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سخن نخست
2

ذهــنانســانماننــدگنجشــکیاســتکــههــرلحظــهاز
ایــنشــاخهبــهآنشــاخهمیپــرد.کســانیکــهتوانســتهاند
بــرذهــنوفکــرخــودمســلطشــوندوبازیگوشــیهایآنرا
مهــارکننــد،میتواننــدبــههــرچیــزیراهپیــداکننــدواز
طرفــیبــهآرامــشنســبیهــمبرســند؛زیــراذهنشــانرااز
تالطمهــاوافسارگســیختگیهابــهســمتیــکنقطــه،یــک
کار،یــکمهــارتو...متمرکــزکردهانــد.درواقــعتســلطبــر
ذهــن،بــهشــماکمــکمیکنــدکــهبتوانیــدخودتــانبــرای
ــهدرســتی ــدومســیرتانراب زندگــیخــودتصمیــمبگیری

ــابکنید. انتخ
امــاایــنرابدانیــد؛کســیکــهمیتوانــدبــهذهــنشــما
خــوراکبدهــدوآنرادرمســیرمشــخصیبــهســمتجلــو

ببــرد؛فقــطوفقــطخــودشــماهســتید.ایــنخــوِدشــما
هســتیدکــهتعییــنمیکنیــدچــهچیزهایــیدرذهــنشــما
باقــیبمانــدیــاذهــنشــمادرچــهمســیریحرکــتکنــد.
ــمامحــل ــنش ــدذه ــهمشــخصمیکنی ــماهســتیدک ش
ــط ــنفق ــی؛بنابرای ــامنف ــدی ــتباش ــکارمثب ــرورشاف پ
خــودشــماهســتیدکــهمیتوانیــدکنتــرلذهــنخــودرا
بــهراحتــیبــهدســتبگیریــد.کنتــرلذهــن؛یعنــیکنتــرل
تمــامورودیهــامثــلتلویزیــون،موبایــلوفضــایمجــازی،
کتــاب،روزنامــه،خانــواده،دوســتان،خودتــانوهــرچیــزیکه
اطالعاتــیواردذهــنشــمامیکنــدوبــهآنجهــتمیدهــد.
پــسمراقــبباشــیمبــاتکنولــوژیجدیــد،توجــهمــارابه

چــهچیــزیجلــبمیکننــد!

مواظـب شیطنـت های مواظـب شیطنـت های 
رسـانه باشیمرسـانه باشیم
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شــهیدســلیمانی،هــمشــجاعبــود،هــمبــاتدبیــربــود؛ِصــرفشــجاعتنبــود؛بعضیهــاشــجاعتدارنــداّمــا
ــااهــلاقــداموعمــل تدبیــروعقــلالزمبــرایبــهکاربــردنایــنشــجاعتراندارنــد.بعضیهــااهــلتدبیرنــداّم
ــتو ــانخطــرمیرف ــهده ــرداشــت-ب ــمدلوجگ ــاه ــِزم ــنشــهیدعزی ــد.ای ــرکارراندارن نیســتند،دلوجگ
ابــانداشــت؛نــهفقــطدرایــنحــوادثایــنروزهــا،]بلکــه[دردوراندفــاعمقــّدسهــمدرفرماندهــیلشــکرثــاراهلل
همینجــوریبــود؛خــودشولشــکرش-هــمبــاتدبیــربــود؛فکــرمیکــرد،تدبیــرمیکــرد،منطــقداشــتبــرای
کارهایــش.ایــنشــجاعتوتدبیــِرتوأمــان،فقــطدرمیــداننظامــیهــمنبــود،درمیــدانسیاســتهــمهمینجــور
بــود؛بنــدهبارهــابــهدوســتانیکــهدرعرصــۀسیاســیفّعالنــدایــنرامیگفتــم؛رفتــاراورا،کارهــایاورا]میدیــدم[.
درعرصــۀسیاســتهــم،هــمشــجاعبــود،هــمبــاتدبیــربــود؛ســخنشاثرگــذاربــود،قانعکننــدهبــود،تأثیرگــذار
بــود.ازهمــۀاینهــاباالتــر،اخــالصاوبــود؛بــااخــالصبــود؛ایــنابــزارشــجاعتوابــزارتدبیــررابــرایخــداخــرج

ــاوماننــداینهــانبــود.اخــالصخیلــیمهــماســت. میکــرد؛اهــلتظاهــروری

بیانات در دیدار مردم قم ۱3۹8/۱۰/۱8

شجاع، مخلص و اهل تدبیرشجاع، مخلص و اهل تدبیر

3
کالم نـــــور
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کـــــالم مطــــــهر
4

از نظر قرآن، لغزش های فکری بشر از نظر قرآن، لغزش های فکری بشر 
از کجا نشأت می گیرد؟ از کجا نشأت می گیرد؟ 

ریشــهاصلــیخطاهــاوگمراهیهــادرکجاســت؟اگــرانســانبخواهــددرســتبیندیشــدکــهدچــار
خطــاوانحــرافنگــردد،چــهبایــدبکند؟

ازیکلحاظمجموعهتعلیماتاسالمیبهسهبخشتقسیممیشود:
1-اصــولعقایــد؛یعنــیچیزهایــیکــهوظیفــههــرفــردکوشــشدربــارهآناســتوبایــددرایــن
بــارهتحقیــقکنــد.اســالمدربــارهاصــولعقایــد،تقلیــدوتعّبــدراکافــینمیدانــد؛بلکــهبایدهــرفرد
آزادانــهصحــتآنعقایــدرابــهدســتآورد.اســالمتفکــرراعبــادتمیدانــدکــهاگــردرمســیرتنّبــه

وبیــداریانســانقــرارگیــرد،ازســالهاعبــادتبدنــیبرتــروباالتــراســت.
2-اخالقیــات؛وظیفــهانســاناســتکــهخــودشرابــهخصلتهــایخــوببیارایــدوازضــدآندور

نگــهدارد.انســانبایــددراینبــارهمراقبــتنفــسوخودســازیکنــد.
ــادیو ــایمع ــلفعالیته ــت.مث ــاناس ــارجازانس ــهخ ــوطب ــهمرب ــیک ــکام؛فعالیتهای 3-اح

ــردیواجتماعــی. ــویواخــروی،ف معاشــی،دنی
قــرآنکــهتفکــرراعبــادتمیشــمردواصــولعقایــدرابــاتفکــرمنطقــی،صحیــحمیدانــد،بــه

یــکســریامــوربــهعنــوانموجبــاتوعلــلخطاهــاوگمراهیهــاتوجــهدادهاســت:
1-تکیــهبــرظــّنوگمــانبــهجــایعلــمویقیــن:میگویــدمادامــیکــهبــهچیــزیعلــمویقیــن

پیــدانکــردیازآنپیــروینکــن.
2-میلهــاوهواهــاینفســانی:اگــرانســانبخواهــدقضــاوتصحیــحکنــد،بایــددربــارهمطالبــی
کــهمیاندیشــدبیطرفــیخــودراحفــظکنــد،حقیقتخــواهباشــدوخویشــتنراتســلیمدلیلهــا

ومــدارککنــد.
3-شــتابزدگی:هــرقضــاوتواظهارنظــرینیــازبــهمــدارکمعیــندارد؛تــازمانــیکــهاینهــامهّیا

نشــود،هرگونــهاظهارنظــری؛شــتابزدگیوموجبلغزشاندیشــهاســت.
4-ســّنتگراییوگذشــتهگرایی:قــرآنیــادآوریمیکنــدکــهپذیرفتههــاوباورهــایگذشــتگانرا

مــادامکــهبــامعیــارعقــلنســنجیدهاید،نپذیرید.
ــت. ــهشخصیتهاس ــشب ــه،گرای ــزشاندیش ــاتلغ ــرازموجب ــیدیگ ــخصیتگرایی:یک 5-ش
شــخصیتهایبــزرگتاریخــیبــهدلیــلعظمتــیکــهدرنفــوسدارنــدبــرفکــرواندیشــهوتصمیــم
ــای ــدوپیرویه ــریمیکن ــتقاللفک ــهاس ــوتب ــارادع ــرآنم ــد.ق ــرمیگذارن ــراناث وارادهدیگ

ــد. ــدیمیدان ــقاوتاب ــبش ــخصیتهاراموج ــزرگانوش ــهازب کورکوران

کتابانسانکامل،شهیدمرتضیمطهری،چکیدهصص63تا69
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و  هشتم بیست  )قســمت     
ــوره  ــن س ــتاد و هفتمی هش ــوره:  ــماره س ش

ــه ــی؛ ۱۹ آی ــر( مّک )28 از آخ
شــرح لغــات: ســّبح: امــر بــه تســبیح خداوند 
و تنزیــه وی از نقــص و بــدی، ســباحت: بــه 
ســرعت حرکــت و شــنا در هــوا و آب؛ مرعی: 
ــوی:ســیاه و  ــاء: خاشــاک؛ اح چــراگاه؛ غث
ــم؛  ــش وا می داری ــه خواندن ــرُء: ب ــره؛نق تی
ــر؛  ــقی: نگون بخت ت ــب:دور شــد؛ اش یتجن

ــد. ــح می دهی ــرون:ترجی تؤث
طارق سوره زوج: 

مســبحات، هفــت ســوره بــه ترتیــب  گــروه: 
از آخــر قــرآن: اعلــی، تغابــن، جمعــه، صــف، 

حشــر، حدیــد و اســراء
امــر بــه توحیــد و تســبیح  محــور موضوعــی: 
ــت،  ــدس اوس ــق ذات مق ــه الی ــروردگار ک پ
ــه وســیله  ــه رســول خــدا ب ــد ب ــده تایی و وع
علــم و حفــظ، و نیــز وعــده بــه اینکــه او را از 
آســان ترین طریــق و مناســب ترین راه موفــق 

بــه تبلیــغ و دعــوت بفرمایــد.2
تفســیر روایــی: امــام علــی )علیه الســالم(: 
ــد،  ــبحات را خواندی ــوره های مس ــر گاه س ه
بگوییــد: »ُســبحاَن ربّــَی االَعلــی«.3 امــام 
علــی )علیه الســالم( فرمــود: رســول خــدا 
اْســَم  »َســبِِّح  ســورۀ  )صلی اهلل علیه وآلــه( 
ــذا  ــت؛ فل ــت می داش ــی« را دوس ــَک الْْعلَ ِّ َرب
هــر کــس دوســت دارد پیامبــر را شــاد کنــد، 
ــه  ــادق )علی ــام ص ــد.4 ام ــوره را بخوان ــن س ای
ــدۀ  ــر عه ــه ب ــی ک ــای واجب الســالم(: از کاره
شــیعۀ معتقــد ماســت، ایــن اســت کــه هنگام 
ــَم  ــبِِّح اْس ــه و »َس ــورۀ جمع ــه س ــب جمع ش

ــد.۵ ــالوت می کن ــی« را ت ــَک الْْعلَ ِّ َرب
)علیــه  صــادق  امــام  فضیلــت قرائــت: 
ِّــَک  الســالم(: هرکــس ســوره: »َســبِِّح اْســَم َرب
ــتحّبی  ــا مس ــب ی ــاز واج ــی« را در نم الْْعلَ
گفتــه  وی  روز قیامت بــه  در  بخوانــد، 
ــتی،  ــل هس ــه مای ــر دری ک ــود: »از ه می ش

وارد بهشــت شــو«.6

سبک زندیگ قرآین
5

) از ناس تا نبأ () از ناس تا نبأ (

ــد، ســوره اعلــی تمــام قــد  در مســیر ســوره هایی کــه بحــث ســنت نبــوی را در محــور موضوعــی خــود دارن
ــُرَک لِلُْیْســَری« را دلیــل برانگیختــه  حضــور خــود را منحصــر بــه وجــود مقــدس نبــی اکــرم می کنــد تــا »َو نَُیسِّ
شــدن وی بدانــد. تذّکــر دادن حضــرت، و توانایــی ایشــان بــر حفــظ قــرآن کریــم، در ایــن ســوره، محــور اصلــی 
ْکَری« اهــل خشــیت را تذکــر گیرنــده و فــرد شــقی را ســرباززننده می دانــد،  ََّفَعــِت الذِّ ــْر إِن ن ســوره اســت و »َفَذکِّ
نَْیــا« دلیــل شــقاوت دانســته و »و العاقبــُۀ َخیــٌر َو اَبَقــی« را، راهــکار فــالح و رســتگاری  و »بـَـْل تُْؤثـِـُروَن الَْحَیــاَۀ الدُّ

ــد. ــی می فرمای معرف
ذکــر برخــی از مظاهــر خلقــت در هــر دو ســوره اعلــی و غاشــیه جهــت تذکــر گرفتــن از طبیعــت بــرای انســانی 
اســت کــه فطــرت پــاک دارد، و بــا تکیــه بــر دالیــل عقلــی، فــالح و رســتگاری را در کمــال خشــیت دریافــت و 
ْر  درک می نمایــد، فلــذا در هــر دو ســوره دســتور ذکــر و تذکــر داده شــده اســت؛ در ســورۀ اعلــی ضمــن آیــۀ »َفَذکِّ
ــٌر«، بــر ماهیــت نافــع و مفید بودن  َّمــا أَنـْـَت ُمَذکِّ ــْر إِن ْکــَری« و در ســورۀ غاشــیه، در اثنــای آیــۀ »َفَذکِّ ََّفَعــِت الذِّ إِن ن

ذکــر تأکید شــده اســت. 
« ختــم می شــوند: »إِنَّ إِلَْینــا إِیابَُهــْم ثـُـمَّ إِنَّ َعلَْینــا ِحســابَُهْم« و »إِنَّ  هــر دو ســوره بــا جمــالت ُمصــّدر بــه »إِنَّ

ُحــِف اْلُولَی ُصُحــِف إِبَْراِهیــَم َوُموَســی«.  َهــَذا لَِفــي الصُّ
 امــر بــه تســبیح اســم پــروردگار کــه اعلــی اســت، »إِنَّ إِلَْینــا إِیابَُهــْم« بســوی اوســت، فلــذا او »َخلـَـَق فســّوی« 
اســت و در ســوره غاشــیه در خلقــت شــگفت انگیــز ابــل ســخن می گویــد و »ثــم  إّن َعلَینــا ِحســابَُهم« تفســیر 
ــی  ــم بُِمَصیطــٍر« اســت ول ــت َعلَیِه ــاَء اهلّل« اســت و گرچــه رســول رحمــت »لّس تحســین برانگیزی از »إاّل َماَش
ــُرَک لِلُْیْســَری« نویــدی اســت بــر آســان شــدن راه ســخت تذکــر بــرای او، تــا »فذّکــر إن نّفعــت الّذکــری«  »َونَُیسِّ
ــُرَک لِلُْیْســَری« تأکید کنــد کــه تــو ای پیامبــر فقــط بایــد تذّکــر دهنــده باشــی، تذکــر بــرای  زمینه ســاز »َونَُیسِّ
ــماء و الِجیــاِل َو ااَلرِض« را خــوب دریافتــه باشــد تــا بــه »َقــْد أَْفلـَـَح  کســی کــه »أََفــال یَْنُظــُروَن إِلـَـی اْلِبـِـِل و السَّ
ــی« دســت یابــد و»وجــوٌه یومئــٍذ نّاعمــٌۀ« را در »لّســعیها راضیــٌۀ« دیــده و حــس کــرده باشــد و بــه »و  َمــن تََزکَّ

ِّــِه َفَصلَّی« رســیده باشــد. ــَر اْســَم َرب َذَک
نَْیــا« شــدند و »و یتجّنبها  امــا »عاملــٌۀ نّاصبٌۀ«هایــی کــه »إاّل مــن تَولـّـی  و َکفــر« بودنــد، »بَْل تُْؤثـِـُروَن الَْحَیــاَۀ الدُّ
الشــقی« گردیدنــد، در غاشــیه حدیــث »تَصلَــی  نــاًرا َحامیــۀ« برایشــان ســروده شــد و در اعلــی »الـّـذی یَْصلَــی 
ــاََر الُْکَبــری« برایشــان رقــم می خــورد تــا »ثـُـمَّ اَل یَُمــوُت فِیَهــا َواَل یَْحَیــی«، »ال یُْســِمُن َو ال یُْغنــی  ِمــْن ُجــوٍع«  الَنّ
گــردد و نــار کبــری »الَْعــذاَب الْْکَبــَر« را نمایــان گردانــد تــا در ورای»إّن إلینــا إیابَُهــم«، »و االخــرُۀ َخیــٌر َو أبَْقــی« 

ــن نماید. را تعیی
ْکــَری«، و  ََّفَعِت الذِّ ــْر إِن ن ٌر« واقــع اســت و در ســوره اعلی»َفَذکِّ َّمــا أَنـْـَت ُمَذکِّ ــْر إِن عزیــزی: در ســوره غاشــیه »َفَذکِّ
در ایــن ســوره »تَْصلــی  نــاراً حاِمَیــًۀ« واقــع اســت و در آن ســوره »یَْصلـَـی النَّــاَر الُْکْبــَری«، و از آن جملــه کــه ختــم 

آن ســوره بــر ندامــت ایثــار زندگانــی دنیــا و بیــان خیریــت آخرت اســت.۱

۱- دهلوی،  عبدالعزیز،  تفسیر عزیزی،  ج عم،  ص ۱۵۰
2- عالمه طباطبائی،  محمد حسین،  المیزان فی تفسیر القرآن،  ج2۰،  ص 264

3 - الخصال، ج 2، ص 62۹
4 - بحار االنوار، ج8۹، ص322

۵ - تفسیر اهل بیت علیهم السالم، ج ۱8، ص44
6 - همان، ص 44
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تربیـــــــت فرزند
6

مروریبرمباحثگذشته
بحــث مــا در بــاب تربیــت بــود کــه گفتیــم تربیــت، بــه معنــای روش 
رفتــاری و گفتــاری دادن اســت و اشــاره کردیــم کــه انســان معمــوالً در 
چهــار محیــط خانوادگــی، آموزشــی، رفاقتــی و شــغلی تربیــت شــده و 
ــاءاهلل در  ــه انش ــم ک ــم داری ــم ه ــط پنج ــک محی ــود. ی ــاخته می ش س

ــم.  ــده مطــرح می کنی آین
بحــث جلســه گذشــته محیــط آموزشــی بــود کــه عــرض کــردم در 
بیــن محیط هــای چهارگانــه قوی تریــن و اثرگذارتریــن محیــط از نظــر 
ــر روی انســان، محیــط آموزشــی اســت. یکــی از  رفتــاری و گفتــاری ب
جهــات اثرگــذاری قــوی محیــط آموزشــی ایــن اســت کــه معمــوالً از 
محیــط آموزشــی، محیــط ســوم، یعنــی محیط رفاقتــی، متولد می شــود. 
بعــد هــم در بحــث محیــط رفاقتــی وارد شــدم و مســئله پیوندهــا را هــم 
مطــرح کــردم. در آخــر جلســه روایتــی از پیغمبــر اکــرم خوانــدم کــه 
پیغمبــر اکــرم فرمودنــد: »الَمــرُء َعلــی دیــِن َخلیلـِـِه َفلَینُظــْر أَحُدُکم َمن 
یُخالـِـُل« شــخص بــر دیــن دوســتش اســت؛ پــس هــر کــس بایــد بنگرد 

کــه چــه کســی را بــه دوســتی می گیــرد.

پیوندرفاقتی،قویترینپیوند
جلســه گذشــته عــرض کــردم کــه محیــط رفاقتــی نیــز، از 

محیط هایــی اســت کــه بــر روی روح انســان، یعنــی تمــام ابعــادش، اثــر 
می گــذارد و جهــت آن هــم ایــن اســت کــه دوســتی و رفاقــت بــر محــور 

پیونــد محبــت اســت. 
جلســه گذشــته گفتــم پیوندهــای جســمی، حســبی، نســبی، بُعــد 
ــد در  ــد هســتند. یــک پیون دینــی و اخــوت دینــی، این هــا همــه پیون
روابــط اجتماعــی، پیونــد محبتــی اســت کــه پیونــدی قــوی اســت. لــذا 
ــه موجــب  ــوی اســت به طوری ک ــر روی انســان ق ــم ب ــذاری اش ه اثرگ
می شــود نســبت بــه آنچــه انســان در دو محیــط قبلــی، یعنــی محیــط 
خانــواده و محیــط آموزشــی، فراگرفتــه اســت یــا نســبت بــه اثرگــذاری 
کــه روی روح داشــته اســت، گاهــی جنبــه تخریبی داشــته باشــد، گاهی 

هــم بــر عکــس.
مثــالً اگــر محیط خانوادگی انســان مناســب نبود، محیط آموزشــی اش 
مناســب نبــود، اّمــا محیــط رفاقتــی اش مناســب بــود، بــه ایــن معنــا که 
بــا شــرع و عقــل همســو بــود، ایــن رفاقــت نقــش تخریبــی آن هــا را از 
بیــن می بــرد. برعکــس، اگــر محیــط خانوادگــی مناســب بــود، محیــط 
آموزشــی مناســب بــود، امــا محیــط رفاقتــی مناســب نبــود و همســو بــا 
ــواده و  ــن رفاقــت، آنچــه را کــه در محیــط خان شــرع و عقــل نبــود، ای

آمــوزش ســاخته شــده بــود، ویــران می کنــد.

آیتاهللمجتبیتهرانی

قسمت  اول

تربیت در محیط رفاقتی
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طریق عاشــــقی

آنان که وامدارشان هستیم
شهید»مجتبی یداللهی منفرد« از قاب اسوه

محیاخوبرو

شــهیدمرتضی عالمــه تعریــف بــه رو شــما توجــه ابتــدا در
ــم.ســیریعنــی مطهری)رحمتاهللعلیــه(ازکلمــۀ»ســیره«جلــبمینمای

ــت. ــناس ــبکراهرفت ــوعوس ــاین ــهمعن ــیرهب ــاس ــن؛ام رفت
ــابالگــوبرداریهــاوعملکردنهــا ــهمــاتوصیــهشــدهدرب آنچــهب

شــناختنســبکپیغمبــر)وبــزرگاندین(اســت.
سؤالیکهبایدبایدبایدازخودبپرسیماینکه:

چرابایدسیرۀمعصومین،اولیاوشهدارادانست؟
آیاچونفقطزیباستوبافطرتماهماهنگاست؟

آیادانستنسیرهبهماانگیزۀعملدرزندگیمیدهد؟
آنچهقرآندراینبابازمامطالبهداردچیست؟

میفرماید:لکمفیرسولاهللاسوۀحسنۀ...
ــمردیم ــهبرش ــواردیک ــرایم ــطب ــتنفق ــوواسوهداش ــثالگ بح

ــت. نیس
ــو ــهازآنالگ ــبکیک ــقآنس ــردنمطاب ــرایعملک ــککالم:ب ی

گرفتهایــم.
ــال ۱3۷۰ در  ــاه س ــن م ــرد«، 3۱ فروردی ــی منف ــی یدالله ــهید »مجتب  ش
شهرســتان شــهریار از توابــع اســتان تهــران در یــک خانــواده مذهبــی چشــم به 
جهــان گشــود. دوران تحصیــالت ابتدایــی و دبیرســتان خــود را در زادگاهــش 

گذرانــد و بــا تــالش بســیار توانســت دیپلــم خــود را اخــذ کنــد.
ــود  ــه خ ــور ک ــد و آن ط ــری ورود می کن ــکده افس ــه دانش ــال ۱388 ب   س
عالقــه داشــت، در رســته زرهــی مشــغول تحصیــل می شــود. مجتبــی عالقــه 
ــدم در همــان  ــاد شــیرازی داشــت و ســعی داشــت ق ــه شــهید صی ــادی ب زی
مســیری بگــذارد کــه ایــن شــهید بزرگــوار گذاشــته بــود. اغلــب بــه یــاد شــهید 
ســپهبد صیــاد شــیرازی بــود و او را الگویی برجســته برای دانشــجویان دانشــگاه 
افســری می دانســت. دوســت داشــت ماننــد افســران ســواره نظام، بــا آن هیبــت 
و کاله کاســکت و لبــاس ویژه شــان کــه فکــر می کــرد نســوز هســتند، در رژه، 

رزمایــش و اگــر پیــش می آمــد، در جنــگ انجــام وظیفــه کنــد.
ــی  ــود و حت ــی ب ــش مثال زدن ــن همدوره ای های ــی بی ــت مجتب ادب و نجاب
ــه تحســین می شــد.  ــه او از ســوی هم ــار نجیبان در ســخت ترین شــرایط رفت
ــی  ــش جوان ــر دانشــجویان همرزم ــی اکث ــر گواه ــل بناب او طــی دوران تحصی
خوشــرو و مــؤدب بــود کــه همیشــه در شــرایط ســخت تمرینــات و دوره هــای 

ــی داد. ــا نشــان م ــری آموزش ه ــالش خــود را در فراگی ــت ت آموزشــی نهای
مجتبــی در ســال ۱3۹2 گواهینامــه پایــان دوره مقدماتــی اش را اخــذ می کند 
و هنــگام دریافــت ایــن گواهینامــه، بــه فرمانــده وقــت نیــروی زمینــی ارتــش 
می گویــد: »امیــر کاری می کنــم کــه بــه مــن افتخــار کنیــد.« همیــن جملــه او 

باعــث می شــود تــا کتــاب زندگینامــه اش بــه همیــن نــام خوانــده شــود. 
شــهید یداللهــی پــس از فارغ التحصیلــی وارد تیــپ 388 ایرانشــهر می شــود 

ــن  ــد. ای ــاز می کن ــان ســوار زرهــی کارش را آغ ــوان جانشــین گروه ــه عن و ب
ــام معظــم  ــی و مق ــام خمین ــه شــهدا، ام ــادی ب ــه زی جــوان شــهریاری عالق
رهبــری داشــت و همــواره ســخنرانی ایشــان را گــوش مــی داد. از آنجایــی کــه 
عشــق بــه جهــاد و شــهادت در وجــودش نهادینــه بــود، وقتــی اخبــار ناگــوار 
ــه  ــرد ب ــم می گی ــنود، تصمی ــوریه را می ش ــت از س ــم اهل بی ــه حری ــدی ب تع

آنجــا اعــزام شــود و در کســوت مدافعــان حــرم قــرار گیــرد.
ــش  ــات فراغت ــود و در اوق ــد ب ــی عالقه من ــاب و کتابخوان ــه کت ــیار ب او بس
مشــغول خوانــدن کتــاب می شــد. مجتبــی همیشــه بــه ایــن فکــر بــود کــه 
بتوانــد بــرای جامعــه فــردی مفیــد و مؤثــر باشــد و همیــن موجــب می شــد تــا 
همیشــه بــه مــردم و همنوعانــش کمــک کنــد. واجبــات دینــی بــرای مجتبــی 
بســیار ارزش داشــت و هیــچ گاه انجــام آن هــا را تــرک نمی کــرد و همیشــه بــه 

اجــرای آن هــا مقیــد بــود.
شــهید یداللهــی منفــرد نســبت بــه ســختی ها و مشــکالت صبــوری 
می کــرد. آشــنایی بــا اهــل بیــت )علیهم الســالم( و محبــت خانــدان عصمــت 
و طهــارت از همــان دوره خردســالی بــا همراهــی پــدر در نماز هــای جماعــت و 
همراهــی مــادر در روضه هــا و مصائــب خانــدان آل رســول )صلی اهلل علیه وآلــه( 
در خمیــره شــهید شــکل گرفتــه بــود. و ســعی می کــرد شــیوه و ســیره پــاک 

ایــن خانــدان را الگــو و سرمشــق خــود قــرار دهــد.
ــن  ــگاه ای ــول دوران دانش ــا در ط ــود و بار ه ــن ب ــی و مؤم ــی والی او جوان
ــه، روح  ــر هفت ــای دوشــنبه ه ــی روز ه ــود. مجتب ــرده ب ــات ک ــدی را اثب پایبن
ــاه ســال ۱3۹۵ شــاید  ــن م ــی داد. فروردی ــا روزه مســتحب جــال م خــود را ب
روزی تلخــی بــرای همرزمــان و دوســتان مجتبــی بود. چهــار تن از مستشــاران 
نیرو هــای ارتــش جمهــوری اســالمی ایــران کــه بــرای همراهــی بــا نیرو هــای 
ســوری در دفــاع از حــرم اهــل بیــت عصمــت و طهــارت )علیهم الســالم( راهــی 
ســوریه شــده بودنــد، توســط تروریســت های تکفیــری بــه شــهادت رســیدند. 

شــهید مجتبــی یداللهــی نیــز یکــی از آن هــا بــود.
او بــر اثــر اصابــت تیــر مســتقیم بــه ناحیــه پهلــو در ایــن درگیــری بــه فیض 

ــهادت رسید. ش
الّلهمألحقنابهم...
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ــرد،  ــن می ک ــر ت ــو ب ــاس ن ــرگاه لب ــید و ه ــت می پوش ــمت راس ــاس را از س ــالم( لب ــا )علیه الس ــام رض ــد: ام راوی می گوی
ُ أََحــٌد« و ده بــار »ُقــْل یَــا أَیَُّهــا الَْکافـِـُروَن«  َّــا أَنَزلَْنــاُه فـِـي لَْیلَــِۀ الَْقــْدِر« و ده بــار »ُقــْل ُهــَو اهللَّ بــر کاســه ای از آب ده بــار »إِن
می خوانــد و ســپس آن را بــر لبــاس نــو می پاشــید. آنــگاه می فرمــود: هــر کــس پیــش از پوشــیدن لبــاس نــو چنیــن کنــد، 

پیوســته در نــاز و نعمــت زندگــی بــه ســر می بــرد؛ مادامــی کــه تــاری از آن لبــاس باقــی اســت.

منبع:مفاتیحالحیات،ص159



نـــــــــــــگاه ویژه

الگوگرفتــن از حضــرت زهــرا )ســالم اهلل علیها( دارای ابهام هایــی اســت کــه 
گاه امــر بــرای برخــی مشــتبه شــده تــا آنجــا کــه مغالطــه کــرده و می گوینــد 

الگوبــرداری از ایشــان مخصــوص دوره خاصــی بــوده و نــه عصــر حاضــر.
ــه  ــد دانســت کــه الگوگرفتــن از حضــرت زهــرا )ســالم اهلل علیها( ب  امــا بای
ایــن معنــا نیســت کــه همــه زنــان دست آســی تهیــه کــرده و جــو آرد کننــد 
و نــان جــو بپزنــد یــا چــادر وصلــه دار بپوشــند؛ بلکــه الگوگرفتــن از حضــرت 
زهرا)ســالم اهلل علیها( بایــد در روح کار باشــد و نــه در شــکل کار. الگوگیــری از 
حضــرت زهرا)ســالم اهلل علیها( بــه معنــای داشــتن همــت بلنــد و بی اعتنایــی 
بــه زخــارف و تجمــالت دنیایــی اســت. البتــه اســتفاده از زینــت در امــوری که 
ســفارش خداونــد اســت، بایــد وجــود داشــته باشــد. زینــت در مقابــل همســر، 
بــرای حفــظ آبــرو در مقابــل دیگــران و حفــظ عــزت در مقابــل کفــار از جملــه 
ــن باشــد کــه دائمــاً  ــال ای ــه دنب ــا اینکــه کســی ب ــن امــور هســتند؛ ام ای
ــر آن،  ــی لبــاس تکــراری نپوشــد و نظای لبــاس عــوض کــرده و در میهمان

مطلــوب نیســت.

بیمهرینسبتبهزنان
از دیربــاز و در بیشــتر زمان هــا نســبت بــه زن بی مهــری می شــده 
اســت؛ گاه زن از جنــس دیگــری غیــر از انســان پنداشــته می شــده، و برخــی 
فرهنگ هــا زن را انســانی درجــه دوم می دانســتند؛ حتــی همیــن امــروز هــم 
کــه عــده ای بــا ادعــای طرفــداری از حقــوق زنــان، حــق زن را مســاوی و حتــی 
ــان  ــه زن ــای حــق بیشــتر ب ــتار آزادی و اعط ــرد دانســته و خواس ــر از م باالت
هســتند، در ادعــای خــود صــادق نیســتند؛ بلکــه دامــی را بــرای زنــان پهــن 
می کننــد تــا مرد هــا بتواننــد بیشــتر از زن هــا بهــره ببرنــد و ســر دادن شــعار 
آزادی بــرای ایــن اســت کــه زنــان برهنــه در جامعــه حاضــر شــوند تــا مــردان 

ســوء اســتفاده کننــد!

ــودن مقــام زن و مــرد یعنــی اینکــه هــر  برخــی گمــان می کننــد برابرب
ــرای زن  ــه شــده اســت، ب ــرد در نظــر گرفت ــرای م ــه ب حــق و آزادی ای ک
ــر اســاس ایــن دیــدگاه، عــده ای  هــم در نظــر گرفتــه شــود. و بالعکــس. ب
ــرا  ــته، چ ــر دانس ــرد پایین ت ــانی زن را از م ــالم ارزش انس ــته اند اس پنداش
کــه اســالم در پوشــش و برخــی امــور دیگــر زن را محدودتــر کــرده اســت. 
عــده ای نیــز گفته انــد اســالم زن و مــرد را برابــر قــرار داده اســت و اینکــه 
ــتباه  ــد اش ــرق می گذارن ــال آن ف ــرد در پوشــش و امث ــان زن و م بعضــی می

ــن نظــر اســالم نیســت! ــد و ای می کنن

نظراسالمدربارهزن
ــه  ــرب ب ــرای تق ــت ب ــانیت و قابلی ــرد در انس ــالم؛  زن و م ــر اس ــا از نظ ام
خــدای متعــال و رســیدن بــه هــدف خلقــت بــا هــم تفاوتــی ندارنــد، امــا ایــن 
بــه معنــای تســاوی و تشــابه حقــوق و وظایــف اجتماعــی زن و مــرد نیســت؛ 
ــر عهــده مــرد  ــرای زن ب ــی را ب ــد متعــال از یــک طــرف، حقوق بلکــه خداون
قــرار داده و مــرد وظیفــه دارد کــه آن حقــوق را رعایــت کنــد، به عنــوان نمونــه 
وظیفــه تهیــه لبــاس، مســکن و غــذای زن برعهــده مــرد گذاشــته شــده اســت 
و زن می توانــد آن را از همســر خــود مطالبــه کنــد، ولــو اینکــه پولــدار باشــد. از 
طــرف دیگــر، خداونــد متعــال وظایفــی را بــر زن قــرار داده اســت کــه از عهــده 
مــرد خــارج اســت و اگــر قــرار بــود کــه وظیفــه تأمیــن لبــاس و مســکن و غذا 

بــر عهــده زن باشــد، بــه وظیفــه اصلــی خــود نمی رســید.
فرزنــدآوری و فرزندپــروری از جملــه وظایــف اصلــی زن می باشــد و 
طبیعــی اســت کــه اگــر وظایــف دیگــر بــر عهــده زن گذاشــته می شــد، زن 
ــال  ــد متع ــذا خداون ــد؛ ل ــر آی ــر ب ــه خطی ــن وظیف ــده ای نمی توانســت از عه
ــرد و  ــر اســاس تفاوت هــای جســمی و روحــی زن و م ــف را ب حقــوق و وظای

ــا آن هــا وضــع کــرده اســت. متناســب ب
ــی  ــان ســاده و پــاک مــا در معــرض هجــوم فرهنــگ غرب امــا وقتــی جوان
ــد و می شــنوند، گمــان  ــور را در رســانه ها می بینن ــع شــده و برخــی از ام واق
ــت  ــه واقعی ــت؛ درحالی ک ــرده اس ــم ک ــان ظل ــه زن ــالم ب ــه اس ــد ک می کنن

برعکــس اســت.

سخنرانیعالمهمصباحیزدیدر20فروردینماه1394
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الگوگرفتن 
از حضرت زهرا)سالم اهلل علیها( 

باید در روح کار باشد
 نه در شکل کار



برگـی  از  یک  نوشته
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نگرش سیاسی نگرش سیاسی 
حضرت ام البنین)سالم اهلل علیها(حضرت ام البنین)سالم اهلل علیها(

ــنایی و  ــته آش ــان های برجس ــخصیتی انس ــاد ش ــی از ابع یک
بصیــرت نســبت بــه زمــان خــود اســت کــه امــروزه از آن بــا واژه 
ــی، مظاهــر  ــاد می شــود. در هــر زمان سیاســی بودن و سیاســت ی
ظلــم و فســاد بــه گونــه ای ظهــور کــرده و در مقابــل آنــان مــردان 
ــارزه  ــا مب ــته اند. ام ــارزه برخاس ــه مب ــح ب ــی و صال ــان خدای و زن
چهره هــای گوناگــون دارد؛ گاه بــه شــکل مبــارزه نظامــی اســت 
و حضــور فیزیکــی در جبهه هــا بــر ضــد باطــل و کفــر و گاه بــه 
گونــه ارشــادی و کالمــی اســت و لبــاس تبلیــغ بــه تــن دارد و گاه 

ــا جلوه هــای هنــری خــود را نشــان مــی دهــد. ب
مبــارزه، گاهــی بــا فریــاد صــورت می گیــرد و گاه بــا ســکوت؛ 
امــام  صلــح  و  علی)علیه الســالم(  ســکوِت  کــه  همانگونــه 
ــاد  ــا فری ــی ب ــتم تفاوت ــه س ــارزه علی ــالم( در مب حسن)علیه الس

نداشــت. حسین)علیه الســالم( 
ــی اســت  ــارزه منف ــام مب ــه ن ــه ب ــارزه ک ــر مب ــای دیگ جلوه ه
تأثیــر فراوانــی در تاریــخ دارد؛ مــواردی چــون مخفی بــودن قبــر 
ــذاران  ــا بنیانگ ــردن ب ــالم اهلل علیها(، صحبت نک ــرت زهرا)س حض
ظلــم و بیــداد، اذان نگفتــن بــالل حبشــی پــس از واقعــه ســقیفه 
ــالم  اهلل علیها(،  ــرت زهرا)س ــت حض ــا درخواس ــن وی ب و اذان گفت
اشــک هایی کــه در بیت االحــزان بــر زمیــن ریختــه شــد و ... کــه 

همــه و همــه نوعــی مبــارزه علیــه حکومــت وقــت بــود.
ــان و  ــه زم ــه ب ــن توج ــم ام البنی ــیار مه ــای بس از ویژگی ه

ــا  ــود کــه ب ــه آن اســت. ام البنیــن از افــرادی ب مســائل مربــوط ب
توجــه بــه شــجاعت و شــهامت فــراوان بــه علــت تأثیــر عمیــق 
و ژرف مبــارزه کالمــی بــرای مخالفــت بــا عامــالن واقعــه کربــال 
ــرد  ــتفاده ک ــوز اس ــعار جانس ــی و اش ــخنرانی و مرثیه خوان از س
ــه گــوش نســل های آینــده  ــدای مظلومیــت کربالئیــان را ب ــا ن ت
برســاند. پــس از ایــن فاجعــه عظیــم، مجلــس ســوگواری بــر پــا 
می کــرد تــا از ایــن طریــق راه شــهدای کربــال را زنــده نگهــدارد و 
همــه زنــان بنی هاشــم در آن مجلــس شــرکت می جســتند و بــه 
یــاد شــهدای کربــال اشــک مــی ریختنــد. ام البنیــن بــا این اشــعار 
هــم حماســه کربــال و شــجاعت پســران خــود و مظلومیــت حق را 
بــه مــردم زمــان خــود و آینــدگان معرفــی می کــرد و هــم تاریــخ 
ــرایی  ــزاداری و مرثیه س ــب ع ــرد و در قال ــه می ک ــال را واگوی کرب
نوعــی اعتــراض بــه حکومــت وقــت می کــرد و مــردم کــه اطــراف 
ــر و  ــه متنف ــال بنی امی ــه عم ــبت ب ــد نس ــاع می کردن او اجتم

ــدند.  ــر می ش منزج
آنچــه گفتنــی اســت بصیــرت و بینــش ژرف ام البنیــن اســت. 
ــع  ــه بقی ــی ب ــد، ول ــزاداری کن ــزل خــود ع او می توانســت در من
ــره  ــاندن چه ــرای شناس ــیله ای ب ــزاداری وی وس ــا ع ــت ت می رف

پلیــد یزیدیــان و مظلومیــت حســینیان باشــد. 

منبع:پایگاهتخصصیمنبرها



فکرمیکنددرخلوتخویش:
آنکسکهتورادارد...چهندارد؟

وزمزمهمیکندفکرشرا...
تورادارد،چهندارد!

دریــکنقطــۀکوچــک،ازگوشــهایاز
زمیــن...

آنجارامداربندگیاشقرارداده
تافقطبهامیدظهورتان

ــن ــۀمخلصی ــودرادرجرگ ــدخ بکوش
ــد. واردنمای

هوامیگیرد،
بیابانجلوهگیریمیکند،
ابرهاخسیسمیشوند،

امــااودرهمــانگوشــۀخلــوت،ادامــه
ــان... ــهحضورت ــدب ــابرس ــدت میده

هواگرفتهاست،
ابرهــابــهحرمــتایــندویدنهــا

دارنــدجمــعمیشــوند...
وانگار...

دعامیکندبازبارانببارد...

فقط به امید فقط به امید 
ظهــورتــانظهــورتــان

محیاخوبرو
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