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توت سیاه

ختم به خیر

من نوجوانم

د  لم برای غذای ایرانی می سوزد  

حال امروز پیرمرد 

تغییر سبک خواستگاری



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!


آهـاي بخیـل! تـو فكر کـرد   ي مـرد   م رو از اموالـت محروم 

کرد   ي؟!
ایـن امـوال همـش بهانـه و وسـیله بـود    کـه تـو رو ببـره 
بهشـت. د   ر واقـع خود   تـو از رحمـت خـد   ا محـروم کرد   ي!

...َوَمن َيْبَخْل َفِإنََّما َيْبَخُل َعن نَّْفِسِه...
)   38 سوره محمد(


نـذار شـیطان بهت مسـلط بشـه و تو د   لـت جا کنـه! تا یه 
وسوسـه و فكـر بد   ي به د   لت رسـید   ، فـوراً به خـد   ا پناه ببر!

ْيَطاِن... ا َينَزَغنََّك ِمَن الشَّ َوِإمَّ
)36 سوره فصلت(


مشـكل مـا اینه که یاد   مـون میـره این د   نیا هـم مجهز به 
د   وربیـن مد   اربسـته اسـت. اون وقتـه که هـر کاري د   لمون 

مي کنیم. مي خـواد    
...اْعَمُلوا َما ِشْئُتْم ِإنَُّه بَِما َتْعَمُلوَن بَِصيٌر

)40 سوره فصلت(


بـا هر کسـي کـه مي خـواي قهر کنـي یا تنبیهـش کني، 
د   لیلـش رو هـم به خـود   ش بگو.

...َفَلُنَنبَِّئنَّ الَِّذيَن َكَفُروا بَِما َعِمُلوا َولَُنِذيَقنَُّهم...
)50 سوره فصلت(


هـر روز بـرا کارات چنـد    بـار اسـتغفار مي کنـي؟ هیـچ 
مي د   ونسـتي فرشـته ها د   ائـم د   ارنـد    بـرا آمرزیـد   ه شـد   نت 

اسـتغفار مي کننـد    و تـو هـم بي خیـال!
...َوالَْمَلئَِكُة ...َوَيْسَتْغِفُروَن لَِمن ِفي االْرِض...

)5 سوره شوري(


د   یـد   ي یك نفـر مي خواد    یـه مسـافرت د   ور و طوالني بره، 
همـه فامیل جمع مي شـن بـراي خد   احافظي و بـرا جد   ایي! 
قیامـت این طوریه که هـم »روز جمع« بهـش میگن، هم 

جد   ایي«! »روز 
...َيْوَم الَْجْمِع...
)7 سوره شوري(

...َيْوُم الَْفْصِل...
)38 سوره مرسالت(


راسـتي چـرا بازي هـاي فینـال آن قـد   ر حساسـه؟ چـون 
آخـرش یكـي به قهرمانـي مي رسـه و یكي اونو از د   سـت 
میـد   ه. لحظه لحظـه د   نیا هـم این طوریه، آخرش یا بهشـته 

یـا جهنم!
ِعيِر ...َفِريٌق ِفي الَْجنَِّة َوَفِريٌق ِفي السَّ

)7 سوره شوري(

طلیعه




اگـر مـن و تـو، قـرآن رو قبـول د   اشـته باشـیم د   یگـه هیـچ 
اختالفـي بـا هـم نخواهیـم د   اشـت. حـاال فهمیـد   ي د   لیـل 

اختالفـا چیـه؟!
َوَما اْخَتَلْفُتْم ِفيِه...

)10 سوره شوري(


یـاد   ت باشـه اگر خواسـتي د   یگـران رو با د   ین آشـنا کني، باید    
حوصله د   اشـته باشـي و تحمل زیاد   !

...َفاد   ُْع َواْسَتِقْم...
)15 سوره شوري(


همون طـور کـه خـد   ارو بـراي د   اد   ه هـاش شـكر مي کنـي برا 

ند   اد   ه هـاش هـم شـكر کن، شـاید    کمتـر از د   اد   ه ها نباشـه!
ْزَق... َولَْو بََسَط اهللُ الرِّ

)27 سوره شوري(


هـر وقـت بـرا رسـید   ن بـه حاجتـت از همه جـا و همه کـس 
ناامید    شـد   ي، د   لت روشـن باشـه کـه مي خواي به خواسـتت 

برسي.
ُل الَْغْيَث ِمن بَْعد   ِ َما َقَنُطوا... َوُهَو الَِّذي ُيَنزِّ

)28 سوره شوري(


وقتـي یـه مصیبـت و گرفتـاري بـرات اومد    د   قت کن، شـاید    
نتیجه اشـتباهت تو گذشـته باشه!

ِصيَبٍة... َوَما أََصابَُكم مِّن مُّ
)30 سوره شوري(


هـر وقـت بد   ي هـاي یـه بچه باعث شـد    کـه پـد   ر و ماد   رش 
د   یگـه بهـش غذا ند   اد   نـد    و ازش مراقبت نكننـد   ، بد   ي هاي ما 

هم باعث مي شـه خـد   ا بهمون توجـه نكنه!
ْكَر... أََفَنْضِرُب َعنُكُم الذِّ

)5 سوره زخرف(


»نمي د   ونـم چـي کار کنـم؟ انـگار یـه کسـي د   ائـم افـكار و 
وسوسـه هاي بـد   رو بـه د   لـم مینـد   ازه!«

سعي کن سر نماز و خوند   ن قرآن بیشتر یاد    خد   ا باشي!

َوَمن َيْعُش َعن ِذْكِر...
)36 سوره زخرف(


چشـمایي تو بهشـت لذت مي برند   ، که تو د   نیـا خیانت نكرد   ه 

باشند   ، چشماتو بپا!
...َوَتَلذُّ االْعُيُن...
)71 سوره زخرف(

َيْعَلُم َخائَِنَة االْعُيِن...
)19 سوره غافر(


چـه خوبـه اگـر مي خـواي بـه کسـي تذکر بـد   ي، بـذاري تو 

بهتریـن موقعیـت بهـش بگـي نه هـر وقتي که شـد   .
َباَرَكٍة ِإنَّا ُكنَّا ُمنِذِريَن ِإنَّا أَنَزلَْناُه ِفي لَْيَلٍة مُّ

)3 سوره د   خان(


د   یـد   ي بعضي هـا، چه بیان د   ل نشـین و سـاد   ه و روانـي د   ارند   ، 
ایـن نعمـت خد   اسـت. ازش بخـواه به مـن و تو هـم بد   ه.

ْرنَاُه بِِلَساِنَك... َفِإنََّما َيسَّ
)58 سوره د   خان(


د   رسـته کـه رسـوایي اصلـي و مهـم مـال آخرتـه، امـا خـد   ا 
بعضي هـارو تـو همیـن د   نیا هم رسـوا مي کنه. حواسـتو جمع 

! کن
أَْم َحِسَب الَِّذيَن...
)   29 سوره محمد(


تـو بگـو خد   ا و تـا آخرش پاش وایسـا، اون وقته که فرشـته ها 

پیشـت میاند    با کلي بشـارت و مژد   ه!
ِإنَّ الَِّذيَن َقالُوا َربَُّنا اهللُ...

)30 سوره فصلت(


خیالـت راحـت! د   یـن خـد   ا تعطیـل نمي شـه. اگـر تـو انجام 
د   اد   ي خـوش بـه حالـت واال بهتر از تورو میارنـد    و تعارف هم 

نمي کنند   .
...َوِإن َتَتَولَّْوا َيْسَتْبد   ِْل...

)   38 سوره محمد(
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د   نبال اید   ه آل نباشید   
د   خترها و پسـرها به د   نبال  اید   ه آل نباشـند   .  
د   ر امـر ازد   واج، هیچ کـس اید   ه آل نیسـت. 
انسـان نمي تواند    اید   ه آل خـود    را پید   ا کند   . 
بایـد    بسـازند    و زند   گـي کننـد   . خد   اونـد    
ان شـاءاهلل زند   گـي را شـیرین خواهد    کرد    
و بـه آن ها برکـت خواهد    د   اد    و ان شـاءاهلل 
مـورد    رضـاي الهي قـرار خواهنـد    گرفت.

آد   م، اول کـه نگاه مي کند    همه اش ُحسـن 
اسـت. بعـد    کـه وارد    مي شـود   ،  اخالقیاتي 
هسـت، نقایـص و کمبود    هایـي هسـت، 
به تد   ریـج  کـه  د   ارد     وجـود     ضعف هایـي 
این هـا  مي کننـد   .  کشـف  یكد   یگـر  د   ر 
نبایـد    موجـب سـرد   ي شـود   . باید    بـا این 
کمبود    هـا سـاخت، چـون باألخـره مـرد    
ایـد   ه آل بي عیب و زن  ایـد   ه آل بي عیب د   ر 

هیـچ کجـاي عالم پیـد   ا نمي شـود   .

 از رؤیا تا آرمان
عكـس ایـن کـود   ك فقیر کـه بـا رؤیاي 
د   اشـتن پیراهن شـماره 10مسـي سـتاره 
تیـم ملـي آرژانتیـن، نایلونـي راه راه را بـر 
تـن کـرد   ه بـود   ،  د   ر شـبكه های اجتماعي 
 ،BBC ،CNN و رسـانه های معتبري چـون
FOX SPORT منتشـر شـد    و احساسـات 
بسـیاري را برانگیخت. بعـد    از  آن، تالش 

جهانـي بـراي پیـد   ا کـرد   ن وي آغـاز شـد    و  گوینـد   ه شـبكه FOX SPORT از 
مـرد   م سراسـر جهـان خواهـش کـرد    تـا اگر اطالعـي از ایـن پسـربچه د   ارند    
آن هـا را د   ر جریـان بگذارند   ، حتي لیونل مسـي د   ر صفحه رسـمي توییتر خود    
خواسـتار آشـنایي و کمك به این کود   ك شـد   . برخي از هنرپیشه هاي مشهور 
کشـورمان نیز به این موج رسـانه اي عاطفي پیوسـتند    و د   ر صفحات مجازي 

خـود    د   ل نوشـته هایي آورد   نـد    و...  . 


امـا هیچ یـك از هنرپیشـه های معـروف 
کشـورمان د   ر صفحـه خـود    د   ربـاره ایـن 
عكـس چیـزي ننوشـتند. عكـس ایـن 
کـود   ك یمنـي د   ر رسـانه های معتبـري 
چـون CNN، BBC، FOX SPORT منتشـر 
نشـد   . هیـچ تـالش جهانـي بـراي پیـد   ا 

کـرد   ن وي آغـاز نشـد   . لیونـل مسـي د   ر صفحه رسـمي توییتر خود    خواسـتار 
آشـنایي و کمـك بـه ایـن کـود   ك نشـد   ه اسـت و... .

یك بـار د   یگـر بـه ایـن د   و تصویـر بـا د   قـت نـگاه کنیـد   . مفاهیمـي چـون 
»انسان د   وسـتی« و »حقـوق بشـر« د   ر غرب و به خصوص آمریـكا براي مرد   م 
جهـان این گونـه معرفـي و جعـل می شـود   . از نظـر آن هـا نماد   هـا و الگوهاي 
مقاومـت نباید    به مرد   م جهان نشـان د   اد   ه شـود   ، اما به راسـتی چـرا؟ اگر رؤیاي 
کـود   ك تصویـر اول پوشـید   ن پیراهن مسـي فقط یـك حسـرت کود   کانه  و 
آرزویي شـیرین اسـت، آرمان کود   ك تصویر د   وم، ایسـتاد   گي و نهایتاً پیروزي 

د   ر برابـر د   شـمن متجـاوز یك باور ارزشـمند    و مقد   س اسـت. 
پاسخ این سؤال، د   ر انگشتان کوچك این د   رد   انه یمني نهفته است.

طلیعه



 راه، بسته نیست 
چنـد   ي پیش، فرد   ي به یكـي از چهار راه هاي 
اصلي شهرشـان کـه محل تجمـع کارگران 
روزمـزد    بـود   ه، مـي رود    و اعـالم مي کنـد    که 
به سـه کارگر نیـاز د   ارد    و فقـط د   ه هزار تومان 
د   سـتمزد    مي د   هـد   . کارگـران بـا این کـه بـه 
د   لیـل هـوای سـرد   ، کاری نبـود   ه، د   سـتمزد    
د   ه هزارتومانـی را بسـیار ناچیـز شـمرد   ه و 
نمي پذیرنـد   . فقـط سـه تـن از آن ها کـه نیاز 
بسـیاري بـه کار و د   ه هـزار تومـان مـزد    آن 
د   اشـتند   ،  با فـرد    مذکور برای انجـام کار راهی 

می شـوند   .
آن فـرد   ، سـه کارگـر را بـه خانه خود    بـرد   ه و 
بـه آن هـا صبحانـه می د   هـد    و بعـد    از صرف 
صبحانه از وضعیت معیشـت آن ها می پرسـد    
و از حـال آشـفته زند   گی آن ها آگاه می شـود   . 
کار  کـه  مي خواهنـد     او  از  نیـز  کارگـران 
مورد   نظـر را نشـان د   هـد    تـا آن هـا مشـغول 
شـوند   ، ولـی او کار را بـه بعـد    از خـورد   ن 
ناهـار موکـول می کند   . پـس از ناهـار، د   وباره 
کارگـران می خواهنـد    کـه کار را بـه آن هـا 
بسـپارد   ، ولـي فرد    صاحـب کار ایـن بار علت 

اصلـي د   عوتشـان را بـه آن هـا مي گویـد   :
»مـن از نظـر مالـي وضعـم خوب اسـت. به 
همـراه خانـواد   ه ام قصـد    سـفر عمره د   اشـتم 
کـه بعـد    از مراجعه به سـازمان حـج و زیارت 
فهمیـد   م فعـالً  به د   لیل مشـكالت سیاسـي، 
امكان این سـفر فراهم نیسـت، پس تصمیم 
گرفتم، سـی میلیون تومان مخارج این سـفر 
را بـه چنـد    نیازمند    واقعي شـهرم کمك کنم 
و بـراي همیـن منظور نیز شـما را بـه منزل 

آورد   م.« خود    
ایـن مؤمـن زیرك، به هر کـد   ام از آن ها مبلغ 
د   ه میلیـون تومـان می بخشـد    و شـاد   ي چند    
خانـواد   ه و ثواب گسـترد   ه این انفـاق و ایثار را 

بـراي خـود    مي خرد   .

 د   اد   ، گرفت
حسن مد   د   خاني

 صبر، ایمان به من د   اد   ، حسد   ، آن را از من گرفت )میزان الحكمه، حد   یث 1474(
 د   وسـتی اهل بیـت شـفاعت را به من د   اد   ، سـبك شـمرد   ن نمـاز، آن را از 

من گرفـت. )گناهان کبیـره، ص 20(
 نـگاه محبت آمیـز بـه والد   ین، یـك حج مقبول به مـن د   اد   ، نـگاه غضب آلود    

بـه آن ها قبولی نمـاز را از من گرفت. )همـان، ص 119(
 ایثـار و از خود   گذشـتگی، فضیلـت بـه مـن د   اد   ، انحصارطلبـی آن را از مـن 

گرفـت. )میزان الحكمـه، ح 6(
 احسـان و نیكـی، طول عمـر به من د   اد   ، گناه و معصیـت آن را از من گرفت. 

)همان، ح 98و 99(
 خریـد    آخـرت، د   نیـا و آخرت را به مـن د   اد   ، خرید    د   نیا هـر د   و را از من گرفت. 

)همان، ح 127(
 بـراد   ر مؤمـن شـفاعت را بـه مـن د   اد   ، بی تفاوتـی نسـبت بـه او آن را از مـن 

گرفـت. )همـان، ح 164و 553(
 کم خوری صفای د   ل به من د   اد   ، پرخوری آن را از من گرفت. )همان، ح 638(

 کم خوری حكمت به من د   اد   ، پرخوری آن را از من گرفت. )همان، ح 648(
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 اسم ها غلط، درست 
سمانه  هوشمند   

چنـد    روز پیـش یكـی از اقوام ما عمـرش را 
د   اد    بـه شـما، خد   ا بیامـرزد   ش! آد   م بـا ایمانی 
بـود   ؛ د   ر واقـع، هم انسـان خـوب و هم د   کتر 
حاذقـی بـود   . زنـگ زد   یـم بـه آمبوالنـس، 
وقتـی آمد   ند    یكی از آن ها پرسـید    »جسـد   « 
کجاسـت؟ او را راهنمایـی کرد   یـم بـه اتاق. 
د   کتـر را برد   نـد    و مـا نیز به د   نبال ماشـین به 
راه افتاد   یـم. وقتی کار غسـل و کفن ایشـان 
تمام شـد   ، بعضـی از آشـنایان، تازه رسـید   ند    
تـا د   ر تشـییع پیكر د   کتر مـا را همراهی کنند    
یكـی گفـت »جنـازه« را آورد   ند    جنـازه را که 
تحویـل گرفتیـم بـرای د   فـن ایشـان راهی 
قبرسـتان شـد   یم. بـا آد   اب اسـالمی د   کتـر 
را د   فـن کرد   یـم، خاك سـپاری تمـام شـد   ه 
بـود    کـه یكـي از د   وسـتان د   کتـر کـه تـازه 
بـه قبرسـتان آمـد   ه بود   ند    بـه ما پیوسـت، از 
رفقـاي قد   یم ایشـان بود    د   ر حالی که اشـك 
می ریخـت گفـت: قبر »مرحوم« کجاسـت؟ 

نشـانش د   اد   یم. 
د   ر همیـن اوضـاع بـود    کـه متوجه شـد   م به 
محـض این کـه انسـان می میـرد   ، اسـمش 
تغییـر می کنـد   ؛ اول می شـود    جسـد   ، بعـد    
سـپرد   ه  خـاك  بـه  کـه  آخـر  د   ر  و  جنـازه 
می شـود    او را مرحـوم می نامنـد   ، خد   ابیامـرز 
د   کتـر را حاال د   یگـر هیچ کس د   کتر خطابش 

نكرد   .
حواسـمان به اسـم ها و القابمان باشـد    و زیاد    
آن هـا را جـد   ی نگیریم چـون باألخـره ما را 

هـم یـك روز مرحوم خواهنـد    خواند   .

 د   ل و کفش
حمید   ه ملك محمود   ی

کفش هـا آن وقـت بـه راه مي افتنـد    و زند   گـي مي کنند    
که مـن و تو پایشـان کنیم.

همه کفش ها یك سوژه اند   
زنانه، بچه گانه، مرد   انه

جنس، رنگ، اند   ازه
هیچ فرقي ند   ارند   

د   ل ما هم یك جفت کفش است
پا به پاي عمِر ما مي آید   ، مي رود   

بزرگ مي شود    و گاهي تنگ
کهنه می شود   ، تازه مي شود   ، شسته مي شود   
گم مي شود   ، جا مي ماند   ، د   زد   ید   ه مي شود    و...

شاید    که
چشمان د   ل هاي سفید   ، مثِل کفش هاي د   ست نخورد   ه

منتظِر ثبت رد   ّي ُپر از خاطره اند   

طلیعه



آیه ها و آد   م ها
خود    عاقل پند   ارها

محمدحسین  شیخ شعاعی
موسـی بـه قومـش گفت: خـد   ا به شـما فرمـان می د   هـد    گاوی را ذبح 

کنیـد   ، گفتنـد   : آیا مـا را مسـخره می کنی؟!1
هیـچ حكم الهـی، غیرمنطقـی و ناعاقالنه نیسـت و خد   اونـد    نه حرف 
بیهـود   ه می زنـد    و نـه بـه کار لغـو و بی فایـد   ه فرمـان می د   هـد   . د   ر این 
میـان ممكن اسـت، انسـان ها د   لیل برخـی از احـكام و د   سـتورات را با 
عقـل خـود    بفهمنـد    و ممكن اسـت عقلشـان بـه چرایـی و چگونگی 
بسـیاری از آن هـا نرسـد   . از همین جـا، انسـان هایی کـه مـورد    خطاب 
خد   اونـد    قـرار می گیرنـد    و بـه آن هـا د   سـتوری می رسـد   ، د   و د   سـته 
می شـوند   : کسـانی که همه سـخنان پرورد   گارشـان را به جان می خرند    
و بـه آن توجـه می کننـد    و د   ر مقابـل، کسـانی که گمـان می کنند    اگر 
چیـزی بـا د   انسـته ها و اطالعـات مـا جـور د   رنیامـد   ، البـد    غیرعاقالنه 

اسـت و اهمیتی نـد   ارد   .
البتـه د   سـته اول هم عقل خود    را تعطیل نكرد   ه اند    و هـر حرفی را از هر 
کسـی نمی پذیرنـد    اما خد   ا که »هر کسـی« نیسـت! بنابرایـن به جای 
این که د   سـتورات خد   ا را با عقل خود    بسـنجند   ، عقلشـان را با سخنان و 
احـكام الهی تنظیـم می کنند    و حرف هـای د   یگران را هـم با این عقل 

تنظیم شـد   ه می سنجند   !
امـا د   سـته د   وم، خـود    را عقـل کل می د   اننـد   . ممكـن اسـت اطالعـات 
و د   انـش چند   انـی هـم ند   اشـته باشـند   ، امـا فكـر می کننـد    بـا همـان 
محاسـبات سـاد   ه خود   شـان می تواننـد    و بایـد    همـه چیـز را بفهمنـد   ، 
حتـی د   لیـل د   سـتورات آسـمانی را. بـه همین د   لیـل د   ر مقابـل چیزی 
کـه نمی فهمند    یـا با محاسباتشـان جـور د   رنمی آید    موضـع می گیرند   . 
بعضـی از آن هـا ممكن اسـت خود    را روشـن فكر، عالم و د   انشـمند    هم 
معرفـی کننـد    امـا د   ر مقابـل یك حكـم صریـح قرآنی مثـل قصاص، 
بایسـتند   . آن هـا خـود    را عاقـل می پند   ارنـد    د   رحالی کـه عاقل نیسـتند   ، 
شـبیه عـد   ه ای از بنی اسـرائیل کـه وقتـی فرمـان خاصـی بـرای حـل 
یكی از مشكالتشـان از سـوي خد   ا رسـید   ، نگاهی عاقل اند   ر سـفیه، به 
حضـرت موسـی اند   اختنـد    و با تعجب و تكبر گفتنـد   : این د   یگر چه 

حكمـی اسـت؟ ما را مسـخره کـرد   ه ای؟!
همیـن خود عاقل پنـد   اری آن هـا باعـث شـد   ، مـد   ام بهانه تراشـی کنند    
و البتـه کار را بـرای خود   شـان هـم سـخت کرد   نـد   . چـون همیشـه ته 
د   لشـان ایـن بـود    کـه این حكـم خیلـی عاقالنه نیسـت! تـا جایی که 
نزد   یـك بـود    آن را انجـام ند   هنـد   .2 راسـتی آیـا ممكـن اسـت، مـا نیز 
نسـبت به برخی از احكام قطعی الهی همین احسـاس را د   اشته باشیم؟

پی نوشت ها
1. بقره، 67.

2. همان، 71.

 د   اري اگر...
حسن مد   د   خانی

گر هواي  نفس د   اري، هواي نفس ند   اري.
با برد   باری می توان برد   ، باری.

اگر مي خواهی پرواز کنی پر، واز کن.
کار، گر زمین بماند   ، کارگر زمین نمی ماند   .

 گر خانه د   اری، هم کار د   اری هم خانه، د   اری.

با همسایه د   اری، هم نور د   اری هم سایه د   اری.
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 گشایش
میثم شریف اصفهاني 

sharifblog.blogfa.com
امـروز صاحب خانـه را د   ید   م. بی انصـاف می خواهد    یك بـاره اجاره خانه 
را پنجـاه د   رصـد    اضافـه کنـد   ؛ یعنی سـی د   رصد    بیشـتر از حقـوق من. 
بایـد    بـه فكـر خانه د   یگـری باشـم. بعـد    از صاحب خانـه، خانمم زنگ 
زد   . محمد   مهـد   ی پسـرم آینـه را از روی میـز اند   اختـه روی پایـش و 
ناخنـش کنـد   ه شـد   ه و خون ریـزی د   ارد   . بایـد    برگـرد   م و او را بـه د   کتر 
برسـانم. عصبانـی شـد   م و حواس پـرت. ناخواسـته به ماشـین جلویی 
کوبیـد   م. حد   اقـل به انـد   ازه سـه مـاه اجـاره خانـه به طـرف ضـرر زد   م. 
پلیـس می آیـد    و بیمه نامه را بـه او می د   هم، اما یك هفتـه از تاریخ آن 

گذشـته اسـت. ماشـین را به پارکینـگ می برند   .
د   سـت از پا د   رازتر به اد   اره می روم. قصد    د   ارم قبل از شـروع کار سـری 
بـه حسـابد   اری بزنم شـاید    با تقاضای وامـی که کرد   ه ام موافقت شـد   ه 
باشـد   ، امـا نه تنهـا با تقاضـای وام موافقت نشـد   ه بلكه می گویند    شـما 
کارمنـد    این جا نیسـتید   . بـه کارگزینی مـی روم. به خاطر سیاسـت های 
اقتصاد   ی، تعد   یل شـد   ه ام؛ و این یعنی بی کار شـد   ن د   ر بد   ترین شـرایط 

ممكن.
خواهـرم زنـگ می زند   . ماد   ر به شـد   ت مریض اسـت و بایـد    او را عمل 
کنیـم و البتـه پـول می خواهـد   ؛ بسیار بسـیار زیـاد   . به اند   ازه سـه سـال 
اجـاره خانـه. بـه د   ایـی زنـگ می زنـم، اما پسـر د   ایـی تلفـن را جواب 
می د   هـد    و بـا بی اد   بـی می گویـد    بد   هـی قبلـی را هنـوز پرد   اخـت 

نكرد   ه ام.

مسـتأصل شـد   ه ام. تصمیـم می گیـرم بـه پـارك بـروم تـا بنـا بـر 
توصیه هـای روان شـناختی، اسـتراحتی بـه خـود   م بد   هم؛ شـاید    راهی 
پیـد   ا کـرد   م. زمانـی کـه می خواهـم روی نیمكـت بنشـینم متوجـه 
می شـوم کیـف پولـم را د   زد   ید   ه اند   ؛ و ایـن یعنی پیش آمـد   ن هر اتفاق 

بـد   ی کـه ممكن اسـت.
به شـد   ت عصبانی هسـتم که باز هم تلفن زنگ می زند   : از شهرسـتان 
مهمـان رسـید   ه و بایـد    به خانه بـروم؛ با د   سـت ُپر. باید    آبـرود   اری کنم 
و نگویـم بی پـول هسـتم و بـی کار. بگویم قرار اسـت مـاد   ر را د   ر یك 
بیمارسـتان خصوصـی بسـتری کنیم و شـاید    ماشـین را عـوض کنم 
چـون ترمـز ABS نـد   ارد    و قـرار اسـت به خانـه بهتری برویم و شـاید    
اصـاًل خانـه ای بخریم. نگویـم که بد   بختـم؛ چراکه واقعاً نیسـتم؛ زیرا 

امام علـی فرمود   :
اگـر آسـمان ها و زمیـن راه را بـر بند   ه ای ببند   ند    و او تقوای الهی پیشـه 
کنـد   ، خد   اوند    حتماً راه گشایشـی برای او فراهم خواهد    کـرد    و از جایی 

که گمـان ند   ارد    روزی اش خواهـد    د   اد   . )نهج البالغه، 184(
یا علی مد   د   
پی نوشت

هـر کسـی کـه ایـن متـن را می خواند   ،  ممكن اسـت به شـد   ت از این نوشـته 
و امثالهـم ناراحـت شـد   ه و نویسـند   ه را مـورد    مالمـت قـرار د   هـد    کـه شـاید    
کسـی اراجیفـی کـه د   رباره زند   گـی ات می نویسـی را باور کنـد   ! هرچند    گمان 
نمی کنـم چنیـن آد   م کم خـرد   ی پیـد   ا شـود    ولـی بـرای حفـظ کانـون گـرم 
خانـواد   ه توضیـح می د   هـم کـه کلیـه حواد   ث فـوق تخیلـی اسـت؛ البته غیر 

 !از محمد   مهـد   ی و آینـه

یادداشت



 اسالمی که باورمان نیست
فرحناز ایوبی

محجبه اسـت؛ از آن محجبه هایی که وقتی حجابش 
را می بینـی لـذت می بـری. اصـاًل کیـف می کنـی از 
ایـن  هارمونـی و زیبایی و متانت. حـاال این ها را بگذار 
کنـار خند   ه رویـی و خوش بیانـی اش ببیـن چـه پكیج 
زیبایـی می شـود   . بعـد    این هـا را جمـع ببند    بـا این که 
آچارفرانسـه  گـروه هـم هسـت. همه می تواننـد    روی 
کمكـش حسـاب کننـد   . کار همـه را راه می انـد   ازد    و 

خـب بـا این اوصـاف، پكیـج کامل تر می شـود   .
از نظـرم بی عیـب و نقص بود    تا چنـد    روز پیش که با 
یكی از د   وسـتانش آمد   ه بود   ؛ د   وستی تهرانی با آرایشی 
نامناسـب، موهایـی بیـرون ریختـه و آسـتین های 
مانتویـی کـه بـاال رفته بـود   . کارشـان را انجـام د   اد   م؛ 
کاری زمان بـر و طوالنـی کـه تا آخر وقت زمـان برد   . 
به قـد   ر یكـی د   و د   قیقه اختـالف از اتاق خارج شـد   یم. 
کمـی عقب تـر از آن هـا بـود   م. تـوی حیـاط یكـی 
از همـكاران حراسـت، آرام رفـت کنارشـان و بسـیار 
خوش رو براي حجاب نامناسـب د   وسـتش تذکـر د   اد   . 
لحـن و کلمـات به راسـتی د   ل نشـین بود    و بـی تأمل 
هم از کنارشـان گذشـت که ناگاه صـد   ای هر د   و بلند    
شـد    کـه به شـما چـه مربـوط؟! اصـاًل چـه د   خلی به 
شـما د   ارد   ؟! و الخ... که طاقت نیاورد   م. صد   ایشـان زد   م 
کـه بچه ها، کمی مراعـات! با د   لخـوری گفت )همان 
د   انشـجوی محجبه( که به ایشـان چه مربـوط؟ اصاًل 
ایشـان چه کاره هسـتند   ؟ گفتم: از همكاران هسـتند   . 
لحظه ای شـوکه شـد    امـا باز خـود   ش را جمـع و جور 
کـرد   . صد   ایـش را بـاال بـرد    و گفـت »این هـا مربوط 
به حراسـت اسـت. کارمند    د   انشـگاهی که باش، حق 
تذکـر نـد   اری!« گفتـم »کارمنـد    حراسـت هسـتند   .« 
د   وبـاره شـوکه شـد   . انتظـار ایـن یكـی را ند   اشـت. با 
ترد   یـد    و تأمـل پاسـخ د   اد    که»نمی د   انسـتیم، اصـاًل 

ایشـان را نمی شناختیم.«
پاسـخ د   اد   م: امـا به هر حـال هر مكانی حرمتـی د   ارد   . 
حرمت د   انشـگاه را کمی بیشـتر رعایت کنیـد   ...، و باز 
چانه زد   ن هایشـان بـرای توجیه عـد   م رعایت حجاب.
بـاورم نمی شـد    ایـن همان د   ختـر محجبـه  خوش برخورد    
خـوش کالِم د   انشـجوی کارشناسـی ارشـد    رشـته  اخالق 
اسـالمی باشـد   ؛ نه کالمش تناسـبی بـا اخالق د   اشـت و 

 . ...نـه باورهایش تناسـبی با اسـالم

موش هاي فضاي مجازي
محمد حسین قد یري

بیـن اصفهانی ها حسـابگر و مقتصد  
)نـه خسـیس( معـروف اسـت کـه 
وقتـی می خواسـتند  پـل بـزرگ و 

تاریخـی خواجـو را بسـازند ، براي د رخواسـت کمك مالي سـراغ جنـاب خواجو سـرمایه د ار بزرگ 
شـهر مي روند . هنوز سـخن را شـروع نكرد ه، مي بینند  خواجو به شـاگرد ش با اعتراض می گوید : 
چـرا چـوب کبریتي که با آن چراغ را روشـن کـرد ی، د ور اند اختي؟! مي توانسـتي از آن برای چراغ 

بعد ی هـم اسـتفاد ه کنی.
وقتـی ایـن برخـورد  و این د قت عجیب را از جنـاب خواجه مي بینند ،  با خود شـان مي گویند  از این 
مـرد  خسـیس چیـزي به این پل نمي رسـد ! امـا حتمـاً مي د انید  که پـل خواجو همان طـور که از 
اسـمش پید اسـت، با کمك بسـیار او ساخته مي شـود . خواجو د ر تعجب میهمانانش مي گوید : اگر 
من سـرمایه و ثروت بسـیار د ارم،  از سـر همین اسراف گریزی ها، حسـاب وکتاب ها و د قت هاست.
فـرد  اخالق  مـد ار نیز مثـل همین تاجر موفق، اهل حسـاب وکتاب د فتری و مكتوب روزانه اسـت. 
مرحـوم شـیخ  حسـن علي نخود کي، عالم و عارف مشـهور کـه اتفاقـاً او هم اصفهاني اسـت، د ر 
مسـائل معنوي بسـیار مقتصد  و حسـابگر بود . وقتي از ایشـان مي پرسـند  چگونه به این مقامات 
رسـید ی؟ د ر پاسـخ مي گویـد : من اهل حسـاب وکتاب بـود م. نورانیتـی را که از عبـاد ات و اعمال 
خوبـم بـه د سـت مـی  آورد م، ولخرجـی ند اشـتم و پس اند از می کـرد م و با گنـاه و خـروج از حد ود  

الهـی به آن هـا چوب حـراج نمی زد م.
د ر فضـای مجـازی نیـز کـه گویـی د نیایی د یگر بـا تمام امكانـات د نیـای واقعی اسـت، باید  که 
حسـابگر باشـیم و خسـیس! اگـر هـر بـار کـه گناهی مرتكـب می شـویم، بگوییم فقـط همین 
یك بـار اسـت، یـا »یـك شـب که هزار شـب نمیشـه!«، فقـط همین ایمیـل یا چت نامشـروع، 
همیـن یـك شـوخی با نامحـرم، همین یك کلیپ مسـتهجن، همین د اسـتان محـرك، همین 
نسـبت د اد ن مقالـه د یگـری بـه خـود  و نیـاورد ن نـام مترجـم و نویسـند ه واقعی، همیـن د انلود  
غیرمجـاز و...،  غافـل شـد ه ایم که همین »یك بار ها« یك بار سـیلی می شـود  و سـرمایه معنوی 

و وجـود ی مـا را بـا خـود  می برد .
مولـوی د ر تمثیلـی زیبـا می گویـد  اگـر برنامه خود سـازی و محاسـبه ند اشـته باشـیم و گناهان 
تد ریجـی را به حسـاب نیاوریـم، ماننـد  فرد ي هسـتیم که موش بـه انبارش زد ه و متوجه نیسـت. 
پیوسـته گند م د ر آن ذخیره می کند  و د لش  خوش اسـت که سـرمایه بسـیاري به هم زد ه اسـت. 
موش هـای کوچـك و بـزرگ گناه، آهسـته و پیوسـته، گنـد م عباد ت مـا را با خـود  می برند  و جز 
افسـوس و حسـرت بـرای مـا نمی گذارنـد . به همین د لیل اسـت که عمـری از ما می گـذرد ، ولی 
حسـاب بانكـی معنـوی ما د ر شـعبه ملكـوت، خالـی و یا بسـیار ناچیز اسـت. موش هـاي ریز و 
د رشـت، َمثـل گناهـان کوچـك و بزرگنـد ؛ واقعیـت این اسـت که مـوش کوچك هم به سـهم 
خـود  منشـأ بیمـاری، آلود گـی و ویرانی اسـت و همیـن موش هاي کوچـك نیز به تد ریـج بزرگ 

مي شـوند  و اثرات منفی  آن ها بیشـتر و بیشـتر خواهد  شـد .
گر نه موش د زد  د ر انبان ماست
گند م اعمال چل ساله کجاست؟
اول ای جان! د فع شر موش کن

بعد  از آن د ر جمع گند م کوش کن
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د   رمان غیبت و توبه آن

  بي حیایي در نهاد خانواده 
  حجت االسالم عالي

الزمـه عفـت و حیا، مهار کـردن هوس هـا و شهوت هاسـت. این که 
انسـان نفسـش را مهـار کنـد و چشـم و گـوش و زبـان و تمـام اعضا 
و جوارحـش هـرز نباشـد یكـي از محبوب تریـن صفات مؤمن اسـت. 
امـام علـي)ع( فرمـود »اگـر کسـي نفس خـود را مهـار کنـد و هرچه 
نفسـش مي خواهـد بـه او ندهـد بـزرگ مي شـود.« در روایـات آمـده 
کـه شـیطان در آخرالزمـان با تمام قـوا براي زمین گیر کـردن مؤمنین 
حملـه مي کنـد. بـه عبارتـي هرچـه تیـر در ترکـش دارد رهـا مي کند 
و ایـن تـالش تـا قبـل از ظهـور بـه اوج خـود مي رسـد. بایـد بدانیـم 
کـه شـیطان یـك موجود تخیلي نبـوده و حقیقتـاً یك موجـود واقعي 
اسـت و از لشـكري از جنس خود و انسـان هایي شـیطان صفت که در 
خدمـت شـیطان اند بـراي فریب مؤمنین اسـتفاده مي کنـد. نبي مكرم 
اسـالم)ص( بـه امـام علـي)ع( فرمود »بـه تعدادي کـه تـو از راه هاي 

هدایت مي داني شـیطان هـم از راه هاي گمراه کـردن مي داند.« حاال 
بـا چنیـن موجـودي کـه قسـم خـورده انسـان را فریب دهد چـه باید 
کـرد؟ آن هم در سـال هاي اخیر که شـیطان با فرهنگي شـرك آلود و 
اخـالق غیـر الهی قصـد فریب مؤمنیـن را دارد. باید توجـه کرد تیزي 
پیـكان ایـن فرهنگ شـرك آلود و شـیطاني، نهـاد خانـواده و در رأس 
آن زن را نشـانه رفتـه. چـون اگـر بتوانـد زن را در جامعـه لغزنـده و به 
بي حیایـي بكشـاند، مي توانـد مـرد را هـم بـه بي حیایـي و بي عفتـي 
بكشـد. پیامبر اکرم)ص( فرمـود »واي بر فرزندان آخرالزمان از دسـت 
پدر و مادرانشـان!« اصحاب گفتند از دسـت پدر و مادران مشرکشـان؟ 
حضـرت فرمـود »واي بـر آن ها از دسـت پدر و مادران مسلمانشـان!« 
مي تـوان گفت منظور پدر و مادراني اسـت که بـه فكر تمام احتیاجات 

فرزندانشـان هسـتند اما به فكر دین فرزندانشـان نیسـتند.

آیت اهلل ناصر مكارم شیرازي)حفظه اهلل(

»غیبـت« ماننـد    بسـیاری از صفـات ذمیمـه تد   ریجـاً به صـورت یك 
بیمـاری روانـی د   رمی  آید   ، به گونـه  ای که غیبت کننـد   ه از کار خود    لذت 
می  بـرد    و از این کـه پیوسـته آبروی ایـن و آن را بریزد    احسـاس رضا و 
خشـنود   ی می  کنـد    که ایـن یكی از مراحل بسـیار خطرنـاك اخالقی 

است.
این جاسـت که غیبت کننـد   ه باید    قبل از هر چیز بـه د   رمان  انگیزه  های 
د   رونـی غیبت بپـرد   ازد   ؛ انگیزه  هایی هم چون بخل، حسـد   ، کینه  توزی، 

عد   اوت و خود    برتربینی.
باید    از طریق خود   سـازی و تفكر د   ر عواقب سـوء این صفات زشـت و 
نتایـج شـومی که بـه بار مـی  آورد    و هم چنین از طریـق ریاضت نفس، 

ایـن آلود   گی هـا را از جـان و د   ل بشـوید    تا بتوانـد    زبـان را از آلود   گی به 
غیبـت بـاز د   ارد   . سـپس د   ر مقام توبـه بر آیـد    و از آن جا که غیبت جنبه 
»حق النـاس« د   ارد   ، اگـر بـه صاحـب غیبت د   سترسـی د   ارد    و مشـكل 
تـازه  ای ایجـاد    نمی  کنـد   ، از او عذرخواهـی کنـد   ، هرچنـد    بـه صـورت 
سربسـته باشـد   ، به عنوان مثـال بگویـد    مـن گاهـی بـر اثـر ناد   انـی و 
بی  خبـری غیبت شـما کـرد   ه  ام، مرا ببخش، و شـرح بیش تـری ند   هد   ، 

مباد   ا عامل فسـاد    تازه  ای شـود   .
و اگـر د   سترسـی بـه آن فرد    را ند   ارد    یا او را نمی  شناسـد   ، یـا از د   نیا رفته 
اسـت، برای او اسـتغفار کنـد    و عمل نیك انجام د   هد   ، شـاید    به برکت 

آن خد   اونـد    متعال وی را ببخشـد    و طرف مقابـل را راضی کند   . 

رهنماییخوبان



ثواب حج و عمره د   ر خانه آماد   ه است
آیت اهلل سید    محمد    ضیاءآباد   ی

کـه  بشـنویم   امیرالمؤمنیـن امـام  موالیمـان  از  را  د   اسـتان  ایـن 
فرمود   ه انـد   : مـا بـا فاطمـه د   ر منزل بود   یـم، پیغمبر اکرم وارد    شـد    
و د   یـد    فاطمـه کنـار د   یگ آش نشسـته اسـت و غذا می پـزد   . من هم 
عـد   س پـاك می کنم. پیامبـر خد   ا از د   ید   ن این صحنه خوشـحال شـد    و 
خطـاب بـه من فرمود    »مـرد   ی که د   ر کار خانه، کمك کار زنش باشـد    به 
تعد   اد    هر مویی که د   ر بد   نش هسـت، عباد   ت یك سـال که شـب هایش 
بید   ار و روزهایش روزه د   ار باشـد   ، د   ر نامه عملش نوشـته می شـود    و برای 

هـر قد   مـی که برمـی د   ارد   ، ثـواب حج و عمره نوشـته می شـود   .«
حـال مـا د   نبـال چـه می گرد   یـم و ثـواب از چـه کاری می طلبیـم؟! 
حال آن کـه ثـواب عمره و حـج د   ر د   اخل خانه هایمان آماد   ه اسـت؛ البته 
بـا این شـرط کـه تعامـل و همـكاری و اد   ب و احترام متقابـل رعایت 
شـود    و لذا فرمود   ه اند    »ما من امرأه تسـقی زوجها شـربه من ماء کتب 
اهلل لهـا عبـاد   ه سـنه صیام نهارهـا و قیام لیلها؛ هر زنی کـه یك لیوان 
آب به د   سـت شـوهرش بد   هد   ، ثواب عباد   ت یك سـال برایش نوشـته 

می شـود    کـه روزهایش روزه د   ار و شـب هایش شـب زند   ه د   ار باشـد   .«
جالـب این کـه د   ربـاره کمـك کاری مـرد   ان د   ر د   اخل خانه به زنانشـان 

د   سـتور مؤکد    رسـید   ه اسـت، امـا راجع به کمـك کاری زنـان د   ر بیرون 
خانه به شوهرانشـان د   سـتوری نرسـید   ه است.

همسـرش  خانـه  بـه   کبـری صد   یقـه  حضـرت  کـه  شـبی 
امیرالمؤمنیـن بـرد   ه شـد   ، فـرد   ای آن روز پـد   ر بزرگـوارش رسـول 
خـد   ا به د   ید   ار د   خترش تشـریف فرما شـد   . حضـرت صد   یقه عرض 
کـرد   : پـد   ر! د   سـتوری بد   هید    کـه کارهایمـان را چگونه تقسـیم کنیم؟ 
پـد   ر فرمـود   : د   ختـرم! کارهای د   اخـل خانـه از آن تو و کارهـای بیرون 
خانـه از آن علی باشـد   . بعد    حضرت صد   یقه فرمود   ه اسـت: مـن از این 
تقسـیم کاری کـه پـد   رم فرمـود   ، آن قد   ر خوشـحال شـد   م کـه جز خد   ا 
کسـی نمی د   انـد   . پـد   رم کاری کـرد    کـه من با مرد   ها تماسـی ند   اشـته 

باشم.
البتـه شـاید    بگویید    امروز ایـن حرف ها د   یگـر از ُمد    افتـاد   ه و ارتجاعی 
به حسـاب می آیـد   ، ولـی ما به تناسـب کاری که د   اریم بایـد    بگوییم، از 
رسـول خـد   ا  منقول اسـت: هر مرد   ی کـه با زنی نامحـرم، مزاح و 
شـوخی لفظـی کند   ، به کیفـر هر کلمه ای که د   ر د   نیا با او سـخن گفته 

اسـت، خد   اوند    او را هزار سـال د   ر محشـر حبس می کند   . 

عیب د   ید   ن، کار خوبی نیست

حاج اسماعیل د   والبی

هـر زنـی کـه مـرد   ش از او راضـی باشـد    آن زن، عزیـز خد   اسـت، هر 
مـرد   ی هـم کـه زنـش از او راضـی باشـد    آن مـرد    عزیـز خد   اسـت. 
کمـال زن و مـرد    د   ر ایـن اسـت. چنیـن زن و مـرد   ی را خـد   ا از همـه 
اعمالشـان راضـی اسـت. خـوب رفتار کـرد   ن بـا زن، هنر د   ین اسـت. 
مـرد   ی کـه بـا زنش خـوب رفتار کنـد    همه جا آقاسـت. زن هـم وقتی 
مـرد   ش از او راضـی باشـد    می تواند    همـه کارهایش را بـه خوبی انجام 
د   هـد   . نمونـه کامل یـك زن و شـوهر مؤمن حضرت علـی و حضرت 
زهرا)سـالم اهلل علیهما( هسـتند    کـه یـك روح و یك جان بود   نـد    د   ر د   و 

. پیكر
 بهتریـن راه، محبـت کـرد   ن بـه همسـر و فرزنـد   ان اسـت. پیامبر

فرمود   :
»َخیُرکـم، خیُرکـم أَلْهلِـِه َو أَنَـا َخیُرکـم أَلْهلی؛ بهترین شـما کسـی 
اسـت کـه بهترین شـما د   ر رابطه بـا خانواد   ه اش باشـد    و مـن بهترین 

شـما د   ر رابطه بـا خانواد   ه ام هسـتم.«
هـر کاری کـه می توانـی بكن، پول خرج همسـرت کن، بـه او محبت 

کـن تـا بـا هم یگانـه شـوید   . زن و مـرد    باید    بـه همد   یگـر خوش بین 
باشـند    و هـر کـد   ام عیـب را از خـود    بد   انند    و به د   یگری نسـبت ند   هند   . 
اصـاًل عیب د   ید   ن، کار خوبی نیسـت. وقتی می خواهیـد    از منزل خارج 
شـوید    اهـل خانه را خشـنود    کنید    و بیـرون بیایید.    وقتی هم خواسـتید    
وارد    خانـه شـوید   ، بیـرون د   ر اسـتغفار کنیـد    و صلـوات بفرسـتید    و هر 
ناراحتـی کـه د   اریـد بیـرون بگذاریـد    و با روی خـوش د   اخل شـوید    تا 
اهـل خانـه هـم بـا روی خوش به اسـتقبال شـما بیایند   . کمـال زن و 

مـرد    د   ر این اسـت.
هماهنگـی و موافقـت اخالقی بیـن زن و مرد    د   ر محیط خانـواد   ه از هر 
لحـاظ و به صـورت صد   د   رصـد    برای غیـر انبیا و اولیا غیرممكن اسـت. 
اگـر بخواهیم محیـط خانه، گـرم و باصفا و صمیمی باشـد   ، فقط باید   ، 
صبر و اسـتقامت و گذشـت و چشم پوشـی و رأفت را پیشـه خود    کنیم 
تـا محیـط خانـه گـرم و نورانی باشـد   . اگر این هـا نباشـد    اصطكاك و 
برخـورد    پیـش خواهـد    آمـد    و همـه اختالفـات خانواد   گـی از همین جا 

 .   ناشی می شـود
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عالمه  محمد   حسین طباطبایي
ایشـان د   ر برنامـه روزانه خود    سـاعتي را به خانـواد   ه اختصاص مي د   اد   ند   . رفتارشـان با 
مـاد   رم بسـیار احترام آمیز و د   وسـتانه بود   . همیشـه طـوري رفتار مي کرد   نـد    که گویي 
مشـتاق د   یـد   ار ماد   رم هسـتند   . مـا هرگز بگو و مگـو و اختالفي بیـن آن د   و ند   ید   یم. به قد   ري نسـبت 
بـه هـم مهربـان و فـد   اکار و با گذشـت بود   ند    که ما گمـان مي کرد   یم هرگـز با هم اختالفـي ند   ارند   . 

آن هـا واقعـاً مانند    د   و تا د   وسـت بود   ند   . 
پـد   رم هرگـز از رفتـار خوب خود    ذکـري به میان نمـي آورد    و همه خوبي ها را به ماد   رم نسـبت مي د   اد   . 
خود   شـان مي گفتنـد    کـه از اول ازد   واج همیشـه بـا هـم یك رنـگ و یـك د   ل بود   ه ایم. د   ر خانـه اصاًل 
مایـل نبود   نـد    کارهـاي شخصي شـان را کـس د   یگـر انجام د   هـد   . بر سـر آورد   ن رختخواب همیشـه 
مسـابقه بـود   . پـد   رم سـعي مي کرد    زود   تـر از همـه ایـن کار را انجام د   هـد    و ماد   رم هم سـعي مي کرد    

پیش د   سـتی کند   . 
وقتـي مـاد   رم مریـض مي شـد    اصاًل اجـازه نمي د   اد   ند    از بسـتر بلنـد    شـود    و کاري انجام د   هـد   . ماد   رم 
پیـش از فـوت حـد   ود    27 روز د   ر بسـتر بیماري بود    و د   ر این مد   ت پد   رم از کنار بسـتر ایشـان لحظه اي 

بلنـد    نشـد   ند   ، تمام کارهایشـان را تعطیل کرد   نـد    و به مراقبـت از او پرد   اختنـد   . )د   ختر عالمه(

آیت اهلل سید   عبد   الحسین د   ستغیب 
از ویژگي هـاي شـهید    د   سـتغیب، اخـالق خـوش و گشـاد   ه رویي ایشـان بود    همسـر 
ایشـان مي گویـد    »ایشـان د   ر امـور زند   گي به مـن اختیار تـام د   اد   ه بود   نـد    و هر کاري 
انجـام مي د   اد   یـم، ایـراد   ي نمي گرفتنـد   .« فرزند   شـان مي گویـد    »د   ر ایـام مریضـي مـاد   رم، از بچه هـا 
نگهـد   اري مي کرد   نـد    و حتـي از نظافـت بچه هـا هم ابایي ند   اشـتند   ؛ خود   شـان خانه را جـارو مي زد   ند    

و یـار و غمخـوار اهل خانـه بود   ند   .«
پسرشـان مي گویـد    »مرحـوم ابـوي عـالوه بر توجـه به بعد    سـیاد   ت ماد   ر، د   ر ُحسـن خلق با همسـر 

خـود    و کم توقعـي نسـبت به اهـل خانه نمونـه بود   .«

آیت اهلل حاج سید   مصطفي خمیني 
زند   گـي د   ر نجـف واقعـاً مشـكل بـود    ولـي وجـود    حـاج آقا مصطفـي زند   گـي د   ر آن 
محیـط را بـراي مـا آسـان مي کرد   . حـاج آقا مصطفي معتقـد    بود    که نبایـد    د   ر راحتي 
و آسـایش زند   گـي کـرد    و بایـد    از طریـق زجـر و سـختي کشـید   ن به خود   سـازي پرد   اخـت. خالصه 
این کـه زند   گـي نبایـد    به صـورت خورد    و خواب باشـد    و براي به د   سـت آورد   ن همه چیز باید    سـختي 
کشـید    و زند   گـي مـا هـم بـه همین گونه بـود   . حاال کـه فكـرش را مي کنم مي بینـم رفتـار و اخالق 
او تـا چـه حد    د   ر سرنوشـت من مؤثر بود   ه اسـت. هشـت سـال از اقامـت ما د   ر نجف گذشـته بود    که 
مرحـوم حـاج احمد   آقـا بـه آن جـا آمـد    و از این که مـا روي زمیـن مي خوابید   یم بسـیار تعجـب کرد    و 
ناراحـت شـد   ؛ رفـت و برایمـان تخت خریـد   ؛* با آن کـه زند   گي ما با چنین سـختي هایي همـراه بود   ، 

بسـیار باصفا بود   . )همسـر شهید   (
* هواي نجف بسیار گرم بود    و خود    ساکنان آن جا هم نمي توانستند    روي زمین بخوابند   .

 )آیت اهلل حاج شیخ علي سعاد   ت پرور)پهلواني
آیـت اهلل سـعاد   ت پرور د   ربـاره احتـرام و قد   رد   اني از زحمات همسـر مي فرمـود    »از 
آن هـا تشـكر کنیـد   ، هـر چنـد    غذایـي که پخته اند    شـور یـا بد    شـد   ه اسـت. وقتي از 
غذا ابراز رضایت مي کنید    همسـرتان خوشـحال مي شـود    و این باعث رشـد    و پیشـرفت معنوي شـما 
مي شـود   .« پـس از ایـن نكته مي فرمود   نـد    »یك بار مـن د   ر ایام جوانـي د   ر خانه با خانـواد   ه بد   اخالقي 

كاشانه ابرار
سیره عملي علماي معاصر د   ر رفتار با همسر

نرگس اسفند   یاري

سیرهخوبان



کـرد   م. د   ر عالم معنا به من گفتند    بیسـت سـال 
ناله هـاي تـو بي اثـر شـد   .« د   ر جلسـات، مكـرر 
مي فرمود   نـد    »د   ر مسـائل مختلـف معنـوي و 
اجتماعـي به خود   تان سـختگیري کنید   ، ولي به 
خانواد   ه هـاي خود    کاري ند   اشـته باشـید    و عقاید    
خـود    را به همسـرتان تحمیل نكنیـد   . مثاًل اگر 
خواسـتند    تلویزیون ببینند    مانع نشـوید   ، ولي اگر 

خود   تـان تشـخیص د   اد   ید   ، نـگاه نكنید   .«

 آیـت اهلل العظمي محمد   علي 
شاه آباد   ي

خانم عصمت الشـریعه شاه آباد   ي 
د   ربـاره پد   رشـان مي گویند    »رفتارشـان بـا ماد   رم 
ند   یـد   م  بـود    و مـن هیچ وقـت  بسـیار خـوب 
ایـن  د   ر  بكننـد   .  بي احترامـي  کوچك تریـن 
از  بلنـد     مـد   ت 15 سـال مـن یـك صـد   اي 
ایشـان نشـنید   م.« آیـت اهلل نصـراهلل شـاه آباد   ي 
نیـز مي گوینـد    »خیلي خـوب رفتـار مي کرد   ند   ، 
مـؤد   ب بود   ند    و همیشـه ایشـان را بـا لفظ خانم 
صـد   ا مي کرد   نـد   . این طور نبود    کـه بگویند    مثاًل 
فالنـي بیـا، یا مـاد   ر فـالن کس. توافـق روحي 
بیـن پد   ر و مـاد   رم وجود    د   اشـت و این مهم ترین 

عامـل براي رسـید   ن بـه هد   ف اسـت.«

آیت اهلل حسین غفاري 
د   ر هفـت سـال آخـر زند   گـي، 
و  بـود     مریـض  مـا  مـاد   ر 
نمي توانسـت د   سـت بـه آب بزنـد   . ناچـار یـا 
بچه هـا بایـد    ظرف هـا و لباس ها را مي شسـتند    
یا پد   رم. ماد   رم روماتیسـم د   اشـت و د   ر تابسـتان 
هـم چهـار لبـاس روي هـم مي پوشـید   . پـد   رم 
تشـت  د   ر  را  لباس هـا  ایـن  تمـام  شـب ها 
مي ریخـت و چنـگ مـي زد    و مي شسـت. بارها 
اتفـاق افتـاد    که مـن با پـد   رم به قـم مي رفتیم. 
نمي خورد   نـد   ،  ناهـار  بیـرون  هیچ وقـت  پـد   ر 
گرسـنه مي ماند   یـم تا بـه تهـران برگرد   یم. من 
مي گفتـم »پـد   ر! این جـا چلوکبابي اسـت، یك 
ناهاري هسـت، آبگوشـتي بخوریم.« مي گفتند    
»ماد   رتان د   ر خانه تنهاسـت. آن مرد    سـعاد   تمند    
نیسـت خانمـش د   ر خانـه تنها بمانـد    و خود   ش 

بیـرون غـذا بخـورد   .« )فرزنـد    ایشـان(

سـید     العظمـي  آیـت اهلل   
گلپایگانـي محمد   رضـا 
د   ر یكـي از روزهـاي اواخـر ماه 
ـ.ق شـرفیاب حضورشان  شعبان سـال 1410 ه
بـود   م. احسـاس کـرد   م کسـالت د   ارنـد   . یكي از 
نزد   یـكان وارد    شـد    و احوال پرسـی کـرد   . آقـا 
فرمود   ند    »شـب گذشـته بـه حمام رفتـم؛ حوله 
نبـود    و نخواسـتم خانواد   ه را از خـواب بید   ار کنم، 
لـذا بـا همان بـد   ن تر لبـاس پوشـید   م و بیرون 
آمـد   م. چـون هـوا سـرد    بود   ، احسـاس کسـالت 
و ناراحتـي کـرد   م. طـوري کـه نمازهایـم را بـا 
کمتریـن کیفیت به جـا آورد   م و خوابیـد   م.« این 
مرجع بزرگ د   ر سـنین متجاوز از 90 سـالگي تا 
ایـن حد    مالحظه خانـواد   ه خویـش را مي کرد   ند    
کـه حاضـر نمي شـد   ند    آن هـا را بیـد   ار کننـد    تا 
حولـه و لبـاس به ایشـان بد   هنـد   ؛ ایـن د   رس را 
باید    د   ر مكتب ایشـان آموخـت. )آیت اهلل کریمي 

جهرمي(

حجت االسـالم شـهید    
فضـل اهلل محالتـي

نمي کرد   نـد     کاري  هیچ وقـت 
کـه مـن ناراحـت و عصباني شـوم. خد   ا شـاهد    
ایـن 27 سـال زند   گـي حتـي  اسـت کـه د   ر 
یـك د   فعـه نشـد    که ایشـان بـا من قهـر کند   . 
گاهـي که ناراحت و عصباني مي شـد   م ایشـان 
مي خند   ید   نـد   . مـن با خـود   م مي گفتم با ایشـان 
قهـر مي کنم، امـا وقتي به منزل برمي گشـتند   ، 
مي گفتنـد    »سـالم خانـم! سـالم« مـن هـم 
خنـد   ه ام مي گرفـت و د   یگـر راهـي بـراي قهـر 

کـرد   ن باقـي نمي ماند   .
حاج آقـا بـه مـن گفتند    »از سـر تقصیـرات من 
بگـذر، مـن را حـالل کـن.« گفتـم »مـن د   ر 
زند   گـي بـا شـما ناراحتـي ند   یـد   م.« مي گفتنـد    
»شـب، نصـف شـب ]از سـاواك[ مي ریختنـد    
تـوي خانـه، تـو بچـه کوچـك د   اشـتي، بـارد   ار 
بـود   ي، ناراحـت بـود   ي؛ باألخره این ها سـختي 
اسـت بـراي شـما. مـن نمي توانـم روز قیامـت 
حضـرت  جـد   ت  جلـوي  صـراط  پـل  روي 
فاطمه روسـیاه وارد    بشـوم. از من بگذر و د   عا 

کـن من بـه شـهاد   ت برسـم.«

هیچ وقـت د   ر حضـور بچه هـا تنـد    یـا بلنـد    بـا 
مـن صحبـت نمي کرد   نـد   . اگـر مـن هـم بلند    
حـرف مـي زد   م، مي گفتنـد    »آرام! بچه هـا یـاد    

مي گیرنـد   .« )همسـر شـهید   (

عبد   الکریم  حجت االسـالم 
   هاشمي نژاد

بي نظیـري  همسـر  ایشـان 
بود   نـد    و از ابتـد   اي زند   گـي بـه من گفتـه بود   ند    
کـه مـرز بیـن مـن و تو خـد   ا اسـت و خـد   ا د   ر 
زند   گـي مـا حاکم اسـت و مـن تا زمانـي از این 
زند   گـي راضـي هسـتم کـه خـد   ا راضي باشـد   ، 
امـا ایـن قید    وقتـي زند   گـي را سـخت مي کند    
کـه هم د   لـي و هم فكـري بیـن زن و شـوهر 
نباشـد   . ایشـان هیچ گاه اعتراض نمي کرد   ند    که 
فرضـاً چـرا غذا د   رسـت نكـرد   ي یا چـرا فالن 
غـذا را نپختـي و هـر وقـت که من بـه د   الیلي 
نمي توانسـتم غذا بپـزم، خود   شـان مي رفتند    به 
آشـپزخانه، تخم مرغـي د   رسـت مي کرد   نـد    و با 

مي خورد   یـم.  هـم 
پیش قـد   م  بچه هـا  بـه  د   اد   ن  غـذا  د   ر  ایشـان 
بود   نـد    و وقتـي کـه فرصت د   اشـتند    بـا بچه ها 
بـازي مي کرد   نـد    و آن هـا را سـرگرم مي کرد   ند   ؛ 
هیـچ گاه فكـر نمي کرد   نـد    کـه تمـام کارهـاي 
خانـه بـر عهـد   ه من اسـت و هیـچ گاه از کمك 
کـرد   ن بـه مـن د   ر خانـه د   ریـغ نمي کرد   نـد   . 
عالقه شـان بـه زن و فرزنـد   ان خیلـي زیـاد    بود    
ولـي ایـن عالقـه د   ر گـرو عالقـه به خـد   ا بود    
و باعث نشـد    کـه فعالیت هاي اجتماعـي را کم 
کننـد   . گاهـي اعتـراض مي کـرد   م کـه الاقـل 
روزهـاي جمعـه را د   ر خانـه پیش ما بمـان، چرا 
براي سـخنراني به اطـراف خراسـان مي روي؟ 
بـه مـن مي گفتنـد    »اگـر با ایـن همه نیـاز که 
بـه ما هسـت من نروم، تو حاضـري روز قیامت 
باشـي؟«  را جواب گـو  نرفتن هـاي مـن  ایـن 
طبعـاً من حرفي براي گفتن ند   اشـتم. )همسـر 

شهید   (

کتـاب  کـه  اسـفند   یاري  خانـم  از  تشـكر  بـا   *
ارزشمند   شـان »کاشـانه  ابـرار« را بـراي اسـتفاد   ه د   ر 

 .   اختیـار مجلـه قـرار د   اد   نـد
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پیران سالخورد   ه
تمـام پتوهـا را وسـط اتـاق روی هم ریخته بود    و بـا آن ها یك کوه د   رسـت کرد   ه بود   . 
وقتـی وارد    اتـاق شـد   م رفـت روی پتوهـا نشسـت و بلند    گفـت »از این جا تا بـاغ زیاد    
راه نیسـت مگـه نه؟« ترسـید   م از آن باال بیفتد   ، د   سـتش را گرفتم و گفتـم »آره ننه تا 
بـاغ راهـی نماند   ه«. وقتی د   اشـت می آمد    پاییـن گفت »االن حتماً گالبی ها رسـید   ه« 
کـه با اشـاره سـر گفتم »رسـید   ه، حاج بابـا رفته گالبی ها را بچینه.« خوشـحال شـد   ، 

قرص هایش را د   اد   م، آرام گرفت و گوشـه ای نشسـت.
ننـه چند    سـالی هسـت که فراموشـی گرفتـه و حاال خیلـی چیزهـا را از یاد    بـرد   ه اما 
زند   گـی اش د   ر روسـتا و بـاغ را هنـوز انـگار بـه خاطـر د   ارد    و هرچنـد    وقـت یك بـار 
همان طـور کـه د   ر روسـتا از تپه هـا بـاال و پاییـن می رفته بـا پتوها چیزی شـبیه کوه 

د   رسـت می کنـد   ، بـه یـاد    آن روزها.
برایـش کـه میـوه بـرد   م گفـت »ننـه، حاجی انـار رو چیـد   ه؟« میـوه رو پوسـت کند   م 
و د   اخـل د   هانـش گذاشـتم و بوسـه ای بـه صـورت پر از چیـن و چروکـش زد   م، 
آب میـوه از کنـار د   هانـش ریخـت، با د   سـتمال صورتـش را تمیز کـرد   م و 
گفتـم »حتمـاً حـاج بابا رفتـه...« کـه ناگهان سـیلی محكمی به 
صورتـم نواخـت و بـا عصبانیت اد   امـه د   اد    »خیـر ند   ید   ه! 
بابـات رو تو باغ تنها گذاشـتی؟« د   رحالی که صورتم 
به شـد   ت د   رد    گرفته بـود    از اتاق بیرون آمـد   م د   ر را 
پشـت سرم بستم. د   سـتم را روی صورتم گذاشتم. 
می سـوخت. می د   انسـتم کـه اگـر تمـام عمـر 
خد   مـت او را بكنـم بـاز هم نمی توانـم حقش را 
به جـا بیـاورم. صورتـم د   رد    گرفته بـود    اما قلبم 
آرام بـود    و وجد   انـم آسـود   ه چـون از او د   ر خانه 

خـود   م نگهـد   اری می کرد   م.
امـروز جمعـه اسـت بـا بچه هـا آمد   یم سـر 
قبـر ننـه، خد   ا بیامـرزد   ش، تا وقتـی د   ر کنار 
مـا بود    مایـه برکت منزلمان شـد   ه بـود   . از 
وقتـی رفـت انـگار برکت هـم از خانه مان 

رخت بربسـت.


روایـت رسـول اکـرم »وجـود    پیران 
سـال خورد   ه بیـن شـما باعـث افزایش 
فیـض ربوبـی و بسـط نعمـت الهـی 

)الحد   یـث، ج3، ص339(. اسـت.« 

توت سياه
سمانه هوشمند   

مقالهخوبان



 زند   گي بي برکت
بـا ایـن زند   گـی سـخت مجبـور بـود    بعـد    از تمـام شـد   ن وقـت اد   اری 

مسافرکشـی کنـد    تـا بلكـه چـرخ سـنگین زند   گـی بچرخـد   .
از اد   اره بیـرون آمـد    سـوار اتومبیلش شـد    اما هنـوز آن را روشـن نكرد   ه بود    
کـه ناگهان ماشـین تكان سـختی خورد    و صد   ای شكسـتن و بعـد   ... مرد    
سراسـیمه از ماشـین پیاد   ه شـد    وقتی صحنه تصاد   ف را مشاهد   ه کرد    حتی 
بـه رانند   ه پشـت سـر اجـازه صحبت کـرد   ن نـد   اد    و هرچه د   لش خواسـت 
گفـت. رانند   ه سـاکت ایسـتاد   ه و بـا کمال متانت بـه تمام ناسـزاهای مرد    
گـوش کـرد    و بعد    خسـارت ماشـین را د   اد    و هر د   و صحنـه را ترك کرد   ند   .

مـرد    کـه آن روز بـه انـد   ازه کافـی اعصابـش به هـم ریخته بود    مسـتقیم 
بـه منـزل رفـت. وقتـی زنگ را فشـرد    مد   تی طول کشـید    تا د   ر منـزل باز 
شـود    و این شـد    بهانه ای برای او تا اهل خانه را نیز به باد    فحش و ناسـزا 
بگیـرد   . بعـد    خسـته و فلـك زد   ه خوابـش برد    اما نمی د   انسـت کجـای این 

زند   گـی اشـتباه می کند    کـه این قـد   ر بی برکت اسـت.


روایـت امـام علی »هر کـس به براد   ر مسـلمان خود    د   شـنام د   هد    خد   ا 
برکـت را از روزی او بـر مـی د   ارد    و او را بـه خـود   ش واگـذار می کنـد    و 

زند   گـی اش را تبـاه مي سـازد   .« )اصـول کافـی، ج4، ص17( 

کلید    علی کوچولو
سـرویس مد   رسـه نزد   یك منزلشـان ایسـتاد   ، علی کوچولو از آن پیاد   ه شد   . 
کیفـش را بـه زحمت روی زمین کشـید   . وقتی به د   ر خانه  رسـید   ، همان جا 
روی موزاییك های پیاد   ه رو ولو شـد    و بعد    شـروع کرد    د   نبال کلید    گشـتن، 
امـا کلیـد   ی د   ر کار نبـود    انگار این د   فعه هم آن را گم کـرد   ه بود   . با ناامید   ی 
تمـام جیب هایـش را گشـت امـا خبـری از کلید    نبـود   . گریـه اش گرفت، 
هـم از تـرس گم کـرد   ن کلید    و هـم از اضطراب پشـت د   ر مانـد   ن. عاجز 
شـد   ه بـود    و از سـر د   رماند   گـی بـا لگد    بـه د   ر کوبیـد    اما خوب می د   انسـت 
هیچ کـس د   ر خانـه نیسـت تـا د   ر را بـرای او بـاز کنـد   . حاال د   یگـر آن قد   ر 
خسـته و گرسـنه شـد   ه بود    که همان جا سـرش را روی کیف مد   رسـه اش 
قرار د   اد    و چشـمانش را بسـت تا شـاید    خوابش ببرد   . ناگهان گرمی د   ستی 
را حـس کـرد    کـه از روی محبـت روی سـرش کشـید   ه می شـد   . وقتـی 
پلك هایـش را باز کرد    همسایه شـان بی بی شـهربانو را د   یـد   ، بی بی گفت: 
علی جـان چـرا این جـا خوابید   ی؟ او هـم د   ر حالی که بغضـش ترکید   ه بود   ، 
گفـت: بی بـی امـروز د   وباره کلیـد   م را گم کـرد   م. بی بی گفت: عیبـی ند   اره 

ننـه بیـا بریـم خونه مـا تا مامانـت از سـر کار برگـرد   ه. بی بی د   سـت علی 
را بـا مهربانـی گرفـت و به منـزل خود   ش بـرد   . بعد    برایش غذا گـرم کرد   . 
پسـرك از فـرط گرسـنگی سـریع غـذا را خـورد    و همان جا کنـار بخاری 
مچالـه شـد    و آهسـته گفت »بی بـی! من مامانم رو د   وسـت نـد   ارم.« و بعد    
خوابـش بـرد   . بی بی به علی نگاه کرد    می د   انسـت ماد   رش از سـر لجبازی 
بـا پـد   ر علی سـر کار مـی رود    و نه از سـر احتیاج. او به خاطـر این که از بقیه 
د   وسـتانش کـم نیاورد   ، به شـغل بیرون از خانـه روی آورد   ه، اما این وسـط، 
علی کوچولوی بیچاره چه گناهی د   اشـت که بارها و بارها پشـت د   ر خانه 
می مانـد   ؛ تـازه اگـر وارد    خانـه هـم می شـد    باز هـم د   ر تنهایی خـود   ش به 
سـر می بـرد    و کسـی نبود    کـه بـه او و به خواسـته هایش رسـید   گی کند   . 

این بـار بغـض بی بـی بود    کـه برای علـی ترکید   .


روایـت حضـرت رسـول »لعـن اهلل والد   یـن حمـال ولد   همـا علـی 
عقوقهمـا؛ از رحمـت خد   اونـد    د   ور بـاد    پد   ر و مـاد   ری که موجبـات بد   کاری 

فرزنـد    خـود    و نارضایتـی خویشـتن از او را فراهـم آورنـد   .« 
)من الیحضر الفقیه، ج4، ص371( 

توت سیاه
باغ هـای اطـراف حـاال همـه تبد   یـل بـه خانه شـد   ه بـود    و فقط یـك باغ 
کوچـك آخـر خیابـان د   سـت نخورد   ه باقـی مانـد   ه بـود   . تك د   رخـت توت 
د   اخـل بـاغ هر سـال آخر بهار شـاخه هایش پـر از توت های سـفید    آب د   ار 

می شـد    و چشـم هـر رهگـذری را به سـوی خود   ش مي کشـید   .
پیرمـرد    صاحـب آن جا اما به شـد   ت از د   رخت محافظت می کـرد    و هر روز 
توت هایـش را می تكانـد   ، آن هـا را با د   قت می خشـكاند    و بـا قیمت خوبی 
بـه فـروش می رسـاند   . بچه هـای همسـایه، هر سـال با حسـرت بـه این 
توت هـای سـفید    نـگاه مي کرد   نـد    و د   اغـش به د   لشـان می ماند   . تـا زمانی 
کـه د   رخت میوه د   اشـت، پیرمرد    شـبانه روز از آن نگهبانی می کـرد    تا مباد   ا 

د   سـتی بـه توت هـا بخـورد   . او حتي بـرای توت هایـی هم کـه روی زمین 
می ریخـت، برنامه د   اشـت و اجـازه نمـی د   اد    بچه ها آن هـا را جمع کنند   .

یـك روز صبـح کـه پیرمرد    خود    را به سـختی بـه باالی د   رخت رسـاند    تا 
بتواند    شـاخه های د   رختش را بتكاند   ، شـاخه زیر پایش شكسـت و پیرمرد    

بخت برگشـته به پایین سـقوط کـرد    و ُمرد   .
حـاال ایـن خـاك گـور بـود    که چشـم طمـع پیرمـرد    را برای همیشـه پر 

می کـرد   .


حد   یـث پیامبـر اکرم »هرچه انسـان پیرتر می شـود    د   و خصلـت د   ر د   رون او 
 )56جوان می شـوند   ؛ طمع و آرزوی بیشـتر ماند   ن د   ر د   نیا«. )تحف العقول، ص
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د   و گل د   ر یک گلد   ان
برد   اشـت و شـناخت ناد   رسـت سبب می شـود    تا بعضي 
از همسـران تمـام رفت وآمد   هـا و عملكرد   هـاي طـرف 

مقابـل را تحت کنترل و سـلطه خویـش د   ر بیاورند   .
انسـاني کـه بـا ازد   واج و تشـكیل زند   گـي، فرد   یـت و 
حریـم شـخصي خـود    را از د   سـت بد   هـد   ، مرد    باشـد    یا 
زن، رضایـت چند   انـي از زند   گـي مشـترکش نخواهـد    

د   اشت.
اگر شـما د   و گل را د   ر یك گلد   ان بگذارید   ، چون ریشـه 
آن هـا مزاحـم یكد   یگر اسـت، ضعیـف می شـوند   ؛ زیرا 
بیـن آن هـا مـرزي وجـود    نـد   ارد   ، ولي اگـر آن هـا را د   ر 
د   و گلـد   ان بگذارنـد   ، هـر د   و بـه خوبـي رشـد    می کنند   . 
ایـن مسـئله د   ربـاره زن و شـوهر هـم صـد   ق می کند   ، 
پس نبود    حریم شـخصي بین زن و شـوهر مشكل ساز 
اسـت و بـراي بهبود    اوضاع و رشـد    آن ها بایـد    حریم و 
مرز مناسـبي براي همسـران تعریف شـود    و هـر کد   ام 
د   ر باغچـه زند   گـي، از یك گلد   ان مجزا برخورد   ار شـوند   .

 فواید    وجود    حریم بین همسران
1. شور زند   گي

اگر مرز مشـخص و مناسـبي بین همسـران وجود    د   اشـته باشـد   ، پس از انجام وظایف همسـري، 
می تواننـد    به سـراغ فعالیـت مورد   عالقه خود    برونـد    و از آن لـذت ببرند   .

»مرضیـه د   ر 35 سـالگی د   ریافـت که د   ر زمینه خاصي اسـتعد   اد    د   ارد   ، اما شـكوفایي این اسـتعد   اد    و 
انجـام حرفـه ای آن بـراي اعضاي خانواد   ه هزینه بر بود   . همه اعضاي خانواد   ه د   سـت به د   سـت هم 
 د   اد   نـد    تـا او به هد   فش برسـد   . منصور از تالش و پشـتكار همسـرش بیشـتر به هیجـان مي آمد    تا 
از کار خـود   ش. زن خانـواد   ه، سـال ها براي خانواد   ه اش از خود   گذشـتگي کرد   ه بـود    و اکنون خانواد   ه 
بـراي پیشـرفت او تـالش می کرد   نـد   . سـرانجام کار آن ها نتیجـه د   اد    و عـالوه بر مرضیـه، حد   ود    
د   ه نفـر از زنان د   یگر هم با به شـكوفایي رسـید   ن اسـتعد   اد    مرضیـه، د   ر کارگاه تولید   ي او مشـغول 

به کار شـد   ند   .«
 مـا د   ر خد   مـت اعضـاي خانـواد   ه هسـتیم یـا د   ر خد   مـت تمایـالت خود   مـان؟ اگـر همـه نیـرو و 
اهـد   اف خانـواد   ه همیشـه د   ر خد   مت یك نفر باشـد   ، مشـكل آفرین می شـود   . اصل تعاد   ل همیشـه 
راه گشاسـت. مي بایسـت بیش تریـن توجـه همسـران به جـاي تمایل هـای فـرد   ي، بـه زند   گـي 
زناشـویي و مهـر و محبـت به یكد   یگر معطوف باشـد   . آرامش و حفظ زند   گي زناشـویي، همیشـه 

د   ر اولویت اسـت.
نامم ز کارخانۀ ُعّشاق، محو باد   

گر جز محبت تو، بَُود    شغل د   یگرم

اين شماره:
حريم همسران

علي محمد   صالحي

د   و سـال از زند   گـي مشـترك رؤیـا و حمید    می گذشـت. رؤیا پیـش از ازد   واج، حمید    را با تمامي د   وسـتان، آشـنایان و افراد    
فامیـل کـه بـا آن ها رفت وآمد    د   اشـت، آشـنا کـرد    و هم چنیـن د   رباره شـغل مورد   عالقـه اش، آرایشـگري بـا او به تفاهم 
رسـید   ، حمیـد    همـه این مـوارد    را پذیرفت، ولي مد   تي پـس از ازد   واج، با بیشـتر رفت وآمد   های همسـرش مخالفت کرد    و 

او را از اد   امـه اشـتغالش بازد   اشـت و حتـي مانع ارتباط رؤیـا با براد   ران و خواهرانش شـد   .
د   الیلي که حمید    براي محد   ود    کرد   ن رفت وآمد   های همسـرش ارائه می کرد   ، بیشـتر جنبه شـخصي و سـلیقه ای د   اشـت. 
به عبـارت د   یگـر، رؤیـا اسـیر افكار و سـلیقه های حمید    شـد   ه بـود    و براي معاشـرت با فامیـل و خانواد   ه خویش، بایسـتي 

مطابـق میـل و خواسـته او رفتار مي کـرد   . د   رواقـع، او د   یگر صاحب اختیار حریم شـخصي و فرد   یت خود   ش نبـود   ... .

مقالهخوبان



اين شماره:
حريم همسران

علي محمد   صالحي

»علـي د   ر د   وران مجـرد   ي آد   م پـر جنـب و جوشـي بـود    با کلـي فعالیت های 
فـرد   ي و اجتماعـي، بعـد    از ازد   واج بـا الهـام، د   وسـت د   اشـت بـه همـه ایـن 
فعالیت هـا اد   امـه د   هد    و حتي همسـرش را نیز بـا خود    همراه کنـد   . الهام ابتد   ا 
پذیرفـت امـا بعـد    از مد   تي، خسـته شـد    و گفت د   وسـت نـد   ارد    هـرکاري که 

علـي می کنـد   ، او هـم انجـام بد   هد   .
اوایـل، علـي احسـاس کـرد    کـه ازد   واج، مانع انجـام فعالیت هایش شـد   ه و از 
الهـام د   لخـور بـود   ، ولي کمي کـه فكر کـرد   ، پي برد    کـه آن ها واقعاً د   لشـان 
بـراي همد   یگـر تنـگ می شـود    و بـا رفتارهاي او صمیمیت شـان خد   شـه د   ار 
شـد   ه اسـت؛ بنابرایـن بـا هـر گرفتـاري و د   رد   سـري کـه بـود   ، د   ور بعضي از 

فعالیت هایـش را خط کشـید   .
علـي مد   تـي بعد   ، بـه د   لیـل مد   ارایي که کـرد   ه بود   ، احسـاس بهتري د   اشـت 
و می گفـت: خیـال می کـرد   م تأهـل همان تجرد    اسـت به اضافه همسـر، اما 
حـاال یاد    گرفته ام که ازد   واج مسـتلزم چشم پوشـی از بعضـي آزاد   ی های من، 

براي بالید   ن ماسـت.«
اگـر پـس از تشـكیل زند   گـي مشـترك، فرد   یت و حریم شـخصي از د   سـت 
بـرود   ، رضایـت چند   انـي از زند   گـي زناشـویي پد   یـد    نخواهـد    آمـد   . د   رواقع، به 
همـان نسـبت که رضایـت زناشـویي کاهش می یابـد   ، میزان آسـیب پذیری 
خانـواد   ه افزایـش مي یابـد    و ایـن زند   گـي با یك طوفـان نه چنـد   ان قد   رتمند    
هـم ویـران مي شـود   ، اما اگـر زن و مـرد    براي مـرزي که معین شـد   ه، آزاد   ي 
خود   شـان را محـد   ود    کنند    تا یكد   یگر را بیشـتر د   وسـت بد   ارند    یـا از حق خود    
چشـم بپوشـند    تا سـبب آزرد   ن محبـوب خود    نشـوند   ، رضایت و سرخوشـي 

میهمـان زند   گي شـان مي شـود   .

2. عشقي که مي بخشید   
وقتـی  به مرزهاي همسـرتان احتـرام می گذاریـد   ، د   رواقـع، راه حرمت نهاد   ن 
بـه مرزهـاي خـود    را هموار کرد   ه اید   ؛ چراکه همسـر، موهبت آزاد   ي را از شـما 
تجربـه می کند    و عشـقي را که د   ر د   اد   ن ایـن آزاد   ي عرضه مي کنید   ، مي بیند   .
»از ازد   واج بهـاره و حبیب د   و سـال گذشـته بـود   . آن ها همه کارهایشـان را با 
هـم انجـام می د   اد   نـد    و هیچ وقـت از هم جـد   ا نبود   نـد   ، اما مد   تـي بعد   ، حبیب 

بـه فـرد   ي عصبـي، منفعـل، بد   اخـالق و د   مد   مي مزاج تبد   یل شـد   .«
وقتـي یـك مـرد    بیـش از انـد   ازه از جهـت عاطفي خـود   ش را به همسـرش 
نزد   یـك می کنـد    و هیـچ مـرزي بیـن آن ها قـرار نمي گیـرد   ، پـس از مد   تي، 
بـه فـرد   ي بد   اخـالق، عصبانـي و منفعـل تبد   یـل می شـود   . حبیـب هـم یاد    
نگرفتـه بـود    کـه چگونـه حریم و مرز مناسـبي براي خـود   ش و بهـاره ایجاد    
کنـد   . او تصـور می کرد    اگر تنها باشـد    مقصر اسـت و باید    هـر موضوعي را با 

همسـرش د   ر میان بگـذارد    و...
د   ر جلسـه ای که با آن ها د   اشـتم د   رباره حفظ حریم هاي شـخصي نكته هایي 
را بـه آن هـا گفتـم. بهـاره و حبیـب تمـام مد   ت زند   گي شـان پیـش یكد   یگر 
بود   نـد    و تمـام توجه شـان معطـوف همد   یگـر بـود   ، د   ر حالـي کـه ایـن اصالً  

د   رسـت نیست.

3. فرصتي براي تغییر
بعضـي از همسـران د   رباره قبول وظایف خود   ، مسـئولیت چند   انـي را به عهد   ه 
نمی گیرنـد   . آن هـا هر کاری که خواسـتند   ، انجـام مي د   هند    و متأسـفانه هیچ 
پیامـد   ي را هـم نمی پذیرند   . آن ها ماننـد    بچه ها از تجاوز بـه مرزهاي د   یگران 

ناراحت نمی شـوند   .1
قانـون مسـئولیت می گویـد    »مـا د   ر مقابـل یكد   یگـر مسـئولیت د   اریـم، امـا 
می فرمایـد     خد   اونـد     د   راین بـاره  ند   اریـم.«  مسـئولیت  یكد   یگـر  به جـاي 

»هیچ کسـی بـار عمـل د   یگـری را بـه د   وش نگیـرد   .«2
مرزهـا تعیین کننـد   ه میزان مسـئولیت هر فرد    هسـتند   . حضـرت علي د   ر 
سفارشـي به فرزند   شـان می فرمایند    »بـرای هر یـك از خد   مت گزارانت کاری 
مربـوط بـه او قرار د   ه و او را نسـبت به همان کار بازخواسـت نمـا؛ که این کار 

آن هـا را بهتـر وا مـی د   ارد    تا د   ر خد   متـت، کار را به یكد   یگـر وانگذارند   .«3 
 اگـر بد   انیـم هـر فرد   ي، مسـئول چـه کاري اسـت، فرصتي بـراي تغییر پید   ا 
می کنیـم. اگـر بد   انیـم که مشـكل از خود    ماسـت و ما مسـئول آن هسـتیم، 
د   رنتیجـه، بـراي تغییر مسـیر، د   ر جاي راننـد   ه قرار گرفته ایـم و صاحب قد   رت 

می شویم.
اما کسـي کـه همواره مسـئولیت واکنش هـا، رفتارهـا و بیچارگی هـای خود    
را بـه گـرد   ن د   یگـران، محیـط، شـرایط و... می انـد   ازد    و د   یگـران را سـرزنش 
می کنـد   ، هرگز بـراي تغییر، فرصتـي پید   ا نخواهد    کـرد   . اگر اتفاقـي می افتد   ، 
بـه ایـن د   لیل اسـت که از ما عملي سـرزد   ه، پس باید    براي حل مسـائل خود   ، 

فعاالنـه چاره جویـی کنیـم، حتي اگر خطا از سـوي ما نباشـد   .

4. آزاد   ي و آرامش
وجـود    مـرز و حریم بین زن و شـوهر سـبب می شـود    همسـران، تفاوت های 
یكد   یگـر را د   ر قالـب حریـم شـخصي بپذیرنـد    و خواه ناخواه شـریك زند   گي 
خویـش را د   ر زمینـه حریـم فـرد   ی اش و د   ر چارچـوب شـرع و قانـون، آزاد    و 
راحـت بگذارنـد   . همسـري کـه حریـم شـخصی اش رعایـت شـود   ، آرامـش 
مطلـوب و خوشـایند   ی د   ر زند   گـي مشـترك خویـش به د   سـت مـی آورد    که 

به تبـع، همسـرش نیـز از آن بهره منـد    خواهد    شـد   .
امـا د   ر زند   گي مشـترکي که زن یا شـوهر اجازه نـد   ارد   ، متفاوت باشـد   ، اوضاع 
چنـد   ان مطلوب نیسـت. همسـران یكد   یگـر را به د   لیـل انتخاب هایشـان، بد    
می د   اننـد    و یـا »وجـود    تفاوت هـا« را به نوعی توهین شـخصي یا نبود    عشـق 

د   ر نظـر می گیرند   .

پي نوشت ها
1. مرد   ان مریخي زنان ونوسي، ص 275.

2. اسراء، 15.
 .642 3. نهج البالغه، ترجمه حسین انصاریان، ص
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 رهایش کن 
یك جور د   ل نشـینی شـیطان اسـت. شیرین هم سـخن می گوید   . 
اصاًل گویی شـیطنت توی کالمش هم هسـت، کلماِت شكسـته 
و نامفهومـش مثـل خـود   ش شـیرین اند   . گوشـی تلفـن را کـه 

می گیـرد   ، می گویـم: امیـر بیـا این جـا بخورمت!
د   ر اوج سـاد   گی می گویـد    »باشـه« امـا پـس از لحظـه ای تأمل و 

حالجی جملـه می گویـد    »غـذا بخور!«
ـ نه امیر را بخورم، خوشمزه تره!

ـ )با آرامش( نه غذا بخور!
ـ لپ های امیر را بخورم!
ـ )با جد   یت( غذا بخور!

ـ امیر را بخورم!
ـ )با عصبانیت( غذا بخور!

ـ لپ های امیر خوشمزه تره، یه ذره امیر بخورم!
ـ )با فریاد   ( غذا بخور، غذا بخور!

ـ امیر بخورم
صـد   ای محكمـی شـبیه تِـق! خواهـرش گوشـی را برمـی د   ارد    و 
می گویـد    عصبانـی اش کرد   ی، گوشـی را اند   اخت و رفـت. خند   ه ام 
می گیـرد   . می گویـم حق د   اشـت. د   ید    آد   م این سـوی خـط، چه آد   م 
بی منطقـی اسـت کـه نمی د   اند    غـذا، خورد   نی اسـت نه امیـر؛ بعد    
هـم نه بـا آرامش، نـه جد   یت، نـه عصبانیت کوتاه نیامـد    و توجیه 

نشـد   ، پـس ولـش کن! چرا بیـش از ایـن با او صحبـت کنم؟!
یـاد    وضعیت مشـابه خـود   م می افتم و صحبت هـای بی منطِق گاه 
و بـی گاه ارباب رجـوع کـه بـا هیچ منطقی نمی شـود    توجیهشـان 
کـرد   . توصیـه یكـی از اسـاتید    را یـاد   م مي آید    که مي گفـت: وقتی 
صحبتشـان بی منطق اسـت و توجیه هم نمی شـوند    الزم نیسـت 
بـا آنـان بحث کنی، ولشـان کـن! این طـوري فقط خـود   ت اذیت 

می شـوی، فقـط خـود   ت آرامشـت را از د   سـت می د   هی.
بسـیاری اوقات صحبتمان می شـود    بحـث، و بحث هایمان جد   ل، 
چراکه اطمینان د   اریم حق با ماسـت و شـخص مقابل د   ر اشـتباه، 
امـا نـه قانـع می شـود    و نـه کوتـاه می آیـد   ؛ پـس فكـر می کنیـم 
بایـد    بـر حـق بود   نمـان را ثابت کنیـم، اما د   ریـغ از این کـه د   ر این 
مكالمـه فقـط اوقاتمـان خـراب می شـود   ؛ موضوع سـخنمان هر 
چه قـد   ر مهـم، کافـی اسـت بحـث را رها کنیـم و به آرامشـی که 
نصیبمان می شـود    فكر کنیم. سـكوت و آرامشـی که شـاید    باعث 

شـود    شـخص مقابل نیز از لجاجت د   سـت بـرد   ارد   .


و حـاال صـد   ای امیـر از د   ور می آید    که د   ارد    د   ر آرامش و خوشـی به 
شـیطنت هایش اد   امـه می د   هـد   . د   ر حالی کـه اگر هنوز پشـت خط 
بـود    احتمـااًل بـا اعصابی خـراب هم چنان د   اشـت چانه مـی زد    که 

بخور!  غذا 

 گوش های شنوا
بی خبـر می آیـد   ، چند    لحظه ای می نشـیند    و همین طور کـه د   ارد    روی مبل 

جا می گیـرد   ، می پرسـد   : چه خبر؟
ـ سالمتی

کتری چایی را که می گذاریم باز می پرسد   : خب چه خبر؟
ـ هیچ، سالمتی!

چایی را که جلویش می گذاریم باز می پرسد   : خب د   یگه چه خبر؟
و این گونه فهرسـتي از خبرها، د   رد   د   ل ها، مشكالت و اتفاقات متفرقه رد   یف 
می شـود   . از اتفاقـات پیش پـا افتاد   ه گرفتـه مثل تمام شـد   ن میوه های توی 
یخچال و ند   اشـتن شـرایط مسـاعد    برای خرید    رفتن، یا کمرد   رد    همیشگی 

تـا مثاًل نیاز مالـی چند    میلیونی برای خرید    فالن وسـیله ضروری.
گوش شـنوای خوبی اسـت. هم کسـی از او توقع حل مشـكالت را ند   ارد    
هـم او خـوب می د   انـد    بیـان ایـن حرف هـا صرفـاً یـك مكالمه د   وسـتانه 
اسـت نـه کسـی از او انتظـاری د   ارد    نـه این کـه او منجـی عالـم اسـت؛ 
پـس حرف هـا را می شـنود    و گاه به زعـم خـود    راه کاری هـم می د   هـد    و 
پـس از نوشـید   ن چایـی مـی رود   . د   ر این مالقات هـای گاه و بـی گاهِ مد   اوم 
حتـی انتظـار پذیرایـی خاصی هم نـد   ارد   ، حـرف و حد   یثی هـم د   ر پی این 
د   ید   ارهـا نیسـت، امـا علی رغـم همه این هـا، د   فعه بعد    که می آید    متناسـب 
بـا سـخنان مالقـات قبلی چیـزی د   ر د   سـت د   ارد    مثـاًل یك کیلـو میوه یا 
سـیب زمینی! یا حتی مبلغی پول به رسـم قرض برای حل شـد   ن مشـكل 
مالـی صحبـت شـد   ه، کارهایـی کـه جـز او و شـخص مقابل قرار نیسـت 
فـرد    د   یگـری از آن مطلع شـوند   . گاهی هم بی سـخن می آید    و بی سـخن 
مـی رود   . می د   انـی همین واکنش هایش د   ل نشـین اسـت. اصـاًل همین که 
انتظـاری نـد   اری امـا می فهمـی د   ر سـكوتش بـه سـخنانت فكر کـرد   ه و 

آن چـه د   ر تـوان د   اشـته را د   ر طبـق اخالص گذارد   ه زیباسـت.
حـاال ایـن را بگذار کنـار واکنش برخی از نزد   یكانی که همین طـوری د   اری 
برایشـان حـرف می زنـی امـا د   رسـت وسـط حرف هایت می گوینـد   : خوب 
حـاال کـه چه؟ این هـا را د   اری برای مـن می گویی که چـه کار کنم؟ کاری 
از عهـد   ه مـن برنمی آید   ! د   رحالی که تـو فقط حرف زد   ه ای که خالی شـوي! 
همین قد   ر که سـخنانت شـنید   ه  شـود    کافی اسـت اما بـا واکنشـی روبه رو 
می شـوی کـه حتـی اگر بعد    هـم به بهترین شـكل، مشـكلت را حل کند    

به د   لت نمی نشـیند   . »گاهی فقط شـنید   ن کافی اسـت.«
گاهـی فقـط کافـی اسـت د   ر سـكوت و بـا کمتریـن واکنـش کالمـی، با 
تمرکـز و احتـرام بـه سـخنان شـخص مقابـل گـوش د   هیم، کافی اسـت 
از د   ریچـه نـگاه او بـه د   نیـا نـگاه کنیـم. به جـای پیـش د   اوری، قضـاوت یا 
سـرزنش، د   رکـش کنیم و اگر راهـكاری هم می د   هیم نه »حكـم و اجبار« 
کـه فقط یك »پیشـنهاد   « باشـد   . بد   انیم برایمان سـخن نمی گوید    تـا به او 
راه کاری تحمیـل کنیـم یـا مـا کاری انجام د   هیـم، همین قد   ر کـه د   رکش 
کنیـم و بـا احترام شـنوند   ه ای صبور باشـیم قـد   م اول را برد   اشـتیم؛ د   رکش 
کـه کرد   یـم بعـد    اگـر کاری از د   سـتمان بر می آمـد    انجـام می د   هیـم و اگر 

کاری د   ر توانمـان نبـود    قطعـاً شـخص مقابل نیـز انتظار خاصـی ند   ارد   . 

مقالهخوبان



 آرام نشو!
می آیـد    میانه بازی پسـرها، هم چـون بزرگ تری که کـود   کان را مؤاخذه 
می کنـد    »سـروصد   ا نكنید   ! این جا بازی نكنید   !« پسـرها امـا بي توجه به 
او سـرگرم بازی خود   شـان اند   . کمی نگاهشـان می کند    و بعد    ملتمسـانه 

می گویـد    »بـا منم بازی کنید   ؟ منـم توی بـازی راه بد   ید   !«
انـگار مانـد   ه میـان کود   کـی و تقلیـد    از آد   م بزرگ هایـی کـه همـواره 
امـر و نهـی اش کرد   ه انـد    امـا بـه او بهـا ند   اد   ه انـد   ؛ 5-6 سـاله اسـت بـا 
عروسـكی د   ر د   سـت، کمـی منتظر می مانـد    اما انتظـار فاید   ه ای نـد   ارد   . 
کمـی آن سـوتر کـود   ك د   یگـری بـازی این پسـرهای قـد    و نیم قـد    را 
به تماشـا ایسـتاد   ه؛ مـی رود    سـراغ او؛ »بیا با هـم بازی کنیـم«؛ با نگاه 

می کنـم. بد   رقه شـان 
از پـارك کـه می خواهـم خـارج شـوم د   ختـرك را د   وبـاره می بینـم که 
گریـان آمـد   ه سـراغ مـاد   رش، نمی د   انم زمین خـورد   ه یـا د   ر بازی کتك 
خـورد   ه، هـر چه هسـت آمد   ه تا ماد   ر د   سـت نوازشـی بر سـرش بكشـد    
و آرامـش کنـد   . گریـه اش همـه را از کارهایشـان بازد   اشـته و نگاهمان 
بـه او و مـاد   رش اسـت کـه مـاد   ر محكـم د   سـت کـود   ك را می گیـرد    
می چرخانـد   ش بـه روبـه رو، مي نشـیند    و بی مقد   مـه می خوابانـد    تـوی 
گوشـش! »چـرا رفتـی بـازی؟« گریـه کـود   ك شـد   ت می گیـرد   ؛ همه 
شـوکه شـد   ه ایم. می زنـد    روی پاهـای برهنـه کـود   ك کـه »نشـنوم 
صد   ایـت را«؛ پیرمـرد   ی مهربـان رو بـه مـن مي گویـد    »د   ارد    بچـه را 
می زنـد   ؟ چـرا؟ این کـه روشـش نیسـت.« گریـه کـود   ك کمـی آرام تر 
شـد   ه، د   وبـاره می زنـد    تـوی گوشـش، »صـد   ا نكـن«، صـد   ای کود   ك 

مجـد   د   اً اوج می گیـرد    و زود    خامـوش می شـود   ... .
»مـاد   ر ناایمـن« ماد   ري اسـت کـه امنیت را بـرای کود   کش بـه ارمغان 
نمـی آورد   ؛ بـود   ن د   ر پناهـش بـه کـود   ك ایمنـی نمی د   هـد   . کـود   ك 
نمی د   انـد    بـه مـاد   ر نزد   یـك شـود    یـا فاصله بگیـرد   ، لـذا خیلـی اوقات 
ترجیـح می د   هـد    رو برگرد   انـد    و د   وری کنـد    چـرا که محبت هـای ماد   ر 
همانند    خشـمش همـواره بد   هنگام و بی تناسـب اسـت. چنیـن ماد   ری 

فرزنـد    خـود    را پریشـان و مضطـرب بـزرگ می کند   .
مـاد   ری که جلوی رویم ایسـتاد   ه بود    کود   کـش را د   ر آغوش نگرفت، آرام 
نكـرد   ، د   لـد   اری نـد   اد   ، برعكـس هرگاه کـود   ك تالش می کرد    سـكوت 
کنـد    تـا کتك هـای مـاد   ر تمام شـود   ، ضربـه د   یگـری نثارش می شـد   ! 
نمی د   انـم تأثیـر رفتـارش بـر شـخصیت کـود   ك را می د   انسـت یـا نه؟ 
می د   انسـت چه قـد   ر کـود   ك را از خـود    د   ور می کنـد   ؟ می د   انسـت یـك 
شـخصیت مضطـرب و پریشـان را د   ارد    د   ر کود   کـش شـكل می د   هـد   ؟ 
کود   کـی کـه نمی توانـد    اعتماد    کند   ، سـرد   رگم اسـت و د   ر بزرگ سـالی 
زند   گـی اش مملـو از بحـران خواهـد    بـود   ، طالب ایجـاد    روابـط نزد   یك 

خواهـد    بـود   ، امـا از آن واهمه خواهد    د   اشـت.
تـوی فرهنگ هـای لغـت، مـاد   ر را زنی گفته انـد    که بچه یـا بچه هایی 
بـه د   نیـا آورد   ، امـا د   ر فرهنـگ لغـت من ماد   ر یعنـی مهربانـی، آرامش، 

 .د   ل بسـتگی؛ کمی مهربان تر باشـیم

آرامش 
با گوش هاي شنوا

فرحناز ایوبی
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ـ گفتـم رفتـی »یاحفیـظ« »یاعلیـم« بگو، 
؟ گفتی

ـ گفتم، اما فكرش را هم نمی کرد  م
ـ  یعنی خیلی اذیت شد  ی؟

ـ نـه... حد  یـث بـود   که می گفتیـد   توی 
موسـم حج می شـود   د  ید  شـان؟

ـ  حد  یـث بـود  . حـاال نـه این کـه بشـود   
تـوی  بـود   کـه حتمـاً  ایـن  د  ید  شـان. 
موسـم حج حضور د  ارند  . حاال د  ید  نشـان 

کـه خـب، کار هر کسـی و مال هر کسـی 
نیسـت. بحـث د  یـد  ن و ند  یـد  ن را فعـاًل رها 
کـن. بگـو ببینم چه قـد  ر ذکر بـه کارت آمد  ؟

ـ اجـازه بد  هیـد   پد  ر! بحث را فعـاًل رها نكنم. 
کار د  ارم بـا آن. می خواهـم بیشـتر هم بد  انم. 

ذکـر را هم گفتم.
د  ارد    تـو  شـنید  ن  و  د  یـد  ن  بحـِث  ایـن  ـ 
گیجـم می کنـد   د  ختـر. گفتی محـرم ند  اری 

می خواهـی بروی مكـه. گفتی توی 
طـواف سـختت می شـود   بـا 

نامحـرم، شـانه بـه شـانه 
بشـوی یك وقـت، خـب... 

گفتـم ذکـر بگویـی. از این ها 
هـم  برگشـتی  وقتـی  از  بگـو. 

یك طورهایـی حـرف می زنـی. توی 
جمعیـت کـه اذیت نشـد  ی؟ من 

می ترسـم نكنـد   بـرای تو که 
سـخت  طـواف  می گفتـی 
اسـت نبایـد   اجـازه مـی د  اد  م 

بـروی؟
ـ نـه، خوب شـد   که رفتـم. خوب 

شـد   که از شما پرسید  م. راستی! گفتید   حتمًا 

مـطاف
طهورا حید  ری

امامخوبان



توی حج هسـتند   د  یگر؟
ـ بـاز کـه رفتـی سـر خانـه اول. این طور کـه انـگار از عالم هپـروت آمد  ه ای 

حـرف می زنـی، اگـر د  خترم نبـود  ی، می گفتـم یك چیزیت هسـت، 
اما می شناسـمت کـه بی د  لیل حـرف نمی زنی عزیز بابـا! این قد  ر 
مقد  مـه نچیـن. حـرف د  لت را بـزن. اصاًل برو سـر همان بحث 
د  یـد  ن و ند  یـد  ن و شـنید  ن خـود  ت. زبـان بچرخـان، د  لـت را 

سـبك کن.
ـ مثل همیشـه حرف د  ل د  خترتـان را خواند  ید  . رویم نمی شـود   بگویم، اما 

اگـر هـم نگویـم، می پاشـم از هم. تحمل کشـید  ن بـارش را ند  ارم. به شـما می گویم 
کـه خـب، باألخره د  انشـمند  ید  ... مرجع تقلید  ید  * ...شـاید   اگر حـال خرابـم را نمی فهمید  ید   نمی گفتم.

ـ باز هم د  اری صغری کبری می کنی د  ختر!
ـ صغـری کبـری کـرد  ن هـم می خواهـد  ، وقتی کـه می خواهـی از یك چیز بـزرگ بگویی. گفتـه بود  م 
کـه از طـواف می ترسـم؛ تـرس از جمعیـت نـه؛ تـرس از این کـه شـانه  به شـانه نامحرم بشـوم. یك جا 
ازد  حـام شـد  . ترسـید  م. تند  تنـد   یاحفیظ و یاعلیم گفتم. شـانه پس می کشـید  م به ایـن و آن نخورم. حس 
بی کسـی، عجیـب آمد   سـراغم. د  اشـتم محو می شـد  م تـوی مرد  م که شـنید  م یكی می گوید   برو پشـت 
سـر آن آقا. ند  ید  م کی بود  . نپرسـید  م کی هسـتی. فقط شـنید  م و رفتم پشـت سـر آن آقا که باز نفهمید  م 
کـی بـود   و کجـا بود   که گفت پشـت سـر صاحـب عصـرت د  اری حرکـت می کنی. نمی فهمیـد  م اصاًل 
د  ارم طـواف می کنـم، د  ارم روی ابرهـا راه می روم، روی زمینم، توی آسـمان سـیر می کنـم...! او مرکز بود   
و د  ر شـعاعش کسـی نبـود  . راحت می توانسـتی د  ورش طواف کنی. مانـد  ه بود  م د  ور خود  ش بگـرد  م یا د  ر 
شـعاعش، گـرد   کعبـه طـواف کنم؛ که از شـما شـنید  ه بود  م َمَثـل امام، مثل کعبه اسـت. گم کـرد  ه بود  م 
کعبـه را. فقـط می فهمیـد  م د  ارم می گـرد  م و می گـرد  م و می گـرد  م. گم کرد  ه بـود  م مطـاف را. زیارت که 
مـی روم، همیشـه از اولـش گریـه ام می گیرد  ، اما توی طواف فكر نمی کرد  م اشـك همراهم شـود  . اطراف 
او قشـنگ، خالی بود  ؛ از هر طرف به اند  ازه یكی د  و نفر. د  سـت د  راز کرد  م احساسـش کنم. لرزش اشـك 
تـوی چشـم هایم انـگار رؤیایـش کرد  ه بود  . د  سـت کـه گرفتم بـه عبایش، نشسـتن عبا به شـانه اش را 
احسـاس کرد  م و فهمید  م خواب نیسـتم. د  سـت کشـید  م به عبایش، مالید  م به چشـم هایم، به سـرم، به 
صورتـم. گفتـم کـه تقصیر لرزش اشـك بود   کـه انگار حضـورش را رؤیا می کرد  . د  سـت می کشـید  م به 
چشـم هایم تـا مسـیر نگاهـم به سـمتش را بی مـوج و همـوار کنم تا هیـچ حائلی نباشـد   مقابلم. تقصیر 

لـرزش اشـك بـود  . یك لحظه چشـم بسـتم از او، که د  یگـر ند  ید  مش... فقـط یك لحظه. 
هفـت د  ور گشـته بـود  م، هفتـاد   د  ور، هفتصد   د  ور یـا فقط چند   لحظه بـود  ، نمی د  انم. ِکی رفـت نمی د  انم. 
ِکـی آمـد   نمی د  انـم. سـعی می کنـم اولیـن لحظـه د  ید  نـش را بـرای خـود  م بسـازم، نمی توانـم. اول که 
د  ید  مـش کجـا بـود  ، مـن کجا بـود  م، نمی د  انم. حـاال هـم می گویید   د  خترتـان یك چیزیش شـد  ه؟ حاال 
هـم بـه نظرتـان رهـا کنم ایـن بحث د  یـد  ن و ند  یـد  ن را؟ ناراحت که نشـد  ید   از من؟ پشـت کرد  ید   چرا؟ 

نبایـد   می گفتـم، نه؟ شـاید   باید   خود  م بـارش را می کشـید  م، نه؟
ـ چیزی نیست د  خترم. تقصیر لرزش اشك است...

پي نوشت
 حضرت آیت اهلل العظمي اراکی *
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شهید    محمد    ابراهیمیان
شـب حمله همـه پیشـاني بند   ها را ریختـه بود    
بـه هـم. د   نبـال پیشـاني بند   ي مي گشـت کـه 
رویش نوشـته باشـد    »یا فاطمه الزهرا« بچه ها 
گفتنـد    »یكیـش رو برد   ار د   یگه، مگـه فرقي هم 
مي کنـه؟« جـواب د   اد    »مـن مـاد   ر نـد   ارم. د   لـم 
 خوشـه وقتـي شـهید    شـد   م، حضـرت زهرا

بیاینـد    باالي سـرم بـرام مـاد   ري کنن.«

شهید    عبد   المجید    سپاسي
اهل بیـت را از جـان و د   ل مي خواسـت، اما سـر 
و سـري د   اشـت با حضرت زهـرا. نام بي بي، 
از د   هانـش نمي افتـاد   . آن قـد   ر »یازهـرا یازهرا« 
مي گفـت که شـد   ه بـود    ملكـه ذهنـش. وقتي 
ترکش خـورد   ، همین ذکـر روي لب هایش بود   . 
لحظه هـاي آخـر هـم یازهـرا گفـت، خند   ید    و 

شـهید    شد   .

شهید    حاج محمد   جعفر نصراصفهاني
یـك روز پیـش از عملیات بیت المقـد   س رفت 
حمـام بـراي غسـل شـهاد   ت. وقتي برگشـت 
گـرد   ان، با هـم از جنـگ و جبهه حـرف زد   یم. 
خواسـت بـرود   . بـا اصـرار مـن، راضـي شـد    
برسـانمش. تـا نشسـتیم تـوي ماشـین گفت 
»روضـه حضـرت زهـرا بخـون.« روضـه کـه 
شـروع شـد   ، حالش تغییر کرد   . از شـد   ت گریه، 
شـانه هایش تـكان مي خـورد   . صورتش خیس 
شـد   ه بـود   . وقتـي رسـید   یم گفت »اگه شـهید    
شـد   م، روز قیامـت شـهاد   ت بد   ه بـراي حضرت 

زهـرا گریه کـرد   م.«

شهید    گمنام
سـال 1372 محـور فكـه، محـد   ود   ه ارتفاعـات 
پیـد   ا  شـهید   ي  مي گشـتیم  هرچـه   ،112
 نمي شـد   . د   سـت بـه د   امـان حضـرت زهـرا
شـد   یم. تـوي د   لـم گفتـم »بي بي جـان! مـا به 
عشـق مفقود   ین اومد   یـم این جـا، اگر قابل 
مي د   ونیـن عنایتي کنین تا شـهد   ا به 
ما نظـر کنن، اگر نـه برگرد   یم 

تهـران.« فرد   اي آن روز با د   ل شكسـته د   سـت 
 بـه کار شـد   یم. هـر کس بـا حضـرت زهرا
زمزمه اي د   اشـت. توي همین حال نگاهم افتاد    
به یك بند    انگشـت. با سـرنیزه زمیـن را کند   م. 
خاك هـا را کـه بـا بیل د   سـتي برد   اشـتم جنازه 
د   و شـهید   ، کنار هم پید   ا شـد   . پشت پیراهنشان 
نوشـته شـد   ه بود    »مي روم تا انتقام سـیلي زهرا 

بگیرم.«
راوي: سید   بهزاد    پد   ید   ار

شهید    ابراهیم هاد   ي
روضه هاي حضرت 

زهرایش خیلي جان سوز 
بود   . به شهد   اي 

مفقود   االثر عالقه 

عجیبي د   اشت؛ شد   ه 
بود   ند    همه فكر و ذکرش. 

همیشه، نامعلومي مزارشان را 
تشبیه مي کرد    به مزار مخفي حضرت 

زهرا آرزویش شهاد   ت بود    و این که شبیه 
بي بي، قبرش گمنام باشد   . همین هم شد   .

شهید    سید   کمال فاضلي
عملیـات محرم مجـروح شـد   . د   کترهـا از زند   ه 
 ماند   نـش قطـع امید    کرد   ند   . حضـرت فاطمه
را خـواب د   یـد   . فرمـود   ه بود   ند    »پسـرم تو شـفا 
گرفتـي. بلنـد    شـو. فقـط بایـد    قـول بد   هي که 
جبهـه را ترك نكني.« بعد    از این خواب، سـر از 

ما با هم گفتيم كه با زهراييم*
خاطـرات عشـق شـهد   ا به حضـرت زهـرا همان ها که پشـت لباس هـا و کوله  پشتي هایشـان 
مي نوشـتند    »مـي روم تـا انتقـام سـیلي زهـرا بگیـرم« و بـر پیشاني هایشـان سـربند    »یازهـرا« 

مي بسـتند   .
حسین کاجي

گلزارخوبان



پا نمي شـناخت. عملیات خیبر، فرمانـد   ه گرد   ان 
حضـرت علي اکبـر شـد   . اسـم گرد   انـش را 
عـوض کـرد    و گذاشـت یازهـرا. وقتي شـهید    
شـد   ، ایـام فاطمیـه بـود   . ترکـش خـورد    بـه 

پهلویش.

شهید    محمد    اسالمي نسب
چشـمش آسـیب جد   ي د   ید   . د   کترها مي گفتند    
بینایـي اش را از د   سـت د   اد   ه و د   یگـر نمي شـود    
اسـت.  بي فایـد   ه  هـم  جراحـي  کـرد   .  کاري 
راضي شـان کـرد    جراحـي کننـد   . گفت »شـما 
کاري بـه نتیجـه اش ند   اشـته باشـین، فقـط 
بـا ذکـر یازهـرا شـروع کنیـن.« بعـد    از عمل، 
د   کترهـا متعجب بود   نـد   . جراحي موفق بـود   ؛ با 

یازهرا ذکـر 

شهید    عباس سلطاني
بـار آخـري کـه آمـد    مرخصـي، حـال 
و هوایـش فـرق کـرد   ه بـود   . انـگار 
مي د   انسـت آخرین د   ید   ارمان اسـت. 
اشـك توي چشـم هایش حلقه زد   . 
گفت »د   وسـت د   ارم گمنام باشـم، 
د   لم مي خواد    قبـرم مثل حضرت 
زهرا مخفي باشـه.« همان 
شـد    کـه مي خواسـت. هنوز 
هم جنـازه اش پید   ا نشـد   ه. 
گمنـام ماند    و بي نشـان.

شـهید    حجت االسـالم و المسـلمین 
رد   اني پـور مصطفـي 

کارت د   عوت عروسي اش را که خواست بنویسد   ، 
اول رفـت سـراغ اهل بیت)علیهم السـالم(. یك 
کارت نوشـت بـراي امام رضا مشـهد   . یك 
کارت بـراي امـام زمـان مسـجد    مقـد   س 
مـاد   ر  نیـت  بـه  هـم  کارت  یـك  جمكـران. 
سـاد   ات نوشـت و اند   اخت تـوي ضریح حضرت 
 پیش از مراسـم، حضـرت زهرا معصومه
آمد   نـد    بـه خوابـش و فرمود   نـد    »چـرا د   عـوت 
شـما را رد    کنیم؟ چرا به عروسـي شـما نیاییم؟ 
کـي بهتـر از شـما؟ ببیـن همـه آمد   یـم. شـما 

عزیـز ما هسـتي!«

شهید    سید   علي د   وامي
همیشـه یك شال سـبز مي بسـت به کمرش. 
بـا روضـه حضرت زهـرا خیلي مأنـوس بود   . 
همـه روضه هـا یـك طـرف، ایـن روضـه هم 
یـك طـرف. روز بیسـت و یكـم مـاه رمضـان 
خمپـاره خـورد    کنـارش. یـك ترکـش تـوي 
پهلویـش فرو رفت. شـهید    شـد   ؛ مثـل ماد   رش 

بـا پهلـوي زخمي.

شهید    سید   صاد   ق آقااعالیي
خـط خوبـي د   اشـتم. آمـد    سـراغم. بـه لبـاس 
تنش اشـاره کرد    و گفت »روي سـینه ام بنویس 
یازهـرا روي کمـرم هـم بنویس مـي روم تا 
انتقام سـیلي زهـرا بگیرم.« قطعنامـه که قبول 
شـد   ، گفت »یعني مي شـه وعد   ه حضـرت زهرا 
عملـي نشـه؟ خود   شـون فرمود   ند    تـوي همین 
جنگ شـهید    مي شـي.« د   و سـه روز بعـد    اعزام 
شـد   یم غـرب کشـور، امـا گـرد   ان سـید   صاد   ق 
مانـد   . مد   تـي ازش بي خبر بود   م. وقتي برگشـتم 
د   وکوهـه سـراغش را گرفتـم. گفتنـد   : رفیقـت 
پریـد   . شـما کـه رفتیـن غـرب، مـا هـم رفتیم 
شـلمچه. عراق حمله کـرد   ه بـود   . روز د   وم توي 
خـط کنار خاکریز نشسـته بود   یم. سـید    د   اشـت 
سـفارش مي کرد    »اسـم بي بي حضـرت زهرارو 
که مي بریـد    حتما بگید    سـالم اهلل علیها.« هنوز 
حرفـش تمام نشـد   ه ترکـش خمپاره خـورد    به 

پیشونیش.

شهید    حاج عبد   المهد   ي مغفوري
فاطمـه د   خترمـان خیلـي سـر بـه هـوا بـود   . 
همیشـه کفش هایـش را گـم مي کـرد   . یـك 
روز کـه مي رفتیم سـمت مسـجد    جامـع، د   ید   م 
چیزي پایش نیسـت. بـا ناراحتي گفتم »حاجي 
یـه حرفـي بـه این بچـه بـزن. د   عـواش کن تا 
د   یگـه مواظـب کفش هـاش باشـه. هـر وقـت 
میایـم بیرون، گمشـون مي کنـه.« نگاهي کرد    
و گفـت »مـن نمي تونـم چیـزي بهـش بگم؛ 

آخـه هم نـام حضـرت فاطمه اسـت.«

شهید    حجت االسالم محمد   حسن ابراهیمي
اخـالق و رفتـاري که د   اشـت، اراد   تمند   ي اش به 
اهل بیت را نشـان مي د   اد   ، امـا عالقه اش به 
حضـرت زهـرا و امام حسـین بیشـتر به 
چشـم مي آمد   . پیـش از ازد   واج مـان د   وبار خواب 
بي بـي را د   یـد   . بعـد    ازد   واج هـم وقتي پایش 
د   چـار ناراحتي شـد    حضـرت زهـرا آمد   ند    به 
خوابش. د   سـتي به پاي محمد   حسـن کشـید   ند    
و فرمود   نـد    »بلنـد    شـو پسـرم.« از خـواب کـه 
بیـد   ار شـد    پایـش د   یگـر د   رد    ند   اشـت. حضرت 

شـفایش د   اد   ند   .

شهید    حاج حسین خرازي
روز پنج شـنبه بـود   . صد   ایم زد   نـد    و گفتند    »حاج 
حسـین خواسـته از پشت بي سـیم براش روضه 
بخونـي.« گوشـي را د   سـت گرفتـم. صـد   اي 
حاجـي خسـته بـود    و گرفتـه. د   و بیـت روضـه 

حضـرت زهـرا خواند   م:
د   ر بین آن د   یوار و د   ر
زهرا صد   ا مي زد    پد   ر

زهراي من زهراي من
زهراي من زهراي من

وسـط خواند   ن گفـت »طیب اهلل! بسـه بـراد   ر« 
بـا همیـن د   وتـا بیت بي تاب شـد   ه بـود   ؛ بي تاب 

.حضـرت زهرا
* انتخاب هایـي از کتـاب خـط عاشـقي، انتشـارات 
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 آخرین د  ید  ار 
شـهاد  ت/محمد  کاظم  تـا  والد  ت  از   زهـرا فاطمـه 
قزوينی/مترجم علی کرمی فريد  نی/نشر مرتضی/1364

فاطمـه بـا اشـك های ریـزان، پـد  ر را می خوانـد   و 
می گفـت:

پد  رجـان! جـان فاطمه بـه قربانت، پد  ر! سـر و جانم 
بـه فد  ایـت، آیا بـا من سـخن نمی گویی؟

پد  رجـان! مـن بـه تـو می نگـرم و می بینـم کـه د  ر 
آسـتانه فـراق و پـروازی و سـپاهیان مـرگ را می بینـم که بـر گرد  ت حلقـه زد  ه اند  .

پیامبر فرمود  : آری د  خت فرزانه ام! لحظه جد  ایی است. سالم من بر تو باد  .
د  ر »کشـف الغمه« د  ر ایـن مـورد   آورد  ه اسـت کـه سـپس پیامبر فرمـود  : د  خت 
گران مایـه ام! تـو پـس از مـن مورد   سـتم قـرار خواهـی گرفـت و سـتمكاران تو را 
تضعیـف خواهنـد   نمـود  . هر کسـی تـو را بیازارد   مـرا آزرد  ه اسـت و هر کـس به تو 
سـتم روا د  ارد  ، به من سـتم روا د  اشـته اسـت. هر کس به راه و رسـم تو بپیوند  د  ، به 
مـن و راه و رسـم مـن پیوسـته اسـت و هر کس از راه و رسـم تـو جد  ا شـود  ، از راه 
و رسـم مـن جد  ا شـد  ه اسـت و هـر کس با تـو انصـاف ورزد  ، با من انصـاف ورزید  ه 
اسـت. چراکـه تـو از من هسـتی و من از تـو، تو پاره تـن من و از روح من هسـتی.

آن گاه فرمـود  : د  ر بـارگاه خـد  ا از بید  اد  گـران امـت د  ر مورد   رفتارشـان با تو شـكایت 
خواهـم کرد  .

 پـس از لحظاتـی چنـد   بـه نـاگاه علـی
برخاسـت و گفت »خد  ای پرمهر، پاد  اش شـما 
را د  ر سـوگ پیامبرتـان افـزون سـازد  ؛ چراکـه 

خـد  ا او را به سـوی خویـش بـرد  .«

 ماجرای فد  ک
بانـوی نمونه اسـام فاطمـه زهـرا/ آيت اهلل 

ابراهیـم امینی/ شـفق/1371

پیغمبـر از آن افـراد  ی نبود   کـه بخواهد   از 
موقعیتـش اسـتفاد  ه کنـد   و بـرای فرزند  انـش 
امـالك و مسـتغالت تهیه کنـد  . مگر همین 
پیغمبـر نبود   که میل ند  اشـت د  ختـر عزیزش 
یـك پـرد  ه پشـمی بـر د  ر اتاقـش بیاویـزد   و 
 د  سـتبند   نقره به د  سـت حسـن و حسـین
و گرد  نبنـد  ی بـه گرد  ن خویـش بیفكند  ؟ پس 
این مطلب شـایان توجه اسـت که با آن همه 
سـخت گیری ها که نسـبت به زند  گـی د  اخلی 
خـود  ش و د  ختـرش د  اشـت، بـه چـه علـت 
امـالك و مـزارع سـنگین قیمت فـد  ك را به 

فاطمه بخشـید  ؟
پیامبـر  گفـت:  می تـوان  قضیـه  علـت  د  ر 
کـه  بـود    مأمـور  خـد  ا  جانـب  از   اکـرم
علـی را بـه خالفـت و جانشـینی خود  ش 
تعییـن کنـد   و می د  انسـت که مرد  م به آسـانی 
بـرای  و  نمی رونـد    او  زمامـد  اری  بـار  زیـر 
خالفتش کارشـكنی خواهند   کرد  . می د  انست 
کـه بسـیاری از خانواد  ه هـای عـرب نسـبت 
بـه حضـرت علـی عقد  ه هایـی د  ارنـد  ، زیـرا 
علـی مـرد   شمشـیر و عد  الـت اسـت و 
کمتـر خانـواد  ه ای اسـت کـه یـك نفـر یـا 

9 كتاب و يک روايت
روایت مظلومیت حضرت زهرا

 فاطمه غالمعلی تبار

ویژه نامه



چنـد   نفرشـان د  ر زمـان کفـر بـه د  سـت آن جنـاب کشـته نشـد  ه 
باشـد  . پیامبر اسـالم می د  انسـت کـه بـرای خالفـت و اد  اره ملت، 
بود  جـه الزم اسـت و بـا آن اوضـاع و شـرایط تهیـه فـوری بود  جه 
کار د  شـواری اسـت. می د  انسـت که حضرت علی اگر بتواند   به 
فقـرا و د  رمانـد  گان کمك کنـد   و نیازمند  ی های جامعـه را برطرف 
سـازد  ، کد  ورت هـا تـا حد  ی برطـرف و د  ل هـا به  سـویش متمایل 
خواهـد   شـد  . از ایـن رهگذر بود   کـه فد  ك را به فاطمه بخشـید   
و د  رواقـع د  ر اختیـار خلیفه آینـد  ه اش قرار د  اد   تا د  رآمد   سرشـارش را 
د  ر بیـن فقرا و د  رماند  گان تقسـیم کند  ، شـاید   کینـه و کد  ورت های 
 د  یرینه خود  شـان را فراموش کننـد   و متوجه بیت حضرت علی

گرد  نـد  .

 حمله به خانه د  خت نبی
زند  گانی فاطمه زهرا/سـید   جعفر شـهید  ی/د  فتر نشر فرهنگ 

اسامی/1376

خانـه عایشـه ماتمكـد  ه اسـت. علـی فاطمـه، عبـاس، زبیـر، 
فرزنـد  ان فاطمـه حسـن، حسـین د  ختـران او زینـب و ام کلثـوم 
اشـك می ریزنـد  . علـی با همـكاری اسـماء بنت عمیس مشـغول 
شست وشـوی پیغمبر اسـت. د  ر آن لحظه های د  رد  ناك بر آن جمع 
کوچك چه گذشـته اسـت؟ خـد  ا می د  انـد  . کار شست وشـوی بد  ن 
پیغمبـر تمـام شـد  ه یا نشـد  ه، بانگـی به گـوش می رسـد  : اهلل اکبر!

علی به عباس:
ـ عمو! معنی این تكبیر چیست؟

ـ معنی آن این است که آن چه نباید   بشود   شد  .
د  یـری نمی گـذرد   که بیـرون حجره عایشـه همهمه و فریـاد  ی به 

گـوش می رسـد  . فریاد   هرلحظه رسـاتر می شـود  :
ـ بیـرون بیاییـد  ! بیـرون بیاییـد  ! وگرنه همه تـان را آتـش می زنیم! 
د  ختـر پیغمبـر بـه د  ر حجـره مـی رود  . د  ر آن جـا بـا عمـر روبـه رو 

می شـود   کـه آتشـی د  ر د  سـت د  ارد  .
ـ عمر! چه شد  ه؟ چه خبر است؟

ـ علـی، عبـاس و بنی هاشـم بایـد   بـه مسـجد   بیاینـد   و بـا خلیفه 

پیغمبـر بیعـت کنند  .
ـ کـد  ام خلیفه؟ امام مسـلمانان هم اکنـون د  رون خانه 

عایشـه باالی جسـد   پیغمبر نشسته است.
ـ از ایـن لحظـه امـام مسـلمانان ابوبكـر اسـت. مـرد  م د  ر سـقیفه 
بنی سـاعد  ه بـا او بیعـت کرد  نـد  . بنی هاشـم هـم بایـد   بـا او بیعت 

کنند  .
ـ و اگـر نیاینـد  ؟ خانـه را با هر که د  ر او هسـت آتش خواهم زد   مگر 

آن که شـما هم آن چه مسلمانان پذیرفته اند   بپذیرید  .
ـ عمر! می خواهی خانه ما را آتش بزنی؟

ـ آری
ـ ایـن گفت وگـو بـه همیـن صورت بیـن د  ختر پیغمبـر و صحابی 
بـزرگ و مهاجـر و سـابق د  ر اسـالم صـورت گرفته اسـت یـا نه؟ 

می د  اند  . خـد  ا 

 بیعت گرفتن از انصار
ايستاد  ه د  ر باد  / علی لباف/منیر/1388

ابـن ُقَتیبـه )متوّفـای 276( می نویسـد  : علـی شـبانگاه د  رحالی که 
فاطمـه را بر چهارپایی سـوار کرد  ه بود   بیرون آمـد   و او را د  ر محافل 
انصـار می چرخانـد   و فاطمـه از آن هـا یـاری می طلبیـد  ، امـا آن ها 

می گفتند  :
ای د  ختـر پیامبـر خد  ا! بیعت مـا برای این مرد   )ابوبكر( انجام شـد   و 
اگـر همسـر و پسـرعموی تو، قبـل از ابوبكر به نزد   ما می شـتافت، 

مـا به سـوی ابوبكر مایل نمی شـد  یم!
پـس علـی می گفت: آیا من ]جنـازه[ پیامبر خـد  ا را د  ر خانه اش رها 
می کـرد  م و او را د  فـن نمی کـرد  م و ]از خانـه[ بیـرون می آمد  م تا با 

مرد  م بر سـر حكومتش کشـمكش کنم؟!
پـس فاطمـه گفت: علـی جز آن چه شایسـته او بـود   انجام نـد  اد   و 
آن هـا کاری کرد  نـد   کـه خد  اوند   از آن ها حسـاب خواهد   کشـید   و 

د  ر پی آن هاسـت.

اسفند 94
خانه خوبان 85
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 از زبان د  ختر
کشتی پهلوگرفته/سید   مهد  ی شجاعی/نشر جوان/1368

گفتی:
ـ مرا بگیر فضه که محسن ام را کشتند  .

پیـش از ایـن اگر کسـی صد  ایـش را د  ر خانه پیامبـر باال می برد  ، وحی نازل می شـد   
که »پایین بیاوریـد   صد  ایتان را«

اگـر کسـی پیامبـر را به نـام صد  ا می کـرد   وحی می آمد   کـه »نام پیامبر را بـا احترام 
بیاورید  .«

هنـوز آب تغسـیل پیامبـر خشـك نشـد  ه، خانـه اش را آتـش 
زد  نـد  . آن آتـش کـه عصر عاشـورا بـه خیمه ها 

این جاسـت. مبـد  أش  می گیـرد  . 
د  ختـر اگر د  رد   مـاد  رش را نفهمد   که 
د  ختر نیسـت. من کربال را میان 
د  ر و د  یـوار د  یـد  م وقتی که ناله 
تـو بـه آسـمان بلند   شـد  . بعد   
از ایـن هیـچ کربالیـی نمی تواند   

مـرا این قد  ر بسـوزاند  .
شـاید   خـد  ا می خواهـد   بـرای کربال مـرا تمرین 
د  هـد   تا کاروان اسـرا را سرپرسـتی کنـم، اما این 
چه تمرینی اسـت که از خود   مسـابقه مشكل تر 

است؟
کفـر  خیمـه  به روشـنی،  د  شـمن  کربـال  د  ر 
علـم می کنـد  ، امـا این هـا بـا پرچـم اسـالم 
آمد  نـد  . گفتنـد   از فتنه می هراسـیم، 
کـد  ام فتنـه بد  تـر از ایـن؟ د  یگر 
چـه می خواسـت بشـود  ؟ کـد  ام 
انحـراف ایجـاد   نشـد  ؟ کد  ام جنایـت به وقوع نپیوسـت؟ کـد  ام حریم 

شكسـته نشـد  ؟ کاش کار بـه همین جـا تمـام می شـد  .
تـو را کـه تا مرز شـهاد  ت سـوق د  اد  نـد  ، تو را که از سـر راه برد  اشـتند  ، 

تازه به خانـه ریختند  .
پـد  ر کـه حـال تـو را د  یـد  ، بـرق غیـرت د  ر چشـم های خشـمناکش 
د  رخشـید  . خنـد  ق وار حملـه برد  . عمـر را بلند   کـرد   و بر زمیـن کوبید  ، 

گـرد  ن و بینـی اش را بـه خـاك مالیـد   و چـون شـیر غرید  :
ـ ای پسـر صحـاك! قسـم بـه خد  ایـی کـه محمـد   را بـه پیامبـری 
برانگیخـت، اگـر مأمور به صبر و سـكوت نبـود  م، به تـو می فهماند  م 

که هتـك حرمـت پیامبـر یعنی چه؟
و بـاز خنـد  ق   وار از روی او بلنـد   شـد   تـا خشـم، عنـان حلمـش را 
تصاحب نكنـد  ، امـا... اما... 
را  جگـرم  تد  اعـی اش 

می کنـد  . خاکسـتر 

بـه خود   نیامد  نـد   و از رو نرفتند  ، عمـر و غالمش قنفذ و 
ابن خزائـه و د  یگـران ریسـمان د  ر گرد  ن پـد  ر افكند  ند   تا 

او را بـرای بیعت گرفتن به مسـجد   ببرند  .
ریسـمان د  ر گـرد  ن خورشـید  . طنـاب بـر گلـوی حـق. 
مظلومیـت محـض. تـو بـاز نتوانسـتی تـاب بیـاوری. 
خـود  ت نمی توانسـتی بـه روی پـا بایسـتی امـا امامت 
را هم نمی توانسـتی د  ر چنگال د  شـمنان تنهـا بگذاری. 
خـود   را بـا همـه جراحـت و نقاهـت از جـا کنـد  ی و به 

د  امـن علـی آویختی.

 شهاد  ت محسن
زند  گانـی حضـرت فاطمـه زهرا/جـواد   فاضل/نشـر 

افراسـیاب/1378

علـی د  سـت از اوراق قـرآن برد  اشـت و سراسـیمه بـه 
صحـن حیـاط د  ویـد  . قیامتـی د  ید  . عمـر بـا رجاله های 

خـود   بـه د  اخل حیـاط د  ویـد  ، قیامتـی د  ید  .
عمـر بـا رجاله های خـود   به د  اخـل حیاط تهاجـم کرد  ه 
بـود  . وی تـا ایـن لحظـه فكـر می کـرد   کـه علـی از 
ترسـش د  ر اتـاق پنهـان شـد  ه و فاطمـه را بـه د  ر خانه 
فرسـتاد  ه تـا از وی د  فـاع کنـد   و بنا بـه همین فكر خطا 
بـا جسـارت پیش آمد   که د  سـت علی را بـا طناب ببند  د   
و جبـراً بـه سـمت مسـجد  ش ببـرد   امـا پیش آمد  نـش 
جرئتـی احمقانه بود  . تا رفت به سـمت علی د  سـت د  راز 

کنـد   خـود   را د  ر زیـر د  سـت و پای علـی یافت.
امیرالمؤمنیـن بینـی و لب هـای عمـر را طـوری به هم 
می مالیـد   کـه نفـس عمـر پس افتاد  ه بـود  . نزد  یـك بود   

خفـه شـود  . مـرد  م ایسـتاد  ه بود  نـد   و نظـاره می کرد  ند  .
قنفـذ غـالم عمر وقتـی این ماجـرا را د  یـد   بی د  رنگ به 

مسـجد   رفت و ابوبكـر را از جریان خبرد  ار سـاخت.
مثـل این کـه ابوبكـر نمی خواسـت بـه این آتـش د  امن 
بزند   ولی حاشیه نشـینانش گفتند   اگر سیاسـت خشونت 
تعقیب نشـود   د  یگـر هیچ کس فرمان خلیفـه را نخواهد   
پذیرفـت و مسـئله بیعت حل نخواهد   شـد  . د  سـتور د  اد   
چنـد   صد   نفـر از مـرد  م د  نیاپرسـت و قد  رت د  وسـت که 
هرکـد  ام به امیـد  ی د  ور مرکز حكومـت می چرخید  ند   به 
خانـه علی حمله ور شـد  ند   و میـان این گیـرود  ار غالف 
شمشـیری به پهلـوی فاطمه زهرا خـورد   و تازیانه ای به 
بازویـش پیچیـد   و جنین شـش ماهه اش که پسـر بود   و 
بنـا بـه وصیـت رسـول اکرم محسـن نامید  ه شـد  ه 

بود  ، سـقط شد  .

ویژه نامه



 تجد  ید   د  اغ فراق
نگاهـی بـر زند  گی حضرت فاطمه/ محمد   محمد  ی اشـتهارد  ی/

نشر مطهر/1373

پـس از رحلت پیامبر بالل حبشـی به خاطـر آن که حكومت 
 وقـت را تأییـد   نكنـد  ، اذان نمی گفـت، یك روز حضـرت زهرا
بـه یـاد   د  وران پـد  ر و صـد  ای ملكوتـی اذان بـالل، د  ر آن زمـان 
افتـاد  ، بـرای آن کـه عصـر د  رخشـان پـد  ر را د  ر خاطـرش تجد  ید   
کند  ، فرمود   »بسـیار مشـتاقم صد  ای اذان مؤذن پد  رم را بشـنوم.«

ایـن خبـر بـه بـالل رسـید  ، تصمیـم گرفـت بـه خاطر اشـتیاق 
حضـرت زهـرا اذان بگویـد  .

وقتی که گفت: اهلل اکبر! اهلل اکبر!
فاطمـه بـه یاد   پد  ر افتاد   و به قد  ری د  گرگون شـد   که نتوانسـت 

گریه خـود   را نگه د  ارد  .
وقتی کـه بـالل بـه جملـه: اشـهد   ان محمـد  ا رسـول اهلل رسـید  ، 
فاطمـه از شـد  ت انـد  وه عمیق آن چنان صیحه و فریاد   کشـید   که 
از جانـب صـورت بـه زمین افتاد   و بی هوش شـد  ، مـرد  م به بالل 
گفتنـد   »اذان را اد  امـه نـد  ه کـه فاطمـه از د  نیـا رفـت.« )آن ها 
گمـان کرد  نـد   کـه فاطمه جـان د  اد  ( بـالل اذان را قطـع کرد  . 
طولـی نكشـید   که فاطمه به هـوش آمد   و از بالل خواسـت تا 
اذان را تمـام کنـد  ، بـالل عـرض کرد   »من نگران آن هسـتم که 

به جان عزیز شـما آسـیب برسـد  ، معذورم بـد  ار.«
حضرت زهرا عذر او را پذیرفت و او را بخشید  .

 بیماری
فرشته زمینی؛ زند  گی فاطمه زهرا / روح  ا    هلل حسینیان/

د  ارالحد  يث/1375

بیمـار شـد   و د  ر بسـتری فرو افتـاد   که هرگـز از آن برنخواسـت. 
فاطمـه  مالقـات  بـرای  انصـار  و  مهاجـر  زنـان  د  سته د  سـته 
می آمد  نـد  . چـون از حـال آن شـیر بـه خـاك تپیـد  ه پرسـید  ند   

ناگهـان بـه خـروش آمـد  :
»د  ر حالی هسـتم که نسـبت به د  نیای شـما بـی زارم. از مرد  انتان 
متنفـرم. از آنان نـام برد  م بعد   از آن که آزمود  مشـان. سرزنششـان 
کـرد  م بعـد   از این کـه از د  رونشـان آگاه شـد  م. زشـت بـاد  ! کند  ی 
شمشـیرها، شكسـته شـد  ن نیزه ها و اند  یشـه ها. چه بد   بود   آن چه 
را بـه  پیـش فرسـتاد  ند  ! غضب خد  اوند   بـر آن ها باریـد   و د  ر عذاب 

الهی جاوید   گشـتند  .
ناچار قالد  ه گناه انحراف را به گرد  نشـان افكند  م و زشـتی چپاول 
حكومت بر آنان ماند  . د  ماغشـان شكسـته باد  ، پایشـان برید  ه باد   

و نفرین بر ستمكاران!
وای بـر آنـان! چـرا حكومـت را از قله رفیـع رسـالت د  ور کرد  ند  ؟ 

چـرا خالفـت را بـه پایه های نبوت اسـتوار نسـاختند   و چـرا آن را 
از مهبـط روح االمیـن بیـرون کرد  نـد   و چـرا آن را از د  سـت پـاك 
مـرد  ان د  نیـا و د  ین ربود  ند  . به راسـتی که این اشـتباه زیانی آشـكار 

است.
چـه چیـزی موجب انتقام جویی از ابوالحسـن شـد  ؟ به خد  ا قسـم 
به خاطـر شمشـیر خون چكانـش بـود  ، به خاطـر پایمـرد  ی اش د  ر 
حـق بـود  ، برای آن بـود   که د  ر کارزار د  رس عبرت مـی د  اد   و د  ر راه 

خد  ا خشـمگینانه می تازید  .
بـه خد  ا قسـم اگـر مـرد  م، از آن زمامی که رسـول خد  ا د  ر د  سـت 
علـی گذاشـته بود   حمایـت می کرد  ند  ، آنـان را بـا حرکتی معتد  ل 
بـه پیـش می بـرد   که نـه سـبزه های واد  ی عد  الت زخمـی گرد  ند   

و نه سـواره اش را تـكان د  هد  .«

 آخرین لحظات فاطمه
فرهنگ فاطمیه/مهد  ی نیلی پور/نشر مد  رس/1380

اسـماء بنت عمیـس می گویـد  : هنگامی کـه فاطمـه بـه حال 
احتضـار افتـاد  ، بـه من فرمـود   »هنگامی کـه جبرئیل د  ر سـاعت 
رحلـت پیامبر نزد   ایشـان آمد   مقـد  اری کافور از بهشـت آورد  . 
پیامبـر آن را سـه قسـمت کـرد  ؛ یك قسـم آن را بـرای خود   
برد  اشـت و یـك قسـم آن را بـرای علـی و یك قسـم آن را 
بـرای مـن گذاشـت کـه وزن آن 40 د  رهـم بـود  .« آن گاه به من 
فرمـود   »ای اسـماء آن کافـور باقی مانـد  ه را که د  ر فالن جا اسـت 
بیـاور و کنـار سـرم بگـذار.« ایـن را گفـت و جامـه اش را به سـر 
کشـید   و فرمـود   »اند  کی صبر کـن و د  ر انتظار من باش، سـپس 
مـرا صـد  ا بزن، اگـر جواب تـو را ند  اد  م بـد  ان که به پـد  رم ملحق 
شـد  ه ام.« اسـماء اند  کی صبر کرد  ، سـپس فاطمه را صد  ا زد   و 

جوابی نشـنید  ، صد  ا زد  :
د  ٍ الُْمْصَطفی، یا بِْنَت اَْکَرُم َمْن َحَملَْتُه النِّسـاء یا بِْنَت  یـا بِْنـَت ُمَحمَّ
َخْیـِر َمـْن َوَطأَ الِحصی یا بِْنـَت َمْن کاَن ِمـْن َربِّه قاَب َقْوَسـْینِ اَْو 
اَد  ْنـی؛ ای د  ختر محمد   مصطفی! ای د  ختر بهترین انسـان ها! 
ای د  ختـر برترین کسـی که بر روی زمیـن راه می رفت، ای د  ختر 

کسـی که د  ر شـب معراج به جایگاه خاص قرب الهی رسـید  .
بـاز جواب نشـنید  ، اسـماء روپـوش را کنـار زد  ، نـاگاه د  ریافت که 
 به لقاءاهلل پیوسـته اسـت. خـود   را بـه روی فاطمه فاطمـه

اند  اخـت و او را بوسـید   و عـرض کـرد  :
»ای فاطمـه! وقتی که به حضور پد  رت رسـول خد  ا رسـید  ی، 
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اشاره: یكی از موارد    مهم فقهی د   ر ارتباط میان زوجین، 
مسئله کسب اجازه خانم از جناب شوهر است. صرف اجازه 
گرفتن را همه می د   انند    اما حد    و حد   ود    و نوع و د   لیل و... 
کمی تا قسمتی نامعلوم است و این مجهول بود   ن باعث 
می شود    که هم چنان این شبهه پاید   ار بماند    که چرا باید    
خانم از شوهرش اجازه بگیرد   ؟ این شماره کمی د   ر این باره 

صحبت  مي کنیم.

چرا اجازه باید    باشد   ؟
اول باید    د   و واژه مهمي را که د   ر این متن با  آن طرف 
هستیم، بشناسیم یعني »حق« و »تكلیف«. تكلیف د   ر 
کنار حق قرار د   ارد   ؛ یعنی هرجا که حقی وجود    د   ارد   ، تكلیفی 
هم هست. د   ر این جا هم زن و مرد    با توجه به حقوقی که 
د ر برابر هم د   ارند    از تكالیفی برخورد   ار می شوند   . مثاًل خانم 
خانه وظیفه ای برای تأمین معاش و هزینه هاي زند   گی و... 
ند   ارد    اما د   ر مقابل، اموري د   یگر بر عهد   ه اش قرا گرفته 
است؛ اموري مثل اطاعت از شوهر یا اجازه گرفتن برای 
خارج شد   ن از منزل. این اطاعت هم به این د   لیل است 
که اصواًل د   ر هر محیط جمعی و مشارکتی باید    یك مد   یر 
وجود    د   اشته باشد    و اسالم هم مرد    را مد   یر می د   اند   ؛ البته 
این هم د   ر اسالم بیان شد   ه که »و عاشروهن بالمعروف« 
یعنی با زنان به خوبی و طبق روش عقل و د   ین برخورد    
کنید   ؛ یعنی یك روش اسالمی و انسانی و د   ور از تند   ي 

و عتاب.
پس قاعد   ه کلی این می شود    که »زنی که عقد    د   ائمی شد   ه 
نباید    بد   ون اجازه شوهر از خانه بیرون رود    و باید    د   ر مسائل 
خصوصی حرف شوهرش را بپذیرد    و بد   ون عذر شرعی 
جلوگیری نكند    و اگر د   ر این  د   و، از شوهر اطاعت کند   ؛ 
تهیه غذا و لباس و منزل او و لوازم د   یگر بر شوهر واجب 
است و د   ر مقابل اگر جناب شوهر این وسایل را تهیه نكند   ، 
چه توانایی د   اشته باشد    یا ند   اشته باشد   ، مد   یون زن است.«

حد    و حد   ود    اجازه
صد   البته که این اجازه هم حد    و حد   ود   ی د   ارد    و شامل 
همه چیز نمی شود   . هم چنان که گفتیم برخی از کارها اصاًل 
اجازه نمی خواهد   . اطاعت از شوهر فقط د   ر د   و جاست؛ یكی 
د   ر خروج از منزل و د   یگری د   ر مسائل زناشویی است. 
)البته د   رباره نذر کرد   ن زن، فتوای برخی از فقها آن است 
که بد   ون اجازه شوهر باطل است.( این د   و شرط هم برای 
عقد    د   ائم هستند   ؛ البته یواشكی بگوییم که زنی که ازدواج 

موقت کرده است نیز هرچند    می تواند    بد   ون اجازه شوهر از خانه بیرون برود   ، ولی اگر 
به واسطه بیرون رفتن، حق شوهر از بین می رود    بیرون رفتن او هم حرام است.

این طور هم نیست که خانم ها برای هر خروج از منزل هرچند    تا سر کوچه نیاز به اجازه 
کتبی و شفاهی از حضرت شوهر د   اشته باشند   ، بلكه اگر بد   انند    که شوهرشان راضی است 
و مشكلی از این جهت ند   ارد   ؛ اشكالی ند   ارد   ؛ البته اگر هم رضایت نباشد   ، خانم مورد   نظر د   ر 

راهپیمایی و مجالس زنانه و حتی مسجد    هم نمی تواند    شرکت کند   .

برای چه کارهایی اجازه الزم نیست؟
هم چنان که گفتیم برای یك سری از کارها اجازه از شوهر الزم نیست. مثاًل خروج از 
منزل برای کسب معارف اعتقاد   ی به مقد   ار الزم و ضروری و همین طور برای فراگیری 
وظایف شرعی الزامی یا معالجه بیماری چنان که امكان د   رمان د   ر منزل نباشد    یا برای 
فرار از ضررهای جانی، مالی و... هم چنین د   ر مواقعي که خروج برای انجام واجبات عینی 
مانند    حج، شرکت د   ر انتخابات، نجات جان یك نفر یا وقتی که ماند   ن د   ر منزل توأم با 

عسر و حرج، یعنی سختی و زحمت زیاد    و غیر قابل تحمل، باشد   ، جایز است.

اگر اجازه نگیرد    چه می شود   ؟
حاال اگر آمد    و زن بدون رضایت شوهرش از خانه خارج شد، چه می شود   ؟ د   ر اصطالح 
فقه به این زن ها، ناشزه می گویند   . زن ناشزه زنی است که از اطاعت شوهر سرپیچی 
می کند   . طبق د   ستورات اسالم چنین زنی از یك سری از حقوقش محروم می شود   . مثل 
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حق نفقه اما د   ر عین حال مهریه اش باقی می ماند   . هم چنین زن ناشزه از آن جایی که عمل 
حرامی را مرتكب شد   ه د   ر سفرش باید    نمازهایش را کامل بخواند    و اگر ماه رمضان است؛ 
روزه هم بگیرد   . البته مرد    هم می تواند    ناشز باشد    وقتی که از حقوق واجب خود    د   ر مقابل 

همسرش سر باز زند    که د   ر این صورت هم زن می تواند    به د   اد   گاه مراجعه کند   .

اجازه گرفتن، مرد   ساالری است؟!
برخالف تصور معمول، قصد    اسالم این نیست که از مرد    یك د   یكتاتور بسازد   . کما این که 
د   ر برخی از مسائل فقهی و ازجمله چیزهایی که برای زن واجب است، د   ستور مرد    تأثیری 
ند   ارد   . د   ر موارد   ی مثل »وطن« هم زن و حتی فرزند   ، مستقل از شوهر و پد   ر هستند   . 
هم چنین مرد   ها هیچ حقی د   ر مسائل اقتصاد   ی و د   رآمد   های زنان ند   ارند   . از این ها باالتر 
این که زن حتی وظیفه ای د   ر قبال کار خانه و حتی شیر د   اد   ن بچه ند   ارد   . طبیعی است که 
کسی که اد   عا می کند    اسالم د   ر این مسائل مرد   ساالری را رواج د   اد   ه، باید    این طرف قضیه 
را هم ببیند   . برای زنی که می تواند    بچه اش را شیر ند   هد    و یا برای شیر د   اد   نش از شوهرش 

مزد    بگیرد   ، یك اجازه مختصر که د   یگر چیزی نیست و ارکان خانه را منهد   م نمی کند   !

اجازه د   ر اسالم نیامد   ه؟
 برخی ها که از احكام د   ینی چیزی نمی د   انند    می گویند    که اجازه گرفتن زن از شوهر از باب 
»امر« نیست؛ بلكه مثل »تقاضا کرد   ن« است؛ یعنی الزام به اجازه گرفتن د   ر اسالم نیامد   ه 

پس مرد    نمی تواند    اجازه خروج ند   هد    و اگر خانم اجازه هم 
نگرفت طوری نیست؛ فوقش این است که نفقه اش را 
نمی گیرد   . جواب این است که اواًل این حرف به ظاهر 
»اجازه  اصل  بر خالف  ند   ارد   .  د   لیل شرعی  هیچ  زیبا 
گرفتن« که کامال شرعی و مستند    به روایات و گفتار 
فقهاست. ثانیاً حتی د   ر صورت تخلف شوهر از وظایف 
خود    د   ر پرد   اخت نفقه، زن حق ند   ارد    خود    را از اطاعت 
شوهر خارج کند    و برود   . بلكه فقط می تواند    شوهرش را از 
طریق مراجع قضایی مجبور به پرد   اخت نفقه نماید   . حاکم 
هم می تواند    شوهر را تعزیر کند    یا تقاضای طالق نماید   .

سوءاستفاد   ه و ظلم ممنوع!
هرچند    بر اساس شرع، مرد    می تواند    این حق خود   ش 
را اعمال کند    اما باید    مواظب باشد    که کار به ظلم به 
همسرش کشید   ه نشود    و به عبارت  د   یگر از این قانون، 
سوءاستفاد   ه نكند   . چراکه این کار نه تنها موجب بد    جلوه 
د   اد   ن احكام د   ین می شود    که حتی ممكن است کار مرد    

را به د   اد   گاه نیز بكشاند   .
این بحث را با توصیه های اخالقی آیت اهلل امینی د   ر 

همین باره به پایان می رسانیم:
»د   ر حقیقت، حكم اجازه گرفتن برای خروج از منزل، 
یك حكم مطلق و عام نیست که د   ر همه حال قابل اجرا 
باشد   . این رفتار د   ر صورتی جایز است که ظلم به همسر 
نباشد    و اگر این قبیل محد   ود   یت ها از مصاد   یق ظلم به 
شمار  آید   ، حرام است، به ویژه ظلم کرد   ن به یك خانم 
بی پناه؛ بنابراین مرد    حق ند   ارد    به منظور قد   رت نمایی و 
به د   لخواه خود    همسرش را از بیرون رفتن از منزل نهی 
کند   ، بلكه زمانی می تواند    از این حق استفاد   ه کند    که 
نسبت به همسرش بی اعتماد    باشد    و خروج او را موجب 
مفاسد    اخالقی و اجتماعی یا اختالل د   ر زند   گی و پرورش 

فرزند   ان یا تضییع حق واجب خود    بد   اند   .
د   رواقع، تشریع این حكم بد   ین منظور بود   ه که مرد    بتواند    
به وظیفه سنگین سرپرستی خانواد   ه و مراقبت و صیانت 
از زن و فرزند    عمل کند   ؛ بنابراین، اگر مرد    نسبت به 
همسر خود    اعتماد    د   ارد   ، نباید    آزاد   ی را از او بگیرد    و بد   ون 
عذر شرعی و عرفی او را از خروج از منزل نهی کند   . 
به ویژه د   ید   ار با پد   ر و ماد   ر و خویشان نزد   یك و یا شرکت 
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اشـاره: این روزها کلیپ هاي برخی اراذل  و اوباش 
د  ر شـبكه های اجتماعی د  سـت به د  ست می شود   که 
بـا بد  نـی نیمه برهنـه د  ر جلـوي د  وربیـن، عرض اند  ام 
می کنند   و خط و نشـان می کشـند  . متنـی که می آید   
اشـاره ای اسـت به برخی از الت های سـابق که یلی 
بود  نـد  ، امـا بر سـر راه آمد  ند   و کارشـان ختـم به خیر 

شـد  ؛ د  رسـی برای عبرت گرفتن مـا و آن ها.

حاج رسول د  اد  خواه 
خیابانی تبریزی 1284- 1339

رسـول هم از الت هـای قد  یم تهران بود  ؛ 
همـان الت هـای اهـل بزن وبكـوب و... ، امـا رسـول از همـان ابتـد  ا به 

مجلـس روضـه اباعبد  اهلل می رفت و به خیـال خود  ش برای پاك شـد  ن، د  هان 
شـراب آلود  ش را آب می کشـید  . همیـن هیئـت رفتن ها باعث شـد   که د  ر یك شـب 

واقعه ای رخ د  هد   که رسـول، رسـول د  یگری بشـود  .
آن شـب، رسـول د  ر مجلسـی شـرکت کرد  ه بود   اما مسـئول هیئت از آن جا که او را می شـناخت 

و نمی خواسـت آبـروی هیئتـش به خاطـر او برود   از او خواسـت که از هیئـت بیرون برود  . رسـول که 
علی القاعـد  ه بایسـت د  عـوا راه می اند  اخـت، ایـن بار سـكوت کـرد   و از مجلس خارج شـد  . فـرد  ا صبح زود   

امـا مسـئول هیئـت بـه د  ر خانه او آمد   و التماسـش کرد   تا به هیئتشـان برگـرد  د  . امر غریبی بود  . رسـول پاپی 
شـد   کـه ماجـرا چیسـت و چه طور بـه فاصله چند   سـاعت رفتارش عوض شـد  . اصرار رسـول که زیاد   شـد   خواب 

د  یشـب برمـال شـد  : مسـئول هیئت د  ر عالـم خواب  د  ید  ه بود   که د  ر شـبی تاریـك د  ر صحرای کربالسـت، او تصمیم 
می گیـرد   کـه به طـرف خیمه هـای امام حسـین برود   ولی متوجه می شـود   که سـگی د  ر حال پاسـبانی از آن جاسـت 

و بـه هیچ کـس اجـازه نزد  یـك شـد  ن بـه خیمه هـا را نمی د  هـد   و زمانی کـه می خواهد   بـه آن جا نزد  یك تر شـود  ، سـگ به 
او حملـه می کنـد   و وقتی کـه می خواهـد   خـود   را از چنـگال آن سـگ رهـا کند   متوجـه منظـره ای عجیب می شـود  ، بله چهره 

آن سـگ همـان چهـره رسـول تـرك بود  . مسـئول پاسـبانی از خیمه های امام حسـین را رسـول تـرك بر عهد  ه د  اشـت. این 
جملـه چنـان د  ر رسـول اثـر کرد   که از او رسـول د  یگری سـاخت تا جایي که لحظه فوتش حضـرت اباعبد  اهلل را هـم زیارت کرد  .

خاطره
حـاج رسـول بـه هـر مسـجد  ی کـه وارد   می شـد  ، اگر کاری ند  اشـت شـروع 
بـه خوانـدن نمازهـای مسـتحبی می کـرد  . د  ر جاهـای مختلف مسـجد   نماز 
می خوانـد  ؛  یعنـی ابتـد  ا یك جـا می ایسـتاد   و د  و رکعـت نمـاز می خوانـد   و بعد   
یكـی، د  و متـر می رفـت آن طرف تـر و د  وباره شـروع به نماز خوانـد  ن می کرد   
و بـاز د  وبـاره جایـش را عـوض می کـرد   و د  ر گوشـه د  یگـری از مسـجد   نماز 
می خوانـد   و بـه همیـن شـكل تند  تنـد   جابه جـا می شـد   و نمـاز می خوانـد   و 
می گفت: د  ر این شـهر جای گناهی نبود  ه اسـت که من د  ر آن جا پا نگذاشـته 
بـود  م و حـاال هـم د  ر عوض، آن قـد  ر باید   د  ر همه این مسـجد  ها و مكان های 
مقـد  س نمـاز بخوانم و عباد  ت کنم تا ان شـاءاهلل آن کثافت هـا را این نمازها از 
بیـن ببـرد   و پـاك کند  . همه این مكان هـا د  ر روز قیامت شـهاد  ت خواهند   د  اد  .

خـتم به خير

مزار: 
قم، قبرستان 
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حر انقاب
شاهرخ ضرغام 1359-1328

شـاهرخ قبـل از انقـالب از الت هـای معـروف بود   تا جایی که سـاواك از او و برخی د  یگر خواسـته بود   تا د  ر سـرکوب مرد  م 
مشـارکت کنند  . شـاهرخ، کشـتی گیر و قهرمان این رشـته نیز بود  . شـرارت هایش از همان بچگی شروع شـد  ه بود   وقتی که 
د  ر همـان مد  رسـه ابتد  ایـی د  ر پاسـخ سـیلی معلـم، سـیلی به صـورت او زد   و اخراج شـد  . د  ر جوانی هم سـند   خانه شـان، روی طاقچه خانه شـان 
آمـاد  ه بـود   تـا بابـت الت بازی هـای او و بـرای آزاد  ی اش، گـرو بماند   د  ر کالنتری. شـاهرخ آن چنـان بود   که بـا وجود   این که قبـل از بهمن 57 
انقالبـی شـد  ه بـود  ، حكـم اعد  امـش را د  اد  سـتانی بعـد   از انقـالب هـم تأیید   کـرد  ه بود  ، امـا بعد   اثبـات توبه و پشـیمانی اش، حكـم اعد  امش 
لغـو شـد  . اهـل شـراب هـم بود   امـا د  رعین حال مـاه رمضـان نمـاز می خوانـد   و روزه می گرفت. بـه سـاد  ات و یتیم ها هم کمـك می کرد  . 
شـاهرخ نزد  یك انقالب متحول شـد  . هر چه زمان بیشـتر می گذشـت شـاهرخ بیشـتر شـیفته امام می شـد  . آن قد  ر عاشـق و د  لد  اد  ه شد   
کـه روی سـینه اش خال کوبـی کـرد  ه بـود   »فد  ایت شـوم خمینی« د  ر جنـگ هم خـود  ی نشـان د  اد   آن چنان که فرماند  هـي گروهان 
د  سـته پیشـرو از گروهان فد  اییان اسـالم را به د  وش د  اشـت. د  ر عملیات پاك سـازی جاد  ه آباد  ان-ماهشـهر گلوله تیربار تانك به 
سـینه اش خورد   و شـهید شـد  . از پیكر شـاهرخ اثری نماند  . خود  ش از خد  ا خواسـته بود   همه را پاك کند  ؛ همه گذشـته اش را. 

می خواسـت چیـزی از او نمانـد  . نه اسـم، نه شـهرت، نـه قبر و نـه هیچ چیز د  یگر.

خـتم به خير

حاج طیب
رضایی  حـاج  طیب 

1342 – 1280

طیـب د  ر زمانه خود  ش جزو د  سـته ای بود   
کـه جاهل خواند  ه می شـد  ند  . تعبیر امـروزی اش می شـود   الت و 
حتـی اوبـاش. طیـب، ورزش زورخانه ای می کرد   و بـرای خود  ش 
کسـی بـود  . زند  گـی اش چرخشـی بـود   بیـن زنـد  ان و آزاد  ی. 
د  عواهـای پشـت سـر هـم و د  رگیری هـای متعـد  د   بـا د  یگـران. 
طیـب د  رعین حال د  ل بسـتگی های مذهبـی زیاد  ی هم د  اشـت. 
جلوه کامل این عرق مذهبی همانند   بسـیاری د  یگـر د  ر عزاد  اری 
حضرت اباعبد  اهلل نمود   د  اشـت. پسـرش د  ربـاره عمق این عالقه 
می گویـد   »پد  رم عجیب حساسـیت و عالقه بـه خاند  ان عصمت 
و طهـارت به خصـوص حضـرت امـام حسـین د  اشـت و این 
را واقعـاً می گویـم کـه عاشـق او بـود  ، حتـی د  ر برابـر بعضـی 
اعتراضـات مـاد  رم د  ر مـورد   بعضـی خرج هایـش می گفـت: من 
زند  گـی ام و پولـی را که به د  سـت مـی آورم، د  و قسـمت می کنم 
یـك قسـمت آن را خرج خود  م می کنم و قسـمت د  یگـر را خرج 
امـام حسـین حاال یـا بـرای او عـزاد  اری می کنم یا بـه راه او 

می د  هم. خـرج 
 همین بسـتگی های معنوی سـبب شـد   کـه طیبی کـه طرفد  ار 
شـاه بـود   و شـیر و خورشـید   را روی بد  نش خال کوبی کـرد  ه بود  ، 
بشـود   طرفـد  ار امـام خمینـی. طیـب بعـد   از ماجـرای 15 خرد  اد   

د  سـتگیر و بـه اعد  ام محكوم شـد  .

خاطره
 قبـل از انقالب و تغییر، روزی شـاهرخ به کاباره ای 
رفتـه بـود  . به محـض ورود  ، نگاهـش بـه گارسـون 
جد  ید  ی افتاد   که سـربه زیر، پشـت قسـمت فروش 
قـرار گرفتـه بود  . د  ر ظاهـر، زن بسـیار باحیایی بود  ، 
امـا مجبـور شـد  ه بـود   بـد  ون حجاب بـه ایـن کار 
مشـغول شـود  . شـاهرخ ناراحت و متعجـب متوجه 
می شـود   کـه ایـن زن، شـوهرش فـوت کـرد  ه و او 
مجبـور شـد  ه که برای اجاره خانـه و خرجی خود  ش 
و پسـرش این جـا کار کنـد  . شـاهرخ کـه عصبانی 
شـد  ه بـود   خانـم را از کابـاره بیـرون بـرد   و برایـش 
یـك خانـه و امكانـات فراهم کـرد  . بعد  ها شـاهرخ

پسر کوچك آن خانم را نیز با خود      
به جبهه برد  .   

خاطره
 طیـب، قبـل از اعـد  ام از یكـی از هم بند  ی هایش خواسـت تا این 
پیـام او را بـه امـام برسـاند   »محمـد   آقـا! اگـه یـك روز خمینی رو 
د  یـد  ی، سـالم منو بهش برسـون و بگـو خیلی ها شـما رو د  ید  ند   و 
خرید  نـد  ، مـا ند  ید  ه شـما رو خرید  یـم.« فرصـت د  ید  ار البتـه به بعد   
انقـالب کشـید  ه شـد   اما امام هـم د  ر جوابش گفته بـود  : طیب، ُحر 

د  یگـری بود  .

مزار: 
قسمت 

شرقی حرم شاه 
عبد  العظیم

مزار: 
بی مزار
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 آیا احساس رضایت د   ارید   ؟
پیش تـر د   ربـاره تأثیر ُشـكر، سـخن گفتیم. 
شـكر، صرفـاً یـك رفتـار بیرونـي و بیـان 
زبانـي نیسـت بلكـه حالتـي د   رونـي اسـت 
کـه با وجـود    آن، جاي هیچ ِگلِه و شـكایتي 
باقـي نمي ماند    و انسـان شـاکر، د   ر هر حال 
خویـش  پـرورد   گار  سپاسـگزار  را  خـود   ش 
مي بینـد   ؛ بنابرایـن بـراي آن کـه کسـي این 
ُشـكر را تجربـه کنـد   ، بایـد    از آن چـه د   ارد    و 
از آن چـه برایش مقد   ر شـد   ه اسـت، رضایت 
د   اشـته باشـد   . بد   ون رضایت، سپاسـي وجود    
نـد   ارد   ، هر چنـد    الفاظ آن بي شـمار بـر زبان 
جـاري شـوند   . رضایت عمیق د   روني، ُشـكر 
را معنـا مي د   هـد    و ثمـرات آن را بـه بـار 

مي نشـاند   .
امـا »احسـاس رضایـت«، افـزون بـر آن که 
رهنمـون  »ُشـكر«  مرتبـه  بـه  را  انسـان 
مي کنـد   ، بـه خـود   ي خـود    نیـز آثـار مثبتي 
د   ارد   . بـراي آن کـه ایـن آثـار را مـرور کنیـد   ، 
کافـي اسـت لحظـه اي بـه آن چه احسـاس 
نارضایتي و ناخرسـند   ي بر سـر ما مـي آورد   ، 
بیند   یشـیم. نارضایتي ممكن اسـت د   ر موارد    
مشـخصي و د   ر مقایسـه بـا توانایي هـاي 
خویـش، عامـل و انگیـزه حرکـت و تالش 
شـود    و باید    از آن د   ر جاي خود    سـود    جسـت 
الهـي  تقد   یـر  از  عمومـي  نارضایتـي  امـا 
و شـرایطي کـه خـارج از اراد   ه مـا ترتیـب 
مي یابنـد   ، نه تنهـا عامـل حرکت نمي شـود   ، 

بلكـه بـه سـرخورد   گي و خشـم و نفرتـي 
فروخـورد   ه و پنهـان منجـر خواهد    شـد    که 
تمـام زیبایي هـا و د   اشـته هاي نقـد    زند   گـي 
را نیـز از جلـوه و رونـق مي انـد   ازد   ؛ بنابرایـن 
بخـش مهمـي از لـذت زند   گي د   ر احسـاس 

رضایـت نهفته اسـت.
رضایـت، از یـك جهـت بـه ارتبـاط شـما 
باعـث  و  اسـت  مربـوط  پرورد   گارتـان  و 
حفـظ، اصـالح و تقویـت ایـن رابطـه پـر 
 برکـت مي شـود   . امـام حسـن مجتبـي
فرمود   ه انـد    »چگونـه مؤمـن، مؤمـن باشـد   ، 
بـا آن کـه از قسـمت مقـد   ّر خـود    ناراضـي 
باشـد    و وضعیـت خـود    را حقیـر بپنـد   ارد   ، د   ر 
صورتي کـه حاکـم باالي سـر او خد   اسـت و 

لطفًا معيشتتان را تد  بير فرمائيد   
محمد  حسین شیخ شعاعی

مقالهخوبان



مـن ضامنـم براي کسـي کـه جـز رضایت 
از خـد   ا د   ر د   لـش خطـور نكنـد   ، د   عایـش به 
د   رگاه خد   ا مسـتجاب شود   .«1 رضایت، نشانه 
ایمـان شماسـت و ایـن، ضامـن برکتـي از 
بیـن نرفتني د   ر معیشـت شـما خواهـد    بود   . 
فـرد    با ایمـان اگرچه براي رفع مشـكالتش 
مي کوشـد    اما از وضعیتي کـه د   ارد    گالیه مند    
و شـاکي نیسـت. همان چه که د   ارد    بهترین 
اسـت و کوشـش او جزئي از همین وضعیت 

اسـت کـه مطلوب اسـت.
بـه  زند   گـي،  از  از سـوي د   یگـر، رضایـت 
شـما د   ید   گاهـي مثبت و روشـن نسـبت به 
هسـتي و آینـد   ه مي بخشـد   . به ایـن ترتیب، 
نه تنهـا به رکـود    و خمود   گـي و تنبلي منجر 
نمي شـود    که بر شـور و نشـاط و سـرزند   گي 
شـما مي افزاید   . این رضایت، از سر خستگي 
و ناچـاري و ضعف نیسـت، این رضایت، تن 
د   اد   ن ذلیالنه نیسـت، بلكـه پذیرش خویش 
و شـرایط خویـش و جسـت وجوي جوهـر 
زند   گـي د   ر لحظه لحظه هـاي اکنون اسـت. 
راسـتي کسـاني که عمر خود    را د   ر مقایسـه 
خویـش با د   یگـران و جسـت وجوي زند   گي 
صـرف  وهم آلـود     آینـد   ه اي  و  آرزوهـا  د   ر 
مي کننـد   ، حتـي اگـر بـه آن چـه مي خواهند    
د   سـت  ایـن رضایـت  بـه  برسـند   ، هرگـز 
خواهنـد    یافـت؟ حتـي آینـد   ه را د   ر رضایـت 
امـروز باید    جسـت، چنان کـه خد   اونـد    د   رباره 
مجاهد   یـن راه حـق فرمـود    »اگر بـه آن چه 
خـد   ا و پیامبـرش به آنـان د   اد   ه راضي باشـند    
و بگوینـد   : خد   اونـد    بـراي مـا کافـي اسـت! 
و بـه زود   ي خـد   ا و رسـولش، از فضـل خـود    
بـه مـا مي بخشـند   ؛ مـا تنهـا رضـاي او را 

مي طلبیـم )بـراي آن هـا بهتر اسـت(.«2

 قناعت شما را زود   تر مي رساند   
وقتي از قناعت سـخن مي رود   ، چه احساسي 
به شـما د   سـت مي د   هد    و چه نـوع زند   گي اي 
د   ر ذهـن شـما مجسـم مي شـود   ؟ خیلـي از 
مرد   م، احسـاس خوشـایند   ي نخواهند    د   اشت 
و نمي تواننـد    زند   گـي بـا قناعـت را به عنوان 

یـك زند   گـي شایسـته، بپذیرند   . چـرا؟ چون 
تصویـري که از قناعت د   ر ذهـن آن ها وجود    
د   ارد   ، یـك تصویـر جعلـي اسـت و ربطي به 
حقیقت نـد   ارد   . قناعت، عقب ماند   گـي و د   رجا 
زد   ن نیسـت، بلكه نگرش و روحیه اي اسـت 
کـه انسـان را به سـوي احسـاس رضایـت و 
لـذت بـرد   ن از نعمت زند   گي سـوق مي د   هد   . 
د   ر حقیقـت، رضایـت و نتایـج ارزشـمند    آن، 
وقتـي به د   سـت خواهـد    آمد    که قبـل از آن، 

راه بـه سـرزمین پربار قناعت برد   ه باشـیم.
بیشـتر د   اشـتن و تالش بـراي آن، به خود   ي 
خـود    بد    نیسـت و نه تنهـا از آن نهي نشـد   ه، 
بلكـه بـه توسـعه د   اد   ن امكانـات زند   گي نیز 
توصیه شـد   ه اسـت اما ایـن نبایـد    تبد   یل به 
زیربنـا و رویكـرد    اصلـي شـما د   ر زند   گي تان 
بشـود   . خط اصلي زند   گي شـما، د   اشـته هاي 
فعلـي اسـت و هیـچ چیـز نبایـد    مانـع از 
نعمت هـا  ایـن  د   اشـتن  از  خرسـند   ي تان 
شـود   . قناعـت یعنـي بیـش از ند   اشـته ها به 
د   اشـته هایت بیند   یـش. مي د   انیـد    چـرا براي 
اغلب انسـان ها، چشم برد   اشـتن از ند   اشته ها 
د   شـوار اسـت؟ احتمـااًل مهم تریـن د   لیل این 
اسـت کـه معنـاي زند   گـي و آرامـش د   روني 
خویـش را د   ر آن ها جسـت وجو مي کنند   . این 
یـك راه کار سـاد   ه امـا فوق العـاد   ه بـا اهمیت 
اسـت: وقتـي کـه د   ریابیم بـه د   سـت آورد   ن 
ایـن ند   اشـته ها، چیزي بـر مـا نمي افزاید   ، به 
آن چـه د   اریم قناعـت مي کنیم. اگـر گفته اند    
»هیـچ گنجـي چـون قناعـت نیسـت.« به 
همین د   لیل اسـت. آن کـه د   ر جایگاه قناعت 
قـرار مي گیـرد   ، بـه هیـچ ثـروت و سـرمایه 
مـاد   ي نیـاز نـد   ارد    و از ایـن جهـت از همـه 
ثروتمنـد   ان و سـرمایه د   اران، بي نیازتر اسـت. 
امـام صـاد   ق فرمود   نـد    »اگـر فـرد    قانـع 
قسـم بخـورد    که مالـك د   نیا و آخرت اسـت 
خـد   ا او را بـه د   لیـل بزرگـي جایـگاه قناعت، 
تصد   یـق مي کنـد    و چرا بنـد   ه بـه آن چه خد   ا 
قسـمت نمـود   ه، قناعـت نكنـد    د   ر حالي کـه 
را  د   نیایشـان  معیشـت  مـن  فرمـود   :  خـد   ا 
بینشـان تقسـیم نمود   م...3 و هرکـه به آن چه 

قسـمتش شـد   ه قناعـت کنـد   ، از د   غد   غـه و 
سـختي و رنج آسـود   ه شـود   .«4

آن چه گفته شـد   ، بخشـي از تأثیـر قناعت بر 
زند   گـي شماسـت. این منش، عـالوه بر این 
سـاماني کـه بـه روح و جـان شـما مي د   هد   ، 
ثمـرات مثبت اقتصاد   ي نیز خواهد    د   اشـت و 
ایـن چیـزي اسـت کـه اهل حـرص و طمع 
هرگز تصـورش را هم نمي کنند   ! تأثیر ماد   ي 
قناعـت، از جهتي چنـد   ان هم نباید    عجیب و 
د   ور از انتظـار باشـد   ؛ چرا کـه قناعت به معناي 
صحیحـش از هزینه هـاي شـما مي کاهد    نه 
از کار و د   رآمد   تـان. امـام صـاد   ق فرمود   ند    
»هرکـه بـه حـالل انـد   ك خشـنود    باشـد    
هزینـه اش سـبك شـود   .«5 اما تأثیـر قناعت 
فراتـر از کاهـش هزینه هاسـت »قناعـت و 
تـرك حـرص بـر روزي مي افزایـد   .«6 ایـن 
فرمایـش امیرالمؤمنیـن  ممكـن اسـت 
بـه رابطـه اي معنـوي و باطني بیـن قناعت 
و رزق اشـاره د   اشـته باشـد    امـا بـر اسـاس 
اسـباب ملموس ماد   ي نیز مي توان مشـاهد   ه 
کـرد    که چگونه افـراد   ي که حـرص و طمع 
از رزق طبیعـي خـود     بیشـتري د   اشـته اند   ، 
نیـز بـاز ماند   نـد    و آن چـه را کـه د   اشـتند    بـه 
بـاد    د   اد   نـد   . د   ر مقابـل، اهـل قناعـت کـه بـا 
آرامـش و صبـر و مـد   ارا، اند   ك انـد   ك پیـش 
رفتنـد    و بد   ون آن که با بلند   پروازي، رنجشـي 
بیافرینند    یا رنج بیهـود   ه اي بر خود    و د   یگران 
تحمیل کنند   ، معیشـت خود    را سـامان د   اد   ند   .

پي نوشت ها
1. الكافي، ج 3، ص 162.

2. توبه، 59.
3. زخرف،  32.

4. مصباح الشريعة، ص 202.
5. الكافي، ج 3، ص 357.

 .504 6. الخصال، ج 2، ص
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گوشـی ام را تـوی کیفم می انـد  ازم و از پنجره 
بـه بیـرون خیـره می شـوم. متن تحقیقـم را 
تـوی ذهنـم مـرور می کنـم. از کالس هـای 
تـوی  انـگار  نمي آیـد  .  خوشـم  بعد  ازظهـر 
ایـن سـاعت گـرد   خـواب پخـش کرد  ه انـد  . 
تـوی صند  لـی جابجـا مي شـوم کـه اتوبوس 
می ایسـتد  . ایسـتگاه خلوت اسـت. صد  ایي به 
گوشـم می رسـد  : پسـرم. تا کمیته امـد  اد   امام 

میری؟ هـم 
راننـد  ه اتوبـوس د  رحالی کـه با پشـت د  سـت 
عـرق پیشـانی اش را پاك می کنـد   می گوید  : 

بیا باال مـاد  ر.
پیرزن عصازنان از پله ها باال می آید  .

ـ خیر ببینی جوون.
وال  و چـاد  ر  از کفش هـای طبـی  چشـمم 
گل منگلی اش سـر مي خورد   روی د  سـت های 
چروکیـد  ه ای که د  ور د  سـته عصـای قهوه ای 
حلقـه شـد  ه، بـرق النگوهـای طالیـی پهـِن 
اتوبـوس  را می زنـد  .  د  ور مچـش چشـمانم 
کنـارم  خالـی  صند  لـی  روی  می افتـد  .  راه 

می نشـیند  .
ـ آخ نفسم برید  . چه گرمه ماد  ر.

لبخنـد   نصفه نیمه ای می زنـم و می گویم: بله. 
طوره. همین 

زیرچشـمی نگاهـی بـه د  سـتش می کنـم. 
چهارتـا النگـو تـوی د  سـت راسـتش اسـت. 

روی  را  چـاد  ر  نمی بینـم.  را  چپـش  د  سـت 
گرد  نش می اند  ازد   و گره روسـری سـبزرنگش 
را سـفت می کنـد   آسـتینش کنـار مـی رود   و 
جیرینگ جیرینـگ النگوهـای د  سـت چپش 
هـم بلنـد   می شـود  . سـرم را برمی گرد  انـم، 
چه طـوری ایـن النگوهـا را بـا خـود   ایـن ور و 
آن ور می کنـد  ؟ برای قسـمت کنجـكاو ذهنم 
د  هـان کج می کنـم. اصاًل به تو چـه مربوط؟
 تـوی خیـاالت خـود  م غـرق می شـوم کـه 
می گویـد  : د  ختـرم رسـید  یم کمیتـه مـن رو 
بیـد  ار می کنی؟ توی ماشـین می بینم ناغافل 

خوابـم می بـره.
سـری تـكان می د  هـم و می گویـم: چشـم 

الـنگو
فاطمه د  ولتي

داستانخوبان



 نظر کارشناس
زمانـی کـه بـه خود  مـان اجـازه می د  هیـم تـا د  ربـاره 
د  یگـران به راحتی نظـر بد  هیم، به اسـتقبال خطرهای 

زیـاد  ی رفته ایـم:
1. ممكـن اسـت اولیـن مطلبـی را کـه بـه ذهـن مـا 
خطـور می کنـد  ، بـر زبـان بیاوریـم کـه د  ر بسـیاری از 
مـوارد   بـا واقعیت هیـچ سـنخیتی نـد  ارد   و تولید   فیلتر 

ذهنی ماسـت.
2. احتمـال د  ارد   د  چـار گناهـان سـوزانند  ه ای ماننـد   
کـه  شـویم  غیبـت  و  د  روغ  بد  گمانـی،  تجسـس، 
د  رد  سـرهای آن تـا مد  ت زیـاد  ی مـا را تعقیب می کند  .
3. مد  یریتمـان روی خویشـتن ضعیـف می شـود   و از 

قـد  رت تحلیـل د  رسـت اطالعـات بازمی مانیم.
4. ذهـن مـا از زیبایـی و روشـنایی جـا می مانـد   و 
زباله هـای باقیمانـد  ه از هرزه گویی، مـا را به جای تأمل 

و تفكـر بـه نشـخوار فكری می کشـاند  .
5. زمانـی که انرژی خـود   را صرف عیب یابی د  یگران 
می کنیـم، قـد  رت عیب یابی سیسـتم د  اخلی خـود   را از 
د  سـت می د  هیـم و به تد  ریـج زبانه هـای آن د  امن گیـر 

ما خواهد   شـد  .
6. بـه توسـعه بد  بینـی د  ر روان خـود   کمـك کرد  ه ایم 
و ناخواسـته عینـك سـیاه نمایی را بـرای اطـراف خود   
برگزیـد  ه  و بـر چشـم می زنیـم کـه قلمـرو بی انتهایی 

د  ارد  .
7. د  اشـتن رویـه بد  گویـی د  ر کنـار امكانـات ارتباطی 
فراوانـی کـه د  ور و بـر ما وجـود   د  ارد  ، افزایـش خطر را 

می کند  . بیشـتر 
8. قضاوت نابه جا، تأثیر ویرانگری روی قضاوت شـوند  ه 
د  ارد   و گاهـی نظـری که از طرف ما به گوش او رسـید  ه 
و آن را پذیرفتـه اسـت، ممكن اسـت سرنوشـت وی را 

تحت تأثیر قـرار د  هد  .
9. افـراد  ی کـه خود  شـان د  ر معـرض قضاوت هـای 
نابه جـای والد  ین و د  وسـتان بود  ه اند  ، ممكن اسـت این 
رفتـار را ناخواسـته و خـود  کار د  ربـاره د  یگـران مرتكب 
شـوند  . به همین د  لیل، بررسـی عملكرد   خود   و د  اشـتن 
ارزیابـی از اظهارنظرهایی که د  رباره د  یگران د  اشـته ایم، 
بـه ما کمك می کند   تا خویشـتن د  اری بهتـری د  ر این 

زمینه د  اشـته باشیم.
10. همراهـی کـرد  ن بـا اهالـی قضاوت هـای منفـی، 
بخشـی از تقویت رفتار ناد  رسـت آن هاسـت کـه الزم 

 .  اسـت از آن جلوگیـری شـود

جان. مـاد  ر 
چنـد   د  قیقـه نمی گـذرد   که با حرکـت یكنواخت اتوبـوس پیرزن 

چشـمانش را می بنـد  د   و چـرت می زند  .
زِن صند  لـی کنـاری کـه پهلوی مـرد   اخمو و هیكلی نشسـته و 
از اول ورود   پیـرزن نـگاه از النگوهایـش بر نمـی د  ارد   رو بـه مـرد   

می گویـد  :
ـ ببینـش. خجالـت هم نمی کشـه. النگوهاشـو بفروشـه کفاف 

همه عمرشـو مـی د  ه. بعـد   د  اره مـی ره کمیته.
مـرد   نگاهـی بـه د  سـت پیـرزن کـه روی پاهایـش گذاشـته 

می کنـد  . زنـش  نثـار  چشـم غره ای  و  می انـد  ازد   
زن ابرویـش را بـاال می د  هـد   و می گوید  : هان؟ چیـه؟ مگه د  روغ 

می گم؟
سـعی می کنـم خـود  م را بـه نشـنید  ن بزنـم کـه پیـرزن تكانی 

می خـورد   و می پرسـد  : مـاد  ر بـه کمیتـه نرسـید  یم؟
بی حوصله جواب می د  هم: نه. هنوز یه ایستگاه موند  ه.

شـروع می کنـد   بـه حـرف زد  ن و مـن هـم به اجبـار د  رحالی که 
تـوی ذهنـم وول می خـورد   گـوش  سـرفصل های تحقیقـم 

می د  هـم.
ـ ماد  رجـون قـد  ر جوونیـت رو بـد  ون. پیـر بشـی تـوان و قد  رتت 
مـی ره. می شـی مثل مـن. محتاج می شـی. من یـه روزی تمام 
خیابونـای ایـن شـهرو بـا حاج آقـا خد  ابیامـرز وجب کـرد  ه بود  م. 

ولـی االن پاهام جـون ند  اره.
د  سـتش را سـمت گلویش می برد   و اد  امه می د  هد  : تـا د  و قد  م راه 

میرم گلوم خشـك میشـه و نفسم باال نمیاد  .
چشـمم بـه گرد  نبنـد   طنابـی د  ور گرد  نـش می افتد   و یـاد   حرف 

زن می افتـم »بـا ایـن همـه طـال د  اره میره کمیتـه امد  اد  «
و  می خنـد  د    شـد  ه ام.  خیـره  گرد  نبنـد  ش  بـه  کـه  می فهمـد   
د  رحالی کـه پوسـت آویـزان صورتش می لـرزد   می گویـد  : یاد  گار 

آقـا خـد  ا بیامرزمه.
امـد  اد    اتوبـوس جلـوی کمیتـه  تـكان می د  هـم کـه  سـری 

یسـتد  . می ا
ـ ماد  رجان این جا باید   پیاد  ه شی.

بلنـد   می شـود   چـاد  رش را مرتب می کنـد  . می گوید  : د  سـتت د  رد   
نكنـه. پیـر بشـی د  ختـرم و عصازنـان به سـمت د  ر مـی رود  . به 
قد  م هـای آهسـته اش خیـره می شـوم. زن جوانـی از پله هـا باال 
می آیـد   زیـِر بغـِل پیـرزن را می گیـرد  ، بـا کنجـكاوی براند  ازش 
می کنم کـه می گوید  : ماد  رجون راحت رسـید  ی؟ اذیت نشـد  ی؟

ـ آره مـاد  ر، جـای خوبـی خونه خرید  ی، مبارکـه، د  یگه هر هفته 
و... میام 

از اتوبـوس بیـرون می روند   و د  یگر صد  ایشـان را نمی شـنوم. یاد   
 .النگوهایـش می افتم و لبـم را به د  نـد  ان می گیرم

اسفند 94
خانه خوبان 85

36 37





به باران ها تنت را می فروشی؟
بهار د   امنت را می فروشی؟

به گنجشكان شهر آهن و د   ود   
گل پیراهنت را می فروشی؟



پر از احساس باران باشد    اما...
د   رختی د   ر خیابان باشد    اما...

مرا بنویس: گنجشكی که یك عمر
د   لش می خواهد    انسان باشد    اما...



همین شوق د   ماد   م می تواند   ...
و بارانی که نم نم می تواند   ...

د   لم را بس که گنجشك است حتا
نگاه ساد   ه ای هم می تواند   ...



نه مثل یك د   وبیتی از بََرم کرد   
نه حتی لحظه ای هم باورم کرد   
پَری از بال یك گنجشك بود   م

نسیم آورد    و باران پرپرم کرد   


تقد   یم به گنجشك های غزه
ببین د   ر فصل گل چید   ن چه کرد   ه ست

ببین با تو، ببین با من چه کرد   ه ست
ببین با این  همه گنجشك کوچك
هواپیمای بمب افكن چه کرد   ه ست!



به گل ها، خارها، گنجشك د   اد   ی
به گند   مزارها گنجشك د   اد   ی

تشكر می کنم، د   ر قحطی عشق
به شعرم بارها گنجشك د   اد   ی



نمی د   انم د   ر این جا چند    گنجشك...
گره خورد   ه د   لم با چند    گنجشك؟

د   وبیتی د   ر د   وبیتی عاشقی را
اد   امه می د   هم تا چند    گنجشك؟



برای تو نگاهی تر نكرد   ند   
گلی را قد    تو پرپر نكرد   ند   

»د   ل گنجشك ها ُترد    است« صد    بار
به مرد   م گفتم و باور نكرد   ند   

به شعرم بارها گنجشک د  اد  ی
د  وبیتي هاي گنجشکي

از سید   حبیب نظاري

فراغتخوبان





چرا شعری نخوانم، سنگ باشم
فقط ساکت بمانم، سنگ باشم

نگاهم لهجه      گنجشك د   ارد   
چگونه می توانم سنگ باشم؟



تو می خواهی مرا انگار گنجشك
نگاهم می کنی هر بار گنجشك...

چه احساس عجیبی با تو د   ارم
کمی انسانم و بسیار گنجشك



نه تنها د   امنت گنجشك د   ارد   
گل پیراهنت گنجشك د   ارد   

د   وبیتی گفتنت را د   وست د   ارم
د   وبیتی گفتنت گنجشك د   ارد   



ببین، بر شاخه ها کال است گنجشك
رها، افتاد   ه، پامال است گنجشك

بیا، بی د   ست های مهربانت
فقط مشتی پروبال است گنجشك



چرا بال و پر گنجشك ها را...؟
چرا چشم تر گنجشك ها را...؟

چرا باید    بسوزانیم، از گل
د   ل نازك تر گنجشك ها را؟



نخواهم شد    پروبال کسی که...
نمی گریم بر احوال کسی که...

اگر گنجشك من باشی، از امشب
نمی گرد   م به د   نبال کسی که...



من و تو، خسته و ناچار، د   ر شهر
د   وتا گنجشك بی آزار، د   ر شهر
د   عا کن الاقل بعد    از من و تو
نروید    این همه د   یوار د   ر شهر!


رها باشیم از غم ها نترسیم

َو از آوار ماتم ها نترسیم
بیا گنجشك هم باشیم، یك عمر

ولی از چشم آد   م ها نترسیم!



به من، ای شوق بی پایان، کمك کن!
به این گنجشك سرگرد   ان، کمك کن!

بلد    هستی زبان قطره ها را
به من د   ر خواند   ن باران کمك کن!

به شعرم بارها گنجشک د  اد  ی
د  وبیتي هاي گنجشکي

از سید   حبیب نظاري



چه خوب این هم صد   ا را می شناسی
نگاه آشنا را می شناسی

من از تو د   ل نخواهم کند   ، باران!
تو که گنجشك ها را می شناسی



»من از این شهر بیزارم« نگفته است
»به د   ست غم گرفتارم« نگفته است
به جز من، هیچ گنجشكی به باران
»عزیزم د   وستت د   ارم« نگفته است



تو که هر شب غزل می خوانی از من
نگاهت می شود    بارانی از من

مترسك نیستم، گنجشك ها را
چرا بیهود   ه می ترسانی از من؟


بگو گنجشك ها از من نترسند   
از این یك تّكه پیراهن نترسند   
بگو کاری ست زخم عشق، اما

برای عشق از مرد   ن نترسند   
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 نوجوانی؛ د   وره سوم تحول
طبـق تقسـیم بند   ی های متد   اولـی کـه د   ر کتاب هـای روان شناسـی، مشـاوره و 
جامعه شناسـی آمـد   ه اسـت، د   وره نوجوانی به لحاظ سـنی د   وره بین 11 تـا 18 و 19 
سـالگی اسـت؛ البته احاد   یث، د   وره تحول و تربیت را به سـه د   وره هفت ساله تقسیم 
می کننـد   . بـا توجـه بـه این کـه تقسـیم بند   ی هایی کـه د   ر احاد   یـث آمـد   ه اسـت، 
منطبـق بـا سـال قمری اسـت و ایـن تقسـیم بند   ی هایی کـه د   ر کتاب هـای مورد    
اشـاره وجود    د   ارد   ، منطبق با سـال شمسـی اسـت، می توانیم بگوییم که د   ر حقیقت 
د   وره نوجوانـی بـا د   وره سـوم تحول که د   وره 14 تا 21 سـالگی اسـت، تطابـق د   ارد   ؛ 

همـان هفت سـال سـوم کـه د   ر احاد   یث به آن اشـاره شـد   ه اسـت.

 نوجوانی، تلخ یا لذت بخش
بسـیاری از مـرد   م د   وره نوجوانـی را د   وره  بسـیار سـخت و 
د   شـوار رشـد    و تحول می د   اننـد   ؛ البته من چنیـن اعتقاد   ی 
نـد   ارم. مـن معتقد   م کـه ایـن د   وران برای کسـانی که آن 
را می شناسـند    یكـی از زیباتریـن د   وره های تحول اسـت؛ 
د   وره ای اسـت کـه انسـان از این کـه نوجـوان روز بـه روز 
شـكفته تر می شـود    و اسـتعد   اد   ها و قابلیت هایـش رشـد    
می کنـد   ، به خـود    می بالد    و لـذت می برد   ؛ بنابراین سـخت 
و د   شـوار بـود   ن را بیشـتر ناشـی از عمل مربـی می د   انم تا 
طبیعـت ایـن د   وره. برخـورد    ما نسـبت به این د   وره اسـت 
کـه آن را هـم بـرای مربـی و هـم برای متربي سـخت و 
تلـخ یا سـهل و لذت بخـش می کند   . بـرای نمونـه مثالی 
خد   مـت شـما عـرض می کنم؛ یكـی از مسـائلی که همه 
ما می د   انیم اشـتباه اسـت، ولی باز هم مرتكب می شـویم، 
»مقایسـه کرد   ن« اسـت. مقایسـه کرد   ن کاری اسـت که 
مـن تاکنـون سـود   ی د   ر آن ند   ید   ه ام. مقایسـه کرد   ن یعنی 
شـما بچه د   یگـری را بـه رخ بچه خود   تان بكشـید    و مثاًل 
بگوییـد   : ببیـن فالنی چه طـور ماشـاءاهلل د   رس می خواند   ؟ 
چه طـور نمـاز می خوانـد   ؟ چه طـور اهـل مسـجد    اسـت؟ 
ولـی تـو نـه، تـو این طور نیسـتی. ایـن مقایسـه کرد   ن ها 
نه تنهـا حاصلی نـد   ارد   ، بلكه فقط رنـج را به فرزند    تحمیل 
می کنـد   . مـا با این کارمان فقـط او را د   چار رنـج و ناراحتی 
می کنیـم. والد   ینـي کـه اهـل مقایسـه کرد   ن نیسـتند    به 
نوجوانشـان کمـك مي کنند    کـه این د   وره را بهتر سـپری 
کنـد   ، ولی اگر مقایسـه کنند    به او لطمـه می زنند   ؛ بنابراین 
چگونگـی سـپری شـد   ن ایـن د   وره به نحوه عمـل مربی 
برمی گـرد   د   . عمـل مربی اسـت کـه موجب می شـود    این 
د   وره همـراه با رشـد    و شـكوفایی باشـد    یا همـراه با قهر و 

فاصله و تلخي و سـختي.

 نوجوانی؛ تهد   ید    یا فرصت؟
احتمااًل پرسـش تعد   اد   ی از شـما که فرزند    نوجـوان د   ارید   ، 
ایـن باشـد    که من چـه کار کنم کـه فرزند   م مطیع شـود   ؟ 
چه کار کنم که او حرف شـنو بشـود   ؟ چه کار کنم که او را 
از ایـن حالت عصیان و حرف ناشـنوی خـارج کنم؟ چه قد   ر 
طول می کشـد    که این بچه از این آشـفتگی خارج شـود   ؟
اگـر بـا ایـن نـگاه بـه ایـن موضـوع می نگریـد   ، به شـما 
می گویـم کـه این صحبت هـا برای شـما فایـد   ه ای ند   ارد    
و حتـی بـه شـما عـرض می کنـم کـه اگـر بـا ایـن نگاه 
وارد    مباحـث شـوید   ، به د   شـواری ها، سـختی ها و مسـائل 
مد   یریـت فرزنـد   ، بیشـتر د   امـن زد   ه و بـه آن لطمـه وارد    

پد   ر، ماد   ر، معلم

من نوجوانم!
د   کتر علي اصغر احمد   ی د   ر نشست خانه خوبان

والدین



می کنیـد   .
بایـد    با این نـگاه به این موضـوع بنگرید    که 
د   وره نوجوانـی د   وره شـكفتگی اسـت و همه 
ایـن مشـكالت و گلـه و شـكایت ها بـه این 
علـت اسـت کـه د   یگـر بچـه د   ر آن لباسـی 
کـه د   ر گذشـته تنـش کرد   ه ایـم، نمی گنجد   ؛ 
حتـی از لحـاظ ظاهـری و عینی، اسـتخوان 
ترکاند   ه اسـت و رشـد    جسـمانی کرد   ه است. 
خد   اونـد    این رشـد    جسـمانی را به عنوان یك 
نشـانه برای رشـد    روحـی و روانـی که خیلی 
بزرگ تـر از ایـن رشـد    جسـمانی اسـت، قرار 

است. د   اد   ه 
رشـد     کـه  اسـت  د   وره ای  نوجوانـی  د   وره   
سـریع جسـمی اتفـاق می افتـد   . این نشـانه 
بـرای مربـی آگاه، ایـن نویـد    را د   ارد    و نشـان 
می د   هـد    کـه بایـد رشـد    روانـی او را خیلـی 
جد   ی تـر و مهم تـر بد   انـد   . ایـن رشـد    روانـی 
اسـت.  »شـاکله«  رشـد   ِ  اسـت،  روحـی  و 
مفهـوم شـاکله کـه مفهومـی قرآنی اسـت، 
معـاد   ل همیـن مفهوم »شـخصیت« اسـت 
که د   ر روان شناسـی به کار مـی رود   . د   ر د   وران 
نوجوانـی ایـن شـاکله اسـت کـه د   ر حـال 
بزرگ شـد   ن و رشـد    سـریع و آنی است. این 
را غنیمـت بشـماریم. باید    نگاه خـود    را تغییر 
بد   هیـم و ایـن مسـائل را فرصت بد   انیـم و از 
ایـن فرصـت هـم به نفـع نوجـوان، هـم به 
نفـع خود   مـان و هم بـه نفع خانواد   ه اسـتفاد   ه 

. کنیم
اصطـالح فرصـت و تهد   یـد    کـه د   ر یكـی 
د   و د   هـه گذشـته زیـاد    بـه کار مـی رود   ، د   رباره 
نوجوانـی هم صـد   ق می کنـد   ، د   وره نوجوانی 
یـك فرصت اسـت نه یـك تهد   ید   . کسـانی 
بـه آن بـا موضـع تهد   یـد نـگاه می کننـد    و 
می گوینـد    د   وره نوجوانـی د   وره تهد   یـد    اسـت 
و چگونـه بایـد    بـا ایـن تهد   ید    مقابلـه کنیم؟ 
یـك  نوجوانـی  د   وره  می گویـم  مـن  ولـی 
فرصـت بسـیار خـوب و عالی برای سـاختن 
یك ارتباط قوی و سـازند   ه اسـت. نتیجه این 
حرف هـا بایـد    این باشـد    کـه شـما بتوانید    با 
برقـرار  رضایت بخشـی  ارتبـاط  فرزند   تـان 

کنید   .

 پد   ر، ماد   ر، معلم: من نوجوانم!
مباحـث مربـوط بـه نوجوانـی را بایـد    پـد   ر و ماد   رهایی که بچه د   بسـتانی د   ارنـد    خوب گوش کننـد   ؛ زیرا 
پـد   ر و مـاد   ر بایـد    به اسـتقبال د   وره نوجوانـی بروند   . اصاًل یكـی از ظرائف مد   یریـت د   وره نوجوانی همین 
اسـت کـه نوجـوان ببینـد    پد   ر و ماد   رش نسـبت به این د   وره آگاه هسـتند    و بـا آگاهی وارد    آن می شـوند   . 
شـما مالحظـه کنیـد    د   ر فصـل پاییـز کم کم هوا سـرد    می شـود    تا چنـد    روز قبـل از آن هوا گـرم بود    و 
مـا از کولـر و وسـایل سـرد   کنند   ه اسـتفاد   ه می کرد   یم، حال کسـی که د   ر تابسـتان می د   اند    زمسـتان هوا 
سـرد    می شـود    و بخاری  و لباس های گرم خود    را د   ور نیند   اخته اسـت به اسـتقبال زمسـتان می رود   . پد   ر 
و مـاد   ری کـه از د   وره ابتد   ایـی، د   وره نوجوانـی را بشناسـند    به اسـتقبال ایـن تغییرات می رونـد   ، وقتی به 

اسـتقبال این تغییـرات بروند    خـوب می تواننـد    آن را مد   یریت بكنند   .
مـن کتابـی بـا عنـوان »پد   ر، مـاد   ر، معلم؛ مـن نوجوانـم« د   ارم. ایـن کتاب د   ر حقیقـت از زبـان نوجوان، 
نوجوانـی را توضیـح د   اد   ه اسـت. کتابـی اسـت کـه هر کـس آن را خواند   ه اسـت، قضاوت خوبی د   اشـته 
اسـت. یـك نكتـه جالـب د   ر مـورد    این کتاب این اسـت که بسـیاری از افـراد    این مطلب را بـه خود    من 
گفته انـد    کـه این کتـاب را من خواند   م و مثاًل تا صبح گریه کرد   م! کتاب روان شناسـی انسـان را به گریه 
د   رآورد   ، شـاهكار اسـت. چنیـن کتابـی حتماً باید    ترکیبی بین روضه و روان شناسـی د   اشـته باشـد   ، اتفاقًا 
مقتلـش این بود   ه اسـت که کسـانی که گریه کرد   نـد   ، د   ید   ه اند    فرزند   شـان را قربانی کرد   ه انـد   ! با مهربانی 
و بـا حسـن نیت بچـه را قربانـی کرد   ه انـد   ! پیـش خـود    گفته انـد   : ما چه قـد   ر بـه فرزند   مان ظلـم کرد   یم! 
د   ید   ه اسـت که چهار پنج سـال با فرزند   ش به گونه ای رفتار کرد   ه اسـت که او حاال قربانی شـد   ه اسـت.

بسـیاری از پـد   ر و ماد   رهـا هـم بـه من می گفتند   : چـرا این کتـاب را د   ر د   وره د   بیرسـتان فرزند   مـان به ما 
د   اد   یـد   ؟ کاش ایـن را د   ر د   وره د   بسـتان می د   اد   یـد    مـا می خواند   یم، چـون تا د   وره د   بیرسـتان هر بالیی که 
بـود    بـر سـر بچه آورد   یـم. اکنون می گویید    این طور اسـت و ما می فهمیم که راسـت می گویید    و اشـتباه 

کرد   ه ایـم کـه این گونه رفتـار کرد   ه ایم.
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 چه کسی زورش بیشتر است؟
نوجوانی د   وره انفجار و جهش رشـد    اسـت؛ جهشـی د   ر رشـد    جنبه های شـناختی، 
عقالنـی، عواطـف، روابط اجتماعـی و... . اگر مـا آماد   گی الزم برای روبه رو شـد   ن 
بـا ایـن جهش ها را ند   اشـته باشـیم، کم کم نوجوان به سـمتی کشـید   ه می شـود    
کـه از چنبـره کنتـرل و اطاعت ما خارج شـود   . وقتی بـا برخی از نوجوانـان د   رباره 
خواسته هایشـان د   ر ایـن د   وران بـه گفت وگـو می نشـینیم، می گویند   : ما د   وسـت 
د   اریـم کـه پـد   ر و ماد   ر فرضاً تا سـاعت 11 شـب هم کاری ند   اشـته باشـند    که ما 
بیـرون هسـتیم. د   ر ایـن حالت نوجوان می خواهد    این آزاد   ی را د   اشـته باشـد    که تا 
هـر سـاعتی کـه د   لـش می خواهد    بیرون باشـد    و هـر کاری که د   لـش می خواهد    
انجـام بد   هـد   . باید    بد   انیـم این  حالت، جزو طبیعـت این د   وره نیسـت و د   ر حقیقت 

فشـار خانواد   ه او را به چنین واکنشـی اند   اخته  اسـت.
علـت ایـن اسـت کـه وقتـی پـد   ر و مـاد   ر بـا ایـن تغییر هـاي گسـترد   ه روبـه رو 
می شـوند    بالفاصلـه نگران می  شـوند   . بیش تـر خانواد   ه هـای ایرانی، بـرای مقابله 
بـا ایـن نگرانی، به جای این کـه آن را صحیح مد   یریت کنند   ، فشـارها و کنترل ها 
را زیاد   تـر می کننـد   . وقتـی نگرانی هایشـان بیش تـر می شـود   ، بیش تـر فرزنـد    را 

زیـر ذره بیـن می گذارنـد   ؛ زیاد   تـر بـه او تذکر می د   هنـد   ، نصیحت 
می کننـد   ، سـرزنش می کننـد   . ایـن روش غلطـی اسـت کـه د   ر 
پیـش می گیرنـد    و نتیجه ای غیـر از عصیان و سرکشـی نوجوان 

به د   نبال نـد   ارد   .
نوجـوان د   ر اثـر تغییراتـی که د   ر او اتفـاق افتاد   ه اسـت، می خواهد    
قالب هـا را بشـكند   ، مـا بـه خاطـر این کـه نگـران ایـن قالب هـا 
هسـتیم، بیش تـر قالـب را سـفت می کنیـم و بیش تـر سـخت 
می  گیریـم. وقتـی بیش تـر سـفت و سـخت گرفتیم چـه اتفاقی 
او هـم زورش را بیش تـر می کنـد    و  می افتـد   ؟ روشـن اسـت 
بیش تر فشـار می آورد   . اگر زورش برسـد    و این قالب ها را بشـكند   ، 

هیمنـه و اقتـد   ار پـد   ر و ماد   ر را شكسـته اسـت.
مشـكل فقط شكسـته شـد   ن اقتـد   ار پد   ر و مـاد   ر نیسـت، این کار 
بـرای خـود   ش هـم ضـرر د   ارد   . تربیت الزمـه انسـانیت، تمد   ن و 
مد   نیـت اسـت. اگـر ایـن تربیـت نباشـد    انسـان حیوان وحشـی 
متعـد   د   ی  گزارش هـای  گذشـته  قـرن  د   و  طـول  د   ر  می شـود   . 
د   ر کتاب هـای مختلـف د   ربـاره انسـان های وحشـی د   اد   ه شـد   ه 
اسـت. آنتونـی گید   نـز د   ر کتـاب جامعه شناسـی خـود    د   و مـورد    را 
آورد   ه اسـت. یكـی کود   کـی یازد   ه سـاله اسـت کـه او را د   ر جنگل 
پیـد   ا کـرد   ه بود   نـد    و بـا حیوانـات بـزرگ شـد   ه بـود   . ایشـان پس 
از نقـل ایـن گـزارش توضیـح می د   هـد    کـه اگـر تربیـت صورت 
نگیـرد    انسـان حیوان باقی می مانـد   ؛ بنابراین اگر نوجـوان قالب را 
بشـكند   ، از مد   نیـت، از رشـد   ، از تعالی و از هد   فی کـه خد   اوند    برای 
انسـان قـرار د   اد   ه اسـت، د   ور می افتـد   . این حالت افـزون بر این که 

بـه ضرر خـود   ش اسـت، اقتـد   ار مـا را هم می شـكند.
ولـی اگـر زور مـا بیشـتر باشـد    و قالب را بـا شـیوه های گوناگون 
بـه زور نگـه د   اریـم، نوجـوان را بیمـار کرد   ه ایـم. سـاد   ه ترین نـوع 
بیمـاری ایـن اسـت که ایـن فرد    رشـد    پید   ا نكنـد    و د   چـار نوعی 
عقب ماند   گی بشـود   ؛ عقب ماند   گی عاطفی، شـناختی و اجتماعی. 
برخـی از خانم هـا د   ربـاره همسرشـان ایـن شـكایت را د   ارنـد    و 
می گوینـد   : همسـر بند   ه د   ر حقیقـت از خود   ش اختیاری نـد   ارد   . هر 
اتفاقـی می افتـد    بایـد    با پـد   ر و مـاد   رش مشـورت کنـد    و از آن ها 
نظـر بخواهـد   . چنین خانمی احسـاس می کند    که بـا یك کود   ك 
ازد   واج کـرد   ه اسـت. چنـد    وقـت پیـش پیامكـی با ایـن مضمون 
آمـد   ه بود    کـه د   ختری از ماد   رش پرسـید   : ازد   واج یعنی چـه؟ و ماد   ر 
د   ر پاسـخ گفتـه بود    کـه ازد   واج یعنی پذیرفتن مسـئولیت کود   کی 
کـه پـد   ر و ماد   رش د   یگر قـد   رت اد   اره کرد   نـش را ند   ارند   . این نكته 

د   ربـاره آد   م هایـی که رشـد    پیـد   ا نكرد   ه اند   ، صاد   ق اسـت.
 ولـی ایـن همـه مسـئله نیسـت؛ سـاد   ه ترین نـوع بیمـاری، 
رشـد   نایافتگی و عقـب مانـد   ن اسـت. بیماری هـای گوناگـون 
د   یگـری نیـز بـه وجود    می آیـد    که برخـی از آن ها مثـل اضطراب 
و  برد   ه انـد     اسـم  روان شناسـی  کتاب هـای  د   ر  را  افسـرد   گی  و 

والدین



نشـانه های آن را گفته انـد   ، ولـی برخـی از آن هـا را بـه عنـوان 
بیمـاری نیاورد   ه انـد   . فرد   ی کـه معتاد    موبایل می شـود    و نمی تواند    
سـرش را از آن جـد   ا کند   ، بیمار اسـت. متد   یـن نمازخوانی که اهل 
انجـام فرایـض د   ینـی اسـت اما شـب بلنـد    می شـود    و فیلم های 
آن چنانـی تماشـا می کند    و اگـر خانمش ببیند    چه تماشـا می کند    
و اعتـراض کنـد   ، چنـان انـكار می کنـد    که خانـم د   ر آن چـه د   ید   ه 
شـك می کنـد   ، بیمار اسـت. این هـم نوعی بیماری اسـت؛ ظاهر 
خـود    را طـوری می نمایانـد    کـه تصـور می شـود    آد   م بسـیار پاك 
و مقد   سـی اسـت کـه می شـود    پشـت سـرش نمـاز  خوانـد    ولی 

باطنـش می شـود    این.

 کنجکاوی، فرصتي براي تغییر
نكتـه د   یگـر این کـه د   وره نوجوانـی د   ر حـال جلـو افتاد   ن اسـت؛ 
همـان بلـوغ زود   رس که چند   ین سـال اسـت د   ربـاره آن صحبت 

می شـود   . 
یكـی از ویژگی هایـی کـه نوجوانـان د   ارنـد   ، کنجـكاوی اسـت. 
ایـن ویژگـی را می گویـم تـا پـد   ر و ماد   رهـا آن را بشناسـند    و بـه 
اسـتقبالش بروند   . کنجكاوی هـای فرزند    را د   ر آغـاز د   وره نوجوانی 
بایـد    فهمیـد   ، شـناخت و مد   یریـت کرد   . چنـد    وقت پیـش اتفاقی 
افتـاد    کـه مقـد   اری مـا را د   ر آمـوزش و پـرورش د   رگیـر کـرد   ؛ د   و 
پسـربچه د   ه و یازد   ه سـاله یكی د   ر اشنویه و د   یگری د   ر تهران خود    
را حلقه آویـز کرد   نـد   . خبرنگارهای ما که خیلی ها سـواد    د   رسـت و 
حسـابی ند   ارند   ، د   رباره پسـر اشنویه ای نوشـتند    که د   ر مد   رسه از او 
هزینـه لـوازم و تجهیزات می خواسـتند    و این بچه ند   اشـته اسـت 

که بد   هـد   ، خـود   ش را د   ار زد   ه اسـت.
از آن جـا که الزم می د   ید   م این مسـئله را بررسـی کنم، با اشـنویه 
تمـاس گرفتم. گفتند   : پـد   ر و ماد   ر این کود   ك گفته اند   : چند    شـب 
قبـل یك شـبكه از ایـن شـبكه های ماهـواره ای د   ربـاره د   ار زد   ن 
صحبـت کـرد   ه بود   . بـرای این کـود   ك کنجكاوی به وجـود    آمد   ه 
بـود    و خـود   ش را د   ار زد   ه بـود    کـه ببیند    چه می شـود   ؛ خود   کشـی 
را می بینـد    و می شـنود    ولـی نمی د   اند    چـه اتفاقـی رخ می د   هد   . بر 

این اسـاس د   سـت به اقـد   ام می زنـد    و د   ر چـاه می افتد   .
علـت خود   کشـی بچـه تهرانـی هم این بـود    کـه خواهـر و براد   ر 
کوچكـی پید   ا کـرد   ه بود    و پـد   ر و ماد   ر این قـد   ر د   ر محبت به آن ها 
افـراط کـرد   ه بود   نـد    کـه حـاال او احسـاس کـرد   ه بود    د   یگـر مورد    

نیست. توجه 
هـر د   و نوجـوان، د   رسـت نمی فهمید   نـد    که چـه کار می کنند    و چه 
کاری د   ارد    اتفـاق می افتـد   ، بعد    از این که ایـن کار را کرد   ند    تازه آن 

بـاال فهمید   ند    که چـه بالیی د   ارد    سرشـان می آید   .
اتفاقـاً حـد   ود    د   ه پانـزد   ه سـال قبـل د   ر همیـن شـهر قـم، یـك 
پسـربچه مقطع متوسـطه، سـرش را روی ریل قطار گذاشـته بود    

و قطـار از روی او رد    شـد   ه بـود   . د   ر آن زمـان هم خیلی سـروصد   ا به پا شـد   . چون 
د   ر جیبـش کاغـذی پید   ا شـد    که نوشـته بود    »من بـه د   لیل این که ناظم مد   رسـه 
بـه مـن عتـاب و خطاب کرد   ه اسـت، این کار را کـرد   ه ام.« آن زمـان چه قد   ر مقاله 

و مطلـب نوشـتند   . برخـی روزنامه ها نوشـتند   : محبت گـران بود   !
مـن د   ربـاره یكـی از این مقـاالت، به زبان طنز تند    نوشـتم: خود   کشـی یك رفتار 
بسـیار پیچیـد   ه انسـانی اسـت و نمی تـوان به راحتی د   ربـاره آن سـخن گفت. من 
خـود   م جرئـت ایـن را ند   ارم کـه گرد   نم را فقـط روی ریل بگـذارم و برد   ارم،  شـما 
چگونـه می گوییـد    یـك نفر د   ر مد   رسـه محبـت ند   ید   ، رفـت گرد   نش را گذاشـت 
روی ریـل و منتظـر ایسـتاد    تا قطـار بیاید    از روی او رد    شـود   ؟! بعد    بـا آن طنز تلخ 
نوشـتم: همیـن حاال بیایید    بـه عالم اعالم کنیم که مـا د   ر ایران بـراي این پد   ید   ه 
پیچیـد   ه انسـانی کـه د   ر عالم،  تحقیقـات و کتاب هاي بسـیاري د   رباره آن نوشـته 
شـد   ه و هنـوز همه ابعاد   ش روشـن نشـد   ه اسـت، متخصصـان توانایـي د   اریم که 
شـما فقـط کافی اسـت بگویید    این آد   م خود   کشـی کرد   ه اسـت، این هـا علتش را 

مشـخص می کنند   !
مقصـود   م از ایـن موضـوع ایـن اسـت کـه ویژگی هـای د   وره نوجوانـی بـه د   ه 
یازد   ه سـالگی و د   وره ابتد   ایی کشـید   ه شـد   ه اسـت و پد   ر و ماد   ر باید    د   ر این مسـئله 
حواسشـان جمع باشـد   . ما باید    راه و شـیوه  مشـخص د   اشـته باشـیم و از کنار این 
مسـائل به راحتـی رد    نشـویم. بایـد    وقتـی این مسـائل بـرای بچه پیـش می آید   ، 
بالفاصلـه بـا او ارتبـاط برقـرار کنیـم. بـا ایـن ارتبـاط می توانیـم این تغییـر را به 
فرصـت و یاد   گیـری تبد   یل کنیـم. برای فرزند   ، کنجكاوی نسـبت به خود   کشـی 
بـه وجـود    آمد   ه، ارتبـاط برقرار کنیم تا خـود   ش را د   ر د   ام نینـد   ازد   . ما می توانیم این 
ویژگی هـا را بـه فرصت  یاد   گیری و رشـد    شـخصیت تبد   یل کنیـم، همان طور که 
می توانیـم از کنار آن سـاد   ه رد    شـویم و بعد    خبر خود   کشـی را بـه ما بد   هند    و یك 

 .   کشـور و علـوم تربیتی مـا را د   رگیر آن موضـوع کنند
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از همان جایـی که ایسـتاد   ه بود    چاقـو را پرت 
کـرد    طـرِف زِن موطالیـی. چاقـو مسـتقیم 
رفـت و قلـِب زِن موطالیـی را پـاره کـرد   . 
خـون از جایـی که چاقو رفته بـود    تو، ریخت 

بیـرون. چشـم هاِی زن از هـم د   ریـد   ه شـد   .
»میالد   ! پاشـو عزیـزم، بابایی زنـگ زد    گفت 

آماد   ه بشـیم میـاد    د   نبالمون بریـم بیرون.«
شـد     بلنـد     جایـش  از  هیجـان زد   ه  میـالد    
»مامانـی! این آقاهه چاقـورو این طوری پرت 

کـرد    رفـت تـوِی قلـِب اون زنـه.«
و با د   سـت اد   ای کسـی را د   رآورد    که چیزی را 

پرتـاب می کند   .
مریـم خانـم رفت طـرِف تلویزیـون و د   کمه 
خامـوش را فشـار د   اد    »پاشـو عزیـزم! االن 

بابایـی میـاد    ناراحـت میشـه ها.«


نشسـته بود   نـد    تـوی رسـتوران و منتظر غذا 
بود   ند   . سـعید    د   سـتی کشـید    توی موهاِی بور 

میالد    »ماشـاءاهلل پسـرم بزرگ شد   ه.«
میـالد    پاهایـش را از روی صند   لـی رسـاند    
بـه زمیـن و سـرپا ایسـتاد   . کود   کانـه چرخید    

»بزرگـم؟«

و  کرد   نـد     نـگاه  هـم  بـه  مریـم  و  سـعید    
خند   ید   نـد   . سـعید    گفـت »آره، مرد    شـد   ی.«

سـعید    د   وبـاره میـالد    را نشـاند    روی صند   لی. 
میالد    سـر چرخانـد    و بـه د   ور و برش نگاهی 
اند   اخـت. گفـت »بابایی؟ یعنی مـن می تونم 
از این جـا کـه وایسـاد   م یـه چاقـو پـرت کنم 

بره بخـوره بـه اون خانمه؟«
سـعید    سـر چرخانـد    و بـه خانمـی کـه سـه 
مـرد     یـك  بـا  د   اشـت  طرف تـر  آن  میـز 
پیشـخد   مت  کـرد   .  نـگاه  می خـورد   ،  شـام 
برایشـان شـام آورد   . سـعید    سـر برگرد   اند    و از 
پیشـخد   مت تشـكر کرد   . به مریم نـگاه کرد    

»چـی میگـه ایـن بچـه؟«
مریـم بـه میـالد    چشـم غره رفـت »از بـس 
فیلـم می بینـه این.« بعـد    گفـت »اونا فیلمه 
پسـرم. الكیه. واقعاً که نمیشـه این کارو کرد   . 

شـامتو بخور«
میالد    قاشـق اش را برد   اشـت »نخیـرم، واقعًا 

میشه«


از تـوِی کوچـه صد   اهـای مبهمـی می آمـد   . 
یـك نفـر کوبید    بـه د   رِ خانه »مریـم خانم؟«

مریـم با عجله چاد   رش را سـر کـرد    »اومد   م، 
اومد   م«

د   ر را کـه بـاز کـرد    نرگـس، زِن 
د   رهـم  قیافـه ای  بـا  همسایه شـان 
د   سـِت د   خترکوچكش را گرفتـه بود    »این 
این کـه  مثـل  مریم جـون؟!  وضعشـه  چـه 

حواسـت بـه پسـرت نیسـت!«
ـ چی شد   ه نرگس خانم؟
ـ چی بگم؟! نیگاش کن

 و بـا د   سـت اشـاره کـرد    بـه وسـِط کوچـه. 
مریـم سـرش را آورد    بیرون. میالد    بـا آن قد   ّ 
و قـواره کوچكش ایسـتاد   ه بود    وسـِط کوچه 
و د   سـتش هایش را پنهان کرد   ه بود    پشـتش.

ـ میالد    چی کار کرد   ه؟
صد   اِی افتـاد   ِن فلز روِی آسـفالِت کوچه آمد   . 
مریـم د   وبـاره سـرش را بیـرون آورد   . چاقوِی 
د   سـته سـیاه آشـپزخانه اش افتـاد   ه بود    وسـِط 
 .   کوچه و میالد    پشـت کرد   ه بـود    و می د   وید

واقعًا 
می شود   !

معصومه انواری اصل

داستانخوبان



اول اسـفند  : تبلیغات گسـترد  ه  صد  اوسـیما، 
مقولـه  خریـد   عیـد   شـما را متوجـه خـود  ش 
می کند  . شـما د  ر اسـرع وقت شـروع می کنید   

بـه تهیـه  لیسـت خریـد   و برنامه ریزی.
چهـارم اسـفند  : از آن جا که حسـاب وکتاب 
و ُچرتكـه اند  اختـن مسـئله  پیچید  ه ای اسـت 
شـما ترجیح می د  هید  ، هم چنـان برنامه ریزی 

کنید  .
هفتم اسـفند  : فهرسـت خرید   را د  ر معرض 
نمایـش عمومی قـرار می د  هیـد   و از اعضای 
لـوازم  می کنیـد    تقاضـا  خانـواد  ه  محتـرم 
مورد  نیازشـان را بـه لیسـت اضافـه کـرد  ه و 

لیسـت را هرچـه پربارتـر کنند  !
یازد  هـم اسـفند  : شـما هـزار قلـم جنـس 
نیـاز د  اریـد   و نمی د  انیـد   کـد  ام را بایـد   اول 
بخریـد  . »پاالم پولـوم پیلیچ« و »د  ه بیسـت 
سـی چهل« هـم افاقـه نمی کنـد  ، هم چنان 

بالتكلیف هسـتید  !
پانزد  هـم اسـفند  : ای د  ل غافل! وسـط ماه 
شـد  ه و جیب شـما عـاري از نقد  ینگی اسـت 
و حسـابتان خالی از هرگونه یارانه و پاد  اش و 

حق عائله منـد  ی و... .
هفد  هم اسـفند  : بـه د  وسـت و فامیل زنگ 
بـه  را  نیازمنـد  ی خـود    می زنیـد   و مراتـب 
مساعد  ه شـان اعالم می کنید   و سـنت حسنه 
قرض الحسـنه را یاد  آوری می کنیـد  ، اما د  ریغ 

از یـك آد  م َخّیر!

نوزد  هم اسـفند  : ملبس بـه رزم جامه  خرید   
شـد  ه عـازم بـازار می شـوید   جهـت د  رآورد  ن 

قیمت ها! آمـار 
بیسـت و یکم اسـفند  : یـاد   زنجیـره فاخر 
و کمال برانگیـز! »کلیـد   اسـرار« می افتیـد   و 
تصمیـم می گیریـد   خانه را تـكان د  هید   بلكه 
فرجـی شـد   و از زیـر فرش، پشـت یخچال، 
گوشـه کابینـت، تراولی، چكی چیزی د  شـت 

کرد  یـد  .
از خانه تكانـی  بیسـت و پنجـم اسـفند  : 
به جـز عضالتی کوفته و بد  نـی د  رب و د  اغان 
چیـزی عاید  تـان نمی شـود  . حـاال د  یگر تمام 

امید  تـان معطـوف اسـت بـه قلـك بچه ها!
شـامگاه بیسـت و ششم اسـفند  : متوجه 
فرزنـد  ان  گـوش  و  چشـم  کـه  می شـوید   
د  لبند  تـان باز شـد  ه و برای قلكشـان پسـورد   
گذاشـته اند  ! بچـه هـم بچه هـای قد  یــــم!
بیسـت و نهم اسـفند  : د  یگر خـود   را د  رگیر 
حواشـی نمی کنید  . خرید   عید   را تحریم کرد  ه 
و سـعی می کنیـد   کـه بـا رویـی گشـاد  ه از 

میهمان هـا پذیرایـی کنید  .
د  ر ایـن بیـن نقشـه های شـومی بـه ذهنتان 
رسـید  ! شـما تصمیـم گرفته ایـد   چند  شـغله 

 شـوید  ؟
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هر مسـافری که سـوار می شود    بسـم اهلل می گوید    
و د   نـد   ه عوض می کند    و اد   امه مسـیر. یعنی د   ر روز 

چند    بـار با بسـم اهلل... د   ند   ه عـوض می کند   ؟


»صفاییـه« را کـه می گویـم ترمز می کنـد    جلوی 
پایم. هنوز د   رسـت توی تاکسـی جـا نگرفته ام که 
برگـه  کوچكـی پشـت صند   لی های جلـو توجهم 
را جلـب می کنـد   . یكـی از ایـن برگه هـا نیـز بـه 
د   اشـبورد    چسـبید   ه بـا جملـه ای بد   یـن مضمـون: 
»گاهـی 25 تومـان، 50 تومـان پـول ُخـرد    باقـی 
کرایـه را نـد   ارم، حـالل بفرماییـد   ، شـما هـم اگـر 
ند   اشـتید    بنـد   ه حـالل می کنـم.« شـاید    بـا تغییر 

کرایه هـا ایـن جملـه هم تغییـر کرد   ه باشـد   .


از ایـن خطی هـای ثابـت مسـیر اسـت، پیـاد   ه که 
می شـوم مي فهمـم 200 تومـان هـم از اصـل 
پـول بیشـتر پـس د   اد   ه! چنـد    وقتی چشـم د   واند   م 
تـا باألخره پید   ایـش کرد   م، وقتی مـی روم و قضیه 
را می گویـم، می گویـد   : من یاد   م نیسـت. می گویم 
اما من یاد   م هسـت. می گوید   : اشـكالی نـد   ارد   ، من 
یاد   م نیسـت، اصاًل شـاید    با رانند   ه  د   یگری اشـتباه 

گرفتـه باشـی... اصـرار من بی فاید   ه اسـت.


بـه  شـروع  هنـوز  تاکسـی،  تـوی  می نشـینم 
حرکـت نكـرد   ه که شـك می کنـم آیا کیـف پول 
برد   اشـته ام یـا نه؟ جسـت وجو می کنـم، بله! کیف 

پولـم را فرامـوش کـرد   ه ام. 
- آقـا! ببخشـید    مـن پیـاد   ه می شـوم. بـا تعجـب 
نگاهـم می کنـد   . اد   امـه می د   هـم کیف پولـم را جا 

گذاشتم.
 -اشكالی ند   ارد   ، می رسانمتان.



د   سـت می برم سـمت کیفـم تـا کرایـه را از پیش 
آمـاد   ه کنـم کـه می بینـم یـك ریـال هـم تـوی 
کیفـم نیسـت. عـرق سـرد    می نشـیند    روی تنـم، 
فكـر کن اگـر راننـد   ه فحش د   هـد   ، اگـر عصبانی 
شـود   ، اگـر د   اد    بزنـد    مثـل خیلی هـای د   یگـر، اگر 
پشـت سـرم بـه بقیـه بگویـد    بـا ایـن د   َك و ُپـز 
بـد   ون پول نشسـته توی تاکسـی مثـل رانند   ه ای 
کـه چنـد    روز پیـش د   اشـت این هـا را پشـت سـر 

یكـی از مسـافرهایش می گفت؛ خد   ایـا، چه کنم؟ 
بـا ِمـن ِمـن و ترد   یـد    زبان بـاز می کنم: ببخشـید    
تـا میـد   ان... جایـی د   سـتگاه خود   پـرد   از هسـت؟ 
بلـه پـس بی زحمـت مـرا همان جـا پیـاد   ه کنیـد   ، 
پـول تـوی کیفم نیسـت، نمی د   انسـتم، پولتـان را 
بگیـرم. با خوش رویی می پرسـد    کجـا می خواهی 
بـروی؟ می گویـم فلكـه... نزد   یك تریـن خود   پرد   از 
بـه مقصـد    پیـاد   ه ام می کنـد    و گازش را می گیـرد    

و مـی رود   .


وقتـی بـه جـای 850 تومـان د   قیقـاً 850 تومـان 
برمـی د   ارد    نـه 1000 تومـان یـا 900 تومـان یـاد    
سـید   ی می افتـم کـه تـوی خـط شـیخ طوسـی 
اصفهـان کار می کـرد   ، فكـر کنم هنوز هم باشـد   . 
یـاد   م بـه آن روزهایـی می افتـد    کـه کرایـه 80 
تومـان بـود    و هیچ کـس آن 20 تومان بقیـه اش را 
نمـی د   اد   . 20 تومانـی کمیـاب بود   ؟ همـه هم صد    
تومـان را می د   اد   نـد    و می رفتنـد    اما خیلی هایشـان 
ناراضـی، ولـی سـید    بـا آن کاله سـبز و کمربنـد    
از  بـود     پـر  د   خلـش  سـبز سـید   ی اش همیشـه 
اسـكناس های 200 ریالـی ، هرقـد   ر هـم کرایه ها 
تغییـر می کـرد    و غیـر ُرنـد    می شـد    باز هـم د   خل 

سـید    حسـاب وکتابش د   رسـت بـود   .


برخـی برخورد   ها توی برخی شـهرها شـاید    عاد   ی 
باشـد    امـا همین رفتـار را اگـر توی شـهری مثل 
اصفهـان یـا تهـران ببینـی ذوق مرگ می شـوی؛ 
وقتـی پـوِل خـرد   ِ باقـِی کرایـه را جـوری می د   هد    
د   سـتم که د   سـتم با د   سـت نامحرم تماس ند   اشته 
باشـد   ، راهكارهایـی کـه بد   یـن منظـور از قبـل 
د   ر ذهـن آمـاد   ه کـرد   ه بـود   م از ذهنـم می گـذرد    
و چه قـد   ر راضـی ام کـه د   ر قـم نیـازی بـه ایـن 

نیسـت. راه کارها 


آقـای عباسـیان رانند   ه  تاکسـی کـد    8253 معتقد    
اسـت: صحبـت بلنـد    بـا شـخصی آن سـوی خط 
)با گوشـی تلفـن( عالوه بـر ضرر امواجـش براي 

مسـافران، بی احترامـی بـه آن هـا هم هسـت. 
و مـن بـه ایـن فكـر می کنـم کـه چـه خـوب 
مي شـد   ، این ممنوعیت مكالمه د   ر تمام تاکسـی ها 

عمومیـت پیـد   ا کند   .



طبق نشـاني کـه د   ارم، سـر چهارراه ایسـتاد   ه ام 
منتظـر تاکسـی، مسـیر و کرایـه و... را قبـاًل 
کسـی  هـر  چـرا  نمی د   انـم  امـا  پرسـید   ه ام 
آن چـه  برابـر  قیمتـی سـه  چهـار  می ایسـتد    
گفته انـد   ، می گویـد    یـا تنهـا د   ربسـتی سـوار 
می کنـد   ! آن حوالـی کسـی نیسـت که سـؤال 
ایسـتاد   ه ام؟  اشـتباه  را  خیابـان  شـاید     کنـم 
تاکسـی بعـد   ی هـم تـا مسـیر را می شـنود   ، 
گازش را می گیـرد    کـه برود    اما کمی آن سـوتر 
می ایسـتد   ، د   نـد   ه عقـب می گیـرد   ، مي رسـد    به 
مـن و می گویـد   : خیابان را اشـتباه ایسـتاد   ه ای، 
بـرو سـر آن خیابان بایسـت، و خیابـان روبه رو 
را نشـانم می د   هـد   . بعـد    گازش را می گیـرد    و 

مـی رود   .


تـوی هوای گرم تابسـتان، توی تاکسـی، فقط 
بـاد    گـرم حاصـل از پایین بود   ن شیشه هاسـت 
هسـتند     امـا  مي کنـد   ،  خنكـت  اند   کـي  کـه 
رانند   گانـی کـه معتقد   ند    کولر ماشـین هـم رفاه 
و حـق مسـافر اسـت و هـم راحتی خود   شـان؛ 
راننـد   ه  جـوان این توضیح را بعـد    از ابراز تعجب 
مسـافران از روشـن بـود   ن کولـرش می گوید   .



شـب احیـا از قبـل بـرای بازگشـت هماهنگ 
کـرد   ه بود   یـم با تاکسـی تلفنـی، وقتـی آمد   یم 

تذکر آقای عباسیان به مسافرانش:

مقالهخوبان



سـوار شـویم، زن سـالخورد   ه د   سـت تكان د   اد   ؛ 
هنـوز به حـرف نیامد   ه بود   یـم که راننـد   ه اجازه 

خواسـت سـوارش کند   .


یـزد    اگـر رفتـه باشـی می بینـی شـهر خیلـی 
زود   تـر از شـهرهای بـزرگ تعطیـل می شـود   ؛ 
رانند   گان تاکسـی هـم می خواهند    بروند    سـراغ 
خانواد   ه هایشـان، امـا وقتـی راننـد   ه ای می بیند    
مسافر میانه  راه مسـافری غریب و ناآشنا است، 
بـا وجـود    تمام شـد   ن سـاعت کاری، سـوارش 
می کنـد   ؛ چند   سـاعتی هـم معطـل می شـود    
امـا هـوای مسـافر را د   ارد   . می گویـد    غریب که 

باشـی بیشـتر اذیت می شـوی.

 کمی هم از این  طرف
همـراه کرایـه همیشـه یـك شـكالت هم 
مي د   هـد    بـه راننـد   ه. مي گویـد    حالشـان را 

مي کنـد   .  خـوش 


هـر وقـت مسـافر قبلـی د   ر چنـد    قد   مـی 
پیـاد   ه  هـم  او  می شـود   ،  پیـاد   ه  مقصـد   ش 
می شـود    و اد   امـه  مسـیر را پیـاد   ه مـی رود   . 
مي گویـد    د   و بـار ترمـز کـرد   ن و ایسـتاد   ن، 
بـراي فاصلـه  ایـن چنـد    متـر ارزش نـد   ارد   . 



گاهـي عالوه بر کرایه، هزار تومان یا بیشـتر 
هـم مي د   هـد    بـه راننـد   ه و مي گویـد    »ایـن 
باشـد    بـراي آن هایـي کـه کرایـه ند   ارنـد   ؛ یا 
هـر وقت پیـرزن یا پیرمـرد    فقیري را سـوار 
کـرد   ي.« آن را صد   قـه آن روزش حسـاب 

مي کنـد   .


وقتـي مي بینـد    کـه بغل د   سـتی اش مرتـب 
کیـف و جیبـش را مي گـرد   د   ، و کرایـه ند   ارد   . 
سـریع پـول را مي د   هـد    به راننـد   ه و مي گوید    
د   و نفـر ! و بعـد    بـا د   سـت بـه بغل د   سـتي اش 

اشـاره مي کنـد    که دیگـر چیـزی نگوید   . 


را  خرد    هـا  پـول  آن طـرف  و  این طـرف  از 
جمع مي کنـد    و مي گویـد   : بـراي رانند   ه هاي 
تاکسـي مي خواهـم بنـد   گان خـد   ا  خیلي به 

کارشـان مي آیـد   .


وقتي مي د   ید    مسـافري کنار خیابان ایسـتاد   ه 
و او مي خواسـت کمـي آن طرف تـر پیـاد   ه 
شـود    مي گفـت آقـا مـن را همین جـا پیـاد   ه 
کـن تـا شـما بتواني ایـن بنـد   ه خد   ا را سـوار 

. کني



سـوار  ایسـتاد   ه  تاکسـي  تـا  مي گفـت 
ماشـین هاي سـواري شـخصي نمي شـوم؛ 
این ها مالیـات جد   ا مي د   هند    کارشـان همین 

اسـت و... .


گاهـی وقت هـا که می بیند    مسـیرش خاص 
اسـت، رانند   ه مسـافر د   یگری ند   اشته و شاید    
حتـی مسـیری را صرفاً به خاطر این مسـافر 
آمـد   ه، برخـالف د   یگـر اوقات کـه باقی  پول 
کرایـه را طلـب می کنـد   ، مبلـغ بیشـتری 
می د   هـد    و باقـی اش را نمی گیـرد   . می گویـد    
ایـن حـق د   ارد   ، اما آن هایی کـه بی د   لیل پول 

بیشـتری برمی د   ارنـد   ، نه.


عالـی  مـكان  یـك  برایـش  تاکسـی 
تناسـب  بـه  اسـت؛  فرهنگ سـازی  بـرای 
صحبت های سیاسـی، مذهبی، فرهنگی و ... 
بـا د   یگران همراه می شـود    و نكاتی اساسـی 
را کوتاه و مختصر گوشـزد    می کند   . از این که 
د   لیلی ند   ارد    وقتی بازار سـكه د   اغ اسـت برای 
خرید    هجوم ببریم یا... یك جورایی تاکسـی 
برایش تریبون اسـت؛ تریبونی بـرای ترویج 

 .ارزش هـا

رانند   ه  تاكسی
خوب بود   ن خیلی سخت نیست، خوب که باشی، خاص هم می شوی.

فرحناز ایوبی
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هرچیز که خوار آيد  ...ـ 

فراغتخوبان
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ایـران د   اغ شـد   ؛ نـود   ل. ایـد   ه این سـوپ فوری 
آمـد   .  کـره ای  سـریال های  همیـن  از  هـم 
سـوپی بی رنـگ و رو کـه فقـط از رشـته های 
قیافـه  و  بـود     تشـكیل شـد   ه  ماکارونـی  د   راز 
ظاهـری آن هرگـز نمی توانسـت اشـتهای تـو 
را بـرای تجربـه اش تحریـك کند   ، امـا این هم 
هوشـمند   ی هنرمند   ان کره ای بـرای تبلیغ یك 
غـذای محلـی بود   ؛ غذایـی که بازیگـران فیلم، 
چـوب بـه د   سـت با چنـان ولـع و اشـتهایی د   ر 
د   هـان می گذاشـتند    و ته مانـد   ه کاسـه را سـر 
آب  را  د   هانـت  ناخـود   آگاه  کـه  می کشـید   ند    
می اند   اخـت. ایـن بـار سـرمایه د   اران ایرانـی و 
بـه کار شـد   ند    و  صاحبـان کارخانه هـا د   سـت 
ترکیـب ایـن سـوپ فـوری را بـا برند   هـای 
مختلـف به بـازار کشـور عرضه کرد   نـد   . آن قد   ر 
کـه بـا گذشـت زمـان کوتاهـی، نـود   ل بـرای 

ایرانی هـا یك غـذای معروف شـد   ه و به راحتی 
آب خـورد   ن به سـفره ما ایرانی هـا راه پید   ا کرد   ه 

ست. ا
 قبـل از آن، پیتـزای ایتالیایی هـا بـا سـرعتی 
تسـخیر  بـه  را  ایـران  و  جهـان  چشـم گیر 
خـود    د   رآورد    و چنـد    سـال قبل تـر ماکارونـی 
اختـراع ژاپنی هـا. بیـف اسـتراگانوف، اسـتیك، 
الزانیـا، الویـه و... انـواع سـس های فرانسـوی 
و غیرفرانسـوی و... هـم کـه بـا تاریخچـه ای 
نه چنـد   ان د   قیق، آن قـد   ر آرام و بی صـد   ا به خانه 
و رسـتوران های ایرانـی رسـوخ کـرد    که کمتر 
کسـی احسـاس می کنـد    د   ر حـال تجربه یك 

غـذای خارجـی اسـت.

قضاوت با شما
د   رباره خوشـایند    یا ناخوشایند    بود   ن این موضوع 
سـخني نمي گویـم. چـه این کـه قضـاوت این 
مسـئله، کاری پیچیـد   ه و د   شـوار و حتی شـاید    
غیرممكـن باشـد   . تجربـه غذاهـای متفـاوت 
آن قـد   ر هیجان برانگیـز و خواسـتنی اسـت که 
تصـور نمی کنـم کسـانی د   ر د   نیـا پیـد   ا شـوند    
کـه از امتحـان کـرد   ن آن روی گـرد   ان باشـند   . 
خـورد   ن، صرف نظـر از این کـه یـك نیـاز اولیه 
اسـت، امروز یكی از سـاد   ه ترین و د   ل پذیرترین 
تفریحات بشـری هم شـمرد   ه مي شـود   . این ها 
بخشـی از یـك پد   یـد   ه گسـترد   ه جهانـی به نام 
»د   یپلماسـی غذایی« هسـتند    کـه تا امـروز د   ر 

فرهنـگ ایرانـی جایگاهی ند   اشـته اسـت.
فقـط می خواهـم یك نكتـه را یـاد   آوری کنم و 
هشـد   ار د   هم که د   ر رقابت سرسام آور کشورهای 
د   نیـا بـرای معرفی منـوی غذایی شـان، آرام آرام 
می شـود   .  فرامـوش  مـا  محلـی  غذاهـای 
بد    تریـن قسـمت ماجـرا این اسـت کـه نه تنها 
بـرای معرفـی غذاهـای ارزشـمند    محلی مـان 
کوتاهی هـای بزرگـی مرتكـب شـد   ه ایم کـه 
بسـیاری از ایـن غذا هـا حتی برای نسـل جد   ید    
کشـور خود   مـان نیـز فرامـوش می شـود    و بـه 

د   نیـای ناشـناخته ها می پیونـد   د   .

یـاد   م می آیـد    برای تهیـه یك گزارش، سـرکی 
کشـید   م به بازار عطاران تهران. روی د   ر ورود   ی 
فروشـگاه های متعد   د    که پشـت سـر هـم قطار 
شـد   ه بود   نـد    بـد   ون اسـتثنا یـك نوشـته بزرگ 
توجهـت را به خود   ش جلب می کرد    »راز جوانی 
و طول عمر رسـید   ! ریشـه جین سینگ« ذهنم 
به سـرعت به سـمت سـریالی کره ای کشـید   ه 
شـد    کـه آن روز هـا از شـبكه های فارسـی زبان 
ماهـواره پخـش می شـد    و مخاطبان زیـاد   ی را 
بـه خود    جلب کـرد   ه بـود   . د   ر این سـریال یكی 
از شـخصیت های کلید   ی د   اسـتان کـه پیرزنی 
سـال خورد   ه بـود   ، برای افزایش طـول عمر خود    
هر شـب از عصاره ریشـه گیاهـی محلی به نام 

جین سـینگ اسـتفاد   ه می کرد   .
همـان روز هـا بـود    که بـازار سـوپی فـوری د   ر 

د   لم برای غذاي ايرانی می سوزد   !
مریم شكرانی
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گرفتار د   ر تهاجم تبلیغات غذایي
امـروزه حتـي مـرد   م یـك اسـتان از بسـیاری 
خوراکی های اسـتان مجاورشـان خبـر ند   ارند    
کوچك تـر،  تقسـیم بند   ی های  د   ر  گاهـی  و 
مـرد   م یك منطقـه و روسـتا بـا خوراکی های 
د   نیـای  و  بیگانه انـد     هم جوارشـان  روسـتای 
بی پایان غذاهای محلی و خوشـمزه ایرانی د   ر 
انزوایـی غریبانه می میرد    و سـفره ما ملغمه ای 
و  ریشـه  و  بـی رگ  غذاهـای  از  می شـود    
نامتناسـب و ناهماهنگ. د   لت می سـوزد    وقتی 
سـال خورد   ه های هم وطنت توضیـح می د   هند    
کـه اجد   اد   شـان خـورد   ن فـالن غـذا بـا فالن 
خوراکـی را منـع کرد   ه اند    و بعد    از آن اسـت که 
رازهـای حكیمانـه تجربه های چند    هزارسـاله 
را می شـكافند    و برایـت توضیـح می د   هند    که 
بد   نـت د   ر مقابـل ایـن ناهماهنگـی غذایـی، 
می د   هـد   .  نشـان  سـهمناکی  واکنـش  چـه 
د   لـت می سـوزد    وقتـی می شـنوی کـه بـرای 
نه فقـط مـاه  چیـد   ن فـالن گیـاه خوراکـی 
کـه روز یـا حتـی غـروب یـا بامـد   اد    را د   ر نظر 
د   اشـته اند    و پشـت ایـن د   انـش اجـد   اد   ی هـم 
یك راز د   رمانی نهفته اسـت؛ و متأسـفانه این 
فرهنگ شـفاهی با مرگ سـالمند   انمان برای 
همیشـه می میرد    و سـر سـفره مـا جوان تر ها 
غذاهایـی می آیـد    کـه هرکد   امـش حكمـی 
می کنـد   ؛ بـراي مثـال، غـذای شـرق د   ور بـا 
سـس اروپایـی چاشـنی شـد   ه و با نوشـید   نی 
محلـی سـرو می شـود   . سـاالد   مان از مكزیك 
می آید   . کالباسـمان از سـرزمین ژرمن ها، میوه 
د   سـرش از جنگل هـای اسـتوایی آمد   ه اسـت 
و پیـش غذایـش از یخبنـد   ان کانـاد   ا. مـا د   ر 

تهاجـم بی حسـاب و کتـاب تبلیغـات جهانی 
غـذا گرفتـار شـد   ه ایم و نتیجـه ایـن همـه 
ناهمگونـی آن می شـود    که د   ر شـمار ابتال به 
انواع سـرطان های گوارشـی رکـورد   د   ار جهان 

می شـویم.

به کجا رسید   ه ایم به کجا مي رویم؟
شـكم های برآمـد   ه و سـاق و ران هایـی کـه 
د   رنورد   یـد   ه  چربـی  ضخیـم  الیه هـای  بـا 
شـد   ه اسـت؛ قلب هـای مریـض و بد   ن هـای 
سسـت و بی حالـی کـه نـای کار و فعالیـت 
سـكته،  آمـار  رفتـن  بـاال  نـد   ارد   ؛  را  روزانـه 
ناباروري هـاي  سـرطان،  فزاینـد   ه  رشـد    
عجیب وغریـب،  کم خونی هـای  گسـترد   ه، 
اسـتخوان های پـوك، طاسـی هایی کـه زیاد    
پوسـت های  و  کم پشـت  موهـای  شـد   ه اند   ؛ 
رنجـور و آسـیب د   یـد   ه ای کـه پشـت الیه ای 
ضخیم از کرم های آرایشـی پنهان می شـوند   ؛ 
آن چـه د   ر اخبار می خوانیم قد    کـود   کان ایرانی 
روزبه روز کوتاه تر می شـود    و شـاید    خوب است 
کـه همیـن االن بپرسـیم آیا ضریب هوشـی 
کـود   کان ایرانـی نسـل های بعـد    د   ر معـرض 

هشـد   ار نیسـت؟ و...، پیامد    هـاي چیسـت؟
بـه کجـا می رویـم؟!... آن فهرسـت پـرارزش 
غذایـی کـه اجد   اد   مـان بـا توجـه بـه اقلیـم و 
د   ر طـول  و  د   قـت  بـه  زند   گی مـان  منطقـه 
هـزاران سـال تهیـه کرد   ه انـد   ، کجاسـت؟ آن 
غذاهـا کجاسـت کـه نه تنهـا رسـتوران های 
منطقـه ای آن را بـه فراموشـی سـپرد   ه اند    که 

عطـر آن غذا هـا از خاطـره خانه هایمـان نیـز 
رفتـه اسـت. حاال باید    د   ر شـهر من رسـتوران 
چینـی، ایتالیایـی، مكزیكـی و حتـی هنـد   ی 
قـد    علـم کنـد   ، کبـاب ایرانی بـه نـام ترك ها 
ثبت شـود   ، هـر جهانگـرد   ی بد   اند    چنـد    مثال 
از غذاهـای خـاص هـر کشـوری نـام  ببـرد    و 
مـا حتـی غذاهـای خود   مـان را به فراموشـی 

بسپاریم!

افسوس و باز هم افسوس
کانـاد   ا  د   ر  افغانـی  یـك  خوانـد   م  جایـی  د   ر 
رسـتورانی بـه نـام هـرات راه اند   اخته اسـت و 
چلوکبـاب ایرانی عرضه می کنـد   . جایی د   یگر 
خوانـد   م غذاهـای تك وتـوك رسـتوران های 
ایرانـی د   ر جهـان بـه قورمه سـبزی، قیمـه و 
چنـد    قلـم غـذای عمومـی محـد   ود    شـد   ه و 
بیشـتر مشتریانشـان هـم ایرانـی هسـتند   ، و 
وقتي یـك برنامه تلویزیونی ماهـواره اي بار ها 
و بار هـا نشـان د   اد    که ایرانی های مقیـم آن ور 
مرز هـا هـم بـرای پختـن غذاهـای خارجـی 
ماراتـن می گذارنـد   ؛ د   لـم سـوخت! د   لـم برای 
آن همـه تجربـه غنـی آشـپزی اجد   اد   ی مـان 
سـوخت کـه به همیـن راحتی د   فنـش کرد   یم 
و چنـد    خـروار خـاك رویـش ریختیـم؛ همـه 
مـا، هر کـد   ام به نوعی و د   ر آشـپزخانه کوچك 

 خود   مـان! 
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هرچهبگنددنمکشمیزنند...
ضربه هـا یکـی پـس از د  یگری فـرود   می آمد  نـد   و زن جوان هیـچ را ه فراری از ضربات شـد  ید   
مشـت و لگـد   مـرد   پید  ا نمی کرد  . آن قد  ر مشـت بـه گرد  نش خـورد  ه بود   که د  یگر تـوان حرکت 
کـرد  ن ند  اشـت. تمام تالش هـای همکاران و بیمار خانـم د  کتر هم برای نجاتـش بی فاید  ه بود  . 
شـاید   اگـر پلیـس کمی د  یرتر به مطب رسـید  ه بـود   د  کتر جـوان د  چار ضایعه نخاعی می شـد   و 

همد  م همیشـگی یک ویلچر.
پانـزد  ه سـال از زند  گـی مشترکشـان می گذشـت. »فریبـا« بعـد   از ازد  واج و بـا حمایت هـای 
»محمد  رضـا« تحصیالتـش را اد  امـه د  اد  ه و حاال د  انشـجوی د  کتـرای روان شناسـی بالینی بود  . 
همسـرش د  ر تمام این مد  ت و باوجود   تحصیل او د  ر شهرسـتان، حامی و مشـوقش برای د  رس 
خوانـد  ن بـود  ، ولـی به هیچ وجـه راضـی به کار کرد  نش نمی شـد  . فریبـا اما حاضر بـه قبول نظر 

محمد  رضـا نبود  .

من یک سوپراستارم
ویدئـوی جد  یـد  ش د  ر فضـای مجازی د  ست به د  سـت می گشـت. می گفت »بیاییـد   همد  یگر را 
قضـاوت نکنیـم. این طـور د  نیا خیلی قشـنگ تر می شـود  .« چنـان با افتخـار و غـرور می گفت 
»مـن یـک بازیگـرم« کـه فکـر می کرد  ی عمـری خاک صحنـه خورد  ه اسـت و سال هاسـت 

نامش سـطر اول سـینماهای کشـور بود  ه است.
می خواسـت کسـی قضـاوت نکنـد   پشـت کرد  نـش بـه میهـن را؛ زیرپـا گذاشـتن هنجارهای 
د  ینـی و اخالقـی اش را؛ سـربازی اش زیـر پرچـم ضـد   اخالقی »جم تـی وی« را. می خواسـت 
کسـی اخـم نکند   بـه عکس هایش که هـرروز د  ر صفحـات مجازی به اشـتراک می گـذارد  ؛ به 

کاردستیدانشآموزی
احسـاس می کـرد   رفتارهـا مثل همیشـه نیسـت. همـکاران کـه می د  ید  ند  ش لبخند  ی گوشـه 
لـب می نشـاند  ند   کـه رنگـی از تمسـخر د  اشـت. د  انش آموزانـش هـم جـور د  یگـری نگاهش 
می کرد  نـد  . کافـی بـود   یـک لحظـه رو از کالس برگرد  انـد   تـا صـد  ای پچ پـچ بچه ها همـراه با 
خند  ه های یواشـکی و شیطنت آمیزشـان به گوش برسـد  . کالفه شـد  ه بود   و معنی این رفتارها 

نمی فهمید  . را 
باألخـره بـا نگاهـی به صفحه »تلگـرام« همکاران، ماجرا برای خانم معلم روشـن شـد  . عکس 
او شـد  ه بـود   مایـه جد  ید   اسـتیکرهایی که د  ر تلگرام د  ست به د  سـت می گشـت. پـای پلیس که 
بـه میـان آمـد  ، همـه سـرنخ ها ختم شـد   بـه د  انش آمـوز نوجـوان کالس. خانم معلـم، تکلیف 
تحقیقاتـی سـختی بـه آن هـا د  اد  ه بـود   و همین کافی بود   کـه د  خترک و د  وسـتانش تصمیم به 
چنیـن انتقامـی بگیرنـد  . د  ر لحظه ای غفلت توانسـته بود  نـد   از خانم معلمشـان عکس بگیرند   و 
بعـد   از آن اسـتیکرهایی بسـازند   که آبـروی کاری او را زیر سـؤال ببرند  . د  ختـرک فکرش را هم 

د  ختران لواشکی
عجلـه د  اشـت و بایـد   یك تاکسـی پید  ا می کـرد  . د  ر اولین ماشـینی را که جلوی پایش ایسـتاد  ، 
بی معطلـی بـاز کرد   و نشسـت. پژوی سـفید  رنگ با شیشـه های کامـاًل د  ود  ی و راننـد  ه جوان و 
خوش پوشـی کـه بیشـتر به نظر می رسـید   د  نبـال یك یار اسـت نه مسـافر. کارت ملـی اش را 
نشـان د  اد   و خود   را »پاشـا« معرفی کرد  . می گفت پسـر یك بسـازوبفروش بزرگ است و اظهار 
محبـت و عاشـقی می کـرد  . لحظات خوشـی را با هـم گذراند  ند  . از تماشـای آلبـوم عكس های 
آتلیه ای پاشـا تا سـخن از شـرایط شـخصی و خانواد  گی شـان، امـا د  ختر بیش از هـر چیز وقتی 
خوشـحال شـد   که پاشـا از صند  لی عقب برایش لواشـك آورد  . د  یگر سـر از پا نمی شـناخت. به 
مقصـد   کـه رسـید   هنوز لبخند   شـاد  ی لحظه های قبـل روی لبش بود   که متوجه شـد   گوشـی 

خانهبدان



لباسهایـیکـههـرروزبرهنهتـرمیشـوند؛بـهارتباطهاییکـههـرروزناهنجارترمیشـوند.
همـهآرزویـشایـنبـودکـهبههمهبقبوالند»یکبازیگر«اسـت.میخواسـتیکشـبهرهصدسـالهبـرود.اگراینجانتوانسـتهبـودباهنرش
بـهشـهرتیکـهمیخواسـتبرسـدآنجامیتوانسـتبابرداشـتنحجابوارائهنمایشـیتـازهازخـود،حتیبدوننیـازبههنر،درشـبکههای
ماهـوارهایبـهعنـوانیـکبازیگـرمطـرحشـود.بههیـچچیزدیگریفکـرنکردهبـودوبهدنبـالدعوتنامهمالکانشـبکهوبهامیدبهشـت
موعـود،خـودرابـهاینجـارسـاندهبـود.حاالشـدهبودپیادهنظاملشـکریکـهازطریقچهـرهایرانیافـرادیچـوناوودیگربازیگراندسـت
چنـدمهمقطـارش،راحتتـرمیتواننـدبـهقلمـرومقـدسخانوادههـایهموطنـشبتازنـدوبنیـاناخالقیشـانرازیـرچکمههـایفیلمهاو

سریالهاشـانلگدمـالکنند.
فکرمیکردیکسوپراستارشدهغافلازاینکهتنهادستمایهایبودبرایاعمالکلیدواژه»نفوذ«!

نکـردهبـودشـیوهانتقـامبچگانهاشتـااینحدبـرایخانممعلمبیگناهدردسرسـازشـود.


خسـتهوآشـفتهشـدهبـودازایـنهمهتماسدرطـیچندروز.تماسهایـیکههمهبههـدفبرقراریارتباطهـاینامتعارفوازسـویمردان
وپسـرانمعلومالحـالبـود.وقتـیهـممیگفتمنفقطیـکدختردانشآمـوزمومرااشـتباهگرفتهایدازهمهشـانتنهایکجوابمیشـنید:

»خـودتعکـسوتلفنترابرایدعـوتبهارتباط،درتلگرامدراختیارمانگذاشـتی.«
باألخـرهپاسـخسـردرگمیوسـؤاالتبیجـوابدختـرکوخانـوادهاشرادرمدرسـهیافتنـد.مدتـیبودکـهرفاقتوصمیمیـتبیحدومرزش
بـاهمکاسـیاشجـایخـودرابـهقهـرواختـافدادهبود.دوسـتقدیمـیهمکهحاالاورادشـمنخودمیدانسـتبـرایازمیـدانبیرون
راندنـشخصوصیتریـنعکسهایـیکهبهرسـماعتمادوصمیمیتازدوسـتشدراختیارداشـت،سـپردهبـودبهامواجشـبکههایاجتماعیتا

بـهخیـالخوداوراخانهنشـینکنـدوخودراازرودرروشـدنبادشـمنجدیـدشمعاف...
وقتـیبیهیـچقیـدومرز،پیشـرفتهترینوسـایلارتباطیراباوسـیعترینامکاناتودسترسـیهادراختیـارنوجوانانیمیگذاریمکههنـوزآداب

وخطـراتاسـتفادهازآنرانیاموختهانـدچنداندورازانتظارنیسـتکهکاردستیهاشـانبشـودبازیباآبـرویدیگران!

چنـد   ماهـی می شـد   که نسـبت به شـوهر و پسـر چهارد  ه سـاله اش بی توجه شـد  ه بـود  . باوجود   آن که می د  انسـت شـوهرش راضی به اشـتغال او 
نیسـت مد  ام اصرار د  اشـت که مشـغول به کار شـود  . با این که از حساسـیت های همسـرش خبر د  اشـت د  ائماً د  ر شـبکه های اجتماعی مشـغول 

گفت وگـو بـا د  وسـتان و همکاران و به اشـتراک گذاشـتن عکس های شـخصی اش بـود   و د  یگر به نظرات شـوهرش اهمیتـی نمی د  اد  .
طولـی نکشـید   کـه خانـم د  کتر روان شـناس با پسـر نوجوانـش بد  ون اطالع شـوهر خانه را تـرک کرد   و زند  گـی خود   را پنهانـی و د  ور از او از سـر 

گرفـت. حتـی پـد  ر فریبـا هم پاسـخی به سـؤاالت بی جـواب د  اماد  ش نـد  اد   وقتی بـرای برد  ن وسـایل فریبا به خانه شـان آمـد  ه بود  .
آن روز امـا بعـد   از ماه هـا بی خبـری، محمد  رضا توانسـته بود   باشـگاه ورزشـی همسـرش را پید  ا کند   و با تعقیبش برسـد   جلوی د  ر مطـب. با آن که 
د  ید  ه بود   پیاد  ه شـد  ن همسـرش را از آن ماشـین گران قیمت شیشـه د  ود  ی؛ با آن که شـاهد   ورود   همسـرش به مطب بود  ، منشـی د  ر جواب تمام 

پرسـش هایش سـعی د  ر انکار حضور فریبا د  ر مطب د  اشـت.
و همـه این هـا د  ر کنـار تمـام تشـویش های چند   ماه گذشـته کافی بود   تـا مهند  س موجه عمـران، ناگهان تبد  یل شـود   به ضاربـی که هیچ کس 

تـوان مقابله با او را ند  اشـت.
فریبا می خواست مشاور د  رد  های مرد  م باشد   اما جاد  ه زند  گی خود  ش را هم بی هیچ تأمل به بی راهه کشید  ه بود  .

تلفن همراهش د  اخل کیف د  سـتی اش نیسـت!
او اولیـن قربانـی مـرد   نبـود  . مـرد  ی کـه با مـد  ارك جعلی خـود   را پاشـا معرفی می کـرد  ؛ همان که حتـی قاد  ر بـه پرد  اخت اجـاره خانـه اش نبود   و 

می گفـت پسـر خانـواد  ه ای ثروتمنـد   اسـت. همان کـه با وعد  ه هـای د  روغینش چند  یـن د  ختـر را د  ر رؤیـای پوشـالی ازد  واج رها کـرد  ه بود  !
و تمـام ابـزار او بـرای فریـب و شـكار زنـان و د  ختـران مارك پوش محالت مرفه شـهر همان یك آلبوم عكس بود   و چند   لواشـك! حاال سـاد  گی 
ایـن قربانیـان زود  بـاور برایش چنان اثبات شـد  ه اسـت که با اطمینان می گوید   »زنان و د  ختران زود   خام می شـوند   و سـرقت از آن ها راحت اسـت. 

بـه د  ختران لواشـك بد  هی راحـت می توانی حواسشـان را پرت کني.«
و بـا همیـن لواشـك ها بعضـی قربانیـان مـرد   شـیاد   حتی مهمـان خلـوت خانه او هـم شـد  ند  . فرامـوش کرد  ه ایم قیمـت خـود   را. چه قـد  ر ارزان 

می فروشـیم! بـه قیمت چند   لواشـك!
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میهمانان ویژه
خیلـی وقـت اسـت د   ر هیـچ محفـل و جشـن خانواد   گـی شـرکت نكرد   ه انـد   . مد   ت هاسـت 
رنـگ شـاد   ی و د   ورهـم بـود   ن را ند   ید   ه انـد    و لـذت محبـت را فرامـوش کرد   ه انـد   . امشـب 
بـرای بعضی هایشـان شـاید    اولیـن و آخریـن تجربـه مهمـان بـود   ن د   ر یك جشـن عروسـی 
باشـد   . خیلی هایشـان هیچ وقـت خانـواد   ه ای بـرای د   ورهم بـود   ن ند   اشـته اند    و خیلی هایشـان با 
اشتباهاتشـان مد   ت هاسـت خـود    را از بـود   ن د   ر کنـار خانواد   ه محـروم کرد   ه اند    و روی بازگشـت 
ند   ارنـد   . آد   م هـای این جـا با تمام گذشـته و خاطرات تلخشـان حاال به د   نبال شـروع یك زند   گی 
تـازه و متفاوت انـد   . کارتن خواب هـای معتـاد   ی کـه حـاال با کمك یـك خیریه، اعتیـاد    را ترك 

کرد   ه انـد    و بـرای یـك شـروع د   وبـاره بـه د   نبـال انگیزه اند   .

راه د   وستی با عمامه به سرها
محـو تماشـای بناهـای تاریخـی هسـتند    و عكـس گرفتن از گوشـه و کنـار آن ها کـه حاج آقا 
بـا یـك ظـرف شـكالت و لبخنـد    به سمتشـان می آیـد   . از د   یـد   ن این چنـد    روحانی مسـلمان 
جاخورد   ه انـد    و بعضی هایشـان ترسـید   ه اند   . حتـی مـرد   م حاضـر د   ر آن جـا متعجب اند    چه برسـد    
بـه ایـن توریسـت ها کـه هیچ وقـت یـك روحانـی مسـلمان را از نزد   یـك ند   ید   ه انـد    و همـه 
د   انسته هاشـان از آن هـا محـد   ود    اسـت بـه شـنید   ه های مغرضانـه و وحشت آورشـان د   ر فضای 
کشـورهای خود   شـان، امـا فقـط چند    د   قیقـه گفت وگو کافی اسـت تا یخ توریسـت ها باز شـود    
و صمیمانـه بـا عمامـه به سـرها گرم صحبت شـوند   . تسـلط حاج آقـا بر زبـان و توانایـی اش د   ر 
پاسـخ گویی بـه سـؤاالت، نه تنها میهمانـان خارجی را مجذوب کـرد   ه بلكه آرام آرام مـرد   م را هم 
به سـمت آن ها می کشـاند    و د   ورشـان جمع می کند   . سـؤال های بعضی هاشـان سـطحی است 
و بیشـتر مربـوط بـه لباس های طلبه ها و رنگ عمامه هاشـان یـا نحوه و مـكان زند   گی و مجاز 

کود   کان فرشته اند   
این جـا همـه د   خترهـا شـبیه هم اند    و همه پسـرها شـبیه هـم. حتی همـه د   ختر و پسـرها هم 
شـبیه هم انـد   . فقـط گاهـی بـا د   یـد   ن گوشـواره های آویـزان و تورهـا و چین هـای لباس های 
صورتـی د   خترهـا می توانی تشخیصشـان بد   هی. صورت هـای نحیف و زرد   ، د   سـت های الغر و 
پـر از زخـم سـرم و آنژیوکت و سـرهایی کـه د   یگر مویی رویشـان باقی نمانـد   ه همه بچه های 

این جـا را شـبیه هم کرد   ه اسـت.
شـاید    بـرای ما حتی شـنید   ن لحظـه ای از این  همه رنج، مسـاوی باشـد    با چكیـد   ن قطره های 
اشـك روی گونه هامـان امـا این جـا، بـود   ن د   ر کنـار کـود   کان بیمـار یـك قانـون د   ارد    »اگـر 
می خواهیـد    گریـه و زاری راه بیند   ازیـد    لطفاً د   اخل نشـوید   !« بیمارسـتان بهرامی تهران هم مثل 
بیمارسـتان های کود   کانـه د   یگر بخش سـرطان، عفونی و نـوزاد   ان د   ارد    با این تفـاوت که این جا 

اتـاق کوچكـی هسـت که سـاکنانش لحظه هاشـان را وقف شـاد   ی بچه هـا کرد   ه اند   .
همه چیـز از نیمـه شـعبان سـال 88 شـروع شـد    و تصمیـم »سـید    نصیرالد   یـن موسـوی« و 
د   وسـتانش برای شـاد    کرد   ن بچه های بیمار بیمارسـتان حضـرت علی اصغر. لـذت این هد   یه ها 
و خند   یـد   ن بچه هـای معصومـی کـه روز عید    را د   ر بیمارسـتان بسـتری بود   ند    چنان به د   لشـان 
نشسـت کـه سـال بعد    این کار را د   ر سـه بیمارسـتان با جمعیت بیشـتر تكرار کرد   نـد   . تا این که 
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»عطیه« و »مهد   ی « امشـب شـاد   ی جشـن شـروع زند   گی مشترکشـان را آورد   ه اند    برای قسـمت با آد   م هایی که چنین شكسـته، وجود   شـان را 
بند   زد   ه انـد    تـا بتواننـد    برگرد   نـد    به زند   گی. می توانسـتند    مثل خیلی هـا حتی به قیمت قرض هـا و وام های میلیونی جشـنی بگیرند    بـرای پر کرد   ن 
چشـم فامیـل؛ و خرج هـای گـزاف و ظاهرسـازی های د   روغیـن را وسـیله ای کننـد    برای فخرفروشـی، اما شـاد   ی مهمانی آن ها هد   یه امشبشـان 
شـد   ه به آسـیب د   ید   ه های بهبود   یافته شهرشـان. جشـنی که با تمام سـاد   گی اش همیشـه د   ر خاطرشـان می ماند    و د   عاهای د   ل های شكسـته ای 

که همیشه پشـتوانه خوشبختی شـان خواهد    بود   .
عطیـه د   رد    میهمانـان ویـژه اش را به خوبـی می فهمـد   . »وقتـی یـك د   ختـر از نعمـت سـرپناه امـن و مطمئن بـه نام خانـواد   ه محروم اسـت همه 
آرزوهـای زنانـه خـود    را برباد   رفتـه می بینـد    و مـد   ام یك حسـرت عمیق و کهنـه را با خود    ید   ك می کشـد   . ای کاش روزی فرابرسـد    کـه همه این 

زنـان و کـود   کان د   ر کانـون گـرم خانـواد   ه باشـند    و لذت حضور د   ر جمـع صمیمی خانـواد   ه، این حسـرت آزارد   هند   ه را جبـران کنند   .«

یا ممنوع بود   ن ازد   واج برای آن ها، اما بعضی د   یگر د   سـت پر هسـتند    و سؤال هاشـان مبنایی تر اسـت. از د   اعش می پرسـند    و ارتباطش با اسـالم؛ از 
شـیعه و سـنی و اختالفات و ارتباطاتشـان؛ از اسـرائیل و علت د   شـمنی ما با او و... و تمام روحانیان گروه با د   قت و حوصله تمام و کمال جوابشـان 

را می د   هنـد   . مـرد   م هـم هـر جـا متوجـه جواب ها می شـوند    سـوت و کفـی می زننـد    و حاج آقـا را تشـكرباران می کنند   .
گـروه تبلیغـی »راه د   وسـتی« را جمعـی از طـالب زبـان د   ان حـوزه علمیـه اصفهان راه انـد   ازی کرد   ه انـد    برای آن کـه از ظرفیت توریسـت هایی که 
هرسـال بـه شهرشـان رفت وآمـد    د   ارنـد    بـرای تبلیغ بین المللی بهـره ببرند   . بـا د   فترچه یاد   گاری نویسـی که د   ر پایـان هر گفت وگو به توریسـت ها 
می د   هنـد    و آد   رس هـای ایمیـل و راه هـای ارتباطـی کـه از آن ها می خواهند   . این ارتباط حتی بعد    از بازگشـت به کشورهایشـان اد   امـه پید   ا می کند   ؛ 
بـا کتاب هـا و جزوه هایـی کـه بـه آن ها هد   یـه می کنند   ، اطالعات ناد   رستشـان د   رباره اسـالم تـا حد    زیاد   ی اصالح می شـود    و بعضی هاشـان حتی 
مصمـم می شـوند    بـرای اد   امه سفرهایشـان به ایران و آشـنایی بیشـتر با اسـالم حقیقی. ایـن روحانیون خـوش ذوق، اید   ه هـا و روش های جد   ید   ی 
هم مثل پرد   ه خوانی عاشـورا به زبان انگلیسـی و فرانسـوی و اسـپانیایی د   ارند    و برای تأثیر بیشـتر و بهتر تبلیغشـان، بسـیاري از قالب های هنری 

را بـه خد   مـت می گیرند   .

پایشـان به بیمارسـتان بهرامی رسـید   ؛ بیمارستانی که یك بخشـش د   وازد   ه سال بالاستفاد   ه رها شـد   ه بود   . تصمیم گرفتند    بخش را بازسازی کنند،    
امـا گـروه چند   نفـره و د   وستانه شـان آن قـد   ر بی پشـتوانه و تجربـه بـود    که نتوانـد    حمایت مسـئولین را جلب کنـد   . به ناچار د   ر صفحه شـخصی اش 
د   ر شـبكه های اجتماعـی د   رخواسـت کمـك کـرد   . نیروی د   اوطلب از همین طریق تأمین شـد    اما سـرمایه کار با عنایتی ویژه به د   ستشـان رسـید   .

»یـك خانمـی پیـام د   اد   ه بـود    کـه مـن کمك می کنم. مـن هم بر این اسـاس د   اشـتم کار را شـروع می کـرد   م کـه د   و روز قبلش پیغـام د   اد   : آقای 
موسـوی شـما بچـه مذهبـی هسـتی؟ من هـم جـواب د   اد   م: نمی د   انم اسـمش چه می شـود    اما اگر منظـور نماز و روزه اسـت بله مذهبی هسـتم. 
گفـت: شـنید   م خیلـی عشـق امـام زمانی. تا گفتم بلـه فوراً پیغـام د   اد   : خب پس برو پـول رنـگ و کارت را از همـان امام زمان بگیـر. من پول 
بـه تـو نمی د   هـم. مـن هـم عصبـی شـد   م و گفتم: باشـد    مـی روم از او می گیرم، اما مسـتأصل شـد   ه بود   م کـه چه طور پـول را جور کنم تـا این که 
یـك نفـری کـه مـرا از خیلی قبل می شـناخت بی هـوا تماس گرفـت و گفت یكی چهار میلیـون پول به مـن د   اد   ه گفته بد   هم به شـما چون مثل 
 این کـه د   ر کار خیـر هسـتی هـر طـور می خواهی خرج کن. بعـد   ش هم یكی زنـگ زد    گفت می خواهید    جایی را بازسـازی کنید   ؟ گفتـم بله او هم 
چهـار میلیـون تومـان د   یگـر به من د   اد   . خیلی خوشـحال شـد   م. بالفاصله رفتم بـه آن بند   ه خد   ای اولـی پیغام د   اد   م: امـام زمان پول مرا فرسـتاد   .«

حـاال خیریـه »کـود   کان فرشـته اند   « بـا نظـم و انگیزه و به د   نبال برد   اشـتن بـار غم از شـانه های کوچك بچه هـا مصمم به  پیش مـی رود   . کمیته 
آموزشـش بـا بچه هـا د   رس هـای عقب ماند   ه شـان را مرور می کند   . کمیته بازسـازی اش بیمارسـتان ها و بخش های کود   کان را متناسـب با نیازهای 
د   رمانـی و روحـی بچه هـا بازسـازی می کند    و کمیتـه اجرایی اش هر هفته و با هر مناسـبت برای بچه ها و خانواد   ه هاشـان برنامه های شـاد    و مفرح 

ترتیـب می د   هـد    و هرسـال آن هـا را می برد    بـه پابوس امامی کـه نگاه رئوفش د   رمانی  اسـت بر همـه د   رد   ها.
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خانه خوبان 85

54 55



شرط وکالت د  ر طالق و موارد   آن
گفتیـم که این، د  ومین شـرطی اسـت که د  ر 
قبالـه ازد  واج با آن روبه رو می شـوید  ؛ بر طبق 
این شـرط که به »شـرط وکالـت د  ر طالق« 
معروف شد  ه اسـت، شوهر به بانویش وکالت 
و نمایند  گـی بـرای طـالق را البته صرفـاً د  ر 
د  وازد  ه مـورد   می د  هـد  . پنج مـورد   از این موارد   
را د  ر شـماره گذشـته بررسـی کرد  یـم و حاال 

نوبت به بررسـی سـایر موارد   رسـید  ه است:

مـورد   ششـم: محکـوم شـد  ن قطعـی 
شـوهر بـه تحمل پنـج سـال حبس یا 

بیشتر
د  ر صـورت امضـاي ایـن شـرط، اگر شـوهر 
بـه هـر علـت و به طـور قطعـی بـه تحمـل 

پنـج سـال حبـس یـا بیشـتر محكوم شـود   
و حكـم بـه اجرا گذاشـته شـد  ه و شـوهر د  ر 
زند  ان باشـد  ، بانو برای طـالق، وکالت خواهد   

د  اشت.
الزم بـه ذکر اسـت کـه بر اسـاس قانون نیز 
اگـر شـوهر به صـورت قطعـی به پنج سـال 
حبس یا بیشـتر محكوم شـود  ، بانـو می تواند   
بـا اسـتناد   بـه »ُعسـر و َحـَرج«2 از د  اد  گاه 

تقاضـای طـالق نماید  .

مـورد   هفتـم: هرگونـه اعتیـاد   زیان بـار 
شوهر

بـا قبول و امضـای این مورد   از سـوی هر د  و 
طـرف ازد  واج، د  ر صورتـی کـه خد  ای ناکـرد  ه 
شـوهر هرگونـه اعتیـاد   ُمضـر و زیان بـاری 

د  اشـته باشـد   و نتوانـد   از آن رهایـی یابد  ، بانو 
بـرای طـالق وکالـت خواهـد   د  اشـت؛ البتـه 
بـه ایـن شـرط کـه اعتیاد   شـوهر د  ر اسـاس 
زند  گـی خانواد  گـی اختـالل ایجـاد   کـرد  ه و 
اد  امـه زند  گی را برای بانو د  شـوار کرد  ه باشـد  ؛ 
بد  یهی اسـت کـه تشـخیص این شـرایط با 

د  اد  گاه خانواد  ه اسـت.
گفتني اسـت بر اسـاس قانون، د  ر صورتی که 
انـواع  از  یكـی  بـه  شـوهر  خد  ای ناکـرد  ه 
موادمخـد  ر، معتـاد   یا بـه مصرف مشـروبات 
الكلـی مبتـال باشـد  ، بانـو می تواند   با اسـتناد   
بـه عسـر و حـرج از د  اد  گاه تقاضـای طـالق 
نمایـد  ؛ البته به این شـرط که شـوهر از ترك 
اعتیـاد   یـا مصرف خـود   امتنـاع کنـد  . افزون 
بـر ایـن، اگـر شـوهر تعهـد   نماید   کـه اعتیاد   

قانون، شرط ازد  واجتان )3(
محمد  علی رامین

کارشناس ارشد   حقوق خصوصی

بهرام تمام تالشـش را کرد   و هر حیله ای می د  انسـت به کار بسـت که سـارا، مهریه اش را د  ر ازای طالق، ببخشـد   تا او با خیال راحت به عیاشـی هایش 
سـرگرم شـود   امـا سـارا زیـر بـار نرفت کـه نرفت. بهرام هـم آخرین شـگرد  ش را رو کـرد  ؛ با د  وسـتانش به خارج از کشـور رفـت و نزد  یك د  و سـال بعد  ، 
برگشـت امـا بـاور نمی کرد   چه اتفاقی افتاد  ه اسـت؛ سـارا با اسـتناد   به »ترك زند  گی خانواد  گی از سـوی شـوهر« حكـم طالقـش را از د  اد  گاه گرفته بود   و 

بهـرام حـاال به خاطـر عـد  م پرد  اخت مهریه به محـض ورود   به فرود  گاه توسـط مأموران، بازد  اشـت شـد  ... .
بعـد   از پیـروزی انقـالب اسـالمی، د  ر َقباله هـای ازد  واج، شـرایطی با عنوان »شـرایط ضمن عقد  «1 به همسـران پیشـنهاد   شـد  ه اسـت که د  ر اکثـر موارد  ، 
طرف هـای ازد  واج، ناخوانـد  ه و ناد  انسـته آن هـا را امضـا می کنند  . د  ر د  و شـماره گذشـته گفتیم که این شـرایط، قانون نیسـت و هیچ کـس موظف به امضا 
و قبـول هیچ کـد  ام از آن هـا نیسـت بلكـه صرفـاً وقتي معتبـر خواهند   بود   که هـر د  و طرف بـا آن موافق باشـند   و آن ها را امضـا کنند  . د  ر این شـماره نیز، 

به شـكلی کامـاًل بی طرفانـه، بقیه شـرایط و موارد   مذکـور را بررسـی خواهیم کرد  :

حقوقخوبان



یـا مصـرف خـود   را تـرك کند   امـا علی رغم 
گذشـتن مد  تـی کـه به نظـر پزشـكان برای 
تـرك اعتیـاد   یـا مصـرف، کافـی بـود  ه، بـه 
تعهد  ش عمل نكرد  ه باشـد  ، بـا تقاضای بانو، 
طـالق انجـام خواهد   شـد  ؛ هم چنان کـه اگر 
خد  ای ناکـرد  ه، شـوهر پـس از تـرك اعتیـاد   
مـواد  مخـد  ر یـا مصـرف مشـروبات الكلـی، 
مجـد  د  اً بـه اعتیـاد   یـا مصـرف روی آورد  ، بـا 
از د  اد  گاه خانـواد  ه، طـالق  بانـو  د  رخواسـت 

انجـام خواهد   شـد  .

مـورد   هشـتم: غیبت یا تـرک غیرموجه 
زند  گـی خانواد  گی از سـوی شـوهر

بـا قبول و امضـای این مورد   از سـوی هر د  و 
طـرف ازد  واج، د  ر صورتـی که شـوهر زند  گی 
خانواد  گـی را بـد  ون د  اشـتن عـذری موجـه، 
تـرك کند   و یا برای شـش مـاه متوالی بد  ون 
د  اشـتن عـذری موجه، غیبت کنـد  ، بانو برای 
طـالق، وکالت خواهد   د  اشـت. بد  یهی اسـت 
که تشـخیص موجه یا غیرموجه بـود  ن عذر 
شـوهر بـرای تـرك زند  گـی خانواد  گـی یـا 

غیبتش، با د  اد  گاه اسـت.
الزم بـه ذکـر اسـت کـه بـر اسـاس قانـون 
نیـز، اگـر شـوهر حد  اقل بـه مد  ت شـش ماه 
متوالـی یـا نه ماه متنـاوب ظـرف مد  ت یك 
سـال و بـد  ون د  اشـتن عذری موجـه، زند  گی 
خانواد  گـی را تـرك نمایـد  ، بانـو می توانـد   بـا 
اسـتناد   بـه عسـر و حـرج از د  اد  گاه خانـواد  ه 
تقاضـای طـالق نمایـد  . د  ر ایـن مـورد   نیـز 
تشـخیص موجـه یـا غیرموجـه بـود  ن عذر 
شـوهر بـرای تـرك زند  گـی خانواد  گـی بـا 

د  اد  گاه اسـت.

قطعـی  شـد  ن  محکـوم  نهـم:  مـورد   
شـوهر به مجازاتی کـه مغایر با حیثیت 

خانواد  گـی و شـأن بانـو اسـت
بـا قبول و امضـای این مورد   از سـوی هر د  و 
طـرف ازد  واج، د  ر صورتی کـه شـوهر مرتكب 
جرمـی شـود   و به خاطر آن جرم بـه مجازاتی 
محكـوم شـود   کـه بـا حیثیـت خانواد  گـی و 

شـأن بانـو منافـات د  ارد  ، د  ر صـورت اجـرای 
آن مجـازات، بانو برای طـالق وکالت خواهد   
د  اشـت. بـه ایـن نكته نیـز باید   توجه د  اشـت 
کـه برای تشـخیص این کـه آیا مجـازات د  ر 
حـال اجـرا د  ر مورد   شـوهر با حیثیت و شـأن 
خانواد  گـی منافـات د  ارد   یـا نـد  ارد  ، وضـع و 
موقعیـت بانـو، عرف و سـایر موازین مربوطه 
مـالك نظر قـرار می گیرد  . بد  یهی اسـت که 
تشـخیص این مغایـرت و منافات بر اسـاس 
مالك هایی که به آن ها اشـاره شـد   با د  اد  گاه 

خانواد  ه اسـت.

مـورد   د  هـم: فرزنـد  د  ار نشـد  ن بانـو از 
عـوارض جسـمی به خاطـر  شـوهر 

د  ر صورتی کـه پـس از گذشـت پنـج سـال از 
زند  گـی زناشـویی، به خاطر عقیم بود  ن شـوهر 
یـا هـر عارضه جسـمی د  یگـری )مثـاًل قطع 
شـد  ن بیضه هـا یـا بسـتن لوله هـای مرد  انـه( 
بانـو از شـوهرش صاحب هیچ فرزند  ی نشـد  ه 

باشـد  ، بـرای طالق وکالـت خواهد   د  اشـت.
الزم بـه ذکـر اسـت کـه بـر اسـاس قانـون 
نیـز به عنـوان یـك قاعـد  ه کلـی، د  ر صورتـی 
کـه شـوهر بـه هـر نـوع بیمـاری یـا عارضه 
صعب العالجـی که زند  گی مشـترك را مختل 
نمایـد   مبتـال شـود  ، بانـو می تواند   با اسـتناد   به 
عسـر و حرج از د  اد  گاه خانـواد  ه تقاضای طالق 
نمایـد  ؛ البتـه بد  یهی اسـت تشـخیص این که 
آیـا فرزند  د  ار نشـد  ن همسـران، از مصد  اق های 
اختـالل د  ر زند  گـی مشـترك و عسـر و حـرج 
بانـوان محسـوب می شـود   یـا نـه، بـا د  اد  گاه 
خانـواد  ه اسـت و ممكن اسـت نظر قضـات د  ر 

ایـن مـورد   با هـم متفاوت باشـد  .

مورد   یازد  هم: مفقود  االثر شد  ن شوهر
بـا قبـول و امضای این مـورد   از سـوی هر د  و 
طرف ازد  واج، د  ر صورتی که شـوهر مفقود   االثر 
شـود  ، بانو بـرای طالق وکالت خواهد   د  اشـت؛ 
البتـه بـه ایـن شـرط کـه بـه د  اد  گاه خانـواد  ه 
مراجعـه کرد  ه و مفقود  االثر شـد  ن شـوهر را به 
اثبـات برسـاند  . بعـد   از اثبات این موضـوع، اگر 

شـوهر ظرف مد  ت شـش  ماه پید  ا نشـود  ، بانو 
بـرای طـالق وکالت خواهد   د  اشـت.

الزم بـه ذکـر اسـت کـه بـر طبـق قانـون 
نیـز، بانویـی کـه شـوهر او چهـار سـال تمام، 
د  اد  گاه  از  می توانـد    باشـد  ،  بـود  ه  مفقود  االثـر 
خانـواد  ه تقاضای طـالق نماید  . پـس از چنین 
تقاضایـی، د  ر روزنامه هـا آگهـی می شـود   کـه 
اگـر شـخصی از شـوهر مفقود  االثـر خبـری 
د  ارد   بـه د  اد  گاه اطـالع د  هـد  ؛ د  ر هـر حـال، اگر 
یك سـال از زمان انتشـار آگهی بگـذرد   و زند  ه 
بـود  ن شـوهر بـه اثبـات نرسـد  ، د  اد  گاه، بانو را 

می د  هـد  . طـالق 

مـورد   د  وازد  هـم: ازد  واج مجد  د   شـوهر یا 
بی عد  التـی میـان بانـوان متعد  د  

بـا قبـول و امضای این مـورد   از سـوی هر د  و 
طـرف ازد  واج، د  ر صورتـی کـه شـوهر بـد  ون 
رضایـت بانو، همسـر د  یگـری بگیرد   یـا میان 
همسـران متعـد  د  ش عد  الـت را رعایـت نكند  ، 
بانـوی سـابق یـا بانویـی کـه از بی عد  التـی 
شـوهر رنـج می بـرد  ، بـرای طـالق وکالـت 

د  اشـت. خواهد   
توجـه بـه ایـن نكتـه نیـز الزم اسـت کـه د  ر 
ایـن مـورد  ، تصریحی بـه د  ائم یا موقـت بود  ن 
همسـران نشـد  ه اسـت اما به نظر می رسـد   که 
این بند  ، صرفاً ناظر به همسـران د  ائمی باشـد  .
بـه هـر حـال همیشـه ایـن نكتـه را به خاطر 
د  اشـته باشـید   کـه د  ر همه این مـوارد   نیز مثل 
سـایر شرایط پیشـنهاد  ِی ضمن قرارد  اد   ازد  واج، 

تصمیـم فقط با شماسـت!

پی نوشت ها
1. عقـد   د  ر لغـت بـه معنـی »قـرارد  اد  « اسـت. 
بـرای اطالعات بیشـتر د  ربـاره قباله هـای ازد  واج 
و هم چنیـن مفهوم د  قیق شـرایط ضمن قـرارد  اد   
شـماره 83  د  ر  حقوق خوبـان  مقالـه  بـه  ازد  واج 

کنید  . مراجعـه 
2. »عسـر و حـرج« د  ر لغـت بـه معنـی سـختی، 
 .تنگنا و مشقت شـد  ید   و غیرقابل  تحمل است
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د  ر صفحه های اهالی خوبان از مطالب ارسالی شما استفاد  ه می کنیم.

کم فروشي د   ر کیمیا
هاجر ذبیحي

پرونـد   ه »کیمیـا« کـه طوالني ترین سـریال ایرانـي صد   ا و سـیما بود   ، 
بسـته شـد   . ایـن سـریال از این  جهت که  بـه مضامین انقـالب و د   فاع 
مقـد   س مي پرد   اخـت، کاري ارزشـمند    و شایسـته تقد   یر و سـپاس بود   . 
کیمیا که چند    مقطع تاریخی مهم کشـور عزیزمان را به تصویر کشـید    
و نسـل کنونی را با حواد   ث و فضای حاکم بر آن  مقاطع آشـنا سـاخت، 
تـا حـد   ود   ي د   ر د   سـت یابی بـه اهـد   اف خـود    موفـق بـود    و مخاطبـان 
گسـترد   ه اي را از بیـن نسـل جوان و نوجـوان جذب کـرد   ، اما علی رغم 
ایـن ویژگي هـاي مثبـت، بـا ضعف های بسـیاري نیـز روبه رو بـود    که 
مـا د   ر این نوشـتار بـا رویكرد   ي مذهبی بـه برخي از آن هـا مي پرد   ازیم:

ایـن سـریال اگرچـه یك فرصت بسـیار گسـترد   ه و مناسـب را از آنتن 
صـد   ا و سـیما گرفت و هزینـه فراواني را نیز از بیت المـال مصرف کرد   ، 

بـا این حـال د   ر بیـان انگیزه ها و وقایـع، د   چار تقلیل و کم فروشـي بود    و 
به نظر می رسـد    سـازند   گان سـریال برای جـذب مخاطب بـه جای کار 
بـر روی محتـوای عمیق  انقـالب و بیـان رسـالت هاي آن و هم چنین 
نشـان  د   اد   ن اهـد   اف و انگیزه  هـاي د   فـاع مقـد   س، ماجرایـي عاشـقانه 
را پررنـگ کرد   ه انـد    تـا جایـي کـه این ماجـرا بـر روي همه کار سـایه 

بود   . اند   اختـه 
د   ر کیمیـا ارزش هـای د   ینی بسـیار کم رنگ نمود    یافت مثاًل د   ر اسـامی 
نقش آفرینـان این فیلم، ما حتی یك مورد    از اسـامی که ارزشـی باشـد    
و شـاهد   ی بـر فرهنـگ اسـالمی،  ند   ید   یـم. آیـا بهتـر نبـود    د   سـت کم 
قهرمـان د   اسـتان یعنـي کیمیا نـام فرزنـد   ان خود    را سـروش و سـحر 
نمی گذاشـت و یـا پیمـان کـه نقـش یـك جـوان انقالبی مذهبـی را 
د   اشـت بـا نـام د   یگری برای د   ختر و پسـر نوجوان ما شـناخته می شـد   ؟ 
ایـن د   ر صورتـی اسـت کـه گزارش هـاي ثبـت احـوال از اسـتقبال 
فوق العـاد   ه هم میهنانمـان د   ر انتخـاب اسـامی چـون محمـد   ، علـی، 
امیرحسـین، فاطمـه، ریحانـه و... برای فرزند   انشـان گواهـي می د   هند   .

نكتـه بسـیار مهـم د   یگـر این که بـه چه د   لیـل، نقـش روحانیـت، این 
طراحـان اصلـی انقـالب و فعـاالن عرصه د   فـاع مقد   س کامـاًل ناد   ید   ه 
گرفتـه شـد   ه بـود   ؟ چـرا قهرمان د   اسـتان د   ر انتقـال و توضیـح و تبیین 
باورهـا و اعتقـاد   ات حاکـم بر کشـور به »آزاد   ه« که سـال ها از کشـور و 
فرهنـگ حاکـم بـر آن د   ور بود   ، تعلل مي کرد    و حتي وقتی خـود    آزاد   ه از 
نمـاز و عبـاد   ت می پرسـید    کیمیـا آن را به زمان د   یگـر موکول مي نمود    
و می گفـت وقـت بـرای این چیزها زیاد    اسـت چـرا جایی که سـؤال از 

شـاخصه د   یـن می شـود    بی پاسـخ می ماند   ؟!
آیـا واقعـاً انگیـزه ملت مسـلمان و خد   اباور ایـران د   ر د   فـاع مقد   س فقط 
»آب و خـاك« کشـور بـود   ؟ چـرا د   ر ترسـیم فضـای ارزشـی و معنوی 
حاکـم بـر جبهه هـای د   فاع مقـد   س کوتاهی شـد   ه بـود    و فقـط مكرر 
می شـنید   یم وطـن مثـل مـاد   ر... و از آن همـه »یـا حسـین ها« و »یـا 

زهراها« چیـزي نشـنید   یم؟ و... .
نكتـه پایانـي این کـه کیمیا نتوانسـت آ ن گونـه که بایـد    د   ر فرصت 
گران قـد   ري کـه د   ر اختیـار د   اشـت، حق انقـالب و د   فاع مقـد   س را 

اد   ا کند   .

فرار لبخند   ها
نفیسه ساد   ات هزاوه ای

مثل همیشه خود   م را د   ر آیینه نگاه می کنم
به چهره خود   م خیره شد   ه ام...

به چین و چروك هایی که
 بر روی صورتم افتاد   ه است

به لبخند   ی که بار و بند   یل خود   ش را
جمع کرد   ه است و از روی لبانم کوچ کرد   ه است...

چه قد   ر زمان زود    گذشت

اهالیخوبان



انگار همین د   یروز بود   
که من به شاد   ترین د   ختر شهر معروف بود   م

د   ختری که همه به لبخند   های زیبایش حساد   ت می کرد   ند   ...
آخر، حساد   ت هایشان کار خود   ش را کرد   

و آن لبخند   های زیبا برای همیشه
از روی لبانم رفتند   

کاش برای لبخند   هایم
وان یكاد    خواند   ه بود   م که چشم نخورند   .

شاه َمثل
محسن سیمائی

شـب جوك! چیزی ا سـت شـبیه به شـب شـعر خود   مان، لیكن د   ر آن 
محفـل، د   هـان بـه د   هـان شـعر می خواننـد    و د   ر ایـن مجلـس، جوك 

مي گویند   !
ابتـد   ا شـاهرخ، جوك گـوی اعظـم! مجلـس را به اولین جوك متبسـم 
کـرد   ؛ کـه د   و هویـج د   ر خیابـان بود   نـد   ، ناگهـان بچـه هویـج گفـت 
»مامـان، مامـان! مـن آب هویـج د   ارم.« مجلـس از خند   ه منفجر شـد   . 
نوبـت بـه مرتضی رسـید   . با کمـال تواضع گفـت »وقتم را می سـپارم 
بـه جوان ترهـا« شـاهرخ امـا کوتاه بیـا نبـود   . شـایان با پیشـنهاد   ش به 
قائلـه خاتمـه بخشـید   . گفـت »بـرای این کـه نـه اصـرار شـاهرخ خان 
زمیـن بمانـد    و نـه انـكار مرتضی لگد   مال شـود   ، فرزنـد    مرتضی جوك 
بگوید   .« امیرحسـین بسـم اهلل گفت و از یك سنت شـكنی خبر د   اد    که 
می خواهـد    به جـای جوك، ضرب المثـل نقل کند   . حاضـران، متعجبانه 
منتظـر بود   نـد    کـه امیرحسـین گفـت »د   ر فالن شـهر، کالنتـر نبود    و 

فـالن شـخص محتـرم هفت تیرکش شـد   .«
قاه قاه قـاه... صـد   ای خنـد   ه جمعیـت بلند    شـد   . پسـر کوچـك مرتضی 
حسـابی مجلـس را بـه وجـد    آورد   ه بـود   . چنـد    نفر د   یگر هم جوکشـان 

را گفتنـد   . چـای خورد   یـم و راهـی خانه شـد   یم.


یـاد   ش به خیـر! اشـتباه نكنـم ایـن حكایت برمی گرد   د    به هشـت سـال 
قبـل؛ و د   رود    بـر آیـه امـروز. تا حاال فقط شـنید   ه بـود   م قرآن نور اسـت 
و معجـزه می کنـد    و برکـت مـی آورد   . امـروز کم ترین برکتـش را د   ید   م. 
حیـن ختـم قـرآن روزانـه ام، رسـید   م بـه یـك آیـه کـه مـرا بـرد    توی 
ورق هـای بـه هـم چسـبید   ه د   فتر خاطرات و شـب جـوك کذایـی را به 
یاد   م آورد   . همان شـب که خند   ه زیاد   ، نگذاشـت روی ضرب المثل پسـر 
مرتضی بیشـتر د   قت کنم. من از همان د   وران کود   کی، عاشـق »مثل« 
بـود   م. مـاد   ر کـه می آمد    مد   رسـه، معلمانم می گفتند    »برای پسـرت یك 
د   نیـا ضرب و تقسـیم می گویی گوش نمی کند   ، امـا نقطه ضعفش مثال 
اسـت. کافی اسـت یك مثال بزنی. هوشـیار هوشـیار می شـود   .« بعد   ها 
خـود   م هـم بـه این عالقه فـراوان پی بـرد   م. حاال حسـابش را برس که 
چنیـن آد   می، آد   مـی که آن قد   ر برای مثال شـنید   ن بی تاب اسـت، امروز 

کنج مسـجد   ، پشـت رحل نشسـته باشـد    و همان طور که همـراه قاری 
آیـات را یكی یكـی رد    می کنـد   ، برسـد    بـه ایـن آیه کـه: یا أیهـا الناس 

ُضـِرَب َمَثٌل...
یعنـی برق گرفته باشـد    تـو را؛ که خد   ا هـم اهل غافل گیری باشـد   ؛ که 
خـد   ا هـم برایت لبخند    زد   ه باشـد    و قصد    کرد   ه باشـد    برایت مثـال بزند   . 
قـاری د   اشـت می رفـت و مـن هنـوز تـوی »ُضـِرَب َمَثـٌل« بـود   م. نور 
»مثـل« چشـم هایم را گرفتـه بـود   . آمد   م آیـه را بخوانـم و از قـاری جا 
نمانـم، د   یـد   م نمی شـود   . نـه این که نشـود   ها! راسـتش احسـاس کرد   م 
نمك نشناسـی اسـت که خد   ا تحویلت گرفته باشـد    اما تو سـریع آیه را 
بخوانی که از جمعیت عقب نمانی. قرآن د   ر د   سـت، خود   م را رسـاند   م به 
حیاط مسـجد   . انتهای حیاط، پشـت د   یوار. حرف خد   ا ارزشـش را د   اشـت 

کـه پاچـه شـلوارم خاکی شـود   . د   و زانو نشسـتم. گوش جان سـپرد   م:
»َیـا أَیَُّها النَّاُس ُضِرَب َمَثٌل َفاْسـَتِمُعوا لَُه إِنَّ الَِّذیـنَ تَد   ُْعوَن ِمن د   ُوِن اهللِ 
بَاُب َشـْیًئا الَّ َیْسـَتنِقُذوُه  لَن َیْخُلُقوا ُذبَابًا َولَِو اْجَتَمُعوا لَُه َوإِن َیْسـُلْبُهُم الذُّ

الُِب َوالَْمْطُلوُب؛ ِمْنـُه َضُعَف الطَّ
ای مـرد   م! مثلـی زد   ه شـد   . پـس بـد   ان گـوش فـرا د   هیـد   : کسـانی را 
کـه جـز خـد   ا می خوانیـد    هرگز ]حتـی[ مگسـی نمی آفریننـد   ، هرچند    
بـرای آفریـد   ن آن اجتمـاع کنند    و اگـر آن مگس چیـزی از آنان برباید   ، 
نمی تواننـد    آن را بـاز پـس گیرنـد   . طالب و مطلـوب هـر د   و ناتوان اند   .« 

)73 )حج، 
آیـه تمـام شـد   ، اشـك شـروع شـد   . اشـك بـرای د   ل خـراب؛ اشـك 
بـرای مثـل خـد   ا؛ بـرای مثلی کـه بعد    از هشـت سـال پسـر مرتضی 
را آورد   ه باشـد    پیش چشـمت. وقتی که خد   ا فهماند   ه باشـد   ، برای شـهر 
بی کالنتـر عجیب نیسـت هفت تیر کشـید   ن! شـگفتی آن جاسـت که 
کالنتر توی شـهر باشـد    و هفت تیر بكشی! خالقی باشـد    ولي تو هوای 
آقایـی بـه سـرت بزند   . عجب این جاسـت کـه خد   ای متكبری باشـد    و 
تـو تكبـر بـورزی و د   ر باد    غرور خوابید   ه باشـی. حق گفتـی خد   ا! مثلت، 

شـاه مثل بود   .
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 ازد   واج و مسئله نیاز کاذب به مصرف
ابوالفضل شریعت پناه

اگر بخواهیم سـن ازد   واج را د   ر کشـورمان پایین بیاوریم، یك راه د   اریم 
و آن هـم ساد   ه زیسـتی اسـت. اولیـن قد   م هـم برای ساد   ه زیسـتی آن 
اسـت کـه راه هـای نفوذ تبلیغـات رسـانه ای را بـه روی خـود    ببند   یم، 
امـا متأسـفانه مد   رنیتـه نمی گـذارد   . بـر اسـاس برآورد   هایـی که شـد   ه 
د   رسـت د   ر زمانـی کـه مـا اشـیاء را د   ور می     اند   ازیـم، هنـوز بیـن 30 
تـا 70 د   رصـد    کارایـی د   ارنـد   . ظرفیـت موبایـل و رایانـه  اي کـه از آن 
اسـتفاد   ه می     کنیـم چند   ین برابر نیاز ماسـت. بـا وجود    این کـه د   ر عالم 
انسـان های گرسـنه وجود    د   ارنـد    تولید    اجناس لوکـس هم چنان انجام 
شـد   ه و رو بـه افزایـش اسـت. این هـا نشـان می     د   هـد    کـه نیـاز ما به 
اشـیاء بیشـتر تخیلـی اسـت تا واقعـی. احتیاج مـا به بعضـی از چیزها 
یـك توهـم اسـت تا واقعیـت. وقتی پیچ رسـانه را که مهم تریـن ابزار 
مد   رنیته اسـت بسـتیم، خوب کـه نگاه می     کنیم می     بینیـم ما به خیلی 
از این هـا احتیـاج ند   اریـم، اما متأسـفانه تبلیغات، سیسـتم نیازهای ما 
را خـراب کـرد   ه اسـت. متأسـفانه بعضی اوقـات، تبلیغـات حتی جنبه 
علمـی بـه خـود    می     گیـرد    تـا انسـان ها توهـم کننـد    کـه بـا مصرف 
کـرد   ن د   ارنـد    کاری علمی و متقـن انجام می     د   هند   ! وقتـی تبلیغات د   ر 
مـا اثـر کـرد   ، کم کـم فكر می     کنیـم یك چیـز کـم د   اریم. خـوب که 
د   قیـق می     شـویم می     بینیـم بله مـا آن مبـل زیبـا را کم د   اریـم! خوب 
کـه د   قـت می     کنیم می     بینیم که بله مـا تلویزیون OLED کـم د   اریم! 

واقعـاً فكـر می     کنیم کـم د   اریم!
نتیجـه  چنین تفكري چه می     شـود   ؟ د   ختـری که با این شـرایط بزرگ 
شـد   ه، نمی آیـد    با یك اتـاق زند   گی اش را شـروع کند   . اصـاًل اثاثش را 
کجـا بگذارد   ؟ هسـته آلبالوگیرش   را، سـوپ گرم کـن اش را، 100 عد   د    
قاشـق چایخـوری اش را )د   یـد   م کـه می     گویـم(. تعـارف کـه ند   اریم تا 
زمانـی که پسـر سـنش بـه حـد   ود    اواخر د   هه سـوم زند   گی اش نرسـد    
کـه نمی توانـد    آن زند   گـی ای را کـه از او توقـع د   ارنـد    بـرآورد   ه کنـد    و 

همین گونه اسـت که سـن ازد   واج بـاال می     رود   . حالـت خوش بینانه اش 
ایـن اسـت کـه اگر تـا آن مد   ت د   سـت به هیـچ خطایی هم نزنـد   ، اما 
مجبـور می     شـود    نیاز های روحـی اش را با مصرف بیشـتر جبران کند    و 
د   ر نتیجه بیشـتر مصرف کنند   ه می  شـود   . این جوان زمانی که به سـن 
مـاد   ر و پـد   رش برسـد    به مراتـب مصرف گراتـر شـد   ه اسـت و آن وقت 
د   یگر حاضر نمی شـود    که برای فرزند   ش بیشـتر فـد   اکاری کند   . افزون 
بـر این کـه بچه هایـش را هـم مصرف گراتـر تربیت می     کنـد   ؛ بنابراین 

مشـكل ازد   واج د   ر نسـل های بعد   ی شـد   ید   تر می شـود   .
اگـر بخواهیـم راهـی غیـر از ازد   واج بـرای مد   یریت شـهوت پیشـنهاد    
کنیـم بایـد    بگوییم مطالعـه و ورزش و از این جور چیزهـا اما راه اصلی 
ایـن اسـت کـه مـرد   م، وارد   اتی را کـه از رسـانه ها د   ریافـت مي  نمایند   ، 
کنترل کنند   . نباید    مرد   مان بند   ه مصرف و تجمل بشـوند   ؛ البته مسـائل 
د   یگـری هـم وجـود    د   ارد    کـه سـن ازد   واج را بـاال می     بـرد    امـا اهمیت 

آن هـا کمتر از این مسـئله اسـت؛ مسـئله نیاز کاذب بـه مصرف.

ضرب المثل های مد   یریتی
به انتخاب حسین رحیم زاد   ه

1. هائیتی
اگـر می خواهـی جوجه هایت سـر از تخم بیـرون بیاورند   ، خـود   ت روی 

بخواب. تخم مرغ هـا 
توضیـح: اگر به د   نبال آن هسـتی که کارت را به بهترین شـكل انجام 

د   هی آن را به شـخص د   یگری غیر از خود   ت نسـپار.
2. جامائیکا

قبل از آن که از رود   خانه عبور کنی، به تمساح نگو »د   هن گند   ه«.
توضیـح: تـا وقتـی بـه کسـی کـه تحمل کرد   نش سـخت اسـت،  نیاز 

د   اری، بـا او مـد   ارا کن.
3. انگلیسي

یك خرگوش احمق، برای النه خود    سه ورود   ی تعبیه می کند   .
توضیـح: اگـر د   ر پي امنیت هسـتی، عقل حكم می کند    کـه راه د   خالت 

د   یگـران را د   ر امور خـود   ت بر آن ها ببند   ی.
4. آفریقایي

هر سوسك از د   ید    ماد   رش به زیبایی غزال است.
معـاد   ل فارسـی: اگـر بر د   ید   ه مجنون نشـینی، بـه غیـر از خوبی لیلی 

نبینی.
5. روسی

بشكه خالی، بلند   ترین صد   ا را ایجاد    می کند   .
توضیح: هیاهو و اد   عای زیاد    نشان از تهی بود   ن د   ارد   .

6. اسپانیایي
بـرای پختـن یـك املـت خوشـمزه، حد   اقـل بایـد    یـك تخم مـرغ 

شكسـت.
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توضیح: بد   ون صرف هزینه، به نتیجه  مطلوب نمي رسي.
7. روسی

هر که چاقوی بزرگی د   ر د   ست د   ارد   ، لزوماً آشپز ماهری نیست.
توضیح: د   سترسی به امكانات مطلوب، ضامن موفقیت نیست.

کوتاه اما پند   آموز
به انتخاب آقاي حسن احمد   ي   فرد   

فرشته روزي
از کاسـبي پرسـید   ند   : چگونـه د   ر ایـن کوچـه پـرت و بي عابـر کسـب 

مي کنـي؟ روزي 
گفـت: آن خد   ایـي که فرشـته مرگـش مرا د   ر هر سـوراخي که باشـم 

پیـد   ا مي کنـد   ، چگونـه فرشـته روزي اش مرا گـم مي کند   ؟
خد   اي هد   ایت و روزي

پسـري بـا اخـالق و نیك سـیرت امـا فقیـر بـه خواسـتگاري د   ختري 
رفـت. پـد   ر د   ختـر گفـت: تـو فقیـري و د   ختـرم طاقت رنج و سـختي 

نـد   ارد   ، پـس مـن بـه تـو د   ختـر نمی د   هم!
چنـد   ي بعد    پسـري پـول د   ار امـا بد   کرد   ار به خواسـتگاري همـان د   ختر 
رفـت. پـد   ر د   ختـر بـا ازد   واج آن هـا موافقت کـرد    و د   رباره اخالق پسـر 

گفـت: ان شـاءاهلل خـد   ا او را هد   ایـت مي کند   !
د   ختـر گفـت: پد   رجـان! مگـر خد   ایـي کـه هد   ایـت مي کند    بـا خد   ایي 

کـه روزي مي د   هـد    فـرق د   ارد   ؟!

شکِر نعمِت 14 معصوم
رضا د   ود   انگه

خد   ا شكرت برای خلق خاتم
ز یاد   ش رخت بند   د    د   رد    و ماتم

خد   ا شكرت که موالیم علی شد   
از او نور تجلی منجلی شد   

خد   ا شكرت که اَمرت گشت کوثر
که از او د   شمنت گرد   ید   ه ابتر

خد   ا شكرت، حسن را آفرید   ی
ز خط صبر، رسمش را کشید   ی

خد   ا شكرت که الگویم حسین است
و عباسش برایم نور عین است

خد   ا شكرت که خیری حاصل افتاد   
   به سجد   ه، مقتد   ایم گشت سجاد

خد   ا شكرت که باقر نور علم است
مرا الگو برای شور علم است

خد   ا شكرت صد   اقت شد    پد   ید   ار

ز لطف حضرت صاد   ق به گفتار
خد   ا شكرت که کظم غیظ د   اد   ی

به ما با کاظم ات صد    فیض د   اد   ی
خد   ا شكرت رضا د   ر میهن ماست
به هر مشكل، حریمش مأمن ماست
خد   ا شكرت که لطفت بس زیاد    است
که بر ما جلوه جود   ت جواد    است

خد   ا شكرت، سر و جانم فد   ایت
که با هاد   ی به ما د   اد   ی هد   ایت

خد   ا شكرت، ز هر نطقی نشان است
امام عسكری استاد    آن است*

خد   ا شكرت که کرد   ی بی قرارم
برای مهد   ی ات د   ر انتظارم

* ابوحمـزه نصیـر خـاد   م گفـت: بارهـا شـنید   م کـه حضـرت امـام  حسـن 
عسـكری بـا غالمـان خـود    بـه زبـان محلـی آن هـا صحبـت می     کرد   ، 
بعضـی رومـی و برخـی تـرك و بعضـی از صقالبه بود   نـد    من از ایـن جریان 
د   ر شـگفت بـود   م. روزی آن جنـاب بـه مـن فرمـود   : خد   اوند    پیشـوا و امـام را 
از بیـن سـایر مـرد   م ممتـاز و برجسـته می     نمایـد    و بـه او هـر چیـزی عنایت 
می کنـد   ، به همیـن جهـت تمـام زبان هـا، نژاد   هـا و اتفاق هـا را می     د   انـد    اگـر 
غیـر از ایـن باشـد    فرقی بین امام و سـایر مـرد   م نخواهد    بـود   . )بحـار األنوار، 

ج 50، ص 268(.

ماد   رشوهر، ماد   ِر شوهر
سید   ه نسیم طباطبایي

د   ر فرهنـگ د   ینـي،  ماد   رشـوهر و ماد   رزن بایـد    مانند    مـاد   ر خود   مان د   ر 
نظـر گرفته شـوند   . آن هـا غریبه نیسـتند    و ارتباط تنگاتنگـي به عزیز 
د   لمـان یعني همسـرمان د   ارنـد   ؛ بنابرایـن نمي توانیم کسـي را که این 
قد   ر به همسـرمان نزد   یك اسـت د   وسـت ند   اشـته باشـیم، به خصوص 
این که او سـال ها زحمت کشـید   ه و گلـي مانند    همسـرمان را پرورش 
د   اد   ه اسـت. پـس خد   متـش کنیـد    تا مـورد    لطـف خد   اوند    قـرار گیرید   . 
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احتـرام مـاد   ر زن هم محفوظ اسـت و جاي خـود    د   ارد    و جایگزین پذیر 
نیسـت، ولـي د   ر این جـا خطـاب مـا بـه نوعروسـان گل اسـت کـه 

ماد   رشـوهر یعنـي ماد   رِ شـوهر. پس د   قـت کنید   :
ماد   ر که پسر به د   ست تو د   اد   

با سختی و رنج و محنتش زاد   
آسایش خویش وقف او کرد   

غم خورد    که تا پسر شود    شاد   
اکنون، تو عروِس تازه، »شیرین«

وان پور که پرورید   ه، »فرهاد   «
حق است که خد   متش نمائید   
ای تازه عروس و نیك د   اماد   

کاکتوس

زهراساد   ات حجازي
یه گل کاکتوس قشـنگ تو خونمون د   اشـتم، اوایل بهش می رسـید   م، 
قشـنگ بـود    و جـون د   ار، کم کم فهمیـد   م با همـه بوته هام فـرق د   اره، 
خیلـی قـوی و صبور بـود   ؛ اگه چند    روز بهش نـور و آب نمی د   اد   م هیچ 
تغییـری نمی کـرد   . منـم واسـه همیـن خیلی حواسـم بهش نبـود    به 
خیـال این کـه خیلـی قویـه و چیزیش نمی شـه. هـر گلی کـه خراب 
می شـد    می گفتم کاکتوسـه چه قد   ر خوبـه هیچیش نمی شـه! اما بازم 
بهـش رسـید   گی نمی کـرد   م... تـا این کـه یـه روز کـه رفتم سـراغش 
د   ید   م خیلی وقته که خشـك شـد   ه، ریشـه اش از بین رفته بود    و فقط 
سـاقه هاش ظاهرشـو حفظ کرد   ه بود   ، قوی ترین گلم رو از د   سـت د   اد   م 

چون فكـر کرد   م قـوی و مقاومه.


مواظـب قوی ترین هـای زند   گی مـون باشـیم مـا از بیـن رفتنشـونو 
نمی فهمیـم چون همیشـه یـه ظاهر خـوب د   ارند   ، همیشـه حامی اند   ، 
پشـتمون بهشـون گرمه، اما بهشـون رسـید   گی نمی کنیم تـا این که 

یـه روز می فهمیـم قوی هـا هـم از بیـن میرن.

یاد   گاران
زهرا ابوالمعالي الحسیني

سوز باران، د   ر میان سبزه زاران
اشك جاری، بر سر هر چشمه ساری

سوز آهنگ شباهنگ، د   ر شب تاریك د   ل تنگ
باد    و باران د   ر بهاران، می د   هد    رنگی به د   وران

پیچكی اند   ر چناران، رخ نمود   ه سوی ایوان
شاخه های تاك خانه، می زند    چند   ین جوانه

سوسن و یاس بهاری، نقشی از سیمای یاری
همچو عشق جمله یاران، رنگ سرخ گل عذاران

د   اغ گلبرگ شقایق، گوید    از جان های عاشق
آن پرستوهای عاشق، گوید    از کوچ شقایق

تك د   رخت پیر خانه، ره نماید    صد    جوانه
بازآید    از کرانه، خواند   ت صد   ها ترانه

کای گوهرهای جوانی، تا ابد    این جا نمانی
کای جوانی تا که هستی، د   ل نباشد    جای پستی

رو به باال چون که آری، د   ل به طوفان می سپاری
راه خود    را چون شناسی، د   ل به جانان مي سپاري

به جای سیسمونی
فاطمه ساد   ات نمازی

کارت عروسـیش رو خـود   م د   رسـت کرد   ه بـود   م؛ یه کارت جـذاب و جد   ید    
و پرمحتـوا. یه گوشـه ش از زبـون عروس خانـم د   رباره رسـالت امروز ش 

هم نوشـته بود   م.
عـروس هفد   ه سـاله د   یـروز مامـان نوزد   ه سـاله امـروز شـد   ه بـود    و مـن 
به عنـوان خواهـر بزرگ تـرش د   وسـت د   اشـتم واسـش یه جشـن باحال 

بگیرم.
همـه فامیـل و د   وسـت و آشـناهارو د   عـوت کـرد    ه بود   یـم. جمعیت گرم 
پچ پـچ احوال پرسـی بـود    و خواهـر کوچـك مـن هـم د   ر آخریـن هفته 

بـارد   اری نشسـته بـود    و خوش آمـد    می گفـت.
مـن  زیبـای  کارهـای  بـا  مهمونی هـارو  این طـور  فامیـل،  معمـواًل   
می پسـند   ند   ؛ »یـه د   ونه سـیب سـرخ و کتـاب« همه پذیرایـی صمیمانه 

بـود   . ما 
بعد   ش میكروفون رو برد   اشـتم، با ذوق و  شـوق خوش آمد    گفتم و گفتم: 
جشـنی کـه تشـریف آورد   ید    اسـمش »به جای سیسـمونی« اسـت! ما 
د   لمـون واسـتون تنگ شـد   ه بود    صد   اتـون زد   یم د   ور هم باشـیم و یكم با 

یـاد    اهل بیت بهمون خـوش بگذره.
یـك نفر اومد    پیش امام صاد   ق بعد    از احوال پرسـی و چاق سـالمتی، 
آقـا پرسـید   ند   : فالنـی! آیا د   ور هم جمع می شـید   ؟ گفت: بلـه آقا فرمود   ند    

د   ور هـم جمع می شـید    از ما هم یـاد   ی می کنید   ؟
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گفـت: یابن رسـول اهلل ما اصـاًل گاهی بـرای این د   ور هم جمع می شـیم 
که از شـما حرف بزنیم.

 آقـا لبخنـد    زد   ند   ، خوشـحال شـد   ند   . )این جاش که رسـید    بغـض گلومو 
گرفت و صحبتم متوقف شـد    و سـكوت مجلس، بیشـتر شـد   (

خانم هـا! می تونیـن د   رك کنیـن یـه آد   م نـاز و مهربـون و لطیفـي مثل 
پیامبـر چه طور میـون آد   م هایی که د   ر جاهلیت محـض بود   ند   ، ظهور 
می کنـه و چه قد   ر سـخت بایـد    مـرد   م رو هد   ایت کنه؟! چه قد   ر سـخته به 
این همـه مشـرك و کافـر و بت پرسـت بگه شـراب نخوریـد   ، د   ختراتونو 
نكشـید   ، سـنگ و چوب نپرسـتید   ، فسـاد    نكنیـد   ، تبرج نكنید   ! خـون د   ل 

خـورد   ن پیامبـر چه قد   ر محسوسـه. نه؟!
خانمـا! باور نكنید    اگر کسـی گفـت امام زمان هم اگـر بیاد    به همون 
سـختی بایـد    د   وبـاره مـا رو به اسـالم د   عـوت کنـه و... باور نكنیـد    چون 
بـاورش، غصـه غربـت آقـارو تـوی د   لتـون زیـاد    می کنـه، بعد    خـواب و 

خوراکتون کم میشـه.
بـاورش سـخته کـه مؤمنینی مثـل ما زند   گی هاشـون هیچ و پوچ شـد   ه، 
تنبلـی و سسـتی و سـرگرمی، همه روز و شـب مونو گرفتـه، ما هم تبرج 
جاهلـی رو د   اریـم هنوز، با این کـه می د   ونیم د   اغونمون می کنه،  نوشـابه و 
سوسـیس کالبـاس می خوریـم، بی هد   ف تو بازارها پرسـه می زنیـم و... .

ما از جاهلیت عرب بد   تر شـد   یم؛ کلي اد   عا د   اریم اما شـیك و مجلسـی، 
د   نیاپرستی می کنیم.

 باورتـون می شـه؟ مـا که بایـد    یاور د   ین باشـیم ، ما مسـلمون  ها که باید    
بـه فكـر تنهایی و غربت اماممون باشـیم، چه قـد   ر وقت و انـرژی و پول 

و عمرمـون رو می ذاریـم تا جهیزیه بچینیم که مـرد   م بیایند    و ببینند   !
سیسـمونی بچینیـم کـه مـرد   م بیاینـد    و ببینند    که شـاید    بگوینـد    به به! 

چه چـه!
)ایـن بچینیـم ببینند   رو بلند    و شـمرد   ه و مسـتقیم و محكـم می گفتم تا 

هرکـس خواسـت جهیزیه بچینـه یهو یـاد   ش بیاد    و خجالت بكشـه!(
نیازهـای  بـرای  نـه  زند   گـی می کنیـم  بـرای چشـم های مـرد   م  مـا 
خود   مـون. نـه به اند   ازه وسـعمون بلكـه به انـد   ازه ترسـمون از حرف های 

مـرد   م... احتمالی 
مـرد   م! من شـما رو به اسـالم د   عـوت می کنم؛ یا ایهـا الذین آَمنـوا آِمنوا. 
بـرای خـد   ا اگـر زند   گـی نمی کنید   ، بـرای خود   تـون زند   گی کنیـد   . اگر به 
د   رد    د   یـن نمی خوریـد    و بـه د   اد    د   ین نمی رسـید   ، حد   اقل وبال د   ین نشـید   . 
با رسـم و رسـوم بی خود   ، مانع ازد   واج و فرزند   آوری اطرافیانتون نشـید   ، با 

کالمتون، نگاهتون، رفتارتون، بار نشـید    یار باشـید   .
صراط همین جاست، نگاه کنید    چه طور قد   م برمی د   ارید   .

حال امروز پیرمرد   
سید    مصطفي سجاد   ي

د   ر حرم حضرت معصومه د   فتر پاسـخ به مسـائل شـرعی نشسـته 
بـود   م کـه پیرمـرد   ی آمـد    د   اخـل د   فتر و بعـد    از سـالم و احوال پرسـی 

سـؤال کـرد   : حـاج آقـا! من برخـی سـال ها روزه هـام رو نگرفتـم االن 
باید    چـي کار کنم؟

گفتم پد   رم می د   ونی چند    سال بود   ه؟
فكـری کرد    و گفت: از سی سـالگی به این طـرف رو گرفتم قبلش هم 

از 15 سـالگی که حساب کنیم میشه 15 سال.
گفتم: مشكلت چی بود    که روزه هات رو نگرفتی؟

گفت: هیچی! کشـاورز بود   م سـِر زمین که می رفتم سـختم بـود    روزه 
باشم.

گفتم: پس بیماری ند   اشتی و عمد   ی روزها رو نمی گرفتی؟
گفت: آره همین طوره.

گفتـم: هـم بایـد    تمـام روزه هـا رو قضـا کنـی و هم بـه ازای هـر روز، 
شـصت روز روزه بگیـری یـا شـصت تـا فقیـر رو اطعـام کنی.

گفـت: خـد   ارو شـكر! روزه هـای قضـارو می تونم بگیـرم، امـا کفاره ها 
خیلـی زیـاد   ه اگـه بخـوام روزه بگیرم چند    روز میشـه؟

گفتـم: بـه ازای هر روز باید    شـصت روز روزه بگیری کـه برای هر ماه 
رمضـان میشـه هزار و هشـتصد    روز که ایـن عد   د    رو هـم باید    ضربد   ر 

تعد   اد    سـال یعنی 15 بكنی.
گفـت: نـه نه، مـن این قـد   ر نمی تونم، پـول کفـاره چه قد   ر میشـه که 

کفـاره بد   م؟
گفتـم: حـد   ود   اً د   و هـزار تومـن به ازای هـر فقیر، پس شـصت تا فقیر 

میشـه تقریبـاً صد    و بیسـت هزار تومـن برای هـر روز و ...
نذاشـت حرفـم تمام بشـه و گفـت: نه نه نـه اینو هم نمی تونـم انجام 

بد   م!
گفتـم: پـس الزمه هر چه قـد   ر می تونـی روزه بگیري و کفـاره بد   ی و 

هم اسـتغفار کنی. ان شـاءاهلل که خد   اوند    ببخشـه!
پیرمـرد    شـرمند   ه و اند   وهگیـن رفـت، امـا من بـه این فكر افتـاد   م که 
ای کاش د   یگرانـي کـه به بهانـه سـختی روزه، آن را رها مي کنند    حال 

 .   امـروز ایـن پیرمـرد    را مي د   ید   ند
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معرفی هنرمند   

امام علی: هر که طمعش زیاد    باشد    زمین خورد   نش سنگین  
خواهد    بود   . )غررالحكم، حد  یث6753(

پیامبر اکرم: چه بسیارند    کسانی که روز را آغاز 
می کنند    اما آن را به پایان نمی رسانند    و چه بسیار 

کسانی که منتظر فرد   ا هستند    اما به آن نمی رسند   . 
)بحاراالنوار، ج77، ص75(

 رحیم بهروززاد  ه متولد   1370 اهل میناب بند  رعباس، طلبه حوزه علمیه و هنرمند   
خوش ذوقی است که این طرح های سیاه قلم را برای ما فرستاد  ه است. برای او و همه 

هنرمند  ان متعهد   این سرزمین روزهایی سراسر سرافرازی و کمال آرزو می کنیم.

امام باقر: خد  ا رحمت 
کند  . )کافی، ج1، ص41(کند   بند  ه ای که علم را زند  ه 

 خود   را با یكد  یگر 
امبر اکرم: آرای

پی

د  رمیان گذارید   تا اند  یشه د  رست پد  ید   آید  . 

)میزان الحكمه، ح2589(

امام جواد  : اعتماد   به خد  اوند   بهای هر 
چیز گران بها و نرد  بان هر خواسته بزرگی 

است. )بحاراالنوار، ج1، ص218(

امام صاد  ق : نگاه بعد   از نگاه، 
شهوت را د  ر قلب به وجود   می آورد   و 
باعث فتنه می شود  . ))صا(ئل، ج14، ص139(

پیامبر اکرم: آد  می تحت تاثیر 

رفیق خود   است و تد  ریجًا هم رنگ و 

هم د  ین او خواهد   شد   پس به د  قت 

بنگرید   با چه کسی طرح د  وستی 

می افكنید  . )بحاراالنوار، ج2، ص75( 

اهالیخوبان
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لقمان حكیم: ای فرزند   م هر کس 

با رفیق بد  ،  رفت و آمد   کند  ،  سالم 
نمی ماند   .  )ارشاد   القلوب د  یلمی(

شیر طمع 
زیر شم

ا غالباً 
: عقل ه

امام علی

ت219(
الغه، حكم

وند   . )نهج الب
قربانی می ش

ت تو را به 
لقمان حكیم: ای فرزند  م! وقتی قد  رت

ر از خود  ت واد  اشت، قد  رت خد  ا را به 
ظلم پست ت
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اد   آور. )ار
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: من د  وست

امام صاد  ق

ص439(
 ج6، 

د  . )کافی،
ظاهر نكن

خد  ا را 
 او نعمت 

ولی

امام علی: با د  وستی کرد  ن و احسان، رشته های محبت محكم و استوار شود  . )غررالحكم، باب حب(

امام علی: همانا شیطان راه  های خود   را برای 
شما هموار می کند   و می خواهد   گره های د  ین شما 

را یکی پس از د  یگری سست گرد  اند   و به جای 
اتحاد  ، تفرقه به شما د  هد  . )نهج البالغه، خطبه 121(
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د   ر حـوزه ذبـح و صید    نظارت های کافی وجـود    د   ارد   ، اما بخش اعظم 
قضیـه برمی گـرد   د    بـه ترکیباتی کـه به عنـوان افزود   نی د   ر فـرآوری 
مـواد    غذایـی اسـتفاد   ه می شـود    کـه این هـا از خـارج از کشـور وارد    
می شـود    و روی منشـأ آن هـا، متأسـفانه هیـچ نظارتـی نمی شـود    و 
هیـچ قانونـی کـه د   سـتگاه های نظارتـی و حاکمیتـی به اسـتناد    آن 
تعییـن منشـأ بكنند   ، وجود    نـد   ارد    و صرفـاً به گزارشـات تأمین کنند   ه 

می شـود   . اکتفا 
به طـور مثـال آنزیمـی کـه اکنـون د   ر زمینـه پنیرسـازی اسـتفاد   ه 
می شـود    و یـا آنزیمـی کـه بـرای شفاف سـازی آبمیـوه اسـتفاد   ه 

می گـرد   د   ، آیـا منشـأ حـالل د   ارنـد    یـا خیـر؟
د   ر شـرع شـرایط خاصی برای ذبح د   ر نظر گرفته شـد   ه و حتی تأکید    
شـد   ه اسـت که حیـوان را هنگام ذبـح نبایـد    آزار د   اد   . آیـا ما مطمئن 
هسـتیم کـه حیـوان را هنـگام ذبـح آزار نمی د   هنـد   ؟ یـا تشـخیص 
ژالتیـن گاو از خـوك بسـیار راحـت اسـت امـا چیـزی که سـخت 
اسـت، ایـن اسـت که بفهمیـم آیـا گاوی کـه از اسـتخوان آن برای 

تهیـه ژالتین اسـتفاد   ه شـد   ه، ذبح شـرعی شـد   ه  اسـت یـا خیر؟

 رسول کد   خد   ایی 
 )رئیس پژوهشکد   ه صنایع و علوم غذایی ایران(

بـرای امـام خمینی  د   ر تهران ابتد   ا سـاختمانی سـه طبقه اجاره شـد   ؛ 
طبقـه بـاال امـام و خانواد   ه ایشـان حضور د   اشـتند   ، طبقـه د   وم مربوط به 
امـور اد   اری و طبقـه پاییـن هـم مختص محافظـان بود   . آقای رسـولی 
محالتـی می گفـت امام همـان روزهـای اول فرمود   ند    که ایـن خانه د   ر 
شـأن مـن نیسـت و خانه ای د   ر شـأن من پیـد   ا کنید    و تلقی مـا این بود    

کـه بـرای ایشـان به عنـوان رهبر خانـه ای بهتر باید    تهیه شـود   .
چنـد    خانـه بزرگ تـر بـرای اسـتقرار امـام د   ر نظـر گرفته شـد   ، امـا امام 
فرمـود    مثـل این که د   ر باغ نیسـتید   ، بند   ه یك طلبه هسـتم و خانه ای به 
ایـن بزرگی نمی خواهم و شـما رفتیـد    کاخ برای من انتخـاب کرد   ه اید   ؟!

همسـر مقـام معظـم رهبری نـزد    پزشـك رفته  بود   نـد    و جراحـی برای 
ایشـان تجویز شـد   ه و ایشـان خد   مـت آقا مسـئله را مطرح کرد   نـد    و آقا 
فرمود   نـد    کـه اگـر متخصـص گفتـه اسـت باید    گـوش کرد    ولـی بهتر 
اسـت که به بیمارسـتان بقیه اهلل سـپاه بروید    که محیط آن بهتر اسـت.

همسـر ایشـان ماننـد    د   یگـر مراجعین چهـار سـاعت د   ر نوبت ایسـتاد   ه 
بود   نـد    تـا پذیرش شـوند    و تـا وقتی کـه حضرت آقـا به صورت سـرزد   ه 
بـرای عیاد   ت از همسرشـان به بیمارسـتان نیامد   ه بود   ند    کسـی مسـئله 
را نمی د   انسـت؛ ایـن اتفـاق د   ر ایـام نبـرد    22 روزه غـزه بـود    و ایشـان 

هم چنیـن از مجروحـان غـزه نیـز سرکشـی کـرد   ه بود   ند   .
مقـام معظـم رهبـری اگـر بـه مسـئوالن توصیـه می کنند    و بـا صد   ای 
رسـا هـم توصیـه می کنند    به د   لیل این اسـت کـه زند   گی ایشـان مانند    

مرد   م اسـت.

حجت االسالم والمسلمین ذوالنور
 )مشاور نمایند   ه ولی فقیه د   ر سپاه(

حرف ها و نقل ها
از میان گفت وگوهای د          یگران

بـه فرمانـد   ه نیـروی انتظامی خراسـان رضوی گفتم قرار بـر این بود    
کـه زن هـای بد   حجـاب بـه حرم نزد   یك نشـوند    امـا امـروز زن های 
بد   حجـاب د   ر اطـراف حـرم د   یـد   ه می شـوند   . ایشـان بـه مـن گفت، 
وقتـی هتـل چنـد    سـتاره د   ر کنـار حـرم سـاخته می شـود    د   یگـر 

نمی تـوان جلـوی برخـی موضوعـات را گرفت.
وقتی د   ر شـهر مشـهد    مكان های تفریحی و تجاری شـكل می گیرد    
هویـت امـام رضـا از بین مـی رود   . کلیپی از اطـراف حرم رضوی 
به مقام معظم رهبری نشـان د   اد   ند    و به ایشـان گفتند    مشـهد    به این 
وضـع د   رآمـد   ه و کاالهـای خارجی د   ر این بازارها عرضه می شـود    که 

ایشان بسـیار ناراحت شد   ند   .
مشـهد    سـاالنه 27 میلیون زائر را میزبانی می کند.    اگر این جا کانون 
تفریحـات و کنسـرت ها شـد    د   یگـر هویـت امـام رضـا بـه هم 
می خـورد؛    پـس نبایـد    با هر نـوع آزاد   ی د   ر این شـهر موافقت شـود   .

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

مهمانخانه



بیش از د   ویسـت میلیون ریال برای طراحی و سـاخت تمبر بیسـت  
و چهارمیـن اجـالس سراسـری نماز هزینه شـد   ه اسـت د   رحالی که 
ایـن تمبـر هیچ تأثیـری د   ر ترویج فرهنگ نمـاز و نماز خوانـی ند   ارد   . 
شـما بگویید    سـاخت و رونمایـی از این تمبـر چه تأثیـری د   ر ترویج 
فرهنـگ نمازخوانـی د   ر جامعـه خواهـد    د   اشـت تـا مـن از این تمبر 

رونمایـی کنم؟!

حجت االسالم قرائتی
 )رئیس ستاد    اقامه نماز کشور(

حـال مـن بـا فرش قرمـز و ایـن کرید   ورهـا و تجمـالت آن همراه 
نیسـت و همین طور کـه د   ر برخی جاها می گویند    کـراوات مكروه و 

یـا حرام اسـت بـرای من فـرش قرمز حرام اسـت.
حـال امـروز مـن د   ر جشـنواره سـی و چهـارم ماننـد    احواالتـم د   ر 
هنگام پخش فیلم »هویت« د   ر سـال 65 اسـت. آن زمان عملیات 
کربـالی 5 د   ر حـال رخ د   اد   ن بـود    و من به د   لیل فیلمم د   ر جشـنواره 
بـود   م امـا گروهـی از بچه هـای روایت فتـح برای مستند   سـازی به 
منطقـه رفتـه بود   ند    و خجالت می کشـید   م کـه آن جا نیسـتم. امروز 
نیـز شـنید   م که با آزاد    شـد   ن برخـی مناطق د   ر سـوریه بسـیاری از 

مستند   سـازان بـه آن جـا رفته انـد    و من چون سـال 65 هسـتم.

 ابراهیم حاتمی کیا
 کارگرد  ان سینما

مـن امام خمینی  را د  وسـت د  ارم، اگرچـه د  وران انقالب را د  رك 
نكـرد  م فقـط وقتی بـه د  نیا آمد  م بـه یمـن پیـروزی و آزاد  گی نامم 

را آزاد  ه گذاشتند  .
د  وسـت د  اشـتن هایم را با سیاسـت، جناح بند  ی و شـكوه های گاه و 
بیـگاه خد  شـه د  ار نكنیـد،   زیـرا فقط خـد  ا می د  انـد   د  ر وجـود   آن مرد   
نازنیـن چـه بـود   کـه مـن کـود  ك د  ر د  وران د  فاع مقد  س تماشـای 
روی سـفید  ش از قـاب تلویزیـون و گـوش سـپرد  ن بـه طنیـن 
صد  ایـش را بـه جاذبه هـای کود  کـی ام ترجیح می د  اد  م، یاد  م هسـت 
حسـرت د  یگـر بچه هـا کـه نزد  یكـش بود  نـد   و د  سـت نـوازش بـر 

سرشـان می کشـید   برایـم ماند   تا امـروز.

 آزاد  ه آل ایوب
 )خاله نرگس مجری رنگین کمان(

اگر منظور شـما از ازد   واج سـنتی این اسـت که د   ختر و پسر همد   یگر 
را نبیننـد    و ناگهان د   ر اتاق حجله با هم آشـنا شـوند   ، مـن از این نوع 

ازد   واج متنفرم.
امـا تابه حـال ایـن را ند   یـد   ه ام کـه مـاد   ری بـرای پسـرش بـه د   نبال 
د   ختر مناسـب بگرد   د    و د   رنهایت آن زند   گی د   چار مشـكل شـد   ه باشد   .

مـاد   ر، خیـر فرزنـد   ش را می خواهـد    و عالقه واقعی بین زن و شـوهر 
هـم همانی اسـت کـه بعـد    از ازد   واج پیش می آید   . سـنت هم به این 
معنی نیسـت که پد   رومـاد   ر بد   ون نظرخواهـی از فرزند   شـان برای او 

انتخاب کنند   . همسر 

 د   اریوش ارجمند  
 )بازیگر(

وقف همیشـه مالی نیسـت و ممكن اسـت وقف اد   بی و هنری باشد   . 
عالمـه عسـگری می گفـت کسـانی کـه بـا کتاب های من شـیعه 
شـد   ه اند    بـا هیـچ کتابـی شـیعه نشـد   ه اند   . او کتابی بـه نـام »القرآن 
الكریـم و روایـات المد   رسـه« د   ارد    کـه 12هـزار نفـر د   ر سـود   ان بـا 
مطالعـه آن شـیعه شـد   ند   . عالمـه عسـگری می گفت از سـن بلوغ 
با انگشـت روی پیشـانی خود    نوشـتم این ذهن وقف »اهلل« اسـت. 
کتاب هـای عالمـه عسـگری هیچ کـد   ام حق التألیـف ند   ارنـد    و هـر 

کسـی می توانـد    آن هـا را چـاپ کند   .

حجت االسالم و المسلمین احمد    عابد   ی
 )استاد    حوزه و د   انشگاه(

در فیلم ها و شبكه هاي تلویزیوني آمریكا وقتي تصویري از یك خانم 
شـاغل نشـان داده مي شود، در جایگاه شـغلي باال قرار دارد، پشت میز 
مي نشـیند یا از مقامات ارشـد سیاسي آمریكاسـت، درحالی که در واقع 
کارهایـي که به بیشـتر زنـان داده مي شـود، کارهاي عادي یا سـطح 
پاییـن اسـت. درصـد زنانـي کـه شـغل هاي بـاالي سـازماني دارند، 
خیلـي کم اسـت. آمار رسـمي خود دولـت آمریكا نشـان مي دهد که 
بـه ازاي هر دالري کـه یك مرد آمریكایي درمـي آورد، زن آمریكایي 
فقـط 67 سـنت درآمـد دارد. ایـن آمـار مربـوط به زنان سفید پوسـت 
اسـت و تبعیض و ناعدالتي نسـبت به زنان سیاه پوسـت و سرخ پوست 
بـه مراتـب بدتر اسـت. این وضعیـت با تصویـري که در رسـانه هاي 

غربي از زن آمریكایي نشـان داده مي شـود، خیلـي فاصله دارد.

مرضیه هاشمي
 خبرنگار و مستندساز شبکه پرس تي وي

متأسـفانه 60 درصـد از افـراد تحصیل کـرده و نخبـه، یـا اعتقـادی به 
فرزنـدآوری ندارنـد یـا بـه دنبـال تك فرزندی هسـتند.

امـروزه بسـیاری از خانواده های جوان به خانواده های هسـته ای تبدیل 
شـده اند و به دلیل گرانی مسـكن و مشـكالتی که بـرای خانواده های 
پرجمعیـت وجـود دارد، از فرزنـد آوری گریـزان هسـتند. بسـیاری از 
کشـورها نیـز در حالـت عـدم تعـادل جمعیتی قـرار دارند؛ کشـورهای 
درحال توسـعه بـا مشـكالت و مسـائل رشـد بی رویـه جمعیت دسـت 
و پنجـه نـرم مي کننـد و جوامـع توسـعه یافته از نتایـج منفـی شـدن 
رشـد جمعیت و سـالخوردگی جمعیت رنـج می برند، به عبـارت دیگر، 
اکثریـت کشـورهای جهـان به نوعی با مسـائل ناشـی از عـدم تعادل 

مواجه اند. جمعیتـی 

دکتر مجید ابهری
 استاد دانشگاه و متخصص رفتارشناسی

اسفند 94
خانه خوبان 85
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تغییر سبک خواستگاری
سعید    معید   فر )جامعه شناس(

اختـالف د   یـد   گاه میـان فرزنـد   ان و والد   یـن، جامعـه را از ازد   واج های سـنتی د   ور کرد   ه اسـت. ما 
اکنـون از ازد   واج هایـی بر مبنای خواسـتگاری سـنتي فاصلـه گرفته ایم. افـراد    د   ر جامعـه امروز، 
تعامالتـی فراتـر از روابـط محلی، قومی و طایفـه ای با یكد   یگر پید   ا کرد   ه اند   . آشـنایی و تعامل با 
همـكاران، د   وسـتان، افراد    حاضـر د   ر محل تحصیل و... امروز جای تعامالت قومی، همسـایگی 

و خویشـاوند   ی را گرفتـه و د   ر نتیجـه، راه های آشـنایی برای ازد   واج نیز تغییر کرد   ه اسـت.
کارشناسـان معتقد   نـد    باید    سیسـتم های اجتماعـی را با خانـواد   ه امروز تطبیق د   اد    تا آسـیب های 
کمتـری متوجـه ایـن نهـاد    شـود   . به هیچ وجه نباید    نسـبت بـه ازد   واج هـای زمـان قد   یم غبطه 

بخوریم؛ چراکه شـرایط گذشـته با حال، قابل مقایسـه نیسـت.
د   ر گذشـته، روابط د   ر میان همسـایه ها، خویشـاوند   ان و د   یگـر افراد   ، قوی بـود    و جامعه، نوعی از 
تعامـالت عمد   تـاً »رود   ررو« د   اشـت، د   رحالی کـه د   ر جامعه امروز و د   ر شـهرهای بزرگ، سیسـتم 
تعامـالت تغییـر کـرد   ه و د   ر نتیجـه بد   یهی اسـت که آشـنایی ها برای ازد   واج نسـبت به شـكل 

اولیه شـان د   گرگون شـد   ه  باشد   .
غبطـه خـورد   ن ما برای تغییر شـكل ازد   واج سـنتی بـه ازد   واج به سـبك امـروزی کاری بیهود   ه 
اسـت. به جـاي آن مـا بایـد    بـرای حـال برنامه ریـزی کنیـم و بایـد    ببینیـم بـا تغییـر روابـط و 
جایگزینـی روابـط کاری، انجمنـی و... به جـای روابـط خویشـاوند   ی و قومی، چـه راه کار تازه اي 

می توانیـم ارائـه کنیم.
د   ر گذشـته، روابـط مـرد    و زن د   ر خانـواد   ه، رابطـه ای یك سـویه بود   ه اسـت. اگـر ازد   واج های آن 
زمـان کمتـر بـه طـالق منجر می شـد    به این  علـت بود    کـه د   ر عمـل، زن  و شـوهر نبود   ند    که 
بـرای خود   شـان تصمیم گیـری می کرد   نـد    بلكه د   یگـران به جـای آن ها تصمیم می گرفتنـد   . د   ر 
گذشـته، خانـواد   ه حامیان قوی تر و بزرگ تری نسـبت به امـروز د   اشـت و د   ر صورتی که د   ر یك 
خانـواد   ه، مشـكلی رخ مـی د   اد    معتمد   یـن و بزرگ ترهـا بـه کمك آن هـا می آمد   ند    تا »سـرانجام 
بـد   « را پیش گیـری کننـد   . امـروز امـا خانـواد   ه د   ر وضعیـت خوبـی نیسـت؛ نهاد   هـای حمایتگر 
گذشـته د   یگـر وجـود    نـد   ارد    و نهاد   هـای حامـی امروز کـه باید    متناسـب با سـاختارهای جامعه 

تعریف شـوند    نیـز وجـود    ند   ارند   .
اگـر امـروز مـا با آسـیب های فراوانی د   ر حـوزه خانواد   ه روبه رو هسـتیم به این د   لیل اسـت که د   ر 

گذشـته ماند   ه ایـم و نتوانسـته ایم با تد   بیر، مشـكالت را حل کنیم.
د   ر د   وران فعلـی مـا بایـد    نهاد   هـای اجتماعی فراخانواد   گی را د   ر جامعه گسـترش د   هیم تـا د   ر آن 
کارگـزاری کننـد   . یكی از موانع شـناخت آد   م هـا از یكد   یگر د   ر زمان فعلی، عد   م مشـارکت آن ها 
د   ر نهاد   هـای فراخانواد   گـی اسـت. امـروز به د   لیـل فقـد   ان چنین نهاد   هایـي افراد    مجبور شـد   ه اند    
بـه اشـكال د   یگر با یكد   یگر آشـنا شـوند    که خیلـی از این آشـنایی  ها مبنای خیابانی پیـد   ا کرد   ه 

است.
خیابانی شـد   ن آشـنایی ها اتفاق خوبی نیسـت. به جای این نوع از آشـنایی افراد    باید    د   ر فضاهایی 
هم چـون تشـكل ها و انجمن هـا و... بـا یكد   یگـر وارد    تعامـل شـوند   ؛ چراکـه د   و نفـری که قصد    
د   ارنـد    بـا یكد   یگر ازد   واج کنند    برای زند   گی مشـترك نیاز به شـناخت متقابل و هم فكـری د   ارند   . 

هشدارخوبان



تبد   یل بشر به ربات
باقر ساروخانی )استاد    د   انشگاه(

د   وران جد   یـد   ، د   وران حرفه ای گرایـی و حرفـه ای شـد   ن رسانه هاسـت. 
رسـانه ها ابـزاری بـرای ارتـزاق افـراد   ی اسـت کـه بـه آن وابسـته اند    
و د   ر آن اشـتغال د   ارنـد   . رسـانه ها د   ارای سـاختار و سـازمانی عظیـم، 
تكنولوژی هـای گران قیمـت و کارکنـان فعـال د   ر مشـاغل مختلـف 
رسـانه شـد   ه اند   ، بنابرایـن د   رصـد   د    جلـب و جـذب سـرمایه و د   رآمـد    

هستند   .
با حرفه ای شـد   ن رسـانه ها، تبلیغات رسـانه ای روزبه روز جد   ی تر شـد   . 
تبلیغـات ابتـد   ا با گام های کوتاه و چـراغ خاموش وارد    شـد   ، ولی اکنون 
جزئـی از د   رآمـد    رسـانه ها شـد   ه اسـت. رسـانه ها د   ر بسـیاری از موارد    
بـد   ون تبلیغات نمی تواننـد    ارتزاق کننـد    و هزینه های خـود    و کارکنان 
خـود    را تأمیـن کنند   ؛ بنابراین تبلیغ جزو الینفك رسـانه ها چه مكتوب 

و چه غیرمكتوب شـد   ه اند   .
پـس نتیجـه می گیریـم هد   ف رسـانه ها از تبلیـغ، بـرد   ن کاال د   ر ذهن 
بشـر و تبد   یـل بشـر بـه ربـات اسـت. بـا جبـر و زور و پاسـبان کاال را 
معرفـی نمی کننـد   ، نوعی رفتار می کنند    که احسـاس نیاز فرد    تحریك 
شـود    تا فرد    با هر قیمت و مشـقتی حتی با وام، قسـط و قرض، نسبت 
به تهیه کاال اقد   ام کند   . تبلیغات، انسـانیت انسـان را تضعیف و انسـان 

ربـات شـد   ه را کنتـرل از راه د   ور می کنند   .
نوعـی ژن  و  وارد    می کننـد     آد   م هـا  د   ر ذهـن  را  کاالهـا  رسـانه ها، 
اید   ئالیسـتی کاالیـی تولید    می کننـد   . د   ر این مرحلـه، آد   م هـا کاال را نه 
بـه عنـوان یـك پد   یـد   ه مـاد   ی بلكـه به عنـوان یـك پد   یـد   ه مقد   س 
می نگرنـد   . به نوعـی تصـور می کننـد    که بـا خرید    آن کاال خوشـبخت 
می شـوند    غافـل از این کـه چنیـن نیسـت. وقتـی آن کاال را خرید   نـد    
تـازه متوجـه می شـوند    خوشـبختی، کاالیـی نیسـت، خوشـبختی با 
پد   ید   ه هـای مـاد   ی محقـق نمی شـود   ، بـر اسـاس فرهنـگ ایرانـیـ  

اسـالمی مـا، خوشـبختی د   ر قلب انسـان اسـت.
مصرف زد   گـی و مصرف گرایـی از یك طـرف اسـارت انسـان د   ر برابـر 
تكنولـوژی اسـت و از طـرف د   یگـر هرگـز انتهایـی نـد   ارد   . تكنولوژی 
هـر روز د   گرگـون می شـود   ، وسـایل خانـه بـا آن کـه هنوز سـالم  بود   ه 
و فرسـایش عملـی پیـد   ا نكرد   ه اند   ، اما د   چار فرسـایش تكنیكی شـد   ه، 
یعنـی کاالیـی جد   ید   تـر و قشـنگ تر بـه بـازار عرضـه شـد   ه اسـت؛ 
بنابرایـن انسـان ربات شـد   ه، بیش ترین مصرف کنند   ه تاریـخ و باالتر از 

آن بیش تریـن نیازمنـد    تاریـخ خواهـد    بود   . 

خطر طرد    کرد   ن
استاد    یوسف غالمي

طـرد    کـرد   ن مـرد    به هنگامی کـه خواهان رابطه زناشـویي اسـت، تنها 
طـرد    یـك تقاضـاي سـاد   ه نیسـت. این کـه مـرد   ان بسـیار عمیق تـر 
از آن چـه زنـان فكـر مي کننـد   ، از طـرد    خـود    د   ر ایـن حالـت رنجیـد   ه 
مي شـوند    بد   یـن علـت اسـت که آن هـا این طـرد    را طرد    شـخصیت و 
مجمـوع احساسـات خود    مي د   اننـد   ، نه فقط بي توجهي به یك خواسـته 
سـاد   ه. د   ر هنـگام چنیـن تقاضایي، همه وجـود    مرد    د   ر ایـن حس و نیاز 

خالصـه شـد   ه اسـت و طـرد    آن نیـاز، یعني طـرد    همه وجـود    مرد   .
تحقیقـات و نظرسـنجي ها مي گویـد   : بد   تریـن و ناگوارتریـن لحظـات 
بـراي همسـران، شـب هایي اسـت کـه آن د   و بـا حالـت قهر به بسـتر 
مي رونـد   ؛ به ویـژه اگـر هـر د   و یا یكـي تصور کنـد    که حـال اند   وهناك 
او بـراي آن د   یگـري هیـچ اهمیتـي نـد   ارد    و بي تفـاوت بـه حـال او، به 
خوابـي عمیق فرو رفته اسـت. د   ر چنین موقعیتي مـرد   ان، بیش از زنان 
رنجید   ه خاطـر و کینـه ورز مي شـوند   . د   ر آخریـن لحظاتي که خـواب بر 
بـد   ن چیـره مي شـود   ، سـموم نفـرت و کینـه د   ر خون ترشـح مي کند    و 
فـرد    د   ر حالـي بـه خـواب مـي رود    که به شـد   ت از شـریك جنسـي اش 
آزرد   ه اسـت. شـاید    فـرد   ا و فرد   اهـاي بعـد   ، از این سـموم ترشـح شـد   ه 

د   ر بـد   ن به ظاهـر اثـري باقـي نمانـد   ه باشـد    ولي آثـار آن به سـاد   گی از 
بین نمـي رود   .

هنگامی کـه شـب پیـش از خـواب، میـان شـما و همسـرتان چنیـن 
کد   ورتـي پیـش آمـد   ، فرمـود   ه حضـرت محمد    را بـه یـاد    آورید    که 
»هرچند    شـوهرتان تقصیرکار باشـد    نگذارید    وي با حالت خشـم و قهر 
بـه خـواب رود   .«* پس بد   ون پذیرش خفت، به سـوي او بروید    و آشـتي 
کنیـد    و بـه وي نشـان د   هید    کـه از نارضایتي او شـاد   مان نیسـتید   . این 

د   ل جویـي بیـش از آن کـه به نفع او باشـد    به نفع شـما اسـت.
بنابرایـن وقتي مـرد    عد   م پذیرش تقاضـاي خود    را طـرد    همه وجود   ش 
مي د   انـد   ، وظیفه زن اسـت که بـا د   رك موقعیت او، بـد   ون طرح مطالب 
آزارد   هنـد   ه و یـاد   آوري رنج هـاي او، بـه مقد   مات این کار بپـرد   ازد   . با وي 
گفت وگـو کنـد    و بـه آرامـش فرابخوانـد   . چه بسـا او با همیـن د   لجویي 

تخلیـه شـود    و از تقاضاي اصلي خود    منصـرف گرد   د   .
 .25302وسائل الشیعه، ج14، ص112، ح .*
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 کتاب خوان ترین مرد  م جهان
بـر اسـاس آمار هـا: ژاپـن د  ر رد  ه اول مطالعـه جهـان قـرار د  ارد   و 
میانگیـن مطالعـه آن به طـور متوسـط 90 د  قیقـه د  ر روز اسـت. این 

رقـم بـراي ایراني هـا فقـط 18 د  قیقـه اسـت.

 اوج د  قت و ظرافت 
هنرمنـد   تایوانـي آثـار خـود   را کـه بر مغـز مد  اد،   تراشـید  ه اسـت به 

نمایش گذاشـت.

 فد  اکاري
کمـك کـرد  ن بچـه مـرغ د  ریایـي بـه پـد  رش بـراي رهایـي او از 
چنـگال عقاب که بیانگـر عواطف خاص د  ر حیات وحش اسـت، د  ر 
میـان عكس هـاي سـال 2015 میـالد  ي بهترین عكـس با مفهوم 

فد  اکاري لقـب گرفت.

 اتیوپی اول، چین آخر
به نظر شـما مـرد  م کـد  ام کشـورها مذهبی ترنـد  ؟ د  ر کد  ام کشـورها 
آیین هـاي د  ینـي حضـوري پررنگ تـر د  ر زند  گـي مـرد  م د  ارد  ؟ یـك 
مؤسسـه بین المللـي بـا یـك نظرسـنجی کـه د  ر بین مـرد  م چهل 
کشـور از پنـج قـاره جهـان انجـام د  اد  ه اسـت، به این نتیجه رسـید  ه 
کـه مذهب، هم چنان به عنـوان یكی از فاکتورهای بسـیار مهم و د  ر 

اولویـت مرد  مـان جهان محسـوب می شـود  .
شـهروند  ان د  ر کشـورهایی که د  ر آن ها این نظرسـنجی انجام شد  ه، 
بـه ایـن سـؤال کـه مذهـب چـه نقشـی د  ر زند  گی شـما ایفـا کرد  ه 
و بـه چـه میـزان اهمیـت د  ارد   پاسـخ د  اد  ه انـد  . نكتـه حائـز اهمیـت 
د  ر یافته هـای ایـن نظرسـنجی آن کـه به طـور میانگیـن قریـب به 
55 د  رصـد   از سؤال شـوند  گان از نقـش بسـیار حیاتـی مذهـب د  ر 

راند  ه انـد  . سـخن  زند  گی شـان 
سـخن از مذهـب د  ر جهـان امـروز د  ر حالـی اسـت که کشـورهای 
توسـعه یافته و به ویـژه جهـان غـرب سال هاسـت کـه با به حاشـیه 
راند  ن مذهب عماًل جوامع خویش را به سـوی عد  م قید  وبند   نسـبت 

بـه مقوله مذهـب به گونه ای آشـكار و پنهـان تشـویق نمود  ه اند.
بر مبنای این نظرسـنجی مرد  م اتیوپی و سـنگال با 98 و 97 د  رصد   
مذهبی تریـن شـهروند  ان د  ر میان این چهل کشـور بـود  ه و چینی ها 

و ژاپنی هـا بـا 3 و 11 د  رصد   کمترین قیود  ات مذهبـی را د  ارند  .
چهـل کشـور مذکـور بر اسـاس پاي بند  ي بـه آد  اب مذهبـي به این 
ترتیـب قرار گرفته انـد  : اتیوپی، سـنگال، اند  ونزی، اوگاند  ا، پاکسـتان، 
بورکینافاسـو، تانزانیا، غنا، نیجریه، فیلیپین، کنیا، مالـزی، ارد  ن، هند  ، 
فلسـطین، برزیل، آفریقای جنوبی، پرو، لبنان، ترکیه، ایاالت متحد  ه 
آمریـكا، ونزوئـال، مكزیك، آرژانتین، رژیم صهیونیسـتي، لهسـتان، 
ویتنام، شـیلی، کاناد  ا، ایتالیا، اوکراین، آلمان، اسـپانیا، بریتانیا، روسیه، 

کره جنوبی، اسـترالیا، فرانسـه، ژاپن و چین.

خبرخوبان

مرد  گان فشن 
بد  حجابـي و بي عفتـي حتـي بـه گورسـتان ها هم رسـید  ه اسـت و 
چشـم و هم چشـمی ها موجب شـد  ه تا تصاویر حك شـد  ه بر روی 
سـنگ قبرهـا به نمایشـگاه فشـن و خود  نمایی بازمانـد  گان تبد  یل 
شـود  . د  ر تهران شـاهد   سـنگ قبرهای عجیب وغریبی هسـتیم که 

حتـي برخي شـهروند  ان بـا آن عكس سـلفی می گیرند  !



اخبار کوتاه
 ایرانی هـا د  ر سـال 2015 میالد  ي حـد  ود   140 میلیون 
د  الر بـازی رایانـه ای خرید  نـد  . پیش بینـی شـد  ه که این 

رقـم د  ر سـال 2016 بـه رقم 167 میلیون د  الر برسـد  .
 قتـل بـا سـالح د  ر آمریـكا 25 برابـر بیشـتر از سـایر 

کشـورهاي پیشـرفته جهـان اسـت.
 پارلمـان تاجیكسـتان اعالم کـرد  : از این پـس ازد  واج 
خویشـان نزد  یـك د  ر ایـن کشـور کـه به عنـوان یكي از 
علـل اصلـي نقص هـاي مـاد  رزاد  ي د  ر کود  کان د  انسـته 

مي شـود  ، ممنوع اسـت.
 طبـق گزارش هـا 66 هـزار میلیـارد   تومـان سـپرد  ه 
قرض الحسـنه د  ر اختیار بانك هـا قرار د  ارد،   امـا با این حال، 

ازد  واج نمی د  هنـد  ! وام 
 رئیـس سـازمان پیشـگیری و مد  یریـت بحران شـهر 
تهـران: 800 بلند  گو هشـد  ارد  هند  ه د  ر معابر تهران نصب 
می شـود  . ایـن سـامانه ها زلزلـه و سـیل را بـرای زمانی 

کوتـاه قبـل از وقوع هشـد  ار می د  هند  .
 هفت میلیون ایراني د  ر کشور د  و د  فترچه بیمه د  ارند  .

 فقـط کمتـر از 10 د  رصـد   موتورسـیكلت های فعلی از 
کیفیـت و ایمنی مناسـبی برخورد  ارند  .

 کاربـران ایرانی تلگـرام، 45 د  رصـد   از کل کاربران آن 
را تشـكیل می د  هند  .

کشـور  ایـن  زند  ان هـای  د  ر  انگلیسـی  نـوزاد     100 
زند  انـی هسـتند  . تعـد  اد   100 نـوزاد   انگلیسـی بـه همراه 
مـاد  ران مجرم خود  ، روزهای اولیه زند  گی شـان را پشـت 

میله هـای زنـد  ان می گذراننـد  .
 61 د  رصـد   ایرانیـان بـه تلفـن همـراه و 52 د  رصـد   به 
رایانـه د  سترسـی د  ارند  . بیش از 25 میلیـون نفر نیز کاربر 

هستند  . اینترنت 
 قریـب بـه 15 میلیـون پرونـد  ه د  ر د  سـتگاه قضایـی 

موجـود   اسـت.
 سـازمان پزشـكی قانونی اعالم کرد  : نـود   د  رصد   زنان 

کارتن خـواب جمع آوری شـد  ه، بـارد  ار بود  ند  .
 سـازمان وظیفـه عمومـی ناجـا: بیمـاران هموفیلی از 
معافیـت د  ائـم یـا معافیـت از خد  مـات رزمـی بهره منـد   

می شـوند  .
 طبـق نظرسـنجی ها: ایـران محبوب تریـن کشـور د  ر 
بیـن لبنانی هـا؛ عربسـتان،  آمریـكا و ترکیـه منفورترین 

کشورها.

 رفتارشناسي از انگشت
خانم هـاي محتـرم ایـن خبـر را بـا د  قـت بخواننـد   و از ایـن پـس عـالوه بر 
هـزاران کـد   مرد  شناسـي که د  ر حافظـه دارند، براي شـناخت بهتر و عمیق تر 
آقایـان،  توجـه د  قیـق به انگشـت اشـاره را هم از یـاد   نبرنـد  ؛ چرا که محققان 
د  ریافته انـد   مرد  انـی کـه انگشـت اشـاره کوتـاه د  ارنـد   به نسـبت د  یگـران با 
خانم هـا مهربان ترنـد  ، و ایـن مسـئله بـه خاطر عملكـرد   هورمون هـا به ویژه 
هورمـون تستوسـترون د  ر رحـم مـاد  ر اسـت کـه بـر آن اثـر می گـذارد   و هر 
چه قـد  ر انگشـت اشـاره نسـبت بـه انگشـت حلقـه کوچكتـر باشـد  ، آن فرد   

هورمون هـای مرد  انـه بیشـتری د  ار د  .
اکثر مرد  ان د  ارای انگشـت اشـاره ای هسـتند   که از انگشت حلقه شان کوتاه تر 
اسـت؛ معمـواًل  چنیـن مرد  انی با د  قت بیشـتری به حـرف زنان گـوش د  اد  ه، 

لبخنـد   زد  ه و می خند  ند  ، و اهل مصالحه و تحسـین زنان هسـتند  .
آن ها مي کوشـند   د  رست 
و خـوب عمـل نماینـد   
و کمتـر بـا زنـان بحـث 
مـرد  ان،   تـا  می کننـد   
د  ر حالي کـه افـراد  ی بـا 
بلند  تـر  اشـاره  انگشـت 
معمـواًل هـم بـا زنـان و 
بحـث  مـرد  ان  بـا  هـم 

می کننـد  .

 نذر کتاب 
طـرح زیبـاي نـذر کتـاب به عنوان یكـی از انتظـارات و مطالبـات رهبری 
معظـم انقـالب د  ر کشـور پـس از گذشـت سـال ها باألخـره د  ر اسـتان 

کهكیلویـه و بویراحمـد   بـا حضور مسـئوالن کشـوری برگزار شـد  .
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 روز جهاني حجاب
بسیاري از زنان و د  ختران غیرمسلمان 
د  ر کشـورهای مختلف از »روز جهانی 
حجـاب« اعـام حمایت کرد  نـد  . آنان 
با انتشـار تصاویری از خود   با پوشـش 
اسـامی بر حق آزاد  ی زنان مسـلمان 
تأکیـد   کرد  نـد   و مخالفـت خـود   را بـا 
آن چـه د  ر غـرب بر ضدحجـاب انجام 

می شـود  ، نشـان د  اد  ند  .

کباب عقرب
همه سـاله میلیون  ها گرد  شـگر اروپایي و آمریكایـي به چین مي آیند   
تـا کبـاب عقرب بخورند  . عقـرب به صورت کباب شـد  ه یا به صورت 
خـوراك با اسـتفاد  ه از نمـك، گیاهان طبي و برنج، طبـخ و د  ر اختیار 

گرد  شـگران قرار مي گیرد  .

یاقوت صد   میلیوني
از یكی از گران ترین سـنگ های یاقوت کبود   جهان به نام »سـتاره 
آبـی« د  ر سـریالنكا رونمایی شـد  . قیمت این یاقوت د  سـت کم صد 
میلیـون د  الر تخمین زد  ه شـد  ه اسـت. گفتني اسـت یاقـوت پس از 
المـاس سـخت ترین مـاد  ه موجـود   د  ر جهان اسـت. این سـنگ د  ر 

اسـید  ها نامحلول اسـت و ذوب نمی شـود  .

 از نان بي ضرر تا معنویت د  رماني
چنـد   روز پیش د  کتر محمد   اسـماعیل اکبـري رئیس مرکز تحقیقات 
سـرطان د  ر نشسـت خبـری یازد  همیـن کنگـره سـرطان سـینه 
حرف هـاي د  اغ ، جالـب و البتـه تأمل برانگیـزي  زد   کـه ما بـراي این 

خبـر فقـط  بخش هایـي از سـخنان ایشـان را انتخـاب کرد  ه ایـم: 
 د  ر ایـران نـان بی ضـرر ند  اریـم چراکه جوش شـیرین و نمك ها د  ر 
تمـام نانوایی هـا اسـتفاد  ه می شـود   کـه یك سـاختار قد  رتمند   پشـت 

د  اسـتان اسـتفاد  ه از این افزود  نی هاسـت.
 تقریبـاً هشـتاد د  رصـد   راد  یوگرافی هـا و ام آرآی ها بی جهـت انجام 
می شـود   و مورد  توجـه پزشـك نیسـت و بی جهـت از بیمار خواسـته 
می شـود  ؛ کـه ایـن هد  ررفـت سـرمایه ملی اسـت و بـرای بیمـار نیز 

د  ارای عوارض اسـت.
 فاضالب هـا و پسـاب های کارخانه ها د  ر جنوب تهـران به مصارف 
کشـاورزی می رسـد   کـه محصـوالت ایـن زمین هـا به  هیـچ  عنوان 
قابل اسـتفاد  ه نیسـت و بـا شسـتن و پختـن نیـز آلود  گی هـا برطرف 

نمی شود  .
 تعطیلـی مد  ارس یكی از غیرکارشناسـی ترین طرح ها برای کنترل 
آلود  گـی هواسـت و بایـد   بـا نـگاه فنی و کارشناسـی به این مشـكل 

شود  . نگاه 
 د  اروی آسـپرین 120 سـال قبل کشف شـد   که هر روز به فواید   آن 
اضافـه می شـود  . د  ر ابتـد  ا بـرای تب بر و ضد   التهاب اسـتفاد  ه می شـد  ؛ 
بعـد   از آن بـرای بیمـاران قلـب و عروق اسـتفاد  ه شـد   و امـروز اثبات 
شـد  ه اسـت کـه د  ر پیشـگیری و د  رمـان سـرطان نیـز مؤثـر اسـت. 
مصـرف آسـپرین باعـث 43 د  رصـد   افزایـش طـول عمـر بیمـاران 

سـرطانی خواهد   شـد  .
 بحـث معنویـت یكـی از عنوان هایـی اسـت کـه د  ر د  رمـان مؤثر 
اسـت؛ چراکه تغییر سـبك زند  گـی و توجه بـه معنویت د  رمانی باعث 
کنتـرل بیماری ها و بهبود   آن خواهد   شـد  . توجه به مسـائل معنوی از 

فاکتورهـای مؤثـر و ارزان د  ر کنترل و بهبود   بیماری هاسـت.

خبرخوبان

 د  ختر مصنوعي! 
این د  ختر هفت سـاله انگلیسـي چیـزي از یك ابرانسـان کـم ند  ارد  ؛ 
چـون نـه گرسـنه و خسـته مي شـود   و نـه حتـي د  رد   را احسـاس 
مي کنـد  . او د  چـار نوعـي اختـالل عجیـب کروموزومـی اسـت کـه 

پزشـكان تـا امـروز نتوانسـته اند   نامـي بـراي آن پیـد  ا کنند  .



اخبار کوتاه
 د  امپزشـكان، الك پشـتی را کـه امـكان تخم گـذاری 
ند  اشـت و ممكـن بود   با تخم هـا بمیرد  ، سـزارین کرد  ند  .

 وزیـر د  ارایـی انگلیس: ایران بزرگ تریـن بازار نوظهور 
جهان از زمان فروپاشـی شـوروی سابق د  ر 25 سال قبل 
به حسـاب می آیـد   اما انگلیـس د  ر زمینٔه به د  سـت آورد  ن 
سـهم مناسـب از بازار ایران از رقبای خود   عقب تر اسـت.
 مـرد   معتـاد  ی که سـال 82 بـا پرد  اخـت 180 میلیون 
تومـان د  یـه به علـت قتل عمـد  ، آزاد   شـد  ، سـال 90 نیز 
د  سـت بـه قتل د  یگـری زد   و باز هم توانسـت با پرد  اخت 

80 میلیـون تومـان د  یه از اعـد  ام بگریزد  .
 روزانه 6 تا 17 هزار چك برگشتی د  ر کشور د  اریم.

د  رصـد     76 بهد  اشـت:  وزارت  بهد  اشـت  معـاون   
سـرطان ها،  از  ناشـی  کشـورمان  د  ر  مرگ ومیرهـا 
بیماری هـای قلبـی عروقی، آسـم و بیماری هـای مزمن 

تنفسـی اسـت.
 بـرای اولین بـار بـه زنـان عربسـتانی اجـازه اقامت د  ر 

هتل هـا د  اد  ه شـد  .
 نتایـج تحقیقـات جد  یـد   نشـان می د  هـد   کوچك جثه 
بـود  ن افـراد   منجـر به طول عمر بیشـتر آن ها می شـود  .

 د  ر طول 9 ماه گذشته 510 کود  ك به شیرخوارگاه های 
کشور تحویل د  اد  ه شد  ه اند  .

 نتایـج آخرین نظرسـنجی ها نشـان می د  هد   میانگین 
مـد  ت تماشـای برنامه هـای سـیما د  ر بین بیننـد  گان د  ر 
سـطح ملـی 3 سـاعت و 27 د  قیقه د  ر شـبانه روز اسـت. 

زنان بیشـتر از مـرد  ان تلویزیـون مي بینند  .
 پلیـس متجاوز به زنان سیاه پوسـت د  ر آمریكا به 263 

سـال زند  ان محكوم شد  .
 نتایـج یـك تحقیـق نشـان د  اد   ثروتمند  ان جهـان د  ر 
سـال 2015 ثروتمند  تـر شـد  ه اند  . 62 نفر از مـرد  م جهان 
به انـد  ازه 3/5 میلیـارد   نفـر از جمعیـت د  نیا ثـروت د  ارند  .

 پزشـكی قانونـی تهـران: تـا پایـان آبـان امسـال د  ر 
اسـتان تهـران 89 نفـر د  ر اثـر اصابـت چاقـو جـان خود   

را از د  سـت د  اد  ه انـد  . 
 پژوهش هاي تازه نشـان د  اد  :  شسـتن موها با آب د  اغ، 
نه تنهـا باعث می شـود   چربی هـای محافظ موهـا از بین 
بروند  ، بلكه پوسـت سـر را د  ر شـرایطی قرار می د  هد   که 

چربی بیشـتری تولید   کند  .

 منفي باف ها تصاد  ف مي کنند  
د  ربـاره انـد  رز اخالقي و روا ن شـناختي »لطفاً نصفه پر لیوان را ببینید  « سـخن  
نمي گوییـم و فقـط از یـك تحقیـق جد  یـد   کـه هشـد  اري جـد  ي اسـت بـه 

منفي باف هـا، رونمایـي مي کنیـم:
تحقیقـات پژوهشـگران نشـان می د  هـد   آن د  سـته از افـراد  ی کـه نیمه خالی 
لیـوان را می بیننـد  ، بـا سـرعت کمتری به یـك محرك منفی واکنش نشـان 
می د  هنـد  .  بـر اسـاس نتایـج پژوهش هـاي محققـان چینـي، بد  بیـن بـود  ن 
می توانـد   باعـث شـود   که افـراد   بیشـتر د  چـار تصاد  فـات رانند  گی شـوند  . این 
پژوهشـگران، خصوصیـات رفتـاری راننـد  گان را مورد  بررسـی قـرار د  اد  نـد   تـا 
د  ریابنـد   کـه آیـا د  یـد  گاه افـراد   د  ر زند  گـی می توانـد   احتمـال تصـاد  ف آن ها را 
تحـت تأثیـر قـرار د  هد   یـا نه؟ د  ر ایـن پژوهـش، کار  38 رانند  ه را با د  سـت کم 

سـه سـال تجربـه رانند  گـی مـورد   تجزیه و تحلیـل قـرار د  اد  ند  .
راننـد  گان بـر اسـاس تعـد  اد   جریمه هایـی کـه د  ر حیـن رانند  گـی بـرای آن ها 
ثبـت شـد  ه بود   به د  و گروه تقسـیم شـد  ند  . بر این اسـاس، 15 راننـد  ه به عنوان 
رانند  ه هـای »خطرنـاك« د  سـته بند  ی شـد  ند   و 23 راننـد  ه د  یگر تحـت عنوان 

»ایمـن« گـروه د  یگر را تشـكیل د  اد  ند  .
هـر د  و گروه از نظر عاد  ت هایشـان د  ر حین رانند  گی مورد  بررسـی قرار گرفتند  ؛ 
ازجملـه این کـه آیا معمواًل از کمربند   ایمنی اسـتفاد  ه می کنند   یا ممكن اسـت 
از چـراغ  قرمـز عبور کنند   یا نه؟ سـپس از هر شـرکت کنند  ه خواسـته شـد   که 
رنـگ حاشـیه یك سـری تصویر مورد  نظـر را تعیین کند   و بگویـد   که هر یك 
از ایـن عكس هـا د  ارای حاشـیه های قرمز هسـتند   یـا آبی. تصاویـر موجود   د  ر 
ایـن عكس ها طوری انتخاب شـد  ه بود   که احساسـات منفـی، مثبت یا خنثی 
را د  ر شـرکت کنند  گان تحریـك می کـرد  . نتایج مطالعات نشـان د  اد   رانند  گانی 
کـه د  ر د  سـته خطرنـاك قـرار گرفته بود  نـد  ، وقتی یك تصویر منفـی به آن ها 
نشـان د  اد  ه می شـد   زمان بیشـتری صرف تشـخیص رنگ حاشـیه عكس ها 

می کرد  نـد  .
بـه گفتـه محققـان، ایـن امر نشـان می د  هد   کـه یـك گرایش منفـی د  ر این 
افـراد   وجـود   د  ارد  ، اما گرایش منفی د  ر بین گروه رانند  گان ایمن مشـاهد  ه نشـد   
و د  ر ایـن افـراد  ، زمـان مورد  نیـاز بـرای تعیین رنگ حاشـیه تصاویـر تفاوتی با 

ند  اشـت. یكد  یگر 

 گل فضایي 
بـراي نخسـتین بار گلـي د  ر شـرایط بي وزنـي و فضـا د  ر ایسـتگاه 

فضایـي بین المللي شـكفت.
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خانه خوبان 85
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»شـمس می برنـد    که بـه شـغل د   یگـری د   رآمد   ه اند   ! خواهـد    د   اد    و برخـی از موجود   ات گمان شـلوغ شـود    بسـیاری از وقایـع رخ آقـا از قد   یـم گفتنـد    کـه شـهر کـه  نـوه  مـوارد     همیـن  حاشـیه  خود   شـان شـد   ند   . به عبارت خواهـان تحویـل کاخ شـمس به پهلـوی« ضمـن مسـافرت بـه ایـران د   ر 
د   یگـر آن همـه کـه برد   نـد    و خورد   نـد    و جوابـی هـم 

پـی  جاماند   ه هـا. بنـد   ه فقط به این نكته اشـاره می کنم که اسـم سـنگ پای فالن ند   اد   نـد    هیـچ! حـاال آمد    ه اند    
شـهر بـد    د   ررفته!

سـری هـم بزنیـم بـه شـغل های موجـود    د   ر د   نیـا ببینیم خلـق اهلل چه طـور پول 
د   رمی آورد   نـد   . 

د   ر کشـور سـابقاً نه چند   ان د   وسـت فرانسـه یك باشـگاه فوتبالی وجود    د   ارد    به نام 
پاري سـن ژرمن، اما گول اسـم فرانسـوی اش را نخورید    چراکه این باشگاه متعلق 
بـه یـك عد   د    عرب مایـه د   ار می باشـد   . از قضا این تیم یك فقـره مهاجم معروف 
هـم د   ارد    که کارش فوتبال بازی کرد   ن اسـت. د   رنتیجه باشـگاه بـرای این بازی 
بـه او پـول می د   هـد   . خالصـه این کـه قباًل حقـوق اوشـون ماهیانه 3 میلیـارد    و 
200 میلیـون تومـان به پول ما بود   ه اما بازار خراب شـد    و د   سـت زیاد    شـد   ، برای 
می د   ارنـد   ! البتـه این مورد    مخصـوص فوتبال د   وسـتان گرامی بود   .بنماید   . د   رنتیجه ایشـان السـاعه ماهیانـه 6 میلیارد    تومان پـول توجیبی د   ریافت همیـن هـم آن مایه د   ار مجبور شـد    که سـبیل فوتبالیسـت مورد   نظـر را چرب تر 
همان طـور که مسـتحضرید    یك حیوان بیفتـد    چیز خاصـی نمی شـود   . پاند   ا هم پانـد   ا هـم جـوری اسـت کـه اگـر هم پانـد   ا نیفتـد   ؛ البتـه هیكل و مو و پشـم نیسـت. فقط بایـد    مواظب باشـید    که کنیـد   . قیـد    حرفه ای هم چنـد   ان مهم اسـت: بغل کننـد   ه حرفه ای پانـد   ا! روش کار هم این اسـت که بایـد    پاند   ا را بغل عـذر و بهانـه می آورنـد   ، می تواننـد    آزمایـش کننـد   . ظاهـراً کـه شـغل آسـانی یـك فقـره شـغل د   یگر هم هسـت که د   وسـتانی که برای فوتبالیسـت شـد   ن 

بانمك اسـت. 

صد   البتـه ایـن کار نیـاز بـه چنـد    مهـارت 
هـم د   ارد    مثـل این که باید    22 سـاله باشـید   ، 
د   اشـته  پاند   اهـا  د   ربـاره  اولیـه ای  اطالعـات 
باشـید   ، خوانـد   ن و نوشـتن بد   انیـد    و بتوانیـد    
عكس بگیریـد    و همه روزه پیششـان بمانید   . 
که خـب به جز آخـری، چند   ان مهم نیسـتند    
حاال د   سـت مـزد   ش چه قد   ر اسـت؟ سـالیانه 

حـد   ود    110 میلیـون تومـان.
 امـا اگر احیانـاً از ریخت هر حیوانی ازجمله 
پانـد   ا د   چـار د   گرگونـی مـزاج می شـوید    و 
اصـوالً بغـل کرد   نتـان خـوب نیسـت و...، 
باز هم برای شـما پیشـنهاد    د   اریم. پیشنهاد    
سـوم ما البته اولش سـخت است اما بعد   ش 
راحـت می شـود   . این کـه برویـد    سـوئیس. 
سـوئیس چـه خبـر اسـت؟ سـالمتی! خبر 
این اسـت که د   ولت سـوئیس طرحـي را د   ر 
د   سـت همه پرسـی د   ارد    کـه بـا تصویب آن 
به هر شـهروند    شـاغل و غیرشاغل ماهیانه 
1700 پونـد    حقـوق بـه اضافـه هفتـه ای 
100 پونـد    بـراي نگهد   اري فرزنـد    پرد   اخت 
می کنـد   . برخی از خبرها هم تـا 2500 پوند    
گفته انـد   . به نظـر ما که اگـر آد   م کم خرجی 
باشـید    این 2500 پوند    کفاف 
زند   گـی شـما و نسـل هایتان 
را خواهـد    د   اد   . بـه پـول مـا 
می شـود    ماهانـه 7 میلیون 
و پانصد    هزار تومان. فقط 
خـد   ا کنـد    کـه سـر مـاه 

واریـز کنند   .

تبسمخوبان

اول کالم با یک پند   :
آیا می د   انسـتید    شـما با نگاه کرد   ن به د   سـت زن ها 

می توانید    احساسـات آن ها  را حد   س بزنید   ؟!
بـراي مثـال اگـر یـك لنگـه د   مپایی د   ر د   ستشـان 

باشـد   ، یعنـی عصبانی هسـتند   !

پول د   ار شد   ن
 از »هوا فروشی« تا »پاند   ا بغل كنی«

عـــموشاد      ونه



آش پزی ماه

از آن جـا کـه ایـن ایـام مقـارن شـد   ه بـا 

ضمـن  این هـا،  و  خریـد     و  خانه تكانـی 

پـد   ران  خد   مـت  خسته نباشـید     عـرض 

رفـع  بـرای  ایـن سـرزمین،  و شـوهران 

خسـتگی ایـن قشـر زحمت کـش، یـك 

غـذای خارجـی را آمـوزش می د   هیـم کـه 

د   ر ایـن ایـام پرخرج، خـرج اضافـه ای روی 
نگـذارد   . د   ستشـان 

سیمپل واتر
مواد    الزم:

لیوان شیشه ای: یك عد   د   

کولد    واتر )اگر نبود    آب سرد   (: یك پارچ
پارچ: یك عد   د   
د   ختر: یك عد   د   

طـرز تهیه: نخسـت بـه حالـت لمیـد   ه به 

پشـتی تكیه د   اد   ه و سپس پای راسـت را روی 

پـای چـپ قـرار می د   هیـم. بعـد    از این کـه آه 

سـرد   ی از سـینه بیـرون د   اد   یم د   ختـر مورد   نظر 

را صـد   ا زد   ه و می گوییـم: بـرای بابایی یه لیوان 

آب بیار خسـتگیش د   ر بـره! د   رنهایت کولد    واتر 

را بـا ذکر بسـم اهلل میـل می کنیم.

نکتـه 1: اگـر آورد    کـه آورد    واال خود   تان بروید    

و بخوریـد    و از مواد    الزم آن، د   ختر را حذف کنید   !

نکتـه 2: معمـوالً ایـن غذا با وجود    پسـر سـرو 
نمی شـود   .

نکتـه 3: د   ر صـورت ضـرورت؛ لیـوان و پـارچ 

غیرشیشـه ای هـم قبـول می شـود   .

خبرهـای ایـن شـماره خیلـی پولكـی شـد    بـرای همیـن اخبـار را با یـك خبر 
عاشـقانه خاتمـه می د   هیـم:

هرچنـد    کـه از قد   یم االیام گفته اند    عاشـقی شـیوه رند   ان بالکش باشـد    اما د   یگر 
نبایـد    شـورش را د   رآورد   ! خصوصـاً اگر یك پایتان د   ر کنار قبر قرار د   اشـته باشـد   . 
نمونـه هـم یـك عـد   د    پیرمرد    94 سـاله کـه از ایـام جوانی عاشـق د   خترخانمی 
بود   نـد    امـا آن زمـان به وصال یار نرسـید   ند    تـا این که باألخره جنون عشـق کار 
خـود   ش را کـرد    و پیرمـرد    د   ل به د   ریا زد    و به  زور وارد    خانه پیرزن 73 سـاله سـابقًا 
معشـوق شـد    و بـه او نشـان د   اد    که عاشـقش اسـت. گویا خانـم مورد   نظـر ابتد   ا 
متوجـه عمق این عشـق نبود   ه و پیرمرد    مجبور شـد   ه به وسـیله کتـك! مراتب را 
نشـان د   هـد   . خالصه این که هفتـه آیند   ه پیرمرد    مـی رود    د   اد   گاه. تـا حاال بالکش 

بـود    از حـاال باید    زند   ان کش باشـد   .

اگـر هـم طاقـت د   وری خانـواد   ه و اقامـت د   ر سـرزمین اجانـب را ند   ارید    و ترجیـح می د   هید    همین 
اطـراف و د   م د   سـت باشـید    مـورد    د   یگری هم د   اریـم که صرفاً برای مرد   ان اسـت؛ البته پیشـنهاد    
می کنیـم فقـط مجرد   هـا این پیشـنهاد    را بخواننـد    و متأهل هـا نخواند   ه رد    شـوند   ، امـا قصه این 
اسـت کـه مقامـات کویتـی اعالم کرد   نـد    که به مرد   ان کشـورهای اسـالمی که بـا زنان مطلقه 
کویتـی ازد   واج کننـد    اواًل 15000 د   الر پـاد   اش می د   هنـد   . ثانیـاً اقامـت د   ر کویت هـم می د   هند    و 
ثالثـاً حقـوق مكفـی هم می د   هنـد   . 15000 د   الر هم می شـود    حـد   ود    52 میلیون و خـرد   ه ای که 
کمـی تـا قسـمتی وسوسـه کنند   ه هم هسـت؛ البتـه این را هـم می گویند    کـه 35 د   رصـد    زنان 
بـاالی 35 سـال کویتـی مجـرد    هسـتند    ولی بـا این حال د   وسـتان مجـرد   ی که مایـل به این 
وصـال هسـتند   ، کمی تحقیـق کنند    ببینند    چـرا این همـه زن بی شـوهر ماند   ه اند   ؟ شـوهر کم 
اسـت کـه وارد   ات شـوهر مهـم شـد   ه؟ یا زن زیاد    اسـت؟ یـا زن خوب و بسـاز کم اسـت؟ یا... 
بـه هر حال ما فقط پیشـنهاد    می د   هیم و مسـئولیت بقیـه ماجراها را قبـول نمی کنیم. عجالتًا 

د   وسـتان اشـاره می کننـد    مرد   ان کویتـی هم د   وسـت ند   ارند    بـا این هـا ازد   واج کنند   !
هم چنیـن د   ر میـان آد   میان کسـانی هم هسـتند    کـه کارهایی می کنند    که عقـل جن هم به 
آن  نمی رسـد   . نمونـه اش یك جوان انگلیسـی که به چینی ها »هوای انگلیس« می فروشـد   . 
هـر یـك بطـری معـاد   ل 400 هزار تومـان؛ البته قباًل هم یـك کاناد   ایی ایـن کار را می کرد    
و هـوای آن جـا را د   وروبـر 70 هـزار تومان بـه جماعت چینی می اند   اخـت! اگر فكر می کنیم 
کار سـاد   ه ای اسـت بد   انیـد    و آگاه باشـید    که سـلیقه مشـتری ها فـرق د   ارد    و برخی ها هوای 
بـاالی کـوه را می خواهنـد    و برخـی هم هـوای تـه د   ره را! به هرحال یك نفر هـم می تواند    
هـوای نـاب ایرانـی را بریـزد    د   اخل بطـری و از این بـازار عجیب، چند    د   الری کاسـبی کند    

تـا خود    چینی ها د   سـت به کار نشـد   ند   !
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 از میان امواج احساس شما
9370002448 

خبـر رسـید   ، آمد   نـد   . چـه کسـاني آمد   نـد   ؟ کـي 
آمد   نـد    کـه مـا نفهمید   یـم؟ کسـاني آمد   نـد    کـه 
بـراي آسـایش امـروز مـن و شـما جـان خـود    
را فـد   ا کرد   نـد    نفهمید   یـم کـي آمد   نـد   ، چـون 
نمي خواسـتیم بفهمیـم کـي آمد   ند    فقط بر سـر 
زبان هایمـان اسـت کـه »شـهد   ا شـرمند   ه ایم«.

9120004238 
سیاسـي ترین، زیباتریـن و کوتاه تریـن حد   یـث 

سیاسي:
یـاري  موقـع  کـه  »کسـي   امیرالمؤمنیـن
رهبـرش د   ر خـواب باشـد   ، زیر لگد    د   شـمن بید   ار 

ص42( )غررالحكـم،  مي شـود   .« 
9180005100 

اشـتباه مي کننـد    این روزها نـه مانتوهاي تنگ و 
جلو باز مد    اسـت، نـه سـاپورت هاي رنگاوارنگ، 
نـه انـواع شـلوارهاي پـاره و مد   ل هـاي مـوي 

غربـي و نه روابـط نامشـروع و د   زد   ي؛ این روزها 
فقـط د   رآورد   ن اشـك مهـد   ي فاطمـه مـد    

شـد   ه! حواسـت به موال باشـه بچه شـیعه.
نامش همه جا د   ر د   ل و هم ورد    زبان هاست

ظاهر به جهان هیبت آن زاد   ه زهراست
غایب نشود    او و نبود   ه ست و نباشد   

»ما غایب و او منتظر آمد   ن ماست«
9180005998 

آقاجان!
ماییم و امر مستحبي که بر ما واجب است
سالم آقا! جوابش که بر شما واجب است

9360000197 
از بزرگـي پرسـید   ند   : زند   گـي خـود    را چگونـه بنا 
کـرد   ي؟ فرمـود    بر چهار اصـل: 1. د   انسـتم رزق 
مرا د   یگري نمي خورد   ، پس آرام شـد   م 2.د   انسـتم 
کار مـرا د   یگـري انجـام نمي د   هـد   ، پـس تالش 
کـرد   م 3. د   انسـتم پایـان کارم مرگ اسـت، پس 
مهیـا شـد   م4. د   انسـتم خد   ا مرا مي بینـد    پس حیا 

کرد   م. )زینب از خوزسـتان(

9120000246 
 گفتـم: از کجـا مي نوشـي کـه چنیـن زالل 
هسـتي؟ گفت: از سرچشـمه! گفتم: کجاسـت؟ 
گفت: وقت سـحر! گفتم: چه مي نوشـي؟ گفت: 

تو وارد    شـو خواهـي فهمید   !
 د   ر کنار برف هاي زمسـتان، غنچه اي ظریف 
و زیبا شـكفته بود   . رهگذري گفـت: د   ر این برف 
و سـرما چگونـه زنـد   ه و خند   اني؟ غنچـه گفت: 
همان کـه ابراهیـم را د   ر آتـش نگـه د   اشـت بـر 
نگهـد   اري من هم د   ر سـرما قاد   ر اسـت! من خد   ا 

را د   ارم! نـه غـم د   ارم! نـه کم د   ارم!
و  شـیرین  مي کننـد     »زند   گـي«  عـد   ه اي   
عـد   ه اي  مي کننـد   !  »بند   گـي«  چـون  پاکیـزه، 
هـم د   ارنـد    خود   شـان را خسـته مي کننـد    چـون 

»بند   گـي« ند   ارنـد   ! مـا از کـد   ام گروهیـم؟
9120009819 

 عالمـه مصباح یزد   ي)حفظه اهلل(: باید    سـعي 
کنیـم خطراتي که متوجه مرکز والیت مي شـود    
آن ها را بهتر بشناسـیم و بـا تمام نیرو د   فع کنیم. 

هد   یه ویژه
چنـد    روز پیـش حضـور جنـاب آقـای روحي نماینـد   ه ما د   ر شهرسـتان 
نجف آبـاد    و  آورد   ن یـك النگـوي طال که هد   یه ارزشـمند    یك مخاطب 
مهرمنـد    و د   لـد   اد   ه ارزش هـاي ناب و معنوي بـود   ، ما را سرشـار از انرژی 
مثبـت کـرد    و خسـتگي ها را از تنمـان زدود   . ایـن بانـوي مخلـص کـه 
حتـي نامشـان را نگفتـه بود   ند   ،  ایـن قطعه طـال را د   ر راسـتاي برطرف 
کـرد   ن نیازهـاي ضروري نشـریه هد   یه کـرد   ه بود   ند   . مـا صمیمانه ترین 

سـپاس هایمان را تقد   یـم ایشـان مي کنیـم و از خد   اونـد    متعـال بـراي 
ایشـان و همـه ره یـاوران عرصـه فرهنـگ اسـالمي آرزوي عـزت و 
سـرافرازي د   اریـم. هد   یه ما و شـما مخاطبان عزیز تقد   یم صلـوات براي 

سـالمتي و سـعاد   تمند   ي ایـن بانـوي نیك اند   یـش.
گفتنـي اسـت د   سـت اند   رکاران خانه خوبان قصـد    د   ارند    با هد   یـه این بانو 

یكي از سـخت افزارهاي ضـروري و مورد    نیاز نشـریه را فراهم کنند   .

پیغامپسغام



آن خطرهـا د   ر یـك کلمه خطر فرهنگي اسـت. 
منظـور از خطـر فرهنگـي هـم یعنـي تضعیف 
باورهـا و ارزش هـا. به نظـر مـن مشـكل اصلي 
مـا خود   ماني هـا، سسـتي اسـت. د   شـمن آن قد   ر 
قـد   رت نـد   ارد    و خیلي ضعیف تر و حقیرتر اسـت 
کـه د   ر مقابـل شـما عرض انـد   ام کنـد   . علـت 
این که ما نتوانسـتیم د   رسـت آن وظایف نسـبت 
به والیت را انجام د   هیم، سسـتي اسـت. آن طور 
کـه بایـد    همـت نمي کنیـم! و آن طـور کـه باید    
نیروهاي خود   مـان را سـازماند   هي و برنامه ریزي 

نمي کنیم.
9150003251 

 از کثرت گنه نفسم بي اثر شد   ه
با ذکر و یاد    تو مگرش با اثر کنم
آخر کجا روم ز که گیرم سراغ تو

ابراز د   رد   ها به کد   امین بشر کنم
 ارزش قطره هـاي بـاران را گل هـاي تشـنه 
مي د   اننـد    و قد   ر د   وسـتان خـوب را د   ل هاي تنگ.

9110003145 
حكمـت وزیـد   ن باد   ، رقصید   ن شـاخه ها نیسـت 

بلكـه امتحان ریشه هاسـت.
9130009523 

رهبر عزیز انقالب »د   ین و د   نیاي بشـر و جسـم 
و جـان انسـان، بـه برکت کتاب تأمین مي شـود    
و فراینـد    کمـال بشـري به وسـیله  کتاب تحقق 

مي یابد   .«
9360007310 

خواهي که شود    والیت تو اثبات
هرگز نشوي د   ر د   و جهان واله و مات

بشناس ولي امر خود    را امروز

بر خامنه اي و بر خمیني صلوات
9100006098 

 هـر روز صبـح د   ر جنـگل آهویـي از خـواب 
بیـد   ار مي شـود    کـه مي د   انـد    بایـد    از شـیر تند   تر 
بـد   ود    تـا طعمـه او نگرد   د   ، و شـیري کـه مي د   اند    
بایـد    از آهویـي تند   تر بد   ود    تا گرسـنه نماند   . مهم 
نیسـت کـه شـیر باشـي یـا آهـو، بـا هـر طلوع 

آفتـاب بـا تمام تـوان آمـاد   ه د   ویـد   ن باش.
 همه د   وست د   ارند    به بهشت بروند   

اما کسي د   وست ند   ارد    بمیرد   
بهشت رفتن جرئت مي خواهد   

و شهد   ا چه زیبا تفسیر کرد   ند    جرئت را 
به یاد    شهد   اي مد   افع حرم صلوات.

9120003246 
تنها کسـي کـه بـه مـن نمي گوید    »بـس کن! 
چه قـد   ر بـا من حـرف مي زنـي حوصلتو نـد   ارم« 
فقـط خد   اونـد    اسـت. همه وقـت و همه جـا هم، 

د   ر د   سـترس است.
9190002282 

 از توأم یارب فراموشي مباد   
هر که مي خواهد    فراموشم کند   

 ز حاد   ثات جهانم همین پسند    آمد   
که خوب و زشت و بد    و نیك د   رگذر د   ید   م

9160006196 
حضـرت علـي فرمود   ند   : چه بسـیار کسـاني 
کـه د   ر آغـاز روز بود   نـد    و به شـامگاه نرسـید   ند   ، 
و چـه بسـیار کسـاني کـه د   ر آغـاز شـب بـر او 
حسـد    مي برد   نـد    و د   ر پایـان شـب عـزاد   اران بـه 

سوگشـان نشستند   .

9110000118 
بهترین مرد    آن اسـت که د   ر د   نیا تنها به همسـر 
خود    وابسـته باشـد    و بد   ون ترس از کسي، پنهان 
و آشـكار طبق خواسـته حقیقي اسـالم، همیشه 
بـه همسـرش محبـت و احتـرام کنـد   . آقایانـي 
کـه د   ر رسـانه ها کار مي کنیـد    آن قـد   ر حقیقت را 
از تـرس د   لخـوري د   یگران و ماد   رتـان نپیچانید   ، 
ترس هـاي یك مرد    مسـاوي اسـت بـا کم رنگ 
 پیامبـر او.  بـه  همسـرش  عشـق  کـرد   ن 
فرمود   ند   »بـراي زن هیچ چیـز بـا شـوهر برابري 
نمي کنـد   .« این جمله پر از معناسـت، پس هرگز 
همسـرتان را فـد   اي انتظـارات بي جـاي د   یگران 

نكنید   . چشـم و د   لتان همیشـه همسـرتان.
9130005227 

روزي روزگاري خـد   ا مـا را آفریـد   ، تـا آد   م باشـیم 
قصـه مـا به سـر رسـید    امـا خـد   ا به خواسـتش 

نرسید   .
9150000443 

تمام قافیه هایم فد   اي آمد   نت
بیا رد   یف کن این جمعه هاي د   رهم را

9130005970 
آد   م هـا همـه مي پند   ارند    کـه زند   ه اند   ؛ بـراي آن ها 
تنهـا نشـانه حیـات؛ بخـار گـرم نفس هایشـان 
اسـت! کسـي از کسي نمي پرسـد   : آهاي فالني! 
از خانـه د   لـت چه خبـر؟! گـرم اسـت؟ چراغش 

نـوري د   ارد    هنوز؟)سـمیه امینی(
9150003509 

این شـرط اد   ب نیسـت کـه منتظـر، موالیش را 
د   ر شـعر، د   رد   د   ل کـرد   ن و سـخن گفتـن. »تـو« 

خطـاب کند   .

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 یك 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 پیامك کنید                                ، کافي است. از لطِف همراهي و همد                                لي شما با خانه خوبان سپاسگزاریم.
پیامک ما: 10001678
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حرف هاي شما د   رباره خانه خوبان
9160006209 

فقـط مي تونـم بگم عالیه، د   سـت همتـون د   رد    
نكنـه واقعاً خـد   ا اجرتون بـد   ه، این کـه د   ر مورد    
شـهد   اي مد   افـع حـرم هم حـرف زد   ید    تـو این 
سـري واقعـاً عالـي بـود    )زند   گـي بـه سـبك 
مد   افـع حـرم(، واقعاً گلچینـي از تمـام چیزایي 

بـود    کـه مـن مي تونسـتم بخونم.
9190000898 

پیشـنهاد    مـن به عنـوان یـك بانوي خانـه د   ار: 
یـك صفحه تحت عنـوان نـكات کد   بانوگري 
اضافـه کنید    )شـامل: آشـپزي، هنـر د   ر منزل، 

نـكات ریـز و کارآمد   ، و...( متشـكر از شـما
9120007502 

از این کـه تـو ایـن زمونـه کـه رفت وآمد   ها کم 
شـد   ه شـما عزیـزان حد   اقـل ماهي یك بـار به 
خونمـون میاییـن ازتـون ممنونـم از د   ید   نتـون 
خیلـي خوشـحال میشـم و از همـه زحماتتون 

مي کنم. تشـكر 
9360006823 

مالزمـان حرم )عاشـقانه اي ناتمـام(. برنامه اي 
جالـب و متفاوت. هر پنجشـنبه شـب سـاعت 
 .14:30 جمعـه  تكـرار  افـق.  شـبكه  از   .21
یكشنبه سـاعت 22. د   وشـنبه 11:30 و 15:30. 
د   ر صـورت امـكان بـه مخاطبینتـون اطـالع 
بد   یـن. به خد   ا شـهد   اي مد   افـع خیلي مظلومند   .

9180005998 
بیاییـد    شـما تـوي مجله مثـل تمام سـریال ها 
کـه باید    یك نویسـند   ه خـالق موضـوع رو پید   ا 

بعد    نوشـتن و ویرایـش و... و همش موضوع رو 
اغلـب از خانواد   ه هاي سـطح باالي مالي جامعه 
پـر مي کنن نباشـید   . مثاًل توي بحـث طالق و 
ازد   واج و موضوع هـاي خانـواد   ه الگوهاي خیلي 
خوبـي توي زند   گي هاي واقعي اقشـار متوسـط 
و پایین جامعه هسـت شـاید    یه جور روزمرگي 
تـوي زند   گي هاشـون باشـه ولـي بـا همـون 
سـاد   گي چند   ین سـال با شـاید    ماهي400،300 
هـزار زند   گیشـون مي گـذره. زند   گي هایـي که 
مشـكل مالي د   ارن ولي صفاشون خیلي بیشتر 
از مشكالتشـونه. بـه نظـر مـن برخـالف اکثر 
تئوري هـاي روان شناسـي، د   یـن و د   یـن د   اری 
مي تونـه رونـد    زند   گي رو با عشـق پیـش ببره.

9370007836 
مـن از وقتـي مجلـه شـمارو خوند   م عاشـقش 
شـد   م. مطالبـش عالیـه. مـن ماهنامه تونـو از 
خواهـرم تـو تهـران مي گیـرم خود   م مشـهد   م. 
هرچنـد    تـا شـمارتونو مي گیـرم میارم مشـهد    

مي خونـم. واقعـاً خسـته نباشـید   .
9130004668 

سـالم بـراي خود   م متأسـفم کـه هر مـاه پول 
میـد   م و خانه خوبـان مي خـرم، امـا بایـد    ببینم 
خانه خوبـان توهیـن به مـرد   م کرمـان را تأیید    

مي کنـد   . واقعاً متأسـفم.
خانه خوبـان: حرف هـاي آقـاي ابوالفضـل 
زرویـي نصرآبـاد    د   ر صفحـه حرف هـا و نقل ها 
همان طـور کـه از اسـم صفحـه هوید   اسـت، 
صرفـاً نقل قـول یك طنزپرد   از مشـهور اسـت 

نه نـگاه د   سـت اند   رکاران نشـریه.

9120002165 
...جـاي تأسـف اسـت کـه د   ر د   و شـهر بسـیار 
بـزرگ تبریـز و ارومیـه نمایند   گی ند   اریـد   . پول 
تهیـه مجلـه بـا مـن. پیـد   ا کـرد   ن افـراد    براي 

قبـول نمایند   گـي با شـما
خانه خوبـان: مـا پیوسـته اعـالم کرد   ه ایـم 
که بـراي پذیرش نمایند   گي د   ر سرتاسـر ایران 
اسـالمي آماد   گـي د   اریم. تسـهیالت مناسـبي 
هـم بـراي عزیزانـي کـه خواهـان نمایند   گـي 
باشـند   ، د   ر نظـر گرفته ایم، اما ما هم مثل شـما 
افـراد    خاصـي را د   ر ایـن د   و شـهري کـه اعالم 

کرد   ه ایـد   ، نمي شناسـیم.
9190008814 

سـالم علیكـم. بعـد    چند    ماهـي که نتونسـته 
امـروز  بگیـرم  خانه خوبـان رو  مجلـه  بـود   م 
همسـرم بـا د   اد   ن ایـن مجلـه خوشـحالم کرد   . 
همـون لحظه شـروع به خواند   ن کـرد   م. خیلي 
د   لـم تنـگ شـد   ه بـود   . د   وبـاره انـرژي... د   وباره 
احسـاس خد   ایي شـد   ن... د   وباره احساس عضو 
خانه خوبـان بـود   ن بهم د   سـت د   اد   . هنـوز چند    
صفحـه از مجلـه رو نخونـد   ه بـود   م کـه گفتـم 
اول پیـام بـد   م بعـد    شـروع بـه خونـد   ن اد   امـه 
آن کنـم. خیلـي ممنـون بابـت مطالـب ناب و 

تأثیرگذارتان.
9350009826 

سـالم مـن مـاد   ر د   وتـا کـود   ك هسـتم و بـا 
مجله تـون تـازه آشـنا شـد   م. مطالبـش عالیـه 
مخصوصـاً شـماره د   ي مـاه قسـمت والد   یـن. 
لطفـاً هر ماه از این نوع مشـاوره بـراي کود   ك 
و یـا نحـوه برخـورد    با همسـر د   اشـته باشـید   .

 چند                                       نکته
 از مطالـب زیبـا و خواند                                      نی شـما خوانند                                      گان که د                                      وسـت د                                      اریم نكته های ناب و د                                      ل نشـین، خاطرات شـیرین و د                                      رس آمـوز، مقاالت کوتاه 

و کاربـرد                                      ی و حتی پیامك های نكته آموز باشـد                                      ، اسـتقبال می کنیم.
khaneh.khooban@gmail.( نشـانی پسـت الكترونیكی ،)روش های ارتباط شـما با مسـئوالن نشـریه، شـماره تماس )02532113122 

com( و نیز سـامانه پیامكی )10001678( اسـت. منتظر حرف ها، انتقاد                                      ها و پیشـنهاد                                      های سـازند                                      ه شـما هسـتیم.
 نشـریه د                                      ر موضوع خانواد                                      ه و براي همسـران تولید            می شـود                                      . ممكن اسـت برخی از مطالب مناسـب فرزند                                      ان شـما نباشـد                                      ؛ مطالبی که 

بـر اسـاس نظر کارشناسـان طـرح آن را ضـروری می د                                      انیم. مـا مراقبت های الزم را به خود                                       شـما می سـپاریم.

پیغامپسغام



اگر شما هم د         وست د         ارید          از اهالی »خانه خوبان« باشید         ، چند          قد         م ساد         ه برد         ارید         ...
برای اشتراك یك ساله )12 شماره(:

1. مبلغ 300000 ریال به شـماره حسـاب 0105973001000 سـیبای بانك ملی به نام تنخواه گرد    ان مؤسسـه آموزشـی و پژوهشی 
امام خمینـی  واریز کنید         .

2. فیـش را بـه همـراه مشـخصات کامـل خـود          )نـام د         ریافت کننـد         ه مجلـه، نشـانی د         قیق پسـتی، کد         پسـتی و شـماره  تمـاس( به شـماره نمابر 
32944311 - 025 ارسـال کنیـد         ، یـا به ایمیـل امـور مشـترکین : )eshterakekhoban@gmail.com( ارسـال نمایید  .

3. بـا د         فتـر نشـریه بـه شـماره 32113122 - 025 تمـاس بگیریـد          و از وصول نمابر و خوانا بود         ن آن مطمئن شـوید         . اگر امكان ارسـال نمابر 
ند         اریـد         ... کپـی فیـش را بـه نشـانی: قـم - صنـد         وق پسـتی 141 - 37165  ارسـال کنیـد          و اصـل فیش را تـا اطمینان از وصـول و ثبت 

اشـتراك، نزد          خـود          نگـه د         ارید         ؛ به همین سـاد         گی!
4. د       ر صورت تغییر نشانی و شماره تلفن د    ر اولین فرصت امور مشترکین را مطلع کنید       . 

5. د    ر ارتباط های خود     با مجله )ایمیل، پیامك، نامه( شماره اشتراك خود     را بیاورید    .
            باقی بقایتان

نمایند                گی های ما
1.  اصفهان: مؤسسه کانون پیوند                       مهر خوبان 03132357822

2. اهواز: آقاي صفاري 09163218045
3. بابل: آقاي قنبرزاد                      ه 09117779304

4. تهران: د                      فتر فرهنگي یاس 09354021590
5. ساري: موسسه قرآنی فد     ائیان والیت 01133298550

خانم حالجیان 09159740773 6. سبزوار:  
7. شيراز:  خانم قاطعي 09173516742

8. همد                      ان: آقاي سلیماني 09185073757
9. ایالم: آقاي تیموریان 09199277556

10. مشهد                    : مقر کتاب 05137315421
11. بروجرد         : آقای موسوی زاد                 ه 09169620197

12. سيرجان:آقای قناد                 زاد                 ه 09124526942
13.شهرکرد         :آقای رمضانی 09162273586

14. کاشمر:خانم جعفرزاد         ه 09355142051
15.نجف آباد         :آقای روحی 09132893627
16.بجنورد         :خانم رحمانی 09158848087

17.مشهد       :مؤسسه فرهنگی نرم افزاری آرمان 0936037233
18.ایذه:آقای مراد    ی 09307935515

19.کرمان:آقای حقیقی 03432250105
20.یزد   :آقای قانعی 09135260926

21.بجنورد   :محصوالت فرهنگی یاد    یاران 09156162738
22.بهبهان:مقر کتاب  09166724434

23.زرین شهر:آقای هاشمیان 09132340219
24.کاشان:آقای دانش 09131638246

25.بيرجند:آقای منوچهری 09105161882

اسامي برند                                   اگن مسابقه پيامكي دی 94
1. خانم زینب محمودی )زنجان(

2. خانم زهرا نجاری )قزوین(
3. خانم رقیه علیخانی )قزوین(

4. خانم پری قاسمی )نجف آباد(
5. آقای مجتبی برزگر )اردبیل(

اسامي برند                                   اگن مسابقه نظرسنجی دی 94
1.خانم سیده مریم ستارزاده )شهرستان پارس آباد(

2. آقای علی برهانی سوره )سلماس(
3. خانم زهرا رحمانی )ایذه(

4. آقای علی سعیدی نیا )تهران(
5. خانم الهام ساسانی )شیراز(

اسفند 94
خانه خوبان 85

78 79



الف( پاد اش نگاه محبت آمیز به والد ین؛ سزاي نگاه 
غضب آلود  به آن ها

1. یك حج مقبول؛ رد  شد ن نماز
2. هفتاد  عمره؛ از میان رفتن ثواب صد قات

3. پذیرفته شد ن نماز؛ عاق والد ین
ب( کتاب های این عالم بزرگوار، حق التألیف ند ارنـد  و 

هـرکسـی می توانـد  آن هـا را چـاپ کند  
4. شهید  مرتضي مطهري
5. آیت اهلل عالمه عسكری
6. آیت اهلل محمد  تقي فلسفي

ج( راوی لحظات آخر عمر حضرت زهرا
7. ام البنین

8. اسماء بنت عمیس
9. فضه

د ( اگر شـما د و گل را د ر یک گلد ان بگذارید ، چون 
ریشـه آن هـا مزاحـم یکد یگر اسـت، ضعیـف 

می شـوند  و این مثالی است برای... 
1. منع چند همسری

2. لزوم حریم شخصی بین زوجین
3. لزوم همد لي میان زن و شوهر

ه( امام خمینی او را »ُحر« د یگری د انسته بود 
4. طیب حاج رضایی

5. حاج رسول د اد خواه
6. اد وارد و آنیلی

و ( آن کـه د ر جایگاه ... قـرار مي گیـرد ، بـه هیـچ 
ثـروت و سـرمایه مـاد ي نیـاز نـد ارد  و از ایـن جهـت 
از همـه ثروتمنـد ان و سـرمایه د اران، بی نیازتر اسـت 

7. عرفان
8. قناعت

9. فقر مطلق
 ز( کد ام گزینه د رباره د وره نوجواني صحیح نیست
 1. د وره بسیار سخت و د شوار تحول انسان است

2. فرصتي براي ساختن یك ارتباط قوي و سازند ه است
3. د وره شكفتگي و انفجار و جهش رشد  است.

ح( حضرت زهرا به خواب کد ام شهید  آمد  و فرمود  
»چرا د عوت شـما را رد  کنیم؟ چرا به عروسـي شـما 

نیاییـم؟«
 4. شهید  سید  علی د وامی

5. شهید  عبد المهد ی مغفوری
6. شهید  مصطفی رد انی پور

ط( حکمت و صفاي د ل  از نتایج آن است:
7. کم خوری

8. گذشت از همسر
9. انفاق مال براي یتیمان

ی( باعث از میان رفتن چربي هاي محافظ مو مي شود 
1. استرس شغلي

2. گرد  و خاك و آلود گي هوا
3. شست و شوي موها با آب د اغ

ک( طبق سخن امیرمؤمنان د ر این صورت، خد اوند  
حتماً راه گشایشي براي بند ه فراهم مي کند ، حتي اگر 

آسمان ها و زمین راه را بر او ببند ند  
4. تقوا پیشه کند 
5. قناعت بورزد 
6. صله رحم کند 

ل( د ر صورتی کـه پـس از گذشـت پنـج سـال از 
زند گـی زناشـویی، به خاطـر عقیـم بـود ن شـوهر یا 

هر عارضه جسـمی د یگـر بانـو از شـوهرش صاحـب 
هیـچ فرزنـد ی نشـد ه باشـد ،...

7. می تواند  د رخواست عسر و حرج کند 
8. می تواند  وکالتی طالق بگیرد 

9. هر د و گزینه
م( امام علی هرکس به کار غیرمهم بپرد ازد ... را 

تباه ساخته است.
1. خود ش

2. کار مهم تر
3. عمرش

ن( با پیر شد ن انسان د و خصلت د ر او جوان مي شود  

4. طمع، آرزوي بیشتر ماند ن د ر د نیا
5. خشم و زود رنجي، کینه ورزي

6. مهرباني با کود کان، بخشش و انفاق
س( آیه 40 سوره فصلت مي گوید  د نیا د ارای:

7. د ر ورود ی و خروجی است
8. د وربین مد اربسته

9. نگهبان همیشه بید ار
ع( از انگیزه هاي د روني غیبت است 

1. بخل و حسد 
2. کینه توزي و خود برتر بیني

3. هر د و گزینه
ف( موضـوع مهـم زن هـا ... اسـت و موضـوع مهـم 

مرد ها... است.
4. زیبایی شان، زنانشان
5. شوهرشان، کارشان

6. بستگانشان،  د وستانشان
ص( این حجم از موتورسیکلت ها د ر ایران فاقد  کیفیت 

و ایمني مناسب هستند  
7. 73 د رصد 

8. حد ود  90 د رصد 
9. 62 د رصد 

ق( این جمله از کیست؟»هرچند  شـوهرتان تقصیرکار 
باشـد  نگذارید  وي با حالت خشـم و قهر بـه خـواب 

برود .«
1. پیامبر اکرم 

2. حضرت فاطمه
3. امام صاد ق

ر( مي فرمود ند  »د ر مسائل مختلف معنوي و اجتماعي 
به خود تان سخت گیري کنید ، ولي به خانواد ه هاي خود  

کاري ند اشته باشید ...«
4. آیت اهلل حسین غفاري

5. آیت اهلل محمد علي شاه آباد ي
6. آیت  اهلل حاج شیخ علي سعاد ت پرور

 پاسخ این پرسش ها را د                                       ر متن مجله خواهید                                        یافت.
 پاسخ صحیح را که شامل یک عد                                       د                                        20رقمي است به شماره پیامک  300022142215  ارسال کنید                                       .

 مهلت ارسال پاسخ  20 فروردین 1395 است.
 به پنج نفر از برند                                       گان به قید                                      قرعه جوایزي اهد                                       اء خواهد                                        شد                                       .

مسـابقه پيامكي

برندگان مسابقه خانه خوبان شماره 
بهمن ماه 94

خانواده های حجج اسالم آقایان:
1. غالمحسین یافتیان، امام جماعت محترم 

مسجد علی بن ابیطالب  ناحیه شهید محالتی
2. ابراهیم عظیمی، امام جماعت محترم مسجد 

ثاراهلل، ناحیه شهید بهشتی
3. محمد صادق صادقی، امام جماعت محترم 

مسجد موسی بن جعفر ناحیه شهید صدوقی

4. عباس موسی خانی، امام جماعت محترم 
مسجد حضرت ابوطالب ناحیه شیخ صدوق

5. رضا جعفری، امام جماعت محترم مسجد جامع 
نبوت مهردشت، ناحیه شهید شاه آبادی


