
پیروز میداِن مبارزه با ظلم و جهل و ذّلت

مبارزه؛ خط مستمر حیات اجتماعی پیامبر بود

تفاوت دوران امام حسن و امام حسین )علیهمالسالم(

سبک زندگی کوثری )قسمت بیست و چهارم: سوره کریمه شمس(

تربیت در محیط خانواده )قسمت سی وهفتم(

شهید »محمد اسالمی نسب« از قاب اسوه

توصیه به مسواک

سفارش به اشک

عالمه مصباح یزدی: خسارت در جنگ نرم، هزاران بار سخت تر از خسارت در جنگ سخت است

من کجای سپاه حسین )علیه السالم( هستم؟

در این شماره اسوه می خوانیم:

تقویم و تقویم و روزشمار ماه صفرروزشمار ماه صفر
۱ صفر: ورود اسیران واقعه کربال به شام )سال ۶۱ ه.ق( 

۳ صفر: میالد امام محمدباقر)علیه السالم( )سال ۵۷ ه.ق( به روایتی
۵ صفر: شهادت حضرت رقیه بنت الحسین )سالم اهلل علیها( در خرابه شام )سال ۶۱ ه.ق(
۷ صفر: میالد مسعود امام موسی کاظم)علیه السالم( )سال ۱۲۸ ه.ق(؛ شهادت امام حسن 

مجتبی)علیه السالم( )سال ۴۹ ه.ق( 
۲۰ صفر: اربعین امام حسین)علیه السالم(

۲۸ صفر: رحلت جانگداز و شهادت گونه پیامبر اسالم ملسو هيلع هللا ىلص )سال ۱۱ ه.ق(؛ شهادت امام حسن 
 مجتبی)علیه السالم( )سال ۵۰ ه.ق(

۳۰ صفر: شهادت حضرت امام رضا)علیه السالم(  )سال ۲۰۳ ه.ق( 
۱۸شهریور: شهادت مظلومانه زائران خانه خدا به دستور مأموران آل سعود )۱۳۶۶ه.ش برابر با 

۶ذی الحجه ۱۴۰۷ه.ق(
۳۱شهریور: آغاز جنگ تحمیلی )۱۳۵۹ه.ش( و آغاز هفته دفاع مقدس

ماهنامه فرهنیگ، اجتماعی  اسوه

مؤسسه فرهنیگ قرآن و عترت اسوه تهران

شهادت ایپمبر گرامی اسالم شهادت ایپمبر گرامی اسالم 
سبط اکبرش امام حسن مجتبی واثمن الحجج سبط اکبرش امام حسن مجتبی واثمن الحجج 

علی ابن موسی الرضا علیهم السالمعلی ابن موسی الرضا علیهم السالم
 تسلیت باد تسلیت باد

شماره 118/ ماه صفر 12/1444 صفحه



سخن نخست
مؤسســه فرهنگی قرآن و عترت اســوه تهران       ماهنامه فرهنگی ، اجتماعی اسوه    شماره118/ ماه  صفر 21444

امــام حسین)علیه الســالم( در ظاهــر بــا یزیــد و یزیدیــان مبــارزه کــرد؛ امــا مبــارزۀ او مبــارزه بــا جهــل و گمراهی 
و ذلـّـت انســان اســت، مبــارزه بــا حکومــت فاســد و منحــرف و ظالم اســت.

ــع حرکــت انســان  ــم، موان ــد کــه جهــل و گمراهــی و فســاد و انحــراف و ظل ــام حسین)علیه الســالم( می دان ام
ــه خــورده و  ــارزه کــرد. همان طــور کــه در حــال حاضــر هرکجــا انســان ضرب ــن ریشــه ها مب ــا ای ــد ب اســت و بای
آســیب دیــده اســت، بــه ایــن دلیــل اســت کــه انســان ارزش خــود را ندانســته و حاضــر بــه پســتی و ذلــت و زبونی 

روح خــود شــده اســت.
امــام حسین)علیه الســالم( از ســیرۀ جــد خــود پیــروی کــرد؛ رســالت پیامبــر )صلی اهلل علیه وآلــه( نیــز همیــن 
بــود کــه انســان را بــاال ببــرد کــه تــن بــه هــر پســتی و زبونــی ندهــد. هــدف، فقــط هدایــت مــردم مدینــه یــا 
مبــارزه بــا کفــار مکــه نبــود؛ هــدف خیلــی باالتــر و گســترده تر از یــک محــدوده جغرافیایــی یــا حتــی محــدوده 

زمانــی بــود. او الگویــی بــرای همــۀ بشــریت و همــه تاریــخ شــد.
آن هــا هــم کــه هشــت ســال، بی رحمانــه و بــا تمــام قــوا علیــه ایــران بــه جنــگ برخاســتند، هدف شــان فقــط 
ایــن نبــود کــه ایــران را قــدری کوچــک کننــد و چنــد وجــب از خــاک را بگیرنــد؛ هــدف اصلــی آن هــا ایــن بــود که 
ایــن ملــت را بــا احســاس حقــارت ســِر جــای خــود بنشــانند و روحیــه شــجاعت را در مردمــی کــه جرئــت مبــارزه 
بــا اســتکبار جهانــی پیــدا کــرده بودنــد و حکومتــی صددرصــد مردمــی ســر کار آورده بودنــد کــه بــه هیــچ قدرتی 

در دنیــا بــاج نمی دهــد؛ از بیــن ببرنــد. 
امــا خــدا نخواســت کــه مــردم در غفلــت و جهــل و بی خبــری بماننــد و همــه یکپارچــه علیــه ظلــم و طاغوت های 

زمــان ایســتادند و همان طــور کــه خــدا بــه مؤمنیــن وعــده داده اســت؛ پیــروز ایــن میدان شــدند.

فخری مرجانی
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در زندگــی رســول  خــدا یــک چیــز وجــود دارد کــه آن مســتمر اســت؛ بقّیــۀ چیزهایــی کــه در حیــات 
اجتماعــی پیغمبــر هســت، غیــر از خصلت هــا و صفــات معنــوی و خــود پیغمبــری و مانند این هــا مقطعی 
و مربــوط بــه زمان هــا اســت؛ آنچــه در زندگــی اجتماعــی پیغمبــر و در شــخصّیت آن حضــرت بــه  عنــوان 
ــالم از  ــر اس ــد، پیغمب ــه می دانی ــور ک ــت. همان ط ــارزه اس ــه دارد، مب ــر ادام ــا آخ ــر از اّول ت ــک رهب ی
اّول بعثــت، مــردم را بــه یــک جامعــۀ الهــی و توحیــدی دعــوت می کــرد. اصــالً نبایــد دعــوت پیغمبــر 
ــد، اشــتباه کــرد و  ــا دعوتــی کــه فالســفه و حکمــا و معّلمیــن و مصلحیــن جوامــع انجــام می دادن را ب
یکــی گرفــت؛ نــوع دعــوت پیغمبــر و هــدف پیغمبــر بــا آن هــا تفــاوت داشــت. از اّولــی کــه رســول  خدا 
مبعــوث شــد، خطّ مشــی آن حضــرت عبــارت از ایــن بــود کــه یــک جامعــه ای بــه  وجــود بیــاورد و در آن 

ــد. ــت انســان ها را برای شــان فراهــم کن ــکان هدای ــه ام جامع
 ســبک کار مصلحیــن یــا حکمــا و فالســفه جــور دیگر اســت؛ تشــکیل یــک جامعۀ محــدود بــه حدود 
و ضوابــِط مــورِد نظــر بــرای غالــِب ایــن کســانی کــه اســم بــردم، مطــرح نیســت. مصلحیــن می خواهنــد 
جامعــه را اصــالح کننــد؛ یعنــی چــه اصــالح کننــد؟ یعنــی یــک نقیصــه ای در جامعــه هســت، آن را 
برطــرف کننــد؛ یــک ضعفــی در یــک گوشــه ای از جامعــه هســت، آن را جبــران کننــد؛ فســادی هســت، 

خرابــی ای هســت، آن را ترمیــم کننــد....
 روش پیغمبــران و رســول گرامــی مــا اصــالً بــا ایــن روش تفــاوت دارد. اّوالً هــدف رســول  اکــرم ایــن 
نبــود کــه حــاال ذهــن مــردم را روشــن کنــد تــا یــک روزی بــه فکــر بیفتنــد کــه یــک دنیــای خوبــی و 
جامعــۀ خوبــی را بــرای خودشــان درســت کننــد؛ نــه، او می خواســت مــردم را بــه حرکــت مطلوبــی کــه 
آن هــا را بــه آنچنــان دنیایــی می رســاند وادار کنــد. ثانیــاً بــه  هیــچ  وجــه پیغمبــر بــه نشســتن و گفتــن 
ــر  ــی ب ــی اله ــه وح ــاعت اّول ک ــرد. از س ــا نمی ک ــم اکتف ــردن ه ــتن و موعظه ک ــردن و نوش و نصیحت ک
پیغمبــر نــازل شــد و ]از زمانــی کــه[ اّولیــن چیــز بــه ذهــن آن حضــرت رســید -کــه توحیــد بــود، یعنی 

اعتقــاد بــه وحدانّیــت پــروردگار- مســئولّیت خــودش را رســول  اکــرم فهمیــد. 
 تکلیــف او ایــن بــود کــه جامعــۀ بشــری را -نــه  فقــط مــردم مّکــه را- از جهالــت و گمراهــی ای کــه در 
آن هســتند نجــات بدهــد. آن گمراهــی چیســت؟ گمراهــی در فکــر و تلّقــی و برداشــت آن هــا از زندگــی، 
از هــدف خلقــت، از آفرینــش و گمراهــی در عمــل، در رفتــار، در زندگــی، در متــن زندگــی. ایــن نجــات 
چگونــه اســت؟ نجــات بشــر از دیــدگاه پیغمبــر و از ســاعات اّول بــه ذهــن پیغمبــر این جــور نبــود کــه 
ــه آدم  ــد و یک دانه یک دان ــت بکن ــه حقیق ــان را متوّج ــد، دل ش ــرف بزن ــردم ح ــا م ــی ب ــرود یکی یک ب
درســت کنــد؛ نــه، خطّ مشــی پیغمبــر از اّول عبــارت بــود از اینکــه یــک جامعــه ای بــه  وجــود بیــاورد که 
آن جامعــه مــردم را موّحــد بپرورانــد و بــا ارزش هــای اســالمی آن هــا را رشــد بدهــد و بــه تعالــی مــورد 

نظــر اســالم برســاند؛ ایجــاد یــک جامعــه.
بیانات در شب رحلت پیامبر اعظم)ص( و شهادت امام حسن مجتبی)ع(
 در کانون توحید تهران )شب ۲۸ صفر سال ۱۴۰۷ ه.ق مصادف با ۱۳۶۵/۸/۱۰

مبارزهمبارزه  ؛ ؛ 
خط مستمر حیات اجتماعی پیامبر بودخط مستمر حیات اجتماعی پیامبر بود
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کـــــالم مطــــــهر

ــرار گرفــت کــه مجبــور شــد  ــام حســن )علیه الســالم( در شــرایط و وضعیتــی ق ــه نظــر می رســد کــه ام ســؤال: ب
در آن شــرایط صلــح کنــد، ولــی امــام حســین )علیه الســالم( حاضــر بــه صلــح نشــد. آیــا شــرایط دوره امــام حســین 
)علیه الســالم( بــا شــرایط زمــان امــام حســن )علیه الســالم( تفــاوت زیــادی داشــت کــه ایشــان تــن بــه صلــح ندادنــد؟
جــواب: تفــاوت خیلــی فــراوان و زیــادی )وجــود( دارد. حــال مــن جنبه هــای مختلفــش را برای تــان عــرض می کنــم، 

بعــد آقایــان خودشــان قضــاوت کنند.
 اولیــن تفــاوت ایــن اســت کــه امــام حســن در مســند خالفــت بــود و معاویــه هــم بــه عنــوان یــک حاکــم، گــو اینکه 
تــا آن وقــت خــودش را بــه عنــوان خلیفــه و امیرالمؤمنیــن نمی خوانــد؛ و بــه عنــوان یــک نفــر طاغــی و معتــرض در زمان 
امیرالمؤمنیــن قیــام کــرد؛ بــه عنــوان اینکــه مــن خالفــت علــی را قبــول نــدارم، بــه ایــن دلیــل کــه علــی کشــندگان 
عثمــان را کــه خلیفــه بــر حــق مســلمین بــوده، پنــاه داده اســت و حتــی خــودش هــم در قتل خلیفه مســلمین شــرکت 
داشــته اســت؛ پــس علــی خلیفــه بر حــق مســلمین نیســت. معاویه خــودش بــه عنــوان یک نفــر معتــرضـ  و بــه عنوان 
یــک دســته معتــرضـ  تحــت عنــوان مبــارزه بــا حکومتــی کــه بــر حــق نیســت و دســتش بــه خــون حکومت پیشــین 
آغشــته اســت )قیــام کــرد(. تــا آن وقــت ادعــای خالفــت هــم نمی کــرد و مــردم نیــز او را تحــت عنــوان امیرالمؤمنیــن 

نمی خواندنــد. همین طــور می گفــت کــه مــا یــک مردمــی هســتیم کــه حاضــر نیســتیم از آن خالفــت پیــروی کنیــم.
ــم  ــه ه ــرد. معاوی ــرار می گی ــت ق ــند خالف ــالم( در مس ــن )علیه الس ــد از امیرالمؤمنی ــالم( بع ــن )علیه الس ــام حس ام
روز بــه روز نیرومندتــر می شــود. بــه علــل خــاص تاریخــی، وضــع حکومــت امیرالمؤمنیــن در زمــان خــودش، کــه امــام 
حســن )علیه الســالم( هــم وارث آن وضــع حکومــت بــود، از نظــر داخلــی تدریجــاً ضعیف تــر می شــود بــه طــوری کــه 
نوشــته اند بعــد از شــهادت امیرالمؤمنیــن، بــه فاصلــه هجــده روز ـ کــه ایــن هجــده روز هــم عبــارت اســت از مدتــی 
کــه خبــر بــه ســرعت رســیده بــه شــام و بعــد معاویــه بســیج عمومــی و اعــالم آمادگــی کــرده اســتـ  معاویــه حرکــت 
می کنــد بــرای فتــح عــراق. در اینجــا وضــع امــام حســن یــک وضــع خاصــی اســت؛ یعنــی خلیفــه مســلمین اســت که 
یــک نیــروی طاغــی و یاغــی علیــه او قیــام کــرده اســت. کشته شــدن امــام حســن )علیه الســالم( در ایــن وضــع، یعنــی 

کشته شــدن خلیفــه مســلمین و شکســت مرکــز خالفــت.
مقاومــت امــام حســن )علیه الســالم( تــا ســرحد کشته شــدن نظیــر مقاومــت عثمــان بــود در زمــان خــودش نــه نظیــر 
مقاومــت امــام حســین )علیه الســالم(. امــام حســین وضعــش وضــع یــک معتــرض بــود در مقابــل حکومــت موجــود. اگر 
کشــته می شــد کــه کشــته هــم شــد، کشته شــدنش افتخارآمیــز بــود، همین طــور کــه افتخارآمیــز هــم شــد. اعتــراض 
کــرد بــه وضــع موجــود و بــه حکومــت موجــود و بــه شــیوع فســاد و بــه اینکــه این هــا صالحیــت ندارنــد و در طــول 
بیســت ســال ثابــت کردنــد کــه چــه مردمــی هســتند؛ و روی حــرف خــودش هــم آن قــدر پافشــاری کرد تا کشــته شــد. 

ایــن بــود کــه قیامــش یــک قیــام افتخارآمیــز و مردانــه تلقــی می شــد و تلقــی هــم شــد.
امــام حســن وضعــش از ایــن نظــر درســت معکــوس وضــع امــام حســین اســت؛ یعنــی کســی اســت کــه در مســند 
خالفــت جــای گرفتــه اســت. دیگــری معتــرض بــه او اســت. و اگــر کشــته می شــد، خلیفــه مســلمین در مســند خالفت 
کشــته شــده بــود. پــس اگــر امــام حســن )علیه الســالم( مقاومــت می کــرد نتیجــه نهایــی اش آن طــور کــه ظواهــر تاریخ 
ــام  ــدن ام ــی کشته ش ــت؛ ول ــند خالف ــه در مس ــام و خلیف ــدن ام ــا کشته ش ــود ام ــدن ب ــد، کشته ش ــان می ده نش

ــود. ــرض ب ــر معت ــک نف ــدن ی ــین )علیه الســالم( کشته ش حس
سیری در سیره ائمه اطهار)علیهم السالم(، صص ۸۲ تا ۸۶.

تفـاوت دوران امام حـسن 
و امام حـسین )ع(
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گروه: سور آغاز شده با »واو« که 

بیشترین واو قسم را داراست.
محور موضوعی: تشخیص تقوی از 

فجور و نتیجه آن در آخرت. 
تفسیر روایی: پیامبر )ص(: خورشید 
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هستند.۵ 
فضیلت قرائت: سفارش پیامبر 

برمداومت بر قرائت سوره شمس؛ 
که مانند کسی است که به اندازه 
آنچه خورشید و ماه بر آن تابیده، 

صدقه داده است.6

و  چهارم بیست  )قســمت     

سبک زندیگ قرآین

) از ناس تا نبأ () از ناس تا نبأ (

ــان  ــش انس ــه آفرین ــز، ب ــا و حیرت انگی ــیار زیب ــماواتی بس ــای س ــا آغازی ه ــمس ب ــوره ی ش س
ــاَها«  اَهــا« را در کنــار »َوَقــْد َخــاَب َمــن َدسَّ می پــردازد کــه بــا الهــام فجــور و تقــوی، »َقــْد أَْفلـَـَح َمــن َزکَّ
بــه نظــاره می نشــیند کــه در ســوره زوج آن »لیــل«، بــه تفصیــل در بــاره اشــقیا و اتقیــا و ویژگی هــای 
بوُه  آن هــا ســخن گفتــه بــود، و اکنــون بــه عنــوان اولیــن اشــقیا، قــوم ثمــود را مثــال می زنــد کــه بــا »َفَکذَّ
اَها« بــه پاک ســازی زمیــن می پــردازد و از مجــازات ایــن  َفَعَقروهــا َفَدْمــَدَم َعلَْیِهــْم َربُُّهــم بَِذنِبِهــْم َفَســوَّ

قــوم هیــچ خوفــی نــدارد زیــرا باعــث اصــاح جامعــه می گــردد.
هــر دو ســوره ی شــمس و لیــل آغــازی شــبیه بــه هــم دارنــد. در ســورۀ شــمس، بحــث )ســماء و ارض( 
مطــرح می شــود و در ســوره های ســماوات ادامــه می یابــد. در ســورۀ لیــل بیــان شــده اســت کــه اهــل 
عطــا و تقــوا، تصدیــق حســنا می نماینــد و مــژدۀ فــاح بــه ایــن تقواپیشــگان داده می شــود. آنــان در 
اَهــا« از ســوره شــمس ســتایش  ــی« از ســورۀ لیــل و در آیــه »َقــْد أَْفلَــَح َمــن َزکَّ آیــه »یُْؤتـِـي َمالـَـُه یََتَزکَّ
ــاَها« هســتند  شــدهاند. همچنیــن، اشــقیاء در ســوره شــمس، مصــداق عینــی آیــۀ »وَ َقــْد َخــاَب َمــن َدسَّ
َب بِالُْحْســَنی« بــه شــمار میرونــد کــه  و در ســوره لیــل، مظهــر عملــی آیــۀ »َمــن بَِخــَل َواْســَتْغَنی، َوَکــذَّ
ــی« در انتظــار آنــان اســت. در هــر دو ســوره، محــور عمــل اشــقیا بــر مبنــای تکذیــب اســت  »نـَـاًرا تَلَظَّ

و در مقابــل، تزکیــه و بخشــش و تقــوا، نقطــه تاقــی اعمــال صالحــان بــه شــمار میــرود. 
لســانی فشــارکی: بــا وجــود آمــدن ضحــی بــاز لیــل یغشــی اســت، چــرا کــه اشــقیاء بــا تکذیب 
و ظلــم بــه مقابلــه بــا اتقــی می پردازنــد، و همیــن مهمتریــن دلیــل گســترده گی لیــل اســت، گرچــه 
شــمس دمیــده  باشــد! چــرا کــه شــمس بــا ضحــی نتابیــده و قمــر بــا مهتابــش ندمیــده و همچنــان 
ــاَها « را  اشــقیا بــا تکذیــب دیــن _کــه در ســوره قبــل نیــز از مظاهــر ایشــان بــود_، »َوَقــْد َخــاَب َمــن َدسَّ
بــه »إِِذ انَبَعــَث أَْشــَقاَها« تســریع می نماینــد، چنان کــه  ناقــه رســول اهلل  را کــه بایــد »ســقیاها« می شــد 
»فعقروهــا« نمودنــد! همانگونــه نیــز بــا کوثــر رســول خاتــم معاملــه کردنــد، در جامعــه تــازه مســلمانی 
کــه »َوالَْقَمــِر إَِذا تََاَهــا« تثبیــت نگردیــد، کوثــر والیــت را نحــر نمودنــد مثــل ناقــه صالــح، »َونَْفــٍس َوَما 

بـُـوُه َفَعَقُروَهــا« اســت ارض و ســماء» إِِذ انَبَعــَث أَْشــَقاَها«  را فریــاد می زننــد!۱  اَها« همچنــان »َفَکذَّ َســوَّ
ســید قطــب: ایــن ســوره ی کوتــاه را یــک قافیــه ویــک آهنــگ موســیقی، چند پســوده درونــی در 
ــد.  ــان آن سرچشــمه می گیرن ــان و از پدیده هــای نمای ــه از صحنه هــای جه ــرد. پســوده هایی ک برمی گی
ــت  ــی هس ــت بزرگ ــوب حقیق ــا چهارچ ــن صحنه ه ــگار ای ــا می آغازد، ان ــا آن صحنه ه ــوره ب ــن س ای
کــه آن ســوره را در بــر می گیرنــد. ایــن حقیقــت بــزرگ حقیقــت خــود بشــر و اســتعدادهای سرشــتی 
انســان و نقــش او در بــاره کار و بــار خــودش، و مســؤولیت او در پایــان گشــت و گــذار ایــن جهــان و فــرا 

رســیدن ســرانجام کار اســت.۲

۱- نک لسانی فشارکی،  محمد علی،  ،  فایل صوتی سوره شمس،  آرشیو در:دار القرآن سپاه ناحیه کرج،  سال9۵.
۲- قطب،  سید،  فی ظال القرآن،  ج6،  ص3۸۷۷-

3. بحار االنوار، ج۲۴، ص۷۲. 
۴. همان

۵. تفسیر اهل بیت علیهم السام، ج ۱۸، ص۱36- 
6. طبرسی، مجمع البیان، ج۱۰، ص36۷- 
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آیت اهلل مجتبی تهرانی
و هفتم قسمت  سی   

تربیـــــــت فرزند
6

عامل دوم در تربیت؛ محبت
عامــل دوم، عامــل محبــت اســت. اصــاً  بحــث مــا پیرامــون غیرت 
بــود کــه از محبــت ناشــی می شــود و از اینجــا شــروع کردیــم کــه 
رابطــه پــدر و مــادر بــا فرزنــد، رابطــه تنگاتنــگ همــراه بــا چاشــنی 
محبــت اســت؛ آن هــم محبــت قــوی. ســؤال اساســی اینجاســت کــه 
خــوِد ایــن محبــت - کــه از شــئون قلــب و دل اســت- بــا چــه چیزی 
حاصــل می شــود؟ بــا احســان.لذا مــا در بحــث تربیــت یــک عامــل را 
بــه عنــوان عامــل احســان مطــرح می کنیــم کــه در بــاب روش گرفتن 
نقــش اساســی دارد. در پذیــرش روش هــا نقــش دارد؛ یعنــی اگر مربی 

بــه متربــي اش احســان کنــد، پذیــرش او قــوی می شــود.

احسان جلب محبت می کند
ــاب تربیــت مطــرح اســت؛ حتــی  ــذا یکــی از مســائلی کــه در ب ل
نســبت بــه رابطــه پــدر و مــادر و فرزنــد هــم همیــن  اســت؛ آن چیزی 
کــه جلــب محبــت می کنــد و نقــش ســازنده دارد، احســان اســت. 
یعنــی عامــل احســان از عواملــی اســت کــه در بــاب تربیــت نقــش 

ــد.  ــذب می کن ــوب را ج ــون قل ــی دارد. چ اساس
روایــات متعــددی در ایــن بــاب داریــم کــه مــن بــه بعضــی از آن ها 

اشــاره می کنــم.
ایــن روایــت از پیغمبــر اکرم اســت کــه حضــرت فرمودنــد: » ُجِبلَِت 
اَلُْقُلــوُب َعلـَـی ُحــبِّ َمــْن أَْحَســَن إِلَْیَهــا«. دل هــا بــر حــّب کســی کــه 

بــه او محبــت کنــد، آمیخته اســت.

ــُک  ــاِن تُْملَ ــد: »بِاْلِْحَس ــادی دارن ــر زی ــام( تعابی علی)علیه الس
اَلُْقُلــوُب«، بــا نیکــی دل هــا بــه دســت می آینــد. »َکــْم ِمــْن إِنَْســاٍن 
ــدۀ نیکــی  ــاٌن« چــه بســیارند انســان هایی کــه بن ــَتْعَبَدُه إِْحَس اِْس
ــاُن« ســبب محبــت نیکــوکاری  ــِۀ اَْلِْحَس ــَبُب اَلَْمَحبَّ شــده اند. »َس
ــان  ــٌۀ« احس ــاُن َمَحبَّ ــد: »اَْلِْحَس ــی می فرمای ــاً یکجای ــت. اص اس

همــان محبــت اســت.
ــانی«  ــگ« و »احس ــه تنگاتن ــل »رابط ــت عام ــن اس ــئله ای مس
هســتند کــه در بــاب روش دادن و روش گرفتــن کــه اســم آن را مــا 

تربیــت گذاشــتیم، نقــش اساســی دارنــد.

عامل سوم: پذیرش برتری مربی
عوامــل دیگــری هــم داریــم کــه چــون اآلن بحــث دربــاره آن هــا 
ــد  ــن را بای ــویم. ای ــم و رد می ش ــاره ای می کنی ــط اش ــت، فق نیس
ــرد. مســئله  ــط آموزشــی( مطــرح ک ــی محی ــط دوم )یعن در محی
تربیــت آنجــا هم خیلی اساســی مطــرح اســت. در محیط آموزشــی 
آنچــه الزمــۀ تربیــت اســت، پذیــرش تفــوُّق ِ غیــر از نظــر درونــی 
اســت. ایــن یعنــی اینکــه متربــی بپذیــرد کــه مربــی اش بهتــر از او 
می فهمــد. حــاال در روابــط گوناگــون مطــرح اســت؛ جنبــه علمــی، 
تجربــی و.... وقتــی معلــم بــه شــاگرد مطلبــی می گویــد یــا وقتــی 
ــد  شــاگرد هیــکل معلمــش را می بینــد کــه چطــور حــرف می زن
و...؛ وقتــی از او تأثیــر می پذیــرد کــه تفــوق و برتــری او را  پذیرفتــه 

باشــد و قبــول کنــد کــه او باالتــر و بهتــر از خــودش اســت.

تفاوت میان پذیرش و سلطه
ــت اشــتباه  ــک وق ــه ســلطه. ی ــرش مطــرح اســت، ن ــه پذی البت
ــر  نکنیــد! ایــن دو، دو مــورد جــدای از هــم اســت. یــک ســلطه ب
ابــدان داریــم و یــک ســلطه بــر قلــوب. مــن دومــی را دارم می گویــم 
کــه از عواملــی اســت کــه در تربیــت نقــش اساســی پیــدا می کنــد. 
ایــن خــودش یــک بحثــی اســت کــه اینجــا بــرای اینکــه موضــوع 

بحــث نبــود، فقــط اشــاره کــردم.
در محیــط آموزشــی مربــی مافــوق اســت و متربــی هــم ایــن را 
پذیرفتــه اســت. تربیــت هــم ناخــودآگاه صــورت می گیرد و شــاگرد 

روش معلمــش را یــاد می گیــرد. 
البتــه عوامــل دیگــری هــم هســت کــه مــن ســه عامــل اساســی 

را مطــرح کــردم.

تربیت در محیط خانواده 
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طریق عاشــــقی

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

شهید»»محمد اسالمی نسب««  از قاب اسوه

محیا خوبرو

» در ابتــدا توجــه شــما را بــه تعریــف عالمــه شــهید مرتضــی 
ــم.« ــب می کن ــیره« جل ــۀ »س ــه( از کلم مطهری)رحمت اهلل علی

ــبک  ــوع و س ــای ن ــه معن ــیره ب ــا س ــن، ام ــی رفت ــیر یعن س
ــت. ــن اس راه رفت

ــا  ــا و عمل کردن ه ــاب الگوبرداری ه ــده در ب ــه ش ــا توصی ــه م ــه ب آنچ
شــناختن ســبک پیغمبــر)و بــزرگان دیــن( اســت.

سؤالی که باید باید باید از خود بپرسیم اینکه
چرا باید سیرۀ معصومین، اولیا و شهدا را دانست؟

آیا چون فقط زیباست و با فطرت ما هماهنگ است؟
آیا دانستن سیره به ما انگیزۀ عمل در زندگی می دهد؟

آنچه قرآن در این باب از ما مطالبه دارد چیست؟
می فرماید: »لَُکْم فِي َرُسوِل اهلَلِّ أُْسَوٌۀ َحَسَنٌۀ«

بحث الگو و اسوه داشتن فقط برای مواردی که برشمردیم نیست.
یــک کام؛ بــرای عمل کــردن مطابــق آن ســبکی اســت کــه از آن الگــو 

ــم. ــاد گرفته ای ی

در اواخــر زمســتان ســال ۱333 و در روســتاي الیزنــگان از توابــع 
شهرســتان داراب خانــواده اسامي نســب آغــوش خــود را بــراي ورود 
»محمــد« بــاز کــرد. ســومین بهــار زندگــي ایــن نوقــدم بــا مــرگ جانســوز 
پــدر همــراه شــد. او قــرآن را در طفولیــت فــرا گرفــت و بــه یمــن مؤانســت 
ــکفت.  ــي اش ش ــان در دل نوران ــق و ایم ــکوفه هاي عش ــي، ش ــا کام اله ب
دوران دبســتان را در روســتا و مقاطــع بعــد را در شــیراز گذرانــد و در کنــار 
درس مدتــي نیــز بــه کار مشــغول شــد. بــا رســیدن بــه ســن نوجوانــی بــا 
اصــرار، مــادر و خانــواده خــود را راضــی کــرد تــا جهــت تحصیــل و کار بــه 
شــیراز مهاجــرت کنــد، تصمیــم بزرگــی کــه نــه تنهــا زندگــی محّمــد را 
دگرگــون و مســیر زندگــی اش را در مســیری الهــی قــرار داد؛ بلکــه در آینده 
ــان را تحــت شــعاع خــود قــرار  ــان و جوان نــه چنــدان دور زندگــی نوجوان
داد. محّمــد در خانــه خواهــرش ســاکن شــد و در کنــار ادامــه تحصیــات 
ابتدایــی در مغــازه خیاطــی شــروع بــه شــاگردی کــرد تــا کســب حــال را 
از همــان نوجوانــی تجربــه کنــد. کم کــم ضمیــر پــاک و روح بلنــد پــرواز 
او را بــه پــای منبــر شــهید آیــت اهلّل دســتغیب )رحمــت اهلل( و بعدهــا بــه 
ــد  ــت اهلّل ســّید علی محّم ــد حضــرت آی ــه مجاه ــر و درس فقی ــای منب پ
دســتغیب»مدظله العالی« کشــاند. و تــا کتــاب لمعــه را در محضــر ایشــان 
ــرای همســر و کودکانــش  ــار کســب روزی حــال ب تلمــذ کــرد. او در کن
بخشــی از وقــت خــود را صــرف آمــوزش و تربیــت کودکانــی کــرد کــه قرار 
بــود در آینــده نــه چنــدان دور ســربازان وعــده داده شــدۀ حضــرت امــام 

خمینــی )رحمــت اهلل( در ســال ۴۲ باشــند. 
وي همزمــان بــا بحبوحــه انقــاب، در تظاهــرات و راهپیمایي هــا حضــور 
فعــال داشــت. در ســال ۱3۵3 ازدواج نمــود. پــس از پیــروزي قیــام مردمي، 

همزمــان بــا شــروع 
ــه  ــتان ب ــه کردس غائل
ایــن منطقــه عزیمــت 
کــرد. پــس از ســه مــاه 
ــه منافقیــن  ــرد علی نب
ــت  ــیراز بازگش ــه ش ب
جنــگ  آغــاز  بــا  و 
ــه  ــي وارد عرص تحمیل
ســرزمین  در  جهــاد 
خوزســتان گردیــد و 

ــت. ــق پرداخ ــمنان ح ــا دش ــارزه ب ــه مب ــهادت ب ــه ش ــا لحظ ت
در طــول ایــن مــدت در عملیات هــاي مختلفــي شــرکت کــرد و از ناحیه 
چشــم مجــروح شــد. در عملیــات والفجــر ۸ بــا ســمت فرماندهــي گــردان 
امــام رضــا )علیه الســام( بــه خــط رفــت و در اثــر پخــش مــواد شــیمیایي 

دچــار مصدومیت شــد.
»هنــوز چنــد روز بیشــتر از حضورمــان در مقــر نمی  گذشــت کــه متوجه 
شــدیم ســردار اسامی نســب و شــهید باقــری ـ آن دو یــار همــدل ـ هــر 
ــد.  ــاعت برنمی گردن ــد س ــا چن ــد و ت ــه می گیرن ــادر فاصل ــر از چ روز عص
حــس کنجــکاوی تحریکــم کــرد کــه از کارشــان باخبــر شــوم. روز بعــد 
ــاک  ــی از خ ــل کوچک ــت ت ــم. پش ــان رفتی ــی سراغ ش ــاق اکرم ــه اتف ب
زمزمه هایــی شــنیدیم. متوجــه شــدیم شــهید باقــری رو بــه قبلــه نشســته 
و روضــه می خوانــد و شــهید اسامی نســب در ســجده اســت. شــور و حــال 
خاصــی داشــتند و هــر دو بــه شــدت اشــک می ریختنــد. لحظاتــی بعــد 
ــه مداحــی  ــه ســجده رفــت و شــهید اســامی شــروع ب ــری ب شــهید باق
ــرت  ــت حض ــد و مصیب ــت بودن ــل بی ــداح اه ــر دو م ــدهلّل ه ــرد. الحم ک
زهرا)ســام اهلل علیها( می  خواندنــد. بــرای مــن ســؤالی پیــش آمــد کــه آخــر 

چــرا دو نفــری؟ مــن روضــه دونفــری ندیــده بــودم.«
ــه حضــرت صدیقــه کبــري فاطمــه  ــل ستایشــي ب ــه قاب محمــد، عاق
ــي  ــردار زهرای ــت او را »س ــن جه ــت و بدی ــام اهلل علیها( داش ــرا )س زه
ــا  ــاي ۴ ب ــات کرب ــرانجام در عملی ــد و س ــام اهلل علیها(« مي خواندن )س
رمــز یــا زهــرا )ســام اهلل علیها( درحالي کــه فرماندهــي گــردان امــام رضــا 
)علیه الســام( از لشــکر ۱9 فجــر را بــر عهــده داشــت، در ســن 3۲ ســالگي 
در ســال ۱36۵ شــهد شــیرین شــهادت را نوشــید. از او ۵ فرزنــد بــه یــادگار 
مانــد. پیکــر پاکــش را ۲۵ روز بعــد بــه دنبــال عملیــات کرباي ۵ به شــیراز 

انتقــال دادنــد و در گلــزار شــهدای شــیراز بــه خــاک ســپردند.

اللّهّم ألحقنا بهم...
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ــه( در احادیثــی می فرمایــد: مســواک بزنیــد و پاکیــزه باشــید؛ مســواک زدن  رســول خدا)صلی اهلل علیه وآل

بخشــی از وضوســت؛ اگــر بــر امتــم ســخت نبــود امــر می کــردم کــه بــرای هــر نمــازی مســواک بزننــد؛ 

ــا بریــزد؛ هــرگاه  ــم ســاییده شــود ی آن قــدر جبرئیــل مســواک زدن را ســفارش کــرد کــه ترســیدم داندان

مســواک در دســترس نباشــد، انگشــتان دســت جایگزیــن آن انــد؛ راه قــرآن را پاکیــزه کنیــد. پرســیدند ای 

رســول خــدا، راه قــرآن چیســت؟ فرمــود دهان های تــان. پرســیدند بــا چــه چیــز؟ فرمــود بــا مســواک. چــرا 

ــد؟ ــواک نمی زنی ــرا مس ــوید؟ چ ــن وارد می ش ــر م ــو ب ــان بدب ــای زرد و ده ــا دندان ه ب

منبع: مفاتیح الحیات، ص۱۱۷

توصیه به مسواک

8
بهداشت و سالمت
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اینکــه ســفارش فــراوان بــه اشــک ریختن و عزاداری کــردن نموده انــد، بــرای آن اســت کــه اشــک بــر شــهید اشــتیاق 

بــه شــهادت را بــه همــراه دارد، خــوی حماســه را در انســان زنــده و طعــم شــهادت  را در جــان او گــوارا می گردانــد.

ــز  ــک نی ــب اش ــه صاح ــگ را ب ــن رن ــود و همی ــه می ش ــرای او ریخت ــه ب ــرد ک ــی را می گی ــگ کس ــک رن ــون اش چ

ــرد. ــتم می پذی ــه س ــد و ن ــتم می کن ــه س ــینی منش، ن ــاِن حس ــن رو انس ــد. از ای می ده

آیت اهلل العظمی جوادی آملی

سفـارش به اشـکسفـارش به اشـک



برگـی  از  یک  نوشته
عالمه مصباح یزدی:

خسارت در جنگ نرم، هزاران بار خسارت در جنگ نرم، هزاران بار سخت تر سخت تر 
از خسارت در جنگ سخت استاز خسارت در جنگ سخت است

ــداکاری  ــداه( و ف ــر )ارواحناف ــات ولی عص ــا عنای ــاله ب ــخت هشت س ــگ س جن
ــان  ــه نفــع اســالم پای ــام ب ــه رهبــری حضــرت ام مــردم شــریف و سلحشــور ب
ــواره  ــا هم ــه م ــده ک ــروع ش ــر ش ــر و پیچیده ت ــی خطرناک ت ــا جنگ ــت، ام یاف

درگیــر آن هســتیم.
در جنــگ نــرم هــم عینــاً همــان تشــکیالت وجــود دارد. همان طــور کــه خــدای 
ــم  ــرم ه ــگ ن ــاند، در جن ــردم می رس ــه م ــا ب ــیله انبی ــش را به وس ــال پیام متع
ــردم  ــت م ــه دس ــاد ب ــورد اعتم ــایط م ــیله وس ــت به وس ــام والی ــام مق ــد پی بای
ــه  ــه ب ــود ک ــژه ب ــیار وی ــا بس ــی پیام ه ــگ برخ ــه در جن ــور ک ــد. همان ط برس
ــترس  ــتقیم در دس ــورت مس ــه ص ــه ب ــود ک ــح نب ــید و صحی ــان می رس فرمانده
همــه قــرار بگیــرد، در فضــای جنــگ نــرم نیــز برخــی نکته هــا هســت کــه اگــر 
بــه صــورت علنــی در رســانه ها پخــش شــود دشــمن سوء اســتفاده می کنــد یــا 
برخــی از نقشــه های پیچیــده و خطرهــای مهمــی اســت کــه اگــر آشــکارا گفتــه 
ــی  ــوند، ول ــد می ش ــد و ناامی ــل کنن ــد تحم ــردم نمی توانن ــیاری از م ــود بس ش
فرماندهــان کارکشــته و کســانی کــه ســالیان بســیاری آن هــا را تجربــه کرده انــد 
ــی  ــه عکس العمل ــت چ ــا می بایس ــن پیام ه ــل ای ــه در مقاب ــد ک ــر می دانن بهت

نشــان دهنــد.
ــه تعــداد  ــرم نیــز وقتــی فرمانــده کل قــوا می خواهــد پیامــی را ب در جنــگ ن
محــدودی از افــراد برســاند، زبانــی شــبیه زبــان رمــزی دارد و آموزش دیــدگان و 
کســانی کــه ســوابق طوالنــی و ظرفیــت کافــی دارنــد پیــام را درســت دریافــت 

ــام دارد. ــران ابه ــرای دیگ ــا ب ــد، ام می کنن
کســانی کــه در جنــگ ســخت بــا دشــمن در راه خــدا کشــته شــوند، شــهید 
ــت  ــا شکس ــند. ام ــاودان می رس ــعادت ج ــروی و س ــواب اخ ــه ث ــوند و ب می ش
در جنــگ نــرم بــه معنــای شکســت عینــی ارزش هــا و باورهــای دینــی ماســت. 
ــد  ــت می دهن ــان را از دس ــای دینی ش ــا باوره ــده م ــل آین ــورت نس ــن ص در ای
ــت و  ــیع سس ــالم و تش ــای اس ــه ارزش ه ــا ب ــدی آن ه ــدی   و پایبن و عالقه من
ــه در  ــه ک ــد و آنچ ــای خداون ــه وعد ه ه ــه ب ــا توج ــه ب ــردد. البت ــف می گ ضعی
عمــل می بینیــم آرامــش پیــدا می کنیــم و علیرغــم گســتردگی وســایل فســاد و 
گمراهــی، مشــکالت اقتصــادی و اداری، بــا جوانانــی روبــه رو هســتیم کــه به شــدت 
بــه اســالم و تشــیع و مراســم دینــی، عــزاداری و اعتــکاف و ســخنرانی های مذهبی 
ــاد  ــل فس ــه عوام ــه اگرچ ــد ک ــان می ده ــا نش ــه م ــدا ب ــتند. خ ــد هس عالقه من
زیــاد اســت، امــا دل هــا بــه دســت اوســت و می توانــد عوامــل خوبــی را تقویــت 
و گرایــش مــردم را بــه حــق و حقیقــت زیــاد کنــد. خــدای متعــال ایــن راه را قــرار 
ــل عوامــل فســاد از روی اخــالص و  داده اســت و کســانی کــه می خواهنــد در مقاب

ــد. ــاری می کن ــد، ی ــدا برون ــرف خ ــه ط ــت ب ــرض و چشم داش ــدون غ ــی، ب پاک
سخنرانی ۱۳۹۱/۱۲/۳
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دلهره دارم...
دلهرۀ چطور می شود را...

نگرانم، نکند عمرم به شما نرسد؛
سوخته آن دلی که سال ها قبل نجوا می کرد:

بچه هامان جوان شدند
جوان هامان پیر شدند و شما اما آقاجان، هنوز نیامده ای!

و این قلب پر از اشتیاق من...
هنوز همان را زمزمه می کند...

هر روز جهان منقلب از قلدرمآبی طاغوت است
و هر روز قلب هایی روشن از جنس حق به امید همراهی رکاب شما،

در مبارزه با دشمن درون هفتاد بار شهید می شوند تا رسم 
شهیدانه زیستن را زنده نگه دارند...

و بعضی که زودتر منتخب می شوند گلگون کفن و در صف 
رجعت کنندگان، انتظار همراهی شما را می کشند.

ما نیز گوشه ای از دنیا، سعی مان و دعای مان ملحق شدن به این 
قلب های نورانی ست و امیدوارانه به نظر شما از خود می پرسیم:

»من کجای سپاه حسین )علیه السالم( هستم؟«

من کجای سپاه حسین )علیه السالم( هستم؟من کجای سپاه حسین )علیه السالم( هستم؟
محیا خوبرو
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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(


