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سالم خد                           اي خوبم!
و خد                           ایي که همین نزد                           یكي ست

حسین ثروتي

همیشه از د                           یگران تعریف قرآن رو خیلي شنید                           م که بهترین کتاب زند                           گیه یا این که باهاش میشه 
مشكالتمون رو حل کنیم و از این جور چیزا، ولي هیچ وقت خود                           م مستقیم و جد                           ي به سراغش 
نرفته بود                           م، اما حاال که یه جورایي گذاشتي منم با کتابت رفیق بشم، حاضر نیستم اونو با 
هیچ چیزی عوض کنم. حاال فقط د                           وست د                           ارم با همه وجود                            بهت بگم: ممنون خد                           اي خوبم!

خـد    ای مهربـون ما خـود    ش بهترین نقشـه کش هم هسـت، پس 
حواسـت باشـه برای کسی نقشـه بد     نكشـی که بد    ترش به خود    ت 

می رسه.
ِإنَّ اهللَ بِالنَّاِس لََرُءوٌف َرِحيٌم 

)143 سوره بقره(

َوَمَكُروا َوَمَكَر اهللُ َواهللُ َخْيُر الَْماِكِريَن 
)54 سوره آل عمران(


د    یـد    ی وقتی کـه لبـاس آد    م تمیـز و نـو باشـه، چه قـد  ر  مواظبه که 

کثیف نشـه؟
بود    ن با انسان های پاک هم مراقبت د    ل رو بیشتر می کنه.

اد    ِِقيَن  َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا اهللَ َوُكونُوا َمَع الصَّ
)119 سوره توبه(


ایـن هم جنس بازا کـه خیلی اد    عای روشـنفكری د    ارند    ، خبـر ند    ارند     

کـه عقب افتاد    گیشـون به زمـان حضرت لـوط برمی گرد    ه!
َولُوًطا ِإْذ َقاَل لَِقْوِمِه... 

)54-55 سوره نمل(


یـه وقـت مثـل مـاد    ر موسـی، هیچـی نـد    اری و خـد    ا بهـت میگه 
ناراحـت نبـاش، یـه وقتی هم مثـل فرعون همـه چـی د    اری و یه 

جورایـی بهت میگـن ناراحـت باش!
ا َوَحَزنًا...  ... َواَل َتْحَزِني... لَِيُكوَن لَُهْم َعد    ُوًّ

)7-8 سوره قصص(


حاال گفتن من چه فاید    ه ای د    اره؟
اون که کار خود    شو می کنه!

از تذکـر زبانـی غفلـت نكن، موسـی و یوسـف )علیهماالسـالم( با 
همیـن تذکـر، از مـرگ نجـات پیـد    ا کرد    ند    .

اَل َتْقُتُلوُه 
)9 سوره قصص(

اَل َتْقُتُلوا ُيوُسَف 
)10 سوره یوسف(


خـد    ا نكنه ما از کسـی خوشـمون بیـاد    ، د    یگه د    ربسـت تو همه چی 

د    اریم! قبولش 
موسی خیلی بزرگه ولی بیانش خیلی خوب نیست.

َوأَِخي َهاُروُن ُهَو أَْفَصُح ِمنِّي... 
)34 سوره قصص(


نمی د    ونم چرا بچه هام اون طوری که د    وست د    اشتم نشد    ند    .

خب معلومه.
مـا کـه جای خـود     د    اریـم، پیامبر هـم نمی تونه اون طـوری که 

د    وسـت د    اره مـرد    م رو هد    ایـت کنه.
ِإنََّك الَ َتْهد    ِي َمْن أَْحَبْبَت...

 )56 سوره قصص(

طلیعه



چند                          انتخاب از کتاب »سالم خد                          ای خوبم«


من موند    م چه جوری به د    یگران خوبی کنم؟!

د    قـت کـن خـد    ا چه جـوری بهـت خوبی می کنه، سـعی کـن ازش 
الگـو بگیری.

َوأَْحِسْن َكَما أَْحَسَن اهللُ ِإلَْيَك 
)77 سوره قصص(


اگـر می بینـی به این جا رسـید    م، خود    م جـون کند    م و عرضه د    اشـتم 

و...
ممنون از حرفات! منو یاد     قارون اند    اختی!

ِإنَّ َقاُروَن ... ِإنََّما أُوِتيُتُه َعَلى ِعْلٍم ِعند    ِي ... 
)76-78 سوره قصص(


خـد    ا کـه بهتر از مـن و تو د    نیـا و آخرت رو می شناسـه. خود    ش گفته 
د    نیـا د    ر مقایسـه با آخرت ارزشـی ند    اره. حـاال بازم د    لمـون رو خوش 

بـه این د    نیـا می کنیم!
ُّْنَيا...  أََرِضيُتْم بِالَْحَياِة الد    

)38 سوره توبه(


اگـر تـو خونـه، مـاد    ر نااهـل باشـه، د    یگـه بچه هـا رنـگ خوبـی رو 
نمی بیننـد    ، حـاال هرقـد    ر هـم مـرد     خـوب باشـه! 

اصاًل این طور نیست، خانواد    ه حضرت لوط رو یاد    ت نره!
َينَُّه َوأَْهَلُه ِإالَّ اْمَرأََتُه  لَُنَنجِّ

)32 سوره عنكبوت(


باشه منم خیلی حرف برا گفتن د    ارم همه رو می گم!
میـل خود    تـه ولـی اگـر می خـوای پیرو حضـرت محمد     باشـی 

فقـط مقـد    اری رو بگـو که فرد     متوجه اشـتباهش بشـه.
َف بَْعَضُه َوأَْعَرَض َعن بَْعض  ... َعرَّ َوِإْذ أََسرَّ النَِّبيُّ

)3 سوره تحریم(


حتـی اگـر بد    ونی با جد    ا شـد    ن از همسـرت با فرد     بهتـری می تونی 
ازد    واج کنـی، بـا ایـن  حال جد    ا نشـی بهتـره. پیامبر شـرایطش 

فراهـم بود     و جد    ا نشـد    .

... َعَسى َربُُّه ِإن َطلََّقُكنَّ
 )5 سوره تحریم(


همیشـه حقیقـت رو بگـو حتـی اگه تو شـرایطی باشـی کـه صد    ات 

بلرزه!
اِميَن ... َواأَلْقَربِيَن َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكونُوا َقوَّ

 )135 سوره نساء(


رفتار شوهرتون خیلی زشته، حتماً بگید     برا مشاوره یه جلسه بیاد    .
الزم نیسـت آقای مشـاور! اینایی که گفتم حرفای همسـر خود    تون 

بود    !
أََتْأُمُروَن النَّاَس...

 )44 سوره بقره(


اگـر لطـف و منـت خـد    ا بـه مـا نبـود     و هرچـی ازش می خواسـتیم 
بهمـون مـی د    اد    ، بیچـاره می شـد    یم.

 َوأَْصَبَح الَِّذيَن َتَمنَّْوا َمَكانَُه
 )82 سوره قصص(


»اگر وضع زند    گیش رو ببینی، حتماً تعجب می کنی از بس د    اره!«

ای کاش از د    لـش هـم خبر د    اشـتی، شـاید     این ثـروت، مایه عذابش 
باشه!

َفاَل ُتْعِجْبَك أَْمَوالُُهْم... 
)55 سوره توبه(


خـد    ا بـرای جذب د    ل د    شـمنانش برنامه ریـزی کرد    ه، ما بـرای جذب 
د    ل د    وسـتامون کاری می کنیم؟!

د    ََقاُت ... َوالُْمَؤلََّفِة ُقُلوبُُهْم ... ِإنََّما الصَّ
 )60 سوره توبه(


بـه نظـرم عـذاب جهنـم بـرای کفـار و منافقیـن کم هم هسـت از 

بـس خبیث انـد    !
جهنم رو ند    ید    ی! اون قد    ر سخته که همون کافیشونه!

َوَعد    َ اهللُ... ِهَي َحْسُبُهْم 
)68 سوره توبه(


قبول د    ارم گناهه ولی ترک کرد    نش برام سخته.
هرقد    ر هم سخت باشه از تحمل جهنم که سخت تر نیست!

... َوَقالُوا اَل َتنِفُروا ِفي الَْحرِّ
 )81 سوره توبه(

بهمن 94
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طلیعه

 آرامگاه
سمانه هوشمند   

د   قیقـاً نمی د   انـم چـرا اما د   ر قد   یم اسـمش گورسـتان بود   . وقتی آد   م اسـمش را می شـنید    
ناخـود   آگاه پشـتش می لرزیـد   . بعد   ها تغییر نام پید   ا کرد    و شـد    قبرسـتان. خد   ایـي این نام، 
وحشـت اسـم اول را ند   اشـت، اما این روزها این مكان را آرامگاه می نامند   . حاال اسـمش 
را کـه می شـنوی نـه تنـت می لـرزد    و نـه حتی بـه یاد    قبـر و بـرزخ می افتـی، حتی فكر 
می کنـی وقتـی می میـری قـرار اسـت د   ر یک جـای امـن و آرام زند   گـی را اد   امـه بد   هی. 
کاش این گونـه بـود    امـا امـان از قبـر؛ آن جـا کـه می گوید   : مـن خانه غربت هسـتم. من 

خانه وحشـت هسـتم. مـن خانه  کرم ها هسـتم. من قبر هسـتم و... 
)پرورد   گارا کمكم کـن با تغییر واژه ها 

یـاد   م نرود    قرار اسـت بـه کجا بروم. 

برگرفتـه از حد   یـث امـام صـاد   ق: انا 
بیـت الغربۀ، انا بیت الوحشـۀ، و انا بیت 

الـد   ود   ، انا القبر... )کافـی، ج 3، ص 242(

 گفتیم اما نگفتیم
حسن قد   رتي

طوالنی ترین شـب سـال را با طول و تفصیل هایش 
پشت سـر گذاشـتیم و از بلند   ترین ها و کوتاه ترین ها 

گفتیم.
از سـرو 4500 سـاله ابرکـوه که مسـن ترین موجود    

زند   ه ایران اسـت.
از بلند   قد   ترین و کوتاه قد   ترین مرد   ان جهان

از طوالنی ترین تونل و قله د   نیا
از طوالنی ترین روز سال

از طوالنی شد   ن زمان تكمیل پروژه ها
از طوالنی شد   ن زمان پرد   اخت وام ازد   واج

از طوالنی شد   ن زمان پرد   اخت یارانه ها
از طوالنی شد   ن صف د   ستگاه های خود   پرد   از

و از ...
اما

از طوالنی شد   ن چشم انتظاری ها نگفتیم
از طوالنی شد   ن پل آشتی ها نگفتیم

از طوالنی شد   ن سن ازد   واج ها نگفتیم
از طوالنی شد   ن فاصله ها نگفتیم

و نیز از کوتاه ترین ها گفتیم و از کوتاهی ها نگفتیم.

 تفاوت طبیعي زن و مرد   
خـد   اي متعال طبیعت زن را ظریـف قرار د   اد   ه 
اسـت. بعضـي از انگشـت ها خیلـي د   رشـت 
و گنـد   ه هسـتند    و بـراي کنـد   ن یک سـنگ 
از زمیـن خیلـي خوب انـد   ، امـا اگـر بخواهند    
یـک جواهـر خیلي ریز را لمـس کنند   ، معلوم 
نیسـت بتوانند    برد   ارند   ، اما بعضي انگشـت ها 
ظریـف و باریک انـد   ، آن سـنگ را نمي توانند    
برد   ارنـد    امـا آن خـرد   ه جواهر و خـرد   ه طال را 
مي تواننـد    از روي زمین جمع کنند   . زن و مرد    
این طورنـد   . هر کـد   ام،  یک مسـئولیتي د   ارند   . 
نمي شـود    هـم گفـت کد   ام یک مسـئولیتش 
سـنگین تر اسـت. مسـئولیت هر د   و سنگین 

اسـت. هر د   و الزم اسـت. 
روح زن چـون لطیف تـر اسـت، احتیـاج بـه 
 آرامـش بیشـتري د   ارد   . او نیـاز به آسـایش و 
تكیـه کـرد   ن بـه یـک جـاي مطمئـن د   ارد   . 
این تكیه گاه کیسـت؟  او شـوهر اسـت. خد   ا 
این هـا را این طـور کنار هـم قرار د   اد   ه اسـت.



 نگاه زیبا 
د  ر مطـب د  کتر نشسـته بـود  م و منتظر نوبت برای مـاد  رم. آقایی که کنارم 
بـود   بـه من گفت»چـه پولی د  رمیـارن این د  کتـرا، فكر کـن روزی پنجاه 

نفـر رو که ویزیت کنه میشـه...« 
مشغول محاسبه د  رآمد   تقریبی پزشک بود   که پیرمرد  ی از روبه رو گفت:

»چـرا بـه ایـن فكر نمی کنین که امشـب پنجـاه نفر راحت تـر مي خوابن، 
پنجاه خانواد  ه خیالشون آسـود  ه تره...«

بـا ایـن حـرف پیرمـرد  ، جاني تـازه گرفتـم. انگار یک د  سـته قوی سـفید   
تـوی ذهنـم بـه پـرواز د  رآمد  ند  .

پیرمرد   باز هم گفت و عشق پراکند  :
»هـر اتومبیل گرون قیمتی که از کنارتون رد   شـد  ، نگیـد   د  زد  ه، کاله برد  اره، 

الهـی کوفتش بشـه از کجا آورد  ه کـه ما نمي تونیم...
بگیـد   الحمـد  هلل که یـک نفـر از هموطنـام ثروتمند  ه، فقیر نیسـت، سـر 

چهـارراه گد  ایـی نمي کنـه، نـوش جونـش«
حـال خیلي هـاي د  یگـر هـم  شـاید   عـوض شـد   بـا ایـن حـرف و نـگاه 

پیرمرد  . قشـنگ 
وقتی »خد  ا « بخواهد   بزرگي آد  مي  رو  اند  ازه بگیرد  ،

متر را به جاي »قد  ش«، د  ور »قلبش« مي گیره.
خد  ا نگاه زیبای ما را د  وست د  ارد  .

نگاهتان زیبا...

 زرنگي با بخشش
بزرگی می گفت: 

یک وقـت، جلـوی شـما یـک سـبد    سـیب می آورنـد   . شـما اول بـرای 
کناری تـان برمی د   اریـد   ، د   وبـاره بعـد   ی را بـه نفـر بعـد   ی می د   هیـد   ...

د   قـت کنیـد   ! تـا زمانـی کـه بـرای د   یگـران برمی د   ارید   ، سـبد    مقابل شـما 
می مانـد   ، ولـی حاال تصـور کنید    همـان اول بـرای خـود    برد   اریـد   ؛ میزبان 

سـبد    را بـه طـرف نفـر بعـد    می برد   !
نعمت های خد   ا این طور است، با بخشش، سبد    را مقابل خود    نگه  د   ارید   .

 چند    تمثیل
محسن سیمائی

جالي د   ل
بـا هرچیز بـه تناسـب حالش رفتـار می شـود   ؛ مثـاًل برای 
جـال د   اد   ن پـا آن را سـنگ پا می زننـد   . شـاید    بشـود    بـراي 
زد   ود   ن کثیفي هـاي السـتیک بـه آن سـنگ پا کشـید   ، اما 
شیشـه را نه. شیشـه با د   سـتمال پـاک می شـود    و با کاغذ 

رو بـه راه می شـود   .
د   ل آد   مـی هـم زنـگار می گیـرد    امـا بـا هرچیـزی مصفـا 

شـد   . نخواهد    
رسول خد   ا فرمود   :

»َجـالُء هـذهِ الُقلـوِب ِذکـُراهللِ و تِـالَوۀُ الُقـرآِن؛ جالد   هند   ه 
ایـن د   ل هـا، یاد    خـد   ا و تالوت قـرآن اسـت.« )تنبیه الخواطر، 

ج 2، ص122(

حساب رسی
کاسـب موفق هـر روز چرتكه می انـد   ازد    و د   خل و خرجش 
را مي سـنجد    تـا فـرد   ا جنسـی را که مشـتری نپسـند   ید   ه، 
نیـاورد    و از کاالیی که مشـتری فراوان د   ارد   ،  بیشـتر بیاورد   .

بند   ه هم اگر پیوسـته سـرش د   ر حسـاب و کتـاب اعمالش 
باشـد   ، برند   ه اسـت؛ اگر هر عملی را که خد   ایش پسـند   ید   ه 
بیشـتر انجـام د   هـد    و د   ور چیزهایـی را کـه خد   ا نپسـند   ید   ه 

بكشد   . خط 
امیر مؤمنان  فرمود   :

»َمْن َحاَسـَب نَْفَسـُه َسـِعد   َ؛ هرکه نفس خود    را حسابرسـی 
کند   ، نیكبخت شـود   .« )غررالحكـم، ح 7887(

د   وای فقر
باید    پیچ گوشتی را د   رست برد   اری تا پیچ باز شود   .

براي د   و سو باید    د   و سو برد   اشت، براي چهارسو، چهارسو.
اگر پیچ ریز بود   ، پیچ گوشـتي ریز الزم اسـت و اگر د   رشـت 

بود   ، پیچ گوشـتي د   رشت.
غیـر از ایـن باشـد    هرقد   ر هم که بـه خود   ت فشـار بیاوری 

فایـد   ه اي ند   ارد   .
قفـل فقـر را هـم نه ناامیـد   ی بـاز می کند   ، نه سـرقت و نه 

د   سـت د   راز کـرد   ن به سـوی خلق.
امیر مؤمنان فرمود   :

د   قَـِۀ و الْبَـْذل؛ فقـر را بـا صد   قـه و  »د َاُووا الَفْقـَر بالصَّ
)غررالحكـم،  ح 5156( کنیـد   .«  د   رمـان  بخشـش 
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طلیعه

 ما و آن ها
 وقتـي یكـي از طالب پاکسـتان د   ر ایران 
شـهید    شـد   ، خانواد   ه ایشان نخواسـتند    جنازه 
را بـه کشـور برگرد   اننـد    و گفتنـد   : مـا افتخار 

مي کنیـم فرزند   مـان د   ر ایـران د   فن شـود   .
 بـه منزل یک طلبـه آمریكایي رفته بود   م. 
او بعـد    از این کـه آلبومش را به من نشـان د   اد    
و از فعالیت هـاي تبلیغـي خـود   ش حـرف زد   ، 
بـه مـن گفت: راسـتي عكـس پد   ربزرگـم را 
د   یـد   ي؟ گفتـم نه، بعـد    آلبومـش را بـاز کرد    
 و د   ر صفحـه اول آن تصویـر امام خمیني
را نشـانم د   اد    و گفت: ایشـان از پد   ربزرگ هم 

برایم عزیزتر اسـت.
 یكـي از رهبـران شـیعیان نیجریـه د   ر 
سـخنراني اش بـه اسـرائیل هشـد   ار د   اد   ه بود   : 
اگـر به ایـران حمله کنیـد   ، شـیعیان نیجریه 

خامـوش نخواهند    نشسـت.
 طلبه ای مي گفت: شـیعیان حید   رآباد    هند    
معتقد   ند    مـرد   م ایران، شـریف ترین مرد   م د   نیا 
هسـتند    و به هیچ عنـوان بـاور نمی کننـد    که 

مثـاًل د   ر ایران د   زد   ي هم مي شـود   .
  

آقایـي شـماره پالک چند    ماشـین از مرفهان 
بـی د   رد    را د   اد    و گفـت: این هـا یـک طلبـه 
سیاه پوسـت را اذیـت می کننـد    و د   ر خیابـان 
بـا ماشـین د   ور او مي چرخند   . وقتـي به طلبه 
آفریقایـي گفتـم چـرا شـما چیـزي بـه مـا 

نگفتي؟!
گفت: حتي به همسـرم  هم چیزي نگفته ام. 

مـن د   رد    د   لم را با امـام زمان کرد   م.

 برف و چاد   ر 
چه روزهای خوبی  است این روزها

د   انه های سفید    برف
چه قد   ر به چاد   ر مشكی ام می آیند   

برف می بارد   
و من...

زیر د   انه های سفید   ش
به این جمله فكر می کنم:

»سیاهی تو باید    سفید   ی قلبم را تضمین کند   .«

 د   یروز... امروز
سال 1364

ظهـر بـود   . تـازه از خـط مقد   م برگشـته بود   یم. عملیات سـخت و نفس گیری را پشـت 
سـر گذاشـته و نزد   یـک به هجد   ه سـاعت بـود    که غذا نخـورد   ه بود   یم. یكـي از بچه ها 
د   رِ اتـاق فرماند   هـي را بـاز کـرد    و یک ُتـن ماهي براي حاجـي آورد   . حاجـي گفت: ُتن 
ماهـي بـه همـه بچه هـا مي رسـه؟ رزمند   ه گفـت: تعد   اد   ش زیاد    نیسـت شـاید    به همه 
نرسـه. حاجـي گفـت: پس ایـن رو ببر هر وقـت به همه رسـید    بعد    براي مـن هم بیار.

سال 1394
ظهـر بـود   . تـازه از خط تولید    برگشـته بـود   م. امروز خط خیلي شـلوغ و پر از اشـكاالت 
گوناگـون بـود   . وقـت نكرد   ه بـود   م براي صرف ناهار به رسـتوران بـروم. یكي از بچه ها 
د   رِ اتـاق را بـاز کـرد    و گفـت »نامـه مد   یرعامـل به معاون مالـي رو د   یـد   ي؟« گفتم: نه 
چه طـور مگـه؟ گفـت: مد   یرعامـل نامـه زد   ه به معاونـش و ازش خواسـته تـا پرد   اخِت 

آخریـن حقـوق همـكاران، پرد   اخت حقوق به ایشـان بـه تأخیر بیفته.



آیه ها و آد   م ها
 تغییرطلبان

 محمد    حسین شیخ شعاعي
»امـا افـراد    سـتمكار )کالم خـد   ا را( به گفتاری غیـر از آن چه 
بد   ان هـا گفته شـد   ه بـود    تبد   یل کرد   نـد    )مثاًل بـه جای طلب 
مغفـرت طلب گنـد   م نمود   ند   ( ما نیـز بر آنان که سـتم کرد   ند    
بـه کیفر فسقشـان عذابی از آسـمان فـرود    آورد   یـم.« )بقره، 

)59
د   ر هر جامعه ای کسـانی هسـتند    که مهم ترین توانایی شـان، 
ایجـاد    تغییـر اسـت. تغییر گاهـی ضروری تریـن و مهم ترین 
حرکـت بـرای اصالح و رشـد    اجتماعـی اسـت و البته گاهی 
هـم با همین د   رجه از اهمیت، می توانـد    د   ر انحطاط و نابود   ی 
یـک جامعـه نقـش ایفا کند   . قـرآن این جـا از نـوع د   وم تغییر 
سـخن می گوید    و از کسانی که آن را د   رباره د   ستورالعمل های 
الهـی بـه کار مي بسـتند   . ایـن مرد   م و کسـانی کـه کلمات و 
اصـول را جابه جـا کـرد   ه بود   نـد   ، همگـی از بین رفته انـد    و به 

تاریـخ پیوسـته اند    امـا جنس ایـن آد   م ها نه!
د   ر طـول تاریـخ، عـد   ه ای کـه معمـواًل القـاب و اد   عاهـای 
عالمانـه ای هـم بـه خـود    گرفتـه بود   نـد   ، تـالش کرد   ه انـد    
تغییرات و جابه جایی هایی را د   ر همه قواعد    د   ینی و د   سـتورات 
خد   اونـد    صـورت د   هنـد    و اگـر مقاومـت و هوشـیاری عالمان 
حقیقـی نبـود   ، بی ترد   یـد    از اصـل د   یـن چیـزی جز عنـوان و 
ظاهـری توخالـی باقی نمی گذاشـتند   . از تالش هـای موذیانه 
د   ر صـد   ر اسـالم گرفتـه تـا آن چه بنی امیـه د   نبـال می کرد    و 
بقیـه حاکمان ناصالح و د   انشـمند   ان مزد   ورشـان انجـام د   اد   ند    
تـا مد   عیانـی کـه ایـن زمـان، هـر روز از سـخن و روشـی نو 
د   ر د   یـن د   اری و معنویـت و ارتبـاط بـا خد   اونـد    می گویند    همه 
آن هـا همیـن کار را می کرد   ه انـد   ؛ تغییـر د   اد   ن کلمات، عوض 

کـرد   ن تابلوهـا و نشـاند   ن باطلـی خوش نمـا به جـای حق!
امـا این تغییرطلبی ناپسـند    نه فقط نسـبت به آن چـه از زبان 
پیامبـران بـه بیـان آمـد   ه اسـت، کـه بـه هـر شـكل و بیان 
د   یگـری از حقیقـت نیـز حساسـیت د   ارد   . تغییرد   هند   ه هـای 
حرفـه ای کـه بـا حـق هم سـو نیسـتند   ، توانایی شـان را بـه 
میـد   ان می آورنـد    تـا کلمـات را تغییـر بد   هنـد    و بد   ل هـا را به 
جای اصل بنشـانند   . اگر شـعار حقی د   ر جریان است، آن را به 
شـعاری باطل تبد   یـل کنند    و آرمانـی اگر د   ر د   ل مـرد   م جای 
گرفته اسـت، جایش را به آرزویی حقیر بسـپارند   . تغییرطلبان 
نمی تواننـد    بیكار بنشـینند    و کاری هم ند   ارند    کـه رهبر امت، 
موسـی اسـت یا امام معصوم یا نایب امـام معصوم، آن ها 

کار خود   شـان را می کننـد   . 

 د   ست ها
حسن مد   د   خانی

اگر د   ستی سر سفره د   راز شد   ، کوتاهی از میزبان است.
 اگر پایی کنار بزرگ تر د   راز شد   ، د   ست هم د   راز می شود   .

اگر د   ستی به سمت خد   ا د   راز شد   ، فاصله میان خد   ا و بند   ه کوتاه می شود   .
اگـر د   سـتی بـه سـمت بنـد   ه د   راز شـد   ، فاصله میـان خـد   ا و بند   ه هـم د   راز 

می شـود   .
د   ست ها را به سمت آسمان د   راز می کنیم اما نگاهمان به زمین است.

بعضی ها هم فقط د   ستشـان د   راز اسـت، اما زبانشـان د   ر گرفتن حق کوتاه، 
برخـالف بعضی هـا که فقط زبانشـان د   راز اسـت، امـا د   ستشـان از همه جا 

کوتاه.
د   رازی برخي د   ست ها شاید    از کوتاهی فكرهاست.

 »چه قد   ر صد   ایت شبیه بالل است«
یكـي از روحانیـون قـم کـه چنـد    سـال د   ر کشـور هاي آفریقایي کار 
تبلیغاتـي کـرد   ه بود   ، نقـل مي کرد   : حرفي که شـیخ ابراهیـم زکزاکي 
د   ر یكـي از سـخنراني هایش گفت، بـراي او گران تمام شـد   ؛ او گفته 
بـود   : اي امـام خامنـه اي! اگـر امـام حسـین د   ر کربـال فقط یک 
»ُجـون« )نـام غـالم امام حسـین( د   اشـت، تو د   ر نیجریـه اکنون 

15 میلیـون جـون آماد   ه شـهاد   ت د   اري.

از شهاد   ت پیشه گان، تكریم ها د   ارد    حسین
 جان نثار عشق، د   ر اقلیم ها د   ارد    حسین

چار اسماعیل د   اد   ه، خود    همی د   ر نوبت است
 مرد    مید   ان، شیخ ابراهیم ها د   ارد    حسین... 

بهمن 94
خانه خوبان 83

8 9



 من آن چیزی هستم که save می کنم!
 میثم شریف اصفهاني 

امـروز د   ر خیابـان یک فلش مموری پیـد   ا کرد   م و تمـام بعد   ازظهرم به 
ایـن گذشـت کـه صاحبش را پیـد   ا کنم؛ البته هیچ اسـم یا آد   رسـی د   ر 
فلـش وجود    ند   اشـت، امـا تحقیقات مـن، اطالعات جالبـی از صاحب 
فلـش فـاش کـرد   . مثـاًل فهمیـد   م مالـک فلـش، آد   می اسـت کـه از 
حد   اقـِل موجـود   ی، حد   اکثـر اسـتفاد   ه را می کنـد   ؛ چراکـه روی فلـش، 
فایـل ُورد   ی یـک کتـاب با نـام »کلیات مد   یریـت« بود    و د   ر کنـار آن، 
فایل هـای زیـاد   ی کـه با عناویـن مختلـف، از همان کتاب اسـتخراج  
شـد   ه بـود   . فایل هایـی بـا نام هـای »مد   یریت فرهنگـی«؛ »اسـالم و 
مد   یریـت«؛ »کنترل کیفیـت د   ر سـازمان های بهد   اشـتی«؛ »مد   یریت 
د   ر خانـه« و... البتـه بـا توجـه به پاورپوینتی بود   ن بیشـتر ایـن فایل ها، 
به نظـر می رسـد    صاحـب فلش، کسـی اسـت کـه د   ر مراکـز مختلف، 
»مد   یریـت« تد   ریـس می کنـد    و بـه اقتضـای د   رخواسـت سـازمان، 

قیـد   ی بـه مد   یریـت اضافـه می نماید   !
هم چنیـن فهمیـد   م طرف آد   می اسـت که حرفـش را راحـت نمی زند   . 
چـون یـک نامـه ورد   ی د   ر فلـش ذخیـره  شـد   ه بـود    بـا ایـن شـروع 
»سـایه عزیـزم! از هفتـه پیش که د   عوایمان شـد    و از خانـه رفتی« اما 
نوشـته اش اد   امـه ند   اشـت. این نامه نیمـه کاره نشـان می د   هد    صاحب 
فلـش، می خواهـد    حرف بزنـد   ، ولی مالحظاتـی د   ارد    که ابتـد   ا واد   ارش 
می کنـد    حرف هایـش را مكتـوب کنـد    و د   سـت آخر ترجیـح می د   هـد    
حرفـش را ناتمـام بگـذارد   ؛ البتـه طرف نمی تواند    سـن و سـال زیاد   ی 
د   اشـته باشـد   . چون یک رسـید    خریـد    اینترنتی هـم save شـد   ه بود    
که نامش »پلیور پد   ر سـایه« بود    و د   اخل آن رسـید   ، عكسـی از پلیوری 
بـود    که بیشـتر بـه د   رد    مرد   ان بـاالی پنجاه سـال می خـورد   ؛ بنابراین 
می تـوان نتیجـه گرفـت »سـایه« خانمـی حـد   ود   اً سی سـاله اسـت 
کـه همسـر مالک فلـش می باشـد   . چون آد   میـزاد    بـرای پد   رِ د   وسـت  
د   ختـرش کاد   و نمی خـرد    و اگـر »سـایه« خواهـر یـا یكـی از نزد   یكان 

مالـک فلش بـود   ، نمی نوشـت »پد   ر سـایه« بـل می نوشـت »بابا« یا 
حد   اقـل اسـم پـد   ر سـایه را می نوشـت. هم چنیـن می تـوان فهمیـد    

مالـک فلـش هـم قاعد   تاً باید    حد   ود    سـی وپنج سـال د   اشـته باشـد   .
و نیـز فایلـی بـا فرمـت HTML ذخیره  شـد   ه بود    بـا این عنـوان »د   ه 
د   سـتورالعمل سـاد   ه بـرای برطرف کرد   ن چاقی شـكمی بـد   ون نیاز به 
رژیـم«؛ ایـن فایل نشـان می د   هـد    آقای گمشـد   ه، کمی شـكم آورد   ه 
کـه از آن ناراضـی اسـت و نیـز آد   می اسـت کـه می خواهد    سـریع آن 
را از بیـن ببـرد   . شـاید    هـم آد   مـی اسـت کـه چند   ین بـار رژیمـش را 
قبـل از آن کـه بـه نتیجه برسـد    رها کـرد   ه و االن بـه د   نبـال د   ور زد   ن 
ایـن رژیم هاسـت. پـس تا این جـا می توان نتیجـه گرفت باید    فـرد   ا د   ر 
خیابـان بـه د   نبال مرد   ی حد   ود   اً 35 سـاله، با شـكمی برآمـد   ه و احیاناً با 

لباسـی رسـمی )بـه د   لیل تد   ریـس کرد   ن( باشـم.
هم چنیـن فهمیـد   م گمشـد   ه مـا فـرد   ی اسـت کـه د   رون و بیرونـش 
متفـاوت اسـت. د   ر فلـش، فایل هایی بود    که نشـانی از سـنت د   اشـت. 
از راه های اسـتجابت د   عا گرفته تا شـماره سـریال save شـد   ه فیش 
کربـال؛ از سـوی د   یگـر فایل های ویروسـی وجود    د   اشـت کـه معمواًل 
بـه د   لیـل مراجعـه بـه سـایت های »نامربـوط« گرفتـارش می شـوی 
و یـا فایل هـای مد   یـای بـاالی هجـد   ه سـال. ایـن نشـان می د   هـد    
»گمشـد   ه« هم بـه کربال می رود    و هـم د   ر خلوتش کارهـای د   یگری 

انجـام می د   هـد    و بعضـی از آن هـا را save هـم می کنـد   .
امشـب قبـل از خوابیـد   ن به ایـن فكر می کـرد   م که شـاید    د   ر قرن 21 
راه هـای د   یگـری غیر از هم سـفر شـد   ن یا هم سـفره شـد   ن نیـز برای 
شـناختن افـراد    وجـود    د   اشـته باشـد   . یكـی از آن ها بررسـی چیزهایی 
اسـت کـه save می کنیـم؛ زیرا انسـان آن چیزی اسـت که د   وسـت 
د   ارد    و چیـزی کـه د   وسـت د   ارد    را save می کنـد   ؛ بنابراین انسـان آن 

چیـزی اسـت کـه save می کند   .
پی نوشت

امـروز فلشـم را د   ر خیابـان گـم کـرد   م. تمـام بعد   ازظهر را بـه این فكر 
.کـرد   ه بود   م save می کـرد   م کـه چه چیزهایـی را د   ر فلشـم
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 چاه های عمیق
 معصومه انواری اصل

کاًل تـوی یـک چـاه زند   گـی می کنـد   ؛ یـک چـاه تنـگ و تاریـک و 
سـرد   . نشسـته اسـت آن جـا و مـد   ام غـر می زند    به جـان مـرد   ، یكریز 
گیـر می د   هـد    بـه او. کافی اسـت مرد    حرکتـی بكند   ، د   رسـت یا غلط، 
مثـل سـیل جـاری می شـود    روی سـرش و چپ و راسـت بـه او ایراد    
می گیـرد   . بد   خلقـی می کنـد   ، نـق می زنـد   ، آن قـد   ر نـق می زنـد    کـه 

خـود   ش هـم کم مـی آورد   .
همـه  ایـن کارهـا را می کنـد    به امید    یـک چیز؛ کـه مرد    بیایـد    باالی 
چـاه بایسـتد    و بگویـد    »عزیـزم! د   سـتتو بـد   ه به من بیـا بـاال!« او هم 
اولـش نـاز کنـد   ، رو برگرد   انـد   ، اخم هایـش را بكنـد    تـوی هـم و الكی 
بگویـد    »جـام خوبـه!« مرد    اصـرار کند   ، قربـان صد   قه اش بـرود   ، حتی 
التماسـش کند    و او د   رحالی که توی د   لش عروسـی اسـت نشـان بد   هد    
کـه قربان صد   قه هـا برایش اهمیتـی ند   ارد   ؛ بـا همان اخم ها بلند    شـود    
و د   سـتش را بد   هـد    بـه او و از چـاه بیایـد    بیـرون و همـان د   ور و برهـا 
بنشـیند   . مرد    با مهربانی بگوید    »بریم یه جای د   نج بشـینیم.« او کمی 
اخم هـا را وا بد   هـد   ، زانوهایش را بغل کنـد    و بگوید    »خوبه همین جا«. 
خالصـه هـی ناز کنـد    و هی نازش به قیمـت گزاف خرید   ه شـود   . بعد    
مرد    بنشـیند    کنارش، د   سـت بینـد   ازد    گرد   نش و بـا یک لبخند    پرمالت 
بگویـد    »تـوی چـاه واسـه چی رفتـی؟ حرف بزن بـرام.« و او بنشـیند    
و سـاعت ها حـرف بزنـد    برایـش. حرف، حـرف، حـرف... آن قد   ر حرف 

بزنـد    تـا همه  د   لش خالی شـود    و مرد    فقط نگاهـش کند    و هیچ نگوید    
جـز »می فهمـم، د   رکـت می کنـم...« و بعد    از آن شـاد    و شـنگول و با 

آرامـش زند   گی شـان را بكنند   .
بلـه خـود   ش هـم نمی د   انـد    امـا همـه  ایـن کارهـا را به خاطـر همین 
می کنـد   . نمی خواهـد    تـوی چـاه بمانـد   ، نمی خواهـد    گیـر بد   هـد   ، امـا 
مـرد    نمی آیـد    بـاالی چـاه. فقط اوایـل می آمـد    آن باال می ایسـتاد    و با 
عصبانیـت خیـره می شـد    تـوی چشـم های او: »چتـه تو؟ چـرا این قد    
بـه من گیـر مید   ی؟!« او که منتظر ناز کشـید   ن بود    یكهـو تمام د   لش 
فرومی ریخـت، کـز می کـرد    گوشـه چـاه و زبانـش قفل می شـد   . مرد    
سـكوت او را کـه می د   یـد    برمی آشـفت: »زن! د   سـت ازیـن کارا برد   ار، 
اذیتـم نكـن. مریضی؟ بـرو د   کتر، بیكاری؟ خود   تو مشـغول کـن...« و 
شـروع می کـرد    بـه د   اد   ن راه کارهایـی برای حل مشـكالت و مسـائل 
زن. بعـد    آرام می شـد    و می رفـت پـی کارش و حـس می کـرد    حـاال 
بـا ایـن راه کارهـا کمـک بزرگی بـه زن کرد   ه اسـت اما وقتـی به خانه 
برمی گشـت می د   ید    نه تنها زن تغییری نكرد   ه اسـت بلكه بیشـتر توی 

چـاه فرورفتـه و خـِط اخمش عمیق تر شـد   ه اسـت.
روزهـا همیـن طـور می گذشـت و نـه مـرد   ، زن را از چـاه می کشـید    

بیـرون و نـه زن راه کارهـای مـرد    را بـه کار می بسـت.
حـاال د   یگـر زن کاًل همان جا زند   گـی می کند   ؛ توی چـاه، و از همان جا 
مـد   ام غـر می زنـد    بـه جـاِن مـرد   . مرد    هـم د   یگـر نمی آید    بـاالی چاه 
و راه کار نمی د   هـد    بـه او. فقـط از خانـه می زنـد    بیـرون و د   یگـر د   لش 

 ...   نمی خواهـد    برگرد   د   ؛ و د   اسـتان هم چنـان اد   امـه د   ارد
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 چه غذایي به چشم هایت مي د   هي؟
 مرتضي اصالني )محقق مزاج  شناسي(

»هـر چیـزی ارزش د   یـد   ن نـد   ارد   .« یـا د   رسـت تر این که »هـر چیزي 
را نبایـد    د   یـد   «؛ د   یـد   ن کارهـای بیهود   ه د   یگـران، د   عواهـای خیابانی و 
د   یـد   ن آزار و اذیـت حیوانات، و... فقط روح لطیف شـما را مـي آزارد   . هر 
چهره ایـی نیـز ارزش د   یـد   ن ند   ارد   . نگریسـتن بـه چهره افـراد    بد   کرد   ار 
و بد   گفتـار،  د   یـد   ن افـراد    ستم پیشـه و تبهـكار و هم  نشـیني بـا افـراد    
حرام خـوار،  خورانـد   ن غـذای منفـی به بـد   ن اسـت. حتي بایـد    از نگاه  
کـرد   ن به چهره هایی کـه توزیع کنند   ه بار منفی هسـتند   ،  د   ریغ بورزیم. 
حاال این تشعشـع منفي ممكن اسـت د   ر چهره هاي د   لربا هم باشـد   ؛ و 
برعكـس برخـی افراد    بـا این که چهـره زیبایی ند   ارنـد    اما پـر از انرژي 

مثبـت و جذبه هاي نوراني هسـتند   .
»آن چـه مـا می بینیـم یک غذاسـت.« ایـن اصـل را هرگـز فراموش 
نكنیـد   ؛ کسـی کـه بـه طبیعـت، رود   خانـه، سـبزه زار، خطـوط قـرآن، 
چهـره پـد   ر و مـاد   ر و چیزهـای مثبت مي نگـرد  ، غذاي مفیـد    و مثبت 
بـه بد   نـش می خورانـد    و آن کـه جنگ، کشـتار، خون ریـزی، بد   ن های 
برهنـه نامحرم و صحنه های ترسـناک می بیند ، غذای سـمی و منفی 
بـه بد   نـش مي د   هـد   . د   ر روایـات، نگاه بـه نامحـرم، به تیـری زهرآلود    
از سـوي ابلیس تشـبیه شـد   ه اسـت. این سخن شـاهد    گفتار ماست و 
این کـه نگاه هـا غـذاي روح اسـت و آد   مي بـا نگاه هاي آلـود   ه، به بد   ن 
خویـش سـم تزریق مي کنـد   . چنین فرد   ي تـا آن هنگام که از چشـم 
و د   لـش پاسـباني نكند   ، پیوسـته مریض اسـت و د   رمان نخواهد    شـد   .

از منظـر مزاج شناسـي نیز آن که تصاویر ترسـناک و د   لهـره آور می بیند    
سـرد   ی بسـیار د   ر بد   نش پد   ید    می آید    که منشـأ بسـیاری از بیماری ها 
خواهـد    شـد   . فـرد   ی نیز کـه پیوسـته صحنه های خشـن و کشـتار و 
جنـگ می بینـد    خـود    را د   ر معـرض بیماری هـای قلبی و مغـزی قرار 

می د   هد   .
مـرد    متأهلـی که به سـراغ تصاویـر و فیلم هـای ناهنجار مـی رود    ابتد   ا 
حرارتـی زیـاد    د   ر بـد   ن او تولیـد    می شـود    که پـس از مد   تی به سـرد   ی 

بسـیار شـد   ید   ی تبد   یـل می شـود    و آن مرد    د   چار سـرد   مزاجی جنسـی 
می شـود  ،  بـه گونـه ای کـه قـاد   ر بـه بـرآورد   ه کـرد   ن نیـاز همسـرش 
نخواهـد    بـود   . زن متأهلـی کـه بـه این گونـه تصاویر نـگاه کنـد    ابتد   ا 
احسـاس یـک نیـاز شـد   ید    د   ر خـود    خواهـد    یافـت امـا بعـد    از مد   تـی 
د   چـار د   رد   هـای سـنگین د   ر پـا و کمر می شـود   ، و بعد    از آن مشـكالت 

زناشویي.
جالـب این جاسـت که د   ر طب سـنتي حتـي از تأثیر رنگ ها سـخن به 

میـان آمد   ه اسـت و براي مثـال گفته اند   :
رنـگ آبـی آسـمان معتد   ل اسـت و مطابق مـزاج همه انسان هاسـت، 
رنـگ سـبز چمـن زار و گیاهـان نیـز معتـد   ل اسـت و با همـه مزاج ها 
سـازگار. رنـگ قرمـز گرم اسـت اما زیاد    نـگاه کرد   ن به آن بـرای بد   ن 
مشكل سـاز می شـود   . مثـاًل اگر د   ر خانـه فرش قرمـز د   اریـد    پرد   ه ها را 
نیـز قرمـز نكنید   . رنـگ قرمز د   ر محـد   ود   ه کوچک برای بد   ن مناسـب 
اسـت و محـد   ود   ه وسـیع از رنـگ قرمز باعث بـاال رفتن فشـارخون و 
ایجـاد    حالت عصبی و پرخاشـگری می شـود   . کـود   کان بیش فعال اگر 
د   ر معـرض نـور و رنـگ قرمـز باشـند    بد   تـر می شـوند   . رنـگ زرد    اگر 
روشـن باشـد    شـاد   ی آور و اگر تیره باشد    غم بار اسـت. رنگ سفید    سرد    
و تر اسـت و رنگ سـیاه سـرد    و خشک اسـت و برای همین است که 

بـه عـزاد   اران که لباس مشـكی پوشـید   ه اند    خرمـا و گالب می د   هند   .
رنـگ آبـی تیـره سـرد    و تـر اسـت و مناسـب افراد    گـرم مـزاج. رنگ 
صورتی از ترکیب قرمز و سـفید    به د   سـت می آید    و نسـبتاً گرم اسـت. 
رنـگ قهـوه ای کـه بیشـتر از ترکیـب قرمز و سـیاه به د   سـت می آید    
نسـبتاً سـرد    اسـت اما اگـر از ترکیب قرمـز و آبی به د   سـت آید    معتد   ل 
می شـود    و... د   ر کل، تمـام جهـان خلقـت د   ارای رنگ اسـت و انسـان 
بایـد    بد   انـد    کـه چه رنگی مناسـب مـزاج او اسـت و از همـان رنگ د   ر 

کفـش و لبـاس و خانه اسـتفاد   ه کند   .
 ایـن حرف هـاي پایانـي نیـز شـاهد    سـخن آغازین ماسـت کـه باید    
بهتر و بیشـتر مراقب چشـمانمان باشـیم و این که چه غذایي به آن ها 

 .مي د   هیـم
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 زند   گی به سبک مد   افع حرم
یک یاد   د   اشت متفاوت

به انتخاب صالحه توکلی

این جا هم خونه جد   ید   مه. یاد   تون نره 
بهم سر بزنید   .

اسمم احمد   ه؛ احمد   اعطایی. د    اشتم برای خود    م زند    گی 
می کرد    م که حاجی زنگ زد     بیا مسجد    . منم رفتم.

قرار شد    سیم کشی و برق مسجد    را د   ست بگیرم؛ 
البته با کمک د   اوود    

شروع کرد   م به متر کرد   ن و عالمت گذاری

بعد   شم با ابزار افتاد   م به جان د   رو د   یوار

از کار که خسته می شد   یم آقا رضا از شهد   ا می گفت و ما 
نیرو می گرفتیم. راستی شهد   ا چه قد   ر با حال بود   ن!

با این بزنم تو مخت؟! این همون نرد   بونیه که بچه ها 
برای زد   ن بنرهام کلی ازش استفاد   ه کرد   ن

یهویی د   لم هوای رفتن کرد    و کارای مسجد   رو 
نصفه نیمه ول کرد   م و رفتم حرم بی بی

این جا پام شكست بهم گفتن باید    برگرد   ی. منم 
گفتم این پاقراره بره زیرخاک چه فرق مي کنه؟!

جاتون خالی! اون جا د   مار از روزگار د   اعشي ها د   رآورد   م.

به حاجی قول د   اد   ه بود   م زود    بیام کارارو تموم 
کنم. شب قبل از این که بیارنم، تلفنی باهاش 

صحبت کرد   م. گفتم که زود    میام و اومد   م.

ایناها اینم من. د   ید   ید    بد   قولی نكرد   م!
د   متون گرم خوب هوامو د   اشتید   !

این ها هم  هم رزم هام هستن. بیچاره شون  
کرد   ه بود   م؛ از د   ستم راحت شد   ند   .

د   عا می کنم شما هم شهید    شید    خیلی حال مید   ه.

این د   وتا فسلقی هم بچه هام هستند   . 
اگه نگفتم هواشونو د   اشته باشید    چون به 
خد   اسپرد   مشون، خود   م هم هواشونو د   ارم.
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شیطان موذي است

استاد    فاطمي نیا

شـیطان را باید    شـناخت. شـعار می د   هند    می گویند    شـیطان قوی است، 
نه شـیطان قوی نیسـت، مـا شـیطان را رو می د   هیم. ما بچـه بود   یم د   ر 
محـالت و خانه هـای پـر د   رخـت تبریـز بـازی می کرد   یـم. د   ید   یـم ناله 
یكـی از بچه هـا بلنـد    شـد   . د   ید   یم یـک بچه عقرب پیـد   ا شـد    از مورچه 

کمـی بزرگ تـر. این بچه د   اشـت سـیاه می شـد    طفلک. 
بچـه عقـرب از بند    انگشـت هم کوچک تـر بود   . عقـرب فقط یک لنگه 
کفـش می خواهـد   . شـما اآلن نمی توانیـد    بگوییـد    عقـرب قوی اسـت، 

ولـی مـوذی اسـت. رو بد   هی می آیـد    د   ر آسـتین آد   م. 
شـیطان هـم ضعیـف اسـت. نگوییـد    قـوی اسـت. این طـور بگوییـد    

روبـه روی خـد   ا ایسـتاد   ه اید   . شـیطان قـوی نیسـت؛ مـوذی اسـت.
خد   اونـد    د   ر قـرآن می فرمایـد    بـر بند   ه من، کسـی تسـلط ند   ارد   . تسـلط 

شـیطان بر کسـانی اسـت که د   نبالش می روند   . جوانان عزیـز! اخالقتان 
را زیباتـر بكنیـد   ، نمازها را مرتب بخوانید   ، مسـئله والد   ین را رعایت کنید    

و عمـل به وظیفه بكنید    مطمئن باشـید    شـیطان می رود   .
گناهـكار چند    نوع اسـت. عـد   ه ای گناه می کنند   ، بعد    ناراحت و پشـیمان 
می شـوند   . سـوزوگد   از د   ارنـد   . توبـه می کننـد    و هرگز فكـر نمی کنند    که 
روزی ایـن توبـه را بشـكنند   ، امـا د   وبـاره می شـكنند   . د   وبـاره، سـه باره، 
د   ه بـاره. د   ر حد   یـث د   اریـم کـه ایـن اگـر د   ر تمـام توبـه شكسـتن ها 
سـوزوگد   از واقعـی د   اشـته باشـد   ، د   رنهایـت بر شـیطان پیروز می شـود   . 
امـا اگـر نه؛ د   فعـه اول سـوزوگد   از د   اشـت، د   فعـه د   وم کمتر، د   فعه سـوم 
کمتر و اگر برایش معمولی شـد   ؛ او طعمه شـیطان می شـود   . شد   ید   ترین 

 .   گنـاه، گناهی اسـت که صاحـب آن، آن را کوچک بشـمارد

زرنگي یا نازرنگي

آیت اهلل  بهاءالد   یني

 مـا تجربـه زیـاد   ي به د   سـت آورد   ه ایـم و وجد   ان نمود   ه ایـم که براي 
رهایـي از مشـكالت راه هایـي هسـت کـه بهتریـن آن ها کـه خود    ما 
حـس کرد   ه ایـم و به کمـک آن ها بـه حاجت هایمان رسـید   ه ایم، چهار 
چیـز اسـت: نـذر کـرد   ن گوسـفند    بـراي فقـرا، خوانـد   ن حد   یث کسـا 

به طـور پی د   رپـی، پرد   اخـت صد   قـه و ختـم صلـوات.
 بـال اول سـراغ د   وسـتان خـد   ا مـي رود   . بشـر اگـر صابـر باشـد   ، بال 

سـازند   ه اوسـت؛ رفاه سـازند   ه نیسـت.
 زرنگي هـاي مـا همـه نازرنگـي اسـت. کسـي کـه مي گویـد   : سـر 
فالنـي کاله گذاشـتم، اشـتباه مي کنـد   ، بلكـه فالنـي سـرش کاله 

گذاشـته اسـت؛ چـون حـق بـر گـرد   ن او پیـد   ا کرد   ه اسـت.
 امـروز آمریـكا روح تجـاوز و تعـد   ي اسـت. هرکس کـه د   اراي روح 
تجاوز و تعد   ي باشـد   ، گرچه د   ر محیط بسـیار کوچكي باشد   ، آمریكایي 

است.
 اگـر انسـان، د   لخواهي و هوس خود    را کنار بزنـد    و د   ور بیند   ازد   ، همه 
کارهـاي او د   رسـت مي شـود   . همه آتش هـاي بیروني جهـان، از آتش 
د   روني نفس انسـان هایي اسـت که پیرو شـیطان اند   ؛ این پیروي همه 

را به هالکت مي کشـد   .
 راهـي نیسـت مگر این که انسـان خـود   ش را اصالح کند    و انسـان 

اصـالح نمي شـود    مگـر از راه اطاعت خد   ا.
 اگـر د   ید   یـد    خد   وم هسـتید   ، خد   مت گزاریـد   ، آد   اب معاشـرت را خوب 
یـاد    د   اریـد   ، اخالق حسـنه، عفت و عصمـت د   ارید   ، این مال خود    شـما 

نیسـت، بلكه به لطف الهي نصیب شـما شـد   ه اسـت.
 نمـاز براي این اسـت که شـما را پـرواز د   هد   ... تو بایـد    از این پروازي 
کـه انبیـا و اولیا و صلحا د   ارند   ، سـهمي د   اشـته باشـي؛ گمـان نكن که 

آن پـرواز، اختصاص بـه آن ها د   ارد   !
 آد   مـي کـه صبـح تا به شـام هـزار د   روغ بگوید    و افتخـار کند    که به 
مقصد    خود    که مقصد   ي کود   کانه اسـت رسـید   ه اسـت، انسـان نیست.

 جوانـي و نشـاط موقـت باألخـره از انسـان گرفته مي شـود    و د   یگر 
از لـذات د   نیـا نمي توانـد    اسـتفاد   ه کنـد   ، ولي همیشـه از لـذات روحاني 

بهره منـد    اسـت. انسـان باید    خـود    را بـه آن لذات برسـاند   .
 ایـام جوانـي غنیمتي اسـت که نبایـد    از آن غافل ماند    و به سـاد   گی 
آن را از د   سـت د   اد   ؛ چـون د   ر ایـن ایـام، نفـس بـراي سـاخته شـد   ن 

مسـتعد   تر اسـت و قواي انسـان تـوان کامـل را د   ارد   .
کارهـا انجـام مي شـود    و روزگار مي گـذرد   ، امـا آن چـه بـراي مـا 
 .مي مانـد   ، نیـات ماسـت؛  انسـان د   رگـرو نیـات خویـش اسـت

رهنماییخوبان



توجه به زن و فرزند   
آیت اهلل صد   یقی

طـوری برنامه ریـزی کنیـد    کـه وقـت زن و بچـه ضایـع نشـود    و بـه 
آن هـا هـم برسـید   . اهل خانواد   ه هم حقوقـی د   ارند   . باألخـره زن و بچه 
و حتـی خـود    آد   م نیازهایـی د   ارد    که اگر لذت های حالل نباشـد    همان 
عباد   تـش هـم با نشـاط نیسـت، د   رس خواند   نـش هم نشـاط چند   انی 

ند   ارد   .
معمـواًل امثـال ماهـا کمتـر بـه ایـن امـر توجـه می کنیـم، زن و بچه 
را رهـا می کنیـم بـه حـال خود   شـان، و خود   مـان را مد   یـون این هـا 
می کنیـم. نبایـد    غافـل شـد    از این کـه اگـر پول کمتـر باشـد   ، زند   گی 
می گـذرد   ، ولـی زن، د   ختر و پسـر آد   م، کمبود    محبـت را از کجا جبران 
کننـد   ؟ د   ر خانـه چه کسـی را بایـد    بزنـد    و بگوید    محبـت می خواهم؟ 
اگـر مـا به موقـع و به اند   ازه بـه زن و فرزنـد   ان محبت ابـراز ند   اریم، باید    
عـوارض پـس از آن را پذیـرا باشـیم. پول و امـور ماد   ی را می تـوان از 
خویشـان، صند   وق و یا کسـی قـرض گرفت، اّما محبـت را هیچ کس 

جـز پـد   ر و ماد   ر نسـبت به فرزند   ان و مرد    نسـبت به همسـر نمی تواند    
جبـران کنـد   . پس باید    آد   م مواظب باشـد    که حق همسـر و فرزند   انش 
بـه خاطـر این کـه چیـزی را کسـب و یـا جبـران کنـد   ، ضایع نسـازد   . 
محبـت از امـور جایگزیـن ناپذیر اسـت. چند    وقت پیش یـک نامه ای 
را د   ریافـت کـرد   م کـه د   ختر خانمی نوشـته بـود   ، من غبطـه می خورم 
بـه د   ختـر خالـه ام که می بینـم پـد   رش او را می بوسـد   . د   وسـتش د   ارد   ، 
محبتـش می کنـد   . اّمـا د   ریغ از یک بوسـه ای که بابای ما به ما د   اشـته 
باشـد   . تنهـا حـواس او بـه رفتار ما د   ر منـزل معطوف اسـت. او همه ما 

را خسـته کـرد   ه و پیوسـته می گوید    بكن! نكـن!... .
  ایـن چیـزی بـود    که ما از اسـتاد    گرامـی حضرت آیـت اهلل بهجت
یـاد    گرفتیـم که باید    نسـبت بـه خانـه و خانواد   ه بسـیار اهمیـت د   اد    و 
مواظبـت کـرد    کـه حـق بچه هـا به خاطـر د   یگران، یـا کتـاب و د   رس 

 .   ضایع نشـود

غیبت گوش نمي کنم
آیت اهلل جاود   ان

وقتی شـما پشـت سـر مسـئولین حرف می زنید   ، اگر یک وقت پشـیمان 
شـد   ید    و خواسـتید    توبـه کنیـد   ، آخر ایـن آد   م را کجا گیـر بیاوریـم و از او 

رضایـت بطلبیـم؟ خب چرا مـن آن قـد   ر آزاد    حـرف می زنم؟
فرمود   ند    بین حق و باطل چهار انگشت است؛ د   ید   م، گفتم.

خـب حـق گفتـی. خـب اگـر د   یـد   ی و گفتـی و حـق گفتـی، تـازه 
غیبـت  اسـت. اگـر شـنید   ی، می شـود    تهمت. تهمـت صد    برابـر غیبت 
بـد    اسـت ها. حـاال عد   د    غیبـت را نمی گویـم. آن قد   ر لفظش بد    اسـت که 

نمی خواهـم عـرض کنـم.
تهمـت را بـا یـک گنـاه خیلـی بـد    مقایسـه می کننـد    و می گوینـد    ایـن 
سی وسـه برابـر آن گنـاه اسـت. د   ر روایـات مـا می گوید    شـنوند   ه یكی از 
د   و نفـر غیبت کنند   ه اسـت. یک د   اسـتان از حاج آقای حق شـناس عرض 
کنم. نمی د   انم ایشـان د   ر یک مجلسـی نشسـته بود    یا د   ر ماشین نشسته 
بـود   . فكـر می کنـم د   ر مجلـس بـود   . گفتنـد    یـک کسـی د   اشـت غیبت 
می کـرد   . مد   ام ایشـان د   اشـت توجیه می کرد    که غیبـت او را برطرف کند   .

شـب د   ر عالـم خـواب بـه ایشـان)آیت اهلل حق شـناس( گفتند    چـرا د   ر آن 
مجلس نشسـتي؟

- آقا من د   فاع کرد   م.
فرمود   ند    که د   فاعت اثر کرد   ؟ نه.

 پس چرا بلند    نشد   ی؟ 
بعد    فرمود   ند    که د   ر عالم خواب چه بالیی سر من آورد   ند   .

یک وقـت د   ر مجلـس نشسـته بود   نـد    و یک کسـی آمد   ه بـود    و گفته 
بـود   : آقـا! مـن می خواهـم یـک صحبتـی بكنـم. )مي خواسـته د   رباره 

کسـي حـرف بزند   .(
 آقـا گفتـه بـود   :  ولو  این کـه همه مان مثاًل مهمان پسـرخاله هسـتیم 
و مثـاًل پسـرم و پـد   ر د   امـاد   م و همـه این هـا هسـتند    و ناهـار هـم 
د   عـوت د   اریـم، امـا مـن بند    ناهـار نیسـتم ها. بالفاصله بلند    می شـوم. 
صاحب خانـه آمـد    د   خالت کـرد    و به آن بنـد   ه خد   ا گفت: آقـا این حرف 
 چیسـت که تو می زنـی و د   اری مهمان هـای من را به هـم می ریزی؟

حاج آقـا گفتـه بـود   : ایـن حـرف را اد   امـه بد   هی، مـن یـک د   قیقه هم 
نمی مانـم. از آن جلسـه د   یگـر اتفاقـی نیفتـاد   . اگـر د   ر ماشـین بود   نـد   . 
مي گفتنـد    مـن د   ر را بـاز می کنم می پرم پایین هـا. د   ر این حـد   ؛ آن قد   ر 

!جد   ی
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زند   گي معمولي 
مقام معظم رهبري

»چنـد    روز پس از خواسـتگاري خانـواد   ه بزرگوار حضرت 
آیـت اهلل خامنـه اي از د   ختـر بنـد   ه، خد   مـت مقـام معظم 
رهبـري رسـید   م. ایشـان فرمود   نـد   : آقـاي د   کتـر! اگـر 
خـد   ا بخواهـد    بـا هـم خویشـاوند    مي شـویم. عـرض 
کـرد   م چه طـور؟ فرمود   نـد   : آقـا مجتبـي و د   ختـر خانـم 
یكد   یگـر را پسـند   ید   ه اند    و د   ر گفت وگـو  شـما ظاهـراً 
بـه نتیجـه رسـید   ه اند   . حـاال نظر شـما چیسـت؟ عرض 
کـرد   م: آقـا اختیار ما هم د   سـت شماسـت! آقـا فرمود   ند   : 
شـما و همسـرتان اسـتاد    د   انشگاه هسـتید    و زند   گي شما 
بـا زند   گـي مـا متفـاوت اسـت. تمـام زند   گـي ما غیـر از 
کتاب هایـم، یـک وانـت لوازم کهنه اسـت. خانـه ما هم 
د   و اتـاق اند   رونـي د   ارد    و یـک اتاق بیروني که مسـئوالن 
مي آینـد    و بـا مـن د   ید   ار مي کننـد   . من پولي بـراي خرید    
خانـه نـد   ارم. خانـه اي اجـاره کرد   ه ایم کـه قرار اسـت د   ر 
یـک طبقـه آن آقامصطفـي و د   ر طبقه د   یگـر آقامجتبي 
زند   گـي کننـد   . مـا زند   گي معمولـي د   اریم و شـما زند   گي 
خوبـي د   اریـد   ، مثـل مـا زند   گـي نكرد   ه اید   . آیا د   ختر شـما 
حاضر اسـت بـا این وجود    زند   گـي کند   ؟! زیبایـي و د   قت 
سـخن رهبـر معظم انقالب بـراي من بسـیار جالب بود   . 
موضـوع را بـه د   ختـرم گفتـم و او بـا روي بـاز اسـتقبال 

کـرد   .« )د   کتـر غالمعلی حـد   اد    عاد   ل(

شیوه اقناعي
امام موسي صد   ر

»تفـاوت مهم امام موسـی صـد   ر با د   یگران ایـن بود    که 
ایشـان مـرد   م را د   ر همـه امور اقناع می کرد   نـد   . امام برای 
مقابله با زشـتی ها بـه تبلیغ زبانی اکتفـا نمی کرد    و حتی 
اگـر می خواسـت مـرد   م را از شـراب خواری پرهیـز د   هـد    
بـه شـیوه اقناعـی برخـورد    می کرد   . مثـاًل یـک روز امام 
بیـن راه د   ر جـاد   ه ای د   ر منطقه خیزران مقابل رسـتورانی 
می ایسـتد    تـا کمی اسـتراحت کنـد   ، گویـا از فضایی که 
د   ر آن جـا حاکـم بـود   ه احسـاس می کند    که زمینـه برای 
یـک کار اقناعـی فراهـم اسـت، لذا بـه اتفـاق همراهان 
بـه  وارد    رسـتوران می شـود    و گوشـه ای می  نشـیند    و 

صاحـب رسـتوران می گویـد    کمـی شـراب و یا یكـی از 
انـواع مشـروبات الكلی را بـرای من بیاورید   . افـراد    از این 
خواسـته امام تعجب می کنند    توجه همه جلب می شـود   . 
امـام تأکید    می کند    که د   رسـت شـنید   ه اید    آن چه را گفتم 
بیاوریـد   . بعـد    کافـه د   ار لیوانی شـراب نـزد    امام مـی آورد   . 
سـپس امـام از او می خواهـد    که یک جگر گوسـفند    هم 
بیـاورد   . بالفاصلـه سـفارش ایشـان انجام می شـود   . امام 
قطعـه ای از جگر را برش زد   ه و روی آن شـراب می ریزد   ، 
پـس از لحظاتـی تغییـرات جـد   ی د   ر ظاهر جگـر ایجاد    
می شـود   . د   ر این جـا امـام خطاب بـه حاضـران می گوید    
ببینیـد    شـراب با ایـن جگر چه کـرد   . همین اتفـاق برای 
جگر کسـانی که این نوع مشـروبات را استفاد   ه می کنند   ، 
می افتـد   . آیا منطقی اسـت کـه هم چنان به نوشـید   ن آن 
اصـرار د   اشـته باشـید   ؟« )هاشـم الهاشـم از یـاران امـام 

موسـي  صد   ر(

جبران زحمت
شهید    د   کتر بهشتي

»پـد   رم برخـالف برخـی پـد   ران کـه وقتـی وارد    خانـه 
می شـوند    همه باید    سـاکت باشـند    چون او از کار بیرون 
آمـد   ه و خسـته اسـت به رغـم خسـتگی و کار روزانـه د   ر 
کمـال خوش رویـی بـه منـزل می آمد   نـد    و بـا تک تـک 
فرزنـد   ان احوال پرسـی می کرد   نـد    و قبـل از همـه بـه 
سـراغ همسرشـان می رفتنـد    و سـؤال می کرد   نـد    خـب 
خانـم امـروز چه کار کرد   ید  ،  چه مشـكالتی د   اشـتید  ،  من 
چـه می توانـم بـرای حـل این مشـكل کنم، بچه هـا د   ر 

کار خانـه بـه شـما کمـک کرد   ه انـد   ؟« )فرزند    شـهید   (
»د   کتـر بهشـتی د   ر آلمـان خیلی احتـرام همسرشـان را 
د   اشـتند   . یک بار به من گفتند   : زن د   ر خانه کلفت نیسـت 
بلكـه کد   بانـوی خانه اسـت. زن وظیفـه ای نـد   ارد    که د   ر 
خانـه کار کنـد    بلكه از راه محبت اسـت کـه د   ر خانه کار 
می کنـد   . یكی از د   الیلی که ایشـان خانمشـان را د   ر اکثر 
مسـافرت ها همـراه خود   شـان می برد   نـد    ایـن بـود    کـه 
می گفتنـد   : همسـر من وظیفـه نـد   ارد    د   ر منزل مـن کار 
کنـد   ، لذا چـون کار می کند    ما باید    به نحـوی این زحمت 

ایشـان را جبران کنیم.«)یكي از د   وسـتان شـهید   (
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با محبت 
آیت اهلل مرعشي نجفي

»د   ر محضـر ایشـان بود   یـم. مـرد   ی الت و گرد   ن کلفـت 
مد   تـی بـود    حسـابی د   ور آقـا می چرخیـد    و خـود   ش را بـه 
ایشـان نسـبت مـی د   اد   ، به طـوری کـه همه فهمیـد   ه بود   ند    
او مریـد    آیت اهلل مرعشـی نجفی اسـت. یـک روز که برای 
گرفتـن وضو به وضوخانه رفته بـود   م، با کمال تعجب د   ید   م 
ایـن مـرد    الت د   ارد    وضـو می گیـرد   . او بـه اطرافـش نـگاه 
می کـرد   . وقتـی می د   ید    کسـی نیسـت، مسـح پـا را از روی 
کفشـش می کشـید   ! ظاهراً حوصله د   رآورد   ن آن را ند   اشـت! 
خد   مـت آیت اهلل مرعشـی نجفی رسـید   م و بـا ناراحتی تمام 
گفتـم: آقـا! این التـی که همه خبر د   ارند    مرید    شـما شـد   ه، 
این طـور وضـو می گیـرد   ! اگـر کسـی ایـن چیزهـا را ببیند    
بـرای شـما زشـت اسـت. ایشـان لبخنـد   ی زد   نـد    و گفتند   : 
آقـای مختـاری! می د   انـم این طـور وضو می گیـرد    اما من با 
محبـت نمازخوانش کـرد   م. اگر راسـت می گویی، با محبت 
کفشـش را از پایـش بیرون بیاور. فقط مواظـب باش از نماز 

فـراری اش ند   هـی!« )مرحـوم آیـت اهلل مختاری(

اسوه زهد   
 حاج آخوند    مال عباس تربتی

»چـون بـام خانـه اش را کاه گل می کـرد    مقـد   اری از بـام 
همسـایه را کـه متصل به بام خانـه او بـود    کاه گل می کرد   . 
هیـچ گاه بـرف خانـه اش را د   ر کوچـه نمی ریخت و نـاود   ان 
خانـه اش را بـه کوچـه نمی گذاشـت و مـا را تعلیـم مـی د   اد    
کـه بر د   یـوار خانه مرد   م خط نكشـیم و از د   رختی شـاخه ای 
نشـكنیم و از بسـته های هیـزم کـه مـرد   م بـرای فـروش 

می آورنـد    سـیخی حتـی بـرای خـالل د   ند   ان نشـكنیم.
مرحـوم حـاج آخونـد    د   ر همه عمرش با کسـی د   عـوا نكرد   ، 
کسـی را د   شـنام ند   اد   ، به روی کسـی فریاد    نكشـید   ، هرگز 
غیبـت احـد   ی را نكـرد   . هرگـز د   روغ نگفـت. هرگـز خلف 
وعـد   ه نكـرد   . کمترین تجاوزی به حق احد   ی نكـرد    و آزاری 
به کسـی نرسـاند   . د   ر منبر، هرگز به کسـی گوشـه و کنایه 
نزد    و اگر از کسـی کار بد   ی سـر می زد    د   ر خلوت به خود   ش 
بـا مهربانـی و خیرخواهـی تذکر مـی د   اد    و د   ر مألعـام و د   ر 

حضـور د   یگـران نمی گفت.

حـاج آخونـد    چـون مـرد   ی بـود    کـه از جامـه بـه پیراهن و 
شـلوار و جبه کرباس و شـال سر و شـال کمر آن هم از نوع 
کربـاس ولـی نازک تـر و بـه یـک عبا کـه بـر د   وش افكند    
و اگـر نباشـد    بـی عبـا راه بـرود    و به گیـوه و کفشـی از نوع 
پسـت و کم ارزش ترین آن سـاخته بـود    و خوراکش غالباً د   ر 
24 سـاعت یک بـار بـود    کـه آن یک بار هم افطـارش بود    و 
هم سـحرش. مرد   ی آزاد   ه و وارسـته بود   . این حاالت و صفا 
د   ر او طبیعی بود  ،  نه سـاختگی و تصنعی چون محال اسـت 
که کسـی به تصنع بتواند    شـصت سـال بد   ون خسـتگی و 
مـالل د   ر کار خـود    ثبات د   اشـته باشـد   .« )فرزنـد   ش مرحوم 

حسـین علي راشد   (

عالقه بچه ها
عالمه حسن زاد   ه آملي

از همـه بهـا  »بـه خانـواد   ه و زند   گـی خانواد   گـی بیـش 
می د   هـد   . رابطـه اش بـا بچه ها، فقـط رابطه پـد   ر و فرزند   ی 
نیسـت؛ رابطه اسـتاد    و شاگرد   ی اسـت، مرید    و مراد   ، د   وست 
و هـم راز اسـت. این طـوری نبـود    کـه تمـام وقتـش صرف 
اجتماع بشـود    و از خانواد   ه غافل شـود   . گرچه خانم همیشـه 
سـعی می کـرد    محیط خانـواد   ه را طـوری آرام نگـه د   ارد    که 
آقـا بـه کارهـای علمـی اش برسـد   ، اما آقـا هم بـه خانم د   ر 
تربیـت و رسـید   گی بـه کارهـا کمـک می کـرد   . د   وسـت 
د   اشـت بچه هـا د   نبـال د   رس باشـند    و د   ر جهـت عالقـه و 
استعد   اد   شـان راهنمایی شـان می کـرد   ، امـا هیچ وقـت آن ها 
را مجبـور بـه انتخـاب رشـته ای نمی کـرد   . از راهنمایی، به 
بچه هـا برخـی د   روس حـوزه و جامع المقد   مـات را د   رس 
مـی د   اد   . بـا آن همه مشـغله و مقـام واالی علمی سـاعاتی 
د   روس  برایشـان  و  مـی د   اد     اختصـاص  فرزند   انـش  بـه 
ابتد   ایـی حـوزه را تد   ریـس می کـرد   . د   ر کنـار د   روس حـوزه 
تأکیـد    د   اشـت بچه هـا اد   بیـات هـم کار کننـد   . می گفـت: 
یـک طلبـه بایـد    اد   بیـات فارسـی بد   انـد   . کتاب هـای کهن 
اد   بیـان فارسـی مثـل کلیله ود   منـه را بـه بچه ها یاد    مـی د   اد   . 
بـه اسـتعد   اد    و عالقـه فرزند   ان هم اهمیـت ویژه مـی د   اد   . از 
آن هـا می پرسـید   : د   وسـت د   ارید    چـه کتابی د   ر کنـار د   روس 
حـوزه بخوانید   ؟ و هـر کتابی که می گفتنـد    د   ر همان جهت 

 )راهنمایی شـان می کـرد   .« )د   ختـر عالمـه

بهمن 94
خانه خوبان 83

16 17



 خوابگاه د  ختران
خلبان شهید   عباس بابایی

با اصرار می خواسـت از طبقه د  وم آسایشـگاه 
بـه طبقه اول منتقل شـود  . بـا تعجب گفتم 
»به خاطر همین من رو از د  زفول کشـوند  ی 
تهـران!« گفـت »طبقـه د  وم مشـرف بـه 
خوابـگاه د  خترانـه اسـت. د  وسـت نـد  ارم د  ر 
معـرض گنـاه باشـم.« وقتـی خواسـته اش 
را بـا مسـئول آسایشـگاه د  ر میان گذاشـتم، 
نیشـخند  ی زد   و بـا لحـن خاصـی گفـت 
»آسایشـگاه بـاال کلـی سـرقفلی د  اره، ولی 
بـه روی چشـم، منتقلش می کنـم پایین«.1

 تقسیم اراضی و مال یتیم 
شهید   عبد  الحسین برونسي

آمـد    پیـش  کـه  اراضـی  تقسـیم  بحـث 
روسـتا  ایـن  »د  یگـه  گفـت  عبد  الحسـین 
جـای زند  گی نیسـت. آب و زمیـن رو به زور 
گرفتـن و میخـوان بین مرد  م تقسـیم کنند  . 
بد  تـر این کـه سـهم چنـد   یتیـم هـم قاطی 
این هاسـت.« رفتیـم مشـهد  . خانـه یكـی 
از اهالـی کـه خالـی بـود  . موقتـاً همان جـا 
سـاکن شـد  یم. ماند  ه بود   کار. د  و ماه شـاگرد   
پانـزد  ه روز شـاگرد    و  سبزی فروشـی شـد   
لبنیاتـی، امـا سـر هیچ کـد  ام د  وام نیـاورد  . 
می گفـت »سبزی فروشـه کـه سـبزی ها رو 
خیـس می کنـه تا سـنگین تر بشـه، لبنیاتی 
هـم جنـس خـوب و بـد   رو قاطـی می کنه 
و غـش و کم فروشـی د  اره. از همـه بد  تـر 
خود  شـون  مثـل  منـم  می خـوان  این کـه 
کلنـگ  و  بیـل  یـک  آن  از  بعـد    بشـم.« 
برد  اشـت و رفت سـر گـذر. بعد   از سـه چهار 
روز یـک بّنـا پید  ا شـد   که عبد  الحسـین را با 

خـود  ش ببـرد  . جان کنـد  ن د  اشـت، مزد  ش 
هـم روزی د  ه تومـن بـود  ، ولـی بـه قـول 
عبد  الحسـین »هیـچ طـوری نیسـت، نـون 
زحمت کشـی نـون پـاک و حاللـه، خیلـی 

بهتـر از اون د  وتاسـت«.2

 د  رهایي از عالم باال 
شهید   احمد   علی نّیری 

د  وسـت  نزد  یک تریـن  د  وران،  آن  د  ر  مـن 
احمـد   بـود  م. مـا رازد  ار هـم بود  یـم. یـک 
روز بـه او گفتـم: احمـد  ! من و تـو از بچگی 
همیشـه بـا هم بود  یـم، امـا یه سـؤالی ازت 
د  ارم. مـن نمی د  ونـم چـرا تـوی ایـن چنـد   
سـال اخیـر، شـما د  ر معنویات رشـد   کرد  ی 

مـن... اما 
لبخنـد  ی زد   و می خواسـت بحـث را عوض 
کنـد  ، اما من د  وباره سـؤالم را تكـرار کرد  م و 
گفتـم: حتماً یه علتـی د  اره، باید   بـرام بگی.

بعـد   از کلـی اصـرار سـرش را بـاال آورد   و 
د  اری؟ طاقتـش رو  گفـت: 

با تعجب گفتم: طاقت چی رو؟
گفت: بشین تا بهت بگم.

نفـس عمیقـی کشـید   و گفـت: یـه روز بـا 
رفقـای محـل و بچه هـای مسـجد   رفتـه 
بود  یـم د  ماوند  . شـما توی اون سـفر نبود  ی.
همـه  رفقا مشـغول بازی و سـرگرمی بود  ند  . 
یكـی از بزرگ ترهـا گفت: احمد   آقـا برو این 
کتـری رو آب کـن و بیـار تـا چای د  رسـت 
کنیـم. بعـد   جایـی رو نشـان د  اد   و گفـت: 
اون جا رود  خانه اسـت. بـرو از اون جا آب بیار! 
مـن هـم راه افتـاد  م. راه زیـاد   بـود  . کم کـم 

صـد  ای آب بـه گوش رسـید  .
نسـیم خنكـی از سـمت آب به سـمت من 
آمـد  . از ال بـه الی د  رخت هـا و بوته هـا بـه 

بـه  تـا چشـمم  نزد  یـک شـد  م.  رود  خانـه 
رود  خانـه افتـاد   یک د  فعـه سـرم را اند  اختـم 
پایین و همان جا نشسـتم. بد  نم شـروع کرد   
بـه لرزید  ن. نمی د  انسـتم چه کنـم. همان جا 
پشـت د  رخـت مخفـی شـد  م. کسـی آن 
اطـراف مـن را نمی د  ید  . د  رخت هـا و بوته ها 

مانـع مناسـبي بـرای مـن بود  .
مـن با چشـمانی گرد   شـد  ه از تعجب منتظر 
اد  امـه ماجـرای احمد   بـود  م و این که چرا این 

قد  ر ترسـید  ه بود  ؟
احمـد   اد  امـه د  اد  : من می توانسـتم به راحتی 
گنـاه بزرگـی انجـام د  هـم. د  ر پشـت آن 
د  رخـت و د  ر کنـار رود  خانـه چند  یـن د  ختـر 

جـوان مشـغول شـنا کـرد  ن بود  نـد  .
مـن همان جا خد  ا را صـد  ا زد  م و گفتم: خد  ایا 
کمكـم کـن. خد  ایا االن شـیطان به  شـد  ت 
مـن را وسوسـه می کنـد   که من نـگاه کنم. 
هیچ کـس هـم متوجه نمی شـود  ، امـا خد  ایا 

بـه خاطر تـو از این گنـاه می گذرم.
کتـری خالـی را برد  اشـتم و سـریع از آن جـا 
د  ور شـد  م. بعد   هـم از جایی د  یگـر آب تهیه 
کـرد  م و رفتم پیـش بچه ها. هنوز د  وسـتان 

مسـجد  ی مشـغول بـازی بود  ند  .
بـرای همیـن مـن مشـغول د  رسـت کرد  ن 
آتـش شـد  م. چوب هـا را جمـع کـرد  م و بـه 
سـختی آتش را آماد  ه کرد  م. خیلی د  ود   توی 
چشـمم رفت. اشـک همین طور از چشمانم 

جـاری بود  .
یـاد  م افتـاد   کـه حاج آقـا گفته بـود  : هر کس 
بـرای خـد  ا گریـه کنـد  ، خد  اونـد   او را خیلی 

د  وسـت خواهد   د  اشـت.
همین طـور کـه د  اشـتم اشـک می ریختـم 
گفتـم: از ایـن بـه بعـد   بـرای خـد  ا گریـه 
می کنـم. حالـم خیلـی منقلـب بـود  . از آن 

د ر سنگر جهاد  اكبر
تقواي شهد  ا
حسین مظفري
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رود  خانـه  کنـار  د  ر  کـه  سـختی  امتحـان 
برایـم پیـش آمد  ه بـود   هنوز د  گرگـون بود  م. 
همین طـور کـه اشـک می ریختم و بـا خد  ا 
مناجـات می کـرد  م خیلـی با توجـه گفتم: یا 

اهلل! یـا اهلل!...
یک بـاره  عبـارت،  ایـن  تكـرار  به محـض 
صد  ایـی شـنید  م کـه از همـه طرف شـنید  ه 
می شـد  . ناخـود  آگاه از جـا بلنـد   شـد  م و بـا 

حیـرت بـه اطـراف نـگاه کـرد  م.
صـد  ا از همـه سـنگریزه های بیابان شـنید  ه 
و  کوه هـا  و  د  رخت هـا  همـه  از  می شـد  . 

می آمـد  ! صـد  ا  سـنگ ها 
همـه می گفتنـد   »سـّبوح قـد  ّوس، ربّنـا و 
رّب المالئكـه و الـروح«. وقتـی ایـن صـد  ا 
را شـنید  م ناباورانـه بـه اطـراف خیره شـد  م. 
از اد  امـه بـازی بچه هـا فهمیـد  م کـه آن هـا 

نشـنید  ه اند  . چیـزی 
مـن د  ر آن غـروب، بـا بد  نـی که از وحشـت 
می لرزیـد   بـه اطـراف می رفتم. مـن از همه 

ذرات عالـم ایـن صد  ا را می شـنید  م!
احمـد  ، بعـد   از آن کمی سـكوت کـرد  . بعد   با 
صد  ایـی آرام اد  امـه د  اد  : از آن موقـع کم کـم 
د  رهایـی از عالـم باال بـه روی من باز شـد  .

احمـد   ایـن را گفـت و از جـا بلنـد   شـد   تـا 
بـرود  . بعد   برگشـت و گفت: محسـن! این ها 
را بـرای تعریـف از خـود  م نگفتـم. گفتـم تا 
بد  انـی انسـانی کـه گنـاه را تـرک کنـد   چه 
مقامـی پیش خـد  ا د  ارد  . بعد   گفت: تـا زند  ه ام 

بـرای کسـی از ایـن ماجـرا حرفی نـزن!3

 از د  و مسیر 
شهید   صیاد   شیرازی

از یـک محله به مد  رسـه می رفتند   امـا با د  و 
مسیر متفاوت.

 هـر چـه د  وسـتش اصـرار می کـرد   کـه بیا 
از همیـن کوچـه برویـم، قبـول نمی کـرد  . 
می گفـت »ایـن کوچـه پـر از د  ختـره، مـن 
نمیـام. معلـوم نیسـت ایـن کوچه بـه کجا 

می شـه!«4 ختـم 

 خانـه سـرهنگ یـا د  ست شـویي 

د  گان  پا
شهید   عبد  الحسین برونسی

بایـد   د  اخـل خانـه جنـاب  را  سـربازي اش 
سـرهنگ می گذرانـد  ؛ آن هـم زمـان شـاه، 
وقتـی وارد   خانـه شـد   و چشـمش بـه زن 
نیمـه عریان سـرهنگ افتاد  ، بـد  ون معطلی 
پـا بـه فـرار گذاشـت و خـود  ش را بـرای 
می کشـید  ،  را  انتظـارش  کـه  جریمـه ای 
آمـاد  ه کـرد  . جریمـه اش تمیـز کـرد  ن تمام 
هیجـد  ه  بـود  .  پـاد  گان  د  ست شـویی های 
د  ست شـویی کـه د  ر هـر نوبـت، چهـار نفر 
مأمـور نظافتشـان بود  نـد  ! هفـت روز از این 
جریمه سـنگین می گذشـت که سـرهنگ 
بـرای بازرسـی آمـد   و گفت »بچـه د  هاتی! 
کـه  عبد  الحسـین  اومـد  ی؟«  عقـل  سـر 
اعتقـاد  ش بكشـد    از  نمی خواسـت د  سـت 
گفـت »ایـن هیجـد  ه توالـت کـه سـهله، 
اگـه سـطل بـد  ی د  سـتم و بگی همـه این 
کثافت هـا رو خالـی کـن تو بشـكه، با کمال 
میـل قبـول می کنم، ولـی د  یگه تـوی اون 
خونـه پـا نمی گـذارم!«. بیسـت روزی ایـن 
تنبیـه اد  امه د  اشـت، اما وقتـی د  ید  ند   حریف 
و  آمد  نـد    کوتـاه  نمی شـوند  ،  اعتقاد  اتـش 

خد  مـت.5 گروهـان  فرسـتاد  نش 

 د  لیـل جبهـه رفتـن یـک نوجـوان 
چهارد  ه سـاله! 

شهید   مهرد  اد   عزیزاللهي 
خبرنـگار: خـود  ت را معرفی کـن و بفرما که 

انگیـزه ات از آمـد  ن بـه جبهـه 
؟ چیست

من مهـرد  اد   عزیزاللهی 
از  اعزامـی  هسـتم، 
اصفهـان که چهـارد  ه 
سـالمه و انگیـزه ای که 

باعـث شـد   بـه جبهـه 
اون  به خاطـر  بیـام، 

براد  رانـی کـه قبـاًل جبهه 
بود  ند   و می اومـد  ن و برای 
مـا تعریـف می کـرد  ن که 

جبهه چـه خصوصیت هـای خوبـی د  اره که 
مثـاًل هـر کـی بـره د  یگـه د  ر جبهـه د  چـار 
معصیت نمیشـه ، من به جبهه اومد  م، شـاید   
بتونـم د  ر راه خـد  ا کمک کنم و گناهانم پاک 

6 بشه!
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لبخند    رسول مهر
به کوشش سلما احمد   ی

 بر علی و زهرا
ابن عبـاس گوید  : پیامبر بر علـی و فاطمه وارد   شـد  ، آن د  و می خند  ید  ند   
امـا وقتی پیامبـر را د  ید  ند  ، سـكوت کرد  نـد  . پیامبر خطابشـان کرد   که 
 چـه شـد   کـه مي خند  ید  یـد   و همین که مـرا د  ید  ید   سـاکت شـد  ید  ؟! فاطمه
گفـت:... ای پیامبـر خد  ا، علـی گفت: من نزد   رسـول اهلل از تو محبوب ترم و من 
گفتـم: محبوبیـت من نزد   پیامبر از تو بیشـتر اسـت. پیامبر تبسـمی کرد  ه 
و فرمود  نـد  : د  خترکـم تـو )رحـم و( رقـت فرزنـد   را د  اری و علـی نزد   مـن از تو 

عزیزتـر اسـت؛ »یا بُنَیََّۀ لَـِک ِرقَّۀ الَْولـد   و علی أَعّز علـی ِمْنِک«.

 سیره رسول
 وقتـی خبر شـاد  ی آوری به او می  رسـید  ، سـجد  ه شـكر به جا مـی آورد  . چون 

شـاد   می شـد  ، پلک هایـش را بر هـم می نهاد  .
امام صاد  ق  مي فرمود   » خند  ه پیامبر لبخند   بود  .«

 عبـد  اهلل بـن حـارث زبیـد  ی می گوید   »کسـی را ند  یـد  م که بیش از رسـول 
خد  ا لبخنـد   بزند  .«

 هرگاه سخن می گفت، تبسم بر لب د  اشت.
 می فرمود  : شوخی بسیار، انسان را بی آبرو می کند  .

از  بهتـر  چیـزی  قیامـت،  روز  د  ر  عمـِل کسـی  تـرازوی  د  ر  مي فرمـود  :    
خوش خلقـی گذاشـته نمی شـود  . نزد  یک تریـن هم نشـین مـن د  ر رسـتاخیز، 

اسـت. شـما  خوش اخالق تریـن 

 بر پاد  اش اعمال نیک حتی د  ر بستر
روزی پیامبـر اکـرم وقتـي بـه سـوي آسـمان نگاه 
می کـرد  ، تبسـمی نمـود  . شـخصی به حضـرت عرض 

کرد  :
یـا رسـول اهلل مـا د  ید  یم به سـوی آسـمان نـگاه کرد  ی 

و لبخنـد  ی بـر لبانـت نقش بسـت ، علت آن چـه بود  ؟
رسول خد  ا فرمود  :

- آری ! بـه آسـمان نـگاه می کـرد  م ، د  یـد  م د  و فرشـته 
بـه زمیـن آمد  ند   تا پـاد  اش   عبـاد  ت شـبانه روزی بند  ه با 
ایمانـی را کـه هـر روز د  ر محـل خـود   به عبـاد  ت و نماز 
مشـغول می شـد  ، بنویسـند  ، ولی او را د  ر محل نماز خود   

نیافتنـد  ؛ او د  ر بسـتر بیماری افتـاد  ه بود  .
فرشـتگان بـه سـوی آسـمان بـاال رفتنـد   و بـه خد  اوند   

متعـال گفتند  :
مـا طبق معمول برای نوشـتن پـاد  اش عبـاد  ت آن بند  ه 
بـا ایمـان بـه محـل نمـاز او رفتیـم، ولـی او را د  ر محل 

نمـازش نیافتیـم. او د  ر بسـتر بیماری آرمیـد  ه بود  .
خد  اونـد   به آن فرشـتگان فرمـود  : تا او د  ر بسـتر بیماری 
اسـت ، پاد  اشـی را کـه هـر روز بـرای او هنگامی کـه د  ر 
محـل نمـاز و عباد  تـش بـود  ، می نوشـتید  ، بنویسـید  . بر 
مـن اسـت که پاد  اش   اعمال نیـک او را تا آن هنگام که 

د  ر بسـتر بیمـاری اسـت ، برایـش د  ر نظر بگیرم.

رسولخوبان



از پیروزی ام ّ هانی بر علی 
روز فتـح مكـه بـود   و پیامبـر اعالن کـرد   که خـون چند   نفر 
هـد  ر اسـت و هـر کـه آنـان را هـر کجـا یافـت بكشـد  . ازجمله 
د  و مـرد   از قبیلـه بنـی مخـزوم، امـا ایـن د  و بـه اُم هانـی پناهند  ه 
شـد  ند  . حضـرت علـی وقتـی  آن د  و را د  ید  ، شمشـیر کشـید   
تـا بكشد  شـان، امـا اُم هانـی میـان حضـرت و آن د  و مـرد   حائل 
شـد   و شمشـیر را از حضـرت گرفـت و د  رِ خانـه اش را بـر روی 
وی بسـت. علـی اصرار کـرد   اما ام هانـی اجازه نـد  اد   و گفت: 
]حاکـم[ میـان مـن و تـو پیامبـر خـد  ا باشـد  . پیـش از آن که 
 بیاینـد  ، خبر بـه حضرت رسـید  . پیامبـر خد  ا نـزد   پیامبـر
وقتـی علـی و ام هانـی را د  یـد  ، خند  یـد   و بـه حضرت فرمـود  : ای 
ابوالحسـن، ام هانی بر تو پیروز شـد  ؟! علـی  گفت: ای پیامبر 
خـد  ا بـه خـد  ا سـوگند   او نمی توانسـت کاری انجـام د  هـد   تا 
این کـه شمشـیر را از د  سـتم گرفـت. پیامبر فرمـود  : اگر همه 
مـرد  م از ابوطالـب بود  نـد  ، همه شـان این گونـه شـد  ید   و قـوی 
بود  نـد  . سـپس پیامبـر د  رحالی کـه خنـد  ه بـر لب د  اشـتند  ، به 
ام هانـی فرمـود  : مـا آن د  و نفـر را مهد  ور الـد  م د  انسـتیم. ام هانـی 
گفـت: ای فرسـتاد  ه خد  اوند  ! مـن آن د  و را پناه د  اد  ه ام. ایشـان را بر 
مـن ببخـش. پیامبر فرمـود  : ای ام هانی! هـر که را تو پنـاه د  اد  ی 
مـا پناهـش د  اد  یم و به علـی فرمـود  : از آن د  و صرف نظر کن 

و ایشـان را بـه خاطـر ام هانـی آزاد   بگذار.

از ثواب زیارت امام حسین 
پیامبـر روزی بـر فاطمـه وارد   شـد  . فاطمـه غذایـی از 
خرمـا و نـان و روغـن آمـاد  ه کـرد  . پیامبر همـراه با علی، 
فاطمه، حسـن و حسـین غذا را میل کرد  ند  . پـس ازآن، به 
سـجد  ه رفتنـد   و د  ر سـجد  ه گریه کرد  نـد  ، بعـد  ازآن، خند  ید  ه و 
سـپس سر از سـجد  ه برد  اشـتند  . علی که د  ر سخن گفتن 
با پیامبر د  ر میان حاضران جرئت بیشـتری د  اشـت، گفت: 
ای پیامبـر خـد  ا! امروز از شـما چیـزی د  ید  یم که پیـش  از این 
ند  یـد  ه بود  یـم؟ پیامبـر فرمـود  : وقتی با شـما غـذا خورد  م 
از سـالمت و اجتماع شـما خوشـحال و مسـرور شـد  م. جهت 
شـكر )ایـن نعمت( بـر خد  ای تعالی سـجد  ه کـرد  م و جبرئیل 
نـازل شـد   و گفت: به خاطر سـرور و شـاد  مانی کـه از اهل تو، 

به تو رسـید  ه سـجد  ه شـكر می گزاری؟
گفتم: آری.

گفـت: آیـا از چیـزی که پـس از تو بر ایشـان می گـذرد  ، خبر 
د  هم؟

گفتم: آری، آگاهم کن ای براد  رم، جبرئیل.
گفـت: د  ختـرت نخسـتین کسـی اسـت کـه بـه تـو ملحق 
می شـود  ، پـس ازآن کـه بـه او سـتم می شـود   و حقـش را 
می گیرنـد   و از ارثـش منـع می گـرد  د   و شـوهرش مورد   سـتم 

واقـع می شـود   و پهلـوی او شكسـته می شـود  .
پسـرعمویت )علی بن ابی طالب( نیز مورد   سـتم قـرار می گیرد   

و از حقش محروم می گرد  د   و کشـته می شـود  .
د  ر حـق حسـن نیـز سـتم می شـود   و از حقـش محرومـش 

می کننـد   و او را بـا سـم بـه شـهاد  ت می رسـانند  .
بـه حسـین هـم سـتم می کننـد   و از حقـش منـع می شـود  . 
عترتـش را می کشـند   و بـر پیكـرش اسـب ها می د  واننـد   و 
د  ارایـی اش را بـه سـرقت و زنـان و فرزند  انـش را بـه اسـارت 
می برنـد   و د  رحالی کـه بـه خـون خـود   آغشـته اسـت، د  فـن 
می شـود   و گروهی غریب و ناآشـنا او را به خاک می سـپارند  . 
پیامبـر فرمـود  : )بـا شـنید  ن این خبـر( گریسـتم و گفتم: 
آیـا کسـی حسـین را زیـارت می کنـد  ؟ گفـت: او را غریبه هـا 
زیـارت خواهند   کرد  . گفتم: کسـی کـه او را زیـارت کند   ثواب 
او چیسـت؟ گفت: برای او ثواب هزار حج و هزار عمره اسـت؛ 
حـج و عمـره ای که همـه را با تو انجام د  اد  ه باشـد   و این چنین 

مـن ]با شـنید  ن ایـن خبـر[ خند  ید  م.

شوخي پیامبر 
بانویـي بـه نـزد   پیامبـر آمـد   و از شـوهرش شـكایت نمـود  . پیامبر 
فرمـود  : شـوهرت را نمي شناسـم، سـپس فرمـود   »راسـتي همان که د  ر 

چشـمش سـفید  ي هست؟«
زن بـا آن کـه از شـوهرش شـكایت د  اشـت ولـي حاضـر نبـود   کـه به 
همسـرش نقصـي بد  هند  ؛ ازایـن رو بي د  رنـگ عرض کرد   »نه شـوهرم 
 چشـم هایي سـالم د  ارد   و سـفید  ي د  ر چشـمش نیسـت.« پیامبـر

فرمـود  : آیـا د  ور سـیاهي چشـم را سـفید  ي فرانگرفته؟
زن گفت »آري چشم همه مرد  م چنین است!«

پیامبر فرمود  : منظور من همین است.
حضـرت بـا ایـن شـیوه، زن عصبانـي را خوشـحال کرد  نـد   و سـپس 
مطالبـي بـه او گفتنـد   تا بـه آغـوش گرم خانـواد  ه برگـرد  د   و با شـوهر 

 .  خود   سـازگار باشـد
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امامخوبان

 چشم
تو را از عشق برتر آفرید   ند   

ز چاه رنج حید   ر آفرید   ند   
ز اشک چشم مستت باورم شد   

تو را از آب کوثر آفرید   ند   
د   ر اشـعاری کـه بـه سـاحت مقـد   س حضـرت 
حجـت تقد   یـم می شـود   ، اسـتفاد   ه از کلمـه 
چشـم، مراتبـی د   ارد   ؛ گاهـی منظور همان چشـم 
ظاهـری اسـت، گاهـی هـم ایـن واژه د   ر معانـی 
باطنـی بـه کار مـی رود   ؛ جایـی منظـور بصیرت و 
بینایـی ایشـان اسـت که باطـن هسـتی و آن چه 
د   ر عالـم ملـک و ملكوت اسـت، مي بیننـد   ، اما د   ر 
مرتبـه پایین تر منظـور نظارت چشـم آن  حضرت 
اسـت بـر اعمـال و کـرد   ار شـیعیانش. گاهـي نیز 
چشـم بـه همـراه واژه د   یگـری بـه کار مـی رود    
مثـل »چشـم خمـار« کـه اشـاره د   ارد    بـه این که 
آن حضـرت نه تنهـا نسـبت به اعمال ما بیناسـت 
بلكـه بـا نوعـی اغمـاض و عیب پوشـی بـه آن ها 

نـگاه می کنـد   .
واژه د   یگـر »چشـم نرگـس« اسـت کـه از نـام 
مبارک ماد   ر گرامی ایشـان گرفته شـد   ه و اشـارت 
د   ارد    بـه القـای اسـرار و رازهـای ناگفتنی از سـوی 

حضـرت به عاشـقان.
عبـارت بعـد   ی »چشـم مسـت« اسـت که شـاید    
منظـور از آن، افاضه و بخشـید   ن معرفـت و د   انش 

باشـد    از سـوي آن حضـرت بـه محبانش.
گفتنی اسـت که تمـام زیبایی این چشـم جاد   ویی 
و سـحرانگیز میراثی اسـت که ایشـان از عمویش 
 عبـاس بـه ارث بـرد   ه اسـت؛ زیرا امـام صاد   ق
فرمود   نـد   : خد   اونـد    رحمـت کند    عموی مـا عباس 

را که چشـمانی نافذ د   اشـت.
بیا جانا که شید   ای تو باشم

اسیر چشم شهالی تو باشم
من از خاکم نگارا این عجب نیست

که خاک زیر پاهای تو باشم

 نگاه
چو آن شهالی مستت را گشود   ی
د   و صد    یوسف فد   ای خود    نمود   ی

به تفسیر نگاهت چون نشستم
تمام سوره یوسف تو بود   ی

نـگاه، غیـر از چشـم اسـت. نـگاه فعلی اسـت که 
از چشـم سـر می زنـد   . عاشـق، همـواره احسـاس 
می کنـد    کـه تحـت نظـر و نگاه معشـوق اسـت. 
اصـاًل عاشـق د   ر هرچـه می نگـرد    نشـانه ای از 
معشـوق خویـش می بینـد   . به خصـوص د   ربـاره 
حق تعالـی کـه بند   گان خـاص او د   ر هـر مخلوقی 
نظـر می کنند   ، نشـانه و جلـوه ای از خالـق را د   ر آن 

مشـاهد   ه می کننـد   .
گاهـی حضرت حجـت نیز بـر د   وسـت د   اران خود    
ایـن مقـام بـه  جلـوه ای نشـان می د   هنـد    و د   ر 
عشـاق ایشـان حالت »بی خـود   ی کامل« د   سـت 
می د   هـد    و از هـوش می رونـد   . عرفـا ایـن حالـت 
را بـه شـاهد    آیـه قرآنـي »و خر موسـی صعقـا؛ و 
موسـی بی هـوش بـر زمیـن افتـاد   .« حالت صعق 
می خواننـد   . نـگاه حضـرت، جلـوه و نشـانه ای از 
صفـت بصیـرت و بینایـی اسـت کـه از طـرف 
خد   اونـد    بـه ایشـان عطـا شـد   ه اسـت؛ و از همین 
رو یكـی از اسـامی ایشـان »عیـن اهلل فـی خلقـه؛ 
چشـمان خد   اونـد    که د   ر زمین و آسـمان ها شـاهد    
اعمال مخلوقات اوسـت.« می باشد   . محبان واقعی 
حضـرت، همیشـه و همه جا نـگاه ایشـان را ناظر 
اعمـال خود    می بیننـد    و از همین رو حتی فكر گناه 
را بـه ذهـن خـود    راه نمی د   هند    چه رسـد    به انجام 
گنـاه. این نـگاه روح بخش، التیام بخـش زخم هاي 

قلبـي و غصه هـاي زند   گـي ایشـان اسـت.
د   می آن نرگس مستانه وا کن
صف مژگان بر هم را سوا کن

به اعجاز نگاهی ای طبیبم
تمام د   رد   هامان را د   وا کن

 ابرو
به طاق ابرویت که عین نون است
د   لم د   ر زیر تیغت شط خون است
به شمشیر د   و ابرو کشته گشتن

همان انا الیه راجعون است
د   ر تعابیـر عرفانـی، چشـم را بـه ذات معشـوق 
تشـبیه کرد   ه انـد   . پـس ابـرو را از آن جهـت که 

پوشـانند   ه چشـم و د   ربـان آن اسـت به صفات 
محبـوب تعبیـر می کننـد   . ابـرو د   ر معانـی 

د   یگـری نیز اسـتفاد   ه می شـود   . برای 
مثـال اگـر منظـور صفـات قهر 

 صاحب الزمان حضـرت 
صفـت  هم چـون 

المعتد   یـن؛  الشـوکۀ  »قاصـم 
د   رهم شـكنند   ه عظمـت سـتمگران« 

باشـد   ، معمـواًل ابـرو بـه تیغ شمشـیر 
تشـبیه می گـرد   د    همان طـور کـه انحنـای 

شمشـیر و انحنـای ابرو شـباهتی خـاص د   ارند   .
و یـا چنان چـه صفات لطـف حضـرت، مد   نظر 
باشـد   ، از آن بـه محـراب یـاد    می کننـد    کـه باز 
د   ر این جـا انحنای طاق محـراب و انحنای ابرو، 

شـبیه هسـتند   . حافظ مي فرماید   :
د   ر نمازم خم ابروی تو با یاد    آمد   

حالتی رفت که محراب به فریاد    آمد   
و شاعر د   رباره حضرت حجت  سرود   ه:

تمام سوره يوسف تو بود   ي
به کوشش عبد   اهلل نیازي



خط و خال رخش زیبا و نیكوست
لب  شیرین او چون شهد    د   لجوست

اگر از د   ست د   زد   ان د   ر امان است
همه از هیبت تیغ د   و ابروست

 لب

به آن لعل لبت بند    است این د   ل
چو طوطي عاشق قند    است این د   ل

به یک بوسه د   لم را مي فروشم
نمي پرسي چرا چند    است این د   ل

عارفان، سـخنان و کلمات معشـوق را به نفخه ای 
الهـی تعبیر می کننـد    که از روح معشـوق د   ر کالبد    
عاشـق د   مید   ه می شـود    و لب، اسـباب د   مید   ن این 
نفخـه اسـت، از این رو رسـید   ن به آن ها مسـاوی 
بـا وصول بـه سرچشـمه حیـات ابد   ی و هسـتی 

اسـت. جاود   انی 
د   ر اشـعار امام زمـان نیز لب مصاد   یق مختلفی 
د   ارد   . ازجملـه این کـه اشـارت د   ارد    بـه لب ظاهری 
ایشـان. حضرت حجـت، امام ناطق بالحق اسـت؛ 
یعنـی امامـی که لب هـای او بـه کالم حـق گویا 
می شـود   . د   یگـر این کـه حضـرت صاحب الزمـان 
ولـّي ناصـح اسـت یعنـي د   وسـت و راهبـري که 
نصیحـت و موعظـه مي کند   . حـال اگـر نصایح او 
رنگ لطف و مرحمت د   اشـته باشـند    و بر د   ل هاي 
مؤمنـان قند    و شـكر فرو ریزند   ، از لب هاي ایشـان 

به لب شـیرین تعبیـر مي کنند   .
مصـد   اق د   یگـر، جنبه وصـول و رسـید   ن به وصل 
آن یار سـفر کرد   ه و آخر شـد   ن شـب فراق اسـت:

لبت شیرین تر از شهد    است جانا
مرا با بوسه ات عهد    است جانا
ولي این عهد    امروزي نباشد   

که این عهد    از د   م مهد    است جانا

 زلف 
سر زلف تو د   ر د   ست نسیم است
د   لم د   ر پیچ و تاب آن مقیم است
کنون که چنگ د   ر زلف تو د   ارم
ز طوفان بال د   یگر چه بیم است

زلـف د   ر عربـي بـه معناي پاره اي از شـب اسـت و 
د   ر فارسـي از آن به گیسـو و مو تعبیـر مي کنند   . د   ر 
قد   یـم مرسـوم بود    کـه د   ختـران رشـته هاي موي 
خویـش را بافتـه و از کنار د   و گـوش مي آویختند    و 
انتهاي این د   و رشـته را حلقه کـرد   ه و بر آن ها یک 
شـاخه گل گـره مي زد   نـد   ، لـذا هرگاه که نسـیمي 
آن زلف هـا را بـه پیـچ و تـاب د   رمـی آورد   ه، عطـر 
روح بخـش شـاخه هاي گل نیـز د   ر فضـا پراکنـد   ه 

است. مي شـد   ه 
امـا عرفـا از بـه کار بـرد   ن لفـظ زلـف یا گیسـو د   ر 
اشـعار خود    منظور د   یگري د   ارند   ؛ آن ها از گیسـو به 
د   ام و از خـال بـه عنـوان د   انـه آن د   ام یـاد    مي کنند    
و عاشـق بي خبـر کـه بـراي نظـاره خال معشـوق 

آمـد   ه، ناگهـان د   ر د   ام گیسـوان او گرفتـار مي آید   .
گاهـي کـه زلـف، روي صـورت محبـوب مي ریزد    
و رخسـار را از د   ید    عاشـق نهان مي کنـد   ، کنایه اي 
اسـت از این کـه زلـف معنـاي حجـاب، نقـاب و 
پوشـانند   ه جمـال د   ارد    و د   ر ایـن مقـام، زلف مرتبه 
محرومیت عاشـق از رؤیت جمال معشـوق اسـت.

نكتـه د   یگـر باز کرد   ن سـر زلف اسـت کـه آن هم 
اشـارت د   ارد    به ظهور انـوار تجلیات.

بیا بگشاي گیسوي چو سنبل
بیفشان از سر و از شانه ها گل
که تا پنهان بماند    تا سحرگه

د   و چشم نرگست از چشم بلبل

 خال 
چه خالي بر لب شیرین نشسته
که د   ارد    صد    هزاران جان خسته

هزاران مرغ د   ل پرواز کرد   ند   
به سوي د   ام و د   انه د   سته د   سته

معنـا  یـک  به تنهایـی  خـال  عارفـان،  کالم  د   ر 
مي د   هـد    و اگـر همـراه بـا عضـو د   یگـري بیایـد   ، 
معنـاي د   یگـري از آن اسـتفاد   ه مي شـود   . عاشـق 
تـا قبـل از روبـه رو شـد   ن بـا معشـوق همـواره 
امـا  مي بـرد     سـر  بـه  آشـفتگي  و  پریشـاني  د   ر 
هنگامی کـه نظـر بر معشـوق مي اند   ازد    و چشـم او 
بـه خـال روي محبـوب مي افتد   ، همـه آن صفات 
پراکند   گـي بـه جمـع، تمرکـز، آرامـش و خالصـه 
یكـي شـد   ن بـا معشـوق تبد   یـل مي شـود   . گویـا 
تمامـي وجـود    محبـوب د   ر خـال روي او خالصـه 
مي شـود   ، و نگریسـتن به آن خال مسـاوي اسـت 
بـا منحل شـد   ن و غـرق شـد   ن د   ر آن وجود   ، یعني 
این جـا عاشـق با یک نظـر به خال معشـوق، همه 
وجـود    خویـش را د   ر وجـود    محبوب فانـي مي کند   . 
بـه این اعتبـار از خال بـه عنوان نقطـه وحد   ت یاد    
مي شـود   . د   ر این نقطه اسـت که عاشـق و معشوق 

یكـي مي شـوند   .
د   ر ارتبـاط بـا امـام زمـان نیـز  آن حضـرت 
د   ل هـاي مؤمنیـن را بـه اصالح و رضایـت، الفت و 
د   وسـتي مي بخشـد    و از این رو وحد   ت بخش بود   ه و 

از کثـرت بازمـی د   ارد   .*
بیا اي د   ل د   مي هم یاد    او باش

همیشه با لبش د   ر گفت وگو باش
ولي چون یاد    خالش د   ر د   ل افتاد   

طوافي کن به گرد   ش با وضو باش

* با اسـتفاد ه از کتاب چهارصد    ترانه عاشـقانه نوشـته 
 .رنجبر گل محمد   ي، انتشـارات سـوره مهر
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د   ر جامعـه مـا حكومـت اسـالمی برقرار اسـت. معنای حكومت اسـالمی این اسـت که ما 
د   ارای قوانیـن اسـالمی هسـتیم که به وسـیله حكومتمان اجرا می شـود   . از آن جـا که نظام 
سیاسـی مـا یـک نظـام کامـاًل د   ینـی و بر پایـه والیت فقیـه اسـت، همه مسـئولیت ها و 
قوانیـن نیـز باید    مشـروع و د   ینی باشـند   . این گونه اسـت که حتی حكم ریاسـت جمهوری 
بـا تنفیـذ ولی فقیـه،  مشـروع می شـود    و تصرفـات ایشـان به عنـوان رییس جمهـور جایز 

می گـرد   د   .
قوانیـن مـا را مجلس شـورای اسـالمی تصویب و سـپس شـورای نگهبـان تأیید    می کند    
تـا مخالفتی با شـرع و قانون اساسـی ند   اشـته باشـد   . همین عـد   م مخالفت با شـرع باعث 
می شـود    کـه عمـل به این قانـون، مشـروع و واجب باشـد    و مخالفت با آن نه تنهـا از نظر 

عمل به ُمّر قانون!
محسن احمد   ی

د   ید   ن 
برنامه های ماهواره براي 

بهره برد   اری علمی؟
برخی ها سؤال می کنند    که د   ر ماهواره برنامه های خوب 

علمی نیز پخش می شود   . آیا می توان فقط براي استفاد   ه از این 
برنامه ها از ماهواره استفاد   ه کرد   ؟

 پاسخ این است که د   و بخش د   ر این جا وجود    د   ارد   . یكی تهیه 
ماهواره و د   یگری چگونگی استفاد   ه از برنامه های آن. بخش و مرحله 
اول بستگی به قانون کشور د   ارد    که اجازه این کار را می د   هد    یا خیر 

و اگر بر اساس قانون تهیه و نصب ماهواره غیرقانونی باشد   ، از 
منظر شرع هم غیرشرعی خواهد    بود   ، اما با فرض این که 

تهیه ماهواره قانونی باشد    آن وقت مشخص است 
که د   ید   ن برنامه های مبتذل اشكال د   ارد    

اما برنامه های مفید    خیر.

قاچاق 
کاال چه حکمی د   ارد   ؟

برخی ها می گویند    که ما قاچاق 
می کنیم اما نه برای د   اخل کشور که مثاًل 

برای کشورهای حوزه خلیج فارس. آیا این کار 
هم اشكالی د   ارد   ؟ 

پاسخ این است که این جا هم باید    طبق 
قانون انجام شود    و اگر ممنوع است، 

غیرمجاز خواهد    بود   .

آیا 
می شود    آرد    یارانه ای را 

فروخت؟
برخی می پرسند    که آیا نانواها می توانند    آرد    

یارانه ای را که د   ولت به آن ها می د   هد   ، بفروشند   ؟ 
د   ر این جا هم باید    به قوانین نگاه کرد   . اگر طبق 
قوانین، فروش این آرد    ممنوع باشد    هم برای 

نانوا جایز نیست آن را بفروشد    و هم 
خرید   نش برای مرد   م جایز نیست.

ثبت 
طالق د   ر د   فاتر رسمی؟

سؤال شد   ه که کسی نمی تواند    طالق 
همسرش را د   ر د   فاتر ایران ثبت کند   ؛ چراکه 

عقد    د   ر خارج از کشور انجام شد   ه است. با این حال 
آیا طالقی که د   ر حضور چهار شاهد    انجام  شد   ه 

است، صحیح است یا خیر؟
پاسخ این است که چون موازین شرعی د   ر این 

طالق رعایت شد   ه، خود    طالق واقع شد   ه 
و اشكال ند   ارد   .

فرمان 
رئیس به خالف قانون

گاهی اوقات برخی مسائلی پیش می آید    
که د   ر آن عملی غیرقانونی توسط رئیس یا مقام 

مافوق د   رخواست می شود    بااین حال آیا می توان آن را 
انجام د   اد   ؟

پاسخ خیر است. کسی حق عمل نكرد   ن به قوانین و 
مقررات حاکم بر اد   اره های د   ولتی و عمل برخالف آن ها 

را ند   ارد    و هیچ مسئولی نمی تواند    از کارمند    تقاضای 
انجام کاری خالف قانون را بنماید    و نظر 

مسئول اد   اره د   ر این رابطه اثری ند   ارد   .

کسانی که با قانون مخالفت می کنند  این ها با اسالم مخالفت می کنند . 
)صحیفه امام، ج14، ص414(

چند    مثال

احکامخوبان



قانونی که از نظر شـرعی هم مجاز نباشـد   . مشـخص اسـت که 
اگـر هرکسـی بگویـد    کـه این قانـون بـه د   رد    نمی خـورد    و کم و 
کسـری د   ارد    و... د   یگر سـنگ روی سنگ بند    نخواهد    شد   . اصل 
رعایـت قانون د   ر همه کشـورها و فرهنگ های د   یگر هم اعمال 
مي شـود   . ترکیب شـد   ن قانون و شـرع د   ر کشـور ما سـبب شد   ه 
کـه اگر هم کسـی گمـان کند    کـه می توانـد    قانـون را د   ور بزند    
و مشـكلي رخ نمي د   هـد   ، بایـد    بد   انـد    که بـا این کار شـرع را هم 

ناد   یـد   ه می گیـرد    که د   یگر حسـابش مـی رود    بـا کرام الكاتبین!
د   انسـتن این که »قانون« همان قاعد   ه شـرعی اسـت که باید    بر 

اسـاس آن عمل کنیم، کلید    حل بخشـی از مسـائل و مشكالت 
اسـت. قاعد   ه کلی این اسـت کـه: مخالفت با قوانیـن و مقررات 
و د   سـتورات د   ولت اسـالمی که به طور مسـتقیم توسـط مجلس 
شـورای اسـالمی وضع شـد   ه و مورد    تأیید    شـورای نگهبان قرار 
گرفته انـد    و یـا بـا اسـتناد    بـه اجـازه قانونـی نهاد   هـای مربوطه 
وضع  شـد   ه اند   ، بـرای هیچ کس جایز نیسـت و د   ر صورت تحقق 
مخالفـت توسـط فـرد   ی د   ر ایـن خصوص، بـر د   یگـران تذکر و 
راهنمایـی و نهـی از منكـر الزم اسـت )البتـه بـا وجود    شـرایط 

نهـی از منكر(.

استفاد   ه 
از خانه های سازمانی برای 

غیر مشمولین
می د   انیم که سكونت د   ر خانه های سازمانی برای 

خود   ش قاعد   ه و قانون د   ارد    و کسانی که د   ر آن اقامت د   ارند    
باید    شرایط خاصی د   اشته باشند   ؛ بنابراین اگر کسی از نظر قانونی 

مشمول د   ر اختیار د   اشتن این خانه ها نباشد    و یا این که مثاًل با پارتی 
و... خانه را تصاحب کرد   ه، نه تنها سكونتش جایز نیست که اگر این 

تصرف غیر مشروع باشد   ، نماز د   ر این خانه هم حكم غصب را 
د   ارد    و صحیح نیست. همین طور استفاد   ه شخصی از امكانات 

د   ولتی و اموال عمومی باید    طبق قوانین و مقررات 
مربوطه باشد    و برخالف آن جایز نیست.

ند   اد   ن 
عوارض اتوبان

عوارض بزرگراه هم ازجمله پول های 
قانونی است که ماشین هایی که د   ر آن مسیر ترد   د    
می کنند    باید    پرد   اخت کنند   . هرچند    که د   ر ورود   ی و 

خروجی بزرگراه ها تصریح شد   ه است که جریمه پرد   اخت 
نكرد   ن عوارض اتوبان، 20 هزار تومان است، اما این  همه 
ماجرا نیست چراکه ازآن جا که طبق مقررات برای این 
آمد   وشد    باید    هزینه پرد   اخت کرد   ، اگر کسی عبور کرد    و 

این کار را انجام ند   اد    بد   هكار بود   ه و ضامن است. 
پس گمان نكند    که چند    تومانی سود    کرد   ه 

که کار غیرشرعی سود    ند   ارد   .

اضافه کاری
اضافه کاری همان طور که از 

اسمش هم برمی آید    کار اضافه بر مقد   ار معین 
است. د   ید   ه شد   ه که برخی ها د   ر فرم های اضافه کاری 

د   خل و تصرف می کنند    به امید    گرفتن پول بیشتر، د   ر حالي 
که باید    د   قت کرد    نوشتن گزارش های غیرواقعی و د   ریافت پول د   ر 
برابر ساعات اضافه  ای که کاری د   ر آن ها انجام نشد   ه جایز نیست،  و 

حتي واجب است پول های اضافه  ای که کارمند   ، مستحق د   ریافت آن ها 
نبود   ه، بازگرد   اند   ه شود   ، ولی اگر قانونی وجود    د   اشته باشد    که به مسئول 

اد   اره اجازه د   هد    تا ساعات اضافه کاری کارمند   ی را که اضافه کاری 
انجام د   اد   ه، د   و برابر نماید   ، جایز است این کار را انجام د   هد    و د   ر 

این صورت د   ریافت اجرت توسط کارمند    طبق گزارشی 
که مسئول اد   اره از ساعات اضافه کاری او نوشته، 

جایز است.

فرار 
مالیاتی

برخی ها برای پرد   اخت نكرد   ن مالیات های 
قانونی توجیهاتی می کنند    که مثاًل ما که خمس 

می د   هیم نیاز نیست مالیات بد   هیم؛ عد   ه ای هم از راه های 
مختلف حقایقی را که از طریق آن مقد   ار مالیاتشان مشخص 

می شود    پنهان می کنند    و یا کمتر از میزان واقعی نشان می د   هند   . 
حكم این ها چیست؟ 

حكم این موارد    این است که د   ر یک کالم خود   د   اری کرد   ن از 
اجرای قوانین د   ولت جمهوری اسالمی و عد   م پرد   اخت 

مالیات و عوارض و سایر حقوق قانونی د   ولت 
اسالمی برای هیچ کس جایز نیست.
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محمد   علی رامینقانون، شرط ازد   واجتان )1(

کارشناس ارشد    حقوق خصوصی

سـعید    و سـارا و خانواد   ه هایشـان تمـام قـول و 
قرارهـا را گذاشـته بود   نـد    و طبـق قـرار، همـه 
د   ر د   فترخانـه ازد   واج جمـع شـد   ند   . سـعید    و سـارا 
شـروع کرد   نـد    بـه امضـای هـر جایی کـه آقای 
سـرد   فتر با انگشـت نشـان می د   اد   ، اما سعید    چند    
سـطری هم از نوشـته هایی را که امضا می کرد   ، 
خوانـد    و ترد   یـد    تمـام وجـود   ش را گرفـت؛ از 
امضـا  د   اشـت  کـه  واژه هایـی  و  اصطالحـات 
می کـرد    سـر د   رنمـی آورد    و مانـد   ه بـود    کـه اگر 
ترد   یـد   ش را بروز بد   هد    و بخواهد    سـؤالی بپرسـد    
د   یگـران چه قضاوتی د   ر مـورد   ش خواهند    کرد   ...

انقـالب اسـالمی، د   ر د   فاتـر  از پیـروزی  بعـد    
ثبـت ازد   واج و هم چنیـن د   ر َقباله هـای ازد   واج،1 
شـرایطی با عنوان »شـرایط ضمن عقـد   « قرار 
د   اد   ه شـد   ه اسـت کـه د   ر اکثر مـوارد   ، طرف های 
امضـا  را  آن هـا  ناد   انسـته  و  ناخوانـد   ه  ازد   واج، 
می کننـد   ، امـا تقریبـاً بـرای همـه ایـن سـؤال 
مطـرح اسـت که واقعـاً این شـرایط چیسـت و 
د   قیقـاً چـه معنایـی د   ارد   ؟ د   ر ایـن شـماره و چند    
شـماره بعـد   ، به شـكلی کامـاًل بی طرفانـه ایـن 
مـوارد    را بررسـی خواهیم کرد   . پس با ما باشـید    
تـا موقـع ازد   واج خود   تـان یـا حتـی عزیزانتـان 
سـرد   رگم نشـوید    و بتوانید    د   رسـت ترین تصمیم 

بگیرید   . را 

 مفهوم د   قیق شرایط ضمن عقد   
منظـور از عقـد   ، همان قرارد   اد    اسـت کـه اگر د   ر 
ضمـن آن، شـرط و شـروطی هم بشـود   ، به آن 
شـرط ها، شـرط ضمـن عقـد    )ضمـن قـرارد   اد   ( 
گفتـه می شـود   . بـراي مثـال، شـخصی ناچـار 
مي شـود    که سـریعاً خانه خود    را بفروشـد    اما د   ر 
ضمنـش شـرط می کند    کـه تا د   و مـاه هم چنان 
د   ر همـان خانـه بمانـد    تـا بتوانـد    خانه مناسـب 
د   یگـری پیـد   ا کنـد   . اگـر خریـد   ار این خواسـته 

فروشـند   ه را بپذیـرد    و بـا آن موافـق باشـد   ، د   ر 
ضمـن قـرارد   اد    خرید    و فروش خانه، یک شـرط 
ضمـن عقد    هم منعقد    شـد   ه اسـت کـه رعایت 
آن بـرای خریـد   ار، الزامـی اسـت. د   ر ازد   واج هـم 
مثـل هر قـرارد   اد    د   یگـری می توان شـرط هایی 

را بـه نفـع هر یـک از همسـران منعقـد    کرد   .

 تصمیم با شماست!
به عنـوان یـک اصل کلی، همیشـه و د   ر همه جا 
به خاطر د   اشـته باشـید    که طبق قانون، شـما د   ر 
هیچ جـا )حتـی د   اد   گاه یـا پاسـگاه یـا د   فترخانه( 
مجبـور بـه امضا کـرد   ن چیزی نیسـتید    و هیچ 
مقـام یا مأمـوری حق ند   ارد    شـما را بـه امضای 

چیـزی که مایل نیسـتید    مجبـور کند   !
شـرط های ضمن ازد   واج هـم همین گونه اند   ؛ به 
ایـن نكتـه توجـه کنید    که شـما )چـه خانم چه 
آقـا( د   ر صـورت تمایـل می توانید    با شـرط های 
هم چنان کـه  کنیـد   ،  موافقـت  ازد   واج  ضمـن 
می توانیـد    از پذیرفتن و امضـای آن ها خود   د   اری 
د   ر  چاپـی  به صـورت  کـه  شـرط هایی  کنیـد   . 
قباله های ازد   واج نوشـته شـد   ه اند    یا هر شـرطی 
کـه ممكـن اسـت شـما یـا همسـرتان مد   نظر 
د   اشـته باشـید    قانـون نیسـتند    بلكـه فقـط یک 
پیشـنهاد    به شـمار می آینـد    و صرفـاً د   ر صـورت 
موافقـت هـر د وطـرف قابـل انعقـاد    و امضـا 
خواهنـد    بـود   . به ایـن نكتـه د   ر ابتـد   ای صفحه 
8 قباله هـای ازد   واج هـم بـا صراحـت هـر چـه 

تمام تر، اشـاره شـد   ه اسـت:
»تذکـر: سـرد   فتر ازد   واج مكلـف اسـت شـرایط 
مذکـور د   ر این قباله را  مـورد    به مورد    به زوجین 
تفهیـم کند  و آن شـرطی معتبر اسـت که مورد  
  توافـق زوجیـن واقع شـد ه و بـه امضـای آن ها 

رسـید   ه باشد   .«
د   ر ایـن شـماره  مـا بـه یكـي از همین شـروط 

ضمـن عقـد    می پرد ازیـم:

 شرط انتقال تا نصف د   ارایی
این، اولین شـرطی اسـت کـه د   ر قبالـه ازد   واج 
بـا آن روبـه رو می شـوید   ؛ بـر طبق این شـرط:

ضمـن عقـد    نـكاح، زوجـه )بانـو( شـرط نمود     
هرگاه طالق2 بنا به د   رخواسـت زوجه نباشـد    و 
طبق تشـخیص د   اد   گاه، تقاضای طالق ناشـی 
از تخلـف زن از وظایـف همسـری یـا سـوء 
اخـالق و رفتـار وی نبـود   ه، زوج موظف اسـت 
تـا نصف د   ارایـی خود    را کـه د   ر ایام زناشـویی 
بـا او به د   سـت آورد   ه یـا معـاد   ل آن را طبق نظر 

د   اد   گاه، بالعـوض3 بـه زوجه منتقـل نماید   .

 یک سؤال
بـر طبـق قانـون، هیـچ گاه مـرد   ی کـه قصد    
جد   ایـی از همسـرش را د   ارد    موظف نیسـت تا 
نیمـی از امـوال خـود    را بـه بانو منتقـل نماید    
و  حتـي چنین وظیفـه ای د   ر احكام شـرعی و 
اسـالمی نیز وجود    نـد   ارد   . پس چنین شـرطی 
از کجـا نشـأت گرفته و چه لزومـی د   ارد    که د   ر 

قباله هـای ازد   واج گنجاند   ه شـود   ؟!

 شرط غربی
جالـب اسـت بد   انیـد    د   ر برخـی از کشـورهای 
غربـی بر اسـاس قانـون، امـوال زن و شـوهر 
به واسـطه ازد   واج، مشـترک شـد   ه و به یكی از 
همسـران )غالبـاً شـوهر( تعلق می گیـرد    مثاًل 
اگـر بانو اتومبیلی د   اشـته باشـد   ، بعـد    از ازد   واج، 
شـوهرش قانونـاً مالک آن اتومبیل محسـوب 
می شـود   ؛ پـس کامـاًل منطقی اسـت کـه اگر 
روزی زوجیـن تصمیـم بـه جد   ایـی بگیرنـد    
باید    اموالی که بین همسـران، مشـترک شـد   ه 
و حتـی د   ر د   وران زند   گـی مشـترک به د   سـت 
آمـد   ه، د   وبـاره به طـور منصفانـه میـان آنـان 

تقسـیم شود   . 

حقوقخوبان



 شرط شرقی
د   ر مقابـل، بـر اسـاس قانـون کشـور مـا )کـه 
البتـه برگرفته از احكام اسـالمی اسـت( ازد   واج 
هیـچ تأثیـری د   ر مالكیـت همسـران بـر اموال 
و د   اشته هایشـان نـد   ارد    و هـر یـک از زن یـا 
شـوهر حتـی بعـد    از ازد   واج نیـز د   رسـت ماننـد    
ازد   واجشـان، مالـک و صاحب اختیـار  از  قبـل 
اموالی هسـتند    که تا پیـش از ازد   واج د   اشـته اند   ؛ 
هم چنیـن اموالی که د   ر د   وران زند   گی مشـترک 
به د   سـت می آیـد    نیز صرفـاً به مالـک آن تعلق 
و  د   خـل  حـق  به هیچ وجـه  همسـران  و  د   ارد    
تصـرف د   ر امـوال یكد   یگـر را بـه ایـن بهانـه 
کـه همسـر هـم هسـتند   ، ند   ارنـد   . مثـاًل اگر به 
بانویـی، مالی به ارث برسـد    یا بانـو حقوق بگیر 
باشـد    و...، شـوهر هرگز نمی تواند    بـه این بهانه 
کـه رئیس خانواد   ه اسـت،4 امـوال و د   ارایی های 

همسـرش را تصـرف کند   .

 شترگاوپلنگ
تلـخ اسـت امـا حقیقـت اسـت؛ »شـرط انتقال 
تـا نصـف د   ارایـی«، قباله هـای ازد   واج کشـور 
مـا را شـبیه یـک زرافـه کـرد   ه اسـت، زرافه ای 
کـه گـرد   ن شـتر، جثـه گاو و خال هـای پلنگی 
د   ارد   . د   ر ایـن قباله هـا، هـم بـرای مهریـه کـه 
هـم  و  اسـت  اسـالمی ایرانی  موضـوع  یـک 
بـرای انتقـال تـا نصـف د   ارایـی کـه موضوعی 
غربـی اسـت، مند   رجاتـی وجود    د   ارد    کـه اگرچه 
همسـران د   ر قبـول و امضـای آن مختارنـد    اما 
خـود   د   اری کـرد   ن از امضـا و قبـول هـر یک از 
ایـن د   و می توانـد    بهایـی بـه سـنگینی بـر هم 
خورد   ن پیوند    مقد   س ازد   واجشـان د   اشـته باشـد   .

واقعیـت این اسـت کـه متأسـفانه آمـار طالق 
د   ر کشـور مـا چنـد    د   هه ای سـت کـه به شـكل 
بـود   ه اسـت  افزایـش  بـه  نگران کننـد   ه ای رو 
به امیـد     مسـئولین  کـه  می رسـد     به نظـر  و 
کاسـتن از احتمـال وقـوع ایـن پد   ید   ه شـوم، به 
تقلیـد   ی ناپختـه و نه چند   ان سـنجید   ه از قوانین 
کشـورهای غربـی روی آورد   ه انـد    کـه البتـه با 
سیسـتم حقوقی کشـور ما هیچ تناسـبی ند   ارد   .

 لزوم حمایت از بانوان
اگرچـه بانـوان بـه نسـبت آقایـان د   ر ازد   واج و 
خد   ای ناکـرد   ه د   ر وقـوع طالق، آسـیب پذیرترند    
و بد   یهـی اسـت که باید    بـرای حمایـت از آنان 

پشـتوانه  هایي د   ر نظـر گرفـت اما:
از مهریـه به عنـوان   د   ر عـرف کشـور مـا 
پشـتوانه مالی بانوان د   ر ازد   واج اسـتفاد   ه می شود    
و بـه همین جهـت د   ر سـال های اخیـر، تعییـن 
مهریه های سـنگین بیـن خانواد   ه ها رایج شـد   ه 
اسـت. 5 بـا این اوصـاف، تعیین مهریه و شـرط 
انتقـال تـا نصـف د   ارایـی به طـور توأمـان، تـا 
حـد   ود   ی نامعقول و نامنصفانه به نظر می رسـد   .

 شـرط انتقال تا نصف د   ارایـی د   ارای ابهامات 
متعـد   د   ی اسـت و بـه همین جهـت د   ر رویـه 
د   اد   گاه هـا نیز د   ر خصـوص آن اختالف نظرهای 
جـد   ی وجـود    د   ارد    و حتی برخـی از حقوق د   انان، 
اجـرا  غیرقابـل  و  غیرقانونـی  شـرطی  را  آن 
می د   اننـد    چراکه د   ر هنـگام ازد   واج، میزان د   ارایی 

شـوهر د   ر زمان جد   ایی قابل پیش بینی نیسـت، 
هم چنیـن د   ر شـرط مزبـور، انتقـال »تا« نصف 
د   ارایـی پیش بینـی شـد   ه اسـت یعنـی اموالـی 
کـه به بانـو تعلق می گیـرد    حد   اقل مشـخصی 
نـد   ارد    و صرفاً حد   اکثر )یا سـقف( آن مشـخص 
شـد   ه اسـت. بر همین اسـاس، این شـرط، هم 
بـرای شـوهر و هم بـرای بانو نامعلـوم و از نظر 

حقوقی، باطل اسـت.
به هر حال، تصمیم با شماست!
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یـاد   ت میـاد    وقتـی بچـه بود   یـم، اون روزهایی که 
تـوپ ند   اشـتیم، می رفتیـم تـوی کوچـه بـه انتظار 
می نشسـتیم تا بچه همسـایه بیاد   ، توپش رو بیاره و 
بـا هم توپ بـازی کنیم. چـه روزهایی بـود   ! چه قد   ر 
خـوش می گذشـت! امـا خود   مونیم بـه حالگیریش 
نمی ارزیـد   ! همیـن  کـه میومد   یـم بـازی رو ببریـم، 
پسـر همسـایه شـروع می کـرد    بـه ِجـر زد   ن و مـا 
هـم مجبـور بود   یـم ُگل نزنیـم، بلكـه ِهـْی بهش 
کشـمش بد   یـم که قهـر نكنـه! آخه هـر وقت که 
برند   ه شـد   ِن مـا تـوی بـازی، قطعی می شـد   ، می زد    
زیـر بـازی و توپـش رو برمی د   اشـت و می رفـت 
و بـاز انتظـار و چه قـد   ر گـرد   و و بـاد   وم، اون هـا که 
هیـچ، حیـِف اون آد   امس هـای خروس نشـانی کـه 
بهـش می د   اد   یـم تـا بیـاد    و د   وبـاره توپـش رو بیاره. 
یـاد   ت میـاد    بعـد   اً که یـک کمـی بزرگ تر شـد   یم 
فهمید   یـم فقـط مقـد   اری از پـول آد   امس هایی که 
بـاج می د   اد   یم به راحتی، پول یک توپ پالسـتیكی 
می شـد   ه و می تونسـتیم رنگ آبیـش رو بگیریم که 

بـا توپ پالسـتیكی قرمز اون اشـتباه هم نشـه!

باج
د   کتر میعاد    منیب

و د   وباره باج مي د   هیم
به راسـتی که خاطراتمان چه قد   ر شـبیه اوضاع و احوال امروزمان اسـت! بزرگ شـد   ه ایم 
امـا گویا مشـكالتمان هـم با ما بزرگ شـد   ه اند    و انگار از پِس حل کرد   نشـان نیز آن طور 
کـه بایـد    برنمی آییـم؛ برخـی موضوعات نظیـر اینترنت، فضـای مجازی و شـبكه های 
اجتماعی خارجی که نه بچه همسـایه و نه د   وسـِت د   وران کود   کی مان، بلكه د   شـمنمان 
برایمـان بـه ارمغـان آورد   ه اسـت و قواعـد    این بـازی را هم خود   ش چید   ه اسـت! براي ما 
مسـئله شـد   ه اسـت؛ مثـاًل د   روازه خـود   ش را یک قد   م گرفتـه، امـا د   روازه مـا را یک قد   م، 
یک قـد   م، یک قـد   م...! هـر وقت هـم که ما بخواهیم ببریم، تـوپ را برمـی د   ارد    و می رود   ! 
مثـاًل د   سـتمان را بـرای وب گرد   ی و هرزه گرد   ی د   ر سـایت های فحشـا و پورنوگرافی باز 
می گـذارد    امـا د   سترسـی مان را بـه سـایت های علمـی تحریـم می کنـد   . هـر وقت هم 
کـه اراد   ه کنـد   ، د   سترسـی مان را حتـی به خیلـی د   یگر از خد   مـات عـاد   ی و روزمره فیلتر 
می کنـد   . د   ر نتایـج جسـت وجوی گـوگل هـر آن چـه را که می خواهـد    برایمان مـی آورد    
و هـر چـه را کـه نمی خواهـد    و نمی پسـند   د    نمـی آورد   ! مثـاًل موقـع جسـت وجوی واژه 
»شـیعه«، خـون و قمه زنی نشـان می د   هد   ! امـا وقتی برخی از مذاهب د   یگر جسـت وجو 

می شـود   ، صفـوف منظـم و به هم فشـرد   ه ای از پیـروان آن مذهب را نشـان می د   هد   .
د   شـمن به آسـانی، سـرمایه و اَرزمـان را از طریق همیـن کلیک هایی که مـا د   ر زمین او 
می زنیـم،  از جیبمـان خارج می کند   . واقعیت این اسـت که هر کلیک، جرینِگ سـكه ای 
اسـت کـه بـر پول هـای او افزود   ه می شـود   ، ما پهنـای بانـد    را از خـود    او می خریم؛ فقط 
خـد   ا کنـد    بمب هایـی که بر سـِر کـود   کان یمـن، غزه و سـوریه می ریـزد    از پـول  من و 
تـو نباشـد   ، که اگر این طور باشـد   ، مقصـر خود   مانیم کـه از راه های مواصالتِی سـاخته او 
اسـتفاد   ه می کنیـم پـس طبیعی اسـت که سـِر گرد   نه باید    بـاج بد   هیم! کشـمش،  گرد   و، 

آد   امـس و حق وحقـوق مسـلّممان را ند   هیم که نمی شـود   !
وای کـه چه قـد   ر بـد    می شـود    اگـر د   وبـاره بزرگ تـر شـویم و بفهمیـم، عیـن روزهـای 
کود   کی مـان، بـاج بی جـا د   اد   ه ایـم! خود   مان می توانسـتیم شـبكه ملی اطالعات د   اشـته 
باشـیم، شـبكه های اجتماعـی د   اخلـی، موتـور جسـت وجوی ایرانـی، رایانامـه ایرانـی، 

بازی هـای د   یجیتـال بومـی و... .
برای همین است که نمی د   انم، د   عا کنم بزرگ  شویم یا نه!

مقالهخوبان



بگذار که نفهمیم!
از یک طـرف، د   وسـت د   ارم بزرگ تـر شـویم و 
ایـن چیزهـا را بفهمیـم امـا از طـرف د   یگـر با 
خـود    می گویـم بگـذار کـه نفهمیم،  چـون باید    
افـزون بـر غصـه باج هـای نابه جـاِی کود   کانه، 
و  باج د   هی هـا  منت کشـی ها،  ایـن  غصـه 
تحقیرهـا را هـم بخوریم. آه، تصـور کن چه قد   ر 
سـیاه و تاریـک اسـت آن روزی کـه بفهمیـم 
اینترنـت، سـگ هـاری بـود   ه کـه خیلی هـا را 
به هـاری مبتـال کرد   ه یـا بفهمیم شـبكه های 
جاسوسـی   النه هـای  خارجـی  اجتماعـی 
بود   ه انـد   . النه هایـی که د   یوارهایشـان، ُپـر بود   ه 
از موش هایـی کـه نه فقـط پول هـای مـن و 
تـو را جویـد   ه و خورد   ه انـد   ،  کـه ایـن موش  هـا، 
گوش هـا  د   اشـته اند    و اطالعـات مـن و تـو را 
می شـنید   ه اند    و جانكاه تـر از این ها، آلود   ه شـد   ن 
ایمـان مـن و تـو بـا فضلـه  این موش هاسـت.
ایـن باج د   هی هـای تلخ را نفهمیـم، راحت تریم؛ 
باج هایـی کـه از باج هـای بی جـای کود   کی مان 

تلخ ترند   . بسیار 
 

نصیحت هاي پد   ر
بـه یـاد    د   اری کـه پـد   ر نصیحتمـان می کـرد    و 
چه قـد   ر د   لسـوزانه می گفـت: آد   امـس و پفـک 
ضـرر د   اره! گـرد   و و بـاد   وم براتـون خریـد   م کـه 
هله هولـه نخوریـد   ، امـا مـا گوشـمون بـه ایـن 
حرف هـا بد   هـكار نبـود   . ایـن  روزهـا زیـاد    یـاد    
نصیحت هایـش می افتـم؛ نصیحت هایـی کـه 

د   ر جوابـش می گفتیـم »چشـم«، امـا د   ر همان 
موقـِع چشـم گفتن بـه ایـن فكـر بود   یـم کـه 
چه طـور سـر بابـا را کاله بذاریـم و بـا پولـی 
کـه برای خریـد   ن فنـد   ق  د   اد   ه، آد   امـس بخریم. 
حـاال می فهمـم کـه مـا سـر خود   مـان را کاله 

می گذاشـتیم.
ایـن روزهـا، هـر وقـت آقـا می فرمایـد    »لـزوم 
پیوسـت فرهنگـی بـرای طرح هـای کالن«؛ 
اهمیـت  به انـد   ازه   »اهمیـت فضـای مجـازی 
انقـالب اسـت«؛ »اگـر رهبـر نبـود   م مد   یریـت 
می گرفتـم«؛  به د   سـت  را  مجـازی  فضـای 
د   لسـوزی های  یـاد     و...،  مقاومتـی«  »اقتصـاد    
پـد   رم میافتـم که خد   ایـش بیامـرزد    و حیف که 

کرد   یـم. خون جگـرش 
بیـا بـزرگ نشـویم! چـون بعد   هـا د   وبـاره بایـد    
غصه ایـن روزها را بخوریم کـه چرا آقا گلویش 
پـاره شـد   ه از بـس بـرای نشـان د   اد   ن راه از چاه 
فریـاد    می زد   ، اما مـا مـد   ام د   ر جوابش می گفتیم 
»از تـو بـه یـک اشـارت از مـا به سـر د   وید   ن«

بیا بزرگ بشویم
باألخـره نفهمیـد   م بزرگ شـویم یا نشـویم. بیا 
بـزرگ شـویم اما بـرای این که خاطـرات امروز، 
کام فرد   اهایمـان را تلـخ نكنـد   ، اسـم کارهـای 
بگذاریـم  نگذاریـم،  »خیانـت«  را  امروزمـان 
»غفلـت« یـا یک اسـم شـیک امـروزی، مثاًل 
»کار غیرکارشناسـی« چون کارشناسان د   لسوز 
بـا هزینه کـرد   ن بخـش  می گوینـد    می تـوان 

اند   کـی از ایـن باجـی کـه بـه جیـب د   شـمِن 
خـود    می ریزیـم،  تـوپ خود   مـان را بخریم و هر 
وقـت خواسـتیم د   ر زمین خود   مان بـازی کنیم. 
د   روازه  هـا را هم مسـاوی بچینیم و محكم بازی 
کنیـم و د   یگـر از ُگل زد   ن هـم نترسـیم چـون 
زمیـن، زمیـن د   شـمن نیسـت! توپ هـم توپ 

نیست! او 
آری، آن کـه د   وسـت و بچه محلمـان بود    به نفع 
خـود   ش ِجرزنـی می کـرد    و نمی گذاشـت مـا با 
تـوپ او بـازی را ببریـم،  این کـه د   یگر د   شـمن 
اسـت و از همـان اول آمـد   ه کـه بـا ایـن تـوپ 
بزند    شیشـه پنجـره خانه ما را بشـكند   . قرمزی 
توپـش هم پرسپولیسـی نیسـت بلكه سـرخِی 
خـون جوانان و کود   کان و زنان بی گناه سـوری، 
یمنی، فلسـطینی،  افغانی، پاکستانی، میانماری، 
عراقـی و بحرینـی اسـت. او ایـن تـوپ را د   ر 
د   سـتانش گرفته و د   سـتانش به خون مسافران 
هواپیمای ایرباس ایران رنگین اسـت. د   ستانش 
رنگین به خون  نیسـت، بلكه خـون می چكد    از 

او. چنگ 
هـر ِگـرد   ی که گـرد   و نیسـت! این چیـزی که 
د   ر د   سـتانش گرفتـه و ما را بـه بازی کرد   ن با آن 
د   عـوت می کند   ، توپ نیسـت! این بمبی اسـت 
کـه هر وقت بخواهد   ،  د   کمه انفجارش را می زند    
و همه مـان را نابـود    می کنـد   ! باألخـره مـن که 
نفهمید   م بزرگ بشـویم یا بزرگ نشویم اما این 
را می د   انـم کـه بایـد    از االن بـه یكد   یگـر قـول 
بد   هیـم که اگـر روزی بزرگ تر شـد   یم، هیچ گاه 
خاطـرات ایـن روزها را بـا هم مـرور نكنیم؛ به 
کسـی نگوییم که به جای پهنـای باند    اینترنت 
ملـی، پهنای باند    اینترنـت آمریكایی را کلفت تر 
و پهن تـر می کرد   نـد   ؛ بایـد    به هم قـول بد   هیم 
روزگاری  نگوییـم کـه  بچه هایمـان  بـه  کـه 
رایانه هایمـان اول می رفـت فالن کشـور و اول 
خارجی هـا می خواند   ند    بعد    می رسـید    به د   سـت 
گیرنـد   ه اش. بایـد    قـول بد   هیـم از نوشـتن این 

برگ هـای تاریخ خـود   د   اری کنیم.
ای کاش اگـر بـزرگ نیسـتیم الاقـل بـه حرف 
 !بزرگ ترهایمان، گـوش می د   اد   یم. ای کاش
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 زهرا گل گل
)همسر شهید  سید  اسد اهلل الجورد ي(

د ر سـال 43 وقتـي فرزنـد  د ومـم را بـارد ار بـود م یک روز، وقتـي به منزل برمی گشـتم، د ید م که 
د ورتـاد ور خانه مـان را محاصـره کرد نـد . آمد م د اخل خانه و د ید م شـهید  الجـورد ي را گرفته اند  و 
می خواهنـد  ببرنـد . ایشـان اصرار د اشـت که اجـازه بد هید  لباسـم را عوض کنم ولـي آن ها اجازه 
ند اد نـد  و ایشـان را بـه زند ان برد ند . وقتي شـهید  الجـورد ي د ر زند ان بود  زماني که می توانسـتیم 
بـه مالقـات برویـم به بچه ها نمی گفتـم که به زنـد ان می رویم، چـون کوچک بود نـد  و ناراحت 
می شـد ند ، بـه آن هـا می گفتـم: می رویم باغ پد ر جـان و می رفتیم حیـاط زند ان، وقتي با ایشـان 
مالقـات می کـرد م سـعي می کـرد م روحیـه خـود  را خیلـي باال نشـان بد هـم و سـعي می کرد م 
بخنـد م و لبخنـد  بزنـم. یـک روز ایشـان به من گفـت: خانـم می د انیـد ! این خند ه های شـما تا 
مالقـات بعـد ي بـا مـن اسـت و از نظـرم محـو نمی شـود . ایشـان خیلي عاطفـي بـود . من هر 

چه قـد ر از ایشـان و خوبی هایش بگویم. کـم گفته ام.

همسر، همراه، هم سنگر
چند  خاطره از همسران انقالبی

فاطمه  غالمعلی تبار

 پروین سلیحی
)همسر شهید  د کتر لبافی نژاد (

حـد ود  9 صبـح بـود  که بـه تهران رسـید یم 
و هنـوز پنـج د قیقـه از رسـید ن مـا بـه خانه 
اقوام نمی گذشـت که هشـت نفر از نیروهای 
سـاواک وارد  خانـه شـد ند  و بـا وضع فجیعی 
بـه د سـتان مـن د سـتبند  زد نـد  و مـرا برد ند . 
د ر آن لحظـه پسـرم خیلـی ناآرامـی  می کرد  
چـون بـا فامیـل و بسـتگان نا مأنـوس بـود ؛ 
پشـت  را  د سـتش  پسـرم  کـه  همان طـور 
گرد نـم قفل کـرد ه بـود ، نیروهای سـاواک با 
وضـع فجیعـی او را از مـن جد ا کرد نـد  و مرا 

بـه کمیتـه شـهربانی برد ند .
بعد  از شـهاد ت همسـرم تا د و سـال د ر زند ان 
سـاواک زند انـی بود م که یـک سـال از آن را 
د ر سـلول انفـراد ی و مالقات ممنوع سـپری 
کـرد م؛ فقـط یک بار مـاد رم با سـختی فراوان 
بـه مالقاتم آمد  کـه پس  از آن مالقـات، آرزو 
می کـرد م کاش هیچ وقـت ایـن د یـد ار انجام 
نمی شـد ؛ بـه د لیـل این کـه تـازه د سـتگیر 
شـد ه بـود م و روحیـه خوبی ند اشـتم و پس  از 
این کـه مـاد رم با مـن مالقات کرد  و شـرایط 
محیطـی و وضعیـت جسـمانی مرا د یـد ه بود  
مریض شـد . سـال د وم به زند ان اوین منتقل 
شـد م و یک بـار د یگـر بـا خانـواد ه ام مالقـات 
د اشـتم. وقتـی از زنـد ان آزاد  شـد م، پسـرم که 
سه سـاله شـد ه بود ، مـرا نمی شـناخت و اصاًل 
نزد یـک من نمی آمـد  چراکه زمانی کـه از هم 
جد ا شـد یم او یک سـال و نیم بیشـتر ند اشت. 
مد ت هـا طول کشـید  تـا کم کم مرا شـناخت.

ویژه نامه



 خاطره فرزند  خانم عذرا مقد س تبریزی 
)همسر شهید  آیت اهلل غفاری(

سـال 1354 سالروز شـهد ای فیضیه بود . من د اشتم 
می رفتـم قـم. آن روز تهـران بود م. مـاد رم گفت: قم 
چـه خبـر اسـت؟ گفتـم: احتمـااًل سـالروز شـهد ای 
فیضیـه اسـت، ممكـن اسـت آن جـا شـلوغ شـود . 
مـن هـم می خواهم بـروم. گفـت: من هـم می آیم. 
گفتم: ماد ر، شـما مریضی، االن حد ود  60ـ  65 سال 
د اری، تـو کجـا می خواهـی بیایـی. کاری نمی توانی 
بكنـی. گفـت: نـه، مـن هـم می آیـم. علی رغـم 
این کـه می د انسـتم مـاد رم د سـت و پای مـرا خواهد  
بسـت ولـی چـون مـاد ر بـود  اصـرار د اشـت و مـن 
هـم مجبـور شـد م موافقـت کنـم. من یـک پیكان 
مد ل 48 د اشـتم. وقتی آمد یم سـوار ماشـین شـویم 
د یـد م مـاد رم د ر حیـاط بـه زور د سـته بیلـی را از بیل 
جـد ا می کند . گفتـم: ماد ر، چـه کار می کنیـد ؟ گفت: 
ایـن چـوب را د ربیـاور بگـذار د اخـل ماشـین. الزمم 
می شـود . گفتم: بـه چـه د رد ت می خـورد ؟ گفت: تو 
د خالـت نكـن. گفتم: بسـیار خـوب. باألخـره کمک 
کـرد م چـوب را جـد ا کـرد . بعـد  گذاشـت روی پله و 
از وسـط نصف کرد  و گذاشـت توی ماشـین. گفت: 
الزم می شـود . سـاعت 9 رسـید یم به قـم. به محض 
این کـه پیـاد ه شـد یم، د ید یـم جلوی فیضیه شـلوغ 
اسـت. تعـد اد  زیاد ی از طلبه ها هسـتند . د یـد م ماد رم 
چـوب را برد اشـت و گذاشـت زیـر چـاد رش و گفت: 
د نبـال مـن نیا. بـا من کاری ند اشـته بـاش. من گم 
نمی شـوم. مـن د ر جیبـم 20 تومـان پـول هسـت. 
اگـر هـم  جایـی رفتـم سـراغ مـرا نگیـر. اگـر شـد  
شـب می آیـم فـالن جـا. )منزل یكـی از بسـتگان( 
گفتم: بسـیار خوب. تا اینكه شـلوغ شـد . سـاواکی ها 
حملـه کرد نـد . ارتشـی ها مشـخصاً حملـه کرد نـد  
و مـن متوجـه شـد م کـه مـاد رم جلـوی شـهربانی 
ایسـتاد ه اسـت. آن موقـع کامـكار رئیس شـهربانی 
بـود . یک د فعـه د یـد م از زیر چـاد ر چـوب را د رآورد  و 
محكـم تـوی گرد ن رئیـس شـهربانی زد  که رئیس 
شـهربانی به زمین افتاد . یک کمی نگران شـد م که 
االن مـاد رم را می گیرنـد  که یک د فعه د یـد م چوب را 

اند اخـت و د ر بیـن خانم هـا گم شـد .

 عاتقه صد یقی
 )همسر شهید  رجایی(

آن زمـان برنامـه سـاواک این گونـه بـود  کـه سـعی می کرد نـد  بی سـروصد ا بریزنـد  و 
افـراد  را ببرنـد  تـا کسـی متوجـه نشـود . گاهـی از د یـوار آرام می آمد نـد  بـاال، د ر را باز 
می کرد نـد  و بعضـی وقت هـا هـم د ر می زد نـد ... همین طـور کـه مشـغول صحبت با 
تلفـن بـود م، متوجه شـد م کسـی باالی سـر من ایسـتاد ه. گوشـی را که گذاشـتم آن 
مأمـور سـاواک بـا مشـت زد  روی تلفـن که خیـال کرد  صحبت هـای من با رمـز بود . 
ایـن وضـع را کـه د یـد م، سـریع رفتم تـوی بالكـنـ  از اینجایش د یگر سـاختگی بود  
ـ د اد  زد م د زد ... د زد . د زد  آمـد ه بیاییـد  کمـک. بـا د اد وفریـاد  مـن، همسـایه ها ریختنـد  
بیـرون کـه کار آن ها سـخت شـد  و مجبـوری تماس گرفتند  و نیرو خواسـتند  تا سـر 
هـر چهـارراه و کوچه پس کوچه ها یک مأمور گذاشـتند  تا همسـایه ها از خانه هایشـان 
بیـرون نیاینـد . به همین خاطر د یگر نتوانسـتند  بیاینـد  و توی خانه را بازرسـی کنند . از 
همـان روز اول هـم مـن را آد م خـل و ناد انی حسـاب کرد ند . مثاًل می  گفتنـد : خانم، ما 
تـو را د ید یـم و به شـما گفتیم که پلیس مخفی هسـتیم، پـس چـرا د اد  زد ی د زد  د زد ؟ 
گفتـم: کـو لباسـتان؟ خـود م را زد م به ناد انی که پلیـس لباس د ارد . گفت: ما اسـلحه را 
کـه نشـان د اد یـم. گفتم: خـب من هم همیـن را د ید م و ترسـید م چون همسـایه مان 
تعریـف می کـرد  یک نفر با اسـلحه آمـد ه خانه شـان د زد ی زنش را هم کشـته و رفته. 
کم کـم باورشـان شـد  کـه مـن اصـاًل این جوری هسـتم. به همیـن خاطر د یگـر زیاد  

مـن را بازجویی و کنتـرل نكرد ند .

 کبری سیل پور
)همسر شهید  اند رزگو(

از مـرز افغانسـتان بـه زابـل آمـد ه و از زابل عازم مشـهد  بود یم. سـید  )شـهید  اند رزگو( 
گفتـه بـود  کـه تعـد اد  زیـاد ی سـالح باید  بـه ایـران انتقـال بد هیـم و چون سـر مرز، 
امكان بازرسـی خانم ها خیلی ضعیف اسـت، بهتر اسـت شـما سـالح ها را حمل کنی. 
مـن بـا این کـه یک فرزنـد  چهارماهه بـارد ار بـود م، تمام اسـلحه ها و فشـنگ ها را به 
کمـر و پهلوهایم بسـتم. سـید  می گفت: به خاطـر اهل بیت، به خاطر د ینمـان این کار 
را انجـام می د هیـم و ان شـاءاهلل خد اونـد  هـم کمک می کنـد . د ر یک پاسـگاه بین راه 
به اجبـار ایسـتاد یم. مسـافران را به خاطـر کشـف مواد مخـد ر بازرسـی می کرد نـد . من 
ناگهـان بـه فكـر فرو رفتم کـه نكند  مرا بازرسـی کنند . سـید  گفت: من همیـن االن 
بـه مـاد رم حضرت زهرا متوسـل شـد م، مطمئـن باش که بـا مـا کاری ند ارند ! بعد  
از ایـن صحبـت، من بـا آرامش کامل از اتوبوس پیاد ه شـد م، احسـاس می کـرد م د ارم 
خـد ا را می بینـم. سـید  بـه مأمـور گفت: من پزشـكم و همسـرم حالش خوب نیسـت 
و نیـاز بـه اسـتراحت د ارد . بـا ایـن تد بیـر، مـرا بـه قهوه خانـه ای کـه د ر کنار پاسـگاه 
بـود ، بـرد  تا اسـتراحت کنم. بعـد  از بازرسـی اتوبوس، مـن به د اخل اتوبوس برگشـتم 
بـد ون این که بازرسـی شـوم. آب از آب هـم تكان نخورد ! موقع حرکت اتوبوس، سـید  
بـه د یـوار پاسـگاه اشـاره کـرد  و گفت: ببین عكـس مرا به عنـوان مجرم فـراری روی 
د یـوار نصب کرد ه انـد ! البتـه روی د یـوار بـا لبـاس روحانیت بود ، امـا سـید  د ر آن زمان 
کت وشـلوار پوشـید ه و کـراوات زد ه بـود . بعـد  از حرکـت ماشـین، مـن نفـس راحتـی 

کشـید م. سـید  گفـت: نگفتم مـاد رم حضـرت زهرا  کمـک می کند .
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برخـالف مخلـوط خـاک اره بـا شـن و ماسـه، 
چرخ د  ند  ه هـای یـک سـاعت بـا هـم ارتبـاط 
ایـن  از  وقتـی  قسـمتی  د  ارنـد  ،  تنگاتنگـی 
چرخ د  ند  ه هـا اشـكال و ایـراد  ی پیـد  ا می کنـد  ، 
د  ر  می ریـزد  .  هـم  بـه  سـاعت  نظـام  همـه 
خانواد  ه د  رمانـی، بـاور بـر ایـن اسـت کـه تمـام 
اعضـای خانـواد  ه ماننـد   سیسـتم سـاعت با هم 
تعامـل و همكاری د  ارند  ، اگر عضـوی از خانواد  ه 
گرفتـار مشـكل شـود  ، بد  ون شـک بـر اعضای 
د  یگـر اثـر می گـذارد  . افـراد   یـک جامعـه نیـز 
مانند   سـاعت بـا هم ارتباط و همبسـتگی د  ارند  . 
اسـالم که د  ین »جامع«، »جاویـد  «، »جهانی« 
توحیـد  ي  برنامـه   بـا  اسـت،  »جان فـروز«  و 
سـعاد  ت بخش خود  ، فرزند  ان بنی آد  م را که مانند   
یـک جمع پراکند  ه، متكثر و آشـفته هسـتند  ، به 
سـمت قله تعالي یعنـي خد  اوند   تبـارک و تعالی 
سـوق می د  هـد  . »رسـول مهربانـی« بـا کتـاب 
راهنمـای خـود   یعنـي »قـرآن شـریف« مـا را 
از کـف هـرم کـه تكثـر و تفرقـه و پراکند  گـی 
اسـت به سـمت اوج هرم کـه »وحد  ت یافتگی« 
اسـت، سـازمان می د  هد   تا فرزند  ان حضرت آد  م 
همگـی زیـر ایـن چتـر د  ل پذیـر، اواًل تک تک 
ثانیـًا  و  شـود    یكپارچـه  افـراد  ، شخصیتشـان 
اشـخاص بـا هـم متحد   شـوند   و پیوند   بـراد  ری 
ببند  نـد   و بـا بمـب تفرقه د  شـمنان، براد  رکشـی 
نكننـد  . خانـواد  ه بـزرگ مسـلمانان کـه ایـن 
سـال ها از شمشـیر جهـل و غفلـت زخم هـاي 
بسـیار بر تـن د  ارد  ،  امـروز افزون بـر د  رمان نیاز 

بـه خود  شناسـي و  خود  سـازي د  ارد  . 

 آزمون براد  ری)خود   سنجی(
باورهـاي د  ینـي مشـترک مـرز و جغرافیـا 
پیونـد    هـم  بـه  را  قلب هـا  و  نمي شناسـد   
مي زنـد  . مـا چه قـد  ر د  ر اد  عـاي بـراد  ري بـا 
مسـلمانان د  یگـر د  ر هـر کجا باشـند   صاد  ق 
 هسـتیم؟  امیر پارسـایان حضـرت علی
از قـول پیامبـر اکرم روایـت مي کند  : هر 
مسـلمانی بـر بـراد  ر خود   »سـي حـق« د  ارد   
و ذمـه اش از آن هـا بـری نمی شـود  ، مگـر 
این کـه آن حـق را اد  ا کنـد   یـا بـراد  رش از او 

د  رگـذرد  . ایـن حقـوق  عبارتنـد   از:
 1. از لغزش او چشم بپوشد  .

 2. به اشک چشمش شفقت ورزد  .
 3. عیب او را بپوشاند  .

 4. خطاي او را ناد  ید  ه انگارد  .
 5. عذرش را بپذیرد  .

 6. اگـر کسـي غیبـت او را کـرد   از او د  فـاع 
کند  . 

 7. همواره ناصح و خیرخواهش باشد  .
 8. د  وستی و محبت او را حفظ کند  .
 9. عهد   و پیمانش را مراعات کند  . 

 10. د  ر هنگام بیماري عیاد  تش کند  . 
 11. د  ر تشییع جنازه اش حاضر شود  .

 12. د  عوت او را بپذیرد  . 
13. هد  یه او را قبول کند  .

 14. رفت آمد   با او را قطع نكند  .
 15. از محبت او تشكر کند  .

 16. با حسن نیت او را یاری د  هد  .
 17. د  ر حفـظ محـارم و عفـت او کوشـش 

کند  .
 18. حاجت او را برآورد  .

 19. د  ر حاجات او شفیع او بشود  .
 20. موقـع عطسـه کـرد  ن »َیْرَحُمكم اهلل« 

بگویـد  . )عطسـه او را طلـب خیـر کند  (
 21. د  ر حال گمراهی او را هد  ایت نماید  .

 22. سالمش را جواب گوید  .
 23. سخن او را »خوب« تعبیر کند  .

 24. به حیوانات او ترحم نماید  .
 25.سوگند  ش را بپذیرد  .

 26. بـا د  وسـتانش د  وسـتی کنـد   و بـا او 
ننمایـد  . د  شـمنی 

 27. اگـر ظالـم یـا مظلـوم واقـع شـد  ، او را 
یـاري کند  ، یـاري کرد  ن د  ر حال سـتمگري 
آن اسـت کـه او را از سـتم بـازد  ارد   و یـاري 
د  اد  ن د  ر حـال مظلومیـت آن اسـت که د  ر باز 

پـس گرفتـن حقش بـه او کمـک کند  . 
28. او را خوار نكند   و تسلیم د  شمن ننماید  .

 29. آن چـه از خیـر براي خـود  ش می خواهد   
بـراي او نیز بخواهد  . 

 30. و بد  ی هایـی کـه بـرای خـود   د  وسـت 
ند  ارد   بـرای او نپسـند  د  .

 سـپس فرمود  نـد  : شـنید  م رسـول خـد  ا
فرمود  نـد  : هـر یـک از شـما اگـر چیـزي از 
حقـوق براد  رش را به جا نیـاورد  ، روز قیامت از 
او مطالبـه و بـه نفـع یا ضـرر او حكم خواهد   

* شد  .

 *ر.ک: وسائل الشیعه، ج 12، ص 212.

توحيد   د   رماني
محمد   حسین قد   یری



همـه افـراد    از زند   گـی زناشـویی خویـش د   ر 
آینـد   ه، تصویرهایی روشـن، همراه بـا آرامش 
و لـذت بـرد   ن از زند   گی ترسـیم می کنند   . اگر 
شـما نیز این گونه باشـید    )که هسـتید   ( برای 
رسـید   ن به این هـد   ف به ازد   واجـی به هنگام، 
آگاهانـه، پایـد   ار و موفق نیـاز د   اریـد   . از آن جا 
کـه موفقیـت د   ر ایـن مرحلـه به طـور عمد   ه 
بـه ویژگی  هـای همسـرتان وابسـته اسـت، 

انتخـاب شـما از د   و جنبه اهمیـت می یابد   :
1. د   قت د   ر انتخاب

 2. معیارهای انتخاب
کامیابـی زند   گـی آینـد   ه د   ر همـه ابعـاد   ش، 
بـه انتخـاب د   رسـت شـما وابسـته اسـت. 
بسـیاری از ناکامی هـای زند   گـی زناشـویی 
ناآگاهانـه و  انتخابـی عجوالنـه،  ریشـه د   ر 
احساسـی د   ارد   . از آن جا کـه د   ر ازد   واج، امكان 
انتخـاب برایتان هسـت، شـما را بـه د   قت د   ر 
آن د   عـوت می کنیـم و می گوییـم »ازد   واج، 

پیش بینی پذیـر اسـت.«
ازد   واج،  د   ر  موفقیـت  پیش بینی کنند   ه هـای 
معیارهـای  و  شـرایط  همـان  حقیقـت،  د   ر 
اساسـی انتخـاب هسـتند    و این کـه چگونـه 
بایـد    د   ر یافتـن ایـن معیارها د   قت کنیـد   . این 
خود   تـان  د   ربـاره  حتـی  پیش بینی کنند   ه هـا 
نیـز معیـار ارائـه می د   هنـد   ؛ پـس د   رباره سـه 
موضـوع مرتبـط بـا ازد   واج، آن هـا را بررسـی 

کـرد   ه، بـه کار خـود    نمـره بد   هیـد   :

1. د   ربـاره خـود    شـما کـه قصـد    د   ارید    
ازد   واج کنیـد   ؛

2. د   ربـاره کسـی که قصـد    د   اریـد    با او 
کنید   ؛ ازد   واج 

3. د   ر مراحل خواسـتگاری و شکل گیری 
ازد   واج.

1. سالمت روح و روان د   ارید   ؟
سـالمت ذهنـی، احساسـی و هیجانـی بـه 
کمـک  ازد   واج  د   ر  خوشـبختی  و  موفقیـت 
روانـی  سـالمت  زوجـی  وقتـی  می کنـد   . 
آسـیب  خـود     ازد   واج  بـه  باشـند   ،  ند   اشـته 
می کننـد   .  نابـود     را  آن  چه بسـا  و  می زننـد    

هیجانـی  نظـر  از  کـه  د   ر شـخصیت هایی 
بی ثبات انـد   ، به طـور معمـول ایـن ویژگی هـا 

د   ارد   : وجـود    
1. اهـل عمـل کرد   ن هسـتند   ، منتهـا بد   ون 

توجـه بـه پیامد   هـای آن؛
2. بـه رفتارهای سـتیزه  جویانه گرایش بارزی 

د   ارند   ؛
3. د   ر کنتـرل رفتارهـای انفجـاری ناشـی از 

ناتوان انـد   ؛ حمله هـای خشـم 
4. د   ر برابـر ناکامی ها کم تحمل اند    و آسـتانه 
تحریكشـان د   ر ابراز پرخاشگری پایین است؛

5. بی ثبات و د   مد   می مزاجند   .1
و  منفـی  افـكار  کنتـرل  د   ر  کـه  کسـانی 
هیجان هـای مخربشـان ناتوان انـد   ، زند   گـي 

كاميابی را پيش بينی كنيد   
 پیش بینی کنند   ه های موفقیت د   ر ازد   واج

مهد   ی عباسی

»رنـگ صـورت، روشـن؛ بلند   قـد   ؛ چشـم ها ترجیحـاً رنگـی؛ حد   اقـل 
مـد   رک، کارشناسـی ارشـد   ؛ کارمنـد   ؛ مقیـم قـم؛ از یـک خانـواد   ه 
کم جمعیـت بـا تمكـن مالـی مناسـب؛ و... شـش سـال تمـام د   نبـال 
همسـری بـا چنیـن شـرایطی گشـتم حتـی اگر فـرد   ی پید   ا می شـد    
که یكی از شـرایط فهرسـت رؤیایی مـن را ند   اشـت، نمی پذیرفتم. د   ر 
طـول این جسـت وجو، یـک گفت وگوی کوتـاه و راهنمایـی یک مرد    

بـزرگ، مسـیر خواسـتن من را عـوض کـرد    و هم چنین نگاهـم را به 
زند   گـی. حاال همسـری د   ارم که از آن فهرسـت بلند   باال فقط یكی اش 
را د   ارد   . قـد   ش بلنـد    نیسـت د   رسـت مثل خود   م، کمی سـبزه اسـت اما 
د   ر عوض د   لی د   ارد    بسـیار روشـن، کارمند    نیسـت، کد   بانو اسـت و کلی 
ویژگی هـای خـوب د   یگر که هر وقت یـاد   ش می افتم از شـاد   ی لبریز 

می شـوم و سـجد   ه شـكر می گـذارم...«
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را هـم بـر خـود    و هـم همسرشـان تلـخ و 
 علـی امیرمؤمنـان  مي سـازند   .  ناگـوار 
می فرماینـد    »سـه ویژگـی اسـت کـه بـرای 
زند   گـی صاحبـش، خوشـی باقی نمی گـذارد   : 
کینـه، حسـد    و بد   خلقـی«.2 ایـن ویژگی های 
منفـی بـا زمینه هـای فكـری ناد   رسـت بـه 
وجـود    می آینـد    و هیجان هـای منفـی تولیـد    
می کننـد   . د   ر پایـان نیـز بـه صـورت رفتـاری 
نامناسـب د   ر برابـر د   یگـران بـروز می یابند   . د   ر 
چنیـن موقعیتی، همسـران چگونـه به هد   ف 
ازد   واج کـه آرامـش و سـكونت روانـی اسـت، 

د   سـت خواهنـد    یافـت؟
پیـش از ازد   واج، حتمـاً بـه ایـن نكته هـا توجه 
کنیـد   : با شـغل و تحصیل خـود    چگونه اید   ؟ با 

د   وسـتانتان چه قـد   ر قطع رابطـه مي کنید   ؟

2. سبک زند   گی تان چگونه است؟
اگرچـه ویژگي هـا، عاد   ت هـا و رفتارهـای هر 
فرد    را می توان با مطالعه و بررسـی شـخصیت 
وی پیش بینـی کـرد   ، امـا چه کسـی می تواند    
اد   عـا کنـد    کـه د   ر د   وره کوتـاه همسـرگزینی، 
مي توانـد    شـخصیت همسـر آینـد   ه خـود    را 
د   یگـر،  سـوي  از  بشناسـد   .  کامـل  به طـور 
رگه های عمیق شـخصیت یک فرد   ، همیشـه 
خـود    را نشـان نمی د   هـد   ؛ البتـه بـا مراجعه به 
روان شناسـي حاذق و د   اد   ن تسـت شخصیت، 
شـاید    بتوانید    ایـن رگه هـا را شناسـایی کنید   .

بـه نظـر می رسـد    بررسـی سـبک زند   گـی 
کسـی که قصد    د   ارید    بـا او ازد   واج کنید   ، بتواند    
موفقیـت ازد   واجتـان را پیش بینی کنـد   . افزون 
بـر این، سـبک زند   گی تا انـد   ازه اي برآمـد   ه از 
سیسـتم پیچید   ه شـخصیت فرد    اسـت؛ با این 
تفـاوت کـه اراد   ه و خواسـت او را نیـز د   ر ایجاد    

چنین سـبكی نشـان می د   هد   .
سـبک زند   گی، روشـی اسـت کـه فـرد    برای 
رسـید   ن بـه هد   فـش، د   ر چگونگـي تفكـر، 
ابـراز هیجان هـا و نـوع رفتارهـای خویـش 
پیـش می گیـرد   . توجه د   اشـته باشـید    کـه د   ر 
سـبک زند   گـی کارآمد   ، افـزون بـر این که فرد    
می توانـد    اهد   اف زند   گی خود    را د   ر سـه سـطح 
هـد   ف برتـر، اهـد   اف میانی و اهـد   اف مقطعی 

بیـان کند   ،   بایـد  از پـس تكالیـف زند   گی اش، 
د   ر سـه زمینـه برآید   :

1. تعامل و ارتباط با د   یگران؛
2. امـور مربـوط به اشـتغال )د   اخل و خـارج از 

منزل(؛
3. رابطه با همسـر )صمیمیت، تعهـد    و رابطه 

زناشویی(.

چگونـه  عـرش  بـا  فاصله تـان   .3
اسـت؟

د   یـن د   اری یا سـوی گیری مذهبـی، رویكرد   ی 
کلی اسـت که فـرد    از د   ین و مذهب به د   سـت 
مـی آورد   . این رویكرد    باعث می شـود    د   ر ارتباط 
بـا آفریـد   گار خویش به مجموعـه ای از باورها، 
اعمـال و تشـریفات ویـژه د   ر زند   گـی پایبنـد    
باشـد   .3 ایمـان مذهبـی از د   و راه بـر ثبـات و 

اسـتحكام خانواد   ه تأثیر می گـذارد   :
نخسـت: باعـث تقویـت و تحكیـم مبانـی 
اخالقـی همسـران مي شـود   . فـرد    د   یـن د   ار از 
یـک کنتـرل د   رونـی ای برخـورد   ار اسـت کـه 
از اقد   امـات ناهنجـار وی جلوگیـری مي کنـد   . 
هم چنیـن، مبانـی ارزشـي افـراد   ، خواسـته ها 
و انگیزه هـاي نیرومنـد    را هد   ایـت می کنـد   . 
توصیه هـای فـراوان اسـالم بـه د   یـن د   اری و 
اخـالق به ویـژه د   رباره مـالک خوش خلقی د   ر 

همسـرگزینی آشـكار است.
د   وم: د   یـن د   اری و مذهبـی بـود   ن با مصاد   یقي 
چـون صد   اقت، تـوکل، قناعـت، گذشـت و... 
جلـوه مي نماید   . ایـن ارزش ها بـه زند   گی معنا 
می بخشـد    و سبب احسـاس رضایت مي شود   . 
امـروزه یكي از عوامل اصلـی اختالل خانواد   ه، 
آرمان گرایانـه  و  انـد   ازه  از  بیـش  توقع هـای 
زند   گـی  از  و  یكد   یگـر  از  جـوان  زوج هـای 
نوپایشـان اسـت. برآورد   ه نشـد   ن ایـن توقع ها 
موجب احسـاس نارضایتی و د   ر نتیجه، تالش 
نامعقـول و نسـنجید   ه د   ر جهـت تغییـر وضع 

موجود    اسـت.

را  والد   یـن  توافـق  و  رضایـت   .4
د   اریـد   ؟

چـه پـد   ر و ماد   رتـان را د   وسـت د   اشـته باشـید    

یـا از آنـان د   وری کنیـد   ، بـه هر حال بخشـی 
از شـما هسـتند    و د   ر زند   گی تان حضـور د   ارند   . 
حتـی اگر هیچ گاه آنان را ند   ید   ه باشـید    و شـما 
را تربیـت نكـرد   ه باشـند   ، از مسـیر وراثـت د   ر 
زند   گی تـان حضـور د   ارند   ؛ هم چنان کـه پد   ر و 
مـاد   ر همسـرتان بـه همین ترتیب بـه زند   گی 
شـما وارد    خواهند    شـد   . اگر پس از چند    جلسه 
رفت وآمـد    د   ر د   وران خواسـتگاری، رضایـت، 
توافـق میـان د   و خانـواد   ه و همراهـی آن ها را 
د   ریافتیـد   ، می توانیـد    ایـن موضوع را شـاهد   ی 
بـر میزان بـاالی توافق میان خود   تـان د   ر نظر 

بگیرید   .
از سـوی د   یگر، اگر عروس و د   اماد    باور د   اشـته 
باشـند    که شـخصیت های مهم زند   گی شـان 
از ازد   واج آنـان راضـی و خشـنود   ند   ، بی شـک، 
احسـاس شـاد   ی ایشـان چنـد    برابر می شـود   . 
زمانـی کـه شـما امید   واریـد    اشـخاص مهـم 
زند   گی تـان ازد   واجتـان را تأییـد    کننـد    و از این 
پیوند    خوشـحال اند   ، آیا خود    را د   ر ازد   واج موفق 

نمی بینید   ؟

5. آیا توافق و تفاهم د   ارید   ؟
وقتی عاشـقید   ، جهان زیباتر به نظر می رسـد   . 
ترانه هـای عاشـقانه ای کـه زمانـی بی معنـا 
بـه نظـر می رسـید   ند   ، برایتـان معنـای بلند   ی 
می یابنـد    و حتـی جـوراب کثیـف نامزد   تـان، 
قلبتـان را بـه تپـش می انـد   ازد   . شـاید    امـروز 
بـرای رسـید   ن بـه عشـقتان، کنـار گذاشـتن 
بخش هایـی از زند   گی تـان مهـم نباشـد   ، امـا 
آیـا می توانیـد    تا پایـان عمـر همین گونه باقی 
بمانید   ؟ اگرچه شـاید    عشـق بتواند    همه چیز را 
تسـخیر کنـد   ، اما نمی توانـد    باورهـای بنیاد   ی 
متضـاد    شـما و نامزد   تان را که البته مسـئله ای 
طبیعـی اسـت، د   گرگـون سـازد   . از ایـن روی، 
بهتر اسـت کسـی را به همسری برگزینید    که 
د   ید   گاه هایـش بـا شـما موافق باشـد    تا مجبور 
نشـوید    پس از پانزد   ه سـال او را سربه راه کنید   ؛ 

کاری کـه هرگز ممكن نیسـت.
بنابرایـن بـه ایـن نكته هـا فكر کنید    و پاسـخ 

بیابید   : آن را 
ـ چـه چیزهایی را برای رسـید   ن بـه نامزد   تان 
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می توانیـد    کنار بگذارید    و چـه چیزهایی را نه؟
ـ چـه نكته هایـی تـا چه انـد   ازه ای برای شـما 

ند   ؟ مهم ا
ـ خـط قرمـز شـما د   ر د   ید   گاه هـای اصلـی 

زند   گی تـان کجاسـت؟
ـ تفـاوت د   ر کـد   ام نقطه نظرهـا میـان شـما و 
نامزد   تـان باعـث جذابیـت رابطه تان می شـود    
و کـد   ام تفاوت هـا شـما را از هـم د   ور می کند   ؟
ـ کد   ام یـک از تفاوت هـا را بـرای تـد   اوم رابطه 

می گیرید   ؟4 ناد   یـد   ه 

کالبد   شـکافی  را  عشـقتان  آیـا   .6
مي کنیـد   ؟

ایـن باور کـه عشـق بـا ازد   واج ارتباط عمیقی 
د   ارد   ، بحثی اسـت قد   یمی، اما شـگفت. آن چه 
د   ر بیشـتر مـوارد    روی می د   هـد    ازد   واج هایـي 
اسـت کـه بـر مبناي عشـق شـكل مي گیرد   ، 
امـا کمتـر بـه ماهیـت ایـن عشـق توجـه 
مي شـود   . اکنـون باید    پرسـید    این عشـق چه 

باید    باشـد    تـا پایـد   ار و تـازه بماند   ؟
بـه نظـر می رسـد    بیـش از هـر چیـز، عشـق 
میـان زن و شـوهر به این سـه جزء نیـاز د   ارد   :

ـ صمیمیـت کـه جـزء هیجانـي و عاطفـي 
اسـت و احسـاس نزد   یـک بـود   ن و اشـتراک 

برمی گیـرد   ؛ د   ر  را  احساسـات 
ـ شـهوت کـه جزء انگیزشـي و شـامل جاذبه 

جنسـي میان طرفین اسـت؛
ـ تعهـد    کـه جـزء شـناختي عشـق اسـت و 
به گونـه ای، بازتابـي از قصـد    و نیت شـخص 

اسـت کـه د   ر آن رابطـه پایـد   ار باشـد   .5
منصفانـه«،  »محبـت  ارتباطـي  الگـوي  د   ر 
مؤلفه هـاي تعهـد   ، صمیمیـت و شـهوت از 
هـر د   و طـرف )زن و مـرد   ( د   ر حـد    تعاد   ل انـد   . 
زن و مـرد   ، نه تنهـا نیازهاي عاطفي و جنسـي 
یكد   یگـر را تأمیـن مي کنند   ، بلكه احساسـات 
خـود    را بـه اشـتراک مي گذارنـد    و د   ر سـایه 
اعتمـاد    و امنیـت اجتماعـی، بـه یكي شـد   ن 

مي شـوند   . نزد   یک تـر 
د   ر »عشـق رمانتیـک« که یكـي از گونه های 
عشـق اسـت، فرد    د   ر ابراز صمیمیت و شهوت 
جنسـي خود    به معشـوق، قوي، اما د   ر د   اشـتن 

تعهد    ضعیف اسـت. د   ر »عشـق شید   ایي« نیز 
فرد    فقط از شـهوت عشـق بهره د   ارد    و د   ر ابراز 
صمیمیـت و د   اشـتن تعهـد    بـه طـرف مقابل 
ضعیـف اسـت. د   رحالی کـه ازد   واج، ارتباطـی 
مبتني بر عشـق رمانتیک یا شـید   ایي نیست، 
بلكـه رابطـه ای بـر مبنـاي محبـت منصفانه 

است.

7. التماس د   عا
امـام صـاد   ق فرمود   ه انـد    »خـد   ا از این کـه 
کارهـا را بـد   ون اسـباب فراهم آورد    خـود   د   اری 
فرمـود   ه اسـت. پـس بـرای هر چیزی سـبب 
بـرای هـر سـبب  و  د   اد   ،  قـرار  و وسـیله ای 
گشایشـی مقرر د   اشـت، و برای هر گشایشـی 
نشـانه  ]و د   انشـی [ گذاشـت، و برای هر نشانه 
د   ری روشـن نهاد   . د   انای حقیقی کسـی اسـت 
کـه ایـن د   ر را بشناسـد    و ناد   ان واقعی کسـی 
اسـت که ایـن د   ر را نمی شناسـد   ...«.6 این باب 
روشـن و گویا، رسـول خـد   ا و امامان هسـتند    
کـه د   ر ازد   واج، بـه توجـه و د   قـت د   ر انتخـاب 
همسـر توصیـه کرد   ه انـد    و بـه مـا آموخته اند    
کـه بـرای د   اشـتن ازد   واجی موفق د   عـا کنیم.
از این  روی، مسـتحب اسـت که انسان هنگام 
ازد   واج، پیـش از تعیین همسـر و خواسـتگاری 

د   و رکعـت نمـاز بخواند    و این گونـه د   عا کند   :
»پـرورد   گارا! مـن بـه ازد   واج تصمیـم گرفته ام. 
برایـم همسـری مقـد   ر سـاز کـه د   ر عفـت از 
همـه پاک د   امن تـر و د   ر امانـت د   اری خود   ش و 
امـوال من از همه امین تـر و روزی اش از همه 
بابرکت تـر و افزون تـر باشـد   . آن گاه فرزنـد   ی 
پاکیزه که جانشـین شایسـته ای بـرای من د   ر 

زند   گـی و مرگم باشـد    قـرار د   ه«.7
بـد   ان! خد   ایـی که گنج هـای آسـمان و زمین 
د   ر د   سـت اوسـت، به تو اجازه د   رخواسـت د   اد   ه 
و پاسـخ آن را بـه د   وش گرفتـه اسـت. تـو را 
فرمـان د   اد   ه کـه از او بخواهـی تـا ببخشـد   ؛ 
و  ببخشـاید   ،  تـا  کنـی  د   رخواسـت  رحمـت 
خد   اونـد    بین تو و خود   ش کسـی را قـرار ند   اد   ه 
تـا فاصلـه ایجاد    کنـد   ، و تو را مجبور نسـاخته 
کـه بـه شـفیع و واسـطه ای پناه ببـری.8 پس 
بـرای حیاتـی پاک خـد   ا را بخوان کـه د   عا اثر 

د   ارد   .
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محمد   حسین شیخ شعاعيلطفًا معیشتتان را تد   بیر کنید   

 تولید    خانگی را ترجیح د   هید   
فقـط د   ر مقیـاس یـک کشـور نیسـت کـه 
تولیـد   ات  بـه سـمت  مـرد   م  مصـرف  اگـر 
د   اخلـی بـرود   ، باعـث رونق بیشـتر اقتصاد   ی 
می شـود   ؛ د   ر هـر خانـه ای، مصـرف تولید   ات 
خانگـی بایـد    بـر خریـد    از بیـرون، ترجیـح 
د   اشـته باشـد    و ایـن د   ر بهبـود    روزی آن هـا 

تأثیـر مثبـت خواهـد    گذاشـت. 
بـه ایـن روایـت عجیـب از امـام 
صـاد   ق توجه کنیـد    »خرید    گند   م 
فقـر را می برد    امـا خریـد    آرد    باعث فقر 
اسـت و خرید    نـان، نابود    کـرد   ن رزق.«1 و 
البتـه د   ر جـواب این سـؤال که »اگـر مقد   ور 
نبـود   « می فرمایـد    »این برای کسـی اسـت 
کـه می توانـد    و انجام نمی د   هـد   .«2 به عبارت 
د   یگـر اگـر می توانیـد    خود   تـان چیـزی را د   ر 
منـزل تهیه کنید    امـا آن را به صـورت آماد   ه 
تهیـه می کنید   ، بـه روزی خود    ضربـه زد   ه اید   .

جـد   ای از رابطـه پنهـان و رازآلـود   ی که بین 
رفتارها و روزی ما هست و بارها از آن سخن 
گفته ایـم، اگـر خوب بـه جنبه هـای مختلف 
این کار، یعنی خرید    آماد   ه یا اسـتفاد   ه از تولید    
خانگـی، د   قت کنیـد   ، بیـن ایـن د   و رابطه ای 
طبیعـی خواهیـد    یافت. به طـور طبیعی وقتی 
بـه جـای اسـتفاد   ه از ظرفیت هـای د   اخلـی، 
فسـت فود     )از  می کنیـد     خریـد     بیـرون  از 
گرفتـه تـا ابـزار و وسـایلی کـه می توانید    د   ر 
خانـه بسـازید   ( د   ر حقیقت بـه ازای کاری که 
خود   تـان می توانسـتید    انجـام د   هیـد    )مثـاًل 
پخت وپـز( هزینـه ای را پرد   اخـت می کنیـد    و 
ایـن هزینـه هرچه هـم کـه اند   ک باشـد    د   ر 
د   رازمـد   ت و د   ر کنـار بقیه هزینه هـای جزئی، 
بخشـی از روزی شـما را بـی آن که ضرورتی 

د   اشـته باشـد    می بلعد   .
پـس تـا می توانیـد   ، از آماد   ه خـوری بپرهیزید    
و خود   تـان تولیـد    کنیـد   ؛ تـا هـر مرحلـه ای 
کـه می توانید   . سـعی کنیـد    تعـد   اد    خرید   های 
آمـاد   ه خـود    را که ممكن اسـت گاهـی ناچار 
از آن باشـید   ، کنتـرل و کم کنید    و اگر عوامل 
مشـخصی د   ارند    )مثاًل شـرایط خاص کاری( 
آن هـا را بـا مد   یریت خـود    تغییر د   هیـد   . بهره 
اقتصـاد   ی ای کـه از ایـن طریق متوجه شـما 
می شـود   ، غیر از نتایج غیرمسـتقیم آن )مثاًل 
اسـتفاد   ه از غـذای سـالم تر و د   ورتـر ماند   ن از 
هزینه هـای د   رمانـی( اسـت و همـه این هـا، 

ند   ! مهم ا

مقالهخوبان



 
 میانه روی پیشه کنید   

»هرگـز د   سـتت را بـر گرد   نـت زنجیر مكن 
و بیـش از حد    )نیز( د   سـت خود    را مگشـای، 
چنان که مورد    سـرزنش قرار گیـری و از کار 
فرومانـی .«3 ایـن فرمـان صریـح قـرآن به 
رعایـت میانه روی اسـت؛ نه آن قـد   ر د   ر خرج 
کـرد   ن سـخت بگیر کـه انگار د   سـتت را به 
گرد   نـت بسـته اند    و نـه آن قد   ر بریـز و بپاش 
کـن کـه چیـزی برایت باقـی نمانـد    و همه 
سرزنشـت کنند   . این میانـه روی آن قد   ر مهم 
هسـت که بشـود    گفـت: بسـیاری از فقرها 
به گونـه ای ناشـی از تـرک آن اسـت و بـه 
همیـن د   لیـل امـام صـاد   ق فرمود   ه انـد    
»کسـی کـه میانه روی د   اشـته باشـد   ، هرگز 
آن  کنـار  از  نبایـد     پـس  نشـود   .«4  فقیـر 
به آسـانی گذشـت، هرچند    د   رباره آن بسـیار 
گفته انـد    و بسـیار شـنید   ه ایم و شـاید    واقعـًا 
هیـچ حرف تـازه ای د   رباره آن وجود    ند   اشـته 
باشـد   ! آن چه نیسـت یا کـم اسـت و باید    به 
د   سـت آورد   ، مهارتی اسـت که ایـن اصل را 
د   ر موقعیت هـای مختلـف جاری کنـد   . این 
مهـارت را بـه هـر ترتیبـی کـه می توانید   ، با 
برنامه ریـزی و تعهـد    به برنامه هـای از پیش 
تعییـن شـد   ه د   ر مخـارج قابـل پیش بینی، با 
تذکـر )یاد   آوری هـای مـد   اوم( و تمریـن، بـا 
مشـورت و هم فكـری و اشـتراک تجربیات 
خانواد   گی و د   وسـتان، یا به هر وسـیله د   یگر 
د   ر خـود    تقویت کنید   . اگر احسـاس می کنید    
د   ر این بـاره به شـد   ت ضعیـف هسـتید    و د   ر 
بزنگاه هـا، تـوان کنتـرل خویـش را ند   اریـد    
مطمئـن  اعتـد   ال،  حـد     تشـخیص  د   ر  یـا 
نیسـتید  ،  از د   یگـران کمک بگیریـد   ؛ مثاًل از 
همسـرتان! برای آن کـه تعامل های د   وطرفه 
می توانیـد     نشـود   ،  کشـید   ه  مشـاجره  بـه 
د   وسـتانه  تباد   ل نظرهـای  و  گفت وگـو  از 

د   راین بـاره شـروع کنید   .
قـرآن کریـم د   ر وصف عباد   الرحمـن فرمود   ه 
اسـت »و کسـانی کـه هـرگاه انفـاق کنند   ، 
نـه اسـراف می نماینـد    و نـه سـخت گیری؛ 
بلكـه د   ر میـان ایـن د   و، حـد   ّ میانـه را نگـه 

می د   ارنـد   .«5 امـام صـاد   ق بـرای این که 
میانـه روی را بیشـتر توضیـح بد   هنـد   ، برای 
اطرافیان مثالی می زنند   ؛ مشـتی سـنگ ریزه 
برمی د   ارنـد    و آن را کامـاًل نگـه می د   ارنـد    و 
می فرماینـد    »این همان اقتار اسـت که خد   ا 
د   ر کتابـش فرمـود   ه.« سـپس مشـتی د   یگر 
برمی د   ارنـد    و همـه اش را رهـا می کننـد    و 
می فرماینـد    »ایـن اسـراف اسـت.« و بعـد    
مشـت د   یگـری سـنگ ریزه را برمی گیرنـد   ، 
به گونـه ای کـه مقـد   اری از آن را می ریزنـد    
این بـار  و  می د   ارنـد     نگـه  را  مقـد   اری  و 
اعتـد   ال  و  قـوام  حـد     »ایـن  می فرماینـد    
می د   هـد   ،  نشـان  توضیـح  ایـن  اسـت.«6 
رعایـت اعتد   ال کار د   شـواری نیسـت و تنها 
بـه اراد   ه و هوشـیاری شـما توجـه د   ارد    کـه 
چـه وقـت و چـه انـد   ازه، مشـت خـود    را باز 
می کنیـد   . حتی د   ر موقعیت هـای پیچید   ه ای 
کـه شـما را د   ربـاره مصـد   اق میانـه روی بـه 
ترد   یـد    می انـد   ازد   ، آن چـه بیـش از هـر چیز 
د   یگری)حتـی تشـخیص کاماًل د   رسـت حد    
میانه( مهم اسـت، این اسـت که هوشـیاری 
و اراد   ه )توجـه و التـزام( خـود    را به این اصل 

از د   سـت ند   اد   ه باشـید   !

 انفاق کنید   
البتـه د   ر هـر انفـاق و کمكـی نسـبت بـه 
نیازمنـد   ان، نبایـد    از نیـت الهـی غافل شـد  ،  
امـا انفـاق جـد   ای از پاد   اش هـای اخـروی 
بسـیارش  معنـوی  بازخورد   هـای  حتـی  و 
د   ر زند   گـی شـما، مسـیری را طـی می کنـد    
کـه بـه افزایش بهـره ماد   ی شـما نیز منجر 
می شـود    و از این جهت اگـر آن را به خود   ی 
خـود   ، یكی از راه های بهبود    معیشـت بد   انیم 
 بـی راه نرفته ایـم؛ چنان کـه امـام صاد   ق
فرمود   نـد    »بـا صد   قـه د   اد   ن، روزی را نـازل 

کنید   .«7
انفـاق از ایـن جهت یـک معامله پرسـود    با 
خد   اونـد    اسـت؛ »کسـانی کـه اموال خـود    را 
د   ر راه خـد   ا انفـاق می کننـد   ، هماننـد    بـذری 
هسـتند    که هفت خوشـه برویاند   ؛ که د   ر هر 

خوشـه، یک صد    د   انه باشـد   ؛ و خد   اونـد    آن را 
برای هر کس بخواهد    )و شایسـتگی د   اشـته 
باشـد   (، د   و یـا چنـد    برابـر می کنـد   .«8 کافی 
اسـت کسـی به خد   اوند    اعتماد    کنـد    و آن را 
بیازمایـد    تا نتایجش را ببینـد   ؛ البته این نكته 
را د   ربـاره مفهـوم رزق فرامـوش نكنیـد    که 
ایـن زیاد    شـد   ن همیشـه به همـان صورتی 
نیسـت که ما می پند   اریم. انفـاق د   ر مجموع 
بر روزی شـما می افزاید    و این ممكن اسـت 
با کاسـته شـد   ن از برخی مخارج شـما اتفاق 
بیفتد   ؛ مثـاًل بیماری ها و هزینه هـای د   رمان 
یا اسـتهالک وسـایلتان و از این قبیل موارد   ، 
امـا تجربه های زیاد   ی که شـاید    برای شـما 
هـم رخ د   اد   ه باشـند   ، نشـان می د   هـد   ، انفاق 
اگـر بـا خلـوص نیـت، بـد   ون خود   نمایـی 
و توقـع و تكبـر صـورت بگیـرد   ، اغلـب بـا 
نتیجه ای مسـتقیم و ملموس همراه اسـت. 
بـه هـر حـال، اگـر تابه حـال کمتـر اهـل 
انفـاق بود   ه ایـد    و از ایـن می ترسـید   ید    کـه 
اگـر اند   کـی از د   اشـته هایتان را بـه د   یگـران 
ببخشـید   ، خود   تـان د   رمانـد   ه شـوید   ، حـاال 
وقـت آن رسـید   ه اسـت کـه د   ر د   ید   گاهتـان 
را  بـود   ن  تجد   ید   نظـر کنیـد    و سـخاوتمند    
بیازماییـد   . گاهـی هـم الزم اسـت د   ربـاره 
زیبایی هایـی کـه ایـن صفـت ارزشـمند    د   ر 
زند   گـی مـاد   ی و معنـوی شـما می آفریند    با 
د   یگران نیز سـخن بگوییـد    و آن ها را به این 

تجربه ترغیـب کنید   .

پي نوشت ها
1. الكافي، ج 10، ص 63.

2. همان.
3. اسرا، 29.

4. الكافي، ج 7، ص 340.
5. فرقان، 67.

6. الكافي، ج 7، ص 345.
7. همان، ص 211.
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 به همسران شهد   ای گمنام
خبر رسید    که د   یگر کسی نمی رسد    از راه

و خیره ماند    نگاهش به بهت آینه ناگاه
شنید    ساد   ه و روشن، »نخواهد    آمد   « و باید   

کند    بسند   ه همیشه به این د   و واژه کوتاه
کشید    د   ست به زلف به سال های سپید   ش

و موبه مو هم شان را شمرد   ه و زمزمه کرد   : آه...
حد   ود    بیست و کمی سال... حد   ود    عمر کمی نیست

برای این که بد   وزی همیشه چشم به د   رگاه
که هم کالم تو تنها د   و چشم باشد    و یک قاب
که سهمت از همه عمر شود    همین غم جانکاه

امید    آخرم از تو نشان قبر و گلی بود   
و تخته سنگی و عکسی و چند    فاتحه همراه...

همیشه راضی ام آری ولی قرار نه این بود   
و د   وست د   ارمت اما پرم، پر از گله خود   خواه!

محمد   رضا وحید   زاد   ه

آمد   م بیرون فقط د   ر آسمان ها د   ود    بود   
د   ر هوای شهر من تنها هوا کمبود    بود   

شاخص ناخالصی از مرز کشتن هم گذشت
تا کمر از حد    خود    آن بی خرد    مرد   ود    بود   

شاید    این بنزین که با منت به مرد   م می د   هند   
گازوییل خسته یا ترکیب آن با کود    بود   

بین ما باشد   ، شما نشنید   ه گیرید    این سخن
شاید    این بنزین برای عد   ه ای پرسود    بود   

»بستن کل مد   ارس« اید   ه ای بی عیب و نقص
بهترین اید   ه زمانی که هوا نابود    بود   

اید   ه ای که د   ر تحیر غرب و شرق و اجنبی
د   ائماً با خود    بگوید   : اید   ه ای بس good بود   

آخرش اخبار سیما این چنین اعالم کرد   :
منشأ آلود   گی ها آتش نمرود    بود   !

هرچه ما گفتیم نه، آخر مگر این می شود   ؟!
د   ولت اما د   ر کمال راحتی فرمود   : بود   

مرتضی رحیمی

تأملخوبان



شب هاي پر ستاره بغد   اد    را 
به یاد   تان مي آورم

و د   خترم شهرزاد    را
که طعم قصه هایش هنوز

زیر پلک هاي شماست


زرتشت، موسا، مسیح، محمد   
پسران منند   

و د   ختران من
مریم و هاجر

د   و ماه پاره د   ر هالل خصیب


د   ر من به تحقیر منگرید    
من 

خاورمیانه ام
حافظ موسوی

تفنگش را به من د   اد   
با تمام خشاب هایش

سرنیزه اش
قمقمه اش

کوله پشتی اش را به من د   اد   
با تمام کنسروهایش

پوتینش
انگشترش

من اما پیشانی بند   ش را می خواستم
نگاهش

لبخند   ش را می خواستم
سرش را اما

خمپاره ای برد   ه بود   
حمید   رضا شكارسري

ماه گفت: خوش به حال تو کبوتر رها!
 بال می زنی

 بر فراز گنبد   ش 
د   ر میان صحن ها

 کاش مثل تو
 می شد    از کنار گنبد   ش عبور کرد   

 لحظه های عاشقانه را
 د   ر حضور زائران مرور کرد   

 کاش می شد    آب خورد   
 از زاللی قشنگ حوض

 کاش...
 لحظه ای گذشت

 بعد    از آن کبوتر امام گفت:
 من فقط، چند    سال

 می پرم
 بر فراز گنبد    طال

 مد   تی فقط،
 بال می زنم 

بر فراز صحن ها
 تو ولی هزار سال 

نه چرا هزار سال
 قرن های قرن

 د   اد   ه ای و می د   هی سالم
 بود   ه ای از آن قد   یم و تا همیشه های بعد   

 زائر امام.
 خوش به حال تو 

ماه آسمان
 ماه مهربان!

عباسعلی سپاهی یونسی
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مباحث شتي*
از خاطرات یک روحاني

ابوالقاسم شهباز

چرا کتاب مي نویسي؟
اولیـن کتابي که بند    ه توفیـق تألیف و چاپش 
را پیـد    ا کـرد    م کتـاب »عظمـت یـک نگاه« 

د    ربـاره مقـام پد    ر و مـاد    ر بود    .
یـک شـب خانـم بنـد    ه بـه نشـانه اعتراض 
گفـت »د    ر این شـرایط آشـفته، کتـاب، بازار 
نـد    اره و فقـط ضرر مي کنـي؛ برا چـي کتاب 

کـرد    ي؟« چاپ 
بیـرون  منـزل  از  د    اشـتیم  موقـع  همـان 
مي رفتیـم کـه برویـم مهمانی. بنـد    ه خد    ایي 
کـه شـب قبـل یـک جلـد     از کتابـم را هد    یه 
گرفتـه بـود    ، پشـت د    ر و روبـه روي مـا ظاهر 
شـد    . بعـد     از سـالم و احوال پرسـي گفـت 
»پریشـب بـا مـاد    رم تلفنـي حرفـم شـد     و 
باهـاش تنـد    ي کـرد    م و بـه عالمـت قهـر 
گوشـي رو گذاشـتم. د    یشـب کـه کتـاب رو 
د    اد    یـد    ، برد    م خونه و شـروع کـرد    م به مطالعه. 
وسـط هاي کتاب بـود     که د    لم طاقـت نیاورد    ، 
کتابـو گذاشـتم، به مـاد    رم زنـگ زد    م و ازش 
عذرخواهـي و طلـب حاللیـت کـرد    م و بعـد     

اد    امـه ش رو خونـد    م.«
همـون موقع به همسـر محترم کـه خود    ش 

د    ر صحنـه حضـور د    اشـت رو کـرد    م و گفتم 
»فهمیـد    ي برا چي کتاب نوشـتم؟ اگر 2999 
جلـد     د    یگر کتـاب )شـمارگان 3000 تـا بود    ( 
توي آب ریخته بشـود    ، بند    ه سـود    م رو از این 

کتاب بـرد    م.«

اجازه پد    ر
رفتـه بود    م د    انشـگاه بـراي نمـاز جماعت که 
یكي از د    انشـجوها پیشـنهاد     د    اد     با د    وسـتش 
کـه حالـش خـوب نبـود    ، صحبت کنـم. بعد     
از نمـاز،  آن بنـد    ه خـد    ا را که مثـل جنازه یک 
گوشـه لـم د    اد    ه بـود    ، برد    اشـتم و بـرد    م توي 

حیاط کنـار چمن ها نشسـتیم.
به او گفتم »عاشـق شـد    ي؟« گفت »از کجا 
فهمید    یـد    ؟« گفتم »قیافه  و حـال و روزت د    اد     

میزنه!«
و بعد     نشسـتم پـاي د    رد    د    لش و شـد    م برایش 
یک گوش شـنوا، د    ر حرف هایش یک سـؤال 
هـم پرسـید     »چرا خـد    ا اذن پد    ر رو بـرا ازد    واج 
د    ختـر شـرط کـرد    ه کـه نشـه همین طـوري 

باهاش صیغه محرمیـت خوند    ؟«
گفتـم »چنـد     سـالته؟« گفـت »21 سـال« 

گفتـم »فـرض کنیم شـما 45 سـالته و یک 
د    ختـر 20 سـاله هـم د    اري کـه فرسـتاد    یش 
د    انشـگاه د    رس بخونه، اما بعد     از د    و سـه سال 
متوجه میشـي که آقاپسـري این سـه سـال 
بـا د    ختـرت محرم بـود    ه بـد    ون این که شـما 
مطلع بشـي، شـما بـه محض فهمیـد    ن این 

مسـئله چـه کار مي کني؟«
گفـت »اون پسـر رو خفـه مي کنـم.« گفتم 
»خد    ا هـم مالحظه زحمت بیست سـاله یک 
پـد    ر زحمت کـش رو کـرد    ه کـه اجـازه اش رو 
شـرط ازد    واج د    ختـر قـرار د    اد    ه، مضـاف بـر 
این کـه این طـوري انتخـاب د    ختـر د    قیق تر و 
مطمئن تـر انجام میشـه چون مرد    ي با سـي 
چهـل سـال تجربـه زند    گـي تـوي انتخـاب 
همسـر بـه کمـک د    ختـر کم تجربـه و خـام 

میـاد    .« خود    ش 

جنگ مکبّرها
د    ر مسـجد    ي اقامـه جماعـت د    اشـتم. یـک 
شـب یكـي از بچه هـا آمـد     و بـه عنـوان 
مكّبـر، میكروفـون را د    سـت گرفـت و بعد     از 
تكبیره االحـرام مـن او هـم بلند     گفـت. نماز 
کـه شـروع شـد    ، بـه فاصلـۀ کوتاهـي د    ید    م 
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پسـر د    یگـري آمـد     و پسـر اول را هـل د    اد     و 
گفـت  و  گرفـت  د    سـت  د    ر  را  میكروفـون 
اهلل اکبـر. پسـر اول هـم پـا شـد     و یـک لگد     
به پسـر د    وم زد     و میكروفـون را د    وباره گرفت 
و گفت: اهلل اکبر. خالصه  آشـفته بازاری شـد    ه 
بـود     بـه ویـژه خانم هـاي پشـت پـرد    ه گیـج 
شـد    ه بود    ند     که امشـب چه خبر اسـت؟! بند    ه 
بـا د    یـد    ن ایـن صحنه به یـاد     کارتـون پلنگ 
صورتـي افتـاد    م؛ همـان قسـمتي کـه بـا آن 
د    ایناسـور سـر یک اسـتخوان د    عـوا مي کنند     
و هـي اسـتخوان را از د    سـت هـم مي قاپند     و 

آخـر هـم از د    سـت هر د    ویشـان مـي رود    !
د    عـواي د    و مكبر تا رکعت سـوم اد    امه د    اشـت 
کـه نهایتاً یكـي از بچه ها کـم آورد     و با گریه 
از مسـجد     خـارج شـد     و خالصه ما آن شـب 
هـر جـزء نمـاز را بـا تكبیـر یكـي  از آن هـا 

خواند    یـم.
امـا اصـل خاطـره، پایـان ماجـرا بـود    ؛ مـا 
پیرمـرد    ي د    اشـتیم )خـد    ا رحمتش کنـد    ( که 
کلیـد    د    ار مسـجد     بود    ، امـا هم بي سـواد     بود     و 
هـم جاهل به برخي از احـكام نماز، به عالوه 
این کـه عجول هم بود    . روي همین حسـاب، 
بنـد    ه هنوز سـالم نمـاز را ند    اد    ه بـود    م که این 
بنـد    ۀ خد    ا طاقت نیـاورد     و پا شـد     رفت و یک 
پس گرد    نـي محكـم به آن پسـر بیچـاره زد    ، 
آن هـم جلـوي جمـع،  کـه اگـر بنـد    ه جـاي 
آن بچـه بـود    م شـاید     تا آخـر عمر پایـم را د    ر 

نمي گذاشتم. مسـجد     
از  خیلـي  پیامـد      بـه  بایـد      مذهبي هـا  مـا 

کنیـم. توجـه  بیشـتر  رفتارهایمـان 

پراید     و د    ین مرد    م!
تلفنـي  و  زد      زنـگ  مـن  بـه  بند    ه خد    ایـي 
نمـاز  اقامـه  بـراي  تـا  کرد    یـم  هماهنـگ 
را  نشـاني  چـون  بـروم.  مسجد    شـان  بـه 
کوچـه  د    ر  هـم  مسـجد      و  نمي د    انسـتم 
پس کوچه هـا بود    ، قرار گذاشـتیم فـرد    ا قبل از 
غروب، سـر فالن خیابـان همد    یگر را ببینیم 
و بـه اتفـاق ایشـان بـه مسجد    شـان برویـم. 
ایشـان پرسـید    : با چي مي آیید    ؟ و بند    ه گفتم: 
بـا یـک پرایـد     سـفید    رنگ. همین جـا د    یـد    م 

کمـي ُتـن صـد    اي طـرف عـوض شـد     ولي 
متوجـه قضیـه نشـد    م و ایشـان هـم چیزي 

. نگفت
فرد    ا سـر سـاعت مقـرر به محل قـرار رفتم و 
کمي توي ماشـین منتظـر ماند    م تـا باألخره 
بـر  سـوار  میان سـال  مـرد      یـک  سـروکله 
د    وچرخـه پید    ا شـد    . آمـد     کنار ماشـین بند    ه و 
بعد     از سـالم و احوال پرسـي وقتي به ایشـان 

گفتـم: حاجي جـان برویم؟
د    یـد    م بنـد    ۀ خـد    ا هي ایـن پـا و آن پا مي کند     
و انـگار مي خواهـد     حرفـي بزنـد     امـا رویش 

نمي شـود    . بنـد    ه گفتـم: منصرف شـد    ید    ؟
بنـد    ه خـد    ا بـا ِمـن و ِمـن گفـت »حاج آقـا 
راسـتش من فكر کـرد    م اگر با ماشـین پراید     
بخواهیـد     بیاییـد     مسـجد    ، مرد    م ایـن یک ذره 
د    یـن رو هم که د    ارن از د    سـت مي د    هنـد    .« )!(

سـال ها قبـل هم که بنـد    ه تازه یک ماشـین 
ژیـان د    رب و د    اغـون خریـد    ه بود    م کـه اتفاقًا 
رنـگ و رویـي هـم ند    اشـت. یک جا ماشـین  
را پـارک کـرد    م، د    یـد    م پیرمـرد    ي کنـار بند    ه 
ایسـتاد    ، اشـاره اي بـه ژیـان حقیـر کـرد     و 
»حاجـي!  گفـت  حزن انگیـزي  بـا صـد    اي 
امـا  کشـید    یم  مـا  د    نیـا رو  سـختي هاي 

کیفـش رو شـما آخونـد    ا مي بریـن!«

کنترل چشم
واقعـًا   امامـي حسـن  حاج آقـا  آیـت اهلل 
و  سـعه صد    ر  خوش اخالقـي،  تند    یـس 
اگـر  کـه  جایـي  تـا  بـود      خوش برخـورد    ي 
مي کـرد    ي  مالقـات  ایشـان  بـا  یک بـار 
شـیریني ایـن د    یـد    ار تـا مد    ت هـا بـا شـما 
مي مانـد    . یـک روز ایشـان را جایـي مي برد    م، 

پرسـید    م: اسـتفاد    ه کـرد    ه و  از فرصـت 
»حاج آقـا! وضـع حجـاب خیلـي بـد     شـد    ه، 

بـراي کنتـرل چشـم بایـد     چـه کـرد    ؟«
ایشـان فرمود    نـد     »یعنـي بد    تـر از زمان شـاه 
کـه خانم هـا نیمه برهنـه بیـرون مي آمد    ند    ؟! 
زمانـي کـه ما طلبـه بود    یـم اوضـاع صد     پله 
بد    تـر بـود     ولـي مـا چشـم خـود     را کنتـرل 

مي کرد    یـم.«
صحبـت ایـن بزرگـوار و تأثیـر نفسشـان تا 

مد    ت هـا همراهـم بـود    .

آن پد    ر این پد    ر
نوجـوان که بـود    م گالیه خاد    م مد    رسـه اي 
را د    یـد    م از آقـازاد    ه یكـي از بـزرگان کـه 
مي گفـت »آقـا! ایـن فرزند     شـما گل هاي 
باغچـه را مي چیند    ، بـه او بفرمایید     این کار 
را نكنـد    .« آن آقـا رو کـرد     بـه فرزنـد     خود     
و گفـت »خر! بـرا چي گل هـاي باغچه رو 
مي چینـي؟« آن آقـازاد    ه هـم جلوي جمع 
رو کـرد     بـه پـد    ر و گفـت »بابا! هـر وقت 
خواسـتي فحـش بد    هـي، نگـو خـر، بگو 

کـره خر!«
ایـن رفتـار را مقایسـه مي کنـم بـا رفتـار 
مرحـوم آیـت اهلل صـد    ر پـد    ر امـام موسـي 
صد    ر کـه روزهاي پنج شـنبه د    رس اخالق 
مي گفتنـد    . یـک روز کـه آقـا موسـي بـه 
کالس وارد     مي شـوند    ، آیـت اهلل صد    ر یک 
نامـه را بـه پسرشـان نشـان مي د    هنـد     و 
مي گوینـد     »جنـاب آقـا موسـي! ایـن نامه 
بـراي شـما آمـد    ه و بنـد    ه از شـما اجـازه 
نكـرد    م  بـاز  و  کنـم  بـاز  را  آن  ند    اشـتم 
بفرمایید     بسـم اهلل.« و بعد     نامه را د    و د    ستي 

بـه سـمت آقـا موسـي مي گیرنـد    .
آقا موسـي هم بـا اد    ب و متانـت مي گویند     
»حضـرت آیـت اهلل! شـما صاحـب اختیـار 
بعـد      کنیـد    .«  بـاز  مي توانسـتید      و  بود    یـد     
نزد    یـک مي شـوند     و پاي پد    ر را مي بوسـند     
و د    و د    سـت خود     را به سـمت پد    ر مي گیرند     
تـا پـد    ر نامـه را د    ر د    سـت ایشـان بگـذارد     
و د    سـت ایشـان بـاالي د    سـت پـد    ر قـرار 
نگیـرد    . بعد     هـم عقب عقـب از محضر پد    ر 
خارج مي شـوند     تا به ایشـان پشـت نكرد    ه 
باشـند    . خـود     آقـا موسـي آن زمان »شـرح 
لمعـه« مي گفتنـد     و بیش از شـش صد     نفر 

د    ر د    رس ایشـان حاضـر مي شـد    ند    .

* ایـن عنـوان یكـي از اصطالحـات رایـج 
حـوزوي اسـت و بـه معنـي پراکند    ه گویـي و 
مطـرح کـرد    ن بحث هـاي گوناگـون اسـت. 
»شـّتي« الـف مقصـوره د    ارد     و شـّتا خوانـد    ه 

 مي شـود    . 
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نُه گانه  قهر با فرزند   آوري
د   الیل امتناع زنان از فرزند   آوری

پریسا بیات

د   رگذشـته های نه چنـد   ان د   ور، هر خانـواد   ه معمـواًل از پنج یا 
شـش فرزند    برخـورد   ار بود    و این رونـد    کاماًل عاد   ی و طبیعی 
قلمـد   اد    می شـد   ، اما امـروزه بنا بـه د   الیل فـرد   ی، اجتماعی، 
فرهنگـی و... این شـیوه راه عكس را د   ر پیش گرفته اسـت و 
جامعـه را با معضلی فرهنگی و  اجتماعی روبه رو کرد   ه اسـت.

ازجملـه عوامـل مؤثر بر کاهش میل خانواد   ه بـه فرزند   آوری 
می تـوان بـه این موارد    اشـاره کرد   :

 فرد   گرایی
فرد   گرایـی را می تـوان تمایـل بـه زند   گی هـای فـرد   ی، خواسـته های 

تک نفـره و د   ر اولویـت قـرار د   اد   ن خـود    بـه جـای جمـع د   انسـت.
امروزه بسـیاری از رسـانه ها با الگـو گرفتن از فرهنگ غـرب، فرد   گرایی 
را تبلیـغ و ترویـج می کنند   . از سـوی د   یگر، گسـترش روزافـزون فضای 
مجازی و شـكل گیری هویت د   وم سـبب شـد   ه اسـت که انسان ها بیش 
از پیـش د   ر خـود    فرورفتـه و کمتـر بـه ارتباط گیـری د   ر محیـط واقعـی 

تمایل پیـد   ا کنند   .
فرد   گرایـی، حوصلـه ارتباط با فرزند    را از انسـان می گیرد    و این تفكر را د   ر 
انسـان ایجـاد    می کند    که سـرمایه خود    را هرچه کمتر خـرج کند    زند   گی 

راحت تری خواهد    د   اشـت.

 باال رفتن سن ازد   واج
از د   سـت د   اد   ن تـوان بـاروری، بی حوصلگـی و کم توانـی روحـي و جسـمي 
به منظـور وقـت گذاشـتن بـرای فرزنـد   ی جد   یـد    و بسـند   ه کـرد   ن بـه یک 

فرزنـد   ، از پیامد   هـای ازد   واج د   یرهنـگام اسـت.
صنعتی شـد   ن جوامع، وجود    مشـكالت اقتصـاد   ی، تغییر ارزش هـا و فزوني 
یافتـن سـطح توقعـات زوج های جـوان براي بهره مند   ی از شـغل، مسـكن 
و سـایر امكانـات رفاهـی قبـل از ازد   واج، سـبب بـاال رفتن سـن ازد   واج و به 
د   نبـال آن پاییـن آمد   ن امكان و غربت فرزند   آوری برای والد   ین شـد   ه اسـت.

مقالهخوبان



نقش پررنگ برخي رسانه ها
سـریال های ماهواره ای شـبانه روز د   ر حال عاد   ی سـازی د   وسـتی 
بـا جنـس مخالف، خیانت و روابط نامشـروع هسـتند   . د   ر خوراک 
فرهنگـی ایـن رسـانه ها فرزنـد    و فرزنـد   آوری جایگاهـی نـد   ارد   . 
کود   کـی که د   ر این رسـانه ها به عنـوان نماد    فرزنـد   آوری معرفی 
می شـود    فرزنـد   ی نامشـروع اسـت کـه از یـک عشـق رنگـی 

حاصل شـد   ه اسـت.
طبیعـی اسـت افـراد   ی کـه هـر روز سـاعت ها وقـت خـود    را به 
تماشـای چنیـن سـریال هایی می گذراننـد    نسـبت بـه ازد   واج و 
فرزنـد   آوری بی رغبت هسـتند    و فرزنـد    را د   سـت وپاگیر می د   انند   .

 نگرش فرزند    کمتر زند   گی بهتر
نگـرش خانواد   ه هـای امـروزی، نحـوه زند   گی هـای لوکـس و تجمل گـرا، طـرز فكـر 
و ذائقـه انسـان ها را تغییـر د   اد   ه و بـاور غلطـی را د   ر جامعـه بـه عنـوان فرهنگـی نوپا 
جـا اند   اختـه اسـت کـه وجـود    فرزنـد    کمتر آسـایش بیشـتر، رفـاه باالتـر و د   ر نتیجه 
خوشـبختی بیشـتر را د   ر پـی خواهد    د   اشـت. ایـن طرز فكر اشـتباه امـروز به همگان 
تسـری یافتـه و بسـیاری از زوج هـای جـوان یكـی از قرارد   اد   هـای زند   گـی خـود    را 

ند   اشـتن فرزنـد    یـا تک فرزنـد   ی قـرار د   اد   ه اند   .
د   ر صورتـی کـه طبق اعالم کارشناسـان حوزه خانـواد   ه، کود   کانی کـه د   ر خانواد   ه های 
چنـد    فرزنـد   ی رشـد    می کنند    امنیـت روانی بیشـتری د   اشـته و مهارت های فـرد   ی و 
اجتماعـی آنـان و هم چنیـن روحیـه جمع گرایـی و حل مسئله شـان به مراتب بیشـتر 

از کود   کانـی اسـت کـه سـال های عمـر خـود    را د   ر خانه تک وتنهـا سـپری کرد   ه اند   .

 سطح تحصیالت و اشتغال زنان
د   ر د   و د   هـه اخیر میزان سـطح تحصیالت زنان 
افزایـش قابل توجهـی د   اشـته اسـت و حتـی 
نسـبت د   ختران به پسـران د   ر د   انشـگاه فزونی 
گرفته اسـت. این رویكرد   ، تمایـل به حضور د   ر 
بـازار کار و اشـتغال را د   ر بانـوان افزایش  و میل 

بـه فرزنـد    آوری را کاهش د   اد   ه اسـت.

 افزایش میزان شهرنشینی
د   ر روزگار کنونـی میـل بشـر بـه اسـتفاد   ه از 
الگوهـای  و  افزایش یافتـه  رفاهـی  امكانـات 
اسـت.  شـد   ه  تغییـر  د   سـت خوش  زند   گـی، 
شهرنشـینی نیز سـطح توقعات افـراد    را برای 
د   اشـتن زند   گـی بهتر باالتر برد   ه اسـت که این 
توقعات باعث تغییر رفتارها و ارزش ها گشته و 
د   رنتیجـه د   ر کاهش تعد   اد    فرزنـد   ان نیز اثرگذار 

اسـت. بود   ه 

 تغییر د   ر سبک زند   گی
آپارتمان نشـینی از پیامد   های گسـترش شهرنشینی است. آپارتمان  نشـینی باعث شد   ه است 
کـه خانه هـا، بسـیاری از کارکرد   هـای سنتی شـان را از د   سـت بد   هنـد    و امكان نگهـد   اری از 

فرزنـد   ان متعد   د    از خانواد   ه ها سـلب شـود   . 
بـا تغییـر کرد   ن معیارهـای زند   گی، الگوها و هزینه های زند   گی نیز د   سـت خوش تغییر شـد   ه 
اسـت. تمایـل به رفـاه باال و راحت طلبی، ناخود   آگاه افراد    را به سـوی احسـاس نیـاز کاذب و 
فرهنگ مصرف گرایی سـوق د   اد   ه و الگوی جد   ید   ی د   ر میان اقشـار مختلف اجتماع شـهری 
ایجـاد    کـرد   ه اسـت که د   ر کنار آن آثار سـوء د   یگـری چون مد   گرایی و تنوع طلبـی پد   ید    آمد   ه 

اسـت. تمامی این مسـائل باعث فرد   گرایی و تمایل به ند   اشـتن فرزند    و خانواد   ه می شـود   .

 تحقیر کارخانگی و ماد   ری
اگـر از مـوارد   ی کـه فـرد    از سـر اجبـار و یا برای گـذران بهتـر زند   گی 
بـه کار مشـغول می شـود   ، بگذریـم، بسـیاری از زنـان هسـتند    کـه به 
اشـتغال به چشـم یـک نوع کمال و پیشـرفت نگاه می کننـد   . با ترویج 
گسـترد   ه فرهنگ غرب ، نقش ماد   ری تحقیر شـد   ه و د   ر مقابل، اشـتغال 

به عنـوان نقطـه موفقیت و کمـال برای زنان معرفی شـد   ه اسـت.
فرهنـگ غلطـی کـه زن خانـه د   ار را زنی کم ارزش، سـربار کـه توانایی 
ابـراز وجـود    و بـروز اسـتعد   اد   هایش را نـد   ارد   ، معرفـی کـرد   ه و به نوعی 

حضـور زن د   ر خانـه را اتـالف وقـت و تلـف شـد   ن فـرد    می د   اند   .

 مبنای اقتصاد   ی
کسـی منكر وجود    مشـكالت اقتصـاد   ی نبود   ه و نیسـت. رهبر معظـم انقالب 
نیـز د   ر ابـالغ سیاسـت های جمعیتی بر ایـن مهم تأکید    کرد   ند    که باید    شـرایط 
بـرای فرزنـد   آوری مهیا شـود    نـه این که فقط با زبـان و شـعار خانواد   ه ها به این 

امر تشـویق شوند   .
علـل اقتصـاد   ی اگرچه عامـل مهم و تعیین کننـد   ه ای برای تصمیم به د   اشـتن 
فرزنـد    هسـتند    امـا بـا نگاهـی بـه سـال های نه چنـد   ان د   ور جامعـه خود   مـان 
می بینیـم کـه بسـیاری از خانواد   ه ها ثروتمند    نبود   ند    اما فرزند   ان بسـیار د   اشـتند   ! 
د   رواقـع سـبک زند   گـی آن د   وران کـه اوج تبلـور ویژگی هـای مثبتـی نظیـر 
صرفه جویـی، کار جمعی و مشـارکت گرایی و د   وری از مصرف گرایی بود   ، باعث 
شـد   ه بـود    خانواد   ه هـا بتواننـد    بـا زند   گی حد   اقلـی نیز چند    فرزند    د   اشـته باشـند   .
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گاهي حواسمان نيست
فرحناز ایوبی

الگوهای نامرئی
امیرعلـی بـا آن چشـمان ریـز و لب هـای به خنـد    ه باز 
شـد    ه اش مـرا که می بینـد    ، عقب عقـب مـی رود    ، برای 
د    سـت د    اد    ن به هیچ عنـوان پیـش نمی آیـد     امـا هنـگام  
رفتـن، ماجـرا فـرق مي کنـد    ؛ بـا ذوق د    سـت تـكان 
می د    هـد     و از د    ور بوسـه می فرسـتد    . سـاعتی بعـد     کـه 
د    وبـاره همد    یگـر را می بینیـم د    ور و بـرم می  چرخـد    . 
چشـم هایش طالـب اسـت. بـرای مـن چنـان هانـی 
هانـی می کنـد     که صـد    ای عمه هایـش بلند     می شـود    . 
»هانـی« یعنـی »خالـه« و مـن خیلـي زود     می شـوم 
خالـه  امیرعلـی. وقت غذا و سـر سـفره می آید     سـراغم 
تـا غذایـش را بد    هـم، چشـمک می زنـد    ، ذوق می کند    ، 
بوسـه می فرسـتد    ، همان گونـه ای کـه من نشسـته ام،  
می نشـیند    ، و حتی به همان سـبک می خواهد     بنویسـد     
یـا د    راز بكشـد    ؛ نه تنهـا د    ر رابطـه بـا مـن، ظاهـراً هـر 
کسـی را د    وسـت د    اشـته باشـد     زود     از او تقلید     می کند    .



امیرعلی د    ر نیمه  اول سال د    وم زند    گی  است اما نمایند    ه  
کـود    کان و نوجوانان د    ر حال رشـد     اسـت؛ کود    کانی که 
مایل اند     شـبیه قهرمانانشـان باشند     و به تقلید     از کسانی 
می پرد    ازنـد     کـه علقـه  و عالقه اي نسـبت بـه او د    ارند    ، 

پس به او شـبیه و شـبیه تر می شـوند    .
الگـوی امیرعلـی، آد    م هـای د    ور و بـرش هسـتند     امـا 
روزی ایـن الگـو می شـود     شـخصیت های کارتونـی 
بـاب اسـفنجی یا مـرد     عنكبوتـی، قهرمانان د    اسـتانی، 
بازیگـران نقـش اول هالیـوود    ی و یـا ... . الگوهـای ما، 
مـاد    ران سـخت کوش و مهربـان و پـد    ران زحمت کش 
و بـا مسـئولیت بود    نـد    ، روزی الگوهایمان شـد    ند     حنا و 
پرین و سباسـتین که همه شـان الگوی سخت کوشـی 

و تـالش بود    نـد    .
امـا مـن بـراي امیرعلـي و الگوهایـي کـه اطرافـش 

 نگرانـم!  مي چرخنـد     

مقالهخوبان



ترس از رهایی
تـوي متـرو نشسـته ام. د    ختـران د    سـت فروش د    ر پـی هـم 
می آینـد     و می رونـد     و اجنـاس چشم فریبشـان را بـه نمایـش 
می گذارنـد    ؛ همـه چیـز د    ارنـد    . د    ر ایـن میـان، خوراکی ها هم 
چشـمک می زننـد    ؛ انـواع آد    امـس، پیراشـكی، انواع و اقسـام 

لواشـک و... .
چند    قد    مـی ام  د    ر  سه سـاله   حـد    ود    اً  پسـرک ظریف الجثـه  اي 
ایسـتاد    ه و با خواسـته های گاه و بیگاهش جلب توجه می کند    . 
هـر بـار کـه د    ست فروشـی می آیـد     گوشـه  مانتـو مـاد    ر را 
می کشـد    : مامـان آد    امـس بخر! مامان پیراشـكی بخـر! من از 

این لواشـكا می خـوام!
ماد    ر که تاکنون د    ر برابر خواسـته های پسـرک سـكوت کرد    ه 
ایـن بـار بـا حالت کالفگـی رو بـه فرزنـد    ش مي گویـد     »اگه 
یـه بـار د    یگـه بگی اینو بخـر، اونو بخـر، می زارمـت همین جا 

میرم.« و 
کـود    ک، متحیـر ماد    ر را نگاه می کند    ، مشـخص اسـت منظور 
مـاد    ر را از رفتـن متوجـه نشـد    ه و نمی تواند     بین رفتـن ماد    ر و 
تقاضـای خریـد     ارتباطـی برقـرار کند    . مـاد    ر توضیـح می د    هد     
»یعنـی تـو را مـی زارم همین جـا و خـود    م میرم خونـه  خاله.« 
کـود    ک هم چنـان گنـگ، مـاد    ر را نـگاه می کند    . ماد    ر بیشـتر 
توضیـح می د    هـد     »یعنی تـو را مـی زارم همین جا تـوی مترو 
بعـد     خـود    م میـرم خریـد    ، بـازار، بیـرون، بعـد    اً میـام د    نبالت.« 
کـود    ک کـه هنـوز گیـج اسـت، هنـوز کلمـات مـاد    ر را د    رک 
نمی کنـد    ، فقـط فهمیـد    ه که قـرار اسـت چند     لحظـه ای تنها 
بمانـد     تـا ماد    ر بـرود     و بازگـرد    د    ، با معصومیتـی خالصانه مكث 

مي کنـد     و می گویـد     »پـس زود     برگـرد    ...«.
د    لـم آشـوب می شـود     بـرای پسـرک، می خواهـم بنشـینم 
کنـارش، کـود    ک را د    ر آغـوش بگیـرم، طوری که »احسـاس 
امنیـت« کنـد     بعد     برایـش بگویم مـاد    ر قرار نیسـت هیچ کجا 
بـرود    ، او هـم قرار نیسـت »تنهـا« بماند    ؛ فقط مـاد    ر نمی تواند     
برایـش خوراکی بخرد    ، شـاید     پول ند    ارد     و یا شـاید    ... . می د    انم 
پسـر بد    ون این که نیاز باشـد     بی پناهی و طرد     شـد    گی را حس 

کند     موقعیـت مـاد    ر را خواهد     فهمید    .
امـا د    یگر رسـید    ه اند     به مقصـد     و رفته اند    ؛ آن هم با ترسـی که 

 .د    ر وجود     پسـرک نهاد    ینه شـد    ه است

د    ست یافتنی های ساد    ه
عاشـق گوشـی تلفن همراه اسـت، گوشـی را که می بیند     ذوق مرگ 
می شـود    ، بـا چنـان تـالش و تكاپویـی خود     را به گوشـی می رسـاند     
و آن را برانـد    از می کنـد     کـه گویـی یـک خوراکی خوشـمزه کشـف 
کرد    ه اسـت، اما پس از رسـید    ن به گوشـی، انگار که همه اشـتیاقش 
فروکـش کـرد    ه باشـد    ، اند    کـي برانـد    ازاش می کنـد    ، چنـد     لحظه ای 
جذبـش می شـود     و بعد     تـق! گوشـی را به بد    ترین شـكل ممكن به 

گوشـه ای پرتـاب می کند    .
یک سـال و نیمه اسـت؛ تپل و گیرا، برای جـذب کرد    نش فهمید    ه ام 
باید     از چه محرکی اسـتفاد    ه کنم؛ صفحه  گوشـی را روشـن می کنم، 
می گیـرم د    سـتم و از د    ور نشـانش می د    هـم. طـوری گوشـی را د    ر 
د    سـتم تكان می د    هم که بیشـتر وسوسـه شـود    . به سـرعت خود    ش 
را می رسـاند    . همان طـور که گوشـی را محكم د    ر د    سـتم گرفته ام د    ر 
آغـوش می گیرمـش امـا او د    ر پـی بـازی نیامـد    ه، بـا تمام قـد    رت و 
ذوق، گوشـی را از د    سـتم می کشـد    ، اما قد    رتش کافی نیسـت، د    وباره 
و د    وبـاره تـالش می کنـد     امـا مـن تسـلیم نمي شـوم و نمي خواهم 
گوشـي ام به آن »پرتاب نهایی« گرفتار شـود    . امیرحسـین هم چنان 
بـه تالش هایـش اد    امـه می د    هـد     ولـی بی فایـد    ه اسـت، حـاال کـه 
موفـق بـه د    سـت یابی بـه گوشـی نمی شـود    ، آن را پَـس می زنـد    ، با 
د    سـت ُهلـش می د    هـد    ، رو برمی گرد    انـد     و... . د    فعـات بعـد     هـم این 
اتفاق تكرار می شـود     ابتد    ا با اشـتیاق می آید     سـمت گوشـی اما وقتی 
موفـق بـه گرفتنش نمی شـود     همان طـور که توی چشـمانش ذوق 
و تمایـل مـوج می زنـد     گوشـی را َرد     می کند    . گویـی ترجیح می د    هد     
حـاال کـه قرار نیسـت بـه د    سـت بیـاورد    ش پس جلوی چشـمانش 

نباشد    . نیز 


امیرحسـین خیلی راحـت آن چه را که د    وسـت د    ارد     به د    ورترین نقطه  
ممكـن و به بد    ترین شـكل ممكـن پرتاب می کند     بـرای همین این 
روزهـا همـه مراقب انـد     د    وست د    اشـتنی هایش را راحـت به د    سـتش 

ند    هند    .
سـیری کنیـم د    ر د    نیـای خود    مـان، مـا هـم هم چـون امیرحسـین 
هسـتیم، خیلـی اوقـات، خیلـی جاهـا بـرای د    اشـتن چیـزی تالش 
می کنیـم، می خواهیمـش اما بـه محض د    سـتیابی یا پـس از آن که 
نیازمـان برطرف شـد    ، برایمان بی ارزش شـد    ه و کنـار می گذاریمش، 
تكـرار ایـن »قـد    ر ند    انسـتن ها« می شـود     د    ریـغ کرد    نـش از سـوی 
اطرافیان. بعد     هر چه می خواهیم د    اشـته باشـیمش، د    اشتنش سخت 
و سـخت تر می شـود     آن وقـت بـرای حفـظ ظاهرمـان هم که شـد    ه 

منكـر عالقـه و تمایلمـان مي شـویم و آن را َرد     می کنیـم.
حواسـمان باشـد     خیلی از عزیزانمان و خیلي د    یگر از د    اشته هایمان را 

 .به همین سـاد    گی د    یگر نخواهیم د    اشـت

بهمن 94
خانه خوبان 83

46 47



چراغ های رابطه خاموشند    يا روشن؟
باید   ها و نباید   های برقراری ارتباط  والد   ین با کود   ک

علی صاد   قی سرشت

اگـر سـؤال بـاال د   ر مقطعـي از زند   گـي، د   غد   غه 
ذهنـي شـما هـم بـود   ه اسـت و جـواب آن را 
نیافته ایـد    و یـا االن پـس از خوانـد   ن ایـن متن 
مي گویید    »راسـتي! شـیوه هاي صحیح برقراري 
ارتبـاط بـا کـود   ک چیسـت؟« مي توانیـد    بـراي 

یافتـن پاسـخ با مـا همراه شـوید   .
والد   یـن از طریـق برقـراري ارتبـاط د   رسـت بـا 
کـود   ک، باورهـا و ارزش هـاي زند   گـي را بـه او 
انتقـال مي د   هنـد   ، شـیوه های صحیـح برقراري 

او  بـه  را  آینـد   ه   زند   گـي  د   ر  اجتماعـي  روابـط 
مي آموزنـد   ، سـالمت جسـمي و روانـي اش را 
تأمیـن مي کنند   ، نیازهای عاطفـي اش را برآورد   ه 
مي کننـد   ، مهـارت ابـراز وجـود    را د   ر او شـكل 
مي د   هنـد   ؛ و خالصـه این کـه تربیت سـالم را به 

مي د   هنـد   . هد   یـه  وی 
کود   ک را نمي شـود    سـاند   ویچي، یعني با صرف  
کم تریـن وقـت و انـرژي تربیـت کـرد   ،  بلكـه 
بایـد    توجـه د   اشـت کـه تربیـت امـري زمان بر،  

بـه  احتیـاج  انرژي بـر و تد   ریجـي اسـت کـه 
مهارت هـاي بسـیار د   ارد   . یكـي از مهم ترین این 
مهارت  ها، آشـنایي با شـیوه هاي ارتباط د   رسـت 
با کود   ک و پرهیز از شـیوه هاي ناد   رسـت ارتباط 
اسـت. د   ر این نوشـتار بر آنیم که شـما را با این 

مهـارت مهم آشـنا کنیم.

اصول برقراري ارتباط با کود   ک
د   ر ایـن قسـمت با هفـت اصل مهـم و کلید   ي 

همسـرم می گویـد    »ولـش کن بابـا! این قد   ر سـخت نگیـر! مگر 
پـد   ر و مـاد   ر مـن و تـو، مـا را چه طـور تربیـت کرد   ند   ؟ چه طـور با 
مـا ارتبـاط برقـرار کرد   ند   ؟ خود   ت بنشـین، خوب فكـر کن و ببین 
کـد   ام کار و راه د   رسـت تر اسـت، این کـه این همه د   غد   غـه ند   ارد   .«

پـد   رم می گویـد    »پـد   ر و مـاد   ر هـم پـد   ر و ماد   رهای قد   یـم. کی به 
بچـه این قـد   ر مید   ان می د   اد   ند    که شـما می د   هید   ؟ همیـن کارها را 
کرد   ه ایـد    کـه بچه ها از سـرو کولتان بـاال می روند    و حـرف، حرف 
خود   شـان اسـت. آن زمان هـا مگر بچـه جرئت د   اشـت جلوی پد   ر 
و مـاد   رش جیـک بزنـد   ؟ حتـی جرئت نمی کـرد    به پـد   رش بگوید    

بابا«.

یكـی از بسـتگانم می گویـد    »به نظر مـن آد   م باید    همیشـه به روز 
باشـد   . بایـد    کتاب بخواند   ، مشـورت کنـد   ، راه کار بگیـرد   . پس این 
همـه مرکـز مشـاوره را بـرای چـی راه اند   اخته انـد   ؟ کـه هرکـس 
راه خـود   ش را بـرود   ؟ همیـن اسـت کـه این همه بچـه غیرعاد   ی 

د   وروبرمـان ریخته اسـت د   یگر!«
بعضـی وقت هـا بـا خـود   م فكـر می کنـم، گاهـي آزمـون و خطا 
گاهـی...  می شـوم،  د   قیـق  همسـرم  حرف هـای  بـه  مي کنـم، 
خالصـه د   لـم آرام نمي گیرد    و باز سـؤالم بي جـواب مي ماند   . کاش 
مطلبـي مختصر و مفیـد    پید   ا می کرد   م که بخوانـم و بفهمم که با 

چـه شـیو ه  د   رسـتي مي توانـم با کود   کـم ارتبـاط برقـرار کنم.

والدین



د   ر برقـراري ارتبـاط بـا کود   ک آشـنا مي شـوید    
کـه بي توجهـي بـه هـر کـد   ام مي تواند    سـبب 
آسـیب هاي رفتـاري و ارتباطي د   ر کود   ک شـود   :

1. قاطعیت از سر و رویتان ببارد   
اگـر از کود   کتـان مي خواهید    کـه کاري را انجام 
د   هـد    و یـا تـرک کنـد   ، اگـر بـه خواسـته های 
برنامـه اي  اگـر  نامعقولـش »نـه« مي گوییـد   ، 
تشـویقي و یا تنبیهي برایـش د   ر نظر می گیرید   ،  
اگـر د   ر خانـه قانونـي د   ربـاره او وضـع مي کنیـد    
و...، پیوسـته ثابت قد   م و اسـتوار باشید    و نظرتان 
را هـر روز و یـا هـر هفتـه عوض نكنیـد   . براي 
الزم  د   سـتورالعمل هایتان  د   ر  بـود   ن  ثابت قـد   م 
اسـت کـه پیـش از وضـع آن هـا، بـرای خـود    
د   الیلـي محكم و منطقي د   اشـته باشـید   . بد   انید    
کـه فقـط بـا د   اشـتن قاطعیت، از شـر لج بـازي، 
بهانه گیـري و یک د   ند   گـي فرزند   تـان د   ر امـان 
خواهیـد    بـود   . از سـوي د   یگـر، کود   ک بـا د   ید   ن 
الگویـي باصالبـت، یـاد    مي گیـرد    که نبایـد    د   ر 
تعامل هـای اجتماعـي اش د   م د   مي مـزاج باشـد   ، 
بایـد    بـه یک سـري اصـول و قانون هـای ثابت 

احتـرام بگـذارد    و از آن هـا پیـروی کند   .

 2. گلستاني از محبت باشید   
بـر اسـاس سـخن امـام سـجاد    بخشـش، 
عیب پوشـي، مـد   ارا و یاري کـود   کان، از وظایفي 
اسـت کـه خد   اونـد    متعـال بـر عهـد   ه والد   یـن 

است.1  گذاشـته 
یكـي از نیازهاي مهم کـود   ک، نیازهاي عاطفي 
اسـت و بهتریـن منبع تأمین آن شـما هسـتید   . 
بي توجهـي بـه ایـن نیـاز، اصـل نیـاز را د   ر او از 
بیـن نخواهد    بـرد   . اگر کـود   ک بـا کویر محبت 
شـما روبـه رو شـود   ، هـم عطشـش بـه محبت 
بیش تـر خواهـد    شـد    و هـم د   ر اولیـن فرصـت  
بـرای تأمین این نیـاز د   ر بیـرون از منزل تالش 
خواهـد    کـرد   . حتـي ممكن اسـت د   ور از چشـم 
شـما ارتباط هـاي عاطفِي ناد   رسـتی با بچه هاي 
محله،  د   وسـتان، هم کالسـي ها و... برقرار  کند    و 
متحمل خسـارت هاي سنگین و جبران ناپذیری 
د   ر تربیـت و یاد   گیري شـیوه های د   رسـت ارتباط 
بـا جامعه شـود   ؛ بنابرایـن تالش کنید    که شـما 
نخسـتین منبع تأمین نیازهاي عاطفي  او باشید   . 
هم چنیـن از محبت هـاي  بي حد   وحسـاب  پرهیز 
کنیـد    تـا فرزنـد   ي لـوس،  کم صبـر و تحمـل، 

جامعه گریـز و... تربیـت نكنید   .

 3. لطفاً حرف بزنید   
لطفـاً بـا کود   کتان حـرف بزنیـد   . محتـواي این 
محبت آمیـز،  جمله هـاي  مي توانـد     مكالمـه 
تشـویق و تحسـین، راهنمایـي و هد   ایت گـري، 
تأییـد    رفتارهـاي مثبـت، شـنید   ن صحبت هـا، 
د   رد   د   ل هـا، آرزوهـا و نگراني هاي کود   ک  باشـد   . 
بـا کـود   ک  را بـراي گفت وگـو  از روز  زمانـي 
اختصـاص د   هیـد   . یاد   تـان باشـد    کـه پـول و 
امكانـات به تنهایي نمي توانند    کـود   ک را تربیت 
کننـد   ؛ بنابرایـن بـه بهانـه گرفتـاري شـغلي،  
کود   کتـان را از لـذت گفت وگـو بـا خـود    محروم 
نكنیـد   . اگـر کود   کـي خـود    را به خاطـر بیاوریـد   ، 
تصد   یـق مي کنید    کـه شـیرین ترین لحظه های 
آن د   وران، زمان هایـی بود   نـد    کـه د   ر نشسـتي 
گـرم و صمیمـي بـا والد   یـن خـود    گفت وگـو 

می کرد   یـد   .
قالـب  د   ر  شـما  مـوارد   ،  ایـن  بـر  افـزون 
شـیوه هاي  کود   کتـان  بـه  صحبت هـا  ایـن 
 گفت وگـوي محترمانـه بـا د   یگـران و راه هـاي 
را  بزرگ سـالي  د   ر  کالمـي  ارتبـاط  برقـراري 

می د   هیـد   . آمـوزش 

 4. از زبان بد   ن غافل نشوید   
بـا توجـه بـه میـزان تأثیـر بـاالي حالت هـای 
گوناگـون چهـره و حرکت هـای بـد   ن د   ر انتقال 
پیـام، بـه ایـن ابـزار ارتباطـي توجـه کنیـد    و با 
شـیوه هاي اسـتفاد   ه از آن آشنا شـوید   . لحظه ای 
جلـوی آینه بایسـتید    و خـود    را د   ر آن نگاه کنید   . 
چـه قیافـه ای بـه خـود    می گیریـد   ؟ اخم آلـود   ، 
گرفتـه، خنـد   ان، خسـته، ناراحـت یـا...؟ از هـر 
حالـت چهـره چـه پیامـي برد   اشـت مي کنیـد   ؟

چهـره  بي صـد   اي  جمله هـاي  از  می توانیـد    
د   ر برقـراري ارتبـاط بـا کـود   ک بهـره بگیریـد   . 
گاهـي د   ه هـا جملـه نمي تواننـد    به خوبـي یـک 
حالـت چهـره و یـا بـد   ن، پیامـي را کـه نشـان 
از خرسـند   ي یـا ناراحتـي شـما د   ارد   ، بـه کود   ک 
انتقـال د   هند   . شـما با ایـن نوع از تعامـل د   رواقع 
شـیوه اسـتفاد   ه از این ابـزار مهـم را د   ر برقراري 
ارتبـاط به کـود   ک آمـوزش مي د   هید   . افـزون بر 
ایـن، با بهره گیـری از زبـان بد   ن و زبـان گفتار، 
بگیریـد   .  شـیرین تري  نتیجه هـاي  می توانیـد    
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مثـاًل د   ر موقعیتـی مناسـب به چهـره کود   ک 
نـگاه کنیـد    و لبخند    بزنیـد   . اگر پرسـید    که 
چـرا می خند   ید   ، خیلی سـاد   ه بگویید    »چون 

تـو را خیلـی د   وسـت د   ارم.«
کاربـرد    هم زمان این د   و ابـزار ارتباطي، تأثیر 

عمیق تـری د   ر انتقال پیام خواهد    د   اشـت.

 5. تماس فیزیکي را از یاد    نبرید   
د   ر برقـراري ارتبـاط با بسـیاري از کـود   کان، 
د   ارد   .  فراوانـی  اهمیـت  فیزیكـي  تمـاس 
کـود   ک از ایـن طریـق د   رمي یابـد    که شـما 
او را د   وسـت د   اریـد   ؛ د   ر آغـوش کشـید   ن و 
برقـراري  راه هـای  بوسـید   ن، متد   اول تریـن 
این گونه ارتباط هسـتند   ، امـا تماس فیزیكي 
محـد   ود    بـه این د   و کار نیسـت؛ پرتاب کرد   ن 
محتاطانه پسربچه یک سـاله به هوا، گرفتن 
د   سـت کـود   ک هفت سـاله و چرخانـد   ن آن 
بـه د   ور خـود   ، قصـه خوانـد   ن بـراي کود   ک 
سه سـاله کـه روي پایتـان نشسـته اسـت، 
نـوازش کـرد   ن و یا مالـش د   اد   ن شـانه های 
کـود   ک و... نمونه هـاي د   یگـري از ایـن ابزار 

ارتباطي هسـتند   .
»گـري چاپمن« نویسـند   ه موفق کتاب های 
عشـق«  زبـان  »پنـج  کتـاب  د   ر  کـود   ک،  
مي نویسـد   : تحقیقـات حاکي  اسـت نوزاد   اني 
که والد   ینشـان آن هـا را د   ر آغوش مي گیرند   ، 
آینـد   ه،  د   ر  نـوازش مي کننـد   ،  و  مي بوسـند    
نوزاد   انـي  از  سـالم تري  عاطفـي  زند   گـي 
کـه مـد   ت زمـان طوالنـي از ایـن تماس ها 

محـروم بود   ه انـد   ، خواهنـد    د   اشـت.
فرزنـد    د   ر سـنین باالتـر نیـز هم چنـان بـه 
روشـن  البتـه  د   ارد   ،  نیـاز  فیزیكـي  تمـاس 
اسـت کـه بایـد    از افـراط د   ر آن و یـا تمـاس 
بـا اعضایـي کـه باعـث برانگیختـه شـد   ن 
می شـود   ،  فرزنـد     د   ر  جنسـي  احساسـات 

کـرد   . پرهیـز  به شـد   ت 

کار  بـه  را  احساس سـنجتان   .6  
زیـد    بیند   ا

زمانـي که کـود   ک د   ر اوج احساسـات منفي 
ماننـد    عصبانیـت،  سـرخورد   گي و... اسـت، 

او  نیسـت.  بد   هـكار  کسـی  بـه  گوشـش 
نمی توانـد    د   ر ایـن حالت هـا پنـد    و انـد   رز، 
سـخنان تسـلی بخش یا انتقاد   های سـازند   ه 
را بپذیـرد   . او از شـما می خواهـد    کـه د   رکش 
کنیـد    و آن چـه را که د   ر آن لحظـه خاص د   ر 
د   رونش می گـذرد   ، احسـاس کنید   . هم چنین 
مایل اسـت، بد   ون این که مجبور باشـد    تمام 
تجربه هـای د   رونی اش را برایتـان بازگو کند   ، 
د   رک شـود   ؛ د   رواقـع ایـن حرکـت بیش تر به 
یک بازی شـبیه اسـت. او د   ر این بازی فقط 
بخشـی از احساسـش را آشـكار می کنـد    و 
می خواهـد    که باقـی آن را خود    شـما حد   س 
بزنیـد   ؛ بنابرایـن د   رک موقعیـت عاطفـي و 
هیجانـي کـود   ک و برخـورد    همد   النـه بـا او 
یكـي از لـوازم برقـراري ارتبـاط بـا کـود   ک 
اسـت. بكوشـید    خود    را د   ر زمینه تشـخیص 
د   رسـت احساسـات، عواطـف و هیجان های 
کـود   ک تقویـت کنیـد    و از راه مشـاوره یـا 
مطالعه، با شـیوه های  د   رسـت برخـورد    با هر 

کد   ام آشـنا شـوید   .

 7. د   یپلماسـي احترام متقابل را به کار 
ببند   ید   

کـود   ک شـما آن طـور کـه شـما مي خواهید    
تربیـت نمي شـود   ، بلكـه آن طـور کـه شـما 
هسـتید    تربیت مي شود   . نمي شـود    کود   کتان 
را همـواره د   ر معـرض تحقیـر شـخصیت، 
سـرزنش، سـرکوفت، ند   ید   ه شـد   ن،  برچسب 
خـورد   ن و... قرار د   هید    و بعد    بگویید    »فرزند   م! 
مـؤد   ب باش و بـا د   یگران به احتـرام برخورد    

کن.«
مطمئن باشـید    که او از رفتارهای شما عماًل 
سرمشـق می گیرد    و د   ر نخسـتین فرصت، با 
ضعیف تـر از خـود    همان گونه رفتـار می کند   ؛ 
بنابرایـن بـه کود   کتان احتـرام بگذاریـد    تا او 
نیـز بـه شـما و د   یگـران احتـرام بگـذارد   . به 
بیـان سـاد   ه تر، کـود   کان آینه ما هسـتند   ؛ هر 
تصویـري که جلـوي آینه قرار گیرد   ، زشـت 
یا زیبـا، آینه همان تصویر را نشـان می د   هد   . 
مراقـب تصویر خود    بـر روي آینـه کود   کتان 

باشید   .

باید   های برقراري ارتباط با کود   کان
د   ر ایـن قسـمت بـه چنـد    نكتـه کاربـرد   ي 
و عملـي  کـه الزم اسـت هنـگام برقـراري 
ارتبـاط بـا کـود   ک، آن هـا را بـه کار بند   یـد   ، 
اشـاره مي کنیـم. عمل بـه این باید    هـا هم به 
رشـد    رواني،  عاطفي و هیجاني کود   ک کمک 
مي کنند    و هـم رابطه اي گرم و صمیمي میان 
شـما و او برقـرار مي کننـد   . هم چنیـن او را بـا 
شـیوه د   رسـت برقـراري ارتباط با جامعه آشـنا 

مي کننـد   :

 1. صد   اقت
صد   اقـت یكـي از چهـار ویژگـي کامل کنند   ه 
ایمان اسـت.2 کـود   ک، مشـاهد   ه گري تیزبین 
و الگوپذیـر اسـت. اگـر بیـن گفتـار و عمـل 
شـما د   وگانگـي )د   روغ عملـي( ببینـد   ، هم به 
شـما بي اعتمـاد    مي شـود    و هم »د   ورویـي« را 

سرمشـق ارتباط هایـش قـرار می د   هـد   .

 2. رازد   اري
رازد   اري،  بخشـي از خوشـبختي اسـت.3 رازد   ار 
کود   کتـان باشـید   . اگـر او احسـاس کنـد    کـه 
شـما اتفاق هـای ریزود   رشـت مربـوط بـه او 
را بـد   ون اجـازه اش بـرای ایـن و آن تعریـف 
می کنید   ، اعتماد   ش از شـما سـلب می شـود    و 

بـه مخفـي کاري روی مـی آورد   .

 3. پذیرش
بـه کود   کتان بفهمانید    که بین کار اشـتباه او و 
شـخصیتش فرق مي گذارید   . با وجـود    این که 
خـود   ش را د   وسـت د   ارید   ، اما کار اشـتباهش را 
د   وسـت ند   اریـد    و خواسـته تان از او، اصـالح 

خطایش اسـت.

 4. صبوري
بـا صبـر و حوصلـه، زمانـی از روز را بـراي 
اختصـاص  کود   کتـان  بـا  ارتبـاط  برقـراري 
و  کوتـاه  د   قایـق،  ایـن  اگـر  حتـي  د   هیـد   ؛ 
زمانـش متغیـر باشـد   . از طرفـی هـم د   ر برابر 
ناخوشـایند ی هایي که از کود   کتـان مي بینید   ، 

صبـور و خونسـرد    باشـید   .

والدین



 5. کود   ک شناسي
با مطالعه کتاب های مفید    و یا مشـاوره، احساسـات 
و افـكار غالـب کود   کتـان را د   ر هـر مقطـع سـني  
شناسـایي کـرد   ه و با توجه بـه ظرفیت هاي عاطفي 
و فكـري او د   ر آن مقطـع، با وی ارتباط برقرار کنید   .

 6. عد   الت
اگـر یكـي از فرزند   انتان خصوصیتي چـون زیبایي، 
خوش سـخني،  زرنگـي یـا... د   ارد    که حس د   وسـت 
د   اشـتن شـما را بیش تـر جلـب مي کنـد   ، بـه خـود    
اجـازه ند   هید    که احساسـاتتان را برانگیـزد    و موجب 

تبعیض د   ر رفتارتان شـود   .

 7. روشن کرد   ن مسئله
یكـی از جنبه های  مهم شـخصیت کـود   کان، جنبه 
شـناختي اسـت. به جاي امـر و نهي کـرد   ن صرف، 
تـا حد    امكان د   الیـل امر و نهي را بـه زبان خود   ش 
برایـش توضیـح د   هیـد    تـا افـزون بـر یـاد    گرفتن 
معیارهـاي امـر و نهي،  انگیزه هـاي  د   رونـي الزم را 

نیـز بـراي عمل کـرد   ن بیابد   .

 8. تعامل
ارتبـاط، امـري د   وطرفـه  اسـت؛ پس هـم بگویید    و 
هم بشـنوید   . براي کود   کتان سـخنراني نكنید   ، بلكه 
بـا او گفت وگویـي تعاملـي د   اشـته باشـید   . د   ر نظـر 
بگیریـد    کـه اگـر کسـي بخواهـد    بـه اسـم ارتباط 
برقـرار کـرد   ن بـا شـما یكسـره برایتان سـخنراني 

کنـد   ، آن وقـت چـه حالي مي شـوید   ؟

 9. واژه شناسي
بـا واژه هایـی که بیانگر احساسـات هسـتند   ، آشـنا 
شـوید   ، آن هـا را به کود   کتـان آموزش د   هیـد    و از او 
بخواهیـد   ، زمانی که احساسـي مانند    خشـم، اند   وه، 
حسـرت، حسـاد   ت و... را تجربـه مي کنـد   ، به جـاي 
د   رونـي کـرد   ن آن یا واکنش اشـتباه، احساسـش را 

بـا واژه ها بیـان کند   .

10. حساسیت
و  مفیـد     عالقه هـای  نگراني هـا،   د   غد   غه هـا،   بـه 
خواسـته هاي معقـول کود   کتان حسـاس باشـید   . با 
تأمیـن نیازهایـش، افـزون بـر فراهم کـرد   ن زمینه 
رشـد   ش، به صـورت عملـي نشـان د   هید    کـه واقعًا 

برایـش ارزش قائل هسـتید   .

11. هم آهنگي
تصـور کنیـد    اگر قـرار باشـد    هریـک از هفت اصل 
ارتبـاط را کـه بیان شـد   ند   ، فقط پد   ر یا مـاد   ر خانواد   ه 
انجـام د   هـد    و یـا اصـاًل هرکـس بـه شـیوه خـود    
رفتـار کنـد   ، د   ر آن صـورت چـه سـرد   رگمي اي و 
چند   گانگي  د   ر شـخصیت کود   ک و تشخیص شیوه 

ارتبـاط د   رسـت، براي کـود   ک روي خواهـد    د   اد   .

نباید   هاي برقراري ارتباط با کود   کان
د   ر ایـن مرحلـه بـه یک سـري از اشـتباه های رایج 
د   ر برقـراري ارتبـاط با کـود   ک اشـاره مي کنیم تا با 
شناسـایي آن هـا، این گونـه رفتارهـا را حـذف کنید    
و خد   اي نكـرد   ه الگوي نامناسـبی بـراي ارتباط هاي 

اجتماعي کود   کتان نباشـید   .

 1. مقایسه
هیـچ گاه یكـي از فرزند   انتـان را با د   یگري مقایسـه 
نكنیـد   ، بلكـه د   ر صـورت نیـاز، عملكـرد   ش را بـا 
عملكرد    خود   ش د   ر گذشـته مقایسـه کنید   . مقایسه 
بـا د   یگـران، آفـت ارتبـاط سـازند   ه اسـت و باعـث 
شـكل گیري عقـد   ه حقـارت، کینـه، تنفـر و... د   ر 

می شـود   . کـود   ک 

 2. تحمیل
نظـر خـود    را بر کـود   ک تحمیل نكنید   . مثـاًل اجازه 
د   هیـد    د   ر موقـع بـازي، خـود   ش اسـباب بازي اش را 
انتخـاب کنـد    و یا تشـخیص د   هد    که کـد   ام کتاب 
را بـراي خوانـد   ن می پسـند   د   . بـا این کار احتـرام به 
نظرهـای د   یگـران را بـه او آمـوزش مي د   هید   ؛ البته 
ایـن اجازه هـا بایـد    د   ر چارچـوب تربیـت صحیـح 

صـورت پذیرند   .

 3. استفاد   ه نابه جا از واژه ها
هیـچ گاه بـه کود   کتـان نگوییـد    »تـو د   یگـر بچـه 
نیسـتي«؛ زیـرا او بـزرگ هـم نیسـت و با شـنید   ن 
ایـن جمله د   چـار سـرد   رگمي و اضطراب مي شـود   . 
به جـاي ایـن جمله بهتر اسـت د   لیل انجـام د   اد   ن یا 

نـد   اد   ن کار را برایـش توضیـح د   هید   .

 4. پیش د   اوري
از پیـش د   اوري د   ربـاره کارهاي کود   کتـان خود   د   اري 
کنیـد   . عجلـه د   ر قضـاوت د   ربـاره کـود   ک باعـث 

شـكل گیري ارتباط هاي ناد   رسـت و اظهارنظرهایي 
نسـنجید   ه مي شـود    کـه نه تنها تـا مد   ت هـا از ذهن 
کـود   ک پاک نمي شـود   ، بلكه یک شـیوه ناد   رسـت 

د   ر ارتبـاط اجتماعـي را بـه او مي آموزد   .

 5. تنبیه
تنبیـه بد   نـي یكـی از نباید   هـای تمـاس فیزیكـي 
اسـت. هیـچ گاه از تنبیـه برای فرو نشـاند   ن خشـم 
و ناراحتـی خـود    اسـتفاد   ه نكنیـد   . شـما مي توانید    با 
حفـظ خونسـرد   ی، بـا محـروم کـرد   ن کوتاه مـد   ت 
کـود   ک از یـک سـرگرمي مورد   عالقـه، او را تنبیـه 

کنید   .

 6. فریب
هرگـز بـرای سـاکت کـرد   ن موقـت کـود   ک، او را 
گـول نزنیـد   ؛ زیـرا د   یـر یـا زود    خواهـد    فهمیـد    که 
شـما فریبـش د   اد   ه ایـد    و نه تنهـا اعتماد   ش از شـما 
سـلب خواهد    شـد   ، بلكه خود    نیز د   ر ارتباط با شـما 
و د   یگـران شـروع بـه اسـتفاد   ه از این ترفنـد    خواهد    

کرد   .

 7. تحقیر
کود   کتـان را تحقیـر نكنیـد   ، بلكـه کمـک کنیـد    
تـا رفتـار اشـتباهش را اصـالح کنـد   . تحقیرکرد   ن، 
ناالیقـي و ضعـف را به کود   ک القا مي کنـد    و او را از 
مشـارکت اجتماعي و ارتباطي با د   یگران بازمی د   ارد    
تـا مبـاد   ا د   وبـاره مـورد    تحقیـر و سـرزنش د   یگران 

واقع شـود   .

 8. تهد   ید   
تهد   یـد     را  او  کـود   ک،  بـا  رابطـه   برقـراري  د   ر 
نكنیـد   . شـما بـا تهد   یـد   ، د   ر حقیقـت کـود   ک را به 
مبارزه طلبـي فرامي خوانیـد   . بـا ایـن کار او به د   نبـال 
راه کارهایـي می گـرد   د    تـا بـراي اثبات خـود   ش هم 

کـه شـد   ه، بـا شـما بـه مقابلـه برخیزد   .
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تلهالین
از ماشـین پیاد   ه شـد   ، لبخند   زنان خد   احافظی کرد    و وارد    خانه اش شـد   . چند    ماهی می شـد    که با 
مرد    آشـنا شـد   ه بود   . د   رسـت از همـان زمان که نبود   ن های مد   ام همسـرش حس تنهایـی را د   ر 
او حاکـم کـرد   ه بـود   ؛ از همان موقع که غیبت های شـوهرش به خاطر مأموریت هـای کاری زیاد    
شـد   ه بـود   ؛ از همـان روزها که مـرد    زند   گی اش غرق د   ر کار و جوانبش شـد   ه بـود    و تنهایی های 
مـد   ام و ناتمـام زن، او را بـه سـمت »الین« کشـاند   ه بـود   ؛ و همان جـا با این مرد    مهربان آشـنا 
شـد   ه بـود   ؛ مـرد   ی کـه به انـد   ازه شـنید   ن تمـام د   رد   د   ل هـای زن جوان وقت د   اشـت کـه برایش 
صـرف کنـد   . مـرد   ی کـه تنهایی هـای او را پـر می کـرد    و هیچ وقت برای بـا او بود   ن و شـنید   ن 
حرف هایـش وقـت کـم ند   اشـت. حاال هـم آن ارتباط های تلفنی و مجازی سـابق تبد   یل شـد   ه 

لطفاًشورشرادرنیاورید!
»آقـای قاضـی از زند   گـی با شـوهرم خسـته شـد   م. او مرتـب از صبح تا شـب د   ر حال سـرود   ن 
شـعر اسـت و اصـًا بـه زند   گی نـگاه جد   ی نـد   ارد   . توقع د   ارد    از صبح تا شـب د   ر اتاقش بنشـیند    
و شـعر بسـراید    و هیچ کـس هـم مزاحمش نشـود   . شـوهرم اصًا زند   گـی را جـد   ی نمی گیرد    و 
بـه مـن و زند   گـی مشـترکمان توجهی نـد   ارد   . او تصور می کند    می تواند    با شـعر و شـاعری یک 

زند   گـی را بگذراند   .
مـن یک سـال اسـت کـه د   ارم رفتارهـای همسـرم را تحمـل می کنـم و حرفی نمی زنـم، ولی 
د   یگـر طاقتـم تمام شـد   ه و می خواهم از او جد   ا شـوم. شـوهرم حتـی به د   نبال یک کار و شـغل 
مناسـب هـم نمـی رود    و فکـر می کنـد    می توانـد    از همیـن راه سـرود   ن شـعر د   رآمـد    به د   سـت 

بیاورد   .«


»آقـای قاضـی همسـرم از صبـح تـا شـب د   ر حـال د   رس خوانـد   ن اسـت و اصًا وقـت تفریح 
نـد   ارد   . هـر بـار که به مهمانی یـا تفریح د   عوت می شـویم، همسـرم می گویـد    د   رس د   ارد    و باید    

قاتل پد   ر، قاتل پسر
صـد   ای مهیبـی کـه د   ر خیابـان پیچید   ه بود    همسـایه ها را د   ور جسـد    مرد    میان سـال جمع کرد   ه 
بـود   . مـرد    از سـاختمان چهـار طبقـه خود    را بـه پایین اند   اخته بـود    و حاال جسـد    بی جانش غرق 
د   ر خون د   ر حلقه همسـایه ها و خانواد   ه اش که ناباورانه به تماشـا ایسـتاد   ه بود   ند    آسـفالت خیابان 

را رنگین کـرد   ه بود   .
زن هنـوز مبهـوت حرف هـای چنـد    د   قیقه پیش مـرد   ش بود    و حـاال باید    با بهت خود   کشـی او 
هـم کنـار می آمد   . هنوز باورش نمی شـد    همسـر آرام و مهربانش که از مد   تی پیش مشـغول به 
ساختمان سـازی شـد   ه بود   ، آن حرف ها را جد   ی گفته باشـد    اما جنازه خونین پسـرش که از زیر 

راه پله سـاختمان نیمه کاره کشـف شـد    همه چیز را رنگ حقیقت زد   .
شـوهرش مـرد    آرامـی بـود    و بـا هـم زند   گی خوبی د   اشـتند   . تنها نگرانی شـان پسـر جوانشـان 

خانهبدان



د   ر خانـه بمانـد   . االن پنـج سـال اسـت کـه وضعیت ما همین اسـت و یک روز خوش ند   اریم. همسـرم همیشـه سـرش توی کتاب اسـت و حتی 
نمی توانـم بـا او صحبـت کنـم چـه برسـد    به این که بـه مهمانی و تفریـح برویم. از زند   گی خسـته کنند   ه با همسـرم بیـزار شـد   ه ام. زند   گی ما هیچ 
هیجانـی نـد   ارد    و مـن از صبح تا شـب تنها هسـتم. این مـرد    د   سـت از د   رس خواند   ن برنمـی د   ارد    و می خواهد    حـاال حاالها به ایـن کار اد   امه د   هد   . 
خیلـی صبـر کـرد   م تـا شـاید    زند   گی ما مثل بقیـه روال عاد   ی خـود   ش را پید   ا کند   ، ولی فاید   ه ای ند   اشـته و مـا هر روز بیشـتر از هم فاصله گرفتیم. 

د   یگـر عالقـه ای به اد   امـه این زند   گی نـد   ارم.«


»آقـای قاضـی! شـوهرم زیـاد   ی مـرا د   وسـت د   ارد    و بیش از انـد   ازه به من محبـت می کند   . اصاًل ایـن رفتارهایش را د   وسـت ند   ارم و همیشـه به او 
گفتـه ام کـه محبـت زیـاد   ی هـم باعث می شـود    تـا از او د   ورتر شـوم ولـی فاید   ه ای نـد   ارد    و شـوهرم از صبح تا شـب د   ر حـال ابراز عالقـه به من 
اسـت و یک لحظه هم مرا به حال خود   م رها نمی کند   . باور کنید    از محبت های زیاد   ی شـوهرم خسـته شـد   م و هر روز بیشـتر از او فاصله گرفتم 
تـا جایـی کـه تصمیـم خـود   م را گرفتـم و می خواهم برای همیشـه از این مـرد    جد   ا شـوم. زند   گی د   ر کنـار او واقعاً برایـم عذاب آور شـد   ه و می د   انم 

اگـر اد   امه د   هم بیشـتر اذیت می شـوم.«
بـه همیـن سـاد   گی افـراط د   ر بعضـی جنبه های زند   گی آن ها را پای میز قاضی کشـید   ه اسـت. گاهـی فراموش می کنیم وقتی پیمان بـا هم بود   ن 
بسـتیم، »زند   گـی مشـترک« می شـود    مهم تریـن وجه زند   گـی و رتبـه اول اولویت هایمان. شـاید    اگر »تعاد   ل« سرمشـق بود    و شـور خیلی چیزها 

را د   ر نمی آورد   یـم، خیلـی زند   گی هـا به این سـاد   گی به مسـلخ د   اد   گاه خانـواد   ه راه نمی یافت.

بـود    بـه د   ید   ارهـای حضـوری. گهـگاه با هـم بیرون می رفتنـد   ؛ گپ و گفتـی می کرد   ند    و بعـد    مرد    مهربـان، زن را بـه خانه می رسـاند    و می رفت؛ 
و ایـن از نظـر زن رابطه ای بی اشـکال می آمد   ... .

آن روز امـا د   ر غیـاب شـوهر، زنـگ خانـه کـه به صـد   ا د   رآمد    همه چیز چهـره د   یگری به خود    گرفـت. د   ر را که بـاز کرد    پیـش از آن که فرصت هر 
عکس العملـی پیـد   ا کند    چهره آشـنای مرد    ناآشـنا از چارچوب د   ر گذشـت و قد   م به حریم خانه اش گذاشـت...

حـاال فیلـم ضبط شـد   ه روی گوشـی مـرد    شـد   ه بـود    بهترین بهانـه بـرای اخـاذی از زن جـوان... زنی که بی هیچ تالشـی بـرای تغییر، پـر کرد   ن 
خلل هـای زند   گـی شـخصی و مشـترکش را سـهم یـک غریبه کـرد   ه بود    و سـرمایه اعتمـاد   ش را د   ر د   نیـای مجازی، بـه مجازی تریـن آد   م ها به 

قیمـت چنـد    د   روغ فریب آلود    بـه حراج گذاشـته بود   .
د   یگـر حتـی د   انسـتن این کـه او هشـتمین قربانـی این مرد    جانی اسـت فرقی به حالش نمی کرد   . د   ام مرد    شـیاد    به سـاد   گی پر شـد   ه بـود    از زنان و 

د   خترانـی کـه بـرای گفتـن د   رد   د   ل ها و پـر کرد   ن تنهایی هاشـان حتی به غریبه تریـن گوش ها و د   سـت ها اعتماد    می کنند   .

»هاشـم« بـود    کـه حـاال به شیشـه معتاد    شـد   ه بـود   . چند    روزی بود    که از هاشـم خبری ند   اشـتند    تا آن شـب که مرد    به خانـه آمد    و پـرد   ه از ماجرا 
برد   اشـت. ماجـرای روزی کـه هاشـم بـرای گرفتـن پول به محـل کار او د   ر سـاختمان رفته بـود    و او وقتی فهمید   ه بود    پول د   رخواسـتی پسـرش 
خـرج تهیـه مـواد    خواهـد    شـد    با هاشـم مخالفت کـرد   ه بود   ؛ مواد   ی که پسـر جـوان را به جایی رسـاند   ه بـود    که روی پـد   رش چاقو بكشـد    و به او 
حملـه کنـد    و پـد   ری که برای نجات خود    متوسـل به پتک کنار د   سـتش شـد   ه بـود   . وقتی همه چیز آرام شـد   ه بود    تنها جنازه خونین هاشـم ماند   ه 

بـود    و چشـم های اشـک بار پد   ر.
آن شـب هـم مـرد    د   ر برابـر عـذاب وجد   انـش قافیه سـكوت را باخته بـود    و همه چیز را برای همسـرش تعریف کـرد   ه بود    و فقط چند    سـاعت بعد    
جنـازه اش شـد   ه بـود    نقـش آسـفالت یک خیابان. کسـی چه می د   انـد    که پد   ر لحظه سـقوط و خود   کشـي به چه فكر می کـرد   . به تمـام آرزوهایی 
کـه از کود   کـی پسـرش بـرای او د   ر سـر پروراند   ه بود   ؛ به لحظه ای که افیون پسـرش را رسـاند   ه بود    بـه آن جا که روی پد   رش چاقو بكشـد   ؛ به چند    

گـرم »شیشـه« ای کـه بی صـد   ا آمد   ه بود    و شـد   ه بـود    قاتـل د   و زند   گی؛ قاتلی که حتـی نمی شـود    آن را قصاص کرد   .
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مد   رسه کار
سـاختمانی 80 سـاله و کلنگی اسـت کـه 100 د   انش آمـوز را بـا 100 قصه متفـاوت د   ر خود    جا 
د   اد   ه اسـت؛ مد   رسـه ای با اتاق های کوچک و سـقف های گنبد   ی شـكل و کوتاه که سـاختمان 
کهنـه اش تـوان به د   وش کشـید   ن خند   ه های از ته د   لشـان را ند   ارد    و جیغ هایشـان شـاید    هرروز 
تـرک تـازه ای بـه د   یوارهـای کهنـه اش اضافه کند   . بچه هـا اما با همه این ها مد   رسـه را بیشـتر 
از هرجـای د   نیـا د   وسـت د   ارنـد   ؛ از روزهای تعطیل بیزارند    و نشسـتن سـر کالس ریاضـی را به 
بـود   ن د   ر خانـه و فضـای خـارج از مد   رسـه ترجیـح می د   هنـد   . مد   رسـه تنها پناهگاه آن هاسـت 
بـرای بچگـی کـرد   ن و بـازی و تفریـح... ایـن را از د   سـت های کار کرد   ه و بعضاً پینه بسته شـان 
می تـوان فهمیـد    و از قهقهه های مستانه شـان د   ر حیاط کوچک مد   رسـه. د   ست هاشـان کوچک 
اسـت امـا د   یگر کود   کانه نیسـت. خیلـی زود   تـر از آن که بخواهنـد    با کسـب وکارهای خیابانی و 
حسـاب وکتاب هایش آشـنا شـد   ه اند   . بچه هایـی کـه مجبورنـد    برای کمک بـه پـد   ر و ماد   رهای 

معمولی ولی خاص
سـربازی اش کـه تمام شـد    افتاد    د   نبـال کار. خود   ش خوب می د   انسـت بـرای اویی کـه د   رس را 
خیلـی زود    رهـا کـرد   ه و اد   امـه نـد   اد   ه و هیچ معـرف و ضامنی هم د   ر هیـچ جا نـد   ارد   ، کاری جز 
آبد   ارچـی یـا نگهبـان پید   ا نخواهد    شـد   ، امـا وقتی به عنوان آبد   ارچی د   ر شـرکت اسـتخد   ام شـد    

فكـرش را نمی کـرد    کنـار آمـد   ن بـا آن تا این حد    برایش سـخت باشـد   .
»خیلـی سـخت بـود   ؛ خیلی زیـاد   . فكرش را بكنید    با 24 سـال سـن باید    زمین تی می کشـید   م. 
د   ست شـویی تمیـز می کـرد   م. سـطل خالی می کرد   م. سـاد   ه ترین کار بـرد   ن چایی بـود   . یكی د   و 
هفته اول، د   ر د   ست شـویی را می بسـتم و می نشسـتم و شـروع می کرد   م هاي های گریه کرد   ن. 
بعد    به خود   م آمد   م و گفتم شـغل من این اسـت. سـواد    که ند   ارم کار بهتری د   اشـته باشـم. آشـنا 
هـم نـد   ارم. پـس یـا باید    بـه زمین و زمـان ُغر بزنم یـا باید    کار بهتـر پید   ا کنم کـه نمی توانم یا 

بایـد    بـا عشـق کارم را اد   امه د   هـم. از آن زمـان که به خود   م آمـد   م واقعاً زند   گی ام فـرق کرد   .«
تصمیم گرفت با واقعیت زند   گی اش کنار بیاید    و نقشـی را که د   ر عالم به د   وش گرفته عاشـقانه 

کاکتوس های مهربانی
پوسترهاشـان را می تـوان پشـت شیشـه های مغازه هـا د   یـد   . تعـد   اد   ی گلـد   ان کاکتـوس بـرای 
فـروش، امـا بـا قیمتـی معـاد   ل نشـاند   ن لبخنـد    بر لبـان معصـوم یک کـود   ک بی سرپرسـت. 
گلد   ان هـا را د   ر چنـد    کافـه که بیشـتر محـل رفت وآمد    جوانان هم سن و سـال خود   شـان اسـت 

چید   ه انـد    و پوسـترهای فروشـش را د   ر سـطح شـهر پخـش کرد   ه انـد   .
گـروه خیریـه »شـهر لبخند   « زاییـد   ه فكر خالق و قلـب مهربان عـد   ه ای از جوانان کرج اسـت 

ویزیت به رسم عشق
مطـب شـلوغ بود   ؛ مثل همیشـه. غیـر از آن هـا که آمـد   ه بود   ند    بیهـود   ه برای عمل هـای صرفًا 
زیبایـی، د   رد    تیـغ جراحـی را بـه جـان بخرنـد    خیلی ها هـم برای د   رمـان عوارض سـوختگی یا 
ناهنجاری هـای مـاد   رزاد   ی آمـد   ه بود   نـد   . مثـل همیشـه هـم کـم نبود   نـد    کسـانی که بـا هزار 
سـختی و هزینـه از شهرسـتان های د   ور و نزد   یـک خـود    را بـه این جـا رسـاند   ه بود   ند    تـا »د   کتر 
عبد   الجلیل کالنتر هرمزی« فوق تخصص جراحی پالسـتیک و اسـتاد    د   انشـگاه شهید    بهشتی 
بـرای مشكلشـان چـاره ای بیند   یشـد   ؛ و البتـه د   کتر خوب می د   انسـت که کم هم نیسـتند    آن ها 
کـه حتـی هزینـه رسـاند   ن خـود    را به مطـب ند   ارنـد    تا بتواننـد    حل مشكل شـان را به د   سـتان 

متخصص او بسـپارند   .
می خواسـت بـاری از د   وش بیمـاران محـروم برد   ارد   ؛ بیمارانی که خیلی هایشـان می توانسـتند    با 

خانهخوبان



اغلب معتاد   شـان، کار کنند   . بچه هـای کار...
»خانـه کـود   ک مهـر« هشـت سـال اسـت کـه د   ر همان سـاختمان کلنگـی محلـه د   روازه غار تهران شـد   ه اسـت مد   رسـه بچه هـای کار و خانه 

امید   شـان. 16 سـال قبـل خانـم »ژیـال بشـیری« و بـراد   رش تصمیـم می گیرند    بـرای کـود   کان کار چاره ای بیند   یشـند   .
»آن موقع هـا انجمـن و NGO وجـود    ند   اشـت. از پارک هـای یافت آبـاد    شـروع کرد   یـم؛ یعنـی بچه هایـی که د   ر سـاعت های مد   رسـه د   ر خیابان 
بود   نـد    را صـد   ا می زد   یـم و د   رس یـاد    می د   اد   یـم. یـک روز بـه پنـج نفـر از بچه ها گفتم فـرد   ا فالن سـاعت بیایند    بـرای یاد   گیـری د   رس که د   ید   م 
بـه جـای 5 نفـر، 10 نفـر آمد   نـد   .« و همیـن شـد    انگیزه اد   امه و گسـترش این ایـد   ه. همین که ایـن بچه ها بی آن که کسـی مجبورشـان کند   ، بی 

آن که نیاز به اسـتد   الل و التماس د   اشـته باشـند    مشـتاقانه برای مد   رسـه رفتن از هم سـبقت گرفتند  .
حـاال خانـم بشـیری و همـه معلم های مد   رسـه بی هیـچ د   ریافت مالـی هـر روز از راه هـای د   ور و نزد   یک به این جا می آیند    تا د   سـت به د   سـت هم 
بد   هنـد    و نگذارنـد    پسـرک کالس د   وم آن چنـان که آرزو می کند    د   ر آیند   ه »طالبان« شـود    و آرمین کالس سـومی آرزویش د   اعشـی شـد   ن باشـد   . 
معلم هایـی مثـل خانم »غفوری« بازنشسـته آمـوزش و پرورش به رایـگان این جا می آیند    تا یاریگر آرزوهای کود   کانه ای باشـند    که قد   ر مشـترک 

همه شـان پـول اسـت و امنیـت... می آیند    تا لبخند    خـد   ا را د   ر لحظه لحظه خـود    جاری کنند   .

ایفا کند   . الگویش شـد    خواهرش. خواهری که تا آخرین لحظات با سـرطان جنگید    و نگذاشـت حتی نزد   یک ترین کسـانش از بیماری اش مطلع 
شـوند   . خواهـری کـه بـرای آزرد   ه نشـد   ن پـد   ر و ماد   رش حتی آثـار د   رمان را با روسـری و کاله گیـس از آن ها مخفی کرد    و پیـش از مرگش راهی 

کربالیشـان کـرد    بـی آن که زند   گـی اش فرصت د   ید   ار مجد   د    پـد   ر و ماد   ر را بـه او بد   هد   .
مـرگ خواهـر، او را بـه خـود   ش آورد   . نگاهـش بـه زند   گـی تغییـر کـرد    و برای خوب زیسـتن پـر از انگیزه شـد   . برای نوشـتن حرف هایـش و به 
یـاد    خواهـر، یـک وبـالگ شـخصی ایجاد    کـرد    و این شـد    مسـیر ورود    او به فضای مجازی. مسـیری که امـروز او را بـه جایی رسـاند   ه که حد   ود    
هشـت هـزار د   نبال کننـد   ه، صفحـه »روزمرگی هـای یـک آبد   ارچـی« اش را د   نبال می کننـد   . »کاظم عقلمنـد   « حـاال د   ارد    د   ر کنار کار، د   رسـش را 
اد   امـه می د   هـد   ، هـر روز د   ر حوزه هـای مختلـف کتاب می خواند    و گرچه شـغلی معمولـی د   ارد    اما به شـغلش خاص می نگرد   . او حـاال معروف ترین 

آبد   ارچـی ایران اسـت.
»خیلی هـا تصـور می کننـد    وقتـی می گویم عاشـقانه کار می کنم یعنی من عاشـق شـغل آبد   ارچی هسـتم. من هیچ وقـت این حرف را نـزد   م. من 
می گویـم عاشـقانه د   ارم کارم را می کنـم. خیلی هـا می پرسـند    آخـر مگـر آبد   ارچـی بود   ن چه چیزی د   ارد    که تو عاشـق آن هسـتی و من برایشـان 

توضیـح می د   هـم کـه اصـاًل هر کاری د   اشـته باشـم باز هم عاشـقانه آن را انجام می د   هـم. من فقط یاد    گرفتم عاشـقانه با کارم کنـار بیایم.«

کـه بـا وجـود    بضاعـت کمشـان برای یـاری هم نوعانشـان روی همه بهانه ها پا گذاشـته اند    تا ثابـت کنند    سـاد   ه ترین اید   ه ها هم می توانند    شـروع 
یک کار خیر باشـند   .

کافـی بـود    »بابـک زارع« خیـر جوان، 150 گلد   ان کاکتوس د   ر اختیار د   وسـتانش قرار د   هد    تا د   یگری تحصیالت گرافیكش را برای طراحی پوسـتر 
تبلیغاتـی طـرح به کار بگیرد    و سـایرین هـم گلد   ان ها را برای فروش د   ر کافه ها مسـتقر کنند    و کارشـان را به مرد   م معرفی کنند   .

حـاال هـر گلد   ان که به فروش برسـد    لبخند    شـاد   ی بـر لبان یكی از کود   کان بی سرپرسـت شـیرخوارگاه امام علی می نشـیند    و لطافت حضور 
یـک گلد   ان بـه رنگ مهربانی تا عمـق خانه ای نفـوذ خواهد    کرد   .

یک مشـاوره، ویزیت یا جراحی خوب د   ر شـهر خود   شـان، د   رمان شـوند    و از تحمل سـختی و هزینه سـفر به تهران بی نیاز گرد   ند   . موضوع را که 
بـا همكارانـش د   ر میان گذاشـت و هماهنگی های الزم را انجام د   اد    با تیم پزشـكي اش بار بسـت برای سـفر اول بـه »رامهرمز«.

بنرهایی که د   ر سـطح شـهر نصب شـد   ه بود    به خوبی توانسـت بیماران د   چار سـوختگی، ناهنجاری های ماد   رزاد   ی شـكاف لب، شـكاف کام و... را 
بـرای اسـتفاد   ه از خد   مات رایگان تیم پزشـكی مطلع کند   .

انعـكاس خبـر ایـد   ه د   کتـر هرمـزی، د   انشـگاه ها و مراکز بسـیاري را به اعالم همـكاری ترغیب کـرد    و به تد   ریـج متخصصان از رشـته های د   یگر 
مثل جراحی اطفال، ارتوپد   ی، جراحی مغز و اعصاب، بی هوشـی و... نیز به گروه اضافه شـد   ند   . اسـتقبال گسـترد   ه پزشـكان متخصص رشـته های 

مختلـف بـه خوبی توانسـت د   انه احسـان د   کتر کالنتـر هرمزی را به خوشـه ای پربـار تبد   یل کند   .
تیـم پزشـكی ایـن جراحان و متخصصان نیكوکار تاکنون 14 سـفر را د   ر کارنامه مهربانی هایشـان ثبت کرد   ه اند   ؛ سـفرهایی کـه از صفر تا صد   ش 
بـه هزینـه شـخصی آقـای د   کتـر انجام می گیـرد    تا تخصـص و تعهد    د   ر هـم بیامیزد    و بـرای خد   مت به انسـانیت، تمـام مرزهـای ماد   ی گرایی را 

پشت سـر بگذارد   .
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 مرگ و زند   گي
پروانه شهرکي

بـا کمـي ترد   یـد    سـوار ماشـین پـژو 405 مي شـوم. رانند   ه خانم اسـت. 
بعـد    از سـوار شـد   ن، مطمئـن مي شـوم اشـتباه نكـرد   ه ام. ایـن روزها با 
هر وسـیله اي مسافرکشـي مي کنند    و تعد   اد    خانم  هاي مسـافرکش هم 

تقریباً زیاد    شـد   ه.
خانـم راننـد   ه که البتـه گذر زمان و انگار سـختي زند   گي چیـز زیاد   ي از 
زنانگـي برایش نگذاشـته بود   ، با لهجه ترکي غلیظي پرسـید    »سـاکن 
همیـن جـا هسـتید   ؟« گفتم »بلـه« گفت »ما هم پنج سـالي مي شـه 
اومد   یم مهرشـهر. بـه خاطر آقامـون اومد   یم. کارش این جـا بود    اما پنج 
مـاه پیـش فوت کرد   .« و لبخنـد    تلخي مي زند   . آن قد   ر سـاد   ه و مختصر 
ایـن جملـه را گفت که فرصت هضـم کرد   نش را پید   ا نكـرد   م. اد   امه د   اد    
»سـرطان خـون گرفـت. گفتن پالکت هـاش اومد   ه پاییـن. تا بجنبیم، 

رفـت. عمرش نبـود    به د   نیا.« بـاز هم لبخنـد    را فراموش نكرد   .
احسـاس کرد   م خیلي وقت اسـت سـكوت کرد   ه ام. آب د   هانـم را قورت 

د   اد   م و با سـختي پرسـید   م »بچه ها بزرگن؟«
گفـت »د   ختـر بزرگـم ازد   واج کرد   ه رفته قشـم. به نظرم حـال و روزش 
خوبـه گرچـه کـه د   وره. اون یكـي د   ختـرم هم د   انشـجو اسـت و قبول 

کرد   نـد    جـاي پـد   رش بـره سـرکار.« تـا اومـد   م نفـس راحتي 
بكشـم و بگم خوبه که از آب و گل د   راومد   ن گفت 
»یه پسـر هم د   ارم بزرگـه. خیلي هم خوش تیپ 
و خوش هیكلـه امـا صـرع د   اره.« نفسـم بند    آمد    
امـا چـه مي شـد    کـرد   ؟ زند   گـي همین اسـت و 
بایـد    اد   امـه اش د   اد   . د   ر صد   ایـش چنـان صالبتي 
بـود    کـه جرئت نكـرد   م حال خـود   م را بد    نشـان 
بد   هـم. تقریبـاً بـه مقصـد    رسـید   ه بـود   م. کرایه 
را کـه د   اد   م، گفـت »مـا نمي د   ونیـم چـي پیـش 
میـاد    اما بهتره همین د   م رو غنیمت بشـماریم.« 
توانـي،  کـرد   م چـه  فكـر  کـرد   م.  خد   احافظـي 
نـگاه  زند   گـي  بـه  این طـور  چه طـور مي شـود    
کـرد   ؟ بزرگ بود    و با همه مشـكالت، امید   ش را 
از د   سـت نـد   اد   ه بود   . تصـور کـرد   م بي د   لیل نبود   ه 
کـه ایـن زن بـا آن د   سـت هاي کارکـرد   ه سـر 
راهـم قـرار گرفتـه؛ مهم نیسـت چه مشـكل ها 
و مصائبـي پیـش مي آید   ، مهم این اسـت که د   ر 
برابـر این مشـكالت چه طـور خود   مان را نشـان 
 .مي د   هیـم و مسـئوالنه رفتـار مي کنیـم

 ببخشید    و بگذرید   
زهرا ساد   ات صفوي

د   ر جایـي مي خوانـد   م »د   ر د   نیـا د   و د   سـته آد   م وجـود    د   ارد   ؛ آن هـا که 
مي بخشـند    و آن هـا کـه فقـط با گرفتن شـاد    مي شـوند    امـا د   رواقع 
انـگار فقـط آن هایـی که مي بخشـند   ، زند   گـي مي کننـد    و آن هایی 
کـه نمي بخشـند    و نمي د   هنـد   ، ماننـد    مـرد   گان هسـتند   .« هیـچ بـا 
خـود   ت فكـر کـرد   ه اي کـه مي خواهـي مثـل زند   ه ها زند   گـي کني 

یـا فقط اسـم آن هـا را ید   ک بكشـي؟
مي د   انـم، گاهـي احسـاس تنهایـي و د   ل مرد   گـی سـراغمان مي آید    
و فكـر مي کنیـم چیـزي د   ر ایـن د   نیا شـاد   مان نمي کنـد    ولي وقتي 
فرصتـي بـراي شـاد    کـرد   ن د   یگـران د   اشـته باشـیم، د   لسـرد   ي و 
ناامیـد   ي از د   لمـان مـي رود    و د   یگـر احسـاس نخواهیم کرد    کسـي 
نمي خواهد   مـان، امـا یاد   مـان باشـد    با قید    و شـرط بخشـید   ن عمل 
ما را به تجارت تبد   یل مي کند    و با عشـق بخشـید   ن زیباسـت البته 
حتـي اگـر خود   مـان هم بـه فكر منفعتـي نباشـیم، خد   ا بـه فكر ما 
هسـت و پـاد   اش آن چه براي د   یگـران انجام مي د   هیـم و خیري که 
بـه آن هـا مي رسـانیم، د   ر زماني به مـا برمي گرد   د   ، آن هـم د   ر جایي 
کـه اصاًل فكـرش را هم نمي کنیـم و گاهي هـم اصاًل نمي فهمیم 
آن چه از خیر و نیكي به ما رسـید   ه، پاد   اش کد   ام کار خوبمان اسـت.
امتحانـش رایـگان اسـت؛ هـر وقـت فكر کـرد   ي حال د   لـت خوب 
نیسـت، به اولین کسـي کـه مي د   اني بـه کمكي نیـاز د   ارد    فكر کن 
 .   و برایـش قد   مـي بـرد   ار. قـول مي د   هم حـال د   لت بهتر مي شـود

مهمانخانه



 جامعه شناسي حرص
د   کتر محمد   مهد   ي لبیبي

)جامعه شناس و مد   رس د   انشگاه تهران(

یكـي از عاد   ت هاي ناپسـند    مـا ایراني ها این 
اسـت کـه د   ر تهیـه و مصـرف مـواد    غذایـي 
زیـاد   ه روي مي کنیـم و ایـن زیـاد   ه روي حتي 
د   ر زمان هـاي بحـران بـه جـاي آن که کمتر 
شـود   ، افزایـش پیـد   ا مي کنـد    چـون همـه 
نگران هسـتند    مباد   ا د   چار کمبـود    مواد    غذایي 
شـوند   . ایـن رفتـار اجتماعـي از چنـد    جنبـه 
قابل  بررسـی اسـت؛ بحـث اول بـه فرهنگ 
مـا مربـوط مي شـود   . از آن جـا کـه مـا بارها 
د   ر کشـورمان جنـگ و غـارت را پشـت سـر 
گذاشـته ایم، این پیشـینه تاریخي باعث شد   ه 
حـس انبـار کـرد   ن و ذخیـره کـرد   ن د   ر مرد   م 
شـكل بگیرد   . ایـن رفتار، ارتباطـي به تمكن 
مالـي افـراد    نـد   ارد    و تقریباً همه، ایـن رفتار را 
از خـود    بـروز مي د   اد   ند    و هنوز هـم به صورت 

پنهـان د   ر رفتار مرد   م د   ید   ه مي شـود   . مسـئله 
جامعـه  د   ر  اقتصـاد   ي  ثبـات  ند   اشـتن  د   وم 
اسـت کـه باعث شـد   ه مـرد   م از آینـد   ه مطلع 
نباشـند    و از تـرس کمبـود    مایحتـاج غذایي، 
د   ر خریـد    آن زیـاد   ه روي کننـد   . به بیان د   یگـر، 
د   ر شـرایطي کـه ثبـات اقتصـاد   ي د   ر جامعه 
نیسـت، مـرد   م نمي د   اننـد    اگـر امـروز برنج را 
بـا قیمـت امـروزي نخرنـد   ، آیـا مي توانند    د   ر 
چنـد    ماه آینـد   ه آن را با همیـن قیمت بخرند    
یـا مجبورنـد    بهـاي بیشـتري بپرد   ازنـد   . اگر 
ثبـات قیمـت وجود    د   اشـت، مـرد   م ناچـار به 
انبـار و خریـد    اضافـي نبود   نـد   . مسـئله بعد   ي 
به شـیوه زند   گي مـا ایراني هـا برمي گرد   د    که 
صرفه جویي را بلد    نیسـتیم. مثاًل د   ر برگزاري 
مهماني هـاي خانواد   گـي و د   وسـتانه، غـذاي 
بیشـتر به نوعـی حفظ آبـرو تلقي مي شـود    و 
مـرد   م اعتقاد    د   ارند    غذا باید    د   ر سـفره مهماني 
اضافـه بیاید   ، د   رحالی که د   ر کشـورهاي غربي 

به انـد   ازه تعـد   اد    مهمان  غذا تهیه مي شـود   ، نه 
چنـد    برابر بیشـتر از تعـد   اد    مهمان ها!

سـه عاملـي کـه گفتـم )پیشـینه تاریخـي، 
ند   اشـتن ثبـات اقتصـاد   ي و شـیوه زند   گـي 
ایرانیـان( به طـور توأمان باعث شـكل گیري 
ایـن رفتـار اجتماعي ناد   رسـت )زیـاد   ه روي و 
حـرص زد   ن د   ر خرید    و مصـرف مواد    غذایي( 
شـد   ه اسـت. از همـه این عوامـل مهم تر این 
اسـت که د   ر کشورمان احسـاس هم د   رد   ي با 
د   یگـران را خیلي کم د   اریم. اگر این احسـاس 
وجـود    د   اشـت، زیـاد   ه روي و مصرف گرایـي 
کمتـر مي شـد    و مـرد   م مي توانسـتند    بیشـتر 
بـه همد   یگـر کمـک کننـد   . از طـرف د   یگر، 
فرد   گرایـي افراطـي نیـز د   ر جامعـه مـا وجود    
د   ارد    و بسـیاري از افراد   ، منافع شـخصي خود    
را بـه هر چیـزي ترجیح مي د   هنـد   . به همین 
د   لیـل حـرص مي زننـد    و بیـش از نیـاز خود    
 .   آذوقـه خریـد   اري یـا مصـرف مي کنند
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»شـما وقتـی به یـک »ماشـین نویس« ماهیانه مبلغـی می د    هید     یک 
نـوع اخـالق د    ر او نهاد    ینـه می شـود    . وقتـی د    ر مقابل هـر کلمه ای که 
ماشـین کـرد    ه مـزد     می د    هید     اخـالق د    یگـری د    ر او نهاد    ینه می شـود    . 
د    ر صـورت اول، زرنگـی د    ر فـرار از کار اسـت و د    ر صـورت د    وم زرنگی 
د    ر بیشـتر کار کـرد    ن اسـت. بحـث د    ر قـرارد    اد     کارمـزد    ی و روزمزد    ی 
اسـت. مـزد     د    ر مقابل کار اسـت نه زمان. آن کـه کار را د    ر زمان کوتاه تر 
تمـام می کند     خیاط باشـد     به او رجـوع می کنید     آن که همـان کار را د    ر 
مـد    ت طوالنی تر انجام می د    هد     شـما را خسـته می کند    . وقتـی مزد     د    ر 
برابـر کار اسـت، پـرکار مزد     بیشـتر می گیرد     وقتی مـزد     د    ر مقابل زمان 
اسـت پـرکار د    لسـرد     و کـم کار، پـررو می شـود    . علـی  د    ر عهد    نامه 
مالـک اشـتر می گویـد     »َوال َيُكونَـنَّ الُْمْحِسـُن َوالُْمِسـىُء ِعْنـد    ََک 
بَِمْنِزلَـة َسـَواء َفِإنَّ ِفى َذلَِك َتْزِهيد    اً اِلْهِل االْحَسـاِن ِفى االْحَسـاِن 
َوَتد    ِْريبـًا اِلْهـِل االَسـاَءِة َعَلـى االَسـاَءِة؛ مباد    ا زحمت کش د    لسـوز و 
فعـال بـا راحت طلب کـم کار و وقـت تلف کـن د    ر حقـوق و مزایا مثل 
هم باشـند    . زیرا د    ر این صورت د    رسـتكار د    لسـرد     و ظاهرسـاز پرجرأت 
می شـود    «. وقتـی مـزد     د    ر مقابـل زمـان اسـت د    لسـوز و ظاهرسـاز 
یـک حقـوق می گیرنـد     وقتـی مـزد     د    ر مقابل کار اسـت چون انسـان 
الیـق چند    یـن برابـر انسـان ناالیـق کار می کند     چند    یـن برابـر او مزد     
می گیـرد    . وقتـی کار د    ر مقابـل مـزد     اسـت هـر زمـان که طـرف، کار 

 آیت اهلل حائری شیرازی
 امام جمعه سابق شیراز و نمایند      ه مجلس خبرگان

پاسخ آيت اهلل به گاليه مخاطبان
»... توهین 

فراوان به کارمند    ان این مرز و بوم 
کرد    ین و د    ر سخنان آیت اهلل حائری حقوق این 

همه کارمند     مملکت را حرام د    انستید     و ما که خالصانه د    ر 
جهت خد    مت به مرد    م فعالیت می کنیم و تمام زند    گی 

خود     را د    ر این راه وقف کرد    یم را مفت خور 
د    انستید    ...«



صفحه»حرف ها و نقل ها«ي 
شماره 81 )ص64( و سخن آیت اهلل حائري 

شیرازي به مذاق برخي از مخاطبان کارمند     ما خوش 
نیامد    . مجله استد    الل هاي خود    ش را د    اشت و به کساني 
هم که پرسید    ند    ،  ارائه د    اد    . با این حال، بهتر د    ید    یم پاسخ 
آیت اهلل حائري را هم بشنویم که این مسئله، با اد    ب 

د    الویز و لطف شكرریز ایشان میسر شد    .



بیشـتر تحویـل د    هـد     مزد     بیشـتر د    ریافت می کنـد     او نمی د    اند     کـه چه قد   ر  
می توانـد     کار کنـد     و چه قد  ر  توفیق کار خواهد     د    اشـت. روزی او »من حیث 
ال یحتسـب« اسـت. قـال اهلل تعالـی »ومـن یتـق اهلل یجعل لـه مخرجا 
ویرزقـه مـن حیث ال یحتسـب« امـام صـاد    ق د    ر ذیل آیـه می گوید    : 
أبـی اهلل أن یجعـل أرزاق المؤمنیـن إال من حیث الیحتسـبون؛ هر کس 
پرهیـزکار شـود     خـد    ا برایـش فـرج می کنـد     و از راهی کـه نمی د    انـد     او را 
روزی می د    هـد    . امـام صـاد    ق د    ر تفسـیر آیه می گوید    : خد    اونـد     ابا کرد    ه 
اسـت کـه ارزاق مؤمنین را جـز از راهی که نمی د    انند     ند    هـد    . وقتی قرارد    اد     
کارمـزد    ی اسـت قابـل پیش بینـی نیسـت. رازقیت خد    اوند     شـفاف اسـت 
مه آلـود     نیسـت. ند    ید    یـد     د    کان د    ارها کـه د    کان خود     را بـاز می کنند     چه قد  ر  
د    عـا می کننـد     و یـا رزاق می گویند    ؟ ولی کد    ام کارمند     اسـت که با شـروع 
کار بگویـد     خد    ایـا روزی مـا را برسـان؟ اگر غیرقابل پیش بینـی بود     طلب 

رزق حـالل د    ر هـر سـاعت ورد     زبـان آن ها بود    .
اگر نمرات د    ریافتی شـاگرد    ان د    ر حقوق اسـتاد    ان تأثیر د    اشـت وقت گذرانی 
نمی کرد    نـد    . اگر حقـوق بر مبنای ارزیابی از کار پرد    اخت می شـد     کارمند    ان 
بـا موبایـل خـود     یا تبلـت خـود     د    ر سـاعات کار بـازی نمی کرد    نـد    . وقتی 
حقـوق و مزایا د    ر مقابل زمان اسـت پـرکار و کم کار یک حقوق می گیرند     
و فـرار از کارِ کـم کار، د    رسـتكار را هـم بد    آموز می کند    . مزد     مسـاوی فعال 
را خـراب می کنـد     و کـم کار را اصـالح نمی کنـد    . مقاطعـه کاری1 نوکری 
نیسـت، روزی فروشـی نیسـت؛ خد    ا وکیلی اسـت. اگر با حقـوق ماهیانه، 
کارمنـد     خد    اوکیلـی کار کند     ارزش و احترامش پیش خـد    ا از کارمزد    ی هم 

باالتر اسـت پس د    رجات ارزش، سـه مرتبه شـد    :
1. خد    اوکیلی چه مزد     د    ر مقابل کار چه مزد     د    ر مقابل زمان

 2. مزد     د    ر مقابل کار 
3. مـزد     د    ر مقابـل زمـان بـد    ون مراعـات خد    اوکیلـی. د    ر نـوع وسـط، 
خود    به خـود     فرهنـگ کار رشـد     می کند     اگر چـه طرف، مؤمن هم نباشـد    .

والسالم
محی الد    ین حائری شیرازی

پی نوشت
1. مقاطعـه کار: کسـی که ضمن عقد     قرارد    اد     یا پیمان، انجـام د    اد    ن هرگونه عمل 
و یـا فـروش کاالیـی را با شـرایط مند    رج د    ر قـرارد    اد     یا پیمان د    ر قبـال مزد     یا بها 

 .    و بـه مد    ت معیـن تعهد     کند

پیغامپسغام
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مخالفان و موافقان بسیار د   اشت، آن مقاله با نگاه بي طرف به 
ضعف ها و د   ستاورد   هاي اشتغال بانوان پراد   خته بود   ؛ همان طور که 

د   ر این صفحه، ما بد   ون هر قضاوتي فقط یک مصد   اق 
از این موضوع را آورد   ه ایم:

د   انش آموختـه رشـته  متولـد    1353،  ارد   بیلـی  د   کتـر مریـم 
پزشـكي بـا کارنامه اي پـر بـار از فعالیت ها و مقـاالت علمي 
اسـت. افـزون بر ایـن مناصب مهـم د   ولتي چـون »مد   یرکل 
بانـوان و خانـواد   ه اسـتان فـارس« و »مد   یـر مرکـز تحقیقات گـوارش و کبد    
د   انشـگاه علـوم پزشـكی شـیراز« و... د   اشـته و هم اکنـون بـر روی پـروژه 
آیند   ه نـگاری جمعیـت مشـغول تحقیقات علمـی اسـت؛ و از همـه مهم تر او 
مـاد   ر پنج فرزند    اسـت. ایـن صفحه انتخاب هایي اسـت از مصاحبه او با مجله 

پیـام زن د   ر شـماره 283 آن.

 راحت نیست ولي...
خانم د   کتر ارد   بیلي مي گوید   :

»مـن همیشـه عقید   ه د   اشـته ام که د   ر مسـیر زند   گـی، هرچه که پیـش بیاید   ، 
مثـاًل کار، تحصیـل، یـا هـر برنامه د   یگـر، نباید    خـود    زند   گی را تعطیـل کرد   . 
تـرم یـک ازد   واج کرد   م؛ بعد    هم بچه د   ار شـد   م. خیلی بـه نظرم عجیب وغریب 
نبـود   . قبـول د   ارم کـه برنامه هـا پیچید   ه تـر می شـود   ، ولی غیرممكن نیسـت. 
وقتـی چیـزی ممكـن هسـت، حتمـاً می شـود    برایـش برنامه ریـزی کـرد    و 

انجامـش د   اد   . خیلی هـا هـم ایـن کار را کرد   ه اند   .
شـاید    همـه ظرایفـی که یـک خانم خانـه د   ار کد   بانو انجـام می د   هـد    را د   ر ایام 
امتحانـات و به طـور همیشـگی ند   اشـتم، ولـی به بحـث همسـری و ماد   ری 

خـود   م اولویت مـی د   اد   م.
یاد   م هسـت از کشـیک کـه می آمد   م، خـب 36 سـاعت نخوابید   ه بـود   م، د   ائم 
سـرپا بود   م و خیلی خسـته می شـد   م. می رسـید   م خانـه و می د   یـد   م د   خترها با 

چشـم های د   رشـت به مـن نـگاه می کنند    و منتظـر بـازی و قصه اند   .
هرچند    که خسـتگی جسـمی د   اشـتم، اما از لحاظ روحی شـارژ می شد   م و بعد    
تـا جایـی کـه د   ر توانم بود    قصه می گفتـم و بازی می کـرد   م. ممكن بود    حتی 

وسـط قصه خوابم ببرد   . می گفتم: مامان ببخشـید    من خیلـی خوابم میاد   .
خوابـم کـه می بـرد    آن د   ختـر کوچک تـرم می آمـد    انگشـت می کـرد    تـوی 
چشـمم و سـعی می کرد    چشـمم را باز کند   . یک مقد   ار سـخت بود   . نمی گویم 

راحـت بـود   ، ولی مـرا د   ر مد   یریـت خانه توانمنـد    کرد   .«

 با همین بچه ها
او خاطره اي از روز مصاحبه د   کترایش د   ارد    که بسیار جالب است:

»د   ر فـرم مصاحبـه د   کترا، جد   ولی بود    برای نوشـتن مشـخصات فرزند   ان که 
سـه خانـه د   اشـت و مـن آن موقـع چهـار فرزند    د   اشـتم و تازه سـر پنجمین 
فرزنـد   م بـارد   ار شـد   ه بـود   م. مـن هم فقط اسـم سـه فرزنـد   م را نوشـتم. بعد    
د   ر مصاحبـه یكی از اسـاتید    پرسـید    شـما با سـه بچـه اصاًل تصـور می کنید    
بتوانیـد    د   کتـرا بخوانیـد   ؟! گفتـم: »من چهارتـا بچـه  د   ارم، ولـی جد   ولتان جا 
ند   اشـت«. بعـد    همه شـان خند   ه شـان گرفـت. بعـد    رو بـه آن اسـتاد   ی کـه 
مقـاالت و رزومـه پژوهشـی ام را بررسـی کـرد   ه بود    و گفته بـود    خیلی خوب 
اسـت و رزومـه ایشـان از همـه بهتر اسـت، گفتم: شـما رزومه مـن را تأیید    
کرد   ه بود   ید   . د   رسـت اسـت؟ ایشـان پاسـخ د   اد   ند   : بله، گفتم: من این رزومه را 
بـا همیـن بچه ها به د   سـت آورد   ه ام، پس قاعد   تاً مشـكلی نیسـت و می توانم 

برنامه ریـزی کنم.«

 اولویت من
خانم د   کتر یک تجربه و توصیه مهم براي همه ماد   رها د   ارد   :

»حتـی اگـر شـما 24 سـاعت د   ر خانـه باشـید    ولی د   ر د   لتان د   وسـت د   اشـته 
باشـید    یـک خانم شـاغل باشـید   ، ایـن را بچـه متوجه می شـود   .

د   ر مشـاوره ها خیلـی شـنید   ه می شـود    که »ماد   رم همیشـه به مـن گفته که 
مـن به خاطـر تـو از همه چیز عقب مانـد   م.« گرچه کـه ماد   ر 24 سـاعت هم 

کنـار بچه نشسـته بـود   ه، ولی ایـن ذهنیت را منتقل کرد   ه اسـت.
یـا آن مـاد   ری کـه خانـه د   ار اسـت ولـی رسـید   گی افراطـی بـه سـر و وضع 
خـود    و تجمـالت خانه را نسـبت بـه امور بچـه اولویت می د   هد   ، ایـن را بچه 

می فهمد   .
احسـاس می کنـم بچه هـای مـن ایـن واقعیـت را کـه بـرای من، بـا آن ها 
بـود   ن و مـاد   ری کـرد   ن اولویـت د   ارد   ، د   رک کـرد   ه بود   نـد   . اگـر زمانـی بایـد    
سـاعت بیشـتری بیـرون باشـم از آن هـا عذرخواهـی می کنـم و برایشـان 

توضیـح می د   هـم. مـن فكـر می کنـم؛ ایـن خیلـی کمـک کرد   .
یک بـار بـه پـد   ر همسـرم گفتم »مـن واقعـاً نگرانم که نكنـد    حاال کـه د   ارم 
مسـئولیت اجتماعی انجام می د   هم، بعد   ها بفهمم از ماد   ری ام کم گذاشـته ام. 
اآلن ظاهـراً د   ارم امـور را می گذرانـم، ولـی نگرانـم کـه نكنـد    بعد   هـا بـرای 
زند   گـی بچه هـا مشـكالتی پیش بیاید   «. ایشـان گفت »راسـت و حسـینی 
و صاد   قانـه بگو شـما بـرای پـول  د   اری از خانه بیرون مـی روی یا نه؟« گفتم 
»مـن د   رآمـد    د   ارم و قطعـاً هـم د   ر زند   گی امروز هر چه د   رآمد    د   اشـته باشـیم 
خـرج می شـود    و آد   م احسـاس می کنـد    الزم بـود   ه اسـت، اما بـه خاطر پول 

بیرون نمـی روم.«
گفـت »به خاطـر شـهرت و بـرای این کـه رشـد    اجتماعـی پید   ا کنـی د   اری 
مـی روی؟« هرچـه فكر کـرد   م د   ید   م این طور نیسـت. گفت »تـا وقتی برای 
تكلیفـی بیـرون مـی روی، مطمئن باش خد   ا جـای تـو را د   ر خانه پر می کند    
و خـد   ا خیلـی بهتـر از تـو جـای تـو را پر می کنـد   . تو بـه نیت خـود   ت نگاه 
کـن و ببیـن کارت بـه چه علت اسـت؟ اولویت بند   ی ات چه جور اسـت؟ آن 
 ».   را د   رسـت کـن. اگر د   رسـت باشـد   ، این ها را خـد   ا د   رسـت می کند

زند   گی را نبايد    تعطيل كرد   
بهمن 94
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 مغز من ارز است
از خاطرات استاد     قرائتی

به انتخاب صالحه متین

نظم د    قیق
د    ر زمـان طاغـوت، قـرار مالقاتی با شـهید     بهشـتی د    اشـتم، برای 
این که بیشـتر با ایشـان صحبت کنـم، د    ه د    قیقه زود    تـر رفتم. وقتی 
د    ر زد    م، خـود    ش د    ر را بـاز کرد     و گفت: قرار ما با شـما سـاعت چهار 
بود    ، االن د    ه د    قیقه به چهار اسـت؛ شـما تشـریف د    اشـته باشید     من 

د    ه  د    قیقه د    یگـر می آیم.

امر به معروف با چاشنی سوهان
د    ر زمـان طاغـوت د    وسـتی د    ر قـم د    اشـتم کـه می گفـت: وقتـی 
می خواهم به مسـافرت بروم، مقد    اری سـوهان و شـیرینی می خرم 
و همین کـه وارد     اتوبـوس شـد    م بـه رانند    ه و شـاگرد     راننـد    ه تعارف 
می کنـم. د    ر بیـن راه یـا موسـیقی روشـن نمی کند     و یا اگر روشـن 

کـرد     بـا تذکر مـن خامـوش می کند    .

قطع سخنراني
یكـی از مد    یـران کل آمـوزش و پـرورش مشـغول سـخنرانی بـود     
کـه صـد    ای اذان بلند     شـد    ، گفـت: آقایـان! اگر رسـول اهلل االن 
زنـد    ه بـود     چه می کـرد    ؟ نمـاز می خواند     یا سـخنرانی می کـرد    ؟ بعد     
سـخنرانی را قطع کرد     و شـروع بـه اذان گفتن کرد     و پـس از اقامه 

نمـاز، سـخنرانی را اد    امه د    اد    .

مغز من ارز است
یكـی از د    انشـمند    ان ایرانی از رفتار بعضی مسـئولین رنجیـد    ه بود     و 
تصمیـم گرفـت به خارج از کشـور بـرود    . اموالش را بـه طال تبد    یل 
کـرد     و عـازم سـفر شـد    . د    ر فـرود    گاه از رفتـن او ممانعـت کرد    ند     و 
گفتنـد    : طـال مثل ارز اسـت و خـروج ارز از کشـور ممنوع اسـت. او 

اشـاره بـه مغزش کرد     و گفـت: آقـا! واهللَّ این ارز اسـت!

نگاه معرفتی
بـه مالقات یكـی از مجروحین و جانبازان جنگ رفتم که ترکشـی 
به د    سـتش اصابت کرد    ه بود     و می خواسـتند     د    سـتش را قطع کنند    . 
از من پرسـید    : وقتی د    سـت  راسـتم قطع شـد    ، باز به خاطر گناهانی 
کـه بـا د    سـت چپـم انجـام د    اد    ه ام، کیفر خواهم شـد     و د    سـت چپم 
علیـه مـن د    ر قیامت، شـهاد    ت خواهـد     د    اد     و یـا این کـه خد    اوند     مرا 

بخشید    ؟ خواهد     
 با خود     گفتم: به راستی خد    اوند     چه اولیائی د    ارد    !

مرگ تأسف بار
مناسـبتی بود     و چنـد     روز تعطیلی. یكی از سـرمایه د    اران تهـران به د    ور 
از چشـم د    وسـتان و بـد    ون اطـالع خانواد    ه، بـه حجره اش آمـد    ه بود     تا 
سـرمایه اش را حسـاب کنـد    . پـس  از آن کـه د    ر قسـمت عقبی حجره 
اسـناد     را بررسـی کـرد    ، خواسـت بیـرون بیاید     کـه د    ید     کلیـد     را د    اخل 
حجـره جاگذاشـته و د    ر را بـه روی خـود     بسـته اسـت. هـر چـه فریاد     
زد     چـون بـازار تعطیـل بـود    ، صد    ایش بـه جایی نرسـید    ، آن قـد    ر فریاد     
زد     کـه از حـال رفـت. چـون کسـی از محـل او خبـر ند    اشـت پس از 
چنـد     روز او را د    ر حالـی پیـد    ا کرد    نـد     که د    ر کنار میلیون هـا تومان پول، 

جان سـپرد    ه بود    .

 براي تو یا براي او 
به انتخاب جواد     مصلحي

د    و تا خانم د    ر محل کارشان با هم صحبت مي کرد    ند    .
اولي »د    یشب، براي من شب خاطره انگیزي بود    . تو چه طور؟«

د    ومـي »بـراي مـن که فاجعه بـود    . شـوهرم وقتي رسـید     خونه ظرف 
سـه د    قیقـه شـام خـورد     و بعـد     از د    و د    قیقـه رفـت و افتـاد     رو تخـت و 

خوابـش بـرد    . مگـه بـه تو چـه جوري گذشـت؟«
اولي »خیلي شـاعرانه و جالب بود    . شـوهرم وقتي رسـید     خونه گفت: تا 
مـن یـه د    وش مي گیرم تو هم لباسـاتو عـوض کن بریم بیرون شـام. 
شـام رو کـه خورد    یـم تا خونـه پیاد    ه برگشـتیم و وقتي رسـید    م منزل، 

شـوهرم خونه رو با روشـن کرد    ن شـمع رؤیایی کرد    .«
از قـرار، همسـران ایـن د    و خانم نیز همـكار هم بود    ند     و د    اشـتند     د    رباره 

د    یشـب صحبت مي کرد    ند    .
شوهر اولي »د    یروزت چه طوري گذشت؟«

شـوهر د    ومي »عالي بود    . وقتي رسـید    م خونه شـام روي میز آشپزخونه 
آمـاد    ه بـود    . شـام رو خـورد    م و بعـد    ش رفتـم تخـت خوابیـد    م! تـو چه 

جـوري بود    ؟«
شـوهر اولي »رسـید    م خونه شـام ند    اشـتیم، بـرق رو قطع کـرد    ه بود    ند     
چـون صورت حسابشـو پرد    اخت نكرد    ه بـود    م؛ بنابراین مجبور شـد    یم 
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بریـم بیرون شـام بخوریم. شـام هم بیـش از اند    ازه گرون تموم شـد     و 
مجبـور شـد    یم تا خونه پیـاد    ه برگرد    یم. وقتي رسـید    م خونه یـاد    م افتاد     

کـه بـرق ند    اریم و مجبور شـد    م چند     تا شـمع روشـن کنم.«

 غفلت 
عارفه د    ولتخواه

از صبح تا به شام همه د    رگیر کار خویش
از جمعه هم گذشت، نیامد     به حال خویش
هم چون غریبه ای که به مقصد     نمی رسد    

کج کرد    ه راه خویش، ز سمت امام خویش
روز و شبش شد    ه همه تكراری و گناه

حائل شد    ه است، تا نرسد     بر امام خویش
اما چه شد     که صبح غریبانه ای د    لش

گم کرد     راه و رفت به سوي امام خویش
با حضرتش چه گفت وشنود    ی که د    اشتند    

د    ریافت مبتال علل حال زار خویش
حضرت بگفت یار و حبیبم! خوش آمد    ی

از جان زد    ود    ه ای همه ذنب و گناه خویش؟
این خیمه ام، بیا! تو شوی یار خوب من

با شستن همه، د    ل و جانت ز راه خویش
اکنون که آمد    ی، نرو د    یگر به آن گذر
بی یار ماند    ه ام، تو بمان با امام خویش

 د    ریای عشق 
نفیسه الساد    ات هزاوه ای

چه قد    ر زیباست...
صد    ای برخورد     موج ها با صخره ها

صد    ای باران وقتی نم نم
روی سقف اتاق می بارد    ...

چه صد    ای گوش نوازی د    ارند    

مرغان د    ریایی که د    ر آسمان
اوج گرفته اند    ...

تو کنار پنجره نشسته ای
و به تمام این زیبایی ها خیره شد    ه اي...
و متوجه من نیستی که ساعت هاست

به زیبایی های تو خیره شد    ه ام...

 د    ر انتها نه د    ر ابتد    ا
به انتخاب حسن احمد    ي فرد    

 صد    ایتان را باال نبرید    ، قد    رت استد    اللتان را بهبود     بخشید    .
 گریسـتن، نشـانه ضعف نیسـت؛ از زمان تولد    ، نشـانه این بود    ه که 

شـما زند    ه اید    .
 وقتـي بـه کسـي به طـور کامل و بـد    ون هیچ شـک و ترد    ید     اعتماد     
مي کنیـد    ، د    رنهایـت د    و نتیجـه کلـي خواهید     د    اشـت: شـخصي براي 

زند    گـي یـا د    رسـي بـراي زند    گي.
 سـخن گفتـن با خـد    ا ماننـد     صحبت کرد    ن با یک د    وسـت پشـت 
تلفـن اسـت؛ ممكن اسـت او را د    ر طرف د    یگر نبینیـم، اما می د    انیم که 

د    ارد     گـوش مي د    هد    .
 گـد    اي عشـق نباشـید    ، بخشـند    ه عشـق باشـید    . انسـان هاي زیبـا 

همیشـه خـوب نیسـتند     امـا انسـان هاي خـوب همیشـه زیبایند    .
 گاهـي خـراب کـرد    ن پل هـا چیـز بـد    ي نیسـت؛ چـون باعـث 
می شـود     نتوانیـد     به جایـي برگرد    ید     کـه از همان ابتد    ا هرگـز نباید     قد    م 

مي گذاشـتید    .
 کتـاب زند    گي تـان را فقـط بـه روي اند    کي بگشـایید    ؛ چـون د    ر این 
د    نیـا افـراد     بسـیار اند    کي هسـتند     کـه د    رک فصل ها برایشـان اهمیت 

د    ارد    . مابقـي فقط کنجكاونـد     بد    انند    .
 یاد    تـان باشـد     خامـوش کرد    ن شـمع فـرد    ي د    یگر)حسـاد    ت( باعث 

نخواهد     شـد     شمع شـما د    رخشـان تر نورافشـاني کند    .
 انسان موفق کسي است که د    ر انتها پیروز شود     نه د    ر ابتد    ا.

 و اما...
رضا د    ود    انگه

 و اما مرد    ، از پستی به د    ور است
 به صورت شاد    مان د    ر د    ل صبور است
مالک سنجشش علم است و حكمت

 بد    ون معرفت گویی که کور است


و اما زن، همان آرام جان است
 که د    ر اصلش خد    ا را یک نشان است

اگر نیكو بَُود     بهتر ز د    نیاست
 اگر هم بد     بَُود     مفتش گران است!
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و اما عشق، احوالی غریب است

 برای د    رد    هامان چون طبیب است
تو را اما اگر از حــق جد    ا کرد    

 نباشد     عشق، آن د    اِم فریب است


و اما از وفا گفتن، گران است
 وفا د    ر بین مرد    م بی نشان است

وفا با عهد     را هر کس نگه د    اشت
 از آتشد    ان د    وزخ د    ر امان است


و اما مهربانی را چو ِکشتند    

 به پای ریشه اش این سان نوشتند    
که خوش خلقان این عالم چه زیبا

 بد    اخالقان زیبارو، چه زشت اند    

 راه حل مشکالت 
به انتخاب سید     علي شمس

سـه نفـر را به اشـتباه د    سـتگیر مي کننـد    . آن هـا د    ر نهایت نابـاوري به 
اعـد    ام روی صند    لـی الكتریكـی محكوم مي شـوند    .

وقتـي نوبت نفر اول می شـود     تـا روی صند    لی اعد    ام بنشـیند    ، د    ر برابر 
همـه مي گویـد    : مـن د    ر د    انشـگاه، رشـته الهیـات خواند    م و بـه قد    رت 
بی پایـان خد    اوند     اعتقـاد     د    ارم، می د    انـم که خد    ا نمي گـذارد     آد    م بی گناه 

بشود    . مجازات 
وقتي مسـئول د    سـتگاه،  کلید     بـرق را می زنـد    ، هیچ اتفاقـی نمي افتد    . 

همـه بـه بی گناهـی اش ایمـان می آورنـد     و آزاد    ش مي کنند    .
نفـر د    وم کـه روي صند    لـی الكتریكـي مي نشـیند    ، مي گویـد    :  مـن د    ر 

د    انشـگاه رشـته حقوق خوانـد    ه ام. به عد    الـت ایمان د    ارم و مي د    انم سـر 
انسـان بي گنـاه بـاالي د    ار نمي رود    .

وقتـي مسـئول د    سـتگاه،  کلید     بـرق را می زنـد    ، هیچ اتفاقـی نمي افتد    . 
همـه بـه بی گناهـی اش ایمـان می آورنـد     و آزاد    ش مي کنند    .

وقتـي نفر سـوم روی صند    لی مي نشـیند    ، مي گویـد    : من د    ر د    انشـگاه، 
رشـته بـرق خوانـد    م و به شـما مي گویم که وقتـی این د    و تـا کابل به 
هـم وصـل نباشـند     هیـچ برقی بـه صند    لـي وصـل نمی شـود     و بقیه 

د    اسـتان هم که مشـخص اسـت.
د    ر ایـن هنـگام، مسـئوالن زند    ان با کشـف مشـكل و حـل آن موفق 

به اعـد    ام او مي شـوند    .
نتیجه: شاید     الزم نباشد     همه جا راه حل مشكالت را عنوان کنید    !

 انسان، تنها موجود    ي که به پشت مي خوابد   
به انتخاب محد    ثه  اسفیجاني

 آیـا مي د    انیـد     د    ر جهـان صد    ایـی بلند    تـر از زمانـی که سـفینه اي به 
فضـا پرتاب می شـود     وجود     نـد    ارد    ؟

 آیا مي د    انید     حلزون می تواند     سه سال بخوابد    ؟
 آیـا می د    انسـتید     کـه خـرس بـا تمـام سـنگینی خـود     می توانـد     با 

سـرعت 50 کیلومتـر د    ر سـاعت بـد    ود    ؟
 آیـا مي د    انیـد     1300 تـا از کـره زمیـن د    ر سـیاره مشـتری جـای 

می گیـرد    ؟
 آیـا مي د    انیـد     بچه ها بـد    ون کشـكک هاي زانو متولد     می شـوند     که 

د    ر 2 تا 6 سـالگی ظاهر می شـوند    ؟
 آیـا مي د    انیـد     مقاومـت مـوش صحرایـی د    ر برابـر بی آبی بیشـتر از 

شـتر است؟
 آیـا می د    انسـتید     که ملخ هـا فراوان ترین موجود    ات بـر روی زمین اند     

و موجود    اتی هسـتند     کـه د    ر روز د    و برابـر وزن خود     غذا می خورند    ؟
 آیـا مي د    انیـد     فیل هـا تنهـا جانورانـی هسـتند     که قـاد    ر بـه پرید    ن 

نیستند    ؟
 آیـا می د    انیـد     یک انسـان هشـت ثانیه بعـد     از قطع گـرد    ن هنوز به 

هوش اسـت؟
 آیـا مي د    انیـد     وقتی به خورشـید     نگاه می کنید     صحنه هشـت د    قیقه 

قبل از آن را مشـاهد    ه می کنید    ؟
 آیـا مي د    انیـد     تنهـا موجود    ی کـه می تواند     به پشـت بخوابد     انسـان 

است؟
 آیا مي د    انید     چشم جغد     80 بار از چشم انسان قوی تر است؟
 آیا مي د    انید     بد    ن انسان 50 هزار کیلومتر رشته عصبی د    ارد    ؟

 آیـا می د    انید     به طور متوسـط روزانه 12 نوزاد     به اشـتباه بـه خانواد    ه ها 
د    اد    ه می شوند    ؟

 آیـا می د    انیـد     د  ر هـر یک د    قیقه، نسـل یـک موجود     زنـد    ه منقرض 
می شود    ؟
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 آیا مي د    انید     گربه قاد    ر نیست مزه شیرین را تشخیص د    هد    ؟
 آیـا می د    انیـد     که لیمو حاوی قند     بیشـتری نسـبت بـه توت فرنگی 

است؟
 آیـا می د    انسـتید     کـه سوسـک ها مقاوم تریـن موجـود    ات د    ر برابـر 
گرسـنگی هسـتند    . آن ها می توانند     یک مـاه بد    ون غـذا و د    و ماه بد    ون 

آب زنـد    ه بمانند    ؟
 آیا می د    انستید     که فقط قورباغه های نر قور قور می کنند    ؟

 آیـا مي د    انیـد     د    ر شـیلی صحرایی وجود     د    ارد     که هزاران سـال اسـت 
د    ر آن باران نبارید    ه اسـت؟

 آیـا می د    انیـد     کـه هیـچ د    انـه ای از ذرت شـبیه د    انـه د    یگـری از آن 
؟ نیست

 آیا مي د    انید     زنان تقریباً د    و برابر مرد    ان چشمک می زنند    ؟

 شرم 
فاطمه ساد    ات نمازي

کوچک تـر کـه بـود    م یـه د    فتر د    اشـتم کـه اسـم اهل بیـت رو از اول تا 
آخـر تـو یه رد    یف می نوشـتم؛ حتـی حضرت ابالفضـل و حضرت رقیه 
را هـم اضافـه کرد    ه بـود    م. بعد     جلوی هرکد    وم یه حاجت می نوشـتم و 
مد    ام هرشـب اسـم ها رو مرور می کـرد    م و خواهش می کـرد    م. این کارو 
بـا ایـن فكـر انجام مـی د    اد    م کـه به هیـچ حضرتی بی محبتـی نكرد    ه 

باشـم و از هر حضرتی یه چیزی خواسـته باشـم.
اما حاال که سـرم شـلوغ شـد    ه، فقط امـام رضا رو بـاب اهلل می بینم 

و تند   تنـد     عـرض حاجت می کنم.
 امـا د    یشـب سـالم کـرد    م بـه امـام حـي و بـا اسـم های مختلـف، 

خطابشـون کـرد    م:
 یا صاحب الزمان!

 یا بن الحسن!
 یا بقیۀ اهلل!

 اعمالـم، کم بود     شـرمم آمد    . د    ر خیالم شـروع کـرد    م ورق زد    ن د    فتری 
بـزرگ و برگه هایی خالی.

 گزارشـی مفصـل از کارهـای نكـرد    ه، تقد    یمـش کـرد    م. د    لـم بـرای 
غربتـش کباب شـد    .

 نیـرو اند    ک اسـت بـرای یاری د    یـن، روضه ها شـلوغ، حوزه هـا ُپر، اما 
نمی د    انـم چـرا حضـرت نمی آید    ؟ آیا کسـی هسـت مهـد    ی فاطمه را 

یـاری کند    ؟

 شیطان به مرخصی می رود     اما... 
حسن مد    د    خانی

فـرض کنیـد     شـیطان با اهـل و عیالش رفته اسـت زنگ تفریـح! باألخره 
بعـد     از عمـری زحمت و تالش طاقت فرسـا برای هد    ایت انسـان )البته به 
سـمت خود    ش( احساس خسـتگی کرد    ه و حاال نیاز د    اشـته برود     به تفریح 

و اسـتراحت. اگرچـه بـود    ن د    ر جمـع بعضـی از آد    م  ها همیشـه سـرگرمی 
جالبی برای جناب اوسـت، اما او حاال از این سـرگرمي د    ل کند    ه و تشریف 
ند    ارد    ! طبیعتاً وسوسـه هایش هم نیسـت و هم چنین گول زد    ن هایش! این 
وسـط فقط خد    ا هسـت و ما هسـتیم و چند     روزی د    ور از چشـم شـیطان 
می توانیـم کلـی بـا خد    ا گـرم بگیریـم و کمبـود     ویتامیـن انس با خـد    ا را 

جبران کنیم و...
امـا متأسـفانه شـیطان فكر این جـا را و ایـن مرخصي  هایش را هـم کرد    ه 
اسـت. اتفاقـاً د    ل شـیطان بـه همین خوش اسـت که ما هسـتیم، اما تنها 
نیسـتیم. چـون کـه د    ر همسـایگی د    نیا هسـتیم. یک همسـایه بـا روابط 
عمومـی بـاال! وگرنـه اصاًل راضی نمی شـد     به خاطـر د    و روز تفریـح، ما را 
بـه حـال خود    مـان رها کنـد    . او د    لش بـه د    نیا قـرص اسـت و اراد    ت قلبی 
ویژه ای نسـبت به د    نیا د    ارد    . او خوب می د    اند     که د    نیا کارش را بلد     اسـت و 
د    ر پذیرایی از ما سـنگ تمام می گذارد    . چه همكاري مثل شـیطان د    اشـته 
باشـد     و چه ند    اشـته باشـد    . د    نیـا، د    نیایی اسـت بـرای خود    ش. از شـیطان 
پنهان نیسـت از شـما هم پنهان نباشـد    ، د    نیا بی اند    ازه زیبا و جذاب اسـت. 
آن هایـی کـه با د    نیا آشـنایي کامـل و ارتبـاط خانواد    گی د    یرینـه د    ارند     این 
حـرف مـن را کامـاًل تصد    یـق می کنند    . کافی اسـت فقط بـرای یک بار با 
او برخورد     کنید    ، آن چنان د    ل بسـته و وابسـته اش خواهید     شـد     که حاضرید     
د    نیـای خود    تـان را فد    ایـش کنیـد    ! رفاقـت شـیطان بـا د    نیا به سـال های 
بسـیار د    ور برمی گـرد    د    . جالـب اسـت ایـن را بد    انیـد     که بیشـتر مراسـم و 
میهمانی هـای د    نیـا بـا مد    یریـت او انجام می شـود    . به همیـن خاطر یک 
سـری همكاری هـای د    وجانبـه بـا یكد    یگـر د    ارنـد     و هـرروز پروژه هـای 

گسـترد    ه ای را بـا هـم طرح ریـزی می کنند     و به سـرانجام می رسـانند    .
بلـه جنـاب شـیطان خیالـش راحت بـود    ه کـه بـا د    و روز مرخصـی، اتفاق 
خاصـی نخواهـد     افتـاد    . او بـا خیـال راحـت مـا را به د    نیـا سـپرد    ه و د    نیا را 
بـه مـا! اگـر کار همـكار د    نیـا آرایـش و تزیین رفتار ماسـت، د  نیـا خود  ش 
مجسـمه زینـت اسـت. اگـر تفریـح شـیطان د  ر گـول زد  ن و فریب و 
بـازی اسـت، خانـه د  نیا خـود  ش خانـه فریب و تفریـح و بازی اسـت.   
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حرف ها و نقل ها
از میان گفت وگوهای د        یگران

خد   اونـد   ، د   ر اد   بیـات ما مظلوم اسـت. مـا آن قد   ر د   چار د   یگران شـد   ه ایم 
کـه از خـد   ا غافـل ماند   ه ایـم. شـاید    کار بـرای خـد   ا زیاد    کرد   ه باشـیم، 
امـا د   ر مـورد    خـد   ا کاری نكرد   ه ایـم... گاهـی اوقـات پیـش می آمد    که 
هنگامی کـه پشـت فرمـان بود   م، شـعری به ذهنـم خطـور می کرد    و 
د   نبـال آن را می گرفتـم. یـک روز حواسـم پـرت شـد    و از پشـت بـه 
ماشـین جلویـی زد   م. راننـد   ه آن ماشـین پیـاد   ه شـد    و گفـت معلـوم 
اسـت چـه می کنـی؟ گفتم شـعر می گویـم. گفـت ارزش د   ارد   ؟ گفتم 
خسـارتش را می د   هم و برای آن شـعر صد    هزار تومان خسـارت د   اد   م.

 محمود   رضا اکرامی فر
 )شاعر یا علي گفتیم و عشق آغاز شد   (

ایـن موضوعـات )جراحي زیبایي( برای من بیشـتر خند   ه د   ار اسـت. 
هرچنـد    د   وسـت د   ارم پیـری را بـه تعویـق بینـد   ازم امـا اصـاًل اهل 
اسـتفاد   ه از آمپول و جراحی نیسـتم. من به هر خطی که د   ر صورتم 
وجـود    د   ارد    بـا لبخنـد    و احتـرام نـگاه می کنـم و آن ها را یـاد   گاری 
از یـک تجربـه شـیرین می د   انـم و بـا خـود   م می گویم وای سـحر 
چه قـد  ر  روز های سـخت و شـیرین را پشـت سـر گذاشـتی و حاال 
بایـد    بیـش از هر زمـان د   یگری قد   ر ایـن تجربیات را بد   انی. شـاید    
به همین خاطر اسـت که بـرای د   ید   ن 60 یا 80 سـالگی ام بی تابم.

 سحر زکریا
  )بازیگر(

مـا به جای پیشـرفت، مـد   ام پسـرفت کرد   ه ایم. تا زمانـی د   راز بحث 
بـر سـر معاد   ل هـای فارسـی، رسـم الخط و آییـن نـگارش بـود   ، اما 
مد   تی  اسـت کـه از خیر همـه  آن مباحث گذشـته ایم، زیـرا د   ر حال 

خفه شـد   ن د   ر سـیل غلط های امالیی هسـتیم.
 بازیگـر یـا خواننـد   ه ای کـه نزد   یـک بـه د   و میلیـون نفـر فالوئـر یا 
پی خـوان د   ارد   ، خـود   ش منبـع انتشـار غلط هـای امالیـی مضحک 
اسـت. واقعـاً اگـر یكـی از ایـن  چهره هـای محبـوب یكـی از انبوه 
پسـت های الیک خـورش را بـه روش د   رسـت نوشـتن یـک کلمه  
غلـط اختصـاص بد   هـد   ، به انـد   ازه  یک عمـر تالش فرهنگسـتان و 
آمـوزش و پـرورش و امثـال ما چهره های نامحبـوب روی مخاطب 

عام اثـر نمی گـذارد   ؟! 
د   ر کشـوری که تیراژ کتاب د   اسـتان به زحمت به سـه  هزار نسـخه 
می رسـد   ، بیشـتر از 140 هـزار نفر کتابـی را کـه »خند   وانه« معرفی 
کـرد   ه تهیـه می کننـد    و می خواننـد   . حاال فـرض کنیـد    د   ر هر یک 
از ایـن برنامه هـا، فقـط یک اعالن متنـی سـاد   ه  15 ثانیه ای پخش 
شـود    که مثـاًل فـرق »غالب« بـا »قالب« چیسـت؛ ایـن کار قطعًا 

مؤثر خواهـد    بود   .

 سید    رضا شکراللهي
 )نویسند   ه و ویراستار(

بـه فرمانـد   ه نیـروی انتظامـی خراسـان رضـوی گفتم شـما قـرار بر 
ایـن بـود    کـه زن هـای بد   حجـاب به حـرم نزد   یک نشـوند    امـا امروز 
زن هـای بد   حجـاب د   ر اطـراف حـرم د   یـد   ه می شـوند    و وی بـه مـن 
گفـت، وقتـی هتل چنـد    سـتاره د   ر کنار حرم سـاخته می شـود    د   یگر 

نمی تـوان جلـوی برخـی موضوعـات را گرفت.
وقتی د   ر شـهر مشـهد    مكان های تفریحی و تجاری شـكل می گیرد    
هویـت امـام رضا از بیـن می رود   . کلیپـی از اطراف حـرم رضوی 
به مقام معظم رهبری نشـان د   اد   ند    و به ایشـان گفتند    مشـهد    به این 
وضـع د   رآمـد   ه و کاالهای خارجـی د   ر این بازارها عرضه می شـود    که 

ایشـان بسـیار ناراحت شد   ند   .
مشـهد    سـاالنه 27 میلیـون زائـر را میزبانی می کند    اگـر اینجا کانون 
تفریحـات و کنسـرت ها شـد    د   یگـر هویـت امـام رضـا بـه هـم 
می خـورد    پـس نبایـد    با هـر نـوع آزاد   ی د   ر این شـهر موافقت شـود   .

آیت اهلل علم الهد   ی 
)عضو مجلس خبرگان و امام جمعه مشهد    مقد   س(

مهمانخانه



پد ربـزرگ مـن هم پد رم را به مسـائلی متهم می کرد  کـه د ر زمان 
خـود ش نبود . اصـال این د یالـوگ »زمان ما« جمله معروفی شـد ه 
اسـت کـه هـر نسـلی بـه نسـل قبلـش می گویـد  زمان مـا فالن   

طـور بود . 
هـر نسـلی، نسـل جد یـد  را بـا خـود ش مقایسـه می کنـد  و بـه 
همیـن خاطـر این تفاوت هـا خیلی به چشـمش می آیـد ، ولی من 
د ین گریـزی این نسـل را قبـول نـد ارم. واقعیت این اسـت که این 
جوانـان و نوجوان هـا، از رفتارهـای خـاص مـا گریزان هسـتند  که 
سـلیقه های شخصی ما هسـتند  و به عنوان د ین تحمیل کرد ه ایم. 
نسـل جد یـد  از مـن فـرار می کند  نـه از د ین کـه اگر ایـن موضوع 
حل نشـود ، خیلی مشـكالت به وجود  می آید . یكی از آن مسـائل، 
فرد  گرایـی و د وری از اجتمـاع اسـت و من خطـر این عزلت گزینی 

و د وری از جامعـه را جد ی تـر می بینـم تـا خطـر د ین گریزی.

حجت االسالم محمد رضا زائری
)نویسند ه و کارشناس مذهبي و اجتماعي(

امیـد   وارم شـرایط د   رسـت شـود    امـا باید    بگویـم که مـن بابت هر 
جـواب رد   ی که به پیشـنهاد    وقیحانه تهیه کننـد   گان د   اد   م آن ها مرا 
پنـج سـال به عقب پـرت کرد   ند   ، یک مشـت موجـود   ات حقیر که 
اسـم د   یگـری را روی آن هـا نمی توان گذاشـت؛ البتـه تا یک جایی 
بـا آن هـا مقابله کـرد   م حتی وکیل هـم گرفتم حقـم را هم گرفتم 
امـا بایـد    بگویـم بازیگـری کـه از این روش اسـتفاد   ه می کنـد    او را 

حـذف می کننـد    و اجـازه کار بـه او نمی د   هند   .

 صبا کمالی
)بازیگر(

مـاد   ر مـن خانـه د   ار بـود    و هیچ وقت کسـی او را تشـویق نكـرد    که 
سـر کار بـرود   ؛ برخـالف ایـران کـه خانـه د   اری خیلی مهـم به نظر 
نمی آیـد    و د   وسـت د   ارنـد    که سـر کار برونـد    یا د   رس بخواننـد   . االن 
د   ر ایتالیـا بیش تـر سـعی می کننـد    د   ر خانه باشـند   . د   ر ایـران بچه ها 
را پوشـک یک بـار مصـرف می کننـد   ، امـا االن د   ر آن جـا د   وبـاره به 

د   الیـل مختلـف، بچه هـا را کهنـه می کنند   .

 خانم هانیه ترکیان 
 )نویسند   ه و مبلغ ایراني ایتالیایي(

برخـی تكفیری هـا آن قـد   ر بغض شـیعیان را به د   ل د   ارنـد    که گفتند    
منطقـه زینبیه معروف بـه »سـید   ه زینب« را به »یزید   یـه« تغییر نام 
می د   هنـد    و آن جـا مجسـمه ای از یزیـد   می سـازند    کـه سـر مطهـر 
اباعبد   اهلل د   ر د   سـتش باشـد   . خاطرم هست د   و سـال پیش د   ر ایام 
تاسـوعا و عاشـورا آن هـا د   ر یكـی از مناطـق حلـب اطالعیـه د   اد   ند    
و گفتنـد    مـا فرزنـد   ان یزیـد    هسـتیم و هم چنان بـا فرزنـد   ان علی و 

حسـین د   ر جنگیم.

 حسن شمشاد   ی
 )خبرنگار صد   ا و سیما(

85 د   رصـد    مـرد   م جامعـه آمریكا نـه به عالم سیاسـت کار د   ارند    و 
نـه به مباحـث خیلی کلی. اگر از آن ها بپرسـید    می گوینـد    خد   ا را 
قبـول د   ارنـد    ولـی کلیسـا را قبول ند   ارند    و خود   شـان را مسـیحی 
نمی د   اننـد   . پژوهشـی را مطالعه می کـرد   م که د   ر آن کارشناسـان 
بـه ایـن نتیجـه رسـید   ه بود   نـد    کـه 60 د   رصد    مـرد   م آمریـكا به 
هیـچ د   ینـی اعتقـاد    ند   ارند    ولی خـد   ا را قبول د   ارنـد   . به عقید   ه من 
جریان 11 سـپتامبر پاسـخی جد   ی بود    برای جلوگیری از جریان 
سـریع اسـالم گرایی مـرد   م آمریكا و اروپـا چراکه مـرد   م آمریكا و 
برخی از کشـورهای اروپایی با سـرعت زیاد   ی د   اشـتند    مسـلمان 
می شـد   ند   . جریـان 11 سـپتامبر ایـن ظرفیـت را د   اشـت کـه از 
جاذبـه اسـالم گرایی بكاهـد   . روز بعـد    از 11 سـپتامبر آن قد   ر فضا 
علیه اسـالم سـنگین شـد   ه بود    که برخی از ایرانیان مقیم آمریكا 
و برخـی از کشـورهای اروپایـی حجـاب خود   شـان را برد   اشـتند    
یـا نـام خود   شـان را از »محمـد   « بـه »پیتـر« تغییر د   اد   نـد   ! د   قت 
کنیـد    جهالـت د   ر چه حد   ی اسـت؛ البته برعكس ایـن ماجرا هم 
مسـائلی اتفـاق افتاد   . خانم مسـلمانی را می شناسـم که می گفت 
بعد    از 11 سـپتامبر تازه مسـلمان شـد   ه. چون آن قد   ر گفتند    اسالم 
تروریسـت پرور اسـت همیـن عامل باعـث کنجكاوی مـا د   رباره 
اسـالم شـد    و به سـوي قرآن رفتیم و مسـلمان شـد   یم. حرکت 
د   اعـش هـم به نظر مـن د   ر امتـد   اد    همـان حرکت 11 سـپتامبر 

اسـت که باید    یک چماق ترسـناک از اسـالم د   اشـته باشـند   .

 مهد   ی د   رد   شتیان 
 )مد   احي که د   ر آمریکا برای اهل بیت می خواند   (

د  ربـاره فیلـم، بحث هایـی مطـرح می کرد   نـد    از میـزان هزینه ها تا 
بحث هـای ریشـه ای امـا مـن د   ر همـه حال بـه یاد    غربـت پیامبر 
افتـاد   م. یكـی از جفاها بـه پیامبر این اسـت که فرهنگ سـازی د   ر 
مورد    سـاحت پیامبـر نكرد   یم و د   ر فرهنـگ عمومی مان پیامبر 
جـاری نیسـت. مـا نـذر بی بی سـكینه می کنیـم امـا تابه حـال نذر 

پیامبـر نكرد   ه ایم.

مجید    مجید   ی  
)   کارگرد   ان فیلم محمد(
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 مانند    پیران هفتاد   ساله
د   کتر اسماعیل ابراهیمي

رئیس انجمن علمی فیزیوتراپی ایران

فقـر حرکتـی، بد   حرکتـی و مانـد   ن د   ر یک وضعیت به مـد   ت طوالنی 
د   سـتاورد    زند   گـی جوامـع صنعتی اسـت. متأسـفانه برخی جوانـان د   ر 
25 تـا 30 سـالگی هسـتند    امـا سـتون فقـرات و مفاصل آن هـا مانند    
فـرد   ی 70 سـاله اسـت. برخـی افـراد    بـه مـد   ت طوالنـی د   ر یـک 
وضعیـت می نشـینند    و بـه جلو خم می شـوند    که د   ر ایـن حالت نه تنها 
د   یسـک های سـتون فقـرات را د   رگیر می کنند    بلكـه د   ر نهایت موجب 

بی کفایتـی عضالت می شـوند   .
سـن زیسـتی برخی افـراد    با سـن تقویمی آن هـا متفاوت اسـت مثاًل 
فرد   ی 27 سـاله که د   چار د   یسـک ستون فقرات شد   ه است و مفاصلش 

مشـكل د   ارد    از نظر سـن زیسـتی 50 ساله است.
بـه همـه توصیـه می کنیـم بیـش از 15 د   قیقـه د   ر یک وضعیـت قرار 

نگیرنـد    و اگـر ناچار به نشسـتن بیـش از این مد   ت هسـتند    کمی خود    
را جابه جـا کنند   . چـه اشـكالی د   ارد    د   ر آموزش و پـرورش د   انش آموزان 
را هر 15 یا 20 د   قیقه برپا د   هیم تا فشـار روی سـیاتیک و گرد   ن نیاید    
و د   یسـک ها آب خـود    را از د   سـت ند   هنـد   . تغییـر وضعیـت، فشـار را از 
روی اعصـاب، عضالت و مفاصل برمی د   ارد    و فرد    احسـاس خسـتگی 
نمی کنـد    ایـن موضـوع می توانـد    کیفیـت و کمیـت زند   گـی را تحت 

تأثیر قـرار د   هد   .
برخـی زنـان خانـه د   ار می خواهنـد    همـه امـور نظافـت را ظـرف یک 
سـاعت انجـام د   هنـد    مثـاًل د   سـته جاروبرقـی را کوتـاه می کننـد    و د   ر 
نظافـت وسـواس به خرج می د   هنـد    این رفتار می تواند    موجب اشـكال 
حرکتـی عضالت و مفاصل شـود   . بهتر اسـت نظافت منـزل د   ر مد   ت 

زمان بیشـتر و با فاصله مناسـب 
انجام شـود    تا فرصت اسـتراحت 
بـه عضالت و مفاصـل نیز وجود    

 .   د   اشـته باشد

 ویروس فرهنگي
د   کتر مجید    ابهری

متخصص علوم رفتاری و آسیب شناس اجتماعی

وقتـی یـک نوجـوان و جـوان د   ر سـنین بلوغ بـد   ون نقشـه راه و چراغ 
عقلـی، وارد    شـبكه هاي مجـازي می شـود   ، سـر از جاهایی د   رمـی آورد    
کـه بـه صـالح خـود    او، خانـواد   ه و جامعـه نخواهـد    بود   . حـد   ود    چهل 
د   رصـد    از نوجوانـان و جوانان ایرانی بیش از چهار سـاعت د   ر روز د   ر این 
نرم افزارهـا حضـور د   ارنـد    کـه نتیجـه آن افت تحصیلی و تلـف کرد   ن 

وقـت مثبـت و مفید    آن ها اسـت که نتایج این گونه حـرکات د   ر نمرات 
آزمون هـای د   انش آمـوزان و د   انشـجویان مشـخص می شـود   . جوانان 
د   ر شـبكه های اجتماعـی فریـب گروه هایـی با اسـامی فریبنـد   ه مانند    
»آمـوزش بلوغ«، »د   وسـتی های مجاز« و »بـا خوانند   ه ها و چهره های 
معـروف آشـنا شـویم« و امثال آن را خـورد   ه و به آن وارد    می شـوند    اما 
به محـض ورود    بـه چنیـن فضاهایی، با مـوارد    غیراخالقـی، عكس ها 
و فیلم هـای پورنـو مواجـه شـد   ه و به نوعـی د   چـار تحریكات جنسـی 
می شـوند    کـه بـرای تخلیـه آن ممكن اسـت د   سـت بـه هـر اقد   امی 

 بزنند   . 

هشدارخوبان

 زنان سرپرست خانوار
د   کتر فهیمه فرهمند    پور

مشاور وزیر کشور

افزایـش زنـان سرپرسـت خانـوار منطقـی نیسـت و ما هـر آن چه هم 
کـه برنامـه د   اشـته باشـیم و خد   مـات اجتماعـی ارائـه د   هیـم بـاز هم 
از ایـن رشـد    عقـب هسـتیم. افزایـش آمـار طـالق، بـاال رفتن سـن 
د   یگـر  بسـیاری  و  اعتیـاد     ازد   واج، 
آسـیب ها و نابسامانی های اجتماعی 
ازجملـه د   الیـل افزایش تعـد   اد  زنان   
سرپرسـت خانـوار اسـت. د   ر حـال 

حاضـر 10 د   رصـد    از زنـان جامعه جزو زنان سرپرسـت خانوار هسـتند   .
د   ر ایـن راسـتا سیاسـت کاهـش محكومیت به زنـد   ان باید    د   ر د   سـتور 
کار مسـئوالن باشـد    چراکه بـا زند   ان رفتن سرپرسـت خانواد   ه آسـیب 
آن بر روی تمام اعضای خانواد   ه تأثیرگذار اسـت. مقایسـه هرم سـنی 
سرپرسـتی زنـان و مـرد   ان سرپرسـت خانـوار د   ر اسـتان های مختلف 
کشـور نشـان می د   هد    میانگین سـنی زنان سرپرسـت خانوار د   ر کشور 
بـاالی 50 سـال و میانگیـن سـنی مـرد   ان سرپرسـت خانـوار 35 تـا 
47 سـال اسـت. بـا ایـن مقایسـه به ایـن نتیجه می رسـیم کـه زنان 
سرپرسـت خانـوار د   ر کنـار توجهـات و حمایت های اقتصـاد   ی نیاز به 
حمایت هـای روانـی، فرهنگی و سـالمتی نیـز د   ارند    و نبایـد    از این امر 

 .غافل شـویم



 جمعیت پیر، زند   انیان جوان
علي اصغر جهانگیر

رئیس سازمان زند   ان ها

بـر اسـاس آمارها، حـد   ود    230 هزار نفر د   ر زند   ان های کشـور د   ر حبس 
به سـر می برند   .

بـا این کـه جمعیت کشـور رو به پیري مـي رود    اما میانگین سـن ورود    
بـه زنـد   ان د   ر حـال کاهـش اسـت و ایـن د   ر حالـی اسـت کـه برخی 
جوانـان کـه د   ر زند   ان به سـر می برند    حتمـاً فرزند   انـی د   ارند   . به همین 
منظـور بایـد    توجـه، رسـید   گی و حمایـت از آن هـا به عنـوان یک کار 
اسـالمی مورد   توجـه قـرار گیرد    تا آسـیب بیشـتری نبینند   . اکنـون 64 

د   رصـد    کسـانی که د   ر زند   ان بسـر می برنـد   ، متأهـل و 36 د   رصد    د   یگر 
هستند   . مجرد    

متأسـفانه نـرخ بازگشـت به زنـد   ان نیز باالسـت و 46 د   رصد    کسـانی 
که وارد    زند   ان می شـوند    د   ارای سـابقه هسـتند    و این نشـان د   هند   ه این 
اسـت کـه اجتمـاع و جامعه نتوانسـته ایـن افـراد    را مورد   حمایـت قرار 
د   هـد    و زمینـه اشـتغال آن هـا را فراهـم کند    و آن هـا د   وبـاره به چرخه 

زنـد   ان برمی گرد   نـد   .
هم اکنـون 130 نـوع حرفـه د   ر زند   ان هـا آمـوزش د   اد   ه می شـود   ،  امـا 
ایـن سـیكل ناقص اسـت. د   ر نتیجـه، وقتی از زنـد   ان آزاد    می شـوند    و 
اشـتغالی ند   اشـته باشـند    و مورد   حمایـت قـرار نگیرند    د   وبـاره به چرخه 

 .   جـرم برمی گرد   نـد

 تا بیست سال آیند   ه
د   کتر مهد   ي اذاني

فوق تخصص غد   د    و متابولیسم و بنیان گذار د   یالیز د   ر اصفهان

هـر 30 ثانیـه د   ر جهـان یـک نفـر بـه د   یابـت مبتـال و هـر 3 د   قیقـه 
پـای یـک بیمـار د   یابتـی قطـع می شـود   . تـا 20 سـال د   یگر بیـش از 
نیمـی از مـرد   م مبتـال بـه د   یابت می شـوند   . هم اکنـون بیـن 40 تا 45 
د   رصـد    د   یالیزی هـا مبتـال به د   یابـت هسـتند    و 20 تا 30 د   رصـد    بر اثر 

فشـارخون بـه د   یالیز احتیـاج پیـد   ا کرد    ه اند   .
بخشـی از عـاد   ات غلـط زند   گـی ازجمله د   یر شـام خـورد   ن و با فاصله 
کـم خوابیـد   ن ضمـن این کـه صبـح حالـت کسـالت بـه فرد    د   سـت 

می د   هـد    باعـث بزرگ شـد   ن شـكم می شـود   . ایـن روزها گـرد    و غبار 
مانـع جـد   ی جـذب ویتامیـن D د   ر فرد    می شـود   . اگر د   ر گذشـته افراد    
بـه راحتـی می توانسـتند    با پیاد   ه روی د   ر آفتاب یا نشسـتن نیم سـاعت 
د   ر مقابـل آفتـاب ویتامیـن D جـذب کنند    اما ایـن امر امـروز با وجود    

گـرد    و غبارها امكان پذیر نیسـت.
بـا توجه بـه شـعار »ایمنی غـذا از مزرعه تا بشـقاب« امروز شـاهد   یم 

کـه آن چـه بـر سـر سـفره گذاشـته 
بـا مسـائل غیربهد   اشـتی  می شـود    
عجیـن شـد   ه و د   ر بسـیاری از مواقع 
شـاهد    آب با فلزات سـنگین و رسوخ 
 .آن د   ر مـواد    غذایـی هسـتیم

لوازم آرایش تقلبی 
خبرگزاري فارس

بانـوان ایرانـی سال هاسـت کـه د   ر باالي رتبـه جهاني مصـرف لوازم 
آرایشـي جـا خـوش کرد   ه انـد   . بـا این حـال بعید    اسـت خیلـي از آن ها 
از عـوارض اجتماعي و بهد   اشـتي لوازم آرایشـی آگاه باشـند   . به د   الیل 
بسـیار،  لـوازم آرایشـی کـه د   ر مراکز معتبر بهد   اشـتی عرضه می شـود    
قیمـت باالیـی د   ارنـد   ، این د   ر حالی اسـت کـه د   وره گرد   ها این لـوازم را 
بـا قیمت بسـیار پایین تـری عرضه می کنند    و مرد   م متأسـفانه با فریب 

ایـن قیمـت پایین، به تقلبي بـود   ن آن توجهـي نمي کنند   .
یـک بـاور غلـط د   ربـاره لـوازم آرایـش این اسـت بـا توجه بـه این که 
به صـورت مسـتقیم وارد    سیسـتم گوارشـی نمی شـود   ، عارضـه ای به 
همـراه نـد   ارد   ، د   ر صورتی  که طبـق نظریه های روز پزشـكی، عوارض 
بسـیاری به د   نبال د   ارد   . بـراي نمونه ُرژ لب قاچـاق به د   لیل وجود    فلزات 
سـنگین د   چار آلود   گی سـرب اسـت ولی مرد   م نسـبت به این موضوع 

توجهـی ند   ارند   .
هم چنیـن برخـی لـوازم بـا توجـه 
کشـور  د   ر  کارخانـه  تعطیلـی  بـه 
مبـد   أ هم چنـان وارد    کشـور شـد   ه، 
د   رحالی کـه مـرد   م بی اطـالع از این 
را  لـوازم  ایـن  موضـوع هم چنـان 

می کننـد   . خریـد   اری 
کارشناسـان هشـد   ار مي د   هنـد    کـه مـرد   م از خریـد    لـوازم آرایـش از 
د   وره گرد   هـا به شـد   ت خـود   د   اری نماینـد    و هم چنیـن افراد    به برچسـب 
اصالـت روی لـوازم آرایشـی د   قـت کننـد   . نكته د   یگر برای تشـخیص 
قاچـاق یـا مجـاز بـود   ن لوازم آرایشـی این اسـت کـه روی ایـن لوازم 
پوششـی وجـود    د   ارد    کـه د   ر صورت خـراش می توان کـد    16 رقمی را 
بـه شـماره تلفن اعالم شـد   ه پیامک کـرد    و از قاچاق یا مجـاز بود   ن آن 

 .   اطمینـان حاصل کـرد
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و  سـرماخورد   گی  فصـل  و  اسـت  زمسـتان 
آبریـزش بینـی و خشـكی پوسـت و آنفوالنـزا 
و وارونگـی د   مـا و آلود   گـی هـوا و... امـا همـه 
ایـن مشـكالت را می شـود    بـا اسـتفاد   ه از یک 
رژیـم غذایـی طبیعـی و مناسـب از میـان بـرد    
و یـا حد   اقـل کاهـش د   اد   . مـا بـرای ایـن همه 
مشـكل، یـک فهرسـت بلند    بـاال از خورد   ني ها 

مي کنیـم: توصیـه  نوشـید   ني ها  و 

 برای آنفوالنزا
شـربت آب لیمو: د   ارویـی اعجاب انگیـز برای 
د   رمـان گلـو د   رد   ، پاک سـازی خـون و هم چنین 

نـرم کـرد   ن بافت های مخاطی اسـت.
سـوپ مرغ: از قرن بیسـتم تاکنـون به عنوان 
و  آنفوالنـزا  د   رمـان  بـرای  خورد   نـی  یـک 
سـرماخورد   گی شناخته شـد   ه و واقعـاً تأثیرگـذار 

اسـت؛ مخصوصـاً نـوع مامان پـز آن.
زنجبیـل  چـای  به صـورت  اگـر  زنجبیـل: 
مصـرف شـود   ، می توانـد    به عنوان یـک ترکیب 
ضد   ویروسـی مؤثـر، میكروب هـا را نابود    سـازد    
و بـرای د   رمـان اختـالل و آشـفتگی معـد   ه نیز 

بسـیار مفید    اسـت.
سـیر: یک گیـاه فوق العاد   ه مفید    هـم به لحاظ 
پیشـگیری و هـم بـه جهـت د   رمـان عالئـم 
آنفوالنـزا و سـرماخورد   گی بـه شـمار می آیـد   . 
سـیر خـام د   ارای خاصیـت ضـد    قارچـی و ضد    
باکتریایـی و هم چنیـن خـواص ضد    ویروسـی 

فوق العـاد   ه  اسـت.

نعنـاع: چـای نعنـاع می توانـد    موجب تشـد   ید    
تعریـق د   ر هنـگام تـب شـود   . پس چـای را که 
نوشـید   ید   ، بالفاصله بروید    به رختخـواب و خود    
را گرم کنیـد    تـا د   ر اثـر تعریـق زیـاد   ، تب شـما 

کاهـش بیابد   .
پرتقال و مرکبات: قهرمانان د   اشـتن ویتامین 
C کـه اگـر به صـورت روزانـه مصـرف شـوند   ، 

طـول د   وره بیمـاری را کاهـش می د   هند   .

 برای محافظت از پوست
سـرمای فصـل زمسـتان، تابـش محـد   ود    نـور 
خورشـید    و اسـتفاد   ه از وسـایل گرمایشـی د   ر 
منـزل، روی پوسـت تأثیـر منفی می گـذارد  ، اما 
با خـورد   ن مـواد    غذایی سـالم می تـوان مانع از 
این آسـیب ها شـد    و د   ر کمتر از سه هفته، تأثیر 

مثبـت آن را روی پوسـت مشـاهد   ه کرد   .
 E ویتامیـن  نارنجـی:  و  زرد     سـبزی های 
مهم تریـن ماد   ه ای اسـت کـه از آن د   ر سـاخت 
کرم های پوسـت اسـتفاد   ه می شـود   ، اما بهترین 
روش بـرای د   ریافت ایـن ویتامین مصرف میوه 
و سـبزی های زرد    و نارنجـی ماننـد    هویج، انبه، 
فلفـل د   لمـه ای زرد    و نارنگی اسـت. ایـن گروه 
مـواد    غذایی حاوی نوعی آنتی اکسـید   ان اسـت 
کـه بـد   ن آن را به ویتامیـن E تبد   یل می کند    و 
الیه زیر سـطح پوسـت را تغذیـه می کند   . برای 
به د   سـت آورد   ن نتیجه بهتـر، روزی د   و وعد   ه از 

این مـواد    غذایی مصـرف کنید   .
ماهـي: برای حفظ رطوبت پوسـت، ماهی های 

سرشـار از اسـید    چـرب مصـرف کنیـد   . این امر 
پوسـت صـورت را از هـوای سـرد    و خشـكی 

می کند   . محافظـت 
نگه د   ارنـد   ه  مرطوب کننـد   ه،  مـاد   ه ای  کاکائـو: 
رطوبـت، ترمیم کنند   ه پوسـت و آنتی اکسـید   انی 
عالـی اسـت. کـره کاکائو هم حاوی اسـید   های 
چرب اسـت کـه موجب بهبود    حفـظ رطوبت و 
خاصیـت ارتجاعی پوسـت می شـود   . ایـن کره، 
غنی از آنتی اکسـید   ان ها، اُمگا 3 و اُمگا 6 اسـت 

کـه مـاد   ه ای ضد    پیـری به شـمار می آید   .
حـاوی  میوه هـای  بهتریـن  از  یكـی  مـوز: 
خاصیـت مرطوب کنند   گـی اسـت و بـه تغذیـه 
و جوان سـازی پوسـت کمـک می کند   . قیمتش 

هـم کـه ایـن روزهـا تقریباً مناسـب اسـت.

 برای تقویت سیستم ایمنی
آب هویـج: هویـج سرشـار از بتـا کاروتـن و 
ویتامین A اسـت و ویتامین A نقش اساسی د   ر 

تنظیـم سیسـتم ایمنی بـد   ن ایفـا می کند   .
 C پرتقـال و گریپ فـروت: هـر د   و ویتامیـن 
د   ارنـد    که یک آنتی اکسـید   ان اسـت و به مبارزه 
بـا راد   یكال هـای آزاد    مـی رود   . ایـن د   و میـوه به 
تولیـد    گلبول هـای سـفید    خـون و آنتی بـاد   ی 
و د   رنهایـت مقابلـه بـا مهاجمـان خارجـی هم 

می کنند   . کمـک 
آب کلـم: کلم سرشـار از ویتامین هـای متعد   د   ، 
مـواد    معد   نی، آنتی اکسـید   ان ها و د   ارای ویتامین 
C ،A، منیزیـوم، ویتامیـن B6، مـس و آهـن 

خورد  ني هاي زمستاني
به کوشش محمد   احمد   ی

سالمت



اسـت. به عبـارت د   یگـر همه چیـز د   ارد   .
منبـع  گوجه فرنگـی  گوجه فرنگـی:  آب 
مناسـبي از ویتامیـن C و ویتامیـن A اسـت 
کـه هـر د   و برای سـالمت سیسـتم ایمنی بد   ن 

مفید   نـد   .
آب توت فرنگـی و کیـوی: ایـن د   و سرشـار 
از ویتامیـن C اسـت و بـه همـراه نعنـاع منبـع 
مناسـبي از اسـید   فولیک، ویتامین A، منیزیم و 

روی محسـوب می شـود   .

 برای عوارض سرماخورد   گی
عسل: عسـل باعث کاهش و تسكین گلو د   رد    
می شـود    و به حل مشـكل آبریـزش نیز کمک 

می کند   . از معجزه عسـل غافل نشـوید   .
غذاهای تنـد   : برای مقابله با بینـی آب چكان، 
خیلي هـا اد   ویه هـا و پیـاز را توصیـه مي کننـد    
و مي گوینـد    باعـث خشـک شـد   ن آب بینـی 
می شـود    و از آبریـزش مجـد   د    آن پیشـگیری 

می کنـد   .
سـیر: سـیر حاوی ترکیبـات ضد   عفونی کنند   ه 
و ضد   باکتـری طبیعـی اسـت. این مـاد   ه  غذایی 
بهبـود     به سـرعت  را  سـرماخورد   گی  عالئـم 

می د   هـد   .
گرفتـه  بینی تـان  اگـر  د   اغ:  نوشـید   نی های 
اسـت بد   نتـان بـا سـرعت بیشـتری خشـک 
می شـود   . نوشـید   نی های د   اغ اعـم از چای سـبز 
یـا انـواع د   م نوش هاي د   یگـر آب کافی بـد   ن را 
تأمیـن و بـه د   فـع توکسـین ها یا همان سـموم 

بـد   ن کمـک می کنند   .
 C لیموتـرش: لیموتـرش سرشـار از ویتامین
اسـت مخصوصـاً اگر از سـرماخورد   گی خسـته 
شـد   ه اید   . اضافـه کـرد   ن لیموترش بـه د   م نوش 

حاوی عسـل یـا مصرف آب نبات هـای لیمویی 
بـرای رفع مشـكالت بینی هم کارسـاز اسـت.

 برای گرم شد  ن
بـراي گرم شـد   ن د   ر زمسـتان باید    مـواد    غذایی 
بخوریـم کـه مـا را از د   رون هـم گـرم کنـد   . د   ر 
این جـا برخـی از غذاهـای گـرم را بـه شـما 
معرفـی می کنیـم کـه د   ر زمسـتان بـا خـورد   ن 

آن هـا احسـاس سـرما نمی کنیـد   :
گوشـت: اگـر د   ر زمسـتان د   سـت و پای شـما 
سـرد    اسـت به خاطر این اسـت که انگشـتان پا 
و د   سـت د   ر مقایسـه با د   یگر قسـمت های بد   ن 
چربـی کم تـری د   ارد   . اگـر می خواهیـد    د   ر طول 
ماه هـای زمسـتان گـرم بمانیـد   ، باید    مقـد   اری 
چربـی به بـد   ن خـود    اضافـه کنید   . ایـن چربی 

تـا حد    زیـاد   ی د   ر گوشـت وجـود    د   ارد   .
سـیب زمیني: خـورد   ن غذاهـای نشاسـته ای 
نیـز د   ر طـول ماه هـای زمسـتان بـرای گـرم 
ماند   ن بسـیار خوب اسـت. سـیب زمینی و برنج 
قهـوه ای از مـواد    غذایی هسـتند    که بـرای گرم 

کـرد   ن بد   ن بسـیار مفید    هسـتند   .
سـوپ د   اغ: نوشـید   ن یـک سـوپ گـرم و پر 
از سـبزی و مـرغ نه تنهـا شـما را از خـارج گرم 
می کنـد    بلكـه از د   رون نیـز احسـاس گرمـی 

می کنیـد   .
سـبزیجات و غـالت: سـبزیجات مانند    کلم، 
اسـفناج و غـالت کامـل ماننـد    گنـد   م و جـو از 
مـواد    غذایـی هسـتند    کـه شـما را از د   رون د   ر 
طـول ماه هـای زمسـتان گـرم می کنند   . شـما 
می توانیـد    آن هـا را برای صبحانـه بخورید    تا د   ر 
تمـام طـول روز هم انرژی د   اشـته باشـید    و هم 

نشود   . سـرد   تان 

 برای حفاظت از آلود   گی هوا
لبنیـات: مصـرف لبنیات بـرای از میـان برد   ن 
آثار ذرات معلق موجود    د   ر هوا مفید    اسـت، البته 
یاد   تـان باشـد    کـه تأثیری بر بهبود    مسـمومیت  
ناشـی از آالیند   ه هـا هم چـون سـرد   رد   ، تهـوع، 

سـرگیجه، تنگی نفـس و... ند   ارد   .
مصـرف روزانه حد   اقـل د   و لیوان شـیر با چربی 
زیـر 1/5 د   رصـد    و خـورد   ن چنـد    لقمـه پنیـر، 
خنثی کننـد   ه سـموم به خصوص سـربی اسـت 
که از سـوختن بنزین و گازوئیل د   ر هوا منتشـر 

می شـود   .
سـیب: ایـن میـوه، سـرب را جـذب می کنـد    
و مانـع آسـیب بـه سـلول های بـد   ن می شـود   . 
انبـه،  هویـج،  گریپ فـروت،  لیمـو،  پرتقـال، 
کد   وتنبـل، فلفـل سـبز، اسـفناج، انـواع کلـم، 
گوجه فرنگـی، کیـوی و غالت سـبوس د   ار هم 

ایـن خاصیـت را د   ارنـد   .
 :E ویتامیـن  حـاوی  غذایـی  منابـع 
خورد   ني هایـي چـون گرد   و، بـاد   ام، زیتون، جوانه 
گنـد   م، جگر و سـبزی های د   ارای برگ سـبز به 
د   لیـل خواص آنتی اکسـید   انی قـوی د   ر روزهای 

آلـود   ه بایـد    بیشـتر مصرف شـوند   .
از  غنـی  تنـوری  یـا  آب پـز  ماهـي  ماهـی : 
اسـید   های چـرب امـگا 3 و سـلنیوم اسـت و 
می توانـد    از اثـرات زیان بار ترکیبـات التهاب آور 

بكاهـد   . آالیند   ه هـا 
آب انـار، چای سـبز، چای سـفید    و قهوه: 
ایـن نوشـید   ني ها بـه د   لیـل د   اشـتن ترکیبـات 
فالونوئیـد   ی بـه د   فـاع بـد   ن د   ر برابـر عوامـل 

 .   اکسـید   کنند   ه  کمـک می کننـد
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خبرخوبان

 آلود   ه تر از تهران
یک عكاس چیني د   ر حرکت 
جالبـی به مـد   ت 256 روز، د   ر 
سـاعتی مشـخص، از یكی از 
برج های شـهر پكـن عكس 
کنـار  بـا  او  اسـت.  اند   اختـه 
هـم گذاشـتن ایـن عكس ها 
موزاییكـی از وضعیـت هوای 
چیـن را د   ر ایـن 256 روز گرد    

هم آورد   ه اسـت.

  خود   نمایي به قیمت خود   آزاري
مـوج مد   گرایـی باعث شـد   ه تا نوجوانان و جوانان کم سـن و سـال با تحمل 

رنـج و هزینه هاي بسـیار به چنین نقش ها و عالئمی مبـاد   رت ورزند   .
رضـا مي گویـد   : برای کشـید   ن د   و شـمع بر بـازوان خویش و نگاشـتن 
د   و مصرع خالكوبی شـد   ه بر د   سـتان خود    2 میلیـون و 800 هزار تومان 
پرد   اختـه اسـت کـه ایـن هزینـه می تواند    تا سـقف 12 میلیـون تومان 

نیـز افزایش پیـد   ا کند   .

 جشن هولناک
کـه  »تاکاناکـوی«  مراسـم 
هـر سـال د   ر مـاه د   سـامبر د   ر 
کشـور »پرو« برگزار می شـود   ، 

فرصتـی اسـت بـرای حل وفصل کـرد   ن اختالفـات خانواد   گـی و یا 
بـرای بعضی هـا فرصتی بـرای نشـان د   اد   ن قد   رت و توان جسـمی.
مراسـم این گونـه آغـاز می شـود    کـه هر فـرد    نـام و نـام خانواد   گی 
کسـی کـه او را آزرد   ه اسـت صـد   ا می زنـد   . سـپس هـر د   و طرف با 
ضربـات مشـت و لگـد    د   ر مألعـام با هـم می جنگنـد   . گاز گرفتن، 
کشـید   ن مـو و لگـد   زد   ن به حریـف، د   رحالی کـه روی زمیـن افتاد   ه 

ممنوع اسـت.

 د   کتر ارزشمند   
یـک پزشـک ارد   بیلـي د   ر کاري خیرخواهانه و زیبا این تابلـو را د   ر 

مطـب خـود    نصب کرد   ه اسـت.

 چرا ما چاقیم؟
حتمـاً شـما هـم مي د   انیـد    کـه نیمـي از مـرد   م کشـورمان و به ویـژه 
خانم هـاي محتـرم د   چـار اضافـه وزن هسـتند    و امید   واریـم شـما جزو 
این نصف جمعیت نباشـید   ،  اما شـاید    بسـیاري   از ما به غیر چند    د   لیل 
عمـد   ه مشـهور از خیلـي از جزئیات و د   الیل این چاقي  با خبر نباشـیم؛ 
پـس بهتـر اسـت حرف هـاي مد   یر د   فتـر بهبود    تغذیـه جامعـه وزارت 

بهد   اشـت را بخوانیـم که گفته اسـت:
میـزان مصـرف روغـن، قند    و شـكر د   ر کشـورمان بیشـتر، و مصرف 
میـوه، سـبزی، شـیر و لبنیـات کمتـر از میـزان توصیـه شـد   ه اسـت. 
هم چنیـن مهم تریـن منبـع د   ریافت نمـک د   ر ایران، نان و پنیر اسـت. 
بایـد    الگـوی غذایـی روزانـه به گونـه ای باشـد    که بیـش از پنـج گرم 

نمـک مصرف نشـود   .
طبـق پژوهش های صـورت گرفته ابتال به بیماری های غیـر واگیر رو 
بـه افزایش اسـت و بیماری هـای قلبی و عروقی، سـرطان ها، د   یابت و 

اضافه وزن شـیوع بیشـتری د   ر میان مرد   م  د   ارند   .
طبـق آمـار موجود    تنها 12 د   رصد    از مرد   م کشـور پنج بار د   ر هفته میوه 
و سـبزی مصـرف می کننـد   ، د   رحالی که فیبـر موجود    د   ر سـبزی ها، د   ر 
کنترل سـرطان رود   ه و پیشـگیری از د   یابت و چربی خون نقش زیاد   ی 

د   ارد   .
بر اسـاس مطالعات، سـرانه مصـرف نان و برنج پنج د   رصـد   ، روغن 20 
د   رصد    و قند    و شـكر 38 د   رصد    بیشـتر از مقاد   یر توصیه  شـد   ه د   ر سـبد    
غذایـی مطلوب اسـت. د   رحالی کـه مصرف حبوبات 30 د   رصد   ، شـیر و 
لبنیـات 25 د   رصـد   ، تخم مرغ 20 د   رصد    و سـبزی و میوه نیز 25 د   رصد    

کمتر از میزان توصیه  شـد   ه است.



خبرهاي کوتاه
 زن جوانـی کـه با کمک خیرین، پس از شـش سـال، 
فاصلـه چند   انی بـا آزاد   ی ند   اشـت، با اهـد   ای کمک خود    

به هم بنـد   ش او را از قصـاص نجات د   اد   .
 وزارت جهـاد    کشـاورزی: رتبه اول تولیـد    انار د   ر جهان 

متعلق به ایران اسـت.
 نابغـه شـش سـاله یـزد   ی توانسـت جـام قهرمانـی 
مسـابقات جهانی محاسـبات ریاضـی هنـد    را از آن خود    
کند   . وی توانسـت 200 سـؤالی را که بیشتر آن ها شامل 
6 رقـم جمع و تفریق مي شـد   ، د   ر کمتر از هشـت د   قیقه 

و بد   ون اشـتباه پاسـخ د   هد   .
 کارمنـد    پخـش موسـیقی راد   یـوی اتریـش بـا قفـل 
کـرد   ن د   ر اسـتود   یو، آهنـگ کریسـمس را 24 بـار پیاپي 
پخـش کـرد   . او بـه کارش اد   امـه مـي د   اد    تـا این کـه 
د   خترش به اسـتود   یو آمد    و از پشـت د   ر بـه پد   رش گفت: 
پخش پشـت سـر هم، شـنوند   گان را د   یوانه کرد   ه اسـت!
فعـاالن و سـازمان های حقوق بشـر بحریـن: 340   
کود   ک بحرینـی د   ر زند   ان های آل خلیفه انـد    که 100 نفر 

آن هـا زیـر 15 سـال د   ارند   .
 کـود   ک هفت سـاله آمریكایی تمامـی پول های قلک 
خـود    را کـه بـرای خریـد    آی پـد    جمـع کـرد   ه بـود    برای 

مرمـت مسـجد    تگـزاس هد   یـه کرد   .
 رئیـس اتحاد   یـه تولید   کنند   گان گل و گیاه تهـران: 30 

د   رصد    گل هـای تولید   ی د   ور ریخته می شـود   .
 پروفسـور ارد   شـیر غفرانی پزشـک فوق تخصص ریه، 

جایـزه »آیند   ه آلمـان« د   ر سـال 2015 را د   ریافت کرد   .
 د   ر هفـت ماه نخسـت از سـال جاری 10 هـزار ایرانی 

د   ر سـوانح رانند   گی جـان باختند   .
 د   سـتگیری مجرمـان فضـای مجـازی 79 د   رصـد    

افزایـش یافـت.
 یونسـكو: د   و شـهر رشـت و اصفهـان را بـه عنـوان 

شـهرهاي خـالق جهـان انتخـاب کـرد   .
 نامـه د   وم رهبـر انقـالب بـه جوانان غربی بـا نزد   یک 
بـه 19 میلیـون بازد   یـد   ، پربینند   ه تریـن خبـر برون مرزی 

شد   . صد   اوسـیما 
 نیكـوکار خراسـانی تمام امـالک خود    )بـه قیمت 20 

میلیـارد    تومـان( را بـه آمـوزش و پرورش اهـد   ا کرد   .
 چیـن از کانـاد   ا هواي تـازه می خرد   . هر بطـری هوای 

تـازه کوه های راکـی 20 د   الر!

 کالس اولی ها
شـما یـا د   انش آمـوز کالس اولـي د   اریـد    یا پارسـال د   اشـته اید    یـا سـال د   یگر خواهید    
د   اشـت یا د   ر میان آشـنایانتان د   ارید    یا معلم هسـتید    یا کالً  اهل خواند   ن خبر هسـتید    

یـا... کـه د   ر هـر صـورت، خواند   ن این خبـر را از د   سـت ند   هید   : 
رئیـس سـازمان آمـوزش و پرورش اسـتثنایی کشـور هشـد   ار د   اد   ه: 60 د   رصد    کالس 
اولی هـا د   نـد   ان پوسـید   ه و حـد   ود    13 د   رصـد    نیـز اضافـه وزن د   ارنـد    و 7 د   رصـد    نیـز 

بیش ازانـد   ازه الغر هسـتند   .
ایشـان هم چنیـن گفته: امسـال یک میلیـون و 200 هزار د   انش آمـوز د   ر بـد   و ورود    به 
د   بسـتان د   ر 861 پایگاه، سـنجش شـد   ند    کـه 49 د   رصد    د   انش آموز د   ختـر و 51 د   رصد    
د   انش آمـوز پسـر بود   ند   . هم چنیـن 91 د   رصد    د   انش آمـوزان کالس اولی، راست د   سـت 
و 9 د   رصد    چپ د   سـت هسـتند    که میانگین جهانی د   ر این خصوص شـامل 96 د   رصد    

راست د   سـت و 4 د   رصد    چپ د   سـت اسـت.
معـاون وزیـر آمـوزش و پـرورش بـا بیـان این کـه 8/6 د   رصـد    والد   یـن د   انش آموزان 
کالس اولـی بی سـواد    هسـتند   ، گفته: حـد   ود    100 هـزار نفـر از والد   یـن د   انش آموزان 
کالس اولی د   ر سـال تحصیلی جاری بی سـواد    هسـتند    که اسـامی آن ها را به نهضت 

سـواد   آموزی ارائـه د   اد   ه ایم.
ایشـان بـه وضعیـت واکسیناسـیون کالس اولی هـا هـم اشـاره کـرد   ه و افـزود   ه: 
واکسیناسـیون 86 د   رصـد    آن هـا کامل بود    امـا 14 د   رصد    د   ارای واکسیناسـیون ناقص 
بود   نـد    کـه خانواد   ه هـای ایـن د   انش آمـوزان بـه مراکـز تخصصـی هد   ایـت شـد   ند   .

 زند   گي بر د   ار
ایـن مـرد    49 سـاله کـه اسـتاد    هنر هـای رزمـی چینـی اسـت،  احتمـااًل 
محكم تریـن و مقاوم تریـن گرد   ن د   نیا را د   ارد   . گـرد   ن وی به قد   ری محكم 
اسـت کـه می تواند    تمام وزن خـود    را روی آن نگـه د   ارد    و حتی زمانی که 

خـود   ش را د   ار بزنـد    هم چنـان راه برای تنفـس د   ارد   . 
ایـن مرد    هـر روز خـود   ش را با طنابی کـه از د   رخت 
آویـزان کـرد   ه اسـت د   ار می زند    و سـپس شـروع به 

انجام حـرکات رزمـی می کند   .
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 ازد   واج زن زیبا با مرد    بد   قیافه
بـه د   ختـران د   م بخـت کـه همـه هـم زیبـا هسـتند   ، اعـالم مي کنیم 
کـه اگـر د   نبـال یـک ازد   واج پایـد   ار هسـتید   ، بـا یـک مـرد    نه چنـد   ان 
خوش قیافـه ازد   واج کنیـد   . طبیعـي اسـت کـه بـه مـرد   ان بد   قیافه نیز 
مـژد   ه مي د   هیـم که با د   ر د   سـت د   اشـتن ایـن خبـر، از ازد   واج بـا زنان 
جـذاب ناامید    نشـوید    و مطمئن باشـید    که ایـن ازد   واج ناجـور و نابرابر 

یـک ازد   واج عالـی خواهد    شـد   !
تحقیقـات جد   یـد    نشـان می د   هـد    کـه ازد   واج هایـی کـه د   ر آن زن از 
نظـر ظاهـری بهتـر از مرد    اسـت، بسـیار پرد   وام تـر و مثبت تر اسـت. 
تصـور محققـان از د   لیـل آن ایـن اسـت کـه مرد   ها اهمیت بسـیاري 
بـه زیبایی می د   هنـد    د   رحالی که خانم ها بیشـتر می خواهند    همسـری 

د   اشـته باشـند    که بـه خوبـی از آن ها حمایـت کند   .
یـک گروه تحقیقاتی، 82 زوج را که طی شـش ماه قبـل ازد   واج کرد   ه 
بود   نـد    و حـد   ود    سـه سـال قبـل از ازد   واج با هم نامـزد    بود   نـد   ، ارزیابی 

کـرد   . شـرکت کنند   ه های تحقیق بین 20 تا 25 سـال د   اشـتند   .
محققـان، گفت وگـوی هـر زوج د   ربـاره یک مشـكل شـخصی را به 
مـد   ت د   ه د   قیقه فیلم بـرد   اری کرد   ند   . فیلم ها بعـد   اً از این جهت ارزیابی 
شـد    که آیـا زوج ها د   رباره مشكلشـان یكد   یگر را حمایـت می کرد   ند    و 
پشـت هم را د   اشـتند    یا نه؟ این مشـكالت مسـائلی هم چون تصمیم 
بـه د   اشـتن تغذیه سـالم تر، شـروع یک کار جد   یـد    و ورزش بیشـتر را 

شـامل می شد   .
یک شـوهر منفی احتمـااًل د   ر چنین موقعیتی می گوید    »این مشـكل 
توسـت و خـود   ت بایـد    حلـش کنـی.« اما یک شـوهر مثبـت خواهد    

گفـت »من بـا توأم، کاری از د   سـتم برمیـاد    برات انجـام بد   م؟«
یـک گـروه از محققـان، جذابیت هـای ظاهـری هـر زوج را بیـن 1 تا 
10 کد   گـذاری کرد   نـد    کـه عـد   د    10 بهتریـن و کامل تریـن ظاهـر را 
نشـان مـی د   اد   . تقریبـاً د   ر یک سـوم زوج هـا، زیبایی زن ها بیشـتر بود   ، 
د   ر یک سـوم جذابیـت مـرد    بیشـتر بود    و سـایر زوج ها ظاهـری تقریبًا 
هم رد   یـف د   اشـتند   . حاصل آن کـه د   ر زوج هایی که مـرد    ظاهر بهتری 
نسـبت بـه زن د   اشـت، هر د   و طرف چنـد   ان حمایت کننـد   ه نبود   ند   ، اما 
د   ر مـوارد   ی کـه زن ظاهـر بهتری نسـبت به مـرد    د   اشـت، زن و مرد    
مثبت تـر رفتـار می کرد   نـد   . نتیجه این تحقیق بسـیار منطقـی به نظر 
می رسـد   . مرد   ها حساسـیت بسـیاري به زیبایی خانم ها د   ارنـد    و زن ها 

بیشـتر به قـد    و د   رآمـد    مرد   ها اهمیـت می د   هند   . 

 د   یوار مهرباني
»نیـاز د   اری بـرد   ار، نیـاز نـد   اري بـذار«؛ از چنـد  روز پیـش مـوج 
تحسـین برانگیز »د   یـوار مهرباني« د   ر شـهرهاي مختلـف ایران به 

راه افتـاد ه اسـت، شـما هـم اقـد   ام کنید   .

 همسر واقعاً فد   اکار
د   ا یوآنفـا 84 سـاله اهـل اسـتان شـانگد   انگ چیـن تمـام 56 سـال 
گذشـته را وقـف نگهـد   اری از همسـر فلج خـود    ژو یوآی 76 سـاله 
کـرد   ه اسـت. ژو سـال 1959 د   ر 20 سـالگی د   رحالی کـه فقـط پنـج 
ماه از ازد   واجشـان گذشـته بود   ، تمـام حواس بد   ن خـود    را د   ر اثر یک 

بیمـاری ناشـناخته از د   سـت د   اد    و کاماًل فلج شـد   .

 کود   ک 19 ماهه ای که می خواند   !
کارتـر، کـود   ک 19 ماهه ای اسـت که بیش از 300 کلمـه می د   اند   ، 
ایـن  اسـت.  فوق العـاد   ه ای  اسـتعد   اد     د   ارای  و  تـا 50 می شـمارد    
پسـربچه باهوش ساکن کارولینای شـمالی، جهانیان را شگفت زد   ه 
کـرد   ه اسـت. مـاد   ر وی می گویـد    کارتر تمـام آواها را می شناسـد    و 
بـه د   رسـتی تلفـظ می کنـد    و فقط بـا یک بار د   یـد   ن کلمـات را به 

می سـپرد   . خاطر 
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خبرهاي کوتاه
 پزشـكی قانونـی اعالم کـرد   : د   ر 7 ماهه ابتد   ایی امسـال 

446 نفر د   ر اثر برق گرفتگی د   ر کشـور کشـته شـد   ه اند   .
 معاون بهد   اشـت وزارت بهد   اشـت: قاچاقچیان سـیگار از 

ایـن کار به سـود    400 د   رصد   ی می رسـند   .
روزانه د   ر تهران 7500 تن زباله خانگی تولید    می شود   .

 وزارت د   فـاع آمریـكا: یـک زند   انـی بـه د   لیـل شـباهت 
اسـمی به مـد   ت 13 سـال د   ر زند   ان های این کشـور زند   ان 

بود   ه اسـت.
 یـک کارگر 27 سـاله تایلند   ی به اتهام توهین به سـگ 
پاد   شـاه ایـن کشـور د   ر فیس بـوک، محاکمـه می شـود   . او 

احتمااًل 15 سـال زند   انی شـود   !
 مالیـات پنهـان پرد   اختـی سـربازان بـه د   ولـت 12 تا 15 
هـزار میلیـارد    تومـان اسـت. ایـن رقـم یک پنجـم مالیات 

د   ریافتی کل کشـور اسـت.
 سـفیر فرانسـه د   ر سـفری که همراه با هیئت اقتصاد   ی 
اخیراً به شـهر مشـهد    د   اشـت  اعالم کرد      زیبایـی و نظافت 

شـهر مشـهد    را از پاریس بهتر د   ید   م.
 اولیـن گرم خانـه زنـان د   ر تهـران بـا ظرفیـت 100 نفر 

شـد   . راه اند   ازی 
 قاضـی عربسـتانی گـروه تروریسـتی د   اعـش بـا صد   ور 
یـک فتـوای شـیطانی د   یگـر، این بـار خواسـتار کشـتار 

کـود   کان مبتـال بـه »سـند   روم د   اون« شـد   ه اسـت.
 یـک زن سـوئد   ی حلقـه ازد   واجش را بعد    از 16 سـال د   ر 

هویجـی کـه د   ر باغچه حیاط خود    کاشـته بود    پیـد   ا کرد   .
 ایـران د   ر پوشـش تلفـن همراه رتبه نخسـت د   ر منطقه 
خاورمیانه و د   ر شـاخص تلفن ثابت نیز رتبه 22 د   نیا را د   ارد   .

 73 د   رصـد    مرگ هـاي خامـوش، ناشـی از د   ود   کش هـا، 
حـد ود  13 د   رصـد    عـد   م تهویـه مناسـب و حـد ود  5 د   رصد    

اسـتفاد   ه از وسـایل پخت وپـز جهـت گـرم کرد   ن اسـت.
 اگر میانگین جمعیت ثابت و شـناور تهران را 12 میلیون 
نفر به حسـاب بیاوریـم، هر تهرانی روزانه 114 گرم اکسـید    
گوگـرد    و هید   روکربن هـای سـوخته نشـد   ه و منوکسـید    
کربـن را بـه د   اخـل شـش هایش می کشـد    کـه می شـود    

سـالی بیـش از 41 کیلوگـرم آلود   گی.
 کارمنـد    امانـت د   ار شـیرازی یک میلیارد    تومـان پول نقد    

را بـه صاحبـش بازگرد   اند   .
 بـر اسـاس یافته هـای مرکز آمـار 23 میلیون خانـوار د   ر 

کشـور وجود    د   ارد   .

 د   ید   ن با حس
چاپگرهـای سـه بعد   ی هـزاران فرصت بی نظیـر و جد   ید    را پیـش روی افراد    
نابینـا قـرار د   اد   ه انـد    تـا بتوانند    تجربـه ای نو از جهـان پیرامون خود    به د   سـت 
آورنـد   . یكـي از ایـن فرصت ها ماجـراي تأثیرگذار و هیجان انگیـز ماد   ر حامله 
و نابینای 30 سـاله برزیلی اسـت که د   ر 17 سـالگی بینایی خود    را از د   سـت 
د   اد   ه بـود    و د   ر هفته  بیسـتم حاملگی موفق شـد    توسـط ابتكار یک شـرکت، 

مجسـمه ای سـه بعد   ی از جنیـن را لمس کند .

 وقف های جالب امسال
مي د   انیـد    کـه وقف کـرد   ن یكـي از زیباتریـن و ماند   گارترین جلوه هـاي انفاق و 
نوع د   وسـتي اسـت. د   ر اواخـر آذرمـاه امسـال »هفتـه وقـف« را هم کـه حتماً به 
خاطـر د   اریـد   ؛ پس بخوانید    از وقف هاي جالب سـال 94 نیكـوکاران ایراني که از 
وقف د   رخت پسـته براي شـهد   ا تا وقف سـیم کارت رند    براي امام زاد   ه را شـامل 

مي شود   :
 صاحب امتیـاز یـک ماهنامه، هشـت کاد   ر یكي از صفحات ماهنامـه خود    را با 
نیـت د   رج اخبـار و اطالعـات د   رباره آزاد   سـازي زند   انیـان جرائم غیرعمد    و کمک 

بـه سـتاد    د   یه د   ر اسـتان کرد   سـتان وقف کرد   .
تعزیـه د   اری حضـرت  نیـت  بـا  د   ر شبسـتر  قنـات  د   قیقـه آب   وقـف 34 

تومـان. میلیـون   34 تقریبـی  ارزش  بـه   سید   الشـهد   ا
 یک جانباز سبزواری، 114 اصله د   رخت پسته را وقف شهد   ا کرد   .

اقد   امـی  د   ر  ارد   کانـي  خیـر  د   و   
خیرخواهانـه زمینـی را بـا نیـت تأمین 
نـان افطـاری ماه مبارک رمضـان برای 
کرد   نـد   . وقـف  شهرشـان  نیازمنـد   ان 

و باألخـره وقـف یـک سـیم کارت رنـد    
بـرای حـرم مطهـر سـید    عالءالد   یـن 
حسـین شهرسـتان د   اراب کـه البته 
ایـن مـوارد    فقـط چنـد    نمونه جالـب از 
میـان صد   هـا نمونـه وقـف مؤمنـان و 

خیراند   یشـان ایـران اسـالمي اسـت.
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ایرانـی اهل آن نیسـت.و می خواهـد    خود   شـیرینی کنـد   ؛ کاری کـه بانـوی سـاعت مشـغول می کند    حتماً قصـد    و غرضی د   ارد    کـه کسـی کـه این طـور چهـل نفـر آد   م را شـش مسـائل را رسـانه ای نمی کنند    و اال مشخص است و ایـن از مراتـب ُحسـن نیتشـان اسـت کـه ایـن ایرانـی هـم ایـن قضیه به کرات د   ید   ه شـد   ه اسـت عاشـق او هسـتم.« صد   البتـه د   ر میـان خانم های نیسـت بلكه یكی از بهترین د   وسـتانم است و من ایشـان( قطعـاً بـرای مـن فقط یـک ماد   رشـوهر ایشـان گفتنـد    »سـاند   را )ماد   رشـوهر خوشـبخت قلبـش ایـن کار را نكـرد   ه بد   انید    و آگاه باشـید    که اگـر هـم  فكـر می کنیـد    کـه عروس خانـم از ته میـالد    پنجاه سـالگی آن عزیـز انجـام گرفـت. از جانـش را ثبـت کـرد   . ایـن کار بـرای جشـن هـم چیـد   ن آن هـا، تصویر مـاد   ر شـوهر عزیزتر نـان را بـا د   رجـات مختلف ُتسـت کـرد    و با کنار سـاعت و بـا کمـک چهـل نفـر از د   وسـتانش، عـد   د    عـروس خـوب انگلیسـی د   ر طـی شـش د   و تا د   وسـت باشـند   . باور نمی کنیـد   ؟ مثاًل یک و عروسـی هـم پیـد   ا می شـوند    که بـا هم مثل ایـن د   نیـای به ایـن بزرگی باألخره ماد   رشـوهر شـد   ه و...،  اما همیشـه کـه این طور نیسـت. د   ر پذیرفته اسـت و یا حد   اقل میانه شـان شـكراب  و حضـرت ایشـان رخ  د   اد   ه، ضرب وجرح انجام می کننـد    که البـد    د   عوایـی بیـن عروس خانم ماد   رشـوهر را بیاوریـم سـریع یک عـد   ه گمان د   ور و زمانـه طـوری شـد   ه اسـت کـه تا اسـم و امـا خبرخـوان خود   مـان: عـرض شـود    کـه 

امـروزه آد  م هـا  همان طـور کـه می د  انیـم چـون 
حسـاس تر شـد  ند  ، هر بهانه ای آن هـا را از هم جد  ا 
می کنـد  ! ایـن طوری اسـت کـه بـازار طالق های 
عجیب وغریـب همچنان د  اغ اسـت. د  ر این ماه د  ر 
راسـتای تحقق شـعار »خسـته شـد  م پس طالق 
میـد  م«، مـرد  ی بـه خاطـر این کـه زنـش برایش 
لبـاس انتخـاب می کـرد   د  رخواسـت طـالق د  اد  . 
ایـن مـرد   گفـت کـه د  یگر تحمـل این وضـع را 
نـد  ارد   و خانمـش همـه چیـز را بـرای او انتخاب 
می کنـد   و اگر هم پیـش بیاید   و او چیـزی برای 
خـود  ش بخرد   خانمش ایشـان را مورد  حمله قرار 
می د  هنـد   کـه تـو سـلیقه ات خوب نیسـت. این 
مرد   که د  وسـت د  اشـت لباس هایـش را خود  ش 
انتخـاب کنـد   طبـق معمـول ایـن طالق هـا 
اضافـه کـرد  : از ایـن وضـع خسـته شـد  م! امـا 
از طـرف د  یگـر زن د  یگـری رفـت د  اد  گاه و 
د  رخواسـت طـالق د  اد  . ایـن زن هـم گفت به 
ایـن د  لیـل طـالق می خواهـد   که شـوهرش 
زیـاد   به او محبـت می کند  ! او ضمن اشـاره به 
این کـه من د  وسـت د  ارم یـک روزهایي برای 
خود  م باشـم و تنها باشم، ولي شـوهرم این را 
د  رک نمی کنـد  ، تصریح کـرد  : از محبت های 
زیاد  ي شـوهرم خسـته شـد  م. بنـد  ه حقیر د  ر 
این جـا خاطرنشـان می کنـم: اگـر خسـته 
هسـتید   چـرا نمی خوابید  ؟ مگر طـالق جای 

خـواب را می گیـرد  ؟

و د   ر کشـور همسـایه ولی نه چند  ان د  وست 
عربسـتان اشـاره ای د   اشـته باشـیم به چند    
عـد   د    عامل طالق؛ عرض شـود    کـه اخیراً 
د   ر این کشـور که یک سـر خیلي از فتنه ها 
د   ر جهـان د   ر آن جـا پیـد   ا مي شـود   ، زنی به 
این د   لیل که شـوهرش کوتاه قد    اسـت از او 
جد   ا شـد   . ایـن زن البته هفت مـاه با همان 
قـد    و هیكل سـاخت اما د   یگـر اد   امـه ند   اد   . 
د   ر خبـر اشـاره نشـد   ه کـه شـاه د   اماد    چنـد    
سـانتی متری بود   نـد    امـا هرچـه کـه بود   ند    
ریزقامت تشریف د   اشـتند   . مورد    د   وم مرد   ی 
اسـت که با براد   ر زنشـان د   ر شبكه مجازي 
»واتس آپ« د   عوایشـان افتاد    و ایشـان هم 
بالفاصله رفتند    همسرشـان را طالق د   اد   ند    
تـا د   یگر ریخت بـراد   رزن را نبینند   ؛ البته این 
نكتـه را بگوییـم کـه علی القاعـد   ه این مرد    
نمي توانسـت بـراد   ر زنـش را طـالق بد   هد   ؛ 
بنابرایـن به نظـر کار منطقی ای انجـام د   اد   ! 
مـورد    بعـد   ی زنـی اسـت که به شـوهرش 
گفت که شـتر پد   رش را بیشـتر از او د   وست 
د   ارد   . مـرد    مورد   نظـر هـم ایشـان را طالق 
د   اد    و فرسـتاد    کنـار همـان شـتر جانشـان؛ 
البتـه می توانسـته رقیـب عشـقی را هـم 
از د   ور خـارج کنـد    کـه انـگار د   لـش نیامد   ه! 
مـورد    آخـر هـم به مـرد   ی اختصـاص د   ارد    
که چـون زنـش، مـاد   رش را چـاق خطاب 
کـرد    و باعـث خجالـت مـرد    شـد   ، مـرد    او 
را طـالق د   اد   . د   ر ایـن خبـر چیـزی از وزن 
ماد   رشـوهر نیامد   ه ولی احتماالً ایشان فقط 

کمـی توپـر بود   ند    نـه چاق!

از عروس ماد   ر شوهر د   وست

عـــموشاد    ونه

تبسمخوبان

 تا مال باخته های عربستانی
فكـر  زن هـا  چـرا  نمی د   انـم  مـن  کـه:  می فرمایـد    
اصـاًل  امـا  بی احسـاس اند   ،  مرد   هـا  همـه  می کننـد    
این طـور نیسـت، مرد   هـا خیلـی هـم بااحسـاس اند   ...
احسـاس خسـتگی، احسـاس گرسـنگي، احسـاس 
تشـنگی، احسـاس رئیس بـود   ن، این همه احسـاس!
خانم ها پرتوقع نباشند     لطفاً



غذای ماه
آب هویج اکسپرس

بـه گفتـه پزشـكان یكـی از بهتریـن 

نوشـید   نی ها د   ر ایـن فصـل سـال، آب 

هویـج هسـت؛ بنابرایـن مـا د   ر ایـن 

شـماره به صـورت ویـژه د   سـتور تهیه 

سـریع یـک لیـوان از این نوشـید   نی را 
می د   هیـم. آمـوزش 
آب هویج: یک لیوان

طـرز تهیـه: آب هویـج مورد   نظـر را از 

مغازه هـای آب هویجـی تهیه کـرد   ه و 

بـا گفتن بسـم اهلل میـل می کنیـم. به 
همیـن راحتی!

برنامـه ای رسـید   ؛ »مـرد   ن!« یک مؤسسـه د   ر کشـور نگـران نباشـد   . د   رمـان افسـرد   گی از کـره آیـا این افسـرد   گی شـما را می کشـد   ؟ هیچ افسـرد   ه هستید   ؟ آیا زیاد   ی افسرد   ه هستید   ؟ می شـود   : آیـا افسـرد   ه هسـتید   ؟ آیـا خیلی خبـر بعـد   ی هـم بـا یـک سـؤال آغـاز  افسـرد   گی  رفـع  بـرای  د   ربـاره عكس مناسـب تشـییع جنازه ای از او گرفته مؤسسـه می شـود    و همـان اول کار، چنـد    د   ر ایـن برنامـه، افسـرد   ه مورد   نظر ابتـد   ا وارد    چیـد   ه کـه همـان مـرد   ن خود   مـان اسـت. کـره  سـخنران  یـک  سـپس  باز نمی گـرد   د   .بنـد   ه به شـخصه تضمیـن می د   هـم کـه د   یگر هند   ي هـا مبـاد   رت بـه سـوزاند   ن آن هـا کنند   . از بین رفتن همیشـگی افسـرد   گی، به سـنت ایـن اسـت که بـرای واقعی تـر شـد   ن ماجرا و سـكته نكننـد    خیلـی کار کرد   ند   . پیشـنهاد    ما ایـن د   وسـتان، افسـرد   ه هسـتند    و د   ر تابـوت احتمـااًل بـه ایـن نكتـه توجـه نكرد   نـد    کـه افسـرد   ه ها را سرشـار از امیـد    می کننـد    امـا مؤسسـه فكـر می کننـد    بـا ایـن روش ایـن باشـید    و خود   کشـی نكنیـد   !« مسـئوالن این »ببینیـد    عزیزانـم! مـرگ ایـن بود   . حـاال آد   م تابـوت بـاز می شـود    و یـک آقایـی می گوید    فضـا می مانـد   . سـپس چراغ هـا روشـن و د   ر تابـوت خـود   ش مـی رود    و د   ه د   قیقـه د   ر آن خامـوش می شـود    و هـر کـس بـه د   اخـل می خوانـد   . بعـد    از ایـن، نـور سـالن کم کـم و نامـه ود   اع می نویسـد    و نامـه را بـرای بقیه افسـرد   ه مورد   نظـر لبـاس تد   فیـن می پوشـد    احسـاس برانگیز پخـش می شـود   . د   ر اد   امـه، خود   کشـی صحبـت کـرد   ه و بعد    یـک فیلم می شـود   .  افسـرد   گی 

خبـر بعـد   ی این که تحقیقـات انجام شـد   ه د   ر 
یک شـرکت انگلیسـی که د   ر زمینه سنجش 
توانایی هـای حرفه ای مـرد   م فعالیت می کند    
نشـان د   اد   ه اسـت که آرایشـگری شـاد   ترین 
شـغل د   نیاسـت؛ البتـه مـا چنـد   ان مطمئن 
نیسـتیم کـه ایـن بررسـی ها جهانـی بود   ه 
و مثـاًل آرایشـگران ایرانـی هم شـاد   ترین 
شـغل را د   اشـته باشـند   . بـا ایـن حـال، 
اشـاره ای می کنیـم به یک قاعـد   ه فراگیر 
د   ر میـان برخـی از ایـن عزیـزان! کـه 
احتمـااًل د   ر شاد   ی شـان بی تأثیر نیسـت. 
می رونـد     خانم هـا  کـه  شـود     عـرض 
برخی آرایشـگاه ها و سـفارش می د   هند    
یخـی  مـش  را  مویشـان  مثـاًل  کـه 
بزننـد   . بعـد    از طـی عملیـات مورد   نظر 
و پرد   اخـت مناسـب د   ر محـل! خانـم 
می بیننـد    کـه رنگ مویشـان صورتی 
جیـغ شـد   ه! این جاسـت که آرایشـگر 
مورد   نظـر وارد    شـد   ه و بعـد    از خـرج 
مقاد   یـر معتنابهـی عزیـزم و قربانت 
بـروم و چـه مـاه شـد   ی و بـزار یـه 
عكـس بگیـرم و... نكتـه کلیـد   ی 
کـه  بـار  »د   و  کـه  می کنـد     رو  را 
بشـوری د   رسـت می شـود   !« قاعد   ه 
فـوق را برخی پیرایشـگران مرد   انه 
بـه صـورت »د   و هفتـه وایسـی 
خود   ش د   رسـت میشـه« هـم به 
و  رمـز  این طـور  می برنـد   !  کار 
راز ایـن شـاد   ی- الاقـل بـرای 

برخـی- معلوم شـد   !
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 چند                                     نکته
 از مطالـب زیبـا و خواند                                    نـی شـما خواننـد                                    گان که د                                    وسـت د                                    اریم نكته هـای ناب و د                                    ل نشـین، خاطرات شـیرین و د                                    رس آموز، مقـاالت کوتاه 

و کاربـرد                                    ی و حتـی پیامک هـای نكته آموز باشـد                                    ، اسـتقبال می کنیم.
 )khaneh.khooban@gmail.com( نشانی پسـت الكترونیكی ،)روش های ارتباط شـما با مسـئوالن نشریه، شـماره تماس )02532113122 

و نیز سـامانه پیامكی )10001678( اسـت. منتظر حرف ها، انتقاد                                    ها و پیشـنهاد                                    های سـازند                                    ه شـما هستیم.
 نشـریه د                                    ر موضوع خانواد                                    ه و براي همسـران تولید          می شـود                                    . ممكن اسـت برخی از مطالب مناسـب فرزند                                    ان شـما نباشـد                                    ؛ مطالبی که بر 

اسـاس نظـر کارشناسـان طـرح آن را ضـروری می د                                    انیم. مـا مراقبت های الزم را به خود                                     شـما می سـپاریم.

پیغامپسغام

 از میان امواج احساس شما

9125000246 
 معلـم گفـت: بچه هـا انشـایي بنویسـید    کـه 
سراسـر امیـد    و آرامـش باشـد   . هرکـس چیـزي 
نوشـت؛ د   خترکـي فقـط یـک جمله نوشـت »به 
نـام خد   اونـد    بسـیار مهربـان« معلـم بـه احتـرام 
د   ختـرک هنـوز هـم سـكوت اختیارکرد   ه اسـت!

 عالمـي مرحوم شـیخ طوسـي را د   ر خواب 
یا مكاشـفه د   ید    و پرسـید   : آن د   نیا چه خبر؟ گفت 
بـد   ان همـه خبرها د   ر د   نیاسـت و تـا از د   نیا عملي 
خیـر نفرسـتاد   ه باشـي این جا هیچ خبري نیسـت 
و مـن اینـک بسـیار اند   وهگینم که چرا بیشـتر از 

ایـن عمل خیر نـد   ارم!
9167000196 

حضـرت علـي فرمود   نـد    »د   ر مصیبت هـا یـا 
چـون آزاد   گان بایـد    شـكیبا بود   ، و یا چـون ابلهان 

خـود    را به فراموشـي زد   .«
9155000443 

یک لحظه د   یر آمد   ن صبح زمستان
باعث شد   ه یلد   ا همه بید   ار بمانیم

د   ه قرن نیامد    پسر فاطمه اما

شد    ثانیه اي تشنه د   ید   ار بمانیم؟
اللهم عجل لولیک الفرج

9128000819 
 امـام خامنه اي)حفظـه اهلل(: کار فرهنگـي د   ر 
ایـران اسـالمي، مسـئله اي اسـت کـه نمي توان 
لحظـه اي از آن غفلت کرد   ! بروید    سـراغ کارهاي 
نشـد   ني تـا بشـود   ، تصمیم بگیریـد    به برد   اشـتن 
کارهاي سـنگین تـا برد   ارید   ! د   ر میـزان الهي رنج 
شـما، محرومیـت شـما، حرصـي که خـورد   ي و 
زحمتـي کـه کشـید   ي، این هـا هیچ وقـت )پیش 

خـد   ا( فراموش نمي شـود   !
9185000100 

 مهـد   ي جـان! آقـاي مـن مي د   انـم، خـوب 
مي د   انـم کـه شایسـته نعمـت وجـود    تو نیسـتم، 
مي د   انـم کـه شایسـته نـام منتظـر نیسـتم، ولي 
یوسـف زهـرا امیـد    بـه عطوفـت و مهربانـي و 
بخشـش تـو د   ارم. تـو را به آبـروي مـاد   ر غریبت 
زهـرا، یاریم کن. مـرا یاري کن تـا د   ر این د   نیایي 
کـه بي تو بـود   ن افتخار اسـت و هنر، با تو باشـم، 
بـا تـو بمانم و بـا یاد    تو تـرک د   نیا کنـم و بمیرم.

 وسط جاذبه این همه رنگ
نوکرت تا به ابد    رنگ شماست

بي خیال همه مرد   م شهر
د   لم آقا به خد   ا تنگ شماست

9394000674 
خـد   اي عزیـز، ند   انـم حكمـت پارچـه مشـكي 
چیسـت؟! چـه کعبـه آن را بـر سـر کنـد    و چـه 
یـک زن، فرقي نـد   ارد   ! مي لرزانـد   ؛ د   ید   ن کعبه د   ل 
عاشـقانت را، و د   ید   ن زن چاد   ري تن د   شـمنانت را. 

)زهـرا رضایـي از زنجان(

9189000998 
خیلـي  خیلـي  زند   گـي،  د   رد   سـرهاي  تمـام  بـا 
خوشـحالم که عاشـق کسـي هسـتم که عشـق 
خیلي هاسـت؛ عشـق پیامبـر و علـي و فاطمـه 
عشـق  کالم  یـک  و  حسن)علیهم السـالم(  و 

»حسـین« خد   اسـت؛ 
9359000351 

و  متعالـي  را  بـزرگ  انسـان هاي  حـواد   ث،   
مي کنـد   . متالشـي  را  کوچـک  انسـان هاي 

 بـه یكي از د   وسـتانم گفتم آیا مـا جزء 313 نفر 
از یـاران امـام زمان هسـتیم یا نـه؟ گریه کرد    
و گفـت مـا جزء چنـد    میلیون نفـر از زائـران امام 

حسـین د   ر اربعین هـم نبود   یم!
9150003251 

 صنما با غم عشق تو چه تد   بیر کنم
تا به کي د   ر غم تو ناله شبگیر کنم

د   ل د   یوانه از آن شد    که نصیحت شنود   
مگرش هم ز سر زلف تو زنجیر کنم

یاصاحب الزمان الغوث االمان
 ذهن ما باغچه اي ست، گل د   ر آن باید    کاشت

چه گلي بهتر از آیات خد   است؟
گل کوثر، گل توحید   ، گل یاس

گل مریم، گل طه، گل ناس
گل اخالص و توکل به خد   ا

گل ایمان و اد   ب الیق ماست
9150000845 

خد   ایـا د   سـتم را رهـا مكن که ماننـد    طفلي بد   ون 
ماد   ر گم مي شـوم.
9130009523 

از باغ مي برند    چراغاني ات کنند   



نذر مهرباني
توزیع مهرباني  و بخشـش بي د   ریغ و بي حساب 
محبـت بـه د   یگـران، حـرف جد   یـد   ي نیسـت. 
سـنتي اسـت که سال هاسـت د   ر همه  جاي د   نیا 
رایـج اسـت؛ محبت کرد   ن خالصانه به کسـاني 
که شـاید    هیچ وقت نتوانند    محبت مـا را جبران 
کنند    و حتي شـاید    هرگز ما را نبینند    و نشناسند    

تا برایمـان کاري انجام د   هند   .
زمانـي خریـد   ن یک یا چند    تنـور نـان نانوایي، 
سـنت شناخته شـد   ه ای بـود    و حتـي خیلـي از 
مـا، بـراي رفـع مشـكالتمان، چنیـن نـذري 
مي کرد   یـم. مهـم نبـود    کـه چـه کسـي نـان 
را مي خـرد   ؛ ثروتمنـد    اسـت یـا فقیـر، مـا را 
مي شناسـد    یا نه. مهم این بـود    که د   ر لحظه اي 
کـه پـول را از جیبـش د   رمی آورد    تـا قیمت نان 
را حسـاب کنـد   ، مي گفتنـد   : امـروز، چوب خـط 

نانوایـي را یـک نفـر خرید   ه اسـت.
نمي تـوان انـكار کـرد    کـه به تد   ریج، ما نسـبت 
به هـم نامهربان تر شـد   یم و خود   مان را بیشـتر 
از د   یگـران د   ید   یـم. نمي توانیـم بگوییـم »مرد   م 
چیـزي  مـرد   م  چـون  شـد   ه اند   .«  نامهربان تـر 
خارج از جمع ما نیسـتند   ؛ مـرد   م همان خود   مان 

هستیم.
فروشـند   ه اي که امروز هنگام فـروش لباس، به 
چهـره  مـن لبخنـد    نمي زند   ، د   یـروز هـم وقتي 
آب میـوه خریـد   ه، لبخنـد    ند   یـد   ه اسـت. شـاید    

چـون آب میوه فـروش هم سـاعتي قبـل از آن، 
هنگام عبور از خیابان، از سـرعت زیاد    ماشـیني 
کـه بـراي او نایسـتاد   ه اسـت، بـر خـود    لرزید   ه 
باشـد    و هنـوز د   ر تصور آن لحظه باشـد   . شـاید    

آن ماشـین تنـد   رو، مـا بود   ه ایم.
ما فهرسـت سـاد   ه اي از مهرباني هـاي کوچک 
زند   گـي تنظیـم کرد   ه ایـم. آن هـا را بخوانیـد    و 
اگـر برایتـان لـذت د   اشـت، د   ر تمام سـال اد   امه 
د   هیـد   . اگـر یكي از ایـن کارهـا را انجـام د   اد   ید    
و لذت د   ل نشـینش را تجربه کرد   ید   ، خوشـحال 
مي شـویم بـراي ما هـم پیامک کنید   . اگـر اید   ه  
د   یگـري هـم د   اشـتید    و د   ر فهرسـت مـا نبـود   ، 
لطـف  کنیـد    و بـراي مـا و د   یگـر خواننـد   گان 
کوچـک  مهرباني هـاي  فهرسـت  بفرسـتید   . 
آن چـه  نـد   ارد   .  پایـان  نقطـه   قطعـاً  زند   گـي، 

مي خوانیـد    آغـاز ایـن فهرسـت بلند    اسـت:
 به رانند   ه تاکسـي قـد   ري پول اضافه بد   هید    
و بگوییـد    اگر پیرمرد    یـا پیرزن ناتواني را سـوار 
کـرد    از او کرایـه نگیرد    و بگویـد    یک نفر کرایه 

شـما را حسـاب کرد   ه است.
 وقتـي د   ر پایان مهماني، صاحب خانه اصرار 
د   ارد    که شـما هیچ چیز نخورد   ید   ، شـكالت خود    
را برد   اریـد    و آن را بـه د   وسـت خـود    یا هر کس 

د   یگـري که بعد   اً مي بینیـد   ، بد   هید   .
 د   ر سـفرهاي د   رون شـهري یا برون شهري، 

هد   یه هـاي کوچكـي بـراي پلیس ها بـه همراه 
د   اشـته باشـیم. کتـاب خـوب، یک شـاخه گل 
و یـا یـک هد   یـه کوچـک د   یگـر. پلیس هـا 
مي بیننـد   .  را  مـا  خالف کاري هـای  همیشـه 
بگذاریـم عـاد   ت کنند    که هر ماشـیني که کنار 
آن هـا توقـف مي کنـد   ، صرفـاً بـراي التمـاس 

چشم پوشـي از جریمـه نیسـت!
 اگـر کتابـي را د   وسـت د   اریـد    یـا کتابـي را 
د   اشـته اید    و د   یگـر نمي خوانیـد   ، آن را د   ر یـک 
محـل عمومـي مثـل متـرو یـا شـاید    پـارک 
جـا بگذاریـد   . یاد   تـان باشـد    کـه ابتـد   اي کتاب 
بنویسـید    ایـن کتـاب را عمـد   اً گذاشـته اید    و از 
خواننـد   ه بخواهید    که بعد    از خواند   ن، یاد   د   اشـتي 
بـه ابتـد   اي صفحـه اضافـه کنـد    و آن را جـاي 
د   یگـري »جـا بگـذارد   «. د   ر غیـر این صـورت، 
ممكـن اسـت د   یگـران مجبـور شـوند    د   نبـال 

صاحـب کتـاب بگرد   نـد   !
 وقتـي د   ر ترافیـک خیابـان یا جاد   ه هسـتید    
و ماشـین کنـاري، ناامید   انـه راهنمـا مي زنـد    و 
به د   نبـال موقعیتـي بـراي د   ور زد   ن یا تغییر خط 
مي گـرد   د   ، لحظـه اي توقف کنید    تا مسـیرش را 
تغییـر د   هـد    )به نظر سـاد   ه مي رسـد   ، اما سـهل  

ممتنع اسـت! عمومـاً ایـن کار را نمي کنیم(.

این شماره پیامک را به خاطر بسپارید :
10001678

تا کاج جشن هاي زمستاني ات کنند   
یوسف! به این رها شد   ن از چاه د   ل مبند   

این بار مي برند    که زند   اني ات کنند   
اي گل گمان مكن به شب جشن مي روي

شاید    به خاک مرد   ه اي ارزانیت کنند   
یک نقطه بیش فرق رحیم و رجیم نیست

از نقطه اي بترس که شیطاني ات کنند   
9160001352 

انتظارش، انتظارم سیر کرد   
آن که مي خواهد    بیاید    د   یر کرد   

تا به کي د   ر انتظارش د   ید   ه بر د   ر د   وختن؟
آمد   ن، رفتن، ند   ید   ن، سوختن

اي که د   ستت مي رسد    بر زلف یار
د   ر حضورش نام ما را هم بیار

9360004129 
یـه چیـزي تـوي د   لمـه کـه امین تـر از شـما 
کسـي رو پیـد   ا نكـرد   م که بهـش بگـم. قبلنا 
عاشـق د   ید   ن تلویزیون بود   م امـا حاال از د   ید   ن 
برنامه هـاي اون منزجرم؛ پخـش آهنگ هاي 
شـاد    د   ر ماه هـاي پـر از ماتـم محـرم و صفـر، 
پخـش سـریال هایي کـه بـه غیـر از ترویـج 
روابـط نامحرمـان بـا هـم و تجمل گرایـي و 
بد   آمـوزي چیـزي بـراي مـا و فرزند   انمـون 
نـد   ارن و بد   تـر از همـه تبلیغـات پـر رنـگ و 
لعاب کـه فقـط د   ل آد   ماي ند   اررو مي سـوزونه 
بـا چهره هایـي  بـا خانم هـاي بـزک کـرد   ه 
فریبنـد   ه که د   ل هر آد   م مریضـي رو مي لرزونه. 
واقعـاً ایـن چیزهاییه کـه ما تـوي زند   گیمون 

مـا  د   غد   غه هـاي  مي گرد   یـم؟  د   نبالشـون 
تـوي زند   گـي اینـا هسـتن؟ آیـا با د   یـد   ن این 
برنامه هـا معرفت و شـناختمون زیاد    مي شـه؟ 
فقـط مي تونـم بگم واقعاً متأسـفم بـراي اون 
کسـایي که مي تونن کاري بكنن و نمي کنن.

9110002119 
سـالمي بـه گرمـي آفتـاب خوبـان. پیامبـر 
فرمود   نـد   : هـرگاه مرد    د   سـت همسـرش و زن 
د   سـت شـوهرش را د   ر د   سـت بگیـرد   ، گناهان 
انگشتانشـان فـرو مي ریـزد    و  آن هـا از الي 
و  عفـت  همسـرش،  بـه  مـرد     د   اد   ن  هد   یـه 
پاکد   امنـي او را افزایـش مي د   هـد   . هیچ کـس 
بهتر از همسـر آد   م نیست، همسر فرشته است.
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 حرف هاي شما د   رباره خانه خوبان

9360000915 
چـرا د   ر شـماره آذر تـو صفحـه پیغـام پسـغام 
سـتون و یـا قسـمت از میـان امـواج احسـاس 

شـما و حـرف شـما... وجـود    ند   اشـت؟
خانه خوبان: متأسـفانه د   ر ترافیک صفحه هاي 
شـماره آذر مجبور به حذف این سـتون ها شـد   یم.

9016800070 
مـن و د   وسـتام تـوي مسـجد    حلقـه صالحین 
د   اریـم. مـن قـراره سـرگروه حلقـه صالحیـن 
بشـم. لطفـاً د   ر مـورد    کار فرهنگـي و تربیتـي 
بچه هـاي سـنین 9 تـا 15 سـال مطلـب چاپ 

کنید   .
خانه خوبـان: ما اشـتراک مجله د   ید   ار آشـنا 
را که براي نوجوانان منتشـر مي شـود   ، به شـما 

مي کنیم. پیشنهاد    
9158000251 

 مـن بـه عنـوان یـک خـاد   م امـام هشـتم
اعتـراض د   ارم. د   ر رابطـه با زائراي امام هشـتم 
هـر سـاله پذیرایي مي کنـم. د   ر مجلـه طوري 
وانمـود    کرد   یـد    که به زائرا رسـید   گي نمي شـه! 

عـراق بهتـر از ما پذیرایـي کرد   ه.
خانه خوبـان: روي سـخن مـا د   ر مطلـب 
خـد   ام  هیچ وجـه  بـه  ایرانـي«  »ترین هـاي 
مهربـان و با صفاي امام رئوف نبود   ه و نیسـت. 

نـگاه مـا به منش صـرف منفعت نگـر برخي  از 
هم وطنانمـان د   ر موقعیت هـاي خاص مذهبي 

است.
9195000898 

بـه  توجـه  بـا  خد   متتـون؛  د   ارم  پیشـنهاد   ي 
فضاهـاي مجازي کـه با صفحـات و پیج هاي 
غیرمفید    پرشـد   ه اند   ، جاي یـک پیج خانه خوبان 

د   ر اینسـتاگرام خالیه.
خانه خوبـان: ما نیـز چنین احساسـي د   اریم 
امید   واریـم د   ر آینـد   ه فرصـت و فراغـت ایـن 

مسـئله پد   یـد     آید   .
9361000823 

اگـر عكـس مـرد    روي مجلـه را بـا محاسـن 
مي گذاشـتین بهتـر نبود   . به نظـرم نوعي تبلیغ 

یـا القاي ریش تراشـي اسـت.
خانه خوبـان: بـا توجه بـه کار فانتـزي روي 
جلـد   ، آن وقـت مواجـه نمي شـد   یم بـا سـیل 
انتقاد   هایـي کـه چـرا محاسـن را بـه شـوخي 
گرفته ایـد   ؟ توجه د   ارید    کـه طبق فتواي بعضی 
از علمـا این گونه ریش)ریش پروفسـوري( هم 

صـد   ق ریـش مي کند   .
9138000280 

خـد   ا قـوت! د   ر تمـام عمـرم مجلـه اي بـه این 
خوبـي ند   یـد   ه بـود   م. بي نظیره بي نظیر. د   سـت 

مریـزاد   . )مریـم از اصفهان(

9399000644 
سـالم، بـا تشـكر از زحمـات شـما، د   ر مجلـه 
شـماره 81، صفحـه 47، مطلبـي بـا عنـوان 
کـه  بود   یـد     نوشـته  بسـته(  وگـوش  )چشـم 
صحیح به نظر نمي رسـد   . آرایـش به کل براي 
خانم هـا د   ر حضـور نامحرمان اشـكال شـرعي 
د   ارد   . حد   ود   ي براي آن مشـخص نشـد   ه شـاید    
بهتر بود    از واژه آراسـتگي اسـتفاد   ه مي شـد    که 

هـم بـراي آقایـان اسـت هـم خانم ها.
9393000389 

خانه خوبـان یـه همد   م خیلـي خوبه، یـه واعظ 
روحانیـه، یـه نگاه قشـنگ به گذشـته، حال و 
آینـد   ه هـر فرد   یه. یـه همـراه آموزند   ه اسـت از 

مكتب قـرآن کریـم و آل اهلل.
9189000998 

 بیایـد    توي مجله از مریضي هایي که جامعه 
د   چارش شـد   ه حـرف بزنیـد   . از پارتي بازي هایي 
که از سـر صف نون و شـیر شـروع مي شـه و 
آخـرش نمي د   ونیم کجا مي رسـه. بـه نظر من 
اگه از کارشـناس هاي صاحب نظرتون که توي 
مملكت هم صاحب نظرن بخواید    کار ریشـه اي 
حل بشـه مثـاًل احیـاء د   رس هایي مثـل د   رس 
همه جـا بـه نوبـت »فكـر کنـم کالس سـوم 
ابتد   ایـي« بـا مضموني د   ینـي کـه د   ر برگیرند   ه 
حق الناس باشـه، یا مثاًل کسـي کـه بي حجابه 
د   ر قبـال د   یگـران د   چـار حق الناس مي شـه، یا 
رانند   ه هـا، شـرکت ها، اد   اره هـا و... . فكـر کنـم 

بهترین نوشته اي که خواند                             ه ا ید                              ؟
د                              ر مجله اي که د                              ر د                              ست د                              ارید                              ، چه مطلبي از همه سود                              مند                               تر بود                              ؟ کد                              ام صفحه بیش  از همه به د                              ل شما نشست؟ اگر قرار بود                               خواند                              ن فقط یک 

نوشته خانه خوبان را به عزیزترین هایتان توصیه کنید                              ، کد                              ام را انتخاب مي کرد                              ید                              ؟
لطفاً نظرات خود                               را براي ما ارسال کنید                              . با این لطف شما افزون بر این که با سلیقه ها و نیازهایتان بیشتر آشنا مي شویم و براي بهتر شد                              ن، 

بیش تر تالش مي کنیم، اسباب تشویق و تقد                              یر نویسند                              ه »مطلب برگزید                              ه« را هم فراهم خواهیم ساخت. د                              ر کنار همه این ها ما براي مخاطباني 
که د                              ر این باره با مجله همكاري کنند                              ، جوایزي فرهنگي د                              ر نظر گرفته ایم.

همین که عنوان مطلب را براي ما پیامک کنید                              ، کافي است. از لطِف همراهي و همد                              لي شما با خانه خوبان سپاسگزاریم.
پیامک ما: 10001678

پیغامپسغام



  اصفهان: مؤسسه کانون پیوند                       مهر خوبان 
03132357822

 اهواز: آقاي صفاري 
09163218045

بابل: آقاي قنبرزاد                      ه 
09117779304

تهران: د                      فتر فرهنگي یاس 
09354021590

 ساري: مؤسسه قرآنی فد     ائیان والیت 
01133298550

خانم حالجیان  سبزوار:  
09159740773

 شيراز:  خانم قاطعي 
09173516742

 همد                      ان: آقاي سلیماني 
09185073757

 ایالم: آقاي تیموریان 
09199277556

مشهد                    : مقر کتاب 
05137315421

 بروجرد         : آقای موسوی زاد                 ه 
09169620197

 سيرجان:آقای قناد                 زاد                 ه 
09124526942

شهرکرد         :آقای رمضانی 
09162273586

کاشمر:خانم جعفرزاد         ه 
09355142051

نجف آباد         :آقای روحی 
09132893627

چالوس:خانم جهان د         ار 
09354730434

بجنورد         :خانم رحمانی 
09158848087

مشهد       :مؤسسه فرهنگی 
نرم افزاری آرمان 
0936037233

نمایند                گی های ما

خليج هميشه فارس

کرمان       :آقای حقیقی 
03432250105

ایذه:آقای مراد  ی 
09307935515

پاسخ مسابقه آذر ماه

1 6 7 3 6 7 2 4 9 1 5 9 3 4 8 2 5 9 3 6

د   رسـت بشـیم، یعني د   رسـت مي شـیم، جامعه 
د   رسـت مي شـه! و وقتي جامعه د   رسـت شد    به 
قـول حضـرت آقا نفس کشـید   ن تـوي جامعه 

د   رسـت آد   م د   رسـت مي سازه.
 سـالم. چنـد    تـا پیشـنهاد   : اولیـش بـراي 
مسـابقه. اگه یک کلمه یا یـک جمله معني د   ار 
بـه جـاي )الـف( تا )ر( قـرار بگیـره خوبه. حتي 
اگـه جواب مسـابقه هم یـک جمله یـا عد   د    یا 

کلمـه معنـي د   ار باشـه خیلي عالي مي شـه.
9124000457 

سـالم به خانه خوبـان، کیفیت هارو بـاال ببرید   . 
جوان هـا  ازد   واج  بـاب  د   ر  بیشـتر  مطالـب رو 
قـرار بد   یـد   . آن قد   ر پسـرها سـخت نگیرنـد   ، ما 

سـخت گیر نیسـتیم. یاحـق
9128000581 

لطفاً صفحات بیشـتري از مجله رو به شـهد   اي 

مد   افـع حـرم اختصـاص بد   یـد   . چون مـا خیلي 
مد   یون این شـهد   ا و خانواد   ه  هاشـون هسـتیم.

9193000307 
آیـت اهلل  از  د   ر صفحـه »رهنمایـي خوبـان« 
خوشـوقت هـم بنویسـید   . حضـرت آقـا د   ر 
مـورد    ایشـان فرمود   نـد   : رابطـه را بتوانیـم بـا 

این هـا حفـظ کنیـم بـه نفعمـان اسـت.

اسامی برند اگن مسابقه پیامکی آذر 94
خانواد  ه های حجج اسالم آقایان:

1. قربانعلی مود  ت پور، امام جماعت محترم مسجد   ولیعصر، ناحیه شهید   بهشتی
2. کریم شكر زاد  ه، امام جماعت محترم مسجد   امام رضا ، ناحیه شهید   صد  وقی

3. محمد   مهد  ی مهد  وی سیرت، امام جماعت محترم مسجد   رسول اکرم ، ناحیه شهید   بهشتی
4. د  اوود   نوروزی، امام جماعت محترم مسجد   صاد  قیه، ناحیه شهید   د  ستغیب

5. علی پروانه، امام جماعت محترم مسجد   صاحب الزمان ، ناحیه شهید   مطهری

بهمن 94
خانه خوبان 83

78 79
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مسـابقه پيامكي

 الف( طبق سخن پیامبر چنین د عایي رد  
نمي شود 

1. که ابتد ایش بسم اهلل الرحمن الرحیم باشد .
2. که با ناله و عجز باشد .

3. که د ر وسطش صلوات بیاید .
ب( د ستور صریح قرآن به رعایت میانه روي است

4. اسرا، 29
5. فرقان، 67

6. هرد و گزینه
ج( سخن گفتن با خد ا مانند  صحبت کرد ن با...

7. یک د وست پشت تلفن است.
8. پد ري مهربان و قد رتمند  است.

9. ستاره ها د ر شب رؤیایي آسمان است.
د ( این د و آیه بر اهمیت تذکر زباني د اللت د ارند 

1. طه، 132؛ انعام، 72
2. قصص، 9؛ یوسف، 10

3. ابراهیم،4؛ طه، 132
ه( هر تهراني سالیانه این حجم آلود گي را به 

شش هایش وارد  مي کند 
4. 950 گرم

5. 3 کیلوگرم
6. 41 کیلوگرم

و( از عوامل شکل گیري رفتار اجتماعي حرص زد ن 
د ر خرید  د ر میان ما ایرانیان است

7. پیشینه تاریخي
8. ند اشتن ثبات اقتصاد ي

9. هر د و گزینه
ز( با این کار از شر لج بازي ها و بهانه گیري هاي 

کود ک د ر امان خواهید  بود 
1. محبت مشروط

2.  قاطعیت
3. صبر و اهمال

ح( طبق یک پژوهش، 60 د رصد  مرد م این کشور 
به هیچ  د یني اعتقاد  ند ارند 

4. آمریكا
5. چین

6. نیجریه
ط( »هر کس که د اراي روح تجاوز و تعد ي باشد ، 

گرچه د ر محیط بسیار کوچکي باشد ، آمریکایي 
است.« این سخن از کیست؟

7. امام خمیني
8. آیت اهلل د کتر بهشتی
9. آیت اهلل بهاءالد یني

ي( د ر این روز هاي آلود گي هوا این گروه غذایي 
توصیه مي شود 

1. زنجبیل، سیب زمیني،  آب کلم
2. لبنیات، سیب، ماهي

3. سوپ د اغ، لیموترش،  آب گوجه فرنگي
ک( شیخ طوسي مي گوید :  بد ان همه خبرها 

د ر... است و تا از ...عملي... نفرستاد ه باشي،  این جا 
هیچ خبري نیست

4. آخرت،  د نیا، بزرگ
5. د نیا، د نیا، شر
6. د نیا، د نیا، خیر

ل( از منظر مزاج شناسي، د ید ن تصاویر ترسناک و 
د لهره  آور موجب پد ید  آمد ن آن د ر بد ن مي شود 

7. سرد ي
8. گرمي
9. بلغم

م( فراوان ترین موجود ات روي زمین که د ر روز د و 
برابر وزن خود  غذا مي خورند 

1. ملخ  ها
2. پشه ها

3. زنبورهاي عسل
ن( د ر مقام مقایسه فرزند ان چگونه عمل کنیم؟

4. عملكرد  او را با کسي که د ر حد  اوست مقایسه 
کنیم.

5. عملكرد  او را با عملكرد  خود ش د ر گذشته 

مقایسه کنیم.
6. بد ون تحقیر،  فاصله او را با کود کان ممتاز 

مقایسه کنیم.
س( شرط ضمن عقد  چیست

7. شروط ضمني یكي از زوجین
8. شرط و شروطي که د ر ضمن قرارد اد  گذاشته 

مي شود .
9. شروطي که به واسطه آن عقد  باطل مي شود .

ع( د و شهر خالق ایران طبق انتخاب یونسکو
1. کرمان و تبریز
2. تبریز و شیراز

3. اصفهان و رشت
ف( طبق فرمایش حضرت  علي  قفل فقر با آن 

گشود ه مي شود 
4. سخت کوشي و کار بسیار

5. یاري گرفتن از مرد م و کمک کرد ن به آن ها
6. صد قه و بخشش

ص( آیا سخن رئیس یا مقام مافوق براي انجام 
کاري غیرقانونی الزم االجراست؟

7. بله و مسئولیت شرعي آن با خود  مقام مسئول 
است.

8. بله، اطاعت امر مسئول، جزو قانون است.
9. خیر، کسي حق ند ارد  برخالف قوانین عمل کند .

ق( براي حفظ د ینش جریمه نظافت 
د ست شویي ها را پذیرفت

1. شهید  عباس بابایي
2. شهید  مهرد اد  عزیزاللهي

3. شهید  عبد الحسین برونسي
ر( آمار حضور نوجوانان و جوانان ایراني د ر 

شبکه هاي مجازي
4. 67 د رصد  و نزد یک د و ساعت

5. چهل د رصد  و بیش از چهار ساعت
6. 21 د رصد  و بیش از سه ساعت


