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درباره ی فانوس
مجتمع فرهنگی پژوهشی سازمان اوقاف و امور خیریه، سنگ بنای متفاوتی را 
گذاشته است و با نگاهی عمیق تر به مقوله ی »سبک زندگی اسالمی« فانوسی را 

روشن کرده است.
کتاب چه های »فانوس« هرچند اندازه ی کوچکی دارند و صفحاتشان کم است، 
اما رسچشمه ی نورشان منبع الیزالی است که همه ی جهان را در متامی زمان ها 

در برمی  گیرد.
»سبک زندگی اسالمی« محور موضوعات فانوس است که از چهار جهت پنجره ای 

رو به آن گشوده شده: »سیره ی خاندان اهل بیت « ]کتابچه های الجوردی[،
»زندگی دینی« ]کتاب چه های آبی[، »مناسبت های  مذهبی« ]کتاب چه های زرد[ و 

»رویداد های سیاسی و اجتامعی«]کتاب چه های بنفش[.
ما فانوس را برای شام روشن کرده ایم. 

کشد.

 

خواندن این کتاب چه تنها 14دقیقه طول می
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مدالِ نور

یک
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زمانی ست که قوم  و خویش دوری به تو کاری می سپارد، و تو حواست جمع است که آن را 
انجام دهی. اما شاید در وقت مقرر و در اولین فرصت برایش انجام ندهی. 

زمانی هم می شود که دوستت از تو چیزی می خواهد، و تو به میزان اهمیتی که برای او 
قائلی، شاید در روند انجامش همت کنی. اما گاهی تو کسی را یک جور خاص دوست داری 
و به او ارادت تمام داری. محضر استادی می روی که دقیقه دقیقۀ دیدنش، برایت جذاب و 
دوست داشتنی است. او کافی است لب تر کند و حتی یک خواستۀ کوچک و دم دستی از 
تو داشته باشد، سر از پا نمی شناسی تا همان خواستۀ دم دستی استاد عزیزت را انجام دهی. 
از تو نخواهد و بر زبانش جاری  چون او مراد است و تو مریدش. شاید هم اصاًل چیزی 
نکند، اما تو ُمدام با دقت بر گفتار و مسلک او، می خواهی بفهمی چه کاری را اآلن برای 
او باید انجام دهی تا ِدیَنت را به محضر استاد بجا آوری. خالصه اینکه خادم تمام عیاری 
می شوی برای رفع نیازها و خواسته های عزیزت. خودت هم خوب می دانی تا طرفت به واقع 
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برایت عزیز و محترم نباشد، تو نمی توانی این گونه از جان و دل برایش مایه بگذاری.

حاال تصور کن که تو در گذشته دو خادم تمام عیار این چنینی داشته ای که علی رغم همۀ 
بداخالقی ها و کم تحملی هایت، علی رغم همۀ ُغر زدن های گاه و بی گاه و بهانه گیری هایت، 
با جان و دل هر آنچه تو طلب می کردی را سعی می کردند برایت مهیا کنند. جوانیشان را 
در  آنچه  نکرده،  تر  لب  افتخارشان.  مایۀ  و  شوی  خوش قامت  تو  که  کرده اند  این  صرف 
بازنشسته شده اند  تو  به  از خدمت  که  است  مدتی  اما  می کردند.  آماده  برایت  را  بود  دلت 
و درمانده. مثل قدیم رمق خدمت رسانی ندارند. اما نیازهای زیادی دارند که شاید کسی 

نیست صدایشان را بشنود.
این روزها یک فرصت کمیاب و بی نظیر داری؛ بناست مدت محدودی در آن تمام وقت 
مشغول به کار شوی. خوب می دانی که خیلی از اطرافیانت این فرصت را از دست  داده اند 
و دیگر هم هر کاری که کنند، برایشان آن فرصِت ناب تکرار نمی شود؛ بناست خادم تمام 
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 عیار کسانی شوی که می دانی تنها مدت محدودی آن ها را خواهی داشت. باید حواست 
برایت به هیچ عنوان عادی  از این کار تمام وقت و روزمره خسته نشوی و  جمع باشد که 
نشود. باید هر روز حواست را به رفتار و کالِم آن ها بدهی تا مجبور نشوند از تو درخواستی 
داشته باشند و قبل از گفتن کوچکترین کالمی، تو نیازشان را برطرف کرده باشی؛ چون در 

این صورت است که تو امتیاز خواهی گرفت.
اگر در این خدمِت متفاوت، موفق شوی و بتوانی در حد وسعت این شغل تمام وقت را به 
سرانجام برسانی، به تو مدال ویژه ای تعلق خواهد گرفت؛ مدالی از جنس نور. مدالی که 
رشته اش از آیات قرآن است و تو بی شک می شوی مصداق یکی از آیه های نور. دوست 

داری وجودت بوِی قرآن بگیرد؟!
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 صادق امام  از  را  احسانا«  بالوالدین  »و  آیه  معنای 
پرسیدند، ایشان در پاسخ فرموند:احسان به پدر و مادر این 
است که رفتارت را با آن ها نیکو کنی و مجبورشان نکنی تا 
چیزی که نیاز دارند از تو بخواهند. »یعنی قبل از درخواست 

آنان« نیازشان را برطرف کنی1.

1  بحاراالنوار، ج 74، ص 79
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این ترم در دانشگاه  درس سختی را برداشته ای که برایت مهم است با نمرۀ خوبی آن را 
پاس کنی. این درس را هم یک استاد حاذق، دقیق و خوب تدریس می کند که به راحتی 

از کم کاری ها و تنبلی های دانشجوهایش نمی گذرد. 
استاد مطرحی در سطح دانشگاه است و تو برایت مهم است که بتوانی رضایتش را جلب 
کنی. در این واحد درسی کارهای زیادی بر عهده ات است؛ از خوب مرور کردِن جزوه ها 
و کتاب های مرجعی که به تو معرفی می شود گرفته تا یک پروژۀ تحقیقاتی که به صورت 
اختیاری به دانشجویان پیشنهاد شده که در صورت تمایل می توانند در آن مشارکت داشته 
تأکید  و  است  بااهمیت  خیلی  استاد  برای  خاص  پروژۀ  این  رساندن  ثمر  به  گویا  باشند. 
ویژه ای روی آن دارد. فکر می کنی شاید اگر در کنار باقی وظایفی که در این واحد درسی 
بهتر می توانی  و  زودتر  باشی،  داشته  استاد  مدنظر  پروژۀ  روی  بیشتری هم  تمرکز  داری، 

رضایت او را نسبت به خود جلب کنی.
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حاال تصور کن روزی استاِد استادان، باالترین مرتبه و مقام علمی جهان، روبرویت قرار 
آن  رضایت  و  نظر  جلب  برای  انگیزه ات  و  اشتیاق  و  شوق  مرتبه  همان  به  باشد؛  گرفته 
مقام عالی بیشتر خواهد شد و تمام تالشت را می کنی تا بدانی چه چیزی برای او مهم و 
چشمگیر است تا دقیقًا همان کار را انجام دهی. تمام حواست را جمع می کنی تا متوجه 
شوی در سخنانش به چه چیزی اشاره کرده است، تا تو آن را همان طور مطابق میل او اجرا 
کنی. البته زمان هم برایت مهم است؛ می دانی ممکن است کارها و ایده های زیادی برای 
جلب نظر استاد نسبت به خود، در ذهنت شکل بگیرد. اما تو باید ایده و کاری که زودتر تو 

را به مقصد می رساند انتخاب کنی.

حاال در دانشگاه دنیا قرار گرفته ای؛ واحدهای درسی باالترین مقام از آِن تو شده است. 
نگرانی! نمی دانی میان این همه مسیر،کدام تو را زودتر به هدفت می رساند. اما راهش به 
تو معرفی شده است؛ البه الی سخنان معلم های بزرگ و معصوم. فقط باید حواست را جمع 
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کنی تا نکند راه را کج بروی و بیفتی روی جاده خاکی. مسیری به تو معرفی شده است که 
حکم قطار سریع السیر را دارد و خیلی از موانع را به راحتی رد خواهی کرد. وقتی بتوانی مسیر 
را درست انتخاب کنی، روز به روز مقصد برایت روشن تر می شود و طی کردن راه آسان تر. 
دنبال  باید  می رساند؛  مقصد  به  را  تو  که  کوچکی  و  فرعی  راه های  به  باشی  راضی  نباید 
اولویت ها و شاهراه ها باشی. دنبال بزرگراه ها و خیابان های اصلی. خودت خوب می دانی 
که وقت کم است و ممکن است در کوچه های فرعی و بن بست ها عقب بمانی و آخر سر در 
دانشگاه دنیا مشروط شوی. باید بدانی در کنار وظایف دیگرت، پروژۀ مهمی هم هست که 
نباید از آن غافل شوی؛ چون ممکن است غفلت و کوتاهی دیگران نسبت به این پروژه تو 
را هم دلسرد کند؛ اما تو باید دنبال همان نشانه ای باشی که تو را زودتر به مقصد می رساند.
حواست  معصوم.  و  بزرگ  معلم های  سخنان  البه الی  است.  شده  معرفی  تو  به  آدرس 

هست؟
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حسن  من  الوالدین  می فرمایند:بر   صادق امام  حضرت 
الی  بصاحبها  بلوغا  اسرع  عبادة  ال  اذ  بالله  العبد  معرفة 
رضی الله من حرمة الوالدین المسلمین لوجه الله تعالی1....

بندۀ خداست؛  نشانۀ شناخت شایستۀ  مادر  و  پدر  نیکی به 
زیرا هیچ عبادتی زودتر از رعایت حرمت پدر و مادر مسلمان 

به خاطر خدا انسان را به رضایت خدا نمی رساند.

1  بحار االنوار، ج 74، ص 77.
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گناِه شیمیایی!

سه
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از  ایران  مناطق  از  بعضی  به  حمله  برای  عراق  تحمیلی،  جنگ  زمان  در  پیش  سال ها 
عوامل  سالح های شیمیایی  استفاده کرد. عالوه بر آن در موارد متعددی از گاز خردل و 
ایران  مرزی  شهرهای  و  روستاها  ساکن  نظامیان  غیر  و  ایرانی  رزمندگان  اعصاب علیه 

استفاده شد. 
در  که  مناطق  آن  در  ساکن  رزمندگان  و  افراد  غالب  حمالت،  این  اثر  بر  نتیجه  در 
معرض گازهای شیمیایی آن سالح ها قرار گرفتند، تنفسشان برای همیشه دچار مشکل 
بیماری  اثرات مخرب  از گذشت سال ها، مجروحین شیمیایی  بعد  به طوری که هنوز  شد. 
مواد  به  آلوده  هوای  آن  در  کشیدن  نفس  ثانیه  چند  خاطر  به  آن ها  است.  همراهشان 

شیمیایی، درگیِر سرفه هایی عمیق و مشکالت تنفسی هستند.
 بعضی چیزها اثرش مثل همین سالح های شیمیایی است؛ مخرب و فراگیر. همیشه 
همراه انسان می مانند و برایش در همۀ امور مشکل ساز می شوند. یک مجروح شیمیایی نه 
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تنها مشکل تنفسی دارد، ممکن است نیرو و توانش به قدری تحلیل برود که برای انجام 
دیگر کارهایش هم ناتوان شود و این مشکل بر امور دیگر زندگی اش اثر سوء بگذارد.

بعضی عمل ها و حرف ها مثل سالح شیمیایی است. باید حواسمان به اثرات شیمیایی و 
مخرب بعضی کارها و اعمال باشد. بعضی چیزها در دنیا هست که همان اثر سالح های 
شیمیایی را در زندگی ها می گذارند؛ مخرب هستند و فراگیر.  شاید به ظاهر فقط به یک 
بخش آسیب بزنند، اما در حقیقت باعث شده اند یک سیستم از کار بیفتد و در روند خودش 

دچار اختالل بشود!

اگر گره ای در زندگی خسته ات کرد و افتادی به نفس نفس، اگر ماندی میان یک درماندگی 
عجیب و پرسیدی از خودت »از کجا خورده ام که این چنین زخمی ام؟!«، برگرد خانه، به 
دستان مادرت که محل سجده است به فتوای تمام مراجع! اذان به افق مادر است این 
حوالی؛ اگر اول وقت اجابتش نکردی، قضایش را بجا آور. ببین دل و جان مادر و پدرت، 
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از وجودت خراشیده نیست؟
خوب می دانی که هیچ چیز سریع تر از رضایت پدر و مادر، تو را از این گرفتاری ها نجات 
نمی دهد. هرچقدر هم غرق مستحبات و شب زنده داری ها و ُبکاء و... باشی، تا ُمهر رضایت 
پدر و مادر روی گواهینامه ات نخورد، زندگی ات روشن نمی شود و فقط در تاریکی ها دست 

و پا می زنی.
 وقت کم است؛ می گویند داریم با سرعت نور به ظهور نزدیک می شویم. می ترسی وقتی 
یاران را صدا زدند، تو در بیابان گم شده باشی؛ آخر چند وقتی است که زندگی  ات آلوده به 
یک گناِه شیمیایی شده است که همۀ اموراتت را دچار اختالل کرده. انگار همه چیز به هم 
گره خورده است و تو نمی توانی خودت را نجات بدهی از این میان، مادامی که گره را باز 

نکنی.
احتمااًل دچار یک آفِت گناه شده ای؛ آفتی که اثرش مخرب و فراگیر است. یقین داشته 
باش که یک جای مهم از ماشین زندگی ات، آسیب دیده که اثرش را بر کل سیستم گذاشته 
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است. فکر می کنی کدام گناه می تواند مانند یک سالح شیمیایی همه چیز را خراب کند؟

التي  می فرمایند:الذنوب   صادق امام  حضرت 
هوا  که  گناهانی  الوالدین1...از  عقوق  الهواء  تظلم 
است. شدن  والدین  عاق  می کند،  تار  و  تیره   را 

1  بحار االنوار، ج 74، ص 74
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آیین نامٔه فراموش شده

چهار
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تا به حال به رفتارهای متفاوت خودت در مقابل اقشار مختلف جامعه دقت کرده ای؟ تو 
یک شخصیت واحد داری، اما در عین حال نوع برخورد و رفتارت با اطرافیانت ممکن است 
بنا به نوع جایگاه یا رابطۀ شان با تو متفاوت باشد؛ با میوه فروش محله یک طور رفتار داری 

و با همسایه ات طور دیگری. 
تو طوری  دید همکارانت اخالق  از  یا  رئیست گونه ای متفاوت عمل کنی،  مقابل  شاید 
تو خواهند  از خلقیات  متفاوتی  تعبیرهای  احتمااًل دوستانت هم  باشد.  تعریف شده  دیگر 

داشت.
شاید شخص شوخ طبعی باشی، اما به اقتضای شرایط محل کارت جدی بودن را ترجیح 
قرار  اداری  در چهارچوبی  را  دیگران  با  رفتارت  و  بپوشی  بسیار رسمی  لباس های  بدهی؛ 
بدهی. به خوبی از جایگاه و مقام باال دستت مطلعی و می دانی که محل کار، جای مهمی 
است که شخصیت تو کاماًل زیر ذره بین است؛ پس برای رفتارت با رئیس و همکارانت یک 
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چارچوب مشخص تعیین می کنی. حواست است که جلوتر از رئیست قدم نزنی و زودتر از 
او وارد اتاق جلسات نشوی، یا در حضور او ترجیحًا اگر گوشی همراهت زنگ خورد، جواب 
ندهی. سعی می کنی بسیار مؤدب و آهسته با مقام باال دستت صحبت کنی و... . همۀ این 

کارها را می کنی، چون مرتبۀ رئیست را به خوبی درک کرده ای.

تو در شرایطی به مراتب حساس تر و مهم تر از محل کارت هم به  سرمی بری؛ همه جا دوربین 
مداربسته نصب شده است تا جزئی ترین و ریزترین حرف ها و رفتارهایت رصد شود. با این 
اینجا  در  بی اطالعی!  کاماًل  دقیق  این رصدهای  و  دوربین ها  این  وجود  از  تو  که  تفاوت 
اما چون مدیران  باشی؛  آن ها  رعایت  به  ملزم  باید  دارد که  قوانین مهم وجود  یک سری 
را دارند  تو  تو کاماًل صمیمی شده اند و هوای  با  بودن  به خاطر هم اتاقی  به مرور زمان  تو 
و حمایتت می کنند، کم کم بر حسب عادت آداب اولیه ای که باید به آن ها ملزم باشی را 
فراموش کرده ای. کم کم عصبانی که می شوی، صدایت روی مدیرانت بلند می شود؛ با 
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افکارت  در  آنان می کشانی.  به رخ  را  اخم هایت  و  را گرد می کنی  عصبانیت چشم هایت 
غرق می شوی وگاهی جلوتر از آن ها و بی توجه به آن ها راه خود را می گیری و رد می شوی. 
به نظر تو عکلس العمل مدیران با رفتار گستاخانۀ تو چگونه خواهد بود؟ تو را عزل خواهند 

کرد؟ اخراج خواهی شد؟ یا... ؟
 مدیران تو افرادی مهربانند و بسیار باگذشت. زود تو را می بخشند و می گذارند به حساب 
کوچکتر بودنت. اما تو خیلی زود جایگاه آن ها را فراموش می کنی. حواست نیست و مثل 
یک نیروی تازه کار، مدام خطا می کنی و آن ها هم مدام چشم می پوشند و سکوت می کنند.
اما تو غافلی از این که، همه چیز در دوربین های مداربسته دارد ضبط می شود. همه چیز 

...
حاال شاید بهتر باشد تا دیر نشده و اخراج نشده ای، چشم هایت را ببندی و جایگاه آن ها را 
با همۀ رتبه ها و مقامشان دوباره در ذهنت تصور کنی. چشم هایت را ببندی و ببینی چقدر 
احترام و ادب به آن ها بدهکاری. چقدر خطا کرده ای و آن ها چیزی به تو نگفته اند. چقدر 
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...
حاال شاید بهتر باشد که دوباره نگاهی به آیین نامه و تبصره های دقیقش بیندازی تا بار 

دیگر از نو جبران گذشته و خطاهایت را کنی.
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عینیک  تمال  می فرمایند:ال    صادق  امام  حضرت 
فوق  صوتک  ترفع  ال  و  رقة  و  برحمة  اال  الیهما  النظر  من 
تتقدم قدامهما1... و ال  ایدیهما  یدیک فوق  اصواتهما،و ال 
چشم هایت را جز از روی دلسوزی و مهربانی با پدر و مادر 
خیره مکن و صدایت را بلندتر از صدای آنها نکن. دست هایت 
مرو. راه  آنان  از  جلوتر  و  مبر  آنها  دست های  باالی   را 

1  بحار االنوار، ج 74، ص 79






