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سخن نخست
2

هر از چندى باید از خود پرسید که »من« براى چه خلق شده ام و سرانجامم چه خواهد شد؟ 
موجــودى کــه می توانــد مقامــش از مالئكــه باالتــر رود و از طرفــی از پســت ترین حیوانــات هــم پســت تر شــود؛ 
خیلــی فوق العــاده و شــگفت انگیز اســت. مجهــز شــده اســت بــه قــدرت انتخــاب و بــا همیــن انتخــاب اســت کــه 

یــا دائــم بــه ســمت بــاال و تعالــی حرکــت می کنــد یــا بــه ســمت پاییــن. 
پــس نیــاز بــه آگاهــی دارد تــا بتوانــد مســیرى کــه بــا عقــل خــودش انتخــاب کــرده اســت را بپیمایــد. امــا آیــا 
عقــل بــه تنهایــی می توانــد او را بــه مســیر درســت هدایــت کنــد؟ آیــا بــراى ســعادت همیشــگی می توانــد بــه 

عقــل خــودش اقتــدا و اکتفــا کنــد؟ 
ــان  ــا نش ــه م ــی ب ــاى واقع ــه معن ــد را ب ــوب و ب ــم، راه خ ــا داری ــه م ــی ک ــن عقل ــم ای ــه می دانی ــور ک همان ط
نمی دهــد و نمی توانــد بفهمــد و بدانــد کــه راه هــا بــه کجــا منتهــی می شــود. اگــر انبیــا نیامــده بودنــد و صحبــت 
از بهشــت و جهنــم نكــرده بودنــد، مــا هیــچ اطالعــی نداشــتیم کــه بعــد از مرگ مــان چــه خواهــد شــد؛ بنابرایــن 
انتخــاب مــا انتخــاب آگاهانــه اى نبــود. وقتــی انتخــاب آگاهانــه اســت کــه بدانیــم اگــر از ایــن راه برویــم تــا آخــر 
بــه کجــا منتهــی می شــود. حكمــت الهــی بــر ایــن اســت کــه  انســان، سرنوشــتش را بــا انتخــاب خــودش تعییــن 
کنــد. عقــل هــم بــه او داده، امــا ناقــص اســت. مــا احتیــاج بــه پیغمبــر داریــم؛ زیــرا اگــر نباشــد آن هــدف خــدا که 

انســان، راه کمــال خــودش را بــا انتخــاب آگاهانــه بپیمایــد تحقــق پیــدا نمی کنــد. 
از طرفــی یكــی از وظایــف پیامبــران ایــن بــود کــه حكومــت الهــی تشــكیل دهنــد تــا در ســایه حكومــت تمــام 
احــكام دیــن اجــرا شــود. اگــر حكومــت دینــی وجــود نداشــته باشــد، بخشــی از احــكام دیــن کــه مربــوط بــه 

اجتمــاع اســت اجرایــی نخواهــد شــد.
امــا در ایــن میــان دشــمنان پیامبــران و حكومت هــاى دینــی، همیشــه بــا حكومت هــا خصوصــاً حكومت اســالمی 

جنــگ کردنــد تا ایــن موضــوع تحقــق پیــدا نكند.
ــمنی هاى  ــاهد دش ــوح ش ــه وض ــذرد، ب ــران می گ ــالمی ای ــورى اس ــر جمه ــه از عم ــال هایی ک ــن س در ای
قدرت هایــی بوده ایــم کــه نمی توانســتند ببیننــد کــه یــک حكومــت دینــی می توانــد مســتقل باشــد، مســتقل 

عمــل و فكــر کنــد و بــا همــه قــوا در مقابــل همــه دشــمنان دیــن بایســتد.
 بــه همیــن دلیــل بــا همــه تــوان و بــا همــه قــوا بــه میــدان آمده انــد تــا بــه خیــال خــام خــود، ایــن مقاومــت را 
بشــكنند؛ امــا نمی  داننــد کــه وقتــی حكومــت و ملتــی بــا خــدا عهــد ببنــدد و پشــتوانه اش خــدا باشــد، یعنــی چه. 
نمی داننــد کــه همیشــه در جنــگ حــق و باطــل، ایــن حــق اســت کــه پیــروز میــدان اســت. و ایــن ملــت بــا همــه 

قــوا خــودش را تجهیــز کــرده اســت بــه »ال الــه اال اهلل«.

فخرى مرجانی

آگاهانه انتخاب کنآگاهانه انتخاب کن
 نه کـورکورانه نه کـورکورانه
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تقــارن دو میــالد مبــارک اســت؛ روز میــالد بزرگ تریــن شــخصیت عالــم بــراى 

ــام  ــد او ام ــعادت فرزن ــا س ــا والدت ب ــه( ب ــد )صلی اهلل علیه وآل ــرت محم ــر حض ــالح بش اص

ــالم  ــر اس ــاى پیامب ــل پیام ه ــا و حام ــه فیض ه ــدأ هم ــه مب ــالم( ک ــادق )علیه الس ص

اســت.  بــوده  )صلی اهلل علیه وآلــه( 

ــراى  ــان ب ــان ایش ــا زب ــه ب ــد. فق ــعه دادن ــه را توس ــم فق ــالم( عل ــادق )علیه الس ــام ص ام

احتیــاج بشــر بســط پیــدا کــرد. ایــن فقــه همــه احتیاجــات صــورى و معنــوى و فلســفی 

و عرفانــی همــه بشــر را در طــول مــدت الــی یــوم القیامــه تأمیــن کــرده و هــر مســئله اى 

پیــش بیایــد، مســائل مســتحدثه، مســائلی کــه بعدهــا پیــش خواهــد آمد، کــه حاال مــا نمی 

دانیــم، ایــن فقــه از عهــده جوابــش برمی آیــد و هیــچ احتیــاج نــدارد بــه اینكــه یــک تأویل 

و تفســیر باطلــی بكنیــم. 

)صحیفه امام؛ ج۲۰، ص۴۰۹(

تقارن دو میالدتقارن دو میالدمبارک استمبارک است

3
کالم نـــــور

مؤسســه فرهنگی قرآن و عترت اســوه تهران       ماهنامه فرهنگی ، اجتماعی اسوه    شماره119ماه ربیع االول1444



کـــــالم مطــــــهر

علــی )علیه الســالم( روزى کــه بــه نمــاز ایســتاد و مــردم نیــز بــه او اقتــدا کردنــد، یكــی از خــوارج بــه نــام »ابــن 
الكــواء« فریــادش بلنــد شــد و آیــه اى را بــه عنــوان کنایــه بــه علی)علیه الســالم( بلنــد خوانــد: »و لقــد اوحــی الیــک 
و الــی الذین«)ســوره زمــر، آیــه۶۵( ایــن آیــه خطــاب بــه پیغمبــر )صلی اهلل علیه وآلــه( اســت کــه بــه تــو و همچنیــن 
پیغمبــران قبــل از تــو وحــی شــد کــه اگــر مشــرک شــوى اعمالــت از بیــن مــی رود، و از زیانــكاران خواهــی بــود. »ابــن 
الكــواء« بــا خوانــدن ایــن آیــه خواســت بــه علی)علیه الســالم( گوشــزد کنــد کــه ســوابق تــو را در اســالم می دانیــم، 
اول مســلمان هســتی، پیغمبــر تــو را بــه بــرادرى انتخــاب کــرد، در لیله المبیــت فــداکارى درخشــانی کــردى و در بســتر 
پیغمبرخفتــی و خــودت را طعمــه شمشــیرها قــرار دادى، و باألخــره خدمــات تــو بــه اســالم قابــل انــكار نیســت، امــا 
خــدا بــه پیغمبــرش هــم گفتــه، اگــر مشــرک بشــوى اعمالــت بــه هــدر مــی رود، و چــون تــو اکنــون کافــر شــدى، 
اعمــال گذشــته ات را بــه هــدر دادى، علی)علیه الســالم( تــا صــداى مــرد بــه قــرآن بلنــد شــد ســكوت کــرد. آیــه کــه 
تمــام شــد علی)علیه الســالم( نمــاز را ادامــه داد، بــاز »ابــن الكــواء« آیــه را تكــرار کــرد، بالفاصلــه علــی )علیه الســالم( 
ســكوت نمــود، علــی ســكوت می کــرد. چــون دســتور قــرآن اســت کــه: »هنگامی کــه قــرآن خوانــده می شــود گــوش 
فــرا دهیــد، و خامــوش شــوید«. بعــد از چنــد مرتبــه اى کــه آیه را تكــرار کــرد، و می خواســت وضــع نمــاز را به هــم بزند، 
علی)علیه الســالم( ایــن آیــه را خوانــد: »فاصبــرو وعــداهلل الحق«)ســوره رم، آیــه۶۰( صبــر کــن وعــده خــدا حــق اســت 
و فــرا خواهــد رســید، ایــن مــردم بی ایمــان و یقیــن، تــو را تــكان ندهنــد و سبكســارت نكننــد«. دیگــر امیرالمؤمنیــن 

)علیه الســالم( اعتنایــی بــه ســخن فــرد نكــرد و بــه نمــاز خــود ادامــه داد.

کتاب جاذبه و دافعه علی )علیه السالم(، مرتضی مطهرى
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نودمین سوره )۲۵ از آخر(  شماره سوره :     
مّکی ، سوره بلد؛ ۲۰ آیه 

شرح لغات: َحّل: محل مقیم و ساکن؛ 
کبد: شــدت و استواری؛ اقتحام: دخول 
بر چیزی بشــدت؛ عقیه: گردنه ی تنگ؛ 

علی بن ابراهیم لََقْد  َمسَغبه: گرسنگی؛ 
َخلَْقَنا اْلِنْســاَن فِی َکَبد؛ انسان را 

متعادل آفریدیم و درســت چیزی را 
مانند او نیافریدیم.1

سوره زوج: فجر
گروه: سور آغاز شده با )واو(

پیمایش  محور موضوعی:تاثیر 
گردنه های عمل صالح در تقســیم 
انســانها به اصحاب میمنه و مشأمه

تفسیر روایی: از برخی ائمه 
نقل شــده است: َو َوالٍِد َوَما َولََد؛ 

»منظــور، امیرمؤمنان علی )ع( و امامانی 
از نسل او هستند«.۲

فضیلت قرائت: امام صادق )ع( هرکه 
در نماز واجبش ســوره: َل أُْقِسُم بَِهَذا 

الْبلد را بخواند، در دنیا در شــمار 
نیکوکاران و در آخرت از کســانی 

شــناخته شود که در درگاه خداوند مقام 
و منزلتــی دارند و در روز قیامت در 

زمره ی همراهان پیامبران و شــهیدان و 
نیکوکاران شود.3

پنجم و   بیست  )قســمت     

سبک زندیگ قرآین
5 مؤسســه فرهنگی قرآن و عترت اســوه تهران       ماهنامه فرهنگی ، اجتماعی اسوه    شماره119ماه ربیع االول1444

) از ناس تا نبأ () از ناس تا نبأ (

ســوره آغــاز می گــردد بــا »َل أُْقِســُم« بــه »َهـــَذا الَْبلـَـِد«! آن هنگام کــه »َوأَنَت ِحــٌلّ بَِهـــَذا الَْبلَِد« باشــد، 
تــا زمانــی کــه رســول خــدا در ایــن ســرزمین اقامــت داشــته باشــد، مــورد لطــف و نظــر الهــی  اســت، 
وگرنــه مدینــة النبــی یــا کربــالى معلــی، هــر جــا کــه یــار آن جا باشــد، نظــر خــدا هــم همان جاســت. 
تکــرار دوبــاره ی »أَیَْحَســُب« »أَن لـَّـن یَْقــِدَر َعلَْیــِه أََحــٌد« اســت زمانــی کــه خــود را اســتوار و »َکَبــد« 
ــٌد« و ایــن اصلی تریــن  ــَرُه أََح ــْم یَ َّ می بینــد، و در قبــال انــدک مالــی کــه می بخشــد، می پنــدارد: »أَن ل
دلیــل عــدم درک اقتحــام عقبــه اســت: »َوَمــا أَْدَراَک َمــا الَْعَقَبــُة«، اطعــام و اکــرام و آزاد کــردن بنــده، 
ْبــِر َوتََواَصــْوا بِالَْمْرَحَمــِة« اصحــاب میمنــه را رقــم می زند،  آن گاه »ثـُـَمّ َکاَن ِمــَن الَِّذیــَن آَمُنــوا َوتََواَصــْوا بِالَصّ
شایســته تأّمــل اســت کــه بحث»تََواَصــْوا« کــه چهــار بــار در قــرآن و آن هــم در این ســوره و ســوره عصر 
بــکار رفتــه، صبــر کــه در هــر دو ســوره تكــرارى اســت و مرحمــت جایگزیــن حــق اســت کــه عمــل 

صالــح را تبییــن می فرمایــد و »َوالَِّذیــَن َکَفــُروا بِآیَاتَِنــا« اصحــاب مشــأمه هســتند.«
همان  گونــه  کــه در ســورۀ علــق بــه آفرینــش انســان پرداختــه می شــود، در ســورۀ تیــن نیــز، ســخن 
ــت  ــی کلی ــد. بازخوان ــدا می کن ــد پی ــان در آن رش ــه انس ــد ک ــان می آی ــه می ــی ب ــد امین ــرح بل از ط
ســوره های علــق و تیــن نشــان می دهــد کــه خداونــد دو خــط ســیر فکــری تقریبــاً متفــاوت را در ســور 
ــه هنــگام  ــد ب ــر خداون ــه طغیــان آدمــی در براب مــورد نظــر ذکــر فرمــوده اســت: در ســورۀ علــق ب
اســتغنا و بی نیــازى اشــاره شــده اســت، در حالــی کــه در ســورۀ تیــن، ســخن از »لََقــْد َخلَْقَنــا اْلِنَســاَن 
فـِـي أَْحَســِن تَْقِویــٍم« در میــان اســت. تکــرار عبــارت »أََرأَیـْـَت« در ســورۀ علــق کــه بــرای ایجــاد بصیرت، 
تشــخیص درســت حــق از باطــل و بیــان مجــازات و مکافــات دنیــوی انســان طاغــی اســت. هــر انســانی 
الِحــاِت« گــره زده، پــاداش »َفلَُهــْم أَْجــٌر َغْیــُر  َِّذیــَن آَمُنــوا َو َعِمُلــوا الصَّ کــه تقویــم نیکــوی خــود را بــه »ال
َ یـَـری « رســیده و امــر بــه تقــوی یافتــه اســت. ســوره  َمْمُنــوٍن« خواهــد یافــت. زیــرا او بــه مقــام »بـِـأَنَّ اللَّ
تیــن بــرای اولیــن بــار بهتریــن و پســت ترین را در کنــار هــم رقــم می زنــد کــه در ســوره بلــد تکمیــل 
خواهــد شــد، امنیــت بلــد، »الذیــن آمنــوا« هــا را رقــم خواهــد زد کــه نشــانه هایی از آن از ســوره عصــر به 
بعــد بویــژه بینــه بیــان گردیــد کــه حضــور خــود فــرد بینــه بــه امــن بــودن ایــن بلــد، دامــن می زنــد 
و شــاید در بلــدى چــون کربــال و در روزى چــون عاشــورا بتــوان بارزتریــن نمونــه »أَْحَســِن تَْقِویــٍم« و 

»أَْســَفَل ســافِلِیَن« آن را بــرای همیشــه شــاهد بــود
انســان آفریــده شــده درســوره بلــد، کــه بایــد شــمس را بــا ضحایــش دیــده باشــد و قمــر را بــا رداى 
والیتــش درک کــرده باشــد، پــس از الهــام فجــور و تقــوی، در حــال »َو لَســوَف بَْرَضــی« بــا تزکیــه بــه 
فــالح  نائــل می گــردد و یــا بــا تکذیــب و کفــر و طغیــان بــه پســتی اســفل ســافلین می رســد؛ یعنــی 
در پیمایــش عقبه هایــی کــه خداونــد برایــش رقــم زده، اگــر اهــل اطعــام یتیــم و مســکین باشــد و ایمــان 
و عمــل صالــح را در تواصــی بــه صبــر و مرحمــت بپیمایــد، اصحــاب یمیــن خواهنــد بــود و در غیــر 
اینصــورت بــا کفــر ورزیــدن بــر آیــات الهــی و تکذیــب دیــن و عــدم اطعــام، در مهلکــه اصحــاب مشــأمه 
جــای خواهــد گرفــت و ناراللهــی کــه گریــزی از آن نیســت تــا ابــد وی را بــه عذابــی لیتناهــی محکــوم 
خواهــد فرمــود. لــذا پیمایــش ایــن عقبه هاســت کــه فجرآفرینــی خواهــد کــرد و »اَلـَـم تـَـَر َکیــَف َفَعَل 

َربـُـَک ...« بــا اقــوام مکــّذب تاریــخ را بــر خواهــد شــمرد.
1- بحاراألنوار، ج۹، ص۲۵1

۲- تفسیر اهل بیت علیهم السالم ج1۸، ص11۲
3- الکافی، ج1، ص۴1۴
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آیت اهلل مجتبی تهرانی
و هشتم قسمت  سی   

تربیـــــــت فرزند
6

سقف سنی برای تربیت وجود دارد؟
اینجــا یــک ســؤال و جــود دارد کــه مــن آن را مطــرح می کنــم؛ 
آیــا تربیــت پــدر و مــادر نســبت بــه فرزنــد، از نظــر ســنی ســقف دارد 

یــا خیــر؟
من در مقدمه مطلبی عرض کنم، بعد می روم سراغ روایات.

مــا ایــن را در بــاب تربیــت گفتیــم که انســان از نظــر روحــی دارای 
ابعــاد مختلفــی اســت؛ حیوانــی، انســانی و الهــی. گفتیم بعــد حیوانی 
)شــهوت، غضــب و وهــم( خــودش فعلیــت دارد و رو بــه تکامــل هــم 

مــی رود. هیــچ احتیاجــی بــه ایــن نــدارد کــه انســان بخواهد
ســاخته و پرداختــه اش بکنــد. خواه ناخواه هســت. وقتی گرســنه ات 

می شــود غــذا می خــوری. 
ــی  ــن بعــد حیوان ــاب تربیــت داشــتیم کــه در تربیــت ای ــا در ب م
ــی.  ــدودش کن ــی و مح ــه او بزن ــرع ب ــل و ش ــام عق ــک لج ــد ی بای
چــون خواســته های او نامحــدود اســت و ســقف نــدارد. ایــن را بایــد 
محــدودش بکنــی کــه در منطقــه عقــِل عملــی و بعــد معنــوی کار 
کنــد. لــذا گفتیــم بایــد بــه دهــان ایــن حیــوان، مهــار عقــل و شــرع 
بزنــی تــا آن دو بعــد انســانی و الهــی کــه جنبــه اســتعدادی داشــت، 

شــکوفا شــود و بــه فعلیــت برســد.

بیست ویک سالگی، سن کمال قوای نفسانی است
بحــث ایــن اســت کــه انســان از نظــر رونــد رشــد در ایــن نشــئه 
کــه پیــش می آیــد و جلــو مــی رود، بــه طــور غالــب از نظــر ســنی 
وقتــی بــه حــدود بیســت، بیســت و یــک ســال کــه مــی رود، از نظر 
قــوای حیوانــی کامــل شــده اســت. کامــِل کامــل اســت و هیــچ کم 
ــم او.  ــه وه ــش و چ ــه غضب ــهوت او، چ ــه ش ــدارد؛ چ و کســری ن
در ایــن ســنین، فــوران شــهوت و فــوران غضــب اســت. می گوینــد 

جــوان ماجراجوســت. ایــن بــرای غضــب اوســت.

باید انسانیت و الهیت، همراه با قوای حیوانی رشد کند
ایــن را اول مــن گفتــم، چون مســئله تربیــت در ارتبــاط با همین 
بعــد حیوانی اســت کــه پایاپای آن بایــد دو بعد دیگــر را پیش ببریم. 
بــدون اینکــه کســی بــه مــا بگویــد خــود مــا بــه اینجــا می رســیم 
کــه مــا بایــد گام بــه گام بــا ایــن بعــد حیوانــی پیــش بیاییــم. چون 
وقتــی بــه ایــن مــرز می رســد، از نظــر حیوانــی خــوب جــا می افتــد 
و بایــد آن دو مــورد دیگــر را هــم خــوب جــا بیندازیــم؛ یعنــی بعــد 
انســانی و الهــی را کــه جنبــه اســتعدادی داشــت ایــن را هــم بایــد 
بــه فعلیــت برســانیم. بایــد وقتــی بــه ایــن ســنی رســید کــه از نظر 
قــوای حیوانــی، شــهوت و غضبــش کامــالً به فعلیت رســیده اســت، 
از ایــن طــرف انســانیت او هــم بایــد دوشــادوش آن کامــل شــود، 
افسارگســیخته نباشــد. از نظــر بعــد معنــوی هــم همین طور اســت.

باید تا پیش از بیست ویک سالگی اساس انسانیت و معنویت 
در فرد شکل بگیرد

لــذا اگــر مــا ایــن تعبیــر را بکنیــم و بگوییــم وقتــی انســان بــه 
ایــن ســن رســید، همانگونــه کــه اســکلت حیوانــی دارد، بایــد یــک 
اســکلت انســانی پیــدا کنــد. بایــد یــک اســلکت انســانی و معنــوِی 
الهــی هــم داشــته باشــد. چــون همــه این هــا در رابطــه بــا یکدیگــر 

بودنــد و از یکدیگــر بیگانــه نبودنــد.

تربیت در محیط خانواده 
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طریق عاشــــقی

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

»یادآوری حیات شهدا« از قاب اسوه

محیا خوبرو

ــی  ــا؛ خاطرات ــرور خاطره ه ــل م ــه فص ــیده ایم ب ــاره رس دوب
ــون  ــب آن، همچ ــت و صاح ــی اس ــدام کالس درس ــر ک ــه ه ک
اســتادى کــه مربّی ســت؛ اگــر مــا بخواهیــم... پیــر راهبــر مــا، 
خمینــی کبیــر، اعلــی اهلّل مقامــه، چــه خــوش گفت کــه یكبار 

هــم وصیت نامــة شــهدا را بخوانیــد.
ــا  ــتند، ام ــارى هس ــان ج ــام زندگی م ــهدا در تم ــه ش اگرچ

ــان اســت. ایــن روزهــا، بهــار یــادآورى چگونگــی حیــات آن
آنان که وامدارشان هستیم...

هــر انســان شــریف آزاده در جســت وجوى حقیقــت اســت و 
دنیــا تــا بــوده پــر از کــوره راه هایــی بــوده کــه اگــر نــور هدایــت 
خــدا به وســیلة اولیائــش تابانده نشــود، رهــرو راه، زمینگیــر کوره 
ــد چــه حكیــم مهربانی ســت کــه  راه هــا خواهــد شــد و خداون
صاحبــان نــور را بــر ســر راه حقیقت جویــان عالــم قــرار داده تــا 

ســّنت جوینــده یابنــده اســت محّقــق گــردد.
و شهدا...

ــور  ــم ن ــا می دان ــتند؛ تنه ــد و کیس ــه بوده ان ــم ک نمی دان
یافتنــد؛ هــم خوش تریــن ســرانجام را بــه دســت آورنــد و هــم 

رخصــت یافتنــد تــا دســت در راه مانــدگان را بگیرنــد.
ــی  ــان الگوی ــول تان براى ت ــود رس ــود: در وج ــد فرم خداون

حســنه قــرار دادم...
ــد،  ــبیه ش ــف داد و ش ــن لط ــه ای ــس دل ب ــم هرک می بینی
چنــان نورانــی و خالــص گشــته کــه ظرفیــت الگوشــدن را پیدا 

نمــوده اســت.
ــه دل  ــز آنك ــد. ج ــا بودن ــل م ــد. مث ــب نبودن ــهدا عجی ش
بــه حــق ســپردند. علیــه باطــِل نفــس و طاغــوِت دنیــا قیــام 
ــود. از  ــات الهــی خــط قرمزشــان ب ــات و محّرم ــد. واجب نمودن

ــه! ــاده ن ــود برگرفتنــد و زی دنیــا آنچــه حــالل ب
مشی شــان میانــه روى بــود. نــه دائم المقیــم مســجد بودنــد 

و نــه دائم الحضــور در اجتمــاع.
زمزمه هــاى شــبانة مناجات شــان، نــور می شــد در مراقبت هــاى 

ــان. روزمرگی ش
ــد.  ــب بودن ــواده را مواظ ــد. خان ــب بودن ــالل را مراق رزق ح

ــد و... ــک کار بودن ــردم را کم م
ــودن  ــد. از عبدب ــن و نظــام رســیده بودن ــه بلــوغ حفــظ دی ب
اکتفــا نكــرده بودنــد بــه تک بعدى شــدن. ذره ذره کوشــیدند تــا 

محــرم راز گردنــد.
ــار در  ــیدند. روزى هفتادب ــق را نوش ــه ح ــهدا جرعه جرع ش
ــد و  ــت کنن ــهیدانه زیس ــد ش ــا بتوانن ــدند ت ــهید ش ــا ش دنی

ــه آغــوش کشــیدند. ــار یافتنــد، شــهادت را ب ــگاه کــه ب آن

ســاده بودنــد؛ عجیــب نبودنــد؛ حــالل را حــرام نمی کردنــد 
و حــرام را حــالل ننمودنــد.

درک شــان از حفــظ نظــام اســالمی و اطاعــت از والیــت فقیــه 
چنــان عمیــق بود کــه جــان دادنــد، امــا دیــن و اعتقــاد و خاک 
ندادنــد. کربــال براى شــان یــک مــاه و دو مــاه نبــود. مدرســه اى 
ــی  ــت و بندگ ــق اطاع ــاى آن مش ــرروز در کالس ه ــه ه ــود ک ب
می کردنــد. از وفــا و غیــرت و بصیــرت و سرســپردگی بــه احكام 

الهــی تــا صبــر و اســتقامت و سرســپردگی بــه حــق. 
شــهدا تســلیم بودنــد؛ امــا نــه تســلیم زور و ظلــم تزویــر و 
طاغــوت؛ تســلیم آنچــه نــور اســت و از حــق می رســد. تواضــع 

ــد، پــس فهماندن شــان. نمودن
آنگاه شبیه آنچه الگوى خویش قرار داده بودند شدند. 

شبیه شدند تا شهید شدند.
شهید شدند تا الگو شوند.

و این استمرار زیبا...
ــت  ــل حقیق ــام اه ــب تم ــا در قل ــتمرار زیب ــن اس و ای

حضــور دارد.
حضــورى کــه ظاهــراً بــر کتیبه هــاى ســطح شــهر یــادآورى 
می شــوند در روزهــاى ابتــداى مهــر هرســال، امــا آنچــه تكــرار 
ــق  ــارزۀ ح ــیر مب ــه در مس ــت ک ــم هایی س ــود چش می ش
علیــه باطــل، در قلــب مــا فریــاد می کشــند: دســت از والیــت 
ــاى  ــده و بال ه ــخ پیچی ــوش تاری ــه در گ ــادى ک ــید. فری نكش

رســیدن ماســت.
ــون  ــر و خ ــه عم ــود ب ــت« و خ ــرم اس ــران ح ــت: »ای گف

ــرد. ــت ک ــش ثاب خوی
حاج قاسم جان را می گویم.

گفتنــد: ترکــش خــورده اى؟ خندیــد و گفــت: نــه چشــمانم 
ــده!  ــواب ندی ــه خ ــت ک ــته روزهایی س خس

شهید باکرى را می گویم.
دل می برد هنوز زمزمة مناجات هایش!

چمران را می گویم.
ــاى  ــه در انته ــلیان ک ــد متوس ــاج احم ــارۀ ح ــر اش و تصوی
ــا را  ــان م ــد ج ــز می ده ــد و پرهی ــان مان می ده ــق را نش اف

از دنیانشــینی...
و وصیت هاى شان ...
و حرف هاى شان...

و نام شان..
و خاطرات شان...
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ــراوان اســتفاده کنیــد؛  ــه( فرمــود: از خورشــت کــدو ف رســول خدا)صلی اهلل علیه وآل
زیــرا موجــب رشــد مغــز و افزایــش عقــل اســت.

امیرمؤمنان)علیه السالم( فرمود: حجامت، مایه صحت بدن و قّوت عقل است.
امــام صادق)علیه الســالم( فرمــود: هرکــس در آغــاز روز خــود را خوشــبو کنــد ِخَردش 

تــا شــب بــا وى خواهــد بود.
بــه فرمــوده امــام رضا)علیه الســالم( فرمــود: ســرکه ذهــن را تیــز و عقــل را افــزون 

می کنــد و نیــز فرمودنــد: »بـِـه« بخوریــد کــه موجــب فزونــی عقــل اســت.

منبع: مفاتیح الحیات، ص۱۳۳

8
بهداشت و سالمت
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تأثیر مواد غذایی 
در رشـد عقـــل



عالمه مصباح یزدى

نـــــــــــــگاه ویژه
9

ــد کســی کــه یكــی از پیامبــران خــدا را قبــول  ــه صراحــت می گوی قــرآن ب
ــروم  ــت مح ــت و از بهش ــی اس ــر واقع ــود، کاف ــر ش ــد و منك ــته باش نداش

ــت.  ــران اس ــه پیامب ــكار هم ــه ان ــه منزل ــكار او ب ــون ان ــردد؛ چ می گ
ــن،  ــه قوانی ــه هم ــد ب ــه، بای ــریعتی را پذیرفت ــه ش ــی ک ــن کس همچنی
مقــررات و آمــوزه هــاى آن ملتــزم شــود و اگــر کســی برخــی از احكامی 

ــریعت  ــه ش ــرد، مجموع ــه( آورده نپذی ــه وآل ــی اهلل علی ــه پیامبر)صل را ک
ــریعت  ــكام ش ــایر اح ــر س ــت. او اگ ــرده اس ــكار ک ــه و ان ــان را نپذیرفت ایش

رســول خدا)صلــی اهلل علیــه وآلــه( را بــدان جهــت کــه احــكام خداســت پذیرفته، 
بایــد بقیــه را نیــز قبــول کنــد؛ چــون آنهــا نیــز از ســوى خداونــد فرســتاده شــده اند و 

نمی تــوان بیــن احــكام الهــی تفكیــک قائــل شــد. در روایــات از برخــی بدگویــی و نكوهــش 
ــدان ســبب کــه از حكــم خــدا آگاهــی  ــر از کفــار قلمــداد شــده اند، ب ــان بدت شــده اســت و آن

ــا خواســته دلشــان، در باطــن آن را نپذیرفتنــد و انــكار کردنــد. داشــتند؛ بــه دلیــل ناســازگارى ب
ــر او مشــتبه شــده و شــرایط  ــر ب ــد دارد و ام ــد و در آن تردی البتــه کســی کــه حكــم خــدا را نمی دان

ــرده ـ  ــی نك ــه کوتاه ــدى ک ــد ـ در ح ــت را درک کن ــد واقعی ــه نمی توان ــت ک ــه اى اس ــه گون ــی ب اجتماع
ــد. البتــه اســتضعاف داراى مراتــب اســت و دامنــه آن  ــه شــمار می آی معــذور اســت و جــزء مســتضعفان ب

وســیع می باشــد: ممكــن اســت کســی در اثــر اســتضعاف فكــرى، خــدا یــا پیامبــر را نشناســد، و ممكن 
اســت خــدا و پیامبــر را بــاور داشــته باشــد؛ امــا بــه حكمــی از احــكام خــدا جاهل باشــد. 

آگاه نبــودن او از حكــم خــدا یــا بــه ســبب ناتوانــی عقلــی و یــا بــه دلیــل در اختیــار 
نداشــتن ابــزار ارتباطــی اســت و یــا بــدان جهــت اســت کــه در شــرایطی قــرار گرفته 
کــه نمی توانــد آن حكــم را بــاور کنــد. در هــر صــورت او اگــر در کســب معــارف الهــی 
ــی  ــد آگاه ــم خداون ــی از حك ــر کس ــا اگ ــت؛ ام ــذور اس ــد، مع ــرده باش ــی نك کوتاه

دارد، و بــه دلیــل ناســازگارى بــا منافــع مــادى اش آن را انــكار می کنــد و یــا عمــال بــه آن 
ملتــزم نمی شــودـ  در صورتــی کــه انــكار آن حكــم یــا انــكار یكــی از معارفــی کــه خداونــد فرســتاده، انــكار و رّد یكــی 
از ضروریــات اســالم و دیــن محســوب نگــردد تــا حكــم کافــر بــر او مترتــب شــود ـ او در ظاهــر مســلمان محســوب 
می گــردد؛ ولــی در باطــن کافــر اســت. کســی کــه شــهادتین را بگویــد، در ظاهــر مســلمان اســت و مــا او را مســلمان به 
حســاب می آوریــم و اجــازه نداریــم در عقایــد و رفتــارش تجســس کنیــم؛ امــا اســالم ظاهــرى و برخــوردارى شــخص 
از منافــع و حقــوق اســالمی، بــا کفــر باطنــی او در تضــاد نیســت. اصــوال نفــاق بــه ایــن معناســت کــه انســان چیــزى را 
اظهــار کنــد کــه در دل بــه آن اعتقــاد نــدارد: از یــک ســو اظهــار می کنــد کــه گفته هــاى پیامبر)صلــی اهلل علیــه وآلــه( 
ــر  ــن همــان کف ــد؛ ای ــكار می کن ــوده ان ــه( فرم ــه وآل ــی اهلل علی ــد پیامبر)صل ــا چیــزى را کــه می دان را قبــول دارد؛ ام
باطنــی اســت. پــس نبایــد از ایــن نكتــه کــه بســیارى از آن غفلــت دارنــد غافــل مانــد و بایــد توجــه داشــت که اســالم 

ظاهــرى بــا کفــر باطنــی منافاتــی نــدارد.

ضرورت پذیرش مطلق ضرورت پذیرش مطلق 
شریعت پیامبرشریعت پیامبر
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برگـی  از  یک  نوشته

بعد از حرکت حضرت رضا به طرف ایران و آمدن به خراسان، 
یكی از اتفاقاتی که افتاد، همین بود. شاید اصالً در محاسبات 

امام هشتم )علیه الّسالم( این موضوع وجود داشته. قبل از آن، 
شیعیان در همه جا تک و توک بودند؛ اما بی ارتباط به هم، نا امید، 

بدون هیچ چشم اندازى، بدون هیچ امیدى؛ سلطه ى حكومت 
خلفا هم که همه جا بود؛ قبلش هم هارون بود با آن قدرت 

فرعونی. حضرت که به طرف خراسان آمدند و از این مسیر عبور 
کردند، شخصیتی در مقابل مردم ظاهر شد که هم علم، هم 

عظمت، هم شكوه، هم صدق و هم نورانیت را جلوى چشم آنها 
می گذاشت؛ اصالً مردم مثل چنین شخصیتی را ندیده بودند. قبل 

از آن، چقدر از شیعیان می توانستند از خراسان حرکت کنند و 
به مدینه بروند و امام صادق را ببینند؟ اما در این مسیر طوالنی، 

همه جا امام را از نزدیک دیدند؛ چیز عجیبی بود؛ کأنّه انسان 
پیغمبر را مشاهده کند. آن هیبت و عظمت معنوى، آن عزت، 

آن اخالق، آن تقوا، آن نورانیت و آن علم وسیع - که هرچه 
می پرسی و هرچه می خواهی، در دستش هست؛ چیزى که اصاًل 

مردم آن را ندیده بودند - ولوله یی راه انداخت.
امــام بــه خراســان و مــرو رســیدند. مرکــز هــم مــرو بــود، 
کــه در ترکمنســتاِن فعلــی واقــع شــده اســت. بعــد از یكــی 
ــود و مــردم داغــدار  دو ســال هــم کــه شــهادت حضــرت ب
ــی از  ــان دادن جلوه ی ــه نش ــام - ک ــم ورود ام ــدند. ه ش
چیزهــاى ندیــده و نشــنیده ى مــردم بــود - و هــم شــهادت 
ــا کــرد - در واقــع تمــام  آن بزرگــوار - کــه داغ عجیبــی بن
ــه  ــرار داد؛ ن ــیعه ق ــار ش ــق را در اختی ــن مناط ــاى ای فض
این کــه حتمــاً همــه شــیعه شــدند، امــا همــه محــب اهــل 

بیــت شــدند...

بعــد از امــام رضــا تــا زمــان شــهادت حضــرت عســكرى 
ــرت  ــاده. حض ــاق افت ــی اتف ــن حادثه ی ــالم( چنی )علیهم الّس
هــادى و حضــرت عســكرى در همــان شــهر ســامرا، کــه در 
واقــع مثــل یــک پــادگان بــود - یــک شــهر بــزرِگ آن چنانی 
نبــود؛ پایتخــت نوبنیــادى بــود کــه »ُســّر مــن رأى«؛ ســران 
و اعیــان و رجــاِل حكومــت و بــه قــدرى از مــردم عــادى کــه 
حوایــج روزمــره را برطــرف کننــد، در آن جمــع شــده بودنــد 
- توانســته بودنــد ایــن همــه ارتباطــات را بــا سرتاســر دنیاى 
اســالم تنظیــم کننــد. وقتــی مــا ابعــاد زندگــی ائمــه را نــگاه 
کنیــم، می فهمیــم اینهــا چــه کار می کردنــد. بنابرایــن فقــط 
ــارت و  ــا طه ــاز و روزه ی ــائل نم ــا مس ــه اینه ــود ک ــن نب ای
ــا همــان  نجاســات را جــواب بدهنــد؛ در موضــع »امــام« - ب
ــردم  ــا م ــد و ب ــرار می گرفتن ــودش - ق ــالمِی خ ــاى اس معن
حــرف می زدنــد. به نظــر مــن ایــن بعــد در کنــار ایــن ابعــاد 
قابــل توجــه اســت. شــما می بینیــد کــه حضــرت هــادى 
ــنین  ــد و در س ــامرا می آورن ــه س ــه ب را از مدین
ــه  ــان را ب ــالگی - ایش ــل و دو س ــی - چه جوان
ــكرى در  ــرت عس ــا حض ــانند؛ ی ــهادت می رس ش
بیســت و هشــت ســالگی بــه شــهادت می رســند؛ 
اینهــا همــه نشــان دهنده ى حرکــت عظیــم 
ــاب آن  ــیعیان و اصح ــالم( و ش ــه )علیهم الّس ائم
ــه  ــا این ک ــوده. ب ــخ ب ــر تاری ــا در سرتاس بزرگواره
ــدت  ــا ش ــِی ب ــتگاه پلیس ــا، دس ــتگاه خلف دس
ــالم(  ــه )علیهم الّس ــال ائم ــود، درعین ح ــل ب عم
این گونــه موفــق شــدند. غــرض، در کنــار غربــت، 

ایــن عــزت و عظمــت را هــم بایــد دیــد.
بیانات مقام معظم رهبرى؛  ۱۳۸۲/۰۲/۲۰
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رابطهرابطه
 امام حسن عسکری)ع(  امام حسن عسکری)ع( 

در شهر سامرا با تمام در شهر سامرا با تمام 
دنیای اسالمدنیای اسالم



پیش از همیشه لحظات می برند ما را به فكرکردن به زمانی که شما 
می آیید...

شاید چون قدم هاى خیلی هامان خاکی از مسیر نجف تا کربالست و 
حتی آنانكه به قول خودشان جاماندند، قلب شان در مسیر خاکی شد.

و خاک خوب است؛ آنگاه که متعلق به مسیر جدتان اباعبدهلّل 
)علیه السالم( باشد.

و پیاده بودن خوب است، آنگاه که فرصت تصور به رسیدن مان به شما 
گل کند.

یا بعضی ها که شوریده سرترند و خالصانه تر منتظر بوده اند در هر قدم 
می پایند بلكه شما را زیارت نمایند در کنار راهی... کنار موکبی... جایی...

آقاجان... اربعین، حرکت قلب هایی بود که خواستند اعالم کنند به شما 
که لطفاً تشریف فرما شوید.

و نیز اعالم به منتظرانی بود که بیایند و قطره قطره بپیوندند به 
رودخانه اى که مسیر دریا در پیش دارد.

و چه قطره هاى زاللی که آمدند و پیوستند و...
آمدن شما، یكی از دعاهاى زیر قّبه مان بود و مابقی دعاها نیز

 براى یارى شما...
یابن الزهرا...

 علیک مّناالّسالم و عّجل لفرجک...
که دل هاى مان هنوز رد نور اربعین دارد...

دل های مان دل های مان 

هنوز رد نور اربعین داردهنوز رد نور اربعین دارد
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(


