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فخری مرجانی
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شــروع روزهــای مبــارک مــاه رجــب اســت؛ روزها و شــب هایی 
کــه باید مغتنــم دانســت لحظه لحظــه اش را.

هــر دعــا و مناجاتــی کــه در ایــن مــاه می خوانیــم، نکته هــا و 
درس هایــی دارد کــه تفکــر و توجــه بــه آن هــا، مــا را در حرکــت 

ــد.  ــتاق تر می کن ــوی او مش ــه س ب
ماییــم و دســتان خالــی؛ امــا دلــی پرشــور بــرای رســیدن بــه 

او؛ پــس ناامیــدی در ایــن مســیر معنــا نــدارد. 
دل مــا بــه دعــای مبعــوث عزیــز ایــن مــاه، رســول جان آفرین 
ــز،  ــاه عزی ــن م ــارک ای ــودان مب ــه مول ــا ب ــت؛ دل م ــوش اس خ
ــام(  ــواد )علیهم الس ــام ج ــر و ام ــام محمدباق ــن، ام امیرالمؤمنی
ــه:  ــدند ک ــون ش ــا رهنم ــن دع ــه ای ــا را ب ــه م ــت ک ــوش اس خ
، یَــا  »یَــا َمــْن أَْرُجــوُه لـِـُکلِّ َخْیــٍر، َوآَمــُن َســَخَطُه ِعْنــَد ُکلِّ َشــرٍّ
َمــْن یُْعِطــی الَْکِثیــَر بِالَْقِلیــِل، یـَـا َمــْن یُْعِطــی َمــْن َســأَلَُه، یـَـا َمْن 
یُْعِطــی َمــْن لـَـْم یَْســأَلُْه َوَمــْن لـَـْم یَْعِرْفــُه تََحنُّنــاً ِمْنــُه َوَرْحَمــًة، 
ــِر  ــَع َخْی ــا َوَجِمی نْی ــِر الدُّ ــَع َخْی ــاَک َجِمی ــأَلَِتی إِیَّ ــی بَِمْس أَْعِطِن
نْیا َوَشــرِّ  اْلِخــَرِة، َواْصــِرْف َعنِّــی بَِمْســأَلَِتی إِیَّــاَک َجِمیــَع َشــرِّ الدُّ
َّــُه َغْیــُر َمْنُقــوٍص َمــا أَْعَطْیــَت، َوِزْدنـِـی ِمــْن َفْضِلــَك  اْلِخــَرِة، َفإِن

یَــا َکِریــُم«.
ــن و  ــرب، از ژاپ ــرق و غ ــة ش ــه هم ــت ک ــت اس ــن واقعی و ای
چیــن و کــره جنوبــی تــا آمریــکا و انگلیــس و اتحادیــه اروپــا و... 
پشــت بــه پشــت هــم علیــه ایــران تقســیم کار می کننــد. امــا 
حقیقــت ایــن اســت کــه ملتــی کــه دلــش بــه معبــودش گــرم 
شــد، ملتــی کــه دل در گــرو خانــوادة آســمانی اش نهــاد، از همــة 
گزندهــا در امــان اســت. هرچنــد ممکــن اســت آســوده خاطر و 

ــم دارد. ــی محک ــا پناه ــد؛ ام ــر نباش ــت و بی دردس راح



بعثت؛ بعثت؛ 
نوید انسان سازی استنوید انسان سازی است

3
کالم نـــــور
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ــود؛  ــم می ش ــت ک ــد و اجاب ــوت می کن ــه دع ــرای اینک ــورد ب ــه می خ ــر غص پیغمب
ــَك.«  َّْفَس ــٌع ن ــَك باِخ »َفَلَعلَّ

و یکــی از غصه هــای انبیــا هــم همیــن اســت کــه تعلیمات شــان را نتوانســتند بــه ثمــر 
برســانند؛ آن طــوری کــه تعلیــم اقتضــا می کنــد. 

ــر  ــد. و اگ ــی نمی ش ــد، ول ــب کن ــردم را علی بن ابیطال ــه م ــت هم ــر می خواس پیغمب
ــان  ــام زم ــود ام ــب و وج ــود علی بن ابیطال ــت؛ اّل وج ــره ای نداش ــچ ثم ــر هی ــت پیغمب بعث
ــی،  ــارک و تعال ــدای تب ــر خ ــود. اگ ــی ب ــیار بزرگ ــق بس ــم توفی ــن ه ــام اللَّ علیه( ای )س
پیغمبــر را بعــث می کــرد بــرای ســاختن یــك همچــون انســان های کامــل، ســزاوار بــود؛ 

ــا آن توفیــق حاصــل نشــد.  لکــن آن هــا می خواســتند کــه همــه آنطــور بشــوند، ام
ــاب  ــم کت ــرآن ه ــد. ق ــت کن ــان درس ــد انس ــه می خواه ــت ک ــی اس ــام، قوانین اس
انسان ســازی اســت، می خواهــد انســان درســت کنــد. پیغمبــر هــم از اّولــی کــه مبعــوث 
شــد تــا آخــر، وقتــی کــه از دنیــا تشــریف بردنــد در صــدد ایــن بــود کــه آدم درســت کند. 
)صحیفه امام، ج 12، صص 424 و 425(



کـــــالم مطــــــهر
4

منابع فکری ارزشمندمنابع فکری ارزشمند
 از منظر قرآن چیست؟ از منظر قرآن چیست؟

مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت اســوه تهران       ماهنامه فرهنگی ، اجتماعی اسوه    شماره123/ ماه رجب 1444

در دیــن اســام؛ بــا صــرف انــرژی فکــری در اموراتــی کــه باعــث خسته شــدن فکر شــود 
و بــرای انســان فایــده و ثمــری نداشــته باشــد، مخالفت شــده اســت.

پیامبــر اکــرم، علمــی کــه دارابــودن آن ســودی نبخشــد و نداشــتن آن زیانــی نرســاند را 
ــد. ــوده می خوان بیه

قرآن کریم سه موضوع برای تفکر مفید و سودمند ارائه می دهد:
ــی  ــت؛ یعن ــد در طبیع ــد می کن ــه تأکی ــت ک ــادی اس ــات زی ــرآن آی ــت: در ق 1- طبیع
خشــکی و دریــا و آب و بــاد و بــاران و آســمان و ســتارگان و خورشــید و هرچــه در اطــراف ما 

وجــود دارد، بیندیشــیم و تفکــر و نتیجه گیــری کنیــم.
2- تاریــخ: در قــرآن آیــات زیــادی اســت کــه انســان را بــه مطالعــه تاریــخ گذشــتگان، 

ــد. ــه می ده ــن از آن توج ــم و درس و عبرت گرفت ــب عل ــرای کس ب
ــی  ــای تاریخ ــبختی ها و بدبختی ه ــت ها، خوش ــا و شکس ــا، موفقیت ه ــا و ذلت ه عزت ه
حســابی دقیــق و منظــم دارد کــه بــا شــناختن قانــون آن می تــوان تاریــخ حاضــر را تحــت 

فرمــان درآورد و از آن بهــره گرفــت.
3- ضمیــر انســان: قــرآن از ضمیــر انســان بــه عنــوان یــك منبــع معرفتــی ویــژه نــام 
ــت.  ــت اس ــف حقیق ــرای کش ــانه هایی ب ــم و نش ــی، عائ ــت اله ــه خلق ــرا هم ــرد؛ زی می ب
قــرآن از جهــان خــارج بــه نــام »آفــاق« و از جهــان درون انســان بــه »انفــس« یــاد می کند 
و اهمیــت ویــژه ضمیــر انســانی را گوشــزد می کنــد. کــه انســان بایــد بــرای شــناخت آن، 

تمــام هّمــت خــود را بــه کار گیــرد تــا بتوانــد از همــه وجــودش بهره هــا ببــرد.

کتاب انسان و ایمان، شهیدمرتضی مطهری، چکیده صص 71 تا 73



تهم و   بیست  )قســمت     
شــماره ســوره: هشــتاد و ششــمین ســوره )29 از 

آخــر( مّکــی؛ 17 آیــه
ــارق: کوبنــده، شــبگرد، ســتاره  شــرح لغــات: ط
ــنگ و  ــب: س ــکافنده؛ الصل ــب: ش ــاص، الثاق خ
ــی:  ــده؛ تُبل ــق: جهن ــت؛ داف ــتخوانهای پش اس
شــخص را مــورد آزمایــش قــرار داد؛ ســرائر: 
برگشــتن؛  الرجــع:  نهــان؛  ســریره(  )جمــع 
ــی،  ــزل: یاوه گوی ــد؛ ه ــکافت، پراکن ــدع: ش الص

ــب. ــد: فری ــری؛ کی الغ
سوره زوج: بروج

ــقاق،  ــروج، انش ــارق، ب ــماوات )ط ــور س ــروه: س گ
ــور )واو( ــروه س ــار(، گ انفط

ــی: در ایــن  ــه طباطبائ محــور موضوعــی: عام
ســوره مــردم را بــه معــاد انــذار کــرده، و اســتدالل 
ــد  ــا تأکی ــدرت، و ســخن را ب ــه اطــالق ق ــرده ب ک
ایفــاء نمــوده، و ضمنــاً بــه حقیقــت آن روز اشــاره 
بــا تهدیــد کفــار ختــم  می کنــد و ســوره را 

می نمایــد3.
ــْم  َُّه ــالم(: إِن ــادق )علیه الس ــام ص ــی: ام روای ــیر  تفس
یَِکیــُدوَن َکْیــداً بــه پیامبــر اکــرم )صلی اهلل علیه وآلــه( 
فاطمــه  و  )علیه الســالم(  علیّ بن ابی طالــب  و 
زهــرا )ســالم اهلل علیها( نیرنــگ زدنــد. خداونــد 
ــْم  َُّه ــه(! إِن ــد )صلی اهلل علیه وآل ــد: ای محّم می فرمای
ــَن  ــِل الْکافِِری ــداً َفَمهِّ ــُد َکْی ــداً. َو أَِکی ــُدوَن َکْی یَِکی
أَْمِهلُْهــْم ُرَویـْـداً؛ مــن نیــز بــا آن هــا مقابلــه بــه مثل 
ــور  ــت ظه ــا وق ــده ت ــت ب ــم. ایشــان را مهل می کن
حضــرت قائــم، خداونــد به وســیلۀ او از ســتمگران و 
ــه و ســایر مــردم انتقــام  ــاران قریــش و بنی امّی جّب

می گیــرد.4
ــالم(:  ــادق )علیه الس ــام ص ــت: ام ــت قرائ فضیل
هرکــس در نمازهــای واجــب خویــش، ســورۀ 
ــاِرِق بخوانــد، روز قیامــت، نــزد  ــَماء َو الطَّ َو السَّ
ــود و از  ــد ب ــت خواه ــاه و منزل ــد، دارای ج خداون
همراهــان و دوســتان مؤمنیــن در بهشــت خواهــد 
ــس آن را  ــه(:  هرک ــر )صلی اهلل علیه وآل ــود.5 پیامب ب
بخوانــد خداونــد بــه تعــداد ســتارگان آســمان ده ها 

ــد.6  ــه او می ده ــنات ب حس

سبک زندیگ قرآین
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ربِّ اعلــی، رســول مهــر و رحمــت را بــا »َســُنْقِرُؤَک َفــاَل تَنَســی« مــژده فرمــود تــا با تســبیح اســمش، 
ــٍق«  ــرای انســانی کــه از »مــاٍء َدافِ ــداوم بخشــد، گرچــه ب ــَری« را همچنــان ت ْک ــِت الذِّ ََّفَع ــْر إِن ن »َفَذکِّ
ــٌظ«  ــا َحافِ ــا َعلَْیَه ــٍس لَمَّ ــٍر« نیــز می باشــد، در »إِْن ُکلُّ نَْف ۀٍ َوال نَاِص ــوَّ ــْن ُق ــُه ِم َ ــا ل ــده شــده »َفَم آفری
ُر  کَّ َّــُه َعلـَـی َرْجِعــِه لََقــاِدٌر« ترســیم می نمایــد تــا »َســَیذَّ نجــم ثاقــب بازگشــت او را بــه ســوی اهلل در »إِن
َّــُه َعلـَـی َرْجِعــِه لََقــاِدٌر« ســوق دهــد کــه »َو َمــا ُهــَو  ُ« بــه »إِن َمــن یَْخَشــی« را در مســیر »إاِلَّ َمــا َشــاء اهللَّ

بِالَْهــْزِل« اســت و تحقــق خواهــد یافــت.
ــد و  ــی می آین ــن، پی درپ ــدن مطففی ــا اضافه ش ــه ب ــت ک ــماوات1 اس ــور س ــر س ــوره آغازگ ــن س ای
ُحــِف اْلُولـَـی« نیــز بــوده تــا از  همــه ایــن علــوم و اندیشــه های آســمانی و زمینــی در »إِنَّ َهــَذا لَِفــي الصُّ
َُّهــْم یَِکیــُدوَن َکْیًدا«  ُر َمــن یَْخَشــی« ســر بــرآورد کــه اگر اشــقی »إِن کَّ منظــر »َفلَْیْنُظــِر اإلنَْســاُن«، »َســَیذَّ
ــِل الَْکافِِریــَن أَْمِهلُْهــْم ُرَویًْدا« اســت. نمودنــد، انتظــار »یَْصلـَـی النَّــاَر الُْکْبــَری« را داشــته باشــند کــه »َفَمِهّ

 از منظــری دیگــر ســوره طــارق، ســوره بصیــرت در برابــر کّفار اســت کــه در برابــر کیدشــان باید کید 
نمــود تــا مســیر واالی زندگــی تحقــق یابــد، نــه اینکــه بــه امیــد قیامــت، انتظــار مجــازات جفای ایشــان 
را بــه آن زمــان موکــول کــرد و بــه همیــن دلیــل در عاقبــت کافــران »اَل یَُمــوُت فِیَهــا َواَل یَْحَیــی« کــه 
شــدیدترین تعبیــر اســت را بــه کار می بــرد، و »َو أَِکیــُد َکْیــًدا« تأکیــد می فرمایــد، ولــی بــا ایــن همــه 
ــی« هدایت شــدگان  ــُرَک لِلُْیْســَری« ســرود بی ماننــد اســت کــه در ترســیم »َقــْد أَْفلـَـَح َمــن تََزکَّ »و َنَُیسِّ
َّــُه لََقــْوٌل َفْصــٌل« باشــد. شــایان  را بــه تماشــای »َو الْعاقَِبــٌۀ َخْیــُر َو اَبَْقــی« می نشــاند تــا بیانگــر جاویــد »إِن
ذکــر اســت از ایــن ســوره بحــث قــول فصــل کــه همــان قــرآن کریــم اســت، محــور ســوره های بعــدی 

ــد بود. خواه
جالــب آنکــه در تناســب ســوره ها، در ســورۀ اعلــی، اشــقیا »َو یََتَجنَُّبَهــا الْْشــَقی« و جایــگاه اخــروی 
َّــِذي یَْصلـَـی النَّــاَر الُْکْبــَری«، بیــان شــده اســت؛ امــا در ســورۀ طــارق وصــف دنیــوی ایشــان ذکر  آنهــا »ال
َُّهــْم یَِکیــُدوَن َکْیــًدا...«. در ســورۀ طــارق دســتور بــه نظــر و تأمــل شــده و در ســورۀ اعلــی،  شــده: »إِن

ُر َمــن یَْخَشــی« یعنــی تذکــر بیــان شــده اســت.  کَّ نتیجــۀ آن »َســَیذَّ
زحیلــی: ارتبــاط ســوره اعلــی بــا ســوره طــارق در ایــن اســت کــه در ســوره طــارق می فرمایــد: 
ــِع َوالْرِض  ْج ــَماِء َذاِت الرَّ ــوده: »َوالسَّ ــات در فرم ــه آفرینــش نب ــاز ب ــٍق« و آغ ــاٍء َدافِ ــن َمّ ــَق ِم »ُخلِ
ــر  ــان و غی ــش انس ــامل تر از آفرین ــم و ش ــه اع ــاره آنچ ــوره درب ــن س ــد، و ای ــْدِع« می کن َذاِت الصَّ
َّــِذي أَْخــَرَج الَْمْرَعی َفَجَعلَــُه ُغَثــاء أَْحــَوی«  آن اســت: »َخلَــَق َفَســوَّی« و از آفرینــش نبــات در »و َال

ــد.2 ــخن می گوی س

طـــارقطـــارق
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آیت الل مجتبی تهرانی

قسمت  دوم

تربیت در محیط رفاقتی
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نقش »رفاقت« بر »تربیت«
بحــث مفصلــی راجــع بــه نقش بســیار اساســی محیــط رفاقتی 

مطــرح اســت کــه مــن فقــط بــه آن اشــاره می کنــم. قــرآن 
همیــن محیــط رفاقتــی را در آیــات متعــدد، مطــرح می کنــد. 
روایــات زیــادی هــم راجــع بــه نقــش ایــن محیــط داریــم. مــن 
یکــی، دو آیــه را بــه عنــوان نمونــه می خوانــم. در ســوره فرقــان 
الـِـُم َعلـَـی یََدیـْـِه یَُقــوُل یـَـا لَْیَتِنــي  آمــده اســت: »َویـَـْوَم یََعــُضّ الَظّ
ــه  ــت ک ــت، روزی اس ــِبیاًل«؛ روز قیام ــوِل َس ُس ــَع الَرّ ــْذُت َم اتََّخ
ــزد.  ــی می گ «؛ یعن ــُضّ ــزد. »یََع ــت هایش را می گ ــتمکار دس س
ــرار  ــر برق ــا پیغمب ــدی ب ــه و پیون ــا، رابط ــد: ای کاش م می گوی

ــی اســت. ــی و رفاقت ــد محبت ــم. منظــور پیون می کردی
ــاًل  ــا َخلِی ً ــْذ ُفاَلن ــْم أَتَِّخ َ ــي ل ــی لَْیَتِن ــا َویْلََت ــد: »یَ ــد می گوی بع
ــْیَطاُن لِْلِنَْســاِن  ْکِر بَْعــَد إِْذ َجاَءنـِـي َوَکاَن الَشّ لََقــْد أََضلَِّنــي َعــِن الِذّ
َخــُذواًل« برعکــس! کاش مــن فالنــی را رفیــق نمی گرفتــم. او مــن 

را گمــراه کــرد. 
ــِد رفاقتــی اســت. ای  ــورد، پیون ــوع را دارد. هــر دو م هــر دو ن
کاش مــن بــا ایــن آقــا پیونــد رفاقــت برقــرار می کــردم و ای کاش 

ــا فالنــی رفیــق نمی شــدم. ب
ُء یَْوَمِئــٍذ  در آیــه ای دیگــر در ســوره زخــرف آمــده کــه: »الِْخــاَلّ
ِقیــَن«؛ بعضــی رفیق هــا در آن روز با  بَْعُضُهــْم لَِبْعــٍض َعــُدٌوّ إاَِلّ الُْمَتّ

یکدیگــر دشــمن می شــوند، مگــر مّتقیــن.
ایــن یــک مســئله دیگــر اســت کــه عــرض می کنــم. مــا راجــع 
بــه دوســتی در قیامــت، آیــات زیــادی داریــم و مثــل این آیــه که: 
»ِمــْن َقْبــِل أَْن یَأْتـِـَي یـَـْوٌم اَل بَْیــٌع فِیــِه َواَل ُخلَّــٌۀ َواَل َشــَفاَعٌۀ«. یــا 

در آیــه دیگــر دارد: »َفَمــا لََنــا ِمــْن َشــافِِعیَن َواَل َصِدیــٍق َحِمیٍم«.
تحــت عنــوان خلیــل یــا صدیــق دارد. همــه این هــا در آیــات 
آمــده اســت. می خواهــم بگویــم مســئله رفاقــت در آیــات فراوانــی 

در قــرآن مطــرح اســت.

اثر رفاقت بر انسانّیت انسان
اثــر رفاقــت چیســت؟ همیــن کــه رفیــق شــدیم، بــر اثــر رابطه 
محبتــی، پیونــد محبتــی بیــن مــا دو نفــر برقرار شــد، ایــن رابطه 
ــم و  ــالم( می خوان ــی )علیه الس ــی از عل ــری دارد؟ روایت ــه اث چ
بعــد آن را توضیــح می دهــم. اتفاقــاً روایــت، در ارتبــاط بــا همیــن 
ُء یَْوَمِئــٍذ بَْعُضُهــْم لَِبْعــٍض  آیــه شــریفه ای اســت کــه دارد: »الِْخــاَلّ
ِقیــَن«. حضــرت فرمــود: »َفَســاُد اَلْْخــاَلِق بُِمَعاَشــَرِۀ  َعــُدٌوّ إاَِلّ الُْمَتّ
ــَکاٌل  ــُق أَْش ــاَلءِ َو اَلُْخُل ــاَلِق بُِمَناَفَســِۀ اَلُْعَق ــَفَهاءِ َو َصــاَلُح اَلْْخ اَلسُّ
تـُـُه  فَ ــُکلٌّ یَْعَمــُل َعلــی شــاِکلَِتِه َو اَلنَّــاُس إِْخــَواٌن َفَمــْن َکانـَـْت أُُخوَّ
ــی:  ــُه تََعالَ ــَک َقْولُ ِ ــَداَوًۀ َو َذل ــوُز َع ــا تَُح ََّه ِ َفإِن ــِر َذاِت اهلَلَّ ــي َغْی فِ

اَلِْخــاّلُء یَْوَمِئــٍذ بَْعُضُهــْم لَِبْعــٍض َعــُدوٌّ إاِلَّ اَلُْمتَِّقیــَن«.
»ُخلــق« بــه معنــای »خــو« اســت. »خــو« بــه معنــای ملکــه 
اســت. علــی )علیه الســالم( در اینجــا مســئله را بــر محــور 
معاشــرت ؛ یعنــی همــان رابطــۀ تنگاتنــگ بیــن دو نفــر مطــرح 
ــراه  ــی هم ــت. گاه ــاز اس ــذار و ملکه س ــن اثرگ ــد و ای می کنن
خــود ملکــۀ فاســده و گاهــی ملکــۀ شایســته مــی آورد. »َفَســاُد 
اَلْْخــاَلِق«، »َصــاَلُح اَلْْخــاَلِق«؛ اول درســتی و نادرســتی اخــالق 
را می فرمایــد، بعــد می آیــد روی ایــن معنــا کــه »َو اَلُْخُلــُق 
ــت  ــودی درس ــاکله وج ــو ش ــرای ت ــق، ب ــی ُخل ــَکاٌل«؛ یعن أَْش
می کنــد و باطنــت را می ســازد. همیــن ملــکات اســت کــه باطــن 
ــکات  ــازد. مل ــان را می س ــه انس ــت ک ــن اس ــازد. ای ــا را می س م
ــازد؛   ــوان می س ــورت حی ــه ص ــان را ب ــاهلل( انس ــوذ ب ــیئه )نع س
ملــکات حســنه بــه صــورت فرشــته می ســازد. درون مــن را کــه 
ــَرائُِر«؛  ــی الَسّ ــْوَم تُْبلَ ــوم. »یَ ــور می ش ــا آن محش ــت ب روز قیام

ــو در آن روز هســت. ــی ت ــاکله و شــکل درون ــی آن ش یعن
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طریق عاشــــقی

آنان که وامدارشان هستیم
شهید»مجید شهریاری« از قاب اسوه

محیا خوبرو

مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت اســوه تهران       ماهنامه فرهنگی ، اجتماعی اسوه    شماره123/ ماه رجب 1444

شــهیدمرتضی  عامــه  تعریــف  بــه  رو  شــما  توجــه  ابتــدا  در 
ــم. ســیر یعنــی  مطهری)رحمت الل علیــه( از کلمــة »ســیره« جلــب می نمای

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

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

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

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

می فرماید: لکم فی رسول الل اسوة حسنة...
ــمردیم  ــه برش ــواردی ک ــرای م ــط ب ــتن فق ــو و اسوه داش ــث الگ بح

ــت.  نیس
ــو  ــه از آن الگ ــبکی ک ــق آن س ــردن مطاب ــرای عمل ک ــك کام: ب ی

گرفته ایــم.
شــهید مجیــد شــهریاری در ســال 1345 در زنجــان متولــد شــد. وی متأهــل 

و دارای دو فرزنــد بــه نام هــای محســن و زهــرا اســت.
ــی را در  ــان، دوره کارشناس ــتان را در زنج ــی و دبیرس ــالت ابتدای وی تحصی
رشــته مهندســی الکترونیــک در دانشــگاه صنعتی امیــر کبیر، دوره کارشناســی 
ــی شــریف و دوره  ارشــد را در رشــته مهندســی هســته ای در دانشــگاه صنعت
دکتــرا را در رشــته مهندســی هســته ای در دانشــگاه امیرکبیــر گذرانــد. بعــد از 
تحصیــالت در دانشــگاه مشــغول بــه کار شــد و در پــی نبــوغ و تــالش علمی اش 

ارتقــاء ســطح شــغلی را گام بــه گام پیمــود. 
ــه  ــزه ب ــت ممی ــب هیئ ــر اســاس تصوی شــهید شــهریاری ســال 13۸۸ و ب
درجــه اســتادی ارتقــاء پیــدا کــرد. در واقــع بعــد از چهــار ســال دوره دانشــیاری 
و حــدود هشــت ســال از زمــان شــروع بــه کار کــه حداقــل زمــان الزم بــرای 

ارتقــاء بــه درجــه اســتادی اســت، بــه ایــن مرتبــه ارتقــاء یافــت.
همسر ایشان از او چنین روایت می کند:

»شــهید شــهریاری دانشــجوی نمونــه و بــه قولــی تــاپ دانشــکده مهندســی 
هســته ای دانشــگاه صنعتــی شــریف بــود. او را در ابتــدا در تــرم اول تحصیــل 
خــود دیــدم. همیشــه در ســایت دانشــگاه حضــور داشــت و بــه قولــی مرجــع 
دانشــگاه و دانشــجویان بــود. همســرم فــردی آرام و ســاکت بــود و دائمــاً بــا 
ــه بحــث می پرداخــت و اســاتید دانشــگاه  دانشــجویان در مباحــث علمــی ب
صنعتــی شــریف بســیار وی را دوســت داشــتند. در تــرم دوم تحصیلــی خــود 
کرســی درســی برپــا داشــت و در ایــن کالس بیشــتر بــا شــهید شــهریاری 

آشــنا شــدم.
مراســم ازدواج مــن و شــهید شــهریاری در سلف ســرویس اســاتید دانشــگاه 
صنعتــی امیرکبیــر برگــزار شــد و بــه یــاد دارم کــه پــس از آن بــا لبــاس عروس 

بــه خوابــگاه رفتیــم و زندگــی بی تکلــف خــود را آغــاز کردیــم.

شــهید شــهریاری از نظــر رفتــاری بســیار نمونــه و فــردی بســیار متشــرع 
بــود. در کالس درس ســن و ســال مــن از بقیه دانشــجویان بیشــتر بــود و در آن 
حیــن کارمنــد دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر هــم بــودم و دانشــجویان جوان تــر 
از متشــرع بودن شــهید شــهریاری بســیار تعریــف و تمجیــد می کردنــد و ایــن 

امــر باعــث می شــد تــا وی را بیشــتر بشناســم.
 پــس از ازدواج بــا شــهید شــهریاری عمــق رفتــار نمونــه و متشــرع بودنش را 
در زندگــی شــخصی خودمــان دیــدم و نمــاز شــب  خواندن همســرم را مشــاهده 
کــردم. در شــب اول ازدواج مــان ســجاده نمــاز شــب شــهید شــهریاری پهــن 
بــود. شــهید شــهریاری بســیار مبــادی اخالق بــود و ادب،  نــگاه، صحبــت، رفتار 

و تقــدم ســالم وی همیشــه زبــان زد بــود.
ــارف  ــم تع ــی ه ــا کس ــرد و ب ــدا نمی ک ــور پی ــی ها حض ــی عروس در برخ
نداشــت. می گفــت وقتــی قــرار اســت حاللــی حــرام شــود در آن محــل حضــور 

ــم. ــدا نمی کن پی
 آیــت اهلل جــوادی آملــی در مراســم چهلــم همســرم در اطالعیــه ای اعــالم 
کــرد: »همســر و خانــواده شــهید شــهریاری مطمئــن باشــند کــه وی در روح 
و ریحــان اســت. اگــر بــا دو دســت پــر بــه بــارگاه الهــی راه یافــت، نــه تنهــا 
ــرف  ــم برط ــران را ه ــکل دیگ ــه مش ــد؛ بلک ــل می کن ــودش را ح ــکل خ مش

ــرد.« ــد ک ــفاعت خواه ــران ش ــد و از دیگ می کن
 همچنیــن ارادت خاصــی بــه حافــظ داشــت. برخــی اوقــات روبــه روی مــن 
ــم در ایــن اشــعار چــه  ــد و نمی دان می نشســت و شــعرهای حافــظ را می خوان

ــت. ــک می ریخ ــه اش ــد ک می دی
مجیــد واقعــاً آمــاده شــهادت بــود، چــون وقتــی زندگــی ایــن مــرد را مــرور 
می کنــم مــی بینــم رویــه مجیــد در زندگــی هیــچ ســرانجامی جــز شــهادت 

نداشــت.«
ــته ای  ــک هس ــتاد فیزی ــه و اس ــمند فرزان ــهریاری دانش ــد ش ــهید مجی ش
دانشــگاه شــهید بهشــتی ایــران، ســرانجام در تهــران در ۸ آذر 13۸9 توســط 
ــات  ــک عملی ــن در ی ــی منافقی ــکاری اطالعات ــا هم ــتی و ب ــم صهیونیس رژی

ــل شــد. ــع شــهادت نائ ــه درجــه رفی تروریســتی ب
راهشان پر رهرو...

اللهمَّ ألحقنا بهم...
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بهداشت و سالمت

اهمیت نظــافت اهمیت نظــافت 
و بهـداشتو بهـداشت

مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت اســوه تهران       ماهنامه فرهنگی ، اجتماعی اسوه    شماره123/ ماه رجب 1444

رســول خــدا )صلی الل علیه وآلــه( در احادیثــی می فرمایــد: 

ــه  ــرا ک ــد؛ چ ــزه کنی ــود را پاکی ــس خ ــت؛ پ ــزه اس ــام پاکی اس

ــت و  ــان اس ــت از ایم ــود. نظاف ــت وارد نش ــه بهش ــزه ب ــز پاکی ج

ــه  ــه خاکروب ــت در خان ــت اند. پش ــش در بهش ــا صاحب ــان ب ایم

جمــع نکنیــد کــه آن، جــای شــیاطین )آلودگــی( اســت. بدتریــن 

بنــدگان چرکین هاینــد. خــدا چرکین بــودن و ژولیدگــی را 

ــی دارد. ــمن م دش

ــان را  ــد: خانه های ت ــز می فرمای ــام( نی ــان )علیه الس امیرمؤمن

از تارهــای عنکبــوت پاکیــزه نگــه داریــد؛ چراکــه مایــه فقر اســت.

منبع: مفاتیح الحیات، ص 114



ــان مهاجــر  ــه زن حضــرت زهــرا )ســام الل علیها(، خطبــه ای خطــاب ب
ــه آن را  ــد ک ــد، دارن ــده بودن ــان آم ــادت ایش ــرای عی ــه ب ــار ک و انص
می تــوان بــه ســه بخــش تقســیم کــرد؛ در بخــش اول مهاجریــن و انصــار 
را ســرزنش کردنــد کــه چــرا علــی )علیه الســام( را رهــا کردیــد. ســپس 
خــود حضــرت در توضیــح ایــن عمــل می فرماینــد: علــی را رهــا کردیــد 
چــون از قاطعیــت او می ترســیدید. می خواســتید کســی ســر کار باشــد 
کــه بتوانیــد بــا او کنــار بیاییــد و منافــع را بیــن خودتــان تقســیم کنیــد. 
دنبــال کســی بودیــد کــه انعطــاف داشــته باشــد و ســخت گیر نباشــد. در 

یــك کلمــه، مشــکل علــی ســخت گیری اش بــود. 
ــان  ــی اجتماعی م ــرای زندگ ــا ب ــه م ــت ک ــی اس ــن درس ــن مهم تری ای
ــرا  ــرت زه ــات حض ــن فرمایش ــی و از ای ــان تاریخ ــن جری ــد از ای بای
ــم  ــارد و نی ــك میلی ــان ی ــه در می ــا ک ــم. اولً م ــام الل علیها( بگیری )س
ــم  ــام( را داری ــت )علیهم الس ــروی از اهل بی ــار پی ــا افتخ ــلمان دنی مس
ــم  ــد بدانی ــیم. بای ــته باش ــا داش ــه آن ه ــباهتی ب ــم ش ــعی کنی ــد س بای
ــس  ــر ک ــا ه ــه ب ــود ک ــه نب ــام( این گون ــی )علیه الس ــه روش عل ک
کــه بهتــر بــه نفــع ایشــان کار کنــد رفیــق شــوند و بــا او کنــار آینــد. 
انســان علــوی هــم بایــد این گونــه باشــد. اگــر ایــن اصــل را دنبــال کنید 
خواهیــد دیــد کــه همیشــه در مقدمــة همــه انحرافاتی کــه مســلمانان در 
مســائل سیاســی، اجتماعــی بــه آن هــا دچــار شــده اند چنیــن ماجرایــی 
ــه حــق خودشــان راضــی نبــوده و قصــد  وجــود داشــته کــه کســانی ب
داشــته اند از چارچوبــی کــه اســام تعییــن کــرده اندکــی زاویــه بگیرنــد. 
همیــن مســئله منشــأ فســاد، انحــراف، خونریــزی، دشــمنی، برادرکشــی 
ــعی  ــانی س ــا کس ــر ج ــل ه ــت. در مقاب ــده اس ــر ش ــادهای دیگ و فس
کرده انــد در همــان چارچوبــی کــه اســام ترســیم کــرده حرکــت کننــد 
ــان  ــا نصیب ش ــر دنی ــم خی ــند، ه ــانی نباش ــای نفس ــال هواه ــه دنب و ب
ــر  ــه خی ــد و هــم ب ــا پیــدا کرده ان ــن دنی شــده و افتخــار و شــرف در ای

ــده اند. ــل ش ــرت نائ آخ
ــد و  ــا آمدن ــه کرب ــه ب ــانی ک ــیاری از کس ــم بس ــی کن ــر م ــده فک بن
سیدالشــهدا )علیه الســام( را به شــهادت رســاندند درســت نمی فهمیدند 
کــه مرتکــب چــه عملــی می شــوند. برخــی از آن هــا ســران ســپاه علــی 
ــال ها  ــه س ــد ک ــانی بودن ــد. کس ــن بودن ــگ صفی ــام( در جن )علیه الس
پــای منبــر علــی )علیه الســام( نشســته بودنــد. عمرســعد تــا چنــد روز 
قبــل از جریــان عاشــورا مــردد بــود کــه چــه کنــد. وقتــی بــه عمر ســعد 
امــارت ری را پیشــنهاد دادنــد شــب تــا صبــح قــدم زد و فکــر کــرد کــه 
ایــن پســت را قبــول کنــد یــا عــذاب خــدا را؛ یعنــی می دانســت جریــان 
از چــه قــرار اســت. امــا بســیاری نمی دانســتند چــه می کننــد. آن هایــی 

هم 
کــه 

ســقیفه  در 
ــًا  ــدند دقیق ــع ش جم

چــه  کــه  نمی فهمیدنــد 
غلطــی می کننــد و بــا ایــن کار 

چــه عواقــب ســوئی خواهنــد داشــت و چه 
ــد.  ــد آم ــان خواه ــه گردن ش ــئولیت هایی ب مس

شــما حضــرت زهــرا )ســام الل علیها( می فرمایــد: اکنــون 
ــه  ــت و ب ــتن اس ــتر آبس ــن ش ــا ای ــد؛ ام ــه کار می کنی ــد چ نمی فهمی

کردیــد. اشــتباهی  چــه  می فهمیــد  زودی 
درســی کــه مــا بایــد از ایــن ماجــرا بگیریــم ایــن اســت کــه هــرگاه 
ــت آن را  ــان اس ــت در می ــك ام ــح ی ــی و مصال ــائل اجتماع ــای مس پ
ســاده نگیریــم و اطــراف آن را درســت بســنجیم؛ وگرنــه هیــچ شــباهتی 
ــم در  ــت ک ــت. دس ــم داش ــام( نخواهی ــی )علیهم الس ــی و آل عل ــا عل ب
مســائل سیاســی، اجتماعــی، بــه عاقبــت کار فکــر کنیــم و تنهــا بــه آثار 
زودگــذر و پیــش پــا افتــاده نــگاه نکنیــم. ســعی کنیــم روز بعــد، ســال 
بعــد و اگــر همــت داشــته باشــیم قــرن بعــد را ببینیــم. بایــد ایــن روحیه 
را در خودمــان تقویــت کنیــم و در ایــن مســائل مســامحه و ســهل انگاری 
ــم  ــام دهی ــم انج ــه می خواهی ــاره کاری ک ــد درب ــم. بای ــار بگذاری را کن
ابتــدا مطمئــن شــویم کــه انجــام دادن چنیــن کاری وظیفه شــرعی اســت 
و پیــش خــدا بــرای انجــام دادن آن حجــت داریــم. ســپس آن را بــا کمــال 
قاطعیــت انجــام دهیــم و پــای آن بایســتیم. هر لحظــه باید ببینیــم خدا از 
مــا چــه می خواهــد. ســپس در مقــام عمــل ماحظــه کاری ، ســهل انگاری 
و حــرف ایــن و آن را کنــار بگذاریــم؛ چراکــه ایــن  امــور بــا مکتــب علــی 
ــی  ــی عل ــرو واقع ــم پی ــا می خواهی ــر م ــازد. اگ ــام( نمی س )علیه الس
)علیه الســام( باشــیم دســت کــم در مســائل اجتماعــی بایــد دوراندیــش 
باشــیم و عواقــب کار را بســنجیم و تابــع هــوا و هوس های مــان نباشــیم.
عامه مصباح یزدی، چهارشنبه 18 خرداد 1390

درسی درسی 
که باید از سقیفه گرفتکه باید از سقیفه گرفت



برگـی  از  یک  نوشته
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مضامین دعاها مضامین دعاها 
معرفت و توحید و درس زندگی استمعرفت و توحید و درس زندگی است

مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت اســوه تهران       ماهنامه فرهنگی ، اجتماعی اسوه    شماره123/ ماه رجب 1444

مــاه رجــب اســت. مــاه رجــب، مــاه توّســل، مــاه توّجــه و دعــا اســت. در ایــن مــاه شــریف، مؤمنیــن کــه دعــا می خواننــد، 
ــَن  ــی ِم ــَن َو ل تَجَعلن ــاَد الُمجَتِهدی ــی اجِته ــَن َو ارُزقن ــَدی الُمهَتدی ــی ُه ــمَّ َفاهِدن ــد: »اَللُه ــور می خواهن ــال این ج ــدای متع از خ

الغاِفلیــَن الُمبَعدیــن«. 
چقــدر حائــز اهّمّیــت اســت هــر ســه ِفقــره! فقــرة آخــر هــم کــه مغفــرت اســت کــه اســاس همــة کارهــا اســت: »َو اغِفــر لــی 

ــوَم الّدیــن«. هدایــِت هدایت یافتــگان و تــاش تاشــگران آن چیــزی اســت کــه در ایــن دعــا از خــدای متعــال می خواهیــد.  یَ
شــما تأّمــل بفرماییــد اگــر همیــن دو عامــل در مــن و شــما باشــد، همة مشــکات حــل خواهد شــد؛ هــم هدایــت هدایت یافتگان 
الهــی نصیــب مــا بشــود، هــم تــاش تاشــگران تاریــخ بشــریّت در رفتــار مــا، در گفتــار مــا، در منــش مــا محســوس باشــد. در آن 
فقــرة ســّوم، آســیب مــورد اشــاره قــرار گرفتــه اســت: »َو ل تَجَعلنــی ِمــَن الغاِفلیــَن الُمبَعدیــن«. غفلــت بزرگ ترین آســیب اســت؛ 
غفلــت از مســیر، غفلــت از هــدف، غفلــت از تــوان، غفلــت از فرصــت، غفلــت از دشــمن، غفلــت از وظیفــه ای کــه امــروز بــر دوش 
مــن و شــما اســت؛ غفلــت. بزرگ تریــن دشــمن مــا غفلــت اســت. اّولیــن دشــمنی کــه مــا را در مقابــل دشــمنان دیگرمــان بــه 
خــاک می نشــاند، غفلــت اســت؛ »َو ل تَجَعلنــی ِمــَن الغاِفلیــَن الُمبَعدیــن«. نتیجــة ایــن غفلــت دورشــدن اســت؛ دورشــدن از خــدا، 

دورشــدن از هــدف، دورشــدن از کامیابــی. 
مضامیــن دعاهــا معرفــت اســت، توحیــد اســت، درس زندگــی اســت؛ ببینیــد دعاهــا این هــا اســت. بــا ایــن توّجــه دعاهــا را 

بخوانیــم و از فضــای ایــن مــاه بهــره ببریــم.

بیانات در دیدار جمعی از معلمان و فرهنگیان سراسر کشور، 1۶ اردیبهشت 1394



امروز به شما فکر می کردم.
ــه ای از  ــان هجم ــان و در می ــه ناگه ــی ک ــه زمان ب
شــبهات و تردیدهــای خانمان ســوز می رســید.

ــازد  ــما می س ــمِن ش ــه دش ــا ک ــبهات؛ همان ه ش
تــا دســت از رؤیــای صادقــة ظهــور، بکشــیم.

تا بباوراند به ما که ظهور افسانه ای ست!
که رخ نمی دهد!

که نیستید و نمی آیید!
می بینــم کــه ســربازان تان در میــان همیــن 

می دونــد... بیشــتر  چــه  یاوه ســرایی ها 
می دوند...
می دوند...
می دوند...

طعن می شنوند...
لطمه می بینند...

رنج می کشند، اما نامید بشوند؟ هیهات!
نــور  آن هــا  یك یــك  روح  میــان  در  شــما 

. یــد ه ا مید د
ــا  ــا و بحران ه ــن هجمه ه ــام ای ــا تم ــان ب ایمان م

ــردد. ــتر می گ بیش
یابن الزهرا،

علیك مّنی الّسام، أرواحنا لك الفداه...

سربازان تان در میان سربازان تان در میان 
همین یـاوه سـرایی ها  همین یـاوه سـرایی ها  

چه بیشتر می دوندچه بیشتر می دوند
محیا خوبرو

11
کــــــــالم آخر
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 osveh_org :کانال تلگرام

osveh_org :آدرس اینستاگرام مؤسسه اسوه
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www.nokavedu.ir : مرکز آموزش الکترونیک اسوه
www.osvehgap.ir : مرکز مشاوره اسوه
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