« بسماهللالرمحنالرحیم »
* بسیج و فرىنگ بسیجی در فرىنگ قرآن
الس ِ
ِ
ٍ
ماء » « ،ابراىیم»46/
ت َو فَ ْر ُعها ِِف َّ
ف َ
َصلُها ثابِ ٌ
« أَ ََلْ تَ َر َكْی َ
ب اللَّوُ َمثَ ًًل َكل َمةً طَیِّبَةً َك َش َجَرةٍ طَیِّبَة أ ْ
ضَر َ
( آيا نديدى كو خداوند چگونو مثل زده؟ كلمة طیّبو (سخن واميان) پاك مهانند درخىت پاك است كو ريشواش ثابت و
شاخواش در آمسان است. ).
امام مخینی(ره) بسیج شجره طیبو است .مردان اهلی از روی ىوس و گزاف ،متلق و مبالغ سخن منیگويند ،مگر اينکو
حق فرمود :رىرب ما آن طفل  35سالوای است کو با نارجنک
سخنان آنىا ريشو دينی و قرآنی دارد .مهانگونو کو بو ّ
بو زير تانک دمشن میرود .حال ببینیم در قرآن و تفسری ،تعريف و خصوصیات شجره طیبو کدام است؟.
شجرهى طیّبو و درخت پاك آثارى دارد ،مانند :رشد داشنت ،پرمیوه بودن ،سايودار و پايدار بودن ،در مهو وقت مثر
موحد نیز ىرگز راكد نیست و آثار اميانش دائماً در گفتار و اعمالش آشكار است .اعتقادش داميى
دادن .انسان ّ
است نو مومسى و مهواره ديگران را بو اميان و معروف دعوت مىكند.
در روايات و تفاسری از چند چیز بو عنوان مصداق كلموى طیّبو ياد شده است :توحید ،اميان ،عقايد صحیح ،رىربان
آمساىن و ياران آنان .آرى! در جامعو توحیدی ،توحید ،اصل ثابىت است كو درفطرت و عمق جان مردم جاى دارد.
الس ِ
ماء» و در مهو وقت و در ىر
ت» و در متام اعمال و گفتار و افكار انسان اثر مىگذارد« .فَ ْر ُعها ِِف َّ
َصلُها ثابِ ٌ
«أ ْ
فراز و نشیىب مىتوان از میوهى اميان هبرهمند شد.
رىرب دينی با اطاعت و پریوی مردم با اميان و مقاوم و استوار و حاضر در صحنو در جامعو توحیدی شجره طیبوای
ىستند کو ريشواى ثابت دارند کو هتديدىا و توطئوىا و نیشىا و نوشىا و طاغوتىا آنىا را از پاى درمنىآورند و
حممد
اگر در رواياتی ىم اين درخت بو پیامرب و اىل بیت او علیهم السًلم تفسری شده ،بو خاطر مهني است كو دين ّ
صلى اهلل علیو و آلو و راه اىل بیتش(ع) با بسیج تودهىا و پریوی امت اسًلمی از آنىا ،در برابر آن مهو دمشن ،رو بو
گسرتش است و انشاءاهلل روزى و بو زودی بو انقًلب جهانگری و عدالتگسرت جهان امام مهدی(عج) متصل
حق ،پايدار واستوار و پابرجاست.
خواىد شد .چون كًلم ّ
« تُ ْؤِِت أُ ُكلَها ُك َّل ِح ٍ
ثال لِلن ِ
َّاس لَ َعلَّ ُه ْم يَتَ َذ َّكُرو َن «ابراىیم»47/
ب اللَّوُ ْاْل َْم َ
ني بِِإ ْذ ِن َرِّهبا َو يَ ْ
ض ِر ُ
(شجرة طیّبة) با اذن پروردگارش ،مهواره میوه مىدىد و خداوند براى مردم مثلىاىي مىزند ،باشد كو بو ياد آرند و پند
گریند.

آری! جامعوای کو رنگ خدايی گرفت و با اطاعت از رىرب اهلیاش ثابت قدم ماند و از هتديدىا و توطئوىای دمشنان
هنراسید ،مانگار و پریوز است و مرتب از میوه شریين اين انتخاب و درخت اميان و تقوا و استقامت و پايداری هبره-
ٍ
ك إََِّّل َو ْج َهوُ» « »3و چیزى كو
برداری میکند .چون جز خداوند و اميان بو او ،مهو چیز فاىن استُ « ،ك ُّل َش ْيء ىالِ ٌ
فاىن است منىتواند براى مهیشو مثر دىد ،وىل ىر كارى كو رنگ خداىي دارد ابدى است .لذا با توجو بو اين آيات قرآن
میشود اخًلق جامعو با اميان و استوار بسیجی را اينگونو برمشرد؛
ىنگام هتديد ستمگران ،تا پاى جان مقاومت مىكند« .إِنَّا إِىل ربِّنا ر ِ
اغبُو َن» «»4
َ
ىنگام تبلیغ ،چشم داشىت بو ديگران ندارد« .إِ ْن أ ْ ِ
ي إََِّّل َعلَى اللَّ ِو» «»5
َجر َ
ِِ
ني الْغَْی َظ» «»6
ىنگام خشم ،براى رضاى او خود را نگاه مىداردَ « .و الْكاظم َ
ضلِ ِو» «»7
ىنگام ازدواج ،بر او توّكل مىكند« .إِ ْن يَ ُكونُوا فُ َقراءَ يُ ْغنِ ِه ُم اللَّوُ ِم ْن فَ ْ
ًلِت و نُس ِكي و َْحمیاي و ََم ِاِت لِلَّ ِو ر ِّ ِ
ىنگام عبادت و اطاعت ،قصد قربت دارد« .إِ َّن َ ِ
ني» «»8
ب الْعالَم َ
َ
ََ
ص َ ُ َ
ىنگام فقر ،بو نزد اغنیا ،اىل متلّق نیست« .ر ِّ ِ
َل ِم ْن َخ ٍْری فَِق ٌری» «»9
ت إِ ََّ
ب إِ ِِّّن لما أَنْ َزلْ َ
َ
ِ
اْلُسنَیَ ْ ِ
ني»
ىنگام پریوزى يا شكست در جبهوى نربد ،چون بو وظیفوى خود عمل كردهاند ،خوشحال است« .إ ْح َدى ْ ْ
« »:
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