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مؤسسه فرهنیگ قرآن و عترت اسوه تهران

هواییمِرغ دلدوباره



ماه صفر یادآور وقایع تلخی است که دل هر مسلمانی را به درد می آورد. 
ــه( کــه باعــث قطــع ارتبــاط  رحلــت جانگــداز پیامبــر اســالم )صلی اهلل  علیه وآل

وحــی بــا انســان ها شــد، غــم ســنگینی بــر جهــان اســالم وارد کــرد.
از آن طرف اربعین ســرور و ســاالر شــهیدان عالــم اباعبداهلل الحسین)علیه الســالم(، 

شــهادت  امــام رضــا و امــام حسن)علیهما اســالم( انــدوه را بیش از پیــش می کند.
ــان در  ــت ایش ــل بی ــر و اه ــای پیامب ــر فداکاری ه ــت ب ــادآوری اس ــاه ی ــن م ای
ــدا  ــه در راه خ ــری ک ــکیبایی و صب ــد و ش ــا وارد ش ــر آن ه ــه ب ــی ک مصیبت های

ــد. کردن
زینــب  حضــرت  و  )علیه الســالم(  ســجاد  امــام  خطبه هــای  یــادآور 
ــور  ــم و ج ــت ظل ــانه حکوم ــره ددمنش ــردن چه ــوا ک ــالم اهلل علیها( و رس کبری)س

ــت. اس
ــه  ــاه ب ــن دو م ــتن ای ــب و زنده نگه داش ــن مکت ــروان ای ــادت های پی ــادآور رش ی
وســیله کســانی اســت کــه حکومت هــای جــور، اجــازه عــزاداری بــه آنهــا نمــی داد، 

امــا آنهــا بــا تمــام تــوان تــالش کردنــد کــه راه ایــن نهضــت زنــده بمانــد.
و بــه همیــن دلیــل اســت کــه در بین شــیعیان ایــن دو مــاه بــه ســوگواری معروف 
اســت. امــا ســوگواری ای کــه انســان را زنــده می کنــد، ســوگواری ای کــه انســان را 
آگاه و بیــدار می کنــد کــه بــرای برافراشــتن پرچــم حــق در جهــان بایــد تــالش و 

مجاهــده و صبــر کــرد.

فخری مرجانی

سوگواری زندگی بخش
سخن نخست
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کـــــالم نــــــور

پیروزی؛
 نتیجه صبر

 و مجاهدت 

3

ایــن پیــروزی در پرتــو »صبــر و ایســتادگی در خــِط مبــارزه و مجاهــدت« و 
بــا »اعتمــاد بــه وعــده ی الهــی« بــه دســت آمــد؛ »خــدای متعــال وعــده داده 
بــود کــه اگــر مبــارزه کنیــد، اگــر صبــر کنیــد، اگــر بــه خــدای متعــال تــوّکل 
کنیــد، در جایــی کــه گمــان آن را نمی بریــد و امیــد آن را نداریــد، بــه شــما 
ــارزه کــرد، صبــر  ــران مب ــت ای ــاد: ملّ ــاق افت قــدرت خواهیــم داد؛ همیــن اتّف
کــرد، ایســتاد، فــداکاری کــرد، از دادن جــان دریــغ نکــرد و اتّفاقــی افتــاد کــه 

ــرد!«  ــّور آن را نمی ک ــس تص هیچ ک
)1393/3/21(
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سیره عملی
 پیامبر اسالم)صلی اهلل علیه و آله(

4
کـــــالم مطــــــهر

امــام حسین)علیه الســالم( فرمــود: از پــدرم، از وضــع 
داخلــی رســول خــدا )صلــی اهلل علیــه و آلــه( ســؤال کــردم، 

ــود: فرم
بــه منــزل رفتنــش بــه اختیــار خــود بــود. چــون بــه منزل 
تشــریف می  بــرد، اوقــات خویــش را بــه ســه بخــش قســمت 
می کــرد؛ قســمتی را بــرای عبــادت خــدا، قســمتی بــرای اهل 
بیــت خــود و جزئی را بــه خــود اختصــاص مــی  داد. و آن جزئی 
را کــه مربوط بــه خودش بــود، به صادرکــردن دســتورهای الزم 
بــه خــواص اصحــاب و تکلیف نمــودن آنــان بــرای رســیدگی 
بــه کارهــای عمومــی مــردم صــرف می  کــرد و از آن قســمت 

چیــزی را بــه کارهــای شــخصی خــود اختصاص نمــی داد.
و از پــدرم امیرمؤمنــان )علیه الســالم( از ســیره رســول خــدا 
)صلــی اهلل علیــه و آلــه( در خــارج از منــزل پرســیدم، فرمود: 

رســول خــدا )صلــی اهلل علیــه و آله( زبــان خود را از ســخنان 
ــت و  ــس می گرف ــردم ان ــا م ــت و ب ــاز می  داش ــرالزم ب غی
ــی  ــی را گرام ــر قوم ــزرگ ه ــرد، ب ــود دور نمی ک ــان را از خ آن
می داشــت و او را بــر قومــش حاکــم می نمــود. همیشــه از مردم 
برحــذر بــود و خــود را مــی  پایید، بــدون آنکــه صــورت از آنان 
بپیچــد و بدخلقــی کنــد. از اصحــاب خــود تفقــد می نمــود و از 
مــردم، حــال مــردم را می پرســید. هــر کار نیکــی را تحســین 
و تقویــت می کــرد و هــر کار زشــتی را تقبیــح کــرده، کوچــك 
ــط و  ــی تفری ــود، گاه ــه رو ب ــور میان ــه ام ــمرد. در هم می ش
ــا  ــود ت ــت نمی  نم ــردم غفل ــرد. از کار م ــراط نمی ک ــی اف گاه
مبــادا آنــان منحرف شــوند. دربــاره حــق کوتاهی نداشــت و از 
آن هــم تجــاوز نمی کــرد. اطرافیــان آن حضــرت نیــکان مــردم 
بودنــد و برتریــن آنــان نــزدش، کســانی بودنــد کــه مــردم را 
ــد  ــانی بودن ــان کس ــد و بزرگ ترین ش ــت کنن ــتر نصیح بیش
ــرادران دینــی بیشــتر مواســات و خیرخواهــی  ــاره ب کــه درب

داشــته باشــد.

ســپس پرســیدم: روش رســول خــدا )صلــی اهلل علیــه و آله( 
دربــاره هم نشــینان خــود چطــور بــود؟ فرمــود:

دائمــاً خــوش رو، خوش خــوی و نــرم بــود. خشــن و 
ــی  ــود، کس ــو نب ــاش و عیب ج ــر و فح ــت خو و سبك س درش
را زیــاد مــدح نمی کــرد و از چیــزی کــه بــه آن رغبــت و میــل 
ــه  ــه طــوری کــه مــردم از او، ن نداشــت، غفلــت می ورزیــد؛ ب
مأیــوس می شــدند و نــه ناامیــد. همانــا خــود را از ســه چیــز 
دور می داشــت: جــدال، پرحرفــی و گفتــن مطالــب بی فایــده. 
و نســبت بــه مــردم نیــز از ســه چیــز پرهیــز می کــرد، هرگــز 
کســی را ســرزنش نمی کــرد و از او عیــب نمی گرفــت، لغــزش 
و ســخن  نمی کــرد  را جســت وجو  مــردم  و عیب هــای 
نمی گفــت، مگــر در جایــی کــه امیــد ثــواب در آن می داشــت. 
ــه خــود جــذب می کــرد  هنــگام تکلــم چنــان حاضــران را ب
ــد، و  ــنیده نمی ش ــیدن ش ــس کش ــدای نف ــدی ص ــه از اح ک

ــد.  ــخن می گفتن ــان س ــت، آن ــاکت می گش ــون س چ
ــکوت  ــپس، از س ــود: س ــالم( فرم ــین )علیه الس ــام حس ام
رســول خــدا )صلــی اهلل علیــه و آلــه( پرســیدم. پــدرم فرمود:
ســکوت آنجنــاب بــر چهــار چیــز بــود: حلــم، حــذر، تقدیر 
و تفکــر. ســکوتش در تقدیــر و اندازه گیــری بــرای آن بــود کــه 
همــه مــردم را بــه یــك چشــم ببینــد و بــه گفتــار همــه بــه 
یــك نحــو گوش دهــد. امــا ســکوتش در تفکــر، آن بــود که در 
چیزهــای باقــی و فناپذیــر فکــر می کــرد. ســکوتش در حلــم، 
صبــر و بردبــاری بــود کــه داشــت. به طــوری کــه خشــم ناك 
نمی شــد و از چیــزی متنفــر نمی گشــت. ســکوتش در حــذر، 
در چهــار مــورد بــود؛ بــه کارهــای نیــك چنــگ مــی زد، تــا 
ــه آن حضــرت اقتــدا کننــد، از کارهــای زشــت  دیگــران ب
دوری می کــرد تــا مــردم از آن پرهیــز نماینــد، در انتخــاب 
رأی صحیــح بــرای اصــالح کارهــای امــت، جدیــت می  نمــود 
و بــه آنچــه خیــر دنیــا و آخــرت در آن بــود، قیــام می کــرد.

منبع: استاد مرتضی مطهری، سیری در سیره نبوی، ص ۸۵ 
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سبک زندگــی کـوثری
 دکتر زهرا خلخالی

zmnyhi@gmail.com

)از ناس تا نبأ(

شماره سوره:1۰3 و از آخر 
سوره دوازدهم و مّکی )سه آیه(

نام  دیگر: والعصر
شرح لغات: عصر: زمان ظهور 
امام عصر )عج(؛ زمان قیامت؛ 

نماز عصر؛ و در نهایت مدت زمان 
بهره مندی انسان از حیات دنیوی

سوره زوج: همزه
محور موضوعی: خسران و فالح

احادیث روایی: نقل از امام 
صادق )ع(: »اال الذیَن آَمنوا« 

یعنی کسانی که به والیت علی 
)ع( ایمان دارند. و در منابع اهل 
تسنن و جماعت تأکید شده این 

سوره در وصف علی )ع( است.
فضیلت قرائت: مداومت بر 

قرائت؛ سبب نورانی بودن چهره 
در قیامت و ورود به بهشت و 

ختم امور زندگی به شکیبایی و 
صبر با محشور شدن با اهل حق

سوره کریمه عصر 

ســوره عصــر اولیــن ســوره از آخــر قــرآن کریــم اســت کــه نــام انســان را مطــرح می فرمایــد و بــا تأکیــدی 
بســیار شــدید »لفــی خســر« بــودن او را متذکــر می شــود! زیــرا ایــن انســان نــه از وسوســه خنــاس درونــش بــه 
اهلل اســتعاذه نمــوده و نــه از »شــر مــا خلــق«! و اخــالص در احدیــت و صمدیــت نیافتــه و بجــای اهلل بــاوری »مــا 
اغنــی عنــه مالــه و مــا کســب«  او را در مســیر »یــدّع الیتیــم و الیحــض علــی طعــام المســکین« بــه ســراب 
»جمــع مــاال و عــّدده« رهبــری نمــوده! کــه بــا داشــتن ظاهــری دینــدار هــم بــه ایمــان و فرهنــگ مــردم لطمه 
می زنــد وهــم اقتصــاد جامعــه اســالمی را متزلــزل می گردانــد و شایســته خطــاب »ویــل للمصلیــن« می شــود 
و هرگــز جبــران ایــن دنیاطلبــی و ظلــم بــه مــردم را جــز بــا آتــش »نــاراهلل المؤقــدة« نخواهنــد داد! عالمــه 
ــی و مقاصــد مختلــف آن را در کوتاه تریــن بیــان  طباطبایــی معتقــد اســت ایــن ســوره تمامــی معــارف قرآن
خالصــه کــرده اســت.1  و ســید قطــب بــر ایــن بــاور اســت کــه ایــن ســوره کوچــک بــا ســه آیــه، شــامل تمامی 

آنچیــزی اســت کــه بــرای حیــات بشــری؛ اســالم از مــا می خواهــد.2  
توگویــی خســران و فــالح در دو ســوی ایــن »اال« همــه هســتی انســان را نشــانه رفتــه  اســت؛ پــس عصــر در 
حقیقــت مفهــوم مــدت زمــان حیــات بشــر پیــش از مــرگ اســت تــا اندوختــه وی را در تــرازوی »اال« محــک 
زنــد. نفس هــای بــه اســتعاذه نرســیده ای را ترســیم نمایــد کــه بــا تکذیــب دیــن و ظلــم بــر یتیــم و مســکین و 
َدُه« در خســر فــرو می رونــد و اگــر »ااّل« نیامــده  َّــِذي َجَمــَع مــاالً َو َعــدَّ عــدم اطعــام ایشــان بــا همــز و لمــز و »ال
بــود، بــرای همیشــه بــر رحمــت و غفــران خــط بطــالن کشــیده می شــد، و ایــن خســران عظیــم کــه بــا مــدد 
»االّ« انعطــاف دیگــری پیــدا می کنــد. و »الذیــن امنــوا« را مخاطــب ســوره می نمایــد تــا بــاز هــم انـّـای کوثــر 
ِّــَک َو انَْحــر« ایمــان و عمــل بــا هــم!  چــه اگــر همیــن انســان مؤمــن فقــط  را یــادآوری نمایــد کــه » َفَصــلِّ لَِرب
بــه دنبــال ایمــان و اقامــه صــالة و ذکــر و دعــا باشــد؛ فقــط بــه حســنات دســت یافتــه و هرگــز اگــر انبوهــی 
از آن هــا را بــه همــراه داشــته باشــد؛ نمی توانــد از خســران نجــات یابــد! بلکــه بایــد از حســنات باالتــر رود و بــا 
خیــر رســاندن بــه غیــر خــود بــه عمــل صالــح دســت یابــد و آنقــدر ایــن اعمــال صالــح را تکــرار و تکثیــر نماید 

تــا »صالحــات« عینیــت یابند. 
»عملــوا الصالحــات« کــه جــز از راه خیــر بــه بنــدگان خــدا حاصــل نمی شــود و بــه تســری ایمــان بــه  جامعه 
واالی مســلمین ارتقــاء می یابــد؛ رمــز نجــات از »لفــی خســر« اســت و بــس! و اکنــون نوبــت ترســیم دقیق تــر 
ایــن »عملــوا الصالحــات« اســت کــه بایــد بــا تواصــی جلوگــری نمایــد. تواصــی چهــار بــار در قــرآن مجیــد طرح 
شــده: در اینجــا بــا تواصــی بــه حــق و صبــر؛ و در ســوره بلــد بــا تواصــی به صبــر و مرحمــت.  و ناگفته پیداســت 
کــه حــق و مرحمــت بــه راحتــی می تواننــد جایگزیــن هــم شــوند و یــک مفهــوم فراگیــر پیــدا کننــد: یعنــی 
بالندگــی جامعــه مســلمین در گــرو صبــر و اســتقامت بــر تمامــی همــان خســران هایی اســت کــه بایــد بــا ابزار 
تواصــی بــه خیــر و ســعادت هــر دو دنیــا بانجامنــد؛ یعنــی نــه فقــط مومنیــن یکدیگــر را بــه صبــر و حقیقــت 
دیــن کــه جــز رحمــت و مرحمــت نیســت؛ توصیــه نماینــد؛ بلکــه باالتــر: یعنــی در هــر امــری کــه موظــف بــه 
اجــرا و انجــام آن هســتند؛ خــود را ملــزم بــه انجــام بهتــر و صحیح تــر و دقیق تــر آن نماینــد. هــر چــه مســلمین 
خــود را موظــف بــه انجــام بهتــر همــراه بــا ایثــار و گذشــت و صبــوری بیشــتر نمایــد؛ جامعــه مســلمین از »لفی 
خســر« دقیق تــر عبــور خواهــد کــرد و بــه ســاحل نجــات وعــده داده شــده ی الهــی خواهــد رســید و ایــن فــالح 
و رســتگاری عظیــم جــز بــا تواصــی عظیــم شــکل نخواهــد گرفــت و ایــن معنــای دقیــق عمــل صالح در ســیره 
نبــوی اســت کــه بــه ســختی مغفــول مانــده و در بهتریــن حالــت؛ هــر انســانی می انــگارد بــا حســنات می توانــد 

بــه آن دســت یابــد و ایــن خــود خســران بزرگــی اســت!

1. طباطبایی المیزان فی التفسیرالقرآن، ج2۰، ص:355 
2. سیدقطب،  فی ظالل القرآن، ج6، ص3964 

5
سبک زندیگ قرآین
)قسمت     دوازدهم

مؤسســه فرهنگی قرآن و عترت اســوه تهران       ماهنامه فرهنگی ، اجتماعی اسوه    شماره106/ ماه صفر1443



آیت اهلل مجتبی تهرانی
قسمت  بیست و پنجم

تربیـــــــت فرزند
6

شهوت و غضب را ریشه کن نکن؛ تربیت کن 
بلــه الــزام نیســت بــذر بپاشــی. بــذر را خــدا پاشــیده اســت. الــزام 
نیســت تــو نهالــی درون او بــکاری. نشــاء را خــدا زده اســت. تــو بایــد 
جلــوی شــهوت و غضــب فعلــی را بگیــری. نــه آنکــه قمعــش کنــی و 
ریشــه اش را بزنــی. بــه شــهوت او روش بــده! بــه غضــب او روش بــده! 
ــد  ــه در بُع ــد، چ ــو روش بدهن ــن و ت ــه م ــه ب ــد ک ــاء آمدن انبی
غضب مــان؛ چــه در بُعــد شــهوت مان. نیامدنــد اینهــا را از بیــن ببرنــد. 
وجــود، ِخیــر محــض اســت. همیــن کــه خــدا اینهــا را در وجــود مــا 
ــد رهــا باشــند.  ــا نبای ــد باشــد. ام ــده دارد و بای ــرار داده، یعنــی فای ق
ــی  ــد و آن اســتعدادهای انســانی و اله ــد روش بدهن ــاء میخواهن انبی
درونــی مــن و تــو را شــکوفا کننــد. لــذا امــام در اینجــا میفرمایــد کــه 
ــا شــهوت و غضــب را  ــد ت ــا آمده ان ــه انبی ــد ک ــال کرده ان بعضــی خی
نســبت بــه امــور دنیــا تحریــک کننــد. ایشــان میگویــد معلوم میشــود 
ــد کــه ایــن حرف هــا را میزننــد.  کــه اینهــا اصــاًل از دیانــت بیخبرن

اصــالح، بطیــئ الحصــول و افســاد، ســریع الحصــول 
اســت

لــذا مــن مطلبــی را کــه میخواســتم عــرض کنــم ایــن اســت کــه 
چــه شــخص و چــه جامعــه، در هرمحیطــی کــه باشــد ـــبحث مــن 
ــداردـ  ــواده ن ــط خان ــه محی ــاص ب ــر اختص ــت و دیگ ــی اس اآلن کل
روش هــای بــد را زودتــر یــاد میگیــرد. ایــن بحــث کلــی اســت. تربیــت 
تدریجی الحصــول اســت، چــه محیــط خانوادگــی باشــد وچــه محیــط 
آموزشــی باشــد یــا محیــط شــغلی باشــد؛ هــر جــا کــه بــروی تربیــت 
ــا  ــاد ی ــرای فس ــاری دادن ب ــا روش رفت ــت. ام ــول اس تدریجی الحص

بــرای صالــح بــا هــم فــرق دارد.
چــون مســائل شــهوی و غضبــی، بــا آنچــه کــه در مــن فعلّیــت دارد 
همســو اســت و لــذا ســریع اثــر می کنــد. اصــالح، بطیــئ الحصــول و 
کنــد اســت. فســاد هــم تدریجــی اســت امــا ســریع الحصــول اســت. 

ــودش  ــت و خ ــرازیری اس ــی، س ــش کن ــه را رهای ــک جامع ــر ی اگ
مــی رود. اصــاًل الزم نیســت کــه مظاهــر فســاد را بیاوریــد و نمایــش 

دهیــد؛ اتفاقــاً بایــد جلــوی آن را بگیــری!
ــر خــالف حرکــت و  ــود«، ب ــاوت ب ــد بی تف ــه »بای ــن حــرف ک ای
ــه مســئولند،  ــی ک ــاوت؟! آنهای ــا اســت. بی تف ــاء و اولی هــدف انبی

بایــد جلــوی مظاهــر فســاد را بگیرنــد. اگــر رهایش کنیــد، جامعه 
خــودش بــه ســمت فســاد مــی رود. الزم نیســت تحریکــش کنیــد؛ 
چــه رســد کــه بــا مظاهــر فســاد برخــورد هــم نکنیــد. اگــر برخــورد 

نشــود، جامعــه ســریع بــه فســاد کشــیده می شــود.
مگــر آن وقــت می شــود ایــن جامعــه را بــه ایــن زودی هــا درســت 

ــالح کرد؟! و اص

بــه فســاد کشــیدن جامعــه، آســان و ســریع اســت؛ 
بــر خــالف اصــالح آن

ــما  ــد روز ش ــرض چن ــه را در ع ــت طبق ــاختمان بیس ــک س ی
ــاده  ــا آم ــش کنیــد؟ چنــد ســال طــول کشــیده ت می توانیــد خراب
شــده اســت؟ مقــدار زمانــی کــه بــرای ســاختن الزم اســت بــا مقدار 
زمانــی کــه تخریــب نیــاز دارد، قابــل قیــاس نیســت! پــدر و مــادر 
روی فرزندشــان، بیســت ســال زحمــت کشــیدند، تــو خیلــی آســان 

ــی.  ــش کن ــی خراب می توان
ــه،  ــیدن جامع ــاد کش ــه فس ــت. ب ــریع اس ــان و س ــب، آس تخری
آســان و ســریع اســت. همیــن کــه رهایــش کنــی، خــودش مــی رود؛ 
ســرازیری اســت. انبیــاء بــرای اصــالح جامعــه آمدنــد. بــرای تربیــت 
ــت  ــرای تربی ــاء ب ــاء و اولی ــت انبی ــام بعث ــد. اصــالً تم ــه آمدن جامع

اســت. ابنــاء بشــر را 
می خواهنــد آدم کننــد و از حیوانیــت بیــرون بیاورنــد و بــا روش 
گفتــاری و کــرداری دادن، ابنــاء بشــر را به ســوی انســانیت و فرشــته 

شــدن رهنمــون کنند.
ــه(  ــی علی ــام )رضــوان اهلل تعال ــی اســت. ام ــوان فعل  انســان، حی
می گویــد: »رهایــش کنــی، حیــوان عجیــب و غریــب در می آیــد«!

خودش، خود به خود اینجوری می شود. 
وظیفــه مربــی ایــن اســت کــه نســبت بــه شــهوت و غضــب بــه 
او روش بدهــد. یعنــی همــان روشــی کــه از طریــق وحــی بــه ابنــاء 

بشــر رســیده اســت.

ادامه دارد...

تربیت در محیط خانواده 
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آنچــه بــه مــا توصیــه شــده در بــاب الگوبرداری هــا و عمل کردن هــا 
شــناختن ســبک پیغمبر)و بــزرگان دین( اســت.

امــا ســؤال اینجــا اســت کــه چــرا بایــد ســیره معصومیــن، اولیــا و 
شــهدا را دانســت؟ آیــا دانســتن ســیره به مــا انگیــزه عمــل در زندگی 
می دهــد؟ آیــا ســیره ها را بدانیــم تــا فقــط گاهــی نقــل قولــی زیبــا 
بــرای ســخنوری و جــذب مخاطــب داشــته باشــیم؟ آنچــه قــرآن در 
ایــن بــاب از مــا مطالبه دارد چیســت؟ مــی فرماید: »لَُکــْم فِي َرُســوِل 
ٌة َحَســَنٌة«. بحــث الگــو و اسوه داشــتن در یــک کالم؛ بــرای  ــوَ اهلَلِّ أُْس
عمل کــردن مطابــق آن ســبکی اســت کــه از آن الگــو یــاد گرفتــه ام.

شــهید مصطفــی چمــران در ســال 1311 در تهران، خیابــان پانزده 
خــرداد، بــازار آهنگرها، ســرپولک متولد شــد.

پــس از آغــاز جنــگ در ســال 1359، گروهــی از رزمنــدگان 
داوطلــب، بــه ِگــرد او جمــع شــدند و او بــا تربیــت و ســازماندهي آنان، 
ســتاد جنــگ  هــاي نامنظــم را در اهــواز تشــکیل داد. ایــن گــروه کــم  
کــم قــوت گرفــت و منســجم شــد و خدمــات زیــادي انجــام داد. تنهــا 
کســانی که از نزدیــک شــاهد ماجراهــاي تلــخ و شــیرین،  پیروزی  هــا و 
ــد،  ــان بودن ــاي آن ــهادت ها و ایثارگري  ه ــهامت ها و ش ــت  ها، ش شکس
بــه گوشــه ای از ایــن خدمــات کــه دکتــر چمــران شــخصاً مایــل بــه 

تبلیــغ و بازگویــي آنهــا نبــود، آگاهــي دارنــد.
یکــی از کارهای مهــم و اساســی او از همــان روزهــاي اول، ایجــاد 
هماهنگــی بیــن ارتــش، ســپاه و نیروهای داوطلــب مردمــی بــود که در 
منطقــه حضــور داشــتند. بــازده ایــن حرکــت و شــیوه جنــگ مردمــي 
و هماهنگــی کامــل بیــن نیروهــای موجــود، تاکتیــک تقریبــاً جدیــد 
جنگی بــود؛ چیــزی کــه ابرقدرت  هــا قبــالً فکــر آن را نکــرده بودنــد.

پــس از زخمی شــدن،  اولین بــار، بــراي دیــدار بــا امــام امــت و عرض 
گــزارش عــازم تهــران شــد. بــه حضــور امــام رســید و حوادثــی را کــه 
اتفــاق افتــاده بــود و شــرح مختصــر عملیــات و پیشــنهادات خــود را 

ارائــه داد.
چمــران مــردی وارســته، بــا عواطــف عمیــق انســانی بــود کــه در 
ــای  ــد. راز و نیازه ــب می ش ــه شــدت منقل ــب بشــری ب ــر مصائ براب
عارفانــه اش، در دســت نوشــته هایی کــه از او بــه جــا مانــده، حاکــی 
از عشــق و عالقــه خالصانــه او بــه خــدا و اوج محبــت و دوســتی اش 

نســبت بــه هم نوعانــش اســت، چنانکــه دوســتانش لقــب »خــدای 
ــه  ــش ب ــرا و از گرای ــردی وحدت گ ــد.او ف ــه او داده بودن عشــق« را ب

هــر جریــاِن منهــای اســالم بــه شــدت گریــزان بــود.
شــهید چمــران در دوران زندگــی خویــش نــه تنهــا در جبهه هــای 
ــم و  ــای عل ــه در جبهه ه ــود بلک ــدم ب ــتکبار پیش ق ــرد علیه اس نب
دانــش هــم اقدامــات بســیار مؤثــری داشــت و مقاالتــی ارائــه کــرد 

کــه بــرای بســیاری از مشکالت راهگشــا بــود.
شــهید چمــران علیرغــم درجــه علمی بــاال، زندگــی ســاده ای هم 
داشــت، او ساده زیســت و ایــن شــهید واالمقــام را می تــوان الگویــی 

بــرای ساده زیســتی هــم قــرار داد.
مقــام معّظــم رهبــری در دیــدار بــا دانشــگاهیان می فرماینــد کــه 
اســاتید بســیجی بایــد ویژگی هــای شــهید چمران را داشــته باشــند. 
ایشــان شــهید چمــران را الگوی کامــل برای اســاتید معرفــی کردند.

ــی داشــت، از  ــوی بســیار باالی ــای معن ــران ویژگی ه شــهید چم
ــا  ــه ت ــاط مختلف جهان گرفت ــتضعفان در نق ــت گیری از مس دس

حضــور در جبهــه هــای نبــرد علیــه باطــل و اســتکبار.
ــه از  ــر ضعیف جامع ــع قش ــاع از مناف ــرای دف ــران ب ــهید چم ش
جــان  خویــش مایــه گذاشــت خدماتــی کــه ایــن شــهید واالمقــام از 

خــود بــه جــای گذاشــت، ســتودنی اســت.
نیایش هــای عارفانــه شــهید چمــران بســیار خواندنــی اســت. ایــن 
شــهید بزرگــوار مناجاتــی از خــود به یــادگار گذاشــته که خوانــدن آن 
می توانــد درس هــای بزرگــی را بــرای مــا داشــته باشــد، ایــن نیایــش 

کــه متــن آن قبــل از شــهادت شــهید بــه نــگارش درآمــده اســت.
و باألخــره در 31 خــرداد ســال شــصت، در دهالویه، خمپــاره ای در 
اطــراف او بــه زمیــن خــورد و ترکــش خمپاره دشــمن به پشــت ســر 
دکتــر چمــران اصابــت کــرده، یکــی از نمونه هــای کامــل انســانی از 

دیــار مــا رخــت بربســت و بــه ملکــوت اعلی پیوســت.

7
طریق عاشــــقی

آنان که وامدارشان هستیم

 شهید»مصطفی چمران«  از قاب اسوه

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

نــوع و ســبك راه رفتــن اســت.«

محیا خوبرو
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هرگاه چیزی خوردی، بر پشت بخواب و پای راست را بر پای چپ گذار.
ــاده اســت، شــفای هــر دردی اســت.  ــن افت ــر روی زمی ــذا ب خــوردن آنچــه از غ
خــوردن غذاهــای افتــاده، فقــر و درویشــی را برطــرف می کنــد و فرزنــدان را زیــاد 

می گردانــد.
روزی رســول خــدا، بــه خانــه ی عایشــه آمدنــد. پــاره نانــی را بــر زمین دیدنــد. آن 
را برداشــتند و تنــاول فرمودنــد ســپس بــه عایشــه فرمودنــد: ای عاشــیه! نعمت هــای 
خــدا را گرامــی دار؛ زیــرا نعمــت الهــی کــه از جامعــه ای گریخــت، دیگــر بــه ســوی 

ایشــان برنمی گــردد. آنچــه از ســفره می ریــزد، مهــر حورالعیــن اســت.
نیم خورده مؤمن، شفای هفتاد درد است.

آداب آشامیدن

۱. گفتن بسم اهلل پیش از آشامیدن والحمداهلل بعد از آن
۲. آشامیدن به سه نفس و مکیدن آن و سر نکشیدن یکجا

۳. ایستاده آب آشامیدن در روز و نشسته آشامیدن در شب
4. آشامیدن آب به صورت ولرم

۵. ندمیدن در آب
6. نیاشامیدن آب با دست چپ

۷. نیاشامیدن آب در بین غذا
۸. نیاشامیدن آب در پی چربی و غذای چرب

9. نیاشامیدن آب از کنار دسته ظرف یا لبه شکسته آن
۱۰. یادکردن حضرت اباعبداهلل و اهل بیت او و لعن قاتالن او
۱۱. نیاشامیدن آب سرد پس از خوردن چیز گرم و شیرینی

۱۲. نیاشامیدن آب فراوان
۱۳. نیاشامیدن آب سرد در حمام

۱4. بستن دهانه ظرف آب
منبع: دانشنامه اسالمی

بهداشت و سالمت
8

آداب بعد ازغذا خوردن
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عالمه مصباح یزدی

نـــــــــــــگاه ویژه
9

 امام حسن )علیه السالم(
 اسوه صبر

امــام حســن )علیه الســالم( مظلوم تریــن شــخصیت 
در خانــدان پیامبــر )صلــوات اهلل علیــه( اســت؛ یکــی از 
ــا شــیعیان،  ــن اســت کــه م مظلومیت هــای آن حضــرت ای
آن گونــه کــه بایــد و شــاید بــا زندگی ایشــان آشــنا نیســتیم، 
ــه دنبــال  ــم و ب تحلیلــی از کارهــای برجســته ایشــان نداری
پاســخی بــرای اتهاماتــی کــه دشــمنان بــه ایشــان زده انــد، 
نبوده ایــم؛ حتــی طــی چهــارده قــرن گذشــته از صدر اســالم 
ــه حــوادث  ــد ب ــه بای ــه ک ــون، مورخــان شــیعه آن گون تاکن
ــا  زمــان امــام حســن و آنچــه موجــب صلــح آن حضــرت ب

ــد. ــح نپرداخته ان ــن صل ــار ای ــد و آث ــه ش معاوی
ــی از  ــل قبول ــن و قاب ــر روش ــم تصوی ــی می توانی ــا زمان م
زندگــی امــام حســن و داســتان صلــح ایشــان داشــته باشــیم 
کــه از شــرایط سیاســی، نظامــی و دینــی آن زمــان آگاهــی 
داشــته باشــیم؛ در ایــن صــورت می فهمیــم راهــی که ایشــان 
انتخــاب کردنــد بهتریــن گزینــه ممکــن بــرای حفظ اســالم 
و تشــیع و بقــای دیــن بــه صــورت صحیــح بــرای نســل های 
آینــده بــود. بــه طــور قطــع می تــوان گفــت اگــر صلــح امــام 
حســن نبــود، زمینــه ای بــرای شــهادت سیدالشــهدا بــا ایــن 
بــرکات عظیــم فراهــم نمی شــد و بنی امیــه آن چنــان اســالم 
را وارونــه جلــوه می دادنــد و اهــل بیــت را برخــالف واقعیــت 
ــد کــه امــروز مــن و شــما هیــچ شــناختی  معرفــی می کرن
نســبت بــه اســالم صحیــح و اهــل بیــت نداشــتیم. بــه یــک 
معنــا امــروز بقــای اســالم صحیــح و تشــیع مرهــون تدبیــر و 
رفتــار حکیمانــه و صبورانــه امــام حســن صلــوات اهلل علیــه 
اســت. البتــه همــه مــا معتقدیــم کــه ائمــه اطهــار نــور واحد 
بودنــد و هــر یــک در موقعیــت خــود کاری را انجــام دادنــد 
کــه هــر یــک از ائمــه دیگــر هــم بودنــد،  همان گونــه رفتــار 
می کردنــد. اختــالف رفتــار آنهــا ناشــی از اختــالف ســلیقه 
ــواران  ــک از آن بزگ ــر ی ــت. ه ــخیص نیس ــت و تش و برداش
ــه  ــان را ب ــناختند، وظیفه ش ــی می  ش ــه خوب ــت را ب حقیق
درســتی تشــخیص می دادنــد و در انجــام آن بــه هیــچ نحــو 

ــد. ــی نمی کردن کوتاه
ــم  ــام حســن می گیری ــی ام ــا از زندگ ــه م ــا درســی ک ام
الگوبــرداری از صبــر آن حضــرت اســت. آن حضــرت یکــی از 
بارزتریــن الگوهــای صبــر اســت. صبــر و تحمل امــام مجتبی 
در برابــر خــون دل هایــی کــه خــورد و دشــنام ها و ناســزاهایی 

ــد. ــوت می کن ــه شــنید، آدمی را مبه ک

ــه  ــن اســت ک ــی آن حضــرت ای ــا از زندگ ــر م درس دیگ
بزرگ تریــن آفــت جامعــه اســالمی ضعــف شــناخت اســت؛ 
ــان  ــوان تشخیص ش ــان و ت ــردم آن زم ــگ م ــطح فرهن س
بســیار ضعیــف بــود؛ بــه فرمایــش مقــام معظــم رهبــری آنها 
بصیــرت نداشــتند؛ تــا جایــی کــه بــه راحتــی بــا جعــل یــک 
حدیــث و یــا یــک رفتــار مزورانــه فریــب می خوردنــد و بــه 
ــد کــه  ــدان پیغمبــر اعتــراض مــی کردن کســانی مثــل خان

چــرا شــما ایجــاد اختــالف کردیــد؟
همــه ایــن بالهایی کــه از ابتــدا تا کنون بر ســر مســلمانان 
آمــد بــه خاطــر بی بصیرتــی خــواص و ســطح پاییــن فرهنگ 
جامعــه بــوده اســت. اگــر مــا بخواهیــم بــه ایــن گرفتاری هــا 
مبتــال نشــویم، بایــد ســعی کنیم بــا این آفــت مبــارزه کنیم. 
هــر چــه حقایــق بیشــتر روشــن شــود، ســطح فهــم مــردم 
بــاال بــرود، قــدرت قضاوت شــان بیشــتر شــود و بهتــر بتوانند 
تشــخیص دهنــد، کمتــر بــه ایــن مصائــب دچــار می شــویم. 
ــرای برگــزاری تریبون هــای  ــام معظــم رهبــری ب اصــرار مق
آزاد بــرای همیــن اســت کــه کســانی که شــبهات و ســواالتی 
دارنــد، آنهــا را مطــرح کننــد، تــا شــبهه ها در دل هــا نهفتــه 
نمانــد. ایــن، درســی مهــم و مســاله ای بســیار کلیــدی بــرای 
ــالم و  ــرفت اس ــرای پیش ــده ب ــال و آین ــزی در ح برنامه ری
ــی عصــر )عجــل اهلل  ــرای ظهــور ول فراهــم شــدن زمینــه ب

فرجــه الشــریف( اســت.
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برگـی  از  یک  نوشته
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ــن  ــود: ای اب ــبیب فرم ــن ش ــه اب ــالم( ب ــام رضا)علیه الس ام
شــبیب! همانــا محــرم ماهــی اســت کــه اهــل جاهلیــت در آن 
ظلــم و کشــتار را حــرام می دانســتند. لکــن ایــن امــت حرمــت 
آن را نشــناخت و حرمــت پیامبــرش را نــگاه نداشــت و در ایــن 
مــاه ذریــۀ پیامبــرش را کشــتند و زنانــش را اســیر و اموالــش را 

غــارت کردنــد. خداونــد هرگــز ایشــان را نیامــرزد.
ای ابــن شــبیب! اگــر اهــل گریســتن هســتی، بــر حســین 
ــد،  ــح ش ــا او ذب ــن، همان ــه ک ــب گری ــن ابیطال ــی ب ــن عل ب
ــر از  ــده نف ــراه او هیج ــند و هم ــه او را بکش ــی ک ــون قوچ چ
مردانــی کشــته شــدند کــه در زمیــن شــبیه نداشــتند و همانــا 
ــتند.  ــل او گریس ــرای قت ــا ب ــه و زمین ه ــمان های هفتگان آس
ــه  ــد، پــس ب ــرای یــاری او آمدن ــا چهــار هــزار فرشــته ب همان
ــزون و  ــر او مح ــزد قب ــاره ن ــان هم ــداد و ایش ــان اذن ن ایش
ــالم(  ــم )علیه الّس ــه قائ ــی ک ــا گاه ــتند ت ــود هس خاك آل
قیــام فرمایــد و از انصــار او باشــند و شــعار ایشــان »یــا لثــارات 

ــت. ــین« اس الحس
ــت  ــدش روای ــدرش از ج ــدرم از پ ــا پ ــبیب! همان ــن ش ای اب
فرمــود کــه هنگامــی کــه جــدم حسین)علیه الســالم( کشــته 

شــد، آســمان خــون باریــد و خــاك ســرخ.

ــی  ــا جای ــتی ت ــین گریس ــر حس ــر ب ــبیب! اگ ــن ش ای اب
ــان  ــۀ گناه ــد هم ــد، خداون ــه ات روان ش ــر گون ــك ب ــه اش ک
ــن  ــرزد. ای اب ــاد می آم ــم و زی ــزرگ، و ک ــك و ب ــو را، کوچ ت
شــبیب! اگــر خوشــحال می شــوی کــه خــدا را مالقــات کنــی 
درحالی کــه گناهــی بــر گــردن تــو نباشــد، حســین را زیــارت 

کــن.
ــه  ــه در خان ــوی ک ــحال می ش ــر خوش ــبیب! اگ ــن ش ای اب
ــین را  ــن حس ــردی، قاتلی ــین گ ــر همنش ــا پیامب ــتی ب بهش

ــن. ــت ک لعن
ای ابــن شــبیب! اگــر خشــنود می شــوی کــه ثــواب شــهدای 
همــراه حســین را داشــته باشــی، هــرگاه یــاد او کــردی بگــو: 

»ای کاش بــا شــما بــودم، پــس فــوز فــراوان می بــردم«.
ای ابــن شــبیب! اگــر بــودن بــا مــا در درجــات باالی بهشــت 
ــاش و از  ــزون ب ــا مح ــزن م ــد، از ح ــحال می کن ــو را خوش ت
خوشــی مــا خوشــحال و بــر تــو بــاد والیــت مــا، همانــا اگــر 
ــدا او را در روز  ــد، خ ــته باش ــت داش ــنگی را دوس ــردی س م

ــازد. ــور می س ــنگ محش ــا آن س ــت ب قیام

منبع: عیون األخبار، ترجمه روغنی قزوینی، ج۱، ص۴۶۶.



از آنجــا کــه بتــوان تمــام علــت و معلول هــا و بــه هــم ربــط 
داشــتن های حــوادث و وقایــع را بهتــر دیــد.

از پاییــن کــه نــگاه کنیــم، شــعاع دیدمــان فقــط تــا چنــد 
ــی رود... ــرا نم ــتر ف ــان بیش قدمی م

نخواهیم دید دنیا به سمت شما پیش می رود...
ــأس  ــود ی ــود و جن ــد می ش ــان ب ــه حال م ــت ک ــن اس ای

می تــازد...
که فرمود: ناامیدی گناهی ست که نمی بخشم.

نــوع و زاویــة دیدمــان می توانــد باعــث شــود شــکوه آمــدن 
شــما را ببینیــم یــا دچــار حــال بــد شــویم.

شما می آیی...
و ما در کنارتان نفس تازه می کنیم

و بــا کمــک نفس  هــای نورانــی پنهانــی کــه در جــای جــای 
زمیــن انتظــار شــما را می کشــند و هرگــز در بحران هــا، ذره ای 
از پــا نمی نشــینند، زمیــن را از زنــگار یــأس پراکنــده شــده از 

دســت بعضــی حــق گریــزان پــاک می کنیــم.
شما در راهی...

بــه امیــد اهــل دلــی کــه هــر جمعــه صبــح ندبــه را زمزمــه 
ــم، ــد قس ــه را آب می زن ــوی خان ــد و جل می کن

شما در راهی...

11
کــــــــالم آخر

محیا خوبرو

دنیا را از بــاال 
نگاه می کنم
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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(

کانون دختران 
زهرایی اسوه 

از بین دختران 
جهادی و فعال در 

حوزه های زیر دعوت 
به همکاری می کند:

 واحد مطالعاتی
 گروه نشریه

 واحد گردشگری
 واحد رسانه 

 گروه پژوهش
 کارگروه هنر

 واحد شهادت 

اگر عالقه مند به شرکت در برنامه های جذاب این کانون هستید
 با شماره های ۵۵۴۸۲۰۲۵-۰۲۱ و یا ۰۹۱۲۶۸۹۵۵۲۱ 

تماس حاصل فرمایید.

 www.osvehshop.com 
ــف،  ــدن در ص ــه منتظرمان ــازی ب ــر نی دیگ
بــرای پرداخــت پــول و تکمیــل فراینــد خریــد 
توســط فروشــندگان نیســت. شــما می توانیــد 
در مــدت زمــان بســیار کوتــاه خریــد خــود را 

تنهــا بــا چنــد کلیــك تکمیــل کنیــد.
ــا  ــوالت م ــد محص ــما می توانی ــن ش همچنی
ــگاه  ــری؛ از فروش ــر و ارزان ت ــت بهت ــا قیم را ب
اینترنتــی اســوه شــاپ تهیــه کنیــد؛ زیــرا در 
ایــن حالــت محصــوالت بــدون واســطه از تولید 

ــد. ــتری می رس ــت مش ــه دس ــده ب کنن

 با خرید از فروشگاه اینترنتی اسوه شاپ به آدرس


