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ــت  ــی راح ــنویم و خیل ــط می ش ــردم فق ــا م ــی از م ــی بعض گاه
می پذیریــم. شــاید نمی خواهیــم زحمــت کمــی تحقیــق یــا تأمــل 
و تفکــر در مســئله ای بــه خودمــان بدهیــم.  اگــر کمــی بــه خودمان 
ــه آســانی  ــم، ب ــم و تحقیــق و بررســی و تأمــل کنی زحمــت بدهی
درخواهیــم یافــت کــه بســیاری از مــواردی  کــه شــنیده یــا حتــی 
خوانــده و بــاور کرده ایــم، واقعیــت نــدارد و قصــد فریــب مــا را دارد.
ــه ذهن مــان خطــور نمی کنــد کــه  حتــی گاهــی ســؤالی هــم ب
آیــا ایــن حــرف و ســخنی کــه می شــنویم یــا می خوانیــم صحــت 
دارد؟ چقــدر بــا واقعیــت مطابقــت دارد؟ چقدر بــا اصــول و مبانی ای 

که بــه آن اعتقــاد داریــم مطابقــت دارد؟  
ــر  ــورد نظ ــوع م ــون موض ــاده پیرام ــؤال س ــد س ــرح چن ط
می توانــد مــا را از گرفتارشــدن در دام دشــمن و قضــاوت نادرســت 
ــا  ــکارا ب ــمنان آش ــوارد دش ــی م ــرا »در برخ ــد. زی ــی بخش رهای
انســان دشــمنی نمی کننــد؛ بلکــه نقشــه می کشــند تــا  مخفیانــه 
جریــان کارهــا بــه ضــرر انســان تمــام شــود؛ حتــی ممکــن اســت 
در ظاهــر اظهــار دوســتی نیــز بکننــد و چنیــن وانمــود کننــد کــه 
مــا در حــال خدمــت بــه شــما هســتیم. روشــن اســت کــه در مقابل 
ایــن دشــمنان، مقابلــه آشــکار خــاف عقــل اســت. در مقابــل ایــن 
دشــمنان بایــد مثــل خودشــان رفتــار کــرد. در مقابل این دشــمنان 
بایــد نقشــه کشــید و مکرشــان را بــا مکــر دیگــری خنثی کــرد. در 
مقابــل دشــمنی کــه در ظاهر اظهــار محبــت، دوســتی و خیرخواهی 
ــاه  ــان را در چ ــه انس ــد ک ــه می کش ــن نقش ــا در باط ــد، ام می کن
بینــدازد، بایــد کوشــید کــه خــودش در چــاه بیفتــد. روشــن اســت 
کــه ایــن کار، کار آســانی نیســت و گاهــی از جنگ هــای صریــح و 
نظامــی هــم مشــکل تر اســت. ایــن جنــگ، جنــگ نــرم اســت و 
گاهــی زحمــت آن بیشــتر از جنــگ ســخت اســت؛ ایــن اســت کــه 
در ایــن مــوارد نیــز بایــد از خــدا کمــک خواســت؛ َوَهــْب لـِـی َمْکــراً 
َعَلــی َمــْن َکایََدنِــی؛ بــه مــن توفیــق ده بــرای کســی که در مقــام 
این اســت کــه بــرای مــن نقشــه بکشــد و مــرا ناخــودآگاه غافلگیر 
ــا نقشــه اش را خنثــی  کنــد و خســارت برســاند، نقشــه بکشــم ت
کــرده و مقابلــه بــه مثــل کنــم. بــه او بفهمانــم کــه تنها تو نیســتی 
کــه می توانــی از ایــن کارهــا بکنــی، دیگــران نیــز می تواننــد ایــن 

کارهــا را بکننــد.

ــایع  ــیار ش ــم بس ــروز ه ــه ام ــمنان ک ــای دش ــه مکره  از جمل
ــرف آن  ــای کان ص ــا و بودجه ه ــم، پول ه ــه عال ــت، و در هم اس
ــبت  ــب نس ــر اکاذی ــت زدن و نش ــایعه پراکنی، تهم ــود، ش می ش
بــه دیگــران اســت. چیزهایــی را پخــش می کننــد کــه اصــاً هیــچ 
حرفــی از حروفــش را خداونــد نیافریــده اســت، و حتــی یــک هزارم 
ــد و  ــایع می کنن ــردم ش ــن م ــی در بی ــدارد، ول ــود ن ــم وج آن ه

ــد.«1 ــز می گیرن ــه نی ــش نتیج ــوالً کمابی معم
امــا وظیفــۀ مــا در ایــن عرصــه و دوره چیســت؟ آیــا تشــخیص 
ــز  ــه چی ــت؟ چ ــخت اس ــرا س ــت؟ چ ــخت اس ــل س ــق و باط ح
باعــث شــده اســت در ایــن زمانــه کــه بــزرگان و خصوصــاً رهبــر 
جامعــه اســامی می گویــد کــه همــه چیــز کامــل روشــن اســت: 
»مشــکل غــرب و اســتکبار بــا جمهــوری اســامی ایــن اســت کــه 
جمهــوری اســامی دارد پیشــرفت می کنــد، دارد رونــق می گیــرد، 
ــراف  ــه آن اعت ــد و ب ــد می بینن ــا دارن ــۀ دنی ــرفت را هم ــن پیش ای
ــن را  ــت، ای ــل اس ــل تحم ــر قاب ــرب غی ــرای غ ــن ب ــد، ای می کنن
حاضــر نیســت تحّمــل کنــد.«2 نتوانیــم حــق را از باطــل تشــخیص 
ــی  ــی همراه ــا حت ــروی ی ــل پی ــه باط ــاً از جبه ــم و بعض دهی

می کنیــم؟
کمی به خود بیندیشیم...

۱. عالمه مصباح یزدی
2. رهبر معظم انقالب در تاریخ 28آذر ۱4۰۱ 
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شــما اگــر مــردم نبودنــد، نمی توانســتید ایــن جنــگ را اداره بکنیــد، ایــن شــک نــدارد. مــردم اداره کردنــد؛ 
یعنــی ایــن ســپاه، مردمنــد؛ ایــن بســیجی ها، مردمنــد؛ ارتــش هــم امــروز، مــردم اســت.

صحیفه امام، ج ۱8، ص ۷9

مردم؛ اداره کنندۀ جنگمردم؛ اداره کنندۀ جنگ
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4

آزادی در تعبیرات اسالمیآزادی در تعبیرات اسالمی

مؤسســه فرهنگی قرآن و عترت اســوه تهران       ماهنامه فرهنگی ، اجتماعی اسوه    شماره121/ ماه جمادی االول 1444

ــای  ــک ارزش از ارزش ه ــوان ی ــاره آزادی به عن ــام درب اس
ــرد و  ــه ارزش منحصربه ف ــا ن ــت، ام ــرده اس ــراف ک ــر اعت بش
نــه آزادی بــا آن تعبیرها و تفســیرهای ســاختگی؛ بلکــه آزادی 

ــه معنــای واقعــی. ب
علی)علیه الســام( وصیت نامــه ای بــه امــام حسن)علیه الســام( 
در نهج الباغــه دارنــد کــه بعــد از نامــه ای کــه ایشــان بــه مالــک 
اشــتر نوشــته اند و بســیار مفصــل اســت، مفصل تریــن نامــۀ امــام 

. ست ا
ــو و  ــرای ت ــد؛ ب ــد کرده ان ــم قی ــه ه ــن اندرزنام ــدای ای در ابت

هرکــس کــه از آن اســتفاده کنــد.
یکــی از جمله هــای آن نامــه ایــن اســت: پســرم! جــان و روان 
خــودت را گرامــی بــدار و از هــر کار دنــی و پســتی محتــرم بدار. 
ــا  ــن باخت ه ــد بزرگ تری ــرآن می فرمای ــه ق ــور ک همان ط
باختــن خــود اســت، اینجــا نیــز امیرالمؤمنیــن همــان معنــا را 
بــه تعبیــر دیگــری می  گویــد: پســرم! هرچــه از دســت بدهــی 
و بفروشــی می تــوان بــرای آن قیمــت گذاشــت و در نهایــت امــر 
ــاس  ــک الم ــاً ی ــد. مث ــرق می کن ــا ف ــا قیمت ه ــت، منته فروخ
و برلیــان ماننــد کــوه نــور و دریــای نــور، همــه این هــا باألخــره 
ارزشــی دارنــد. هرقــدر هــم کــه ارزش آن هــا بــاال باشــد نهایتــًا 
بــه قیمــت آن هــا می تــوان رســید. هرچــه داشــته باشــی قابــل 
ــت  ــش را دریاف ــل آن بهای ــی و درمقاب ــه بفروش ــت ک ــن اس ای
کنــی، ولــی یــک چیــز داری کــه اگــر آن را بفروشــی، بهایــی در 
ــتی؛  ــودت هس ــود و آن خ ــدا نمی ش ــرای آن پی ــان ب ــه جه هم
یعنــی همــان نفــس و جــان و روحــت. اگــر روحــت را بفروشــی و 

تمــام دنیــا و مافیهــا را بــه تــو بدهنــد، برابــری نمی کنــد. 
ــس و  ــان و نف ــا ج ــود ب ــه می ش ــت ک ــز اس ــک چی ــط ی فق

ــت.  ــد و آن خداس ــری کن ــن براب ــود« م »خ

کتاب انسان کامل، شهیدمرتضی مطهری

 خاصه صفحات 3۰۹ تا 311
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و  هفتم بیست  )قســمت     

) از ناس تا نبأ () از ناس تا نبأ (

ــان  ــای ایش ــا چهره ه ــرت ب ــان ها را در آخ ــوی انس ــعی دنی ــا س ــد ت ــار می آی ــن ب ــرای اولی ــاَک« ب ــْل أَت »َه
تشــریح نمایــد و بــا توجــه بــه اعمالشــان، در روز »غاشــیة« نوشــیدنی و خوردنــی ایشــان را بیــان می فرمایــد، 
ســپس نوعــی نگــرش جدیــد را نســبت بــه شــتر و کــوه و آســمان و زمیــن جلــب می کنــد کــه ایــن نگرش هــا 
َّمــا أَنـْـَت  ــْر إِن بینــش ایشــان را در بــاره هســتی رقــم می زنــد، و در نهایــت در امتــداد ســیره نبــوی بــا بیــان »َفَذکِّ
ــَت  ــد کــه »لَْس ــَر« می خوان َّــی َو َکَف ــْن تََول ــرای هدایــت »إاِلَّ َم ــه خــودداری از زحمــت بســیار ب ــٌر« او را ب ُمَذکِّ
َعلَْیِهــْم بُِمَصْیِطــٍر« اســت و بــا پایانــی بی نظیــر »إِنَّ إِلَْینــا إِیابَُهــْم ثـُـمَّ إِنَّ َعلَْینــا ِحســابَُهْم« به شــکلی حسابرســی 

قیامــت را هــدف اصلــی ســوره معرفــی می فرمایــد.
لــذا ســورۀ غاشــیه در پــی آن اســت کــه »لَِبالِْمرصــاد« ســوره فجــر را، بــا حضــور مطلــق پــرودگار در بــاره 
کســانی کــه هنــگام فزونــی نعمــت »َربـِّـی أَْکَرَمــِن« و بــه وقــت مشــکالت »َربـِّـی أََهانـَـِن«  را بــر زبــان می آورنــد، 
یــادآور شــود. بنابرایــن، محــور اصلــی طرح شــده در دو ســوره، تــوکل بــر خداونــد اســت. لــذا دمیــدن فجــر را 
دلیــل آن می دانــد تــا انســانی را کــه سرمســت از غــرور، خــود را مســتحِق اکــرام خداونــد می شــمارد، در ابتــالی 
ــا اعتــراض و نالــه از پــروردگار خــود طلبــکار نباشــد! تــا حدیــث غاشــیه بــه »ُوجــوٌه یَومئــٍذ  بــه مشــکالت، ب
َخاِشــعٌة« را یــاد کنــد کــه »تَصلــیَ  نــاًرا حاِمیــًة« شــده اند و نوشیدنیشــان »ءانیــٍة« و طعامشــان دائمــا »ِمــْن 
َضریــٍع« اســت! کــه ایشــان در دنیــا بــه جهــت حــب شــدید بــه مــال »اّل تُْکِرمــوَن الَْیتیــَم« بودنــد »َو ال تَحّضون 

َعلــی  َطعــاِم الِْمْســکین«، همــان قــوم عــاد و ثمــود و فرعــون کــه »الّذیــَن َطَغــوا فـِـی الِْبــالد« بودنــد! 
ــا چهــره ای نائمــه در  ــی ب  امــا نفــس مطمئنــه ســوره فجــر، در غاشــیه ترســیمی بی نظیــر و فراگیــر و عال
تبلورِ»لســعِیها َراضیــٌة« می یابــد، کــه در رجعــت بــه ســوی پــروردگارش کــه راضیــه و مرضیــه اســت تــا بــه 
ــات  ــت اثب ــروَن« در جه ــال یَنُظ ــه »أَ َف ــات چهارگان ــه بســا آی ــه اســت، مشــرف شــود، و چ ــه عالی ــی ک جنت
دســتیابی بــه ایــن جنــة عالیــه اســت کــه کیفیــت خلقــت ابــل۱ و ســماء و جبــال و ارض کــه »کَیــَف ُخلَِقــْت َو 

ــه آن بســیار اهمیــت دارد. ــِطَحت« اســت، کــه نگریســتن و دقیق نگریســتن ب ــت َو ُس ــت َو نُِصَب ُرفَِع
اختتامیــه ســوره فجــر، نفــس مطمئنــه »اِْرِجعــی إلــی  َربَِّک« اســت و پایانی ســوره غاشــیه »َمــْن تَولـّـی  َو َکَفر« 
را بــه »الَعــذاِب األْکَبــر« حدیــث می کنــد، ولــی بــه هــر حــال در هــر دو ســوره »إّن إلْینــا إیابَُهــم ثـُـّم إّن َعلینــا 

ِحســابُِهم« شــعاری فراگیــر بــرای درک خلقــت و قیامــت و حساب رســی دقیــق آن اســت.
ســید قطــب: ایــن ســوره یکــی از آهنگ هــای ژرف و آرامــی اســت کــه انســان را بــه تفّکــر و تدبّر وامــی دارد، 
ــه حســاب و  ــی دارد ب ــر آن م ــدازد. انســان را ب ــرس و هــراس می ان ــه ت ــد، و ب ــد و انتظــار فرا می خوان ــه امی و ب
کتــاب خــود برســد و خویشــتن را بــرای روز حسابرســی آخــرت و ســلطه و ســیطره خــدا، و حتمــی و قطعی بودن 

آن آمــاده ســازد.2

۱- پژوهشــگران و پوینــدگان علــم، تدبــر در آیــه » افــال ینظــرون الــی االبــل کیــف خلقــت« را منشــأ تولــد علــم فیزیــک می داننــد 
کــه بــدن بــزرگ و ســنگین شــتر،   توســط گــردن دراز وی کــه ســر کوچکــش آن را حمایــت می کنــد بلنــد می شــود و جابه جــا 

می گــردد! البتــه آیــات بعــد نیــز بــه تولیــد علــم نجــوم و زمین شناســی و علــوم مریــوط بــه زمیــن گردیــده اســت.
2 - سید قطب،  فی ظالل القرآن،  ترجمه احمد آرام،  سوره غاشیه

3- تفسیر اهل بیت علیهم السالم، ج ۱8، ص 82
4- شیخ صدوق، ثواب االعمال، ۱382ش، ص۱22
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سوره شناسی سوره غاشیه
شماره سوره: هشتاد و هشتمین سوره 

)2۷ از آخر( مّکی؛ 29 آیه
شرح لغات: غاشیه: پوشاننده، 

فراگیرنده؛ ناصبه: رنجکش؛ ضریع: 
گیاه سرخ بدبو؛ ناعمه: پر نعمت؛ الغیه: 

سراسر لغو؛ سرر: جمع سریر، تخت؛  
نمارق: بالش، زرابی: فرش ریشه دار؛ 

مبثوثه: گسترده، برانگیخته؛
سوره زوج: اعلی

هل اتی )سوره قیامت( گروه: 
محور موضوعی:  احاطه قیامت بر 
آدمی که یا سعید است و یا شقی، و 

بازگشت انسان برای حسابرسی به سوی 
قیامت. )المیزان(

تفسیر روایی: امام علی )ع(: این آیه  »إِنَّ 
إِلَْینا إِیابَُهْم ثُمَّ إِنَّ َعلَْینا ِحسابَُهْم« در باره 

من نازل شده است.3
فضیلت قرائت: از امام صادق نقل 

شده است: هر کس در نمازهای واجب 
یا مستحب سوره غاشیه را بخواند و به 

این کار مداومت نماید خداوند به رحمت 
خود در دنیا و آخرت او را می پوشاند و 
در قیامت از عذاب دردناک آتش ایمن 

می دارد.4



آیت اهلل مجتبی تهرانی
قسمت  چهلم

تربیـــــــت فرزند
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بعد از بیست و یک سالگی هم احتمال خطر هست، ولی کمتر
ــه  ــه بچ ــع ب ــه راج ــی ک ــن بحث های ــه ای ــد ک ــؤال می کنن ــن س ــا از م بعضی ه
می کنــی، تــا چنــد ســالگی اســت؟ بــرای تــا ســن بیســت و یــک ســال اســت. ایــن 
مســلم اســت. چــون بچــه بــه ایــن مــرز ســنی کــه برســد، بــه طــور غالــب شــهوت، 
غضــب و وهمــش تکامــل پیــدا می کنــد و بــه حــد اعلــی می رســند. بایــد بیایــی و 
پایاپــای آن هــا، در بُعــد انســانی و معنــوی، اســکلت آن را هــم تــا آن موقــع بســازی. 
ــود؛  ــن می ش ــر ممک ــم غی ــود. نمی گوی ــر می ش ــن کار کمت ــا ای ــیب پذیری او ب آس
ولــی کمتــر می شــود. چون بــه درونــش یــک اســکلت داده ای. تقریبــاً محکــم کاری را 

کــرده ای و شــاکله وجــودی بــه او داده ای.

روایتی دیگر
ــال،  ــت س ــه، هف ــه بچ ــت ک ــه( اس ــادق )صلوات اهلل علی ــام ص ــت دوم از ام روای
ــا، ُصَغَراُؤُهــْم  َــا أَْکَباُدن آقاســت. از پیغمبــر اکــرم اســت، کــه حضــرت فرمــود: »أَْولَُدن
أَُمَراُؤنـَـا« فرزنــدان مــا جگرگوشــه های مــا هســتند، کوچک شــان ســروران ما هســتند. 
واقعــاً هــم همین طــور اســت کــه آن هــا فرمانده انــد؛ البتــه نــه اینکــه هــر فرمانــی 
بدهنــد مــا بایــد گــوش دهیــم؛ ولــی نوعــاً چــون بچــه در ایــن ســن و ســال هنــوز 

تکامــل پیــدا نکــرده کــه عقــل عملــی اش شــکوفا شــده باشــد، او فرمانــده اســت.
»َو َعْبــٌد َســْبَع ِســِنیَن«، در هفــت ســال اول آقاســت. از هفــت تــا چهــارده، زیــر 
پوشــش توســت و محکــوم بــه حکم هــای توســت. بــا توجــه بــه روایــت قبــل کــه 
ــر  ــه او ام ــی، ب ــم کــه آنجاســت کــه می توان ــَؤَدُّب« می فهمی ــود: »یُ ــاره فرم در این ب
و نهــی کنــی و او را تربیــت کنــی. دقــت کنیــد چقــدر زیباســت. مــن ایــن دو روایــت 

را کنــار هــم گذاشــتم.

اگر تا بیست ویک سالگی فرزند متخلق شد، کار تمام است و اال...
ــت ویک  ــا بیس ــارده ت ــوم - از چه ــال س ــت س ــِنیَن« در هف ــْبَع ِس ــٌر َس «َو َوزِی
ــر  ــو اســت. وزی ــد و همــراه ت ــو کمــک می کن ــه ت ــو می شــود، ب ــازوی ت ســالگی- ب
همیشــه همــراه اســت. بعــد دارد تــا اینکــه تــا بیســت ویک ســالگی از ُخلق وخوهایش 

راضــی شــوی. خالئــق، یعنــی خلــق و روش و چیزهــای درونــی او. کــه بیســت ویک 
ســال، زمــان کامل شــدن قــوای اوســت. مســئله ایــن اســت، و همــه هــم ریشــه اش، 
ــع  ــه موق ــا چ ــقف آن ت ــی س ــی دارد. می گوی ــق علمی-خلقت ــه های دقی ریش
اســت؟ تــا بیســت ویک ســال اســت. چــون در آن موقــع تمــام قــوای او بــه تکامــل 
ــه تکامــل می رســد،  ــی خــودش ب ــوای حیوان می رســد. تفــاوت اینجاســت کــه ق

بُعــد انســانی و الهــی را تــو بایــد بــه تکامــل برســانی.

باید والدین مسائل انسانی و الهی را در فرزند شکوفا کنند.
شــهوت خــودش می رســد. غضــب خــودش تکامــل پیــدا می کنــد. امــا مســائل 
انســانی اش را تــو بایــد آبیــاری کنــی. مســائل الهــی، معنــوی اش را تو وظیفــه داری 
کــه بــه فعلیــت برســانی. ایــن وظیفــه توســت کــه این هــا را کــه خــودش تکامــل 
پیــدا کــرده، گام بــه گام بیایــی تــا بــه ایــن ســن و مهــارش کنــی. اینجاســت که 
آدم وقتــی دیــد ســاخته شــده و اســکلتش ســاخته شــده اســت، تــا حــدودی 
ــم کاری را  ــو محک ــدارد، ت ــش اشــکال ن ــد. روکاری های ــی می کن احســاس ایمن

کــرده بــاش. عمــده ایــن اســت.

آفت جوانی، جو زدگی است
یکــی از آفــات او ایــن اســت کــه او ماجراجــو اســت. حواســت را جمــع کــن! چــه 
در بُعــد خشــم او و چــه شــهوت او کــه یــک وقــت فریــب نخــورد. مراقبــت بایــد 
باشــد. نــه اینکــه دیگــر حــاال رهایــش کنــی و بــروی! بــاز هــم مراقبــت می خواهــد. 
چــون جــّو حاکــم و شــعارها ممکــن اســت احساســات او را تحت تأثیــر قــرار دهــد. 
بچــه این گونــه اســت کــه احساســاتی اســت. لــذا ایمنــی کامــل نــدارد. یــک وقــت 
اشــتباه نکنیــد کــه تمــام شــده اســت و دســت را روی هــم بگذاریــد! خیــر! جّوهای 
کاذب هــم فــراوان اســت. کســانی کــه مثــالً اهــداف شــیطانی دارنــد بــا امکاناتــی 
ــه طــور طبیعــی کــه  کــه در دســت داشــتند، او را فریــب ندهنــد. ایــن جــوان ب
نمی فهمــد کــه ایــن جــّو ســاختگی اســت. عوامــل پشــت پــرده را کــه نمی فهمــد. 
ــم  ــن ه ــه ای ــی ک ــت می بین ــک وق ــاخته اند. ی ــّو را س ــه ج ــود ک ــه نمی ش متوج

رفــت بیــن آن هــا.

باید به جوان یاد داد که جّوزده نشود
بایــد طــوری جــوان را تربیــت کــرد کــه جــّو زده نشــود. بایــد شــعور بــه او داد 
تــا تحت تأثیــر هــر جــّوی قــرار نگیــرد. خیــال نکنــد ایــن جّوهــا همــه اش صــادق 
ــا  ــن جّوه ــه گاهــی ای ــه او بفهمــان ک ــه! ب و طبیعــی اســت، خودجــوش اســت. ن
ســاختگی اند. بــه او بفهمــان کــه اگــر این طــرف و آن طــرف کردنــد، امثــال تــو را بــه 

داخــل جمعیــت نکشــانند! جــّوزده نشــو! شــعارزده نشــو! مراقــب بــاش!
ــه نیســت  باألخــره بایــد از این هــا مراقبــت بکنیــم. می خواهــم بگویــم این گون

کــه جــوان بعــد از ایــن ســن ایمنــی کامــل پیــدا کنــد. 

تربیت در محیط خانواده 
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7
طریق عاشــــقی

آنان که وامدارشان هستیم
شهید»محمدحسین مرادی« از قاب اسوه

محیا خوبرو

ابتــدا توجــه شــما رو بــه تعریــف عامــه شــهیدمرتضی  در 
مطهری)رحمت اهلل علیــه( از کلمــۀ »ســیره« جلــب می نمایــم. ســیر یعنــی 

ــت. ــن اس ــبک راه رفت ــوع و س ــای ن ــه معن ــیره ب ــا س ــن؛ ام رفت
آنچــه بــه مــا توصیــه شــده در بــاب الگــو برداری هــا و عمل کردن هــا 

شــناختن ســبک پیغمبر)و بــزرگان دین( اســت.
سؤالی که باید باید باید از خود بپرسیم اینکه:

چرا باید سیرۀ معصومین، اولیا و شهدا را دانست؟
آیا چون فقط زیباست و با فطرت ما هماهنگ است؟

آیا دانستن سیره به ما انگیزۀ عمل در زندگی می دهد؟
آنچه قرآن در این باب از ما مطالبه دارد چیست؟

می فرماید: لکم فی رسول اهلل اسوۀ حسنۀ...
ــمردیم  ــه برش ــواردی ک ــرای م ــط ب ــتن فق ــو و اسوه داش ــث الگ بح
ــه از آن  ــبکی ک ــق آن س ــردن مطاب ــرای عمل ک ــک کام: ب ــت. ی نیس

ــم. ــو گرفته ای الگ
شــهید »محمدحســین مــرادی«، در روزهــای ابتدایــی فصــل پاییــز ســال  

۱3۶۰ در خانــواده ای مذهبــی در شــهر تهــران دیــده بــه جهــان گشــود. بــا  
ــا  ــان ب ــال ۷8 هم زم ــه و س ــود را گرفت ــم خ ــالگی، دیپل ــده س ــروع هج ش
ــاع  ــالمی و دف ــای اس ــداری از ارزش ه ــت پاس ــود جه ــربازی خ ــت س خدم

نظامــی و فرهنگــی کشــور وارد ســپاه پاســداران انقــالب اســالمی شــد.
ــا  ــی شــد و ت ــالت تکمیل در ســال ۱384 ازدواج نمــود و مشــغول تحصی
ــهری  ــزی ش ــش برنامه ری ــی، گرای ــته جغراف ــد رش ــی ارش ــع کارشناس مقط
ــادات حضــرت  ــه س ــاع از حــرم عم ــت دف ــت و ســال ۱392 جه ــش رف پی
زینــب کبــری )ســالم اهلل علیها( در ســه مرحلــه راهــی کشــور ســوریه شــد.
ــود. ایــن عشــق  از کودکــی عشــق انقــالب و استکبارســتیزی در دلــش ب
زمانــی بــرای همــه تداعــی شــد کــه در هفــت ســالگی نامــه ای بــه مقصــد 
خــط مقــدم جبهــه ارســال کــرد و گیرنــده آن نامــه پــدرش بــود. در نامــه 
ــن دارم درس  ــال شــما خــوب اســت؟ م ــان ســالم، ح ــود: »باباج ــته ب نوش
خــودم را خیلــی خــوب یــاد می گیــرم بــرای اینکــه بــا ســواد شــوم و چشــم 

ــا ایــن عشــق بــزرگ شــد. آمریــکا را در آورم.« ب
ــن  ــا ای ــاید بعضی ه ــد: »ش ــت می کن ــن روای ــن چنی ــرش از او ای همس
تصــور را دارنــد کــه زندگــی بــا کســی کــه دائمــاً در معــرض شــهادت اســت 
و خــودش هــم تمنــای شــهادت را دارد خیلــی ســخت اســت. امــا برعکــس 
زندگــی محمدحســین خیلــی پرشــور بــود. بــا اینکه در هــر ســفرش احتمال 
ــای  ــی کاره ــت. حت ــه داش ــی اش برنام ــرای زندگ ــا ب ــردد، ام ــت برنگ داش
ــواده اش اهمیــت  ــه خان کارشناســی اش را داشــت انجــام مــی داد. خیلــی ب
ــردش  ــه گ ــن را ب ــی آورد م ــر م ــه گی ــی ک ــن فرصت ــی داد. کوچک تری م
می بــرد. بــا اینکــه ســاکت بــود بــه موقعــش شــوخی هــم می کــرد. بــا اینکــه 
کار ســنگین نظامــی داشــت همیشــه بــا لبخنــد و گل می آمــد. مــن نیز همه 

ــه کــه می شــد  ــا را خشــک کــردم و نگــه داشــتم. روزهــای جمع آن گل ه
صبــح زود پــا می شــد، تنــد تنــد کارهــا را می کــرد، صبحانــه و نهــار را آمــاده 
می کــرد، لباس هــا را می شســت و... در همــه ایــن کارهــا می خواســت 

محبتــش را ثابــت کنــد. 
ــا  ــت، همانج ــه می گف ــم. اذان ک ــرون بودی ــت بی ــادم دارم هروق ــه ی ب
ــب  ــک ش ــاز. ی ــرد نم ــا را می ب ــرد و م ــدا می ک ــجد را پی ــن مس نزدیک تری
ــک در  ــک اتاق ــت در ی ــم. رف ــدا نکردی ــم پی ــجد ه ــم و مس ــی بودی جای

ــم.« ــاز بخوانی ــی نم ــد دوتای ــازه بدهن ــه اج ــرد ک ــا ک ــتان تقاض بیمارس
می خواهــد.  عمیقــی  فهــم  امنیــت،  کــردن  فراهــم  و  دفــاع  آری، 
دین شناســی و ولی شناســی و البتــه دشمن شناســی می خواهــد. آنچــه 
ــه شــدت  ــه آن توجــه داشــته اند و ایــن روزهــا ب شــهدای اســالم از ابتــدا ب

ــت. ــالم اس ــران و اس ــمنان ای ــة دش ــورد هجم م
مقولــة امنیــت و نامــوس وطــن را کســی می فهمــد کــه تاریــخ جنایــات و 
تعّرضــات دشــمنان خــدا را دانســته و بــه ایــن فهم رســیده باشــد  کــه تاریخ 
دائــم در حــال تکــرار اســت. آنــگاه در برابــر تمــام ایثــار شــهدای راه امنیــت و 

مدافــع حــرم خاضعانــه تواضــع و حــس قدردانــی پیــدا می نمایــد. 
خیــل شــهدای حــرم بــه فهــم چرایــی مهم بــودن امنیــت رســیده بودنــد. 
ــزی از  ــود، چی ــالم( نب ــدهلل )علیه الس ــام اباعب ــر قی ــته اند اگ ــهدا دانس ش
ــدای  ــد. ص ــود نمی مان ــرده ب ــب ک ــی آن را تصاح ــد طاغ ــه یزی ــالمی ک اس
حزن انگیــز امیرالمؤمنیــن علــی )علیه الســالم( بــه هنــگام ســرزنش کوفیــان 
ــربازان  ــط س ــودی توس ــای زن یه ــال از پ ــودن خلخ ــد از رب ــرت بع بی بصی
معاویــه، در گــوش حقیقت جویــان زنــده اســت کــه اینچنیــن ســر می دهنــد 

تــا امنیــت برقــرار بمانــد.
شــهدای مدافــع امنیــت و حــرم، تاریــخ نامــردان عالــم را تعّمــق نموده انــد 

و الگوی شــان، غیــرت و بصیــرت علمــدار کربــال بــوده اســت.
شــهید »محمدحســین مــرادی« آخریــن بــار 45 روزه بــه ســوریه رفــت، 
امــا مــورد اصابــت تیــر مســتقیم گلولــه قــرار گرفــت و از ناحیــه بــازو و پهلــو 
ــورخ  ــت و در م ــی ۱5 روزه رف ــه کمای ــد و  ب ــع ش ــت واق ــورد مجروحی م

ــه ســوی معبــود خــود شــتافت.  ۱392/8/28 ب
الّلهم ألحقنا بهم...
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رســول خدا)صلی اهلل علیه وآلــه( می فرمایــد: کفــش راحتــی و ســبک بپوشــید و هماننــد اهــل 
کتــاب نباشــید [نعلیــن و موزه نپوشــید.]

نیز می فرماید: هرگاه لباس تان را در آوردید بر آن بسم اهلل بخوانید. و آن ها را تا بزنید.
امــام صادق)علیه الســام( می فرمایــد: پــس از اســتحمام، هنــگام پوشــیدن لبــاس بگــو: »الهــمَّ 
ألِْبســنی التَّقــویٰ َو َجنِّْبنــی الــرَّدیٰ«؛ خدایــا لبــاس تقــوا بــه مــن بپوشــان و از بــدی دورم کــن. 

هــرگاه چنیــن کــردی از هــر دردی در امانــی.

منبع: مفاتیح الحیات، صص 15۸و 15۹

8
بهداشت و سالمت

آداب پوشیـدن
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نـــــــــــــگاه ویژه

تــاش حضــرت زینــب )ســام اهللَّ علیها( فقــط ایــن نیســت کــه از امــام بیمــاری در 
کربــا حراســت و پرســتاری کــرده اســت. حضــرت زینــب از روح کّلــی اســام و جامعــه 
ــب در  ــرت زین ــت. حض ــزرگ او آنجاس ــتاری ب ــرد؛ پرس ــتاری ک ــلمین پرس آن روز مس
مقابــل یــک دنیــا بــدی، ظلــم، بی انصافــی، حیوان صفتــی و قســاوت، یکتنــه ایســتاد. 
و بــا ایــن ایســتادگی، توانســت از روح کّلــی اســام حراســت و پرســتاری کنــد. همچنان 
کــه می گوییــم امــام حســین )علیه الّســام( اســام را حفــظ کــرد، می توانیــم دقیقــًا 
اّدعــا کنیــم کــه حضــرت زینــب )ســام اهللَّ علیها( هــم بــا ایســتادگی خــود، اســام را 

حفــظ کــرد. ایــن ایســتادگی، یــک رمــز و راز و یــک عامــل اصلــی اســت.
ــن  ــد. ممک ــد، موّفقن ــتادگی می کنن ــود ایس ــای خ ــرای هدف ه ــه ب ــی ک ملت های
اســت ایــن موّفقیــت، در کوتــاه مــدت بــه چشــم آدم هــای کوتاه بیــن نیایــد؛ امــا بــدون 

تردیــد ایــن موفّقیــت، تثبیــت شــده اســت و بــرو برگــرد نــدارد.

بیانات در دیدار جمعی از پرستاران 13۸۰/5/3

پرستاری از روح کلی اسالمپرستاری از روح کلی اسالم
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برگـی  از  یک  نوشته
10

والیت فقیه؛ دورترین نظام از دیکتاتوریوالیت فقیه؛ دورترین نظام از دیکتاتوری
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معنای دیکتاتور در چارچوب دین اسام
ــه  ــد ب ــودش را مقّی ــه خ ــود ک ــه می  ش ــی گفت ــه کس ــور ب دیکتات
قوانیــن خدایــی ندانــد. اگــر گفتیــم دیانــت و سیاســت بــا هــم توأم انــد 
یعنــی چــه؟ یعنــی مســائل سیاســی در چارچوب احــکام اســالمی باید 
شــکل بگیــرد و احــکام و مقــررات اجتماعــی نباید خالف اســالم باشــد. 
حــاال اگــر یــک کســی حکومــت کــرد، در چنیــن جامعــه  ای حاکمــی 
بــا چنیــن بینشــی پیــدا شــد و گفــت بلــه، مــن دیــن و اســالم و ایــن 
ــم،  ــن می  گوی ــه م ــت ک ــن اس ــون ای ــا قان ــول دارم، ام ــا را قب حرف ه
چــه موافــق اســالم باشــد چــه نباشــد، ایــن می  شــود دیکتاتــور؛ یعنــی 
ــده،  ــی دیکته  کنن ــور؛ یعن ــد. دیکتات ــه می  کن ــون را خــودش دیکت قان
می  گویــد مــن دســتور می  دهــم! خــدا موافــق باشــد یــا نباشــد! قانــون 
ــق  ــد مواف ــور؟ می  خواهن ــردم چط ــم. م ــن می  گوی ــه م ــت ک آن اس
ــم.  ــه مــن می  گوی ــون آن اســت ک ــد نباشــند! قان باشــند و می  خواهن

ــور. ــن می شــود دیکتات ای
چنیــن روش حکومتــی جــز بــر یــک نظریــه کــه نظریــه حکومــِت 
قــدرت فیزیکــی باشــد توجیهــی نــدارد. نظریه هــای مختلفــی بــرای 
حکومــت هســت کــه یکــي از ایــن نظریه هــا ایــن اســت کــه کســی 
ــد و زور  ــتر باش ــي او بیش ــدرت فیزیک ــه ق ــد ک ــت کن ــد حکوم بای
بیشــتری داشــته باشــد. کســی کــه زور بیشــتری دارد ایــن حــرف را 
ــم، مجــری  ــن اســت کــه مــن می  گوی ــون ای ــد قان ــد و می  گوی می  زن
قانــون هــم مــن بایــد باشــم چــون زورم بیشــتر اســت، ایــن می  شــود 

دیکتاتــور.
پــس، دیکتاتــوری بــا تقّیــد بــه قوانیــن و ارزش هــا و چارچوب هــای 
ازپیــش تعیین  شــده ســازگاری نــدارد. دیکتاتــور می  گویــد قانــون ایــن 
ــا مــردم  ــه آن قانونــی کــه خــدا گفتــه ی اســت کــه مــن می  گویــم ن
ــد  ــف اســت. می گوی ــا مخال ــر دوي این ه ــا ه ــور ب ــد. دیکتات می  گوین
ــی باشــد؟  ــون ک ــم. مجــری قان ــن می  گوی ــه م ــن اســت ک ــون ای قان
مــن! چون کــه زورم بیشــتر اســت. پــس معنــی دیکتاتــور معلــوم شــد.

ــای  ــوری در عرصه ه ــا دیکتات ــه ب ــت فقی ــه والی مقایس
ــت ــف حکوم مختل

عرصــه  در  یکــی  می  کنــد،  ظهــور  عرصــه  دو  در  حکومــت 
قانــون.  اجــرای  عرصــه  در  هــم  یکــی  و  قانون گــذاری 

دیکتاتــور کســی اســت کــه بگویــد حــرف، حــرِف مــن اســت. چــرا؟ 
چــرا نــدارد! در واقــع جــواب چرایــش ایــن اســت کــه چــون زور دارم، 
قانــون آن اســت کــه مــن می  گویــم، مجــری اش هــم مــن بایــد باشــم، 
ــور  ــود دیکتات ــن می  ش ــم، ای ــد داوری کن ــن بای ــم م ــات ه در اختالف
امــا والیــت فقیــه یعنــی چــی؟ پیش  فــرض والیــت فقیــه ایــن اســت 
کــه قوانیــن اصلــی بایــد از طــرف خــدا باشــد چــون او رب  العالمیــن 
اســت: لَُه الَْخلْــُق َواألْْمُر. همان  طــور کــه آفرینــش مــال اوســت، امــر و 
نهــی هــم مــال اوســت، تدبیــر جهــان هــم از اوســت. عــالوه بــر اینکــه 
او مصالــح مــردم را بهتــر می  دانــد، عــالوه بــر اینکــه او حــق آفرینــش 
ــی  ــی در زندگ ــه او منافع ــر اینک ــالوه ب ــردم را دارد و ع ــت م و مالکی
مــردم نــدارد تــا بخواهــد منافــع خــودش را بــر دیگــران مقــدم بــدارد. 
بنابرایــن، او بهتــر از همــه می  توانــد بــرای مــردم قانــون وضــع کنــد؛ 
هــم حــق قانون گــذاری دارد چــون مالــک هســتی اســت، چــون هــم 
مصالــح مــردم را می  دانــد، هــم علــم بی  نهایــت دارد و منافــع خــودش 
ــد و هــم اصــاًل منافعــی نمی  خواهــد، او همه چیــز را  را مقــدم نمی  دان
از خــودش دارد، نیــازی بــه کســی نــدارد. ایــن در عرصــه قانون گــذاری.
ــت  ــاب والی ــه در ب ــه  ای ک ــق نظری ــون، طب ــرای قان ــه اج در عرص
فقیــه مقبــول اســت و بــزرگان فقهــا از صــدر زمــان غیبــت تاکنــون 
ــه  ــدا و ائم ــرف خ ــه از ط ــی فقی ــروعیت ول ــد، مش ــان فرموده ان بی
امــام،  نائــب  عنــوان  بــه  و  اطهار صلوات  اهلل  علیهم  اجمعین اســت 
ــت  ــن اطاع ــد از م ــون زور دارم بای ــد چ ــد. او نمی  گوی ــت می  کن حکوم
کنیــد، می  گویــد چــون خــدا فرمــوده، چــون پیغمبــر فرمــوده، چــون امام 
فرمــوده: َمــْن کاَن ِمــَن الُفَقهــاءِ، انُْظــُروا اِلـَـي رَُجــٍل ِمْنُکــم یَعــِرُف َحاللِنا َو 

َحراِمنــا، آن هــا فرمودنــد، مــن از پیــش خــودم هیــچ حرفــی نــزدم.

بیانات حضرت آیت اهلل مصباح)رحمت اهلل علیه( 
در مسجد مهدیه همدان در تاریخ ۱38۱/5/4



ــر  ــن همــه »براِی...«هــای زنگــی دلگی ــان ای می
ــر  ــا، زودت ــدن م ــر و متعالی ش ــرای بهت ــی، ب دنیای

بیــا...
بــرای نابــودی طاغوتــی کــه از زمان حضــرت آدم 
ــا همیــن حــاال از خــون حلقــوم  )علیه الســام( ت

حق پرســتان ســیر نشــده...
خون ریخته و همچنان هم...

بــرای انتقــام جســارت های کوچــه و... کــه خــون 
دل شــد تــا هزینــۀ مانــدن حق شــود...

بــرای حرف هایــی کــه همیــن دنیــازدگان 
ــنوند  ــا نش ــد ت ــان را گرفتن ــک، گوش های ش تاری

ــد... ــاه زده ش ــه چ و ب
برای جگری که سوخت...

ــت و  ــق را داش ــدن ح ــش فهمان ــه عط ــی ک لب
ــد... ــده ش ــزران دی خی

بــرای آن بانــوی صاحــب لــواء که شــب نشســته 
ــم  ــزد و َعَل ــد برخی ــا روز بتوان ــد ت ــاز خوان نم

ــد... ــن نیفت ــر زمی ــی ب حق خواه
برای تمام برای های کربا...

ــت و  ــخ اس ــدر تاری ــه ق ــان ب ــه وسعت ش ک
ــرار... ــال تک ــاً در ح ــابهش دائم ــتمر و مش مس

ــتگی  ــر از شکس ــد پ ــر چن ــوه، ه ــون ک ــا چ م
ــور  ــه رکاب حض ــا ب ــا پ ــتاده ایم ت ــان ایس غیبت ت

ــان شــویم. پرنورت
و این روزها...

ــر  ــت پ ــی رود و اّم ــّر م ــذرد و ش ــه زود می گ ک
ــما  ــوی ش ــه س ــیرش را ب ــل مس ــر از قب قدرت ت

ــد داد، ــه خواه ادام
به نگاه پر مهرتان محتاجیم موالجان...

بـرای همۀ بـرای همۀ 
بـــراِی ها  بیا...بـــراِی ها  بیا...

محیا خوبرو
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کــــــــالم آخر
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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.nokavedu.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

ســردبیر: سرکار خانم زهرا بادی
دبیــر تحریریه: فخری مرجاین
مدیر هنری: ســعیده نیکبخت

بهای هر شماره:  ذکر صلوات نثار ارواح طیبه شهدا و امام خمیین)ره(

www.nokavedu.ir

www.osveh.org


