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چهره بین المللی مقاومت پاداش  
مجاهدت های خالصانه اش را گرفت

مؤسســه فرهنگی قرآن و عترت اســوه تهران       ماهنامه فرهنگی ، اجتماعی اسوه    شماره109/ ماه  جمادی االول 1443

روح مطهــر حــاج قاســم ســلیمانی، چهــره بین المللــی مقاومــت، ســحرگاه روز 13دی مــاه از 
بیــن مــا پرگشــود و بــه ملکــوت اعلــی پیوســت.

خبری که همۀ شیفتگان او و راهش را متحیر و داغدار کرد.
ــان  ــودش را در بین م ــوز وج ــذرد، هن ــداز می گ ــه جانگ ــن واقع ــال از ای ــه دوس ــک ک و این
حــس می کنیــم؛ زیــرا همان طــور کــه مقــام معظــم رهبــری فرمودنــد: »بقــای دیــن اســام و 
راه خــدا و ادامــۀ پیمــودن ایــن راه بــه وســیله  بنــدگان خــدا، متکی شــده و مــدد و نیــرو گرفته 
ــام اهلل علیها(  ــب کبری)س ــه زین ــام( و کاری ک ــین بن علی )علیه الّس ــه حس ــت از کاری ک اس

کردند.«
ــود؛  ــد ب ــه خواه ــخ جاودان ــۀ تاری ــام( همیش ــداهلل الحسین)علیه الس ــه اباعب ــه ک همان گون

ــد. ــخ جاودانه ان ــۀ تاری ــز همیش ــان نی ــروان راه ایش ره
و امــا رســالتی کــه بــر دوش تک تــک انســان های آگاِه مجاهــد وجــود دارد، همــان رســالتی 
اســت کــه زینــب کبری)ســام اهلل علیها( بعــد از شــهادت بــرادر و امامــش بــه عهــده گرفــت و 

بــا واگویه کــردن مکتــب بــرادر، راه را بــرای امــت اســام روشــن کــرد.
بیــان خاطــرات و ســخنرانی های رهــروان ایــن راه نیــز می توانــد، انگیــزه و ارادۀ جمعــی کــه 

شــوق »حــاج قاسم«شــدن دارنــد، را بیــش از پیــش کند.
ما نیز در این راه کوشا باشیم...
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بخشی از پیام تاریخی 
امام خمینی)رحمت اهلل علیه(

به گورباچف

... جنــاب آقــای گورباچــف، بایــد بــه حقیقــت رو آورد. مشــکل اصلی کشــور شــما مســئله مالکیــت و اقتصــاد و آزادی 
نیســت. مشــکل شــما عــدم اعتقــاد واقعــی بــه خداســت. همــان مشــکلی کــه غــرب را هــم بــه ابتــذال و بن بســت 
کشــیده و یــا خواهنــد کشــید. مشــکل اصلی شــما مبــارزه طوالنــی و بیهــوده با خــدا و مبــدأ هســتی و آفرینش اســت.
جنــاب آقــای گورباچــف، بــرای همــه روشــن اســت کــه از ایــن پــس کمونیســم را بایــد در موزه هــای تاریــخ سیاســی 
جهــان جســتجو کــرد؛ چــرا کــه مارکسیســم جوابگــوی هیــچ نیــازی از نیازهــای واقعی انســان نیســت؛ چرا کــه مکتبی 
اســت مــادی، و بــا مادیــت نمی تــوان بشــریت را از بحــران عــدم اعتقــاد بــه معنویــت، کــه اساســی ترین درد جامعــه 

بشــری در غــرب و شــرق اســت، بــه در آورد.
حضــرت آقــای گورباچــف، ممکــن اســت شــما اثباتــاً در بعضــی جهات بــه مارکسیســم پشــت نکــرده  باشــید و از این 
ــه  ــاً این گون ــه ثبوت ــد ک ــود می دانی ــی خ ــد؛ ول ــراز کنی ــه آن اب ــان را ب ــل خودت ــاد کام ــا اعتق ــم در مصاحبه ه ــس ه پ
نیســت. رهبــر چیــن اولیــن ضربــه را بــه کمونیســم زد؛ و شــما دومیــن و علی الظاهــر آخریــن ضربــه را بــر پیکــر آن 
نواختیــد. امــروز دیگــر چیــزی بــه نــام کمونیســم در جهــان نداریــم. ولــی از شــما جــداً می خواهــم کــه در شکســتن 
دیوارهــای خیــاالت مارکسیســم، گرفتــار زنــدان غــرب و شــیطان بــزرگ نشــوید. امیــدوارم افتخــار واقعــی ایــن مطلب 
را پیــدا کنیــد کــه آخریــن الیه هــای پوســیده هفتــاد ســال کــژی جهــان کمونیســم را از چهــره تاریــخ و کشــور خــود 
بزداییــد. امــروز دیگــر دولتهــای همســو بــا شــما کــه دلشــان بــرای وطــن و مردمشــان می تپــد هرگــز حاضــر نخواهند 
شــد بیــش از ایــن منابــع زیرزمینــی و رو زمینــی کشورشــان را بــرای اثبــات موفقیــت کمونیســم، کــه صدای شکســتن 

اســتخوان هایش هــم بــه گــوش فرزندانشــان رســیده اســت، مصــرف کننــد.
آقــای گورباچــف وقتــی از گلدســته های مســاجد بعضــی از جمهوری هــای شــما پــس از هفتــاد ســال بانــگ »اهلل اکبــر« 
و شــهادت بــه رســالت حضــرت ختمــی  مرتبت)صلی اهلل علیه وآله وســلم( بــه گــوش رســید، تمامــی طرفــداران اســام 
ــه شــما  ــذا الزم دانســتم ایــن موضــوع را ب ــه انداخــت. ل ــه گری ــاب محمــدی )صلی اهلل علیه وآله وســلم( را از شــوق ب ن

گوشــزد کنــم کــه بــار دیگــر بــه دو جهان بینــی مــادی و الهــی بیندیشــید.

کالم نـــــور



آزادی آزادی 
اجتمـاعی اجتمـاعی 

در قــرآندر قــرآن

کـــــالم مطــــــهر

می دانیــد کلمــه اســتثمار یعنــی چــه؟ یعنــی چیــدن میــوه 
دیگــری. هــر کســی وجــودش مثــل یــک درخــت پرمیوه اســت. 
میــوه درخــت وجــود هــر کســی یعنــی محصــول کار و فکــرش، 
محصــول فعالیتــش، محصــول ارزشــش باید مــال خودش باشــد. 
وقتــی کــه افــرادی کاری مــی کننــد کــه محصــول درخــت وجود 
دیگــران را بــه خودشــان تعلــق دهنــد و میوه هــای وجــود آن ها را 
بچیننــد، می گوینــد ایــن فرد فــرد دیگــر را اســتثمار کرده اســت.

ــوده  ــن ب ــخ همی ــای بشــر در طــول تاری ــی از گرفتاری ه یک
اســت کــه فــردی فــرد دیگــر را، قومــی قــوم دیگــر را اســتثمار 
ــل  ــا حداق ــود می کشــیده اســت ی ــی خ ــه بردگ ــرده ب ــی ک م
ــاز باشــد، میــدان را از او  ــرای خــودش ب ــرای اینکــه میــدان ب ب
ــدان را از  ــی می ــرده، ول ــتثمار نمی ک ــت، او را اس ــه اس می گرفت

او گرفتــه اســت. 
در نــص قــرآن مجیــد، یکــی از هدف هایــی کــه انبیا داشــته اند 
ایــن بــوده اســت کــه بــه بشــر آزادی اجتماعــی بدهنــد، یعنــی 
ــرآن  ــد. ق ــات بدهن ــر نج ــی یکدیگ ــارت و بندگ ــراد را از اس اف
کتــاب عجیبــی اســت ! بعضــی از معانــی و مفاهیــم اســت کــه 
در یــک عصــر بــه اصطــالح گل می کنــد، زنــده مــی شــود، اوج 
می گیــرد، ولــی در عصرهــای دیگــر اگــر نــگاه کنیــد آن قــدر اوج 
نداشــته اســت. در بعضــی از عصرهــا مــی بینیــم کــه برخــی از 
کلمــات، بــه حــق اوج می گیــرد. وقتــی بــه قــرآن مراجعــه مــی 
کنیــم، می بینیــم چقــدر در قــرآن ایــن کلمــه اوج دارد، و ایــن 
ــن موضــوع  ــی، همی عجیــب اســت یکــی از حماســه های قرآن
آزادی اجتماعــی اســت. مــن خیــال نمی کنــم کــه شــما بتوانیــد 
جملــه ای زنده تــر و موج دارتــر از جملــه ای کــه در ایــن مــورد در 
قــرآن هســت پیــدا کنیــد، شــما در هیــچ زمانــی پیــدا نخواهید 

کــرد، نــه در قــرن هیجدهــم، نــه در قــرن نوزدهــم و نــه در قــرن 
بیســتم، در ایــن قرن هایــی کــه شــعار فالســفه آزادی بشــر بوده 
اســت و آزادی بیــش از انــدازه زبانــزد مــردم بــوده و شــعار واقــع 
شــده اســت، شــما جملــه ای پیــدا بکنیــد زنده تــر و موج دارتــر 

از ایــن جملــه ای کــه قــرآن دارد:
»ُقــْل یـَـا أَْهــَل الِْکَتــاِب تََعالـَـْوا إِلـَـی َکلَِمــٍة َســَواءٍ بَْیَنَنــا َوبَْیَنُکْم 
ًئا َواَل یَتَِّخَذ بَْعُضَنا بَْعًضــا أَْربَابًا  َک بـِـهِ َشــیْ َ َواَل نُْشــرِ أاَلَّ نَْعُبــدَ إاِلَّ اهللَّ

ِ« )ســوره آل عمــران، آیه64( ِمــْن ُدوِن اهللَّ
ــک  ــروی از ی ــی پی ــه مدع ــانی ک ــن کس ــه ای ــر! ب ای پیغمب
کتــاب آســمانی گذشــته هســتند، بــه ایــن یهودی هــا، بــه ایــن 
ــن  ــه ای ــاید ب ــی ش ــتی ها )و حت ــن زرتش ــه ای ــیحی ها، ب مس
ــه  ــه هم ــت( و ب ــده اس ــان آم ــرآن اسم ش ــه در ق ــا ک صابئی ه
ــتند  ــمانی هس ــم آس ــاب قدی ــک کت ــرو ی ــه پی ــی ک ملت های
این طــور بگــو: بیاییــد همــه مــا جمــع شــویم دور یــک کلمــه، 
زیــر یــک پرچــم. آن پرچــم چیســت؟ دو جملــه بیشــتر نــدارد. 
ِــِه  ــِرَک ب َ َواَل نُْش ــَد إاِلَّ اهللَّ ــن اســت: »أاَلَّ نَْعُب ــه اش  ای ــک جمل ی
َشــْیًئا« در مقــام پرســتش، جــز خــدای یگانه چیزی را پرســتش 
نکنیــم، نــه مســیح را بپرســتیم نه غیــر مســیح را و نــه اهرمن را 
پرســتش کنیــم، جــز خــدا هیــچ موجــودی را پرســتش   نکنیم .
 »ِ ــْن ُدوِن اهللَّ ــا ِم ً ــا أَْربَاب ــا بَْعًض ــَذ بَْعُضَن ــه دوم: »َواَل یَتَِّخ جمل
اینکــه هیچ کــدام از مــا دیگــری را بنــده و بــرده خــودش ندانــد 
و هیــچ کــس هــم یــک نفــر دیگــر را اربــاب و آقــای خــودش 
ــی و نوکــری ملغــی، نظــام اســتثمار،  ــد. یعنــی نظــام آقای ندان
مســتثمر و مســتثمر ملغــی، نظــام المســاوات ملغــی، هیچ کس 

حــق اســتثمار و اســتعباد دیگــری را نداشــته باشــد.
شهید مطهری، کتاب آزادی معنوی
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سوره مبارکه عادیاتسوره مبارکه عادیات
ایــن ســوره بــا تمــام وجــود بــر ایــن حقیقــت اذعــان دارد کــه از مــن هیــچ نمی دانیــد! و ایــن مهمترین 
ــن زندگــی امروزشــان  ــد زندگــی، و در مت ــرآن در رون ــه مســلمانان اســت کــه ســوره های ق درد جامع
کمتریــن حضــوری ندارنــد و بــه صــرف پرداختــن بــه قیامــت و عــذاب و یــا ثــواب آن کامــالً منفعــل 
ــه  ــه و شــواهد تاریخــی آن ب ــزول اولی ــان شــأن و اســباب ن ــم در هم ــل شــده و کم ک ــده، تعطی گردی
تاریــخ می پیوندنــد و ایــن همــان »لَِفــی ُخســر«ی اســت کــه بزرگ تریــن ســرمایه زندگــی هــر دو دنیــای 
مســلمین و شــبیه ترین چیزهــا بــه خــود خداونــد متعــال »قــرآن کریــم« را بــه متنــی تاریخــی و صرفــا 
مقــدس بــدل کــرده، کــه در بهتریــن وضعیــت، فقــط بــه قرائــت، حفــظ و تجویــد و ترتیــل آن بســنده 

می شــود!
در حالیکــه ســوره عادیــات  بــا مضامیــن بلنــدی چــون عادیــات و موریــات و مغیــرات آغــاز می گــردد 
ــر و تبدیلهــای  ــا تغیی ــاد انســان آورد کــه ب ــه ی ــم را ب کــه ســرعت شــگفت انگیز امــورات طبیعــی عال
علمــی عجیبــی مثــال تبدیــل روز و شــب بــه هــم، ماه هــا و فصل هــا، مــرگ و زندگــی...؛ همــراه بــا تمــام 
جریانــات پیوســته علمــی ایــن رخــداد بــزرگ، وی را بــه حرکــت و پویشــی هــم ســو بــا عالم طبیعــت فرا 
خوانــد و بــا یــادآوری قیامــت، خدابــاوری و قیامــت اندیشــی را در وجــودش نهادینــه گردانــد. مــع األصــف 
بــا وجــود آنکــه ایــن اتفاقــات، ســریع و شــتابان صــورت می گیــرد ولــی انســان اصــالً متوجــه عظمــت آن 
نمی شــود و بــه جــای ســپاس و شــکر، برعکــس َکنــود می گــردد، کنــد و ناســپاس و مدعــی! و بــا وجــود 
»ُحــبِّ الَْخیــِر لََشــدیٌد« ترجیــح می دهــد »َفأثَــْرَن بـِـِه نَْقعــاً« گــردد، و بــا تغییــرات منفعــت طلبانــه ای 
کــه در ســیر طبیعــت بــه بهانــه ی تکنولــوژی و پیشــرفت، و حتــی تبدیــل عالــم بــه دهکــده ی جهانــی؛ 
ــع می شــود و پیــش از قیامــت  ــای بی شــماری از مشــکالت واق ــا و فتنه ه ــد، در گودال ه ایجــاد می کن
خــود جهنمــی دنیــوی بــرای خــود برپــا می کنــد و »َفوَســْطَن بـِـِه َجمعــاً« و در وســط اینهمــه مصائــب 
متحیــر می مانــد اکنــون چه کنــد؟!؟ و بــا ایــن همــه بــاز هــم در وســط چنیــن جهنمــی برعلیــه بشــریت 
و طبیعــت می جنگــد و ادعــای بزرگــی می نمایــد!!! و از ســویی دیگــر بــا گســترش »نفاثــات« ]گــوگل و 
َل  ســیا و موســاد و...[ بــا آگاهــی و تســلط بــر بیشــتر اطالعــات بشــر، بجــای خــدا خــود را خبیر بــر »ُحصِّ

ــُدور« می نمایــد و زندگــی را انســان تنــگ و ســخت و جهنمــی می ســازد!! مــا فـِـی الصُّ
ســوره تنهــا راه نجــات وی را اندیشــیدن بــه مــرگ و آگاهــی اهلل بــر همــه چیــز می دانــد و یــاد قبرهایی 
ــُدورِ«، شــاید ایــن انســان مدعــِی کنــود، بــا  ــَل مــا فـِـی الصُّ کــه روزی گشــوده خواهنــد شــد، کــه »ُحصِّ
یــاد مــرگ، بیشــتر بــه یــاد خــدای خبیــر و الطــاف وی و چگونگــی همراهــی بــا ســیل نعمتهــای خــدا، 

بیندیشــد و از خــواب غفلــت بیــدار شــود.
خوش منــش: تصویــر ســوره عادیــات واقعــه ای دگرگــون کننــده در ایــن دنیاســت: دونــدگان تیــزرو و 
جرقــه ســم ها و غبــار برانگیختــه و تصویــر ســوره قارعــه از واقعــه دگرگــون کننــده در آن دنیاســت؛ و این 
هــر دو خــواب را از ســر گــروهِ خــواب زده می پرانــد؛ یکــی خــواِب نوشــین بامــداد غفلــت در ایــن دنیــا را 

و دیگــری خــواب ســنگین مــرگ را در آن دنیــا. 
ــا تأکیــد بــر اتفاقــات عظیــم روزمــره و حــرکات تنــد و ســریع و  بنابرایــن ســوره مبارکــه عادیــات ب
شــتابان عالــم هســتی، انســانها را بــه همراهــی و مدیریــت ایــن مهــم فــرا خوانــده، او را از آتــش افــروزی 
در زندگــی خــود و تبدیــل کــردن آن بــه جهنمــی خیلــی زودتــر از نــوع آخرتــی آن ، بــاز مــی دارد . قارعه 
پیشــتر از عادیــات بــه اهمیــت ایــن موازنه هــای ثقلــت یــا خفــت )والیــت ائمــه( خبــر داده بــود، تــا در 
عادیــات انســان نســبت بــه رب خــود »لََکنــود« نشــود تــا )ســوره( زلزلــه که فــرا رســید، مثقــال ذره خیر 

یــا شــر بــا والیــت ایشــان بــه حســاب کشــیده شــود!
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هوي و هوس، علف هاي هرز وجود آدمي
علــف هــرزه در بــاغ و باغچــه را دیده ایــد؟ تــا جلــوی ایــن علف هــای 

هــرز  را نگیــری، آن بــذری کــه کاشــته ای رشــد نمی کنــد.
ــوی هــوی و هوس هــا گرفتــه نشــود، آن  ــا وقتــی جل همین طــور ت
نشــائی کــه خــدا - در  بُعــد انســانی و الهــی - در دل آدمــی گذاشــته 
اســت، شــکوفا نمی شــود؛ نــه آدم درســت می شــود نــه فرشــته. ایــن 

اولیــن گام اســت.

اولین گام تربیت، مهار نْفس سرکش
علی)علیه الســالم( در یــک روایــت فرمود: »َضبــط النَّفــِس ِعندالّرغب 

و الّرهــب ِمن أفضــل األدب«.
مهــار نْفــس هنــگام میــل و رویگردانــی، از بافضیلت ترین ادب هاســت. 
ــی، از  ــگام روآوری و روگردان ــس، هن ــب نف ــهوت و غض ــردن ش مهارک
ــن تربیت هــا و ادب هــا اســت. یعنــی همیــن، اولیــن گام  بافضیلت تری
ــک کار نامشــروع نامعقــول رو آورده و  ــه ی اســت. وقتــی کــه نفــس ب
می خواهــد آن را انجــام دهــد، جلــوی آن را بگیــر! از آن طــرف وقتــی 

ــردان  ــک کار خــوب روگ ــد از ی ــس می خواه نْف
شــود، آنجــا هــم جلــوی روگردانــی اش را بگیــر! هــر دو مــورد، هــم 
ــه  ــم ب ــه روآوری و ه ــم ب ــت؛ ه ــده اس ــب« آم ــم »ره ــب« و ه »رغ

ــی اشــاره شــده اســت. روگردان
اســتاد ما)رضوان اهلل تعالی علیــه( ایــن اصطــالح اهــل معرفــت را 
مطــرح می کننــد کــه »تقییــِد اطــالق شــهوت و غضــب«؛ ایــن همــان 
مهارکــردن و افســارزدنی اســت کــه مــن گفتــم. مــن بحــث را خالــی 
ــان  ــی ایش ــود. وقت ــان ش ــم آن آس ــا فه ــردم ت ــات ک ــن اصطالح از ای
می گویــد »تقییــِد اطــالق شــهوت و غضــب«؛ یعنــی مهــارزدن بــه ایــن 

ــوای ســرکش. نفــس را رهایــش نکــن. ق

مرزکشي براي خواسته ها، کار انبیاست
لــذا امام)رضوان اهلل علیــه( می گوینــد: »مقصــد انبیــاء تأدیــب نفوس 
و تحدیــد هواهــای نفســانی اســت.« مقصــد همه انبیــاء، این اســت که 
می خواهنــد نفــوس را تربیــت کنند. تحدیــد در اینجا یعنی مرزکشــی؛ 

انبیــاء می خواهنــد نفوس ســرکش را مرزشــناس کنند.

حیوانات وحشی تربیت می شوند؛ چرا ناامیدی؟!
مگــر نمی شــود حیــوان را تربیــت کــرد؟ اآلن درنده هــا را تربیــت 
می کننــد. آیــا تــو کــه از تربیــت خــود ناامیــدی، بدتــر از شــیر و ببر و 
پلنگــی؟ خــوب اســت کــه این هــا را می بینیــد! حیــوان را می شــود 

تربیــت کــرد. حیوانــات را دارنــد تربیــت می کننــد.
بدتریــن آن  هــا را می بینیــد کــه تربیــت شــده اند. وقتــی حیــوان 
ــا در بیــن ایــن  را می شــود تربیــت کــرد، چطــور ایــن موجــود دو پ
ــد و  ــاء آمدن ــر انبی ــد؟! مگ ــه در می آی ــر از هم ــات چموش ت حیوان
یکســری چیزهــای خارق العــاده بــه مــا گفته انــد؟! می گوینــد آمــده ام 
تــا روش رفتــاری، گفتــاری و کــرداری بــه تــو بدهــم و می خواهــم تــو 

را آدم کنــم.

ــاء  ــدف انبی ــم، ه ــب و وه ــهوت، غض ــه ش روش دادن ب
ــت ــام اس عظ

خالصــه اینکــه انســان عالوه بــر دو بُعــد انســانی و الهــی دارای یک 
بُعــد بالفعــل حیوانــی اســت کــه مانع انسان شــدن اوســت.

اگــر قــوای نْفــس، افسارگســیخته باشــد همیــن آدم، از حیوانــات 
ــاء  ــد انبی ــه مقص ــد ک ــزرگان می فرماین ــذا ب ــود. ل ــر می ش ــم بدت ه
ــدف  ــای نفســانیه اســت. ه ــد هواه ــوس و تحدی ــب نف عظــام، تأدی
ــه شــهوت، غضــب و وهــم اســت. در  پیامبــران روش رفتــاری دادن ب
همیــن رابطــه یــک روایــت از رســول خــدا هســت کــه قــال رســول 
ــال   ــم حــدوداً َف ــدَّ لَُک ــی َح اهلل )صلی اهلل علیه وآله وســلم(: »إّن اهلل تعال
تَعتدوهــا.« پیغمبــر اکــرم فرمــود خداونــد بــرای شــما، مرزهایــی قرار 
داده اســت، پــس از آن مرزهــا تجــاوز نکنیــد. تجــاوز نکنیــد، یعنی به 
آداب الهــی مــؤدب شــوید تــا انســان شــده و در بُعــد الهــی فرشــته 
شــوید. کســانی رســتگاری جاودانــه پیــدا می کننــد کــه مــؤدب بــه 

آداب الهــی شــوند.

ادامه دارد...

تربیت در محیط خانواده 
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طریق عاشــــقی

آنان که وامدارشان هستیم

 شهید»مسعود علی محمدی«  از قاب اسوه

عامــه شــهید مرتضــی مطهری)رحمت اهلل علیــه( در تعریــف 
ســیره می فرمایــد: »ســیر یعنــی رفتــن، امــا ســیره بــه معنــای 

نــوع و ســبک راه رفتــن اســت.«

محیا خوبرو

دنبــال روزنــه ای بــود تــا بــه جبهــه بــرود و در نخســتین فرصــت فرمانــده 
پایــگاه را قانــع کــرد و بــه جبهــه اعــزام شــد. شــهید علــی محمــدی، ابتدا 
بــه عنــوان نیــروی تــک رو در یکــی از گــردان هــا مشــغول بــه خدمــت 
شــد و در عملیــات خیبــر حضــور داشــت و بــه دنبــال آن بنــا بــه دســتور 
مســئوالن لشــکر بــه عنوان مســئول تعــاون و فرمانده گــردان انصار لشــکر 

۷ ولیعصــر )عــج( مشــغول بــه خدمــت شــد.
ــیراز در  ــگاه ش ــی را از دانش ــدرک کارشناس ــدی، م ــهید علی محم ش
۱۳64 خورشــیدی و کارشناســی ارشــد را در ۱۳6۷ و دکتــری فیزیــک 
ــریف در ۱۳۷۱  ــی ش ــگاه صنعت ــادی را از دانش ــش ذرات بنی ــا گرای ب
خورشــیدی، کســب کرد. او از دانشــجویان نخســتین دوره دکتری فیزیک 
در داخــل ایــران بــود و نخســتین شــخصی اســت کــه در ایران دکتــری خود 
را در فیزیــک دریافــت کــرده  و همچنیــن نخســتین دانشــجوی پســادکترا 
در پژوهشــگاه دانش هــای بنیــادی بــود. تخصــص اصلــی او ذرات بنیــادی، 
ــای  ــگاه دانش ه ــا پژوهش ــت. ب ــی بوده اس ــاال و کیهان شناس ــای ب انرژی ه
بنیــادی یــا مرکــز تحقیقــات فیزیک نظــری و ریاضیــات نیز طی ســال های 

۱۳۷6 تــا ۱۳۸۰ خورشــیدی همــکاری داشــت.
او می دانســت راه پــر خطــری را در پیــش رو دارد، امــا دســت از 
فعالیت هــای علمــی خــود بــرای تعالــی علمــی کشــور بــر نمی داشــت. پر 
تــالش و انقالبــی عمــل می کــرد. او را بــه خالقیــت بــاال می شــناختند.

با تمام مشغله او مردی خانواده دوست بود
بــا همســر و فرزنــدان روابــط حســنه داشــت. وجــود فضایل پســندیده 
و روحیــات عالــی در او، باعــث می شــد غم خــوار پــدر و مــادرش باشــد. 
شــهید علیمحمــدی از هــوش و اســتعداد فراوانــی برخــوردار بــود. وجــود 
روحیــه حســاس، چهــره ای آرام و خنــدان، گشــاده رویی و خوش خلقــی، 

از ایشــان شــخصیتی دوست داشــتنی و جــذاب ســاخته بــود.
ــت.  ــع داش ــردم تواض ــر م ــود و در براب ــت ب ــردم دوس ــردم دار و م م
منطقــی بــود و در خدمــت بــه مــردم بــا تواضــع و مهربانــی می کوشــید.

هرگــز جایــگاه بــاالی علمــی باعث نشــد در رفتــارش با مــردم تغییری 
حاصــل شــود و نــگاه بــاال به پایین داشــته باشــد.

ــران در عملیــات  ســرانجام روح ایــن بزرگ مــرد صنعــت هســته ای ای
تــرور بــا انفجــار بمــب در قیطریــة تهــران در ســاعت ۷:۳۰ صبــح ۲۲ دی 

۱۳۸۸ بــه فیــض شــهادت نائــل گردیــد.
أللّهم ألحقنا بهم...

ــا  ــا و عمل کردن ه ــاب الگوبرداری ه ــده در ب ــه ش ــا توصی ــه م ــه ب آنچ
شــناختن ســبک پیغمبــر)و بــزرگان دیــن( اســت.

امــا ســؤال اینجــا اســت کــه چــرا بایــد ســیره معصومیــن، اولیا و شــهدا 
را دانســت؟ آیــا دانســتن ســیره بــه مــا انگیــزه عمــل در زندگــی می دهد؟ 
آیــا ســیره ها را بدانیــم تــا فقــط گاهــی نقــل قولــی زیبــا بــرای ســخنوری 
و جــذب مخاطــب داشــته باشــیم؟ آنچــه قــرآن در ایــن بــاب از مــا مطالبه 
دارد چیســت؟ مــی فرمایــد: »لَُکــْم فـِـي َرُســوِل اهلَلِّ أُْســَوٌة َحَســَنٌة«. بحــث 
الگــو و اسوه داشــتن در یــک کالم؛ بــرای عمل کــردن مطابــق آن ســبکی 

اســت کــه از آن الگــو یــاد گرفتــه ام.

شــهید »مســعود علی محمــدی«، فروردیــن ۱۳4۰ خورشــیدی در 
خانــواده ای مذهبــی در یکــی از روســتاهای شهرســتان ایــذه چشــم بــه 
جهــان گشــود. او تحصیــالت ابتدایی و متوســطه را در همان شــهر گذراند. 
مســعود از هــوش و اســتعداد قابــل توجهــی برخــوردار بــود. وجــود روحیه 
ــتنی  ــخصیتی دوست داش ــی از او ش ــاده رویی و خوش خلق ــاس، گش حس
ســاخته بــود و همیــن امــر ســبب جــذب دوســتان زیــادی شــد و بیشــتر 
ــه یــاد دارنــد کــه وی از دانش آمــوزان  هم کالســی های علــی محمــدی ب

ممتــاز و کوشــا و از بهتریــن شــاگردان شــناخته می شــد.
بــا وجــود مشــکالت فــراوان در کنــار تحصیــل، همــگام و همراه پــدر به 
ــان  ــی مســعود، هم زم ــاورزی می پرداخــت، دوران جوان ــای کش فعالیت ه
بــا اوج گیــری تظاهــرات و مبــارزات ملــت ایــران شــد، او بــا ایراد ســخنرانی 
و برپایــی نمــاز جماعــت در دبیرســتان بــه مبــارزه و فعالیــت در گروه هــای 
سیاســی می پرداخــت، او ضمــن عضویــت در انجمــن اســالمی دبیرســتان، 
ــی  ــعی در برپای ــود و س ــز ب ــع نی ــجد جام ــال مس ــای فع ــو نیروه عض
کالس هــای عقیدتــی و سیاســی داشــت و در ســنگر دبیرســتان فعاالنــه 
ضمــن تبلیــغ و جــذب نیروهــای مؤمــن بــه مبــارزه بــا افــکار انحرافــی 

ــز می پرداخــت. ــان نی ــج آن زم رای
پــس از پایــان دوران متوســطه و اخــذ مــدرک دیپلــم در ۱۳5۸ 
خورشــیدی بــه جهادگــران پیوســت و بــا تمام تــوان در خدمــت محرومان 
قــرار گرفــت و در ادامــه کمیتــه فرهنگــی جهادســازندگی شهرســتان ایذه 
ــزرگ  ــه ای ب ــردن کتابخان ــه دایرک ــتا ب ــن راس ــرد و در ای ــدازی ک را راه ان
در شــهر و گســترش کتابخانه هــای موجــود در شــهر پرداخــت. ضمــن 
اینکــه در ایــن مــدت تهیــه و تکثیــر نشــریات، فیلــم، اســالید و دایرکردن 
ــی را از  ــت، کار فرهنگ ــرآن می پرداخ ــوزش ق ــتانی آم ــای تابس کالس ه

بزرگ تریــن امــور می شــمرد.
بــا شــروع جنــگ تحمیلــی، وی از جهــاد اســتعفا و بــه ســپاه پیوســت و 
لبــاس ســبز پاســداری را زینت بخــش قامــت اســتوار خــود کــرد و در همان 
ابتــدا بــه عنــوان مســئول پرســنلی پایــگاه مشــغول بــه خدمــت شــد. او به 
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بهداشت و سالمت

گوشت ها )پروتئین ها(

ــان  ــات حــالل اســت و گوشــت چهارپای ــان؛ گوشــت گوســفند، گاو، شــتر، آهــو و برخــی دیگــر از حیوان از میــان چهارپای
درنده خــو، دارای دنــدان تیــز و چنــگال و ناخن هــای تیــز ماننــد شــیر، پلنــگ ، روبــاه، کفتــار، شــغال، گربــه و... حــرام اســت. 

همچنیــن گوشــت چهارپایــان حــالل گوشــتی کــه ذبــح اســالمی نشــده یــا مــردار شــده انــد، حــرام اســت.
و از حیوانــات دریایــی، گوشــت ماهی هــای پولــک دار و میگــو حــالل اســت. گوشــت پرنــدگان نیــز حــالل اســت، 
جــز پرندگانــی کــه فاقــد چینــه دان و ســنگدان و خــار عقــب پــا هســتند و یــا ماننــد عقــاب و کرکــس 

دارای چنگال انــد.
گوشــت حیوانــات حــالل گوشــت سرشــار از پروتئیــن اســت کــه نیــاز بــدن را تأمیــن 
می کنــد و کمتــر غذایــی می توانــد جایگزیــن آن شــود. در آیــات و روایــات 

ــه خــوردن گوشــت ســفارش شــده اســت. ــی ب گوناگون
ــد(  ــل: 5( )خداون ــوره نح ــوَن«؛ )س ــا تَأُْکُل ــا لَُکْم...َوِمْنَه ــاَم َخلََقَه »َواألْنَْع

ــد. ــا می خوری ــت آن ه ــد... و از گوش ــما آفری ــرای ش ــان را ب چهارپای
در روز عیــد قربــان کــه حاجیــان پــس از اعمــال ســنگین مناســک 
نیــاز بــه پروتئیــن دارنــد، خداونــد بــه خــوردن گوشــت قربانی دســتور 

داده اســت.
»َفُکُلــوا ِمْنَهــا َوأَْطِعُمــوا الَْبائـِـَس الَْفِقیــَر«؛ )ســوره حــج: ۲۹( و از 
گوشــت آن هــا )قربانــی( بخوریــد و بینــوای فقیــر را اطعــام کنیــد.
در جنــگ خنــدق پــس از خســتگی ســربازان اســالم در 
حفــر خنــدق، دعــوت کــرد. در روایــت آمــده کــه رســول 
ــره  ــا واالخ ــی الدنی ــر االدام ف ــود: »خی ــه( فرم خدا)صلی اهلل علیه وآل
اللحــم؛ بهتریــن خوراکــی در دنیــا و آخــرت گوشــت اســت.«

چــرا کــه گوشــت موجــب روئیــدن گوشــت بــر بــدن، توانمنــدی، 
قــدرت بخشــیدن بــه بینایــی و شــنوایی و... مــی شــود. تــرک گوشــت 
ــه(  ــول خدا)صلی اهلل علیه وآل ــن رو رس ــی دارد. از ای ــدن را در پ ــاد ب فس
ــی  فرمــود: هــر کــس چهــل روز گوشــت نخــورده باشــد، پــس بایــد پول

قــرض کنــد و گوشــت تهیــه کــرده و بخــورد.
نیــز امــام صادق)علیه الســالم( فرمــود: »هــر کــس چهــل روز خــوردن گوشــت 

را تــرک کنــد، خلــق و خــوی او بــد و زشــت می شــود.«
کــرد.  پرهیــز  آن  بــه  اعتیــاد  و  گوشــت  خــوردن  در  افــراط  از  بایــد  لیکــن 
ــورد،  ــت بخ ــرهم( گوش ــت س ــل روز )پش ــس چه ــر ک ــود: »ه ــه( فرم پیامبر)صلی اهلل علیه وآل

می شــود.« ســنگدل 
از روایــات برمی آیــد کــه خــوردن گوشــت هــر ســه روز یک بار مناســب اســت. ســاباطی می گویــد: از امــام صادق)علیه الســالم( 

دربــاره خــوردن گوشــت پرســیدم؟ فرمود: هــر ســه روز )یک بار(.
ادریــس بــن عبــداهلل می گویــد: در محضــر امــام صادق)علیه الســالم( بــودم، از گوشــت ســخن بــه میــان آمــد، فرمــود: یــک 

روز گوشــت بخــور، یــک روز لبنیــات و یــک روز چیــز دیگــری.
از میــان گوشــت ها، بــه خــوردن گوشــت گوســفند و آبزیــان و پرنــدگان ســفارش شــده اســت. بهتریــن گوشــت، گوشــت تازه 

)لحمــاً طریــا( اســت و از خــوردن گوشــت خــام و گوشــت خشــکیده نمــک ســود نهی شــده اســت.

منبع: دانشنامه اسامی

گروه های غذایی مفید در قرآن
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نـــــــــــــگاه ویژه
9

حفظ این نظام 
با حفظ محیط اطراف

آن امکان پذیر است

ــر ســر مســجد  ــم اســام و غــرب ب همــه جنــگ و جــدال عال
اســت و آن مســجد االقصــی اســت و مســجدی کــه موجــب وحدت 
ــن  ــت. ای ــرام اس ــجد الح ــود، مس ــان می ش ــلمین جه ــان مس می

ــاند. ــاجد را می رس ــش مس ــت نق ــور اهمی ام
در اسام سه نوع مسجد با سه رویکرد وجود دارد :

1. مســجدی کــه ائمــه جماعــت آن بــه امــور تربیتــی و فرهنگــی 
ــد.  ــت می نماین ــد را تربی ــر و مجاه ــان هایی ایثارگ ــه و انس پرداخت
تربیــت امــام خمینــی )رحمت اهلل علیــه( نمونــه ای از ایــن مســاجد 

. د بو
ــه  ــه امــور مذهبــی پرداخت ۲. مســاجدی کــه در آن هــا فقــط ب
می شــود و همــه چیــز در زمــان و موقعیــت درســت خــود انجــام 

می شــود.
ــه  ــلمین حمل ــام و مس ــه اس ــدام ب ــه در آن م ــاجدی ک 3. مس
می شــود کــه نمونــه بــارز آن مســجد علمــای تکفیــری اســت کــه 

ــد. ــش می باش ــش داع ــه اش پیدای نتیج
مــا بــا دو خطــر داخلــی و خارجــی درگیــر هســتیم. در داخــل 
ــم  ــورد تهاج ــارج م ــوده و در خ ــی ب ــای مذهب ــار فتنه ه گرفت
گســترده علیــه عالــم اســام قــرار داریــم کــه هــدف ایــن گــروه 
ــداری  ــط و نگه ــت. حف ــان اس ــازی جه ــرای همسان س ــاش ب ت
آنچــه امــام خمینی)رحمت اهلل علیــه( بــه رهبــری ســپرده اند، کار 

راحتــی نیســت. حفــظ این نظــام بــا حفاظــت از محیط اطــراف آن 
امکان پذیــر اســت. نــگاه بــه مســجد هــم بایــد این گونــه باشــد. 
حفاظــت از داخــل مســجد بــه تنهایــی نمی تواند راهگشــا باشــد و 
اگــر امــام جماعــت مســجدی نتوانســت بــه هــدف نهایــی خــود و 
جــذب مــردم برســد، بایــد بدانــد کــه دشــمن در آن مــکان رخنه 

کــرده و تــاش فایــده ای نــدارد.
را  اتفاقــی  چیــزی  بزرگ کــردن  بــرای  خداونــد  گاهــی 
ــه ای روشــن  می آفرینــد. شــهادت شــهید محســن حججــی نمون
ــا  ــه عظمت ه ــه هم ــود ب ــهادت خ ــا ش ــت. او ب ــن ادعاس ــر ای ب

ــید. ــت بخش عظم
ــر  ــیار مؤث ــام بس ــظ نظ ــه حف ــری در زمین ــم رهب ــام معظ مق
ــا  ــدر ب ــع عالیق ــک مرج ــوی ی ــاری از س ــد. گاه رفت ــل کرده ان عم
ــرای  ــوم آن ب ــه درک مفه ــد ک ــر می زن ــی س ــه حکمت ــه ب توج
عامــه امکان پذیــر نیســت. در مرحلــه بعــد شــجاعت یــک مقــام و 
عکس العمــل مناســب بــا توجــه بــه شــرایط موجــود نیــز از اهمیت 
ویــژه ای برخــوردار اســت. نمونــه ایــن موضــوع دخالــت ایــران در 
مقابلــه بــا نیروهــای تکفیــری بــود کــه بــا شــجاعت رهبــری، این 

حکمــت بــه ظهــور تبدیــل شــده و بــه نتیجــه رســید.
موضــوع دیگــر در ایــن بــاره منطــق مــا در مقابــل ایــن تصمیــم 
بــود و مــا در کمک رســانی بــه عــراق منافــع خــود را از ایــن کشــور 
تفکیــک نکردیــم و همــه چیــز را یکســان در نظــر گرفتیــم. ایــران 
همــواره در طــول تاریــخ، کشــوری ثبات دهنــده در منطقــه بــوده 
ــت خــود  ــه تهاجم هــای بیشــمار، توانســته اصال ــا توجــه ب ــه ب ک
ــر  ــان بی تأثی ــن می ــب در ای ــش مذه ــه نق ــد و البت ــظ نمای را حف
ــت  ــز اهمی ــامی نی ــوری اس ــام جمه ــظ نظ ــس حف ــت. پ نیس
بســیاری دارد و اگــر خدشــه ای بــه آن وارد شــود قابــل جبــران 
نیســت. همــه مــا بایــد در حفــظ ایــن نظــام کوشــا باشــیم و آن 

را حمایــت نماییــم.

ــی  ــلیمانی در روز جهان ــم س ــاج قاس ــهید ح ــردار ش ــخنرانی س س
ــران 13۹۶ ــاجد، ته مس
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برگـی  از  یک  نوشته

زینب کبری
 نمونه  برجسته  

تاریخ
ــته   ــه  برجس ــک نمون ــری ی ــب کب زین
ــک  ــور ی ــت حض ــه عظم ــت ک ــخ اس تاری
ــخ  ــائل تاری ــن مس ــی از مهم تری زن را در یک

نشــان می دهــد. 
اینکــه گفتــه می شــود در عاشــورا، در 
حادثــه  کربــا، خــون بــر شمشــیر پیــروز شــد 
ــن پیــروزی،  ــاً پیــروز شــد - عامــل ای - کــه واقع
حضــرت زینــب بــود؛ وااّل خــون در کربــا تمــام شــد. 
ــق در  ــای ح ــری نیروه ــت ظاه ــا شکس ــی ب ــه نظام حادث
عرصــه  عاشــورا بــه پایــان رســید؛ امــا آن چیــزی کــه موجــب 
شــد ایــن شکســت نظامــِی ظاهــری، تبدیــل بــه یــک پیــروزی قطعــِی 
دائمــی شــود، عبــارت بــود از منــش زینــب کبــری؛ نقشــی کــه حضــرت زینــب بــر عهــده گرفــت؛ ایــن 
خیلــی چیــز مهمی اســت. ایــن حادثــه نشــان داد کــه زن در حاشــیه  تاریــخ نیســت؛ زن در متــن حوادث 
مهــم تاریخــی قــرار دارد. قــرآن هــم در مــوارد متعــددی بــه ایــن نکتــه ناطــق اســت؛ لیکــن ایــن مربوط 
بــه تاریــخ نزدیــک اســت، مربــوط بــه امــم گذشــته نیســت؛ یــک حادثــه  زنــده و ملمــوس اســت کــه 
انســان زینــب کبــری را مشــاهده می کنــد کــه بــا یــک عظمــت خیره کننــده و درخشــنده ای در عرصــه 
ظاهــر می شــود؛ کاری می کنــد کــه دشــمنی کــه بــه حســب ظاهــر در کارزار نظامــی پیــروز شــده اســت 
و مخالفیــن خــود را قلــع و قمــع کــرده اســت و بــر تخــت پیــروزی تکیــه زده اســت، در مقر قــدرت خود، 
در کاخ ریاســت خــود، تحقیــر و ذلیــل شــود؛ داغ ننــگ ابــدی را بــه پیشــانی او می زنــد و پیــروزی او را 
تبدیــل می کنــد بــه یــک شکســت؛ ایــن کاِر زینــب کبــری اســت. زینــب )ســام اهلّل علیها( نشــان داد 

کــه می تــوان حجــب و عفــاف زنانــه را تبدیــل کــرد بــه عــزت مجاهدانــه، بــه یــک جهــاد بــزرگ.

بیانات در دیدار جمعی از پرستاران نمونه کشور؛ ۱۳۸۹/۲/۱
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گاهــی لحظاتــی پیــش می آیــد کــه از خــودم 
: ســم می پر

ــته  ــت کاری شایس ــرای موالی ــال ب ــه ح ــا ب ــا ت آی
انجــام داده ای؟

ــی  ــان قدم ــان جهانی ش ــق آرم ــیر تحق ــا در مس ی
ــته ای؟ برداش

و در جواب، چشمانم از خجالت بارانی می شود.
و بعــد بــه ایــن فکــر می کنــم کــه از کودکــی دســت 
ــان  ــوده، و نظرت ــا ب ــر م ــر س ــه ب ــما همیش ــر ش مه

ــد... روشــنگر لحظــات ســخت تردی
ــت اســت و در ذهــن  ــدر اّم ــان پ ــام زم ــد ام فرمودن
ــا  ــا آی ــد، ام ــدری کرده ای ــم پ ــه برای مــن می گــذرد ک

ــان؟ ــوده ام برای ت ــی ب ــد خلف فرزن
کم کاری های ما زیاد است...
شکوه های ما از روزگار نیز...

ــرده و  ــان ک ــا بیچاره م ــای م ــی ها و غفلت ه فراموش
متوجــه نیســتیم شــما را کــم داریم...

ــدم  ــد می بن ــا... عه ــام نقص ه ــا تم ــان، ب ــا موالج ام
از مســیر شــما روگــردان نشــوم...

چشم قلب من به دعای شماست که فرمودید 
در خوشی و ناخوشی به یادتان هستیم و...

از گوشۀ خلوت یاد شما می نویسم:
محتاج دعای خیرتان هستیم.

»کاش در نافله ات نام مرا هم ببری...«
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کــــــــالم آخر

محیا خوبرو

کاش در نافله ات نام 
مرا هم ببری
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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

www.osvehedu.ir : مرکز آموزش الکترونیک اسوه
www.osvehgap.ir : مرکز مشاوره اسوه

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(

خبر خوش؛ خبر خوش: 

بار دیگر؛ برگ زرینی از تالش های 
 بی وقفه خادمین شهدا ورق خورد.

ــاه  ــت رف ــا" جه ــوه پوی ــامت اس ــد "س ــاختمان جدی ــاح س ــر افتت خب
ــه  ــه هموطنــان عزیــز ب ــه خدمــات بهینــه، ارمغانی ســت ب بیشــتر و ارائ

ــرم. ــگان محت ــران و فرهیخت ــهدا، ایثارگ ــم ش ــواده معظ ــژه خان وی
والدت                                            آســتانه  در  می رســاند؛  عزیــز  هموطنــان  اطــاع  بــه 
حضــرت زینب)ســام اهلل علیها( و روز پرســتار، ســاختمان جدید "ســامت 
اســوه پویــا" بــرای شــما عاقه منــدان عرصــه ســامت افتتــاح می شــود.
امیــد اســت کــه بــا افتتــاح ســاختمان جدیــد، نیازهــای شــما مراجعیــن 
محتــرم بــه بهتریــن شــکل ممکن مرتفــع شــود و مــا بتوانیــم در محیطی 

جدیــد خدمت رســانی  بیشــتری داشــته باشــیم.

نشانی: تهران، خیابان کارگر جنوبی پایین تر از چهارراه لشکر ، تقریبا روبروی 
پمپ بنزین، کوچه شهید غیاثوند قیصری، بن بست آریا، بن بست مقدم

شماره تماس: ۰۲1554۸۲143


