــا ه ــن دو ب ــا ای یکســان اند ی
ــرح  ــث را مط ــن بح ــه ای ــتم اینگون ــن نمی خواس ــت. م ــه ای اس ریش
کنــم، چــون ممکــن اســت یــک مقــدار بــرای عمــوم ســنگین باشــد؛ 

ــم. ــّزل می ده ــث را تن ــت بح ــم هس ــه در توان ــی ک ــا آنجای ــی ت ول
ــود  ــانی در وج ــتعداد انس ــی و اس ــل حیوان ــوای بالفع ق

ــودک  ک
اســتاد مــا )رضــوان الل تعالــی علیــه( در این رابطــه مطالبــی دارد که 

مــن عیــن مطالــب و عبــارات ایشــان را نقــل می کنــم.
ایشــان می فرمایــد: »انســان در ابتــدای ورود بــه ایــن عالــم، حیوانــی 
بالفعــل اســت و تحــت هیــچ میــزان، چیــزی جــز شــریعت حیوانــات  
کــه اداره شــهوت و غضــب اســت  نیســت«. در جملــه ای دیگــر ایشــان 
می فرمایــد: »در مقــام خــود ُمبرَهــن اســت کــه انســان در اّول پیدایش، 
ــه قابلیــِت  ــی، حیــوان ضعیفــی اســت کــه جــز ب پــس از طــی منازل
ــِت انســانّیت،  ــدارد و آن قابلی ــات ن ــازی از ســایر حیوان انســانّیت، امتی

فعلّیــه نیســت )فعلیــت نــدارد(. اگــر در تحــت تأثیــر مربــی )یعنــی 
تربیــت او( واقــع نشــود، پــس از رســیدن بــه حــد رشــد و بلــوغ، یــک 

حیــوان عجیــب و غریبــی می شــود.«
مــراد ایشــان ایــن اســت کــه هــر بچــه ای کــه بــه دنیــا می آیــد، 
ــد  ــک ســری اســتعدادهایی دارد. ایشــان می فرمای ــت و ی ــک فعلّی ی
وقتــی کــه بچــه بــه دنیــا می آیــد یــک حیــوان تمــام عیــار اســت. 
مــن از اســتادم نقــل می کنــم و البتــه از جنبه هــای علمــی هــم 
واقعیــت مطلــب همیــن اســت. همــه مــا کــه بــه دنیــا آمدیــم، در 

ابتــدا از نظــر فعلیــت، یــک حیــوان دو پــا بودیــم. 
حیــوان دو پــا از چــه چیــزی تشــکیل می شــود؟  قــوای حیوانــی؛ 
یعنــی شــهوت و غضــب و وهــم. ایــن ســه مــورد اســت کــه در کودک 
از ابتــدای تولــد و ورودش بــه ایــن عالــم وجــود دارد. همــه مــا از ایــن 
نظــر، فعلــی هســتیم. یعنــی ایــن قــوا در وجــود مــا فعلّیــت دارد. امــا 
از نظــر اســتعدادی دو بخــش از اســتعدادها را خــدا در مــا نهفتــه کــه 

مــن بارهــا از آن هــا بــه بــذر و نشــاء تعبیــر کــرده ام.
اگــر یادتــان باشــد در حرف هایــم می گفتــم کــه خداونــد در وجــود 
مــا، هــم بــذر انســانیت را پاشــیده اســت و هــم بــذر معنویــت را. بــه 
عبــارت دیگــر مــا مفطوریــم بــه فطــرت انســانی؛ یعنــی ایــن مســائل 

بــا وجــود مــا همــراه اســت.
فطریــات انســانی زیــاد اســت؛ از جملــه حیــا؛ بــذر و نشــاء حیــا را 
خــدا در وجــود همــه مــا کاشــته اســت. از آن طــرف در بُعــد معنویت، 
آنجــا هــم فطریــات هســت. مثــل خداجویــی. در روایــات هــم داریــم 

»ُکلُّ َمولــوٍد یولـَـُد َعلـَـی الِفطــَرۀ« و »أَلِفطــَرۀ ِهــی الّتوحیــد.«
وظیفه مربّی؛ شکوفایی بذر انسانی و الهی

حــال بحــث در مــورد مربـّـی اســت کــه وظیفــه او چیســت؟ تنهــا 
کار او ایــن اســت کــه ایــن اســتعدادها را بــا دســتوراتی کــه از ناحیــه 
خالــق رســیده اســت بــه فعلیــت برســاند. وظیفــه مربـّـی ایــن اســت 
کــه ایــن دســتورات را بــه کار ببنــدد تــا کــودک در بُعــد انســانی، یک 

انســان شــود و در بُعــد الهــی، یــک فرشــته شــود.
اســتعدادش را خــدا در او گذاشــته اســت. کار مربـّـی ایــن اســت که 
آن اســتعدادها را بــا دســتوراتی که رســیده اســت شــکوفا کنــد. چون 
آن کســی کــه او را خلــق کــرده می دانــد کــه بایــد چــه کاری روی 
ایــن انجــام شــود تــا ایــن بــذر ســر در آورد. اصــاًل احتیــاج نیســت 
کــه مربـّـی زمیــن را شــخم بزنــد یــا بــذر بپاشــد؛ خصوصاً بچــه، همه 

ایــن اســتعدادها در او هســت. فقــط مربـّـی بایــد آن را آبیــاری کنــد.
ادامه دارد...

تربیتدرمحیطخانواده
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و  الگوبرداری هــا  بــاب  در  شــده  توصیــه  مــا  بــه  آنچــه 
ــن( اســت. ــزرگان دی ــر)و ب عمل کردن هــا شــناختن ســبک پیغمب

امــا ســؤال اینجــا اســت کــه چــرا بایــد ســیره معصومیــن، اولیــا 
و شــهدا را دانســت؟ آیــا دانســتن ســیره بــه مــا انگیــزه عمــل در 
ــل  ــط گاهــی نق ــا فق ــم ت ــا ســیره ها را بدانی ــد؟ آی زندگــی می ده
ــرای ســخنوری و جــذب مخاطــب داشــته باشــیم؟  ــا ب ــی زیب قول
آنچــه قــرآن در ایــن بــاب از مــا مطالبــه دارد چیســت؟ مــی فرماید: 
»لَُکــْم فِــي َرُســوِل الَلّ أُْســَوٌۀ َحَســَنٌۀ«. بحــث الگــو و اسوه داشــتن 
در یــک کالم؛ بــرای عمل کــردن مطابــق آن ســبکی اســت کــه از 

آن الگــو یــاد گرفتــه ام.

»عبــاس دانشــگر« شــهید مدافــع حرمــی کــه از ســمنان آمــد و 
جوانــی شایســتۀ عنــوان »جــوان مؤمــن انقالبــی« شــد.

از کودکــی اهــل حــق بــود. بعــد از نمــاز در مســجد بــه تعقیبــات 
مشــغول مي شــد. یکــي از مســتحباتي که از هشــت ســالگي شــروع 
کــرده بــود، ایــن بــود کــه بعــد از هــر نمــاز حــدود ســه تــا پنــج 
دقیقــه ســر بــه ســجده مي گذاشــت. از کودکــی تمریــن عبدبــودن 

می کــرد.
ــی،  ــت، در دوران ابتدای ــی داش ــتعداد خوب ــوش و اس ــاس ه  عب
ــواره  ــودش هم ــل خ ــاء تحصی ــرای ارتق ــتان ب ــی و دبیرس راهنمای
تــالش می کــرد و همیشــه جــزو شــاگردان ممتــاز کالس بــود. اوج 
تالشــش در مقطــع پیش دانشــگاهی بــود، ســاعات روزانــه خــود را 
برنامه ریــزی کــرده بــود و اکثــر وقت هــای روزانــه خــود را در ســالن 
مطالعــه کتابخانــه مرکــزی ســمنان می گذرانــد. او بــا اراده ای قــوی 
می خواســت بهتریــن نتیجــه را در کنکــور بگیــرد. در نهایــت هــم 
توانســت بــا رتبــه خــوب در دانشــگاه ســمنان در رشــته مهندســی 

ــول شــود. ــزار( قب کامپیوتر)نرم اف
ــا شــرکت در کنکــور سراســری؛ بــه خاطــر عشــق و  همزمــان ب
ــه ســپاه پاســداران داشــت، در آزمــون  ــرای ورود ب عالقــه ای کــه ب
ــرد.  ــرکت ک ــم ش ــالم( ه ــام حسین)علیه الس ــگاه ام ورودی دانش
خبــر قبولــی در دانشــگاه افســری و تربیــت پاســداری امــام حســین 
)علیه الســالم(، تقریبــاً همزمــان بــا خبــر قبولی در رشــته مهندســی 
کامپیوتــر دانشــگاه ســمنان بــه عبــاس داده شــد. قبولــی در هــر دو 
آزمــون، او را حــدود یــک هفتــه در فکــر فــرو بــرد کــه کــدام راه را 

انتخــاب کنــد.
از دوســتان زیادی مشــورت خواســت، اکثــر دوســتان و آشــنایان 
ــل  ــه تحصی ــر ادام ــته کامپیوت ــه در رش ــد ک ــه او پیشــنهاد دادن ب

ــام حســین )علیه الســالم(  ــت دانشــگاه ام ــی او در نهای ــد، ول بده
ــر  ــه دیگــران می گفــت در ســپاه بهت ــا ب را انتخــاب کــرد و بعده

ــرد. ــت ک ــه اســالم خدم ــوان ب می ت
شــهید عباس دانشــگر در پنجــم مهرماه ســال139۰؛ در حالی که 
هجــده ســال داشــت، وارد دانشــگاه امــام حسین)علیه الســالم( شــد. 
جــّو مذهبــی و عقیدتــی دانشــگاه، محیــط مناســبی را بــرای رشــد 
ــوزش  ــول دوره آم ــاس در ط ــرد، عب ــم ک ــش او فراه ــش از پی بی
افســری و پاســداری مــدام بــه فکــر افزایــش ســطح تفکــر و آگاهی 
ــی،  ــوزش نظام ــا دوره آم ــان ب ــت همزم ــود و توانس ــودش ب خ
مطالعاتــش را در موضوعــات مختلــف خصوصاً موضوعــات عقیدتی 
ــهید  ــای ش ــر کتاب ه ــزام اکث ــل از اع ــا قب ــد. او ت ــی بخش فزون
مطهــری را خوانــده بــود. مطالعــه زیــاد در عمــق دیــد و وســعت 
ــه  ــم او را ب ــت و کم ک ــی گذاش ــیار مثبت ــر بس ــاس تأثی ــر عب نظ

مرحلــه شــعور و خودشناســی رســاند.
همیشــه مي گفــت نکنــد مــا بــه انــدازه اي کــه حقــوق دریافــت 

مي کنیــم بــه همــان انــدازه کار نکنیــم؟ 
عبــاس گزینش ســپاه اســتان ســمنان بــود و بعــد از اتمــام دوره 
ــت،  ــمنان می رف ــه س ــد ب ــتان 92 ، بای ــری در تابس ــوزش افس آم
امــا بــه خاطــر فعالیت هــای فرهنگــی اش مــورد توجــه فرماندهــی 
دانشــگاه قــرار گرفــت و همــان فعالیت هــا در نهایــت ســبب شــد 
تــا عبــاس و دو دوســتش بــا تأکیــد فرمانــده دانشــگاه بــه جــای 
ــا  ــوند ت ــی ش ــگاه ماندن ــده، در دانش ــه رده معرفی کنن ــن ب رفت
محیــط دانشــگاه و دانشــجویان بیشــتر از وجــود آنــان بهــره ببرند.
ــه  ــت و س ــه بیس ــرداد1397؛ درحالی ک ــتم خ ــاس در بیس عب
بهــار از ســن او می گذشــت در منطقــه خلصــه در حومــه جنوبــی 
ــید.  ــهادت رس ــه ش ــی ب ــاو آمریکای ــا موشــک ت ــوریه ب ــب س حل
فرمانــده اش ســردار ابــاذری بــه او لقــب »جــوان مؤمــن انقالبــی« 
ــپاه  ــه س ــت: »مجموع ــن گف ــدوه این چنی ــر از ان ــی پ ــا دل داد و ب

ــر خــود را از دســت داد.« یکــی از فرماندهــان شــجاع و مدی
یــادش گرامــی کــه از برکــت خــون ایــن جوانــان هــزاران هــزار 

برخاســته اند.
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شهید»عباسدانشگر«ازقاباسوه

ــیره  ــف س ــه( در تعری ــی مطهری)رحمت اهلل علی ــهید مرتض ــه ش عالم
ــبک  ــوع و س ــای ن ــه معن ــیره ب ــا س ــن، ام ــی رفت ــیر یعن ــد: »س می فرمای

ــت.« ــن اس راه رفت

محیا خوبرو
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ــَلّ  ــْن اََق ــد: »َم ــالم( می فرمای ــرت علی)علیه الس حض
اَْکُلــُه َصفــی فِْکــُره؛ کســی کــه خوراکــش انــدک باشــد، 

فکــر و اندیشــه اش پــاک شــود«. 
ــف  ــه عواط ــت ک ــادآور آن اس ــا ی ــت زیب ــن روای ای
ــر و هــوش  ــدک، رقیق ت ــت گرســنگی ان انســان در حال
ــر اســت. در واقــع، یکــی از عواملــی  و حــواس او بیدارت
ــاده روی در  ــد، زی ــف می کن ــری را متوق ــد فک ــه رش ک

ــه اســت. تغذی
اگــر بیــش از انــدازه مــواد غذایــی وارد معــده شــود، 
ــول  ــادی گلب ــداد زی ــا تع ــراه ب ــیار هم ــحات بس ترش
ــه  ــذا ب ــم غ ــرای هض ــده، ب ــای مع ــفید از دیواره ه س
ــتری  ــون بیش ــه خ ــوند. در نتیج ــرازیر می ش ــده س مع
ــب  ــن ترتی ــد. بدی ــان می یاب ــه جری ــتگاه هاضم در دس
ــه مغــز  دســتگاه کنتــرل خــون از ســهم خونرســانی ب
می کاهــد و اکســیژن و مــواد غذایــی کمتــری بــه مغــز 
ــکار  ــه و حــس ابت ــدرت خالق ــه از ق می رســد و این گون

ــود. ــته می ش ــب کاس و درک مطال
بیماری هــای »پســیکو ســوماتیک« کــه در پــی 
ــه  ــه ب ــا توج ــد، ب ــد می آی ــی پدی ــای روح ناراحتی ه

نــوع مــواد غذایــی مصرفــی ایجــاد می شــود. اســالم در 
ــا غــذا و بهداشــت  ــه ارتبــاط نمــاز ب 1۴ قــرن پیــش ب
بــدن و لبــاس و تغذیــه و تمرکــز قــوای دماغــی اشــاره 

کــرده اســت.
لقمــان حکیــم بــه پســرش فرمود: »بــا پرخــوری، فکر 
بــه خــواب مــی رود و زبــان حکمــت گنــگ می شــود و 
اعضــا از انجــام دادن وظیفــه عبادتــی خــود بازمی مانــد«. 
ــود  ــه کمب ــون ب ــه چ ــته اند ک ــه نوش ــاره موریان درب
ــرباز  ــاردار س ــل )انب ــمت ها مث ــی از قس ــرات در یک نف
ــوص  ــذای مخص ــا دادن غ ــورد، ب ــی( برمی خ و نظافتچ
ــه وجــود  ــورد نظــر را ب ــرات م ــژه از نف ــوع وی همــان ن

ــی آورد.  م
امــروزه نیــز ایــن فرضیــه مطــرح اســت کــه آیــا بشــر 
ــی هشــیارتر و باایمــان  ــوع غــذا، فرزندان ــا ن ــد ب می توان
پــرورش دهــد یــا نــه. البتــه در اســالم، ایــن موضــوع به 
اثبــات رســیده اســت کــه انســان می توانــد، بــا انتخــاب 
غــذای حــالل و منــزه ویژگی هــای شــخصیتی دلخــواه 

را در فرزنــدان خــود ایجــاد کنــد.
منبع: دانشنامه اسالمی

بهداشت و سالمت
8

چگونگیاثرپذیریروحودلانسان
ازخوراک
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نـــــــــــــگاه ویژه

بلندهمتان،کریمانتاریخاند

9

ــه  ــرت فاطم ــالد حض ــالروز می س
معصومــه و وجــود مبــارک امــام 

)ســالم الل علیهما(  هشــتم 
ــت  ــه کرام ــه، ده ــن ده ای

اســت؛ یعنــی در ایــن 
ــوان فرشــته  دهــه می ت
شــد، چــون کرامــت 
در شناســنامه مالئکــه 

ــت.  اس
وقتــی ذات اقــدس 

را  فرشــته ها  الهــی 
معرفــی می کنــد، در ســوره 

مبارکــه »انبیــاء« می فرمایــد: 
»بـَـْل ِعبــاٌد ُمکَرُموَن ل یْســِبُقونَُه 

ــوَن«. ــِرهِ یْعَمُل ــْم بِأَْم ــْوِل َو ُه بِالَْق
ــد و  ــم می دان ــدگان کری ــته را بن  فرش

معّرفــی ایــن کرامــت را بــه ایــن دو عنصــر محوری 
ــد.  ــل تفریط ان ــه اه ــد، ن ــل افراط ان ــه اه ــه ن ــد ک ــرار می ده ق

ــوَن« ایــن بــه  ــِرهِ یْعَمُل ــْوِل َو ُهــْم بِأَْم ایــن جملــه »ل یْســِبُقونَُه بِالَْق
ــوَن« چــرا؟ چــون  َــْل ِعبــاٌد ُمکَرُم ــاّم کرامــت اســت؛ »ب ــه حــّد ت منزل
ــه  ــه جلــو می افتنــد ن ــوَن« ن ــِرهِ یْعَمُل ــْم بِأَْم ــْوِل َو ُه »ل یْســِبُقونَُه بِالَْق
دنبــال. ایــن اصــل اّول اســت کــه ذات اقــدس الهــی در ســوره »انبیــاء« 

ــد. ــی می کن ــّرم معرف ــدگان مک ــوان بن ــه عن ــته ها را ب فرش

کرامت در سخن کریمان
ــنوان  ــه عـ ــی ب ــه ویژگ ــام صادق)علیه الســالم(، س در ســخنی از ام
ــرم  ــی ک ــدل عل ــۀ ت ــی شــده اســت: »ثالث ــرم« معرف ــشانه های »ک نـ
المــرء: حســن الخلــق و کظــم الغیــظ و غــّض الطــرف« خوش خلقــی و 

ــران.  ــتباهات دیگ ــی از اش ــم و چشم پوش ــوردن خش فروخ
روایتــی از امــام علی)علیه الســالم( نقــل شــده کــه فـــرمود: »الکــرم، 
ـِــلک اللســان و بــذل الحســان« کــرم آن اســت کــه انســان بــر زبــان  م

خــود، مســلط باشــد و بــه دیگــران احســان نمایــد. 
ــات الهــی و دور  ــه خــودداری از محرم ــی دیگــر، کرامــت ب در روایت

بــودن از عیــب و نقــص تعریف شــده: 
»الکریــم مــن تجنب المـــحارم و 

تـــنزه عــن العیوب«. 
ــی  مــولی موحــدان عل
در  )علیه الســالم( 
ــرد  ــی ف ــی، ویژگ کالم
ــی  ــا عبارت ــم را ب کری
ــوده  ــان فرم ــر بی دیگ
ــن  ــم م ــت: »الکری اس
یعفــو مــع القــدرۀ و 
یعــدل مــع األمــرۀ و 
یکــّف لســانه و یبــذل 
کســی  کریــم  احســانه« 
اســـت کــه در حـــال اقتــدار، از 
ــانی  خطــای دیگــران بگــذرد و زمـ
ــه  ــت، ب ــت اوس ــکومت در دسـ ــه حـ ک
ــه  ــه دارد و ب ــش را نگ ــد و زبان ــار کن ــت رفت عدال

ــد. ــی کن ــران نیک دیگ
ــه  ــراً ب ــت، ظاه ــه کرام ــای خزان ــن گوهره ــک از ای ــر ی ــه ه گرچ
گونــه ای مـــتفاوت، وصـــف کریــم و کرامـــت را بیــان فرمــوده، ولــی 
می تــوان بــه اتفــاق آن هــا در یــک امــر دســـت یافـــت کــه نیکو اســت 
آن وجــه اتفــاق و اشــتراک را نیــز از خــود حضــرت بشــنویم. آن امــام 
همام)علیه الســالم(، در گفتــاری کوتــاه بــه آن اشــاره فرمــوده: »الکــرم 
نـــتیجۀ عـــلّو المـــهمۀ« کــرم، ثمــره و نتیجــه بلنــدی همــت انســان 
اســت. و چــه نکتــه زیبایــی در ایــن کالم کوتـــاه نهفتــه اســت. بلنــد 
همتــان، کریمــان تاریخ انــد و بلنــد همــت، کســی اســت کــه زبانــش 
ــعف و  ــال ضـ ــتش در ح ــان، گذش ــش خروش ــار، غضب ــا و بی مه ره
حـــکومتش هـــمراه با ظلم و تبعیض و ســتم به زیردســتان نباشــد. از 
مرزهــای الهــی نگــذرد و مـــرتکب مـــحرمات نشــود و در برطرف کردن 
نقــص و عیــب خــود تــالش کنــد و خــوش خلــق و نیکــوکار باشــد. 

منبع: نامه جامعه آبان 1388، شماره ۶2،
 استاد محمد شجاعی
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10
برگـی  از  یک  نوشته

امام جواد مانند دیگر ائمه معصومین برای ما اسوه و مقتدا و نمونه است.
زندگــی کوتــاه ایــن بنــدۀ شایســته خــدا، بــه جهــاد بــا کفــر و طغیــان گذشــت. در نوجوانــی بــه 
رهبــری امــت اســالم منصــوب شــد و در ســال هایی کوتــاه، جهــادی فشــرده، بــا دشــمن خــدا کــرد 
بــه طــوری کــه در ســن ۲۵ ســالگی یعنــی هنــوز در جوانــی، وجــودش بــرای دشــمنان خــدا غیــر قابل 
ــا  ــالم( ب ــا )علیهم الس ــر م ــه دیگ ــه ائم ــوری ک ــد. همان ط ــهید کردن ــر ش ــا زه ــد و او را ب ــل ش تحم
جهــاد خودشــان هرکــدام برگــی بــر تاریــخ پــر افتخــار اســالم افزودنــد، ایــن امــام بزرگــوار هم گوشــه 
مهمــی از جهــاد همــه جانبــه  اســالم را در عمــل خــود پیــاده کــرد و درس بزرگــی را بــه مــا آموخــت. 
ــرار  ــاکار ق ــق و ری ــای مناف ــل قدرت ه ــه در مقاب ــی ک ــه در هنگام ــت ک ــن اس ــزرگ ای آن درس ب
می گیریــم، بایــد همــت کنیــم کــه هوشــیاری مــردم را بــرای مقابلــه بــا ایــن قدرت هــا برانگیزیــم. اگــر 
دشــمن، صریــح و آشــکار دشــمنی بکنــد و اگــر ادعــا و ریــاکاری نداشــته باشــد، کار او آســان تر اســت. 
ــرای خــود  امــا وقتــی دشــمنی ماننــد مأمــون عباســی چهــره ای از قداســت و طرفــداری از اســالم ب

ــت.  ــکل اس ــردم مش ــرای م ــناختن او ب ــد، ش می آرای
ــه   ــد وقتــی از مقابل ــخ، قدرتمنــدان همیشــه ســعی کرده ان ــا و در همــه  دوران هــای تاری در دوران م

رویــاروی بــا مــردم عاجــز شــدند، دســت بــه حیلــه ریــاکاری و نفــاق بزننــد.
مقام معظم رهبری، 23 خرداد 139۰

درسبزرگامام
جواد)علیهالسالم(بهبشریت

شماره103/ماهذیالقعده1442  ماهنامهفرهنگی،اجتماعیاسوه      مؤسســهفرهنگیقرآنوعترتاســوهتهران



انتظار آمدنت زمستان کرده چهرۀ پدران مان را...
و مــی رود کــه بــرف روی موهای شــان را بــه عاریــت ببریــم؛ درحالی کــه 
هنــوز گــوش مــا طنیــن صــدای علوی گونــۀ تــو را کــه از کنــار کعبــه بــر 

ــنیده ایم... ــانی، نش ــم می رس عال
زمیــن گردیــده و گردیــده و رویدادهــا بــه خــود دیــده و چنــان بــا تجربه 

گشــته کــه می دانــد:
»تا نیایی گره از کار جهان وا نشود...«

تاریــخ همچنــان کــه می تــازد تــا بــه ظهــور تــو برســد، مــوج حــوادث را 
بــر اهــل دل می کوبانــد...

راستی زمین چند نیمۀ خرداد به خود دیده است؟
چنــد نیمــۀ خــرداد بــوده کــه خــون مظلــوم بــه خــود دیــده و حماســۀ 

آن خــون پــاک را در خــود ثبــت کــرده اســت؟
نیمۀ خردادی که اهلش برای احیاء امر شما قیام کردند و...

پیر ما چه خوش گفت:
ــرداد  ــۀ خ ــرج از نیم ــار ف ــد/ انتظ ــا می آین ــذرد حادثه ه ــال ها می گ »س

» کشم
نیمۀ خرداد را...

حماسه را.. .
شهادت در راه حق را...

مرور می کنیم و
همچنان استوار پای امر شما ایستاده ایم.

ما ایستاده ایم، شما هم ظهور کن...
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محیا خوبرو

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

www.osveh.org :پایگاه اینترنیت
 www.osvehshop.com :فروشگاه اینترنیت

 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(

مقام معظم رهبری:
ــن  ــرد. م ــت ک ــتی دّق ــاب بایس در انتخ

ــرف  ــده و ح ــه وع ــه ب ــم ک ــد می کن تأکی

نمی شــود اطمینــان کــرد.

حــرف، آســان اســت؛ هــر کســی می آیــد 

ــده ای  ــک وع ــد، ی ــی می کن ــک اّدعای ی

بــه  می زنــد؛  یــک حرفــی  می دهــد، 

این هــا نمی شــود اعتمــاد کــرد؛ بایــد 

نــگاه کــرد و دیــد کــه آیــا یــک عملــی در 

گذشــته  ایــن شــخص وجــود دارد کــه ایــن 

وعــده را تأییــد کنــد و تصدیــق کند، یــا نه؛ 

اگــر چنانچــه وجــود داشــت می شــود بــه او 

اعتمــاد کــرد، َواّل نــه. بنابرایــن کارآمــدی را 

ــخیص داد. ــود تش ــرف نمی ش ــا ح ب
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