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در ماه ذی الحجه حوادث بسیار مهمی رخ داده است.
ــت و  ــی اس ــا و بندگ ــه دع ــه؛ ده ــه اول دی الحج ده
مناســب ترین اوقــات ســال بــرای بندگــی خداونــد متعــال 
اســت. ایــن دهــه، دهــۀ بســیار عظیمــی اســت و مکّمــل 
ــا حضــرت موســی  همــان ســی شــبی اســت کــه خــدا ب
)علیه الّســالم( قــرار مالقــات گذاشــت. توصیه شــده اســت 
کــه در ایــن دهــه همه مراتــب وجــود انســان؛ عقل انســان، 
دل انســان، روح انســان، بــدن انســان، ذاکــر خــدا باشــد و 
بــه شــّدت از غفلــت پرهیــز کنــد. بــا عقــل در مــورد الطاف 
و نعــم الهــی؛ چــه نعــم مــاّدی و چــه نعــم معنــوی، چــه نعم 
ظاهــری و چــه نعــم باطنی بیندیشــد. بــا دل؛ رغبــت و میل 
بــه خــدا کنــد. بــا روح؛ احســاس حضــور در محضــر الهــی 
کنــد و ســعی کنــد ایــن حضــور همیشــگی شــود. بــا بــدن 
هــم بــه انجــام طاعــات و عبــادات و فرمانبــری از دســتورات 
خــدای متعــال نمایــد. ایــن چنیــن ذکــری، ذکــر تمام عیــار 
اســت و مشــمول آن بشــارت خــدای متعــال می شــود کــه 

فرمــود: »اْذُکُرونـِـی أَْذُکْرُکــْم«.
و حــج حرکتــی نمادین اســت تــا از ایــن راه دل انســان به 
خــدا و محتــوای ایــن حــرکات توجــه پیــدا کنــد. کمتریــن 
ایــن توجــه، تمریــن بندگــی اســت. قربانی کــردن در عیــد 
قربــان از آن  اعمالــی اســت کــه در کنــار ایــن حــرکات کــه 
یــاد خداســت، یــاد بنــدگان خــدا و کســانی کــه بایــد بــه 

آن هــا توجــه شــود نیــز گنجانــده  می شــود.
ــده و  ــه تأمین کنن ــت ک ــت اس ــه والی ــه دوم؛ ده ده
تضمین کننــده احــکام الهــی اســت کــه البتــه این بخشــی 

از مفهــوم والیــت اســت. وقتــی جامعــه اســالمی تشــکیل 
شــد و پیغمبــر اکــرم )صلی اهلل علیه وآلــه( بــه عنــوان مدیــر 
جامعــه اســالمی مطــرح گردیــد، به صــورت طبیعی کســانی 
کــه مســلمان می شــدند حاکمیــت ایشــان را می پذیرفتنــد. 
ــه(  ــرم )صلی اهلل علیه وآل ــر اک ــه پیامب ــان روز اول ک از هم
ــد،  ــار کردن ــود را اظه ــوت خ ــد دع ــتور خداون ــه دس ب
مســئله جانشــینی ایشــان مطــرح شــد و در همان جلســه 
ضمــن دعــوت خویشــان بــه اســالم و همــراه بــا مســئله 
ــه(  ــر )صلی اهلل علیه وآل ــین پیامب ــدا، جانش ــه خ ــان ب ایم

نیــز معرفــی شــد. 
ــن  ــادآوری رک ــرای ی ــن ب ــی نمادی ــر حرکت ــد غدی و عی
رهبــری در جامعــه اســالمی اســت؛ زیــرا بــرای اینکــه ایــن 
ــا در  ــت ت ــن الزم اس ــی نمادی ــد حرکت ــده بمان ــت زن حرک
فرصتــی مناســب مســئله را بــه یــاد مــردم بیــاورد؛ چیــزی 
کــه کم کــم شــعار شــود و جنبــه نمادیــن داشــته و جــزء 

فرهنــگ مــردم شــود. 
دهــه  ســوم؛ بــاز دهــه مهمــی اســت؛ قضیــه مباهلــه در 
ایــن دهــه اتفــاق افتــاد. بحــث پیغمبــر بــا مســیحیان آن 
روز بــه مباهلــه ختــم شــد. قــرار شــد مباهلــه کنند کــه در 
روز مباهلــه بــا حضــور علــی و فاطمــه و حســن و حســین 
)علیهم الســالم( آن هــا مجبــور شــدند عقب نشــینی 
کننــد؛ چــون می دانســتند دعــای ایشــان حتمــاً آن هــا را 

نابــود خواهــد کــرد.
ــال آن،  ــه دنب ــم، ب ــظ کنی ــا را حف ــن نماده ــا ای ــر م اگ

ــرد.  ــد ک ــد خواه ــن رش ــای زیری الیه ه



تبریــک عــرض مــی کنــم عیــد مبــارک غدیــر را، کــه عیــد بــزرگ خداونــد و یکــی از مقاطــع بســیار مهــم و 
تعیین کننــده در تاریــخ اســالم اســت. مســئله غدیــر و تعییــن امیرالمؤمنیــن )علیــه الّصالةوالّســالم( بــه عنــوان 
ولــی امــر امــت اســالمی از ســوی پیامبــر مکــرم اســالم )صّلــی اهلل علیــه واله وســّلم( یــک حادثــه بســیار بزرگ 

و پُرمعناســت؛ در حقیقــت دخالــت نبــی مکــرم در امــر مدیریــت جامعه اســت. 
معنــای ایــن حرکــت کــه در روز هجدهــم ذی الحجــه ســال دهــم هجــرت اتفــاق افتــاد، ایــن اســت که اســالم 
بــه مســئله مدیریــت جامعــه بــه چشــم اهمیــت نــگاه مــی کنــد. این طــور نیســت کــه امــر مدیریــت در نظــام 
اســالمی و جامعــه اســالمی، رهــا و بی اعتنــا باشــد. علــت هــم ایــن اســت کــه مدیریــت یــک جامعــه، جــزو 
اثرگذارتریــن مســائل جامعــه اســت. تعییــن امیرالمؤمنیــن هــم )کــه مظهر تقــوا و علــم و شــجاعت و فــداکاری و 
عــدل در میــان صحابــه پیغمبــر اســت( ابعــاد ایــن مدیریــت را روشــن مــی کنــد. معلــوم می شــود آنچــه از نظــر 
اســالم در بــاب مدیریــت جامعــه اهمیــت دارد، این هاســت. کســانی کــه امیرالمؤمنیــن را بــه جانشــینی بالفصــل 
هــم قبــول ندارنــد، در علــم و زهــد و تقــوا و شــجاعت آن بزرگــوار و در فــداکاری او بــرای حــق و عــدل، تردیــد 
ندارنــد؛ ایــن مــورِد اتفــاق همــه مســلمین و همــه کســانی اســت کــه امیرالمؤمنیــن )علیــه الّصالةوالّســالم( را 

می شناســند.
ایــن نشــان می دهــد کــه جامعه اســالمی از نظــر اســالم و پیغمبــر، چــه نــوع مدیریــت و زمامــداری و حکومتی 

را بایــد بــه عنــوان هــدِف مطلــوب دنبــال کند.
1383/11/10

غدیر؛ غدیر؛ 
مقطع بسیار مهم و مقطع بسیار مهم و 

تعیین کننده تاریخ اسالمتعیین کننده تاریخ اسالم

3
کالم نـــــور

مؤسســه فرهنگی قرآن و عترت اســوه تهران       ماهنامه فرهنگی ، اجتماعی اسوه    شماره116/ ماه ذی الحجه1443



کـــــالم مطــــــهر
4

پوشیدگی زن؛ 
موجب کرامت و 

احترام
پوشــیده بودن زن، در همــان حــدودی  کــه 
اســالم تعییــن کــرده اســت، موجــب کرامت 
و احتــرام بیشــتر اوســت؛ زیــرا او را از تعرض 
افــراد جلــف و فاقــد اخــالق مصون مــی دارد.
شــرافت زن اقتضــا می کنــد کــه هنگامــی 
کــه از خانــه بیــرون مــی رود متین و ســنگین 
ــاس  ــار و لب ــرز رفت ــد، در ط ــار باش و باوق
ــث  ــه باع ــدی ک ــه عم ــیدنش هیچ گون پوش
تحریــک و تهییــج شــود بــه کار نبــرد، عمــاًل 
ــد،  ــوت نکن ــود دع ــوی خ ــه س ــرد را ب م
ــرود،  ــدار راه ن ــد، زیان ــاس نپوش ــدار لب زیان
زیانــدار و معنــی دار بــه ســخن خــود آهنــگ 
ــت ها  ــات ژس ــی اوق ــه گاه ــه آنک ــد؛ چ نده
ســخن می گوینــد، راه رفتــن انســان ســخن 
ــرف  ــک ح ــش ی ــرز حرف زدن ــد، ط می گوی

ــد. ــری می زن دیگ

شهیدمرتضی مطهری، مسئله حجاب، ص 93
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شماره سوره: نود و سومین سوره 
)۲۲ از آخر( مّکی

والضحی نام های دیگر: 
ضحی: اوایل روز؛  شرح لغات: 

سجی: سکون و آرامش )شب( ؛ 
َغلَی: بغض و عداوت؛ 
سوره زوج: الم نشرح 

گروه: سور )واو(
درک رضایت الهی  محور موضوعی: 

و تالش برای تکرار و تحدیث آن 
برای دیگران.

تفسیر روایی:پیامبر عائل )تهیدست( 
بود و خداوند وی را با ازدواج با 

خدیجه بی نیاز کرد.۱ امام صادق: 
هرگاه از نبّوتت فارغ شدی، علی را بر 
جانشینی نصب کن و به پروردگارت 

مایل باش.۲
فضیلت قرائت: پیامبر: شفاعت در 
روز قیامت. امام صادق: شهادت همه 

اعضای بدن به نفع وی در قیامت.3

و  دوم بیست  )قسمت     

سبک زندیگ قرآین

 دکتر زهرا خلخالی
zmnyhi@gmail.com

) از ناس تا نبأ () از ناس تا نبأ (

ســوره ضحــی بیســت و دومیــن ســوره از پایــان قــرآن کریــم اســت کــه اولین فصــل از درســنامه تعلیــم قرآن 
کریــم در ســنت مرضیــه نبــوی از »نــاس تــا ضحــی« را شــامل می شــود: در ســایه مباحــث انــذاری ســوره ها؛ 
بــا اســتعاذه بــه رب و ملــک و اهلل، انســانی را تربیــت می کنــد کــه مســکین و یتیم نــواز اســت، »َجَمــَع مــاالٌ َو 
َعــَدَدُه« نمی کنــد و اهــل همــز و لمــز نیســت تــا لفی خســر گــردد و ســر از تکاثــر بــرآورد و لََکنــود و در نهایــت 
لََیطغــی گــردد تــا »نــاُر اهللِ الُْموًقــَدة« وی را در برگیــرد و در هنگامــه قارعــه، زلزلــه ای را بــه نظــاره بنشــیند کــه 
مثقــال ذره ای از خیــر و شــر را محاســبه می نمایــد، کــه او در انــزال قــرآن، شــب قــدری را بــه فجــر می رســاند 
کــه مــژده از آمــدن بینــه ای داده کــه »اِقــَرء َو َربُّــَک االَکــَرم« را در بلــد امیــن نواختــه تــا بــرای اعطــای رضایــت 

الهــی، شــرح صــدر یابــد.
دو ســورة   شــرح و ضحــی، قانــون زوجیــت ُســَور را در ســنت و ســیرة نبــوی بــه نمایــش می گذارند و بــه تأیید 
ــم »آَوی،  ــا ترن ــودن ایشــان، ب ــل ب ــودن حضــرت، و ضــال و عائ ــادآوری یتیم ب ــا ی می رســانند. ســورة ضحــی ب
َهــَدی و أَْغَنــی«، شــرح صــدر را بــر وجــود مبــارک حضــرت جــاری و ســاری می ســازد، و حقیقــت »إِنَّ َمــَع 
َّــَک ِمــَن اْلُولـَـی« تثبیــت نمــوده و محقــق می ســازد.  الُْعْســِر یُْســًرا« را در پرتــو قانــون الهــِی »و لَْلِخــَرُة َخْیــٌر ل
ضحــی بــر عالمیــان می تابــد تــا شــرح صــدر رســول رحمــت گــردد تــا »َو اللَّْیــِل إِذا َســجی« دوام یابــد، تــا 
بــا خوانــش »أَ لـَـْم نَْشــَرْح لـَـَک َصــْدَرَک«، یــادآور »أَ لـَـْم تـَـَر َکْیــَف َفَعــَل َربُّــَک بِأَصْحــاِب الِْفیــل« گــردد، کــه 
َعــَک  این همــه فقــط بــرای رســول مهــری اســت کــه »َو َوَضْعنــا َعْنــَک وِْزَرَک« برایــش اتفــاق افتــاده تــا »مــا َودَّ
َربُّــَک َو مــا َقلــی« را بــا شــرح صــدرش بــه »َو َرَفْعنــا لـَـَک ِذْکــَرک« گــره زنــد کــه »لََســْوَف یُْعِطیــَک َربُّــَک 
ــُرَک لِلُْیْســَری« اســت کــه  َفَتْرضــی« تــا ابــد چــون اعطــای کوثــر همیشــگی باشــد، زیــرا اصــالً حضــرت »َونَُیسِّ
»مــا تــو را بــرای ایــن رســالت آســان گردانیده ایــم!« کــه »إِنَّ َمــَع الُْعْســِر یُْســراً« نتیجــه جــاودان آن اســت، تــا 
ِّــَک  ــا بِِنْعَمــِة َرب هــر زمــان کــه »َفــإِذا َفَرْغــَت« گردیــد، همســر کوثــر را »َفانَْصــْب« نمایــد کــه درک دقیــق »َو أَمَّ
ِّــَک َفاْرَغــْب« را تکــرار خواهــد کــرد. زیــرا آن گاه کــه بلــد امیــن بــرای بینــة الهــی  ْث« ترســیم »َو إِلــی  َرب َفَحــدِّ
َّــا أَْعَطْینــاَک الَْکْوثـَـَر« واقــع شــود، »َو لََســْوَف  گســترده گــردد، ضحــای آفرینــش، خواهــد دمیــد، و آن گاه کــه »إِن
َعــَک َربُّــَک َو مــا َقلــی« بــر تمامــی باورهــای یهــود، ناشــی  یُْعِطیــَک َربُّــَک َفَتْرضــی « رخ خواهــد داد تــا »مــا َودَّ
از اعتقــاد بــه قطــِع وحــی و فراموشــِی رســول مهــر، خــط بطــالن  بکشــد کــه رضایــت وی، نهایــت توجــه الهــی 

را در بــردارد. 
»أَ لـَـْم یَِجــْدَک« ســوره ضحــی، پیشــینه »أَ لـَـْم تـَـَر َکْیــَف َفَعــَل َربُّــَک بِأَْصحــاِب الِْفیــِل« را بــا خــود دارد، تــا 
زمینــه توجهــات الهــی را بــه ســال والدت ایشــان ســوق دهــد کــه دلیــل »َفَتْرضــی « را پــس از یتیم بودنــی کــه 
»َفــآوی « گردیــد و »َضــاالًّ َفَهــدی« و در نهایــت »عائـِـالً َفأَْغنــی« منجــر شــد، همــه قدم به قــدم ایــن »َفَتْرضــی « 
ْث« را  ِّــَک َفَحــدِّ ــا بِِنْعَمــِة َرب را بــا همراهــی خدیجــه )ســالم اهلل علیها( اجرایــی نمایــد، و در برابــر این همــه »َو أَمَّ

َّــا أَْعَطْینــاَک الَْکْوثـَـَر« یــادآوری نماید. بــرای »إِن
ســید قطــب: ســوره  الــم نشــرح بعــد از ســوره ضحــی نازل شــده و گویــی تکملــه ای بــر آن اســت و در آن روح 
مناجــات بــا حبیــب و پشــت گرمی مظاهــر عنایــات الهــی  و مواقــع رعایــت و بشــارت بــه ســیر و فــرج و توجیــه 

رمــز و راز یســر اســت.۱

۱- سید قطب،   فی ظالل القرآن،   ج۶،  ص3۹۲۹
۲- عالمه طباطبائی،  المیزان فی تفسیر القرآن،  ج۲۰،  ص 3۱۱
3- سلطان علیشاه،  بیان السعاده فی مقامات العباده،  ج۴،  ص۲۶3

۴- بحرانی،  البرهان،  ج ۵،  ص۶۸۱.
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سبک زندگــی کـوثریسبک زندگــی کـوثری



آیت اهلل مجتبی تهرانی
و پنجم قسمت  سی   

تربیـــــــت فرزند
6

اولین عامل مؤثر در تربیت، رابطه شخصی است
ــه در آن  ــی ک ــت و عوامل ــاب تربی ــم در ب ــب را می خواه ــد مطل چن
مدخلیــت دارنــد عــرض بکنــم کــه قبــالً هــم بــه آن هــا اشــاره شــده بــود، 
ــن  ــم. اولی ــح بده ــدار بیشــتر توضی ــک مق ــم ی ــن اآلن می خواه ــی م ول
عامــل کــه در تربیــت مؤثــر اســت، عامــل رابطه شــخص با شــخص اســت. 
اینکــه محیــط خانوادگــی را مطــرح کــردم، بــه دلیــل ایــن بــود کــه در 
ایــن محیــط رابطــه اشــخاص تنگاتنــگ اســت؛ محــدود بــه گاهــی اوقــات 
نیســت. شــبانه روزی اســت و تقریبــاً در همــه حــاالت اســت. ایــن رابطــه 
ــه  ــود ک ــث می ش ــم باع ــد و ه ــه انســان روش می ده ــم ب ــه ه اســت ک
طــرف مقابــل روش بگیــرد. رابطــة تنگاتنــگ میان اشــخاص ایــن  اقتضا را 

دارد. بــه خصــوص کــه فرزنــد هــم ســریع می گیــرد و هــم عمیــق.

رابطه تنگاتنگ مخصوص خانواده نیست
لــذا اگــر مــا بحــث را دائرمــدار رابطــه تنگاتنــگ خصــوص رابطــه پــدر و 
مــادر بــا فرزنــد قــرار بدهیــم و آن را فقــط متمرکــز در ایــن کنیم، درســت 
نیســت. ایــن رابطــه تنگاتنــگ، هرچنــد کــه معمــوالً در روابــط خانوادگــی 
ــود.  ــیع تر می ش ــدار وس ــک مق ــره اش ی ــات دای ــی اوق ــا گاه ــت، ام هس
ــر،  ــل خواه ــکان مث ــب، خویشــاوندی اســت )نزدی ــه طــور غال مســئله ب
بــرادر و...(، ولــی ممکــن اســت نســبت بــه کســانی کــه از نظــر نََســب بــا 
انســان رابطــه ای ندارنــد نیــز مطــرح باشــد. یعنــی ایــن نــوع رابطــة مؤثــر 

در تربیــت، دربــاره تمــام کســانی اســت کــه انســان در زندگــی بــا آن هــا 
آمیختــه باشــد و یــک نــوع آمیختگــی داشــته باشــد. این هــا هــم از نظر 

تربیــت، همیــن حکــم را دارنــد.
ــن  ــرای روش دادن و آموخت ــان ب ــاء بعثت ش ــالً انبی ــم اص ــذا گفتی ل
ــد انســانی و چــه در  ــوده اســت؛ چــه در بع ــه بشــر ب ــی ب روش اخالق
ــه رســالت  ــه( وقتــی ب ــد الهی شــان. پیغمبــر اکــرم )صلی اهلل علیه وآل بُع
مبعــوث شــد فرمــود: »بُِعثــُت اِلُتِّمــَم االَخــالق«؛ مــن بــرای تمام کــردن 

مــکارم اخــالق مبعــوث شــدم.

انسان اول نسبت به نزدیکان مسئولیت تربیتی دارد
خداونــد خطــاب به پیغمبــر می گویــد: »َو أُنــِذر َعشــیَرتََک القربین«؛ 

و اقــوام نزدیکــت را انــذار بده!
اول خویشــاوندانت را انــذار بــده. البتــه خویشــاوندان نزدیــک، آن هــا 
ــاده عشــیره از نظــر لغــت »عشــرت« اســت، معاشــرت از  ــد. م مقدم ان
ــا  عشــرت اســت. یعنــی معاشــرت نوعــی ارتبــاط زیــاد و آمیختگــی ب
یکدیگــر اســت. لــذا عشــیره کــه گفتــه می شــود، از همیــن بــاب اســت 
و مســئله خانــواده را مطــرح می فرمایــد. لغــت عشــیره را هــم کــه بــه 
ــی را  ــی آن های ــه از نظــر خانوادگ ــش آن اســت ک ــرد، معنای کار می گی
کــه بــا تــو رابطــه تنگاتنــگ دارنــد انــذار بــده! حتــی قیــد أقربیــن را هم 

ــکان دارد. ــه نزدی ــه اشــاره ب می گــذارد ک

تربیت در محیط خانواده 
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طریق عاشــــقی

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

شهید»محرّم ترک«  از قاب اسوه
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محیا خوبرو

» در ابتــدا توجــه شــما را بــه تعریــف عالمــه شــهید مرتضــی 
ــم.« ــب می کن ــیره« جل ــۀ »س ــه( از کلم مطهری)رحمت اهلل علی

ــبک  ــوع و س ــای ن ــه معن ــیره ب ــا س ــن، ام ــی رفت ــیر یعن س
ــت. ــن اس راه رفت

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.

سؤالی که باید باید باید از خود بپرسیم اینکه
چرا باید سیرة معصومین، اولیا و شهدا را دانست؟

آیا چون فقط زیباست و با فطرت ما هماهنگ است؟
آیا دانستن سیره به ما انگیزة عمل در زندگی می دهد؟

آنچه قرآن در این باب از ما مطالبه دارد چیست؟
می فرماید: »لَُکْم فِي َرُسوِل اهلَلِّ أُْسَوٌة َحَسَنٌة«

بحث الگو و اسوه داشتن فقط برای مواردی که برشمردیم نیست.
یــک کالم؛ بــرای عمل کــردن مطابــق آن ســبکی اســت کــه از آن الگــو 

ــم. ــاد گرفته ای ی
شــهید »محــّرم« اول دی ســال ۵۷ در تهــران بــه دنیــا آمــد. زیبا زیســت 
و زیبــا از ایــن دنیــا رفــت. محــّرم از همــان بچگــی در بســیج محــل فعالیت 
ــی  ــه مناطــق جنگ ــن ب ــرای رفت ــه بســیاری ب مســتمری داشــت و عالق
ــود کــه رخــت نظــام بپوشــد و  داشــت. بزرگ تریــن آرزوی محــرم ایــن ب

یــک پاســدار باشــد. بــه آرزویــش هــم رســید.
او در یــگان آمــوزش تخریــب ســپاه قــدس مشــغول بــه خدمــت شــد و 
در همیــن راه هــم عاشــقانه بــه هــدف واالیــش رســید. محــّرم از فرماندهان 
توانمنــد بــود کــه از اوایــل جنــگ ســوریه، مســئولیت آمــوزش رزمنــدگان 
مدافــع ســوری را بــر عهــده داشــت. او در ســازماندهی نیروهــای مردمــی 

بــرای انهــدام نیروهــای تکفیــری داعشــی نقــش پــر رنگــی داشــت.
ــه تعریــف می کند: »خــرداد  همســر شــهید قصــة زندگــی او را این گون
ــر ســر ســفره عقــد نشســتیم و در بهمــن همــان  ــا محــّرم ب ســال ۸۲ ب
ســال بــه زیــر ســقف مشــترک مان رفتیــم. خانــواده مــا و خانــواده محــّرم 
هــر دو بــه یــک هیئــت می رفتیــم و مــادر محــّرم مــن را در هیئــت دیــد 
و پســندید. همیشــه دوســت داشــتم همســر آینــده ام بــا ایمــان و صــادق 
باشــد. مســائل مالــی یــا دیگــر مســائل بــرای مــن همیشــه در حاشــیه بود. 
وقتــی بــا محــّرم بــرای اولیــن مرتبــه هــم صحبــت شــدم، از بســم اللّهی 
ــد  ــام ش ــه تم ــش ک ــر حرف های ــا آخ ــت ت ــش گف ــه اول حرف های ک
فهمیــدم همــان کســی اســت کــه مــن در ذهنــم دنبالــش هســتم. در بین 
صحبت های مــان اصــالً از مباحــث مالــی صحبــت نکردیــم. حجــاب، ایمــان 
ــدر و مادرشــان در صــدر صحبت هــای  ــه پ ــه خــدا و احتــرام ب ــوکل ب و ت
ــم  ــاز ســختی های شــغلش را برای ــا پی ــود. او آن شــب از ســیر ت محــّرم ب
گفــت. یــک نظامــی کــه دوســت داشــت همســر آینده  اش شــرایط ســخت 
ــه دور از  ــا ماه هــا ب ــود روزهــا ی شــغلی اش را درک کنــد. شــاید مجبــور ب

ــا ایــن شــرایط و  ــواده باشــد و بایــد یــک همســفری داشــته باشــد ت خان
ــد.«  ــا را درک کن موقعیت ه

ــود. دهــه اول محــّرم هــر شــب در  محــّرم عاشــق مجالــس مذهبــی ب
ــام خــودش  ــه ن ــام فاطمیــون ب ــه ن ــد؛ حتــی یــک هیئــت ب هیئــت بودن
ثبــت کــرده بــود. و پنجشــنبه های هــر هفتــه در هیئــت خودشــان مراســم 
داشــتند. بــه حضــرت زهــرا )ســالم اهلل علیها( ارادت خاصی داشــت. همیشــه 
ــالم اهلل علیها(  ــرا )س ــرت زه ــه حض ــرد روض ــفارش می ک ــت س ــر هیئ آخ

بخواننــد تــا روزی هیئــت زیــاد شــود.
ــرد اردو،  ــار، بچه هــا را جمــع می کــرد و آن هــا را می ب چندوقــت یــک ب
اردوهــای زیارتــی از امامــزاده داوود و قــم و جمکــران گرفتــه تــا شــمال و 
ــد، ســعی  ــی شــهربانو. از صبــح زود کــه راه می افتادن اردوگاه باهنــر و بی ب
ــاب  ــه کب ــد. جوج ــالل می خری ــذرد. ب ــوش بگ ــا خ ــه بچه ه ــرد ب می ک
ــی از  ــد. خیل ــازی می کردن ــک ب ــت. گل کوچ ــای می گذاش ــرد. چ می ک
وقت هــا هــم تــا بچه هــا برونــد دوری بزننــد یــا زیارتــی کننــد، اتاق شــان 
را تمیــز می کــرد. در کنــار همــه این هــا نمــاز اول وقــت و زیــارت عاشــورا 
و روضــه حضــرت زهــرا )ســالم اهلل علیها( هــم در همــه اردوهــا بــه راه بــود. 
آن قــدر بــا جــان و دل کار می کــرد و ســنگ تمــام می گذاشــت کــه هنــوز 
ــد  ــد و می گفتن ــر دورش را می گرفتن از اردو برنگشــته، بچه هــای کوچک ت

ــم؟ ــی می روی ــدی ک اردوی بع
ــروع  ــدن ش ــا قرآن خوان ــش را ب ــه کارهای ــود هم ــدن ب عاشــق قرآن خوان
می کــرد. ســال ۹۰ بــود کــه آرامــش در ســوریه بــه هــم ریخــت و کشــور 
ایــران هــم تعــدادی از مستشــاران نظامــی خــود را فرســتاد و محــرم هــم 

یکــی از مربیــان تخریــب بــود کــه بــه ســوریه رفــت.
موقــع اعــزام چیــزی گفــت کــه همیشــه در خاطره هــا مانــد. او گفــت: 
»هرکجــا ظلمــی باشــد وظیفــه ماســت کــه حضــور داشــته باشــیم«. او 
بحــث دفــاع از حــرم عقیلــه بنــی هاشــم )علیهاالســالم( را مطــرح کــرد.

همیشــه بــرای مــا اولین هــا جالــب اســت، بــرای همــه مــا ســؤال اســت 
کــه اولیــن شــهید مدافــع چــه کســی اســت و ســال شــهادتش به چــه روز 
و ماهــی برمی گــردد. ســال ۹۰ همــان زمــان کــه مصطفــی احمدی روشــن 
را بــه شــهادت رســاندند، بــه فاصلــه چنــد روز بعــد محــّرم ترک در ســوریه 
بــه شــهادت رســید و در بهشــت زهــرا تهــران قطعــه ۵3 پیکــر مطهــرش 

بــه خــاک ســپرده شــد.
الّلهم ألحقنا بهم...



8
بهداشت و سالمت

موارد مصرف خوراکی و 
درمانی پیازچه
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پیازچــه گیاهــی اســت کــه مصــرف خانگــی آن بــه صــورت ســبزی خوردن یــا همــراه بــا مــواد غذایــی دیگــر 
ماننــد ســاالد، ســوپ و... )بــه صــورت خــام یــا پختــه( می باشــد.

ــذای  ــرغ غ ــا تخم م ــیب زمینی ی ــر، س ــان و پنی ــا ن ــراه ب ــه هم ــن عصران ــه آش و همچنی ــرای تهی ــه ب پیازچ
مطبوعــی اســت.

گل های پیازچه با طعم مناسب، به عنوان چاشنی غذا به کار می رود.
قسمت مورد استفاده پیازچه؛ برگ ها، پیاز گل و گل های خوش رنگ آن است.

پیازچه دارای مواد بودار مالیم تری نسبت به گیاهان سیر و پیاز است. 
در هر یکصد گرم پیازچه تقریباً 45میلی گرم ویتامین c و مقدار قابل توجهی کاروتن وجود دارد. 

شــربت تهیه شــده از پیازچــه داوری بســیاری خوبــی بــرای درمــان بیماری هــای مجــاری ادراری، ورم، استســقاء 
)آســیت( و جلوگیــری از تجمــع آب در بافت هــای بــدن اســت.

مقــدار مصــرف شــربت پیازچــه بــرای بزرگســاالن، روزی دو تــا ســه بــار و هــر بــار یــک قاشــق غذاخــوری 
اســت. بــرای تهیــه شــربت پیازچــه می تــوان از روش تنطــور یــا دم کــردن آن اســتفاده کــرد. در ایــن روش بایــد 
یــک قســمت از تنطــور بــا ســه قســمت شــربت عســل را مخلــوط نمــوده و بــا دوز فوق الذکــر مصــرف نمــود. در 

روش دم کــردن 20درصــد عصــاره پیازچــه را بــا 80درصــد شــربت عســل مخلــوط می کنیــم.

کتاب پیشگیری و شفای بیماری ها از سیر تا پیاز، دکتر عبداهلل پور عبداهلل



عرفه، روز عرفان و عاشقیعرفه، روز عرفان و عاشقی
نـــــــــــــگاه ویژه
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درس اولــی کــه مــا از دعــای عرفــه یــاد می گیریــم، ایــن 
ــاره  ــی درب ــم، کم ــی بگذاری ــی فرصت ــد گاه ــه بای ــت ک اس
ــا  ــک از این ه ــر ی ــر ه ــم. اگ ــر کنی ــدا فک ــای خ نعمت ه
ــن کار  ــم؟ ای ــر می کردی ــه س ــی ب ــه خاک ــتیم، چ را نداش
ــی  ــد، گاه ــه می فرمایی ــرآن مالحظ ــده دارد. در ق ــد فای چن
ــم،  ــما دادی ــه ش ــا را ب ــن نعمت ه ــالً ای ــا اص ــد: م می فرمای
»لََعلَُّکــْم تَْشــُکُروَن«؛ ایــن نعمت هــا را دادیــم کــه شــما از آن 
اســتفاده کنیــد و بــه یــاد مــا بیفتیــد و شــکر نعمــت کنید. 
خــدا کــه نیــازی بــه شــکر مــا نــدارد؛ پــس چــرا می گویــد 
ــرای  ایــن نعمت هــا را دادیــم، شــاید شــما شــکر کنیــد؟ ب
ــدا  ــکر خ ــدا ش ــه خ ــرب ب ــرای تق ــن راه ب ــه بهتری این ک
اســت. اگــر نعمت هــا را دیدیــم و توجــه پیــدا کردیــم کــه 
ــه مــا داده، و خودمــان را نســبت  کســی ایــن نعمت هــا را ب
بــه خــدا بدهکاردانســتیم، آن وقــت آدم ســعی می کنــد بــا 
ایــن نعمتــی کــه خــدا بــه او داده، علیــه خــود خــدا حرکــت 
ــد، در  ــه آدم می ده ــدا ب ــه خ ــی ک ــم زیبای ــد؛ چش نکن
نافرمانــی خــدا بــه کار نگیــرد. توجــه داشــته باشــیم اینهــا 
ــه  ــق دارد ک ــر آدم ح ــدر ب ــدا چق ــت. خ ــدا اس ــت خ نعم
ــن  ــد ای ــا او می آی ــد، ام ــه او می ده ــی را ب ــن نعمت این چنی

ــد! ــرار می ده ــودش ق ــی خ ــه بدبخت ــت را مای نعم
اگــر انســان فکــر کنــد که خــدا چقــدر نعمــت بــه او داده، 
ــش  ــی پی ــاس حکمت های ــر اس ــه ب ــی ک ــی کمبودهای بعض
ــد.  ــم نمی آی ــی مه ــرش خیل ــر در نظ ــا دیگ ــد، اینه می آی
فــرض کنیــد مثــالً یــک دســته اســکناس هــزار تومانــی به 
شــما می دهنــد، کــه یکــی از آنها یــک گوشــه اش ســاییده؛ 
آدم بــه ایــن دســته هــزار تومانــی کــه بــه آدم بدهنــد توجه 
دارد؛ فکــر نمی کنــد کــه یــک گوشــه  یکــی از اســکناس ها 
ســاییده اســت. البتــه ممکــن اســت مثــالً یــک درصــدی از 
مــزدش هــم کــم بشــود. امــا آدم بــه فکــر نعمت هــای خــدا 
نیســت، فقــط می گــردد کــه کمبودهــا راپیــدا کنــد؛ امــروز 
چــه کمبــودی داشــتم؟ چــه شــد؟ اینجــا چــرا این چنیــن 
ــا  ــط عیب ه ــا فق ــت؟ گوی ــان اس ــرا آن چن ــا چ ــت؟ آنج اس
ــرد و  ــذت نمی ب ــش ل ــت از زندگی ــچ وق ــد؛ هی را می بین

ــت. ــه طلبکار خداس همیش
درس اول ایــن دعــای عرفــه شــکر خداســت؛ یــاد گرفتــن 
اینکــه دربــاره نعمت هــای خــدا بیندیشــیم؛ هــم از اینکــه 
ایــن نعمت هــا را داریــم، لــذت ببریــم؛ هــم ایــن کمبودهــا 

ــن نعمت هــا ســوء  ــد؛ هــم از ای ــوه ای نکن ــا جل ــه نظــر م ب
ــر بیاییــم، کــه آن  اســتفاده نکنیــم؛ هــم درمقــام شــکر ب

ــود. ــرب می ش ــیله ق ــرد و وس ــو می ب ــا را جل ــکر م ش
درس دوم کــه از ایــن دعــا به دســت می آیــد ایــن اســت 
ــای  ــا خوبی ه ــودش را ب ــتی های خ ــه زش ــه آدم همیش ک
ــه  ــن چ ــردم، م ــه ک ــن چ ــا! م ــد. خدای ــه کن ــدا مقایس خ
ــه آدم  ــود ک ــم می ش ــه ای فراه ــن کار زمین ــا ای ــردم؟ ب ک
ــه بیچارگــی خــودش پــی  ــه پســتی خــودش، ب مقــداری ب
ببــرد. اولیــن فایــده اش ایــن اســت کــه مغــرور نمی شــود؛ 
ــدی ایــن آدمیــزاد بیچــاره ایــن اســت کــه وقتــی خــدا  ب
نعمــت معنــوی هــم بــه او می دهــد، هدایــت هــم می شــود 
و یــک قــدم خوبــی هــم بــر مــی دارد و می آیــد راه بیافتــد، 
ــه!  ــد؛ بل ــرورش می کن ــد، مغ ــه اش می کن ــیطان وسوس ش
ــر  ــای دیگ ــن از بنده ه ــدم! م ــزی ش ــک چی ــاال ی ــن ح م

ــود. ــقوطش می ش ــب س ــرور موج ــن غ ــرم! همی بهت
ــتی ها و  ــن زش ــه ای ــا هم ــان ب ــه انس ــر اینک ــه آخ نتیج
پلیدی هــا امیــدش از خــدا قطــع نشــود. اگــر امیــد آدم از 
ــای  ــه خوبی ه ــت ک ــن اس ــش ای ــود، معنای ــع بش ــدا قط خ
خــدا محــدود اســت و دیگــر تمــام شــده و بیشــتر از ایــن 
ــناخته ایم.  ــدا را نش ــاز خ ــورت ب ــن ص ــدارد؛ در ای ــه ن ادام
ــچ  ــه آدم دارد، هی ــتی هایی ک ــتی ها، و زش ــه پس ــا هم ب
ــدر  ــد خــدا را آن ق ــد بشــود. بای ــد از خــدا ناامی وقــت نبای
بــزرگ و مهربــان بدانــد کــه حتــی وقتی کــه در پســت ترین 
حالــت اســت، اگــر یــک لحظــه بــه خــدا توجــه کنــد و از 
ــا کالم  ــرد. ام ــده نمی گی ــدا نادی ــود، خ ــیمان ش کارش پش
ــد؛ و اال  ــت بگوی ــه را آدم راس ــه آن لحظ ــت ک ــن اس در ای
ــن  ــی؟! از م ــب می ده ــی را فری ــه کس ــد: چ ــدا می گوی خ
ــورم.  ــب نمی خ ــن فری ــدی؟! م ــر ندی ــر و نادان ت ضعیف ت
مــدام می گویــد: اســتغفر اهلل؛ اســتغفر اهلل؛ کــو اســتغفارت؟ 
ــن  ــا از م ــی؟ آی ــب بده ــی فری ــی را می خواه ــه کس چ

ــدی؟! ــر ندی جاهل ت
اگــر یــک لحظــه انســان بــه خــدا راســت بگویــد، خدایــا 
ــط  ــک خ ــدا ی ــم، خ ــاه نمی کن ــر گن ــیمانم، دیگ ــاً پش واقع

ــته ها. ــه گذش ــد روی هم ــز می کش قرم

ــیج  ــاي بس ــع اعض ــدس، در جم ــهد مق ــزدی، مش ــاح ی ــه مصب عالم
ــنبه 9 دی 1385 ــه، ش ــه معصومی ــه علمی ــالب مدرس ط
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این آخوند این آخوند 
سیـاسی استسیـاسی است
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»یکــی از بدتریــن چیــزی کــه اجانــب در بیــن 
ــن  ــد، ای ــا کردن ــا الق ــود م ــن خ ــردم و در بی م
ــا  ــه م ــت ک ــن اس ــرای ای ــالم ب ــه اس ــت ک اس
همــان عبــادت بکنیــم. چنانکــه مذهــب مســیح 
ــخ  ــیح مس ــب مس ــد؛ مذه ــخ کردن ــم مس را ه
ــش  ــه دعوت ــود ک ــز نمی  ش ــیح هرگ ــد. مس ش
ایــن باشــد کــه فقــط عبــادت بکنیــد، َظَلمــه را 
بگذاریــد بــه کار خودشــان! ایــن نمی  شــود؛ نبــی 
ــت  ــده اس ــخ ش ــد. مس ــور باش ــد این ط نمی توان
ــر  ــا، در نظ ــر م ــالم را در نظ ــا اس ــا. این ه این ه
ــورت  ــه ص ــالم را ب ــد؛ اس ــخ کردن ــن مس جاهلی
دیگــر نشــان دادنــد. و ایــن از کیدهایــی بــود کــه 
ــا نقشــه ها پیــاده شــده اســت؛ و مــا خودمــان  ب
هــم بــاور کردیــم »آخونــد را بــه سیاســت چــه«! 
ــد را  ــت: آخون ــتعمار اس ــرِف اس ــرْف ح ــن ح ای
ــای  ــاد« در دع ــُۀ العب ــه؟! »ساَس ــت چ ــه سیاس ب
جامعــه، »زیــارت جامعــه« اســت؛ »ساســۀ العباد«. 
چطــور امــام را بــه سیاســت آره، امــا آخونــد را به 
ــت را  ــک مملک ــر ی ــرت امی ــه؟! حض ــت ن سیاس
ــود؛  ــت ب ــک مملک ــتمدار ی ــرد، سیاس اداره می  ک
ــن  ــه؟! ای ــت چ ــه سیاس ــد را ب ــت آخون آن وق
مطلبــی بــود کــه ُمســَتعِمر بــرای اینکــه آخونــد 
ــه  ــد ب را جــدا کنــد از دولــت و ملــت، القــا کردن
او؛ آخونــد هــم بــاورش آمــد! خــود آخونــد بــا ما 
ــه  ــد ب ــه کار داری ــما چ ــه ش ــد ک ــارزه می  کن مب
ــن  ــت«! ای ــی اس ــد سیاس ــن آخون ــت! »ای سیاس
چیــزی بــوده اســت کــه مــا را ... بــه عقــب راند.« 

ــا 28۷( ــص28۶ ت ــام، ج ۶، ص ــه ام )صحیف
ــه( را  ــی )رحمت اهلل علی ــام خمین ــن کالم ام ای
ــا بیــان حدیثــی از قــول حضــرت امــام هــادی  ب
ــادی  ــام ه ــم؛ ام ــه می دهی ــالم( خاتم )علیه الس
ــِه  ــْت َعَلی ــْن هانَ ــد: »َم ــالم( فرمودن )علیه الس
ُه«؛ کســی کــه خــودش در  نَْفُســُه َفــال تَأَمــْن َشــرَّ
نظــرش بی مقــدار باشــد، از شــّر او ایمــن مبــاش. 
ــول، ص 483( ــف العق )تح



هنوز گریه بر این جویبار کافی نیست

ببار ابر بهاری، ببار... کافی نیست

چنان که یخ زده تقویم ها اگر هر روز

هزار بار بیاید بهار، کافی نیست

به جرم عشق تو باشد که آتشم بزنند

برای کشتن حالج، دار کافی نیست

گل سپیده به دشت سپید می روید

سپیدبختی این روزگار کافی نیست

خودت بخواه که این انتظار سر برسد

دعای این همه چشم انتظار کافی نیست

دعای این همه چشم انتظار دعای این همه چشم انتظار 
کافی نیستکافی نیست

فاضل نظری
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