تحلیلی

کوتاه از مسائل روز

گفتم ز کجایی تو تسخر زد و گفت ای جان
نیمیم ز ترکستان نیمیم ز فرغانه

ª

داریاشتباهمیزنی!!!
ظریفدرشورایروابطخارجیآمریکا:
«مندربارهمنطقهمانحرفمیزنم.نه
ایرانونهعربستاننمیتوانندقدرتغالب
منطقهباشند.اینیکحقیقتاست.مانیاز
داریمکهاینحقیقترابفهمیمهرچند
که پذیرش آن میتواند دردآور باشد .در
اینمسیرایرانوعربستانمنطقهرانابود
میکنند».

در ضمــن یــک معمــای قدیمــی ،از فــردی خواســته شــده اســت کــه  10مربــع را در
5ردیــف 4تایــی بنشــاند .شــکل زیــر پاســخ معمــا را بــه دســت میدهــد حــال فــرض
کنیــد کــه آن فــرد 9مربــع دارد و میخواهــد آنهــا در ردیفهــای سـهتایی گـذارد .آیــا
حداکثــر شــمار ردیفهــا چقــدر خواهــد بــود؟ (یــک ردیــف بیــش از ســه مربــع نیــز
میتوانــد بــه عنـوان ردیــف بــه شــمار آیــد).

?

پاسخمعماراازرایانامهذکرشدهجویاشوید

 info@nmerat.ir

إستفتاء

بعضی از فقها اعتقاد به نجاست اهل کتاب دارند و بعضی دیگر به طهارت آنها،
رأیجنابعالیچیست؟
ج :نجاست ذاتى اهل کتاب معلوم نيست .به نظر ما آنها محکوم به طهارت
ذاتىهستند.
س :آیا مجازاتهایی که برای مرتد و کفّار حربی وضع شده ،از امور سیاسی و
یاستیااینکهمجازاتهایثابتیتاروزقیامتهستند؟
مسئولیتهایرهبر 
شرعى الهى است.
حکم
ِ
جِ :

نو+جوان
www.Nojavan.Khamenei.ir
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رسانهاختصاصینوجوانان
و دانشآموزان سایت
Khamenei.ir

جالــب اینکــه وزارت خارجــه ایــن ســخنان را تکذیــب
کــرد .امــا اکنــون بایــد دیــد منظــور ظریــف از نابــودی
منطقــه توســط ای ـران چیســت؟
در زمــان شــاه دبیرســتانهایی بودنــد بــه نــام
دبیرســتانهای علــوی .مثــا همیــن آقــای ظریــف
شــاگرد ایــن دبیرســتانها بــوده؛ اکثــر شــخصیتهایی
کــه امــروز در کشــور هســتند اینهــا دانشآمــوزان
دبیرســتانهای علــوی بودنــد .ایــن دبیرســتانها تحــت
تأثیــر افــکار حجتیــه بودنــد .یعنــی آن تف ّکــر ذلیلــی که
بنشــینند کاری نکننــد تــا کــس دیگــری بیایــد خودش
همــه کارهــا را بکند .خب شــما بگوییــد از این اشــخاص
دیگــر چــه انتظــاری بایــد داشــت؟ این سـوالی اســت که
جوابــش نــزد شماســت...
به یاریِ حضرت...

ُ Zمع ّما

معرفیتارنما

داداچ!
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کانال سروش

رسانهاختصاصینوجوانان
و دانشآموزان سایت
Khamenei.ir

نو+جوان

sapp.ir/nojavan_khamenei

دارویتلخقرنحاضر!

کتاب «اخالق جنسی در اسالم و جهان غرب» شامل سلسله
مقاالتی است که حدود سال  1353در مجله «مکتب اسالم» منتشر
میشده است .میتوان این کتاب را در ردیف آثاری قرار داد که با موضوع
خانواده و زن مرتبط است .اگر کتاب نظام حقوق زن در اسالم ،نظام
حقوقی خانواده و بایستههای روابط حقوقی زن و مرد را تبیین میکند،
کتاب اخالق جنسی نیز «بخشی» از بایستههای اخالقی و رفتاری رابطه
زن و مرد را توضیح میدهد.
تو
خوانندگان گرامی با پیگیری سایتنشریه نظرات ،انتقادا 
پیشنهادات خود را از طریق بخش نظرات هر مطلب و همچنین
رایانامهی ذکر شده به اطالع ما برسانید تا در بهبود هرچه بهتر این
نشریهکمکشایا نتوج هکردهباشید؛التماسدعایعهد

امــام علــی( )Aمیفرماینــد:
« طــوری نمــاز بخــوان کــه
گویــا آخریــن نمــاز عمــرت
اســت بنــا بــه توصیــه بــزرگان طــوری در
زندگــی برنامهریــزی داشــته باشــیم کــه
گویــا هـزار ســال میخواهیــم در ایــن دنیــا
بمانیــم .نکتــه مهمی کــه در اینجا بایســتی
بــه آن توجــه داشــته باشــیم ایــن اســت که
اساسـاً بــه ایــن معتقد هســتیم که ماهــی را
هــر موقــع از آب بگیریــم تــازه اســت؛ پــس
نبایــد ایــن مطلــب از ذهــن مــا بگــذرد کــه
بــه علــت گذشــت ســالهای زیــاد از عمــر
مــا (مثــا  ۵۰یــا  ۶۰ســال) پــس ایــن
مطلــب دیگــر بــه درد مــا نمیخــورد کــه
ایــن خــود فتنــه ابلیــس اســت؛ زی ـرا بنــا
بــه آموزههــای دینــی مــا ،انســان مومــن
در زندگــی خــود میتوانــد مدیریــت برکــت
زمــان داشــته باشــد .همانگونــه کــه خداوند
در قــران نیــز میفرماینــد« :لیلــه القــدر
خیــر مــن الــف شــهر» کــه بــا اســتناد بــه
ایــن آیــه بایــد گفــت چه بســا یــک ثانیــه از
عمــر مــا میتوانــد مــا را بــه ســرعت هرچــه
تمامتــر بــه خــدا نزدیــک کنــد و قــرار
گرفتــن در یــک مــکان خــاص ،یــک زمــان
خــاص ،یــک خواســته خــاص بـرای مــا بــه
وجــود مــی آورد کــه ممکــن اســت زندگــی
مــا را دگرگــون کنــد ،پــس اگــر حتــی
یــک دقیقــه از عمــر مــا باقــی مانــده باشــد
نبایســتی فریــب فتنــه ابلیــس را بخوریــم و
ب ـرای آن یــک دقیقــه هــم برنامــه داشــته
باشــیم؛ چنانکــه مرحــوم عالمــه طباطبایی
میفرمودنــد« :مــن ۱۲ســال در نجــف بودم
و ۱۲روز تعطیلــی داشــتم» کــه میشــود
ســالی یــک روز کــه آن یــک روز هــم روز
عاشــورا بــوده اســت.
رســول خـدا حضــرت محمــد( )aفرمودند:
«انســان در روز قیامــت قــدم از قــدم
یدارد مگــر آن کــه از چهــار چیــز از
برنمــ 
او س ـوال پرســیده میشــود :اولیــن س ـوال
عمرتــان اســت کــه عمرتــان را چگونــه
گذراندیــد؛ دومیــن چیــزی کــه ســوال
میشــود در مــورد جوانــی شماســت کــه

جوانــی خــود را چگونــه ســپری کردیــد»؛ و
ایــن خــود جــای تامــل دارد کــه ایــن همــه
ســال از عمــر مــا میگــذرد چ ـرا بایســتی
بــر روی جوانــی مــا بیشــتر تأکیــد شــود
و بــر ایــن اســاس قــدر جوانــی خــود را
بیشــتر بدانیــم؛ ســومین چیــزی که سـوال
میشــود ایــن اســت کــه «مــال و ثــروت را
از کجــا آوردهایــد و چگونــه خــرج کردیــد و
ســوال چهــارم هــم از دوســتی مــا اهــل
پرســیده میشــود» (خصال جلــد ۱صفحــه)۲۵۳
اهمیــت زمــان و زمانهشناســی در دیــن
مــا آنقــدر زیــاد اســت کــه بــه آن ســوگند
یــاد شــده اســت و روایــات بســیاری از
معصومیــن در ایــن مــورد بیان شــده اســت
امیرالمومنیــن( )Aمیفرماینــد« :مــردم
فرزنــد زمــان خــود هســتند؛ یعنــی آنکــه
انســان بایــد در هــر زمــان مطابق همــان روز
بــا مــردم ســلوک و رفتــار کنــد و بــا ایشــان
مـدارا داشــته باشــد» (بحاراالنـوار ،ج  ،28ص .)48
خداونــد در آیه۱و۲ســورهالعصر میفرمایند:
«ســوگند بــه عصــر ،کــه واقعــا انســان
دســتخوش زیــان اســت» در واقــع از ایــن
آیــه میتـوان نتیجــه گرفــت کــه هــر چــه
از زمــان بهرهوری داشــته باشــیم و اســتفاده
کنیــم بــاز هــم ضــرر کردهایــم .پــس از ایــن
منظــر نیــز دانســتن قــدر وقــت و عمــر و
مدیریــت کــردن آن مهــم جلــوه خواهدکرد.
مدیریتزمــان بــرای یــک فردِمنتظــر و یــا
حتی غی ِرمنتظــر مزایایــی دارد که عبارتنــد از:
ایجــاد انگیــزه و احســاس مطلوبیــت،
دســتیابی بــه خالقیــت ،ایجــاد تعــادل
میــان وظایف گوناگون ،تســریع در کســب و
بهــرهوری ،تشــخیص الویتهــا ،حــذف امور
و کارهــای زایــد و بیاهمیــت ،نظــم یافتــن
امــور ،الگو شــدن بـرای دیگـران ،رســیدگی
بــه همــه امــور مهــم زندگــی ،آمادگــی
داشــتن بـرای شـرایط بحرانــی ،رفــع حواس
پرتــی و کمــک بــه حافظــه ،بــاال رفتــن
ضریــب بهــرهوری ،امــکان پیشــرفت و
بهــرهوری نویــن .در شــمارههای بعــد بــه تبییــن
ایــن مزایــا خواهیــم پرداخــت و در مــورد آنهــا بــه طــور
مفصــل صحبــت خواهیــم کــرد.

http://nmerat.ir
info@nmerat.ir
sapp.ir/mohebinalroghaye

شخصیتخیلیازافرادرامع ّلمهامیسازند.آنمع ّلمهایی
بچههامواجههستند؛نهآن
کهباافکارواندیشههای ّ
مع ّلمیکهفقطمیخواهدعلمشراتزریقکند.

درک و فهــم برخــی جمــات علیرغــم ظاهــر
ســاده آنهــا بســیار ســخت اســت؛ هماننــد
حدیــث «بزرگتریــن عبــادت انتظار فرج اســت»؛
ایــن حدیــث را راحــت بیــان میکنیــم امــا بــه عمــق آن پــی
نبردهایــم؛ چـرا کــه در حدیــث دیگــری داریــم «انتظــا ِر فــرج،
خــو ِد فــرج اســت ».نیــز این جملــه را از شــهید آوینــی بخاطر



داریــم که گفــت« :امــام( )dبه ما آموخــت ،انتظــار در مبارزه
اســت».؛ یــا «معلّمی شــغل انبیاســت» «شــخصیت خیلــی از
اف ـراد را م ّعلمهــا میســازند؛ البتــه معلّمهایــی کــه بــا افــکار
بچههــا مواجــه هســتند؛ نــه معلّمــی کــه فقط
و اندیشـههای ّ
میخواهــد علمــش را تزریــق کنــد .معلّمــی کــه فقط علمش
را تزریــق کنــد [بــه همیــن تنهــا اکتفــا میکنــد]؛ امــا گاهــی

معلّــم شــخصیت خــود را تزریــق میکنــد بــه دانشآمــوز .اگر
معلّــم شــخصیت خــود را تزریــق کرد ،هماننــد امــام( )dکه
شــخصیت خــود را تزریــق میکنــد بــه شــاگردها ،آن موقــع
آن شــاگرد ،میشــود معلّـمِ دوم .میشــود همــان کســی کــه
چهــرهی بعــد از آن معلّــم اســت« ».معلــم عزیــز بدانــد شــغل
ـم مطالب
او فقــط تعلیــم نیســت؛ یــا بــه تعبیــرى فقــط تعلیـ ِ

یاریحضرت...
به ِ

استادشهیدمرتضیمطهری

مدیریت زمان

عرفان حافظ

ی
یزیدیگر 
در جهــان اســام اول کســی کــه در شــعر خــودش مفاهیــم
معنــوی و مذهبــی و اخالقــی را بــه مســخره گرفــت و بیپرده
دم از لــذت و عیــش و شـراب و شــاهد و اینهــا زد و مقصــود او
هــم جــز همیــن امــور ظاهــری نبــود یزیــد بــن معاویه اســت،
و آنچــه کــه اروپاییهــا آن را «اپیکوریســم» مینامند مســلمین
بایــد «یزیدیگــری» بنامنــد ،چــون اول کســی کــه ایــن بــاب
را در جهــان اســام فتــح کــرد یزیــد بــود.
یــا مثـ ً
ـا بـیدردی نســبت بــه اجتمــاع ،که گــور پــدر اجتماع،
3
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انشـاا ...بــه یــاری حضــرت ولیعصــر( )sاز ایــن شــماره در خصــوص مدیریــت زمــان مطالبــی را بیــان خواهیم کرد
و ایــن مطالــب در واقــع حــول محــور «مدیریــت زمــان یــک منتظر» خواهــد بــود .مدیریت زمــان به معنی بهــرهوری
کامــل بـرای رســیدن بــه ســعادت دنیــوی و اخــروی با حداکثــر بازده اســت.

در مذهــب شــیعه اثنیعشــری برنامهریزیهــا بــه صــورت
زمانــی ایجــاد شــده اســت نــه مکانــی ،در واقــع قــدرت مکانی
هنگامــی حــل میشــود کــه بــه امــام زمــان خــود برســیم.
اهمیــت وقــت و زمــان در دیــن مبیــن اســام بــه قــدری
زیــاد اســت کــه تمــام مباحــث و نکاتــی کــه عنـوان خواهــد
شــد همگــی از ســوی بــزرگان و اولیــای اســامی تذکــر داده

شــدهاند بــا ایــن حــال بیشــتر مــا زمــان خــود را بــه بطالــت
میگذرانیــم و برنامهریــزی درســتی بـرای عمــر و زندگیمــان
نداریــم .در ادامــه پیرامــون مزایــا و فوایــد مدیریــت زمــان و
همچنیــن دزدهــا و ســارقین زمــان کــه باعــث اتــاف وقــت
میشــوند صحبــت خواهــد شــد و پــس از آن بــه مبحــث
اصــول مدیریــت زمــان خواهیــم پرداخــت.

معلم شهید | اینشـمارهبااحـترامتقدیممیشودبه شهید مرتضی مطهری
«آیهشریفه«الذینیبلغونرساالتا...ویخشونهوالیخشوناحدااالا»...رارویآننوشتهبودندوبهمرحوماستادشهیدمطهریتقدیمکردهبودند،ایشانمصداقاینآیهبود.
جامعهی ما و انقالب ما بر اساس همان پایههایی بنا شده که در معرفی شهید مطهری از اسالم دیده میشود و فهمیده میشد و لذاست که شما میبینید امروز آنی که پاسخ به
سؤاالتماهارامیدهدکتابهایشهیدمطهریاست».بیاناتدرمراسمبزرگداشتاستادمطهری1366/02/05
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معلِّمِشهید

نوجوان و مساله استعداد در کالم
رهبرانقالب

در ایــن ســنین [نوجوانــی و
 جوانــی] ب ـرای آینــده خودتــان
را بســازید ...شــما نــگاه کنیــد
کــه چــه اســتعدادی خــودش را
در شــما نشــان میدهــد .حقیقــت این اســت
کــه اســتعداد در وجــود جـوان و نوجـوان ،بــه
هــر شــکلی خــودش را نشــان میدهــد .بعید
اســت کــه انســان بااســتعدادی تــا ســنین
حــدود هجــده ،بیســت ســالگی ،خــودش
حــس نکنــد کــه شــوق و گرایــش و عالقــه و
توانایــی بیشــتری بـرای کـدام کار و بــه کدام
ســمت دارد.
وقتــی کــه فهمیدیــد اســتعدادتان در ک ـدام
طــرف اســت  -حــاال یــا خودتــان کشــف
کردیــد ،یــا معلّــم ،مدرســه ،یــا پــدر و مــادر
بــه نحــوی کشــف کردنــد  -آن وقــت بــه آن
ســمت برویــد ...هرچــه میخواهــد باشــد،
نگوییــد ایــن کوچــک اســت ،ایــن کم اســت.
کشــور مــا به همه چیــز احتیــاج دارد .کشــور
بــه رئیــس جمهــور احتیــاج دارد ،به صنعتگر
احتیــاج دارد ،بــه وزیــر و طبیــب هــم احتیاج
دارد .هــر کشــوری بــه همــه نــوع انســانی
احتیــاج دارد.
اینطــور هــم نیســت کــه مــا فــرض کنیــم
اگــر آن شــغل را گرفتیــم ،زندگــی مــا بهتــر
خواهــد شــد و بعــد راحتتــر بــه اهــداف
زندگــی خواهیــم رســید؛ نخیــر .گاهــی
انســان در آنجایــی کــه خیــال نمیکنــد،
هــم زندگیــش خوشــتر میگــذرد ،هــم بــه
هدفهــای واالی زندگــی کــه جلــب رضــای
الهــی اســت ،نزدیکتــر میشــود و میتوانــد
محصــول صحیحــی از زندگــی خــودش بــه
دســت آورد76/۱۱/14 .

کجایندزنانومردانبیادعا

روزی نوبــت بــه شــما خواهــد رســید .نوبــت
اینکــه بــر روی عرشــه کشــتی انقــاب
اســامی بــه عنـوان یــک مســئول ،خدمــت
کنیــد تــا بــه ســامت از ام ـواج ســهمگین
مشــکالت عبــور کنــد و بــه مقصــد نزدیــک
و نزدیــک تــر شــود .وقتــی آن روز فرارســید
بــه هــوش باشــید کــه در کنــار همه مســائل،
چنــد مســاله از همــه مهمتــر اســت.
آن روزحواســتان باشــد کــه فقــط و فقــط
بـرای خدمــت آن جا هســتید و مبــادا زیبایی
امــواج یــا نســیم خنکــی کــه روی عرشــه
اســت ،شــما را از کاری کــه باید انجــام بدهید
غافــل کنــد .آن روز مبــادا فرامــوش کنیــد که
آن خدمــت را هــم بایــد فقــط بــرای خــدا
انجــام دهیــد .فقــط و فقــط بـرای خـدا نــه
بـرای دل خودتــان یــا حتــی ناخـدا! خودتــان
را بـرای آن روزآمــاده کنیــد و مهــارت هایتــان
را افزایــش دهیــد و بیــش از پیش حواســتان
به قلبتــان باشــد.
آیا آن احساســات و رفتارهای تحســینبرانگیز
را بــه یــاد داریــد؟ آیــا آن بیاعتنایــی بــه مــال
دنیــا و اهتمــام بــه خدمــت را بــه یــاد داریــد؟
اشــکال کار این اســت کــه گاهــی آن ارزشها
فرامــوش میشــود.
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ِباالسباب...
يا ُم َسب ُ

کرسی

ریلگذاریبرایتحریمهایحقوقبشری

تحریمسازاندرحالکارند...

مطهری که در طهارت روح و ق ّوت ایمان و قدرت بیان کمنظیر بود .رفت و به مأل اعلی پیوست .لکن بدخواهان بدانند
که با رفتن او شخصیت اسالمی و علمی و فسلفیاش نمیرود.

من به
دانشجویان
و طبقه
روشنفکران
متعهد
توصیه
میکنم که
کتابهای
این استاد
عزیز را
نگذارند با
دسیسههای
غیراسالمی
فراموش
شود.

ـش در دســت اجـرا نیســت .معلــم ،هــم بایــد
کتــاب و دانـ ِ
علــم بدهــد ،هــم بایــد روش تف ّکــر و کار تف ّکــر را بیامــوزد،
هــم رفتــار و اخالقآمــوزى در کار او باشــد»93/2/17 .
«بســیاری از معلّمهــا هســتند کــه شــخصیت خودشــان
را تزریــق میکننــد .فــرض بفرماییــد :معلّمــی اهــل یــک
اخــاق ،اهــل نمــاز شــب اســت ،اهــل دعــا اســت ،اهــل
عبــادت اســت اهــل اخــاص اســت ،اهــل مبــارزه اســت؛
ایــن دانشآمــوز تحــت تأثیــر مبــارزهی او ق ـرار میگیــرد
و دانشآمــوز ،مبــارز بــار میآیــد .یــا میتوانــد شــخصیت
منفــی حتّی داشــته باشــد.
معلّمــی شــغل انبیاست[شــرح این جمله شــاید این باشــد
کــه] انبیــا بــه دنبــال ایــن بودنــد که شــخصیت خودشــان
را تزریــق کننــد بــه انســانها و اســتعدادهای انســانها
را شــکوفا کننــد و بــر اثــر آن اســتعدادها بــه همــان
مقاماتــی که خودشــان داشــتند بشــریت را برســانند .یعنی
پیامبــر( )aآمــده بــود که همه بشــر را مثل خــودش بکند
ـول ا ...أُسـ َو ٌة َح َسـ َن ٌة» یعنــی چه؟
كان ل َ ُكــم فــي َرسـ ِ
«ل َ َقــد َ
یعنــی پیامبــر الگوســت .الگــو را ب ـرای چــه میگذارنــد؟
بـرای اینکــه تــو به آن برســی؛ پــس پیامبــر( )aآمــده بود
کــه انســانها را بــه خــودش برســاند؛ یعنی شـرایطی ایجاد
ِ
ـخصیت
بکنــد کــه شــخصیت خــودش را تزریق بکند به شـ
تمــام بشــریت .معلّــم ایــن اســت .وگرنــه معلّمــی کــه در
سیســتم آمــوزش و پــرورش میبینیــم تزریق علم اســت».

•مع ّلمبرجستهوهمیشهزنده

«اینکــه روز معلــم را در ســالگرد شــهادت شــهید مطهــری
قـرار دادنــد ،یــک معنــای نمادیــن و پرمغــز و پرمضمونــی
دارد؛ چــون حق ـاً و انصاف ـاً مرحــوم شــهید مطهــری یــک
انســان بزرگ و برجســته بــود .زندگی او ،تــاش مخلصانه و
مؤمنانــه و عالمانــه ،همـراه بــا احســاس درد ،همـراه بــا یک
بصیــرت کامــل در میـدان علــم و معرفــت و فرهنــگ بــود.
»90/2/14

• ّ
متفکر

«مطهــری هرگــز از اندیش ـههای امــام نــه جلوتــر رفــت،
نــه عقبتــر رفــت .همیشــه شــاگرد تــا ِّم امــام بــود .متف ّکــر
بــود .امــام بهتــر او را میشــناخت .شــاگرد متف ّک ـ ِر او بــود.
شــاگردی بــوده کــه خــوب میاندیشــیده اســت و خــوب
تحلیــل میکــرده اســت .اســتداللی فکــر میکــرده اســت.
اینهــا دالیلــی بودنــد کــه امــام اعتمــاد باالیــی داشــت بــه
ایشــان».

•مطهریپارهتنمنبود

«گاهــی اوقــات در رابطـهی بیــن اســتاد و شــاگرد ،اســتاد
متوجــه میشــود یکــی از شــاگردهایش همــان آرمانهایی
را ادامــه میدهــد کــه خــودش دنبــال آن بــود .خوشــحال
اســت از اینکــه کتابهــای او ،حرفهــای او ،مطالــب
او همــان چیــزی اســت کــه حرفهــای اســتاد اســت.
آرمانهــای اســتاد اســت ».ایــن گونــه اســت کــه ایــن
جملــه بیشــتر معنــی پیـدا میکنــد کــه امــام( )dراجع
بــه شــهید مطهــری فرمــود« :مطهــری پــاره تن مــن بود»
نیــز فرمــود« :مطهری فرزنــدی عزیز برای من و پشــتوانهای
محکــم ب ـرای حوزههــای دینــی و علمــی و خدمتگ ـذاری
ســودمند بـرای ملّــت و کشــور بــود .خدایــش رحمــت کند
و در جـوار خدمتگـذاران بــزرگ اســام جایگزیــن فرماید».

•نقشهعملیاتی

اصلیتریــن چیــزی کــه ســرمای هداری از آن میترســد
تربیـ ِ
ـل ایثار ،اهل گذشــت اســت .تـوان مقاومت
ـت افـرا ِد اهـ ِ
ـی بــه مشــرق زمیــن فقــط در جهاد
در برابــر نقشــه عملیاتـ ِ
بـرای خـدا اســت .ســعی و تــاش بـرای خـدا اســت .ایــن
منــش زمینگیــر میکنــد ایــن تهاجــم را و اینــکار نیازمند
الگوســت؛ مثــل عبـدا ..والــی .امــام خمینــی( )dوقتــی
1
کار عبدا...والــی را ملطــع شــد فرمــود« :انشـاا ...از بشــاگرد
یارانــی بـرای امــام زمــان( )sخواهــد بــود ».سردوشـیاش
را هــم میگیــرد .وقتــی کســی کاری را مخلصانــه انجــام
دهــد همیــن اســت .رهبــر انقــاب وقتــی نزدیــکان عبـدا...
والــی آمدنــد کــه کتابــی از او ســاخته شــود ،جمله عجیبی
فرمــود« :کارهــای مثــل عبدا...والــی در این نقطــه ،آن نقطه
جمهــوری اســامی مثــل پمپــاژ کــردن ســیمان اســت در
ســد تــرک خــورده»؛ بعضــی از آن اختالسهــا اعتقــاد
مــردم را خـراب کردنــد؛ بعضــی از اشـراف ،مــردم را ناامیــد
کردنــد .یــک عبدا...والــی پیـدا میشــود و إبائــی هــم نـدارد
بگوید مــن ســرباز خامن ـهایام.
ایــن الگــو میشــود .عبدا...والــی را بخوانیــد [کتــاب
تاخمینیشــهر]؛ ســعی کنیم عبدا..والی بشــویم در قسمت
خودمــان .حتمــا نیــاز نیســت بشــاگرد برویــم؛ مجاهــدهی
فرهنگــی ،معلّمــی کــه دارد از جــان مایــه میگـذارد بـرای
هدایــت بچههــای روســتا.
 .1بشــاگرد منطقــه محرومــی اســت کــه عبدا...والی عمــر خــودش را برای
آبــاد کــردن ایــن ّ
خطــه صــرف کرد.

اکثر ممالک عربی کنار نشسته و تماشاگر معرکه هستند .غافل از اینکه اسرائیل متجاوز به لبنان اکتفا
نمیکند ،و اگر در این میدان پیروز شود ،دامنه تجاوزش به سایر کشورها نیز خواهد کشید03.مرداد1358
| امام خمینی( )dاسرائیل حقوق مردم عرب را غصب کرده است ،ما با او مخالفت خواهیم کرد .به عالوه
اسرائیل بزرگترین حامی شاه است و مسئول تبلیغات ساواک .اسرائیل به این ترتیب شریک در جنایات
مسلم
ساواک و شاه است07.دی| 1357امامخمینی()dامریکاست که به اسرائیل قدرت میدهد که اعراب ْ
مسلم خارج
را آواره کند ... .امروز اقتصاد ایران به دس 
ت امریکا و اسرائیل است؛ و بازار ایران از دست ایرانی و ْ
شده است ،و غبار ورشکستگی و فقر به رخسار بازرگان و زارع نشسته است؛ و اصالحات آقایان ،بازار سیاه
برای امریکا و اسرائیل درست کرده است؛ و کسی نیست که به داد ملت فقیر برسد04 .آبان | 1343امام

خمینی()d

جنجالهــای ایــن چنــد روز فضــای
 مجــازی از اعــدام بهمــن ورمزیــار و
ماجـرای گشــت ارشــاد و حملــه بــه
پلیــس مقدمــه کنــدن چــاه ویــل تحریمهــای
حقــوق بشــر علیــه ایـران هســتند.
چـرا که مــردان ظریف دیپلماســی کشــورمان
کــه در تعامــل بــا جهــان غــرب و کدخـدا تنها
زبــان مذاکــره و لبخنــد را بلدنــد بایــد بهانـهای
بــرای آمــد و شــدها و چانــهزدن بــرای بتــن
گرفتــن تـوان موشــکی و دســت دادن بــا انـواع
کریهــا و بولتونهــا داشــته باشــند.
گویی دستگاه دیپلماســی ایران تصمیم گرفته
مســیر پنــج ســال پیــش را که شــانه به شــانه
کــری بـرای امضــای برجام هســتهای طی کرد
اینبــار پابهپــای اروپــا و امضــای برجام موشــکی
ادامــه دهــد .برجامــی که یــک بنــد آن از انجام
اصالحــات قضایی و عــدم اعـدام و بند دیگرش
از اجـرای مکانیزمهــای حقوقبشــر و پاســخ به
گـزارش احمدشــهید ســخن میگوید.
احمدشــهید گزارشــگر ســازمانملل در امــور

حقوقبشــرایران اســت کــه ،آخرینگــزارش
خــود را بــا بــازه زمانــی 11دیمــاه 94تــا
25مردادســال 95منتشــر کــرده و در ایــن
گ ـزارش اتهاماتــی رانســبتبهنقضحقوقزنان،
روزنامهنــگاران و کــودکان و حقــوق اقلیتهــای
مذهبــی و قومــی مطرح کــرده و از تعـداد باالی
اع ـدام در ای ـران انتقــاد کــرده اســت.
اکنــون کــه ایـران قصــد دارد بــا اروپــا نشســت
و برخاســت کنــد ،نیــاز بــه ریلگ ـذاری ب ـرای
تحریمهــای حقــوق بشــری دارد؛ تحریمهایــی
کــه حیــات سیاســی عــدهای در ایـران بــه آن
بســته اســت.
بــا ایــن تفاســیر بهتــر میتــوان بــه
سناریوســازیهایی پــی بــرد کــه ایــن چنــد
روزه توســط دسـتهای پشــت پرده شــیاطین
در فقــره ورمزیــار و گشــت ارشــاد و درگیــری
بــا پلیــس آن هــم در مســئله حجــاب صــورت
گرفــت و دقیقتــر متوجــه نگرانــی و قــول بــه
پیگیــری خانم ابتــکار در فقره فیلم ســاختگی
گشــت ارشــاد شــد.

حجتاالسالمقنبریان

حضورقلبدرنماز
قبــا در خصــوص توجــه به اسـرار باطنــی نماز
بـرای حضــور قلــب در نمــاز صحبــت کردیــم.
حــاال ببینیم نمــاز چگونــه عبادتی ســت؟
نمــاز فــرد اعظــم و فرد اکمل اســت بیــن تمام
عبادتهــا .مثــل شــب قــدر کــه مــادر همـهی
تقدیـرات عمــر مــا اســت ،مثــل ســورهی حمد
کــه همـهی قــرآن را در خــود جــای داده.
نمــاز هــم یــک عبــادت جامــع و مــادر همـهی
عبادتهاســت.
در نمــاز تمــام ابعــاد عبــادت وجــود دارد هــم

زبانــی هــم کالمــی هــم بدنــی .هیــچ عبادتــی
اینگونه نیســت.
مثــا در انفــاق و جهــاد و امربهمعــروف و
نهیازمنکــر بــه تنهایــی همــهی اینهــا بــا
هــم اتفــاق نمیافتــد.
️امــا بایــد دقــت کنیــم و تــاش کنیــم ببینیم
کــه ایــن حــاالت را در نمازمــان میبینیــم یــا
نه ؟
خدایــا نمــاز هم ـراه بــا حضــور قلــب بــه مــا
عنایــت بفرمــا!

حاشیهایبرسبکزندگیاسالمی

ُکرسی

عامــل نهــم؛ تامیــن نیازهــای
دینــی و فرهنگــی

مــرد بعنــوان مدیــر خانــواده عــاوه بــر
وظایــف مشــترک ،وظایــف ویژهای بــه عهده
دارد کــه انجــام دادن آنهــا نقــش موثــری در
تحکیــم ایــن نهــاد ایفــا میکنــد یکــی از
مهمتریــن ایــن وظایــف تامیــن نیازهــای
دینــی و فرهنگــی خانــواده میباشــد.
دیــن ،اساســیترین عامــل امنیــت و
آرامــش درونــی خانــواده اســت .از ایــن
رو رعایــت ارزشهــای دینــی ،مهمتریــن
عامــل تحکیــم خانـواده محســوب میشــود.
امیرالمومنین علــی( )Aطبق نقلــی درباره

نقــش دیــن در آرامــش زندگــی چنیــن
میفرمایــد :مــن هــرگاه در مــردی خصلتــی
از خصلتهــای نیــک را اســتوار یافتــم ،او را
بــه ســبب دارا بــودن آن ،تحمــل میکنــم
و بیبهرهگــیاش از دیگــر خصلتهــای
نیــک را نادیــده میگیــرم .ا ّمــا نمیتوانــم
نابخــردی و بیدینــی او را نادیــده بگیــرم .زیرا
جداشــدن از دیــن ،ج ـدا شــدن از امنیــت و
آرامــش اســت .زندگــی همــراه بــا تــرس،
گـوارا نیســت و نابخردگــی نیز ُمردگی اســت
و بــا مــردگان کســی معاشــرت نمیکنــد.
(غررالحکــم ح)3785

قــرآن کریــم همــه مــردان بــا
ایمــان را موظــف کــرده کــه از
طریــق تامیــن نیازهــای دینــی
خانـواده خــود ،آنــان را از گرفتــاری
آتــش دوزخ محافظــت کننــد« :ای
کســانی کــه ایمــان آوردهایــد،
خودتــان و خانوادهتــان را از
آتشــی کــه ســوخت آن ،مــردم و
ســنگها هســتند ،حفــظ کنیــد.
بــر آن آتــش ،فرشــتگانی خشــن
و ســختگیر گمــارده شــدهاند از
آنچــه خ ـدا بــه آنهــا دســتور داده
ســرپیچی نمیکننــد و آنچــه را
کــه مأمورنــد انجــام میدهنــد
(تحریــم آیــه»)6
بیتوجهــی بــه ارزشهــای دینــی،
پیــش از آنکه اعضای خانـواده را در
آخــرت گرفتــار آتــش دوزخ کنــد،
در همیــن دنیــا آنهــا را در آتــش
احســاس ناامنــی خانوادگــی و انواع
مشــکالت ناشــی از آن میســوزاند.
نخســتین وظیفه مرد بـرای احیای
ارزشهــای دینی در خان ـواده خود،
وادار ســاختن آنهــا به نماز اســت.
زیـرا نمــاز از انـواع ناهنجاریهــای
اخالقــی و رفتــاری پیشــگیری
مینمایــد .خداونــد متعــال خطاب
بــه پیامبــر خــود میفرمایــد« :و
کســان (اهــل) خــود را بــه نمــاز
ِ
فرمــان ده و خــود بــر آن شــکیبا
بــاش (طــه »)132از ایــن اهلبیــت
( )Aدر گرفتاریهــا از خانــواده
خــود میخواســتند کــه نمــاز و
دعــا یــاری جوینــد .بدیهــی اســت
کــه تاییــد بــر نمــاز و در تربیــت
دینــی ،بــه معنــای بیتوجهــی
بــه دیگــر ارزشهــا نیســت بلکــه
برنامهریــزی جهــت پــرورش همــه
ارزشهــای اســامی و انســانی در
خان ـواده ضــروری اســت .چنانکــه
از پیامبراکــرم روایــت شــده اســت
کــه میفرمایــد« :فرزنــدان خــود
را بــر ســه خصلــت تربیــت کنیــد،
دوســت داشــتن پیامبرتــان،
دوســت داشــتن اهلبیــت()A
او و خوانــدن قــرآن( .کنزالعمــال ج16
ص »)456مدیــر خان ـواده نــه تنهــا
بایــد بـرای تربیــت دینــی اعضــای
ایــن نهــاد مقــدس برنامهریــزی
کنــد بلکــه موظــف اســت کــه
جهــت تامیــن نیازهــای علمــی و
فرهنگــی آنــان ،اقدامــات الزم را
انجــام دهــد .از امــام صــادق()A
روایــت شــده کــه فرمــود :بنــده
مومــن پیوســته بـرای خانـوادهاش
دانــش و تربیــت نیکــو بــه ارث
مینهــد تــا اینکــه همــه آنهــا را
وارد بهشــت کند( .مســتدرک الوســائل
ج 12ص)201

هرچــه بــود بــود« :وظیفه گر برســد مصرفش
گل اســت و نبیــد» پولــی برســد و مــا برویــم
آنجــا ،گلــی و نبیــدی و از ایــن حرفهــا ،دیگــر
گــور پــدر دنیــا ،هرچــه میخواهــد بــر دنیــا
بگذرد.
در اثــر ایــن کارهایــی کــه یزیــد میکــرد،
چــون نامــزد خالفــت بــود ،معاویــه کــه در
سیاســت مــرد پختـهای بــود خیلــی ناراحــت
بــود ،میدیــد اینهــا زمینــه خالفــت او را بکلی
خ ـراب میکنــد ،خصوص ـاً ایــن ب ـیدردی و
بیعالقگــیاش.
آن مکتبــی کــه حافــظ را بــه نحــو مــادی
تفســیر میکنــد ،مطابــق آن از حافــظ
چنیــن شــخصیتی بیــرون میآید و اســتفاده
میشــود .اتفاقــاً در حافــظ یــک برگــهای
هســت کــه ایــن برگــه هــم ایــن بیچــاره
حافــظ را بیشــتر متهــم میکنــد و آن ایــن
اســت کــه در یکــی از غزلهایش کــه در ترتیب
ایــن دیـوان (دیـوان قزوینــی) اولیــن غــزل او
قـرار گرفتــه اســت ،بلکــه همــان اولیــن بیتی
کــه حافــظ بــا آن شــروع میشــود ،یــک
مصراعــش از یزیــد اســت:
اال یا ایها الساقی ادر کأساً و ناولها
کهعشقآساننموداو لولیافتادمشکلها
مصـراع اول میگوینــد از یزیــد اســت ،اینجــا
یــک برگــه یزیدیگــری علیــه حافــظ بیچاره
درســت میشــود و لهــذا بعدهــا شــعرا
آمدهانــد بعضــی عــذر خواســتهاند ،بعضــی
دیگــر بــه حافــظ ایــراد گرفتهانــد کــه تــو
چـرا ایــن شــعر را از یزیــد گرفتـهای؟ در ایــن
شــرحی کــه «ســودی» بــر حافــظ نوشــت ه
میگویــد کــه اهلــی شــیرازی خواســته بـرای
ایــن امــر عــذری از حافــظ بیــاورد؛ میگویــد:
ب
خواجه حافظ را شبی دیدم به خوا 
ی َهما ل
گفتمای در فضل و دانش ب 
از چه بستی بر خود این شعر یزید
با وجود این همه فضل و کما ل
گفتواقفنیستیزینمسئل ه
مال کافر هست بر مؤمن حال ل
حــاال مــا برویــم ببینیــم که مطلب چیســت؟
آیــا واقعـاً همیــن جــور اســت؟ دیـوان حافــظ
همینطــور بایــد تفســیر شــود؟ اگــر دی ـوان
حافــظ یکنواخــت میبــود و همــه اشــعار
حافــظ همــان جورهایــی بــود کــه مــا نمونــه
هایــش را در قســمتهای مختلــف دادهایــم،
میگفتیــم بلــه ،چــه مانعــی دارد کــه بگوییم
حافــظ اینجــور بــوده؟ حــاال از حافــظ بـرای
مــا یــک «لســان الغیــب» و یــک مــرد خیلی
قدیــس ســاختهاند ،خــوب اشــتباه
عالــی و ّ
کردهانــد ،چــون تاریــخ کــه چیــزی را نشــان
نمیدهــد ،عــوام ایــن حــرف را میزننــد،
دیوانــش هــم کــه سراســر ایــن اســت ،پــس
حافــظ اساسـاً همیــن هــم هســت ،بیــش از
ایــن هــم چیــزی نبــوده.
ولــی اینطــور نیســت و همــه اشــعار حافــظ
آن جورهــا نیســت .اگــر مــا اینطــور دربــاره
حافــظ قضــاوت کنیــم و حافظــی پیـدا شــود
بخواهــد مــا را بــه محاکمه بکشــد ،جوابــی در
برابــرش نداریــم .اگــر کســی بخواهــد دربــاره
حافــظ از روی دیوانــش قضــاوت کنــد (کــه
ً
فعــا در ایــن اســت ،مــا تاریــخ
بحــث مــا
حافــظ را قبـ ً
ـا بحــث کردیــم) مثل هر شــاعر
دیگــری ،بایــد تمــام ایــن دیـوان را از اول تــا به
آخــر در نظــر بگیــرد.
مرتضیمطهری

.
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