


وجودت  آرام بخش  و  می نشیند  وجودیت  ساحل  بر  تازگی  و  طراوت  موج  می خوانی  که  قرآن 
می شود. گویی خداوند بزرگ مفاهیمی را در آن نهفته است که تنها برای توست... سوره قصص را 

خوانده ای!
زمانی که حضرت موسیg با فرعون به مخالفت پرداخت. فرعون دستور داد که موسیg را از شهر 
از  یکی  با  شیعیانش  از  یکی  دید  شد.  شهر  وارد  مخفیانه   gموسی روزی حضرت  کنند.  اخراج 
فرعونیان گالویز شده و به قصد کشتن یکدیگر را می زنند. به محض اینکه نگاه شیعه به حضرت 
افتاد. از او کمک خواست. حضرت موسیg مشتی بر سینه فرعونی زد و او -با اینکه شایسته مرگ 

بود- بر حسب اتفاق مرد. حضرت موسیg و شیعه اش پا به فرار گذاشتند.
فردا دوباره حضرت موسیg وارد شهر شد و دید کسی از موضوع دیروز خبردار نشده است. در 
همان موقع دید همان شیعه با فرد دیگری درگیر شده و تا حضرت را نگاه کرد مجدداً از او کمک 
خواست. حضرت موسیg شیعه خود را توبیخ کرد و گفت: تو دچار گمراهی شده ای؛ این درست 
نیست که هر روز با یکی گالویز می شوی. سپس رفت تا به او کمک کند. اما شیعه گمان کرد که 
حضرت موسیg می خواهد به کمک فرعونی بشتابد. پس فریاد زد:»أترید أن تقتلنی کما قتلت 
نفساً باألمس؛ آیا می خواهی مرا بکشی همان طور که دیروز آن فرد را کشتی؟!«. بدین گونه بود که 

شیعه موسی با احساس اندک خطری وی را لو داد...
افتاده باشد؛ زمانی مطیع فرمان ولی امر و  اتفاق ها  از این قسم  شاید در زندگی شخصی ما هم 
انتخاب میان منافع شخصی و  بهبوحه  اقتضا کند و در  رهبرمان هستیم که منافع شخصیمان 
فرامین ولی امر، منافع خودمان را ترجیح می دهیم و از دستورات وی شانه خالی می کنیم. نتیجه 

این انتخاب فاجعه بار است: زاویه گرفتن از مسیر مستقیم و سرانجام وقوع در هالک.
اینجاست که بحث شناخت مهم می شود. اگر انسان به شناخت صحیح و کاملی از رهبر خود رسید 

و به او معرفت پیدا کرد، مطیع او خواهد شد. اطاعت بعد از معرفت، انسان را بصیر می کند.
بر همین اساس، تک تک افراد جامعه باید همت بگمارند در کسب شناخت و در نتیجه همراهی 

و تبعیت از ولی امر. این یعنی موفقیت. 
تاریخ سرشار است از داستان سوره قصص. هنر ماست که از تکرار آن جلوگیری کنیم...



بار خدایا! درود بفرست بر  محمد  و  خاندان او   و  مرزهای مسلمانان را  به  
پیروزمندی خویش استوار گردان  و  مرزبانان را  به  نیروی خود یاری ده   و  از  

خزانه  ی  فضل خویش ده.
بار خدایا ! بدین نیایش بالد مسلمانان نیرومند گردان  و  شهرهاشان استوار؛ 
اموالشان را  فزونی ده   و  چنان کن که  از  نبرد با  دشمن فراغت جویند  و  روی 
به  پرستش تو  نهند  و  به  جای پیکار با  دشمن با  تو  خلوت کنند تا  مردم 
سراسر زمین کسی جز تو  نپرستند  و  در  برابر کسی جز تو  چهره بر  خاک 

نسایند.
بار خدایا! بر  محمد بنده  ی  خود  و  رسول خود  و  آل  محمد درود بفرست، 
درودی برتر از  هر  درود دیگر  و  فراتر از  هر  تحیت، درودی که  زمانش پایان 
نیابد  و  شمارش منقطع نگردد درودی تمام تر  و  کامل تر از  هر  درود دیگر، 

که  تو  بخشنده ای  و  ستوده ای  و  هر  چه خواهی همان کنی.
صحیفه سجادیه

پـــــــــــله 
              پـــــــــــــله

                                                             تا آسمان



کاهش فصل مشترک های عاطفی، عدم حضور نسل 
به  تعهد  عدم  اجتماعی،  مشارکت های  در  جوان 
فرهنگ و باورهای خودی، از خود بیگانگی، نابردباری 
گسست  شاخصه های  فکری،  گسست  و  نسل ها 
نسل ها بوده است که به طور کلی، اشتغال روزافزون 
والدین و دوران بلوغ دشوار نوجوانان و جوانان، نفوذ 
فرهنگ بیگانه به ویژه فرهنگ ماهواره ای و اینترنتی، 
کم کاری نهادهای فرهنگی و ناتوانی نسل های قبلی 
ضعف  از  ناشی  که  بعدی  نسل های  با  همدلی  از 
گسست  اصلی  دالیل  است؛  اجتماعی  مهارت های 
این  وجود  با  اما  می شود.  داده  تشخیص  نسل ها 
جمهوری  نسل های  همه  اشتراک  نکته  خصوصیات 
است. انقالب  آرمان های  به  آنان  وفاداری  اسالمی 

حضور پر شور جوانان در راهپیمایی 22 بهمن ماه، 
از  خاطره ای  و  تجربه  هیچ گونه  که  آن هایی  به ویژه 
است،  برانگیز  تأمل  ندارند،  انقالبیون  و  انقالب 
نوجوانان و جوانانی 15 تا 20 ساله و چند سال است 
که در بین جمعیت بیش از همه ، رخ می نمایند، به 

راستی برای چه آمده اند؟
شاید این نسل جوان را همان عقیده ای کشانده که 
این  به خیابان ها کشاند،  را  38 سال پیش، جوانان 
اعتقاد و باور چیست که چنین در بین نسل ها رخنه 

می کند؟
را بردوش  از مادران جوان گرفته که فرزندان خود 
کشیده و در هوای سرد در خیابان ها حضور یافتند، 
از پسران و دختران جوانی که با شور و شوق جوانی 
از  درکی  هیچ  که  کودکانی  از  آمده اند،  میدان  پای 
انقالب ندارند اما این روز در خاطرش، نهادینه خواهد 

شد و فردا پای جای پای والدینش خواهد گذاشت.

از جوان 20 ساله ای می گویم که هیچ خاطره ای از 
38 سال گذشته ندارد اما می گوید، ایران و هموطنانم 
را دوست دارم و پای انقالب تا آخرین نفس می ایستم. 
در ذهن این جوان چه می گذرد که این چنین با شور 
و اشتیاق از انقالب سخن می گوید؟ یا دختری 19 
والدین آمده و پرچم سه رنگ  ساله که دوشادوش 
بلند  و  گرفته  دست  در  افتخار  با  را  اسالمی  ایران 

فریاد می زند، انقالب همیشه زنده است.
تعدادی از نوجوانان و جوانان نیز با در دست داشتن 
حضور  ایران،  اسالمی  جمهوری  رنگ  سه  پرچم 
نیز  دیگر  برخی  و  گذاشته  نمایش  به  را  خودشان 

پرچم من انقالبی ام را بر دوش خود کشیدند.



است.  متفاوت  نسل های  از  متشکل  جامعه ای  هر 
جامعه ایران اسالمی نیز از نسل های متفاوت از لحاظ 
رفتار فرهنگی و اجتماعی تشکیل شده است. برای 
شناخت این نسل ها به باور برخی محققین، مي توان 
از  را  نسل  سه  اسالمي  انقالب  دادن  قرار  مبنا  با 
یکدیگر تفکیک کرد. نخست نسلي که فرایند جامعـه 
حدود  انقالب  از  پیش  سال هاي  به  آنان  پـذیري 
از  بـاز مـي گـردد، »نسـل قبـل  دهه های 20 و 30 
انقالب« نامیده مي شوند )در بسیاري از مطالعات، 
تجارب  کـه  نامیـده شـده(  سـالمندان  نسـل  ایـن 
مشترکي چون کودتاي 28 مرداد، دولت ملي مصدق، 
راپشت سرگذاشته است   ... و  پـانزده خـرداد  قیـام 
)آزاد ارمکي و غفاري، 1383؛ چیت ساز قمي، 1386(

 . نسل بعـدي،نسلي که فرایند درآنان به دهه 40 و 
عنـوان»نسل  بـه  نسـل  مي گردد. ایـن  باز    50
انقالب و جنـگ« نام گـذاري شـده و تجربـه انقـالب 
تجارب  ازمهم ترین  تحمیلـي  جنـگ  و  اسـالمي 
تاریخي این نسل محسوب مي شود. )در مطالعات از 
این نسـل بـه عنـوان میانساالن نام برده شده( و در 
فرایند  که  هستند  نسلي  سومي ها«،  »نسل  نهایت 
جامعه پذیري آنان به سال هاي بعد از انقالب اسالمي 
را  مشـترک خـاص خـود  تجـارب  و  مي گـردد  باز 
دارد. متولدین دهه 60 و با اندکي تسامح دهه 70 
جامعه پذیری  دوران  نیـز  سـال ها  ایـن  در  کـه 
دسته  بندي  گروه  این  در  نموده اند،  طي  را  خویش 
مي شوند کـه از آنـان بـه عنـوان »نسـل جوان« در 
مطالعات یاد شده است. اگر چـه برخـي از محققـین 
انقالب  از  پس  نسل هاي  بـراي  دسـته بنـدي هـایي 
پور،  کاظمي  1387؛  )کوثري،  داده اند  ارائه  نیز 
1387(. نسل دوم )1374-1370( نسلي که پس از 
دنیا  به  اقتصادي  نوسازي  دوران  در  و  پایان جنگ 
آمده و یک تجربه سیاسي را از سر گذرانده است... 
نسل  و  موبایل  وبـالگ،  چت،  نسل  عبارت  یک  به 
سایر تکنولوژي هاي ارتباطي و اطالعاتي در ایران به 
نسل   )1375-1379( سوم  نسـل  مـي رود.  شـمار 
بازي هاي ویدئویي و رایانه اي است.... براي این نسـل 
آموزشي  سرمایه گذاري  هم  دوم  ازنسل  حتـي 
در  سـاالري«  »فرزنـد  مي گیرد.  صورت  بیشتري 
خود  این  که  مي خورد  به چشم  هم  نسل  دو  ایـن 
 1387 )کوثري،  است.  ادعا  این  سند  محکم ترین 

) )76-77:

مریم حامدی



بصیرت در کالم رهبری
یکی از موضوعاتی که رهبر حکیم و فرزانه انقالب اسالمی، حضرت آیت اهلل خامنه ای در چند سال 
اخیر به آن تأکید داشتند، مفهوم» بصیرت« و ضرورت برخورداری و بهره مندی از آن در عرصه های 
سیاسی و اجتماعی بوده است و مشکل اصلی جامعه اسالمی را نبود بصیرت و ضرورت در این 
عرصه عنوان نموده اند. به جرأت می توان گفت دلیل همه انحرافات سیاسی و اعتقادی که تا کنون 
ملت ها با آن رو به رو بوده اند و بعضاً به نابودی و انحطاط آنان نیز منجر شده، رفتارها، تصمیم 

گیری ها و موضع گیری های بدون بصیرت بوده است.

مفهوم بصیرت

بصیرت، دانایی صرف نیست بلکه دانایی همراه با باور و ایمان است. از این رو موجب هدایت و 
مایه عمل به  حرکت است در حالی که علم همواره مقرون باور قلبی نبوده و در نتیجه لزوماً 

مقتضاتش نیست.

بصیرت موجب هدایت بوده انسان را از غفلت بیدار می کند. انسان بصیر به کمک این قوه از خطر 
گمراهی و فریب خوردن در امور و موضع گیری غافالنه و حساب نشده در امان است. بر این مبنا، 
انسان بصیر کسی است که چشم دل او به نور الهی روشن گشته، از حواس ظاهری خود به بهترین 
وجه استفاده می نماید. چنین انسانی، مانعی در برابر چشم و گوش و پیش روی خود ندارد؛ اهل 

اندیشه و تدبّر است و با دالیل روشن و یقین و اطمینان سخن می گوید.

ایمان به خدا، اعتقاد به وحی، نبوت و امامت، نوری در عمق جان پدید می آورد که این پرتوافکنی 
و نورافشانی همان بصیرت است. دیده بصیرت، در واقع همان شعور فطری مرموز و ادراک باطنی 
موجود در باطن انسان است که قدرت تشخیص نیک و بد، خیر و شر و حق و باطل را دارد و او را 

به آینده نگری و پیروی از حق و دوری گزیدن از باطل، دعوت می کند.

معصومه سادات هاشمی پرتو هدایت



یکی از جوانان حاضر در این راهپیمایی گفت: 
و  پدر  مانند  دهم  نشان  تا  آمده ام  امروز  من 
مادرم انقالبی ام و تا آخرین نفس پای انقالب 

ایستاده ایم.
از دوران  افزود: من  محمد که 20 سال دارد، 
چیز  هیچ  زمان  آن  راهپیمایی های  و  انقالب 
یادم نمی آید اما همیشه از پدرم صحبت هایی 

از رشادت های جوانان آن دوران را شنیده ام.

از این جوان سوال می کنم که پیام حضورت  وقتی 
می گوید:  چیست،  راهپیمایی  این  در  شرکت  برای 
امروز آمدم تا به رئیس جمهور آمریکا اعالم کنم که 
تأثیری در  تهدیدهای شما و کشورهای غربی هیچ 

روحیه انقالبی مردم ندارد.
در واقع انقالب اسالمی با فرا زمان بودن خویش همه 
استقالل،  می کند.  دعوت  خود  سمت  به  را  نسل ها 
 gآزادی، مبارزه با ظلم و پیروی از مکتب اهل بیت
در همه اعصار و زمان ها مورد تایید آزادگان است و 

همه از آن تبعیت می کنند.



بصیرت افزایی طالب
        امروز یک روحانی اگر بخواهد مفید باشد، باید بصیر باشد. اگر بصیر نباشد، در تشخیص جایگاه 
خود و جایگاه دشمن اشتباه خواهد کرد. اگر در تشخیص جایگاه خود و جایگاه دشمن اشتباه 
کرد، توپخانه را به سمت نیروی خودی آتش خواهد کرد؛ درست مثل جبهه. در جبهه آدم ها 
اینجور رو به روی هم که قرار نگرفته اند؛ کیلومترها فاصله است. اگر قطب نما همراه انسان 
نباشد، اگر موقعیت خود را انسان نداند، موقعیت دشمن را نداند، خمپاره اش را پرتاب مي کند 
روی سر نیروی خودی. این اتفاقی که متأسفانه در مسائل سیاسی، دینی و اجتماعی ما بارها 
اتفاق افتاده است. خودي های ما، خوب های ما، متدین های ما که عزیز هم بودند از نظر ما، 
توپخانه شان را روشن کردند روی امام، روی جبهه ی حق، روی حکومت حق. اگر ندانید دنیا 
دست کیست، کی علیه شما دارد توطئه مي کند، کی به سمت شما دارد شلیک مي کند، چه 

جور مي شود به او شلیک متقابل کرد، این اشتباهات پیش می آید. روحانی باید بصیر باشد.
     این است که طلبه ی ما نمي تواند برود توی حجره و توی پستو بنشیند، بگوید من فقط 
مي خواهم مطالعه کنم؛ نه، زحمت دارد البته؛ باید زحمت را قبول کند؛ باید با مسائل جهانی 

آشنا بشود؛ باید بداند در کشور چه مي گذرد؛ باید بداند در دنیا چه مي گذرد.



 هدف بصیرت

رهبر معظم انقالب در اهمیت بصیرت در زندگی روزمره مردم می فرمایند:»در زندگِی پیچیده  اجتماعِی 
امروز، بدون بصیرت نمی شود حرکت کرد. جوان ها باید فکر کنند، بیندیشند، بصیرت خودشان را 
افزایش بدهند. معلمان روحانی، متعهدان موجود در جامعه ما از اهل سواد و فرهنگ، از دانشگاهی و 
حوزوی، باید به مسئله بصیرت اهمیت بدهند؛ بصیرت در هدف، بصیرت در وسیله، بصیرت در شناخت 
دشمن، بصیرت در شناخت موانع راه، بصیرت در شناخت راه های جلوگیری از این موانع و برداشتن این 
موانع؛ این بصیرت ها الزم است. وقتی بصیرت بود، آن وقت شما می دانید با کی طرفید، ابزار الزم را با 

خودتان برمیدارید«.

مقام معظم رهبریK در جمع مردم خونگرم چالوس و نوشهر در ارتباط با ضرورت وجود بصیرت 
می فرمایند:»بصیرت قطب نمای حرکت صحیح در اوضاع اجتماعی پیچیده امروز است به گونه ای که اگر 
کسی این قطب نما را نداشت و نقشه خوانی بلد نبود ممکن است ناگهان خود را در محاصره دشمن 
ببیند. اگر بصیرت نباشد، انسان حتی با نیت خوب ممکن است گمراه شود و در راه بد قدم بگذارد.« 
بنابراین اگر امروز سخنان رهبری را فهمیدیم و عمل کردیم و قدر والیت را دانستیم، آنوقت می توان 

گفت که بصیرت پیدا کرده ایم.



به خروش آمده ومنزل علما پراز جمعیت شده بود. تا اینکه او هم دراین راه قدم گذاشت. طوری که نوار 
ها واعالمیه های امام را به خانه می آورد، تکثیر می کرد و با هر سختی بود به شهرستان ها برده وتوزیع 
می کرد. 19 دی بود که تصمیم گرفت تابلو حزب رستاخیز را در کنار خیابان پایین بکشد. صدای رگبار 
به گوش رسید و او درحالی که به زمین افتاده بود ، درخون خود غلتیده و فانوس چشمانش خاموش 

شد. 

شهید طلبه شهید محمدرضا انصاری
پدر و مادر مشوق تحصیل او در مدرسه بودند تا بتواند دیپلم بگیرد. اما محمد یکباره آمد و گفت: دیگر 
به مدرسه نمی روم چون درمدرسه بین دخترها وپسرها اختالط است. بعد از مدتی تصمیم گرفت برای 
تحصیل درعلوم دینی وارد حوزه علمیه قم بشود وچنان استعدادی درفراگیری علوم دینی از خود نشان 

داد که استادش قسم می خورد از من بهتر تدریس می کند.
خیلی مخفیانه حتی به دور از چشم خانواده وارد عرصه مبارزه شد. به همراه دوستان 
اعالمیه آقا که به دستش می رسید با تیتراژ باال چاپ می کردند و در شهرستان های 
دیگر توزیع می کردند. 19 دی سال 56  بود. محمد و برادرش، حسین، که او هم 
طلبه بود وتعدادی از دوستانش در اطراف پل حجتیه تجمع کرده بوند. محمد بی قرار 

بود. نمی توانست ببیند که امام مورد اهانت قرار گرفته است.
درگیری زیاد شده بود. تیراندازی که شروع شد، تعدادی پراکنده شدند. محمد فریاد 
زد جهاد است، مقاومت کنید.که با باتوم به جانش افتادند اما فرارکرد و بعد از دریری 
براثر اثابت گلوله به قلبش جام شهادت را نوشید. او لذت مبارزه را چشیده بود وارزش 
شهادت را میدانست. در غوغای حیات کوتاهش در مبارزه با ظلم و کفر غرق شده بود 

وصفای واقعی حیات را درک کرده بود.

شهید حیدر رضایی : شهید 12 ساله 
در فعالیت های انقالبی حضور پرشور داشت. وقتی خانواده اش به او گفته بودند که اگر امشب هم دیروقت 
به خانه بیایی دیگر به خانه راهت نمی دهیم. درجواب آن ها گفته بود: شما اسالم را در نماز خواندن، 
گوشه گیری و کناره گیری از مردم می دانید. نه اینطور نیست باید در بین مردم باشیم. حیدر نسبت به 
همساالن خود جثه ای ریز و کوچک داشت اما همچنان که او را حیدر نامیده بودند گفته ها و رجزهای 

بزرگی از دهانش برمی خواست که در بین بستگان و دوستانش معروف بود. 
جرقه های انقالب یکی پس از دیگری زده می شد و پایه های ستم درحال ریزش بود و حیدر با تمام 
وجود ظلم را حس می کرد و آرام نداشت. او مسجد را پایگاه انسان شدن می دانست و با شرکت مستمر 
در نماز جماعت و مجالس عزاداری، بینشی آگاه را در خود به وجود آورده بود. وقتی خبر توهین آمیز 
روزنامه اطالعات را  علیه امام شنیده بود غیرت حیدری او  به جوش آمده و باالخره در روز 19 دی ماه 
سال 56 با عده ای از همنوعان خود در اعتراض به این عمل منحوس عمال پهلوی به خیابان ها آمده بود 
و حیدر در چهار راه بیمارستان فاطمی با سفاکان رژیم درگیر شده و مورد ضرب و شتم قرار می گیرند 

که ناگهان با اثابت گلوله ای به ناحیه قلب درحالی که شربت شهادت می نوشد . 



شهید حسین قاسمیان کذابی 

پدرش با وجود مشغله کاری در امر مبارزه با رژیم شاه بسیار فعال بود. حسین درچنین خانواده ای پرورش 
یافت. وظیفه ی خود را مبارزه با رژیم شاه و حمایت از امام خمینیH می دانست. در دی ماه 1356 
حسین بیش از پیش وارد میدان مبارزه شد و دوشادوش پدر در این راه مقدس قدم بر می داشت. شهر 
قم ملتهب بود و مردم انقالبی قم آماده ی برگزاری چهلم  شهدای تبریز بودند. اما همه می دانستند که 
این مراسم چیزی بیش از یک ختم است و اعتراضی علنی و آشکار به عمق فجایع رژیم سفاک 
شاهنشاهی است. رژیم نیز با سربازانی مسلح آماده مقابله بود. درساعت5:30 بعدازظهر مردم در چهارراه 
بیمارستان تجمع کردند و نیروهای شهربانی به حالت آماده باش ایستاده بودند و هرلحظه احتمال شروع 
درگیری وجود داشت تا اینکه نیروهای شهربانی به روی مردم آتش گشودند. مردم به کوچه های فرعی 
فرار می کرند و حسین به سمت پل حجتیه می رفت که آنجا هدف گلوله قرار گرفت و در همان جا به 

شهادت رسید.

 شهید غالمرضا همراهی
دوره گرد بود. جینی لباس میفرخت . دخترش 6 ماهه بود و همسرش باردار. کاری به نظام و برنامه های 
مبارزاتی نداشت . کار خودش را می کرد اما با خدا بود. آوازه مبارزات آشکار مردم علیه رژیم به گوشش 
رسیده بود. او هم درجلسات آقای انصاری و علمای دیگر شرکت می کرد. دچار تحول عظیمی شده بود 
و به نکات ارزشی اشاره می کرد که قباًل نسبت به آن بی توجه بود. نگاهش به مسائل عقیدتی بزرگ تر 
شده و مسیر زندگی اش به کلی تغییر کرده بود. دیده بود از مقاله توهین آمیزی که علیه امام شده بود 

در امتداد نـــور زینب غفاری



   شکستن پیمان غدیر و انکار حق اهل بیت
A

برخی سخنان وگفت وگوهای حضرت صدیقه 
مهم  بسیار  نکته  این  بردارنده  در   ،Dطاهره
است که مردم و سران کفر، پس از شهادت 
رسول خداJ پیمانی را که در غدیر خم مبنی 
بسته   Aامیرالمؤمنان والیت  و  وصایت  بر 

بودند، شکستند.
بیعت  و  خالفت  غصب  از  پس  کفر  سران 
 Dاز مردم، به در خانه حضرت زهرا گرفتن 
آمدند تا از اهل خانه بیعت بگیرند. اما آن ها 
خطاب  بن  عمر  آن  از  پس  نکردند.  قبول 
تهدید  و  آوردند  آتش  و  هیزم  تا  داد  دستور 
نیایند، خانه و  بیرون  اهل خانه  اگر  کرد که 
اهلش را به آتش خواهد کشید. در این هنگام 
  Jاکرم پیامبر  فرمودند:  او  به   Aامیرمؤمنان
ایشان را موظف به جمع آوری قرآن کرده اند و 
نباید تا پایان  این کار از خانه خارج شوند. در 
این هنگام حضرت زهراD  به پشت در خانه 
در  پشت  که  افرادی  به  خطاب  و  آمدند 

فرمودند:
و  بی وفایی  در  بدتر  شما  از  مردمانی  همانا 
عهد شکنی نشناخته ام! شما جنازه رسول خدا 
 را در دستان ما رها کرده، و عهد و پیمانتان را 
قرار  خود  فرمانده  و  امیر  را  ما  و  شکستید 
ندادید و در این امر حقی برای ما قائل نشدید. 
گویی که از سخن پیامبراکرمJ در روز غدیر 
به خدا  درحالی که  ندارید.  اطالعی  هیچ  خم 
خالفت  پیامبر  که  بود  روز  همان  سوگند! 
خویش و والیت علیA  را به عنوان عهد و 
پیمان الهی به شما سپرد تا دیگر امید کسب 
خالفت را از شما مردم بگیرد؛ ولی شما امروز 
و  را گسستید  و رسول خدا  بین خود  پیوند 
البته داوری خداوند، بین ما و شما، در دنیا و 

آخرت برای ما کافی است.    

 فاطمه زهراD بر در خانه های انصار
رفتن  با   ،  Dکبری صدیقه  مبارزات  دور  دومین   
به  حضرت  شد.  شروع  انصار  منازل  در  به  شبانه 
به  آنکه در معرکه سقیفه  با   ،Aامیرمومنان همراه 
دست مهاجمان مصدوم شده بود، شب ها دِر خانه 
انصار را یکی پس از دیگری می زد و از آنان جهت 
پس گیری حقوق پایمال شده شان )خالفت و امامت 
پاسخ  در  آنان  کرد.  می  کمک  درخواست   Aعلی
صدیقه کبریD  می گفتند: اگر علی پیش از این 
نمی کردیم.  انتخاب  را  کسی  او  جز  می آمد،  مرد؟ 
حضرت امیرA در جواب می گفتند: آیا من جنازه 
پیامبر را در خانه اش، روی زمین می گذاشتم و دفن 
نمی کردم و به دنبال حکومت به نزاع برمی خواستم؟! 
می فرمود:   Aعلی امام  تأیید  در  اطهر  زهرای 
ابوالحسن، کاری غیر از آنچه سزاوار و شایسته بود، 
انجام نداده و آنان نیز کاری کردند که حسابشان با 

خداوند است.
صدیقه کبریD انصار را به دلیل حمایت نکردن از 
خاندان وحی )با آنکه در بیعت با رسول خداJ  آن 
را تعهد کرده بودند( توبیخ و سرزش کردند. صدیقه 
انصار در مسجدالرسول  فرمودند:  به  اطهر خطاب 
چشم پوشی  این  اسالم،  بازوان  ای  جوانمردان،  ای 
چیست که در حق من روا می دارید؟ چرا در برابر 
خواب  به  را  خود  داشته اند  روا  برما  که  ستمی 
بازستاندن  توان  بی خبری زده اید؟ درحالی که شما 
حق مرا دارید. ای وای! ای فرزندان قیله! آیا میراث 
پدرم پیش روی شما به یغما می رود و عالج کار در 
توانتان است و شما از کمک به من دریغ می کنید؟ 
چرا با همه توانی که دارید و صدای مظلومیت مرا 
به  که  شما  نمی دهید؟  پاسخ  بدان  می شنوید، 

جنگجویی و صالح و سداد معروف هستید.
صدیقه کبریD بی اعتنایی و سهل انگاری و یاری 
نکوهش  انصار  سوی  از  را  وحی  بیت  اهل  نکردن 
وسرزنش کرده و چنین تحلیل می کند: آگاه باشید! 
علت این بی اعتنایی،رفاه طلبی، آسایش، عافیت طلبی 
وثروت دنیاست که امام ورهبری شایسته و منتخب 
روی  ناصالحان  بر  و  گذاشته  کنار  را  ورسول  خدا 

آورده اید. 

اثبات والیت و حقانیت امیرالمؤمنان  درکالم حضرت صدیقه کبری 



لزوم فقیه بودن ولی
از مباحث فقه شیعه است و گستره بسیاری دارد؛ درباره معنای والیت فقیه  والیت فقیه یکی 
نظرات متعددی ارائه شده است. اما همه قائلین آن به  اجمال حکومت کردن فقیه را پذیرفته اند. 
سؤالی که مطرح می شود، آن است که چه کسی حق والیت دارد و چرا قائلین والیت فقیه، فقط 

حکومت کردن فقیه را می پذیرند؟
در پاسخ می توان گفت: شیعیان به اصولی اعتقاد دارند که نشان می دهد بنده جهت دستیابی به 
رضای الهی و نجات اخروی، باید در همه امور فردی و اجتماعی اوامر الهی را اخذ و عمل نماید و 
اتفاقاً خداوند دانا که بر همه امور بندگان آگاه است، بر اساس حکمت خویش هیچ عرصه ای را در 
زندگی خالی از هدایت و حکم خویش نگذاشته است؛ لذا خداوند حق اطاعت دارد و نیز برای 
دستیابی بشر به سعادت، قوانین هدایت بخش خود را از طریق رهبران منصوب خویش به بشریت 
رسانده و آنان را مأمور به اجرای صحیح قوانین کرده است که این مضامین از آیات زیر برداشت 

می شود:
بنابر آیه 55 سوره مائده، خداوند متعال حق اطاعت بر انسان ها دارد و در طول 	 

از ایشان نیز کسی است که هنگام رکوع  او پیامبر اسالمJ قرار دارند و پس 
زکات می دهد و طبق بیان روایات و اسناد تاریخی، شأن نزول این آیه به امام 

علیA باز می گردد.
 	 Jآیه 59 سوره نساء نیز همین مضمون را دارد با این تفاوت که پس از پیامبر

اولواألمر قرار دارند و اولواألمر طبق روایات ائمه اطهار هستند که اولین آن ها 
امیرالمؤمنینA  و آخرین آن ها حضرت حجةA هستند.

و اما مبحث اصلی ما این است که در دوران غیبت آخرین فرستاده الهی، چه کسی وظیفه هدایت 
بشریت و اجرای قوانین الهی را بر عهده دارد؟

طبق آنچه عقل اذعان دارد، رها شدگی مردم از جانب خداونِد حکیم قبیح است و با رجوع به 
در  تا  کرده اند  برای خود مشخص  جانشینانی  اذن خدا  به  اطهار  ائمه  می شود،  فهمیده  روایات 
نبودشان پاسخ گوی نیاز آنان باشند و برای تشخیص آنان ویژگی هایی نقل نمودند؛ به طور مثال در 
از چه کسی  ندارید  که شما حضور  زمانی  در  می شود:  سؤال   Aزمان امام  از  حدیث صحیحی 
استمداد بجوییم؟ امام می فرمایند: از راویان حدیث ما )حر عاملی، محمد بن الحسن، 1409 ه.ق( 
و البته طبق روایات دیگر راوی حدیث منظور، حافظ یا نقل کننده حدیث نیست، بلکه فقیهی است 
که شرایط خاصی دارد؛ مثاًلً در روایتی از امام حسن عسگریA  به نقل از امام صادقA آمده 
است:»و اما هر فقیهی که خویشتن دار و نگاهبان دین خود باشد و با هوای نفس خود ستیزد و 
مطیع فرمان موالیش باشد، بر عوام است که از او تقلید کنند و البته این ویژگی ها را تنها برخی 

فقهای شیعه دارا هستند، نه همه آن ها می کنند )طبرسی، احمد بن علی، 1381 هـ. ق(.
پس می توان از مجموع مباحث نتیجه گرفت که در دوران غیبت حضرت حجتA ضرورت دارد، 
یک فقیه –با شرایط مذکور- جهت هدایت جامعه به سمت فرامین  الهی حکومت کند که این مورد 

تأیید شارع مقدس نیز هست.

زهرا مجاوری
مرضیه منادی پیگیری یک قضیه جدی



باورم   Dآمنه حضرت  علمیه  مدرسه 
ریخته  ملخ  و  مور  کارگرها مثل  نمی شد!!!!!!! 
بودند به تن بی جان مدرسه، یکی در و پنجره 
را  دیوارش  پتک  با  دیگری  می آورد،  در 

می ریخت، یکی آجرها را می برد ...
دلم می خواست مثل مادری که آخرین دیدار 
تن  گذاشتن  از  قبل  را  مرده اش  فرزند  با 
بر سر جنازه مدرسه  قبر دارد  او در  بی جان 

عزیزم می نشستم و زار می زدم. 
در همین چند ثانیه انگار تمام این پنج سال 
پیش چشمم رژه می رفت. چه خاطرات تلخ 
وشیرینی در این مدرسه داشتیم. یاد روز اول 

حضورم افتادم.
می کردم  حس  جدید؛  ورودی های  افتتاحیه 
چه غریبم. درآن جا مثل دخترک کبریت فروش 
گوشه ای کز کرده بودم و با دلهره اطرافم را 
آن  در  آشنایی  چهره  شاید  تا  می کردم  نگاه 
همهمه و شلوغی دخترها پیدا کنم. سیستم 
گرمایش خراب بود و نمازخانه به شدت سرد 
شده بود واقعاً دیگه شرایط کاماًل جانسوز بود 

برای روز شروع مدرسه...
از شروع کالس ها  بیشتر  هفته  دو  هنوز 

همه  با  تقریباً  که  بود  نگذشته 
و  بودم  شده  دوست  هم کالسی هایم 
حتی هم راهرویی ها و هم مدرسه ای ها ...

از  مدرسه  جذاب  چهره های  از  یکی 
بدون  که  بود  خانمی  اول،  روز  همان 
و  اولی ها  سال  بین  گذاشتن  تفاوت 
بچه های قدیمی به همه مهربانانه کمک 
می کرد و با لهجه شیرین شمالی اش، به 
حضور با بچه کوچک و تحمل سختی ها 

دلگرمم می کرد.
)بعدها فهمیدم اسمش خانم مهدی پور 
شدت  به  پسرم  اول  روزهای  است( 
نمی شد  راضی  واصاًل  می کرد  بی قراری 
و  می رفتم  کالس  سر  من  برود.  مهد 
در  را  ساعت  دو  تمام  معصومم  طفلک 
آرام  آرام  بغض  با  و  می نشست  راهرو 
است  توضیح  به  )الزم  می ریخت  اشک 
که می ترسید بلند گریه کند. چون بهش 
خانم  کنی  گریه  بلند  اگر  بودم  گفته 
مدیر از مدرسه بیرونمان می کند و پسر 
مظلوم من هم آرام آرام اشک می ریخت...

و  نبود  او  از  بهتر  هم  من  حال  البته 
خانم  روزها  این  در  من  نجات  فرشته 



اصاًل قرارمان رد شدن از میدان ارتش نبود. 
آن هم آن ساعت از روز که ترافیک کشنده و 
کشیده  ارتش  میدان  تا  پردیسان  طوالنی 

می شد.
اما فراموشی همسر جان کار دستمان داد و 
ناچار  به  بود.  شده  روشن  بنزین  قرمز  چراغ 
مسیر حرکت را به سمت پمپ بنزین عوض 
غریب  و  عجیب  امتحان  از  خسته  کردیم. 
اصول چشم هایم را بستم و سرم را به پشتی 
صندلی تکیه دادم. هنوز لرز آنفوالنزا به تنم 
پایین  را  پنجره  حاال  که  همسرجان  به  بود. 
سمت  به  حرکت  برای  دست  با  تا  بود  داده 
پمپ بنزین راه بگیرد، اشاره کردم شیشه را 
باال بکشد و همزمان دکمه های پالتویم را نیز 
بستم گرمای مطبوع بخاری ماشین انگشتان 
پایم را از داخل کفش قلقک می داد. غرق در 
با شهید صدر مشغول مباحثه سخت  افکارم 

اصولی بودم. 
آخه شیخ عزیز قربون شکل ماهت کی گفته 
هرکس هر بحث اصولی مطرح کرد شما إن 
این  باشیم  مجبور  ما  بعدش  که  بیاری  قلت 

همه قلت و إن قلت رو حفظ کنیم
......صدای پسرم رشته افکارم رو پاره کرد .....

اااااااا مامان مدرسه تون رو !!!!!!
همزمان با صدای ریز و نازک محمد باقر سرم 

رو به سمت راست چرخوندم ؟؟؟؟!!!!!!!!!!!
یک لحظه دنیا جلوی چشمم تیره و تار شد.... 
مدرسه  ویرانه  این  می دیدم؟؟  درست  وای 

نازنین ما بود؟؟؟؟؟؟؟؟

داستان 16 بهمن

مرضیه ساجدی فر



بعد از خلوت شدن خانه مثل بچه گربه خیسی 
که در سرمای زمستان بی پناه مانده و جایی گرم 
رختخواب  به  کرده  پیدا  شیروانی  زیر  در  نرم  و 
برگشتم و خودم را بین پتو وبالش ها پنهان کردم 
تا خوابم ببرد. حس می کردم پادشاهی هستم که 
در بستری پر از قو فرو رفته ام وخدمتکاران هم با 
پر طاووس برایم سایه بان گرفته اند تا خوابم ببرد. 
ناهنجار  صدای  که  بود  شده  گرم  تازه  چشمانم 
کرد.  خطی  خط  را  رویاهایم  همراهم  تلفن 
بی حوصله با چشمان بسته دکمه برقراری تماس 
را لمس کردم وبلللللله ای کشدار گفتم، صدای 
سرحال و شاداب مونس دوست و هم کالسیم را 
شنیدم که گفت  قصد دارد برای خوردن صبحانه 
از جا  برق گرفته  کاماًل  به صورت  مهمانم شود. 
بلند شدم تا آبی به سر وصورتم بزنم و از مهمان 

ناخوانده ام پذیرایی کنم.
که  بود  این  روز  آن  صبحانه  مهمانی  خالصه 
تصمیم گرفتیم برای کمک به مسوولین مدرسه 
به مدرسه جدید برویم. فردای آن روز با چند نفر 
گرفتیم.  پیش  را  جدید  مدرسه  راه  دوستانم  از 

راهی نه چندان نزدیک و البته کمی خاکی ....

مختلف  افراد  از  گرفتن  آدرس  و  کلی گشتن  با 
مقصد  به  باالخره  و  کردیم  پیدا  را   راه  مدرسه 
حضرت  نام  جدید مان  مدرسه  در  سر  رسیدیم، 
چه  آمد  نظرم  به  کرده اند.  هک  را   Dخدیجه
تلفیق زیبایی است بین اسم این عروس و مادر 
شوهر، از دامن حضرت آمنهD تا دامن حضرت 
قرار  انگار،گرچه  نیست  زیادی  راه   Dخدیجه
  Dآمنه حضرت  همان  به  را  مدرسه  نام  است 
تغییر دهند، اما اسم حضرت خدیجهD هم قطعاً 

برایمان خالی از لطف نخواهد بود.
چشم هایمان  همگی  شدیم  جدید  مدرسه  وارد 
گرد شد، تقریباً هیچ چیز سر جایش نبود. اسباب 
و وسایل مدرسه در راهروهای پر از خاک روی 
کارگران هنوز مشغول  بین  این  در  و  بود  زمین 
با  مدرسه ای  چشممان  جلوی  بودند.  کار 
راهروهایی بلند و پر نور و پنجره هایی قدی که رو 
می کرد.  نمایی  خود  می  شد،  باز  نقلی  حیاط  به 
حیاط در مرکز ساختمان قرار گرفته بود و دور 
بود.  شده  ساخته  مدرسه  ساختمان  آن  تادور 
حوض کوچک سنگی وسط حیا ط وجود داشت 

که البته هنوز پر از وسایل بنایی بود.
در راهروهای هر سه طبقه کالس های بزرگ و پر 
بزرگی  و  با صفا  بالکن های  بودند،  نوری ساخته 
هم بین کالس ها به سمت نمای بیرون ساختمان 
وجود داشت. آخ که چه کارهایی می شد در این 

بالکن ها کرد.
سرویس های  و  کتابخانه  و  مطالعه  بزرگ  سالن 
از  دیگر  یکی  تمیز و خوش دسترس هر طبقه، 
مزایای مدرسه جدید بود و حاال ما بودیم و این 
مدرسه جدید که چه کارهای مهمی قرار بود در 
این فرصت و  از  انجام دهیم ؟؟؟!!! و چگونه  آن 
امکان که برای تک تک مان فراهم شده استفاده 
سخن،  بارزکالم  مصداق  این  قطعاً  و  کنیم !! 

امیرالمومنین A بود که فرمودند:
حاِب َفانَتِهزوا ُفَرَص الَخیِر ...الُفرَصُة تَُمرُّ َمرَّ السَّ



مهدی پور بود.
ریختن  مهیب  صدای  که  بودم  فکرها  همین  در 
هنوز  پراندم.  از جا  پنجره ها  از  یکی  اطراف  دیوار 
ترافیک شدید بود و ما همچنان منتظر باز شدن 
راه بودیم انگار این ترافیک دیگر چندان هم برایم 
از پشت  آژیر آمبوالنسی  نبود. صدای  آزار دهنده 
سرمان توجه همه ماشین های کالفه از ترافیک را 
به خود جلب کرد ماشین ها عقب جلو می کردند تا 
راه را برای آمبوالنس باز کنند. یاد آن روزی افتادم 
از  یکی  پیکر  آمبوالنس ها  همین  از  یکی  با  که 
به مدرسه  را چند دقیقه ای  شهدای دفاع مقدس 
چند  همان  شد  شکوهی  با  مراسم  چه  و  آوردند 

دقیقه ...
و  آمدند  که  افتادم  شهیدی  خانواده های  یاد 
از  نه  از شهیدشان حرف زدند  برایمان  متواضعانه 

سختی ها و تنهایی های خودشان.....
یاد روزهای شیرین حضور درکالس درس افتادم و 
دانه دانه اساتید مهربان و دلسوز که در کالس های 
دل  و  از جان  ما  به  تخریب  در حال  مدرسه  این 

درس شیدایی آموختند.
پر  یاد جشن های  و  ارباب  جانسوز  روضه های  یاد 

جلسات  یاد   ،Aبیت اهل  میالد  سرور 
فرهنگی اخالق و یاد مباحث پرشور کالم و 

عرفان ....
یاد روزهای گرم و شیرین نزدیک به عید 
محصوالت  نمایشگاه  وهیجان  شور  با  که 
حاصل دست طلبه های مدرسه خودمان را 
می چیدیم. باورم نمی شد. همین نمایشگاه 
ایده های خالقانه و  برای  کوچک شروعی 
برای  شد  ازدوستانم  خیلی  اقتصادی 

سال های بعد.
دخترکان  برای  عید  بوی  سال  هر    
مدرسه مان همراه با دغدغه خانه تکانی های 
داشت  لذتی  چه  و  بود  نشده  انجام 

گرد گیری های هول هولکی بعدش....

یاد بوی خوش غذاهای جشنواره غذا که در 
زنگ  هر  در  و  می پیچید  مدرسه  راهروهای 
تفریح دختران و اساتید را به سمت راهروی 
با  روزهای  تمام  یاد  و  می کشید  نمازخانه 

مدرسه بودن...
حیف که واقعاً مثل چشم برهم زدنی گذشت 
و تمام شد... وحاال ساختمانی عریان به جای 
آن همه شور و هیجان خودنمایی می کرد که 
به خودی خود هیچ برای عرضه نداشت و این 
من  کل  که  دنیاست  نشدنی  تمام  حکایت 

علیها فان و یبقی وجه...) 26و27 الرحمن( 
باالخره امتحانات هم تمام شد و وارد تعطیالت 
بین ترم شدیم. روزهایی که همگی انتظارش 
خستگی  از  آسودن  برای  می کشیدیم  را 
در  جدید  ترم  برای  قوا  تجدید  و  امتحانات 

مدرسه جدید.....
راهی  را  بچه ها  که  این  از  بعد  صبح  امروز 
مادرهای  مثل  گرفتم  تصمیم  کردم  مدرسه 

دلسوز و زحمت کش تا لنگ ظهر بخوابم. 



احکام اعتکاف
 باید فرد معتکف از این امور اجتناب کند:                                                                                                                                     

شامه  فاقد حّس  که  کسانی  برای  ولی  بردن؛  لذت  منظور  به  بوی خوش  از  استفاده  الف: 
هستند، مانعی نیست.

ب:خرید و فروش، بلکه هرنوع داد و ستد غیر ضروری؛ ولی اشتغال به کارهای دنیوی، مانند 
خیاطی و بافندگی مانعی ندارد. اما درصورتی که فردی دیگر حاضر شود خریدهای ضروری 
او را به این کار بگمارد. همچنین هرگاه درحال  باید  انجام دهد،  او را برای ادامه اعتکاف 

اعتکاف به خرید و فروش بپردازد، معامله او درست و اعتکاف او باطل است. 
ج: باید دراعتکاف ازهر نوع جر و بحث، برای اظهار برتری، خودداری شود. ولی مذاکره علمی 

برای بیان حق و باطل مانعی ندارد.
ه: هر چیزی که روزه را باطل می کند، مایه بطالن اعتکاف می شود. به شرط این که در روز 
از ارکان اعتکاف است و بطالن آن، مایه باطل شدن اعتکاف  انجام بگیرد. زیرا روزه یکی 

می شود.
خ: اگر اعتکاف به یکی از چیزها باطل شود، اگر واجب بوده، باید قضا کند. مگر این که در 
هم  بر  را  اعتکاف  بخواهد،  موقع  هر  که  کند  شرط  خدا  با  شروع  هنگام  به  یا  نذر  صیغه 

بزند.
چ: هرگاه اعتکاف او مستحب باشد، اگر در هنگام دو روز آن را باطل کند، چیزی بر او واجب 

نیست و  اگر پس از گذشت دو روز آن را  باطل کند،  باید آن را قضا کند.
ی: پوشیدن لباس دوخته برای معتکف مانعی ندارد و احکام اعتکاف با احکام احرام تفاوت 

دارد.



شاید برای شما هم اتفاق بیوفتد

فاطمه سادات سیدان

شرکت در راهپیمایی
 

 آیت  اهلل خامنه ای:
عرصه های  در  حضور 
اسالمی  و  ملّی، مذهبی 
بر همگان یک فریضه و 

واجب الهی است. 
 

آیت اهلل العظمی شبیری زنجانی:
 موارد مختلف است. در جایی که حیات مذهب حق متوقف بر شرکت باشد یا 
عدم شرکت موجب مفاسد عظیم تر در مجتمع گردد شرکت کردن الزم است.

آیت  اهلل العظمی صافی گلپایگانی:
 همه صحنه هایی که مردم حضور دارند، برای آن است که می خواهند دین را 
نگه دارند و در برابر دشمنان اسالم صف آرایی کنند و اجتماعاتی با این شکوه 

و عظمت، با انگیزه ای جز حفظ دین فراهم نمی شود.
آیت  اهلل العظمی مکارم شیرازی:

حضور در راهپیمایی های مهم مثل روز قدس و 22 بهمن الزم است.
شایان ذکر است؛ ایشان لزوم را در پاسخ به سوال دیگری اینگونه معنا کرده اند:

الزم بودن به معنای واجب بودن است. 
آیت  اهلل نوری همدانی:

یافتن در  اوضاع روز در تمام عرصه های اجتماع اسالمی حضور  به  با توّجه 
راهپیمایی عالمت رشد سیاسی است که امروز الزم است.

آیت  اهلل العظمی وحید خراسانی:
به طورکلی، تضعیف نظام جمهوری اسالمی ایران حرام است )و هرکاری که 
انجام آن باعث تضعیف نظام شود، الزم است ترک شود و هر کاری که ترک 

آن باعث تضعیف نظام شود، الزم است انجام داده شود(.



و  جسمی  پنهان  استعدادهای  کودکان، 
ذهنی شان را کشف کرد. در آموزه های دینی 
آمده است که به فرزندان خود اسب سواری، 
شنا و تیراندازی آموزش دهید. حضرت علی
A با تأکید بر آشنا کردن کودکان با آداب و 
روش های مفید، که در زندگی به کار می آید، 
برای  باید  فرزندانتان  که  می شود  یادآور 
مهیای  و  آماده  شما  زمان  از  غیر  دوره ای 
فعالیت شوند. الزمه زندگی اجتماعی سالم و 
آمادگی  با  یافته  پرورش  شخصیتی  پربار، 
روانی، برخوردار از مهارت های اجتماعی و با 

اعتماد به نفس باالست که در صورت 
شخصیت  ابعاد  تمام  به  دقیق  توجه 
کودک می توان به چنین هدفی دست 
پرسش های  به  دادن  اهمیت  یافت. 
پرورش  و  کودکان  جست وجوگرانه 
قدرت تخیل آنان، امری بسیار ضروری 
پایه ریزی  و  ذهنی  رشد  جهت  در 
بیان  است.  آنان  شخصیت  متعادل 

ذهنی  ابهامات  به  روشن  و  ساده  پاسخ های 
داستان های  خواندن  یا  قصه گویی  کودکان، 
ساده و آموزنده یا مشارکت دادن آنها به حل 
مسائل خانواده، از جمله روش-هایی است که 

در پرورش ذهنی کودک مؤثر است. 
بعد  تقویت  جهت  عملی  توصیه های 

اعتقادی در کودکان
فرزندتان،  دل  در  ایمان  تثبیت  برای   .1
و عمیق  درباره خدا صحیح  را  او  بینش های 
خداوند  درباره  او  پرسش های  به  و  کنید 

پاسخ های درست و در حد فهم او بدهید.
2. برای تقویت ایمان فرزند به خدا و پذیرش 
بر  را  مثبت  جمله های  خودش،  توانایی های 
روی کاغذی بنویسید و بر در و دیوار و محل 

دید او قرار دهید، برای مثال:
ـ برای سالمتی، توانگری، زیبایی و قدرتم از 

خداوند سپاس گزارم.
 

کند،  دل  درد  خدا  با  دهید  یاد  او  به   .3
صحبت کند، تشکر کند و کمک بخواهد، به 

ویژه در مواقع حساس مانند امتحان دادن.
ائمه  به  دینی، محبت  ایمان  تقویت  4.برای 
تربیتی  برنامه های  سرلوحه  در  را   Aاطهار
کودک خویش قرار دهید؛ چرا  که محبت به 
با آنچه  ارادت و همرنگی  به  را  انسان  آنان، 
خدا می خواهد، توفیق می دهد. بدین منظور، 
امامان  کودکی  دوران  داستان های  بیان 

معصومA بسیار سودمند است.



هاجر شعبانی

را سن پیروی و فرمان برداری می داند. در این 
دوران نباید به کودک، آزادی کامل داد و از 
پوشید،  چشم  خالف هایش  و  اشتباهات 
شایسته است او را از بی ادبی های احتمالی نیز 
باز داشت. باید او را به نظم و انضباط عادت 
داد و با برنامه ریزی درست، از بی-توجهی به 
به یقین،  بیهوده گذرانی دور کرد.  لحظه ها و 
اگر کودک دوران سیادت را به طور طبیعی 
اطمینان بخش سپری  و  مناسب  محیطی  در 
نوعی  دارای  تأدیب  دوران  در  باشد،  کرده 
تعادل روانی خواهد بود و برای اطاعت پذیری 
نشان  مقاومت  والدین  از  حرف شنوی  و 

نمی دهد.
تعلیم و آموزش نوباوگان

از آن جا که رشد مغز کودک در هفت سال 
برای  را  الزم  آمادگی  و  شده  بیشتر  دوم 
وظیفه  مهم ترین  است.  کرده  پیدا  یادگیری 
والدین و مربیان ]در این سال ها[ ، آموزش و 

تعلیم ذکر شده است. 
آموزش رسمی از شش سالگی شروع می شود 
تعلیمات  با  همراه  تدریج  به  او  یادگیری  و 
مدرسه ای، از محیط و مسائل و افراد گوناگون 

اطرافش ادامه می یابد.
حضرت رسول اکرمJ  درباره آموزش مسائل 
دینی می فرماید :»وقتی فرزند شما به شش 
یاد  او  به  را  سجود  و  رکوع  رسید،  سالگی 
ساختن  وضو  برای  سالگی  هفت  در  دهید. 
ترغیبش  خواندن  نماز  به  و  کنید  آماده اش 
به  خدا  نام  دادن  یاد  با  که  بدانید  کنید. 
کودک، عذاب الهی از معلم و پدر و مادر 

برداشته می شود«.
نکته بعدی، توجه به آموزش و پرورش 
کودکان در زمینه های هنری، ورزشی 
تنها  است.  اجتماعی  های  مهارت  و 
نباید به آموزش های نظری بسنده کرد، 
صحیح  پرورش  با  است  الزم  بلکه 

دوره دوم تربیت: 7 تا 14 سالگی؛ دوران 
تأدیب و آموزش

و  تن  در  محسوسی  تغییرات  دوره  این  در 
نسبتاً  او  جسم  می آید.  پدید  کودک  روان 
قوی تر، ذهنش رشد یافته تر و فهمش بیشتر 
کمتر  مادر  با  وی  اجتماعی  رابطه  می شود. 
می شود و شور و عالقه خاصی برای ارتباط با 
طوری که  به   می دهد،  نشان  دیگر  کودکان 
افراد  و  ساالن  هم  سوی  از  پذیرش  از  پس 
گروه به آرامش می رسد. کودکان در این سن 
و سال تا حدودی خوبی ها و بدی ها را درک 
رشد  به  هنوز  که  جا  آن  از  ولی  می کنند. 
خود  مصلحت  تشخیص  برای  عقالنی  کافی 
نرسیده اند، نیاز به آگاهی و تربیت مستقیم 

دارند.
حضرت رسول اکرمJ فت سال دوم کودک 

گلبرگ های زندگی



استاندار  شد،  کشیده  اینجا  به  صحبت  وقتی 
کربال گفت: دولت عراق تصمیم دارد، طلبه های 
ایرانی را از نجف خارج کند و به ایران برگرداند. 
البته شما و طالبی که به درس شما می آیند، 

می توانند بمانند.
حضرت امامH در جواب فرمودند: ما همه یکی 
هستیم و همه با هم هستیم یا همه می مانیم یا 

همه می رویم.
استاندار کربال گفت: ولی اگر شما بروید، حوزه 

نجف از رونق درس و بحث می افتد.
حضرت امامH در جواب، یک ضرب المثل عربی 
للبیت رب« )من  و  االبل  »أنا رب  فرمودند:  را 
خود،  خانه  این  و  هستم  خودم  شتر  صاحب 
رونق  که  بود  این  منظورشان  و  دارد(  صاحب 
و  نیست  ایشان  خاطر  به  نجف  علمیه  حوزه 
این طور نیست که اگر ایشان بروند، حوزه نجف 
از رونق بیفتد. این حوزه خود، صاحب دارد و 

صاحب آن حضرت علی است و 
وجود  به  نجف  حوزه  رونق 

شریف آن حضرت می باشد.
بعد یکی از مسئوالن عراقی که 
نبود  معلوم  درست  منظورش 

گفت: شاه ایران ظالم است.
حضرت امامH فرمود: و شما از 

شاه ایران ظالم ترید!
از  شنیدیم  را  جمله  این  تا  ما 
امام حضرت  جسارت  و  جرئت 
به  شوکه شدیم که چگونه   H

عنوان کسی که پناهنده سیاسی 
به  عراقی  مسئوالن  به  است 
شما  می گوید  صراحت 

ظالم ترید؟!
اینجا مترجم، مالحظه کاری  در 
 Hکرد و این جمله حضرت امام
کرد  ترجمه  مضمون  این  به  را 
که ایشان می گویند: باالخره در 
هر مملکتی ظلم می شود در مملکت شما هم 

ظلم می شود.
و نفس راحتی  ما طلبه ها خیالمان راحت شد 
را  مترجم  ترجمه  وقتی   Hامام اما  کشیدیم. 
شنیدند، ناراحت شدند و رو به مترجم گفتند: 
شاه  از  شما  گفتم:  من  نگفتم.  را  این  که  من 
دیگری  مترجم  آن  از  بعد  ظالم ترید.  ایران 
برای  را  من  جمله  عین  فرمودند:  و  خواستند 
اینها ترجمه کن. مترجم بعدی هم عین جمله 

ایشان را برای آنها به عربی ترجمه کرد.
مسئوالن عراقی تا این جمله را شنیدند، همگی 
برآشفتند و با لحن های تندی که ما نمی توانستیم 

بفهمیم چه می گویند چیزهایی می گفتند.
خود  با  و  بودیم  ترسیده  خیلی  طلبه ها  ما 
می گفتیم: االن است که دستور دستگیری امام 
H  و اذیت و آزار ایشان را صادر کنند. اما امام 



به  و  نکردند  آن ها  به  توجهی  کمترین   Hامام
همان صورت سر جای خود نشسته بودند. سالم 
کردند و حضرت امامH هم جوابشان را دادند. 
در آن جلسه، اگرچه ما طلبه ها مقداری با زبان 
عربی آشنا بودیم. اما حضرت امامH کسی را به 
عنوان مترجم قرار دادند تا حرف های ایشان را 
به  را  عراقی  مسئولین  حرف های  و  عربی  به 

فارسی ترجمه کند.
استاندار کربال گفت: آقای حسن البکر )رئیس 
رسانده اند.  سالم  شما  به  عراق(  وقت  جمهور 
به  هم  شما  فرمود:  جواب  در   Hامام حضرت 

ایشان سالم برسانید.

سیده مریم مرتضوی
Hشجاعت و صالبت امام

چیزی  و  کسی  از  حال  به  تا  من 
نترسیده ام

مسئله ای  و  تهدید  هیچ  از   Hامام
از  حرکتی،  هر  در  نداشتند.  ترس 
این که مسائلی ممکن است رخ دهد 
نبود.  وحشتی  هیچ  ایشان  وجود  در 
از  حال  به  تا  فرمودند:”من  یک بار 
به  هیچ وجه  چیزی  از  و  کسی 
پیدا  راه  خوف  من  در  و  نترسیدم 

نکرد”.
خمینی  امام  میبدی  شاگرد  خاطره 

H

 از شجاعت ایشان قرار بود چند تن 
استاندار  ازجمله  عراقی  مسئوالن  از 
رئیس  و  شهربانی  رئیس  کربال، 
به  نجف  فرماندار  و  بغداد  اطالعات 
 Hخمینی امام  حضرت  مالقات 
یزدی  خاتم  آقای  به   Hامام بیایند. 
خبر  هم  را  طلبه ها  بودند:  فرموده 
کنید تا در این جلسه حضور داشته 
که  بود  این  دلیل شان  و  باشند 
می خواستند طلبه ها بفهمند که بین 
آنها چه حرف هایی رد و بدل می شود 
قول  از  خواستند  هرچه  آنها  فردا  تا 
ننویسند.  روزنامه هایشان  در  ایشان 
آن  در  طلبه ها  دیگر  همراه  نیز  من 
جلسه حاضر شدم. امام خمینیH با 
طلبه ها  جمع  در  خاصی  متانت 
نشسته بودند و برای ما خیلی جالب 
رفتار  چگونه   Hامام با  آنها  که  بود 
چگونه   Hامام رفتار  و  کرد  خواهند 

خواهد بود.
ولی  آمدند.  عراقی  باالخره مسئوالن 

ادامه  در  کربال  استاندار 
شما  اگر  که  گفته اند  البکر  حسن  آقای  گفت: 
حوزه  اداره  برای  پول  قدر  هرچه  باشید  مایل 
قرار  اختیارتان  باشید در  علمیه نجف خواسته 

می دهیم چون کشور ما درآمد خوبی دارد.
ایشان  به  فرمود:  جواب  در   Hخمینی امام 
بگویید ما نیازی به پول و کمک شما نداریم و 
تاکنون  اسالم  صدر  از  شیعه  علمیه  حوزه های 
وابسته به هیچ دولتی نبوده اند و مستقل اداره 

شده اند.



هواپیماهای دشمن هم معلوم بود. پدافند هم 
از این سوی شلیک می شد.

یکی از روزها هواپیماها خیلی مانور می دادند 
و این ننه حوا خیلی  می ترسید. دیدم که آقا 
طوری  ننه،  نترس  که  گفتند  حوا  ننه  به 
که  ببرم  جایی  به  را  شما  من  بیا  نمی شود، 
به   را  او  نبینی.  هم  صدمه  باشی،  محفوظ 
داخل اتاقی که به اصطالح در زیر پله بود و 
دیوارهایش گچی بود و  ریخته بود، بردند و 
و هیچی هم  باش  اینجا  ننه شما  که  گفتند 
نترس، جایت  محفوظ است. سپس خودشان 
بیرون آمدند و بنا کردند به قدم زدن و  تماشا 

کردن.
امام  بلند حضرت  روح  رفتارهای ظریف  این 
H را می رساند که به فکر  یک کارگر خانه 
هست. ولی برای خودش اهمیت چندانی قائل 
علی وار،  زندگی  می گویند  را  این   نیست. 

جوانمردانه با ایثار و شجاعت و شهامت.
در همان لحظات، پیش امام H آمدم و عرض 
کردم که آقاجان هوا سرد است و شما قدری 
به  دارد،  ضرر  برایتان  سرما  دارید،  کسالت 

داخل اتاق  تشریف ببرید تا سرما نخورید.
نترسید  خنده ای کردند و فرمودند: شما هم 
خیالت  برو  هم  شما  نمی شود.  طوری  هیچ 
این جمله را فرمودند و  بار  باشد. سه  راحت 
از  و  آمدم  داخل  به  باز  من  کردند.   رد  مرا 
پشت پرده ایشان را تماشا کردم که قدم زنان  

در حال تماشای هواپیماها هستند.
پدافند  گلوله های  که  کردند  اعالم  که  بعدها 
بعضی هایشان در باال عمل  نمی کند و پس از 
فرود آمدن منفجر می شود، آقا به اصطالح به 

این نکته  توجه فرمودند. نیز برای اینکه نوری 
رنگی  سبز   پرده های  نشود  مشخص  باال  از 
نصب  و  خریدیم  تجریش  از  پنجره ها  برای 

کردیم.

کی تفاهم کرده؟
روزنامه اطالعات یک مطلبی می نویسد به نام 
 H آقای خمینی  دولت.   و  روحانیت  تفاهم 
اطالعات  روزنامه  مسئول  مسعودی  دنبال 
می فرستد که این تفاهم چیست و کجاست؟ 
بگو این تفاهم را کی کرده، من تفاهم کرده ام؟ 
تفاهم  این  کرده اند،  تفاهم  دیگر  آقایان  آیا 
پیغام  هم  او  خالصه  بشود!  روشن  بایستی 
می فرستد که این مربوط به ما نیست و مقاله 
بوده  چیزی  همچنین  یک  و  نبوده  آن  هم 
ساواک  طرف  از  مقاله  این  خود  مثاًل  است، 
که  می آورد  فشار   Hخمینی آقای  آمده! 
بایستی خودت این را توی روزنامه بنویسی و 
تکذیب  را  تو  من  نکنی  اگر  کنی،  تکذیب 
می کنم. خالصه مسئول روزنامه می افتد روی 
عجز و التماس که ما تقصیر نداریم و این از 
طریق ساواک بود. در این گیرودار، سرهنگ 
آنجا  تهران  امنیت  سازمان  رئیس  مولوی 
می آید و به آقا می گوید که من فکر می کنم 
که صالح بر این باشد که شما دست از این 
اطالعات  روزنامه  کردن  تکذیب  و  اعتراض 
بردارید. اگر برندارید درهرحال ما سربازیم.  تا 
می توپد:  او  به  آقا  سربازیم،  ما  می گویند 
سرباز  اگر  است!  سرباز  کجایت  تو  مرتیکه 
بودید، چادر زنانه سرتان نمی کردید که فرار 
این  از  کنید، سرباز ما هستیم که درهرحال 
خالصه  می کنیم!  و  کردیم  دفاع  مملکت 
مولوی دیگر دید هیچ چیزی نمی تواند بگوید. 



خود  جای  سر  متانت  همان  با   H خمینی 
نشسته بودند تا اینکه یکی از آن ها گفت: شما 

باید ثابت کنی که ما از شاه ایران ظالم تریم.
کاظمین،  در  شما  مأمورین  فرمود:   H امام 
دکتر  یک  خانه  وارد  نردبان  با  شب  نیمه 
بی گناه ایرانی شده اند و بعد از ضرب و شتم 
درحالی که  برگردانده اند؛  ایران  به  را  او  وی، 

خانواده اش تنها مانده اند.
رئیس شهربانی بغداد تا این مطلب را شنید 
رو به رئیس اطالعات بغداد کرد و پرسید: آیا 
و  است  درست  می گوید  ایشان  که  چیزی 
بغداد  اطالعات  رئیس  است؟  افتاده  اتفاق 
درحالی که سرش را پایین انداخته بود، گفت: 
Hبله! اینجا بود که دیگر پاسخی برای امام

نداشتند و همه ناراحت از جلسه بیرون رفتند. 
امامH کمترین اعتنایی به آنها نکردند. اینجا 
بود که ما شجاعت کم نظیر امامH را به چشم 
خود دیدیم و برای ما این حقیقت روشن شد 
که ایشان نه  تنها مخالف حکومت ظالم پهلوی 
هستند، بلکه مخالف همه حکومت های ظالم 

و مستبد است.

آقا  اما  می کردند.  اصرار  ـ  داشت  آقا  به 
می فرمودند: من نمی آیم، شما بروید.  فاطمه 
خانم یک بار گفت که اگر شما نیایید ما هم 
نمی رویم. لذا این بار آقا به خاطر زن و بچه 
مجبور شدند و از همین پله های خاکی رفتند 
بیرون  آنجا  از  بعد  کوتاهی  مدت  و   پایین 
وقت  هر   و  نکردند  قبول  هم  دیگر  آمدند. 
قبول  بروند،  حسینیه  به  که  می شد  اصرار 
نمی کردند. حتی پناهگاه را هم نپذیرفتند. در 
بیشتر مواقع که هواپیماهای دشمن باال سر 
را  آب  شیرفلکه  می رفتم  می آمدند،   تهران 
می بستم، برق ها را قطع می کردم. پدافند که  
شروع می شد، مردم می آمدند تماشا می کردند. 
یادم هست که آن اوایل  حضرت امامH هم 
می ایستادند و صحنه را تماشا می کردند و در 
پشت  به  را  دستشان  می زدند.  قدم   حیاط 
را  هواپیما  قشنگ  و  می گرفتند  کمرشان 
چراغ های  حتی  می کردند.  مشاهده 

ننه حوا
حضرت امام واقعاً شجاع و نترس بودند. خدمتکاری 
داشتیم به نام ننه حوا، ایشان شمالی بود و سال ها 
حوا  ننه  این  بود.   Hامام حضرت  بیت  خدمتگزار 
که  زمانی  دیدم  مرتبه من  بود. چند  ترسو  خیلی 
هواپیماهای عراقی  می آمدند به آقا می گفت که آقا 
برویم داخل حسینیه که نسبت به جاهای  دیگر 
محفوظ تر و محکم تر است. آن ایام پناهگاهی نبود 
و حسینیه فعلی هم هنوز گچ و خاک نشده بود و 
به اصطالح بیرونش هم سیمان نشده  بود. پله های 
خاکی داشت و دری هم هنوز برایش تعبیه نشده 

بود. آجرها هم به دلیل بنایی در وسط حسینیه 
قرار داشت، آقا می فرمودند: من  نمی آیم. 

به ویژه  زن ها  که  هست  یادم 
زیادی  عالقه  که  ـ  خانم  فاطمه 



مستند داستانی »تب مژگان« رمانی امنیتی 
در زمینه بهاییت و بهایی شناسی است که با 
گم شدن دختری 19 ساله به نام مژگان و 
به دلیل فوت مادرش  او  وضعیت بد روحی 
آغاز می شود. این گروه که به دلیل تحقیقات 
با  بهاییت،  زمینه  در  خانواده  پدر  امنیتی 
کرده  نفوذ  آن ها  خانه  به  قبلی  برنامه ریزی 
اند، ابتدا به واسطه ترور تدریجی مادر مژگان 
و سپس بی هوش کردن مژگان با یک ماده 
بیماری های  و  مکرر  تب های  سبب  خاص، 
جسمی و روحی او و گرفتار شدنش در دام 
فراهم  را  بهائیت  انحرافی  فرقه  از  دوستانی 
و  مژگان  واسطه  به  حقیقت  در  کرده اند، 
برادرش آرمان، قصد آسیب رساندن به پدر 

خانواده را دارند.

دربردارنده  »حیفا«،  داستانی  مستند 
دختری  مأموریت  و  زندگی  داستان 
سازمان  متساوای  اداره  از  جاسوس 
می باشد.  آسیا  غرب  منطقه  در  موساد 
خواهران  دیگر  همانند  دختر،  این 
بشریت  تاریخ  در  خیانت  به  همولوگش 
مشغول بوده و جنایت های بی شماری را 
نامشروع  و  غاصب  رژیم  طرف  از 
بتواند  تا  می شود  مرتکب  صهیونیستی 
سران  تصمیم سازی  و  رفتاری  مدیریت 

داعش را در دست بگیرد.



چشمه دانایی
زهرا سوری

و  مجاهدت  بیان  پریا«  »حجره  داستانی  مستند 
آموخته  دانش  سومی های  نسل  عالمانه  جدیت 
حوزه های علمیه خواهران است که در راه مبارزه با 
ملحدان فعال در فضای مجازی ایران، قدم گذاشته و 
طلبگی  رسالت  به  توجه  و  تذکر  و  توسل  و  علم  با 

خویش عمل کردند.

داستانی »کف خیابون«  مستند 
نام  به  از خودکشی نوجوانی  که 
باری  و  بند  بی  دلیل  به  افشین 
آغاز  مادرش  و  خواهر  های 
و  کاردانی  درایت،  با  می شود؛ 
فداکاری تیم چهار نفره امنیتی: 
و  عبداللهی  ابوالفضل،  )محمد، 
افشین(،  های  همکاری  و   233
مانند  سازمان هایی  شناسایی  به 
و  انگلستان  کشور  از   )M16(
مطالعات  تحقیقاتی  مؤسسه 
پاکستان  در  خاورمیانه  بنیادی 
می شود که در زیر پوشش مزون 
...، فعالیت های گسترده  و شو و 
در  کودتا  و  فتنه  برای  را  خود 
سازماندهی   88 سال  انتخابات 

می کنند.

معرفی آثار حجت االسالم محمدرضا حدادپور جهرمی



قم  به  تحصیل  ادامه  برای  ه.ش   1330
که  کرد  ازدواج  سالگی  در 21  رفت. وی 
حاصل این ازدواج، پنج پسر و چهار دختر 
درس  کالس های  در  دوران  این  در  بود. 
آیت اهلل سید حسین طباطبایی بروجردی 
و آیت اهلل سید روح اهلل خمینیH شرکت 
تبلیغ مذهب  می کرد. مدت زمانی جهت 
شیعه به کویت رفت. اما درسال 1341 و 
به  روحانیت  نهضت  شروع  با  همزمان 
بازگشت.  قم  به   Hخمینی امام  رهبری 
حکومت  ضد  مبارزاتی  فعاالن  از  ایشان  
پهلوی بود که قسمت عمده ای از عمرش 
را صرف آن کرد و به فعالیت های مختلف 
امام  علنی  مبارزات  آغاز  با  پرداخت. 
سال  در  پهلوی  رژیم  علیه   Hخمینی
جمع  به  هم  سعیدی  اهلل  آیت   ،1340
امام  که  دورانی  در  پیوست.  امام  یاران 
چند  همراه  به  بود،  تبعید  در   Hخمینی
تن دیگر از علما پرچم مبارزات را به دست 
خود  حق  مطالبه  به  را  مردم  و  گرفت 

تشویق کرد. 

وصیتنامه 
بسم اهلل الرحمن الرحیم

تبلیغ  و  علم  اهل  همگی  من،  پسران 
برای خدا شوید. دختران من، به شوهر 
در  شوید.  همسر  تبلیغ  و  علم  اهل 
زندگی با هم متحد باشید و برای دنیا با 
هم اختالف نکنید. همگی حق مادر را 
دفن  قم  در  مرا  جنازه  و  کنید  رعایت 

کنید و مرا دعا کنید ...
به هر کس که مي خواهد زحمت فاتحه 
برایم بکشد، بگویید: در عوض  خواندن 

یک مسئله یاد بگیرد و عمل کند .



لحظات، با چک چک شیرآب داخل کاسه 
نبود.  ساعت  تیک  تیک  مثل  می گذشت؛ 
این  به  بود.  شکنجه  برای  وسیله ای  ولی 
هم  را  هم بندانم  فریادهای  ممتد،  صدای 

اضافه کن...
این که شنوای داد و بیداد مظلوم باشی، 
دِر  سوراِخ  از  کمی  نور  است.  عذاب آور 
فلزی به داخل تابیده می شد؛ رفت و آمد 
مأموران ساواک این کورسوِی نور را قطع 
و وصل می کرد و خبر از لحظه ای سخت تر، 
برای آوردن فردی به زندان یا شکنجه فرد 
درد،  موقع  بعضی ها  می داد.  دیگری 
زیرضربات تازیانه، امام شان را می خواندند. 

یاحسین...! یا زهرا...! یا صاحب الزمان...!
ولی  شوند.  ساکت  که  می خوردند  سیلی 
صدای  برمی خواست.  بلندتر  ندایی 
خدا  شد:»به  واضح تر  من  برای  شخصی، 
قسم! اگر مرا بکشید و خونم را بر زمین 
بریزید، در هر قطره خون من نام مقدس 
دید«. سیدی  خواهید  را   Hامام خمینی
هر  با  که  مي کرد  فریاد  را  جمالت  این 
کالمش، پایه های کاخ های ستم محمدرضا 

پهلوی به لرزه درمي آمد. با سخنان او، ما 
مبارزه  روزهای  و  می گرفتیم  جان 
می گذشت، کالم او پرصالبت بود. هرچند 

توان جسمی اش تحلیل رفته بود...
به طورناگهانی برق ها را قطع کرده بودند، 
فریادی از سلول او شنیده شد.  سپس در 
کردند.  روشن  را  برق ها  و  باز  را  سلول ها 
جنازه  که  دیدیم  و  رفتیم  ما  آن  از  بعد 
شهید سعیدی روی زمین افتاده و عمامه 
وسیله  به  است.  دهان شان  داخل  ایشان 
عالم  این  بودند.  کرده  خفه  را  او  عمامه 
زندان  در   1349 خرداد   20 در  مجاهد 
ساواک به شهادت رسید و به طور مخفیانه 
خاک  به  قم  وادي السالم  قبرستان  در 

سپرده شد.
محضر  در  اینکه  با   Hسعیدی اهلل  آیت   
بزرگان حوزه تا مرتبه اجتهاد پیش رفته 
را   Hامام که  بود  این  افتخارش  اما  بود. 
می فرمود:  و  می دانست  خویش  مقتدای 
»حضرت امام  شبیه ترین عالمان نسبت به 
طاهرینش  آبا  و   Aزمان امام  ولی اهلل 
آیت اهلل سید محمدرضا سعیدی است«. 

H، در2 اردیبهشت سال 1308ه .ش در 
ازگذراندن  پس  شد.  متولد  مشهد  نوقان 
رسمی  تحصیل  پدر،  نزد  ابتدایی  دروس 
سال  در  و  کرد  آغاز  مشهد  در  را  حوزه 

                                 خاک نشین 
افالکـــــــــــــــــــیان 

محبوبه محمدی



تعریف طرح تحقیق
برنامه  روش،  تحقیق،  پژوهشی؛ مشخصات  مسأله  معرفی  است که ضمن  تحقیق، سندی  طرح 
نقشه و  به عبارتی  بر دارد.  را در  به موضوع تحقیق  امور مربوط  و  فعالیت ها  اجرایی و جزئیات 

ساختار پژوهش برای دست یابی به پاسخ پرسش های تحقیق را طرح تحقیق می گویند.
فواید طرح تحقیق

نوشتن طرح تحقیق که از اجزای مهم هر کار تحقیقی است دارای فواید بسیاری است از جمله:
-جلوگیری از اتالف وقت و بیهوده کاری؛

-کاهش هزینه تحقیق؛
-دور نگه داشتن محقق از خطاها و اشتباهات فکری؛

-منسجم شدن تالش های محقق؛
-تخمین زمان مورد نیاز برای انجام تحقیق.

اجزای طرح تحقیق
طرح تحقیق شامل اجزای زیر است:

بیان مساله    .1
پیشینه تحقیق  .2

ضرورت و اهداف  .3
پیش فرض ها  .4
تعریف مفاهیم  .5

بیان روش جمع آوری و پردازش اطالعات  .6
سواالت تحقیق)سوال اصلی و سواالت تحقیق(  .7

فصل بندی و ساختار تحقیق  .8
کتاب شناسی.     .9

               
شیوه نگارش هر کدام از این اجزا نیاز به توضیح مفصل دارد که انشاأهلل در شماره های بعدی نشریه 

بیان خواهد شد.



گـــــــام
           بــــــه

             گـــــــام
                                 با محقق

نسرین کردنژاد

گام سوم: طرح نویسی
مقدمه

همانطور که در شماره های قبلی نشریه بیان شد، هر تحقیق علمی دارای مراحلی 
است که پایبندی محقق به انجام دقیق آن ها الزم و دارای ثمرات بسیاری است. 
مناسب  عنوان  یک  به  آن  تبدیل  شیوه  و  موضوع  »انتخاب  عنوان  با  اول  گام 
پژوهش « در شماره دوم نشریه تبیین گردید. در شماره سوم نشریه، گام دوم با 
»عنوان شناسایی منابع و مطالعه آنها « به تفصیل بیان شد. در این شماره به 

شرح گام سوم یعنی »طرح نویسی« پرداخته می شود.



است. 27 سال سن و لیسانس پرستاری دارد. 
می گوید بعد از پایان تحصیالت دانشگاهی در 
از  یکی  در  مدتی  پرستاری،  رشته 
از  یکی  در  همزمان  و  قم  بیمارستان های 
از  ولی پس  اشتغال می یابد  قم  درمانگاه های 
پذیرفته شدن در حوزه علمیه، کارش را کنار 
می گذارد تا با خیالی آسوده تمام فکر و وقتش 
را بر دروس حوزوی اش متمرکز کند. او اکنون 
مشغول   Dآمنه حضرت  علمیه  حوزه  در 
تحصیل در سال چهارم سطح دو حوزه است. 
آیا به نظرت بین طلبگی و  از رقیه پرسیدم: 
اشتراکی  نقطه  و  تشابه  وجه  پرستاری  شغل 
وجود دارد؟ او در پاسخ عنوان می کند:بله. به 
نظرم بین طلبگی و تمام علوم دیگر از جمله 
قول  به  دارد.  وجود  اشتراک  نقطه  پرستاری 
آقای جوادی آملی حفظه اهلل علوم دینی و حوزوی 
پرده از قول خدا برمی دارند و علوم غیردینی 
)مثل پرستاری( پرده از فعل خدا برمی دارند. 
مطالعه سیستم های مختلف، پیچیده و منظم 
درون بدن انسان در رشته پرستاری بیشتر از 
گذشته این باور را در من تقویت کرد که این 
عالم هستی آفریدگاری بی نهایت حکیم، دانا، 
منظم و قادر دارد. خداوندی که ما انسان ها و 
آنچه در دنیای اطرافمان قرار دارد را از هیچ 

به وجود آورد و در راه کمال قرار داد.

راه  که  شد  چه  اینکه  به  پاسخ  در  رقیه 
زندگی ات از فضای پرستاری و بیمارستان به 
حوزه علمیه کشیده شده؟ می گوید:آنچه یادم 
است این است که من از ابتدا، از همان دوران 
به  رفتن  از  قبل  یعنی  جوانی  و  نوجوانی 
دانشگاه همیشه به خواندن درس های دینی و 
کتاب های  کنار  در  و  داشتم  عالقه  حوزوی 
پزشکی که در دانشگاه می خواندم کتاب های 
و  اخالقی  اعتقادی،  زمینه  در  نیز  را  زیادی 

احکام می خریدم و مطالعه می کردم.
در  همیشه  می دهد:  ادامه  عاصم  آبادی  خانم 
با سؤاالت دینی زیادی دست و پنجه  ذهنم 
نرم می کردم. دوست داشتم خودم به جواب 
سواالتم برسم. دوست داشتم از درون قلبم به 
دین اسالمی که از پدر و مادرم گرفته بودم 
برسم و عقاید اسالمی را با تک تک سلول هایم 
باور کنم. همین ها موجب شد که بعد از اتمام 
راه  وارد  گرفتم  تصمیم  دانشجویی ام  دوران 

طلبگی و حوزه شوم.
فرزند  صاحب  هنوز  ولی  است  متأهل  رقیه 
نشده است. همه خوب می دانیم که تحصیل 
کردن یک زن با اشغال کردن بخشی از ساعات 
برای  او  وقت  کاهش  او سبب  زندگی  روزانه 
رسیدگی به امور خانه و خانواده می شود و اگر 
و  تحصیل  بین  توافق  برای  درستی  برنامه 



ماجرای جالب و خواندنی ورود یکی از طالب 
از  پس  که   Dآمنه حضرت  علمیه  حوزه 
پرستاری،  لیسانس در رشته  دریافت مدرک 
کار و شغل خود را رها کرد و وارد حوزه شد 

را در این گزارش بخوانید.
=====================

یکی از رشته هایی که نقاط مشترک زیادی با 
دیگر رشته ها، حرفه  ها و مشاغل دارد طلبگی 
تسکین  راه  طلبگی  راه  مثال  برای  است. 
هزاران خستگی و درد روحی است، همان گونه 
بیماری های  درمان  راه  پزشک  یک  کار  که 
جسمی است. ستاره شناس چگونگی تشکیل 
چگونگی  طلبه  می کند؛  بررسی  را  ستارگان 
ستاره شدن در آسمان انسانیت را. پست چی 
دل  طلبه  می رساند؛  لیال  به  را  مجنونی  نامه 
می کند.  وصل  حقیقی  لیالی  به  را  بنده ای 
رفتگر چهره شهر را پاک می کند از زباله های 
زشت و بدبو؛ طلبه تالش می کند جامه گناه، 
پلیدی، درویی، دروغ، نیرنگ، دل آزاری و... را 

از تن شهر بیرون آورد. 
برای بیان وجه تشابه طلبگی با سایر رشته ها 
است.  کمی  مجال  مصحف  مشاغل  این  و 
هدفی  به  رسیدن  برای  که  بوده اند  خیلی ها 
این  به  بعد  و  گذاشته اند  راهی  در  پا  خاص 
حقیقت پی برده اند که آن هدف در راه طلبگی 
همین  و  می کند  جلوه نمایی  پررنگ تر  بسی 
سبب شده که راهشان به حوزه های علمیه و 
گره   ... و  فقهی  کالمی،  فلسفی،  کتاب های 
بخورد. رقیه عاصم آبادی یکی از همین افراد 

صمیمانه

فاطمه جمالزاده



کمی  عاصم آبادی  خانم  با  است.  شده  محافل 
باره  او در این  بیانیه صحبت کردیم.  درباره این 
می گوید: مقام معظم رهبری حفظه اهلل در این بیانیه 
دستاوردهای مهم انقالب اسالمی طی چهار دهه 
گذشته که بعضاً از نگاه جوانان دور مانده بود را 
به روشنی تبیین کردند و برای ساختن و به ثمر 
و  مهم  توصیه هایی  انقالب  این  بهتر  نشستن 
اگر  طلبه ها  ما  کردند.  ایران  ملت  به  کاربردی 
آن  به  که  زمینه ای  هر  در  را  رهبر  توصیه های 
بندیم  کار  به  داریم  استعداد  آن  در  یا  عالقه 
می توانیم در روشنی بخشی به آینده انقالب ایفای 
نقش کنیم و سهم خود را برای آماده سازی جهان 
برای ظهور منجی عالم بشریت، امام زمانD ادا 

کنیم.
با  ابتدا  باید  طلبه ها  ما  می کند:  اضافه  وی 
درس خواندن، مطالعه کردن و پژوهش کردن و 
در مرحله بعد با عمل کردن به آموزه ها، خود و 
دیگران را به درجه قابل قبولی از درک، بینش و 
شد  عمل  اینگونه  اگر  برسانیم؛  صحیح  معرفت 
اسالمی  انقالب  شدن  بارور  به  توانسته ایم  آنگاه 

ایران و ظهور مهدی موعودD کمک کنیم.

عاصم آبادی خطاب به طالب اظهار می کند: حاال 
که وارد راه حوزه و راه دین شده اید تمام سعی 
فراگرفتن  و  برای درست درس خواندن  را  خود 
آموزه ها و در نهایت بهتر شدن به کار بندید. فقط 
به دروس حوزه اکتفا نکنید و اطالعات خود را در 
هر زمینه ای که الزم است باال ببرید. آموخته های 
جزء  مبادا  تا  برسانید  عمل  مرحله  به  را  خود 

عالمان بی عمل قرار گیرید.
این مکتوب تنها سخنان یکی از کسانی بود که 
مسیر زندگی اش از راهی دیگر به حوزه کشیده 
شده است. حتما طلبه های دیگر نیز هستند که 
داستان ورودشان به حوزه و هدفشان از تحصیل 
جالب  همین قدر  خواندنی،  همینقدر  حوزه  در 

باشد.



نکند  دنبال  خانواده  و  منزل  امور  به  رسیدگی 
دچار قصور در انجام  وظیفه می شود؛ از این رو از 
در  تحصیل  آیا  که  پرسیدم  عاصم آبادی  خانم 
زندگی  ات  در  خللی  سال  چهار  این  طی  حوزه 
می دهد:  پاسخ  است؟عاصم آبادی  نکرده  ایجاد 
خدا را شکر تحصیل در حوزه خللی در زندگی ام 
و انجام وظایفم ایجاد نکرده است. ما طلبه ها باید 
همیشه اولویت سنجی داشته باشیم و بدانیم که 
اصل برای ما خانم ها همسرداری و تربیت فرزند 
است. من تا این لحظه توانسته ام به یاری خداوند 
بین درس خواندن و همسرداری سازگاری ایجاد 

کنم.
از رقیه پرسیدم که به نظرت اگر فرزنددار شوی 
و  همسرداری  تحصیل،  بین  می توانی  آیا  هم 
رسیدگی به منزل و فرزندپروری نیز توافق ایجاد 
کنی؟کمی فکر می کند و می گوید:  نمی دانم در 
به  رسیدگی  و  خواندن  درس  بین  بتوانم  آینده 
حال  هر  به  نه.  یا  کنم  ایجاد  سازش  نیز  فرزند 
فرزندم  صحیح  تربیت  من  برای  اصلی  اولویت 
برنامه  یک  با  می توانیم  ما  همه  نظرم  به  است. 
ریزی درست و اساسی به همه کارهایمان برسیم. 
هم  خدا  به  توکل  البته 
همیشه در هر کاری باید 

داشته باشیم.

او درباره بزرگترین هدفش از ورود به حوزه و قدم 
چنین  و...  کالم  و  اصول  و  فقه  دنیای  در  زدن 
می گوید: بزرگ ترین هدفی که از ابتدای ورود به 
از  به سطحی  دنبال کرده ام رساندن خود  حوزه 
بینش و معرفت بوده است تا پس از آن بتوانم در 
حد توانم به دیگران کمک کنم. هدف خلقت ما 
به  باید  ما  و  است  بوده  اهلل  إلی  قرب  انسان  ها 
گونه ای زندگی کنیم تا این هدف خداوند درون 

ما متجلی شود.
برگردم  به عقب  اگر  خانم عاصم آبادی می گوید: 
حتماً و حتماً  باز هم وارد حوزه می شوم.  طی 
حوزه  در  تحصیل  به  اشتغال  سال  چهار  این 
یاد گرفته ام که  چیزهای خوب و مفید بسیاری 
اگر  همت و تالشم را بیشتر کنم می توانم با این 
آموخته ها هم دنیا و هم آخرتم را اصالح کنم و 

به سراسر زندگی ام رنگ خدایی ببخشم.
مجازی  فضای  اهل  زیاد  خودش  گفته  به  رقیه 
کار  و  آید  پیش  ضرورتی  اگر  فقط  و  نیست 
اینترنتی داشته باشد یعنی مثاًل بخواهد مطلبی 
را دریافت کند سری به اینترنت می زند. او یکی 
امور  بین  سازش  ایجاد  در  موفقیت  علل  از 
در  نکردن  تلف  وقت  را  تحصیل  و  همسرداری 

فضای مجازی می داند.
اواخر از سوی  انقالب که همین  بیانیه گام دوم 
توجه  منتشر شد  و  نگارش  رهبری  معظم  مقام 
بسیاری را به خود جلب کرده و نقل بسیاری از 
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زینب قاسمی

اکنون به بررسی تفاسیر فوق به طور فشرده و مختصر می پردازیم: 
شکی نیست که تفسیر اول به هیچ وجه با مفهوم آیه و روح تعلیمات 
اسالم سازگار نیست. ممکن نیست که پیروی از هر حکومتی بدون قید 
و شرط در ردیف اطاعت خدا و پیامبرJ باشد، به همین دلیل عالوه بر 

مفسران شیعه، مفسران بزرگ اهل تسنن نیز آن را نفی کرده اند.
اما تفسیر دوم، یعنی تفسیر اولوا األمر به علما و دانشمندان عادل و آگاه 
از کتاب و سنت نیز با اطالق آیه سازگار نیست. زیرا پیروی از علما و 
دانشمندان، شرایطی دارد: از جمله اینکه گفتار آنها بر خالف کتاب و 
اشتباهی شوند )چون معصوم  مرتکب  آنها  اگر  بنابراین  نباشد،  سنت 
نیستند و اشتباه می کنند( یا به هر علت دیگر از حق منحرف شوند، 
اطاعت آنها الزم نیست. درصورتی که آیه، اطاعت اولوا األمر را به طور 

مطلق، همانند اطاعت پیامبرJ الزم شمرده است .
تفسیر سوم )منحصر ساختن به خلفای چهارگانه نخستین( مفهومش 
وجود  مسلمانان  میان  األمر  اولوا  برای  مصداقی  امروز  که  است  این 

نداشته باشد، به عالوه هیچ گونه دلیلی برای این تخصیص در دست 
نیست.

فرماندهان  یا  به صحابه  دادن  اختصاص  یعنی  تفسیر چهارم، 
لشکر نیز همین اشکال را دارد، یعنی هیچ گونه دلیلی بر این 

تخصیص نیز در دست نیست.

بررسی تفاسیر



یا أُیها الذیَن ءامنوا أطیعوا اهلل و أطیعوا الرسول و اولی األمر 
منکم؛ 

ای کسانی که ایمان آوردید، خداوند را اطاعت کنید و رسول و 
اولی األمری از خودتان را اطاعت کنید. )نساء 95(

زینب قاسمی

چلچراغ

با  مردم  به  نخست  شریفه،  آیه  این  در 
خداوند  از  که  می دهد  دستور  ایمان 
به  فرمان  بعد،  مرحله  در  کنند.  اطاعت 
پیروی از پیامبرJ می دهد، پیامبری که 
و  هوی  روی  از  هرگز  و  است  معصوم 
که  پیامبری  نمی گوید،  سخن  هوس، 
نماینده خدا میان مردم است و سخن او 
سخن خدا است. در مرحله سوم فرمان 

به اطاعت از اولوا األمر می دهد.

اما اولوا األمر چه کسانی هستند؟!
درباره اینکه منظور از اولوا األمر چیست؟ میان مفسران اسالم سخن بسیار است که 

می توان آن را در چند جمله خالصه کرد:
1. جمعی از مفسران اهل تسنن معتقدند که منظور از” اولوا األمر” زمامداران و حکام 

و فرماندهان هستند، ولو اینکه ظالم باشند و باید مسلمانان از آنان تبعیت کنند .
2. به عقیده بعضی دیگر، منظور از” اولی األمر” زمامداران معنوی و فکری، یعنی علما 
و دانشمندانند؛ دانشمندانی که عادل باشند و به محتویات کتاب و سنت آگاهی کامل 

داشته باشند.
خلفای  منحصراً  کلمه  این  از  منظور  که  معتقدند  تسنن  اهل  مفسران  از  بعضی   .3

چهارگانه نخستین اند و غیر آن ها را شامل نمی شود.
4. بعضی دیگر از مفسران، اولوا األمر را به معنی صحابه و یاران پیامبرJ مي دانند.

5. همه مفسران شیعه در این زمینه اتفاق نظر دارند که منظور از” اولوا األمر” امامان 
معصومA می باشند که رهبری مادی و معنوی جامعه اسالمی، در تمام شئون زندگی 
از طرف خداوند و پیامبرJ به آنها سپرده شده است و غیر آنها را شامل نمی شود،  البته 
کسانی که از طرف آنها به مقامی منصوب شوند و پستی را در جامعه اسالمی به عهده 
بگیرند با شروط معینی، اطاعت آنها الزم است. نه به دلیل اینکه اولوا األمرند، بلکه آنان 

نمایندگان اولوا األمر هستند.



حضرت آیت اهلل جوادي آملي حفظه اهلل در این زمینه معتقدند 
األمر  اولي  مي شوند:  تقسیم  دسته  دو  به  األمر،  اولي  که 

باألصاله و اولي األمر تبعي. 
اولي األمر باألصاله همان امامان معصومA هستند که در 
عهده  بر  را  امت  امر  والیت  شرایط،  بودن  فراهم  صورت 

مي گیرند. 
ولي اولي األمر تبعي، فقهاي عادل جامع الشرائط و منصوب 
به نصب عام از سوي امامانA هستند که در غیاب امامان 

معصومA متصدي امور امت اسالم هستند. 
در   Aمعصوم امامان  خاص  نائبان  درباره  که  همان گونه 
اولي  مورد  در  نبود،  شرط  عصمت  حضورشان،  دوران 
األمرهاي تبعي، که نائبان عام امامان معصومA در دوران 
غیبت هستند، نیز چنین عصمتي الزم نبوده و صرفاً فقاهت ، 

عدالت، تدبیر و مدیریت نظام اسالمي کفایت مي کند.
 ایشان در این زمینه چنین مي گویند: »اگر چه اولي األمر 
األمر  اولي  و  الرسول  أطیعوا  و  اهلل  »أطیعوا  کریمه  آیه  در 
منکم« ظاهر در معصومانA است و آنان اولي األمر باألصاله 
هستند. ولي در عصر غیبت معصومA طبق رهنمود عقل و 
األمر  اولي  ایشان  نائبان   ،Aمعصومان خود  دستور  به  نیز 

هستند. اما اولي األمر بالتبع ، نه اولي األمر باالصاله.
نائبان   ،Aو ظهور معصوم  همان گونه که در عصر حضور 
خاص، بسیاري از کارها را به عهده داشتند و مباشرت خود 
معصومA شرط نبود، در عصر غیبت نیز نائبان عام ، اداره 
امور را به دست دارند. البته نائبان عام و منصوبان امامان 
معصومA در مسئله رهبري و حکومت، عالمان و فقیهاني 
هستند که سه شرط فقاهت، عدالت، تدبیر و مدیریت نظام 

اسالمي را داشته باشند«.

نکته تفسیری



سالم  گذشته  اشکاالت  از  که  تفسیری  تنها 
می ماند، تفسیر پنجم یعنی تفسیر اولوا األمر به 
رهبران و امامان معصومA است. زیرا این تفسیر 
با اطالق وجوب اطاعت، که از آیه فوق استفاده 
می شود، کاماًل سازگار است. چون مقام”عصمت” 
امامA، او را از هر گونه خطا و گناه حفظ می کند. 
 J به این ترتیب فرمان او همانند فرمان پیامبر
بدون هیچ گونه قید و شرطی واجب اإلطاعه است 
و سزاوار است که در ردیف اطاعت او قرار گیرد و 
رسول”  بر”  عطف  أطیعوا”  تکرار”  بدون  حتی 

شود.







ازدواج  قرار  باهم  بود.  دانشگاهیم  هم  فرهاد 
مرز  از  قاچاقي  مي خواستیم  بودیم.  گذاشته 
خارج شویم تا آن سوي  دنیا با هم به تمام 
آرزوهایمان برسیم. ولي االن یک ساعت از آن 
زمان گذشته. اما من مطمئنم که مرد زندگیم 
ماندن  به  اعتماد  با  مي ماند.  منتظرم  حتماً 
اما  آوردم.  بیرون  از جیبم  را  فرهاد گوشي ام 
خانم  زهرا  داشتم:  فرهاد  از  پیام  یک  فقط 
تا ساعت هفت و ربع منتظرت  ببخشید من 
ماندم اما نیامدي، نمي توانستم به خاطر تو به 
رویاهایم پشت کنم، به امید روزي که دوباره 

باهم باشیم .... فرهاد .
همین.... نتوانستم صبر کنم!!  یعني تمام آن 
دوست دارم ها به اندازه همین یک جمله بود. 
چطور اینقدر راحت ترکم کرده بود. مردي که 
به او امید بسته بودم، فقط یک ربع منتظرم 
مانده بود! دنیا داشت روي سرم خراب مي شد 
من  حاال  پیش.  راه  نه  و  داشتم  پس  راه  نه 
مانده بودم با یک کوله بار از غم و نا امیدي. 
شروع کردم با صداي بلند گریه کردن، آري 
گریه کردم به حال زار خودم و بخت سیاهم. 

مي ریختم  اشک  باران  مثل  که  همین طور 
گرمي دستي را احساس کردم. خانمي از بین 
مي گفت:  و  بود  گرفته  را  دستم  جمعیت 
و  درد  آمدي،  خوبي  جاي  شو،  بلند  دخترم 
دلت را به صاحب این شب بگو... دستش را 
گرفتم و  بلند شدم گرمي دستان با محبتش 

مرا به یاد مادرم انداخت .
 مادري که با چشماني کم سو، توانسته بود 
ده بار به من زنگ بزند. دست در دست آن 
زن به داخل هئیت رفتم. تازه یادم آمده بود 
که امشب شب شهادت حضرت زهراDست. 
گوشه اي از مسجد نشستم و خیره به جمعیت 
به صدایي که مي آمد گوش دادم. مداح داشت 
و   Dزینب حضرت  غربت  و  غریبي  روضه 
برادرانش را مي خواند. غربتي که از امشب با 
مرگ مادر چند برابر مي شد. با شنیدن کلمه 
مادر به یاد مادرم افتادم. بغضم شکست. تازه 
احتیاج  آغوش گرمش  به  فهمیدم که چقدر 
دارم، چقدر دوست داشتم االن کنارم بود تا 

سرم را روي شانه هایش مي گذاشتم 



امن ترین جای دنیاحلیمه رجبی

زهرا جان! مادر کجا میري  این وقت شب... بدون توجه به حرف مادرم در را محکم بستم و به 
راهم ادامه دادم . دوست داشتم زودتر از این زندگی نکبت بار خالص شوم و برای خودم آینده ای 
زیبا بسازم. خسته شده بودم از زندگی که بر پایه فقر و بدبختی استوار بود ، از زندگی که جز 
حسرت چیزی برایم نداشت، وای خدای من چقدر این زندگی برایم غیر قابل تحمل شده است، 
دیگر نمی توانم صبر کنم و به این زندگی ادامه بدهم می خواهم خودم بروم و زندگی ام را آن طور 
که دوست دارم بسازم، طوری که همه حسرت داشتنش را بخورند، یعنی می شود! یعنی مي شود 
من هم طعم شیرین خوشبخت شدن را بچشم ، خدایا تو کمکم کن و می دانم که کمکم میکنی. 

حال قدمهایم را تندتر برداشتم، ناگهان  در  سرم  پشت  کسی  کردم  احساس 
اما وقتی راه رفتن است ایستادم تا  مطمئن شوم کسی نیست، 

قطع شد. فکر کردم خیاالتی شده ام. ایستادم صدای او هم 
مسیرم  به  ادامه دادم. همین که رفتم باز آن دوباره 
ترس  آمد.  نکند صدا  بود.  گرفته  را  وجودم  تمام 
نکند  باشد.  کیفم طال دزد  در  من  باشد  فهمیده 
برای  آخر  برای دارم.  داشتم.  الزم  پول  سفرم 
طالهای  مادرم را برداشتم اما در نامه ای همین 
برایش  گذاشتم به او قول دادم ظرف که 
آن ها  ماه  را برایش می آورم ،،،،،چند 
کجا  از  یعنی  چکار   نمی دانستم   . فهمیده 
خودم  با  را کنم.  او  تا  می گردم  بر  گفتم 
شاید  باألخره ببینم  نباشد.   اصاًل کسی 

خدای  با برگشتم.  مردی  کیست؟  این  من 
درشت و لباس هایی کهنه و دومتر قد، هیکلی 

داشتم  نگاهش می کردم که متوجه پاره. 
چاقویی  دیگر شدم  است.  دستانش  در 

شد.  چه  به نفهمیدم  شروع  سرعت  تمام  با  فقط 
کردم  حتی دویدن  که  بودم  ترسیده  آنقدر 

بزنم  جیغ  قدرت نمی توانستم  تمام  با  بخواهم.  کمک  یا 
آنقدر  دنبالم.  به  هم  او  و  سرعتم زیاد بود که وقتي به خودم آمدم مي دودیم 

دیدم کنار پیاده رو،  مقابل یک هئیت روي زمین افتاده ام و از آن مرد هم خبري نیست. نفس 
راحتي کشیدم. خطر از بیخ گوشم رد شده بود. نگاهم را که به اطرافم انداختم چند خانم مسن 
را  کنار خودم دیدم که داشتند با من حرف مي زدند، دخترم چه شده، چرا اینقدر مضطربي؟ سرم 
واي  کردم،  نگاه  به ساعت مچي ام  بي اختیار  فقط  کنم.  نمي دانستم چکار  گیج مي رفت.  داشت 
آن جا   فرهاد  مي رفتم.  ترمینال  هفت  ساعت  باید  من  است،  هشت  نزدیک  ساعت  من   خداي 

منتظرم است.



صبحانه ام را که خوردم با عجله کفشهایم را پوشیدم. تا 
خواستم از آن خانم تشکر کنم، مرا بوسید و گفت دخترم 
فرزندانشان  راه  بدرقه  همیشه  مادرها  همه  خیر  دعاي 
هست خدا پشت و پناهت. صورتش را بوسیدم و با سرعت 
هر چه تمام تر شروع به دویدن کردم، وجدان خفته ام حاال 
بودم.  رفته  که  جایي  واسطه  به  هم  آن  بود  شده  بیدار 
جایي که در آن هزاران انسان گمراه به واسطه یک لحظه 
عنایت این خانواده براي همیشه عاقبت بخیر مي شوند. و 
حاال این سعادت نصیب من شده بود و من مي بایست از 
این فرصت استفاده مي کردم تا بتوانم زندگي جدیدي را 
ارزشمند،  و  واال  هدف هاي  با  زندگي  آري  کنم.  شروع 
باشد.   آن  اولولیت  باالترین  مادرم  آن  در  که  هدف هایي 
تصمیمم را گرفتم، و براي گرفتن این تصمیم از صمیم 
قلب خدا را شاکر بودم. چون معتقدم که خدا هر کس را 
بخواهد عزیز مي کند. براي همین  تمام انرژي ام را بر روي 
پاهایم گذاشتم تا سریع تر به امن ترین جاي دنیا برسم و 
با خیال راحت به بقیه اهدافم دست پیدا کنم. پس پیش 

به سوي آغوش مادر که امن ترین جاي دنیاست .....



و هاي هاي گریه مي کردم و او هم مثل همیشه با دستان زبرش صورتم را 
نوازش مي کرد . 

دستان زبر مادرم!!! انگار صدایي از درون وجدان خفته ام به من گفت: زهرا 
پیر و  اینقدر  این سن  بودي که چرا در  پرسیده  مادرت  از  تا حاال  خانم 
شکسته شده است، تا حاال علت زبري دستانش را پرسیده بودي که چرا 
خودت  فکر  به  فقط  یا  مي دهد.  آزار  نوازش  هنگام  را  صورتت  دستانش 

بودي. 
واي خدایا،  من از کي اینقدر بي انصاف شدم، از کي اینقدر 
بد شدم که محبت هاي مادرم را از یاد بردم. مادري که از 
کلفتي  مردم   خانه هاي  در  تاریکي شب  تا  صبح  تاریکي 
مي کرد تا من بتوانم راحت و بدون دغدغه زندگي کنم،آن 
وقت من بي انصاف تشکر که نمي کردم هیچ، همیشه هم 
تمام  انسان  یک  که  مي شود  چطور  خدایا  بودم.  طلبکار 
وجودش، زندگي اش و عمرش را به خاطر دیگري فدا کند، 
بله فقط یک نفر مي تواند و آن هم کسي نیست جز مادر. 
مادر مادر؛ چقدر من تو را دیر فهمیدم چقدر وجود تو مرا 
خوشبخت مي کرد و من به دنبال آن در آن سوي دنیا بودم 
اهمیت  ذره اي  برایش  نبودت  و  بود  که  مردي  با  هم  آن 
نداشت. غرق در افکارم بودم و نفهمیدم از شدت خستگي 
کي خوابم برده بود، فقط وقتي چشم باز کردم چهره مهربان 
ظرف  و  بود  انداخته  پتویي  رویم  که  دیدم  را  زن  آن 
و گفت  گرفت  را  بود. دستم  گذاشته  کنارم  را  صبحانه اي 
دخترم تو امشب مهمان ویژه حضرت زهراD بودي. اشک 
چشمانم را پرکرد نمي دانستم چه بگویم. من چه مي خواستم 

و خدا براي من چه مي خواست ....



فاطمه خسرو پناه

خدا جونم سالم
زمانه  بدی های  از  دلم 
نامردی  از  گرفته. 
روزگار. نمک می خورند 
می شکنند.  نمکدان  و 
روزی تو را می خورند و 
تیشه به ریشه دینشان 
مادر  بر  گریه  می زنند. 
سوال  زیر  را  سادات 
اصطالح،  به  می برند. 
امام  والیت  از  حرف 
موعود می زنند، اما نائب 

او را قبول ندارند.
عجیب نیست؟! تاریخ اسالم، سیزده بار تکرار شده است. همان زمانی که پدر اسالم، اولین نواهای 
قرآن را بر بشریت می خواند. مردمی به ظاهر مسلمان، میان مسلمانان عکس اسالم رفتار می کردند. 
کفار به اسالم  آتش می زنند. شاید دلیل ماندن مادر ما، میان در و دیوار همین باشد. همان کسانی 

که در ظاهر کنار پدر اسالم بودند، اینک دخترش را مظلومانه به شهادت رساندند.
مادر نشده بودم، معنای این کلمات را نمی فهمیدم. روضه های مادر را  که می روم، پسر هشت 
ماهه ام هر کاری می کند تا گریه مرا نبیند! از مصیبت وارد شده بر فرزندان اسالم می گریم، کودکم 

بغض می کند و لب می چیند.
حال عجیبی ست مادری! عجیب!

عشقی ست دو طرفه! مادر ناراحت است، کودک گریان می شود. کودک در سختی است، قلب مادر 
می سوزد.

خدایا! چه گذشت بر زهرای مرضیه؟ آن هنگام که می دید فرزندانش از درد او در عذابند و چه 
گذشت بر فرزندان؟

مرضیه،  زهرای  فرزندان  می ترسد؟  مسلمان  ظاهر  به  مرد  چند  از  خدا  شیر  فرزند  مگر  راستی 
فرزندان کسی هستند که در خیبر را با دستانش بلند کرده است، فرزندان کسی هستند که در 
جنگ ها پیش قدم بود. مگر نه اینکه تمام صفات در خاندان پیامبر موروثی است. حسنین و ترس؟ 

محال است.
مادر شهید شود، دنیا بی مادر می شود. ناراحتی مادر ما، ناراحتی پیغمبر است و ناراحتی پیغمبر 

ناراحتی خدا! اگر مادر آه  می کشید، تمام هستی به آنی نابود می شد.
نمی دانم! شاید ناله های مادرمان همانند خون علی اصغر به آسمان پرتاب شد.همانند امروز. غربت 

باقی ست!
شاید نجوای شبانه امام عصر هم در آسمان هاست، وگرنه زمین که طاقت اشک موال را ندارد.


