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ویژگی هایــی کــه در مدیریــت امامیــن انقــالب نســبت بــه مدیریت هــاى ســالطین و طواغیــت در ســطح کالن و نســبت بــه 
مدیریت هــاى جــزء در جهــان امــروز وجــود دارد، منحصربه فــرد ایــن بزرگــواران اســت و در هیــچ یــک از آن مدیــران دیــده 
نمی شــود. یكــی از آن ویژگی   هــا ایــن اســت کــه دســتورات و فرمایشــات ایشــان بــر پایــه قــرآن و عتــرت اســت. اگــر مــا 
بخواهیــم فرمایشــات رهبــر عظیم الشــأن را درســت و عمیــق بفهمیــم، جــا دارد کــه بــه مســتندات آن؛ یعنــی بــه آیــات و 
روایــات و ادعیــه مراجعــه کنیــم. هرچــه مــا بــه آیــات و روایــات مراجعــه کنیــم و در آن هــا تدبـّـر کنیــم، کلمــات ایشــان را 
ــد،  ــر عظیم الشــأن انقــالب فرمودن ــن رو بحــث »تبییــن« هــم کــه ســال ها رهب ــد. از ای بیشــتر و درســت تر خواهیــم فهمی
ــار آمــده  ــن« در قــرآن، شــاید بیــش از دویســت ب ــی دارد و بحثــی سرنوشت ســاز در جامعــه اســت. مــادۀ »بَیِّ مبنــاى قرآن
اســت. در کتابــی کــه حتــی یــک حــرف آن زائــد، تكــرارى و بیهــوده نیســت، وقتــی کلمه اى بیــش از دویســت بــار بــا واژه هاى 

مختلــف تكــرار شــود، ایــن مســئله جــاى دقــت و توّجــه دارد. 
»بَیِّن« و »تََبیَّن«؛ یعنی واضح، واضح کننده، آشكارکننده. 

وقتــی می گوییــم ایــن مطالــب را تبییــن    می کنیــم تــا حقیقتــی آشــكار شــود، بحــث ایــن اســت کــه ایــن آشــكارى در اوِج 
وضــوح خود آشــكار شــود. 

در تبییــن مــا ســه ِقســم مخاطــب داریــم؛ یــک قســم افــراد بســیار فهیــم، داراى عقــل قــوى و باهوش هســتند. وقتــی براى 
این هــا حتــی اشــاره اى بــه یــک موضــوع، حادثــه یــا امــر تبیینــی می شــود، فــوراً مطلــب را می گیرنــد، شــعله می کشــند و 
خودشــان جریان ســاز و تبیین گــر می شــوند، خودشــان فعــال می شــوند. یــک قســم دیگــر، افــراد خاکســترى هســتند کــه 
این هــا بــه مــرور مطلــب را می گیرنــد. شــاید یــک موضــوع بایــد از جهــات مختلــف بــاز شــود یــا قضایــا و حوادثــی پیــش 

بیایــد تــا مطلــب آرام آرام براى شــان روشــن و واضــح شــود.
 امــا یــک قســم، آدم هــاى لجــوج و مخالفــان جــدى بــا حــق هســتند؛ این هــا علیــه حــق کینــه دارنــد. اتفاقــاً بــه حســاب 
ــات  ــه موضوع ــق ب ــه ح ــه علی ــه اى ک ــیت هاى کینه توزان ــاظ حساس ــه لح ــرد، ب ــرار می گی ــر ق ــا در خط ــع آن ه ــه مناف اینك
ــت  ــم درس ــی ه ــد، خیل ــوب می فهمن ــم خ ــی ه ــد، خیل ــی می کنن ــت عمیق ــم دق ــی ه ــد، خیل ــات دارن ــی و مبّین تبیین
می فهمنــد؛ منتهــا بــه لحــاظ خباثــت درونــی، بــا ایــن نــگاه مطلــب را عمیــق می گیرنــد، دقــت بیشــترى می کننــد تــا بهتــر 
بتواننــد علیــه آن خباثــت کننــد. بــراى دفــاع از منافعــی کــه دارنــد، بــراى انجــام کینه توزى هاى شــان، بــراى مقابلــه بــا حــق 
ــن  ــه ای ــد؛ ک ــد و می فهمن ــه می کنن ــن توّج ــه تبیی ــد، ب ــت می کنن ــر دق ــب را از آن منظ ــد، مطل ــی می کنن برنامه ریزى های

خــودش حجــت بالغــه اى علیــه خودشــان اســت.
یكــی از ابزارهــاى کم هزینــه و مؤثــر کــه همیشــه در میدان هــاى جنــگ و مبــارزه وجــود دارد و خیلــی هــم تأثیرگذار اســت؛ 
جنــگ روانــی اســت؛ چــه در جنگ هــاى مســلحانۀ گــرم، چــه در جنگ هــاى دیگــر. وقتــی توطئــه می کننــد، گســترۀ فســاد 

و انحــراف را بــه حســب ظاهــر، طــورى در جامعــه وانمــود می کننــد کــه بــر مؤمنیــن اثــر روانــی و شــگفت انگیز بگــذارد. 
ــگار همــۀ کشــور بی حجــاب شــده اســت.  ــه ان ــد ک ــی درســت می کنن ــا فضای ــه بی حجاب ه ــه چگون ــد ک ــروز می بینی ام
ــت  ــا در پش ــاِن آن ه ــن و ارباب ــمنان خائ ــد! و آن دش ــعه می دهن ــده توس ــالً حساب ش ــگ بازها را کام ــه س ــد چگون می بینی

ــر نشــان داده شــود. ــه کارهــاى جّوســازى را مدیریــت می کننــد و محاســباتی انجــام می دهنــد کــه کثی ــرده، این گون پ
 البتــه ممكــن اســت کفــار از لحــاظ افــراد کثیــر باشــند، امــا جنــس مؤمنیــن چیــز دیگــرى اســت. خــدا می فرمایــد: این ها 
)مؤمنیــن و کفــار( مســاوى نیســتند؛ حتــی اگــر کثــرت خبیــث، تــو را بــه شــگفتی بیــاورد. شــما )مؤمنیــن( پشــتوانۀ بســیار 

َ یـَـا أُولـِـي الْلَْبــاِب لََعلَُّكــْم تُْفِلُحوَن«.  محكمــی  داریــد؛ آن هــم »َفاتَُّقــوا اهللَّ
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شــخصّیت جنــاب عبدالعظیــم هــم شــخصیت علمــی بــوده، هــم شــخصیت جهــادى بــوده و هــم ابتكاراتی داشــته 
اســت. مرحــوم »شــیخ نجاشــی« می گویــد: »ایشــان خطــب امیرالمؤمنین را جمــع آورى کــرد.« با این حســاب، ایشــان 
در حــدود صــد و هفتــاد ســال قبــل از تألیــف نهج البالغــه، خطــب امیرالمؤمنیــن را جمــع آورى کــرده اســت؛ ایــن کاِر 
خیلــی مهّمــی اســت. هیــچ بعیــد نیســت کــه ســّیدرضی رضوان اهلَلّ علیــه از نوشــته ى ایشــان اســتفاده کــرده باشــد.

از ســوى دیگــر ایشــان بــه دلیــل شــخصیت جهــادى خــود، بــا حــال اختفــاء و فــرار بــه رى آمــده اســت. شــیخ 
نجاشــی میگویــد: »حاربــاً مــن الّســلطان«؛ ایشــان از دســت خلیفــه  عّباســی از عــراق و حجــاز گریخــت و بــه رى آمد؛ 
چــون رى مرکــز و محــل تجّمــع شــیعیان بــود. هــم در مدینــه و هــم در عــراق، همــه  این هــا مجبــور نبودنــد از دســت 
خلیفــه بگریزنــد. ایــن، مبــارز بــودن ایشــان را نشــان می دهــد. مشــّخص می شــود ایشــان اهــل نشــر معــارف امامــت 
بــوده؛ بخصــوص در دوران حضــرت جــواد و حضــرت هــادى )علیهماالّســالم( کــه ایشــان حداقــل راوى ایــن دو امــام 
اســت. دوران عجیبــی بــوده اســت؛ دوران اختنــاق شــدید نســبت بــه ائّمــه و درعین حــال دوران نشــاط عجیب شــیعه 
در سراســر دنیــاى اســالم. ایــن چیــز مهّمــی اســت کــه در هیــچ زمانــی از دوران زندگــی ائّمــه، شــیعیان ایــن همــه 
فّعالیــت و نشــاط و تحــّرک و ســازماندهی و گســترش در دنیــاى اســالم نداشــته اند کــه در دوران ایــن ســه امــام - 
یعنــی حضــرت جــواد و حضــرت هــادى و حضــرت عســكرى )علیهم الّســالم( - داشــته اند؛ ایــن در حالــی اســت کــه 
ایــن ســه امــام خودشــان در مدینــه و بغــداد و در ســامرا زیــر نظــر و تحــت فشــارهاى خیلــی شــدیدى قرار داشــتند. 
معلــوم می شــود در آن دوران، ایــن بزرگــوار شــخصیت مهــم و فّعالــی بــوده کــه مــورد توّجــه خلیفــه قــرار گرفتــه و 

تحــت تعقیــب بــوده و بــه رى گریختــه اســت.
بنابرایــن هــم شــخصیت جهــادى اســت، هــم شــخصیت علمــی اســت و هــم محــّدث اســت و حداقــل از امــام جواد 

و امــام هــادى )علیهماالّســالم( روایــت نقــل کرده اســت.

بیانات در دیدار اعضاى برگزارکننده  کنگره حضرت عبدالعظیم الحسنی؛ 1382/3/5
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کـــــالم مطــــــهر

ــار؛ هیجان هــا و  ــم میــان زن و مــرد و آزادى معاشــرت هاى بی بندوب ــی: نبــودن حری آرامــش روان
التهاب هــاى جنســی را فزونــی می بخشــد و تقاضــاى ســكس را به صــورت یــک عطــش روحــی و 
یــک خواســت اشباع نشــدنی در مــی آورد. غریــزه جنســی، غریــزه اى نیرومنــد، عمیــق و دریاصفــت 
ــه آن  ــه ب ــه هرچ ــش ک ــون آت ــردد. همچ ــرکش تر می گ ــود، س ــت ش ــتر اطاع ــه بیش ــت. هرچ اس

ــود.  ــعله ورتر می ش ــد، ش ــترى دهن ــوراک بیش خ
اســتحكام پیونــد خانوادگــی: شــک نیســت کــه هرچیــزى کــه موجــب تحكیــم پیونــد خانوادگی 
ــاد آن  ــت و در ایج ــد اس ــواده مفی ــون خان ــراى کان ــردد، ب ــن گ ــه زوجی ــت رابط ــبب صمیمی و س
بایــد حداکثــر کوشــش مبــذول شــود. و بالعكــس هرچیــزى کــه باعــث سســتی روابــط زوجیــن 
و دلســردى آنــان گــردد، بــه حــال زندگــی خانوادگــی زیانمنــد اســت و بایــد بــا آن مبــارزه کــرد. 
اختصاص یافتــن اســتمتاعات و التذاذهــاى جنســی بــه محیــط خانوادگــی و در کادر ازدواج مشــروع، 
پیونــد زن و شــوهرى را محكــم می ســازد و موجــب اتصــال بیشــتر زوجیــن بــه یكدیگــر می شــود. 
امــا سیســتم روابــط آزاد اوالً موجــب می شــود کــه پســران تــا جایــی کــه ممكــن اســت از ازدواج 
و تشــكیل خانــواده ســر بــاز بزننــد و فقــط هنگامــی کــه نیروهــاى جوانــی و شــور و نشــاط آن ها رو 
بــه ضعــف و سســتی می نهــد، اقــدام بــه ازدواج کننــد و در ایــن موقــع زن را فقــط بــراى فرزنــدزادن 
و احیانــاً بــراى خدمتــكارى و کلفتــی بخواهنــد و ثانیــاً پیونــد ازدواج هــاى موجــود را سســت می کند 
و ســبب می گــردد بــه جــاى اینكــه خانــواده بــر پایــه یــک عشــق خالــص و محبــت عمیق، اســتوار 
باشــد و هــر یــک از زن و شــوهر، همســر خــود را عامــل ســعادت خــود بدانــد، برعكــس بــه چشــم 

رقیــب و عامــل ســلب آزادى و محدودیــت ببیند.
اســتوارى اجتمــاع: کشــاندن تمتعــات جنســی از محیــط خانــه بــه اجتمــاع، نیــروى کار و فعالیت 
ــد  ــد و گفته ان اجتمــاع را ضعیــف می کنــد. برعكــس آنچــه مخالفیــن حجــاب خرده گیــرى کرده ان
کــه »حجــاب موجــب فلج کــردن نیــروى نیمــی از اجتمــاع اســت«؛ بی حجابــی و ترویــج روابــط آزاد 
جنســی موجــب فلج کــردن نیــروى اجتمــاع اســت. اســالم نــه می گویــد کــه زن از خانــه بیــرون 
نــرود، نــه می گویــد حــق تحصیــل علــم و دانــش نــدارد، نــه فعالیــت اقتصــادى خاصــی را بــراى 
ــل و  ــودى عاط ــیند و وج ــار بنش ــكار و بیع ــد زن بی ــز نمی خواه ــالم هرگ ــد. اس ــم می  کن زن تحری
باطــل بــار آیــد. پوشــانیدن بــدن بــه اســتثناء وجــه و کفیــن مانــع هیچگونــه فعالیــت فرهنگــي یا 
ــردن  ــت آلوده ک ــاع اس ــروي اجتم ــردن نی ــب فلج ک ــه موج ــت. آنچ ــادي نیس ــا اقتص ــي ی اجتماع

ــت. ــهواني اس ــاي ش ــه لذت جوئي ه ــط کار ب محی
ارزش و احتــرام زن: قبــالً گفتیــم کــه مــرد به طــور قطــع از نظــر جســماني بــر زن تفــوق دارد. از 
نظــر مغــز و فكــر نیــز تفــوق مــرد الاقــل قابــل بحــث اســت. زن در ایــن دو جبهــه در برابــر مــرد 
قــدرت مقاومــت نــدارد، ولــي زن از طریــق عاطفــي و قلبــي همیشــه تفــوق خــود را بــر مــرد ثابــت 
ــت  ــوده اس ــوزي ب ــائل مرم ــي از وس ــرد یك ــود و م ــان خ ــتن زن می ــم نگهداش ــت. حری ــرده اس ک
کــه زن بــراي حفــظ مقــام و موقــع خــود در برابــر مــرد از آن اســتفاده کــرده اســت. اســالم زن را 
تشــویق کــرده اســت کــه از ایــن وســیله اســتفاده کنــد. اســالم مخصوصــاً تأکیــد کــرده اســت که 
زن هرانــدازه متین تــر و باوقارتــر و عفیف تــر حرکــت کنــد و خــود را در معــرض نمایــش بــراي مــرد 
نگــذارد بــر احترامــش افــزوده مي شــود. قــرآن کریــم پــس از آنكــه توصیــه مي کنــد زنــان خــود 
را بپوشــانند، مي فرمایــد: »ذلــک ادنــي ان یعرفــن فــال یؤذیــن«. یعنــي ایــن کار بــراي اینكــه بــه 
عفــاف شــناخته شــوند و معلــوم شــود خــود را در اختیــار مــردان قــرار نمي دهنــد بهتــر اســت. و 

ــراد سبک ســر مي گــردد. ــع مزاحمــت اف ــاش و حشــمت آن هــا مان درنتیجــه دور ب
کتاب مسئله حجاب، شهیدمرتضی مطهرى، خالصه صفحات 72 تا 87
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سوره شناسی سوره فجر
شماره سوره: هشتاد و نهمیــن سوره )۲۶ 

از آخر( مّکی؛ ۳۰ آیه
ذی الحجر: خردمند؛ جاب:  شرح لغات: 
شــکافتن؛ اوتاد: جمع )وتد( میخ؛ سوط 

عذاب: تازیانه عذاب؛ مرصاد: کمین؛ 
دکة االرض: لرزش زمین؛ 

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

محور موضوعی: دنیا دوستی دلیل 
طغیــان آدمی، و ابتال و آزمایش جهت 

امتحان الهی)المیزان، سوره فجر(
تفسیر روایی: در بـعـضـــی از روایـاتی 

که اشــاره به بطون قرآن می کند 
فجــر به وجود حضرت مهدی )علیه 

الســالم ( و لیال عشر به ده امام قبل 
از او، و )شــفع( که در آیه بعد می آید 

بــه حضرت )علی ( و )فاطمه زهرا( 
)علیهاالســالم ( تفسیر شده است

صادق)علیه السالم(:  امام  فضیلت قرائت: 
ســوره ی فجر را در نمازهای واجب 

و مســتحب بخوانید که آن، سوره ی 
حســین بن علی)علیه السالم( است. هر 

کس آن را بخواند روز قیامت در بهشــت 
در درجه ی امام حسین)علیه السالم( )و 

در معّیت حضرتش( خواهد بود.

و  ششم بیست  )قســمت     

سبک زندیگ قرآین
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) از ناس تا نبأ () از ناس تا نبأ (

ســوره بلــد، خلقــت انســان را در »کبــد« یــاد نمــود کــه ایــن عظمــت و ســترگ بــودن وی را آنچنــان 
بــه خــود غــره نمــود کــه احــدی را قــادر بــر امــور خــود نمی بینــد و در ســوره فجــر خداونــد بــا یــادآوری 
ــْق ِمْثُلَهــا فِــی الِْبــالِد«  َِّتــی لـَـْم یُْخلَ نمونه هایــی از چنیــن انســان مغــروری از جملــه: قــوم عــاد کــه »ال
َِّذیــَن  ْخــَر بِالـْـَواِد « و قــوم فرعــون کــه »ِذی األْوتـَـاِد «می باشــد را »ال اســت و قــوم ثمــود کــه »َجابـُـوا الصَّ
ــا کثــرت فســاد، طغیــان کرده انــد،  ــا الَْفَســاَد« می دانــد کــه در بــالد، ب ــُروا فِیَه ــالِد  َفأَْکَث ــْوا فِــی الِْب َطَغ
مثــال می زنــد تــا اگــر مــردم مّکــه نیــز بــا رســول خــدا )صلّی اهلل علیه وآله وســلّم( چنیــن کننــد، »َفَصــبَّ 
َعلَْیِهــْم َربُّــَک َســْوَط َعــَذاٍب« در انتظــار آنهاســت کافیســت بــرای دمیــدن »فجــر« تــا ده بشــمارند، کــه 
فجــر خواهــد دمیــد و لیــل اذا یســر خواهــد شــد کــه » أَیَْحَســُب أَن لَّن یَْقــِدَر َعلَْیــِه أََحــٌد «  بــزودی »إِنَّ 
َّــَک لَِبالِْمْرَصــاِد « را تکمیــل خواهــد نمــود. در ســوره فجــر کــه بــه تعبیــر زیبــای دکتــر لســانی ســوره  َرب
بصیــرت و خــردورزی انســان »ذی حجــر« اســت، انســان را چــون ســوره بلــد و بــا تعابیــری نــو، بــه دو 
گــروه بــزرگ مّحــب دنیــا و نفــس مطمئنــه تقســیم می کنــد، اصحــاب مشــئمه ســوره بلــد، در اینجــا پــا 
را فراتــر نهــاده، اگــر مــورد لطــف الهــی واقــع شــوند، همچــون قوم هــای عــاد و ثمــود و فرعــون »َفَیُقــوُل 
َربـِّـی أَْکَرَمــن« ســر می دهنــد و اگــر در جایــگاه عــذاب قــرار گیرنــد، »َفَیُقــوُل َربـِّـی أََهانـَـِن« ســر خواهنــد 
داد کــه در ســوره بلــد »َوالَِّذیــَن َکَفــُروا بِآیَاتَِنــا« بودنــد ودر ســوره فجــر، اکرام یتیــم و اطعام مســکین را به 
ُب َعَذابـَـُه أََحــٌد« تعبیــر  جهــت حــب شــدید بــه مــال دنیــا از دســت ایشــان رفتــه، پــس »َفَیْوَمِئــٍذ ال یَُعــِذّ
ْؤَصــَدٌة« اســت و اصحــاب میمنــه ای کــه اطعــام یتیــم و مســکین را در »َفــاَل  عمیق تــری از »َعلَْیِهــْم نـَـاٌر ُمّ
اْقَتَحــَم الَْعَقَبــَة« در توصیــه بــه صبــر و مرحمــت آزمودنــد، لقــب »یـَـا أَیَُّتَهــا النَّْفــُس الُْمْطَمِئنَّــُة « یافته اند 
که»َراِضَیــًة َمْرِضیَّــًة« هســتند و»َفاْدُخلـِـی فـِـی ِعَبــاِدی« را ســر خواهنــد داد و »َواْدُخلـِـی َجنَِّتــی« تا درک 

معنــای فجــر، فرجــی همیشــگی را درک خواهنــد کــرد.
ــادآور انســان های »اشــتاتا«  ــگان، ی ــدان و فرهیخت ــرای خردمن ــا ب ــد ت ــع الفجــر می دم فجــر در مطل
ــان های  ــه انس ــبت ب ــه نس ــَک« ک ــَل َربُّ ــَف َفَع ــَر َکْی ــْم تَ َ ــا »أَل ــر آن را ب ــای طغیان گ ــد، و نمونه ه باش
َِّتــی لـَـْم یُْخلـَـْق ِمْثُلَهــا فـِـی الِْبــالِد «، تواناتــر بودنــد، ذکــر نمایــد: عــاد و ثمــود و قــوم فرعــون،  امــروزی، »ال
ایــن ســنت قــرآن اســت کــه بــا یــادآوری اقــوام گذشــته، انســان ها را  البتــه اگــر » لـِـِذی ِحْجــٍر« باشــند، 
َّــَک لَِبالِْمْرَصــاِد« اســت، »َفَصــبَّ  متذّکــر شــود. طغیــان و فســاد کــه پیــش آیــد، چــون خداونــد »إِنَّ َرب
َعلَْیِهــْم َربُّــَک َســْوَط َعــَذاٍب«  فــرود خواهــد آمــد، جالــب این کــه تــا نعمــت بــر بنــدگان جــاری می شــود، 
ــد  ــِن« بلن َ ــی أََهان ِّ ــاد »َرب ــد، فری ــذاب و ســختی می آی ــا ع ــِن« و ت ــی أَْکَرَم ِّ ــوُل َرب ــُه َفَیُق َم ــُه َونَعَّ »َفأَْکَرَم
ــه  گرامی داشــت  می شــود! ســپس چــون ســور پیشــین در تقســیم انســان ها، بحــث رویکــرد ایشــان ب
یتیــم و اطعــام مســکین مطــرح می شــود و پایانــی ســوره، نوبــت بنــدگان خــاص خداســت کــه چــون 
ــًة« هســتند، نفــس مطمئنــه لقــب می گیرنــد و بــه تشــرف بــه بهشــت خــاص خداونــد  »َراِضَیــًة َمْرِضیَّ

ــوند. ــوت می ش دع

فجـــــرفجـــــر

سبک زندگــی کـوثریسبک زندگــی کـوثری

 دکتر زهرا خلخالی

Zahrakhalkhali45@yahoo.com
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آیت اهلل مجتبی تهرانی
و نهم قسمت  سی   

تربیـــــــت فرزند
6

سنین خردسالی، سنین بازی است
ــود  ــرای ایــن ب اصــاًل تربیــت و روش دادن هــا و روش گرفتن هــا، ب
کــه یــک نفر، انســان شــود. یعنــی عقل عملــی او بــه فعلیت برســد. 
ایــن همــان تعبیــری اســت کــه می گویــم بایــد اســکلت انســانی اش 
درســت شــود و شــاکله پیــدا کنــد. بایــد در درون خــودش و در بعــد 

معنــوی اش هــم همین طــور شــکل پیــدا کنــد.
مــن دو روایــت بخوانــم. روایــت از امــام صــادق )علیه الســالم( »َدِع 
ابَنــَک یَلَعــب َســبَع ِســنیَن« بچــه ات را رهــا کــن تــا هفــت ســالگی 
ــه  ــازی کنــد. مــا هــم همین طــور هســتیم کــه از هفــت ســال ب ب
بعــد او را بــه مدرســه می بریــم. یعنــی ایــن مقتضــای ســن اوســت 
ــٌو  ــٌب َولَْه ــا لَِع نَْی ــاُة الُدّ ــا الَْحَی ــوا أَنََّم ــه هــم داریــم: »اْعلَُم کــه در آی
َوزِیَنــٌة َوتََفاُخــٌر بَْیَنُکــْم« همانــا زندگــی دنیــا فقــط بازی و ســرگرمی 

و زینــت و فخرفروشــی اســت.

ــراً  ــه ظاه ــد ک ــروع می کن ــب ش ــم اول از لَِع ــریفه ه ــه ش آی
همیــن اســت. ایــن مســائل وجــودی اســت و تمــام معــارف مــا 
ــق ماســت. آن  ــا آن هاســت. چــرا؟ چــون دســتور خال هم ســو ب
کــه ســازنده مــن اســت، خــودش خــوب بلــد بــوده اســت کــه راه 

را بــه مــن نشــان دهــد.

هفت سال دوم، زمان تربیت و یادگیری است
»ویُــَؤَدّب َســبعاً« از آن ســن بــه بعــد، دیگــر قــوه تمییــز پیــدا 
ــر  ــا او از نظ ــا اینج ــده! ت ــه او روش ب ــده! ب ــادش ب ــد. ی می کن
ــچ  ــرد و هی ــاد می گی ــما ی ــاری از ش ــنیداری و رفت ــداری، ش دی
احتیاجــی نیســت کــه تــو بخواهــی او را ادب کنــی. یادگیــری اش 
ــاال  ــه ب ــد از هفــت ســال ب خواه ناخــواه و خــودکار اســت. می گوی
آرام آرام قــوه تمییــز او بــه کار می افتــد و می توانــی بــه او بفهمانــی. 
ــه او  ــی ب ــه چهــارده ســال برســد، می توان ــا ب ــبعاً« ت ــَؤَدّب َس »ویُ
بگویــی بابــا جــان ایــن کار بــه ایــن دلیــل درســت اســت! پســرم 

ــا. ــن حرف ه ــال ای ــرم...! امث ــط اســت! دخت ــن کار غل ای

هفت سال سوم باید او را زیر سایه خود بگیری
»وألِزمــُه نَفَســَک َســبَع ِســنیَن« نگذاریــد تنهایــی جایــی بــرود! 
ــرود  ــا ب ــی هرج ــش کن ــش دار! رهای ــودت نگه ــایه خ ــر س زی
ــَح، وإالّ َفإنّــُه  نمی توانــی جلویــش را بگیــری! بعــد دارد »فــإن أفلَ
ــن ال َخیــَر فیــِه« بیســت و یــک ســال کــه رســید اگــر تربیــت  ِممَّ

ــه درســت نمی شــود.  شــده باشــد کــه هیــچ؛ وگرن

تربیت در محیط خانواده 
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7
طریق عاشــــقی

آنان که وامدارشان هستیم
شهید»حمید رجبلو« از قاب اسوه

محیا خوبرو

در ابتــدا توجــه شــما رو بــه تعریــف عالمــه شــهیدمرتضی 
می نمایــم. جلــب  »ســیره«  کلمــۀ  از  مطهرى)رحمت اهلل علیــه( 

ــوع و ســبک راه رفتــن  ــه معنــاى ن ســیر یعنــی رفتــن؛ امــا ســیره ب
ــت. اس

آنچــه بــه مــا توصیــه شــده در بــاب الگــو بردارى هــا و 
ــت. ــن( اس ــزرگان دی ــر)و ب ــبک پیغمب ــناختن س ــا ش عمل کردن ه

سؤالی که باید باید باید از خود بپرسیم اینكه:
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: لكم فی رسول اهلل اسوۀ حسنۀ...

ــمردیم  ــه برش ــواردى ک ــراى م ــط ب ــتن فق ــو و اسوه داش ــث الگ بح
نیســت. یــک کالم: بــراى عمل کــردن مطابــق آن ســبكی کــه از آن الگــو 

گرفته ایــم.
 

ــتان  ــداران شهرس ــو« از پاس ــد رجبل ــهید »حمی ــردار ش س
آزادشــهر اســتان گلســتان، در ســال 1344 در شهرســتان آزادشهر 

ــد. ــا آم ــه دنی ــی ب ــواده مذهب ــک خان در ی
ــه خوشنویســی، هنــر، ورزش و دیوارنویســی  ــه بســیارى ب عالق
شــعارهاى انقــالب داشــت و بــه خاطــر حالــت معنــوى، شــعرهاى 

ــرد. ــاب می ک ــی انتخ ــنگی در خطاط قش
ــه  ــتند ک ــد داش ــان تأکی ــان، ایش ــتان و اطرافی ــۀ دوس ــه گفت ب
نبایــد بــا عینــک بدبینــی بــه مــردم نــگاه کــرد؛ بلكــه بــا عینــک 
خوش بینــی در جاذبــه و اعتــدال امــر بــه معــروف و نهــی از منكــر 
ــاب  ــوع حج ــال در موض ــراى مث ــد.  ب ــد ش ــل خواه ــر عم موفق ت
تأکیــد داشــت کــه نبایــد برخــورد تنــد و قهرآمیــز نشــان داد؛ چرا 
کــه جــواب عكــس می دهــد و تذکــرات تنهــا بــا محبــت  بایــد داده 
شــود و بینشــش ماننــد شهیدســلیمانی بــود کــه بارهــا می گفتنــد 
ــه  ــذب و نگ ــد ج ــوده و بای ــا ب ــن م ــر وط ــاب دخت ــر بی حج دخت

داشــته شــود و نبایــد آن هــا را تــرک کــرد.
ــوش  ــت، خ ــان، باگذش ــی مهرب ــد: »خیل ــی گوی ــان م همسرش
ــت  ــا را دوس ــی بچه ه ــد و خیل ــت بودن ــواده دوس ــالق، خان اخ
داشــتند و بــه آن ها احتــرام می گذاشــتند، ولی متأســفانه از ایشــان 
فرزنــدى بــه یــادگار برایــم نمانــد .زندگی با شــهید حمیــد را خیلی 
ســاده شــروع کردیــم. حتــی اتــاق ما فــرش هم نداشــت کــه حلقه 
خــود را فروختنــد و بــراى آن موکــت تهیــه شــد. بــه رعایت کــردن 
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حجــاب خیلــی تأکیــد داشــتند و بســیار ناموس پرســت بودنــد. در 
زمــان پذیرایی کــردن هــم خودشــان از مهمان هــا پذیرایــی کــرده 

تــا حجــاب مــا دچــار اشــكال نشــود.«
در عملیــات کردســتان در ارتفاعــات نزدیــک ســلیمانیه ارتبــاط 
ــش   ــتند و همرزمان ــه داش ــین منطق ــردم روستانش ــا م ــی ب نزدیك
پــس از شــهادتش متوجــه می شــوند کــه مــردم کردنشــین آنجــا 
چقــدر ارادت ویــژه اى به شــهید حمیــد داشــته و از خبر شــهادتش 

ــده اند. ــت ش ــی ناراح خیل
ــد  ــز کرده ان ــا دندان تی ــن روزه ــه ای ــا ک ــا، همان ه کومله ه
ــد و  ــم بودن ــی بی رح ــش خیل ــد داع ــان، همانن ــراى ایران م ب
ــد و  راحــت ســر افــراد را پــس از شــكنجه هاى مختلــف می بریدن

بدن هــاى ســپاهیان را تكه تكــه می کردنــد.
شــهید حمیــد قبــل از آخریــن اعــزام به جبهــه مرخصــی آمدند 
ــرف  ــالم( مش ــا )علیه الس ــام رض ــرم ام ــدس ح ــهد مق ــه مش و ب

شــدند و توفیــق شــهادت را درخواســت کردنــد.
ــر زده و  ــا تی در عملیــات مرصــاد، منافقیــن شــهید حمیــد را ب
پــس از آن اســیر می کننــد و ســعی داشــتند از ایشــان اطالعــات 
بگیرنــد، ولــی بــه دلیــل عــدم همــكارى شــهید حمیــد او را بــه 

ــد.  ــكنجه می کنن ــن ش ــكل ممك ــخت ترین ش س
ــات  ــو تنهــا شــهید مفقــود بی ســر عملی ــد رجبل شــهید حمی
ــده  ــراوان زنده زن ــكنجه هاى ف ــس از ش ــه پ ــوده ک ــاد ب مرص

ــد.  ــوزانده بودن ــا آب داغ س ــده و ب ــان را کن ــت ایش پوس
او در دفــاع از میهــن جمعــه 28 مــرداد مــاه ســال13۶7 یــک ماه 
ــون در  ــران و عــراق توســط ضــد انقالبی ــان جنــگ ای ــس از پای پ
سردشــت و عملیــات مرصــاد بــه درجــۀ رفیــع شــهادت نائل شــد.

خدایــا، شهیدانه زیســتن و مــرگ همچــون شــهدا در راه دفــاع از 
میهــن و مكتــب را نصیــب ما گــردان.



ــه( ســاده و محقــر  رســول خدا)صلی اهلل علیه وآل
بــر ســر غــذا می نشســت و انگشــتانش را ]بعــد از 
غــذا[ می لیســید و هرگــز آروغ نمــی زد و دعــوت 
ــی  ــر غذای ــرده را می پذیرفــت، هرچنــد ب آزاد و ب
کــه از پاچــه و ســیرابی تهیــه می شــد و هدیــه را 
می پذیرفــت، هرچنــد جرعــه اى از شــیر باشــد و 

ــورد.  ــه نمی خ ــی صدق ــورد؛ ول آن را می خ
هنــگام  خدا)صلی اهلل علیه وآلــه(  رســول 
ــرد و  ــس نمی ک ــرف آب تنف ــیدن در ظ آب نوش
هنــگام تنفــس ظــرف را از دهانــش دور می کــرد.

منبع: مفاتیح الحیات، ص155

8
بهداشت و سالمت

سیره پیامبر 
در خوردن 
و آشامیدن
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نـــــــــــــگاه ویژه
9

اگــر حــرم حضــرت در شــهر قــم نبــود، حوزه 
علمیــه قــم هــم تأســیس نمی شــد کــه در 
ایــن صــورت افــرادى همچــون امــام راحل 
نیــز بــه وجــود نمی آمدنــد. و اگــر نعمــت 
ــد  ــا نمی ش ــب م ــه( نصی امام)رحمت اهلل علی
انقــالب اســالمی ایجــاد نمی شــد. بنابرایــن همه 
ایــن آثــار و بــرکات و بیــدارى امــروز ملت هــاى مســلمان، 
تنهــا قطــره اى از دریــاى بیكــران فیوضــات کریمــه اهل بیت 
)ســالم اهلل علیها( بــوده و همــه شــیعیان و مســلمانان از وجود 

پرنــور ایشــان بهره مندنــد.
ــف و  ــدان لط ــالم( خان ــت و طهارت)علیهم الس ــدان عصم خان
کرامــت هســتند و همــواره زائــران و مجــاوران خــود را مــورد عنایــت و 
ــه  ــالم اهلل علیها( ن ــرت معصومه)س ــرکات حض ــه ب ــد. البت ــرار می دهن ــد ق تفق
ــی  ــد و حت ــز می رس ــلمانان نی ــلمانان و غیرمس ــه مس ــه ب ــیعیان بلك ــه ش ــا ب تنه
ــت  ــه اهل بی ــان کریم ــه دام ــت ب ــود دس ــج خ ــع حوائ ــراى رف ــتی ها ب ــی از زرتش برخ

می شــوند.
حضــرت علــی بــن موســی الرضــا )علیه الســالم( نمــاد رأفــت و رحمــت الهــی اســت، امــا 
ــی  ــرت اله ــت و مغف ــار رحم ــالم( در کن ــت )علیهم الس ــات اهل بی ــا و عنای ــه رحمت ه هم
قطــره اى ناچیــز اســت و امیدواریــم خداونــد متعــال ذره و شــمه اى از شــناخت و معرفــت خــود 

را نصیــب مــا بفرمایــد.

سخنرانی عالمه مصباح یزدى 
در اختتامیه پنجمین جشنواره فرهنگی و هنرى کریمه اهل بیت
 21مهرماه 1390

نعمت انقالب اسالمی نعمت انقالب اسالمی 
شمه ای از فیوضات شمه ای از فیوضات 

حضرت معصومه حضرت معصومه 
)سالم اهلل علیها( است)سالم اهلل علیها( است
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برگـی  از  یک  نوشته

اول قــدم هــر مبــارزه اى ارزیابــی ایــن اســت کــه در ایــن مبــارزه می شــود یــا نمی شــود، و شــما ثابــت کردیــد کــه نــه 
ــه جاسوســی آمریــكا را هــم تصــرف کــرد. می شــود  ــا آمریــكا هــم طــرف شــد. می شــود کــه الن »می شــود«. می شــود ب
ــه دنیــا. آن عظمتــی  ــد ب جاســوس هاى آمریكایــی را هــم گرفــت و نگــه داشــت، و حفــظ کــرد. شــما ایــن را ثابــت کردی
کــه از آن هــا بــه واســطه تبلیغــات زیــادى کــه داشــتند، در دنیــا ســایه افكنــده بــود کــه ابرقــدرت اســت، و کســی حــق 
ــر بگوینــد.  ــر کارت ــاد بزننــد. می تواننــد مــرگ ب ــه، ملت هــا می تواننــد فری ــدارد آن شكســت. معلــوم شــد ن حــرف زدن ن
فریــاد هــم اآلن دارنــد می زننــد. نــه اینجــا جاهــاى دیگــر هــم. هندوســتان هــم همیــن اســت. پاکســتان هــم همیــن اســت. 
عــراق هــم همیــن اســت. کویــت هــم همیــن اســت. ممالــک خودشــان هــم. ممالــک غربــی هــم همیــن اســت. آمریــكا 
هــم همیــن اســت. آمریكایــی کــه ]مرتــب [ می گفــت مــا بــا قــدرت نظامی ایــم. ]دائمــاً[ مــا را می ترســاند، این هــا دنبــال 
همــان بودنــد کــه ســابق انجــام می دادنــد. ســابق چنانچــه یــک کلمــه اى فــرض کنیــد کــه در یــک روزنامــه اى از ایــران واقع 
ــی  ــه محمدرضــا می گفتنــد کــه فضول ــا یــک کلمــه اى کــه آن هــا ب ــكا، ب ــر ضــد آمری ــا ب ــر ضــد انگلســتان ی می شــد ب
موقــوف، جلویــش را اینجــا می گرفــت. اگــر یــک کارى می خواســتند انجــام بدهنــد، مثــالً مجلــس شــوراى اســتعمارى غلــط، 
همچــو کــه کشــتی انگلســتان می آمــد طــرف ایــران مســاله ختــم بــود بــا همــان حرکتــش. همچــو کــه اطــالع می رســید 
کــه کشــتی انگلســتان راه افتــاده از آنجــا بــه کجــا، اینجــا دیگــر بایــد حتمــاً تســلیم شــد. قــراردادى اگــر می خواســتند 
ببندنــد و این هــا یــک  وقتــی، در آن وقتــی کــه فــرض کنیــد، یــک سرســختی می خواســتند نشــان بدهنــد، یــک چیــزى 
کــه در ســرحدات و قبــل از ســرحدات واقــع می شــد، ایــن کافــی بــود بــراى اینكــه در مرکــز اینهــا دیگــر دســت بردارنــد 
از مخالفــت و موافقــت کننــد و تســلیم بشــوند. اینهــا چیزهایــی بــود کــه این هــا بــا بــوق و کرنــا، بــا رادیوهــا، بــا تبلیغــات، 
تبلیغاتــی کــه بســیاریش هــم در خــود کشــورها بــود، یعنــی، عمــال آن هــا، در خــود ایــن کشــورها تبلیغــات می کردنــد بــر 

ضــد خــود کشــور.
جلد 11 صحیفه امام خمینی )ره(، ص 333
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شکسته شدن قدرت افسانه ای ابرقدرت هاشکسته شدن قدرت افسانه ای ابرقدرت ها
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روزهاى فتنه انگیز آخرالزمانی هر روز بیشتر 
می شود

غربال هاى آخرالزمان نیز...
عاقبت بخیرى یا سوءعاقبت انگار دارد هر 

لحظه براى آدمیان پیش می رسد...
آه که حواس مان باشد؟ یا نباشد؟

و خوشا به حال آنكه حواسش جمع جمع جمع 
است و در بزنگاه تشخیص، منتخبش مسیر 

رسیدن به توست.
و خوشا به حال آنكه در این شلوغی فتنه، 
ولیّ شناس خوبی شده و قدم از مسیر والیت 

برنمی دارد.
خوشا به حال آنكه دارد آماده و آماده تر 

می شود براى آمدن تان...
براى همراهی تان...

شما آقاجان،
صادق ترین خبرى هستید که فتنه انگیزان 

طاغوت پرست آخرالزمان تالش مذبوحانه دارند تا 
در میان وجود کذب شان بپوشانند شما را...
اما مگر ابر ناچیز و بی مقدار می تواند نور 

خورشید را پوشانده و بی اثر کند؟
هیهات...
آقا جان،

خبرى بده دل هاى بی قرار ما را...
به ما که دلخوش حضور نائب تان هستیم و 

امیدوار به ظهورتان...

خبری بده دل های خبری بده دل های 
بی قرار ما را...بی قرار ما را...

محیا خوبرو

11
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.osveh.org
021 - 55482025 
0 9 1 2 -6 8 9 5 5 2 1

َمْن َذا الَِّذي یُْقِرُض اهلَلَّ َقْرًضا َحَسًنا َفُیَضاِعَفُه لَُه أَْضَعاًفا َکِثیَرًۀ َواهلَلّ 
یَْقِبُض َویَْبُسُط َوإِلَْیِه تُْرَجُعوَن

کیست که به خداوند وام دهد، وامی نیكو تا خداوند آن را براى او 
چندین برابر بیافزاید و خداوند )روزى بندگان را( محدود و گسترده 

می سازد، و به سوى او بازگردانده می شوید.

 خبر خوش   خبر خوش
ثبت نام اولین دور  وام قرعه کشی با مبلغ ثبت نام اولین دور  وام قرعه کشی با مبلغ 100100 میلیون  میلیون 

تومان بدون کارمزدتومان بدون کارمزد
2525 ماهه،  ماهه، 2525 نفر نفر

 اقساط ماهانه  اقساط ماهانه 44 میلیون تومان میلیون تومان
قرعه کشی کلیه ماه ها در ماه اولقرعه کشی کلیه ماه ها در ماه اول

ــان  ــل از زم ــرم ،قب ــو محت ــر عض ــودگی خاط ــت آس جه

پرداخــت وام بــه هــر عضــو  مابقــی وام بیمــه مانــده بدهــكار 
ــد. ــده می باش ــده وام گیرن ــه عه ــه ب ــه بیم ــردد. هزین می گ
دوســتان توجــه بفرماینــد بعــد از قرعــه کشــی هیــچ کــس 

ــدارد. حــق انصــراف ن
ــا  ــام همــه روزه از شــنبه ت جهــت اطــالع بیشــتر و ثبــت ن
چهارشــنبه از ســاعت 8 تــا 4 بعدازظهــر تمــاس حاصــل نمایید.

تلفن :تلفن :  5539012055390120  -   - 5548202555482025  داخلی)  داخلی)11((

واحد وام موسسه فرهنگی قران و عترت اسوه تهران


