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قال الصادق)ع(: دعامه االنسان العقل، والعقل 
منه الفطنه والفهم والحفظ والعلم، و بالعقل یکمل 

و هودلیله و مبصره و مفتاح امره.
ام��ام صادق)ع( فرمود: پایه ش��خصیت انس��ان 
عقل اوس��ت، و هوش و فهم و حافظه و دانش از عقل 
سرچش��مه می گیرند، و عقل انسان را کامل می کند، 

و عقل راهنما و بیناکننده و کلید کار انسان است.)1(
___________

1- اصول کافی، ج 1، ص 29

در جنگ اح��د یک نفر جوان ایرانی مس��لمان 
در صف مس��لمین بود و با دشمنان می جنگید، او در 
هنگام جنگ ضربه سختی به دشمن وارد کرد و او را 
از پای درآورد و در این هنگام گفت: خذها و انا الغالم 
الفارسی- این ضربه را از من که جوانی ایرانی هستم 
تحویل بگیر- پیامبر گرامی)ص( که س��خت مخالف 
تفاخر نژادی و قومی بود با این سخن مخالفت کرد و 
فرمود: چرا نگفتی منم یک جوان از انصار؟! )یعنی به 
چیزی که اسالم آن را باطل دانسته افتخار نکن بلکه 
به موضوعی که مربوط به دین اس��ت افتخار کن که 

آن دین و تقوا است(.)1(
__________

1 - داستان دوستان، محمد اشتهاردی، ج4، ص65 

)ای سالک راه خدا!( آنچه مهم است )در دستیابی 
به برکات و ثواب نماز جماعت( اجتماع قلوب اس��ت، 
پس اگر کسی توفیق یافت که با جماعتی که دلهای 
آنها در راه خدا با یکدیگر مجتمع است نماز جماعت 
بخواند، به آنچه که در اخبار و روایات در فضیلت نماز 
جماعت وارد شده امیدوار باشد، و اما کسی که در نماز 
جماعتی ش��رکت می کند که بین افراد آن دشمنی و 
کینه و حسد هست و بعد امید داشته باشد که خداوند 
آن ثواب هایی را که در اخبار برای نماز جماعت بیان 
شده به او عنایت کند، بداند که این آرزو، غروری بیش 
نیست و این امیدواری و رجاء نیست، بلکه باید آن را 
آرزو و فریب خود دانس��ت.)1( بنابراین سالکین مؤمن 
باید تالش کنند تا هرگونه کینه، دش��منی و نفاق را 
در درون خود و نسبت به یکدیگر از بین ببرند و این 
دعای قرآنی را همیش��ه زمزمه کنند و در قول و فعل 
به آن التزام داش��ته باشند. »وال تجعل فی قلوبنا غاًل 
للذین امنوا« )حش��ر-10( خدایا! در دلهای ما نسبت 

به مؤمنین هیچ گونه کینه ای قرار مده.
�������������������

1 - اسرار الصلوه، میرزا جواد ملکی تبریزی، ص497

پرسش: 
برای شناخت خدا قرآن کریم راه های آفاقی و 
انفس�ی را مطرح کرده است. سؤال اصلی این است 
که کدام یک از این دو راه بر دیگری مزیت و برتری 
دارد و باید همواره مورد اهتمام و توجه خداجویان 

و متالهین قرار گیرد؟
پاسخ:

در بخش نخس��ت پاس��خ به این س��ؤال به یکی از 
امتیازات و وجوه برتری راه انفس��ی بر راه آفاقی و آن هم 
حضوری بودن معرفت اهلل در راه انفسی اشاره کردیم. اینک 

در بخش پایانی دنباله مطلب را پی می گیریم.
2- زوال ناپذیری علم

معرف��ت توحیدی اگر از راه تهذیب نفس و ش��هود 
باطن به دس��ت آید، هرگز با عوامل بیرونی مانند نسیان، 
بیماری، پیری و مرگ از بین نمی رود. چون چنین معرفتی 
از درون انسان نشأت گرفته و با جان سالک متحد است. اما 
معرفت حصولی اگر به علم حضوری منتهی نشود ممکن 
است بر اثر حادثه ای از دست برود و کهولت سن، یا برخی 
ام��راض آن را از صفحه ذهن محو کند »لکی الیعلم بعد 

علم شیئا«)نحل-70(
3- ناگسستگی علم از عمل

ابزار معرفت حضوری قلب است و قلب بدون شفافیت 
و پ��اک ب��ودن از لوث گن��اه هرگ��ز دارای بصیرت، برای 
دیدن انوار الهی نیس��ت. طبعا این معرفت، بدون عمل و 
تهذیب نفس میسور هیچ کس نخواهد بود. عمل هر چند 
خالصانه تر و از ریا و غفلت دورتر باش��د، بهره نفس از آن 
بیشتر خواهد بود. لکن در علم حصولی، چه بسا صاحبان 
معلومات فراوانی که یا از عمل تهی هستند و یا بهره آنان 
از عمل بس��یار اندک اس��ت، علی)ع( می فرماید: چه بسا 
عالمی که جهلش او را نابود کند و علم همراه او برای وی 
سودی نداشته باشد. »رب عالم قد قتله جهله و علمه معه 

الینفعه« )نهج البالغه، حکمت 107(
این س��خن علی)ع( تایید می کند که ممکن اس��ت 
علم حصولی از عمل گسس��ته و منفک باشد ولی در علم 
حضوری، که ثمره تهذیب نفس و عمل صالح است، انفکاک 

علم از عمل روا نیست.
4- سودمندترین معرفت

در روایات معصومین از معرفه النفس و خودشناسی با 
وصف »انفع المعارف« و »انفع المعرفتین« یاد شده است. 
عل��ی)ع( می فرماید: معرفه النفس انفع المعارف )ش��رح 
غررالحک��م، ج6، ص 148( و همچنی��ن در حدیث دیگر 
می فرمای��د: المعرفه بالنفس انفع المعرفتین )همان، ج2، 
ص 25( مرحوم عالمه طباطبایی می فرماید: ظاهر روایت 
این اس��ت که مراد از »معرفتین« همان معرفت آفاقی و 

انفسی است )المیزان، ج6، ص 170(
س��نخ معرفت حضوری و حصولی متفاوت است. در 
سیر آفاقی چون انس��ان نیازمند استدالل است اشتباه و 
نسیان راه دارد، مشکالت علمی از یک سو و عوارض بدنی 
مانن��د بیماری و پیری و... از س��وی دیگر از جمله آفات 
این س��نخ معرفت اس��ت، اما در علم حضوری این آفات 
جایگاهی ندارد زیرا کسی که از راه انفسی حرکت می کند 
تا به خدا برس��د، متن دلیل نزد او حاضر است و راه عین 
رهرو است و هرگز خطا یا نسیان برای او معنا ندارد، چون 
انسان خودش عین راه است و تا وقتی که در راه است در 
شناخت خود است و هنگامی که به فکر خداست به فکر 
خود است در نتیجه معرفت انفسی نافع تر و ارزشمندتر از 

معرفت آفاقی است.

تکرار می شود.امام خمینی)ره( فرمودند: »عید واقعی 
آن است که انسان رضای خداوند را به دست آورد و 
درون خود را اصالح نماید.« )صحیفه نور، ج 20، ص 
3(. همچنین مقام معظم رهبری فرمودند: »اگر ملتی 
بتواند یک تح��ول اخالقی در خود به وجود بیاورد، 
اگر بتواند رذایل اخالقی را از درون خود پاکس��ازی 
کند و خود را به فضایل اخالقی آراسته سازد، حقیقتاً 
برای آن ملت عید اس��ت. )زمزمه تحول، ص 51( و 
در فرهنگ معین آمده است: عید روز مبارکی است 
که در آن مردم جش��ن می گیرند و شادی می کنند 
و در ای��ن روز به همدیگ��ر عیدی می دهند از قبیل 

هدیه، پول و خلعت.
یک��ی از کهن تری��ن منابع��ی که ب��ه این عید 
نوروزپرداخته است کتاب »آثار الباقیه« اثر ابوریحان 
بیرونی )متوفی 440( اس��ت. او می نویسد: سال نزد 
فارس��یان چهار فصل ب��ود... برحس��ب این فصول 
عیدهایی داشتند که به علت اهمال در کبیسه، روز 
این عیدها جابجا می ش��ود. از جمله این اعیاد یکی 
روز اول فروردین ماه یعنی نوروز بود، که روزی بس 
بزرگ اس��ت و به علت زنده ش��دن طبیعت گویند 
آغ��از خلقت جهان در آن روز بوده اس��ت. )روزها و 
رویدادها- هجری شمس��ی، ج 1، موسسه فرهنگی 

نشر رامین، ص 17-18(.
این عن��وان در تاریخ و روایات به دو وجه ثبت 
ش��ده است: 1-باس��تانی 2-اس��المی. عید نوروز از 
جش��ن های باستانی ایران اس��ت و از روز نخستین 
فروردین آغاز ش��ده و تا 13 روز و یا س��ی روز ادامه 
پیدا می کند و مردم و حاکمان لباس های نو و پاکیزه 
پوش��یده و به دیدار هم می روند و روزهای شادی و 

سرور است.
و اگر در این برنامه گناه انجام نگیرد، همانند عدم 
اختالط زن و مرد، سخن باطل نگفتن، غیبت نکردن 
و... مطلوب است که خداوند متعال فرمودند: »فرحین 
بما آتاهم اهلل من فضله« )آل عمران/ 170( )به فضل 
و رحمتی که خداوند نصیب آنها گردانیده شادمانند.(
و پیامب��ر اک��رم)ص( در این م��ورد فرمودند: 
محبوب تری��ن اعم��ال در ن��زد خدا ش��ادی در دل 
مومن وارد کردن است. )سید یحیی برقعی، چکیده 

اندیشه ها، ج 1، ص 206(
و نی��ز لقم��ان حکیم گفت »هی��چ مال چون 
تندرس��تی نیس��ت و هیچ نعمتی چون دلخوشی و 
ش��اد زیستن.« )همان( امام صادق)ع( نیز فرمودند: 
»ش��ادابی در ده چیز اس��ت: پیاده روی، سوارکاری، 
آب تنی، و نگاه کردن به س��بزه و...« و انس��ان باید 
در تمام روزها ش��اد و خوش رفتار باشد خصوصاً در 
روزهایی همانند نوروز که در آن برکاتی است از آن 
جمله طوالنی ش��دن عمر که امام شش��م فرمودند: 
»من حسن بره باهله زید فی عمره.« )الکافی، ج 8، 
ص 219( »ه��ر کس با خانواده خویش خوش رفتار 

باشد عمرش بسیار خواهد بود.«
نوروز واژه ای است مرکب از دو جز ء که روی هم 
به معنای روز نوین است و در میان ایرانیان مسلمان 
توام با آداب عقالیی و شرعی ماندگار شد و روایاتی از 
ائمه معصومان)ع( و احکامی از فقیهان در بزرگداشت 
نوروز در تاریخ ثبت ش��د و س��بب شد عید نوروز از 
ایران فراتر رفته و از ش��به قاره هند تا شمال آفریقا 
در میان اقوام مختلف با زبان های مختلف تداول یابد.

عید در قرآن
و نیز گفته شده است: که روزهای برطرف شدن 
بالها و مش��کالت و پیروزی  بر آنها که به آرامش و 
راحتی و ش��ادی و خوش��حالی منجر می شود عید 
خواهد بود از آنجایی که روز نزول مائده آسمانی به 
حضرت عیس��ی)ع( روز پاکی و خوشحالی و ایمان 
به خداوند باری تعالی بود حضرت مسیح آن روز را 
عید نامید که خداوند در قرآن به آن متذکر ش��ده 
و فرمودند: »اللهم ربنا انزل علینا مائده من الس��ماء 
تکون لنا عیدا الولنا و آخرنا و آیه منک« )مائده/114( 
)خداوندا، ای پروردگار ما، برای ما از آسمان مائده ای 
پر از غذا فرو فرست که برای ما، برای اولین و آخرین 
ما، عیدی باشد(. عیسی ابن مریم این دعا را هنگامی 
انجام داد که حواریون به اوگفتند ای عیسی بن مریم 
آیا خدای شما می تواند برای ما از آسمان مائده نازل 
کند آن حضرت فرمودند: اگر ایمان آورده اید از خدا 
بترس��ید و هرگز ش��ک در قدرت خدا و یا شک در 
اجابت دعای پیامبر خدا نکنید آنان گفتند ما شک 

جایگاه عقل

تفاخر به اسالم نه به قومیت

شرط دستیابی
 به برکات نماز جماعت

امتیازات راه انفسی بر آفاقی

یکی از مهم ترین مس��ائلی ک��ه در منابع دینی به آن 
تأکید ش��ده مسئله نیکی به پدر و مادر است. در سیزده 
آیه قرآن کریم به این مسئله پرداخته شده که هر کدام 
این بحث را به طریقی مورد تأکید قرار داده است. در سوره 
اسراء آیه 23 خدای متعال درباره پدر و مادر می فرماید: 
»وال تق��ل لهما اُف...« یعنی به پ��در و مادر اُف نگو! امام 
صادق)ع( درباره این آیه فرموده اند: »اگر در آزردن پدر و 
مادر خداوند چیزی را کم تر از گفتن اُف می دانست از آن 
نهی می کرد و آن کم ترین مصداق آزردن است و از دیگر 
آزارها برای پدر و مادر آن اس��ت که انسان چشم خود را 
به پدر و مادرش خیره کند. )و خیره، خیره به آن ها نگاه 
کند( )اصول کافی ج 2 ص 349(. در قرآن هم چنین برای 
اطاعت از پدر و مادر یک مورد استثناء اعالم شده که آن 
درباره ش��رک به خداست؛ لکن نکته جالب آن است که 
در همین آیه نیز دستور به برخورد شایسته با پدر و مادر 
ولو آنکه کافر و مشرک باشند و انسان را به شرک دعوت 
کنند، داده شده است. در این آیه آمده است: »هرگاه پدر 
و مادر تالش کنند که توبه من ش��رک ورزی و چیزی را 
همتای من قرار دهی درباره چیزی که از آن ناآگاه هستی 
از آنان اطاعت نکن ولی در دنیا با آنها رفتار شایسته داشته 

باش.« )لقمان 15( 
رعایت احترام پدر و مادر در سیره پیامبر گرامی)ص( 
و ائم��ه اطهار)ع( نیز هم در مورد رفتار ش��خصی ائمه با 
پدر و مادر خود و هم در مورد موضع گیری در باب نحوه 
رفتار دیگران با پدر و مادر بس��یار مورد تأکید است. نقل 
اس��ت که »خواهر رضاعی پیامبر اکرم)ص( نزد ایش��ان 
آمد، وقتی پیامبر)ص( او را دید شادمان شد و عبای خود 
را ب��ر زمی��ن پهن کرد و او را روی آن نش��اند و با لبخند 
و گرمی با او س��خن گفت تا او برخاس��ت و رفت سپس 
برادر رضاعی )ش��یری( پیامبر)ص( آمد و ایشان با او نیز 
احوال پرسی گرمی کرد ولی آن رفتاری را که در مالقات 
با خواهرش داشت با او نداشت. شخصی علت این تفاوت 
را از پیامبر)ص( پرس��ید و ایشان فرمود: »زیرا آن خواهر 
نس��بت به پدر و مادرش از برادر خود خوشرفتارتر بود«. 

)اصول کافی ج 2 ص 161(
هم چنین درباره امام سجاد)ع( نقل شده که امام باقر)ع( 
درباره ایش��ان می فرماید: »پدرم، امام سجاد)ع( مردی را 
همراه پسرش دید که راه می رفتند ولی پسر تکیه به دست 
پدر داده بود. امام س��جاد)ع( از کار زشت آن پسر بسیار 
ناراحت شد تا حدی که دیگر با او صحبت نکرد«. )اصول 

کافی ج 2 ص 349(
ائمه معصومین)ع( تأکید بسیاری نیز بر تذکر درباره این 
مسئله به یاران خویش داشتند. ابراهیم بن مهزم می گوید: 
»در محضر امام صادق)ع( بودم شب به خانه بازگشتم و در 
خانه بین من و مادرم بگو و مگو شد و من نسبت به مادرم 
درشتی کردم. فردای آن روز پس از نماز صبح به محضر 
امام صادق)ع( رفتم؛ هنوز س��خن نگفته بودم که امام به 
من فرمود: »ای مهزم تو را به مادرت خالده چه کار؟ که 
دیشب با او به درشتی سخن گفتی آیا نمی دانی که رحم او 
منزل سکونت تو و دامنش نوازش گر تو و سینه اش ظرفی 
بود که از آن می نوشیدی و روزی می خوردی؟ )آموزه های 

اخالقی- رفتاری امامان شیعه از بحار ج 74 ص 76(
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نیکی به پدر و مادر

 احمد محسن زاده

عید نوروز در آموزه های دینی

در مطلب حاضر نویس�نده کوش�یده 
اس�ت ضمن بررس�ی اهمیت عید نوروز، 
اعم�ال عی�د ن�وروز را نیز بط�ور مختصر 
توضی�ح ده�د. این�ک مطل�ب را از نظ�ر 

می گذرانید.

عید از کلمه عود گرفته ش��ده است و به معنی 
بازگشت است بازگشت به اصل و ریشه، بازگشت به 
وضعیت مطلوب، بازگشت به پاکی، بازگشت به اصل 
فط��رت که همه از آن برخوردارند، توجه به خداوند 
متع��ال، از غیر خدا بریدن و چشم پوش��ی کردن، از 
آلودگی دور ش��دن درون و به تبع آن بیرون خود را 
پاک داش��تن و پرهیز از گناهان  است در لغت نامه 
تاج العروس آمده اس��ت: عی��د در نزد عرب، زمانی 
اس��ت که در آن ش��ادیها یا اندوه ها، باز می گردد و 

داشته باشید«.
و ام��ام علی)ع( نیز فرمودند: »علیکم بالتواصل 
والتب��اذل و ایاکم و التدابر و التقاطع.« )نهج البالغه، 
نامه 47( »بر شما باد به ارتباط و بخشش به یکدیگر 
و دوری گزیدن از جدایی و پشت کردن به یکدیگر«.
علی)ع( در روز عید مردم را به دیدار می پذیرفت 
و آن��ان آن روز را به آن حضرت تبریک گفته حتی 
تحف��ه و ش��یرینی جات می آوردند که ش��خصی به 
نام س��وید ب��ه غفله نق��ل می کن��د: در روز عید بر 
امیرالمؤمنین)ع( وارد شدم و دیدم که نزد حضرت 
نان گندم و نان ش��یرمال و حلوا ش��کر است به آن 
حضرت عرض کردم آقا روز عید و نان ش��یرمال در 
پاسخ فرمودند: »انما هذا عید من غفرله«. )بحاراالنوار، 
ج40، ص 336( )این عید کس��ی است که آمرزیده 

شده است(.
نی��ز در تاریخ و روایت آمده اس��ت هدیه ای به 
رس��م نوروزی ب��ه خدمت حض��رت امیرالمؤمنین 
علی)ع( تقدیم ش��د، فرمودند: این چیست. گفتند: 
یا امیرالمومنین)ع( امروز نوروز است حضرت فرمود: 
هر روز را برای ما نوروز س��ازید. )وس��ائل الش��یعه، 

ج12، ص 214(
اعمال ایام نوروز

عی��د نوروز که عید باس��تانی ایرانیان اس��ت و 
براساس قرائن موجود و با اصالحاتی دین اسالم آن 
را تأیید نموده و برخی از آدابش را که خرافات بوده 
و دلیل منطقی و عقالیی نداش��ته را نپذیرفته و بر 
آنها قلم بطالن کشیده است اما اصل آن و برخی از 
برنامه های آن را نیز تأیید نموده است و حتی احکامی 
برای عید نوروز وارد ش��ده است که در ذیل به نحو 

اختصار به آنها می پردازیم.
1 - خواندن دعای تحویل سال

دعای مختلف و متعدد در عید نوروز وارد ش��ده 
است که با درود بر رسول خدا)ص( و آل او و جانشینان 
معصوم اش و سایر انبیاء شروع شده و با فرستادن درود 
بر ارواح  مطهر  ایشان ادامه دارد و در قسمتی از دعای 
آن چنین آمده اس��ت: »هذا ال��ذی فضلته و کرمته و 
ش��رفته و عظمت خط��ره.« )زادالمع��اد، ص427( و 
همچنین دعای زیر نیز در تحویل سال خوانده می شود:

»یا مقلب القلوب و االبصار یا مدبراللیل و النهار یا 
محول الحول و االحوال حول حالنا الی احسن الحال.« 
و چه بهتر که انس��ان از اولین روز س��ال بوسیله یاد 
خدا، خ��دا را در تمام روزهای س��ال با خود همراه 
کند ک��ه آیت اهلل العظمی بهج��ت)ره( در این مورد 
فرمودند )کس��ی بداند هرکه خ��دا را یاد کند، خدا 
همنش��ین اوس��ت، احتیاج به هیچ وعظی ندارد.( و 
در خبر آمده اس��ت که سجده شکر بجا آورده و دعا 
بخوانید، زیرا همان که انسان یک سال را با صحت و 
سالمتی و استفاده از نعمت های خداوند متعال بهره 
برده است سجده شکر بجا آورده و برای این نعمتها 
دعا کند که در خبر آمده اس��ت: »و تسجد سجده 
ش��کروا تدعوا فیها یغفرلک ذنوب خمسین سنه.« 
)مفاتیح الجنان، ص494( و در قبولی دعا مکان های 
مقدس اثرگذار اس��ت همانند مساجد، حرم امامان 
معصوم)ع(، کنار امام زاده ها، گلزار ش��هداء گرانقدر 
و... و همچنین زمان ها نیز دخیل هس��تند همانند: 
ش��ب و روز جمعه ها، ماه های رجب و رمضان، اعیاد 
اسالمی از آن زمان هاست عید نوروز، که در این باره 
امام صادق)ع( فرمودند:   »خداوند به حزقیل وحی 
فرس��تاد که: »ای��ن روز، روزی گرامی و بلند مرتبه 
در نزد من اس��ت با خود عهد کرده ام هر مؤمنی در 
این روز از من حاجتی بخواهد آن را برآورده س��ازم 
و آن روز، نوروز اس��ت.«) مستدرک الوسائل ، ج 6، 

ص 354(

از بین می برد.( بهش��ت جای پاک و تمیز بوده و از 
همه عیب ها دور است و افراد الیق و پاک و تمیز در 
آن جای می گیرند که رس��ول خدا)ص( در این مورد 
فرمودند: »اس��الم پاکیزه اس��ت پس خود را پاکیزه 
کنید، چرا که جز پاکیزه به بهش��ت وارد نمی شود« 
)تاریخ بغ��داد، ج5، ص351( و همچنین در روایت 
دیگر آن حضرت فرمودند: »نظافت از ایمان است و 
ایمان با صاحب اش در بهشتند.« )طب النبی، ص21( 
و وسایل و محیط زندگی به صاحب اش شبیه می باشد 
و چگونگی آن از حیث کم و کیف او حکایت می کند 
به طور طبیعی الزم و ملزوم اند وقتی که منزل، محیط 
زندگی و س��ایر وسایل زندگی مرتب منظم، تمیز و 
پاک باش��د دلیل بر تکمیل و منضبط بودن صاحب 
آن هاست. امیرمومنان)ع( در مورد تمیزی خانه چنین 
فرمودن��د: هرگاه خدای متع��ال نعمتی به بنده اش 
داد دوس��ت دارد اثر آن را ببیند. پرسیدند چگونه؟ 
فرمودند: »لباس��ش را پاکیزه، خودش را خوش��بو، 
خانه اش را س��فید و آستانه خانه اش را جارو کند و 
داش��تن وضو. خانه پاکیزه بخشی از سعادت انسان 

است.« )مفاتیح الحیاه، ص 117(
4- دید و بازدید

زی��ارت ب��زرگان و احت��رام ب��ه آنان ب��ه ویژه 
خانواده های شهدا از روز اول و دوم شروع می شود و 
سپس فامیل های دیگر که پیامبر اعظم)ص( فرمودند: 
»وق��روا کبارکم و ارحم��وا صغارکم.« به بزرگان تان 
احت��رام کنی��د و به کوچک رح��م و مهربانی کنید 
ک��ه به طور طبیعی در روزهای نوروز این کار عملی 
می شود.« )صدوق، امالی، ص 94( و )عیون االخبار 

الرضا)ع(، ج1، ص295(
و امام شش��م)ع( فرمودند: »بروا آبائکم یبرکم 
ابناوکم.« )کاف��ی، ج 5، ص55( )با پدرانتان خوش 
رفتار باشید، تا فرزندانتان با شما خوشرفتاری کنند.(

امام حسین)ع(: دیدار و هم نشینی با بزرگان و 
خردمندان را نشانه سعادت دانسته و در این زمینه 
فرمودند: »از نش��انه های خوش��نامی و نیک بختی، 
هم نش��ینی با خردمندان است.« )روزنامه اطالعات، 
شماره 23862 ( پیامبر اسالم )ص( در اهمیت احترام 
به ب��زرگان فرمودند: )البرکه م��ع اکابرکم.( )جامع 
االخبار، ص 242، ح 617( )برکت با پیران شماست.( 
و امام سجاد)ع( در مورد احترام مسلمانان به همدیگر 
فرمودند: »همه مسلمانان را به منزله اهل خانواده ات 
بدان، بزرگ آنان را همانند پدرت، کوچک ها را همانند 
فرزندت و هم ساالن را به منزله برادرت بدان.«)بحار 
االنوار ،ج 16، ص 98(  امام المتقیان علی)ع( در مورد 

نکرده ای��م اما می خواهیم که ا ز آن مائده آس��مانی 
بخوریم تا مطمئن ش��ویم و به راستی به پیمان های 
تو پی برده و بر آن گواه باش��یم«. لذا عید به روزها 
و یادبودهای خوش توام با ش��ادمانی اختصاص دارد 

که در آن سود و منفعتهای معنوی به دست آید .
امیرالمؤمنین علی)ع( و عید نوروز

آن حض��رت عید را چنی��ن معنی فرمودند که  
»کل یوم الیعص��ی اهلل فیه فهو عید.« )نهج البالغه، 
حکمت 428( خوشحالی و سرور و هدیه به هم دادن 
اگر در آن گناهی نباشد در دید مکتب اسالم اشکال 
ندارد و سیره و گفتار ائمه اطهار)ع( بیشتر وارد شده 
است که امام صادق)ع( فرمودند: »ان اهلل تعالی رضی 
لکم االسالم دینا فاحسنوا صحبته بالسخاء و حسن 
الخل��ق.« )کاف��ی، ج2، ص 56(  پیامبر اعظم)ص( 
فرمودند: »اگر می توانید هر روز را نوروز کنید؛ یعنی 
در راه خدا به یکدیگر هدیه بدهید و با یکدیگر پیوند 

2 -( غسل ، شست وشو و رعایت بهداشت 
و تمیزی

فقها روزه گرفتن در روز نوروز را مستحب دانسته 
و صاحب جواهر در این زمینه فرمودند: غس��ل روز 
نوروز، نزد متأخران مشهور است، بلکه مخالفتی در 
آن ندیدیم. )المستند، ج17، ص299( و در خبر آمده 
اس��ت: »اذا کان یوم النیروز فاغتسل و البس أنظف 
ثیابک و تطیب بأطیب طیبک...« )بهاراالنوار، ج78، 

ص304، حدیث17(
3 -خانه تکانی

قبل از رس��یدن م��اه فروردین ده ی��ا 15 روز 
مانده ب��ه اول فروردین م��ردم خانه تکانی می کنند 
ک��ه در روایت آمده اس��ت منزل و محیط زندگی را 
تمیز نگه��داری کنید. که امام باقر)ع( در این زمینه 
فرمودن��د: »کنس البی��وت ینفی الفقر.« )وس��ائل 
الش��یعه، ج3، ص571( )جارو کردن خانه ها، فقر را 

محبت، دوستی در مورد خویشاوندان چنین فرمودند: 
»موده االباء قرابه بین االبناء، والقرابه الی الموده احوج 
من الموده الی القرابه.« )نهج البالغه، حکمت، 308، 
ص 702( »دوستی میان پدران، سبب خویشاوندی 
فرزندان اس��ت و خویشاوندی به دوستی نیازمندتر 

است از دوستی به خویشاوندی.«
5- دی�دار از خان�واده فق�را و نیازمندان 

جامعه
در روز ش��ادی همانند عید نوروز به دیدار فقرا 
و نیازمندان رفتن سبب رضایت خدا شده و به آنان 
ارزش دادن است وکبر را از بین می برد و دل ها را به 
هم نزدیک می کند که پدر محرومان و امام متقیان 
فرمودند »اذا لقیتم اخوانکم فتصا فحوا و اظهرو الهم 
البشاشه والبشر« )محمدی ر شهری، میزان الحکمه،  
ج7، ص 2257( هنگام��ی که برادرانتان را مالقات 
کردید ب��ا یکدیگر مصافحه ک��رده و با روی خوش 

ب��ا یکدیگر برخورد کنید. نی��ز آن حضرت در مورد 
دس��ت گیری از نیازمندان ک��ه رضایت خدا را جلب 
می کند چنین فرمودند: »ان المس��کین رسول اهلل 
فمن منعه فقد منع اهلل و من اعطاه فقد اعطی اهلل.« 
)نهج البالغه، حکم��ت، 304، ص 702( )نیازمندی 
که به تو روی آورده فرس��تاده خداست، کسی که از 
یاری او دریغ کند، از خدا دریغ کرده و کسی که به 

او بخشش کند، به خدا بخشیده است.(
نیز علی)ع( فرمودند »تهادوا و تواصلوا فی اهلل.« 
)دعائ��م االس��الم، ج2، ص326( و)جام��ع احادیث 
الشیعه البروجردی، ج22، ص804( )به خاطر خداوند 
به یکدیگر هدیه بدهید و به دیدار یکدیکر بروید.( و 
بهترین و باسعادت ترین جامعه آن است که افرادی 
که توان مالی دارند فقرا را فراموش نکنند و به آنان 
کمک کنند که شهید مطهری در این مورد فرمودند: 
)جامعه ای که در آن گروهی س��یر و گروهی گرسنه 

باشند، جامعه اسالمی نیست.(
6 - دیدار از همسایگان

انسان وقتی از خانه اش  بیرون می آید همسایه  ها 
را می بیند که الزم اس��ت دراین دیدار نهایت احترام 
را رعایت نموده و به زیارت آنان رود زیرا عید نوروز 

7 - آشتی دادن برادران و خواهران دینی
دین اس��الم همه مومنان را ب��ا همدیگر برادر 
خوانده و دس��تور داده در صورت داشتن اختالفات 
همدیگر را صلح دهند خداوند متعال در این زمینه 
فرموده ان��د:  »انم��ا المومنون اخ��وه فاصلحوا بین 
اخویک��م« )حجرات   /10( )در حقیقت مومنان باهم 
بردارند پس میان برادران خود آشتی دهید. اصالح 
بین افراد در جامعه یکی از راه های رس��یدن فرد و 
جامعه به سعادت شمرده شده  است که امیرالمومنین 
)ع( فرمودند: »من کمال السعاده السعی فی اصالح 
الجمهور« )غررالحکم/ 9361( )کوشش در راه ایجاد 
صلح و آش��تی میان توده مردم از کمال نیک بختی 
اس��ت(. حتی امام صادق)ع( دوستان و پیروانش را 
به آن کار توصیه فرموده و می  گفتند اگر در اصالح 
کمک مالی نیاز ش��د پرداخت کنند و سپس از آن 
حضرت دریافت کنند فرمودند: »یا مفضل )یکی از 

یاران و ش��اگردان( )ای مفضل هرگاه میان دونفر از 
شیعیان ما اختالف دیدی که برای حل آن مالی نیاز 
ش��د پرداخت کن و س��پس از من بگیر( )محمدی 
ری شهری، میزان الحکمه، ج7، ص30861( مومنان 
نباید از همدیگر کینه داشته باشند حتی یک روز و یا 
یک شب زیرا کینه داشتن دشمنی با خداست. پیامبر 
رحمت در این مورد فرمودند: )هرکس یک شب در 
دلش کینه برای برادر دینی داشته باش��د و ش��ب را 
بخوابد در غضب خداست(. )امالی صدوق، ص 257.(

8 - رفتن به زیارت اعتاب مقدسه
ام��ت والیت  مدار اس��المی از فرصت تعطیالت 
نوروزی اس��تفاده ک��رده و بعضی از خانواده ها با هم 
ب��ه زیارت مکه و مدینه من��وره، زیارتگاه های عراق 
)نجف، کربالی معلی، سامرا، کاظمین( مشهدالرضا، 
حضرت معصومه)س( در قم، زیارت مراجع تقلید و 
علما، سایر امامزاده ها، مرقد مطهر امام خمینی)ره( 
گلزار شهدا و... توفیق پیدا کرده می روند و از معنویات 

آنان بهره مند می شوند.
حضرت عیسی)ع( نیز در آثار زیارت علمای دین 
و ب��زرگان دین در جواب س��وال حواریون فرمودند: 
»م��ن یذکرکم رویته و یزید ف��ی علمکم منطقه و 
یرغبک��م فی االخره عمله.« )محمدی ری ش��هری، 
میزان الحکمه، ج2، ص750( پیامبر اسالم فرمودند: 
حواریون عیس��ی)ع( عرض کردن��د: یا روح ا... با چه 
کس��انی همنشین ش��ویم فرمودند: با آن کسی که 
دیدنش شما را به یاد خدا اندازد و گفتارش بر دانش 
شما بیفزاید  و کردارش شما را به آخرت تشویق کند.

9 - اقامه نماز مستحبی
 یک��ی از آداب اعیاد اس��المی دایرنمودن نماز 
است؛ واجب همانند نماز روز جمعه و نماز مستحب 
همانند نماز عید غدیرخم و... در عید نوروز نیز نماز 
اقامه نمودن مستحب است که در روایت آمده است: 
»پس از نمازهای پیشین و پسین و نافله  های آن چهار 
رکعت نماز برگزار کن یعنی هر رکعت به یک سالم 
و در رکعت اول بعد از حمد ده مرتبه )انا انزلنا( و در 
رکعت دوم بعد از حمد ده مرتبه س��وره )قل یا ایها 
الکافرون( و در رکعت سوم بعد از حمد ده مرتبه )قل 
اع��وذ برب الناس( و در رکعت چهارم ده مرتبه )قل 
اعوذ برب الفلق( و بعد از  نماز به سجده شکر برود.«

در نماز عید نوروز بعد از حمد، سوره قدرتوصیه 
شده است از این موضوع می توان این نتیجه را دریافت 
که عیدنوروز نیز چون سایر اعیاد اسالمی با نزول برکات 
و آیات الهی همراه می باشد و نیز خواندن سوره های: 
کافرون، معوذتین اشاره به این است که مسلمانان در 

این روز مبارک دفع و رفع بدی ها و شرور را دارند.
10- صله ارحام

یکی از وظایف انس��انها از جهت اخالق اسالمی 
دیدار از خویشاوندان ومنسوبین می باشد و این برنامه  
اگر با تحفه همراه باشد )چه مادی چه معنوی( بهتر 
خواهد بود، که در این راستا امام صادق)ع( فرمودند:  
)صل رحمک ولو بشربه من ماء( )کافی، ج2، ص 151(
)صله ارحام کنید ولو اینکه با جرعه ای از آب.(

سال 91 عالوه بر درخشش همیشگی تحریریه و خبرنگاران، اتفاقی  در حوزه 
سرویس معارف اسالمی کیهان رخ داد و آن حضور پررنگ و پررونق مقاالت صفحه 
معارف روزنامه  در جشنواره های فصلی مطبوعات بود. جشنواره ای که بدون فراخوان 
و ارس��ال مطالب از سوی خبرنگاران روزنامه و با رصد کلیه صفحات و ستون های 
مطبوعات کشور به بررسی و کارشناسی آمار منتشرشده تمامی روزنامه های کشور 

از هر حزب و سلیقه و فکری می پردازد.
روزنام��ه کیهان س��ال 91 را با خب��ر جایزه مقاله برگزیده »چش��م  و 
هم چشمی خوب و بد از نگاه قرآن« در تاریخ 31 فروردین ماه آغاز کرد. این 
اتفاق در تاریخ  های 30 خرداد برای مقاله »فلسفه و نقش وحی در زندگی 
انسان« 17 آبانماه برای مقاله »حریم خصوصی و هتک  آبرو در آموزه های 
قرآن« و هشتم شهریور برای مقاله »شاخص های شادی و لذت در اسالم« 
تکرار ش��د و باالخره در تاریخ 15  آبان ماه به خاطر مقاله »عقل در قلمرو 
دین« به قلم علی فاتحی بس��ته شد! هرچند جش��نواره فصلی مطبوعات، 

بررسی مطالب مطبوعاتی در فصل زمستان را در بهار 91 به رقابت می نشیند.
آنچه ارائه شده و آنچه برگزیده شده، بی  تردید از ناحیه الطاف حضرت حق  بوده 
و بس اما در این راس��تا حمایت ها، دلگرمی ها و راهنمایی های اس��اتید بزرگوار بویژه 
مدیریت محترم موسسه، شورای سردبیری  و مخاطبان همیشه همراه و دلسوز گروه 
معارف روزنامه کیهان در ایجاد این بس��تر تاثیرگذار بوده است؛ روزنامه ای که همواره 
دغدغه مس��ائل دینی و تصحیح س��بک زندکی و  انطباق آن با آموزه های دینی  و 
روایات معتبر اهل بیت)ع( و بیان مسائل روز با توسل به معارف ناب و مستند راهگشا، 

داشته و ان شاءاهلل خواهد داشت.

سال 91 با تمام فراز و نشیب ها رو به پایان است و امیدواریم آنچه در طول 12 
ماه این سال به محضر اساتید، طالب، دانشجویان و مخاطبان عزیز ارائه کردیم، مقبول 
درگاه حق تعالی باش��د و به فضل الهی و با  دعای خیر مخاطبان همیش��گی روزنامه 
کیهان و همچنین ارتباط بیشتر با خادمان خود در روزنامه، ضمن اصالح کاستی ها و 
رفع نواقص به ارائه دیدگاه ها، نظرات و ایده های مدنظر، ما را در پربارتر کردن محتوای 
ای��ن صفحه بیش از پیش راهنمایی  نمایند. دریافت نش��ان ها و جوایز مختلف تنها 
یک تکلیف مضاعف اس��ت برای ارتقای س��طح مطالب و افزایش غنای علمی مطالب 
منتشرشده و البته مراقبت و پرهیز از انتشار مطالب سطحی و غیرکاربردی. گروه معارف  
روزنامه کیهان افتخار می کند که بر سر سفره اهل بیت)ع( و گنج بی پایان قران نشسته 
است و نمایی از این ذخایر ارزشمند را برای مخاطبان به تصویر می کشد. توفیق در 
جشنواره های مختلف، نشان از نگاه ویژه کارشناسان فن به مطالب منتشرشده دارد. 

لیکن اجر اصلی نزد حضرت باری تعالی محفوظ است ان شاءاهلل.
سرویس معارف روزنامه کیهان 

سالی متفاوت
 برای روزنامه کیهان

ب��رای این دیدار فرصت مناس��بی اس��ت و از آداب 
اس��الم برخورد را با س��الم و تحیت و دس��ت دادن 
و مصافحه کردن ش��روع کرد که رس��ول خدا)ص( 
فرمودند: »اذا التقیتم فتالقوا بالتسلیم و التصافح و اذا 
تفرقتم فتفرقوا باالستغفار.« )هنگامی که با هم دیگر 
دیدار کردید سالم کنید و مصافحه نمایید و هنگامی 
که خواس��تید ازهم جدا شوید برای هم دیگر طلب 
مغفرت کنید(، )کلینی، کافی، ج2، ص181( و امیر 
موحدان علی)ع( همسایه ها را به هم سفارش نموده 
و چنین فرمودند: »اهلل     اهلل فی جیرانکم  فانهم وصیه 
نبیکم مازال یوصی بهم حتی ضنناانه سیورثهم« )خدا 
را،  خدا را درباره همس��ایگان، حقوقش��ان را رعایت 
کنی��د که وصیت پیامبر)ص( شماس��ت همواره به 
خوش��رفتاری به همسایگان سفارش می  کرد تا آنجا 
که گمان بردیم برای آنان ارثی معین خواهد کرد.( 

)نهج البالغه، نامه 47، ص 421(

امیر سخن علی )ع( در این زمینه فرمودند:»نیکی 
مرد به خویشاوندان صدقه است.«

صله ارحام آثار و برکات فراوانی دارد که برخی 
از آنان در این روایت شمرده شده است که موسس 
مذهب جعفری امام شش��م )ع( فرمودند: »ان صله 
الرحم تزکی االعمال و تنمی االموال وتیسر الحساب  
و تدفع البلوی و تزید فی العمر.« )بحاراالنوار، ج 71، 
ص 100( همانا صله ارحام عمل ها را پاکیزه می کند،  
م��ال و دارایی را زیاد می کند، ب��ال و گرفتاری ها را 

برطرف و عمر را زیاد می کند.
و ام��ام همام علی )ع( در م��ورد افرادی که از 
امکانات مالی برخوردارند برای صله رحم و کمک به 
محرومان و نیازمندان به آنان فرمودند:»فمن آتاه اهلل 
ماال فلیصل به القرابه« )خطبه / 142( )پس کسانیکه  
خداوند به آنان دارایی عطا فرموده است با کمک به 

خویشاوندان آنان را صله رحم کنند.(

*نوروز واژه ای است 
مرکب از دو جز ء که روی 
هم به معنای روز نوین 

است و در میان ایرانیان 
مسلمان توام با

 آداب عقالیی و شرعی
 ماندگار شد.

* پیامبر اعظم)ص(: »اگر می توانید هر روز را نوروز 
کنید؛ یعنی در راه خدا به یکدیگر هدیه بدهید

 و با یکدیگر پیوند داشته باشید«.

عن عبداهلل بن سنان قال :قال ابو عبد اهلل )ع(:َسُتِصیُبُکْم 
ُشْبَهٌة َفَتْبَقْوَن باَِل َعلٍَم یَُری َو اَل إَِماٍم ُهًدی اَل یَْنُجو ِمْنَها إاِلاَّ 
َمْن َدَعا بُِدَعاءِ الَْغِریِق ُقلُْت َو َکْیَف ُدَعاُء الَْغِریِق َقاَل تَُقوُل یَا 
ُ یَا َرْحَماُن یَا َرِحیُم یَا ُمَقلِّبَ  الُْقُلوبِ  ثَبِّتْ  َقلِْبي  َعلَی  ِدیِنَک  اهللاَّ
َفُقلُْت یَا ُمَقلَِّب الُْقُلوِب َو ااْلَبَْصارِ ثَبِّْت َقلِْبي َعلَی ِدیِنَک َفَقاَل 
َ َعزاَّ َو َجلاَّ ُمَقلُِّب الُْقُلوِب َو ااْلَبَْصاِر َو لَِکْن ُقْل َکَما اَُقوُل  إِناَّ اهللاَّ

یَا ُمَقلِّبَ  الُْقُلوبِ  ثَبِّتْ  َقلِْبي  َعلَی  ِدیِنَک)1(.
عبداهلل بن س��نان از اصحاب بزرگوارامام صادق)ع(، 
در روایتی از ایش��ان نقل می کند که: در زمان غیبت، که 
دسترس��ی به امام نداری، گاهی در ذهنت راجع به امام 
شبهه پراکنده می کنند ومی خواهند ریشه کار را بزنند. در 
اینجا حضرت می گوید من یک دعایی یادتان می دهم که 
اگر این دعا را بخوانید، این شبهه ها در شما اثر نمی کند. 
دو، س��ه تا جمله بیشتر نیست، این دعا را بخوان که این 
شبهه ها در تو اثر نکند. یعنی در اعتقادات به امام حاضر 

زنده ای که دستت به او نمی رسد، سفت پابرجا بمان. 
حضرت می فرماید: به زودی به شما یک سری شبهه 
اصابت می کند که در این موارد دستتان به امام نمی رسد 
و آن این است که: »باَِل َعلٍَم یَُری«. علم یعنی راهنما، آن 
وقت ها راهنما به صورت پرچم بود. آن کسی که راه را گم 
می کرد، آن پرچم را می دید و راه را پیدا می کرد. »باَِل َعلٍَم 
یَُری َو اَل إَِماٍم ُهًدی«، و بدون امامی که ش��ما را هدایت 

کند تا شبهه ها را ببینید و دیگر شبهه نکنید.
حض��رت می فرمایند: چنین وقتی به ش��ما خواهد 
رس��ید که به این دو دسترس��ی نداری��د. »اَل یَْنُجو ِمْنَها 
إاِلاَّ َم��نْ َدَع��ا بُِدَعاءِ الَْغِریِق«، از این ش��بهه ها نجات پیدا 
نمی کند، مگر کسی که دعای غریق را بخواند. یعنی یک 
چنین آدمی مثل کسی می ماند که به اصطالح ما در آب 
افتاده و دارد غرق می ش��ود، می خواهد کسی دستش را 
بگیرد .عبداهلل بن سنان می گوید به آقا عرض کردم:آقا به 
من بگوئید دعای غریق چیست؟حضرت می گوید: این را 
ُ یَا َرْحَماُن یَا  بگوئید: دو جمله اس��ت، جمله اّول،»یَ��ا اهللاَّ
َرِحی��ُم«،  نامهای مقدس الهی اس��ت،جمله دوم، »ثَبِّْت  
َقلِْبي  َعلَی  ِدیِنَک«، خدا دس��تم را بگیر، دلم را بر دینت 

پابرجا بدار که این شبهه ها بر من اثر نکند.
عبداهلل بن سنان می گوید: آقا این  جمالت را فرمودند 
بعد من بال فاصله گفتم: » یَا ُمَقلَِّب الُْقُلوِب َو ااْلَبَْصاِر ثَبِّْت 
َقلِْب��ي َعلَی ِدیِنَک«، در دعای آقا تصّرف کردم، چون آقا 
ُ یَا َرْحَماُن یَا َرِحیُم یَا ُمَقلِّبَ  الُْقُلوبِ  ثَبِّْت   گفتند بگو:»یَا اهللاَّ
َقلِْبي  َعلَی  ِدیِنَک«، دعایی که آقا گفتند این بود. من »َو 
ااْلَبَْصاِر« را اضافه کردم. گفتم: »یَا ُمَقلَِّب الُْقُلوِب َو ااْلَبَْصاِر 
ثَبِّْت َقلِْبي َعلَی ِدیِنَک«، حضرت رو کردند به من فرمودند: 
درست است که خدا ُمَقلُِّب الُْقُلوِب َو ااْلَبَْصاِر است، اّما این 
جمالتی  را که من می گویم، بگو و از خودت عبارت اضافه 
نکن،ای��ن ابصار را دیگ��ر در آن نگذار. این روایت، روایت 

بسیار زیبایی است و دستورالعمل هم داده است.
برای اینکه در زمان غیبت امام زمان)صلوات اهلل علیه(، 
یک سری شبهات در شما اثر نکند، دستور این است. سند 
ُ یَا  روایت هم خیلی خوب است. پس هر روز بگویید: »یَا اهللاَّ
َرْحَماُن یَا َرِحیُم یَا ُمَقلِّبَ  الُْقُلوبِ  ثَبِّتْ  َقلِْبي  َعلَی  ِدیِنَک«، 
دو س��ه ثانیه هم بیشتر طول نمی کشد. لذا این را هر روز 

بخوانید تا دلتان به امام زمان)عج( قرص شود.
________________
)1(بحاراالنوار ج52 ص148
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