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»آرامــــش بهــــاری« یکی از ویــــژه برنامه های باارزش ســــازمان اوقــــاف و امور خیریه 
گذشــــته، در آســــتان مقدس امامزادگان و بقاع متبرکه  که در شش سال  می باشــــد 
کن مقدســــه  کشــــور برگزار و اینک به مطالبه جدی زائران و مجاوران آن اما سراســــر 

تبدیل شده است.
در همین راســــتا، همه ســــاله معاونت فرهنگــــی و اجتماعی ســــازمان اوقاف و امور 
کتاب متناسب با فضای ایام نوروز، به تبیین و ترویج  خیریه با تألیف، چاپ و توزیع 
برخی از آموزه های دینی و بایســــته های سبک زندگی اسالمی می پردازد تا زائران و 
مجــــاوران حرم های مقدس، همراه و همنوا با ذریــــه پیامبر اعظم، عطر ماندگار 
معنویت و خداخواهی را استشمام نموده و با توشه هایی تحول آفرین، برای ارتقای 

گام بردارند.  زندگی بر محور رضایت خدا و اهل بیت
امید اســــت این قدم ناچیز از خادمان آستان مقدس والیت و امامت، مورد رضایت 

گیرد.  حضرت احدیت)جل جالله( قرار 

معاونت فرهنگی و اجتماعی
سازمان اوقاف و امور خیریه

مقدمه
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مثل هر ســــال، نوروز امسال را با محبت، نوع دوستی، نشــــاط و سرزندگی آغاز می کنیم. 
دل هایمــــان را بــــه دریای ایمان می ســــپاریم تــــا آینه دار ســــعادت و نیک بختی باشــــیم. 
کارها اســــت؛ رفتن به دیدار فقرای  تعطیــــالت نوروز بهترین فرصت برای خلق زیباترین 
گذاشتن با فامیل برای  کهن سال اســــت، قرار  که بیمار یا  فامیل، عیادت از همســــایه ای 

گشت وگذار.  رفتن به 
کنیــــم و با همدیگر  در تعطیــــالت نــــوروز وقتی دور هم می نشــــینیم، تلویزیون را خاموش 
کمتر  حرف بزنیم؛ زیرا تلویزیون همیشــــه در خانه حضــــور دارد، ولی جمع های فامیلی 
کارها در نوروز، نشســــتن فامیــــل دور همدیگر و خواندن  اتفــــاق می افتد. یکی از بهترین 
کتاب  کتاب خوانی دسته جمعی، شیرین و لذت بخش است. خواندن یک  کتاب است. 

که به موضوعات مورد نیاز خانواده پرداخته باشد، بسیار جذاب است.
که در دســــتان شماست، شامل 2۴ موضوع می باشــــد. می توان در روزهای تعطیل با  کتابی 

کرد.  گپ و گفت  کتاب را خواند و روی تک تک مطالبش  خانواده و دوستان نشست و این 
در پایــــان از زحمــــات و تالش هــــای دوســــتان و نویســــندگان ارجمنــــد، آقایان: حســــن 
جعفریان، مهدی رزاقی طالقانی، علی بانشــــی، محمدحســــین شــــیخ شعاعی، پیمان 
که  کیا فخر و محمدصادق منتظری  حیدری، محسن صابری، محمد حاجی اسماعیلی، 
نوشــــتار حاضر را رقم زدند، قدردانی می گردد. نورزوی بانشــــاط و پر از هدایای معنوی و 

مادی روزی تان باد.

دریچه
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  شنا در عمق یک متری  
بچه های ده دوازده ســـــاله به قسمت های عمیق اســـــتخر می رفتند و شیرجه می زدند، در مدت 
کم عمق می رساندند؛ همان جایی  کوتاهی طول استخر را شنا می کردند و خود را به قسمت های 
گاهی خودش را به آب می زد و ســـــر  که بهمن بیچاره، داخل آب این طرف و آن طرف می رفت. او 
که سرفه  کام ریه هایش می ریخت. بعد همان طور  کمی آب استخر را به  و تنش را زیر آب می برد و 
می کرد، ســـــرش را به زور از آب بیرون مـــــی آورد. او با قد تقریبًا دومتری اش می ترســـــید در همان 
عمق یک متری غرق شود؛ برای همین خیلی زود سرپا می ایستاد و نفس نفس می زد. تقریبًا ۴۵ 
کرد، ولی جز خســـــتگی برایش نتیجه ای نداشـــــت. اینکه شنا بلد  دقیقه ای به همین نحو تالش 

نبود، خیلی بد بود، اما بدتر از آن، تمسخر برخی دوستانش بود. 
که  این وضعیت برایش ســـــخت بود و نمی خواست این گونه ادامه دهد. در حال خروج از آب بود 
کنی،  گر می خواهی خوب شنا  گفت: عزیز جان! ا گرفت و  گران، با مهربانی دست او را  یکی از شـــــنا
کمترین لذت را می بـــــری. در قدم اول، نقاط  باید روشـــــش را یاد بگیری؛ وگرنه از اســـــتخر آمدن 

کن.  کردن پیدا  ضعف و قّوت خودت را در شنا 
کنند ضعف و قّوت های خود  زندگی انسان هم به چنین شناختی نیاز دارد. انسان ها باید تالش 
گر آدمی بداند چه زمان هایی با  که خودشناسی برای هر انسانی الزم اســـــت. ا را بشناســـــند؛ چرا
کند یا چه وقت هایی بدون دلیل  گره از مشـــــکالت دوستان و همســـــایگان باز  صبوری می تواند 
کند. احتمـــــال موفقیت برای  عصبانی می شـــــود یـــــا ... آن وقت بهتر می تواند خـــــود را مدیریت 
که نقاط ضعف و قّوت خود را می شناسند بسیار زیاد است، چون این شناخت مفیدترین  کسانی 

کار های زیر را می توان انجام داد: شناخت هاست. برای به دست آوردن این شناخت 
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کنیم؛ مثاًل: 1. وضعیت موجود خود را بررسی و یادداشت 
من از نظر جسمی چه مشکالتی دارم؟ و چه توانایی هایی دارم؟ 

من از نظر روحی چه مشکالتی دارم؟ و چه توانایی هایی دارم؟
کنیم. همچنین ضعف ها و قّوت های خود را در عقاید، اخالق، رفتار و ... یادداشت 

2. برای شـــــناخت ضعف ها و قّوت ها، معیار درستی داشته باشـــــیم. ممکن است یک مسئله بر 
گرفته  کسی تصمیم  گر  اساس یک معیار، ضعف و بر اساس معیار دیگری نقطه قّوت باشد. مثاًل ا
ک بداند و وضعیت موجود خود را  است زندگی دینی داشـــــته باشـــــد، باید معیارهای الهی را مال
که او را به هدفش نزدیک تر می کند، قّوت محسوب می شود و  گی  با آن معیارها بســـــنجد. هر ویژ

هرکدام او را دورتر می سازد، ضعف قلمداد می گردد. 
کشف نشده ای داریم،  3. بسیاری از ما انســـــان ها، هنرها، ابتکارات، خالقیت ها و استعدادهای 
کشـــــف می کند. پس  گاه ورود در عرصه هـــــای جدیـــــد و تجربه های نو، این داشـــــته ها را برایمان 

خودمان را در معرض تجربه های جدید قرار دهیم.
گاه در درون روح و روانمان الیه هایی از اخالق منفی وجود دارد: حسودیم و خود نمی دانیم،   .۴
که نشانه هایش را در خود می بینیم، فهرست  گی هایی  مغروریم و خود اطالع نداریم و... پس ویژ
گفتار و حاالت  گی های منفی وجود دارد، رفتار،  که احتمال بروز این ویژ کنیم، سپس در شرایطی 
که ما از همان  گر نشانه ها در این شرایط تشدید شدند، معلوم است  درونی خود را رصد نماییم. ا

گی برخوردار هستیم. ویژ
کرده، ضعف هـــــا و قّوت های آنها را  ۵. هر شـــــب قبل از خواب رفتار های روزانه خود را محاســـــبه 

کنیم. کردن ضعف ها برنامه ریزی  بیابیم، سپس برای تقویت قّوت ها و مدیریت یا برطرف 
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  امروز، بهتر از دیروز   
حاج نـــــادر، مثل هر ســـــال در جای مخصوصش نشســـــته بـــــود و فرزندان، یکی یکـــــی به همراه 
گشاده از  خانواده هایشـــــان برای عید دیدنی وارد می شـــــدند. حاج نادر و معصومه خانم، با روی 
که نمی توانستند به زبان بیاورند.  بچه هایشـــــان استقبال می کردند؛ اما غم غریبی در دلشان بود 
کنند، ولی موفق نشده بودند.  کرده بودند اختالف حمید و عروسشـــــان را حل  آنها خیلی تالش 
اصاًل دلشـــــان نمی خواست مثل سال قبل، حمید با دختر سه ســـــاله اش و بدون همسرش برای 
که حمید با دخترکش وارد شـــــد. نگاه  عیددیدنـــــی بیاید. در حال خـــــوش و بش با بچه ها بودند 
گفت:  که عروس خانم از پشت حمید بیرون آمد و  پرحسرت حاج نادر و معصومه خانم به در بود 

سالم بر همگی! 
گرفته بودند: در سال جدید هرچه می توانند خوب  حمید و نسرین، قبل از تحویل سال، تصمیم 

باشند و فقط خوبی های یکدیگر را ببینند.   
که درجـــــا بزنند و زمان بر آنها بگذرد؛ بلکه  گذر زمان زندگی می کنند و این گونه نیســـــت  آدم ها در 
که انسان خود در مسیر زمان در جریان است؛ یعنی هرچه زمان پیش می رود، بشر  چنین اســـــت 

هم پیش می رود. 
که دو روزش با هم مساوی باشد، مغبون و متضرر است؛1 پس باید به فکر خودمان باشیم  هرکس 

و قدر فرصت ها را بدانیم.2 اما چگونه می توانیم امروزمان را بهتر از دیروز سازیم؟
کاله خود را قاضی نموده، داشـــــته و نداشته های خود را بسنجیم؛ سواد،  1. یک بار بنشـــــینیم و 
هنر، عواطف و احساســـــات، اخالق و معنویت، ثروت. خالصه هر چه داریم و هر چه نداریم و باید 

داشته باشیم.
2. بر اساس داشته ها و نداشته هایمان، یک هدف نهایی برای زندگی مان در نظر بگیریم و برای 
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که آیا به آن نزدیک تر  کنیم. همیشه خود را نســـــبت به هدفمان بسنجیم  رســـــیدن به آن، تالش 
شده ایم یا خیر؟ 

کار و برنامۀ جدیدی داریم و هر شب از خود  که امروز چه  3. هر روز اول صبح از خودمان بپرسیم 
کنیم؟ کار و برنامه جدید خود عمل  که آیا امروز توانسته ایم به  کنیم  حساب کشی 

که خدا با ماست.3  ۴. هیچ گاه به خاطر شکست هایمان ناامید نشویم؛ چرا
کاری نیت  که غالبًا تکراری هســـــتند، هر روز و برای هر  کارهای روزمره،  ۵. حتمـــــًا حتمًا حتمًا در 
کار را انجام می دهم تا به سبب آن به خدا نزدیک تر شوم. در  که من این  خاصی داشـــــته باشـــــیم 

کرده ایم. کار تکراری انجام نداده و همیشه رو به جلو حرکت  این صورت هیچ وقت 
که  کســـــی است  که محبوب ترین بنده نزد پروردگار،  ۶. خدمت به خلق خدا را دســـــت کم نگیریم 
که در این مسیر انجام می دهیم، ما  بیشـــــترین نفع را برای خلق خدا دارد.4 پس بدانیم هرکاری 

را یک قدم به جلو می برد.

  خدایا برادرانم را به من برسان!  
کشـــــورهای وامانده موش آزمایشـــــگاه های دنیای نوین شـــــده اند. فروشـــــگاه های مک دونالد 
کشـــــور های فقیر را پارو می کنند. استعمار نوین فرمول های زواردررفته اش را الی  ته ماندۀ جیب 
زرورق های زیبا می پیچد و به خورد یک مشت مهندس این ور آبی می دهد. چشم آبی های آن ور 
که  که دیگر چشم سیاه های این ور آبی باورشان شده  گذاشـــــته اند  کالس  آبی آن قدر برای خود 

بی کالس هستند.
کمی مشـــــکل اســـــت. در این ده کوره همه ادعا دارند. همه می گویند ما  زندگی در دهکدۀ جهانی 
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حرف اول را می زنیم. همه مشغول ترک تازی هستند. برای رسیدن به ساحل نجات باید از میان 
گذر از میان تردید ها و سیاهی ها.  کرد. انتظار، یعنی  گذر  گرداب ها 

تردید ها آدم را به اضطراب می رساند. راه درمان اضطراب بشر آخرالزمان اتصال به ولّی خداوند و 
کامل است. روزی رسول خدا در جمع  راه اتصال به ولّی، احســـــاس اضطرار نسبت به انسان 

اصحاب دو بار فرمودند:
گفتند: رسول خدا! مگر ما برادران شما نیستیم؟  »خدایا! برادرانم را به دیدار من برسان. اصحاب 
که ایمان  گروهی در آخرالزمان هستند  فرمود: خیر، شـــــما همنشینان من هســـــتید. برادران من 
ج  می آورند با اینکه مرا ندیده اند. خداوند قبل از آنکه آنان را از صلب پدران و َرِحم مادرانشان خار
کرده است. ثابت قدم بودن هر یک از آنها در  سازد، با نام هایشـــــان و نام  پدرانشان به من معرفی 
دین خود از تراشیدن خار های]تیز و فراواِن درخت[ َقتاد در تاریکی شب سخت تر است، یا مانند 
گرفته است. اینها چراغ های روشن کننده در تاریکی هستند  که آتش درخت غضا را با دست  کسی 

که خداوند آنان را از هر فتنۀ تیره و تاری نجات می دهد«.۵ 
که چوب آن مدت زیادی آتش و حرارت را در خود حفظ می کند. دینداری  1. غضا نام درختی است 
که انســـــان آتش آن درخت را در دست خود نگه دارد. با توجه به آنکه  برای منتظر نظیر آن اســـــت 
حرارت مدت زیادی باقی می ماند، این تشبیه بیان کنندۀ سختی دینداری در زمان غیبت است.

2. قدم های منتظر لرزان نیست. ایسم های بشری اندیشۀ منتظر را به تردید نمی اندازد. عاطفۀ 
او بر محور ایمان می چرخد. سوپرمن های دنیا دلش را نمی لرزاند. 

گره زده اند. حضور فیزیکی ولّی خدا  3. انسان های منتظر، فکر، عاطفه و رفتارشان را با عالم باال 
برای آنها شرط دینداری نیست. 

۴. منتظران واقعی، چراغ های هدایت امت در تاریکی غیبت می باشند.
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  نون حالل جگركی!  
گزارش های مهدوی، شهرت داشت، خانواده ای را در دام تصویر  که در تهیۀ  گزارشگر مذهبی ای 

کرد و از پدر خانواده پرسید: به نظر شما انتظاِر امام زمان یعنی چه؟ گرفتار  خویش 
که جیگرکی ام، یعنی جیگرفروشی! گفت: خب معلومه؛ انتظار یعنی حرکت! و برای من  پدر 

گفت: حرکت و جیگرفروشی؟! منظورتون چیه؟ گزارشگر 
گفت: االن در زمان غیبت هستیم یا نه؟ پدر 

- بله!
کنیم امام مان بیاد؟ کاری  - آیا نباید 

- چرا!
کار و تالشـــــه یا با دزدی! حاال چه دزدیه امنیت، چه دزدیه اعتماد، چه  - پول درآوردن هم یا با 

دزدیه آبرو، چه دزدیه فکر! غیر از اینه؟
- نه؛ همین طوره!

گفتن؛ زمینه سازی و  کار، تالش، حرکت، جیگرفروشـــــی و به دزدی نه  - ُخب؛ پول درآوردن از راه 
انتظار نیست؟! 

گزارشگر بود و نگاه به خانواده  پنج نفری جگرکی و تأمل!  و 
که یك انسان معمولی چه خوب امتحان خداوندی از بشر )یعنی غیبت امام زمان( را  می دید 
کار و زندگی اش را  کرده و پاسخ آن را زمینه سازی برای ظهور حضرت دیده و با نیت درست،  درك 

در آن راستا قرار داده است.
انتظار در تمامی ابعاد و شـــــئون زندگی »انسان های منتظر« جاری و تأثیر گذار است. آنها انتظار را 
گرفتن در آن، مرزهای اندیشه  و عقیده  شان حفظ می شود.  که به برکِت قرار  ســـــنگری می بینند 
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گروهی  درنتیجه می توانند در میدان عمل بکوشند تا زمینه های ظهور دولت حق را فراهم آورند. 
گروهی در حدی باالتر همانند مردان غیور  کج راهه نروند و  که به  مانند جگرکی باال، در این حـــــد 
ُکفر و تکفیر می اندازند تا َمعبر باز شـــــود و زمینۀ ظهور  که خود را بر روی مین هـــــای  و مدافعانـــــی 

گردد.۶ موالیشان فراهم 
که دوســـــت دارد از یاران قائم باشـــــد، پس منتظر باشد و در  گر امام صادق فرمودند: »کســـــی  ا
کید هر چه بیشتر بر  گردد«،7 درواقع تأ کند و به اخالق نیکو آراسته  حال انتظار پرهیزگاری پیشـــــه 

نفع رسانی امام زمان در غیبتشان است.
گرما بخشی این آفتاِب پشت ابر حس  می شود.  با این دید، فایدۀ وجود امام زمان، روشـــــنی و 
که پنجرۀ انتخاب خویش را به روی  البته این سودمندی  بر انســـــان هایی چون جگرکی های باال 

او می گشایند، بیشتر است.
که حرکت به معنای منتظر بودن است. برای انتظار اینجا باید: اینجا تنها نقطه ای است 

گرفت. کرد و دست ضعیفی را  کار مردم دنیا باز  گِرهی از    
که صدقه می دهیم، برای ســـــالمتی مؤمِن    برای ســـــالمتی و رفع بال از تمام مؤمنان و مؤمنات 

گانه صدقه بگذاریم. مؤمنان دنیا، حضرت ولّی عصر هم جدا
کنیم. ک    در انتظار حضور ایشان، حیات جامعه را با نیکی و امر به معروف، از بدی ها پا

گر بی تاب دیدار اوییم، دعای فرجش را از یاد نبریم.   و ا

  زندگی با طعم ایثار  
گرفته بود.  گفت: »بازم قهری!«. خودم هم خنده ام  با سردی جواب ستار را دادم. زد زیرخنده و 
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گفتم: »نه، چرا باید قهر باشم، پسرت به دنیا آمده.  همیشه همین طور بود. مرا غافل گیر می کرد. 
کرده و سر خانه و زندگی خودش نشسته. شوهرش، هفتِم پسرش  خانمت به سالمتی وضع حمل 
را به خوبی راه انداخته. بچه ها توی خانۀ خودمان، ســـــر ســـــفرۀ خودمان، دارند بزرگ می شوند. 
اصاًل برای چی باید قهر باشـــــم؟ مگر مرض دارم از این همه خوشبختی نق بزنم«. بچه ها را زمین 
گفتم: »از وقتی رفتـــــی، دارم فکر می کنم  گفت: »طعنه می زنی؟!«. عصبانـــــی بودم و  گذاشـــــت و 
یعنی این جنگ فقط برای من و تو و این بچه های طفل معصوم اســـــت. این همه مرد توی این 

گرفته؟!«.8 روستاست، چرا جنگ فقط زندگی مرا 
کاری، جنگیـــــدن در جبهه و رزم در میـــــدان نبرد برای ناموس  کثر مـــــردم از ایثار و فدا ذهنیـــــت ا
و وطن اســـــت. غافل از اینکه ناموس و وطن همیشـــــه هستند؛ چه شهید ســـــتار ابراهیمی هژیر 
کســـــی، مهندس برق و... این میدان همیشه می تواند  کارمند، پزشک، راننده تا کارگر،  باشی یا 
کرده اند؛ شوهرداری، زن داری، بچه داری،  که تغییر  صحنۀ نبرد باشـــــد. این موقعیت ها هستند 
خانه داری، تأمین معیشت خانواده، تربیت صحیح و درست فرزندان، دینداری فرزندان، محبت 
کاری، همه  به همســـــر و فرزندان، حجاب و عفاف، حضور نداشتن در هر جایی، انجام ندادن هر 

کاری است. گذشت و فدا و همه به نوعی موقعیت هایی برای ایثار، 
کسی،  جهاد می تواند در محیط های مختلف، اعم از مدرســـــه، دانشـــــگاه، بیمارستان، مغازه، تا
که جهاد،  گیرد. زندگی اجتماعی انســـــان به نحوی طراحی شـــــده  زندگی یا هر جای دیگر صورت 

گی هایی باشد: گذشت و ایثار الزمۀ آن است؛ لذا این نوع زندگی باید دارای ویژ تالش، 
که دچار عقب ماندگی هســـــتند، نیست تا  گی های جوامع بحران  زده ای  1.  ایثار در زندگی از ویژ

کنند؛ بلکه الزمۀ یک نظام مترقی است. به وسیلۀ آن بخواهند عقب ماندگی خود را جبران 
2.  نشســـــتن و محدود شـــــدن به حرکت طبیعی روزگار، با روحیۀ ایثار در تعارض اســـــت. انسان 
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مجاهد با تالش و پشتکار خود، درصدد خدمت است و قدر زمان و لحظات را می داند و به سادگی 
از آنها نمی گذرد. 

گی های زندگی جهادی اســـــت. خداوند شرط قبول شدن جهاد را خلوص  3.  اخالص از دیگر ویژ
کنند، قطعًا به راه های خود، هدایتشـــــان  که در راه مـــــا )با خلوص نیت( جهاد  می دانـــــد: »و آنها 

کرد و خداوند با نیکوکاران است«.9  خواهیم 
۴.  انســـــان زندگی را برای جهـــــاد و مبارزه و خدمت می خواهد، نه جهـــــاد و مبارزه را برای قدرت 
و زندگـــــی! جهاد و مجاهـــــدت در عصر غیبت و ظهور از توفیقات الهی اســـــت، و امام زمان نیز 

مشتاق دیدار 313 مؤمن است تا به اتفاق آنها، ظهور اتفاق افتد.
که خداوند آن  که جهاد یکی از درهاى بهشت است  امیرالمؤمنین می فرمایند: »به راســـــتی 
گشـــــوده اســـــت. جهاد جامۀ تقوا و زره استوار خداوند و سپر محکم  را براى اولیاى خاص خود 

اوست«.10 

  بلد راه   
کاشـــــانۀ ایرانی مثل عَلم یزید  که روی بام خانه و  وقتـــــی رئیس علی دلواری پرچم انگلیس را دید 
پرپر می زند و یک مشت موســـــیوی باد به غب غب انداخته می روند و می آیند و از مال این مردم 
پاپتی نوشـــــخوار می کنند و به ریش ایرانی می خندند، خونـــــش به جوش آمد. آمد تا یک آدم بلد 
گوش به زنگ بود تا  که نقشـــــه اش حرف ندارد و فوت و فن راه را می دانـــــد.  کســـــی  کند؛  راه پیدا 
بشـــــنود بلد راه چه می گوید و چه فرمان می دهد تا اینکه سید عبداهلل بالدی و سید عبدالحسین 
کردند. رئیس علی تفنگ برنواش را برداشت و با چند دهاتی یک القبای  الری فتوای جهاد صادر 
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غیرتمند زدند به قلب این قوم از خدا بی خبر.
که نقشۀ این راه پر پیچ و خم را می داند و فوت و فن برنامه ریزی را می شناسد.  کسی است  رهبر 
کدام تنگه بگذرد،  کند، در چه راهی قدم بردارد، از  کجا باید حرکت  می دانـــــد این موجود دو پا از 

کجا برسد. کدام اقیانوس را پشت سر بگذارد و در آخر به 
کشتی غول پیکر را چگونه با دستان  او ناخدایی مطمئن برای مردم اســـــت و می داند سکان این 
کند، در برابر طوفان های سهمگین شرق  ُکند  کشتی را  کجا سرعت  کجا تند برود،  کند،  خود مهار 
کشتی آسیب نبینند. او دزدان دریایی را به خوبی می شناسد و ترفند  و غرب چگونه بتازد تا اهالی 
آنان را خوب می داند. او تیزبین است و آینده ها را خوب می بیند. افق های دوردست را می نگرد. 

او راه را بلد است؛ بلد راه است.
فرانســـــیس فوکایاما نئومحافظه کار، پژوهشـــــگر و تاریخ نگار ژاپنی االصل و تبعۀ آمریکاســـــت. وی 
کار در ادارۀ امنیت امریکا و نیز تحلیلگر  با شخصیتی نیمه سیاســـــی ـ نیمه فلسفی دارای ســـــابقۀ 
که در  کنفرانسی  گون می باشد. فوکایاما در  نظامی در شرکت »رند«، از شرکت های وابسته به پنتا
که بازشناسی  کنفرانس  اورشلیم برگزار شد، به ترسیم اندیشۀ سیاسی شیعه پرداخت. او در این 
که افق پروازش خیلی باالتر از تیرهای  هویت شیعه نام داشت می گوید: »شـــــیعه پرنده ای است 

خ«.  که دو بال دارد؛ یک بال سبز و یک بال سر ماست. پرنده ای است 
این مطالـــــب را وی در اوج پیروزی های ما در ســـــال 13۶۵ می گوید و ادامه می دهد: »بال ســـــبز 
این پرنده همان مهدویت و عدالت خواهی اوســـــت. چون شیعه در انتظار عدالت به سر می برد، 
که مدعی  کنید  کســـــی را تسخیر  امیدوار اســـــت و انســـــان امیدوار هم شکست ناپذیر. نمی توانید 

کرد«. که در اوج ظلم و جور، دنیا را پر از عدل داد خواهد  است فردی خواهد آمد 
بر اســـــاس نظریۀ فوکایاما، بال سبز شیعه همان فلسفۀ انتظار یا عدالت خواهی است. او می گوید: 
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کرده است.  کربال دارد و شـــــیعه را فناناپذیر  که ریشه در  خ شیعه، شـــــهادت طلبی است  »بال سر
گین سیاسی، اقتصادی، اجتماعی،  شیعه با این دو بال افق پروازش خیلی باالست و تیرهای زهرآ

فرهنگی، اخالقی و ... به آن نمی رسد«. 
که خیلی اهمیت دارد، ُبعد ســـــوم شیعه است. فرانسیس می گوید: »این پرنده زرهی به  نقطه ای 
که آنها را شکست ناپذیر نموده است. در بین تمامی مذاهب اسالمی،  نام والیت پذیری بر تن دارد 
که نگاهش به والیت، فقهی است؛ یعنی فقیه می تواند والیت داشته  شیعه تنها مذهبی اســـــت 
باشد. این نگاه، برتر از نظریۀ نخبگان افالطون است«. فوکایاما معتقد است: والیت پذیری شیعه 
کرده است. وی در توضیح فناناپذیری  که بر اســـــاس صالحیت شـــــکل می گیرد، او را تهدیدناپذیر 
که هر چه او را از بین  شیعه می گوید: »شیعه با شهادت دوچندان می شود. شیعه عنصری است 
ببرند، بیشتر می شود«. او جنگ ایران و عراق را مثال می زند و در سال 13۶۴ می گوید: »اینها فاو 
کربال را هم بگیرند. اینجا )قـــــدس( را هم قطعًا می گیرند«. فوکویاما  که  کردند، می روند  را تســـــخیر 

کنید.11 که با امتیاز دادن به ایران، جنگ را متوقف  پیشنهاد می کند 

ـّه و صندلی شاه     آیت الل
کشـــــته شدند.  در ابرقو بهاییان درگیری به وجود آورده بودند و چند نفر از بهاییان به خاطر درگیری 
کـــــه می خواهند  کرد. شـــــایعه شـــــد  رژیـــــم پهلوی، عده ای از اهالی ابرقو را در این حادثه دســـــتگیر 
گفت: »شـــــما از طرف من نزد شاه بروید و  کنند. آیت اهلل بروجردی به امام  دستگیرشـــــدگان را اعدام 
که این مأموریت را انجام دهند. که قاتلین بهاییان ابرقو باید آزاد شوند«. امام هم پذیرفتند  بگویید 
که ماشینش  کســـــی ماشیِن سواری داشت. با مصباح التولیه تماس می گیرند  کمتر  در آن ایام قم 
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را در اختیار قرار دهد. دفتر آقای بروجردی هم با دربار شاه هماهنگی های الزم را به عمل می آورد 
تا امام )ره( نزد شاه برود.

کاخ شـــــاه  بر اســـــاس آیین نامۀ دربار، مهمانان و مراجعه کنندگان باید با ماشـــــین مشـــــکی وارد 
کفش  می شـــــدند؛ وقتی ماشین وارد دربار می شود، یک سرنشـــــین بیشتر نداشته باشد؛ لباس و 
کالهش را بردارد؛ وقتی وارد اطاق شاه شد بایستد تا  مراجعه کننده واجد فالن خصوصیت باشد؛ 

اجازه نشستن به او بدهند و...
گفته بودند: »بگویید روح اهلل  کاخ به نگهبان   وقتی امام با ماشین تولیت، به تهران رفتند، دم در 
از طرف آیت اهلل العظمی بروجردی آمده اســـــت«. به ایشـــــان می گویند: »باید ماشین شما عوض 
گر  که ماشین عوض شود، ا شـــــود! باید رنگش مشـــــکی باشـــــد«. امام می گوید: »نه! لزومی ندارد 

نمی شود، برمی گردم«.
کـــــه آقا روح اهلل با  گـــــزارش دادند. قبول می کنند  وضعیت مهمان را به مســـــئول تشـــــریفات دربار 
همان ماشین غیراســـــتاندارد! وارد شود. وقتی وارد اطاق انتظار می شـــــود، به ایشان می گویند: 
کالهتان را بردارید! امام اعتنایی نمی کند و بی مقدمه وارد اتاق شاه می شود و روی صندلی  باید 

مخصوص شاه در پشت میز می نشیند.
کمال تعجـــــب می بیند تنها صندلـــــی موجود در اتاق   وقتی محمدرضا شـــــاه وارد می شـــــود، در 
اشغال شده است. دســـــتور می دهد صندلی دیگری بیاورند. صندلی می آورند و شاه می نشیند. 
که از ُبعد اخالقی الزم اســـــت برای هر انســـــانی انجام شـــــود، به جا می آورد  امام مختصر احترامی 
و بالفاصله وارد اصل موضوع می شـــــود و می گوید: »حضرت آیت اهلل العظمی بروجردی فرمودند 

قاتلین بهائیان ابرقو باید آزاد شوند«. 
که امام بدان  که امام با شـــــاه مالقات داشته، برای امام یک استکان چای می آورند  در فاصله ای 
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لب نمی زند. شـــــاه در پاسخ می گوید از قول من به ایشان سالم برسانید و بگویید: »شاه مشروطه 
 تکرار می کند: »قاتلین بهائیان ابرقو باید آزاد شوند«.

ً
کاری از دستش برنمی آید«. امام مجددا که 

ج می شـــــود و بـــــه قـــــم مراجعت  بعـــــد از جـــــا برمی خیـــــزد و بـــــدون خداحافظـــــی از اتـــــاق خـــــار
ج خبـــــر مالقـــــات امـــــام و شـــــاه مبـــــادرت می ورزند و  می نمایـــــد. بعضـــــی از روزنامه هـــــا بـــــه در
که شـــــاه بالفاصلـــــه، دســـــتور آزادی قاتالن را صـــــادر می کند.  حتـــــی این نکتـــــه را هـــــم افزودند 
گفته بود: »این  که انقالب اسالمی ایران شروع شـــــد، شاه در مورد سکاندار حرکت انقالب  زمانی 
گویا آن خاطره را به یاد  که از طرف آقای بروجردی یک بار نزد من آمد«.  همان روح اللهی اســـــت 

آورده بود.12
ســـــید جوان دوران آیت اهلل بروجردی، بعد ها اندیشـــــمندان و سیاستمداران جهان را تحت تأثیر 

خود قرار داد.
که از  گلوله ای بود  محمد حسنین هیکل اندیشـــــمند عرب می نویســـــد: »امام خمینی همچون 

صدر اسالم شلیک شد و بر قلب قرن بیستم نشست«.13
کیســـــینجر مشـــــاور رئیس جمهور آمریکا در دهۀ هفتاد میالدی می گوید: »آیت اهلل خمینی  هنری 
که مجال  غرب را با بحران جدی برنامه ریزی مواجه ســـــاخت. تصمیمات او آن چنان رعدآسا بود 

گونه تفکر و برنامه ریزی را از سیاستمداران و نظریه پردازان سیاسی می گرفت«.14 هر 
کتاب خود با نام یادداشتی برای رئیس جمهور آمریکا می نویسد: »ایران، امروز  مادلین آلبرایت در 

بسیار قدرتمندتر از دیروز است«.15
»سید روح اهلل« عزت را به ایرانیان برگرداند.
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  خریِد ملی  
کاغذهایشان با خط رومی  کاغذ از جانب رومیان به مملکت اســـــالمی وارد می شـــــد. بر حاشـــــیه 
که مورد قبول مسلمانان نبود؛ لذا این عبارات  کلمات: »پدر، پسر و روح القدس« نقش بسته بود 

گذشت زمان رواج یافت و به سرزمین روم رسید. کاغذها با حاشیه های جدید با  حذف شد. 
گر حاشیه ها به شکل اول بازنگردد، بر  که ا کرد  پادشـــــاه روم از این برنامه ناخشنود شـــــد و تهدید 

روی سکه ها، دشنام به پیامبر اسالم را نقش خواهد زد!
گر پادشاه روم تهدید خود را  در این عصر، سکه های رایج میان مسلمانان، سکه های رومی بود. ا

عملی می ساخت، ضربه ای سیاسی بر حکومت اسالمی وارد می شد.
گردد. سپس به  عبدالملک از والی خود در مدینه خواست برای دیدار با امام باقر رهسپار شام 

کمک طلبید. ح ساخت و  استقبال آن حضرت رفت و مشکل سیاسی خود را مطر
کار را دشـــــوار نگیر. از اهل فن بخواه تا برایت سکه، درهم و دینارهای فراوانی بسازند  امام فرمود: 
که بر یک طرف آن شـــــعار توحید و بر طرف دیگر محمد رســـــول اهلل نقـــــش زنند و در مدار آن، نام 

که سکه در آن زده شده و تاریخ ساخت آن نوشته شود. شهری 
ســـــپس به عبد الملک فرمود: از مردم بخواه تا از این پس با این ســـــکه ها معامالت خود را انجام 

کن. دهند و مبادالت اقتصادی را با سکه های رومی ممنوع و دارای مجازات اعالم 
گردید و ســـــکه های اســـــالم در روابط  ظرف چنـــــد ماه، رهنمودهای امام باقر به خوبی عملی 

گرفته شد. کار  اقتصادی به 
کن!  گر می خواهی تهدیدهایت را عملی  آنگاه عبد الملک به پادشاه روم نوشت: ا

که از رواج سکه های اســـــالمی مطلع شده بود، عملی ســـــاختن تهدیدهای خود را  پادشـــــاه روم 
کرد.16 بی ثمر یافت و از آن صرف نظر 
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 مبارزۀ اقتصادی تمام نشـــــده اســـــت. امروز هم دشـــــمنان اسالم با ســـــالح اقتصاد به جنگ ما 
کاالهای ایرانی و حمایت از تولید ملی، هجمه های آنان را خنثی سازیم؛  که باید با خرید  آمده اند 
کشور است ...  که مقام معّظم رهبری فرمودند: »هدف دشـــــمن، فشـــــار اقتصادی بر  همان طور 
که بر روی اقتصاد متمرکز شود، به رشد ملی لطمه بزند، به اشتغال لطمه  هدف دشمن این بود 
بزند، طبعًا رفاه ملی دچار اختالل و خطر شود، مردم دچار مشکل شوند، دلزده بشوند، و از نظام 

اسالمی جدا شوند«.
کنیم. کشورمان جلوگیری  کاالهای تولید ملی از بیکار شدن جوانان  از طرف دیگر با خرید 

کند،  کاالی خارجی مصرف  کاالی ایرانی به جای  گر هر ایرانی در روز ۱۰۰۰ تومان  طبق تحقیقات، ا
گرفتن جمعیت ۷۸ میلیونی ایران، حدود ۲۸۴۷۰۰ واحد ۱۰۰ میلیون تومانی در ســـــال  با در نظر 
که به این ترتیب، ۱۴۲۳۵۰۰ تا ۲۲۷۷۶۰۰ شـــــغل در ســـــال  کاالی ایرانی ایجاد می شـــــود  تقاضای 

ایجاد خواهد شد.
کار و سرمایۀ ایرانی: مزایای فرهنگی و اقتصادی ناشی از تولید ملی و حمایت از 

1. افزایش اعتماد به نفس و تقویت باورهای فرهنگی و اجتماعی 
2. افزایش درآمدهای مردم و انگیزۀ  بخش خصوصی برای سرمایه گذاری های مطمئن

کشورهای دیگر و افزایش توان اقتصادی و قدرت چانه زنی در  3. مقابله با تحریم های اقتصادی 
معامالت بین المللی

۴. کاهش قیمت تمام شدۀ محصوالت به واسطۀ تولید انبوه
گســـــترش چرخه هـــــای تولید به صورت  کشـــــور از طریق  ۵. تقویـــــت بنیان های امنیتی و دفاعی 

مستقیم و غیرمستقیم
کار و به دنبال آن افزایش منافع مردم.  کسب و  ۶. رقابتی شدن فضای 
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  ایرانی ها چه رؤیایی در سر دارند؟!   
گرمای سوزان، در  زمین این روزها لرزیده اســـــت. طبس و چهل دهکده از میان رفته اســـــت. زیر 
که  که تک و توک برپا مانده اند، آخرین بازمانده های طبس را می کاوند. مردانی  سایه نخل هایی 
چشـــــم به زمین دوخته اند، شـــــاه را لعنت می کنند. بولدزر ها از راه رسیده اند و شهبانو هم همراه 
آنها، اما از او به ســـــردی استقبال شده است. در این میان، از هر سو ماّلها به شتاب فرا می رسند. 
کنند و راهی  کمکی جمع  در تهران جوانان از خانۀ این دوســـــت به خانۀ آن دوســـــت می روند تا 
که آیت اهلل خمینی از تبعیدگاه خود در عراق داده، این است: »به برادران  طبس شـــــوند. پیامی 

کنید، اما نه از طریق حکومت. هیچ چیزی به دولت ندهید«. کمک  خود 

  اقتصاددان موذی
کردم. اقتصاددانی بود زاهدمنش، ولی با نگاهی موذی.  گمشـــــده خود را پیدا  باالخره در تهران 
گناهان مردم نیست؛ بلکه خود رژیم است.  که در اینجا فساد،  گفت: توجه داشته باشید  به من 
کوتاهی با مصادرۀ  که با حمایت بیگانه به قدرت رسیده بود، در مدت  گمنام  رضاشاه این شخص 
کنار دریای خزر، ثروتمندترین  گنجینه های فئودالی و سپس تصاحب زمین های پهناور در  برخی 

کشور شد.  فرد 
آنگاه سیســـــتم فعلی را برایـــــم توضیح داد: از روش های مدرنی، چـــــون وام های دولتی، عملیات 
گاهی از روش های  بانکی و بنیاد های وام دهنده ای همچون بنیاد پهلوی استفاده می کنند. اما 
کهنه نیز بهره می گیرند. ســـــاختمان دست یکی از برادر هاست، مواد مخدر دست خواهر دوقلوی 
شاه است، معاملۀ اشیای عتیقه دست پسر همین خواهر است و ... پس تمنا می کنم این قدر در 
کهنسالش هم زیاد است،  کشور  که از سر  کم متجددی  اروپا از شیرین کامی ها و شوربختی های حا
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کهنســـــال است، خود شـــــاه است. او صد سال دیر آمده است. او این  حرف نزنید. در ایران آن که 
کند.17 کردن و نوسازی فتح  کشور خود را به زور الییک  که  خیال از رونق افتاده را در سر می پرورد 

   آبادان، شرکت نفت
کارگران شـــــرکت نفت ایران و ژاپن و مجتمع پتروشیمی در میتینگ مشترکی به  معلمان آبادان با 

هم پیوسته اند. حرف اعتصاب گران آبادان این بود: ما چندان هم مذهبی نیستیم.
کسی اعتماد دارید؟ به یکی از احزاب سیاسی؟ پس به چه 

نه، به هیچ کس؛ جز خمینی18

کالم آخر    
که دو  اینها قطعه هایی از نوشته های »میشل فوکو« روزنامه نگار، نویسنده و متفکر غربی است 
کرد و در تهران، قم و آبادان با برخی از رهبران  بار از 2۵ شهریور ۵7 تا 2۴ آبان ۵7 به ایران سفر 
کتـــــاب »ایرانی ها چه رؤیایی  که در انقالب ایران دســـــت داشـــــتند، مالقات نمود.  ملی و دینی 
که فوکو در پی این دو سفر دربارۀ انقالب اسالمی ایران  در سر دارند؟«، ترجمۀ مقاالتی اســـــت 

نوشته است.
که  کتاب دربارۀ انقالب اسالمی چنین می نویســـــد: »وقتی از ایران آمدم، سؤالی   او در بخشـــــی از 
کردند، این بود: این انقالب است؟ من جوابی نمی دادم. اما دلم می خواست بگویم:  همه از من 
که بر پشت همۀ ما و به ویژه بر پشت  که می خواهند باری را  قیام انسان های دست  خالی اســـــت 
کشـــــاورزان مرزهای میان امپراطوری ها سنگینی می کند، از میان بردارند؛ بار نظم  کارگران نفت، 

جهانی را. شاید این نخستین قیام بزرگ بر ضد نظم جهانی بود«.19
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  یک روز خوب!  
چه خورشتی دلپذیرتر است؟

گوشـــــت، بعضی روغن و برخـــــی دیگر نیز شـــــیر را به عنوان بهترین  گفت. برخی  کـــــس چیزی  هر 
کردند. خورشت انتخاب 

امام رضا فرمود: خیر، نمك!
کرده بودند نمك  گـــــردش و هواخوری بیرون رفتـــــه بودیم. برخی جوانان فرامـــــوش   روزی برای 

گوسفند چاقی سر بریدند، ولی از آن استفاده نکردیم تا برگشتیم.20  بیاورند. 
گرفتن از مشکالت روزمره و ایجاد تنوع در زندگی،  زمینه ساز  ســـــیر و سفر و تغییر آب و هوا و فاصله 
کســـــب توان و آمادگی روانی برای رویارویی با مشـــــکالت و پیام آور نشاط و شادکامی  تجدید قوا، 

برای انسان است.
گذار در مکان های سرسبز و زیبا،  گشت و  امروزه نقش درمانی مســـــافرت و تغییر محیط زندگی و 
در ایجاد آرامش و طراوت و نشـــــاط روحی و نیز از بین رفتن بیماری هایی همچون افسردگی غیر 
گون طبیعت می فرماید:  گونا ح بخشی جلوه های  قابل انکار است. حضرت علی با اشاره به فر
»زمین به وســـــیلۀ باغ های زیبای خود، همگان را به سرور و شادی دعوت می کند و با لباس نازك 
گلوبند  که از  که بر خود پوشـــــید، هر بیننده ای را به شگفتی وا داشت و با زینت و زیوری  گلبرگ ها 

گون، خود را آراست، هر بیننده ای را به نشاط و وجد آورد«.21  گونا گل های 
بر این باور، مظاهر زیبای آفرینش و جلوه های خدادادی در طبیعت، باعث نشـــــاط و ســـــرزندگی 
َظُر إَلی اْلُخْضَرِه ُنْشَرٌة؛22 نگریستن به  که موالی متقیان فرمود: »الّنَ انسان هستند؛ همان گونه 

سبزه ها مایه شادمانی است«. 
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گردش اهمیـــــت داده و از این  که آن بزرگـــــواران نیز به تفریح و  ســـــیره ائمـــــه حکایت از آن دارد 
لذت حالل بهره می جســـــته اند. شخصی به نام عمرو بن ُحَریث می گوید: امام صادق در خانه 
که به  کردم: جانم به فدایتان! چه شد  که خدمت ایشان رفته و عرض  برادرشان_عبداهلل_ بودند 

گردش و تفریح.23  اینجا آمدید؟ حضرت فرمود: برای 
که مسافرت ها  گناه باشد. چه زیباست  گونه آفت و  البته این شادابی و نشـــــاط باید به دور از هر 
و از جمله ســـــفر روز طبیعت، رنگ و بویی خدایی داشته باشد و در قالب سفرهای زیارتی و مانند 
کند و آثار مثبت  گناه را تجربه  آن، جسم و روح انسان شادابی و سرخوشی های حالل و به دور از 

آن را با خود همراه سازد.
برای لذت بیشتر از روز طبیعت، این رفتارها را فراموش نکنیم: 

  پرهیز از ایجاد مزاحمت برای دیگران و جلوگیری از سر و صدای اضافی
  رعایت صبر و حوصله در طول مسیر رفت و برگشت 

گذشت و مهربانی نسبت به خانواده و دیگر مسافران روز طبیعت   
کنترل نگاه و احترام به حریم های خانوادگی    

  رعایت نظافت شخصی و پرهیز از ریختن زباله در طبیعت
  قهر حداقل یک روزه با فضای مجازی و آشتی با جمع خانوادگی

  نگه داشتن حرمت امامزاده ها و حرم های مقدس
  اقامۀ نماز در فضای سبز و زیر آسمان خدا.
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  دندان موریانه ها تیز است  
کرده بود.  که با هزار زحمت آن را تهیه  همۀ ذوق و شوقش استفاده از مبلمان چوبی زیبایی بود 
کار به منزل می آمد، با افتخار به آن نـــــگاه می کرد. از اینکه میهمان ها از مبلمان  که از ســـــر  هر روز 
که  منزلش تعریف می کردند و به زیبایی و اســـــتحکامش اعتراف داشـــــتند، لـــــذت می برد. هر روز 
که وسط یک میهمانی شلوغ،  می گذشت، بیشتر از استحکام و ماندگاری آن لذت می برد تا روزی 

که میهمان خاصی روی آن نشسته بود، شکست و... گهان پایۀ یکی از مبل ها  نا
کنار! چرا این طور شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ چرا امشب؟ آبروریزی و خجالتش به 

گفت: »این چوب مدت هاســـــت غذای  کـــــرد و  که تخصص داشـــــت، نگاهی  یکـــــی از میهمانان 
موریانه هاست«.

گـــــر محو در زیبایی آن  که ا دین داری و اخالق مداری خیلی از ما، شـــــبیه مبلمان زیبایی اســـــت 
شـــــویم و از مراقبت های همیشـــــگی غافل، موریانه ها در آن نفوذ می کنند و بدون اینکه بفهمیم، 

بزرگ ترین ضربه را به ما می زنند.
کنترل نشـــــده در جمع، یک فریاد از سر  گاهی یک شـــــوخی بیجا در یک میهمانی، یک عطســـــۀ 
شـــــوق در محیطی تفریحی، یک بوق ممتد برای ابراز ناراحتی از رانندۀ مقابل، یک ســـــخن ناروا، 
یک تحلیل غلط، یک پافشـــــاری و حرف زور، یـــــک زرنگی و پیش افتادن در صف، یک دروغ مثاًل 
که حق الناس اســـــت؛ می شود موریانه و بنیان دین و اخالق ما  کار و ...  مصلحتی برای پیش برد 

را سست می کند.
که »بی فرهنگی« را به »بی دینی« و »بی اخالقی« پیوند می دهد. گناهانی است  حق الناس، از 

کرد و: برای مثال در خانه می توان تمرین 
کنار بیمارستان، دستی به روی بوق نرود. کسی خواب است، صدای تلویزیون را زیاد نکرد تا در  وقتی 
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کرد. کودکان خانه داد تا در خیابان حق تقدم را رعایت  کارتون را به  حق دیدن یک 
اشتباهات اهل خانواده را بخشید تا در جامعه اشتباهات بندگان خدا را به راحتی بخشید. 

خانه و خانواده می تواند زمین تمرین مسابقۀ رعایت حق الناس در جامعه باشد. 
که حق بندگان خدا، مقّدم بر حق خود خداست.24 باید بداند  به هر صورت بندۀ خدا باید بداند 

که بخشوده نمی شود.25 گناهی است  کوچک و بزرگ ندارد و  کم و زیاد و  حق الناس، 
که باشد، می تواند موجب جدایی میان مردم، ورود مال حرام به زندگی،  حق الناس، از هر نوعش 
کاهی  کوه عبادت،  گمراهی، بدعاقبتی در قیامت و... شود و از  عدم استجابت دعا، غرق شدن در 

بی ارزش بسازد.
پس مواظب موریانه ها باشیم!

  روی خشمت آب خنک بریز!  
کردیم و بســـــاط را پهن نمودیم.  در منطقـــــه ای به دور از  های و هوی، ســـــایه درختی را آشـــــیانه 
که قصد تفریح و استراحت داشتند، بیشتر می شد. اما نه! انگار  ساعت به ســـــاعت حضور مردمی 
کسی قصد بر هم زدن این آرامش و شادی مردم را دارد. از دور با صدای ممتد بوق پیش می آمد. 
ک شنیده می شد. جلوتر آمد. با همان داد و فریاد از ماشین  گرد و خا گاهی فریادهایی هم از دل 

که مشغول چیدن وسایل بودند، رفت. پیاده شد و به سمت خانواده ای 
که شما می خواهید بنشینید، هر هفته ما میایم   مگر نمی بینید دارم بوق می زنم؟! اینجایی را 

همین جا! این همه جا! بروید جای دیگری.
کن این  کرده ایم. لطف    آخه عزیز من! مگر اینجا را خریده ای؟ بعدش هم، ما وسایلمان را پهن 
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کن. هفته یه جای دیگه رو انتخاب 
رعایت نکردن حق تقدم در رانندگی، عدم توجه به مردم در صف خرید، رانندگی پرخطر، معطل 
کردن دیگران در پمپ بنزین یا جلـــــو زدن از دیگران در صف نانوایی، بانک و... مورد تأیید هیچ 
کنترل در مواجهه با این  انسان عاقل و فرهیخته ای نیست. اما بدتر از همۀ اینها، از دست دادن 

موارد و انجام رفتارهای پرخاشگرانه است.
که هم دامن پرخاشگر را می گیرد  که منجر به آزار و درد می شود؛ دردی  پرخاشگری، رفتاری است 
و هم اعصاب طرف مقابل را به هم می ریزد. این نوع رفتارها می تواند با تغییر در لحن و نگاه آغاز 
گر شخصی برای میانجیگری پیدا  کند و در نهایت ا شود و با بددهنی و توهین و ناسزا ادامه پیدا 
کردن به صحنه یا فیلم برداری نباشند، می تواند به راهروهای دادگاه،  نشود و مردم مشغول نگاه 

کند. زندان یا ... خاتمه پیدا 
صبـــــر، حلم و بردباری بهترین صفات برای درمان یا مقابله با این رفتارهاســـــت. در قرآن دو واژۀ 
که هر دو به معنی تسلط  ح شـــــده اند  »حلم« و »کظم غیظ« به عنوان دو خصلت ارزشـــــمند مطر
کرد و مالک آن  کنترل احساســـــات و خویشتن داری است. می توان خشم را مدیریت  بر اعصاب و 
کســـــی ممکن اســـــت در جامعه با این گونه رفتارها مواجه شود. آنچه می تواند این  بود. قطعًا هر 
که در مقابل  گرفتاری به دنبال نیاورد، نوع عکس العملی است  تنش را پایان دهد و برای انســـــان 
که خشم  رفتارهای خشن و انسان های پرخاشـــــگر می توان داشت. امام باقر می فرماید: »هر 

گناه او درگذرد.«. 26 خود را از مردم باز دارد، خداوند در روز قیامت از 
اما چند مهارت سودمند برای آنکه بتوانیم آب سردی بر خشم خود و دیگران بریزیم:

کنید.   از وارد شدن به بحث و جدل دوری 
کلمۀ »تو« مورد خطاب قرار ندهیم.   در بحث ها طرف خود را با 
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گاهی سکوت، طرف مقابل را از تب و تاب می اندازد.   
کمال آزادی حرف خود را بزند.   اجازه دهیم طرف مقابل در 

  در مشاجره عقاید طرف مقابل را محترم بشماریم.
  مسائل اختالفی را پیش نکشیم.
  با مالیمت و نرمی سخن بگوییم.

  فضای ذهنی و روانی خود را برای شنیدن و دریافت رفتارهای نابجا و خالف انتظار آماده سازیم.
 باهلل« را زیاد بر زبان جاری سازیم.

ّ
  ذکر »ال حول و ال قّوه اال

  هنگام احساس عصبانیت، تغییر وضعیت دهیم و از آن محیط دور شویم.

  همیشه زبان سرخ نیست  
کت شـــــدند. بعضی به یکدیگر خیره شده بودند و  که از راه رســـــید. همه سا جمع همه جمع بود 

کاری نشان دهند. برخی سعی می کردند خود را مشغول 
- سالم. صبح شما بخیر. ببینم، امروز حالتان چطور است؟

گر تو ما را به حال خودمان بگذاری، حال ما بد نیست. یکی جواب داد: ا
که رعایت حـــــال ما را بکنی... هر  گفت: تو را به خدا قســـــم می دهم  کرد و  دیگـــــری صدا را بلند 
که می کشـــــیم از دست توســـــت. رفتار تو موجب پاداش و عذاب ما می شود. پس خدا را در  چه 
نظر داشـــــته باش و رعایت ما را بکن. امام صادق فرمود: »روزی نیست جز آنکه هر عضوی از 
کنند، و بگویند: تو را ســـــوگند به خدا مبادا به سبب تو مشمول  اعضای تن در برابر زبان فروتنی 

عذاب شویم«.27
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که می تواند  زبان اصلی ترین وســـــیلۀ ارتباط انسان ها با یکدیگر به شمار می آید و به همان میزان 
کند، بین  در خدمت همســـــر، فرزندان، همکاران و... باشد، توانایی دارد آرامش دیگران را سلب 

انسان ها جدایی بیندازد، دل ها را بشکند و ... 
زبان، شاهد و راهنمای عقل است و زیبایی باطن و درون انسان را آشکار می سازد. زبان، ترازوی 
کمال و معرفت، مترجم  ســـــنجش انســـــانیت، ترجمان راز دل، حقیقت انســـــان، نشـــــان دهندۀ 

کمال و رتبۀ مرد، معیار نادانی و خرد انسان است. اندیشۀ انسان، 
کمیت دارد.  که بیش از هر عامل دیگر بر انسان حا زبان را می توان فعال ترین عضو بدن دانست 

خطر زبان افسارگســـــیخته از بمب اتم هم بیشتر است؛ زیرا می تواند دل ها را ویران سازد، آبرو ها را 
گرم خانواده را فرو ریزد.  به یغما ببرد و چهاردیواری 

گفتۀ بعضی به صدها  که از زبان برمی خیزد، بســـــیار اســـــت و می توان آن را بـــــه  گناهانی  آفـــــات و 
گواهی به باطل، خودستایی، اشاعۀ فحشاء  رسانید، مانند: تهمت، دروغ، غیبت، سخن چینی، 
گویی، خشـــــونت زبانی، اصرار بیجا، تکدی گری، چاپلوسی،  گفتن، ناسزا کاذیب، بیهوده  و نشر ا
گناه،  کفران نعمت، تبلیغ باطل و تشویق به  کردن دیگران، آزاررسانی به دیگران با زبان،  مسخره 

وعدۀ دروغ و... 
گفتار، انســـــان در نظر دیگـــــران پخته تـــــر، باهوش تر، مؤدب تر، ســـــخن دان تر،  کنتـــــرل زبان و  با 
کنترل  گرفت.  کرده و مورد پذیرش و احترام همگان قـــــرار خواهد  بامالحظه تر و دلپذیرتـــــر جلوه 

کرد. زبان را باید تمرین 
کنیم. انسان با بددهانی قادر به جلب احترام و تحسین دیگران    بر زیان آور بودن بددهانی اقرار 

کند و بترساند. نخواهد بود و فقط می تواند ارعاب 
کنیم.   از حذف بددهانی های جزیی، غیرجدی و اتفاقی شروع 
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  مثبت اندیش باشیم.
کنیم.   شکیبایی در اتفاقات را تمرین 

کنار بیاییم.   با شرایط پیچیده و دشوار 
  برای واژه های رکیک یک معادل مؤدبانه بیابیم.

کنیم. کنش ها و پاسخ های خود به دیگران را مدیریت    وا
  نظرهای خود را مؤدبانه بیان نماییم.

کنیم. گفتن فکر    پیش از سخن 
کنیم. گذشته، به تدریج خوش زبانی را تمرین    با اصالح اشتباهات 

کدام شـــــرایط بیشـــــتر دشنام می دهیم؛ شـــــیوۀ رفتار خود را نسبت به آن موقعیت    ببینیم در 
تغییر دهیم.

  چهاردیواری همسایه   
گر هر ایرادی در رفتار داشته باشیم، اما »همسایه آزار« نیستیم؛ نه سر و صدایی داریم، نه محیط  ا
ساختمان را آلوده می کنیم، نه فرزندانمان اهل همسایه آزاری هستند، نه میهمانی های پر رفت 

که حقوق همسایگان را رعایت نکرده باشیم. کاری می کنیم  و آمد داریم، نه 
اما متأسفانه همسایه های ما این طور نیستند. یکی از همسایگان در منزل برای فرزندش جشن 
کارهاست؟! تا آخر شب چندین بار تذکر دادم. حتی به چند  گرفت. آخر خانه جای این  عروســـــی 

کنند. اما انگار نه انگار. کمتر شلوغ  گفتم: بگویید  تا از میهمانانشان 
گریۀ بچه تمامی نـــــدارد. چند بار به حدی صدای  واحد باالیی تازه بچه دار شـــــده اند. صدای 
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کنار، حداقل ببینید بچه چه  که خواب نداریـــــم به  گفتم: ما  که رفتم و در زدم و  بچـــــه زیاد بود 
مشکلی دارد.

که استراحت می کنیم. کرده به تعمیرات و سر و صدا. انگار نه انگار  آن یکی ساعت ده صبح شروع 
گریه می کرد و پا به زمین می کوبید و عروسک می خواست.  کناری  یک صبح تا ظهر کودک همسایۀ 
که برای یک عروسک این طور رفتار نکند، حداقل  گر فرزندتان را تربیت نمی کنید  گرفتم. ا سرسام 
گرفتم  برایش بخرید تا آرام بگیرد و مزاحم ما نباشد. دیگر خسته شدم. با صاحب خانه اش تماس 

کند. که زودتر تخلیه  کرد  گرفت و ابالغ  کردم. او هم با مستأجرش تماس  و شکایت 
کنار، امروز با روحانی مسجد وارد  همۀ این بی مباالتی ها و بی مسئولیتی ها و همسایه آزاری ها به 
کلی  کند؛ باور نمی کنید! بعد از  گفتگو شدم تا بخواهم بیشـــــتر دربارۀ حقوق همسایگان صحبت 

حرف و توضیح شرایط ساختمان، به رعایت نکردن حقوق همسایه متهم شدم!
که همســـــایه آزاری حرام و رعایت حقوق همســـــایگان واجب  حاج آقا می گفت: »درســـــت اســـــت 
که رعایت سکوت،  اســـــت، اما واجب تر از آن، شـــــناخت حقوق همسایگان است. درست اســـــت 
کیزگی، آرامش و ... جزء حقوق همسایگان است، اما به همان میزان، درک شرایط، سختی ها  پا
گهانی، حفظ آبرو در غیبت، عیب جویی نکردن، بخشیدن اشتباهات و ... هم  و پیشامدهای نا

از حقوق همسایه است«.
که:  الزم ترین مهارت همســـــایه داری، »صبر« اســـــت. پیشـــــوایان دینـــــی ما چنیـــــن فرموده اند 
که در برابر  که آزار نرسانی، بلکه خوش همسایگی این است  »خوش همسایگی فقط این نیســـــت 

آزار و اذیت همسایه صبر داشته باشی«.28 
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  خاطر جمع باش!  
که اصاًل  که شـــــد خاطر َجمعـــــه«. بعضی ها  کمه، دو تا غمه، ســـــه تا  گفته اند: »یکی  از قدیـــــم هم 
کاًل می گویند: چرا بی جهت و بدون دلیل ســـــر خودمان را شـــــلوغ  اعتقادی به این قضیه ندارند و 
کرده ایم؟ می خواهیم چند ســـــال اول را خوش  که ازدواج  کنیم؟ اصاًل ما مگر چند ســـــال اســـــت 
که بچه دارند، دیگر نه تفریح دارند و نه  کسانی  گردش داشته باشـــــیم. انگار  بگذرانیم و تفریح و 

مسافرت و نه شادی و نشاط.
که یاد و خاطرۀ  که انســـــان می تواند از خود به یادگار بگذارد، فرزندی اســـــت  زیباترین پدیده ای 
که  گذشـــــت  گورى  انســـــان را زنده نگاه مـــــی دارد. پیامبر خدا فرمود: عیســـــی بن مریم بر 
که دیگر عذاب نمی شود.  گذشـــــت و دید  گور  صاحب آن عذاب می شـــــد. سال بعد نیز بر همان 
گور می گذشتم، صاحبش عذاب می شد؛ اما امسال دیگر عذاب  که از این  گفت: خداوندا! پارسال 
که بزرگ شـــــد و راهی را ساخت و  نمی شـــــود؟ خداوند به او وحی فرمود: »فرزند صالحی داشـــــت 

یتیمی را پناه داد و من او را به سبب آنچه فرزندش انجام داد، آمرزیدم«.29
که منفعتش هم به والدین، هم به دیگران و هم به  فرزند صالح می شـــــود میراثی ماندگار؛ میراثی 
گذشتگان او می رسد. انسان می تواند با تربیت شایستۀ فرزندان، بعد از مرگ هم از فواید و برکات 

آن بهره مند باشد.
که دارای فرزندان زیادی هستند: کسانی  چند امتیاز برای 

کنند.  که انسان را با آن به نیکی یاد  1.  بهترین یادگاری: فرزند می تواند یکی از چیزهایی باشـــــد 
امیر المؤمنین می فرمایند: »فرزند صالح، زیباترین یادگار نیك است«.30

که از  2.  استجابت دعای فرزند صالح برای والدین: امام صادق می فرمایند: »پنج دعا است 
درگاه خداوندگار در پرده نمی ماند: دعاى پیشـــــواى عادل، دعاى مظلوم، دعاى فرزند نیك براى 
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پدر و مادرش، دعاى پدر نیك براى فرزندش، و دعاى مؤمن براى برادرش در غیاب او«.31 
3.  ادامۀ فیض و حســـــنات برای والدین )پس از مرگ(، به خاطر دعای فرزندشان برای آنها: 
پیامبر خدا می فرمایند: »هرگاه انسان بمیرد، رشـــــتۀ عملش قطع می شود )و دیگر حسناتی 
که مردم از آن  که دنباله دارد: 1.  صدقۀ جاریه؛ 2.  دانشی  برای او ثبت نمی شـــــود( مگر ســـــه چیز 

کند«.32 که برایش دعا  بهره مند شوند؛ 3.  فرزند نیکوکارى 

  امواجی كه با زندگی ام بازی می كند  
عزیزم چی شده؟ این روزها خیلی پکری؟ مشکلی داری؟

نه! چیزی نیست!
اما من می دونم یه چیزی هست!

که باید حل بشه، من باید یه پیشنهاد  کارخونه هست  کاریه، یه موردی تو  نه عزیزم! یه مســـــئله 
کنم، این روزا دارم روی طرحش فکر می کنم، همین! خوب آماده 

که نکنه مشکلی داری؟! خب، شکر خدا! من نگران بودم 
حمید حاشا می کرد و مســـــئله را به حاشیه می کشاند، اما مریم با حس زنانگی اش خوب فهمیده 
که شوهرش، دچار مشکل خاصی شده است و دارد از همسرش مخفی می کند. مریم مواقعی  بود 
کوچه و خیابان یا مهمانی می رفت، وجود مشکل را روشن تر می دید. برخورد  که همراه شوهرش به 
حمیـــــد با زنان دیگر، نگاه های ویژۀ وی به برخی از آنها و... مریم چنین ســـــابقه ای از همســـــرش 

ندیده بود و همین مسئله او را خیلی نگران می کرد. یک مرد خوب و سربه زیر، اما حاال ... 
در بسیاری موارد، سبب اصلی این پدیده ها از درون خانه ها برمی خیزد. البته منظور خانه هایی 
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که تحت سلطۀ »امواج خانمان سوز ماهواره ها« است. است 
کسی بگوید: مگر ما انسان نیســـــتیم؟ مگر ما نیاز به اطالع از وضعیت دنیا نداریم؟  ممکن اســـــت 
کاری نداریم، ما فقط از قســـــمت های خوبش  که ما با آنهـــــا  کانال ها مبتذل اســـــت  حـــــاال برخی 

گیرد. که باید مورد استفاده قرار  استفاده می کنیم. این هم یک تکنولوژی است 
چه جوابی می توان به این سؤاالت داد؟  

 در انسان بودن همۀ ما و تکنولوژی بودن دستگاه دریافت امواج یا همان ماهواره شکی نیست. 
کنیم، تردیدی نیست؛ اما:  در اینکه همه می توانیم از تکنولوژی استفاده 

۱. تکنولوژی ها دو نوع هســـــتند: برخی فقط ســـــخت افزارند و هیچ پیـــــام و مطلب نرم افزاری و 
گوشت. اما نوع دیگری از  خ  فکری - فرهنگی مهم و اساســـــی ندارند؛ مثل خودرو، هواپیما و چر
کاربرد  گرفتن محتوایش، هیچ  تکنولوژی اساســـــًا برای تولید محتوا ایجاد می شود و بدون در نظر 
کار اصلـــــی این نوع تکنولوژی »انتقال پیام«  دیگـــــری ندارند، مثل تلویزیون، ماهواره و اینترنت. 

کار دیگری نمی آیند.  کار را انجام ندهند، به هیچ  گر این  است و ا
کند و هیچ مشکلی برایش پیش نمی آید؛ ولی توجه ندارد  کنترل  کسی می تواند خودش را  گاه   .۲
که پســـــران، دختران و حتی همســـــر او هم در همین خانه زندگی می کنند. آمـــــار روابط غیر مجاز 
دانش آموزان یا جستجو در علل برخی خیانت های جنسی شاهد خوبی برای این مطلب است.

گر او سخن خدایی می گوید،  گوش می دهی، ا کسی  ۳. امام باقر می فرمایند: »وقتی به سخن 
در حال عبادت خدا هســـــتی؛ و چنانچه او ســـــخن شـــــیطانی می گوید، در حال عبادت شیطان 

هستی«.33
کنیم:  کمی فکر  ۴. خوب است در پاسخ این سؤاالت 

گسترده ای    چرا در برنامه های ماهواره ای از زیبایی، اندام و حرکات تحریک آمیز زنان به شکل 
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استفاده می شود؟
  چرا این همه شبکۀ مبتذل ماهواره ای وجود دارد؟
  آیا ذات انسان ها مبتذل است و دوستدار ابتذال؟

ک خوب برای اســـــتفاده از تکنولوژی: آیا فـــــالن فیلم ما را بـــــه فرزندانمان نزدیک تر  ۵. یـــــک مال
می کنـــــد؟ آیا با وجود آنتن ماهواره، همســـــرمان از با ما بودن لذت می بـــــرد؟ آیا پخش فیلم های 
گر  فالن شبکۀ ماهواره ای، معنویت، آرامش، و اعتماد اعضای خانواده به یکدیگر را زیاد می کند؟ ا

این طور است، پس خانۀ من به ماهواره خوشامد می گوید، ولی ...
 

  از جادۀ مجازی تا شهر مجازی  
گرفتگی یعنی جریان یافتن برق در بدن انسان. در این فرایند، اینکه چقدر جسم ورزیده ای  برق 
کنیم و قصد نگهداشتن آن  داشـــــته باشیم یا اینکه بخواهیم فقط یک لحظه ســـــیم برق را لمس 
را داشته یا نداشـــــته باشـــــیم و ... هیچ کدام در اصل قضیه تأثیرگذار نیستند. جریان در رساناها 
خصوصیت ذاتی برق اســـــت و آنچه در برق گرفتگی مؤثر است، »قابلیت برق گرفتگی« در ماست، 

نه زمان، مکان، قصد و نیت و ... 
در مـــــورد خطرهای بی تقوایی هم همین قاعده برقرار اســـــت. آنچه در بـــــه تباهی رفتن نفس ما 
که در ما وجود دارد؛ چـــــه بدانیم، چه ندانیم؛  مؤثر اســـــت، قابلیت انحراف و دوری از خداســـــت 
چه بخواهیم، چه نخواهیم؛ چه ما را بشناســـــند، چه نشناســـــند؛ چه فضای حقیقی باشد، چه 

مجازی!
که مهم ترین وظیفۀ بندگان خداســـــت، یعنی نگه داشتن خود از هر آنچه زیان اخروی دارد؛  تقوا 
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که در محضر خداوند به ضرر  یعنی در هر فضا و مکان و وضعیتی، انسان باید مواظب باشد عملی 
او تمام می شود، انجام ندهد.

کند34 و برای عمل  گمراه  که ســـــوگند خورده ما را  در مقابل تقوا، وسوســـــه های شیطانی اســـــت 
به وعدۀ خویش، از هیچ تالشـــــی دریغ نمی کند و برای آلوده ســـــاختن بشـــــر به معصیت، آن را با 
لباس های مختلفی می آراید. یکی از این لباس ها، این خصوصیت فضای مجازی و شـــــبکه های 
که انســـــان فکر می کند با برداشته شدن یک ســـــری حصار ها در این فضا، برخی  اجتماعی است 

رفتارها دیگر منعی ندارد یا قابل توجیه است.
گاهی چنین تصور  گناه باشد.  گناه،  که  گاهی فکر می کنیم دیده یا شناخته نشدن، مانع آن است 

که ناظر باشد.  که فضای مجازی یا شبکه های اجتماعی خدایی ندارد  می کنیم 
کنیم، امـــــا اندکی آزادی ما را  کافی نت ما را ملزم می ســـــازد صحیح رفتار  که وجود مدیر  بـــــرای ما 
که »عاَلم،  کنیم  کنیم تا به خود یـــــادآوری  تغییر می دهد، شـــــاید بهتر باشـــــد بیشـــــتر به خدا فکر 
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که بپرسند: »أ محضر خداســـــت«، چه مجازی باشد چه حقیقی! دور نیســـــت روزی 
که خداوند )همۀ اعمالش را( می بیند؟«. ری؛35 آیا ندانست 
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مواظب شبکه های اجتماعی باشیم.

  هوای چشم مردم را داشته باش!  
کرد و هیچ کس تا روز آخر حیاتش نتوانست به چشمان او خیره شود.  مادربزرگم نود ســـــال زندگی 
کسی نگاه  می گفتند: »خانوم باجی چشماشـــــم نجیب و باحیاســـــت«. تا حاال چشم در چشم به 

کلمۀ »بی حیا« بود.  که تکه کالم مادرم در هر بی ادبی،  نکرده، البد تأثیر همین مادربزرگم بود 
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در هر فرهنگی پرورش یافته باشـــــیم، هر دینی داشـــــته باشیم، هر ســـــبکی را برای زندگی برگزیده 
که زندگی  کی سکونت داشته باشـــــیم و با هر میزان آزادی  کرۀ خا باشـــــیم، در هر نقطه ای از این 
گزیر چارچوب هایی را در انتخاب لباس و پوشـــــش خـــــود رعایت می کنیم؛ چه از  کنیـــــم، باز هم نا
کالس خاصی بدانید و چه جامعه مـــــواردی را به ما تحمیل  لحاظ شـــــخصیتی خود را مقید بـــــه 

نماید.
کـــــه در انتخاب این چارچوب برای پوشـــــش و لباس، نقـــــش تعیین کننده دارد،  یکـــــی از عواملی 
کاماًل فطری و انسانی است.  که امری  اصل حیاست. حیا نه چیزی برســـــاختۀ از دین یا جامعه، 
که می شود به عقب بازگردانم؛ به داستان  بگذارید برای ارجاع به فطری بودن آن، شـــــما را تا آنجا 

بزرگ ترین پدر و مادرمان.
آدم و حوا اولین انســـــان های خلق شـــــده نیز این صفت را در خود داشته  و در رفتار خود منعکس 
که نباید، نزدیک شوند و از  که شـــــیطان این دو را فریفت و باعث شـــــد به درختی  کرده اند. زمانی 
ما؛ 

ُ
ه

ُ
ْوآت

َ
ما س

ُ
ه

َ
 ل

ْ
ت

َ
د

َ
خ داد، این بود: »ب که برای ایشـــــان ر که نباید، بخورند، اولین اتفاقی  میـــــوه ای 

ْیِهما 
َ
ل

َ
ِصفاِن ع

ْ
خ

َ
ِفقا ی

َ
برهنگی هایشان بر آنان آشکار شد«. آدم و حوا عکس العمل نشان دادند: »ط

کردند«. یعنی بدون  36 شروع به چســـــبانیدن برگ]های درختاِن[ بهشت بر خود 
ِة؛

َّ
ن

َ
ج

ْ
ِق ال

َ
 َور

ْ
ِمن

که هیچ  وجود دســـــتوری از جانب خداوند )تشـــــریع( یا جبر و الزاِم اجتماعـــــی، و حتی در حالتی 
ناظر خارجی ـ جز خداوند ـ وجود نداشـــــت، بالفاصله پس از اینکه متوجه برهنگی خود شـــــدند، 
فطرتشان، ایشان را واداشت تا با برگ های درختان، برای خود حجابی فراهم آورند و به اقتضای 

اصل حیا، خود را بپوشانند.
امام علی در روایتی عالوه بر توجه دادن به اصل بودن حیا، پیوند میان حیا و عفاف را چونان 
؛37 ریشۀ جوانمردی حیا 

ُ
ۀ

َ
ِۀ الَحیاُء َو َثَمَرُتَها الِعّف صُل الُمُرّوَ ریشـــــه و میوه دانســـــته و فرموده اند: »اَ
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کدامنی اســـــت«. بنابراین عفاف و درنتیجه حجاب، ثمرۀ بالواسطه و قطعی وجود  و میوه اش پا
صفت حیا در آدمی است.

گر  ع آن دو است. ا نکتۀ جالب توجه و حائز اهمیت در نسبت میان حیا و حجاب، نظر به اصل و فر
گیرد، حجاب جایگاه خود را به درستی پیدا می کند و انسان را از آلودگی ها  در آدمی حیا اصل قرار 
مصون می دارد. اما چنانچه این نسبت معکوس شود، یعنی حجاب به جای حیا بنشیند و حیا 
کرده اند، ولی در  که حجاب ظاهری را رعایت  به حاشـــــیه رود، با انســـــان هایی مواجه می شـــــویم 
گفتار و نگاه خود، واجد عفت نیســـــتند و به جای دفع آلودگی هـــــا، آنان را به خود جذب  رفتـــــار، 

می نمایند.
کســـــب درآمد حالل اســـــت. لقمۀ حرام  گام نخســـــت تالش در راه  برای رســـــیدن به مرحلۀ حیا، 

دریچه ای به روی وقاحت است. 
گاهی ســـــنگفرش خیابان بســـــیار زیباتر از چهرۀ  کرد.  گام دوم بایـــــد حجاب چشـــــم را رعایت  در 

بزک کردۀ آدم هاست. 
گفته اند و می گویند، اما برای یـــــک مرد پرهیز از  که  گام ســـــوم محجبه شـــــدن اســـــت. برای زنان 

کوتاه است.  پوشیدن لباس تنگ و 
گام چهـــــارم، تالش برای ایجاد حیای قلبی و فکری اســـــت. می توان با عبادت و هوشـــــیاری،  در 

گناه آلود شد و به تبع آن قلب را مصون داشت.  گرفت و مانع از تصورات  کنترل فکر را برعهده 
گام نهایی در ایجاد حیا، نگهداری و حفاظت از قلب و چشـــــم و جان با ایجاد حجاب پوششی و 

گناه های بزرگ بی حیا می کنند. کوچک هم انسان را در ارتکاب به  گناه های  فکری است. 
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  این پرواز افسانه نیست!  
کارآزموده و جوی مناســـــب نیـــــاز دارد. چنانچه  یک پرواز خوب، به هواپیمایی ســـــالم، خلبانی 
گر ســـــقوط هم نکنیم، حداقل پرواز خوبی نخواهیم داشت.  هریک از این شرایط نباشد، حتی ا
گرسنه نباشد، تنش زخمی یا روحش آزرده نباشد. در  که تشنه و  یک عقاب زمانی تیزپرواز است 

غیر این صورت، با آنکه عقاب است، تیزپرواز نیست.
نماز معراج مؤمن است.38 روح مؤمن در حال نماز پرواز می کند و در آسمان عبودیت اوج می گیرد. 
که بندگان مخلص خدا همیشه در حال تجربه و لذت بردن  این افسانه نیســـــت، حقیقتی است 

از آن هستند.
کمک به پیرزن یا پیرمردی  کند، بهتر می تواند پرواز نماید.  آدمی هر قدر در طول روز خوب زندگی 
تنها، حتی به اندازۀ شـــــنیدن درد دلشان، پرسیدن احوال همســـــایه طبقۀ پایینی، دادن چهار 
کوچه بـــــازی می کنند و... نماز بندگان خدا را خوشـــــمزه  که توی  پنج تا شـــــکالت بـــــه بچه هایی 
که در طول روز در خدمت غیر خداســـــت،  گوش و زبان و دلی  و دل چســـــب می نماید. چشـــــم و 

نمی تواند ظرف چند دقیقه با خدا ارتباطی لذت بخش برقرار سازد.
کنیم، او هم به ما  گـــــر به قدر توانمان تالش  خـــــدای متعال از ما بیش از توانمان انتظار ندارد.39 ا

نمازی خوشگوار، نشاط انگیز و بامعنویت هدیه خواهد داد.
چند راه حل ساده برای رسیدن به یک نماز دل چسب:

کنیم. کمک    در طول روز به قدر توان به دیگران 
ح خود باشیم. گناه بپرهیزیم و مواظب قلب و اعضا و جوار   از 
کنیم.   احکام نماز را خوب یاد بگیریم و در عمل هم مراعات 

که  هادی و پرورش دهنـــــدۀ اعمال صالح ما هم   قبـــــل از نمـــــاز به حجت خدا و امام زمـــــان  
کنیم و از ایشان برای خواندن نمازی پربار یاری بطلبیم. هست، توسل 
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  نماز خوب بســـــتگی بسیار زیادی به وضوی خوب دارد. پس وضویی درست و همراه با حضور 
قلب بگیریم.

که برای عبادت او جمع شـــــده اند، عنایـــــت خاصی می کند. پس    خـــــدای متعال به مؤمنانی 
کنیم نمازمان را به جماعت بخوانیم. نماز جماعت )گذشته از ثواب  که می توانیم تالش  هرمقدار 
بی نهایتش( هم ســـــبب خواندن نماز در اول وقت می گردد و هم مانع بروز برخی اشکاالت فقهی 

در عبادتمان می شود.

  مراقب همدیگر باشیم   
اسباب بازی های فرزند کوچک خانواده وسط اطاق و روبروی تلویزیون پخش شده است. صدای 
گاهی هم با  کتاب است و  کر می کند. فرزند اول خانواده ســـــرش توی  گوش فلک را  تلویزیون دارد 
کوفته روبروی تلویزیون  کوچک تر می زند. پدر خسته و  دســـــتش ضربه ای آبدار به پشت سر برادر 
کند و...  کار  کرده و از زور بی خوابی فوتبال نگاه می کند. مادر مانده است با این بازار شام چه  کز 
کوچک تر  گاهی بخشی، آموزش، امر به معروف و نهی از منکر دارد تا فرزند  این خانه نیاز به تذکر، آ
کنـــــد، فرزند بزرگ تر در محیطی آرام مطالعه نماید، مـــــادر با همکاری پدر به امور  بـــــا آرامش بازی 

آشپزخانه برسد.
که مرگ، فقط برای همسایه نیست، حق الناس هم فقط برای دیگران نیست. رعایت  همان طور 
حقوق ماّدی و معنوی دیگران موجب آرامش و ثبات خانواده می شـــــود. شاه راه رسیدن به این 

آرامش مراقبت اعضای خانواده از یکدیگر است. 
که زیر یک سقف زندگی  مراقبت یعنی اینکه زن، شـــــوهر، مادر، پدر، فرزندان، خواهران و برادران 

41



ک و بانشاط برخوردار شود. خانۀ بزرگ  می کنند، مواظب رفتار همدیگر باشند تا خانه از هوایی پا
اجتماع نیز نیازمند مراقبت اعضایش از یکدیگر اســـــت. مراقبت اعضای خانواده از یکدیگر همان 
امـــــر به معروف و نهی از منکر می باشـــــد. امر به معروف و نهی از منکـــــر غفلت اجتماعی و فردی را 

کمتر شود، آرامش، بیشتر می شود.  که جهل و غفلت  مدیریت می کند. به هر میزان 
کس نهی از  کند، به مؤمن نیرو می  بخشـــــد و هر  کس امر به معروف  حضرت علی  فرمودند: »هر 

منکر نماید، بینی منافق را به خاك مالیده و از مکر او در امان می  ماند«.40
بنابراین به یاد داشته باشیم:

که    انسان ها ممکن است در طول روز اشتباهاتی داشته باشند. به دیگران این اجازه را بدهیم 
اشتباهات ما را به ما تذکر دهند.

  بهترین و اثرگذارترین نوع امر به معروف و نهی از منکر، رفتار نیک و پسندیده است.
کادویی بپیچیم و    رفتار بد را با رفتاری مشـــــابه یا بدتر پاسخ ندهیم. بلکه عیوب دیگران را در 

زیبا و دل چسب به دیگران هدیه دهیم.
که مفســـــده نداشـــــته باشـــــد. به طور مثال موجب ازهم پاشیدگی  کنیم    در صورتی امر و نهی 

خانواده نشود.
گاهی و مهارت خود را نسبت به چگونگی ایجاد ارتباط سالم خانوادگی باال ببریم تا در    سطح آ

کدام رفتار مناسب تر است. مواقع امر به معروف و نهی از منکر بدانیم 
  بر اســـــاس شرایط روحی، جسمی، خانوادگی و سن و سال یکدیگر، روش امر به معروف و نهی 

کنیم.  از منکر را مشخص 
کشف عیب دیگران نباشیم؛ زیرا این مسئله موجب تجسس در زندگی دیگران می شود.   به دنبال 
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  سر وجدان كاله نمی رود  
در یک مســـــابقۀ مهم فوتبال، یکی از بازیکنان، با تکروی، سناریوی خودش را بازی می کند و به 
دیگر هم تیمی های خود بی توجه اســـــت. یکی از مسافران داخل اتوبوس دود و دم راه می اندازد. 
در خیابان یک طرفه راننده ای فالشرزنان در جهت خالف رانندگی می کند. در ماه مبارک رمضان، 

جوانی بطری آب معدنی را وسط خیابان و بدون توجه به مردم روزه دار، سر می کشد.
که عده ای پا روی  در تمام این موارد، همگی یک حس مشـــــترک داریم. همه احســـــاس می کنیم 
کرد!  کاری  گذاشته اند و حقوقی را پایمال می کنند. حسی در درونمان می گوید: باید  خط قرمز ها 
ایـــــن یعنی غیرت! »غیرت یک حس اجتماعی و نوعی اســـــت و فایـــــده و هدفش متوجه دیگران 
که آفرینش در وجود بشر نهاده است. غیرت یک شرافت  می باشـــــد. غیرت نوعی پاسبانی اســـــت 
کی و طهارت جامعه«.41 در یک جامعۀ عقالنی نمی توان بی توجه بود  انســـــانی است، نسبت به پا
و احســـــاس مسئولیت در برابر ناهنجاری ها، یعنی غیرت دینی. منشأ امر به معروف و نهی از منکر 

هم همین غیرت دینی است. 
همیشـــــه غیرت دینی در برخورد با دیگران نیست، انسان در زندگی فردی اش نیز باید نسبت به 
که به دست می آورد، تربیت فرزندان و ... غیرت داشته باشد.  آبرو، شأن و شخصیت خود، مالی 

که نیازمند اعمال غیرت دینی است، مثاًل: ممکن است با موارد متعددی مواجه شود 
ک، غیرت دینی به من  ک و پوشـــــا   در برخی انتخاب ها مثل انتخاب برخی لوازم زندگی، خورا
که با وجدان، عقل و ارزش های دینی منافات دارد. البته هرچه  اجازه نمی دهد چیزی را برگزینم 

انتخاب مهم تر باشد، غیرت هم شدیدتر است.
کافی ندارم، غیرت دینی بـــــه من اجازه نمی دهـــــد در فضاهای مجازی و  گر من ســـــواد و مطالعـــــۀ    ا
که به صورت صریح و آشکار ارزش ها و عقاید مرا زیر سؤال می برند. کسانی بنشینم  رسانه ای پای سخن 
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گفتار خود را با شـــــیوۀ دشمنان خدا    غیرت دینی به من اجازه نمی دهد شـــــیوۀ زندگی، رفتار و 
کار پســـــندیده ای نیســـــت. رسول  که تشـــــّبه به آنان در دین خدا  کنم؛ چرا یا افراد الابالی تنظیم 

کند، پس او یکی از آنان شمرده می شود«.42  کس خود را شبیه قومی  مهربانی فرمود: »هر 

  آیه ها جاری می شوند  
کریم بود. در  کـــــرم و از خادمان قرآن  عبداهلل بن مســـــعود، غالم و صحابی جلیل القدر پیامبر ا
کند.  که بر اثر آن درگذشـــــت، عثمان بن عفان بـــــه عیادتش رفت تا از وی تفقد و دلجویی  مرضی 
که اجازه دهد سهم وی را از بیت المال  عثمان پس از احوالپرســـــی، به ابن مسعود پیشـــــنهاد داد 
گفت: پس بگذار این ســـــهم اضافه برای دخترانت باشد.  کند. عبداهلل نپذیرفت، خلیفه  بیشـــــتر 
گفت: »آنها نیازى به آن حقوق و عطا ندارند، چون  عبداهلل بن مسعود در جواب این پیشـــــنهاد 
که سورۀ واقعه را بخوانند و به آن مداومت ورزند؛ زیرا من از پیامبر شنیدم  من آنها را فرمان دادم 

کس سورۀ واقعه را هر شب بخواند، هرگز نیاز و تنگدستی و فقر به او نرسد«.43 که می فرمود: هر 
که هر سوره، بلکه هر آیه از  گره گشـــــایی فقط مخصوص سورۀ واقعه نیست، حق این اســـــت  این 
کتـــــاب خدا، دردی یا دردهایی از ما دوا می کند یا درجه ای بر درجات ما می افزاید. در روایت وارد 
که بلدی  44 یعنی هرچه از آیات الهی را 

»
َ

گفته خواهد شد: »اقرأ َو ارق که به اهل بهشت  شده است 
بخوان و به تعداد همان آیات، در درجات بهشتی ات، باال برو. 

کریم،  که می توان با استفاده از قرآن  قرض ها، بیماری ها، آرزوها و هزاران مشکل دیگر وجود دارد 
که قرآن برای این چیزها نازل نشده است و قرار نیست از  کرد. البته باید توجه داشت  آنها را حل 
کنیم. اما به هر حال یکی از معجزات  کتاب مقدس فقط برای اهداف زندگی دنیوی استفاده  این 

44



که در زندگی انسان ها برجا می گذارد.  کریم همین آثار اعجاب انگیزی است  قرآن 
کتاب های دیگر را می خوانیم و می فهمیم، فرقی هم ندارد در  کتاب های دیگر نیست.  قرآن مثل 
کثیف، باوضو یا بی وضو. اما قرآن  کنیم، نشســـــته یا خوابیده، با لبـــــاس تمیز یا  چه حالی مطالعه 

کتاب خدا را نمی توان به هر شکلی و در هر حالی خواند. کتاب خداست، 
ما معمواًل برای تالوت قرآن، ابتدا وضو می گیریم، ســـــپس با احترام آن را برمی داریم، می بوسیم، 
کلمات خدا را  گاه حتی بـــــرای اینکه  کامل قرائتش می کنیم.  رو بـــــه قبله می نشـــــینیم و با آرامش 
ک می زنیم. تالوت قرآن به قدری  کنیم، قبل از تالوت قرآن، مســـــوا با دهانی تمیز و خوشـــــبو ادا 
که حتی فقط صرف تـــــالوت آن، در زندگی ما اثر می گـــــذارد و ما را با برخی  بابرکت و مفید اســـــت 

عادات خوب بهداشتی آشنا و مأنوس می سازد.
البتـــــه مؤمنان همواره تـــــالش می کنند عالوه بر تالوت آیـــــات الهی، مفاهیم ارزشـــــمند آن را هم 
کار را ندارند، اما در عین حال  گاه ســـــواد این  کنند. آنها  به خوبی بفهمند و پیام های قرآن را درک 
کالس های تفسیر شرکت  کسی سؤال می کنند، در  کار اســـــتفاده می کنند: از  از هر راهی برای این 
می کنند یا از درس های تقســـــیر قرآن اســـــاتید، در رادیو یا تلویزیون استفاده می کنند. به هرحال 

تالش می کنند هرچه بیشتر و بهتر، آیات قرآن را بفهمند.
کار می بندند و به آن عمل می کنند. عمل به قرآن چیز  آنان در مرحلۀ ســـــوم، قرآن را در زندگی به 
پیچیده ای نیست. آنان فقط همان دســـــتورهای فقهی و اخالقی قرآن را جدی می گیرند و از آن 
تجـــــاوز نمی کنند. دروغ نمی گویند، غیبت نمی کنند، نگاه نامشـــــروع نمی کنند و خالصه، احکام 
که اثرگذاری قرآن در زندگی ایشان به اوج می رسد. اسالمی را رعایت می کنند. در این مرحله است 
گرفته  کتاب مقدس انس  که مؤمن چقدر با آن  پس اثرگذاری قرآن در زندگی، وابسته به این است 

کار بندد.  باشد، چقدر به آن ایمان داشته باشد و تا چه حدی آن را در زندگی به 
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  ایستگاه آرامش  
دل شکسته از خیلی چیزها و سرگردان در بسیاری از تصمیم گیری ها، حال و روز خوشی نداشتم. 
کرد و  گز می کردم. روزی یکی از مســـــافران ســـــر صحبت را باز  دل شکســـــته و ناراحت خیابان ها را 

پرسید: »چیزی شده؟ مشکلی داری؟«.
نگاهی به قد و قیافۀ او انداختم؛ عادی تر از من و مردمان خیابان بود و انگار می خواســـــت وقتش 
که می خواد با مشکالت من سرگرم بشه! ولی  گفتم: »طرف اونقدر مشکل نداره  کند. با خود  را پر 

بد هم نیست. حداقل سبک می شم«.
گاهی حرف مرا قطع می کرد و نظـــــری بی ربط می داد و  کـــــردن.  گفتن و درد دل  کردم به  شـــــروع 

گرم بلند است. که درد مرا نمی فهمد و نَفسش از جای  کاماًل مشخص بود  نصیحتی می کرد. 
گفتم:  کلی حرف زدن، انگار باری از دوشـــــم برداشـــــته و سبک شـــــدم. لحظۀ خداحافظی  بعد از 
گرم در  »داداش دســـــتت درد نکنه. شـــــنیدی و ســـــبک شـــــدم. اما خدایی اش نَفســـــت از جای 
گفت: »شاید بهتر باشه به  گفتنت بود«. خندید و قبل از خداحافظی  میومدها. شنیدنت بهتر از 

کنی«. یه مشاور مراجعه 
کم اثر بود.  کرد؛ انگار این حرف ها فقط ُمسّکنی  خیلی زود دوباره همان دغدغه ها دلم را آشـــــوب 
که مواجهه با  پیشـــــنهاد مراجعه به مشاور مدام در سرم تکرار می شـــــد. دیگر مطمئن شده بودم 
گرفتم و از او برای انتخاب یک مشاور  کار خودم نیست. با یکی از دوستان تماس  این مشـــــکالت 
که در این زمینه دوره های متفاوتی دیده، اســـــتاد  گفت فردی را می شناســـــد  کمک خواســـــتم. 
گفتم: »چی بهتر از این!  کرد. با خود  دانشگاه، صاحب نظر و نویسنده اســـــت. خیلی از او تعریف 
کنه. چرا به ذهن خودم نرسید؟!«. طرف رفته چندین سال درس خونده تا مشکالت من رو حل 
که او همان مســـــافر بی درد من باشد. با  کردم، باورم نمی شـــــد  که به دفتر مشـــــاور مراجعه  روزی 
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کرد. از همان ابتدا جذب اخالقش شدم و احساس آرامش داشتم.  گشـــــاده رویی از من استقبال 
انگار عوض شـــــده بود. وقتی حرف می زدم، باحوصله می شـــــنید و در مواردی راهنمایی می کرد. 
گفت. برنامه هایی در زمینۀ رفتار به من داد و قرار شد باز هم به  با من از ریشـــــه های مشـــــکالتم 
گفت: »البته این  که  کســـــی نگفتی؟«  کنم. خواســـــتم بگویم: »این حرف ها را چرا در تا او مراجعه 

کافیه خودت بخوای«. گفتم. فقط  حرف ها رو همون روز هم به شما 
همان روز؟! چرا من یادم نبود؟! شـــــناختن او به عنوان یک مشـــــاور و متخصص باعث شـــــد تازه 
که با آن جلسۀ  گوشم باز شـــــود و حرف های او را بشنوم و دقت او را ببینم. آرامشـــــی را  چشـــــم و 

مشاوره به دست آوردم، هیچ گاه از دست ندادم و این سرآغاز رفاقت من با بهترین دوستم شد.
حکایت زیارت های ما نیز چنین است؛ خیلی اوقات به زیارت می رویم، نماز و دعایی می خوانیم، 
کار را می فهمیم، نه توبۀ ماندگاری، نه تغییر پایداری ...  گریه ای می کنیـــــم، اما نه ایراد  درددل و 

کوتاه تخلیۀ روحی شده ایم. فقط برای زمانی 
که زیارت و اهل بیت را درســـــت نشـــــناخته ایم. اینکـــــه به »زیارت  مهم تریـــــن دلیل آن اســـــت 

بامعرفت« توصیه شده ایم، به همین دلیل است.
زیارت بامعرفت، ما را متوجه مقام می کند؛ دیگر ُمَسّکن نیست، داروست. وقتی بدانیم در محضر 
کسانی هستیم، بیشـــــتر به خود و به اعمالمان فکر می کنیم، دقیق تر متوجه ریشۀ مشکالت  چه 
می شـــــویم، به تغییـــــرات بنیادین فکر می کنیم، لطـــــف و عنایت آنـــــان را درک می کنیم، مطمئن 

که می شنوند و می بینند، پس حیا می کنیم و ... می شویم 
که آثار آن ماندگار و فراتر از آثار ســـــطحی خواهد  کردیم، طبیعی اســـــت  وقتی با این معرفت زیارت 
بـــــود. اثر طبیعی و ماندگار زیارت بامعرفت، »امنیت ایمانی« و نهایتًا ســـــعادت اســـــت؛ چه اینکه 

ة«.45 ها َفَلُه الَجّنَ گفته اند: »َمن زاَرها عاِرفًا ِبَحّقِ
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  زندگی جاری است  
کلنگ را بیاور.  ع و چشـــــمه هایش بود، فرمود:  که غالم و مســـــئول رســـــیدگی به مزار »به ابی نیزر 
کلنگ زد تا خســـــته شد. براى رفع خستگی بیرون آمد،  گرفت و داخل چاه رفت. آن قدر  کلنگ را 
ک می کرد. باز به  که از پیشـــــانی مقدسش عرق می ریخت و با انگشتان خود آن عرق را پا در حالی 

گلوى شتر فواره زد. گهان رگ آب بسان  کلنگ می زد. نا قنات فرود آمد. همهمه می کرد و 
که  که هنوز عرق می ریخت، فرمود: خدا را شاهد می گیرم  به ســـــرعت از چاه بیرون آمد و در حالی 

کاغذ بیاور. صدقه است! صدقه است! دوات و 
کاغذ آورد و ایشـــــان با خط مبارك خود نوشـــــت: این دو چشـــــمه )ابی نیزر و  ابی نیزر، با عجله دوات و 
بغیبغه( وقفی اســـــت از بندۀ خدا علی امیرالمؤمنین براى تهیدستان مدینه و درراه ماندگان، تا خدای 
متعال به سبب این وقف ها در روز قیامت چهره اش را از حرارت آتش نگه دارد. صدقه قرار داد؛ صدقه اى 
که نه فروش می رود، نه بخشـــــیده می شود و نه انتقال می پذیرد، تا خدا وارث آسمان ها و زمین است؛ 

که در آن صورت فقط ملك آنها خواهد شد«.46 گردند  مگر آنکه حسن و حسین به آن محتاج 
که چیزی را در راه خدا وقف می کند، حتی بعد از مرگش هم  طبق فرمایش رسول خدا: »کسی 

پرونده اعمال او باز است و برایش ثواب نوشته می شود«.
که وقتی انسان چیزی را وقف  اینکه از وقف با عنوان »صدقه جاریه« یاد شده، به این سبب است 
گر آن شیء وقف شده در طول سال ها  می کند، مدام مورد اســـــتفاده افراد مختلف قرار می گیرد و ا
گیرد، ثواب آن، به روح واقفش می رسد؛  یا قرن های متمادی، موجود باشد و مورد استفاده قرار 

که همیشه جاری است. درست مثل رودخانۀ پرآب و خروشانی 
کافی بود، مثاًل در یک  کند قدیمی ها را! آنها به این مسئله خیلی اهمیت می دادند،  خدا رحمت 
که از هرگونه امکاناتی محروم بود، صحبت از ساخت مسجدی به میان بیاید،  روستای دورافتاده 
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گرفته تا  که الزم بود، توســـــط خود مردم، فراهم و سپس وقف می شد؛ از زمین مسجد  هرچیزی 
که باید بر آن سجده می کردند. مهرهایی 

که توسط  شاید بسیاری از شـــــخصیت های علمی و فرهنگی ما در مدارسی درس خوانده باشند 
یک انسان مؤمن وقف شده است. امروزه هم یکی از مهم ترین و مؤثرترین فعالیت های اجتماعی، 
که در آنها، صدها  که توسط واقفان خّیر انجام می شود. چه بیمارستان هایی  فعالیت هایی است 
و هزاران نفر از مرگ حتمی نجات یافته اند و اندوه از دل خانواده های داغداری برداشـــــته شده و 

این همه، بر اثر همت یک واقف مؤمن به دست آمده است.
گاه فکر می کنیم وقف عبادت مخصوص افراد پولدار اســـــت و باید ثروت هنگفتی داشـــــته باشـــــیم، 
کامل از نعمت های خدا برخوردار باشـــــیم، آن گاه زمان وقف و  خودمـــــان و فرزندانمان به صـــــورت 
که فکر می کنیم وقف یعنی وقف  کارهایی مانند آن می رســـــد. این اشـــــتباه از اینجا ناشی می شـــــود 
گر این گونه باشد، پس فقط میلیاردرها می توانند  مسجد یا وقف مدرسه و چیزهایی از این قبیل! ا
گاه  واقف باشـــــند. اینها از بهترین مصادیق وقفند، ولـــــی آیا ما با همین وضع مالی معمولی یا حتی 
کنند؟    زیر متوسط، نمی توانیم واقف باشیم؟ آیا همه نمی توانند در این عبادت اجتماعی مشارکت 
که بارها آن را خوانده ایم و دیگر نه نیازی به خواندن  کتابخانۀ شخصی خود داریم  کتاب هایی در 
کلی چیزهای  آن داریم و نه حوصله اش را! در مواقعی، فرش، پشتی، ظروف آشپزخانه، بخاری و 
دیگر، ممکن اســـــت در خانۀ ما اضافه و بدون استفاده مانده باشد، و سال به سال به آنها دست 
گر همین  که مســـــجد یا امامزادۀ محله، به همـــــه یا برخی از آنها نیـــــاز دارد. آیا ا نزنیـــــم، در حالی 

کنیم، واقف نیستیم؟! کن مقدسه وقف  وسایل را برای این اما
کودکان حاضر در مسجد، هیئت و حسینیه  وقف تعدادی اسباب بازی برای مشغولیت و آرامش 
گاه یک جوان مجرد نیز با وقف یک جلد  گیر باشد. حتی  نیز می تواند جلوه ای از وقف ساده و فرا

قرآن یا مفاتیح، خود را به قافلۀ واقفان می رساند تا صدقۀ جاریه ای داشته باشد.
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که خدای حکیم و مهربان، در جزای اعمال و عباداتمان، به همت ما توجه  واقعیت این اســـــت 
کسی توان وقف 100 هزار تومانی دارد و به همان اندازه وقف  گر  کمی آن! ا می کند، نه به زیادی یا 
که توان وقفش یک میلیارد  کسی است  کار  کار او نزد خدای متعال به اندازۀ ارزش  می کند، ارزش 

کرده است. بوده و به اندازۀ یک میلیارد، وقف 

  دفترچه پس انداز ...  
که شـــــما خیلی خوب می دانید و حتما تأثیرشان را هم در  اینها، فقط یادآورِی چیزهایی اســـــت 
گر بخواهیم مطمئن شویم  کنند، اما ا زندگی تان دیده اید. البته نه اینکه این پنج فرمان، معجزه 
که یک برنامه ریزی و شیوۀ زندگی اقتصادی، مشکل اساسی ندارد، می توانیم برگردیم و مواردی 
کسانی باشند  کنار ما  کنیم. شاید هم در  شـــــبیه این پنج فرمان را به یاد بیاوریم و دربارۀ آ نها فکر 

که به این یادآوری ها نیاز داشته باشند.
1. وای از بدهـــــی: این روزها، وام و قســـــط برای خیلی از خانواده ها، یک مســـــئلۀ عادی و حتی 
ضروری شـــــده؛ اما این مســـــئلۀ عادی و ضروری، به راحتی ممکن اســـــت تبدیل به یک فاجعه 
که بعدًا یا به تدریج پولش را بدهیم، فقط وقتی می تواند  کاالیی بخریم  تبدیل شـــــود! اینکه االن 
کاماًل ضروری و به اندازه باشـــــد. اقتصاد مقاومتی می گوید برای آینده به گونه ای  که  خوب باشـــــد 
گواری  که فکر می کردی پیش نرفت یا اتفاق نا گر اوضاع اقتصادی ات، جوری  که ا کن  برنامه ریزی 

افتاد، زیر بار بدهی ها و قسط ها، درمانده نشوی. 
ک هایـــــی را برای خرید رعایت  2. خریـــــد خوب: ارزان؟ بـــــادوام؟ خارجی؟ ایرانی؟ اینکه چه مال
می کنید، در زندگی اقتصادی شما مؤثر است. آیا همین که از کاالیی خوشتان آمد، آن را می خرید؟ 
که مجبور شوید  گران باشد و نه جنس ُبنُجل  بعید است! شما تعادل را رعایت می کنید؛ نه خیلی 
کنید یا یکی دیگر بخرید. خرید شما، به خاطر مارک و برنَدش نباشد؛ خارجی  ج تعمیرش  فردا خر
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کشور ضربه نزند؛ و مهم تر از همه اینکه واقعًا به  گر نمونۀ ایرانی اش هست( تا به  اقتصاد  نباشد )ا
آن نیاز داشته باشید و خریدتان تفّننی نباشد.

کم مصرف مثال خوبی برای اقتصـــــاد مقاومتی اند. ما  3. مدیریـــــت دارایی و مصـــــر: المپ های 
کنیم تا اســـــتفادۀ  کمتر و بهینه تر مصرف  ج مصرفمان می کنیم؛ بنابرایـــــن هرچه  پولمان را خـــــر
بهتری از پولمان  کرده باشـــــیم. مثاًل همین استفادۀ بدموقع )ســـــاعت های اول شب( از وسایل 
کرد یا  گرم اســـــتفاده  که می توان از لباس  گرم نگه  داشـــــتن خانه در حالـــــی  برقـــــی یا بیش از حد 
استفادۀ بی مورد از وسیله نقلیه شخصی و موارد زیادی مثل اینها، آرام آرام دارایِی ما را می بلعند. 

کم می کند. گر اسراف باشد، برکِت دارایی های مان را هم  ضمن آنکه ا
ک و خراب شدن آنها  که از وسایلشان بد استفاده می کنند و نگران استهال کسانی  ۴. نگه داری: 
کوچک ترین و معمولی ترین وســـــایل ما، از ظروف آشپزخانه  نیســـــتند، به فقر نزدیک ترند. حتی 
که  گرفته تا خودرو و از مداد فرزندمان تا ماشـــــین لباس شـــــویی، یک روش صحیح مصرف دارند 
گر مراقب بدنتان  باعث می شود بادوام تر باشـــــند. حتی بدن ما از همین قاعده پیروی می کند. ا
باشـــــید، با ورزش و بهداشت و تغذیۀ ســـــالم و پرهیز از موارد مضر، حتمًا هزینه های درمانی شما 

کاهش می یابد.
که به دلیلی بی اســـــتفاده مانده اند؛ در  ۵. بخشـــــش: در بیشـــــتر خانه ها وســـــایلی وجود دارند 
که به آنها نیاز دارند. بخشیدن این وسایل، راه رزِق شما را باز می کند؛  کســـــانی هستند  حالی  که 
چون این کار یک جور صدقه دادن و انفاق اســـــت. معصومین به ما فرموده اند: »صدقه دهید 

تا روزی تان زیاد شود«.47 
کنید.  عالوه بر این، بسته به توانایی تان، مقداری هرچند اندک از درآمد خود را وقِف نیازمندان 
که  کسانی  که در مسائل مالی )مثاًل در مورد طلبکاری هایمان( به  گاهی هم بخشش در این است 

دچار مشکل شده اند، سخت نگیریم.
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مســابقــه کـتـــاب   »آرامـــش بـهـــاری«

  توضیحات و شرایط شركت در مسابقه  
1. تمامی ســـــواالت از کتاب »آرامش بهاری« طرح شـــــده و بر مبنـــــای مطالب کتاب، تصحیح 

می گردد.
2. شرکت کنندگان باید گزینه های صحیح را به صورت یک عدد 14 رقمی، از چپ به راست 

)به عنوان مثال: 32112333213132(، به سامانه 30001966 ارسال نمایند.
3. جواب مسابقه را صرفًا به صورت عدد 14 رقمی ارسال نموده و از نوشتن موارد اضافه 

نظیر نام و نام خانوادگی، نام شهر و... خودداری نمایید.
4. آخرین مهلت ارسال پیامک 2 خرداد ماه 1396 می باشد.

5. قرعه کشی 3 خرداد ماه 1396 در آستانه سال روز فتح خرمشهر انجام خواهد شد.
6. اســـــامی برگزیـــــدگان در تاریخ 4 خرداد ماه 1396 در ســـــایت مجتمع فرهنگی آموزشـــــی 
ســـــازمان اوقاف به نشـــــانی www.mfpo.ir و نیز در ســـــایت معاونت فرهنگی و اجتماعی 

سازمان اوقاف و امور خیریه به نشانی www.mfso.ir  اعالم خواهد شد.
7. به برندگان مسابقه، به قید قرعه جوایز ارزشمندی اعطا خواهد شد.

8. برنـــــدگان، دو هفته بعد از اعالم نتایج فرصت دارند مشـــــخصات درخواســـــتی را اعالم 
نمایند، در غیر این صورت از لیست برندگان کنار گذاشته خواهند شد.
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سشنامه پر

1. شناخت نقاط ضعف و قوت مان، چه تأثیری در زندگی فردی و اجتماعی ما دارد؟
1. خودشناسی و افزایش موفقیت        2. ارتباط بهتر با دیگران               3. اعتماد به نفس

2. محبوب ترین بنده در نزد پروردگار چه کسی است؟
1. کسی که دو روزش مثل هم نباشد                2. کسی که از خداوند ناامید نمی شود

3. کسی که بیشترین نفع را برای خلق خدا دارد

3. رسول خدا دین داری در آخرالزمان را به چه چیزی تشبیه کردند؟
1. سخت تر از تراشیدن خارهای قتاد در شب                   2. گرفتن آتش چوب درخت غضا در دست

3. هر دو مورد

۴. بهترین صفات برای درمان و پیشگیری از خشم چیست؟
1. مالک خشم بودن           2. صبر، حلم و بردباری             3. مدیریت خشم

۵. خداوند شرط قبولی جهاد را چه چیزی قرار داده است؟
1. ایمان و تقوا               2. صبر و استقامت            3. اخالص در عمل

۶. اثر ماندگار زیارت با معرفت کدام است؟
1. امنیت ایمان و در نهایت سعادت                  2. همانند مسکن عمل می کند

3. درد دل و گریه و در نتیجه تخلیه روحی

7. خرید کاالی ایرانی به جای کاالی خارجی، چه فایده ای دارد؟
1. حمایت از تولید ملی و خنثی کردن هجمه های دشمن

2. جلوگیری از بیکاری جوانان کشور                3. هر دو مورد
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8. الزم ترین مهارت همسایه داری کدام است؟
1. آزار نرساندن به همسایگان                      2. صبر در برابر آزار و اذیت همسایگان

3. عیب جویی نکردن و بخشیدن اشتباهات همسایگان

9. امام علی در رابطه با حق الناس چه می فرمایند؟
1. حق الناس،کم و زیاد و کوچک و بزرگ ندارد و گناهی است که بخشوده نمی شود

2. بنده خدا باید بداند که حق بندگان خدا، مقدم بر حق خداست                 3. هر دو مورد

10.  به چه دلیل خطر زبان افسار گسیخته، از بمب اتم هم بیشتر است؟
1. بر انسان حاکمیت دارد                   2. باعث بدزبانی می شود

3. می تواند دل ها را ویران کند، آبرو را به یغما ببرد و چهاردیواری گرم خانواده را فرو ریزد

11.  تقوا به چه معناست؟
1. عالم محضر خداست        2. نگه داشتن خود از هر آنچه زیان اخروی دارد        3. با اخالص عبادت کردن

12. گام نخست برای رسیدن به مرحله حیا کدام است؟
1. استفاده از حجاب مناسب           2. حفاظت از قلب و چشم           3. لقمه پاکیزه و کسب درآمد حالل

13. چرا از وقف، با عنوان صدقه جاریه یاد شده است؟
1. زیرا صدقه ای است که نه فروش می رود و نه بخشیده می شود

2. زیرا مدام مورد استفاده قرار می گیرد و ثواب آن به روح واقف عاید می گردد
3. زیرا در روز قیامت چهره را از حرارت آتش به دور نگه می دارد

1۴. غیرت دینی به چه معناست؟
1. امر به معروف و نهی از منکر                2. شرافت انسانی نسبت به پاکی و طهارت

3. بی تفاوت نبودن و احساس مسئولیت در برابر ناهنجاری های اجتماعی
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