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مقام زن از مقام تو شروع شد؛ 
دردانۀ هستی

ــام نهــاد؛ پيامبــری کــه خلقــت آفرینــش از وجــود نازنينــش  ــم ن ــوان دو عال ــو را ســرور بان ت
شــروع شــد و بــه هميــن دليــل اســت کــه غيــر از خالــق بی همتــای هســتی و پيامبــر و ولــی اش 

ــناخت. ــد ش ــناخت و نخواه ــو را نش ــس ت هيچ ک
همــه عالــم از نــور وجــودت، نــور یافــت. بریــده بــاد دســتی کــه تازیانــه بــه دردانــه هســتی 
زد و لعنــت خــدا بــر او روزافــزون بــاد. خانــۀ تــو، خانــۀ وحــی و محــل نــزول فرشــتگان بــود. بــر 
مــردم زمانــه ات چــه گذشــت کــه فراموشــی گرفتنــد و در مقابــل ظلم هایــی کــه بــه شــما خاندان 
پيامبــر شــد، ســکوت کردنــد؛ تــا جایــی کــه خانــه ات را بــه آتــش کشــيدند؛ خانه شــان غــرق در 

عــذاب ابــدی!
ــه ای اســت کــه  ــدون اجــازه وارد نمی شــود، اینجــا خان ــه ای اســت کــه جبرئيــل ب اینجــا خان
فرشــتگان آرزو می کننــد بــه آن قــدم نهنــد، اینجــا خانــه ای اســت کــه پيامبر چهــل روز آمــد و در 
کنــار دِر ایــن خانــه ایســتاد و بــه اهــل این خانــه ســالم داد و آیــه تطهيــر خوانــد: »انََّمــا یُِریــُد اهلَلّ 

َرُکــْم تَْطِهيــًرا«. ْجــَس أَْهــَل الَْبْيــِت َو یَُطِهّ لُِيْذِهــَب َعنُکــُم الِرّ
ــی  ــالم، مقام ــام زن در اس ــه مق ــرد ک ــد ک ــرش تأکي ــه پيامب ــا ب ــرآن و باره ــو در ق ــدای ت خ
منحصربه فــرد اســت؛ مقامــی کــه مشــابهی بــرای آن وجــود نــدارد. و تــو بــه گونــه ای زیســتی 
ــان عالــم، بلکــه الگــوی مــردان آزاده  و به گونــه ای پــرورش یافتــی کــه نه تنهــا الگــو و اســوۀ زن
شــدی. مقــام زن از مقــام تــو جلــوه پيــدا کــرد و تــو بــودی کــه ایــن عبــارات را معنــا کــردی.

ــه او امنيــت  ــی دارد، ب ــت او هماهنگ ــا طبيع ــت، ب ــه اس ــر گرفت ــرای زن در نظ ــالم ب ــه اس آنچ
ــر شــرایط نامســاعد و دشــواری های زندگــی محافظــت می کنــد.  کامــل می بخشــد و از او در براب
شــخصيت زن از دیــدگاه اســال م در قلمــرو ارزش هــا، هيچ گونــه تفاوتــی بــا مردهــا نداشــته و در 

ــا هــم مســاوی اند. اســتعداد پذیــرش فضایــل عالــی انســانی ب
و تو بودی که این همه را به کمال رساندی و مادر امت اسالم شدی...
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حضرت زهرا)سالم اهلل علیها(

 تجسم عالی ترین مفاهیم انسانی 

و اسالمی زن

حضــرت ]زهرا)ســالم اهلل عليها([ تجّســم عالی تریــن مفاهيــم انســانی و اســالمی در مــورد زن اســت، کــه بــه 
این هــا بایــد توّجــه کــرد؛ درس فاطمــه  زهــرا بيشــتر ایــن مــوارد اســت. 

برخــی از مفاهيــم اســالمی مفاهيــم اختصاصــی اســت، مثــل مــادری، همســری، کدبانویــی، تربيــت فرزنــد؛ در 
ــد، در  ــه ی تصــّور، حضــرت فاطمــه  زهــرا )ســالم اهلل عليها( اســت. در عرصــه  تربيــت فرزن ــا اوج قّل همــه  این ه
عرصــه  همــکاری بــا شــوهر، در عرصه هــای مشــترک و در آن چيزهایــی کــه بيــن زن و مــرد مشــترک اســت، 
مثــل بندگــی خــدا -وظایــف بــزرگ مثــل بندگــی خــدا- وضعّيــت فاطمــه زهــرا )ســالم اهلل عليها( یــک وضعّيــت 
فوق العــاده اعجاب انگيــز و مهــم اســت. امــام حســن مجتبی)ســالم اهلل عليه( می گویــد شــب جمعــه تــا صبــح 
مــادرم بيــدار بــود، عبــادت می کــرد، هــر وقــت صــدای او را شــنيدم، دیــدم بــرای دیگــران دارد دعــا می کنــد؛ 
ار؛ این  صبــح گفتــم مــادر! بــرای دیگــران دعــا کــردی، برای خــودت دعــا نکــردی؛ فرمــود پســرم! اَلجــاَر ثـُـمَّ الــدَّ

درس اســت. 
َّمــا نُطِعُمُکــم لَِوجــِه اهلل«؛ مــن ایــن را بــه عنــوان یــک  در قضّيــه  ]نــزول ســوره[ هل اَتــی ]آمــده اســت کــه[ »اِن
درس بــرای اّمــت اســالمی، بــرای جامعــه اســالمی، بــرای جمهــوری اســالمی تّلقــی می کنــم کــه کار بــا اخــالص 
انجــام بگيــرد. حســن بصــری کــه از زّهــاد ثمانّيــه  معــروف اســت و زاویــه هــم دارد بــا اهل بيــت، می گویــد کــه 
»مــا کان فــی هــذه االّمــۀ اعبــد مــن فاطمــۀ کانــت تقــوم حّتــی تــوّرم قدماهــا«. معنــای ایــن تعبيــر »مــا کان 
اعبــد مــن فاطمــۀ« ایــن نيســت کــه شــبيه او و بــه انــدازه  او تعــدادی وجــود داشــتند؛ نــه، در تعبيــرات عربــی 
معنایــش ایــن اســت کــه هيــچ کــس در اّمــت، ماننــد او نبــود از لحــاظ عبــادت. ایــن را حســن بصــری می گویــد؛ 
ــد نشــان  ــن حــرف را می زن ــا اینکــه این طــور قاطــع ای حســن بصــری دوران فاطمــه  زهــرا را درک نکــرده، اّم
می دهــد ایــن جــزو مســّلمات و متواتراتــی بــوده اســت کــه در آن زمــان وجــود داشــته. اینکــه وظيفــه  عبــادت، 
بعــد وظيفــه  امــر بــه معــروف و مجاهــدت، یعنــی حضــور در آن ميــدان عجيبــی کــه بنــا بــود سرنوشــت اّمــت 
اســالم در آن ميــدان تعييــن بشــود و آن حضــور طوفانــی عجيــب فاطمــه  زهــرا بــا آن خطبه هــای عجيب. نقشــه  
جامــع هویـّـت زن در منطــق اســالم ایــن اســت؛ مــادر خوب، همســر خــوب، مجاهــد فی ســبيل اهلل، در عيــن حال 
کدبانــو، مدیــر خانــه، و در عيــن حــال عابــد و بنــده  خــدای متعــال. و در نهایــت، فاطمــه  زهــرا )ســالم اهلل عليها( 

نشــان داد کــه زن می توانــد بــه رتبــه  عالــی عصمــت برســد کــه این هــا خصوصّيــات ایــن بزرگــوار اســت.

بيانات در ارتباط تصویری با مداحان
13۹۹/11/1۵
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الثانی1443 مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت اســوه تهران       ماهنامه فرهنگی ، اجتماعی اســوه    شماره110/ ماه جمادی 



نقش مؤثر زن در تاریخنقش مؤثر زن در تاریخ

کـــــالم مطــــــهر

ــان در تاریــخ  ــارۀ نقــش مؤثــر زن اســتاد مطهــری درب
می نویســد:

ــر  ــخ، منک ــر غیرمســتقیم زن را در تاری ــش اساســی اث ــا نق »م
ــد و  ــم از فرزن ــازد؛ اع ــی س ــرد را م ــد زن م ــه گفته ان ــتیم ک نیس
شــوهر، و مــرد تاریــخ را. بحــث مــا در نقــش مســتقیم اســت. قرآن 
بــه مــوازات مــردان قّدیــس و صّدیــق، از زنــان قّدیســه و صّدیقه ای 
یــاد می کنــد کــه در حــد مــردان صّدیــق، بلکــه باالتــر بوده انــد و 
مقامــی ملکوتــی داشــته اند. زکریــا از مریــم، در شــگفت می مانــد. 
همســر آدم، ســاره، هاجــر، آســیه، مــادرِ موســی، خواهــر موســی، 
ــۀ  ــان قّدیس ــر( زن ــام اهلل علیها( )کوث ــرا )س ــرت زه ــم، حض مری
ــخ اســام  ــد. خدیجــه )ســام اهلل علیها( خــود قّدیســۀ تاری قرآن ان
اســت. قــرآن از مؤمنیــن و مؤمنــات، مهاجرین و مهاجــرات، قانتین 
و قانتــات، صادقیــن و صادقــات، صالحیــن و صالحــات و... یــاد کرده 
اســت. در بعضــی آیین هــا، زن فقــط عنصــر فریــب و گنــاه اســت 
ــر آدم  ــّوا ب ــق ح ــه شــیطان، از طری و از آنجــا شــروع می شــود ک
مســلط مــی شــود و ایــن فلســفه را می رســاند کــه شــیطان، زن 
را فریــب می دهــد و زن مــرد را؛ ولــی قــرآن ایــن منطــق را قبــول 

ــری، 1383، ج17، ص 648( ــدارد.« )مطه ن

مالک کسب مقام های معنوی
ــی، در اســاس موضــوع  ــی و قلب ــی، عقل براســاس شــواهد قرآن
ــام  ــای نظ ــدارد. ماک ه ــاً راه ن ــت اص ــورت و انوث ــل، ذک تکام
ــت. در  ــر اس ــای دیگ ــای مکتب ه ــر از معیاره ــام غی ــی اس ارزش
اســام تعبــد هســت و ایــن تعبــد، مایــۀ تقــرب اســت و هــر کــس 

بنده تــر باشــد، مقرب تــر اســت )ر. ک: جــوادی آملــی، صــص 294 
ــد: ــاره می گوی ــن ب ــری در ای ــتاد مطه و 383 - 384 (. اس

ــارۀ زن، در ناحیــۀ  »یکــی دیگــر از نظریه هــای تحقیرآمیــز درب
اســتعدادهای روحانــی و معنــوی اوســت. می گفتنــد زن به بهشــت 
نمــی رود، زن مقام هــای معنــوی و الهــی را نمی توانــد طــی کنــد، 
ــی  ــردان م ــه م ــور ک ــی آن ط ــرب اله ــام ق ــه مق ــد ب زن نمی توان
ــح کــرده اســت  ــی تصری ــرآن در آیه هــای فراوان رســند، برســد. ق
کــه پــاداش اخــروی و قــرب الهــی، بــه جنســیت مربــوط نیســت؛ 
بــه ایمــان و عمــل مربــوط اســت، خــواه از طــرف زن باشــد یــا از 
طــرف مــرد. قــرآن در کنــار هــر مــرد بــزرگ و قّدیســی، از زنــی 
ــاد مــی کنــد. از همســران آدم و ابراهیــم و از  ــزرگ و قّدیســه ی ب
ــت تجلیــل کــرده اســت. اگــر  ــادران موســی و عیســی در نهای م
ــان  ــرای شوهران ش ــته ب ــی ناشایس ــوط را زنان ــوح و ل ــران ن همس
ــه  ــد ک ــی می دان ــز، زن بزرگ ــون را نی ــد، زن فرع ــی کن ــر م ذک
گرفتــار مــرد پلیــدی بــوده اســت. گویــی قــرآن خواســته اســت در 
ــان داســتان ها  ــوازن را حفــظ کنــد و قهرمان داســتان های خــود ت
را منحصــر بــه مــردان نکنــد. قــرآن دربــاره مریــم، مــادر عیســی، 
ــراب  ــه در مح ــود ک ــده ب ــیده ش ــا کش ــه آنج ــد: کار او ب می گوی
عبــادت، همــواره مائکــه بــا او ســخن می گفتنــد و گفــت وشــنود 
می کردنــد. از غیــب بــرای او روزی می رســید. کارش از لحــاظ 
مقام هــای معنــوی آن قــدر بــاال گرفتــه بــود کــه پیغمبــر زمانــش 
را در حیــرت فروبــرده و او را پشــت ســر گذاشــته بــود. زکریــا در 
مقابــل مریم، مــات ومبهوت مانــده بــود.« )مطهــری، 1383، ج19، 

ص132(
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سبک زندیگ قرآین
)قسمت     شانزدهم

سوره شناسی سوره زلزله
نود و نهم )شانزدهم  شماره سوره: 

از آخر( مّکی یا مدنی؛ دارای 
هشت آیه

نامهای دیگر: زلزالل و اذا ُزلِزلَت
شرح لغات: زلزل: شدت 

اضطراب و لرزش؛ اثقال: جمع 
ثقل)مردگان( اشتات: جمع شت، 

متفرق و گوناگون
سوره زوج: عادیات

قیامت و  محور موضوعی: 
شهادت زمین و دیدن نتیجه 

اعمال.
در روایت آمده که  شاًن نزول: 
بعضی دو آیه پایانی را برای 
هدایت کافی می دانستند تا 

آنجا که رسول اهلل )ص( آنرا 
جامعه نامید.

ثوابی برابر قرائت   فضیلت قرائت: 
سوره بقره و برابر با ربع قرآن؛ در 
امان بودن از زلزله و آفات دنیایی

سوره مبارکه زلزلهسوره مبارکه زلزله
دومیــن ســوره از ســور اذائیــات ســخن خــود را بــا قیامــت آغــاز می کنــد در حالی کــه آیــات آغازیــن 
و پایانــی ســورۀ عادیــات حاکــی از شــتاب و ســرعتی  هســتند کــه بــا »إَِذا بُْعِثــَر َمــا فـِـي الُْقُبــور«، نزدیــک 
شــدن قیامــت را بازنمایــی می کننــد، ســورۀ زلزلــه نیــز، چگونگــی ایــن »بُْعِثــَر«، و اخــراج اثقــال را بیــان 
ُِّیــَرْوا أَْعَمالَُهــْم«، نســبت بــه آنهــا پاســخ گو باشــند: »إِنَّ  می فرمایــد تــا نــاس بــا دیــدن موازیــن خــود »ل
ــُدورِ« مطرح می شــود و شــرح  ــَل مــا فـِـي الصُّ َُّهــْم بِِهــْم یَْوَمِئــٍذ لََخِبیــٌر«. در ســورۀ عادیــات آیــۀ »َو ُحصِّ َرب

آن در ســورۀ زلزلــه و بــا آیــۀ »یَْوَمِئــٍذ یَْصــُدُر النَّــاُس أَْشــتاتاً لُِیــَرْوا أَْعمالَُهــْم« کامــل می گــردد.
انســاِن »َکُنــود« در ســورۀ عادیــات در شــمار انســان هایی اســت کــه بــه روایــت ســورۀ زلزلــه در قیامت 
بــه صــورت »أَْشــَتاتًا« محشــور می شــوند ـ در حالی کــه در ســوره نصــر »افواجــا« بودنــد! -  ایــن اشــتاتا 
شــدن نــاس، یــا بــه جهــت عــدم درک »ُقــل ُهــَو اهللُ اَحــد« اســت کــه ترجیحشــان »مــال َو مــا َکَســب« 
ــُدعُّ  ــا »یَ ــع شــر می شــوند و ب ــد و خــود منب ه« می کنن ــدَّ ــاالً َو َع ــَع م ــز، »َجَم ــز و لم ــا هم شــده و ب
الَْیتیــَم« آنچنــان در خســر فــرو می رونــد کــه ســر از تکاثــر در آورده، موازینشــان »َخَفــت« شــده، وارد 

ــۀ« می شــوند  ــاٌر حامّی »ن
ــا تســبیح و  ــه اهلل شــان »صمــد و احــد« اســت، ب ــد، ک ــه پروردگارن ــا از شــمار اســتعاذه جویان ب و ی
حمــد و اســتغفار در مقــام عبــد بــودن »لَُکــم دیُنُکــم َو لـِـَی دیــن« را ســر داده، بــا درک کوثــر، صالحــات 
ــْت موازیُنــُه« می شــوند و در  را بــا تواصــی بــه حــق و صبــر بــه شــناخت نعیمــی رســانده اند کــه »ثَُقلَ
هنگامــه ی قیامــت، شایســته »عیشــٍۀ راضیــٍۀ« می شــوند. فلــذا درک دقیــق »موزایــن و نعیم« که تفســیر 
ــر اســت هــم در هنــگام قیامــت و هــم زمــان زلزله هــای زندگــی روزمــره؛ بســیار مهــم و تعییــن  کوث

کننــده اســت و بــه نوعــی ســعادت هــر دو دنیــا را رقــم می زنــد. 
توبه کن مردانه سر آور به ره          که فمن یعمل بمثقال یره

دکتــر لســانی: ســوره زلزلــه بــا عنایــت به همــان کارهــای تند و ســریعی که مــورِد نظــِر ســوره عادیات 
بــود بــه زلزلــه اشــاره می فرمایــد. زلزلــه ای کــه هــر لحظــه امــکان دارد واقــع شــود! زلزلــه ای کــه ممکــن 
اســت چــون آمــدن بینــه، فرهنگــی و دینــی باشــد، یــا چــون ســوره فیــل بــه زلزلــه ای اقتصــادی اشــاره 
نمایــد و یــا چــون تبــت بــه زلزلــه اجتماعــی نظــر کنــد. و این انســان اســت کــه می توانــد از ایــن زلزله ها 
بــه نفــع خــود ســود جویــد نــه اینکــه در آن غــرق شــود و یــا اصــاً بــه جهــت عظمــت آن، متوجــه ایجاد 
آن زلزلــه نشــود. اگــر یقیــن بــه حــادث شــدن زلزلــه در دل آدمــی جایگزیــن گــردد، عادیــات و موریات و 
مغیــرات همــه در جهــت بیــداری انســان و توجــه او بــه مبــدأ همــه ایــن امــور و معــاد آن، آمــاده می کنــد 
تــا زلزله هــای حتــی نیامــده را نیــز مدیریــت کــرده،  تــا نســبت بــه انجــام  حتــی مثقــال ذره اعمــال خود 

حســاس باشــد تــا تــرازوی اعمــال خود را ســنگین ســازد.1 
عزیــزی: در تفاســیر مذکورســت کــه یــک پــاس از شــب گذشــته بــود کــه ایــن ســوره نــازل شــد، آن 
حضــرت صلـّـی اهلل علیــه و ســلّم تــا صبح شــدن نماندنــد، همــان دم برآمدنــد و مــردم را تبلیــغ فرمودند. 
و در ایــن ســوره آیتــی هســت کــه گویــا خاصــه تمــام قــرآن و جامــع جمیــع احکام شــریفه اســت و آن 
آیــت آخریــن اوســت کــه داللــت بــر جــزای هــر عمــل می کنــد از خیــر و شــر، و در حدیث صحیح اســت 

کــه ایــن ســوره برابــر بــا ربــع قــرآن اســت.2دانه 

1- لســانی فشــارکی،  محمــد علــی ،  فایــل صوتــی کارگاه ترتیبــی تفســیر قرآن کریــم ســوره زلزلــه،  آرشــیو در:دار القرآن ســپاه ناحیه 
ــال95.   کرج،  س

2 - عبدالعزیز محدث دهلوی،  تفسیر عزیزی،  ج ،  ص268
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تربیـــــــت فرزند
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قبول آداب شرعي، رسيدن به فالح ابدي است
ــّل  ــآداِب اهلل عّزوج ِ ــأَدََّب ب ــن تَ ــد: »م ــام( می فرمای علی)علیه الس
أبــداه إلـَـی الَفــاِح الّدائــم«؛ هــر کــس مــؤدب بــه آداب الهــی شــود، 
ادبــش او را بــه رســتگاري ابــدي مي رســاند. اگــر کســی تربیــت الهی 
ــه  ــه رســتگاری جاوادن ــه آداب الهــی شــود، ب ــرد و مــؤدب ب را بپذی
می رســد؛ یعنــي هــم یــک انســان می شــود و هــم در بُعــد الهــی و 

معنــوی رشــد کــرده و فرشــته می شــود. 
ــت  ــم تربی ــه مي خواهی ــاال ک ــه ح ــت ک ــن اس ــي ای ــؤال اصل س
شــویم و تربیــت کنیــم بایــد از کجــا شــروع کنیــم؟ ایــن یــک بحث 
مســتقلی اســت کــه اآلن شــاید در ذهــن همــه هــم باشــد. البتــه 
چــون ایــن بحث هــا تقریبــاً همگانــی اســت در پاســخ بــه این ســؤال 
ــه  ــا ب ــرم. تنه ــه کار بب ــده اي ب مــن نمی خواهــم اصطاحــات پیچی

قــدري کــه الزم اســت بــه مطالبــي اشــاره خواهــم کــرد.

نقطه آغاز، ساختن ظاهر است
اهــل معرفــت بــه ایــن نقطــۀ شــروع اشــاره دارنــد کــه مــن ابتــدا 
جماتــی را هــم از آن هــا می خوانــم و بعــد توضیــح مي دهــم. در باب 
تربیــت می فرماینــد: »اگــر انســان بخواهــد از نظــر باطنــي و حقیقي 
اصــاح شــود، تنهــا راهــش گــذر از ظاهــر بــه باطــن اســت.« بحــث 
مــا ایــن اســت کــه می خواهیــم حیــوان نباشــیم و آدم بشــویم؛ یعني 
مي خواهیــم مابه االمتیــاز انســاني خــود را شــکوفا کنیــم. مثــاً اگــر 
اهــل معنویــت هســتیم، می خواهیــم نورانیــت قلبّیــه پیــدا کنیــم؛ 
اگــر اهلــش هســتیم، مي خواهیــم عالــم غیــب را شــهود کنیــم؛ اگــر 
ــن  ــه ای ــد ک ــزرگان می گوین ــم، ب ــا را بکنی ــن کاره ــم ای می خواهی
منــزل یــک راه بیشــتر نــدارد؛ آن راه منحصــر هــم ایــن اســت کــه از 

راه ظاهــر بــه باطــن برویــم.

ظاهر، تنها مسير نفوذ به باطن است
حــاال این هــا را می خواهــم توضیــح بدهــم کــه »رخنه کــردن از 
ظاهــر بــه باطــن« یعنــي چــه؟ آیــا تــو می خواهــی آن بــذر الهیــه 
انســانی کــه خــدا در وجودت پاشــیده و آن نهالــي را کــه او درون تو 
کاشــته اســت را آبیــاری کنــی و زنــده اش کنــی؟ آیــا می خواهــی 
آدم بشــوی؟ بایــد از ظاهــر خــود ســراغ باطن بــروی، تا کار ســامان 
ــذر الهــی در  ــد. راه فقــط همیــن اســت. اگــر می خواهــی آن ب یاب
بُعــد معنویــت را شــکوفا کنــی و قلــب و دلــت را روشــن و منــور به 

نــور الهــی کنــی، بــدان کــه راه فقــط ایــن اســت!  
بایــد از ظاهــر بــه باطــن بــروي! ایــن همــان راهــی اســت کــه 

انبیــا و مکتــب انبیــا بــرای مــا آوردنــد.

انسانيت در گرو التزام به شرع است
ایــن کلیــت بحــث بــود. بعــداً آرام آرام می رویــم و بــه جزئیــات 
ــام  ــه ام ــم ک ــت داری ــی از اهــل معرف ــا تعبیرات ــم. م آن مي پردازی
ــتادم  ــه دارم از اس ــن هرچ ــه م ــه البت ــه( - ک )رضوان اهلل تعالی علی
دارم- می گوینــد: »بــدان کــه هیــچ راهــی در معــارف الهیــه پیموده 
نمی شــود؛ مگــر آنکــه انســان ابتــدا کنــد از ظاهــر شــریعت؛ و تــا 
انســان مــؤدب بــه آداب شــریعت حّقــه نشــود، هیــچ یــک از اخاق 
حســنه )کــه همــان انســانیت اســت( از بــرای او، بــه حقیقــت پیــدا 
نشــود و نــور معرفــت الهــی در قلــب او تابــش نکند.« ایــن جمات 

هــم بــه بُعــد معنــوی مســئله اشــاره مي کنــد.

شرع یعني آداب ظاهري که انسان ساز است
منظــور امــام از آداب ظاهریــه چیســت؟ منظــور ایشــان همیــن 
ــه  ــن کاری ب ــت. م ــاز اس ــا آدم س ــت. این ه ــرعیه اس ــکام ش اح
ــدارم. اصــاً خــود ایــن احــکام، آدم ســاز  جنبه هــای معنــوی آن ن
اســت. در بُعــد انســاني، انســانیت را شــکوفا می کنــد. بایــد ظاهــر 
انســان، شــکل و شــمایلش، لباس هــای تــن او، حرف هــا، رفتارهــا، 
دیده هایــش، همــه و همــه در محــدوده احــکام شــرعیه باشــد تــا 

انســانیتش شــکوفا شــود.
ادامه دارد...

تربیت در محیط خانواده 

مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت اســوه تهران       ماهنامه فرهنگی ، اجتماعی اســوه    شماره110/ ماه  جمادی الثانی 1443



7

سحر جمعه بود وقت دعا
وقت پابوس پيشگاه خدا
لحظه های بریدن از دنيا

لحظه های سجود اهل سما

رفته بودی برای سرداری
سربلند و مجاهد و واال

سحری که زمان فاطمه)س( بود
شب جمعه، عراق، دشت بال

مير ما پرگرفت ای ساقی
مير ما برنگشت ای سقا

دلمان خون شد از شهادت ها
قلب مان پاره پاره، واویال

ما که از رفتنت شکسته شدیم
دل آقا چطور؟!... یا زهرا!

از سر صبح گریه ها کردیم
گریه ها، گریه های اهل وال

بغض روی بغض از دشمن
از همان طبل های پر ز صدا

از همان ها که خالی از رحمند
ماترک های آل ظلم و جفا

حاج قاسم، قسم به موالیت
به مرام حضرت موال

خون تو راه را گشوده دگر
با علمداری حضرت آقا

هجمه هامان چو کوه می ریزد
بر سر دشمنان آل عبا

و به حکم خدا و آیاتش
آیه »عاهدوا« و »تبدیال”

چشم های سرخ از غيرت
منتظر به أمر قائدنا

آتشی می شویم و می تازیم
به یزید زمانه آمریکا

محيا خوبرو    13۹۸/10/13

طریق عاشــــقی

آنان که وامدارشان هستیم
 یعنی ِدین ما سنگین است، ِدینی به اندازۀ جان...

 شهید»حاج قاسم سلیمانی«  از قاب اسوه

محيا خوبرو
جانی که می توانست خرج خودشان بشود...

گاهــی بنــدۀ خوبــی می شــویم و از حــرام خــود را حفــظ می کنيــم، 
گاهــی، امــا یــک انســان چنــان بزرگــوار شــده کــه بــرای خــدا از برخی 

ــذرد. ــم می گ ــالل ه ح
می توانــد بمانــد، خوشــی های حــالل داشــته باشــد، امــا می زنــد بــه 
قلــب بيابــان تــا وجــودش، ظلمــات بيغوله هــا را روشــن کنــد، تــا در راه 
مانــده ای طعمــۀ گرگ هــای اســتکبار نگــردد، تــا شــيطان زاده هایی بــا 
ــاغ حق پرســتان. ــر خزان نمــودن ب قلب هــای تاریــک، طمــع نکننــد ب

ــا  ــه ب ــی آميخت ــت، گاه ــان اس ــی نگهب ــد، گاه ــی می جنگ گاه
ــت و  ــرد اس ــای نب ــدان« روزه ــرد مي ــت... »م ــان اس ــک های یتيم اش

ــراق. ــب های ف ــتۀ ش دلشکس
تمام لحظه هایش اما، نور علی نور »اخالص« است.

دو ســال از بهــت نابــاور »ســاعت 1:20« دقيقــۀ بامــداد شــب جمعه ای 
کــه حراميــان اســتکبار جهانــی »او را غریــب گيــر آوردنــد« می گــذرد.

ــود  ــته ش ــه زدن او را داد؛ شکس ــتور ب ــه دس ــی ک ــود دهان ــرد ش خ
ــوا زد او را...«  ــی ه ــه ب ــتی ک »دس

و بــرای مــا کــه ســينه ســوختۀ روضــۀ اهــل بيــت )عليهم الســالم( 
هســتيم، داغ شــهادت او چــه تصویرهــا را کــه مجّســم نکــرد!

کســی را غریبانــه از مــا گرفتنــد کــه وجــودش برکــت بــود و سراســر 
؛ قّصه

ــای  ــت؛ موه ــه داش ــش قّص ــم صورت ــت؛ زخ ــه داش ــترش قّص انگش
ــت؛  ــه داش ــدش قّص ــای لبخن ــۀ بی انته ــت؛ کران ــه داش ــپيدش قّص س

و چشم هایش... و چشم هایش...
ــم های او  ــد چش ــرده بودن ــف ک ــوب وص ــه خ ــری چ ــت اهلّل حائ آی
را: »وقتــی چشــم یــک حالتــی پيــدا بکنــد، دریدگــی نداشــته باشــد، 
خيرگــی نداشــته باشــد، حيــا داشــته باشــد، مثــل حالــت نيمــه خوابی 

ــت می گوینــد »چشــم بيمــار«. ــن حال ــه ای داشــته باشــد، ب
شــما نــگاه به چشــم قاســم ســليمانی کنيــد، چشــمش محبــت دارد. 
ایــن چشــم، خيــره نيســت. بــه خاطــر روحــش اســت کــه شــما ایــن 
ــک  ــی ی ــد. وقت ــی می کن ــمش تجل ــان در چش ــی. روح انس را می بين
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ــد، او را  ــی اش می کن ــرادر دین ــه ب ــگاه ب ــی ن ــب دارد، وقت ــی قل کس
ــد.« ــون می کن دگرگ

ــد،  ــا گرفتن ــای م ــان، از دني ــه خيال ش ــش، ب ــام قّصه های ــا تم او را ب
امــا عــروج او مســير تعالــی را نــور پاشــيد. عــروج او، بيــش از پيــش 

وجــودش را مبــارک نمــود.
ــه اش،  ــاران را در بدرق ــدۀ ب ــای پراکن ــدن قطره ه ــزۀ دریاش ــا معج م

یعنــی در ایمــان بــه مشــی و مــرام او دیدیــم.
ــاگردان  ــا ش ــد و م ــاز ش ــت و مکتب س ــود رف ــه ب ــر از آنچ او فرات

ــدیم. ــليمانی« ش ــب س »مکت
ــان از  ــر برائت م ــدیم و ب ــان ش ــک های رهبرم ــوختۀ اش ــا جگرس م

جبهــۀ طاغــوت افــزوده شــد.
ما دســت قلــم شــده را دیدیم و بيــرق مکتــب اباعبدهلّل)عليه الســالم( 

را محکم تــر در دســت مان فشــردیم.
ــا  ــتاد، ام ــی ایس ــب زیارت ــۀ ش ــاعت 1:20 دقيق ــت س ــان از به قلب م

ــت. ــاره گرف ــان دوب ــان ج علی علی گوی
ــرزه  ــرد از ه ــخت« بگي ــی س ــا »انتقام ــد ت ــم ش ــان هم قس قلب هام

دالن زمــان.
روزی حــاج احمــد رفــت، حــاج قاســم ســوخت از ایــن رفتــن و بــی 

تــاب شــد، امــا مگــر علــم را زميــن گــذارد؟ 
که دنيا دید ثُمَّ السَتقاموی مجّسم را...

حــاج قاســم همچنــان در جــاری زمــان، در گــوش قلــب مــن و تــو 
ــد: ــه می کن زمزم

رقص و جوالن بر سر ميدان کنند
رقص اندر خون خود مردان کنند

چون رهند از دست خود دستی زنند
چون جهند از نقص خود رقصی کنند
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بهداشت و سالمت

گروه های غذایی مفید در قرآن
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نان، غالت، حبوبات و دانه ها
در قــرآن بــه دانه هــا و غــالت تحــت عنــوان »زرع و حــّب« اشــاره شــده اســت. »َوُهــَو الـَّـِذي 
ــواع  ــرای شــما( ان ــُه«؛ )ســوره انعــام: 141( و اوســت خدایــی کــه )ب ــا أُُکُل ْرَع ُمْخَتِلًف ــَزّ ــأَ... ال أَنَْش

زراعــت را پدیــد آورد کــه بــا هــم متفاوتنــد.
»َفأَنَْبْتَنا ِفيَها َحًبّا«؛ )سوره عبس: 27( در آن )زمين( دانه ها رویاندیم.

دانه هــای غذایــی، مایــه اصلــی تغذیــه انســان و انــواع حيوانــات اســت. دانه هایــی کــه اگــر 
یــک ســال بــر اثــر خشکســالی قطــع شــود، قحطــی و گرســنگی تمــام جهــان را فراخواهــد 
گرفــت. تعبيــر بــه »حّبــا« بــه صــورت نکــره یــا دليــل بــر اهميــت ایــن مــاده غذایــی اســت یــا 

ــاره دارد. ــا اش ــوع دانه ه ــه تن ب
از ميــان دانه هــا گنــدم، کامل تریــن و غنی تریــن مــاده غذایــی اســت کــه جــای بســياری از 
غذاهــا را می گيــرد. حضــرت یوســف )عليه الســالم( بــرای نجــات مــردم مصــر از هفــت ســال 

قحطــی بــه ذخيره ســازی گنــدم پرداخــت.
نــان بهتریــن خوراکــی، مایــه برکــت و اســتواری تــن، خوشــبوکننده دهــان اســت و بهتریــن 

ــان ســبوس دار اســت کــه دارای فيبــر می باشــد. ــان، ن ن
ــا  ــان م ــده و مي ــان برکــت ب ــه ن ــا ب ــرای م ــدا! ب ــود: »خداون ــه( فرم ــر )صلی اهلل عليه وآل پيامب
و آن جدایــی ميفکــن، اگــر نــان نبــود نــه روزه گرفتــه بودیــم، نــه نمــاز خوانــده بودیــم و نــه 

واجبــات خــدا را انجــام داده بودیــم.«
امــام رضــا )عليه الســالم( فرمــود: »برتــری نــان جــو برگنــدم، هماننــد برتــری مــا بــر دیگــران 

» . ست ا
و برنج؛ غذایی نيکو، سرد و سالم و مهتر غذاها می باشد.

منبع: دانشنامه اسالمی

ارزش چادرارزش چادر
 حضرت زهرا)سالم اهلل علیها( حضرت زهرا)سالم اهلل علیها(



ارزش چادرارزش چادر
 حضرت زهرا)سالم اهلل علیها( حضرت زهرا)سالم اهلل علیها(

ــن  ــه چندی ــالم اهلل عليها( ک ــرا )س ــرت زه ــادر حض ــه ارزش چ ــت ک ــن اس ــم ای ــن در دل م

وصلــه داشــت، از همــه کهکشــان هاي عالــم بيشــتر اســت، بــراي اینکــه کهکشــان ها هــر چــه 

ــه آن هــا داده و خودشــان  داشــتند چيزهــاي بي شــعوري اســت، چيزهایــی اســت کــه خــدا ب

چيــزي کســب نکرده انــد امــا چــادر حضــرت زهــرا )ســالم اهلل عليها( چيــزي اســت کــه همــه 

عالميــان افتخــار مي کننــد کــه ســایه اي از آن چــادر بــه سرشــان بيفتــد. خــدا چنيــن کســي 

را و چنيــن شــناختي را نســبت بــه ایشــان بــه مــا داده اســت امــا در زندگــي چــه قــدر یــاد 

حضــرت زهــرا )ســالم اهلل عليها( هســتيم؟! عالمــت غفلــت از یــاد ایشــان ایــن اســت کــه اینجــا 

چقــدر بــه حضــرت معصومــه )ســالم اهلل عليها( احتــرام مي گذاریــم؟! چقــدر بــه زیــارت ایشــان 

ــت! ــت اس ــانه غفل ــه نش ــا هم ــم؟! این ه ــل مي کني ــان توس ــه ایش ــدر ب ــم؟! چق مي روی

ــه  ــا چ ــه این ه ــم ک ــب مي داني ــالف مرات ــه اخت ــناخت داده و ب ــا ش ــه م ــدا ب ــدهلل خ الحم

بزرگوارانــي هســتند، امــا گرفتاري هــاي دنيــا و اشــتغاالت آدم نمي گــذارد کــه بــه یــاد ایشــان 

باشــيم، ولــي ســعي کنيــم اقــالً آن وقتــي کــه احتيــاج داریــم در خانه شــان برویــم؛ احتيــاج 

نه تنهــا آن وقتــي کــه بيمــاري ســرطان داریــم؛ بلکــه بــراي گرفتاري هــاي فرهنگــي جامعه مان، 

بــراي بالهــا و فتنه هــاي آخرالزمانــي کــه همــه بــه آن مبتــال هســتند، بــراي نگراني هایــي کــه 

بــراي آینــده دخترهــا و پســرهاي خودمــان داریــم در خانــه این هــا برویــم. آیــا احتيــاج نداریــم 

کســي در این هــا بــه مــا کمــک کنــد؟!
 

آیت اهلل مصباح یزدی؛ سه شنبه 10 اردیبهشت 1392

نـــــــــــــگاه ویژه
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برگـی  از  یک  نوشته

علم و دانایی ام البنین
نــام او فاطمــه بــود کــه بعدهــا پــس از ازدواج بــا حضرت 
علــی )علیه الســام( بــا کنیــه  »امُّ البنیــن« )مــادر پســران( 
ــی کاب از  ــدان بن ــادرش از خان ــدر و م ــد. پ ــهور ش مش
اجــداد بــزرگ حضــرت محمــد )صلی اهلل علیه وآلــه( بودنــد 
ــد.  ــترک بودن ــی مش ــات خانوادگ ــا و صف و دارای خوبی ه

فاطمــه دختــری پاکــدل و باتقــوا بــود .
فضایــل اخاقــی، کماالت انســانی، نیــروی ایمانــی، ثبات 
و پایــداری، شــکیبایی و بردبــاری، بصیــرت و دانایــی، نطــق 
و ســخندانی او را بــه شایســتگی، بانــوی بانــوان کــرده بود.

ــش  ــور دان ــرت و ن ــا بصی ــن همــواره ب ــی ام البنی زندگان
همــراه بــوده اســت و ایــن ویژگــی واال در جای جــای کتب 
تاریخــی ذکــر شــده اســت و مــا را بــا عظمــت ایــن بانــوی 
عالمــه و فاضلــه آشــنا می ســازد. عاقــه ام البنیــن بــه اهــل 
بیــت )علیهم الســام( و بصیــرت دینــی او بــه امامــت بــه 
قــدری بــود کــه دربــاره او می نویســند: »بــرای عظمــت و 
معرفــت و بصیــرت ام البنیــن کافــی اســت کــه او هــر گاه 
بــر امیرالمؤمنیــن وارد می شــد و حســنین مریــض بودنــد 
ــا آن هــا صحبــت می کــرد و از  ــی ب ــا ماطفــت و مهربان ب
صمیــم قلــب بــا آن هــا برخــورد می کــرد؛ چونــان مــادری 
مهربــان و دلســوز.« علــِم سرشــارِ وی در کام او و فرزنــد 
ــات شــیعه  ــان اســت. او از محدث ــاس نمای ــوارش عب بزرگ
اســت و فرزنــدان خــود را بــا علــم و دانایــی تربیــت کــرد. 

ــا از  ــد؛ ام ــم نبــی« بودن ــاب عل ــدان »ب ــان فرزن اگرچــه آن
ــد؛ چنان کــه حضــرت  دانــش مــادری هــم بی بهــره نبودن

علــی )علیه الســام( در مــورد عبــاس مــی فرمایــد:
»اَِنّ وَلـَـِدی الَْعّبــاُس زََقّ الِْعلـْـَم زَّقــاً؛ همانــا فرزنــدم عبــاس 
در کودکــی علــم آموخــت و بــه ســان نــوزاد کبوتــر کــه از 
مــادرش آب و غــذا می گیــرد، از مــن معــارف را فــرا گرفــت.«

ام البنين، پاسدار خاطره عاشورا
از ویژگی هــای بســیار مهــم ام البنیــن، توجــه بــه زمــان 
و مســائل مربــوط بــه آن اســت. وی پــس از واقعــه عاشــورا، 
ــدای  ــا ن ــرده ت ــی و نوحه  ســرایی اســتفاده ک از مرثیه  خوان
ــده  ــل  های آین ــوش نس ــه گ ــان را ب ــت کربایی مظلومی
برســاند. ایشــان هــر روز بــه همــراه پســِر حضــرت عبــاس 
)علیــه  الســام(، عبیــداهللّ  کــه همــراه مــادرش در کربــا 
حضــور داشــت و ســند زنــده  ای بــرای بیــان وقایــع عاشــورا 
ــور و  ــد  و ش ــه می خوان ــت و نوح ــع می رف ــه بقی ــود، ب ب
ــرد  ــه اطــراف او گ ــردم مدین ــرد. م ــا می ک ــه پ ــی ب غوغای
ــروان  ــی م ــدند. حت ــی ش ــه م ــم نال ــا او ه ــد و ب می آمدن
بــن حکــم حاکــم وقــت مدینــه نیــز در میــان ایشــان بــود 

ــرد. ــه می ک و گری
امــام باقــر )علیــه الســام( می فرمایــد: آن حضــرت بــه 
بقیــع می رفــت و آن قــدر جانســوز مرثیــه می خوانــد کــه 

مــروان بــا آن قســاوت قلــب گریــه می کــرد.
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هوای روضۀ حضرت مادر )سالم اهلل عليها( است

که داریم آن را به جان و دل استشمام می کنيم.

شهر سياهپوش آن واقعه است.

این روزها کجا هستيد؟

چه روضه ای زمزمه می کنيد؟

 موالجان، 

فاطميه هميشه ما را بيشتر هوایی شما می کند.

ــه  ــان گری ــه ده ــتين ب ــادر آس ــم م ــگار در غ ان

. . . می کنيــم

چيزی گلوی ما را می فشرد

و بعد تنها پناه ذکر نام شماست

و پرسش اشک آلود ما، در بين سنگينی

ذکر یا زهرای مان:

کی می آیيد آقا جان؟

چه زمان می رسيد از راه؟

ــخ  ــان تاری ــر زب ــه ب ــد از آن واقع ــه بع ــؤالی ک س

. . جاری ســت.

همه منتظرند...

11
کــــــــالم آخر

محيا خوبرو

فاطمیه همیشه ما را 
بیشتر هوایی شما می کند
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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(

ــی  ــهادت بی ب ــالروز ش ــا  س ــان ب همزم
دو عالــم، حبيبــه رســول خــدا، حضــرت 
و  )ســالم اهلل عليها(  زهــرا  فاطمــه 
روز  ســوگواری،  مراســم  برگــزاری 
پنجشــنبه 16 دی 1400،  بــا کوشــش  
ــه  ــران موسس ــن و جهادگ ــروه خيری گ
"قــرآن و عتــرت اســوه  فرهنگــی 
ــگ  ــن فرهن ــع خيری ــران" و مجم ته
فاطمــی،  تعــداد پانصــد پــرس زرشــک 
پلــو بــا مــرغ بــه ارزش دویســت 
ــت  ــس از پخ ــه و پ ــال تهي ــون ری ميلي
ــادی  ــروه جه ــط گ ــته بندی توس و بس
ــوردار  ــای کم برخ ــن خانواده ه ــوه بي اس
ــد. ــد ش ــع خواه ــران توزی ــتان ته  اس
ــت  ــد جه ــم می تواني ــزان ه ــما عزی ش
مشــارکت در ایــن طــرح، هدایــای 
ــر  ــماره کارت زی ــه ش ــود را ب ــدی خ نق

ــد. ــز نمایي واری

  62741211۸40۵6۵۹6    اقتصاد نوین - زهرا بادی
لطفا فيش واریز را به شماره تلفن 0۹126۸۹۵۵21 در واتساپ ارسال نمایيد.


