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خانواد  ه گرامی
د  ر جهان بینـی اسـالمی، خانـواد  ه به عنـوان اصلی تریـن نهـاد   اجتماعـی و 
زیربنـای جوامـع و منشـأ فرهنگ هـا و تمد  ن هـا، از اهمیت و جایـگاه ویژه ای 
برخـورد  ار اسـت. پرد  اختـن به این بنـای مقد  س و بنیاد  یـن و حمایت و هد  ایت 
آن به سـمت جایگاه واقعی و متعالی اش سـبب اصالح خانواد  ه بزرگ انسـانی 
بود  ه و غفلت از آن موجب د  ور شـد  ن بشـر از حیات حقیقی و سـقوط به ورطه 

هالک و ضاللت اسـت.
معاونـت آمـوزش مرکـز رسـید  گی بـه امـور مسـاجد   نیـز د  ر راسـتای اهد  اف 
تعیین شـد  ه و اجرایی سـازی برنامه های آموزشـی ویژه ائمه محترم جماعات، از 
نهـاد   ارزشـمند   خانواد  ه محترم کارگزاران مسـاجد   غفلت ننمـود  ه و برنامه های 
متنوعـی را د  ر حـد   بضاعـت خـود   و با هـد  ف تکریم و اعتالی هویتی ایشـان 
تـد  ارک د  ید  ه اسـت. ازجملـه این برنامه ها می تـوان به طراحي و تولید   نشـریه 
خانه خوبـان اشـاره نمـود   کـه اولیـن شـماره آن بـه حضـور ارائه می گـرد  د  . د  ر 
ایـن نشـریه تـالش خواهیم کـرد   بـا ارائه محتوایـی کاربـرد  ی و البتـه امین، 
ضمـن بهره گیـری از جذابیت های ظاهـری و بصری، گامـی هرچند   کوچک، 
د  ر راسـتای اعتـالی فرهنـگ و اند  یشـه خانـواد  ه محتـرم کارگزاران مسـاجد   
برد  اشـته شـود  . بد  یهـی اسـت د  ر ایـن راه پر نشـیب و فـراز، نیازمنـد   انتقاد  ات 
و پیشـنهاد   های سـازند  ه شـما مخاطبان ارجمند   بـرای هرچه بارور شـد  ن این 

مطبوعه فرهنگی هسـتیم.
         معاونت آموزش

مرکز رسید  گی به امور مساجد  




- یه کاري نکن مرد  م بهت بخند  ند  .

- مرد  م اگر معیار حق بود  ند   به آیات خد  ا نمی خند  ید  ند  .
ْنَها َيْضَحُكوَن  )47 سوره زخرف( ا َجاءُهم بِآَياِتَنا ِإَذا ُهم مِّ َفَلمَّ


بـرا یـه بـارم کـه شـد  ه جـواب ایـن سـؤال رو خیلي جـد  ي بد  یـم که 

حد  اقـل تکلیفمـون بـا خود  مـون روشـن بشـه.
ُ بَِكاٍف َعْبد  َُه )36 سوره زمر( أَلَْيَس اللَّ


د  رسـته همـه آد  مـا حـرص مي زنند  ، امـا برا چـي حـرص زد  ن مهمه، 
پیامبـر کـه حرصـش بـراي سـعاد  ت و خوشـبختي مرد  م بـود  . تو 

رو نمي د  ونـم!
لََقد  ْ َجاءُكْم ... َحِريٌص َعَلْيُكم )128 سوره توبه(


المپ سوخته با اتصال به هیچ برقي روشن نمي شه.

تـا مـا تصمیم جد  ي بـراي خوب شـد  ن نگیریم، هیچ حرفـي روي ما 
تأثیـر نـد  اره، حتي اگر حرفاي پیامبر باشـه.

ِإنََّك َل ُتْسِمُع الَْمْوَتى...  )80 و 81 سوره نمل(


فکـر مي کنـي مؤمني؟ یه تسـت سـاد  ه؛ ببیـن رضایت خد  ا و رسـول 

بـرات مهم تـره یا رضایـت د  وسـت و فامیل؟
َواللُّ َوَرُسولُُه أََحقُّ أَن ُيْرُضوُه ِإن َكانُواْ ُمْؤِمِنيَن )62 سوره توبه(


مـا تـو عالـم سـاد  گي خود  مـون میگیم خـد  ا رحمتش کنه، چـه مرگ 

خوبـي د  اشـت! چه راحت جـون د  اد  !
بی خبر از این که فرشتگان بد  جور د  ارند   می زنند  ش!

...الَمالئَكُه يَضِربوَن ُوجوَهُهم َو اَد  باَرُهم  )27 سوره محمد  (


واقعـاً ارزش د  اره، آد  م یـه عمـري تـو د  نیـا صبـر کنـه، د  ر عـوض خد  ا 

بهـش بگـه، هـم د  وسـتت د  ارم، هـم باهاتم.
اِنَّ اهللَ َمَع الّصابِریَن )153 سوره بقره(

َواهللُ يُِحبُّ الّصابِريَن )146 سوره آل عمران(


ما توي برخورد   با اطرافیانمون، زبانیم یا گوش؟

یعنـي سـعي می کنیـم بـا حـرف زد  ن متقاعد  شـون کنیم یا بـا گوش 
د  اد  ن بـه حرفاي د  لشـون، آرامشـون کنیم؟

پیامبـر کـه گـوش خوبـي بود  ه واسـه همیـن، مـرد  م د  ورش جمع 
می شـد  ند  ، ولـي از مـا فـرار می کننـد  !

ِيُقولُوَن ُهَو أُُذٌن... )61 سوره توبه(


عجـب بیماري خطرناکیه حسـاد  ت، کـه خد  ا به پیامبرش د  سـتور د  اد  ه 

از حسـود  ا به من پنـاه ببر!
حاال بازم حسود   باش!

َوِمن َشرِّ َحاِسد  ٍ ِإَذا َحَسد  َ )5 سوره فلق(

سالم خد  اي خوبم!
و خد  ايي كه همين نزد  يكي ست

حسین ثروتي

همیشـه از د  یگران تعریف قرآن رو خیلي شـنید  م که بهترین کتاب زند  گیه یا این که باهاش میشه 
مشـکالتمون رو حل کنیم و از این جور چیزا، ولي هیچ وقت خود  م مسـتقیم و جد  ي به سـراغش 
نرفتـه بـود  م، امـا حـاال که یه جورایي گذاشـتي منـم با کتابت رفیق بشـم، حاضر نیسـتم اونو با 
هیـچ چیـزی عوض کنم. حاال فقط د  وسـت د  ارم بـا همه وجود   بهت بگم: ممنـون خد  اي خوبم!

طلیعه




حـاال خوبـه که براي کلمـه کلمه ای که میگیـم خد  ا فرشـته ای براي 

ثبتـش آمـاد  ه کرد  ه کـه آن قد  ر بی حسـاب حـرف می زنیم.
ما يَلِفُظ ِمن قَوٍل اِّل لَد  َيِه َرقيٌب َعتيد  ٌ )18 سوره قاف(


براي چي از حرف د  یگران ناراحت میشی؟

خـد  ا کـه همـه چیـزرو مي د  ونـه، فکـر می کنـی تـو د  فـاع از تـو کـم 
میاره؟!

فاَل يَحُزنَك قَولُُهم... )76 سوره یس(


- حد  اقل برو با یکي مشورت کن. شاید   د  اري اشتباه مي کني.

- هیچ نیازي به مشورت ند  ارم. من خود  م همه چي حالیمه!
بابا تو د  یگه کي هستي! چون به پیامبر هم د  ستور مشورت د  اد  ند  .

َوَشاِوْرُهْم ِفي اأَلْمِر )159 سوره آل عمران(


اگـر بخواي خوب باشـي، مـرد  م یه حرفایي بهت مي زنند  کـه باید   خد  ا 

آرومـت کنه، ند  یـد  ي خد  ا بارها به پیامبـرش گفته: صبر کن!
َفاْصِبْر َعَلى َما َيُقولُوَن )39 سوره ق(


اگـر مـن و تو، قرآن را قبول د  اشـته باشـیم د  یگه هیـچ اختالفی با هم 

نخواهیم د  اشت.
حاال فهمید  ی د  لیل اختالفا چیه؟!

َوَما اْختََلْفتُْم فِيِه ِمن َشْيٍء... )10 سوره شوری(


یـه وقـت فکـر نکنـی، به جایـی رسـید  ی کـه احتیـاج بـه موعظـه و 

نصیحـت نـد  اری!
ِّْلُمتَِّقيَن )138 سوره آل عمران( ِّلنَّاِس َوُهد  ًى َوَمْوِعَظٌة ل َهـَذا بَيَاٌن ل


- خیلـي د  وسـت د  ارم بـراي د  یگـران د  ل نشـین و تـود  ل بـرو باشـم. 

نمي د  ونـم چـي کار کنـم؟
- راهش، بد  ي رو با خوبي جواب د  اد  نه، والّسالم!

يَِّئُة...  )34 و 35 سوره فّصلت( َوَل َتْسَتِوي الَْحَسَنُة َوَل السَّ


تـا حـاال کسـي رو د  ید  ي کـه امکانات زند  گـي خود  ش رو پـاي تحویل 

گرفتن خـد  ا نذاره.
اگـر بهتریـن وضـع زند  گي رو د  اشـته باشـه فکـر نکنه خد  ا د  وسـتش 
د  اره و اگر تحت پوشـش کمیته امد  اد   هم هسـت، احسـاس نکنه خد  ا 

توجهي بهش نـد  اره.
خد  ا میگه که از این جور باشعورها خیلي کمند  .

َو قالوا نَحُن اَكثَُر... )35 تا 37 سوره سبأ(


»تنها شرطم نمازخون بود  نشه.«

نماز خیلي مهمه، ولی ما نمازخونایي د  اریم که خد  ا نفرینشون کرد  ه.
چیزاي د  یگه هم الزمه.

َفَوْيٌل لِّْلُمَصلِّيَن )4 تا 7 سوره ماعون(


مـاد  ره خـود  ش اتـاق بهم ریختـه بچـه رو مرتـب مي کنـه بعـد   جلوي 

مهمونـا از بچـه تشـکر مي کنه:
آفرین! ببینید   چه بچه خوبي د  ارم، اتاقش چه قد  ر تمیزه!

خد  ا اشتباه مارو مي آمرزه بعد   از ما تشکر هم مي کنه!
َ َغُفوٌر َشُكوٌر )23 سوره شوري( ِإنَّ اللَّ


از مرد  م چه انتظاري د  اري؟

پیامبر که بهترین اخالق رو د  اشت، بهش مي گفتند  : مجنون!
مـن و شـما که اخـالق هم ند  اریـم؛ پـس د  ر راه حق، منتظر شـنید  ن 

هر حرفـي باش.
 )َما أَنَت بِِنْعَمِة... )2 تا 4 سوره قلم
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 فاصله د  رست نكنيد  
زند  گـي را سـاد  ه برد  ارید  ؛ البتـه ما خیلي هم اهل 
زهد   و تقوا نیسـتیم. خیال نکنید  . آن سـاد  گي که 
مـا می گوییم، آن سـاد  گي زهاد   و عبـاد   و این ها 
اسـت. سـاد  گي به نسـبت ایـن کارهایي اسـت 
کـه مـرد  م امـروز می کننـد  ؛ واال نه، سـاد  گي ما 
را اگـر چنان چـه آن مرد  ان خـد  ا بیایند   نگاه کنند   
شـاید   هزارتـا ایراد   هم بـه آن چه که ما سـاد  گي 
مي د  انیـم بگیرنـد  . زند  گی تـان را بر پایه اسـراف 
قـرار ند  هیـد  ، زند  گي را سـاد  ه قرار د  هیـد  . زند  گي 
را آن طـوري کـه خد  اي متعـال می پسـند  د   قرار 
د  هید   و از طّیبات الهي بهره مند   شـوید   برحسـب 
اعتـد  ال و عد  الت؛ هم اعتـد  ال و میانه روی و هم 
عد  الت. یعنـي مالحظه انصـاف را بکنید  ، ببینید   
د  یگـران چطورند  . خیلي بین خود  تـان و د  یگران 

فاصله د  رسـت نکنید  .
یکي از موجبات سـعاد  ت خانواد  ه ها و اشـخاص، 
این اسـت کـه تقیـد  ات زائد   و تجمـالت زیاد  ي 
و پرد  اختـن بیش ازانـد  ازه الزم بـه امور مـاد  ي، از 
زند  گی ها د  ور شـود  . الاقل بخـش اصلي زند  گي 
محسـوب نشـود  . یک چیز حاشـیه ای، یک کنار 
باشـد  . زند  گـي را از اول بایـد   سـاد  ه برد  اشـت و 
محیط زند  گـي را باید   محیـط قابل تحملی کرد  . 
سـاد  ه زند  گي کـرد  ن منافاتـي با رفاه هـم ند  ارد  . 
آسـایش هـم که اصـاًل د  ر سـایه سـاد  ه زند  گي 

کرد  ن اسـت.

 مناجات كرباليي
سید   مهد  ی شجاعی

سوز د  ل، اشک روان، آه سحر ناله شب
این همه از نظر لطف شما می بینم

ای خد  ای اباعبد  اهلل!
»یا لیتنا کنا معک« ما را آکند  ه از صد  اقت و اخالص کن.

ای خد  ای عباس!
تنهـا تویـی کـه می توانی عشـق را بـا جنـگاوری و اد  ب را بـا د  الوری د  ر وجود   کسـی 

متجلـی کنـی. ما را به د  سـت سـاقی ابوفاضـل، از ایـن فضائل، سـیراب کن.
ای خد  ای زينب!

تـو را بـه عظمـت زینب سـوگند   کـه جلـوه ای از جالل زینـب را بـه مـرد  ان و زنانمان 
بنمایـان تـا جلوه هـای فریبـای د  نیا د  ر نگاهشـان رنـگ ببازد  .

ای خد  ای علی اكبر!
ما را د  ر سنت ذبح عزیزان، پیش پای محبوب، شیعه حسین قرار د  ه.

ای خد  ای سكينه!
بـه هنگامـه ظهـور مصیبت، آرامش و سـکینه ای عنایتمان کـن کـه د  رد   و د  اغ و بال را 
چـون مهـر و لطـف و صفـا بـر جـان خویـش بپذیریـم و زبان جز بـه مد  ح و شـکر تو 

نگشاییم.
ای خد  ای قاسم!

حالوت شهاد  ت راـ  شیرین تر از عسلـ  به ذائقه مان آشنا کن.
ای خد  ای علی اصغر!

تویی که به کوچک ترین سـرباز حسـین، برترین کمال را بخشـید  ه ای، عشـق و وفا را 
از شـیعیان حسـین، د  ریغ نمی کنی، نکن.

ای خد  ای حبيب!
د  لمان را تا واپسین د  م کهولت و پیری، هم چنان جواِن عشِق حسین بد  ار.

ای خد  ای ذوالجناح!
وقتی اسـبی د  ر آسـتان حسـین، به معرفتی چنان د  سـت می یابد  ، روا نیست که سالکان 
کـوی او محـروم از معرفـت بمانند  . ما را تا کم ترین پایه معرفت حسـین، تعالی ببخش.

ای خد  ای كربال!
ما را روزبه روز با این حقیقت که »مقربانت را جام بال بیش تر می د  هی« آشناتر کن.

ای خد  ای عاشورا!
د  اغ فرزند  ان حسین را و مصیبت شیعه را به ظهور حضرت ُمنتِقم تسلی ببخش.

طلیعه



 باز هم بزن
بـه د  سـتور سـروان خلیل،  مـن و حید  ر هـر کد  ام 
بـه هفتـاد   ضربـه کابـل محکـوم شـد  یم. حامد  ، 
حیـد  ر را زد   و ولیـد   مـرا. وقتی هفتـاد   ضربه کابل 
را نـوش جـان کرد  یـم،  حیـد  ر بـا همـان لهجـه 
ترکـی و د  وست د  اشـتنی اش د  و بـار تکـرار کـرد  : 
سـید  ی! سـنی ننه ویـن جانـی ایکی د  انا شـاالق 
ویـر. )جـون مـاد  رت د  و تا کابل د  یگه هـم بزن(؟

بـه سـرتون خـورد  ه، گیـج شـد  ید  ،  ـ کابل هـا 
خواهـش نمی خـواد  .

حامـد   د  رحالی کـه به هر کد  اممـان د  و کابل د  یگر 
کوبیـد  ،  گفـت »هـذا اثنیـن...! این هـم د  و کابل 
د  یگـه، یـاال بریـد   گـم شـید  ، از جلو چشـمم د  ور 

شید  !«
وقتـی برمی گشـتیم بازد  اشـتگاه،  گفتـم: حیـد  ر! 
مثـل این اسـت کـه راستی راسـتی حالت خوش 

نیسـت،  چـرا گفتـی د  و تـا کابل د  یگـه بزنن؟
ـ حضرت عباسی نفهمید  ی چرا؟

ـ نه
ـ خواسـتم ُرنـد   بشـه، ارزشـش رو د  اشـت کـه به 
بهانـه اربعین آقا امام حسـین  هـر کد  وم مون 
72 تـا کابل بخوریم، خد  اوکیلی ارزش ند  اشـت؟!

ایـن فکر و مرام و حسـین خواهی حید  ر برای من 
د  رس د  اشـت. این را که شـنید  م احسـاس آرامش 
کـرد  م. گفتـم: چرا خد  ایـی می ارزیـد  .  ذهن حید  ر 
بـه کجـا رفتـه بـود   کـه می گفت بـزار بـه تعد  اد   
شـهد  ای کربـال کابل بخوریـم. به خاطـر همین 
عقیـد  ه و مرامش بـود   که وقتی نوحـه می خواند  ، 
 حتـی سـامی و قاسـم، نگهبان هـای عراقی هم 
تحـت تأثیـر مد  احـی اش قـرار می گرفتند  . )سـید   

ناصـر حسـینی پور، پایی که جـا ماند  (

 پيش  بزرگ ترمان برويم
روزی شـخصی خد  مـت عالمـه مصطفـوی رسـید   و گفت: 
فرزنـد  م بهایـی شـد  ه با او صحبـت کنید   تا د  وباره شـیعه شـود  .
فرزنـد   را خد  مـت عالمه آورد  نـد   و آن ها با هـم گفت وگو کرد  ند  . 
پسـر بارهـا د  ر مسـائل مختلف کـم آورد  . بعـد   سـرش را پایین 
اند  اخـت و کمـی به فکر فـرو رفت. پد  ر خیال کـرد   که الحمد  هلل 
پسـرم عاقـل شـد   و بهائیـت را رها کرد  ، اما پسـر سـرش را باال 
آورد   و گفـت: بایـد   بـا عالـم فرقه مـان صحبت کنیـد   و بزرگ تر 

مـن د  ر این علم اوسـت.
سـپس بلنـد   شـد   و خواسـت کـه از مجلـس بیـرون بـرود   کـه 
عالمـه صد  ایـش کـرد   و گفـت: زمانی کـه آن ها د  یـن و ائمه را 
از تـو می گرفتنـد   و برایـت اد  له، افاضـه می کرد  ند   آیـا گفتی که 

بایـد   بزرگ تـرم و عالـم د  ینم را بیـاورم؟!

 توصيه رهبر انقالب به مد  اح مشهور
 »ایـام فاطمیـه ای د  ر محضر رهبر معظـم انقالب حضرت 
آیـت اهلل العظمـی خامنـه ای )مد   ظلـه( مد  احی کـرد  م. اواخر 
مد  احـی بـه حضـار مجلـس گفتـم حاال همـه د  سـت ها را 

بیـارن بـاال و چنـد   مرتبه صـد  ا بزنند   یـا زهرا. 
بعـد   از پایـان مد  احـی بـرای احتـرام و عـرض اد  ب خد  مت 
مقام معظم رهبری رسـید  م، ایشـان بعد   از احوال پرسـی به 

ایـن مضمـون فرمود  ند  :
فالنـی مـا د  ر هیـچ کجا نـه د  ر منابع شـیعه و نـه د  ر منابع 
سـنی ند  اریـم که د  ر هنگام بـرد  ن نامی غیر از خد  ا د  سـتان 
خـود   را بـاال ببریـد  . از ایـن بـه بعـد   ایـن کار را نکنیـد   و به 
د  یگـر مد  احـان هـم ایـن مطلـب را بگـو. وقتی شـما این 
کار را بکنیـد   بهانـه به د  سـت د  یگران می افتـد   و می گویند   
ببینیـد   آن هـا د  ر کنار نـام خد  ا برای ائمه هم د  سـتان خود   را 
بـاال می برنـد  .« )حـاج عباس حیـد  رزاد  ه از مد  احان مشـهور 

کشور(.
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 امانتي
بـارد  ار بـود  . همسـرش بـه او گفت: بیـا نریم 
کربـال، ممکنـه بچـه از د  سـت بـره. رفتنـد   
کربـال، حالـش بـد   شـد   و د  کتر گفـت: بچه 
مـرد  ه! مـاد  ر با آرامـش تمام گفت: »د  رسـت 
می شـه. فقـط چـاره ش اینـه کـه بـرم کنار 
خود  شـون  بعـد     حسـین امـام  ضریـح 
امـام  ضریـح  کنـار  د  ارنـد  .«  هـوای  مـارو 
حسـین قد  ري گریه کرد  . خـواب د  ید   که 
بانویی یک بچه  د  ر بغلش گذاشـته اسـت. از 
خـواب کـه بلند   شـد  ، د  وبـاره رفت د  کتـر. به 
او گفتنـد  : این بچـه همان بچه  ای کـه مرد  ه 

بـود  ، نیسـت؛ معجزه شـد  ه!
وقتي ماد  ر سـرد  ار شـهید   حـاج ابراهیم همت 
مي خواسـت پیکـر مطهـر فرزنـد  ش را کـه 
سـرش از بـد  ن جـد  ا شـد  ه بـود  ، د  اخـل قبـر 
بگـذارد  ،  رو بـه حضرت زهرا گفـت: خانم! 

امانتی تـون رو بهتـون برگرد  ونـد  م.

 گم می شوم امام حسين از كد  ام سوست؟
سید  ضیاءالد  ین شفیعی

رؤیا که جرم نیست بگو، موبه مو بگو
سر را بلند   کن به خود  م روبه رو بگو

سر را بلند   کرد  م و خواب از سرم پرید  
د  ل شوره حساب وکتاب از سرم پرید  
با خود   حساب کرد  م اگر کربال شود  

مید  ان انقالب، اگر نینوا شود  
البد   حسین، تشنه و تنها نمی شود  
قباًل اگر شد  ه، شد  ه، حاال نمی شود  

راه اد  ای کامل د  ین از کد  ام سوست؟
گم می شوم، امام حسین از کد  ام سوست؟

مقصد   کجاست؟ عاقبت از یاد   می رود  
این خط فقط به »عشرت آباد  « می رود  

آقا! پیاد  ه می شوم... این جا که کربالست
سرسبز نیست شهر شما هم، پر از بالست
این خواب چند  م است؟ یکی چشم وا کند  

شاید   صد  ا رسید  ، خد  ا را صد  ا کند  
ما بی صد  ا، فقط به تو این راز گفته ایم
رؤیا حقیقتی است که ما باز گفته ایم

این جا نه کربالست، اگر چند   مقتل است
د  اغ حسین تا به ابد   د  اغ اول است

طلیعه



 روضه د  ر آمريكا
خاطره ای از د  کتر مرتضی آقاتهرانی

تـوی آمریـکا مراسـم روضـه گرفته بود  یم. شـب 
اول یـه سیاه پوسـت هـم اومـد   روضـه. بـراش یه 
مترجـم گذاشـتیم. شـبای بعـد  ، همین جـور هـی 
مجبـور  تـا  می شـد    زیـاد    سیاه پوسـت ها  تعـد  اد   
بـرای مراسـم  یـه جـای د  یگـه رو هـم  شـد  یم 
بگیریـم. شـب آخـر 150 تـا سیاه پوسـت گفتـن 
کـه می خـوان شـیعه بشـن! پرسـید  م بـرای چی 
می خوایـن شـیعه بشـین؟! همـه نـگاه کـرد  ن به 
سیاه پوسـتی که شـب اول اومد  ه بـود   روضه! ازش 
پرسـید  م بـرای چـی شـیعه؟ گفـت: شـب اول یه 
 )تیکـه از روضه جون)غالم سـیاه امام حسـین
رو خونـد  ی؛ همونـی کـه وقتـی امـام سـرش رو 
گذاشـت روی پـای خـود  ش، سـه بـار سـرش رو 
اند  اخـت پاییـن، گفـت جایـی کـه سـر علی اکبـر 
 بود  ه جای سـر جون نیسـت! ولی امام حسـین
سـرش رو گذاشـت روی پاهـاش و جـون شـهید   
شـد  ... مـن رفتـم بـه ایـن سیاه پوسـت ها گفتـم: 
بیاییـد   کـه د  ینـی رو پیـد  ا کـرد  م که توش سـیاه و 

سـفید   فرقی نـد  اره...
ای شاه این غالم که هم رنگ موی توست

عمری د  راز شد   که هواد  ار روی توست
رسواتر از سراب شوم، گر برانی ام

 زیرا که آبروی من، از آبروی توست

 فقط گريه مي كنيم
سـال ها از صبـح تـا شـب به سـختي تـالش کـرد  ه بـود  . د  سـت هایش 
پینه بسـته و چهـره اش د  ر آفتـاب سـوزان، سـوخته و پرچیـن بـود  . او ایـن 
رنج هـا را بـه این امیـد   تحمل مي کرد   کـه فرزند  انش خـوب د  رس بخوانند   
و بـه جایی برسـند  ، امـا فرزند  ان او، تنهـا کاری که می کرد  ند   »د  ل سـوزی« 
بـرای پـد  ر زحمتکش بـود   و بس! و البتـه از د  رس خواند  ن خبـری نبود  . هر 
روز بـه او و د  سـتان پینه بسـته اش نـگاه می کرد  نـد  ، آه می کشـید  ند   و گاه 
گریـه ای می کرد  نـد  ؛ بـه امیـد   آن کـه پـد  ر از آن ها راضی و خشـنود   باشـد  . 
آن هـا خوشـحال بود  ند   کـه بـه یاد   پـد  ر و زحمات او هسـتند   و گاهـی برای 
قد  رد  انـی از او اشـکی می ریزنـد  ، امـا پـد  ر، تنهـا و تنهـا با حیرت و حسـرت 

نظاره گـر ایـن رفتـار آن ها بـود   و... .
آری سرگذشـت بسـیاری از مـا و امـام حسـین سرگذشـت آن پـد  ر و 
فرزنـد  ان خویـش اسـت. او بـراي حفظ د  یـن به قربانـگاه رفتـه و از جان و 
مال و فرزند  ان و همه هسـتي اش گذشـته اسـت و فقط از ما عمل صالح و 

بند  گـی خـد  ا را طلـب کـرد  ه اسـت و ما فقـط بـرای او گریـه می کنیم!
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مـا بـرای انتقـال پیـام، بیـش از حـد     د    اریـم از زبـان و گفتار اسـتفاد    ه 
می کنیـم. می خواهـم بـه بچه ام بگویم  ایـن کار را بکن،  ایـن را عمد    تًا 
از طریق کالم اسـتفاد    ه می کنم. گاهي یک سـاعت توضیح می د    هیم 
بـرای بچـه ، مخصوصاً بچه نوجـوان که فرار می کنـد     از این قضایا، اما 
اسـاتید     اخـالق عمـاًل اخالق را منتقـل می کنند     و بحـث نظری فقط 
پشـتیبانی کنند    ه ایـن عمـل اسـت.  یکـی از همـکاران ما د    ر د    انشـگاه 
تهـران می گفـت: پـد    رش روحانی اسـت و امامت جماعـت. مي گفت 
مـن د    ر سـخت ترین شـرایط که ماد    رم شـروع می کرد     بـه عصبانیت و 
غرولنـد     کـرد    ن،  فقط ایـن جمله را از پد    رم مي  شـنید    م کـه »چی بگم،  
هیچـی نگم بهتـره!« می گفت: تند    ترین جملـه اي که مـن از پد    رم د    ر 
مقابـل ماد    رم شـنید    م ایـن جمله بـود    . این د    ر حقیقت مشـاهد    ه عملی 
اسـت. مـا انتقال مطلـب از طریق عملمان بسـیار کم اسـت و ناقص، 
 حـرف زیـاد     می زنیـم ولـی د    ر عمـل چیـز د    یگـري را بـه بچه نشـان 

مي د    هیـم. بچـه بایـد     د    ر عمل من ببینـد     و بعد     د    ر گفتـار من.
مـن خـود    م به د    نبـال این هسـتم که یک رفتـار خوب از کسـی ببینم، 
یـاد     بگیـرم و ایـن را توفیقـی بـرای خـود     می د    انـم، اما متاسـفانه چیز 
زیـاد    ی نمی بینـم؛ یعنـی د    ر عمـل، د    ر جامعـه چیـز زیـاد    ی نمی یابم. 
یک وقـت د    ر جلسـه اي از پـد    ر و ماد    رها پرسـید    م: شـما یاد    تـان می آید     
د    ر عمـل از کسـی چیـزی یـاد     گرفتـه باشـید    ؟ فقـط یک نفـر گفت: 
مـا یک جایـی یـوگا کار می کرد    یـم، اسـتاد    مان ژاپنـی بـود    . د    ر طـول 
د    و سـالی کـه مي رفتیـم آن جـا، کفش هایمـان را د    م د    ر روی هـم 
مي ریختیـم، ایـن اسـتاد     مـا خانمـی بـود     کـه هر وقـت می آمـد    ، این 
کفش هـا را جفـت می کـرد     و بعـد     می آمد     تو. باألخـره بعد     از د    و سـال 
بـه زبـان آمـد     که ببینید     بد     اسـت کـه کفش هایتـان این طـوري روي 

هـم اسـت کفش هـا را بچینید    . 
باید     کمتر حرف بزنیم و بیشتر با عمل منتقل کنیم.

د    کتر علي اصغر احمد    ي كمتر حرف بزنيم

د  ر تاریـخ، زن هـای زیـاد  ي د  اریـم کـه مرد  هایشـان را بـه جبهـه و 
جنگ فرسـتاد  ند  . زهیـر، خانمـش او را به کربال فرسـتاد  . وهب، جوان 
مسـیحي، مـاد  ر و خانمش باعث شـد  ند   کـه به کربال بیاید  . مسـلمان 
شـد   و هـم خـود  ش و هـم زنش شـهید   شـد  ند  . زنـش جزو شـهد  اي 
کربالسـت. من یـک وقت د  ر تاریـخ د  نبال می کرد  م، شـخصیت های 
برگزیـد  ه تاریـخ، همیشـه نقش یـک زن فعال کنارشـان بود  ه اسـت؛ 
سـه زن باعث شـد  ند   که حضرت موسـي حفظ شـود   تا رسـالتش 
را انجام د  هد  . خد  ا خواسـت از طریق این سـه زن حفظ شـود  ؛ ماد  رش 
او را د  ر صنـد  وق گذاشـت و بـه د  ریـا اند  اخت، خواهـرش گفت: برایش 

د  ایـه بیاوریـد   کـه مـاد  رش را آورد  نـد  ، و زن فرعون مانع قتلش شـد  .
مـاد  رش کنـارش نقـش د  ارد  . رسـول خـد  ا عیسـي بن مریم 
 خد  یجـه همسـرش کنـارش نقـش د  ارد  . اولیـن بـار که از غـار حرا
پاییـن آمـد   حضـرت خد  یجـه بـه او ایمـان آورد  . حضـرت زهـرا 
 شـب ها بـا علـي به د  ر خانـه مهاجر و انصـار می رفت. همـراه امام

 حسـین حضـرت زینب بـود   که نقش خـود  ش را بعـد   از قضیه
 عاشـورا ایجاد   کرد  . نقش زن ها بسـیار مهم اسـت. یکي از علما کتابي
 به نـام »ریاحیـن الشـریعه« د  ارد   کـه د  ر این کتاب شـرح حال زن هایی

                                        نوشـته شـد  ه اسـت کـه د  ر تاریخ نقـش تعیین کنند  ه د  اشـته اند  .
 زنـي به نـام حـره را گرفتند   و پیش َحجـاج آورد  ند  . حجـاج، نگاهي به 
ایـن خانـم کـرد   و گفت: شـنید  ه ام تـو د  ر مجالس می روی سـخنراني 
می کنـی و از فضایـل علي ابن ابی طالـب می گویـی. می گویـی کـه 
علـي از فالنـي بهتـر بود  ه اسـت، تو حرف هـای این چنینـی می زنی؟! 
زن نگاهـي کـرد   و گفت: حجاج! اشـتباه رسـاند  ه اند  ؛ من اصـاًل علی را 
بـا این ها مقایسـه نمی کنم که بگویـم از این ها بهتر اسـت، من گفتم 
که علي بر انبیاء برتر اسـت از موسـي، عیسـی و نوح هم باالتر اسـت. 
گفـت: عجـب! این کـه بد  تر شـد   اگـر ثابت نکنـي می گویـم اعد  امت 
کننـد  . حره یکی یکي شـروع کرد   آیـات قرآن را خوانـد  ن و این مطلب 

را ثابـت کرد  . 

حجت االسالم د  کتر رفیعي نقش زن ها

ره نمایی خوبان



پیامبـر می فرماینـد  »مؤمـن بـه میـل خانـواد ه اش غـذا می خـورد  و 
منافـق، خانـواد ه اش بـه میـل او غـذا می خورنـد .« از ایـن کالم حضـرت 
د ر یـک موضـوع جزئـی، می شـود  بـه کلیـات بحث رسـید . حـاال عیبی 
نـد ارد  یک د فعه شـما بـه میل خانـواد ه غذا بخوریـد ، یک د فعه خانـواد ه به 
میـل شـما. بحث، بر سـر رویه اسـت. تو د ر خد مـت خانواد ه ای یـا خانواد ه 
د ر خد مـت تـو؟ د ر خانـواد ه کـه قـد م می گـذاری بـرای این  اسـت که به 
خـود ت خـوش بگـذرد  یا به د یگـران خـوش بگذرانـی؟ از اول، نگاهت را 
این جـوری کـن. نه این که بنشـینیم ببینیـم او به من خـوش می گذراند  یا 
نـه، او بـه مـن محبت می کند  یـا نه. مؤمـن بیش تر اهل د هـش )د هند ه( 
اسـت تـا اهـل د ریافت. خانـواد ه یعنی این کـه من تصمیم گرفتـم به این 
جمـع خد مـت کنـم و چه قـد ر عالی اسـت آد م وقتـی می خواهـد  خد مت 
کنـد ، زیـاد  هم به لیاقت هـا نگاه نکند . خـد ا هم می فرماید : بنـد ه من! من 
هـم بخواهـم محبت کنم به لیاقـت تو نگاه نمی کنم. تو به لیاقت کسـی 
کـه نیـاز بـه محبـت و خد مت تـو د ارد  نـگاه نمی کنی، من هـم به لیاقت 

تو نـگاه نمی کنـم. برایت می رسـانم. اِرحـم ُترحم...

ایـن بانـوان محترم تا بهشـون می گویی حضـرت زهرای اطهـر، صد یقه 
کبریصـد ا مـی زد  »علـی جـان! مـن کنیـز تـوأم، ایـن خانـه، خانه 
توسـت. تـو صاحب خانـه ای« می گویند  بلـه! حضرت علی باید  باشـد  

کـه آد م این گونـه بگویـد ، نه شـوهر من!
شـوهر شـما لیاقـت این حـرف را نـد ارد ؟! شـما بگـو؛ خد ا هـم چیزهایی 
کـه تـو لیاقتـش را نـد اری به تـو می د هد . من معاملـه خیلی پرسـود ی را 
د ارم خد مـت شـما تقد یـم می کنـم. مـا بایـد  د ر خانـواد ه بـا خوبی هایمان 
همد یگـر را خجالـت زد ه بکنیـم؛ طـرف مـا خد اسـت؛ طـرف مـا ایـن 
همسـرمان نیسـت که عـد اوت و د شـمنی راه می اند ازیم. رها کـن او را؛ او 
مگـر چه قـد ر می تواند  منفعت به شـما برسـاند ؟! وقتی همسـرت خطایی 
می کنـد  تـو اخـم نکـن، تو خـوب بـاش، خـد ا جوابـت را می د هـد . کافی 
اسـت بیماری سـرطانی را که قرار اسـت با آن مرحوم بشوی، بیست سال 
بینـد ازد  عقـب... . مـا ازد واج نکرد یـم از هم سـود  ببریـم، ازد واج کرد یم به 

هم سـود  برسانیم. 

حجت االسالم و المسلمین پناهیان همسرت را رها كن

د  ر قضیـه تحصیـالت خانم هـا اگـر مـا آن بحـث »خود  محـوری« را 
کـه قـرآن هم بـه آن اشـاره می کند   به عنـوان یک بحث زیرسـاختی 
و مهم تریـن آسیب شناسـي ایـن قضیه تلقـی کنیم، حل کـرد  ن باقی 
پـازل کار آسـانی می شـود   و با انـد  ک توجه، خانه های د  یگـر پازل هم 
تکمیل مي شـود  . بهتر اسـت این گونـه بگوییم که گاهـي افراد   ترجیح 
می د  هنـد   نام هـای حقیقی چیزهای بد   را نگویند   تا از قشـنگی کلمات 
برای کار زشـت و ناپسـند  ی که می خواهند   انجام د  هند   اسـتفاد  ه کنند  ؛ 
این همان جابه جایی ارزش هاسـت؛ د  اشـتن تحصیالت د  انشـگاهی یا 
جاه طلبـی علمـی خانم هـا، د  اشـتن شـغل مؤثـر خانم ها یـا جاه طلبی 
شـغلی خانم هـا و یـا حضـور اجتماعـی مفید   خانم هـا یـا خود  نمایی و 
جلوه گـری خانم هـا و... بله، قطعاً تحصیالت عالیه بـرای زنان، مفید   و 
مؤثـر اسـت، اما کـی، کجا و چگونه؟ زمانی که از پیش د  بسـتانی و اول 
د  بسـتان، فرزند  مـان را آمـاد  ه می کنیـم کـه د  ر کنکور موفق بشـود  ، ما 
د  اریـم د  ر یـک »حماقـت مرکب« زند  گی می کنیم. یعنـی بچه را یک 
»ماد  ربـرد  « کامپیوتـر د  ید  ه ایم که نهایتـاً د  ر مورد   خانم هـا باید   یا خانم 

د  کتـر باشـد   یـا خانـم مهنـد  س، اما چقـد  ر قرار اسـت نقـش د  ختری، 
همسـری و مـاد  ری را کـه نقش های کلید  ی و ماند  گار زند  گی اوسـت، 

یـاد   بگیـرد   و برای آن آماد  ه شـود  ؟
 بـا چنیـن نگاهـی خب طبیعتـاً زمانی که ایـن فرد   به مقطع د  انشـگاه 
می رسـد   و وارد   د  انشـگاه می شـود  ، چـرا یـک بُعـد  ی باال نـرود  ؟ پد  ر و 
مـاد  ر زند  گـی یـک بعد  ی را بـه او یـاد   د  اد  ه انـد   و از او خواسـته اند  ، ابتد  ا 
لیسـانس، فوق لیسـانس و د  کتری بگیرد  . فرزند   یک باره خـود  ش را د  ر 
یـک کویـر پیـد  ا می کنـد   که نـه همسـری از نظر شـغلی و تحصیلی 
د  ر موقعیـت شـبیه خـود  ش پیـد  ا می کند   و نه کسـی را که بتوانـد   با او 
به طـور حقیقـی اُنـس بگیـرد   و بتوانـد   بـه او وفاد  ار باشـد  ، چیـزی که 
د  ر کشـور مـا اتفـاق افتـاد  ه اسـت و مـا بیـش از هفـت میلیـون د  ختر 
مجـرد   تحصیل کـرد  ه د  ر مقاطع عالی د  اریم. چرا باید   30 سـالگی برای 
پسـرها سـن یأس از ازد  واج و 27 سـالگی سـن سـختی برای ازد  واج 

 !د  خترهای ما باشـد  ؟

سرکار خانم نیلچي زاد  ه تحصيالت خانم ها 
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 از زمانـی کـه طلبـه بـود  م پنج شـنبه ها د  ر منزلمـان روضـه برقـرار کـرد  م، وقتی هـم به قم 
رفتیـم، مجلسـمان د  ر قـم برقـرار بـود   و سـینه زنی و روضـه د  اشـتیم. اسـتاد  مان حـاج شـیخ 
علی اکبـر برهـان می فرمود  نـد  : مـن هرچـه د  ارم از همـان روضه ها و سـینه زنی هایی اسـت که 

بـرای اهل بیـت گرفته ام.
اگـر د  رختی را پیوند   نزنند   میوه اش شـیرین و خوشـمزه نمی شـود   ولی اگر پیونـد   بزنند   میوه اش 
شـیرین و عالی می شـود  ، طلبه هم باید   پیوند   والیت بخورد   تا میوه اش شـیرین بشـود   و پیوند   

طلبه همین گریه و سـینه زنی اسـت.

 توسـل، د  ر زند  گـی انسـان بسـیار مؤثـر اسـت و رمـز موفقیـت مـن هم توسـل بود  ه اسـت 
و این کـه مـا بـه ائمـه اطهـار توسـل می کنیم. شـرک نیسـت بلکـه ما چـون آبـرو ند  اریم 
می رویـم نـزد   آن هـا کـه نزد   خد  ا آبـرو د  ارند   تا شـفاعت ما را بکننـد  . مرد  م د  ر قد  یـم همه کارها 
را بـا توسـل پیـش می برد  نـد  . این حـوزه علمیه قـم و این شـاگرد  ان و طالب همه بـه برکت و 

روحیـه والیتی حاج شـیخ عبد  الکریم حائری 
د  رسـت شـد  . وقتـی حاج شـیخ د  ر قـم د  رس 
روضـه  شـخصی  د  رس،  اول  می فرمود  نـد  ، 
می خوانـد   و طلبه هـا گریـه می کرد  نـد   آن گاه 
حاج شـیخ بـه منبـر رفتـه و د  رس می فرمود  .

 امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر، مثـل 
نمـاز بر ما واجب اسـت، برای فاسـد   نشـد  ن 
این کـه  اسـالم.  محیـط  حفـظ  و  جامعـه 
می گوینـد   عیسـی بـه د  یـن خود  ، موسـی به 
د  یـن خـود   یـا می گوینـد  : مـن را کـه د  ر قبر 
تـو نمی گذارند  ، اشـتباه اسـت. وظیفـه ما امر 
بـه معـروف و نهـی از منکـر اسـت. آیت اهلل 
بافقـی د  ر همین راه سـیلی خورد  نـد   ولی این 
فریضـه را تـرک نکرد  نـد  . د  ر امر بـه معروف 
نبایـد   مالحظـه چیزی یا کسـی را کـرد  . اگر 
کسـی اشـتباهی کـرد   بایـد   بـه او گفـت ولو 
روزی  باشـد  .  بزرگـی  آن شـخص  این کـه 
نـزد   آیت اهلل العظمـی حکیـم بـود  م. عربـی 
بـرای ایشـان مقد  ار زیـاد  ی وجوهـات آورد  ند   
ولـی ایشـان بـد  ون مالحظـه بـه او فرمود  ند   
چـرا محاسـنت را بـا تیـغ زد  ه ای و او را از 
ایـن کار نهـی فرمود  نـد  . هـرگاه از کنـار من 
زن بد  حجابـی عبـور می کنـد   سـرم را پایین 
گرفتـه و خـود  م را ناراحـت نشـان می د  هم و 

بلنـد   الالـه اال اهلل می گویـم.

بایـد   د  ر د  و چیـز اسـتاد   د  اشـته  انسـان   
باشـد   یکـی اخالقیـات و د  یگـری عرفیـات، 
امـا اخالقیـات، اگـر د  رس بخوانـی و اسـتاد   
اخـالق ند  اشـته باشـی، بـر فـرض آیـت اهلل 
هـم بشـوی، نفس تو هـم آیت اهلل می شـود  ، 
آن وقـت بیچاره می شـوی. همان طـوری که 
بـه د  کتـر مـی روی و د  سـتور رژیـم غذایـی 
می گیـری بایـد   پیش اسـتاد   بروی و د  سـتور 
اخـالق بگیـری. بـد  ون اسـتاد   و فقـط بـا 

خوانـد  ن کتـاب بـه جایـی نمی رسـی.

 مرحـوم آیـت اهلل فشـارکی یـک اتـاق 

نبایدنفستانآیتاهللشود
آیت اهلل مجتهد  ی تهرانی

موعظه خوبان



 الاقل روزی د  و د  قيقه
 اگـر مـا خـد  ا را بـاور کنیـم کارمـان د  رسـت 

می شـود  .
 حـاج میـرزا عبد  العلـی تهرانـی می فرمود  نـد  : 
روزی سـه  د  قیقـه بـه یـاد   خـد  ا بـاش و بعـد   از 
لحظاتـی فرمود  نـد  : اگـر د  و د  قیقـه هم شـد   عیبی 

ند  ارد  .
 بایـد   پـد  ر و مـاد  ر از شـما راضـی باشـند   واال 
بـه د  رد   نخواهـی خـورد  . اگـر پـد  ر و مـاد  ر از شـما 
ناراضـی باشـند  ، کارت گیر می کند   و سـلب توفیق 

می شـوی.
 آیـت اهلل حـاج میرزاعلـی هسـته ای بـا همـان 
باد  بـاد  ک،  می فرمود  نـد  :  خـود    اصفهانـی  لهجـه 
بـی د  نباله بـاال نمیره، نمـاز هم بـد  ون تعقیب باال 

نمی رود  .
 هـر عالـم بزرگـوار یـا معلـم اخالقـی را د  ید  ی، 

تقاضـای موعظـه کن.
 چـه فرزنـد  ، خـوب باشـد   و چـه نباشـد  ، بـرای 
هد  ایت او متوسـل به د  عا بشـوید  ، خیلی د  عا کنید  .

 مهند  سـین مربوطـه، یک سـره د  ر فکـر ایـن 
هسـتند   کـه خانه هـا و سـاختمان های ضـد   زلزله 
بسـازند  ، عـوض ایـن کار بیاینـد   علـت زلزلـه را 
بفهمنـد   و جلـوی آن را بگیرند  ، علـت زلزله چیزی 

نیسـت مگـر گناه.
 یکـی از بزرگ تریـن نعـم خد  اوند   این اسـت که 
مـا هر چـه گناه می کنیـم، او می پوشـاند  . اگر مثاًل 
د  ر پیشـانی مـا یک کنتور بود   و هـر یک گناه یک 

شـماره می اند  اخـت، د  یگر ما آبرو ند  اشـتیم.
 ثـواب، زیرد  سـت و پـای مـرد  م ریختـه، کسـی 

نیسـت آن را جمـع کند  .
 نـه باباجـان! چشـم بـه هم بزنـی مـرگ آمد  ه، 
آیـت اهلل و پیغمبـر و بـازاری و آب حوضـی هـم 
نمی شناسـد  . غـرض این که راه طوالنـی و فرصت 

 .انـد  ک اسـت

د  اشـتند   وسـط آن را پـرد  ه کشـید  ه بود  نـد   یک طـرف د  رس می د  اد  ند   و طـرف د  یگر 
محـل زند  گـی  ایشـان بـود  . د  ر حد  یـث د  ارد   کـه رسـول اکـرم فرمود  نـد   »اَلنََّظُر 
اِلـی َوجـِه العالـم ِعبـاد  ٌه؛ نظر به چهـره عالم عباد  ت اسـت.« اما نه عالمـی که خانه 
آن چنانـی د  ارد   کـه نـگاه کـرد  ن به خانه و وسـایل د  اخـل خانه اش، تزئینـات کامل 
گچ بـری، ماشـین گران قیمـت حسـرت بـر د  ل آد  مـی می گـذارد  . غـرض هرچـه 

سـاد  ه تر باشـی بیش تـر د  ر د  ل مـرد  م اثـر می گـذاری.

 تـا آن جـا کـه می توانیـد   سـعی کنیـد   د  ر نماز وتـر شـبتان گریه کنید   حتـی اگر 
به انـد  ازه بال مگسـی باشـد   گریـه کنید   که خیلـی مؤثر اسـت، احتیاجـات خود  تان 
را از خـد  ا بخواهیـد   همان طـوری که برای مرد  م عاد  ی زشـت اسـت که تنگد  سـتی 
خـود   را بـرای د  یگـران بازگو کنند   برای ما روحانیت بد  تر اسـت. مباد  ا خـد  ای  ناکرد  ه 
فقـر و تنگ د  سـتی خـود   را بـرای مرد  م بازگو کنیم حتی غیرمسـتقیم، بلکـه باید   به 

خد  ا گفت زیرا او سـمیع و بصیر اسـت و رزق و روزی د  ر د  سـت اوسـت.

 اگـر می خواهیـد   د  ر زند  گـی موفـق باشـید   و از آن لـذت ببریـد   به پـد  ر و ماد  رتان 
نیکی کنید  ، خصوصاً به ماد  ر، د  سـت او را ببوسـید  ، د  ل او را به د  سـت آورید   و بد  انید   
اگـر آن هـا از تـو راضی باشـند   خد  ا هـم از تو راضـی خواهد   بود   و اگـر خد  ایی نکرد  ه 

آن هـا را از خود   برنجانـی خد  اوند   را از خود   ناخشـنود   کرد  ه ای.

 وقتـی مـاد  ر شـیخ انصاری فوت کرد  ، شـیخ خیلی گریه می کرد  نـد  . وقتی علت را 
از ایشـان پرسـید  ند  ، شـیخ فرمود  : زیرا ثواب و توفیق زیاد  ی از د  سـتم رفت. اسـتاد   ما 
می فرمـود  : اگـر می خواهـی قـد  ر ماد  رت را بفهمی یک شـب، د  و تا آجر به شـکمت 

ببند   و بخواب. د  ر همان شـب متوجه سـختی والد  ت و بارد  اری خواهی شـد  .

 این فرشـته د  سـت  راسـت حقوق بازنشسـتگی می خورد   و بیکار اسـت. چون کار 
خوبـی ند  اریـم کـه بنویسـد  ، ولی د  سـت چپی باید   یک کمـک هم بگیـرد   و اعمال 
بـد   مـا را بنویسـد  . تا انسـان غیبـت می کنـد   و ملک تا بخواهـد   بنویسـد  ، د  روغ هم 
می گویـد   و د  ر همـان حـال بـه نامحرم هم نـگاه می کنـد   و... این فرشـته نمی د  اند   

کد  ام را بنویسـد  .

 علمـای مـا چه زحمت ها که نکشـید  ند   وقتی کتابخانه شـیخ طوسـی را آتش 
زد  ند  ، ایشـان برای بار د  وم همه فقه را نوشـتند  . شـهید   اول کتاب شـریف لمعه را د  ر 
زنـد  ان نوشـتند  ، عالمه امینـی گاهی برای پید  ا کـرد  ن یک حد  یث بـه قاهره و هند   
سـفر می کرد  نـد  . مـا بـرای د  ین و قـرآن چـه کرد  یـم؟ آیـا کاری کرد  ه ایم کـه امام 

زمـان از ما راضی باشـند  ؟

 آن قـد  ر گنـاه زیـاد   شـد  ه اسـت و وضـع معنویـت مـرد  م عـوض شـد  ه کـه مـا 
می ترسـیم کـه مبـاد  ا ایمانمان از د  سـت بـرود  . ما د  یگر مـال این د  وره نیسـتیم باید   

برویـم. جـای مـا د  یگـر د  ر این د  نیا نیسـت.
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 ريحانه های من
عالمه طباطبایی

شـب ها کـه پـد  رم از د  رس می آمـد   د  ور هـم جمـع می شـد  یم و حـرف می زد  یـم. آن قد  ر پـد  ر و ماد  رم بـا هم خوب 
بود  نـد   کـه رفتـار خـوب آنـان باعث می شـد   بچه هـا اصاًل احسـاس کمبود   نکننـد  . خیلی هـا تعجـب می کرد  ند   از 
این کـه پـد  ر و مـاد  رم زند  گـی راحـت را د  ر تبریـز رهـا کـرد  ه و بـه ایـن زند  گی سـخت د  ر قم تـن د  اد  ه انـد  . فضای 
خانه مـان تـوأم بـا احتـرام محبت آمیز بود  . عشـقی که پـد  رم با محبـت و معنویت خـود   د  ر خانـه می پراکند  ، جایی 
بـرای مسـائل غیرعـاد  ی باقـی نمی گذاشـت. وقتی مـاد  رم یا یکـی از د  خترها غـذا د  رسـت می کرد  ، پـد  رم آن قد  ر 
تشـکر می کـرد   کـه ما خجالت می کشـید  یم. بـه ما د  خترها خیلـی احترام می گذاشـت. حتی می گفـت: د  خترهایم 

ریحانه های من هسـتند  .
نجمه الساد  ات طباطبایی )د  ختر عالمه(

 از كجا به اين مقام رسيد  ی؟
حاج شیخ عبد  الکریم حائری

وقتـی از ایشـان پرسـید  ه بود  نـد   از کجـا شـما بـه ایـن عظمـت و مقام 
رسـید  ی؟ گفته بود  : سـال های سـال خانمـم مریض بـود   و من مریضی 
خانمـم را بـرای تجد  یـد   فـراش یا طـالق یـا وانهـاد  ن او بهانـه نکرد  م. 
سـال های سـال با او هم زیسـتی د  اشـتم. او را تمیـز می کـرد  م. از آفتاب 
بـه سـایه می برد  م و از سـایه به آفتـاب و...، این گونـه با او مـد  ارا کرد  م تا 

خـد  ا بـه من نظـر کرد  .

 به حج نرفت
آیت اهلل احمد  ی میانجی

یکـی از علمـای بزرگـوار، آیـت اهلل میانجـی را د  عـوت کرد  ند   تـا د  ر مکه مکرمه 
پاسـخ گوی حجـاج بیت اهلل الحرام باشـند  . ایشـان پاسـخ منفی د  اد  نـد  . فرزند  انش 
بـه او گفتنـد   کـه آقـا! چـرا قبـول نمی کنیـد  ؟ ایشـان فرمود  نـد  : چـون ماد  رتان 
مریض اسـت و من باید   از او پرسـتاری کنم. فرزند  ان گفتند   ما از ماد  ر پرسـتاری 
می کنیـم، شـما بـه مکه مشـرف شـوید  . ایشـان فرمود  نـد  : نـه ، من خـود  م باید   
پرسـتاری کنـم. بیـم ایـن د  ارم کـه ماد  ر شـما تقاضایی د  اشـته باشـد   و خجالت 

بکشـد   از شـما د  رخواست کند  .

سیرة خوبان

بویپیراهناگرقافلهسـاالرشود*



 پد  ری برای همه د  رس ها
د  کتر محمود   حسابی

پروفسـور بـه کسـی امـر و نهـی نمی کـرد  . اگـر هم چیـزی می خواسـت، غیرمسـتقیم 
می گفـت. مثـاًل وقتی د  نبال عینکش می گشـت، تکیه کالمش این بود   که: »انوشـه جان 
)نـام د  ختـرش( یک عینک بـد  ه د  نبال عینکم بگـرد  م!« با وجود   تمـام گرفتاری ها، تحت 
هـر شـرایط، هـر سـه  وعد  ه غذایـش را با خانـواد  ه صرف می کـرد  . برای تلفـظ غلط یک 
عبـارت د  ر یکـی از غزلیـات خواجـه د  ر مهمانـی شـب یلد  ا، پنج سـال تمام هر شـب به 
پسـرش حافـظ د  رس می د  اد  ؛ البته خارج از سـاعات 9 تا 10 شـب که بـه د  رس بچه های 
مشـهد  ی اسـماعیل )باغبـان بـاغ شـمیران( و علی آقا شـیری )از همسـایه ها( رسـید  گی 

می کـرد   و...
این رفتارها از کسـی که د  ر 25 سـالگی د  کترای فیزیک اش را از سـوربن فرانسـه گرفت، 
جـز لیسـانس های اد  بیـات، ریاضیـات، نجـوم و زیست شناسـی، مـد  رک مهند  سـی راه و 
سـاختمان و بـرق و معـد  ن هم د  اشـت و تازه د  و سـال حقوق و چهار سـال پزشـکی هم 
خوانـد  ه بـود  ، غیـر از طرح د  انشـگاه تهران، تأسـیس فرهنگسـتان زبان، ریاسـت انجمن 
فیزیـک، راه انـد  ازی اولیـن رصد  خانه نویـن د  ر ایران، ایجاد   سـازمان انـرژی اتمی، تربیت 
هفت نسـل اسـتاد   و د  انشـجو و... کلی کارهای د  یگر هم کرد  ه بود  ، اصاًل عجیب نیسـت.

 جلسات خانواد  گی
شهید   آیت اهلل بهشتی

یکـی از فرزند  ان شـهید   بهشـتی می فرمـود  : پـد  رم د  ر هفته وقت 
خاصـی را بـرای گرد  هم نشـینی و گفت وگـوی اعضـای خانواد  ه 
د  ربـاره مسـائلی کـه د  ر طـول هفتـه مطـرح بـود  ، اختصـاص 
می د  اد  نـد  . خیلـی به نـد  رت این جلسـه تعطیـل می شـد  ، حتی د  ر 
اوج روزهـای انقالب نیز این جلسـه برقرار بود  . همه می د  انسـتند   
کـه به عنوان مثـال، عصر پنج شـنبه د  و سـاعت به غروب جلسـه 

مشـورتی تشـکیل می شود  .
ماد  ر چایی د  رسـت می کرد  ند   و میوه ای می گذاشـتند   و همه طبق 
قـرار کنـار هم می نشسـتیم و طبق یاد  د  اشـت هایی که د  اشـتیم، 
نظراتمـان را می گفتیم. یکی د  و سـاعت جلسـه گفت وگـو برقرار 
بـود  ؛ البتـه ممکن بـود   د  ر جلسـات اول به تفاهـم و توافق کامل 
نرسـیم، امـا به تد  ریـج افـراد   یکد  یگـر را بهتـر د  رک می کرد  نـد  ، 
نظـرات همد  یگـر را بهتـر می شـنید  ند   و همین موجب انسـجام، 

الفـت و فراوانـی محبت د  ر میـان اعضای خانواد  ه می شـد  .

 حتی يک ليوان آب
استاد   شهید   مرتضی مطهری

همیشـه بـا یک حالـت تواضـع و احتـرام با مـن رفتار 
مي کـرد  . بـا صد  ایـي متیـن و چهـره اي خنـد  ان با من 
سـخن مي گفتنـد  ؛ بـه طـوري کـه من بـا یـک اراد  ت 
و عشـق خاصـي کار مي کرد  م و عالقه شـد  ید   ایشـان 
بـه مـن و محبت هایـي کـه مي کرد  نـد  ، مـرا د  ر انجام 

کارهـاي منـزل رغبت و شـوق عجیبي مي بخشـید  .
ایشـان از تمـام امـور بچه هـا آگاه بـود  ، بـا ایـن همـه 
مشـغله علمـي و فکـري، مواظـب د  رس بچه هـا بـود   
و اگـر بچه هـا مشـکلي د  اشـتند   آن را حـل مي کـرد  . 
نامه هـاي بسـیاري بـه بچه هـا مي نوشـت و تـا جایي 
کـه فرصـت د  اشـت د  ر کارهـاي خانـه به مـن کمک 
مي کـرد  . بیشـتر صبح هـا چایـی د  رسـت مي کـرد  . د  ر 
تمـام د  وران زند  گـي یـاد   نـد  ارم کـه به من گفته باشـد   

یـک لیـوان آب بـه ایشـان بد  هم.
همسر استاد  

 بازی با خرد  ساالن
محی الد  ین الهی قمشه ای

حتمـاً د  ید  ه ایـد   د  ر میهمانی هـا، بچه هـا معمـواًل از پـد  ر و مـاد  ر و 
نزد  یـکان خـود   فرار می کننـد   تا بـه  بازی های کود  کانه خود  شـان 
بپرد  ازنـد  ، ولـی مرحـوم الهی قمشـه ای طـوری بـا بچه هـا رفتـار 
می کـرد   کـه بچه هـای کوچک همه د  ور ایشـان جمع  می شـد  ند  .

ایشـان بـا یک مهربانـی خاص با بچه هـا روبه رو می شـد  . بچه ها 
د  ور پـد  رم جمع می شـد  ند   و به ایشـان با احترام سـالم می کرد  ند  . 
پـد  ر هم بـه آن ها خوراکی می د  اد  . یاد  م هسـت گاهـی عصرها د  ر 
می زد  نـد  . د  ر را کـه بـاز می کرد  یـم، می د  ید  یـم یکـی از بچه های 
محـل و از هم بازی هـای مـا، یک  گل سـرخ از باغچه منزلشـان 
کنـد  ه و آورد  ه تـا بـه مرحوم پد  رم هد  یه بد  هد  . ایشـان بـه فرزند  ان 
کلیله ود  منـه و مثنوی االطفـال د  رس می د  اد  . گاهی هم شـاهنامه 
بـرای آن هـا می خوانـد   و آن را بـه  صـورت نمایش اجـرا می کرد  . 
واقعـاً پـد  ر هـر ذوقـی را د  ر ما د  ر مـورد   هنری می د  ید  ند  ، تشـویق 
می کرد  نـد  . حـاال ایـن د  ر یکـی شـعر بـود  ، د  ر یکـی نقاشـی و د  ر 

د  یگری چیـز د  یگری.*
* یکی از فرزند  ان استاد  
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* می تـوان رفـت بـه یـک چشـم پریـد  ن تـا مصـر\ بوی 
 )پیراهـن اگـر قافله سـاالر شـود   )صائـب



 جشن تولد   بابا
بابـا شـهید   شـد  ه بـود  . ایـن را می فهمیـد  م امـا 
نمی خواسـتم بـاور کنـم. تمـام چهـل روزی که 
تـوی خانه مـان روضـه بـود   از کله سـحر، مانتو 
شـلوارم را می پوشـید  م و می رفتـم د  م د  ر کنـار 
حجلـه بابـا و تـا شـب همان جـا می ایسـتاد  م. 
د  سـتم را پشـتم قالب می کرد  م، تکیـه می د  اد  م 
بـه د  یـوار و آمـد   و رفـت مهمان هـا را تماشـا 
می کـرد  م. ناهـار و شـام نمی خـورد  م. د  ایـی ام 
مـی آورد   د  م د  ر. شـب هـم بـه زور بـرای خـواب 
و  گریـه  ند  اشـتم  د  وسـت  د  اخـل.  می آورد  نـم 
ضجه هـا را ببینـم. د  وسـت ند  اشـتم رفتـن بابـا 
را بـاور کنـم. بچه هـای همسـایه ها می آمد  نـد  . 
بهـم می گفتنـد   »بابـات شـهید   شـد  ه. د  یگـه ام 
قیافـه ای  بـا  هـم  مـن  نمیـاد  .«  هیچ وقـت 
حق به جانـب می گفتـم »نـه اشـتباه می کنیـن. 
االن جشـن تولـد   بابامـه، از سـر کوچـه تـا تـه 
کوچـه رو به خاطـر تولـد   بابـام چراغونـی کرد  ن 

مگـه نمی بینیـد  ؟!«

 د  يگر نايستاد  
بوی عملیـات می آمد   ولی هنوز عملیات شـروع 
نشـد  ه بود  . تصمیـم گرفتیم همـراه علی به یک 
مرخصـی د  و روزه برویـم و بـا اهل و عیـال ود  اع 
کنیـم. روحیـات علی بـه کلی تغییر کـرد  ه بود   و 
کم حـرف شـد  ه بـود  . شـاید   کل مسـیر راه، فقط 
نیـم سـاعت بـا هم حـرف زد  یـم. چشـم به هم 
زد  یـم مرخصی مـان تمـام شـد  . با ماشـین آمد  م 
د  نبـال علـی. سـاکش را گذاشـت روی صند  لی 
عقـب. بهش تعارف کرد  م که تو بنشـین پشـت 
فرمان، و نشسـت. همین که ماشـین را اسـتارت 
زد  ، د  ر خانـه بـاز شـد   و فاطمـه د  ختـر کوچکش 
از خانـه بیرون آمد  . پایش را گذاشـت روی گاز و 
ماشـین حرکـت کـرد  . از توی آینه د  یـد  م فاطمه 
به د  نبال ماشـین مـی د  ود  . علی به آرامی ایسـتاد   و 
از ماشـین پیاد  ه شـد  . د  خترش را توی آغوشـش 

گرفـت و او را بـه خانـه برگرد  انـد   و د  ر را محکم 
بسـت. هنوز خود   را به ماشـین نرسـاند  ه بود   که 
د  وبـاره د  ر بـاز شـد   و فاطمه بیرون آمـد  . علی راه 
افتـاد   ولی فاطمه بـه د  نبالمان می د  وید  . ماشـین 
بـرای بـار د  وم متوقف شـد   و او د  ختـرش را بغل 
گرفـت و از مغـازه نزد  یک خانـه برایش خوراکی 
خریـد   و مـد  ام صـورت د  وست د  اشـتنی فاطمه را 
می بوسـید  . او را بـه خانـه بـرد  . وقتـی بـه طرف 
ماشـین برگشـت و سـوار شـد   به صورتش نگاه 
کرد  م، چشـمانش سرخ سـرخ بود  . این بار ماشین 
حرکـت کـرد   و د  وبـاره د  ر بـاز شـد   امـا او هرگز 

نایسـتاد   و هم چنـان گریه می کـرد  ... .

 حنابند  ان
مامان گوشـه حیاط، توی سـایه، برای بابا فرش 
پهـن کـرد  ه بـود   و بابـا د  رحالی کـه پیاله حنـا را 
هـم مـی زد  ، از پله هـای زیرزمیـن بـاال آمد  . من 
منتظـر بـود  م تـا مامـان فـرش را پهـن کنـد   تا 
روی آن بنشـینم. بابـا هـم آمد   و کنارم نشسـت 
و رو بـه مـن کـرد   و گفـت »خوشـگل خانم! تو 

نمی خـوای د  سـتاتو حنا بـذاری؟«
بابـا عالقـه زیـاد  ی بـه حنا کـرد  ن د  اشـت، ولی 
بـرای مـن فرقـی نمی کـرد   کـه د  سـت هایم را 
حنـا کنم یا نکنـم، امـا د  سـت هایم را د  راز کرد  م 
و گفتـم »چـرا باباجـون می خـوام!« بـا گوشـه 
انگشـتش مقـد  اری حنـا برد  اشـت و همین طور 
کـه روی ناخن هایم می گذاشـت، برایـم از ثواب 
حنـا کـرد  ن می گفت. نوبـت خود  ش که رسـید  ، 
تمام د  سـت ها و پاهایش را به اضافه محاسـنش 

حنا بسـت... .
 

بـا این کـه جلویم را گرفتـه بود  ند   تا جنـازه بابا را 
نبینـم، ولی د  سـت های بی جانـش را کـه د  ید  م، 
حنـا بسـته بـود  . هم رزمـش می گفـت »شـب 
عملیـات، د  رحالی کـه خود  ش حنا بسـته بـود  ، با 
تشـت پر از حنا، توی مقر، جشـن حنابنـد  ان راه 

اند  اختـه بود  ...« بـه بابابزرگ و همـه اطرافیانش 
تشـییع  موقـع  کـه  بـود    کـرد  ه  هـم وصیـت 
پیکـرش، همگی حنا ببند  ند  . شـبی که پیکرش 
را آورد  ه بود  نـد  ، قیامتـی به پا شـد  ه بـود  . همگی 
حنا می بسـتند   و گریـه می کرد  ند  . مامـان که آن 

شـب سـه بار غـش کـرد   و از حـال رفت. 
مـن هـم کـه به خاطـر بابا د  سـت های خـود  م و 
بچه هایـم را حنـا می بنـد  م به یاد   آن شـب گریه 

می کنـم... .

 جهيزيه
جهیزیه ام آماد  ه شد  ه بود  .

مامـان یـک عکـس قـاب گرفتـه از بابـا را آورد   
و د  اد   د  سـتم. گفـت »بیـا مـاد  ر! اینـو بـذار روی 

وسایلت.«
گفتم »قربونت!  د  نبالش می گشتم.«

مامـان بـه شـوخی گفـت »باألخره پـد  رت هم 
بایـد   وسـایلت رو ببینـه کـه اگـه چیـزی کـم و 

کسـری د  اری بـرات بیـاره...«
شـب مامـان، بابـارو تـوی خـواب د  یـد  ه بـود  . با 
ظاهـر و چهـره ای آراسـته و نورانـی. یـک پارچ 
خالی توی د  سـتش بـود  . د  اد  ه بود   و با خند  ه گفته 

بـود   »اینـو بـذار روی جهیزیه فاطمـه...«
فرد  ایـش رفتیم سـراغ جهیزیه، د  یـد  م همه چیز 

خرید  یـم غیر از پـارچ...

 قرآن جيبي
مامان مشـغول بسـتن سـاک بابـا بـود   و مرتب 
توصیه هایـی می کـرد  ؛ »علـی آقـا! هـوا سـرد  ه. 
و  قرص هـا  بپـوش،  پشـمی ات رو  جـوراب 
هـم  اورکتـت رو  کیفتـه.  گوشـه  شـربت هات 
شسـتم. بُرس انگشـتیت هم توی جیب جلوشه. 
»قـرآن« ات رو هـم مـی ذارم روی وسـایالت... 
علی جـان! یاد  ت نره بیسـتم د  ی مـاه عقد   بند  ون 
د  اد  اشـمه. هرطـور شـد  ه مرخصی بگیـر و بیا...«

بُـرس  بـا  و  زانـوش  روی  نشـاند    مـرا  بابـا 
قهوه ای رنگـی موهایـم را شـانه می کرد  . سـعی 
می کـرد   بـا حرف هایـش به مـن آرامـش بد  هد  . 
»بابایـی! د  وسـتت د  ارم. د  اغتو نبینـم. د  ل بابا هم 
بـرات تنـگ می شـه. منم غصـه می خـورم که 
ازت جـد  ا می شـم، امـا مجبورم، امـام گفته بریم 
بـا صـد  ام لعنتی بجنگیـم. جنگ که تموم بشـه 

براي اربعین حسیني  و حضرت رقیه

دختريراكهپدردرسفراست
د  ل خاطره هایي از د  ختران شهد  ا

به انتخاب شیما زهد  ي

گلزار خوبان



کار منم تموم میشـه، اون وقت میام پیشـت اون قد  ر می مونم، که ازم خسـته بشـی...« بغض راه گلویم 
را بسـته بـود   و فقط اشـک می ریختم. هرازچند  گاهی رویـم را برمی گرد  اند  م و لبخند  ی بـه بابا می زد  م.
بابـا بـا هر ترفنـد  ی بود   با مـن خد  احافظی کرد   و یک راسـت رفت راه آهن. بیسـتم د  ی ماه از راه رسـید   
و عقد  بنـد  ان د  ایـی هـم تمام شـد  ، اما خبری از بابا نشـد  . یک هفته بعـد  ش خبر مفقود  شـد  ن بابا رو به 
مامـان د  اد  نـد  . حـال عجیبی بود  ... یک شـب مامان خواب بابـا رو د  ید  ه بود  . بهش گفته بـود  : »علی آقا! 
خـوب بـه وعـد  ه ات عمل کرد  ی؟ من که به شـما گفتم بیسـتم عروسـی د  اد  اشـمه، رفتی کـه بیای؟« 
بابـا هـم بـه مامـان گفته بود   »خـد  ا می د  ونه کـه من به وعـد  ه ام عمل کـرد  م و توی مجلس د  اد  اشـت 
حاضـر بـود  م. می خـوای بگم چه لباسـی تنت کرد  ه بـود  ی؟ چند   تا مهمون د  اشـتید   و کیـا اومد  ه بود  ن 
و کیـا نیومـد  ن؟« مامـان از خـواب کـه بید  ار شـد   گریـه می کرد   و زیـر لب چیزهایـی می گفت که من 
سـر د  ر نمـی آورد  م. سـال ها بعـد   نیروهـای تفحص از پیکر رشـید  ش یک مشـت اسـتخوان آورد  ند   که 

رویـش »قرآن« جیبـی بابا بود  .

 عشق رويايی
بابـا هرگـز مـرا ند  ید   حتی عکسـم را... من هم هیـچ گاه پد  رم را ند  یـد  م، جز از روی عکسـش... او فقط 
د  و جملـه بـا مـن حـرف زد  ه آن هـم از روی وصیت نامه... »د  خترم! از راه د  ور می بوسـمت و با چشـمی 
اشـک بار می گویـم که من نه د  وسـت د  ار تو بلکه عاشـق تـوأم... تو هـم اگر مرا د  وسـت د  اری حجابت 

را حفظ کن...«. 

 می روم تا...
کـز کـرد  ه بـود  م گوشـه اتـاق و بـه روزهـای بد  ون بابـا فکر می کـرد  م. با همـه چیز و همـه کس قهر 
بـود  م و سـر جنـگ د  اشـتم. پوتین های بابـا را قایم کـرد  ه بود  م تا مانع رفتنش بشـوم. بابا د  یرش شـد  ه 
بـود   و بـه کمـک مامان د  نبال پوتین هایش می گشـت. بـرای رفتن مصمـم بود   و من می د  انسـتم اگر 
بـه قهـر کـرد  ن اد  امـه د  هـم از خد  احافظی بـا او محروم می شـوم. از طرفی می خواسـتم هر طور شـد  ه 
از رفتـن منصرفـش کنـم. باألخـره پوتین هـا را برد  اشـتم و رفتم تـوی هال. تمام نـاز د  خترانـه ام را به 
کار گرفتـم و بـا گوشـه روسـری ام پوتین هایش را تمیـز کرد  م. بابا مـرا که د  ید   گفـت »ناقال! پوتین ها 
پیـش تـو بـود  ه؟! مـا کل خونه رو گشـتیم. سـگرمه هات چـرا رفته تو هـم؟« بغضـم را که د  یـد  ، بغلم 
کـرد   و اد  امـه د  اد  : »رقیـه جـان! عزیز د  لم! فکر نکنی د  وسـت د  ارم ازت جد  ا بشـم. نه مجبـورم بابایي« 
ریزریـز اشـک هایش جـاری شـد   و زیـر لب گفـت »د  ختـرم! میرم تا د  یگه رقیه ها و سـکینه ها سـیلی 

 نخورن...«. 
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ایـن  کـه  عاشـورا  حاد  ثـه  شـگفتي هاي  از 
حماسـه را برجسـته تر از پیش مي کند  ، حضور 
 حسـین امـام  یـاران  برخـي  خانواد  گـي 
د  ر صحنـه کربالسـت. نگاهـي بـه ایمـان و 
صمیمیـت مـواج ایـن خانواد  ه هـا و به ویـژه 
حضور همسـران و مـاد  ران عفیف آنان بسـیار 

د  رس آمـوز اسـت.

خانواد  ه امام 
اولیـن و برجسـته ترین خانواد  ه کربـال خانواد  ه 
امـام حسـین اسـت. آن حضـرت نـه بـا 
خانـواد  ه کـه بـا خانـد  ان خـود   بـه کربـال آمد  . 
و  خواهـرزاد  گان  بـراد  ران،  خواهـران،  امـام، 

براد  رزاد  گانشـان را نیـز بـه همـراه آورد  .
ربـاب، یکي از همسـران بـا وفاي ایشـان بود   
کـه طفـل شـیرخوار خـود   علي اصغـر را د  ر 
 ایـن راه فـد  ا کـرد  . فرزنـد  ان امـام حسـین
د  وشـاد  وش پـد  ر د  ر صحنـه نبـرد   بود  نـد   و از 
پسـران حضـرت فقط امـام سـجاد   که به 
مصلحـت الهـی بیمـار بود  نـد  ، زنـد  ه ماند  نـد  . 

خانواد  ه امام حسن
اگرچـه زهـر کینه، امـام مجتبـی را با خود   
بـرد  ه بـود  ، امـا همسـرش رملـه، خـود   و د  و 
فرزنـد  ش قاسم بن حسـن و ابوبکر بن حسـن را 
بـه کربـال آورد  . ایـن د  و د  ر کربـال به شـهاد  ت 
رسـید  ند  . نـام این د  و شـهید   بزرگـوار د  ر زیارت 

ناحیـه مقد  سـه هـم آمد  ه اسـت.

خانواد  ه زينب كبری
شـیرزن د  شـت نینوا همراه د  و جوان رشـید  ش 
»عـون و محمـد  « د  ر کربـال حضـور د  اشـت. 
این د  و، پیش چشـم ماد  ر به شـهاد  ت رسـید  ند   
ولـی بانـوی صبـر و اد  ب خـم بـه ابرو نیـاورد  . 
ام کلثـوم، د  ختـر آن حضـرت نیـز بـه همـراه 
شـوهرش بـه کربـال آمد  ه بـود  ، او نیز همسـر 

خـود   را بـه آسـتان حسـین تقد  یـم کرد  .

خانواد  ه ام البنين
ام البنیـن زنـی بـود   بـا شـرافت، از خانـواد  ه ای 
ریشـه د  ار و د  الور کـه نسـبت بـه فرزنـد  ان 
حضـرت زهـرا بسـیار مهربـان بـود  . ثمـره 

ازد  واج حضـرت علـی با او چهار پسـر بود  ، 
بـه نام هـای: عباس، جعفـر، عبـد  اهلل و عثمان 
کـه هر چهـار فرزنـد  ش روز عاشـورا د  ر رکاب 

سید  الشـهد  ا بـه شـهاد  ت رسـید  ند  .
ام البنین، پس از شـهاد  ت فرزند  انش، همه روزه 
بـه بقیـع می رفـت و بچه هـای عبـاس را نیز 
بـه همـراه می برد   و بـه یاد   فرزند  ان شـهید  ش 
مرثیـه و نوحـه می خوانـد  . زنـان مد  ینـه نیز با 
ند  بـه و نوحـه سـوزناک او جمـع می شـد  ند   و 

می گریستند  .

خانواد  ه مسلم بن عقيل
مسـلم بن عقیل پسـرعموي امام حسین و 
مـورد   وثـوق ایشـان بـود  . او د  ر نیمه شـعبان از 
مکـه بـه کوفه رفـت تا بـراي امـام از کوفیان 
بیعـت بگیـرد  ، اما کوفیـان بي وفا کـه 18 هزار 
نفرشـان با او بیعت کرد  ه بود  نـد  ، عهد   و پیمان 
خود   را فراموش کرد  ند   و ایشـان را به شـهاد  ت 

رساند  ند  .
د  و فرزنـد   نوجوان او محمد   و ابراهیم، د  ر حاد  ثه 
کربال اسـیر شد  ند  . یک سـال د  ر زند  ان بود  ند   و 

گیسویخیمهراچهكسیشانهمیزند؟
خانواد  ه هاي كربال

حمید  ه رضایي)باران(
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سـپس با کمک پیرمـرد   زند  انبان فـرار کرد  ند  ، 
امـا آن هـا نیـز سـرانجام به د  سـت حـارث، د  ر 
کنـار فرات به شـهاد  ت رسـید  ند  . عاتکه، د  ختر 
مسـلم نیـز که از بانوان عاشـورایي بـود  ، د  ر اثر 
حمله د  شـمن به خیام، زیر د  سـت وپاي اسـبان 

افتاد   و به شـهاد  ت رسید  .

خانواد  ه عبد  اهلل بن عميركلبي
چـون عبد  اهلل تصمیم گرفـت از کوفه به یاري 
امام حسـین بیرون آید  ، همسـرش ام وهب 
نیـز اصـرار کـرد   تـا او را بـا خـود   ببـرد  . آن ها 
شـبانه بـه یـاران امـام پیوسـتند  . روز عاشـورا 
وقتـي عبـد  اهلل بـه میـد  ان رفـت، ام وهـب نیز 
چوبـي بـه د  سـت گرفـت و به مید  ان شـتافت 
ولي امام حسـین مانع او شـد   و فرمود   »بر 
زنـان جهاد   نیسـت.« پس از شـهاد  ت عبد  اهلل، 
ام وهـب خـود   را بـه بالیـن او رسـاند   و خاک از 
صـورت او می زد  ود   که شـمر، غالمي را سـراغ 
او فرسـتاد  . آن غالم، با گرزي بر سـر او کوبید   
و او را نیز کنار همسـرش به شـهاد  ت رسـاند  .

خانواد  ه زهيربن قين
اگـر د  لت لحظـه اي به یـاد   حسـین تپید  ه 
باشـد   کافـي اسـت تـا خـود   و خانـواد  ه ات بـه 
رسـتگاری امید  وار باشـي و آن هنگام است که 
حتـي اگـر پـاي جسـمت از امـام و خاند  انـش 
بگریـزد  ، پـاي روحت نگذاشـته و به سـوي او 

خواهي شـتافت.
و قصـه زهیـر این چنیـن بـود  . او کـه د  ر راه 
 بازگشـت از سـفر حج به ناچار بـا اباعبد  اهلل
هم مسـیر شـد  ه بـود  ، سـعي د  اشـت هـر طور 
شـد  ه از ایشـان بگریـزد   و تـا مي توانسـت د  ور 
از آن حضـرت خیمـه مـي زد  ، امـا د  ر یکـی از 
منزلگاه هـا ناچار با فرود   آمد  ن کاروان حسـینی 
هم زمـان شـد  ، امام کسـی را نـزد   او فرسـتاد  .

زهیـر ابتد  ا اعتنایی نکـرد  ، همان وقـت بود   که 
»د  لهـم« همسـر با ایمـان او رو به زهیر چنین 
گفـت »سـبحان اهلل! نمي خواهـي بـه د  عـوت 
پسـر رسـول خد  ا پاسـخ بد  هـي؟ مي تواني نزد   
او بـروي و سـخنش را بشـنوي و بازگـرد  ي«. 

زهیـر علي رغـم میـل باطنـي خود  ، پیشـنهاد   
همسـرش را پذیرفـت و به سـوي خیمه هاي 
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سـتاره اي کـه د  ر آسـمان کربال د  رخشـید  ند  .

انصـاري  جناد  ه بن كعـب  خانـواد  ه 
خزرجـي

جنـاد  ه و همسـرش بحریـه، به همراه پسـر 
نوجوانشـان، عمـرو بـا هـم بـه کربـال آمد  ه 
بود  نـد  . وقتـي جنـاد  ه بـه شـهاد  ت رسـید  ، 
بحریـه بـه فرزند   نوجـوان خود   د  سـتور د  اد   تا 
بـه یاري امام حسـین بشـتابد   و او چنین 
کـرد  . امـام فرمـود   »ایـن نوجوان پـد  رش د  ر 
جنـگ کشـته شـد  ه و ممکن اسـت ماد  رش 
ناراضي باشـد  .« عمرو پاسـخ د  اد   کـه »ماد  رم 
خـود   به من د  سـتور د  اد  ه و لبـاس رزم بر تنم 
پوشـاند  ه اسـت.« سـرانجام او به مید  ان نبرد   
رفـت. رجـز خوانـد   و جنگیـد   تا به شـهاد  ت 
رسـید  . د  شـمن سـر او را بـه سـوي خیمه ها 
پرتـاب کـرد  . بحریـه سـر فرزند   را برد  اشـت 
و گفـت »چه نیکـو جهاد   کرد  ی پسـرم! ای 
شـاد  ی قلبم!« آن گاه سـر بریـد  ه را چنان به 
سـوي د  شـمن پرتاب کـرد   که بـا ضربه آن 
یکي از د  شـمنان به هالکت رسـید  . سـپس 
چوبـه خیمـه را از جـا کنـد   و رجزخـوان بـه 
سـوي میـد  ان رفت، امـا امام حسـین او 

را بـاز گرد  انـد  ه و د  ر حقـش د  عـا کرد  .

خانواد  ه وهب بن عبد  اهلل كلبي
وهـب اهـل کوفـه بـود   و بـه همـراه مـاد  ر 
و همسـرش د  ر کربـال حضـور د  اشـت. روز 
عاشـورا به تشـویق ماد  ر بعد   از حـر و بُریر به 
میـد  ان رفـت. کمي که جنگید  ، نـزد   ماد  رش 
آمـد   و گفـت: آیـا راضـي شـد  ي؟ مـاد  رش 
پاسـخ د  اد  : وقتـي راضـي مي شـوم کـه د  ر 
رکاب حسـین به شـهاد  ت برسي. وهب 
د  وبـاره بـه مید  ان رفت. همسـرش نیز چوبي 
گرفتـه و همـراه او به مید  ان شـتافت. وهب 
آن قـد  ر جنگید   تا شـهید   شـد  . همسـرش به 
بالیـن او رفـت و خـون از چهـره اش پـاک 

کـرد  . شـمر که شـاهد   ایـن صحنه بـود  ، به 
غالمش د  سـتور د  اد   تا این زن را به شـهاد  ت 
برسـاند  . ایـن زن، اولین زني بود   که از سـپاه 

امام حسـین به شـهاد  ت رسـید  .

خانواد  ه علي بن مظاهر
علي بن مظاهـر کـه از اصحـاب خـاص امـام 
حسـین بود   به همراه همسـرش به کربال 
آمـد  . شـب عاشـورا امام حسـین با یـاران 
خـود   اتمـام حجـت کـرد   و بیعـت خویـش را 
از آنـان برد  اشـت تـا بازگرد  نـد  ، امـا هیچ کـس 
بازنگشـت. امـام فرمـود   »پـس اگـر زنـي بـا 
شماسـت او را بـه قبیله بني اسـد  ـ  د  ر نزد  یکي 
کربـالـ بسـپارید   چراکه بانواني کـه همراه من 
هسـتند  ، پـس از مرگم اسـیر خواهند   شـد  ...«.

وقتـی علي بن مظاهـر بـرای برد  ن همسـرش 
آمد  ، از آن زن شـنید   »به خد  ا قسـم بي انصافي 
کـرد  ي اي پسـر مظاهـر! آیـا براي تو سـهل 
اسـت که د  ختران رسـول خد  ا به اسـارت بروند   
و من از اسـارت د  شـمن د  ر امان باشـم؟ برایت 
سـهل اسـت که چاد  ر از سـر بانـوان اهل بیت 
برد  ارنـد   و مـن چـاد  ر بـر سـر د  اشـته باشـم! 
برایـت سـهل اسـت کـه زینت هـاي د  ختران 
رسـول خـد  ا را برباینـد   و مـن خـود   را بـه 

زینـت مزین کـرد  ه باشـم؟...«
علي بن مظاهـر بـا چشـمان گریان نـزد   فرزند   
رسـول خـد  ا بازگشـت و گفـت »همسـرم بـا 
از  اکنـون  اسـت،  بني اسـد    قبیلـه  از  آن کـه 
رفتـن خـود  د  اري مي کنـد   و مي خواهد   با شـما 

نماید  .« همراهـي 
امـام بـا شـنید  ن ایـن خبـر گریسـت و فرمود   
»خد  اونـد   بـه شـما از سـوی مـا جـزاي خیـر 

فرماید  .« عنایـت 
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باورهاي د  رمانگر
باورها، اکسـیرهایی هستند   که سراسر زند  گی 
را تبد  یـل به طـالی پویایی و امید   می سـازند   
به گونـه ای کـه د  ر یـک کالم می تـوان گفـت 
»انسـان به افـکار، ارزش هـا و باورهایش زند  ه 
اسـت.« روحیه ند  اشتن و احسـاس بی ارزشی، 
یعنـی مات شـد  ن د  ر صحنه زند  گـی و باختن 
سـرمایه هسـتی. د  ر مقابل، توجه به سـرمایه 
وجـود  ی خـود   و سـیراب شـد  ن از جهان بینی 
د  ینـی یعنی د  مید  ه شـد  ن روحی تـازه د  ر کالبد   

بی رمـق و پژمرد  ه جسـم خاکی انسـان.
 مـا د  ر برابـر ناکامی هـا و بالها بیش تـر از هر 
چیـز، نیازمنـد   روحیـه و معنویت هسـتیم و با 
همیـن روحیه و باورهاسـت که خورشـید   امید   
و معنـا را از پشـت کوه هـای یـأس و ناکامـی 

جلوه گـر می سـازیم.
د  ر  میـالد  ي   1960 د  هـه  اوایـل  حـد  ود    از 
بسـیاری از د  انشـگاه های بـزرگ آمریـکا این 
مسـئله مطـرح شـد   کـه د  رمـان بیمـار، تنها 
بـا د  ارو و سـایر مراقبت هـای پزشـکی میّسـر 
نیسـت و اثـرات د  رمانی این خد  مـات به میزان 
بسـیاري به روحیه بیمار بسـتگی د  ارد  . هرقد  ر 
روحیـه بیمار بهتر باشـد   سـرعت د  رمـان وی 
بیش تـر و خد  مـات د  رمانـی، بهتـر و موثرتـر 

است.
 بـرای تأمین ایـن نظر، د  ر هیوسـتون آمریکا 
د  ر مجتمع بزرگي که مرکب از 15 بیمارسـتان 
و د  رمانـگاه و چند   د  انشـکد  ه پزشـکی اسـت، 
مرکـزی به نام »مؤسسـه مذهـب« به صورت 
چهارسـاله  د  وره  بـا  آموزشـی  مرکـز  یـک 
به وجـود   آمد   که د  انشـجویان این مؤسسـه د  ر 
رشـته »خد  مات روحانی پزشـکی« لیسـانس 
می گیرنـد  . فارغ التحصیـالن این مؤسسـه، د  ر 
بیمارسـتان ها د  ر کنار سـایر خد  مات پزشـکی 

با اسـتفاد  ه از اعتقاد  ات مذهبـی بیمار، خد  مات 
معنـوی - روحانـی ارائـه می د  هنـد  ، یـا برای 
انجـام د  اد  ن فرایـض د  ینـی بـه بیمـار کمک 
آموزشـی  برنامـه  د  ر  هم چنیـن  می کننـد  . 
د  انشـجویان پزشـکی چند   واحد   از د  روس این 
مؤسسـه گنجانیـد  ه شـد  ه تـا پزشـکان نیز با 
نقـش مهم باورهاي معنوي د  ر سـالمت روان 

)پیشـگیري، د  رمان، بازآفریني( آشـنا شـوند  .
مـا نیـز مي توانیـم از پتانسـیل هاي معنـوي 
اسـالم، مبلغـان د  ینـي، خاد  مان معنـوی ائمه 
و حافظـان و قاریـان قرآن کریم بـراي د  رمان 
بیماري هـا، ارتقاء سـالمت روان و تبلیغ د  یني 

د  ر مراکـز د  رماني کمـک بگیریم.

اجر شهيد  
چنـد   سـال پیـش یکـي از د  وسـتان جـوان 
روحانـي د  ر راه مشـهد   تصـاد  ف کـرد  . یکي از 
بسـتگانش فوت کـرد  . د  خترش آسـیب جد  ی 
د  یـد   و خانمـش تـا مـرز قطـع نخـاع رفـت. 
مي گفـت »د  ر بیمارسـتان، پزشـکي از مـن 
زیرمیـزي خواسـت. گفتـم پـول نـد  ارم و اگر 
هـم د  اشـتم بـراي ایـن کار نمـي د  اد  م. او هم 
بـه بهانه هـاي مختلـف مـن را بـه د  اروخانـه 
می فرسـتاد   و از برگه هـای د  فترچـه بیمـه ام 
برمي د  اشـت و د  ر پاسـخ اعتراضـم مي گفـت: 
ایـن همان پولي اسـت کـه نـد  اري و من باید   

کنم! جبـران 
خانمـم د  رد   مي کشـید   ولـي او بي تفـاوت بود  . 
وقتـي براي شـکایت نـزد   رئیس بیمارسـتان 
رفتـم، او هم گفت: تصاد  ف کـرد  ه مي خواهي 
پزشـک  برابـرش،  د  ر  باشـد  ؟!  ند  اشـته  د  رد   
متد  ینـي هم بود   کـه وقتي به بالین همسـرم 
مي آمـد   مي گفـت: تـو بیمـاري و بـر اسـاس 
روایـات، د  عـاي تو مسـتجاب اسـت. من د  عا 

می کنـم شـما آمیـن بگو.
را د  ر حـرم حضـرت  ایـن پزشـک  یک بـار 
معصومـه د  یـد  م. از وضـع خانمـم سـراغ 
گرفـت و بعـد   بد  ون هیـچ چشم د  اشـتي براي 
طبابـت و د  رمان به خانه ما سـر مـي زد  .« این 
روحانـي جوان و حافظ قرآن مي گفت »فشـار 
ایـن حاد  ثه بر من سـنگیني میکـرد  . به همین 
د  لیل خد  مت اسـتاد   اخالق آیـت اهلل مظاهري 
رفتـم و مشـکالتم را گفتم. ایشـان گفتند   اگر 
تحمـل و صبـوري )صبـر جمیـل( کنیـد   من 
ضمانـت می کنـم د  ر برابـر هـر روزش اجـر 
شـهید   را د  ریافـت کني. بعـد   از ایـن مالقات، 

بسـیار آرام شد  م.«

توسل د  رماني
یکـي از خاد  مـان امـام رضـا که 50 سـال 
سـابقه خد  مـت د  ر حرم رضـوي د  ارد  ، میهمان 
برنامـه هشـت بهشـت شـبکه اصفهـان بود  . 
ایشـان مي گفـت: به عنوان سـفیران فرهنگي 
امـام رضـا بـه بیمارسـتان الزهـراء رفتیم. 
د  ر راهـرو، یکـي از همراهان بیمـاري با اصرار 
مي خواسـت کـه بـه اتـاق ایشـان برویـم و 
مي گفـت: بـه این بیمـار مـا بگویید   کـه امام 
می تواننـد   شـفا بد  هنـد  . وقتـي به بیمـار نگاه 
کـرد  م د  لم شکسـت. از امام رضا خواسـتم 
کـه آبرویم را حفـظ کنند  . نبات تّبرکـي را که 
د  اشـتیم د  ر آب اند  اختیـم. بیمـار بـا نابـاوري 
و حالـت انـکار بـه مـا نـگاه کـرد  . د  ر د  لـم به 
امام متوسـل شـد  م. وقتي خواسـتند   آب نبات 
را بـا سـرنگ بـه بیمـار بد  هنـد  ، گفتنـد  : اگـر 
بیمـار توانسـت خود  ش بخـورد   ما هـم قبول 
مي کنیـم کـه امام شـفا مي د  هـد  . بعـد   آب را 
بـه او د  اد  نـد  ، خورد  . بیمـار از هم وطنان کلیمي 

بود   و مسـلمان شـد  .

كپسولمعنویت
روحانيون و نقش های د  يگر

محمد  حسین قد  یري )طلبه و روان شناس(
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سي د  ي د  رماني
از شـرح حال  د  رمانـی  مراکـز  د  ر  می توانیـم 
عارفـان و شـفا یافتگان، کتاب هـاي مربـوط 
بـه توسـل بـه امامـان، راز بالهـا د  ر زند  گـی 
و هـد  ف و فلسـفه زند  گـی، بخش هایي براي 
معنا د  رمانـی برپـا کنیـم. هم چنیـن می توانیم 
از افـراد  ي ماننـد   جانبـازان د  فـاع مقـد  س که 
روحیـه اي عالـی د  ارنـد  ، فیلم هایي تهیه کنیم 
و د  ر د  رمـان بیمـاران از آن هـا کمک بگیریم.
 آیـت اهلل بهجـت مي فرمود  نـد   »بسـیاری 
از حضـرت رضا سـؤال کرد  ند   و خواسـتند   
و جـواب شـنید  ند  ، د  ر نجـف، د  ر کربـال، د  ر 
مشـهد   مقـد  س- هـم همین طـور - کسـی 
مـاد  رش را بـه کـول می گرفـت و بـه حـرم 
می بـرد  . چیزهـای عجیبـی را می د  ید  . ملتفت 
باشـید  ! معتقد   باشید  ! شـفا د  اد  ن الی ماشاءاهلل! 
به تحقـق پیوسـته. یکـی از معاود  یـن عراقی 
غـد  ه ای د  اشـت و می بایسـتی مـورد   عمـل 
جراحـی قـرار می گرفت. خطرناک بـود  ، از آقا 
امام رضا خواسـت او را شـفا بد  هد  ، شـب 
حضـرت معصومـه را د  ر خـواب د  ید   که به 
وی فرمـود  : غـد  ه خوب می شـود  . احتیـاج به 
عمـل نـد  ارد  ! ارتباط خواهـر و بـراد  ر را ببینید   
کـه از بـراد  ر خواسـته، خواهر جوابـش را د  اد  ه 

است.«

معنويت د  رماني
بـه  پاسـخ گویي  فقـط  روحانـي  یـک  کار 
سـؤاالت شـرعي و امامـت جماعت نیسـت. 
آثـار و کارکـرد   مثبـت او به طـور مسـتقیم و 
غیرمستقیم د  ر مساجد   و مراکز مختلف بسیار 
گسـترد  ه اسـت. روانشناسـان، ارتباطات را به 
کالمي و غیرکالمي تقسـیم مي کننـد  . روابط 
غیرکالمي بیش از د  وسـوم ارتباطـات مؤثر را 

بـه خـود   اختصـاص مي د  هد  .
مختلـف،  مراکـز  د  ر  روحانیـون  حضـور 
مؤسسـات، بیمارسـتان ها و د  انشـگاه ها فواید   
امروزي هـاي  به قـول  آن هـا  د  ارد  .  بسـیاري 
همیشـه آنالیـن هسـتند  . یعنـي شـما یـک 
روحانـي را نمي بینید   که وقتي مثـاًل د  ر پارک 
باشـد   و شـما از او سؤالي بپرسـید  ، بگوید   من 
د  ر مرخصي هسـتم. آن ها د  ر متـرو، فرود  گاه، 
ایسـتگاه قطار، پارک، ایسـتگاه اتوبوس واحد   
و... هرجـا کـه باشـند  ، برخـالف شـغل هاي 
د  یگـر وقتشـان د  ر خد  مـت مـرد  م اسـت و 

همیشـه پاسـخ گو هسـتند  .

نسيم مهر
خوشبختانه طرح »نسـیم مهر« براي حضور 
روحانیـون د  ر بیمارسـتان ها از سـوي نهـاد   
رهبـري د  ر د  انشـگاه ها د  ر حـال اجراسـت. 
روحانیـون  ایـن  فعالیـت  عمـد  ه  قسـمت 

از: عبارت انـد   
 مشـاوره و پاسـخ گویي بـه سـؤاالت د  یني 
تصحیـح  و  پرسـنل  همراهـان،  بیمـاران، 

باورهـاي غلـط از احـکام. 
روحـي  مراقبـت  و  بیمـار  از  عیـاد  ت   
حمایت گرانـه از طریق گوش د  اد  ن تسـکیني.

آرام بخـش  معنـوي  مراقبت هـای  ارائـه   
بـراي بیماران و همراهان بیمـار و کارکنان د  ر 

محیط بیمارسـتان.
 ارائـه آموزه هـای معنوي د  ر راسـتاي ارتقاء 

صبـر و برد  بـاري بیمار و همـراه بیمار. 
مورد  نیـاز  آموزشـي  برنامه هـای  ارائـه   

پرسـنل.  و  همراهـان  و  بیمـاران 
برنامه هـای  تنظیـم  د  ر  مشـارکت   
پایـان  لحظـات  د  ر  قابل ارائـه  مراقبت هـاي 
زند  گـي و حضـور بـر بالیـن بیمـاران د  ر حال 

احتضار بر حسب د  رخواسـت خانواد  ه بیماران. 
اجـراي  یـا  و  تد  ویـن  د  ر  مشـارکت   
د  سـتورالعمل های مربـوط بـه قطـع و یا منع 
 خد  مـات تـد  اوم و حیـات و اهـد  اي عضـو. 

چند   نكته پاياني
 تحقیقات انجام شـد  ه روي بیماران مختلف 
ازجملـه افـراد  ي کـه د  رد   زایمـان د  اشـته اند  ، 
نشـان د  اد  ه براي افراد  ي که صد  اي د  ل نشـین 
قـرآن را پخـش کرد  ه انـد  ، نسـبت بـه گـروه 

د  یگـر، د  رد   کمتـري گزارش شـد  ه اسـت.
 د  ر د  رمانـگاه بقیـه اهلل قم کـه از یاد  گارهاي 
مرجـع بزرگـوار آیـت اهلل تبریـزي اسـت، 
و  کتـاب  قفسـه هاي  انتظـار  اتاق هـاي  د  ر 
د  عا گذاشـته اند   که بیمـاران د  ر هنـگام انتظار 
از آن هـا اسـتفاد  ه مي کننـد  . ایـن امـر اگرچـه 
کوچـک جلـوه میکنـد   امـا د  ر اضطراب زد  ایي 

بسـیار مؤثر اسـت.
 بسـیاري از د  عانویسان شـّیاد   از آب گل آلود   
ماهي مي گیرنـد  ؛ آن ها که مي د  اننـد   اطرافیان 
بـراي شـفاي بیمارشـان حاضرنـد   هـر کاري 
ایـن فرصـت سوءاسـتفاد  ه  از  د  هنـد    انجـام 
مي کننـد  . حضور کارشناسـان د  ینـی د  ر مراکز 
د  رمـان سـبب می شـود  ، جلـوی خرافـات و 
برد  اشـت های انحرافـی از د  عـا، توسـل و نذر 
سـود  اند  یش  رمـاالن  د  کان  و  شـود    گرفتـه 
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زند  گـی طلبگی با تبلیغ و خاطرات تلخ و شـیرین آن آمیخته شـد  ه اسـت. 
ایـن خاطـرات، یـاد  آور مرد  مانـی اسـت کـه هر کـد  ام اخـالق و فرهنگی 
د  ارنـد  ؛ یکـی شـیرین اسـت و یکـی تلـخ، یکـی سـرد   اسـت و د  یگـری 

خونگـرم، یکـی، ند  یـد  ه عاشـق اسـت و د  یگـری ند  ید  ه د  شـمن...
ایـن خاطـرات وقتـی خواند  نی تـر و شـنید  نی تر می شـوند  ، که  پـای تبلیغ 

خانواد  گـی د  ر میان باشـد  .
نگارنـد  ه د  ر ایـن گـزارش، پـای خاطره گویی هـای تعـد  اد  ی از طـالب و 

همسرانشـان نشسـته است.

احمد   )25 ساله، 12 سال است كه طلبه شد  ه(:
د  هـه اول محـرم بـه روسـتایی رفته بود  یـم که خیلی کوچک بود   و شـاید   
می شـد   همـه روسـتا را د  ر د  ه د  قیقـه یـا کمتـر گشـت، ولـی بـا این حـال 
آن هـا د  وتا مسـجد   د  اشـتند   و سـه تـا روحانـی و چهار جلسـه منبر؛ خیلی 
هـم بـه روحانی ها لطف د  اشـتند  . ما د  ر یکي از خانه هاي روسـتا سـکونت 
د  اشـتیم. همسـرم همـه روز را د  ر همیـن اتاق کوچک می گذرانـد   و تقریبًا 
هیـچ تفریحـی ند  اشـت. غـذاي ما هـر روز مرغ بـود  ؛ نه این که خود  شـان 
هـرروز مـرغ بخورند  ؛ خیـر، ولی برای ما هـرروز یا مرغ د  رسـت می کرد  ند   
یـا کوفتـه. این جوری می خواسـتند   احتـرام مـا را نگه د  ارند  ! ولـی برای ما 
د  ه روز مـرغ و کوفتـه خـورد  ن عذاب آور شـد  ه بـود  ، آن هـم وقتی که بوی 
غذاهـای سـاد  ه و متنوع خود  شـان پـای سـفره مان می آمد  ، ولـی خود  ش 

نـه. ما مـرغ و حسـرت ماکارونـی را با هـم می خورد  یم!
روزهـای آخـر بـا چند   نفـر از روسـتایی ها می رفتیم به خانواد  ه شـهد  ا سـر 
می زد  یـم؛ هر روز، د  و سـه خانواد  ه. طبیعتاً هر کد  امشـان هـم از ما پذیرایی 
مفصلـي د  اشـتند  . جالب بود   که اگـر میوه و چای یکی شـان را نمی خورد  م، 
بد  شـان می آمد  ، اما همراهان مشـکلی برای نخورد  ن ند  اشـتند   و این فقط 

مشـکل من بود  !

روح اهلل )32 ساله، 13 سال است كه طلبه شد  ه(:
نـه می توانسـتم خـود  م را راضی کنم که تبلیغ نروم و نه می شـد   همسـرم 

را بـا پسـر و د  ختـر کوچکـم یک مـاه رمضان تنها بگـذارم. به پد  رشـوهر 
خواهـرم کـه از روحانیـان سرشـناس شـیراز اسـت، سـپرد  ه بـود  م اگر آن 
د  وروبـر جایی سـراغ د  ارند   که مناسـب تبلیغ خانواد  گی باشـد  ، خبرم کنند  ؛ 
البتـه به شـرطی کـه امکانات خانه مناسـب باشـد  . باألخره یک مـاه با د  و 

بچـه کوچک سـر کـرد  ن، حد  اقلـی از امکانات را می خواسـت.
میزبـان مـا خود  ش تماس گرفـت و بابت امکانـات، اطمینـان د  اد   و گفت 
یـک سـوئیت مجهـز و تمیـز د  اریم و خیالتـان از ایـن بابت راحـت! اما به 
آن جـا کـه رسـید  یم به جای سـوئیت مجهـز، با د  و تـا اتاق تاریـک و نمور 
و کوچـک رو بـه رو شـد  یم کـه یکـی بـا د  ر بـه بیـرون راه د  اشـت و یکی 
هـم بـا یـک پنجـره غبارگرفته! حمـام و د  ست شـویی یکی بـود   و آن قد  ر 
کوچـک کـه پـس از ورود   بایـد   د  ر را به سـختی می بسـتیم و اگـر قصـد   
حمام کـرد  ن د  اشـتیم بایـد   تمرکز می کرد  یم کـه پاهایمـان روی د  و طرف 
سـنگ د  ست شـویی بمانـد   و بالیی سـرمان نیایـد  ! البته زند  گـي د  ر آن جا 
بـرای بچه هـا ایـن ُحسـن را د  اشـت که بـرای نخسـتین بار بـا حیوانات و 

حشـرات عجیـب و غریب و ازجمله عقرب آشـنا بشـوند  .
خالصـه این کـه چـی فکـر می کرد  یم و چی شـد  ! بـا همه این هـا ماند  یم 
و صفـای مـرد  م روسـتا سـختی ها را برایمـان آسـان کـرد  . آن سـفر از 

خاطـرات شـیرین د  وران تبلیغ ما شـد  .

طاهره )56 ساله، 33 سال پيش ازد  واج كرد  ه(:
سـال 69 بـود  ، مـاه رمضـان و عید   نـوروز هم زمان شـد  ه بود  . بـرای تبلیغ 
رفتـه بود  یـم بـه یکـی از شـهرهای محـروم اسـتان فـارس. رسـم ها و 
عاد  ت هـای عجیبـی د  اشـتند  . برایشـان جاافتـاد  ه بود   کـه زن اساسـاً یک 
پلـه پایین تـر از مـرد   اسـت؛ البتـه از آن پله هـای قد  یمـی که انـد  ازه چند   

پله امـروزی می شـد  !
فرقـی ند  اشـت وقـت سـحر باشـد   یـا افطـار؛ اول بـرای مرد  هـا سـفره 
می اند  اختنـد   و وقتـی مرد  هـا د  سـت می کشـید  ند  ، نوبـت خانم ها می شـد   
کـه د  ر ظرف های آقایان بی آن که شسـته شـوند  ، غـذا بخورند  ! حتی مهم 
نبـود   کـه غذایـی که آقایـان خورد  نـد  ، مثاًل ماهی باشـد  . ایـن یکی د  یگر 

تلخوشیرینتبلیغخانوادگي
خاطراتی از تبليغات خانواد  گی طالب
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تحملـش خیلی سـخت بـود  ، به ویـژه وقتی کـه از ماهی تنها بـوی بد  ش 
نصیـب مـا می شـد  . د  ختـر کوچک تـرم کـه د  وسـاله بـود  ، این شـانس را 
د  اشـت کـه با پـد  ر و د  و بـراد  رش هم سـفره باشـد  . برایم تصـور این که به 
د  ختـر بزرگـم کـه بـا ایـن گرمـی هـوا و پیـش از بلـوغ، روزه می گرفت، 
چه قـد  ر سـخت می گـذرد  ، خیلـی آزارد  هنـد  ه بـود  . شـیرینی های محلـی 
خوشمزه شـان، فقط بـرای حضرات آقایان پخته می شـد  ، حتـی چای هم 

بـه خانم هـا نمی رسـید  . اتفاقـاً خیلـی هـم چای خـور بود  ند  .
بـرای این کـه یک وقـت فکـر نکنیـد   کـه ایـن فقـر فرهنگـی بـه فقـر 
اقتصـاد  ی ربط د  اشـت، ایـن را هم بگویم که یک روز سـاعتم خوابید  ه بود   
و د  اشـتم می گفتـم باید   برایـش باتری بخرم. همان موقـع زن صاحب خانه 
یـک سـبد   پـر از سـاعت مـارک د  ار جلویـم گرفت و گفـت »هر کـد  ام را 

بـرد  ار!« می خواهی 
شـب های آخـر، یک بـار بـه شـوهرم گفتـم سـرم د  رد   می کنـد  . از اتـاق 
مرد  هـا یـک اسـتکان چای برایم بیـاور! وقتی کـه رفت چاي بیـاورد  ، مرد   
صاحب خانـه کـه آد  م فهمیـد  ه ای بـود  ، پرسـید   کـه مگـر به زن هـا چای 
نمی د  هنـد  ؟ شـوهرم هـم وقت را غنیمت شـمرد  ه بود   و همـه آن چه را که 
بـر سـر زن هـا می آمـد  ، تعریف کرد  ه بـود  . فکـرش را بکنید   که ایـن رفتار 
را خـود   زن هـا به صـورت یک رفتار بایسـته پذیرفتـه بود  ند   و حتـی بد  ون 
این که مرد  انشـان خواسـته باشـند   ایـن کارهـا را می کرد  ند  . چنـد   روز آخر 
بـا د  خالت مـرد   صاحب خانه، عد  الت برقرار شـد  ه بود  . با خـود  م گفتم کاش 

آن سـرد  رد   زود  تـر سـراغم می آمد  !

خد  يجه )30 ساله، 9 سال پيش ازد  واج كرد  ه(:
مـا خود  مـان رسـممان ایـن اسـت کـه اگـر د  ر همسـایگی مان یکـی از 
خانم هـا بـارد  ار باشـد  ، اگر غـذای خاصی مثـل آش یا حلوا بپزیـم، برایش 
می بریـم. بـا خود  مـان می گوییـم؛ شـاید   بویـش را شـنید  ه باشـد   و د  لش 

بخواهد  .
شـش هفـت ماهـی بود   کـه د  ر قالـب طرح هجـرت رفته بود  یم شـهری 
کـه سـاعت ها از قـم د  ور بـود   و معمواًل تـا چهار پنج ماه فرصت نمی شـد   
بـه پـد  ر و مـاد  ر خود  م و همسـرم سـر بزنیـم؛ به جز همسـرم، خـود  م هم 

تبلیـغ مي کـرد  م و به اصطـالح خانم جلسه شـان بـود  م. د  و سـه ماهی بود   
کـه بچـه اولـم را بارد  ار بود  م و ویار شـد  ید  ي د  اشـتم. آشـپزی حالـم را بد   
می کـرد   و د  یر به د  یـر غـذای گـرم می خورد  یم. مـاه محرم بـود  . خانم هاي 
محـل آش می پختنـد   و بویـش، محلـه را برد  اشـته بـود  . مـن هـم خیلی 
هـوس کـرد  ه بـود  م. پیـش خود  م گفتـم، امـکان نـد  ارد   که بـرای من که 
هـم همسـر روحانـی محل هسـتم و هـم خانم جلسه شـان و هم بـارد  ار، 
یک کاسـه آش نیاورنـد  ؛ تـا شـب منتظـر ماند  م، ولـی خبری از آش نشـد   

که نشـد  !

زينب ساد  ات )31 ساله، 8 سال پيش ازد  واج كرد  ه(:
»ماشـین ند  اشـتیم. بـرای این کـه برویم به شـهر محل تبلیغ، بایـد   روی 
ماشـین هاي عبـوری حسـاب می کرد  یـم. گاهـی می شـد   کـه مد  ت هـا 
مجبـور بود  یـم کنـار خیابـان بایسـتیم تـا سـوارمان کننـد  . خود  روهـا 
یکی یکـی رد   می شـد  ند  ، گاهـی سرعتشـان را کم می کرد  نـد  ، ولی همین 
کـه لبـاس شـوهرم را می د  ید  نـد   پشـیمان می شـد  ند  ؛ نه عمامه مشـکی، 
نـه بچـه توی بغلم و نه سـرد  ی شـب های زمسـتان، هیچ کد  ام د  لشـان را 

بـه رحم نمـی آورد  .«
»د  ر قالـب طـرح هجـرت، راهی یکی از روسـتاهای شـمال شـد  ه بود  یم. 
شـوهرم از بـس کـه برای اسباب کشـی بـاال و پایین رفته بـود  ، پایش آب 
آورد  ه بود   و حسـابی ورم کرد  ه بود  ، جوری که نمی توانسـت راه برود  ، سـرما 
هـم خـورد  ه بـود   و تـب د  اشـت، گذشـتن از راه پرپیچ و خم جـاد  ه چالوس 
هـم حالـش را بد  تـر کـرد  ه بـود  ، وقتی رسـید  یم بـه آن محل، مـن ماند  ه 

بـود  م و اسـبابی که باید   خالی می شـد  .
فکـر کـرد  م چنـد   تـا از مرد  هـای محـل می آینـد   و کمـک می کننـد  ، ولی 
اشـتباه می کـرد  م. هیچ کـس کمک نکـرد  . همه بی تفـاوت رد   می شـد  ند   و 
نـگاه می کرد  نـد  . د  ربـاره آن ها چه مي توانسـتم بگویم؟ تا روزهـای آخر هم 
روی خـوش بـه مـا نشـان ند  اد  ند  . توی مسـجد   هم پید  ایشـان نمی شـد   و 
آن جا همیشـه خلوت بود  . د  ر قسـمت زنانه، من بود  م و زن خاد  م مسـجد  ... 
جالـب بـود   کـه این قصه فقط بـراي مرد  مان آن منطقه بـود   و جای بعد  ی 
کـه رفتیـم، با این کـه تقریباً همان حوالـي بود  ، مرد  مان خون گرمی د  اشـت 

 ».  که نمی گذاشـتند   خاطرات تلخ گذشـته برایمان تکرار شـود

2322



ویژه نامه

مید  ان شـوخی اسـالمی مثل زمیـن فوتبال، 
وسـیع و بزرگ اسـت و مثـل بـازی فوتبال، 
قواعـد   و قوانین خـاص خـود  ش را د  ارد  ؛ پس 
بایـد   مراقب باشـیم خطا نکنیـم، اوت و کرنر 
ند  هیـم و د  ر آفسـاید   نباشـیم! همان طـور که 
بایـد   قوانیـن  فوتبـال را بد  انیم د  ر شـوخي نیز 
اگـر حـد   و حد  ود  ش را نشناسـیم بـه  بي راهه 
مي افتیـم.  گنـاه  گـرد  اب  بـه  و  مي رویـم 
د  ر ایـن نوشـته، مـا اول بـا اقسـام شـوخي، 
شـوخي کرد  ه ایـم و بعـد   رفته ایم سـراغ چند   
شـوخ طبعي طلبگي کـه مناسـب مخاطبان 
ایـن مجلـه اسـت. پـس بخوانیـم و بخند  یم 

و البتـه تأمـل کنیم:
 انواع شوخي

1. زوركی: از بی رغبتی و برای د  ل خوش کرد  ن طرف مقابل است.
2. ريزكـی: خنـد  ه و شـوخی نُقلـی و جمـع و جـور کـه به موقـع بیان شـود   کوتـاه و 

مختصـر و به جاسـت. بـه شـوخي افـراد   بـا کیاسـت و زیـرک نیـز گفته مي شـود  .
3.  زيركـی: شـوخی ای کـه فـرد   زیـرک می کند   و بـا آن، خواسـته خـود  ش را مطرح 

مي کنـد  .
4. فشـاركی: خنـد  ه ای اسـت کـه بـرای کنترلـش باید   زحمـت زیاد  ی بکشـیم. تازه 

معلـوم نیسـت بتوانیم مهـارش کنیم.
5. د  روغكـی: بـراي خند  اند  ن لحظـه  اي د  یگران، به د  روغ که گناهي بزرگ اسـت پناه 

بـرد  ن. ایـن وقتي اسـت که بـراي ما رضایت بند  ة خـد  ا مهم تر از رضایت خد  ا باشـد  .
6. ُسـرخكی: شـوخی ای کـه فـرد   کـم رو و یـا با حیا با شـنید  ن یا گفتنـش مانند   لبو 

از شـرم سـرخ می شود  .
7. بمبكی: لطیفه و شوخي اي که به یک باره همه مجلس را به خند  ه وامي د  ارد  .

8. ُشلكی: این شوخی از افراد   شل صاد  ر می شود  ! سرد   و بي نمک است.
9. سـفتكی: شـوخی ای کـه از افـراد   خیلي جـد  ی و باوقار سـر مي زند   و مـا مي مانیم 

که جد  ي اسـت یا شـوخي!
10. د  لقكی: این نوع شـوخي از افراد   همیشـه د  لقک می جوشـد  ؛ افراد  ی که حرمت و 

ارزش واالي انسـاني خـود   را تخریـب و لجن مال می کنن تـا د  یگران بخند  ند  .
11. پولكـی: برخي هـا پـول مي گیرنـد   تـا د  یگـران را بخند  انـد   و بعضـي هـم پـول 

می گیرنـد   تـا د  ر مجلـس د  یگـران بخند  نـد  .
12. بَنگكی: خند  ه و شوخی ناآگاهانه، مخصوص افراد   بنگی و حشیشی.

13. مستكی: شوخی و خند  ه بي جهت افراد   مست الیعقل.
14. عقلكی: شوخی فلسفی افراد   حکیم و عاقل.

15. ُگلكـی: ایـن شـوخي و خند  ه معصومانه ریشـه 
د  ر فطـرت پـاک نـوزاد  ان د  ارد   و بزرگان وارسـته اي که 

مثـل گل پاکند  .
16. ِگلكـي: گاهي افراد  ، شـکایت و گلـه تلخ خود   را 

د  ر لعابي شـیرین بیان مي کنند  .
17. ترسـكی: گاهـي از ترس مي خند  یـم و گاهي 
بـه ترس د  یگـري مي خند  یـم و گاهي چون 

از کسـي مي ترسـیم برایـش مي خند  یم.
18. د  زد  كـی: جایـي کـه نبایـد   بخند  یـم 
ولـي خند  ه مـان گرفته و مجبوریـم مخفیانه 

بخند  یـم.
19. پيامكـی:  شـوخی اسـت کـه سـوار 
امـواج الکترونیـک و بـا قایق گوشـی همراه 

شوخطبعيهايطلبگي
محمد  حسین قد  یري
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بـراي محبـوب ارسـال مي شـود  .
20. ِشـكلكی: شـوخی هایی کـه بـا اد  ا و 
شـکلک و گاهـی میمـون وار براي مسـخره 
کـرد  ن د  یگـران رخ می نمایانـد  . از توفیقـات 
ایـن افراد   این اسـت که خود  شـان نمي توانند   
قیافه مسـخرة خود  شان را د  ر آن وضع ببینند  .

21. سـيخكي: برخـي از شـوخي بـراي 
زخم زبـان و نیـش زد  ن بـه د  یگران اسـتفاد  ه 

مي کننـد  .
22. تركيبكـي: گاهـي خنـد  ه و شـوخي،  
ترکیبـي از شـوخي هاي مختلف اسـت مانند   

خنـد  ه و شـوخي ریزکـي بـا زیرکي!
23. شـوركی: وقتـي کـه شـوخی از حـد   
بگـذرد   و مـزه شـوخي از بیـن برود  ؛ د  رسـت 

مثـل حکایـت انـواع شـوخي هاي ما.

 ذكر د  ائم
از د  سـت زن و ماد  رزنـش ناراحـت بـود  . ایـن 
د  و ذکـر از زبانـش قطـع نمي شـد   »اللهـمَّ 
الُتسـلِّط علینا َمـن الَیرَحُمنا؛ خد  ایا کسـاني 
را کـه بـه مـا رحـم نمي کننـد  ، بر ما مسـلط 
مکن.« و »اللهمَّ اشـَغل الظالمیَن بالظالمین؛ 
خد  ایا ظالمین را به خود  شـان مشـغول کن و 

شّرشـان را به خود  شـان برگـرد  ان.«

 توصيه براي حضرت يوسف
یکـی از علمـاي بـزرگ د  ر مد  رسـه فیضـه 
منبـر رفته بـود  . ایشـان می د  ید  ند   کـه برخی 
از طـالب، مـوی سـر خـود   را مي تراشـند   و 
محاسـن خود   را بلند   می گذارنـد  . برای این که 
غیرمسـتقیم ایشـان و به ویژه افراد   جوان تر را 
از این کار نهی کنند  ، د  اسـتان یوسف و زلیخا 
را بـا آب و تـاب تعریف می کنند   تا مي رسـند   
بـه آ ن جا که حضرت یوسـف از د  سـت زلیخا 
فـرار مي کنـد  ... د  ر این جـاي د  اسـتان خطاب 
بـه طلبه هـا مي کننـد   و مي گوینـد  : مـن اگر 
جای یوسـف بـود  م ریش بلند  ی می گذاشـتم 
و موهایـم را از تـه مـی زد  م تـا نیـاز نباشـد   از 
د  سـت زلیخا فرار کنم. این طـوری این زلیخا 

بـود   کـه پا به فـرار می گذاشـت.

 آپارتمان
یکـی از اسـتاد  ان د  انشـگاه، روزی بـا تعجب 
از مـن پرسـید  : آیـا د  رسـت اسـت کـه شـما 
طلبه هـا به جـای این کـه بگوییـد   همسـر یا 
خانمـم می گوییـد   منـزل؟! گفتـم قد  یمي ها 
آن هـم نـه همـه، د  لیلـش هـم این بـود   که 
مي خواسـتند   پیش نامحرم حریم حفظ  کنند  . 
اد  امـه اش یکي از طالب شـوخ گفت: البته د  ر 
طـرح مسـکن مهـر و... اگه طلبه هـا خانه د  ار 
شـوند  ، به زود  ي به جـای »منـزل« می گویند   

آپارتمان.
گفتنـي اسـت د  ر علـت نام گـذاري »منزل« 
اختالفاتي اسـت برخـي مي گویند   منـزل د  ر 
اصـل َمـن ُزل بود  ه یعنـي مرد  ان وقتـي وارد   
خانـه مي شـوند  ، به جـاي این کـه بـا زن و 
بچـه خوش و بش کننـد  ، به غـار تنهایي خود   
مي رونـد   و فقـط بـه همـه چیـز زل مي زنند  ! 
برخـي مـرد  ان مي گوینـد   د  ر اصـل مـن ذل 
بـود  ه یعني من آن جا ذلیل هسـتم، و گروهي 
گوینـد   َمن ِظـّل بود  ه یعني خانواد  ه زیر سـایه 

من هسـتند  .

 حاج آقا بروس لی
به مناسـبتی،  خارجـی  طـالب  مد  رسـه  د  ر 
جشـن بـود  . یکـی از طـالب خارجـی کـه 
اسـتاد   وشـوو بـود  ، نمایـش رزمـی زیبایـی 
اجـرا کـرد  . همـه طالب کـه از همـه قاره ها 
حضور د  اشـتند   به وجـد   آمد  ه بود  نـد  . مجری 
هـم کـه بعـد   از نمایـش حسـابي ذوق زد  ه و 
البته د  سـت پاچه شـد  ه بود   بـرای اعالم بقیه 
برنامـه بـه جایـگاه آمـد   و گفت: با تشـکر از 
حاج آقـا بروس لـی که مـا را بـه فیض کامل 
رسـوند  ند  . )البتـه ناگفتـه نمانـد   قیافه اسـتاد   
بروس لـی  بـه  هـم  بی شـباهت  رزمـی کار 

نبود  !(

 د  يوانگی نوبتی
شـیخ شـوخ طبعي بود  . مي گفت: خطبه  عقد   
کـه می خونم چند   تـا لطیفه معنـاد  ار تعریف 
مي کنـم مثـاًل میگـم »بزرگي حـرف خوبی 
زد  ه بـود   که باید   سـعی کنیم تـو زند  گی مون 

اجـرا کنیـم. گفته بـود  : د  ر زند  گـی به هرحال 
مشـکالت و اختالف نظر هسـت، ولي سعی 
کنید   همیشـه یکـی از شـما عاقل باشـید   و 
هم زمـان هـر د  وتـون د  یوانـه و خشـمگین 
نشـوید  ؛ البتـه اگـر اصـرار د  اریـد   د  یوانگي را 
تجربـه کنیـد   پیشـنهاد   مي کنـم هم زمـان 
نباشـد  ، می تونیـد   نوبتـی و شـیفتی د  یوانـه 
شـوید  . بیـرون از خانه هم هرگـز با همد  یگر 
چـون  نکنیـم  مجاد  لـه  نـاد  ان  آد  م  بـا  یـا 
تماشـاگران ممکنه نتونن تشخیص بد  ن که 

چه کسـي د  یوانه اسـت.«

 بابا د  ست د  راز
می گفـت: به خاطر این آب شـور قـم، از بس 
کـه ظرف آب د  سـت  گرفتم و از بیـرون آب 
شـیرین آورد  م خونـه، به بچـه ام میگم یکي 
د  اسـتان »بابا لنگ د  راز« را نوشـت، شما هم 
د  ر وقـت بیـکاری رمـان »بابا د  سـت د  راز« را 

د  ربـاره افراد  ی مثل مـن بنویس!

 كرامت من
مي گفـت من به طـي االرض و اجنـه اعتقاد   
د  ارم، ولـي همسـرم خیلـي اعتقـاد  ش از من 
بیشـتره؛ چـون چنـد   مـاه مشـغول نوشـتن 
کتابـي بـود  م و مجبـور بـود  م به خاطـرش 
پیوسـته تـوي خونـه باشـم، بـا ایـن حـال 
هـر وقـت بـا همسـرم بحثمـون مي شـد  ،  
مي  گفـت: معلومـه زن د  یگـري هـم د  اري!

 شهرت
خیلـی جاهـا خواسـتگاری رفته بـود   و چون 
د  رسـت  کارش  ند  اشـت  بسـاط  د  ر  پولـي 
نمي شـد  . بـه شـوخی می گفـت: کارم بـه 
جایـی رسـید  ه کـه همـه د  ختران قمـی منو 
می شناسـند  . وقتـی د  ختـران تـوی خیابـان 
بـا د  وستانشـان هسـتند  ، همیـن کـه مـرا 
آن  می گوینـد  :  د  وستشـان  بـه  می بیننـد   
طلبـه را می بینـی؟ اومـد  ه بود   خواسـتگاری 
مـن. د  وستشـان با تعجـب می گویـد  : جد  ی 
آخـه  خـب  مگـه؟  چه طـور  بلـه  میگـي؟ 

 .  خواسـتگاری منـم اومـد  ه بـود



 صمیمیت روحاني

 کي ما فوت مي شویم؟
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همسایه ام از گرسنگی مرد  ، بستگانش د  ر عزایش 
گوسفند  ها سر برید  ند  .

 د  ل تنگم مثل ماد  ر بي سواد  ي که د  لش هواي 
بچه اش را کرد  ه ولي بلد   نیست شماره اش را بگیرد  .

گ سازي مجسمه اي!
 فرهن

وعکسها
حرفها

تأمل خوبان



 هـواي د  و نفـره؛ نه ابر مي خواهد  ، نه بـاران و نه یک 
بعد  ازظهر پاییزي؛ فقط کافي  است حواسمان به هم باشد  .  

گ است.
 استثنائي که قشن

ود  .
ي ش

وا م
ق« 

ک »ت
 با ی

ي ها
عض

ي ب
قوا

ت

 د  و نما از د  و فرهنگ

 د  ر حسرت د  ید  ار رفت
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 كد  ام را بايد   د  وست د  اشت؟
مـرد   د  ر حـال تعمیـر کرد  ن اتومبیل تازه خود   بود   که متوجه شـد   پسـر 

پنج سـاله اش تکه سـنگی برد  اشـته و بر روی ماشـین خط می اند  ازد  .
مـرد   بـا عصبانیت د  سـت کـود  ک را گرفـت و چند  ین مرتبـه ضربات 
محکمی بر د  سـتان کـود  ک زد   بـد  ون این که متوجه آچاری باشـد   که 

د  ر د  سـتش هست.
د  ر بیمارسـتان، کـود  ک به د  لیـل شکسـتگی های فـراوان، انگشـتان 

د  سـت خـود   را از د  سـت د  اد  .
وقتـی کـود  ک، پد  ر خـود   را د  ید  ، با چشـمانی آکند  ه از د  رد   از او پرسـید  : 

پـد  ر انگشـتان من کـی د  وباره رشـد   می کنند  ؟

مرد   که بسـیار عاجز و ناتوان شـد  ه بود   و نمی توانسـت سـخنی بگوید  ، 
به سـمت ماشـین خـود   بازگشـت و شـروع کـرد   بـه لگد   مـال کـرد  ن 
ماشـین و به آن آسـیب  جد  ي زد  . وقتي خسـته و غم زد  ه کنار ماشـین 
نشسـت، چشـمش به خراشـي افتاد   که کود  ک روي ماشـین اند  اخته 

بـود  ؛ د  وسـتت د  ارم پد  ر!


 عصبانیـت و عشـق، محد  ود  یتـی ند  ارنـد  . یاد  مـان باشـد   »چیزهـا« 
برای اسـتفاد  ه کرد  ن هسـتند   و »انسـان ها« برای د  وسـت د  اشتن ولي 
مشـکل د  نیـای امـروز مـا این اسـت کـه انسـان ها مورد  اسـتفاد  ه قرار 

می گیرنـد   د  رحالی کـه چیزها د  وسـت د  اشـته می شـوند  .

تماماسالمبهبیستسنت
چند  تلنگر كوتاه

 تمام اسالم به بيست  سنت
مقیم لند  ن بود  .

تعریـف می کرد   که یک روز سـوار تاکسـی 
می شـود   و کرایه را می پـرد  ازد  .

برمی گرد  انـد  ،  کـه  را  پـول  بقیـه  راننـد  ه، 
می د  هـد  ! اضافه تـر  سـنت  بیسـت 

می گفـت: چنـد   ثانیـه  ای بـا خـود  م کلنجار 
رفتـم که بیسـت سـنت اضافـه را برگرد  انم 

یـا نه؟
آخـر سـر بر خـود  م پیـروز شـد  م و بیسـت 
سـنت را پـس د  اد  م و گفتـم: آقا ایـن را زیاد   

د  اد  ی.
گذشت و به مقصد   رسید  یم.

موقـع پیـاد  ه شـد  ن، رانند  ه سـرش را بیرون 
آورد   و گفـت: آقـا از شـما ممنونم.

پرسید  م بابت چی؟
گفـت: می خواسـتم فـرد  ا بیایم مرکز شـما 
مسـلمانان و مسلمان شـوم، اما هنوز کمی 

مـرد  د   بود  م.
وقتی د  ید  م سـوار ماشـینم شـد  ید  ، خواستم 
شـما را امتحان کنـم. با خود  م شـرط کرد  م 
اگر بیسـت سـنت را پـس د  اد  یـد   بیایم. من 

فـرد  ا خد  مت می رسـم.
تعریـف می کرد  : تمام وجود  م د  گرگون شـد  ، 
حالـی شـبیه غش بـه مـن د  سـت د  اد  . من 
مشـغول خـود  م بـود  م، د  رحالی کـه د  اشـتم 
تمام اسـالم را به بیسـت سنت می فروختم.

تأمل خوبان



 گاهی كود  كانه فكر كن
د  ر یـک اتاق زیر شـیروانی، پیرمرد  ی به سـختی جعبه 
کاغـذی را کـه کنار پنجره گذاشـته شـد  ه بـود  ، بیرون 
کشـید  . تارهـای عنکبـوت رویـش را پاک کـرد   و زیر 
نـور خورشـید   به د  اخلش نـگاه کـرد  . آلبوم های عکس 
کثیف و کهنه د  ر آن د  ید  ه می شـد   و پیرمرد   با چشـمان 
ضعیـف و پـر از اشـتیاق د  نبـال چیـزی می گشـت؛ 

خاطـرات مربوط به گذشـته.
اشـیای د  اخـل ایـن جعبـه ماننـد   گنـج گران بهایـی، 
زیـر  د  ر  او  بـرد  .  فـرو  د  ر خاطـرات خـود    را  پیرمـرد   
آلبوم هـای عکـس د  فتـری را د  یـد   و از د  سـتخط روی 
آن متوجـه شـد   کـه د  فتر خاطرات پسـرش اسـت که 
حـاال د  یگر بزرگ شـد  ه اسـت. پیرمرد   هرگـز این د  فتر 
را ند  یـد  ه بـود   و فکـر کرد   که حتماً همسـرش کارهای 

جنبـی فرزند  شـان را نگه  د  اشـته اسـت.
برگ هـای کهنـه زرد   شـد  ه د  فتـر را بـاز کـرد   و بـا 
خوانـد  ن نوشـته های آن، لبخند   خوشـحالی د  ر صورت 
پیرمـرد   ظاهر شـد  . با خوانـد  ن این جمله های سـاد  ه و 
بچه گانه، چشـمانش روشن شـد  ، گویی صد  ای شیرین 
پسـر شش سـاله اش از گوشـه اتاق به گوشش رسید   و 
بـا نیـروی سـحرآمیزش، روزهـای د  ور شـد  ه را جلوی 
چشـم او مجسـم کرد  . این یاد  د  اشـت های کوتاه، میل 
پیرمـرد   را بـه زند  گـی و خوشـحال بود  ن زنـد  ه کرد   اما 
بـه د  نبـال ایـن میـل قـوی، احسـاس غـم و ناراحتی 
هـم بـر او چیـره شـد  ؛ چـون د  اسـتان های پسـرش با 
خاطـرات خـود   او به طـور کامـل فـرق می کـرد  . چرا؟

پیرمـرد   از خـود  ش پرسـید   و بـه اتاقـش برگشـت. د  ر 
قفسـه کتاب هـا را بـاز کـرد   و د  فترچـه خاطـرات خود   
را بیـرون آورد  . آن را کنـار د  فترچـه خاطـرات پسـرش 
گذاشـت و شـروع بـه خوانـد  ن کـرد  . نـگاه پیرمـرد   به 
یـک قطعـه جالب توجـه افتـاد   چـون د  ر مقایسـه بـا 
قطعـات د  یگـر آن قـد  ر کوتـاه بـود   کـه بیـش از یـک 
جملـه ند  اشـت »با پسـرم به ماهیگیـری رفتـم، تمام 

روزم هـد  ر شـد  . روز بی مـزه ای بـود  .«
پیرمـرد   نفـس عمیقـی کشـید   و با د  سـت های لـرزان 
د  فتـر خاطـرات پسـرش را باز کـرد   و یاد  د  اشـت همان 
تاریـخ را پیـد  ا کرد  . جملـه ای با خط بزرگ و شکسـته 

نوشـته شـد  ه بود  :
»امـروز بـا بابـا بـه ماهیگیـری رفتـم، چه قـد  ر خوش 

 ».  گذشـت. بهتریـن روز زند  گـی ام بـود

 گروه 99
پاد  شـاهی بر کشـوری بـزرگ حکومت می کـرد  ، امـا از زند  گی اش راضـی نبود  . 
خـود  ش نیـز علت را نمی د  انسـت. یک روز کـه د  ر کاخ قد  م مـی زد  ، وقتی از کنار 
آشـپزخانه عبـور کـرد  ، صـد  ای ترانه ای را شـنید  . به د  نبـال صد  ا، پاد  شـاه متوجه 
آشـپزي شـد   کـه روی صورتش برق سـعاد  ت و شـاد  ی می د  رخشـد  . پاد  شـاه از 
آشـپز پرسـید   »چرا این قد  ر شـاد   هسـتی؟« آشـپز جواب د  اد   »قربان! من تالش 
می کنـم تـا همسـر و بچـه ام را شـاد   کنـم. ما خانـه ای حصیـری سـاخته ایم و 

به انـد  ازه کافـی خـوراک و پوشـاک د  اریم. من راضی و خوشـحال هسـتم.«
بعـد   از شـنید  ن حرف هـای آشـپز، پاد  شـاه بـا  وزیـرش د  راین باره صحبـت کرد  . 
 وزیـر بـه پاد  شـاه گفت »قربـان، این آشـپز هنوز عضو گـروه 99 نیسـت. اگر او 
به این گروه نپیوند  د  ، نشـانگر آن اسـت که مرد   خوشـبختی اسـت.« پاد  شـاه با 

تعجب پرسـید   »گروه 99؟!«
 وزیـر جـواب د  اد   »اگـر می خواهید   این گروه را بشناسـید   بایـد   کاری انجام د  هید  . 
کیسـه ای بـا 99 سـکه طـال جلـوی د  ر خانه آشـپز بگذاریـد  ، بـه زود  ی خواهید   

فهمیـد   که گروه 99 چیسـت.«
پاد  شـاه فرمـان د  اد   یک کیسـه با 99 سـکه طال جلـوی د  ر خانه آشـپز بگذارند  . 
آشـپز پس از انجام کارها به خانه بازگشـت و جلوی د  ر کیسـه را د  ید  . با تعجب 
کیسـه را بـه اتـاق بـرد   و باز کرد  . آشـپز با د  ید  ن سـکه های طال از شـاد  ی فریاد   
کشـید   و بعد   آن ها را روی میز گذاشـت و شـمرد  ؛ 99 سکه؟ او فکر کرد   اشتباهی 
رخ د  اد  ه اسـت. بارهـا طالهـا را شـمرد   ولی واقعاً 99 سـکه بـود  . تعجب کرد   که 
چـرا تنها 99 سـکه اسـت و 100 سـکه نیسـت. فکر کـرد   که یک سـکه د  یگر 

کجاست؟
شـروع بـه جسـت وجوی سـکه صـد  م کـرد  . اتاق هـا و حتی حیـاط را زیـر و رو 
کرد   اما خسـته و کوفته و ناامید   به این کار خاتمه د  اد  . آشـپز بسـیار د  ل شکسـته 
شـد   و تصمیـم گرفـت از فـرد  ا بسـیار تالش کند   تا یک سـکه طـالی د  یگر به 
د  سـت آورد   و ثـروت خـود   را هرچـه زود  تـر بـه یک صد   سـکه طال برسـاند  . آن 
شـب تـا د  یروقـت کار کرد  ؛ به همین د  لیـل صبح روز بعـد   د  یرتر از خـواب بید  ار 
شـد   و بـا همسـر و فرزنـد  ش د  عـوا کرد   کـه چـرا او را بیـد  ار نکرد  ه انـد  . از آن به 
بعـد   آشـپز د  یگـر مانند   گذشـته خوشـحال نبـود   و آواز نمی خوانـد  . او فقط تا حد   

مـرگ کار می کرد  .
 پاد  شـاه نمی د  انسـت که چرا این  کیسـه چنین بالیی بر سـر آشـپز آورد  ه اسـت 
و علـت را از  وزیـرش پرسـید  . او جـواب د  اد   »قربـان! حـاال ایـن آشـپز رسـماً به 
عضویـت گروه 99 د  رآمد  ه اسـت. اعضـای گروه 99 چنین افراد  ی هسـتند  ؛ آنان 
زیـاد   د  ارنـد   امـا راضـی نیسـتند   و تـا آخریـن حـد   تـوان کار می کنند   تـا بیش تر 
به د  سـت آورنـد  . می خواهنـد   هرچه زود  تر یک صد   سـکه را از آن خـود   کنند   ولی 
بـاز راضی نمی شـوند   و این علـت اصلی نگرانی هـا و د  رد  های آن هاسـت. آن ها 
بـه همیـن سـاد  گی شـاد  ی و رضایت را از د  سـت می د  هنـد   و اعضای گـروه 99 

نامید  ه می شـوند  «.
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 بچه گربه كور
یکـی از بانـوان مؤمنـه فامیـل کـه اکنـون 
بیـش از هفتـاد   سـال د  ارد   برایـم می گفـت: 
مـن د  ر کود  کـي هنـگام بـازي بچه گربـه ای 
را کـه کـور بود   سـه بـار زیـر خاک کـرد  م و 
ناله هـاي آن  د  رآورد  م و هیـچ توجهـي بـه 
بچه گربـه نگون بخـت نکـرد  م. خد  اونـد   بـه 
مـن فرزند  انـي د  اد   ولـي سـه فرزنـد   مـن به 
د  لیل هـاي مختلـف بـا این کـه سـالم بود  نـد   

خفـه شـد  ند   و مرد  نـد  .

 آن بچه، كود  ک شما بود  
پـد  رم فـرد  ی صالـح و متد  یـن اسـت کـه اعتقـاد   
عجیبی به آثار اعمال انسـان ها د  ر سرنوشتشان د  ارد   
و مـا را نیـز با این اعتقـاد   تربیت کرد  ه اسـت. حد  ود   
د  ه سـال پیـش، وقتی جنـازه جوان 18 سـاله ای  که 
د  ر تهران به د  سـت افـراد   ناشـناس، ناجوانمرد  انه د  ر 
منزل مسـکوني اش به قتل رسـید  ه بود  ، به شهرمان 
آورد  ن، پد  رم گفت: حتماً قتل او د  لیلي د  اشـته اسـت 
یـا اثـر عمل خود   یا پـد  ر و ماد  رش اسـت، و د  ر اد  امه 

واقعـه ای د  رس آمـوز را نقل کرد  :
راننـد  ه اتوبوسـي د  ر مسـیر مشـهد   بـا پسـربچه اي 
تصـاد  ف کـرد  ه و از صحنـه تصـاد  ف فـرار مي کند  . 
چنـد  ی بعد   بـراي این که گرفتـار نشـود  ، اتوبوس را 
مي فروشـد   و حتی شـغل خود  ش را تغییـر مي د  هد  . 
چنـد   سـال بعـد   کـه د  ر ظاهـر آب هـا از آسـیاب 
افتـاد  ه بـود   بـه اتفـاق خانواد  ه با ماشـین شـخصي 
بـرای زیـارت امام رضـا حرکت مي کننـد  . براي 
اسـتراحت د  ر کنـار روسـتایي می ایسـتند  . یکـي از 
اهالـي، مهمان نـوازي کـرد  ه و از آن هـا پذیرایـي 
مي کنـد  . بـراي چنـد   سـاعت بـه اطـراف می روند  . 
و  گرفتـه  بسـیار  چهـره  بـا  برمی گرد  نـد  ،  وقتـي 
گریـان صاحب خانـه روبه رو می شـوند  . علـت را که 
می پرسـند  ، صاحب خانـه بـا شرمسـاری می گویـد  : 
شـما که بیـرون بود  ید   بچـه من با بچه شـما بازي 
مي کنـد   و د  ر حیـن بـازي تکه آهني از د  سـتش رها 
مي شـود   و بـه سـر بچه شـما می خورد   و متأسـفانه 
بچه شـما جان مي د  هـد  ... و بعد   اضافـه می کند   که 
بچـه مـن هـم چند   سـال قبل لـب همیـن خیابان 

کشـته شد  .
مهمـان می گویـد  : ایـن اثـر عمـل خـود  م بـود   و 
متأسـفانه مـن بود  م کـه با تصـاد  ف، فرزند   شـما را 

کشـتم و فـرار کـرد  م.

 حال د  عا
یکـی از تجـار بزرگ می گفـت: هر وقت که بـرای زیارت بـه حرم مطهر 
امـام رضـا مشـرف می شـد  م، حال د  عـا پید  ا نمی کـرد  م و با حسـرت 
 بـه حـال خوش زائـران د  یگر غبطه می خـورد  م. یک روز بـه امام رضا
عـرض کرد  م: آقا! مشـکل من چیسـت کـه حال زیارت پیـد  ا نمی کنم؟! و 

بعـد   بـا خود   فکر کـرد  م که علـت این بی حالی چیسـت؟
از حـرم مطهـر بـه منزل می رفتـم که فرد   مسـنی را د  ید  م که به سـختی 

مشـغول حرکت د  اد  ن گاری د  ستی است.
به او گفتم: پد  ر جان! کمتر بار بزن تا راحت تر باشی.

مـرد   گفـت: مجبورم. همسـرم گفته اگـر امروز فالن مبلغ کم تر د  سـتمزد   
د  اشته باشـی منزل نیا!

پرسـید  م چـرا؟ گفـت: بـرای د  ختـرم خواسـتگار آمـد  ه و به خاطـر این که 
جهیزیـه نـد  ارد   مـد  ام عقـد   را بـه تأخیـر می اند  ازیم.

گفتم: چی برای جهیزیه کم د  ارید  ؟
گفت: اصاًل هیچ چیز تهیه نکرد  ه ایم چون نمی توانستیم.

د  نبـال او بـه خانـه اش رفتـم و د  ربـاره اش تحقیـق کـرد  م. واقعـاً فقیـر و 
بود  . مسـتأصل 

مغـازه یکـی از آشـنایانم را نشانشـان د  اد  م و گفتـم: به حسـاب من هر چه 
نیـاز د  اریـد  ، برد  ارید   و نگران نباشـید  .

می گفت: حاج آقا! از آن روز و آن اتفاق، حال زیارت عجیبی پید  ا کرد  ه ام.

آنبچهكودكشمابود
چند   حكايت  شفاهی
به انتخاب مجتبی عینی

تأمل خوبان



 بركت زيارت عاشورا
یکـی از خطبـا و وعاظ می گفت: چند   سـال 
پیش یک د  وسـت جـوان و مؤمـن نزد   من 
آمـد   و حاجـت حل نشـد  ه ای را مطـرح کرد  ؛ 
او گفـت: چند  ی قبل قصـد   ازد  واج کرد  م، اما 
هـر بار با مشـکالت و سـختی هایی مواجه 
شـد  م. بـه او گفتم: چون شـما نزد   کسـانی 

رفته ای که د  ر شـأن و مقامت نیسـتند  .
گفـت: چنین نیسـت و اگـر بـاور نمی کنید   
شـما برایـم پا پیش گـذار و از یـک خانواد  ه 
د  ر شـأن و مقام من برایم خواسـتگاری کن.
نزد   د  وسـتم رفتـم که مطمئن بـود  م به من 
پاسـخ مثبت می د  هـد  ، از او د  خترش را برای 
ایـن جوان مؤمن خواسـتم، د  ر ابتد  ا موافقت 
کـرد   و بعـد   از مد  تـی گفـت: می خواهـم 
اسـتخاره کنم و متأسـفانه پاسـخ منفی د  اد  .

ایـن ماجـرا مـرا بسـیار اند  وهگیـن کـرد   و 
د  وسـتم بـه من گفـت: د  یـد  ی حـق با من 

بود  ؟
بـه او گفتـم: خـود  ت را ناراحت نکـن، برای 
برطرف شـد  ن مشـکالت بعـد   از اد  ای نماز 
صبـح و تعقیبـات آن زیـارت عاشـورا را بـا 

صد  بـار لعـن و صـد   بار سـالم بخـوان.
شـروع به خواند  ن زیارت کرد  ، د  ر روز بیست 
و هفتم خوشـحال نزد   من آمـد   و گفت: نزد   
یکـی از خانواد  ه هـا رفتم و موافقـت کرد  ند  . 
آن هـا و مـن د  ر نهایـت رضایـت بـه سـر 
می بریم و امروز عصر مراسـم خواسـتگاری 
برگـزار می شـود  ، می خواهم شـما یکـی از 

شـاهد  ان آن باشید  .
بـه او گفتـم: پـس سـیزد  ه روز باقی ماند  ه را 
فرامـوش نکن، شـما زند  گی مشـترک خود   
را به برکت زیارت عاشـورا آغـاز کرد  ی و د  ر 
هرزمانـی که با مشـکلی د  ر زند  گـی مواجه 
شـد  ی بـرای برطرف شـد  ن آن بـه زیارت 
عاشـورا متوسـل شـو، ان شـاءاهلل حاجت تو 

 .  برآورد  ه شـود

 د  عای ما مستجاب نشد  
آیـت اهلل مشـکینی می فرمود  نـد  : یک 
نفـر از مـن پـول قـرض می خواسـت و 
مـن غیر از پنـج ریال پـول، چیز د  یگری 
ند  اشـتم و بـا این که خود  م احتیاج د  اشـتم 
آن را د  اد  م، مقـد  اری کـه حرکـت کـرد  م، 
یـک نفـر تـرک ارد  بیلـی رسـید   و پنـج 
تومـان بـه مـن د  اد  . بعـد   از آن، طلبـه ای 
آمـد   و گفـت آیـا پنـج تومـان د  اری بـه 
مـن قـرض بد  هی؟ مـن هـم آن را د  اد  م، 
لحظاتـی بعـد  ، د  یگری رسـید   و مبلغ 50 
تومـان بـه مـن د  اد  . بعـد   از آن مـن د  عـا 
کـرد  م کـه یکـی پیـد  ا شـود   و ایـن 50 
تومـان را از مـا بگیـرد   کـه شـاید   500 
تومـان گیرمـان بیایـد  ، ولـی کسـی پید  ا 
نشـد   و د  عـای ما هم مسـتجاب نشـد  .

 تماميت مرد  انگی
د  اسـتان یکـی از د  وسـتان بزرگـوار کـه از جمع بنی هند  ل د  رخشـید  ه بود  نـد   و مرد  انگی را 

آبـرود  ار بود  ند  ، همیشـه بـرای من آموزند  ه اسـت.
او پـس از مـرگ تصاد  فـی د  وسـتش، می خواسـت کـه زند  گـی آن هـا را بچرخانـد   و 

می خواسـت کـه بـا عـزت آن هـا را حمایـت کنـد  .
پس از مراسـم، با شکسـتگی و شـرمند  گی به خانواد  ه مصیبت زد  ه د  وسـتش ابراز د  اشـت 

کـه می خواهم به شـما چیـزی بگویم و ناچارم از شـما چیـزی بخواهم.
فالنـی مبالـغ زیـاد  ی بـه من وام د  اد  ه بود   و حتی از من سـند   و شـاهد  ی هـم نگرفته بود   
و حـاال کـه رفته، بار من سـنگین شـد  ه و د  ر برابـر وارث او وامـد  ارم. خواهش می کنم که 
مـرا مراعـات کنیـد   و به اقسـاط ماهیانـه از من بگیریـد  ؛ چون گرفتـارم و تـوان پرد  اخت 

یک جا را نـد  ارم.
آن خانـواد  ه بـا عـزت و حتـی غرور، این ماهیانـه را به خیال مطالبه د  ریافت کـرد   و تا آخر 
از راز کار واقـف نشـد  . این گونـه نوشـید  ن رنج ها و تلخی ها اسـت که تمامیـت مرد  انگی 

را بـه فتوت و جوانمـرد  ی پیوند   می زند  .
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مقاله خوبان

ترموستات روان
هر سیسـتم حرارتی یک ترموسـتات د  ارد  . ترموستات روان ما 

نیز تخلیه فشـارهای د  رونی است. برای تخلیه فشارهای 
د  رونی، باید   التهاب  های انباشـته  شـد  ه خویـش را خارج 
کنیم. با گفت وشـنود   می توانیم هـر رنجش و د  لگیری 
را از خـود   د  ور کنیـم، بـه شـرطی که بـا فنـون آن و راه 

صحیح رفع د  لخوری ها آشـنایی کامل د  اشـته باشـیم.
افـراد   به هنـگام گفت وگـو، اطالعـات الزم را د  ر اختیار 

یکد  یگـر قـرار می د  هند   و از نظـرات و عقاید   همد  یگر 
بـه  نتیجـه آن، د  سـت یابی  آگاه می شـوند   کـه 
راه حـل عقالنـی و منطقـی و نهایتـاً برقـراری 
تفاهـم نسـبی اسـت. د  ر زند  گـی زناشـویی، 

د  لخوری ها، شـکایت ها و مشـاجره ها فـراوان 
اسـت و اگـر چنین نباشـد   باید   نگـران بـود  ، زیرا 

به یقیـن رابطـه زوجین به سـرد  ی گرایید  ه و نسـبت به 
هـم بی اعتنـا شـد  ه اند   و د  رحالی کـه از هـم رنجـش د  ارند   به 

زند  گـی یکنواخـت خـود   اد  امـه می د  هند  .

ريزه كاری های يک گله گذاری
بهتـر اسـت به جـای قهـر بـا همسـر بـا خود  خواهی مـان خد  احافظـی کنیـم و بپذیریـم 
رابطـه ای معقـول و مورد  پسـند   اسـت کـه بـر حس احتـرام به عقیـد  ه و گفتار طـرف مقابل 
اسـتوار باشـد  . همسـرمان را همان طـور کـه هسـت بپذیریـم و بد  انیـم بـرای این کـه او بـه 
خواسـته منطقی مـان توجـه کند  ، الزم اسـت ما نیـز به خواسـته اش احتـرام بگذاریم. باید   

بـه شـیوه پسـند  ید  ه ای بـا او حـرف بزنیـم. اگر بـا او صحبت نکنیـم از کجـا بد  اند   چه 
خواسـت هایی د  اریـم؟ کسـانی که معتقد  ند   از ایـن راه َطرفی نبسـته اند   باید   بد  انند   

بـه شـیوه گفت وگـو و مذاکـره خانواد  گـی آشـنایی کافی ند  اشـته اند  .

ترموستاتگفتوگو
چگونه د  لخوری ها و رنجش های زند  گی خانواد  گی را برطرف كنيم؟

مجتبي حید  ري)روان شناس(

یـک اصـل مهـم را هیچ گاه از یاد   نبرید  ؛ کسـاني از یکد  یگر مي رنجند   که از هم توقع د  اشـته باشـند   و کسـانی از هم توقع 
د  ارنـد   کـه یکد  یگـر را د  وسـت د  اشـته باشـند  ؛ بنابراین، زن و شـوهری کـه ازد  واج آن ها بر اسـاس مهر و محبت بنا شـد  ه، 
حـق د  ارنـد   کـه بیش از د  یگران از هم توقع د  اشـته باشـند   و د  رنتیجه بیـش از د  یگران از هم برنجند  . رنجـش، امری کاماًل 
طبیعـی اسـت، اما باید   مراقب باشـیم د  لخوری های خود   را از همسـرمان پوشـید  ه نگه ند  اریم؛ زیـرا رنجش های کوچک و 

جزئـی تد  ریجـاً د  ر روح و روانمـان انباشـته می شـود   و جرقه ای می تواند   این انبار منتظر حاد  ثه را شـعله ور سـازد  . 
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هـر گفت وگویی آد  ابـی د  ارد   کـه اگر به همه 
شـود  ،  توجـه  ریزه کاری هایـش  و  نکته هـا 
پایانـی خـوش به همـراه خواهـد   د  اشـت، اما 
اگـر بـا پیش بینی و سیاسـت از قبـل تعیین 
نشـد  ه شـروع بـه شـکوه و شـکایت کنیـم، 
چه بسـا وضـع را از آنچـه کـه هسـت بد  تـر 
خواهیـم کـرد  . نکات ذیـل، یـک گله گذاری 

صحیـح را شـرح می د  هـد  .

1. وقت  گفت وگو را كوک كن
را  د  رسـتی  زمـان  بایـد    گفت وگـو  بـرای 
انتخـاب کنیـد  ، زمانـی کـه هـر د  و طـرف از 
هـر فکـر و د  غد  غـه ای آزاد   باشـند   و تمـام 
توجـه و تمرکزشـان را بـه موضـوع معطوف 
کننـد  . د  ر ابتـد  ا همسـران بایـد   بـر روی این 
زمـان مناسـب توافـق د  اشـته باشـند  . عیـن 
بی منطقـی اسـت کـه انتظار د  اشـته باشـیم 
طرف مقابلمان همیشـه د  ر د  سـترس و آماد  ه 

باشـد  . صحبت 
د  ربـاره  می خواهـد    مـرد  ی  کنیـد    تصـور 
مسـئله ای بـا همسـرش صحبـت کنـد  ، اما 
د  رسـت د  ر همـان لحظـه زن بایـد   بچـه را 
بخوابانـد  . همین طـور، زن نیز نباید   به محض 
خانـه  بـه  روزانـه  کار  از  شـوهر  این کـه 
بازمی گـرد  د  ، بنای گلـه و شـکایت را بگذارد  .

2. جايی همين نزد  يكی ها
به غیـر از زمـان، مـکان مناسـب هم بسـیار 
اهمیـت د  ارد  . بـرای رسـید  ن به یـک نتیجه 
مفیـد   نمی توانیـم د  ر هـر جایـی گفت وگـو 
کنیـم. بهترین مکان جایی اسـت که صد  ای 
تلفـن و یـا بچه هـا و یـا د  یگـران، تمرکز د  و 

طـرف را بـر هـم نزند  .

3. گفت وگو به شرط لبخند  ...
د  ر هنـگام گفت وگو، الزم اسـت هر د  و طرف 
د  ر شـرایط مناسـبي باشـند  . اگـر قلبشـان با 
آن کار نباشـد  ، احتمـال رسـید  ن بـه توافـق، 
بسـیار ضعیف اسـت. هم چنین اگـر د  ر حین 
صحبـت یکی از طرفین خسـته و بی حوصله 
زمـان  بـه  را  اد  امـه گفت وگـو  بایـد    شـود  ، 

د  یگری بسـپارند   تا به نتیجه بهتری برسـند  . 
به ویـژه اگر موضـوع گفت وگو، شـد  ید   و حاد   
باشـد   بهتـر آن اسـت کـه از همـان شـروع 
صحبـت د  راین بـاره بـه توافـق برسـند  . د  ر 
صورتـی کـه هـر د  و زوج یـا یکـی از آن هـا 
د  ر شـرایط روحـی خوبی نباشـد   و یا قـاد  ر به 
فکر کـرد  ن د  ربـاره موضوع مورد  نظر نباشـد  ، 
سخنانشـان به نتیجه مطلوب نخواهد   رسید  .

4. د  ر حضور احترام، گفت وگو كنيد  
بـد  ون یـک احتـرام متقابـل، هیـچ رابطـه 
د  وسـتانه و سـالمی پد  یـد   نمی آیـد  ؛ چراکـه 
بـرای د  سـت یابی بـه یـک توافـق واقعـی، 

حضـور احتـرام ضـروری اسـت.
یکـی از لـوازم احتـرام بـه یکد  یگر آن اسـت 
کـه همیشـه بیـن موضـوع مـورد   بحـث و 
شـخصی کـه بـا او بحـث می کنیـم، تفاوت 
قائل شـویم. باید   بیاموزیم که رفتار شـخص 

را طـرد   کنیـم نه خـود   او را.
اگر همسـر مـن حرفی بزنـد   یـا کاری انجام 
د  هـد   کـه باعث آزار و اذیت من بشـود  ، کاماًل 
منطقـی اسـت کـه از رفتـارش ناراحـت و 
د  لخور شـوم، امـا غیرمنطقی اسـت که رفتار 
او باعـث شـود   عشـق و احترامی که نسـبت 

بـه او د  اشـته ام نیز از میـان برود  . 

5. نيتتان را صابون بزنيد  
د  ر آغاز گفت وگـو و نیز د  ر جریان آن هیچ گاه 
ایـن نکتـه را فراموش نکنید   که هد  ف شـما 
از ایـن صحبـت، رفـع مشـکالت فی مابیـن 
اسـت نه غلبـه برطـرف مقابل و به کرسـی 
نشـاند  ن حرف خـود  . از همین رو الزم اسـت 
زن و شـوهر بـا ُحسـن ظن و خوش بینـی بـا 
هـم حرف بزننـد   و هیچ گاه د  رصـد  د   محکوم 
کرد  ن و شکسـت د  اد  ن طرف مقابل برنیایند  .

اگـر صد  اقت، رخ نشـان د  هـد  ، اعتماد   حضور 
می یابـد   و گفت وگـو با آرامش پیـش می رود  ، 
بـد  ون این کـه کسـی ناراحت شـود  . آن وقت 
هـر د  و طـرف می تواننـد   بـه جـای د  فـاع از 
موقعیـت خود  شـان، بـر موضوع مـورد   بحث 

کنند  . تمرکز 

شـاید   بتـوان گفت حسـاس ترین عامل برای 
تـد  اوم یـک گفت وگـوی موفـق، خلـوص 
انگیزه هاسـت. توافـق متقابـل د  ر صورتـی 
حاصـل می شـود   کـه هـر د  و طرف نسـبت 
بـه حسـن نیت و پاکـی انگیزه طـرف مقابل 

اطمینان د  اشـته باشـند  .

6. چنـد   مثقـال انصـاف، چنـد   گرم 
منطق

از پیش شـرط های مذاکـره، رعایـت  یکـی 
انصـاف و منطـق اسـت. فقـط شـرایط و 
مشـکالت خود  تـان را نبینیـد  . سـعی کنیـد   
اصـاًل  کنیـد  .  د  رک  را هـم  مقابـل  طـرف 
خود  تـان را بـه جـای او بگذاریـد  . بـا این کار 
بهتـر می توانیـد   بـه مشـکالت او پـی ببرید  . 

7. ذهنتان را روی كاغذ كپی كنيد  
پیـش از آن که د  لخوری خود   را با همسـرتان 
د  ر میـان بگذارید  ، ابتد  ا عیـن آن را روی کاغذ 
بنویسـید  . بـه ایـن ترتیب، سـهم خـود   را د  ر 
پیشـامد   مربوطه بهتـر خواهید   د  ید  . از سـوی 
د  یگـر نوشـتن ماجـرا از ابتـد  ا تا انتهـا باعث 
آرامـش نسـبی تان می شـود   و د  رعین حـال 
بـا یـاد  آوری اتفاقـات، به علت هـای آن بهتر 

آگاه می شـوید  .

8. اسرار مگو را به كسی نگو
پیـش از صحبـت با همسـر، هرگـز موضوع 
و...(  خواهـر  مـاد  ر،  )مثـاًل  د  یگـران  بـا  را 
مطـرح نکنیـد  ؛ چراکـه ممکـن اسـت آن ها 
بـا راهنمایی هـای غلـط خـود  ، مشـکل را 
بیـش از حـد   بـزرگ جلـوه د  هنـد   و شـما را 
بـه تصمیم گیری های عجوالنـه و نپخته ای 

واد  ارنـد  .

9. من عاشق حسن تفاهمم!
د  ر ابتـد  ای صحبـت تأکیـد   کنید   قصد   شـما 
از مطـرح کـرد  ن ایـن رنجش  ها، رسـید  ن به 
حسـن تفاهم اسـت؛ زیـرا معتقد  یـد   قهرهای 
طوالنـی و جـد  ال، بیهـود  ه اسـت و راه بـه 

جایـی نمی بـرد  .
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10. كاسب امتياز نباشيد  
پیشـاپیش یاد  آوری کنید   شـاید   اصـل ماجرا 
یک سـوء تفاهم باشـد   و قصد  تـان از صحبت 
رفـع آن اسـت. مکـرراً یـاد  آور شـوید   کـه د  ر 
پـی حل مشـکالت فی مابیـن هسـتید   و نه 
امتیازاتـی کـه از ایـن راه به د  سـت می آورید  .

11. مچ گيری ممنوع
سـعی کنیـد   از نـکات مثبـت کارهـای اخیر 
همسـر یـا آنچـه از او پسـند  ید  ه ا ید   ذکـری 
بـه میان بیاوریـد   تا فضـای مذاکره صمیمی 
شـود  . انتقاد  هـای پی د  رپـی، مچ گیری هـای 
د  ائمـی و محکوم کرد  ن هـای معمول، روحیه 
طـرف را خـراب می کنـد  . نخواهیـد   بـه او 
ثابـت کنید   که همیشـه اشـتباه کرد  ه اسـت 
و شـما بخشـند  ه بود  ه اید  . از راه تشـویق بهتر 
می توانیـد   د  ر د  یگـران تغییـر مثبت بـه وجود   

آورید  .

12. شايد   من مقصرم
تأکیـد   کنیـد   ممکن اسـت مقصر ایـن ماجرا 
رفـع  محـض  بنابرایـن  باشـید  ؛  خود  تـان 
د  لخوری هـا اقـد  ام بـه صحبت کرد  ه ایـد  . اگر 
تقصیری د  اشـته اید   حتمـاً آن را بازگو کنید   و 
از همسـرتان پـوزش بخواهید  . ایـن کارتان، 
می بخشـد  .  بهبـود    را  گفت وگـو  فضـای 
نمی اند  یشـد    همسـرتان  این صـورت  د  ر 
محاکمـه ای د  ر کار اسـت. د  ر ضمـن، او نیـز 
بـه نوبـه خـود   آمـاد  ه پذیرفتـن اشـتباهاتش 

می شـود  .

13. مثل عقرب نيش نزنيد  
ضمن حل مسـائل سـعی کنید   حرف هایتان 
را بـا زخم زبـان، کنایـه، تحقیـر و تمسـخر و 
تخطئـه بیـان نکنیـد  ؛ زیـرا وضـع از آنچـه 
یـک گفت وگـوی  بد  تـر می شـود  .  هسـت 
خـوب، از تهد  یـد  ، ارعـاب و حملـه بـه د  ور 
اسـت؛ یعنی شـخصیت همسـرتان را د  رهم 
نشـکنید  ، او را زیـر سـؤال نبریـد   و نخواهیـد   
ضعـف، ناتوانـی و بی عرضگـی او را ثابـت 

نکنید  .

14. وسط بحث ترازو نياوريد  
د  ر ضمـن گفت وگـو هرگـز همسـرتان را بـا 
د  یگران مقایسـه نکنید   و محاسـن آن ها را به 
رخش نکشـید  . اگر می خواهید   مقایسه ای د  ر 
کار باشـد   سـعی کنیـد   او را با خـود  ش، یعنی 
خطـای احتمالی اش را با رفتـار خوب خود  ش 

د  ر موقعیتی د  یگر مقایسـه کنید  .

15. د  فتر خاطرات را ورق نزنيد  
از گذشـته های د  ور یـاد   نکنیـد   و پـس از رفع 
او را واد  ار نسـازید   بـه گناهـش  د  لخـوری، 
اعتـراف کند   و از شـما عذر بخواهـد  . این امر، 
غـرورش را شکسـته و او را جـری می کنـد  .

16. با د  ند  ه يک د  ند  گی نرانيد  
بـر  بپرهیزیـد  .  لجاجـت  و  یک د  ند  گـی  از 
چیزی هرچند   د  رسـت پافشـاری نکنیـد  . اگر 
موضوعی د  ر آن جلسـه حل نشـد  ، گفت وگو 
را به جلسـه بعد   موکول کنید   و به همسـرتان 
بگوییـد   »چطور اسـت بقیه حرف هایمـان را 
وقـت د  یگری بزنیـم.« هیچ وقت منطقتان را 

ند  انید  . بی اشـتباه 

17. عطر صميميت بزنيد  
لحنـي د  وسـتانه و مهربانانـه صحبـت  بـا 
مواظـب  گفت وگـو  مـد  ت  تمـام  کنیـد  . 
باشـید   خشـمگین نشـوید  . عصبانیت نه تنها 
شـما را شـخصی بی منطـق و غیرمنصـف 
جلـوه می د  هـد  ، بلکـه مانعـی بـر سـر راه 
خواسـته هایتان فراهـم می سـازد  . هم چنیـن 

اگـر احسـاس کرد  یـد   کـه طـرف صحبـت 
شـما خشـمگین اسـت بـه او فرصـت د  هید   
ایـن انـرژی مخـرب را تخلیـه کنـد   و همـه 
حرف هایـش را بزنـد   و بـه آرامـش برسـد  . 

18. چشم از او برند  اريد  
هنگامی که همسـرتان د  رباره مطلبی توضیح 
می د  هـد  ، همـه حـواس خـود   را متوجـه او 
سـازید  . بـا ایـن رفتـار خـود   ثابـت کنیـد   که 
او نیـز د  ارای حـق و حقوقـی اسـت. رعایـت 
ایـن امـر مهـم افـزون بـر آن کـه شـما را به 
همـکاری بیش تر تشـویق و ترغیب می کند  ، 
سـوی  از  نیـز  مشـابهی  واکنـش  موجـب 

شـخص مقابـل می شـود  .

19. پابرهنه وسط حرف او ند  ويد  
د  ر هنـگام صحبت کرد  ن همسـرتان سـراپا 
گوش باشـید  . با این رفتارتـان ثابت می کنید   
کـه او نیز حق د  ارد   هـر چه می خواهد   بگوید  . 
از طرفـی، همسـر شـما با حـرف زد  ن تخلیه 
روانی می شـود  . وقتی گفته هایش تمام شـد  ، 
آرامـش و راحتی زیاد  ی احسـاس خواهد   کرد   
و پیـش خـود   خواهد   گفت من هـم حرفم را 
زد  م. بـه این ترتیب، امکان آشـتی و رسـید  ن 

به تفاهـم مطلق فراهم می شـود  .

20. كيک آشتی بپزيد  
رفـع  می توانیـد    ممکـن  شـکل  هـر  بـه 
د  لخـوری را جشـن بگیرید  . خانـم می تواند   از 
هنر آشـپزی بهره بگیرد   و کیک یا شـیرینی 
بپـزد   و آقـا می توانـد   شـاخه ای گل یـا هـر 
چیـز جزئـی مورد  عالقـه همسـرش را بـه او 
هد  یـه کنـد  . بـا بهره گیـری از این شـیوه ها، 
صمیمیـت و آرامش مهمان همیشـگی خانه 

شماست.

منابع
1. راز تفاهم د  ر زند  گی زناشویی

   2. چگونه با همسر خود   سازش کنید
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اشاره
چهره ای آمیخته به مهر و نگاهی سرشار از لبخند   همراه 
بـا صد  ایـی گـرم و منطقـی اسـتوار که آسـان بـه د  ل ها 
می نشسـت، خاطراتـی اسـت از کارشـناس برنامه هـای 
تلویزیونـی اخـالق د  ر خانواد  ه برای آن ها که اسـتاد   سـید   
علی اکبـر حسـینی را از آن سـال های د  ور بـه یـاد   د  ارند  . 
د  ر سـال های بعد   اگرچه اسـتاد   د  ر مسـند   مسئولیت های 
متفاوتـی حتـی از جنـس نمایند  گی مرد  م تهـران حضور 
د  اشـت اما همه او را با »اخالق د  ر خانواد  ه« می شـناختند   

د  رسـت مثـل بهانه ما بـرای ایـن گفت وگو.
ایـن مـرد   نیک پند  ار و راسـتین هنـوز سرشـار از مهربانی 
اسـت و شـیوه ای پر از تواضع د  ارد  . این مصاحبه شمیمی 

اسـت از باغ بهارگونـه پند  ارش.

يک تعريف از زند  گی
تکاپوی د  ر وصول به کمال

چگونه به آموخته های اخالقی مان عمل كنيم؟
خیلی سـاد  ه نیسـت. باید   از خد  ا کمک خواسـت و د  ر انجام آن چه 
می د  انیم سـعی کنیم. بد  ون سـعی و لطف خد  ا موفق نمی شـویم.

پنج ركن يک آرمان خانواد  ه
عبـاد  ت د  ر خانواد  ه، د  لسـوزی، مهـرورزی د  رون خانـواد  ه، قناعت و 

رفاه نسـبی.

پنج د  شمن خطرناک آن
چشـم و هم چشـمی، زیاد  ه طلبـی، بی مهـری، تهی بـود  ن خانواد  ه 

از یـاد   و ذکـر خـد  ا و عاقبت نیاند  یشـی نسـبت به رفتـار یکد  یگر.

تعريف شما از اصالت خانواد  گی
اصالـت بـه معنای ریشـه د  ار بـود  ن اسـت. د  ر نگاه ما ریشـه همه 
سـعاد  ت ها و موفقیت هـا ایمـان بـه خد  اسـت. خانـواد  ه ای کـه بر 
مبنـای ایمـان بـه خد  ا تشـکیل شـد  ه باشـد  ، خانـواد  ه ای اصیل و 

موفق اسـت.

سوره خانواد  ه 
شـاید   بتـوان سـوره روم را سـوره خانواد  ه شـمرد  ؛ »و مـن آیاته ان 
خلـق لکم من انفسـکم ازواجا لتسـکنوا الیها و جعـل بینکم مود  ه 

رحمه...« و 

يک روايت عاشقانه د  ر باب خانواد  ه
رسـول خـد  ا می فرمایند  : این که به همسـرت بگویی د  وسـتت 

د  ارم هرگز از یـاد  ش نمی رود  .

چنـد   الگـوی خانواد  گی از چهره های مشـهور علما د  ر 
گذشته و اكنون

جنـاب عالمـه طباطبایـی، حضـرت امـام خمینـی  و رهبر 
معظـم انقـالب حضـرت آیـت اهلل خامنه ای)د  ام ظله العالـي(. ایـن 

افـراد   از نظـر رفتـار بـا خانواد  ه بسـیار ممتاز هسـتند  .
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سه كتاب برای كتابخانه خانواد  ه
فقـط یـک کتـاب را معرفـی می کنـم و آن 
»اخـالق د  ر خانـواد  ه« اسـت. )خنـد  ه اسـتاد  (

بهترين هد  يه
صفـا و محبت و یاد  کـرد   خوبی ها و نیکی ها، 

با تقد  یم آن چه براي شـما میسـر است.

يـک راه حـل كوچـک وقتی شـوهر 
می شـود   غيرقابل تحمـل 

صبر و تحمل و برد  باری

و برای وقتی كه زن...
مهرورزی و ابراز محبت

كتک زد  ن
به جای نوازش، خوب نیست.

قهر به عنوان يک راه كار
گاهی خوب است.

بهترين تنبيه
نگاه کم مهر

و بد  ترين آن ها
بی مهری

طالق
زشت ترین و مبغوض ترین حالل

چرا برخی از آقايـان از خانه و خانواد  ه، 
هستند  ؟ فراری 

بعضـی از اخـالق خود  شـان فـرار می کنند   و 
برخی هـم از اخالق همسرشـان

همياری د  ر منزل
ضرورت زند  گی و افزایند  ه صفای آن

مهم تريـن آفتـی كـه زند  گـی طلبه ها 
را تهد  يـد   می كنـد  ؟

کم توجهی به همسر و فرزند  

سن ازد  واج
وقـت طلـب و بلـوغ عقـل و جسـم و رشـد   

عی جتما ا

مهريه
سنگین شد  ن مهریه موجب د  شمنی است.

آيـا د  رسـت اسـت كـه بـه طلبه ها 
می د  هنـد  ؟ زن  سـخت 

اگر نشانی اشتباه بروند   آری!

نقش همسر د  ر شكوفايی فرد  
زن و مـرد   د  و نیمه انسـان اند  ، اینان بـا ازد  واج 
بـه کمـال می رسـند   و یک انسـان کامـل را 
تشـکیل می د  هند  . د  ر حقیقت، بد  ون همسـر 

شـکوفایی میسر نیست.

استخاره برای ازد  واج
نه چنـد  ان ضـروری اسـت؛ بلکـه تحقیـق و 

بررسـی پیشـین الزم اسـت.

اگـر توصيه كننـد   كه د  ختـر خانمی 
را بـراي ازد  واج با يک طلبه تشـويق 

می گوييد  ؟ چـه  كنيد  ، 
روحیـات آن د  ختـر خانـم را می سـنجم اگـر 
هـد  ف اعـالی زند  گـی را د  ریافته باشـد   به او 
می گویـم د  ر مسـیر ایـن هـد  ف می توانـی با 
این همسـر همراه باشـی و به احیـای حق و 
انتشـار معارف اسـالم کمـک کنـی و با این 
طریـق، زند  گـی ات را از بی معنایـی نجـات 

بد  هـی.

يک آفت زند  گی امروزی ها
زیاد  ه خواهی های  تجمل طلبانه.

مرز د  خالت و مشورت
مشـورت، هم فکری اسـت ولی د  خالـت وارد   

شـد  ن د  ر عمل مسـتقل د  یگری اسـت.

ماد  ر شوهر
می تواند   رفیق و راهنمای عروس باشد  .

ماد  رزن
ماد  ر د  لسـوزی اسـت کـه معمواًل حقـش اد  ا 

نمی شـود  .

بيـن سـه  از  باشـيد    اگـر مجبـور 
گزينـه مرد  سـاالری، زن سـاالری و 
فرزند  سـاالری يكی را انتخاب كنيد   

هیچ کد  ام

اگر مجبور باشيد  !
و  خد  اسـاالری  بایـد    هیچ کـد  ام،  هـم  بـاز 

باشـد  . حاکـم  خانـواد  ه  د  ر  حق سـاالری 

كار بيرون خانم ها
د  ر صورت ضرورت الزم است.

چند   بچه كافی است؟
هرانـد  ازه بتـوان بـه تربیـت و سالمتشـان 

پرد  اخـت.

نظرتـان د  ربـاره ازد  واج با تنها د  ختر 
مـرد   ثروتمنـد  ی كه تـا حـاال د  و بار 

سـكته كرد  ه؟!
اگر ثـروت مـالک ازد  واج باشـد  ، موجب رنج 

شـوهر خواهد   شد  .

آيـا عقد   د  ختـر عمو و پسـر عمو د  ر 
آسـمان ها بسـته شد  ه؟

اگـر د  ر زمیـن بسـته شـود   ممکـن اسـت د  ر 
ازد  واج  واال  شـود  ؛  این گونـه  هـم  آسـمان 
اسـت  ممکـن  نزد  یـک  خویشـاوند  ان  بـا 
پیامد  های سـویي د  اشته باشـد  . آزمایش های 

ژنتیکـی ایـن را معیـن می کنـد  .

بـه يـک پسـر جـوان كـه بيـن د  و 
گزينه زشـت صاحب كمـال و زيبای 
معمولی گرفتار شـد  ه، چه مشاوره ای 

می د  هيـد  ؟
سـفارش می کنـم د  ر جسـت وجوی د  یگری 
باشـد   که هم د  ارای کمال اسـت و هم زشت 

نباشد  . ظاهر 
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شيرين ترين لحظه
آن هنـگام کـه نگاه هـای پرمحبـت بـه هم 

گـره می خورنـد  .

بزرگ ترين نعمت
سالمت و امنیت که هر د  و ناشناخته اند  .

برخـی فقط بـه د  نبـال زيبايی ظاهر 
هستند  

زیبایـی ظاهـر هنگامـی خـوب اسـت که با 
کمـال و زیبایـی روحی و اخالقی جمع شـد  ه 

باشد  .

چرا می گوينـد   نوه، عزيزتـر از فرزند   
است؟

یکـی از د  وسـتان می گفـت: بـرای این کـه 
لـذت مهـرورزی را د  ارد   ولـی زحماتـش بـا 

د  یگـری اسـت.

يک ضرب المثل خانواد  گی
میهمان، صفای زند  گی است.

سـؤالی كه د  وسـت د  اشـتيد   از شما 
سم بپر

شما با خانواد  ه چگونه اید  ؟

حاال اين سؤال را از شما می پرسيم
آن را باید   از خانواد  ه بند  ه سؤال کنید  

خاطره ای از امام د  ر باب خانواد  ه
د  ر سـال های آخریـن عمـر حضـرت امـام 
 فرزنـد  م را د  ر خد  مـت ایشـان بـرد  م تـا 
عقد  شـان را بخوانند  . امام بعد   از عقد   کوتاهی 
رو کرد  نـد   بـه عـروس و د  امـاد   و فرمود  نـد  : با 
هم بسـازید   بـا هم رفیق باشـید  . بـار د  وم رو 
کرد  نـد   بـه عـروس و د  امـاد   و بـاز فرمود  ند   با 
هـم بسـازید   بـا هـم رفیق باشـید  . بار سـوم 
هـم همین د  و جملـه را تکرار کرد  نـد  . معلوم 
می شـود   ایـن د  و گوهـر د  ر نـزد   امـام بسـیار 

ارزشـمند   بود  .

و خاطره ای از مقام معظم رهبری
یکـی د  یگـر از فرزند  انـم را هـم مقـام معظم 
رهبـری عقـد   کرد  نـد   و بعـد   چنـد   جملـه 
کوتـاه فرمود  نـد   کـه مفـاد  ش ایـن اسـت ـ 
البتـه سـفارش های رهبـر معظم انقـالب به 
زوج هایـی که بـرای خواند  ن عقد   نزد   ایشـان 
می آینـد   د  ر کتابـی به نام مطلع عشـق چاپ 
شـد  ه ـ ایشـان فرمود  نـد  : اگـر یـک گلـد  ان 
مصنوعـی بـه خانـه ببریـد   خیلی احتیـاج به 
رسـید  گی نـد  ارد   امـا اگر یـک گلـد  ان واقعی 
یـا یـک گل طبیعـی را بـه خانه ببریـد  ، باید   
مرتـب بـه نـور و هـوا و آب ایـن گلـد  ان 
رسـید  گی کنیـد  . انسـانی را هـم کـه شـما 
بـه خانـه می بریـد   یـک گل بوتـه طبیعـی و 
یـک گل محمـد  ی اسـت بایـد   بـه این گل 

رسـید  گی شـود  .
يک حد  يث بگين

پیامبـر فرمود  نـد  : بهتریـن شـما کسـی 
اسـت کـه بـرای خانـواد  ه اش بهترین باشـد   
و مـن بـرای خانـواد  ه ام از همـه شـما بهتـر 

. هستم

يک د  عا برای خوانند  گان اين مصاحبه
ان شـاءاهلل خـد  ای متعال همه همسـرانی که 
این نشـریه را مطالعـه می کنند   با هم مأنوس 
و مألوف کند   و بر عشـق و محبتشان بیفزاید   
و این عشـق و محبت را د  ر راه رضا و محبت 

 .  خد  ا قـرار د  هد



آقا!اجازه
تأملي كوتاه د  ر يک حكم شرعي

روح اهلل حبیبیان

از امـور مهـم و مورد  توجـه د  ر حـوزه مسـائل 
شـرعی خانواد  ه، مسـئله لـزوم اجـازه گرفتن 
زن از شـوهر بـرای خـروج از خانـه اسـت. 
همان  طـور کـه می د  انیـد   از نظر اسـالم »زن 
موظف اسـت بـرای خـروج از خانه از شـوهر 
خـود   اجـازه بگیـرد   و اال مرتکـب کار حرامی 

است.« شـد  ه 
قبـل از پرد  اختـن  بـه جزئیات این مسـئله بد   
نیسـت نگاهـی کلـی و عمیق بـه این حکم 
شـرعی بیند  ازیـم؛ چـون شـاید   به نظر برسـد   
ایـن حکم بـا آزاد  ی هـای فـرد  ی و اجتماعی 
زن منافـات د  ارد   و نوعـی اهانـت بـه حریـم 
زنـان د  ر آن نهفتـه اسـت. از د  یـد  گاه اسـالم 
پـس از ازد  واج، زن و شـوهر حقوق متقابلی را 
بـر یکد  یگـر پیـد  ا می کننـد   که هـر د  و طرف 
شـرعاً و قانونـاً ملزم به رعایت آن ها هسـتند  ؛ 
د  ر ایـن میان، حقوق زن بر مـرد   د  ر این موارد   

می شـود  : خالصه 

ـ تهیه غذا به اند  ازه و نوع متعارف
ـ تهیه پوشاک متناسب با شأن زن

ـ تهیه لوازم مورد  نیاز خانه
ـ تهیـه مسـکن متناسـب بـا شـأن و منزلت 

اجتماعـی زن
ـ بخشید  ن اشتباهات ناشی از ناآگاهی زن

ـ خوش رویی و خوش رفتاری با او
ـ تعلیم احکام و مسـائل اعتقـاد  ی )به وجوب 

کفایی(
ـ آمیزش جنسی د  ر محد  ود  ه زمانی مشخص

ـ هم خوابی و سپری کرد  ن شب با همسر.
حقوق مرد   بر زن هم به این شرح است:

ـ اجازه گرفتن از شوهر برای خروج از منزل
ـ انجام نذر و قسم با اجازه شوهر

ـ تمکین جنسی نسبت به او
ـ پـاک کـرد  ن خـود   از هـر چیزی کـه باعث 
د  ور کرد  ن شـوهر از تمتعات جنسـی می شود  .

ـ رعایـت نظافت و آرایش کـرد  ن د  ر صورتی 

که شـوهر بخواهد  .
اگـر بـا د  قـت بـه حقـوق ذکـر شـد  ه بنگریم 
می توانیـم تـا حـد  ود  ی بـا د  یـد  گاه اسـالم د  ر 
امر ازد  واج آشـنا شـویم که این خـود   می تواند   
پاسـخی بر سـؤاالت مختلـف د  ر ایـن زمینه 

باشد  .
مـرد    بـر  زن  حقـوق  بیش تـر  بی ترد  یـد  ، 
د  ر راسـتای رفـاه، حفـظ حرمـت و منزلـت 
اجتماعـی اوسـت و د  ر مقابل، حقـوق مرد   بر 
محـور حفـظ آرامـش روانی، بـرآورد  ه شـد  ن 
نیازهای جنسـی و تثبیت جایگاه سرپرستی و 
مد  یریت او بر خانواد  ه اسـت که البته بررسـی 
مطابقـت ایـن اصـول بـا روحیـات فطـری 
و ذاتـی زنـان و مـرد  ان، پژوهشـی عمیـق و 
گسـترد  ه می طلبـد  ، امـا بـا توجـه بـه همین 
مقد  مـه د  رباره  مسـئله لزوم اجـازه گرفتن زن 
بـرای خـروج از خانه می تـوان این حکمت ها 

برشمرد  : را 

احکام خوبان



1. خانواد  ه مجموعه ای نظام مند  
هر مجموعـه موفقی نیازمند   یک سرپرسـت 
یـا  خواسـته  آن،  بـد  ون  و  اسـت  مد  یـر  و 
اختالفـات،  و  مشـکالت  انبـوه  ناخواسـته 
د  سـت یابی بـه اهـد  اف مطلـوب را ناممکـن 
می سـازد  . خانـواد  ه نیـز بـا همـه همد  لی ها و 
صمیمیت هایـی کـه د  ر آن وجـود   د  ارد   از این 
قاعد  ه مسـتثنا نیسـت بلکه از نظر اسـالم که 
د  ر هـر مجموعـه کوچک حتـی د  ر یک گروه 
د  و نفـره رفاقتی که مسـافرتی کوتـاه را با هم 
تجربـه می کننـد   د  سـتور بـه انتخـاب یـک 
مسـئول و تصمیم گیرنـد  ه نهایـی د  اد  ه شـد  ه، 
ایـن ضـرورت د  ر خانواد  ه بسـیار جد  ی تر خود   
را نشـان می د  هـد  ؛ از نظر اسـالم سرپرسـتی 
خانـواد  ه برعهـد  ه مـرد   قـرار گرفتـه و این امر 
از آیـه شـریف »الرجال قوامون علی النسـاء« 
هـم به د  سـت می آیـد   زیـرا د  ر زبـان عربی به 
مد  یـر یـک مجموعـه یـا اد  اره »قـّوام« گفته 

می شـود  .
روشـن اسـت کـه رعایـت احتـرام اعضـای 
بـا  هم فکـری  و  نظرخواهـی  و  مجموعـه 
آن هـا از ویژگی هـای مد  یـر موفق اسـت، اما 
د  ر هرحـال یـک مد  یـر کارد  ان بایـد   احاطه و 
اشـراف کامل بر فعالیت های افـراد   مجموعه 
خود   د  اشـته باشـد   و خروج همسـر از خانه هم 
د  ر همیـن راسـتا توجیهـی کامـاًل عقالنی و 

منطقـی خواهد   د  اشـت.

2. آرامش روانی خانواد  ه
آرامـش و سـکون از اهـد  اف اصلـی ازد  واج 
اسـت کـه از طریـق برآورد  ه شـد  ن نیازهـای 
جسـمی، روحـی و عاطفـی حاصل می شـود  ؛ 
بی شـک یکـی از عوامـل تأمین کننـد  ه ایـن 
آرامـش روحـی بـرای مرد   احسـاس محفوظ 
و امـن بـود  ن حریـم خانـواد  ه و افـراد   آن از 

تعرضـات مختلـف اجتماعی اسـت.
از آنجـا کـه زن بـه شـکل های گوناگـون د  ر 
معـرض آسـیب ها و تهد  ید  هـای اجتماعـی 
از  یکـی  از سـویی فضـای خانـه  و  اسـت 
اصلی تریـن سـنگرهای حفـظ و حراسـت از 
اوسـت. احسـاس اختیـار زن بـرای خـروج از 
ایـن سـنگر امـن و ورود   د  ر فضـای آسـیب زا 

یکـی از مؤثرتریـن عوامـل بـر هـم خـورد  ن 
آرامـش روانـی مرد   بـود  ه که می توانـد   زمینه 
سـوء ظن ها و د  غد  غه هـای روانـی را بـرای او 
ایجـاد   کنـد  ؛ از این رو اسـالم تـالش می کند   
همـواره زن هـا را د  ر غیر از موارد   ضـرورت، از 
خروج از سـنگر امن خانواد  ه باز د  اشـته د  ر این 
مـوارد   نیز آن را تحت ضابطـه و قانون د  رآورد  .

طوالنـی  نسـبتاً  مقد  مـه ای  بـا  این جـا  تـا 
بـه اصـل مسـئله پرد  اختیـم امـا جزئیـات و 

آن: فروعـات 
آيـا اين اجـازه مربـوط به همـه زن ها و 

د  ر هر سـنی اسـت يا تفـاوت د  ارد  ؟
ایـن امـر د  ربـاره زن هـای مختلـف تفاوتـی 
نـد  ارد   و پیـر و جوان و باحجـاب و بد  حجاب و 
د  ارای شـوهر متد  یـن و غیرتـی و یـا بی د  ین 
و بی غیـرت د  ر آن یکسـان هسـتند   امـا فقط 
د  رخصـوص زنانـی اسـت کـه بـه عقـد   د  ائم 
د  رآمد  ه انـد   واال د  ر عقـد   موقـت کـه د  ر آنجـا 
حریـم خانـواد  ه د  ارای ضوابـط مخصـوص به 

خـود   اسـت، ایـن شـرط وجود   نـد  ارد  .
اجـازه گرفتـن به چـه معنی اسـت؟ آيا 
بايـد   برای هـر كار جزئی ماننـد   خريد  ن 

سـبزی هـم بايد   اجـازه گرفت؟
اجازه شـوهر نقـش ابـزاری د  ارد   یعنی یکی از 
راه هـای اطـالع یافتـن زن از رضایت شـوهر 
اسـت. یعنـی زن بایـد   نسـبت بـه رضایـت 
شـوهر یقیـن بیابـد  . ایـن اطمینـان ممکـن 
اسـت بـا یک اجازه کلـی د  ر ابتـد  ای ازد  واج یا 
یقیـن موارد   مشـخص از قبل صـورت بگیرد   
و تکـرار آن بـرای هـر د  فعـه ضرورتـی ند  ارد   
حتـی اگر اجـازه قبلـی گرفته نشـد  ه ولی زن 
اطمینـان د  ارد   کـه شـوهرش  از رفتـن او بـه 
از  د  ارد   می توانـد    محـل مورد  نظـر رضایـت 
منـزل خـارج شـود  ؛ البته اگـر احتمال ضعیف 
نارضایتـی یـا شـک د  ر ناراحتی او هـم بد  هد  ، 
یـا »بعـد  اً  بـا »ایشـاال راضیـه«  نمی توانـد   
راضیـش می کنـم« بـه ایـن کار حـرام تـن 
بد  هـد   و یقیـن و اطمینـان د  اشـتن ضـرورت 

د  ارد  .
آيـا زن د  ر هنـگام عقـد   می تواند   شـرط 

كند   تـا بـد  ون اجازه شـوهر و بـا اختيار 
خـود   از خانه خارج شـود  ؟

بیش تـر مراجـع چنیـن شـرطی را صحیـح 
نمی د  اننـد   امـا برخـی از مراجـع می فرماینـد   
می توانـد   شـرط کند   که شـوهر بـرای خروج 
از خانـه بـه او اجـازه بد  هـد   و یـا بـرای امـور 
یـا  خانـه  از  د  ر خـارج  کار  مثـل  شـخصی 
فعالیت های شخصی شـرط کند   و د  ر صورت 
قبول این شـرط توسـط شـوهر اجازه گرفتن 

نیاز نیسـت.
اگـر شـوهر از روی لج بازی يـا به خاطر 
انتقـام گرفتـن از زن به او اجـازه خروج 
از خانـه را ند  هـد   باز هم منـع او محترم 

است؟
هرچنـد   چنین رفتـاری از طرف مـرد   مصد  اق 
ظلـم و حـرام اسـت امـا بایـد   اجـازه او برای 
خـروج از خانـه وجـود   د  اشـته باشـد   و اال زن 

مرتکـب معصیت می شـود  .
آيـا د  ر كارهـای واجبـی نظيـر صله رحم 
و د  يـد  ار از پـد  ر و مـاد  ر و يـا شـركت د  ر 
مجالـس مذهبـی هـم بايـد   از شـوهر 

گرفت؟ اجـازه 
بسـیاری از ایـن امـور واجـب نیسـتند   البتـه 
اگـر فراگرفتـن احـکام شـرعیه الزم، متوقف 
بـر خـروج از منزل باشـد   طبق نظـر برخی از 
مراجع اجازه شـوهر نیاز نیسـت و به  عالوه از 
آنجا کـه صله رحم و مانند   آن بـد  ون خروج از 
خانـه هـم انجام می شـوند   نمی تـوان از اجازه 

شـوهر چشم پوشـی کرد  .
حـاال اگـر د  ر يـک كار فـوری و فوتـی 
شـوهر د  ر منزل نبـود   چه كار بايـد   كرد  ؟ 
آيـا می تـوان از خانه خارج شـد   و بعد   از 

شـوهر اجـازه گرفت؟
د  ر ماننـد   ایـن امـر که علم به رضایت شـوهر 
شـرط اسـت، اجـازه بعـد  ی یا جلـب رضایت 
بعـد   از انجـام کار بـه  د  رد   نمی خـورد   و اگـر 
راهـی بـرای اطـالع از رضایت شـوهر وجود   
نـد  ارد   بایـد   تقوا به خـرج د  اد   و از منـزل خارج 
نشـد   مگـر این کـه مـورد   از امـور مهم باشـد   
مثـاًل جان یا آبروی مسـلمانی د  ر خطر جد  ی 

 باشد  . 
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از مهم تریـن عوامـل ایجـاد   تنـش و تعـارض د  ر 
روابـط زوجیـن، باورهـاي ناد  رسـتي اسـت کـه 
هماننـد   موریانـه بـه جـان آرامش آن هـا می افتد   
و بعـد   از مد  تـي خانـواد  ه را کـه بایـد   کانون صلح 
و آرامـش باشـد  ، مرکـز جنـگ و سـتیز می کند  .

محتـرم  خواننـد  گان  کوتـاه  نوشـته  ایـن  د  ر 
خانه خوبـان را بـا برخـي از مهم تریـن باورهـاي 

مي کنیـم: آشـنا  ناد  رسـت 

اگر همسرم را ببخشم فكر می كند   كم آورد  ه ام!
»اگـر ببخشـم کوچیـک میشـم !« د  ر فرهنگ د  یني، این نگرش، کاماًل ناد  رسـت اسـت 
و بـاور منطقـي جایگزین آن که ریشـه د  ر مباني د  یني د  ارد   این اسـت که »اگر ببخشـي، 

عزیز می شـوی.«
اگر ببخشـي، به سـخن خد  اونـد   متعال گوش فراد  اد  ه ای و هر کسـی که بـا خد  ا و گوش 
 به فرمـان او باشـد  ، بي شـک عزیـز خواهد   شـد  ؛ د  ر این باره این سـخنان رسـول خد  ا

تأییـد   کنند  ه این باور اسـت:
* کسـي کـه از سـتمي د  رمی گـذرد  ، د  ر عـوض، خد  اوند   د  ر د  نیـا و آخرت، بـه وي عزت 

می د  هـد  .1
* بـر شـما بـاد   به گذشـت کرد  ن، که عفـو جز بر عزت بنـد  ه نیفزاید  ؛ پـس عفو کنید   تا 

خد  اوند   شـما را عزیـز گرد  اند  .2

اگر همسرم، از من و زحمت هايم تشكر نكند  ، د  يگر انگيزه ای ند  ارم!
اگـر ایـن بـاور را با این عقیـد  ه جایگزین کنیم که آن چه از لطف به همسـر خـود   ارزاني 
د  اشـته ایم د  ر حقیقـت بـه خـود   کرد  ه ایم، د  یگر همسـرمان را د  ر تشـکر نکـرد  ن، کاهل 
نمی شـماریم و توقع تشـکر از او ند  اریم؛ البته وظیفه همسـر تشـکر کرد  ن د  ر برابر لطفي 
اسـت کـه د  ر حق او شـد  ه اسـت، اما اگـر چنین نکرد   نباید   خـود   را ناراحـت کنیم چراکه 
مـا بـا لطـف خـود   بـه او، د  ر حقیقت ثوابـي از سـوي خد  اوند   متوجه خـود   کرد  ه ایـم و د  ر 

حقیقـت طرف حسـاب ما خد  اوند   اسـت نه همسـرمان.
وجـود   ایـن بـاور یعنـي از بیـن رفتـن سلسـله ای از کشـمکش ها. د  راین بـاره بـه ایـن 

روایت هـا بنگریـد  :
 امـام علـي می فرمایـد  : کسـی کـه از تـو سپاسـگزاری نمی کنـد  ، نبایـد   تو را 
نسـبت بـه نیکـي کـرد  ن، بی رغبت سـازد  ؛ زیـرا بی ترد  ید  ، کسـی کـه از آن کار تو 
بهـره اي نمی بـرد   )یعنـي خد  اوند  ( از تـو قد  رد  اني می کنـد   و از سپاسـگزاری خد  ا، 
به بیش از آن چیزی مي رسـی که فرد   ناسـپاس فروگذاشـته اسـت و خد  اوند  ، 

نیکوکاران را د  وسـت مـی د  ارد  .3
 امـام صـاد  ق می فرماید  : کسـی که بد  انـد   آن چه کرد  ه، به خـود   کرد  ه، 
مرد  م را د  ر سپاسـگزاري، مسامحه کار نمی شـمرد   و انتظار افزایش مود  ت از 
آن هـا نـد  ارد  ؛ پس تشـکِر کاري را که به سـود   خـود   کرد  ه ای و آبـروي خود   

را بـا آن حفظ نمـود  ه اي، از د  یگران مخواه.4
 خد  اونـد   متعـال نیـز د  ر آیه 9 سـوره انسـان به یک سرمشـق خانواد  گي 
رهنمـون مي کنـد  ؛ خانـواد  ه اي که براي انجـام کارهاي نیک انتظار تشـکر 
و سـپاس از هیچ کس ند  اشـتند  . سـه شـب پیاپي، مسـکین و یتیم و اسـیر 
د  ر خانـه حضـرت امیرالمؤمنین علي و حضرت زهـرا و فرزند  ان گرامي 
آن هـا را زد  نـد   و ایشـان طعـام افطار خـود   را به آن ها بخشـید  ند  . »مـا تنها براي 
خـد  ا بـه شـما غـذا د  اد  یم و نـه از شـما عـوض آن را می خواهیـم و نه توقع تشـکر از 

شـما د  اریم.«

اگر اين طور باشم، فكر ميكنه من نوكر و كلفتشم!
برخـي زوج هـا از خد  مـت کـرد  ن بـه همسـر خـود   تعبیر بـه کلفت بـود  ن و نوکـر بود  ن 

باورهايشکسته
باورهاي ناد  رست د  ر تعارضات همسران

علي  صاد  قي سرشت
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بـه  را  زند  گـي  کـه  غلطـي  بـاور  می کننـد  ؛ 
گـرد  اب کشـمکش ها مي کشـاند  . د  ر مقابـل، 
اگر این باور د  یني جایگزین شـود   که همسـر، 
خد  مت گـزاران  از  خد  مت گـزاری  را  خـود   
الهـي د  ر قبـال د  یگـري بد  انـد  ، د  ر حقیقـت 
بـاور سـازند  ه ای را برگزیـد  ه که شـیریني را به 
زند  گـي زوجیـن تزریـق می کنـد  . کسـي کـه 
خـود   را خد  مت گـزاری از ناحیـه خد  اوند   بزرگ 
بد  انـد  ، سـعي می کند   نماینـد  ه خوبـي از ناحیه 
او باشـد  . د  ر تأییـد   ایـن بـاور می تـوان بـه این 

روایـات اشـاره کرد  :
 رسـول خـد  ا می فرماید  : هـر زني که به 
همسـرش آب د  هد  ، ثـواب این عمل بـراي او 
از یـک سـال روزه د  اری و شـب زند  ه د  اری، برتر 

است.5
هم چنیـن د  ر روایتـي د  یگـر مي فرماینـد  : هـر 
زنـي کـه د  ر خانه شـوهر خـود  ، به قصد   مرتب 
کـرد  ن آن، چیزي را جابه جا کنـد  ، خد  اوند   به او 
نظـر )لطف( می کنـد   و خد  ا به کسـي که نظر 

)لطف( کنـد  ، عذابـش نمی د  هد  .6
 امـام علـي می فرمایـد  : بهتریـِن زنـان 
شـما، زناني هسـتند   که نرم خـوی و اهل مد  ارا 
هسـتند  . اگـر شـوهرش غضـب کنـد  ، خشـم 
نمی گیـرد   و از او راضـي اسـت؛ او خاد  مـي از 

خاد  مـان الهـي اسـت.7
هم چنیـن د  ربـاره تـالش مـرد   د  ر خد  مـت به 
زن و فرزند  انـش و کسـب روزي حـالل نیـز 
روایـات فراوانـي د  اریـم که ثـواب آن هم چون 
جهـاد   د  ر راه خد  اسـت و جهاد  گـر و رزمنـد  ه د  ر 

خد  مـت خـد  ا و د  ین اوسـت.

مـن مـرد   هسـتم؛ هـر جـوري د  لـم 
بخـواد   مي تونـم رفتـار كنـم!

چـون  می کننـد    فکـر  مرد  هـا  از  برخـي 
قویی ترنـد  ، هرجور د  لشـان بخواهـد   می توانند   

برخـورد   کننـد  .
د  ر برابـر ایـن باور غلـط، اگر آقایان ایـن باور را 
د  ر خـود   تقویـت کنند   که »همسـرم، امانتي از 
ناحیـه خد  اونـد   نزد   مـن اسـت.« زند  گي رنگ 
و طعـم د  یگـري مي گیـرد  . وقتـي امانتـي از 
کسـي نـزد   ماسـت، هـم عقـاًل و هم عرفـاً و 

هـم شـرعاً بر مـا الزم اسـت کـه از آن امانت 
به شـکلي مناسـب مراقبت کنیم.

بـا ایـن حـال، هرچـه امانت گـزار، کریم تـر و 
محترم تر باشـد  ، مراقبـت از امانت وي اهمیت 
باالتـري د  ارد  ، به ویـژه اگـر د  ر حفـظ آن تأکید   

هم شـد  ه باشـد  .

حكم هاي كلي ناد  رست
یکـي از باورهاي ضربه زننـد  ه، حکم های کلي 
ناد  رسـتي اسـت کـه برخـي زوجیـن د  ر ذهن 
خـود   آن هـا را پـرورش د  اد  ه اند   و بر اسـاس آن 

حکـم می کنند  .
نمونه هایـی از حکم هـای ناد  رسـت همسـران 
بی عاطفـه  و  سـرد    مرد  هـا  عبارت انـد  : 
هسـتند  ؛ زن هـا غیرمنطقـي هسـتند  ؛ مرد  هـا 
سـرکوب کنند  ه عواطف همسرانشـان هسـتند  ؛ 
زن هـا از لحـاظ شـخصیتي ضعیـف هسـتند  ؛ 
مرد  هـا همیشـه یک طرفـه حکـم می کننـد  ؛ 
زن ها همیشـه کارهـا را خراب می کننـد  ؛ مرد  ها 
خود  خـواه هسـتند  ؛ زن هـا سـیری ناپذیرند   و...

پیش د  اوری هـای  ایـن  اسـاس  بـر  قضـاوت 
و  موضع گیری هـا  بـه  ذهنـي،  ناد  رسـت 
تصمیم گیری هـای ناد  رسـت و نامناسـب بعد  ي 

می شـود  . منتهـي 
واقعیـت ایـن اسـت کـه ممکـن اسـت هـر 
فـرد  ي چـه زن و چه مـرد   د  ر موقعیتـي، رفتار 
زیاد  ه خواهانـه و یا غیرمنطقـي و یا غیرعاد  النه 
و یـا زورگویانـه د  ر پیـش بگیرد  ، امـا این رفتار 
و  نـد  ارد    او  بـه جنسـیت  ربطـي  لزومـاً  وي 
همین طـور ربطي بـه افراد   د  یگري که مشـابه 
وي هسـتند   نـد  ارد   و حتـي نمی توانـد   رفتـار 
غالـب آن فرد   د  ر تمـام موقعیت های گوناگون 
تلقـي شـود  ، چراکه ممکن اسـت همیـن فرد   
د  ر وضعیـت د  یگري رفتار متفاوتـي را د  ر پیش 

بگیرد  .

پول، مهم ترين رمز خوشبختيه!
متأسـفانه برخـي از زوجیـن مهم تریـن رمـز 
و  می پند  ارنـد    پولـد  اري  د  ر  را  خوشـبختي 
بـراي رسـید  ن به ایـن هد  ف تـالش مي کنند   
د  رحالی کـه همیشـه کار کرد  ن، بـد  ون این که 

فرصتـي بـراي تفریح و بـا هم بود  ن گذاشـته 
مـالل آور  و  خسـته کنند  ه  را  زند  گـي  شـود  ، 
می کنـد  . آري پول د  رآورد  ن بـراي اد  اره زند  گي 
الزم اسـت، اما برخـي به پـول د  رآورد  ن اعتیاد   
پیـد  ا می کننـد   و یاد  شـان مـی رود   کـه آن هـا 
پـول د  رمی آورنـد   کـه زند  گي کنند   نـه این که 

زند  گـي می کننـد   تـا پـول د  ربیاورند  .
اعتیـاد   بـه پـول د  رآورد  ن بـه این معنا نیسـت 
کـه ایـن افـراد   لزومـاً پولـد  ار مي شـوند  ، بلکه 
بـه ایـن معناسـت که تمـام وقـت خـود   را د  ر 
پـي به د  سـت آورد  ن پـول می گذراننـد   همانند   
معتـاد  ي کـه همـه وقـت خـود   را صـرف پید  ا 
کـرد  ن مواد  مخـد  ر خـود   می کند  ، حـال موفق 

شـود   یا خیـر؛ بحـث د  یگري اسـت.
عمومـاً کسـاني که تمـام تمرکزشـان را براي 
خیلـي  مي گذارنـد  ،  شـد  ن  ثروتمنـد    هـد  ف 
تنهـا هسـتند   و تاواني که بـراي پولد  ار شـد  ن 
می پرد  ازنـد  ، بسـیار گـزاف اسـت. بایـد   توجـه 
د  اشـت کـه ارزش زند  گـي بـه مقـد  ار پولي که 
وارد   خانه می شـود   نیسـت، بلکـه ارزش آن به 
میزان عشـق، عاطفـه و صمیمیتي اسـت که 

بـه زند  گـي تزریـق می شـود  .
افراطـي،  خرج تراشـي هاي  جـاي  بـه  بایـد   
چشـم و هم چشـمی های ضرربار و تشریفات، 
تجمالت، سـطح نیازمان به پـول را د  ر زند  گي 
پاییـن بیاوریـم تـا بتوانیم بـراي تفریح هـا و با 

هـم بود  ن هایمـان وقتي پیـد  ا کنیم.

پي نوشت ها
1. األمالـي طوسـي، ص 182، ح 306؛ بحاراألنوار، 

ج 71، ص 419، ح 51.
2. الکافـي، ج 2، ص 108، ح 121؛ بحاراألنـوار، ج 

71، ص 419، ح 49.
3. نهج البالغه، حکمت 204.

4. الکافي، ج 4، ص 28، ح 1.
5. وسائل الشیعه، ج 20، ص 172، ح 25342.

6. األمالـي صـد  وق، ص 496، ح 678؛ بحاراالنوار، 
ج 104، ص 106، ح 1.
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مقاله خوبان

به اين حكايت توجه كنيد  :
فرد  ي صوفـی، د  ر راه مسـافرت، به خانقاهی 
رسـید   و شـب آن جـا مانـد  . خـرش را آب و 
علـف د  اد   و د  ر طویلـه را بسـت و بـه جمـع 
صوفیان پیوسـت. صوفیـان، فقیر و گرسـنه 
بود  نـد   و پنهانـی خـر مسـافر را فروختنـد   و 
غـذا و خورد  نـی خرید  نـد   و آن شـب جشـن 
مفصلی بر پا کرد  ند  . مسـافر خسـته را احترام 
بسـیار کرد  نـد   و از آن خورد  نی هـا خورد  نـد   و 
صاحـب خـر را گرامی د  اشـتند  . او نیز بسـیار 
لـذت می بـرد  . پـس از غـذا، رقص و سـماع 
آغـاز کرد  نـد  . ُمطرب آهنـِگ سـنگینی آغاز 
کـرد   و می خوانـد   »خـر برفت و خـر برفت و 
خـر برفت«. صوفیان با این ترانه گرم شـد  ند   
و تـا صبح پـای  کوبید  ند  ، د  سـت افشـاند  ند   و 
شـاد  ی کرد  ند  . مسـافر نیـز به تقلیـد   از آن ها 
ترانـه خـر برفت را با شـور می خوانـد  . هنگام 
صبـح همـه خد  احافظـی کرد  نـد   و رفتنـد  . 
صوفـی بـارش را برد  اشـت و بـه طویله رفت 
تـا بـار بـر پشـت خـر بگـذارد   و بـه راه اد  امه 
د  هـد  ، امـا خـر د  ر طویله نبـود  . با خـود   گفت: 
حتمـاً خـاد  م خانقاه خـر را برد  ه تـا آب بد  هد  . 
خـاد  م آمـد   ولی خر نبود  . صوفی پرسـید   »خر 
مـن کجاسـت؟ مـن خـرم را بـه تو سـپرد  م 

و از تـو می خواهـم.« خـاد  م گفـت: صوفیاِن 
گرسـنه حملـه کرد  نـد  ، مـن از تـرس جـان 
تسـلیم شـد  م. آن ها خر را برد  نـد   و فروختند  ؛ 
تو گوشـت لذیـذ را میان گربه هـا رها کرد  ی! 
صوفـی گفت: چرا بـه من خبر نـد  اد  ی، حاال 
کـه آن هـا همـه رفته انـد  ، مـن از چه کسـی 
شـکایت کنم که خـرم را فروخته اند   و پولش 
را خورد  ه انـد  ؟ خـاد  م گفت: به خد  ا قسـم، چند   
بـار آمـد  م تـو را خبـر کنم. د  یـد  م تـو از همه 
شـاد  تر هسـتی و بلند  تر از همـه می خواند  ی 
خـر برفت و خر برفت! خود  ت خبر د  اشـتی و 
می د  انسـتی، من چـه بگویـم؟ صوفی گفت: 
آن غـذا لذیـذ بـود   و آن ترانـه خـوش و زیبا، 

مـرا هـم خـوش می آمد  .
مر مرا تقلید  شان بر باد   د  اد  

ای د  و صد   لعنت بر آن تقلید   باد  
آن صوفـی از طمع و حـرص به تقلید   گرفتار 

شـد   و حرص، عقـل او را کور کرد  .

تلفـن  ارتباطـی  نرم افزارهـای  روزهـا  ایـن 
همـراه، خیلی هـا را سـرگرم کـرد  ه اسـت. 
واتـس آپ، وایبر، الین، تانگو و... نرم افزارهای 
پرطرفد  اری هسـتند   که به راحتـی د  ر صفحه 
گوشـی مـا عرض انـد  ام می کنند   و مـا هم نوا 

بـا د  یگر اقشـار بـاکالس جامعه که از سـواد   
از  د  سـت  برخورد  ارنـد  ،  باالیـی  رسـانه ای! 
گوشـی برند  اشـته و گاهی تا پاسـی از شـب 
بـه واکاوی محتوا و انتقال پیام مشـغولیم که 
بسـیار هـم مهم و سرنوشت سـازند   تـا جایی 
کـه کارشناسـان اعـالم کرد  ه انـد  : 95 د  رصد   
کاربـران وایبـر محتوایی چون سـالم، صبح 
بخیـر و مـن د  ارم مـی رم بخوابـم را د  ر ایـن 
نرم افـزار مباد  لـه می کننـد  ! و بـه جـای آن 
حـس عمیقی ناشـی از بـه روز بـود  ن، مفید   
این کـه مـن  و  نفـر  بـرای هـزاران  بـود  ن 
تکیـه گاه روحی بسـیاری هسـتم! را د  ریافت 

می کننـد  ...!
از فریـب همـه کـه بگذریـم، محـال اسـت 
بتوانیم سـر خود  مـان کاله بگذاریم و آسـود  ه 
باشـیم. واقعیت این نیسـت کـه گفتیم، بلکه 
تکـراری اسـت کـه همراه بـا د  یگـر کاربران 
هماننـد   صوفیـان حکایـت بـر زبـان د  اریـم 
و خبـر از کـف رفتـن سـرمایه را فرامـوش 
کرد  ه ایـم. تعجـب نکنید  ! بـا نگاهی عمیق تر 
بـه د  نیـای رسـانه ای کـه د  شـمن عزیـز! د  ر 
اختیـار مـا گذاشـته اسـت، د  سـت کم به چند   
آسـیب پـی  می بریم که به مـرور و بـا توجیه 
و لـذت، د  ر ذهـن و جـان ما رسـوب می کند   
و اسـتحاله آرامـی را پد  یـد   مـی آورد  . برخی از 

ایـن آسـیب ها را بـا هـم مـرور می کنیم:
1. وقت مهم نيست

یکـی از پیام هـای خطرناک کـه به تد  ریج د  ر 
ما رسـوب می شـود   این اسـت که هـر وقت 
و بـه هر میـزان خواسـتید  ، می توانیـد   ارتباط 
بگیریـد  . اصاًل مهم نیسـت کـه چه قد  ر وقت 
گذاشـته اید   بلکـه آن چـه مهـم اسـت میزان 
لـذت شـما از ایـن ارتبـاط اسـت. اگـر تعد  اد   
سـاعت هایی را کـه گـروه سـنی نوجـوان و 
جـوان با آن همه اسـتعد  اد   و توانایی پای این 
نرم افزارهـا هـد  ر می د  هنـد   جمـع کنیـم، بـه 
آمـار وحشـتناکی می رسـیم که می توانسـت 
تبد  یـل به شـکوفایی فـرد   و جامعه او شـود  .

خربرفتوخربرفتوخربرفت!
ابراهیم اخوی
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2. حريمی وجود   ند  ارد  !
ارتبـاط حق شماسـت و بـا هر کسـی، از هر 
جنسـی، بـا هر فکـری و به هر شـیوه ای که 
خواسـتید   می توانیـد   لینک شـوید  ، او را عضو 
گـروه خـود   کنیـد   و بـا همد  یگـر تباد  ل نظـر 
د  اشـته باشـید  . مهم نیست که شـما آماد  گی 
فکـری روبـه رو شـد  ن بـا افـراد  ی بی د  یـن، 
د  ور از اخـالق، وسوسـه انگیز و ماننـد   آن را 
د  اشـته باشـید   یا خیر! اگر محـرم و نامحرمی 
و  قد  یمی هاسـت  مـال  ایـن  اواًل  گفته انـد  ، 
ثانیـاً بـرای د  نیای واقعی اسـت نـه ارتباطات 
مجـازی! د  یگـران روح شـما را د  وسـت د  ارند   

نه جسـم شـما را!
چنیـن  راه  کـه  شـیطان  بـه  د  سـت مریزاد   
نفـوذی را پیـد  ا کـرد  ه و ایـن افـکار را بـد  ون 
جنـگ و خونریـزی د  ر ذهن نسـل نو اند  اخته 
د  اد  ن  جلـوه  زیبـا  شـیطان،  شـگرد    اسـت. 

کارهـای پرآسـیب اسـت!
زند  گـی  د  ر  مهمـی  چيـز  هيـچ   .3

نيسـت!
همـه چیـز بـازی اسـت! همـه چیز شـوخی 
اسـت! هیچ چیز جد  ی و مهمـی د  ر د  نیا وجود   
نـد  ارد  ! شـما آن قـد  ر مهم هسـتید   کـه اجازه 
د  اشـته باشـید   بـا باورهـای خود  تان شـوخی 
کنیـد  ، طنزهـای مذهبـی و اعتقـاد  ی مباد  له 
کنید  ، قومیت ها را مسـخره کنید  ! شـما بسیار 

مهم هسـتید  !
ایـن چکیـد  ه یـک  باورتـان می شـود   کـه 
نظریـه علمی د  ر غرب اسـت و االن با ترویج 

فضـای رسـانه ای به راحتـی د  ر حال اجـرا د  ر 
زند  گی ماسـت؟! نسـلی کـه سـاعت ها پای 
د  نیـای مجـازی قربانـی می شـود  ، چگونـه 
تـن بـه تعهد  هـا خواهـد   سـپرد   و چگونـه از 
نوجوانـی کـه ذائقـه روانی اش بـا بی تحرکی 
و بی مسـئولیتی ترکیـب شـد  ه، انتظـار د  ارید   
بـه رفتارهـای د  ینی ثابـت مانند   نمـاز، حفظ 
حریم هـای ارتباطـی، تالش بـرای موفقیت، 

آیند  ه سـازی و ماننـد   آن فکـر کنـد  !
4. نيـاز نيسـت پاسـخگوی افكار و 

رفتـار خود   باشـيد  !
شـما می توانیـد   بـا هـر کسـی و هـر چیزی 
شـوخی کنید   حتی با مقد  سـات! کافی اسـت 
خالقیت د  اشـته باشـید   و تعـد  اد   بیش تری را 
بـا همین شـوخی ها جـذب گروه خـود   کنید  . 
کسـی از شـما بابت اظهارنظر، ترویـج افکار 
ضـد   د  ینی و همیـن حرف هایی کـه رد  وبد  ل 
می کنیـد  ، بازخواسـت نمی کنـد  . شـما یـک 
انسـان کامـاًل آزاد   و رهـا هسـتید   کـه فعـاًل 
د  ر د  نیـای مجـازی و چنـد   وقـت د  یگـر د  ر 
د  نیـای واقعی هـم می توانید   بـه ترویج افکار 

خود  تـان بپرد  ازیـد  !
5. آد  م موفق؛ یعنی آد  م پر ارتباط!

هـر کـه بامـش بیـش، برفـش بیش تـر! هر 
که بـا تعـد  اد   بیش تری ارتباط د  اشـته باشـد  ، 
انسـان موفق تـری اسـت. مهـم نیسـت که 
از ایـن ارتبـاط تأثیـر بپذیـرد   یا تأثیر بگـذارد  . 
مهم نیسـت که ایـن ارتباط باعث پیشـرفت 
تحصیلـی و حرفـه ای اش شـود   یـا او را د  چار 

افـت کنـد  ! حتـی اگـر ایـن ارتباط گسـترد  ه 
باعـث تنش هـای خانواد  گـی هـم شـد  ، بـاز 
مقـاوم و مقتـد  ر پـای آن بمانیـد  ! شـما د  یگر 
نبایـد   د  ر ایـن د  نیـا بـا ایـن همـه ابزارهـای 
ارتباطـی، تنهـا باشـید  . هیچ کـس نباید   تنها 

باشد  !
بـا اند  کـی د  قـت د  ر برخـی آسـیب ها، شـاید   
وقت آن رسـید  ه باشد   که سـری به موجود  ی 
خود  مان بزنیم و سـراغی از آن بگیریم! شـاید   
مرکـب راهـوار مـا را هـم از ما گرفته باشـند   
کـه این چنیـن با د  سـت و د  ل بـازی امکانات 
خـوش بـود  ن مـا را فراهـم کرد  ه انـد  ! شـاید   
روزی کـه متوجه می شـویم، کمی د  یر شـد  ه 
باشـد  ! نکند   امواج رنگارنـگ، غافلمان کند   و 

از مقصـد   بـاز مانیم. نگوییـد   که نگفتیم!

چند   پيشنهاد  
1. اگـر هنـوز د  ر این فضا وارد   نشـد  ه اید  ، نیازی به 

تجربه کرد  ن آن نیست!
2. اگـر قصـد   د  اریـد   هد  فمنـد   وارد   ایـن فضـای 
مجـازی شـوید  ، برنامه محتوایـی و زمـان ورود   و 
خـروج خـود   را مشـخصاً به خود  تان اعـالم کنید  .

میـزان  از  به تد  ریـج  شـد  ه اید  ؛  وابسـته  اگـر   .3
اسـتفاد  ه خـود   کـم کنیـد  . هم چنیـن بـار عاطفی 
ایـن ارتبـاط را کاسـته و بـه سـمت بـار علمی و 

عقالنـی آن حرکـت کنیـد  .
4. یاد  مـان باشـد   که ما از رسـانه مهم تریم؛ ماییم 

 !که باید   به رسـانه خـط بد  هیم



تنبيه
الزم اسـت روش د  رسـت تنبیه را آموخت تا اگر به عنـوان یک روش تربیتي، 

به آن نیاز شـد  ، مؤثر و کم آسـیب باشد  .
 اگـر قصـد   تنبیـه د  ارید  ، ایـن کار را بالفاصلـه پس از رفتار ناد  رسـت انجام 

د  هید  .
 آمـوزش و تشـویق یاد  تـان نـرود  ؛ اگـر او را بـراي د  ویـد  ن بـه آن سـمت 
خیابـان تنبیـه کرد  ید  ، باید   روش صحیح عبـور از خیابان را هم بـه او آموزش 

د  هیـد   و حتمـاً بعد   از د  رسـت انجـام د  اد  ن این کار، او را تحسـین کنید  .
 تنبیهـي را کـه د  ر تغییـر رفتـار منفي بي نتیجه بـود  ه، تکرار نکنیـد  . روش 

تنبیهي د  یگـر را بیازمایید  .
 د  فعـات تنبیـه را کم کنید   تا کـود  ک به آن عاد  ت نکـرد  ه و تنبیه، به تد  ریج 

نشود  . بي اثر 
 خطاهاي منجر به تنبیه را خیلي واضح توضیح د  هید  .

 رفتار سزاوار تنبیه را همیشه تنبیه کنید  .
 کود  ک را به تنبیهي که انجام نمي د  هید  ، تهد  ید   نکنید  .

 به جـاي تنبیـه بد  نـي از روش هایـي مثـل محـروم کـرد  ن از تفریحـات، 
گرفتـن برخـي امتیـازات و قهـر کوتا ه مـد  ت اسـتفاد  ه کنید  .

 هنگام خشم هرگز تنبیه نکنید  .

تماشاي زياد   تلويزيون
از همان خرد  سالي کود  ک...

 نوع برنامه و مد  ت زمان تماشاي تلویزیون را معین کنید  .
 زمان تقریبي خاموش کرد  ن تلویزیون را از قبل به او تذکر بد  هید  .

 زمان صرف غذا، مطالعه و هنگام خواب، تلویزیون خاموش!
 تماشـاي تلویزیـون به محض از خواب بید  ار شـد  ن، و شـب ها تـا زمان به 

خـواب رفتـن، یک عاد  ت و الگوي منفي اسـت؛ بـا آن مبارزه کنید  .
 د  ربـاره د  رسـت و غلط، تخیلـي یا واقعي بـود  ن،... آن چـه د  ر حال نمایش 

اسـت، با کـود  ک صحبت کنید  .
 براي کود  ک معتاد   به تلویزیون:

 فعالیت هاي  لذت بخش، آموزند  ه و سرگرم کنند  ه ای را جایگزین کنید  .
 از خانواد  ه براي کم کرد  ن تماشاي تلویزیون تعهد   گروهي بگیرید  .

 به اجراي تعهد  ات حتماً پاد  اش قابل مالحظه بد  هید  .
 کـود  ک را تشـویق بـه خوانـد  ن د  اسـتان هایي بکنید   که فیلم هـا از آن ها 

ساخته شـد  ه اند  .
 آخر هفته ها بیرون بروید  .

 اگر روش هاي باال جواب ند  اد  ، از قفل تلویزیون استفاد  ه کنید  .

چگونه بچه ها شيرين مي شوند  

والد  ین



پرسشگري كود  كان
کود  کان د  ر حد  ود   د  و تا سه سـالگی د  رباره همه چیز مي پرسـند  . اگر همیشـه 
بـراي پاسـخ گویي آمـاد  ه باشـید  ، بـا بزرگ تر شد  نشـان، سؤال هایشـان هم 

سـنجید  ه تر و عمیق تر خواهد   شـد  .
 با اولین چیزي که به ذهنتان مي رسد  ، پاسخ ند  هید  .

 محتـواي واقعي سـؤالش را د  ریابید   و متناسـِب فهم، حساسـیت و توجه 
کود  ک نسـبت به معنـي واقعي پرسـش ها، پاسـخ د  هید  .

 سـؤال هاي »صرفـاً بـراي جلب توجه« را طوري پاسـخ د  هیـد   که انگار 
مي خواهـد   اطالعاتـي د  ریافت کند  .

 با لحن بچه گانه جواب ند  هید  .
 طوري پاسـخ د  هید   که انگار مسـائل را مي فهمد  . د  ر ضمن جواب، اسـم 

اشـیا و کارهـا را هم بگویید   تا زبان آموزي نیز شـکل بگیرد  .
 د  ر برابـر زیـاد   سـؤال کـرد  ن، بگوییـد   »فقط تـا پنج د  قیقـه مي توني هر 

سـؤالي د  لت خواسـت بپرسي!«
 د  ر برابر سؤال اعتراض آمیز »چرا باید   این کار را بکنم؟«

 با توضیحي کوتاه، د  ستور خود   را تکرار کنید  .
 سؤال د  وباره اش را ناد  ید  ه گرفته و به کارتان اد  امه د  هید  .

 اطاعتش را تحسین کنید  .
 اگر د  وباره پرسید  ، محرومیت موقت د  ر نظر بگیرید  .

نظم آموزي
 خود  تان الگوي نظم باشید  .

 بـا محبـت بـه کـود  ک، هـم او را از لحـاظ رواني بـه آرامش برسـانید   و هم 
زمینـه  اطاعـت او را از خـود   فراهم کنید  .

 د  ر سـنین زیـر 6 سـال، مرتب کرد  ن وسـایل را براي کـود  ک تبد  یل به یک 
بـازي کنیـد  . براي مثـال بگویید   »ببینـم مي توني تـا د  ه شـماره رختخوابت رو 

جمـع کنـي!« با تحسـین و خالقیت، این بـازي را شـاد   و مفرح کنید  .
 نظم را با تهد  ید  ، خشم و زورگویي آموزش ند  هید  .

 رفتـاري را کـه مي خواهید   تغییر کند  ، د  قیقاً مشـخص کنید  ؛ نگویید   »منظم 
بـاش!«، بگویید   »بعـد   از بازي، اسـباب بازي  هایت را د  ر کمد   بگذار!«

 فواید   نظم را د  ر قالب د  استان یا بازي به کود  ک بیاموزید  .
 د  ر مـوارد   بي نظمـي، رفتـار او را نقـد   کنیـد   نه خـود   او را؛ مثـاًل نگویید   »چه 
د  ختـر بـد  ي!« بگوییـد   »از این کـه وسـایل کـف اتاقـت رو جمـع نمي کنـي، 

ناراحتم.«
 نظر و رفتاري ثابت د  ر اجراي مقرراِت نظم د  اشته باشید  .

 بـد  ون برنامه ریـزي قبلـي، پـاد  اش بد  هیـد  . نگوییـد   »اگه کمـد  ت رو مرتب 
کـرد  ي، مي برمت پـارک.«، بگویید   »آفرین، حاال که کمـد  ت رو مرتب کرد  ي، 

امشـب میریم پارک.«
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امـروز وقتی د  اد  اش کوچولو د  اشـت بـا د  کمه های کنتـرل ور می رفت، 
د  عـواش کـرد  م. نباید   د  سـت بزنه بـه چیزی که مال اون نیسـت.



اصـاًل هـر چیزی صاحبـی د  اره. اینـو بابا میگه. خب راسـت میگه. من 
و مامـان رفتـه بود  یم مسـجد  . یـه خانومی پاش رو گذاشـته بـود   روی 
کفـش مـن. ُخب کفش من، مال منه. نباید   کسـی پاشـو بـذاره روش. 
منـم مشـت کوبید  م به پـای خانومه و گفتم بـرو کنار. خانومـه هم زد   
پشـت د  سـتم و من گریـه م گرفت. اصـاًل از اون موقع، از اون مسـجد   

خوشـم نمیاد   د  یگه.


بابـا تبلتـش رو بـه من نمـی د  ه. فقـط وقتـی تلویزیـون اخبار میـذاره، 
بابـا بـرای این کـه مـن سـروصد  ا نکنـم، اجـازه مـی د  ه من بـا تبلتش 
قطاربـازی کنم. پس وقتـی اخبار می ذاره، تبلت میشـه مال من د  یگه. 
کسـی حق نـد  اره تبلت رو از من بگیـره. وقتـی اون روز، مامان تبلت رو 
ازم گرفـت تـا کاراشـو انجـام بد  ه، مـن سـرش د  اد   زد  م. گفتـم برو بعد   
از اخبـار بیـا ازم بگیـر. مامـان هم ناراحت شـد  . از د  سـتم تبلت رو کش 
رفـت و گفـت: مـن بچـه بـی اد  ب نمی خـوام. خـب مـن کـه بی اد  بی 

نکـرد  م. مـن فقط گفتـم برو بعـد  اً بیا!


کتاب هـای مـن، مال خـود   منـه. وقتـی د  اد  اش کوچولو میاد   اونـا رو به 
هـم می ریـزه و روش راه مـی ره، اعصابم خرد   میشـه. منـم ُهلش د  اد  م 
سـمت تخت خـواب کـه از روی کتابـام بـره کنـار. د  اد  اشـی هم لبش 
خـورد   بـه لبه تخت و خـون اومد  . تقصیر مـن نبود  . خـود  ش افتاد  . من 

فقـط یـه هِل کوچیک د  اد  م که بره کنار. بابا هم د  اد   زد   سـرم. گوشـم رو 
پیچونـد   و گفـت: از ایـن به بعـد   اگه د  اد  اشـی رو هل بـد  ی، جات توی 
خیابونـه. من از خیابون می ترسـم. ماشـین د  اره. میـاد   آد  مو زیر می کنه.



مامـان گفتـه بـه ظرف هـای شکسـتنی د  سـت نزنـم. نگفتـه کـه 
ظرف هـای نشکسـتنی رو هـم د  سـت نزنـم. منـم یـه عالمـه قابلمه 
د  رآورد  ه بـود  م تـا باهـاش آهنگ بزنم. مامـان رفته بود   انبـاری رو تمیز 
کنـه. همیـن کـه اومـد   جیغش رفت هـوا. لباسـمو گرفـت و منو پرت 
کـرد   تـوی هـال. بهـش گفتم اگه یـه بار د  یگـه منو پرت کنـی، جات 
تـوی خیابونـه. مامـان عصبانی شـد  . زد   روی د  هنـم. لبـم د  رد   گرفت. 
ولـی خـون نیومـد  . کاش خـون میومد   تـا مامان بـرام غصه بخـوره و 

د  یگـه د  عـوام نکنه.


مهـر و جانمـاز بابا رو د  اد  اش کوچیکه برد  اشـته بود  . من اومد  م از د  سـت 
د  اد  اشـی بکشـم تا بابا نمازش به هم نخوره، تسـبیح بابا پاره شـد  . بابا 
هـی اهلل اکبـر می گفـت که مهـر رو بیـار. منم هـی د  اشـتم د  ونه های 
تسـبیح رو جمـع می کـرد  م که تـوی حلق د  اد  اشـی نره یـه وقت خفه 
بشـه. بابـا کـه نمـازش تموم شـد   اومد   بـه جای تشـکر از مـن، من رو 
هل د  اد   طرف د  یوار و سـرم د  اد   زد  . گفت: یه سـاعته د  ارم اهلل اکبر میگم 
کـه مهر رو بیـاری د  اری بازی می کنی؟ ببین تسـبیح رو پـاره کرد  ی؟ 

د  سـت و پاچلفتی! یه کار د  رسـت و حسـابی بلد   نیسـتی انجام بد  ی.
مـن بغض کرد  م. د  یگه نگفتم چـرا من رو هل د  اد  ی. حتـی آرزو نکرد  م 
کاش یـه جـام خون اومد  ه بـود  . فقط گریه کرد  م؛ گریـه، گریه، گریه...

من هنوز هم پاد  شاهم؟
سید  ه زهرا برقعی

والد  ین



برای مامان ها و باباها
شـما هـم بـا مـن هم عقید  ه اید   کـه کـود ک این شـماره واقعـاً مظلوم 
اسـت؟ او بـرای خـود  ش حسـاب وکتابی د  ارد  ، امـا این حسـاب وکتاب 
را پـد  ر و مـاد  رش نمی فهمنـد  . کـود ک ایـن شـماره به خاطـر آمـد  ِن 
یـک کوچولـوی د  یگر، رفته توی سـایه. نیازهایـش، آرزوهایش، حتی 
د  غد  غه هایـی را کـه نشـان می د  هـد   او هنـوز هـم کود  کـی اسـت که 
نیـاز به توجه د  ارد  ، کسـی نمی بینـد  . همه توقع د  ارنـد   او باید   همه چیز 
را بفهمـد  . د  رک کنـد  . تحلیل کنـد   و بزرگانه رفتار کنـد  . رفتار کود  کانه 

ایـن بچه د  ارد   سـرکوب می شـود  .
نکتـه بعـد   این که این کود  ک، حس تملک نسـبت به وسـایل خود  ش 
د  ارد  . ایـن طبیعـی و به جاسـت، اما از آن جا که د  ر مقایسـه و الگو گیری 
از بزرگ ترهـا د  یـد  ه کـه آن ها هنگامی که کسـی به ابزارشـان تعرض 
می کنـد  ، عصبانـی می شـوند   و واکنش نشـان می د  هند  ، د  وسـت د  ارد   
مثـل بزرگ ترهـا عمـل کنـد  . د  عـوا کنـد  ، تهد  ید   کنـد   یا حتـي اتمام 
حجـت کنـد   و کتـک بزنـد  . این هـا همـه الگو گیـری از واقعیت های 
بیرونـی اسـت کـه کود  کمـان از ما تقلید   می کنـد  . اگر عیـب و ایراد  ی 

د  ر او هسـت، بایـد   خود  مـان را مؤاخـذه کنیم نه کـود  ک را.
بحـث سـوم، مواجهه کـود  ک با مشـکالت، د  ر یـک موقعیت مذهبی 
اسـت. وقت نماز د  ر خانه، د  اخل مسـجد  ، هنگام زیارت د  ر حرم مطهر 

و وقـت شـرکت د  ر مراسـم عـزاد  اری اهل بیـت، بایـد   خیلـی مراقـب 
کـود  ک باشـیم. نباید   اجازه د  هیـم اتفاقی برای او خاطره منفی بسـازد  . 
بایـد   کاری کنیـم کـه بهتریـن اوقـات زند  گـی اش، همیـن ایـام و د  ر 
همیـن مکان هـای مذهبی شـکل بگیـرد  . از بـازی کرد  ن کـود  ک د  ر 
مسـجد   و حرم جلوگیری نکنیـد  . او را موظف بـه آورد  ن یا برد  ن کتاب 
د  عـا نکنیـد  . بـه او د  ائماً تذکرات پشـت سـر هم ند  هیـد   و اصطالحاً او 

را بمبـاراِن تذکرات نکنید  .
نکتـه آخر این که د  ر هنگام مواجهه با کود  ک، رفتارهـای او را از د  ید  گاه 
خـود  ِ او بنگریـد   و تحلیل کنید  . قضـاوت را بگذارید   بعـد   از این مرحله. 
تالش هـای او را ند  یـد   نگیریـد  . حتـی او را متهـم نکنیـد   بـه این کـه 
بـه بـراد  ر و خواهر کوچکش، حسـود  ی می کند  . شـاید   اگر شـما اجازه 
د  هیـد   و توبیخات و توقعاتتان را کم کنیـد  ، مي توانید   د  نیای زیبای بین 
فرزند  انتـان را ببینید  . پـد  ر، تالش فرزند  ش را که می خواسـت براد  رش 
را از خفـه شـد  ن نجات د  هد  ، ند  ید   و لفِظ »د  سـت و پاچلفتـی« را براي 
او بـه کار بـرد  . ایـن تعبیـر بـرای فرزند   یعنی تالشـش ابتـر و بی مورد   
بـود  ه  اسـت. با ناد  ید  ه گرفتن فعالیت هـاي مفید   کـود  ک، او خود  ش را 

به مـرور کوچـک و ناتوان می بینـد   که کاری انجـام د  هد  .
کـود کان خـود   را د  ریابیـد   و فرامـوش نکنید   بچه ها تا هفت سـال باید   

 .  د  ر خانه پاد  شـاهی کنند
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کـود  کان، نسـل فـرد  اي جهان هسـتند  . اینان 
می تواننـد   د  ر آینـد  ه اي که چند  ان د  ور نیسـت، 
از زمـره خوبـان باشـند   یـا ازجملـه فاسـقان؛ 
صف هـاي مسـجد   را پر کنند   یـا صند  لي هاي 
عشـرتکد  ه ها را. راسـتي هیـچ فکـر کرد  ه ایـد   
چـرا بسـیاري از مسـاجد   مـا از حضـور ایـن 

غنچه هـاي آمـاد  ه شـکفتن خالي اسـت؟

 بهترين مكان
یـاد  آور  نـام »مسـجد  «  د  ینـی،  فرهنـگ  د  ر 
بند  گـی و عبـاد  ت د  ر پیشـگاه خد  اونـد   متعـال 
اسـت. مسـجد   یعنی جایگاه سـجد  ه، و سجد  ه 
اوج عبـاد  ت و بند  گـی انسـان برای خد  اسـت. 
د  ر حقیقـت، بر ترین و اصیل تریـن محل برای 
عبـاد  ت و تقـرب یافتـن بـه خد  اونـد   متعـال، 
مسـجد   اسـت و بي شـک، بهترین مـکان نیز 
بـرای آشـنا کـرد  ن کـود  ک بـا مفاهیـم د  ینی 

مسـاجد   و ائمـه جماعات هسـتند  .

 پيش د  بستاني د  ر مسجد  
اساسـی  نهاد  هـای  مسـجد  ها  گذشـته،  د  ر 
آمـوزش د  ر زمینه هـای قـرآن، احـکام، اخالق 
و علومـی ماننـد   کالم و فقه بود  ه انـد  . د  ر پیوند   

بـا همیـن نقـش آموزشـی، به تد  ریج مسـاجد   
د  اراي کتابخانه هـای عظیـم و پررونقی شـد  ند   
کـه هنـوز د  ر برخی از شـهرهای ایـران امروز 
وجـود   د  ارد  . د  ر قد  یـم، مسـاجد   چونـان مراکـز 
و  مي کرد  نـد    عمـل  کنونـي  پیش د  بسـتانی 
کـود  کان ابتـد  ا بـا مسـجد   آشـنا می شـد  ند   و 
سـپس با مد  ارس، اما امروز متأسـفانه مسـاجد   
د  یگـر به عنوان یـک نهاد   اسـالمی، نقش ها و 

کارکرد  هـای مذکـور را ایفـا نمي کننـد  .

 آموزش و تربيت اخالقی د  ر مساجد  
د  ر نخسـتین قرن هـای هجـری، مسـلمانان 
بیـش از هـر چیـز، به بحـث و تحقیـق د  رباره 
قـرآن و احاد  یـث و احـکام و آموختـن زبـان و 
فرهنـگ عربی که الزمه فهـم د  ین بود  ، توجه 
د  اشـتند  . همـه این کوشـش ها نیز فقـط د  ر راه 
تحکیـم مبانی د  ین و نشـر و تعلیـم آن انجام 
می گرفـت. به همین د  لیـل، مراکـز اجتماعات 
د  ینـی برای مسـلمانان، د  ر حکـم قد  یمی ترین 
مراکـز تعلیمی هـم بود   و از همین روسـت که 
اگـر بخواهیـم از مـد  ارس کهـن کشـورهای 
اسـالمی سـخن به میـان آوریـم، بایـد   سـراغ 
مساجد   مشـهور بگرد  یم. د  ر بسیاری از شهرها 

فقـط مسـجد  ها محـل آموختن اند  یشـه هاي 
د  ینـي و اند  وختـن اخـالق اسـالمي بود  ند  .

 پيش شرطی برای تأثيرگذاری
بـرای این کـه مسـجد   بتوانـد   کارکرد   خـود   را 
د  ر تربیـت کـود  کان ایفـا کنـد  ، به یک شـرط 
مهـم نیـاز د  ارد  ؛ این که ابتد  ا د  ر محیـط خانواد  ه 
باورهـای د  ینـی محتـرم شـمرد  ه شـود   و د  ر 
مرحلـه بعـد   به ایـن اعتقـاد  ات عمل گـرد  د  . با 
ایـن فرض می توانیـم د  رباره نقش مسـجد   د  ر 
تربیـت کـود  کان سـخن بگوییـم. بهتر اسـت 
کـود  ک، همراه با خانواد  ه، بـا مالطفت و بد  ون 
اکـراه، آمـد  ن بـه مسـجد   را تجربـه کنـد   و با 
محیـط مسـجد   و آد  اب آن آگاهـی و آشـنایي 
یابـد  . د  راین بـاره کار ابتد  ایـی برعهـد  ه خانواد  ه 
اسـت و نقـش مسـجد   د  ر تربیـت کـود  کان، 

نقشـي تکمیلی اسـت.

 عوامل مسجد   گريزی كود  كان
نامناسـب  و  ناشایسـت  برخورد  هـای   
نمازگـزاران به ویـژه سـالخورد  گان کم حوصله 

بـا بچه هـا
 طوالنـی بـود  ن برنامـه نمـاز جماعـت و 

راه هايی برای اين كه نسل آيند  ه را به مساجد   بكشانيم

چراكودكان،ازمسجددورافتادهاند؟
مهد  ي شریفي

والد  ین



مراسـم مذهبـی د  ر مسـجد  
 منـع کود  کان از رفتار هـای کود  کانه و ایجاد   

محرومیت های بی اسـاس د  ر فضای مسجد  
 سـخت گیري هاي بی اسـاس بـراي حضور 
کـود  کان د  ر صفـوف نمـاز و نشسـتن د  ر صد  ر 

لس مجا
د  ر  بچه هـا  مشـارکت  از  جلوگیـری   
برنامه هـای مسـجد   هم چـون اذان، اقامـه و 
تکبیـر گفتـن، پذیرایی هـا، توزیع کتـب د  عا و 

و... هفتگـی  برنامه هـای  د  ر  قـرآن 
 نبـود   تشـویق های الزم و به موقع و تحویل 

نگرفتـن و بی توجهی به کود  کان د  ر مسـاجد  
تبعیض آمیـز  و  د  وگانـه  برخورد   هـای   
نمازگـزاران و... بین کود  کان حاضر د  ر مسـجد  
و  مطلـوب  مراسـم های  برگـزاری  عـد  م   
جـذاب ویـژة کـود  کان د  ر فضـای مسـجد   و 
منحصـر کـرد  ن برنامه هـا برای بزرگ سـاالن
 زیـاد  ه روی د  ر برگـزاری مراسـم عـزاد  اری و 
کم توجهـی و بی مهـری بـه برنامه هـای شـاد   

والد  ت ائمـه اطهار.

چند   پيشنهاد  
 مسجد   رفتن با افراد   مورد  عالقه

از مؤثرتریـن روش هـا بـرای تربیـت  یکـی 
د  ینـی کود  کان، حضورشـان د  ر فضای روحانی 
مسـجد   و تکیه بـر اصل تأثیـر جذابیت مکان 
بـر نمـاز اسـت و قطعـاً د  ر این مـکان معنوی، 
رغبـت بـه عباد  ت بیش تـر و عمیق تـر خواهد   

بود  .
مي د  انیـد   کـه د  ر د  وران کود  کـی بسـیاری از 
آموزش هـا بـا روش د  ید  اری بـه بچه ها انتقال 
مي یابـد   و بی شـک رابطـه مسـجد   رفتـن بـا 
نماز آمـوزی کـود  کان از طریـق همیـن روش، 
غیرقابل انـکار اسـت. به تجربه ثابت شـد  ه که 
اگـر کود  ک به مسـجد   بـرد  ه نشـود   و د  ر جمع 
نباشـد   و نماز خواند  ن جمع را نبیند  ، به این کار 

نمی شود  . تشـویق 
و  کـود  کان  ویژگی هـای  از  کلـی  به طـور 
نوجوانـان سـرعت د  ر تأثیرپذیـری و هم رنگ 

شـد  ن با جمع و جـّو موجود   اسـت، آنان وقتی 
خود  شـان را د  ر محیـط معنـوی و د  ر جمـع 
اهـل عبـاد  ت ببیننـد  ، بـه چنین فضـا و چنین 
مي شـوند  . عالقه منـد    بیش تـر  انسـان هایي 

مسـجد   رفتن کود  ک بـا افـراد   مورد  عالقه اش 
و  معلمـان  د  وسـتان،  خانـواد  ه،  چـون 
و  شـاد  ی آفرین  برایـش  هم کالسـی ها، 

بـود  . خواهـد    لذت بخـش 

خاطره و د  استان گويي
بازگویـي فضیلت هاي مسـجد   و پاد  اش عظیم 
عبـاد  ت د  ر ایـن مـکان البته بـا زبانی سـاد  ه و 
قابل فهـم بـراي کـود  ک، گفتـن قصه هـاي 
شـیرین از مسـجد   و نمازگـزاران چـه د  ر صد  ر 
اسـالم و عصـر ائمه و چـه د  ر زمـان حاضر، و 
بیان خاطره هاي شـیرین و لذت بخشـي که از 
مسـجد   د  اریـد  ، این مـکان را د  ر نـگاه کود  ک، 
عزیـز، واال و سـتایش برانگیز خواهد   سـاخت.

 روش غيرمستقيم
بـراي ترغیـب کـود  کان بـه مسـجد  ، بهترین 
شـیوه، اسـتفاد  ه از آموزش غیرمسـتقیم است. 
هنگامی کـه کـود  ک نظاره گـر حـرکات مـا، 
د  ر انجـام آد  ابـی چـون روش ورود   و خـروج 
از مسـجد  ، لبـاس نو پوشـید  ن، عطـر زد  ن و... 
باشـد  ، خواهـد   پرسـید   کـه ایـن کار هـا به چه 
علت و منظور اسـت و اکنون نوبت شـما است 
تـا بـا گفتـار و رفتار هایتـان بـه او بیاموزید   که 
مسـجد   خانـه خد  اسـت و بـا رفتن به مسـجد   
بـه میهمانـي مي رویـم و هـر میهمانـي نیـز 
زمینه سـازی ها،  این گونـه   . و...  د  ارد    آد  ابـي 
تشـویق هاي گفتـاري و عملـي، جایـزه د  اد  ن 
)البتـه بـا شـرایط خـاص خـود  ( و پرهیـز از 
هرگونه فشـار و اجبار و تهد  یـد   مي تواند   اثرات 

بسـیار مثبتي د  اشـته باشـد  .

 جذاب سازي مساجد  
از مؤثرتریـن روش های انتقال مسجد   د  وسـتی 
بـه کود  کان، برخورد   های د  رسـت نمازگـزاران، 
امـام جماعـت، متولیـان و خاد  مـان مسـجد   

اسـت. توجه شایسـته به کود  ک، احتـرام کرد  ن 
بـه کـود  ک و مثـاًل برخاسـتن پیـش پـاي او، 
افشـای سـالم، نگاه های محبت آمیـز و پرهیز 
از برخورد   هـای ناپخته، سـلیقه ای، متعصبانه و 
خشـک از ایـن مـوارد   اسـت. بچه ها بـه بازی 
و نقاشـی عالقه ویـژه اي د  ارنـد  ، افتتاح غرفه ها 
و ایسـتگاه های اسـباب بازی، نقاشی و برگزاري 
مسـابقات و برنامه های ُپرشـور قرآنی د  ر اتاق یا 
گوشـه ای از مسجد  ، هرچند   محد  ود   و مختصر، 
کـود  ک را حتـی سـاعتی قبـل از وقت نمـاز با 

شـوق فراوان به مسـجد   خواهد   کشـاند  .
از  برخـی  واگـذاري  د  یگـر،  سـوی  از   
مسـئولیت های سـاد  ه و مناسـب و مورد  عالقه 
کـود  ک بـه وی، او را ملـزم بـه مسـجد   رفتـن 

کـرد  . خواهـد   

 لطفاً مهربان تر
خلق وخـوی نیکـوی امـام جماعـت مسـجد   و 
د  یگـر نمازگـزاران و مهـارت اجتماعـی آن هـا 
د  ر برقـراری ارتبـاط بـا کـود  کان و نوجوانـان 
فوق العـاد  ه مهم و حسـاس اسـت. اسـتقبال از 
حضـور اتفاقی یا مسـتمر نوجوانان د  ر مسـجد   
توسـط امـام جماعـت و د  یگـران بـا چهـره ای 
و  د  ل نشـین  احسـاس  متبسـم،  و  گشـاد  ه 
خوشـایند  ی را د  ر وجود   نیازمند   محبت کود  کان 
و نوجوانـان ایجـاد   می کند  . بایـد   مراقب بود   که 
خد  ای ناکـرد  ه بـا تند  خویـی و عتـاب و خطاب، 
شـکنند  ه  و  حسـاس  روان  آزرد  گـی  زمینـه 
نوجوانـان را بـه هنـگام حضـور د  ر مسـجد  ، به 
هـر د  لیلـی کـه باشـد  ، فراهـم نکنیـم. گاهـي 
مشـاهد  ه شـد  ه کـه بـه هنـگام اقامـه نمـاز یا 
سـخنراني، بعضـی از کارگـزاران مسـجد  ، بـا 
تند  خویـی و عصبانیـت کـود  ک یـا کود  کانـی 
را کـه همـراه پـد  ر یـا د  یگـر اعضـاي خانـواد  ه 
بـه مسـجد   آمد  ه اند  ، چـون شـیطنت می کنند  ، 
آزرد  ه می سـازند   یـا از محوطـه مسـجد   بیرون 
عکس العمل هـای  ایـن  متأسـفانه  می کننـد  . 
ناسـنجید  ه، خـود   می توانـد   آفتـی باشـد   بـرای 
مذهبـی  احساسـات  پـرورش  و  رشـد    عـد  م 

 .کـود  کان
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می گوینـد   »بگذار بچه آزاد   باشـه هنوز که به تکلیف نرسـید  ه«، »تا وقـت د  اره بزار راحت 
بچرخـه بعـد   بـراش عقـد  ه نشـه!« برخی هم تأکیـد   می کنند   کـه حجاب وقتـي خوب و 
مطلـوب اسـت که انتخابی باشـد   نه  اجبـاري. این حرف هـا امروزه نه تنهـا غیرمذهبی ها 
کـه حتـی برخی مذهبی ها را هم د  رگیر خود   کرد  ه و متأسـفانه شـاهد   سـهل گیری بیش 
از انـد  ازه د  ربـاره حجـاب د  ختـران پیش از سـن بلوغ هسـتیم، اما آیا منطقی اسـت که د  ر 
ایـن د  نیـا که د  سـت شـیطان بـا انـواع فریب هـا و ابزا رهایش باز گذاشـته شـد  ه و سـیل 
تبلیغات، افراد   را مسـتقیم و غیرمسـتقیم جهت مي د  هند  ، ما راهنمایی و کمک به کود  ک 
معصوممـان را اجبـار او بد  انیـم؟ آیـا حتی با فـرض اجبار، این کار د  ر شـرایط امـروز الزم 
نیسـت؟ امـا این جـا بـه د  ور از الزام و اجبـار راه حل های سـاد  ه ای را بیان می کنیـم تا بتوان 

زمینـه محجبه بـود  ن د  ختر خانم د  لبند  تـان بیش تر فراهم شـود  :

والد  ین

د  ر  همسـرتان  و  خـود    مي بایسـت   .1
رفتـار و گفتـار به گونـه اي باشـید   تـا د  قت و 
حساسـیت هایتان نسـبت به حجاب و عفاف 
مشـخص باشـد  . آد  مـی که بـا هر کسـی و 
هـر قشـري رفت وآمد   می کنـد  ، از هـر کد  ام 
بـا  رفت وآمـد    د  ر  پـس  می پذیـرد  .  رنگـی 
د  یگـران مراقـب باشـید   تـا کود  کتان بـا این 
فضا رشـد   کنـد   و حساسـیت ها را بشناسـد  .

2. حجـاب را از د  قیقـه 90 شـروع نکنیـد  . 
تمرین از کود  کی،  پذیرش حجاب را د  ر سـن 
تکلیـف، سـاد  ه و آسـان مي کنـد  . د  ر روایات 
از شش سـالگی  اسـت کـه  توصیـه شـد  ه 
رفتارهـای متفاوتـی بـا د  ختـر و پسـر انجام 
گیـرد  . ایـن رفتارهـای تغییر یافتـه به تد  ریج 
می توانـد   د  ر کود  کتـان تأثیـر گذاشـته و او را 

غیرمسـتقیم با حـد   و مرزها آشـنا سـازد  .

3. یاد  تـان باشـد   شـما مهم تریـن الگـوی 
هـم  خود  تـان  پـس  هسـتید  .  فرزند  تـان 
پایبنـد   بـه حجاب باشـید  ، حتـی د  ر لحظاتی 
کـه نگه د  اشـتن آن واقعـاً سـخت اسـت. د  ر 
مسـافرت، کارهای سـخت، کارهـای اد  اری، 
حـرکات ورزشـی و هیـچ زمـان د  یگـري 
نباشـید  .  بي اهمیـت  حجـاب  بـه  نسـبت 
می د  انیـد   کـه مهم تریـن د  لیـل کود  کتـان 
بـرای حجـاب ند  اشـتن )د  یگـران( و یا شـما 

هستید  .

4. از همـان خرد  سـالي سـعی کنیـد   تـا د  ر 
برابـر نامحرمـان لباس هـای نامناسـب بـر 
تـن آن هـا نکنیـد  . ایـن از موارد  ی اسـت که 
بایـد   چشـمتان را بر چشـم و هم چشـمی ها 
ببند  یـد  . گاه بر سـر آن هـا روسـری بیند  ازید   
آن هـا  بـرای  د  اشـتن  روسـری  عـاد  ت  تـا 
د  رونـی شـود  . کود  کتـان را بـه ایـن نکتـه 
توجـه د  هیـد   کـه بـا روسـری بسـیار زیباتر 
خواهد   شـد  . سـعی کنید   روسـری را با حفظ 
حد  ود   اسـالمی اش، بـه روش زیبایی برایش 

ببند  یـد  .

باحجابهافرشتهاند
چند   راه ساد  ه برای حجاب خانم كوچولوها!
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5. بـه ایـن نکتـه د  قـت کنیـد   کـه حجاب، 
مخصـوص د  ختـران نیسـت. اگـر د  ر خانـه 
پسـری هـم د  اریـد   او را هـم بـه د  اشـتن و 
رعایـت حـد  ود   حجـاب و نـگاه ملـزم کنید  . 
به گونـه ای  رفتارتـان  کـه  باشـید    مواظـب 
نباشـد   کـه د  خترتـان احسـاس کنـد   کـه 
به علـت د  ختـر بـود  ن تحـت فشـار حجـاب 

اسـت و د  ر مقابـل، پسـرها آزاد  نـد  .

6. ضمن یاد  د  اد  ن و تمرین حجاب، از توجیه 
منطقـی آن هـم غافـل نباشـد  . می توانید   از 
روش هـای د  اسـتانی یا مثـال زد  ن و یا حتی 
سـؤال و جـواب ذهـن کود  کتان را با فلسـفه 

حجاب آشـنا کنید  .

کنیـد  .  توجـه  بـه عکس العمل هایتـان   .7
د  ر  حتـی  شـما  واکنش هـای  از  بسـیاری 
نـگاه کـرد  ن، اشـاره کـرد  ن و کنایـه زد  ن د  ر 
کود  کتـان تأثیـر عمیقـی خواهـد   گذاشـت. 
ایـن نکتـه را فرامـوش نکنید   کـه کود  کتان 
ماننـد   یک نـوار، رفتار شـما را ضبط می کند  ؛ 
را  خـود    رفتـار  این کـه  ضمـن  بنابرایـن 
مد  یریـت می کنید  ، بکوشـید   نکته متناقضی 

پیـش روي او نگذاریـد  .

8. بـه بزرگ ترهـاي فامیـل بسـپارید   کـه 
کود  ک شـما را برای د  اشـتن حجاب تشویق 
کننـد   و گاه بـه او هد  یـه ای بد  هنـد   و نیـز 
د  ر برابـر همـه فامیـل بـه او احتـرام ویژه اي 
بگذارنـد   و د  ر برابـر بی حجاب هـا او را تکریم 
کنند   و ترجیح د  هند  . بـه این صورت، کود  ک 
می فهمـد   که همگان برای حجـاب او ارزش 
قائـل هسـتند  ، نه فقـط پـد  ر و مـاد  ر. بـه این 
ترتیب، کود  ک اعتماد  به نفس باالیی کسـب 
کـرد  ه و می فهمـد   که باحجابـش برای همه 
عزیـز اسـت و بـا ایـن اعتماد  به نفـس، راه 
و  د  اد  ه  تشـخیص  ناد  رسـت  از  را  د  رسـت 

حجـاب را برمي گزینـد  .

9. بـه کـود  ک خـود   همواره محبـت کنید   و 
نگذاریـد   که او بـرای ارضای ند  اشـته هایش 

به د  سـت و بال د  یگران بچسـبد  . وقتی شـما 
بـه کـود  ک خـود   محبـت نمی کنید  ، بسـیار 
طبیعـی اسـت کـه او بـه شـکالتی که یک 
شـخص بی حجـاب می د  هـد   د  ل می بند  د   و 
چـون از د  سـت یک بی حجـاب ارضا شـد  ه، 
او را قهرمانـی بـرای خود   فرض کـرد  ه و از او 

می گیرد  . الگـو 

10. بـا کود  ک خـود   با احترام رفتـار کنید   و 
عزت نفـس و اعتماد  به نفـس او را بـاال ببرید  . 
بـرای نظرات د  رسـتش احترام قائل شـوید   و 
به او شـخصیت د  هیـد   و با عبارات محترمانه 
بـا او صحبـت کنیـد  . می توانیـد   از وقتی کـه 
د  خترتان حجاب د  اشـتن را تمرین می کند   او 
را بـا پسـوند   »خانم« صد  ا بزنیـد  ؛ زهرا خانم،  
فاطمـه خانم...؛ این طور هم به او شـخصیت 
می د  هیـد   و هـم نشـان می د  هیـد   کـه بـا 

حجـاب احتـرام بیش تري کسـب مي کند  .

نباشـد   کـه  گفتـن  بـه  نیـاز  11. شـاید   
هد  یـه می توانـد   د  ر ایجـاد   و تـد  اوم انگیـزه، 
نقش بسـیاري د  اشـته باشـد  . به ویـژه برای 
د  ختـر خانمـی کـه از االن باید   بـرای اد  امه 
زند  گی اش باحجاب باشـد  . یکـی از بهترین 
نیـز  د  اد  ن  ایـن هد  یـه  بـرای  مناسـبت ها 
اسـت.  تکلیـف  جشـن  سـالیانه  مراسـم  
بگذاریـد   کود  کتـان مراسـم بند  گـی اش هر 

سـال برایـش تجد  ید  عهـد   شـود  .

بـرای کود  کتـان فضاسـازی کنیـد  .   .12
سـعی کنیـد   ضمـن این کـه ارتبـاط او را با 
مسـاجد   و اماکـن متبرکه بیش تـر می کنید   
و بـا هم د  ر ایـن مکان ها حاضر می شـوید  ، 
او را از محیط هـای ناسـالم پرهیـز د  هیـد   تا 
کم کـم برایـش عـاد  ت شـود  . جلوگیـری از 
تماشـای هـر فیلـم و کارتونـی هـم یکـی 
از مصاد  یـق ایجـاد   فضـای مطلـوب بـرای 

کود  کتـان خواهـد   بـود  .

13. بـا کود  کتـان بـازي کنیـد   و د  ر بـازي 
چـاد  ر یا روسـري به او بد  هید   تـا نقش ماد  ر 

یـا ماد  ربـزرگ یـا زن محترمـي را بازي کند   
کـه مثـاًل معلم یـا د  کتر اسـت. د  ر بـازي با 
عروسـک ها بـراي آن هـا هـم لباس هـاي 
پوشـید  ه بد  وزیـد   و بـه او یـاد   د  هید   کـه این 
کار را بکنـد  . اگـر کود  کتـان عروسـک هاي 
خارجـي د  ارد   بـا او بـازي کنیـد   کـه بـراي 
لباس هـاي  و  بگیـرد    تکلیـف  جشـن  آن 
پوشـید  ه و روسـري تنش کنـد  . مراقب تأثیر 
عروسـک هایي چون باربي روي سـلیقه ها و 

رفتارهـاي فرزند  تان باشـید  .
فـرد    این کـه شـما مهم تریـن  نهایـت  د  ر 
هسـتید   کـه می توانیـد   بـا رفتـار و گفتـار 
یـا  و  بـود  ن  باحجـاب  زمینـه  خود  تـان، 
فراهـم  را  کود  کتـان  بـود  ن  بی حجـاب 
کنیـد  . یاد  تـان باشـد   رفتارهـای محترمانه و 
صمیمی و بـا کرامـت و د  رعین حال مطابق 
بـا حـد  ود   می توانـد   نه تنهـا د  ختر شـما بلکه 
نسـل آیند  ه تـان را هـم محفـوظ نگـه د  ارد  .

يک تجربه
چنـد   روز قبـل د  ختـر شش سـاله ام  را بـرد  ه 
بود  م تا بسـتنی بخرد  . یک بسـتنی برد  اشت 
کـه رویـش عکـس سـیند  رال د  اشـت. زود   
گذاشـت و گفـت »من بسـتنی اي که روش 
عکـس بی حجاب باشـه نمی خـوام!« و من 
نمی د  انسـتم وسـط مغازه باید   از خوشـحالی 
غـش کنم یـا همان جا سـجد  ه شـکر به جا 

بیاورم.
اتفـاق آن روز بـه من ثابت کـرد   که آموزش 
بیـزاری و د  وری از بی حجابـی و بد  حجابـی 
بایـد   از کود  کـی بچه ها شـروع شـود   تـا د  ر 
وجود  شـان نهاد  ینـه گـرد  د  . این هـا حـرف 
و شـعار نیسـتند  ؛ یـک تجربه کامـاًل عملی 
از یـک مـاد  ر اسـت. وقتـی مـا خود  مـان از 
بچگـی بـرای بچه هایمـان وسـایلی کـه 
این طـور عکس هـا را د  ارنـد  ، نخریـم و بـه 
جایـش چیزهایـی را انتخـاب کنیـم کـه 
عکس هـاي معنوي و مثبت د  اشـته باشـند  ، 
بچه هـا هـم بـه همیـن شـکل ها عـاد  ت 
می کننـد  . امتحانش بی ضرر اسـت. اگر این 
 .  کار را نکرد  ید   از همین االن شـروع کنید



مـن به خـود  م مطمئنـم. همه چیز به جاسـت، همـه کارم د  رسـت. خد  ایا! 
د  لیـل خود  پسـند  ی ام نیسـت این هـا کـه می گویم. باألخـره نمـاز و روزه 
و خمسـم به جاسـت و اخالقـم تـا حـد   تـوان، خـوش. کم فروشـی هـم 
نمی کنـم، امـا نمی د  انـم چرا به خواسـته ام نمی رسـم. خد  ایا! از هر کسـي 
پنهان باشـد   از تو که پنهان نیسـت. آرزومند   و مشـتاق و د  ل سـوخته هم 
که هسـتم. لحظه ای نیسـت که به یاد  ش نباشـم. نمی گویم از مالزمانش 
باشـم یا مثل بعضـي خوب ها، خـود  ش قد  م رنجه کند   بیاید   بـراي د  ید  نم. 
نه! فقط یک بار هم که شـد  ه ببینمش؛ حتي شـد  ه ناشـناس. فقط بفهمم 
و بد  انـم کـه او بـود  ه، حتـي اتفاقـي توي ایـن بـازار. چه جـورش را د  یگر 

خـود  ت می د  انی خد  ایـا... .
»سـالم جنـاب عطارباشـی. خسـته نباشـي. مقـد  اري سـد  ر و کافـور 

إن شـاءاهلل؟« د  اریـد    می خواهـم. 
»خد  ا صبر بد  هد  . کسي به رحمت خد  ا رفته؟«

»خد  ا رفتگان شما را هم بیامرزد  . بله یکي از د  وستان.«
خد  ایـا! این هـا چهره هایشـان چه قـد  ر بـا بقیـه فـرق می کنـد  . نگـو کـه 
اشـتباه می کنم. شـبیه اهل بصره نیسـتند  . اصاًل طرز حرف زد  نشـان هم 
مثـل اهـل این جـا نیسـت. واي خد  ایا! شـاید   د  ارم می رسـم به آرزویـم!...

»اهل بصره نیستید  ، نه؟«
»اهل همین زمین خد  اییم.«

»بـراد  ر مـن! خواهش می کنم جواب سـرباال به من ند  هید  . شـما با مرد  م 
ایـن د  یار فرق د  ارید  . من کاسـبم. روزي هزار نفر را می بینم. وجنات شـما 
جور د  یگري اسـت. شـما را به رسـول اهلل بگویید   کي هسـتید   و این جا 

د  ارید  ؟« چه کار 
»قسم ند  ه مؤمن! ما هم از بند  ه های خد  اییم.«

»بـاور کنید   من غریبه نیسـتم. من فقـط یک آرزومند  م، یک عاشـق که 
می خواهـم یک بـار هـم که شـد  ه موالیـم را ببینـم؛ فقط یک بـار. نکند   
یکـي از شـما د  و نفـر خود   موالیم باشـید  ، هسـتید  ؟ شـما را بـه یک یک 
امامـان قسـم می د  هـم. یکـي از شـما مـوالي مـن هسـتید  ؟ بـه پایتان 
می افتم. قربان د  سـتتان بشـوم. اشـک و بوسـه های ناقابلم تقد  یم شـما. 
نفسـم بریـد  . شـما را بـه خـد  ا کد  امتان مـوالي من هسـتید  ؟ شـما را به 

رسـول اهلل... شـما را بـه تک تک امامـان...«
»گریـه نکـن مرد  ! االن اسـت که کل بازار را بکشـاني این جـا. آرام بگیر. 
مـا از مالزمـان موالیمان هسـتیم. یکي از د  وسـتان ما کـه او هم مالزم 

ایشـان بـود   از د  نیا رفته. سـد  ر و کافور را بـراي او می خواهیم. د  یگر این قد  ر 
نکن!« شیون 

»به خـد  ا کـه از همـان لحظـه اول فهمیـد  م با بقیه فـرق د  ارید  . شـما را به 
خـد  ا مـن را هم با خود  تـان ببرید  . اصاًل این سـد  ر و کافـور، آخرین معامله 
مـن، تقد  یـم شـما. از این د  نیـا و مالش هیچ چیـز نمی خواهـم. د  ر د  کانم را 
همیـن االن تختـه می کنـم. فقط مرا بـا خود  تان ببرید   خد  مـت موالیم.«
»نمی شـود   بنـد  ه خد  ا! نمی شـود  . ما از موالیمـان براي چنیـن کاري اجازه 

ند  اریم.«
»وا اسـفا! آخـر مـن چه طور چنیـن چیزي را از د  سـت بد  هـم؟ مالزمانش 
را ببینـم، بشناسـم و راه نیفتـم تـا خد  مـت خـود   ایشـان برسـم؟ بـه من 
حـق بد  هیـد  . نـه! حـق ند  هیـد  ... بـه مـن رحـم کنیـد  . بـه د  رماند  گـی ام، 
بـه بی چارگـی ام، بـه عشـق و عالقـه ام. د  سـتتان را می بوسـم، پایتـان را 

می بوسـم...«
»نکـن مـرد  ! این کارها براي چیسـت؟ می بریمـت، اما اجازه د  یـد  ار با خود   

ایشـان. از ما بیش تـر از این نخواه.«
»اي خـد  ا! من چه قد  ر خوشـبختم. بفرمایید  . این سـد  ر، این کافـور. برویم. 

برویـم. هرچه شـما بگویید  . فقط مـرا هم ببرید  .«
خد  ایـا ممنونم. باورم نمی شـود   د  ارم پشـت سـر این هـا راه مـی روم. یعني 
جـا و مـکان موالیـم کجاسـت؟ چه قـد  ر بایـد   راه برویـم؟ چنـد   روز طول 
می کشـد  ؟ یـا چنـد   سـاعت؟ هـر چـه باشـد  ، باشـد  . من فقـط بـروم. من 
فقط یک بار هم که شـد  ه ببینمش. اصاًل شـاید   ماند  گار شـد  م. شـاید   من 
را به جـای مـالزم از د  نیـا رفته شـان بپذیرنـد  . یعنـي می شـود   مـن بشـوم 
مـالزم ایشـان؟ حتمـاً آد  م مثل من زیـاد   اسـت. نمی د  انم اما چـرا با وجود   
ایـن همه عاشـق، ظهـور نمی کند  . یعنـي تعـد  اد   آن ها نمی رسـد   به حد  ي 
کـه وقـت آن حاد  ثـه مهـم برسـد  ؟ د  اریـم می رسـیم نزد  یک د  ریـا. یعني 
می خواهنـد   برونـد   آن طرف د  ریا؟ وسـیله ای که د  ر کار نیسـت. ایسـتاد  ند  .

»ببخشـید   سـؤال می کنـم. قـرار اسـت برویـم آن طـرف د  ریـا؟ چه طـور 
برویم؟«

»نترس! خد  ا را قسم بد  ه به حّجتش و از روي آب راه بیا.«
»به روي چشم. بسم اهلل«

د  ارم از روي آب راه مـی روم. خد  ایـا! بـاورم نمی شـود  . مـن د  ارم راه مـی روم 
یـا آب د  ارد   از زیـر پایـم جابه جـا می شـود  ؟ آسـمان هم چه سـریع گرفت. 
ای د  اد  ! چـه بارانـي! االن قالب هـای صابونـي که صبح پختـه بود  م، خیس 

مردصـابوني
طهورا حید  ری

امام خوبان



می شـوند   روي بام.
»آقایـان! مـن د  ارم مـی روم تـو. د  ارم غـرق می شـوم. این طـور مـرا رهـا 

نکنید  .«
»اسـتغفار کـن مـرد   از خطـورات ذهنت. اسـتغفار کن و باز بسـم اهلل بگو و 

د  نبال مـا راه بیا«
عجـب اشـتباهي کـرد  م خد  ایـا توبـه. د  اریم می رسـیم انـگار. خد  ایـا! یک 
چاد  ر می بینم. حتماً موالیم آن جاسـت. یعنـي می توانم چهره اش را ببینم؟ 
چـي از او بخواهـم؟ بـه پایش می افتـم و می خواهم مـن را مالزمش کند  . 

می گویـم اگـر یک لحظـه نبینمش می میـرم. چي بـه او بگویم. چـي از او 
بخواهـم؟ چیـزي می شـنوم... این صد  ا، صد  اي خود   ایشـان اسـت.

»صبـر کـن مـرد  . گفتیم که اجازه اش د  یگر د  سـت ما نیسـت. می شـنوی 
که می فرماینـد   برگرد  .«

خد  ایـا! شـنید  م. صـد  اي موالیـم را شـنید  م. فرمود   برگـرد   مـرد   صابوني! 
خـوب گفـت. د  رسـت گفـت. کـي از او راسـت تر می گویـد  ؟ مـن مـرد   
صابونـی ام. تـوي بهتریـن لحظات رسـید  ن به آرزویـم، باز حواسـم به او 

 ...  نبـود  . حواسـم بـه او نبود  . حواسـم بـه او نبـود
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 سرد  رگم 
پسـر د  اشـت آمـاد  ه می شـد   که بـا بچه های 

د  انشـگاه برود   جمکران. 
مـاد  ر گفـت: رضـا نـرو امشـب. بـذار شـب 

جمعـه بـا هـم بریـم. 
جواب د  اد  : حالش به شـب چهارشـنبه اسـت. 

تـازه چند   تا از اسـتاد  هامون هـم میان. 
مـاد  ر سـرش را پاییـن اند  اخت و گفـت: د  لم 

می خواسـت بـا هـم بریم. 
رفت. 


نمی د  انسـت چرا امشـب به او حال نمی د  هد  . 
توی جمکران سـرد  رگم بود  .

نذر
گنـد  ش بزنند   چـه امتحانـی بود  ! اگـه بیفتم 

چـی؟ بابـام پوسـت از سـرم می کنه! 
کابوس می د  ید  ، هول و وال د  اشت.

ـ ای خـد  ا! اصـاًل اگه سه شـنبه کـه کارناممو 
همـون  از  باشـم،  شـد  ه  قبـول  می گیـرم، 
جـا صـاف مـی رم جمکـران. اصـاًل مـی رم  

جاروکشـی صحـن.
کارنامـه اش را کـه گرفـت، نفـس عمیقـی 

کشـید   و گفـت:
ـ نه بابا، کارت د  رسته آقا محسن!

د  ستی روی شانه اش خورد  ؛ میثم بود  .
ـ د  وره گذاشـتیم با بچه ها. میـای بریم خونة 

اینا؟ احمد   
محسـن سـری تکان د  اد  . کارنامه اش را توی 

جیب پیراهنش گذاشـت و گفت: 
بابا ای ول! بریم.

چند   د  استانك مهد  وي 
سید  ه فاطمه موسوي

 ثبت نام
روی زمیـن افتـاد   بچه ها باالی سـرش جمع 

شد  ند  .
ـ برید   کنار ببینم چه خبره؟

ناظم د  ست برد   و از روی زمین بلند  ش کرد  :
ـ ضعـف کـرد  ی بچـه، باید   زنـگ تفریح یه 
چیـزی بخـوری، اگـه چیـزی نـد  اری، بریم، 

د  فتـر یه کـم نـون پنیر بهـت بد  م.
پسـرک حواسش به حسـاب و کتابش بود   با 

خـود  ش فکر کرد  :
ـ اگـه یـه هفتـة د  یگـه زنـگ تفریـح چیـز 
نخـورم، پولش جوره؛ ماد  ر وقتـی د  اره رختارو 
روی بنـد   می نـد  ازه، می رم مثل یـه مرد   پولو 
حـاال  می گـم:  و  روسری شـو  پـر  مـی ذارم 
بـا ایـن پـول بـرو اسـم بنویـس بـرا کاروان 

جمکران.

گل سرخ 
هوا د  م د  اشـت. د  خترک موهای د  م اسبی اش 

را تکانی د  اد   و شیشـه را پایین کشید  .
ـ مامـان جـان، شیشـه رو بکـش بـاال االن 

کولـرو روشـن می کنـم.
د  خترک رو به خیابان جواب د  اد  : 

ـ باشه مامانی، االن.
قرمـز،  چـراغ  پشـت  پسـر بچه،  چنـد   
بشـقاب های شکالتشـان را جلـوی رانند  ه ها 

می گرفتنـد  .
ـ بفرمایید  ، کمک برای جشن نیمة شعبان.

د  ختـرک تکانـی خـورد  . د  سـت کـرد   تـوی 
جیـب پیراهنش و اسکناسـی را مشـت کرد  . 
پسـر بچه ای، ظـرف شـکالت را بـه طـرف 

شیشـة نیمه بـاز گرفـت؛
ـ کمک برای جشن!

ـ د  خترم اون شیشه رو بکش باال.
د  خترک آهسته پرسید  : 

می خوایین چی کار کنی؟ 
بد  یـم،  شـربت  و  شـیرینی  می خوایـم  ـ 
چراغونـی کنیم، حـوض د  رس کنیـم که یه 

فـواره هـم وسـطش باشـه.
د  ختـرک مشـتش را تـوی ظـرف کـرد   و 
اسـکناس، توی بشـقاب افتاد  . سـرش را خم 
کـرد  . چشـم هایش را تنـگ کـرد   و گفت: یه 
گل سـرخم از طـرف مـن برای جشـن امام 

زمـان می خـری؟
چراغ سبز شد  . ماشین ها بوق می زد  ند  .

امام خوبان



 به اين هوا احتياج د  اريم
علي مهر

می گوید   »آد  م بچه د  ار باید   بنشیند   کنج خانه و هیچ جا نرود  .«
می گویـد   »نفهمید  یـم د  عا چه خواند  یم؛ نگذاشـت بفهمیـم حاج آقا باالی منبـر چه می گوید  ! 

بچه و این همه شـیطان!«
می گوید   »کسـی باید   برود   زیارت که حالی د  اشـته باشـد   و حالی پید  ا کند  ، نه ما. سـه سـاعت 

آن جـا بود  یـم؛ د  ریغ از یک ذره اشـک، د  ریـغ از یک چکه حال!«
نشسـته بود  یـم به صحبت. از هر د  ری سـخنی؛ از مجیـد  ، از جواد  ، از مسـتاجری، از انتخابات 
و... حواسـم بهـش بـود  . طرف چند   بار زیرچشـمی نگاهمان کـرد   و هم چنـان ذکر می گفت. 
د  عـا که شـروع شـد  ، مـا هم چنان مشـغول بود  یـم و او د  عا می خوانـد  . کم کم حال پیـد  ا کرد  . 

شـانه هایش لرزید  . صورتش را با د  سـت هایش پوشـاند  .
خجالت کشید  یم؛ از خود  مان بد  مان آمد  .

می رویم مغازه های اطراف گشتی بزنیم، وقتی برمي گرد  یم، د  عا تموم شد  ه!
تصمیـم می گیریـم ایـن هفتـه نرویم؛ شـد  ه اسـت عاد  ت. بچـه هم کـه نمی گذارد   اسـتفاد  ه 
کنیـم. خود  مـان هم کـه... پس چرا برویـم؟ خانواد  ه هم همیـن  نظـر را د  ارد  . می گوید   »اصاًل 

شـاید   بـه جای ثـواب، گناه هـم می کنیم!«
تصمیـم می گیریـم برویم پارکـی، جایی برای تفریـح. می زنیم بیـرون؛ اما ولوله ای اسـت د  ر 
د  لـم. اعتنـا نمی کنم؛ اما کالفـه  ام. به کوچه، خیابان، مـرد  م و مغازه ها که نـگاه می کنم، انگار 
هیچ چیـز سـر جـای خـود  ش نیسـت! انگار هـوا هم یـک جور خفه اسـت! به مسـجد   محل 
می رسـیم. اتوبوس ایسـتاد  ه و تک تک سـوارش می شـوند  ؛ بی اختیار به سـمتش می رویم. او 
هـم چیـزی نمی گویـد  . فقط د  خترم می پرسـد   »بابـا کجا می رویـم؟« می گویم »پیـش آقا!«
یـک ربع بعـد  ، اتوبـوس راه می افتد  . د  وباره جاد  ه های سه شـنبه قـم، آرامش عجیبـی د  ارم. به 
مسـافرها نـگاه می کنـم؛ به همه آن هـا؛ آن ها کـه ذکر می گوینـد  ، آن ها که د  عـا می خوانند  ، 
آن هـا کـه تسـبیح می گرد  اننـد  ، حتـی آن هـا کـه بـا هـم صحبـت می کننـد  . با همـه آن ها 
احسـاس آشـنایی د  ارم؛ با اتوبوس، با جـاد  ه، حتی با آد  م ها، خانه ها و مغازه هـای توی راه. انگار 
بـرای بد  رقـه ما ایسـتاد  ه اند  ! فکر می کنـم: چرا...؟ از خود  م می پرسـم: من کـه...؟ فکر می کنم 
و بـه خـود  م جـواب می د  هم »به ایـن هوا احتیـاج د  ارم. به این فضـا احتیـاج د  ارم. اثر خود  ش 
را می گـذارد  . کار خـود  ش را می کنـد  . فـرق می کنـد   این کـه د  ر آن جـا باشـیـ  گرچه بی حال 

و بی خیـالـ  یـا بیـرون از آن جـا؛ گرچـه باید   بیش تر کوشـش کنم و بیش تر بهـره ببرم. 
می رسـیم و پیـاد  ه می شـویم. د  ختـر مـی د  ود  . د  سـت هایش را بـاز می کنـد   و می گویـد   »آخ 

جـون،  آقا«
 .به خود   می گویم »او هم ...« و د  نبالش می رویم

يک قد  م كوچک 
پسرک کیف مد  رسه اش را گذاشت کنار د  یوار. 

مـرد   جـوان کتری  چای را کنار د  سـتش گذاشـته 
بـود   و لیوان هـای یـک بـار مصـرف را می چیـد  . 

مـرد   میان سـالی، قنـد  ان را روی میز گذاشـت.
اتوبوس کنار ایستگاه صلواتی ایستاد  .

روی پارچـه ای که جلوی اتوبـوس تاب می خورد  ، 
نوشته شـد  ه بود  : 

کاروان زیارتی مسجد   مقد  س جمکران.
پسرک به طرف مرد   جوان رفت: 

ـ آقا کمک نمی خوای؟
پسر جوان با مسافران اتوبوس خوش و بشی کرد  .

پسرک به سمت مرد   میان سال رفت.
ـ آقا می ذارید   کمکتون کنم؟

مـرد   جـوان د  اد   زد  : بـرو بچـه! بـرو د  سـت و پاتـو 
می سـوزونی.

اشـک تـوی چشـم های پسـرک حلقـه زد  . خـم 
شـد   و لیوان هـای خالی چای را که گوشـه و کنار 

افتـاد  ه بود  ، جمـع کرد  .
ـ مـن بـه همینـم راضیـم، بابام گفته هـر کی یه 
قـد  م کوچیکـم بـرای آقاش بـرد  اره،  آقـام د  عاش 

. می کنه
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مقاله خوبان

د  ر د  وران بی سـرو سـامانی مجرد  ی و البته الکی خوشی! چهارشنبه ها 
جلسـه اخالق د  اشـتیم. یک روز آقای کشـکولی مد  یر خوب مد  رسـه 
مـا که واقعـاً بـرای طلبه ها پد  رانه د  ل می سـوزاند  ، سـخنران جلسـه 
بـود  . اول و آخـر نصایـح آن روز یـاد  م نیسـت ولـی ایـن قسـمت را 
کـه می خواهـم تعریف کنـم، خـوب به خاطـر د  ارم. د  ر شـرایطی که 
طلبه هـای متأهـل فقـط 25 هـزار تومـان شـهریه می گرفتنـد   و ما 
مجرد  هـا بـا 11 هـزار تومـان شـاهد   معجـزه الهـی گـذران روزگار 
بود  یـم، آقـای کشـکولی بـا همـان صـد  ای گـرم و مهربانش گفت 
»یکـی از بـزرگان، وقتـی شـهریه اش را می گرفت بـد  ون این که آن  
را بشـمارد  ، می گذاشـت زیر تاقچه پـوش منزل و هر وقـت هر مقد  ار 

احتیـاج د  اشـت برمی د  اشـت تـا د  وبـاره اول ماه می شـد   و...
یـک روز بـا مقایسـه زند  گـی اش بـا برخـی از رفقا با خـود  ش گفت: 
ایـن چه جـور زند  گـی کـرد  ن و پول خـرج کرد  ن اسـت، نه حسـابی 
نـه کتابـی، و خالصه تصمیم گرفت حسـاب د  خل وخـرج زند  گی اش 
را د  اشـته باشـد  . برگـه ای برد  اشـت. اول پولـی کـه د  اشـت، شـمرد   و 
بعـد   هـر خـرج کوچـک و بزرگـی را کـه می کـرد  ، می نوشـت تـا به 
خیـال خـود  ش زند  گـی اش بـا حسـاب وکتاب بشـود  ! روز آخـر مـاه 
کـه قـرار بود   فـرد  ا د  وباره شـهریه بگیرد  ، نشسـت و نوشـته هایش را 
حسـاب کرد   ولـی حسـاب وکتابش جور نبـود  ، چون خرجـش از کل 
شـهریه اش باالتر بـود  . تازه مقـد  اری پول هم هنوز تـه جیبش برای 

کرایـه راه خانـه تا مد  رسـه باقـی بود  .
یک بـاره بـه خـود  ش اومـد  ، د  فترچـه اش را بسـت و رو بـه آسـمان 
گفـت: خد  ایـا غلـط کرد  م! تـو کار خـود  ت را بکن من هـم کار خود  م 
را می کنـم، و از فـرد  ا د  وبـاره شـهریه را کـه گرفـت، گذاشـت زیـر 

تاقچه پـوش...«
ایـن ماجـرا و آن جلسـه های اخـالق گذشـت. من و خیلـی از همان 
طلبه هـا بـه قم آمد  یم و شـد  یم از د  سـته متأهالن، یـک روز من هم 
تصمیـم گرفتـم قـد  ري به خـرج و د  خلـم سـامان بد  هـم و تصمیم 
گرفتـم هرچـه خرج می کنم، بنویسـم؛ حتی بلیت اتوبـوس و صد  قه 

25 تومانی  را...!


از اخبـار تلویزیـون کـه گفـت فرد  ا اول ماه اسـت، خوشـحال شـد  م. 
د  فترچـه ای را کـه به بازار شـام تبد  یل شـد  ه بود   و رقم هـای یک ریال 
و یک شـاهی اش هر بینند  ه ای را می خند  اند  ، برد  اشـتم و شـروع کرد  م 
بـه محاسـبه... خب تـا این جا 223 هـزار و 225 تومـان. قبض ها هم 
23 هزار تومان... خالصه سـرتان را د  رد   نیاورم وقتی همه را حسـاب 
کـرد  م د  یـد  م نزد  یک به د  و برابر شـهریه این ماه خرج د  اشـتم. د  سـت 
کـرد  م د  ر جیبم و پـول  خرد   ها را که شـمرد  م 1050 تومان بود  . د  فترم 
را بسـتم و گفتـم خد  ایـا غلـط کرد  م! تـو کار خود  ت را بکـن، من هم 
کار خـود  م را، و یک بـاره بـه یـاد   خاطره ای افتاد  م که نه سـال قبل د  ر 

جلسه اخالق شـنید  ه بود  م.


از آن زمـان چنـد   سـالي مي گـذرد   و من هنـوز وقتی حسـاب وکتاب 
زند  گـی نگرانـم می کنـد  ، د  وباره مي روم سـراغ همـان د  فترچه و یک 
د  ور د  یگـر می خوانـم؛ انـگار که یک بـرگ از کتاب آیات خد  اسـت و 

 .یکـی از این آیات قشـنگ و امید  بخـش او

خدایاتوكارخودترابکن
محمد   بهمنی
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»زند  گـی بـا طلبه هـا قوانیـن خـود  ش را د  ارد  . بایـد   مواظـب رفتارهـا و 
حرف هایـت باشـی، حتـی لبـاس پوشـید  نت هم مهم اسـت. وقتـی زن 
یـک روحانـی شـد  ی همـه کارت را ربـط می د  هنـد   بـه د  یـن.« این ها را 

پـد  رم مي گویـد  .
مي خواهـم بیشـتر د  ربـاره روحانیـت بد  انـم. بـرای همیـن هـم بـا خود  م 
مي گویـم بهتـر اسـت بـا خانـم حاج آقـای مسـجد  مان حـرف بزنـم. 
تصمیمـم را کـه با مـاد  رم د  ر میان مي گـذارم،  مي گوید   »نه! الزم نیسـت 
تـو کاری انجـام بد  هـی. مـن خود  م یک فکـری می کنم. ایـن جمله آخر 

را محکـم مي گویـد  .«
فـرد  ای آن شـب، مـاد  ر کـه حـاال مطمئـن اسـت بـا آنچـه او از زند  گـی 
روحانـی محلمان کشـف می کنـد  ، جواب من به خواسـتگار طلبه ام منفی 
می شـود  ، بـرای برقـراری ارتبـاط بـا خانـم حاج آقـا نزد  یک هـای ظهر با 
یـک ظـرف آش بـه خانه اجـاره اي  آن ها مـي رود  . همـه اش فکر می کنم 
االن کـه مـاد  رم بیایـد   با همه  قد  رتـش جلوی پد  رم می ایسـتد   و می گوید   
نـه، امـا مـاد  ر کـه به خانـه برگشـت، گل از گلش شـکفته بود  . نشسـت 
و برایـم از زند  گـی پـر صفـای طلبه هـا گفـت و این کـه د  ر زند  گی شـان 
چیزی هسـت که شـاید   د  ر کمتر زند  گی د  ید  ه شـود  ؛ آرامش و نور ایمان. 
خانـم حاج آقـا گفتـه بـود   زند  گی طلبگـی مثل همـه  زند  گی هـای د  یگر 
سـختی های خـود  ش را د  ارد   امـا برکتـی هم د  ارد   که شـاید   کمتـر بتوان 
د  ر جـای د  یگـری آن را یافـت. وقتـی مـاد  رم پرسـید  ه بـود   طلبه ها چقد  ر 
د  رآمـد   د  ارنـد  ؟ او چـای خوش طعمـی گذاشـته بـود   جلوی مـاد  رم و گفته 
بـود  : زیـاد   نیسـت اما برکتش بی حد   اسـت؛ و حـرف آخرش هـم که د  ل 
مـاد  رم را حسـابي قـرص کرد  ه بـود  : طلبه ها سـربازان امـام زمان اند   پس 
روی تمـام کارهایـی که می کنند   خیلـی د  قیق اند  ؛ به خصـوص احترام به 

پد  ر و مـاد  ر... .


بعد  ازظهـر یـک روز جمعـه، مـن تـا حـد  ود  ي مطمئـن و البتـه کمـي 
مضطـرب، بـا چاد  ر سـفید   نشسـته بـود  م تـوي اتاق تـا بعـد   از حرف ها و 
تعارفـات معمـول، نوبـت به چـای آورد  ن من بشـود  . وقتي با د  سـت های 

لـرزان از میهمانـان پذیرایي کرد  م، نشسـتم کنار ماد  رم و سـرم را اند  اختم 
پایین.

پـد  رم گفـت: بهتر اسـت هـر د  و با هـم صحبت کننـد   ما کـه موافقیم تا 
محیـا خانـم چه بخواهـد   و...، من رفتم توی حیاط و محمد  جـواد   هم آمد  .
وقتـی صحبـت می کـرد   سـرش را اصـاًل بلند   نکـرد   و من می توانسـتم 

د  انه هـای د  رشـت عـرق را ببینم که روی پیشـانی اش نشسـته اسـت.
بـا خـود  م گفتـم بهتر اسـت تا هـر چـه را باعث نگرانی ام شـد  ه بپرسـم، 
بـرای همیـن هـم اولیـن سـؤالم ایـن بـود  : شـما بـرای زند  گی کجـا را 
انتخـاب می کنیـد   و او گفـت: من اهل د  رس خواند  نم هر جا اسـتاد   باشـد   

همان جـا.
پرسـید  م مـن اگر نخواهـم چاد  ر بپوشـم شـما ناراحت می شـوید  ؟ جواب 
د  اد  : حجـاب بـرای امنیت شماسـت و قطعـاً من از این که امنیت شـما به 

خطـر بیفتد   نگران می شـوم.
گفتـم مـن د  ر خانه ای بزرگ شـد  ه ام که همه چیز د  ر اختیارم بـود  ه و هرگز 
کم و کسـری ند  اشـته ام اما این طور که شـنید  ه ام زند  گی طلبگی سـخت 
اسـت. لبخند  ی زد   و گفت: روزی شـما د  سـت خد  اسـت نه د  سـت من و 
نـه د  سـت پد  رتـان. د  ر زند  گی طلبگی شـاید   رنگ د  نیایی اش زیاد   نباشـد   

اما ان شـااهلل رنـگ خد  ایي اش زیاد   اسـت.
مابقـي جواب هایـش هم قشـنگ بـود  . موقع رفتـن از من پرسـید  : اگر از 
شـما خواهش کنم کتابـی را بخوانید  ، قبول می کنید  ؟ و اد  امـه د  اد   اگر این 
وصلـت سـر گرفت کـه این کتـاب برای هـر د  وی مـا خواهد   بـود   و اگر 
کـه نـه ایـن یک یـاد  گاری از یک طلبـه برای خانواد  ه  شـما باشـد  . بعد   از 
تـوی کیفش کتابی بیرون آورد   که روي جلد  ش نوشـته بـود   »زن د  ر آینه 

جمـال و جالل الهی اثـر آیت اهلل جـواد  ی آملی«.


چند   سال بعد  ...
مـن و محمد  جـواد   نشسـته ایم تـوی رواق امـام خمینـی حـرم حضـرت 
معصومـه و مـن خوشـحال از انتخابم به محمد  جواد   نـگاه می کنم که 

 .  چـه عاشـقانه زیارت نامـه می خواند
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 تشک ارزان و با کیفیت نامناسب نخر.
 نرد  بـان، سـیم رابـط و شـلنگ را همیشـه 

بلند  تـر از مقـد  ار مورد  نیـاز بخـر.
 وقتـی د  ر زمینه هـای حرفـه ای و تخصصی 
بـا مشـکل مواجـه شـد  ی، از افـراد   متخصص 

کمـک بخواه نـه از د  وسـتانت.
 هیچ وقـت پایـان فیلم هـا و کتاب های خوب 

را برای همسـرت تعریف نکن.
 وقتـی د  ربـاره د  و کار جالـب و مهیـج بـه تو 
حـق انتخـاب د  اد  نـد  ، کاری را کـه تابه حـال 

امتحـان نکـرد  ه ای انتخـاب کـن.
 فقـط آن کتاب هایـی را امانـت بـد  ه کـه از 

نمی شـوی. ناراحـت  ند  اشتنشـان 
 همیشـه با خود  ت عکس د  اشـته بـاش و هر 

سـه سـال یک بار عکس های جد  یـد   بگیر.
 اگـر می خواهـی د  ر کسـب وکار بـا کسـی 
شـریک شـوی اطمینـان حاصـل کـن کـه 

شـریکت حتمـاً پـول کافـی د  ارد  .
 وقتی به شـد  ت عصبانی هسـتی د  ست هایت 

را د  ر جیب هایـت بگذار.
 وقتـی از ته د  ل خوشـحالی، بگـذار چهره ات 

ایـن خوشـحالی را نشـان بد  هد  .
 وقتـی بـه محل جد  یـد  ی نقل مـکان کرد  ی 

خـود  ت را بـه همسـایه ها معرفی کن.
 بـرای فرزند  انـت اسـباب بازی هایی بخـر که 

بـا نیـروي تخیل آن هـا کار کند   نه بـا باتری.
ماشـین ها  و  موتورسـیکلت ها  مراقـب   
بـاش. ممکـن اسـت د  ر یک لحظـه  د  رس های 

عبرت آمـوز ولـی د  رد  ناکـی بـه تـو بد  هنـد  .
 سالروز تولد   د  یگران را به خاطر بسپار.
 از عبارت متشکرم زیاد   استفاد  ه کن.

 اتومبیـل ارزان قیمـت سـوار شـو، اما بهترین 
خانـه ای را کـه د  ر تـوان د  اری بخر.

 همـه لباس هایی را که ظرف سـال گذشـته 
نپوشـید  ه ای به خیریه ببخش.

 از شـوخ طبعی ات بـرای خند  انـد  ن اسـتفاد  ه 
کـن نه بـرای سوءاسـتفاد  ه.

 شـجاع بـاش حتی اگر قلباً شـجاع نیسـتی، 
را  تفاوتـش  هیچ کـس  کـن  تظاهـر  آن  بـه 

فهمید  . نخواهـد   
 یاد   بگیر چیزهایی را با د  ست بسازی.

 اگر همسـرتان د  یرتـر از زمان مقـرر به خانه 
آمـد  ، پیـش از هرگونـه قضاوتـی توضیـح او را 

. بشنو
 همیشه اول به سؤاالت آسان جواب بد  ه.

 وقتـی لبـاس تیـره بـه تـن د  اری شـیرینی 
شـکری نخـور.

 روزی سی د  قیقه سریع پیاد  ه روی کن.
از تـو سـؤالی پرسـید   کـه   وقتـی کسـی 
نمی خواسـتی پاسـخش را بد  هی لبخند  ی بزن 

و بگـو »بـرای چـه می خواهیـد   بد  انیـد  ؟«
 مهم نیسـت چه سـنی د  اری، هنگام سـالم 

کـرد  ن مـاد  رت را د  ر آغـوش بگیر.
مد  رسـه  بـرای  کـه  غذایـی  ظـرف  روی   
محبت آمیـز  یاد  د  اشـتی  می گـذاری  فرزنـد  ت 

بنویـس.
 هنگامی کـه از اتومبیـل پیـاد  ه می شـوی و 
نوجوانـی د  ر آن تنهـا می مانـد   حتماً سـوئیچ را 

برد  ار.
 وقتـی بـرای مسـافرت به شـهری می روی 
و هنـگام غـذا خـورد  ن بـه آن جـا می رسـی، 
رسـتورانی را که د  ر وسـط شـهر اسـت انتخاب 

. کن
 اند  ازه های لباس همسـرت را همیشـه همراه 

باش. د  اشته 
 هیچ  وقـت جنـس خیلی گران را بـد  ون چانه 

زد  ن نخر.
 چیـزی را کـه فقط بـرای یک بـار د  ر عمرت 
انتخـاب  را  نوعـش  می خـری، مرغوب تریـن 

. کن
 تا کل ماجرا را نشنید  ه ای نظر منفی ند  ه.

 همیشـه برای مواقع اضطراری مقد  اری پول 
د  ر کیـف پولت پنهان کن.

 اگـر شـنید  ي یکي از د  وسـتانت بیمار اسـت 
از او چیـزي نپـرس. بگذار اگر خواسـت خود  ش 

بگوید  .
 همیشـه مـد  ت سـفر را 15 د  قیقـه بیش تـر 

بزن. تخمیـن 
 خـود   را از شـر هـر چـه کـه سـود  مند  ، زیبا و 

شـاد  ی بخش نیسـت، خـالص کن.
 همیشـه بـه حسـاد  ت خانم ها احتـرام بگذار! 
هیچ وقـت د  ر حضـور همسـرت از زنـان د  یگـر 

تمجیـد   نکن.
 نشـانی خـود   را بیـرون و د  اخـل چمـد  ان 

بنویـس. مسـافرتی ات 
 حتـی اگـر اطمینـان د  اری کـه از د  یگـران 
باهوش تر هسـتی، هرگز این مسـئله را به روی 

آن هـا نیاور.
 هد  ف هایت را روی کاغذ بنویس.

د  اشـته  زیـاد  ی  د  وسـتان  اگـر می خواهـی   
باشـی، متواضـع بـاش.

 بـد  ان کـه زن هـا غالبـاً نیـاز بـه همـد  رد  ی 
و همراهـی د  ارنـد   امـا مرد  هـا کمـاکان نظـر 

کارشناسـی می د  هنـد  .
 سـعی کن از فنجـان، بشـقاب و به طورکلی 

ظروف پالسـتیکی کمتر اسـتفاد  ه کنی.
 بـا افراد   باالی 70 سـال و زیر 6 سـال اوقات 

بیش تـری صرف کنید  .
 از غذاهایـی کـه از گیاهـان و د  رختـان بـه 
د  سـت می آینـد  ، بیش تـر اسـتفاد  ه ببر. بـه مواد   
غذایـی تولیـد  ی کارخانه هـا کمتر اعتمـاد   کن.
 تـالش کنیـد   هـر روز حد  اقل سـه نفـر را به 

وا د  ارید  . لبخند   
 بـا اسـتفاد  ه از وید  یـو، برنامه هـای تلویزیونی 
آخـر شـب و مورد  عالقه تـان را ضبـط کنیـد   تا 

بیش تـر بخوابید  .
 هرگز سـر یکد  یگـر د  اد   و فریـاد   نکنید  ، مگر 

این کـه خانه تـان آتش گرفته باشـد  .
 هیچ وقـت هـر د  و د  ر یک زمـان عصبانـی 

نشوید  .
 اگـر قـرار اسـت یکـی از شـما د  ر یک بحث 
پیروز شـود  ، بگذارید   آن یکی همسـرتان باشـد  .
 یاد   بگیر چکه لوله آب د  ست شـویی را تعمیر 

کنی.
 بهترین د  وست همسرت باش.

 همسـایه  تـازه وارد  ت را بـا یـک بشـقاب از 
غـذای خانگـی د  لخواهـت غافلگیـر کـن.

 بـرای د  فـاع د  ر برابـر انتقـاد  ی کـه از تـو 
نکـن. تلـف  وقـت  می کننـد  ، 

 از این کـه بـه د  یگـران بگویی چطـور کاری 
را انجـام بد  هنـد  ، اجتنـاب کـن و د  ر عـوض به 
آن ها بگـو چه کاری باید   انجـام بگیرد  . خواهی 
د  یـد   کـه آن ها بـا راه حل هـای خالقشـان تو را 

تأمل خوبان



شـگفت زد  ه خواهند   کرد  .
 متنـی را کـه بایـد   امضـا کنـی، بـه د  قـت 
بخوان. یاد  ت باشـد   که معمـواًل امضای بزرگ، 
امضـای کوچـک، عالمـت  و  د  اد  ن  عالمـت 

گرفتـن چیزی اسـت.
 بـه د  یگـران فرصتـی د  وبـاره بـد  ه، امـا نـه 

سـه باره.
 چیزهـای کم اهمیـت را تشـخیص بـد  ه و 

سـپس آن هـا را ناد  یـد  ه بگیـر.
 از هـر چـه د  اری اسـتفاد  ه کن و نگـذار د  ر اثر 

بالاسـتفاد  ه ماند  ن، بپوسد  .
 پیـش از یافتن شـغل تازه از شـغلت اسـتعفا 

ند  ه.
 د  ر یـک روز برفـی بـا خانـواد  ه آد  م برفـی 

بسـازیم.
ویژگـی  یـک  حد  اقـل  بـا  کنیـم  سـعی   
منحصربه فـرد   بـا بقیـه فـرق د  اشـته باشـیم.

 بـرای انجـام کارهایـی کـه ماه هـا مانـد  ه و 
انجام نشـد  ه د  ر آخـر همین هفتـه برنامه ریزی 

! کنیم
 بـه خاطر د  اشـته باش چیزی که مهم اسـت 

ارزش کاالسـت نه قیمت روی آن.
 همه مشـکالت را با این جمله بسـنجید   »آیا 
تا پنج سـال آینـد  ه، این مسـئله اهمیتی خواهد   

د  اشت؟«
 چیزی را که به نظر می رسـد   بسـته بند  ی اش 

باز شد  ه، نخر.
 چمـد  ان گران قیمـت به د  سـت نگیـر؛ توجه 

د  زد  ان را بـه خـود   جلـب می کند  .
 هرگـز بابـت کاری کـه تمـام نشـد  ه، پولـی 

نپرد  از.
 از کسـی کـه چیـزی بـرای از د  سـت د  اد  ن 

بترس. نـد  ارد  ،  
 مشـتری مغازه هـای محلـه ات بـاش؛ حتـی 

اگـر کمـی گران تر بفروشـند  .
 بـاک بنزیـن ات را پیش از آن که بـه کم تر از 

یک چهـارم برسـد  ، پر کن.
 اگـر از همسـرت د  رخواسـت یـا خواهشـی 
د  اری، حتمـاً بـه زبـان بیـاور، او کـه علم غیب 

ند  ارد  .
 سـعي کـن بیش تـر مطالعـه کنـي و کمتـر 

تلویزیـون تماشـا کني.
 هـر وقت فرصت پید  ا کرد  ي د  سـت فرزند  ت 
را د  ر د  سـت بگیر، به زود  ي زماني خواهد   رسـید   

کـه او اجازه ایـن کار را به تو نخواهد   د  اد  .
 بـه مرد  مـي کـه شـغل د  شـواري د  ارنـد   تـا 
حـد  ي کـه باعث مي شـود   زیـر ناخن هایشـان 
همیشـه کثیـف باشـد  ، بیش تـر احترام بگـذار.

 براي آشپزخانه ات یک چاقوي خوب بخر.

 هیچ وقـت به کسـي کـه غم سـنگیني د  ارد   
مي د  انم نگـو: 

 قانون اساسي کشورت را بخوان.
 بـه زند  گـی خصوصـی فرزند  انـت احتـرام 

بگـذار. پیـش از ورود   بـه اتاقشـان، د  ر بـزن!
از  را  کارت  ابـزار  نخـر.  ارزان قیمـت  ابـزار   

انتخـاب کـن. بهتریـن نوعـش 
 ساعت ات را پنج د  قیقه جلوتر تنظیم کن.

تــجربههايزندگي
به انتخاب عبد  اهلل نیازي

آبان 94
خانه خوبان

5958



 د  ارايی های شلغم
بررسـی های  و  تحقیقـات  اسـاس  بـر 
د  انشـمند  ان، هـر صد   گـرم شـلغم د  ارای 35 
کیلـو کالـری انـرژی، یـک گـرم پروتئیـن، 
هفـت گرم قنـد  ، 0/2 گـرم چربـی، 1/1 گرم 
فیبـر، 45 میلی گـرم گوگـرد  ، 280 میلی گرم 
پتاسـیم، 60 میلی گرم کلسـیم، 36 میلی گرم 
ویتامیـن C اسـت، هم چنین صد   گـرم برگ 
شـلغم د  ارای 36 کیلوکالـری انـرژی، 3 گرم 
پروتئیـن، 0/4 گـرم چربـی، 5/5 گـرم قنـد  ، 
1/2 گـرم فیبـر، 55 میلی گـرم گوگـرد  ، 375 
میلی گـرم پتاسـیم، 260 میلی گرم کلسـیم، 
60 میلی گـرم فسـفر، 9 میلی گـرم سـد  یم، 
2/4 میلی گـرم آهـن و 40 میلی گرم ویتامین 

C اسـت.

 شلغم و سرماخورد  گی
ویتامیـن A اغلـب بـه عنـوان ویتامیـن ضد   
عفونـت معرفـی می شـود  . از آن جایـی کـه 
د  ر بیش تـر ناراحتی هـای تنفسـی بـا کمبود   

ایـن ویتامیـن مواجه هسـتیم و برگ شـلغم 
غنی از این ویتامین اسـت، می تـوان از آن د  ر 
د  رمان سـرماخورد  گی اسـتفاد  ه کرد  . ویتامین 
C موجود   د  ر شـلغم نیز خاصیت ضد  ویروسی 
د  اشـته و بـه تقویـت سیسـتم ایمنـی بـد  ن 

می کند  . کمـک 
ریشـه شـلغم نیـز اثـر نرم کنند  گـی د  اشـته 
و د  ر د  رمـان سیاه سـرفه و آسـم بـه صـورت 
عسـل  بـا  همـراه  و  غلیـظ  جوشـاند  ه  ای 

می گیـرد  . قـرار  مورد  اسـتفاد  ه 

 آب شلغم
آب شـلغم پختـه را می تـوان د  ر انـواع گلـو 
د  رد  ، به خصـوص د  ر عـوارض سـرماخورد  گی 
غرغـره کـرد  . هم چنیـن خـورد  ن آب شـلغم 
د  رمان کننـد  ه جـوش صـورت و اگزمـا نیـز 
هسـت و قنـد   خـون را نیـز پایین مـی آورد  .

 عطاری شلغم
 کسـانی کـه نقـرس د  ارنـد   یـا از بیمـاری 
د  رد   مفاصـل رنـج می برنـد  ، یک عد  د   شـلغم 

را پختـه و آن را ریزریـز کننـد   و بـه شـکل 
فرنـی د  رآورنـد  . سـپس آن را ماننـد   مرهمی 
روی مفاصلـی کـه د  رد   می کنـد  ، قـرار د  هند  .

 از آن جایـی کـه شـلغم مقد  ار مناسـبی از 
و  بـه سـالمت عـروق  د  ارد    را  ویتامین هـا 
پیش گیـری از بیماری هـای قلبـی - عروقی 

کمـک می کنـد  .
 شـلغم، سـنگ های مثانـه، کلیـه و کبـد   
را خـرد   کـرد  ه و اد  رار را زیـاد   می کنـد  . اگـر 
ریشـه های نـازک و باریـک روی شـلغم را 
خشـک و سـایید  ه و با عسـل مخلوط کنند  ، 
بـرای سـختی اد  رار و بسـیاری از امـراض 
مجـاری اد  راری مفیـد   خواهد   بـود  . هم چنین 
ورم طحـال و سـوزش اد  رار نیز بد  ین وسـیله 

د  رمـان می شـود  .
افزون بر این ها شلغم:

 به علت د  اشـتن ویتامین C از رقیق شد  ن 
خـون جلوگیـری کـرد  ه و مانـع خون ریـزی 
می شـود   و خسـتگی را نیز برطـرف می کند  .
 گسترش سـرطان را متوقف کرد  ه و شاید   
یکـی از مهم تریـن گیاهـان ضد  سـرطانی 

است.
 شـلغم پخته بهترین د  ارو برای برونشـیت 

است.
 چنان چـه شـلغم را د  ر ظروف سربسـته یا 
د  رون خمیـر بپزیـد  ، چون آب و اسـانس های 
آن خارج نمی شـود  ، باعث زیاد   شـد  ن اشـتها 

می شود  .
 آب شـلغم بـه سـبب د  اشـتن انسـولین 
گیاهـی و ویتامین هـای مفیـد   بـرای د  رمان 

مـرض قنـد   و سـنگ مثانـه مفیـد   اسـت.
 شـلغم بـرای جلوگیـری از ناراحتی هـای 
پوسـتی به ویژه جوش صورت )غرور( بسـیار 

است. سـود  بخش 
 بـه علت د  اشـتن ویتامین هـای B و 
A نـور چشـم را زیاد   و قـوه بینایی 

را تقویـت می کند  .
 آن هایـی کـه غد  ه تیروئید  شـان 
کـم کار اسـت، بایـد   حتمـاً شـلغم 
بخورنـد  ، چـون شـلغم بـه علـت 
د  اشـتن یـد   فـراوان، ترشـحات 

شلغمراجدیبگیرید
به کوشش فاطمه همتی

شـلغم، گیاهی اسـت با برگ هایی ناصاف و برید  گی های زیاد   که به رنگ سـبز و 
سـفید   د  ید  ه می شـود  . ریشـه آن نیز غد  ه ای به شـکل گرد   یا د  راز به رنگ سـفید   با 
لکه هایی بنفش است. شلغم د  ر هوای سرد   بهتر رشد   می کند   و شاید   به همین علت 
اسـت که د  ر د  رمان بیماری های فصل سـرما و بیماری های تنفسی به کار می رود  .

ارمغان سالمت



غـد  ه تیروئیـد   را تنظیـم می کنـد  .
 شـلغم به سـبب د  اشـتن ویتامین A برای 
تسـکین خارش و د  رد  های مفصلی، نقرس و 
معالجـه تَـرک به صـورت اسـتعمال خارجی 
مفیـد   اسـت. برای ایـن منظور باید   شـلغم را 
د  ر مقـد  ار کمی آب پختـه و به صورت مرهم 

د  ر محـل مورد  نظر قـرار د  هید  .
 شـلغم د  اراي قند   طبیعـي و منیزیم زیاد  ي 
اسـت و از همیـن جهـت نیروبخش بـود  ه و 
اسـکلت را محکـم مي سـازد  . شـلغم د  اراي 
فسـفر اسـت و بـراي مغـز مفیـد   بـود  ه و 
تسـکین د  هند  ه و تقویت کنند  ه اعصاب است.

 شـلغم د  اراي روبید  یم اسـت کـه یک ماد  ه 
راد  یواکتیـو بـود  ه و تأثیر نیکویي د  ر سـالمتي 

د  اشـته و جواني را پاید  ار مي سـازد  .
 شـلغم بـا این کـه د  اراي قنـد   اسـت، د  ر 
اسـت  مؤثـر  بسـیار  قنـد    بیمـاري  د  رمـان 
و  گرفتـه  را  آن  آب  چنان چـه  مخصوصـاً 

د  ارد  . بسـیاري  تأثیـر  بنوشـند  ،  
امـا بـا وجـود   این همـه خواص، تخم شـلغم 
از نظـر تمامی خواص بهتر و مفید  تـر از خود   
شـلغم اسـت و مقد  ار مصرف روزانه آن بد  ین 
صـورت اسـت که هـر روز پنج یا شـش گرم 

از آن را به همراه عسـل یا شـربت بخورند  .

 خام يا پخته
شـلغم را همیشـه نپزید   و گاهـی خام خوری 
آن را هـم تجربـه کنیـد   چون پختن شـلغم 
سـبب از بیـن رفتـن »گلوکوسـینولیت« د  ر 

آن هـا می شـود  .

 شربت شلغم
آن هایـی کـه حافظـه ضعیفـی د  ارنـد   و نیـز 
لوزه هـا،  بـرای د  رمـان سـرماخورد  گی، ورم 
آنژین شـد  ید   و گلود  رد   باید   از شـربت شـلغم 
اسـتفاد  ه کننـد  . روش تهیـه شـربت آن نیـز 
بـه ایـن صـورت اسـت کـه ابتد  ا وسـط یک 
شـلغم را خالـی می کنند   و د  ر آن کمی شـکر 
می ریزنـد  . پـس از مد  تـی آب د  ر آن جمـع 
و  برد  اشـته  قاشـق  بـا  را  آن  آب  می شـود  . 

مصـرف می کننـد  .

 شلغم و زنان بارد  ار
شـلغم بـرای رشـد   و نمـو اسـتخوان ها مفید   
اسـت؛ بنابرایـن زنـان بـارد  ار و شـیرد  ه حتمًا 
باید   از آن اسـتفاد  ه کنند  . کود  ک زن حامله ای 
که د  ر طول حاملگی اش شـلغم خورد  ه باشـد  ، 
زود  تـر رشـد   کـرد  ه و حـرف می زنـد   و حتـی 
زود  تـر راه می افتـد   و د  ر مقابـل بیماری هـا، 

مقاومـت بیش تـری خواهد   د  اشـت.

 آش شلغم
بـا این میـوه می توانید   آشـی تهیـه کنید   که 
د  ر روزهای سـرد   زمسـتان حسابی می چسبد  . 
طـرز تهیـه آن بـه ایـن صـورت اسـت کـه 
شـلغم، برنج، گوشـت چرخ کرد  ه، لپه و پیاز و 
زرد  چوبـه را با هم مخلوط کرد  ه و سـپس آن 
را بـا کشـک و نعناع د  اغ، کمی پیـاز و کوفته 

ریزه تزییـن می کنند  .

 انتخاب شلغم
شلغم خوب د  ارای چهار نشانه است:

1. شـلغم باید   سـفت و تازه باشـد  . اگر وسـط 
آن شـل باشـد   و با فشـار انگشـت، فرو برود  ، 
مانـد  ه و پالسـید  ه اسـت و چنان چـه پخته و 
مصـرف شـود  ، د  ر رود  ه ها تولیـد   نفخ می کند  .

2. پوسـت خارجی شـلغم باید   شـفاف و براق 
باشد  .

3. شـلغم باید   سـنگین باشـد   و وقتی وسـط 
آن را برید  ند  ، د  رونش روشـن و شـفاف باشـد  .
4. شـلغمی بخرید   کـه گرد   اسـت و د  م آن از 
بیخ آن شـروع می شـود  ، نه از آن شلغم هایی 
که مخروطی شـکل اسـت و د  مـش د  ر اد  امه 

خود  ش اسـت.

 چند   روايت
 امـام صـاد  ق: بـر شـما باد   شـلغم. آن 
را بخوریـد   و پیوسـته خورد  نـش را اسـتمرار 
بخشـید   و آن را از همـه کـس، جـز آنان که 
اهلـش هسـتند  ، پنهـان بد  اریـد  . هیچ کـس 
نیسـت کـه د  ر او رگـی از جـذام نباشـد  . این 

رگ را با شـلغم بسـوزانید  .
 امـام صـاد  ق: شـلغم را د  ر فصـل آن 

بخوریـد   تـا هـر د  رد  ی را از شـما ببـرد  .
 امـام هفتـم: بـر تـو بـاد   بـه خـورد  ن 
شـلغم چون کسـی نیسـت جز این کـه رگی 
از خـوره د  ارد   و خـورد  ن شـلغم آن را آب کند  ، 

گفتـم نپختـه یا پختـه؟ فرمود  : هـر د  و.

منابع
1. مرتضی نظری، خواص سبزی های خوراکی

2. سید   محمد  تقی حکیم، خورد  نی ها و آشامید  نی  ها 
 از نظر پیشوایان د  ین
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سيره نبوی
هـم بـرای ترغیـب شـما بـه خوانـد  ن ایـن 
مطلـب و هـم بـرای تبرک بخشـی بـه آن، 
سـخنمان را بـه د  و روایت د  رباره سـیره نبوی 

آغـاز می کنیـم:
»حبیبـم جبرئیل بـه من می گفت: یـک روز 
د  ر میـان، خـود   را معطـر سـاز و د  ر روزهـای 
جمعـه عطـر زد  ن را ترک مکـن که ضروری 

است.«
 می فرمایند   »رسـول خد  ا امام صـاد  ق
بـوی  بـا  می رفتنـد  ،  به جایـی  هنگامی کـه 

خـوش شـناخته می شـد  ند  .«

يک تفكر نه چند  ان د  رست
و  عطرهـا  کـه  می کننـد    فکـر  برخـی 
و  مرغوب تـر  گران قیمـت،  اد  وکلن هـای 
خوش بوترنـد  . این فکر از جهاتی غلط اسـت. 
هرکسـی می تواند   بـا هزینه ای انـد  ک، عطر 
مناسـب خـود   را بخـرد   و از آن هـم راضـی 
باشـد  . عطر یا اد  وکلن مرغـوب و گران قیمت 

وقتـی خـوب اسـت که با بد  ن شـما سـازگار 
باشد  .

چـرا گفتیم سـازگاری بـا بد  ن شـما؟ عبارت 
د  قیق تر، »سـازگاری با پوسـت شـما« است. 
بسـیاری از مـرد  م عطرهـا را بـه لبـاس خود   
می زننـد  ! د  رحالی کـه عطر باید   روی پوسـت 
جـواب بد  هـد  . بـه تجربـه د  ریافته ایـم کـه 
پوسـت افـراد   بـا یکد  یگـر متفـاوت اسـت؛ 
روي  د  ارد    احتمـال  عطـري  هـر  بنابرایـن 
پوسـت افراد   مختلف، واکنش های شیمیایی 
متفـاوت و د  ر نتیجه، بازتاب مختلفی د  اشـته 

باشد  .

عطرها چه بويی د  ارند  ؟!
مـا مجبوریـم از همـان معیار چشـایی برای 
شناسـایی نـوع بـوی عطـر اسـتفاد  ه کنیـم؛ 
شـیرین، تلـخ، تـرش. چنـد   رد  ه بنـد  ی د  یگر 
ماننـد   انـواع رایحـه گل ها یا میوه هـا یا حتی 
بـوی چـوب د  رختـان و شـکالت و توتـون 
نیـز وجـود   د  ارد  ، ولـی ایـن سـه نـوع رایحـه 

سـاد  ه ترین  »گـرم«،  و  »سـرد  «  به اضافـه 
معیارهای ما برای شناسـایی عطرها هستند  . 
عـالوه بـر صفات »تنـد  « و »مالیم«، شـاید   
بشـود   صفت های »سـنگین« یا »سبک« را 
هم بـه کار برد  . برخـی از عطرها نیز ترکیبی 
از این سـه رایحـه، به اضافه سـرد  ی و گرمی 

هستند  .
عطرهـای گـرم و شـیرین و تلـخ، مناسـب 
فصول سـرد   یـا مناطق سرد  سـیر؛ عطرهای 
سـرد   و تلـخ یـا ترش، مناسـب فصـول گرم 
یـا مناطـق گرمسـیر و مجالـس د  وسـتانه؛ و 
عطرهـای تنـد   از هر نـوع بـرای میهمانی ها 

و مجالـس اسـت.

نام عطرها
نکنیـد  .  نام هـای معـروف زیـاد   توجـه  بـه 
چه بسـا یـک عطر یـا اد  وکلن کم تـر معروف 
از نظـر تجـاری، موجب رضایت شـما شـود  . 
تقریبـاً د  ر بـازار ایـران  هم اینـک بـه حـد  ی 
مارک هـای  از  تقلبـی  و  بد  لـی  نمونه هـای 
معروف سـاخته شـد  ه که تشـخیص آن واقعًا 
د  شـوار اسـت. مگـر این کـه به فروشـند  ه که 
بایـد   خود   کارشـناس باشـد  ، کامـاًل اطمینان 
د  اشـته باشـید   کـه مثـاًل اد  وکلـن محبـوب 
شـما به جای فرانسـه د  ر یکـی از کارگاه های 
زیرزمینـی د  وبی و پاکسـتان پر نشـد   باشـد  !

سليقه شما
شـما می توانید   طبق سـلیقه یا ذائقـه بویایی 
خـود  ، نوع عطرتان را بپسـند  ید  ؛ آیا عطرهای 
گیاهـی بـا منابـع گل هـا، د  رختـان، صمـغ 
د  رختـان، د  انه هـا و میوه هـا را د  وسـت د  اریـد   
یـا عطرهایـی بـا منابع حیوانی نظیر مشـک 

عطررافراموشنکنید
توصيه هايي د  رباره خريد   عطر و استفاد  ه از مواد   خوش بوكنند  ه
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کـه از آهـو گرفتـه می شـود   یـا عنبـر کـه از 
نهنـگ عنبر بـه د  سـت می آید   یا عطـری از 
منابـع و فرآورد  ه های آلـی و نفتی. به کلمات 
و نـوع رایحـه ای کـه معمـواًل روی جعبـه یا 
شیشـه ها نوشـته می شـود  ، بیش از زیبایی و 

ظاهر شیشـه توجـه کنید  .

امتحان بوی عطرها
وقتی به عطر فروشـی رفتید  ، هـر بار بیش از 
د  و سـه نوع عطـر را امتحان نکنید  ، چون بعد   
از چند   د  قیقه شـاّمه شـما از تشخیص میزان 
احساسـتان نسـبت به عطرهای آخری عاجز 
می شـود  . تـازه سـگرمه های عطرفـروش را 
کـه جعبه سـی چهل عطر و اد  وکلـن را برای 
شـما بـاز کـرد  ه و روی پیشـخوان گذاشـته، 

نمی بینید  ؟!

يک راه تشخيص سليقه ها
شـاید   این یک تجربه شخصی باشد   و د  رباره 
همـه افراد   صد  ق نکند  ، اما د  ر بسـیاری موارد  ، 
این طور به نظر رسـید  ه اسـت کـه افراد   مایل 
بـه چاقـی یـا چاق، یـا افـراد  ی کـه غذاهای 
گـرم و شـیرین و یا بسـتنی و شـیرینی جات 
شـیرین؛  عطرهـای  بـه  د  ارنـد  ،  د  وسـت  را 
و افـراد   الغـر یـا کسـانی کـه بـه غذاهـا و 
خوراکی های تند   و شـور و ترشـیجات عالقه 
د  ارنـد   به عطرهای سـرد   و تلخ بیشـتر تمایل 

د  ارند  .

عطر، روی پوست نه لباس
گفتیـم عطر باید   روی پوسـت جـواب بد  هد  . 
د  قیقـاً کجـا؟ چنـد   نقطـه از بد  ن هسـت که 
د  ر  گوش هـا  پشـت  اسـت:  نبـض  د  ارای 
قسـمت زیـر آن و کناره هـای بینـی و مـچ 
د  سـت و مـچ پـا. گـرد  ن هـم هسـت ولـی 
سـعی کنیـد   بـه گـرد  ن نزنیـد   چون پوسـت 
همـان  اسـت.  حسـاس  مقـد  اری  گـرد  ن 
کناره هـای بینـی و پشـت گـوش و نبـض 
مـچ د  سـت از همه مناسـب تر اسـت. ضربان 
نبـض باعث می شـود   که رایحه عطر بیشـتر 

د  ر هـوا پخـش شـود  .

عطر باد  وام
پوسـت های چـرب معمـواًل بـوی عطـر را 
بیشـتر از پوسـت های خشـک د  ر خـود   نگه 
خشـکی  پوسـت  اگـر  بنابرایـن  می د  ارنـد  ؛ 
د  اریـد   قبـل از اسـتفاد  ه از عطر مقـد  اری کرم 
نرم کننـد  ه روی پوسـت خـود   بمالید  . مطمئن 
باشـید   سـاعت ها بـوی خـوش عطـر باقـی 

ماند  . خواهـد   

چند   نكته امنيتی!
سـعی کنیـد   اسـپری و اد  وکلن هـا تـا حـد   
امکان به موی سـر شـما نپاشـد  ؛ زیـرا برخی 
ترکیبـات موجـود   د  ر عطرهـا ممکـن اسـت 
باعث سـفید  ی زود  رس موی سـر شـما شود  . 
شیشـه های عطـر و اد  وکلـن خـود   را پشـت 
پنجـره و جلـوی نـور آفتـاب قـرار ند  هیـد  . 
مخصوصاً اگر شیشـه آن ها شـفاف و سـفید   

یا غیـر رنگی باشـد  .

عطر مخصوص!
یـک یـا حد  اکثـر د  و نـوع عطـر مخصـوص 
احسـاس  وقتـی  باشـید  .  د  اشـته  خـود    بـه 
کرد  یـد   آن هـا بـا بـد  ن شـما سـازگار بود  ند   و 
خود  تـان و د  یگران از آن راضی بود  ید  ، سـعی 
کنیـد   آن عطرهـا را به عنـوان »شـاخصه« 

عطررافراموشنکنید
توصيه هايي د  رباره خريد   عطر و استفاد  ه از مواد   خوش بوكنند  ه

یـا معـرف و یکـی از نشـانه های شناسـایی 
خـود   حفظ کنید   و تنهـا از آن اسـتفاد  ه کنید  . 
بـزرگ عطـر،  به جـای خریـد   شیشـه های 
ارزان قیمـت  و  کوچـک  اشـانتیون های  از 
شـروع کنیـد  . الزم نیسـت شیشـه بـزرگ 
صـد   سی سـی و گران قیمت بخرید   کـه بعد  اً 

متوجـه شـوید   بـه د  رد   نمی خـورد  !

چگونه عطر بسازيد  
بـرای ایـن کار مقـد  اری بـرگ تازه گیـاه و یا 
گلبرگ هـای گل مورد  عالقـه خـود   را د  اخـل 
هـاون، لـه کرد  ه و عصـاره آن را د  اخل ظرفی 
بریزیـد  . سـپس مقـد  اری سـرکه  جد  اگانـه 
سـیب بـه آن اضافـه کنیـد  . ظـرف را تـکان 
د  هیـد   و 24 سـاعت بعـد   محلـول فـوق را از 
صافـی عبـور د  هیـد  ، عطـر آمـاد  ه اسـت بـه 

راحتی. همیـن 

عطر برای خود   يا د  يگران
یاد  تـان باشـد   کـه شـما عطـر را بـه خاطـر 
د  یگـران می زنید  ؛ چـون بعد   از چنـد   د  قیقه، به 
خاطـر عـاد  ت بـه آن، د  یگر بویی نمی شـنوید  . 
پـس عطـر برای ایجاد   احسـاس بهتر نسـبت 
بـه شـما د  ر نظـر د  یگران اسـت. د  ر هـر کار و 
 .  سمتی که هسـتید  ، عطر را فراموش نکنید
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روضه آن سپيد   گيسو
سید   حمید  رضا برقعي 

خانه پیرزن ته کوچه
پشت یک تیر برق چوبی بود  
پشت فریاد  های گل کوچک

واقعاً روزهای خوبی بود  

پیرزن هر د  وشنبه بعد  ازظهر
منتظر بود   د  ر زد  ن ها را

د  م د  ر می نشست و با لبخند  
جفت می کرد   آمد  ن ها را

روضه خوان محله می آمد  
میرزا با د  وچرخه آهسته

مثل هر هفته باز خیلی د  یر
مثل هر هفته سینه اش خسته

»ای شه تشنه لب سالم علیک«
ای شه تشنه لب... چه آوازی

زیروبم های گوشه د  شتی
شعرهای وصال شیرازی

می نشستیم گوشه مجلس
با همان شور و اشتیاقی که...

چه قد  ر خوب یاد   من ماند  ه
د  رود  یوار آن اتاقی که

یک طرف جمله »خوش آمد  ه اید  
به عزای حسین« بر د  یوار

آن طرف عکس کعبه می گرد  د  
د  ورتاد  ور این اتاق انگار

گوشه گوشه چه محشری برپاست
توی این خانه چهل متری

گوش کن! د  م گرفته با گریه
به سر و سینه می زند   کتری

عطر پررنگ چایی روضه
زیرورو کرد  ه خانه او را

چه قد  ر ناگهان هوس کرد  م
طعم آن چای قند  پهلو را

تا که یک روز د  ر حوالی مهر
روی آن برگ های رنگارنگ

با تمام وجود   راهی کرد  
پسری را که برنگشت از جنگ

هی د  وشنبه د  وشنبه رد   شد   و باز
پستچی نامه از عزیز ند  اشت

کاشکی آن د  وشنبه آخر
روضه میرزا گریز ند  اشت

پیرزن قطره قطره باران شد  
کمی از خاک کربال د  ر مشت
السالم علیک گفت و سپس

روضه قتلگاه او را کشت


تا همیشه نمی برم از یاد  
روضه آن سپید   گیسو را
سالیانی است آرزو د  ارم

کربالی نرفته او را


