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كمبودها و مشكالت روانى و گاه نواقص جسمى خواهند شد .حضرت فاطمه(س)
كه خود از سرچشمه محبت و عطوفت رسول خدا سيراب گشته و قلبش كانون
محبت به همسر و فرزندان خود بوده ،در اين جهت نيز وظيفه مادرى خود را به
بهترين شكل انجام داد .حضرت فاطمه فرزندان خود را به بازی و مسابقه تشویق
و گاهی با آنان به بازی مشغول میشد و با حرکتها و گفتارهای شیرین مادرانه و
باال و پائین انداختن فرزندان خود آنان را از احساسات پاک مادری سیراب میکرد.
نقل شده است كه حضرت زهرا(س) با فرزندش امام حسن مجتبى(ع) بازى
مىكرد و او را باال مىانداخت و مىفرمود« :پسرم حسن ،مانند پدرت باش .ريسمان
ظلم را از حق بركن .خداى را بپرست كه صاحب نعمتهاى متعدد است و هيچگاه
با صاحبان ظلم و تعدى ،دوستى مكن».

گرایش به الگو و تأثیرپذیری از آن در امور مختلف زندگی فردی و اجتماعی ،از جمله گرایشهای فطری انسان است و فطرت كمال
م که برای هدایت
جویی انســان او را وا میدارد تا برای رسیدن به هدف و كمال از بهترین الگوهااستفاده كند .از طرفی قرآن كری 
انسان و پاسخگوئی به نیازهای فطری او نازل شده است ،کاملترین الگوه ا را پیامبر اکرم – صلی اهلل علیه و آله وس ّلم -و اهل بیت
آن حضرت برمیشمارد و بهصراحت آنها را به عنوان برترین الگوها معرفی میکند .حضرت فاطمه زهرا – سالم اهلل علیها -از جمله
الگوهای معرفی شده از این خاندان مط ّهر است .با این همه ،شبههای که در فضای مجازی و غیر مجازی مطرح شده و میشود این
اســت؛ زنی که در عصر صنعت و تکنولوژی زندگی میکند ،چگونه میتواند زندگی حضرت زهرا– سالم اهلل علیها -را سرمشق و
الگوی زندگی خود قرار دهد؟مطلب حاضر درصدد پاسخگوئی به این سؤال است.
اســام ب ه عنوان آخرین و کاملترین دین ،گر چه چهاردهقرن پیش توسط
خاتم انبیاء بر جامعه بشــری عرضه شــده اســت ،اما برای همهزمانها و تمامی
انسانهاست .همین طور ،کسانی که تجسم کامل دینو تبلور عینی قرآن و وحی
الهیاند و ما از آنان به عنوان الگوی هدایت و اسوه تکامل نام میبریم ،برای همه
انسانها و در هم ه زمانها الگو هستند و در مورد آنها دیروز و امروز مطرح نیست.
آنانهمواره اســوههای روز و فراتر از زمانند؛ زیرا ما هر قدر مراتب رشــد و کمال
را بپیمائیــم ،باز آنان جلوتر و کاملترند .به عبارت دیگر ،آنان چون تمامیمدارج
تکامل را پیمودهاند ،در واقع درهر نقطه از مســیر هدایت ،حضوردارند ،برای هر
مرتبه تکامل و هرانســانی الگو و اسوهاند .البته جامعه و شرایط زندگیهر دوره با
دوره دیگر تفاوت دارد؛ اما سخن بر سر شرایط نیست .اسوههای انسانی هیچگاه
محصور در یک دوره و شرایطی خاصنیستند ،وگرنه نمیتوانستند الگو قرار گیرند.

الگوگیری از حضرت زهرا(س) در رفتار با مردم

حضرت فاطمه(س) :از رسول خدا(ص) شنيدم كه
روز قيامت دانشــمندان اسالم در برابر خدا حاضر
مىشوند و به اندازه علم و تالش و كوششى كه در
راه آموزش و هدايت مردم داشتهاند ،از خداى خود
پاداش مىگيرند.

الگوپذیری ازحضرت زهرا در عصر حاضر؛ چرا و چگونه؟

الگوپذیری انسان امروز از آن بزرگواراندر واقع ،یافتن راهها ،خطوط اصلی زندگی
ی رسیدن به کمال و شکوفاسازی استعدادها است و این
اسوههای دینی و چگونگ 
مسئله ارتباطی به زمان و مکان خاصی ندارد.
«این شــبهه از اینجا نشأت میگیرد که برخی تصور میکنند با تغییر زمان
و ســبک زندگی ،ارزشهای اخالقی و معنوی نیز تغییر میکنند و جای فضایل با
رذایل عوض میشــود؛ درحالیکه آنچه تغییر و تحول پیدا میکند ،عنصر زمان و
مکان و ابزارهایی است که مفاهیم اخالقی در آن ظهور و بروز پیدا میکند».
«مفاهیمی مانند حق ،تقوا ،احسان ،راستگویی ،صبر ،حیا ،عفت و پاکدامنی
همیشه پسندیده و قابل ستایش بوده و باطل ،ظلم ،دروغگویی ،بیعفتی و امثال
آن در همه زمانها ناپســند است و با فطرت انسان ناسازگار میباشد و لذا فضای
زندگــی ،قالبها ،امکانــات ،رنگها ،ظواهر مادی ،تکنولوژی ،زندگی در آســمان
خراشها موجب نمیشــود جای عفت را با بیعفتی عوض کنیم ،دروغ را زیبا و
()1
راستگویی را زشت بدانیم».

تفكيك ميان قالب و محتواي سيرهها

الگوپذيري از حضرت زهرا – س -به دو صورت مســتقیم و غیر مستقیم مي
تواند صورت پذيرد .الگوپذيري مستقيم آن است كه گفتار و رفتار آن بزرگوار را
عيناً برنامه و راه و رســم زندگاني خويش قرار دهيم .در بعضی از موارد از جمله
عبادت و دعا ،با همان شكل و قالب رفتاري ميتواند اسوه و الگوي ما قرار گيرد.
براي نمونه در روایت آمده است كه حضرت زهرا – س -پس از هر نماز واجب ذكر
مخصوص داشتند 34( .مرتبه اهلل اكبر 33 ،مرتبه الحمدهلل 33 ،مرتبه سبحان اهلل)؛
ذكري كه دستور آن را به عنوان هديهاي عظيم از پدر بزرگوارشان دريافت كرده
بود و همواره بر آن مداومت ميورزيد و به شــيعيان خويش نيز توصيه ميکرد.
از اين رو ،ما نيز به آن حضرت اقتدا ميکنیم و همان ذكر را با همان ترتيب بعد
از هر نماز واجب به عنوان تعقيبات نماز ميگوئيم .چنين اقتدائي به آن بزرگوار،
آنچه در پی میآید گزیدهای از نظرات و دیدگاههای عالمانه و تحلیلی
رهبر معظم انقالب در مورد جشن ملی نوروز و نگاه اسالم نسبت به آن
است که در طی سالهای اخیر توسط معظمله بیان شده است.
***
دگرگونیِ نوروز باستانی در نتیج ه زیرکی ایرانیان
«ایرانی ِ
زیرک مسلمان ،نوروز باستانی را با عقید ه خود و به شکل دلخواه خود،
ِ
تغییر داد؛ قالب نوروز و صورت نوروز را نگه داشت ،محتوای آن را عوض کرد .نوروز
باستانی ،نوروز پادشــاهان بود؛ فرصتی برای سالطین و ح ّکام مستبد بود؛ برای
اینکه شکوه خود و عظمت ظاهری خود را به رخ ملّتها بکشانند و بنشینند از آنها
عباس که نوروز به دربارهای خالفت
امیه و بنی ّ
هدیه بپذیرند .حتّی در زمان بنی ّ
عباسی وارد شد ،همان رفتار و سیر ه پادشاهان و کسرایان فارسی باستان
اموی و ّ
ایرانی مسلمان ،این نظم را ،این قالب را بهنفع خود
در دربار آنها عمل میشد .ا ّما
ِ
تغییر داد؛ اگرچه این تغییر بهصورت دفعی انجام نگرفته است ا ّما شما امروز بعد
از گذشتن قرنها ،مشاهده میکنید که نوروز بهانهای و وسیلهای است برای ارتباط
مقدس باریتعالی .در نوروز
قلبی میان مردم و میان مبدأ عظمت و ع ّزت ،یعنی ذات ّ
ایرانی ،حقیقت نوروز یک حقیقت مردمی است؛ مردم بهمناسبت نوروز با یکدگر با
محبت رفتار میکنند؛ به یکدیگر تبریک میگویند و هدیه میدهند .رسم
صفا و ّ
و ســ ّنت باســتانی و پادشاهی ،امروز بعد از گذشت سالها و قرنها ،در نوروز وجود
ندارد .در ایّام نوروز و تحویل سال نو ،شلوغترین و پرازدحامترین مراکز در کشور
مقدس ائ ّمه و امامزادگان (سالم اهلل علیهم)....
پهناور ما عبارت است از بارگاههای ّ
بنابراین این نوروزی که امروز ما داریم ،نوروز باستانی نیست ،نوروز ایرانی است؛
نوروز ملّت مســلمانی است که از قالب این مراسم کهن ،توانسته است برای خود
سرمایهای فراهم کند و به سمت هدفهای خود پیش برود».
بیانات در حرم مطهر رضوی.1394/1/1 ،
عید نوروز یک عید شرقی و حامل ارزشهای برجسته و ممتاز
«عید نوروز یک عید شرقی و حامل ارزشهای برجسته و ممتازی است .در
واقع عید نوروز یک نماد است؛ نماد نوآوری و طراوت و جوانی و نشاط ،همچنین
سرکشى برادران از یکدیگر ،محبت خانوادههای
نماد مهربانی و محبت به یکدیگر،
ِ
خویشــاوند به یکدیگر ،محکم کردن روابط دوســتی و مهربانی میان دوستان،
آشــنایان و زدودن کینهها؛ چون بهار ،مظهر طراوت اســت ،مظهر نشاط است و
هم ه این معانی در واقع در بهار وجود دارد و این یک امتیاز است برای ملتهای
ما که نوروز را آغاز ســال ن ِو خودشان قرار دادند ،مبدأ تاریخ قرار دادند؛ به خاطر
اینکه حامل این معانی برجسته است.
این جشن یک جشن ملی است؛ جزو اعیاد دینی نیست؛ لکن از سوی بزرگان
شرع مقدس ما هم ،نوروز مورد تأئید قرار گرفته .ما روایات متعددی داریم که در
آنها از نوروز تجلیل شــده و روز نوروز گرامی داشته شده .این موجب شده است
که نوروز وسیلهای بشود برای اظهار عبودیت انسانها در مقابل پروردگار و تواضع
ما در مقابل پروردگار .در واقع فرصتی اســت برای اینکه انسان دل خود را با یاد
خدا هم طراوت ببخشد.
در کشور ما رسم بر این است؛ سالهای متمادی است که روز نوروز و ساعت
تحویل ،مردم در عبادتگاهها و زیارتگاهها و مراکز معنوی جمع میشوند و از خدای
متعال طلب خیر میکنند ،طلب برکت میکنند؛ سال خوبی را برای خودشان و
برای دیگران از خداوند متعال طلب میکنند و میخواهند .بنابراین نوروز مناسبت
خیلی باارزش و برجســتهای است؛ هم از لحاظ معنوی ،هم از لحاظ ملی ،هم از
لحاظ بینالمللی میان ملتهایی که نوروز را گرامی میدارند».
بیانات در دیدار رؤسای جمهور شرکتکننده در جشن جهانی
نوروز.1389/1/7 ،
عید نوروز؛ سرآغاز طراوت طبیعت و جهان و دل و جان

عید نوروز ،چیز خوبی است .وسیلهای است که با آن دلها
شاد میشود ،انســانها با یکدیگر ارتباط برقرار میکنند،
صلهرحم و صله احباب میکنند؛ چون دوستان و رفقا هم مثل
ارحام ،احتیاج به صله دارند .انسان باید با ارحام صله کند،
باید با دوستان و رفقا هم صله کند؛ یعنی ارتباط برقرار کند.
این ،ارتباط عید نوروز است که بسیار خوب است.

«عید نوروز ،سرآغاز طراوت طبیعت و جوان شدن جهان و تازه شدن فضای
زندگی طبیعی انسان است و چه نیکوست که همراه با طراوت جهان ،جان و دل
انسان هم طراوت پیدا کند؛ طراوت جان و دل با ذکر خدا ،با درخواست کمک از
پروردگار ،با رویاندن نهال خیرخواهی و نیکخواهی برای هم ه برادران و خواهران
و برای هم ه بشریت.
رسم نوروز در درون خود زیباییهای زیادی را دارد؛ عالوه بر اینکه در هر نقطه،
ایرانیان این لحظ ه تحویل را با نام خدا و با درخواست تحول اساسی در زندگیشان

(س)

اسوه پذيري مستقيم خواهد بود.
الگو پذيري غير مستقيم آن است كه روح و حقيقت گفتار يا كردار آن اسوه
الهي را درك کنیم و با تحليل و استنباط از سيرة علمي و عملي آن بزرگوار ،وظيفة
خويش را در همة ابعاد زندگاني (فردي ،اجتماعي ،فرهنگي ،سياسي ،اقتصادي و ...
) دريابيم .بسياري از شكلها و قالب هاي رفتاري اسوهها ويژه شرائط خاص بوده
است؛ از اين رو ،منظور از اسوه پذيري از آن رفتارها اين نيست كه همان قالب و
شكل رفتاري خاص را اقتباس و تقليد كنيم؛ بلكه مطلوب و مقصود اين است كه
روح و محتواي آن ســيره رفتاري را درك کنیم و آن را در شــكلها و كالبدهاي
نوين ،طبق اقتضاي شرايط زماني و مكاني خويش تحقق دهيم.
براي نمونه در روايات ميبينيم كه حضرت فاطمة زهرا و علي مرتضي – علیهما
الســام -در يك چهار ديواري كوچك و گلين زندگي ميكنند .از يك پوســت
ّ
گوســفند ،به عنوان رو اندازشان اســتفاده ميكنند .حضرت زهرا – س -چادري
از ليف خرما ميبافد و از آن اســتفاده ميكند .قالب و شكل اين گونه رفتارها به
هيچ وجه در عصر حاضر قابل تأسي نیست؛ اما آنچه ارزشمند و قابل تأسي است،
«حقيقت»« ،محتوا» و «روح» اين رفتارهاست .اسوهپذيران حقيقي آنانياند كه
روح اين رفتارها را درك و اقتباس کنند و در كالبد زندگي خويش به اجرا گذارند؛
مانند روح بياعتنايي به دنيا و حقير شمردن مظاهر فريبندة آن ،روح پارسايي و
()2
حب دنيا ،روح ساده زيستي و پرهيز شديد از تج ّملگرايي.
رستگي از ّ

الگوگیری از حضرت زهرا(س) در رفتار با پدر

حضرت زهرا درسنین شش هفت سالگیقرار داشت که قضیه شعب ابیطالب
پیشآمد .شعب ابیطالب ،دوران بسیارسختی در تاریخ صدر اسالم است؛ یعنی
دعوت پیامبر اکرم شــروع شده بود ،دعوت را علنی کرده بودند ،بتدریجمردم
مکــه  -بخصوص جوانان و بردهها  -به حضــرتمیگرویدند؛ بزرگان طاغوت،
مثلابولهب ،ابوجهل و دیگراندیدند که هیچ چارهای ندارند جز اینکهپیامبر و
آغاز میکنند ،یکی از زیباترین رسمهای موجود در عید نوروز ،رسم دید و بازدید و
صل ه ارحام و مستحکم کردن روابط و پیوندهای عاطفی میان افراد جامعه است .این
ملی ملتهای دیگر  -که همراه با کارهای غیر اخالقی
را اگر با بعضی از جشنهای ِ
و به دور از این ارتباطات عاطفی اســت  -مقایســه کنیم ،آن وقت درمییابیم که
جشن ملی و آغاز سال ن ِو ما ایرانیان عالوه بر تقارن با بهار طبیعت که یک امتیازی
اســت ،چه خصوصیات نجیبانه و مهربانانهای در خود دارد .شادی دلها ،لبخند و
تبریک و خوشــامدگویی به یکدیگر و پی گرفتن روابط انسانی و نو کردن محیط
زندگی از رسوم بسیار خوب و مطلوبی است که ایرانیان از گذشته تا امروز به آن
پایبند بودهاند و اینها همه مورد تأئید آئین مقدس اسالم و شرع اسالمی است».
ی به مناسبت حلول سال .1386/1/1 ،۱۳۸۶
پیام نوروز 

منظور از اسوه پذيري از رفتارهای اسوههای الهی اين
نيست كه همان قالب و شكل رفتاري خاص را اقتباس
و تقليد كنيم؛ بلكه مطلوب و مقصود اين است كه روح
و محتواي آن ســيره رفتاري را درك کنیم و آن را در
شكلها و كالبدهاي نوين ،طبق اقتضاي شرايط زماني
و مكاني خويش تحقق دهيم.
پیروان تازه گرویده به آن حضرت را از مدینه اخراج کنند؛ تعداد زیادی از اینها
را که دهها خانوار میشدند از مکه بیرون کردند .جنابابیطالب در نزدیک مکه
و در شــکاف کوه ،ملکی داشت که از آن به«شعب ابیطالب» یاد میشد؛ این
بزرگواران به مدت سه سال در این ملک ساکن شدند و در این مدت در محاصره
و تحریم کامل اقتصادی قرار داشتند .این دوره ،یکی از دورانهای بسیار سخت
و طاقتفرسای پیامبر(ص) بود .در همین اثنا ،جناب ابیطالب و خدیجه کبری
که از پشتیبانان و امید پیامبر بودند ،در ظرف یک هفته از دنیا رفتند .حضرت
فاطمه زهرا در این دوره پر مشــقت و طاقت فرسا ،احساس مسئولیت میکند
و مثل یکمادر ،یک مشــاور و یکپرســتار ،تالش میکند تا غبار غم و اندوه
و مشــکالت را از چهره پدر بزداید .لذا پیامبر گرامی اســام از ایشان به عنوان
«امابیها» (مادر پدرش) یاد کرده اســت .آیا این نمیتواند برای یک نوجوان و
()3
جوان در همه زمانها الگوباشد؟

اهمیت و جایگاه عید نوروز
از دیدگاه رهبر معظم انقالب

فلسفه «نوروز»
و «روز نو»

اســام در برخــورد بــا
پدیدههایی که از کشورها و از
ملتهای دیگر ،یا از دورههای
قبل به آن رسیده است ،یک
برخورد حکمتآمیز و همراه
با د ّقــت و نگاهی همهجانبه
دارد .اســام ،عید نوروز را
گرفت ،محتوای انســانی و
اسالمی و معنوی به آن داد و
به مردم برگرداند.
عید نوروز خوب است ،اما در جهت درست
خاصی قرار گرفته است .اگر چه این
«عید نوروز از نظر اســام ،مورد ّ
توجه ّ
عید و این روز از قبل از اسالم باقی مانده است؛ ولی برخورد اسالم با این روز ،یک
برخورد ســازنده و حکمتآمیز است .بعضی از تبلیغاتچیهای معروف دنیا که با
همه چیز ملت و کشور و جمهوری اسالمی ما دشمنی میکنند و تهمت میزنند،
در این قضیه هم سعی میکنند برخورد غیرصادقانهای با ملت ایران داشته باشند.
آنها اینطور وانمود میکنند که اسالم و انقالب ،با عید نوروز و س ّنتهای ایرانی،
مخالف است .این درست نیست.
توجه
درســت
مطلب،
این
به
فرزانگان،
خصوص
مــن مایلم جوانان عزیز ،به
ّ
کنند که اســام در برخورد با پدیدههایی که از کشــورها و از ملتهای دیگر ،یا
از دورههای قبل به آن رســیده است ،یک برخورد حکمتآمیز و همراه با د ّقت و
نگاهی همهجانبه دارد .هر چیزی که قابل این است تا محتوای صحیح پیدا کند،
اسالم آن را میگیرد ،به آن جهت و محتوای صحیح میدهد و در دسترس مردم
میگذارد .مث ًال بعضی از همین مراسم حج ،مثل طواف ،سعی و قربانی کردن ،از
قبل از اسالم بود .اسالم ،این مراسم را گرفت ،محتوای شرکآلود ،ما ّدی و غلط را
از آن خارج کرد و محتوای توحیدی به آن داد؛ آن را درک کرد و به صورت یک
درس ،به مردم برگرداند .کار خیلی عجیب و مه ّمی اســت .در باب عید نوروز و
مراسم س ّنتی قدیمی هم همینطور؛ اسالم ،عید نوروز را گرفت ،محتوای انسانی
و اسالمی و معنوی به آن داد و به مردم برگرداند .ا ّو ِل سال تحویل ،شما به دستور
اسالم با خدا رابطه برقرار میکنید و میگوئید« :یا مقلّب القلوب و االبصار .یا مدبر
الّلیل والنهار .یا مح ّول الحول و االحوال»؛ای کســی که گردش زمین و آسمان،
گردش دلها و چشمها و گردش روزگاران به دست توست ،این گردش قراردادی
سال را هم برای ما با برکت و مبارک قرار بده؛ «ح ّول حالنا الی احسن الحال».
نوروز؛ جشنی سالم
ببینید ،نوروز و تحویل سال  -رفتن از یک سال به سال دیگر  -یک محتوای
معنوی پیدا کرد .مردم را توصیه میکند« :اغتسل و البس و انظف ثیابک»؛ غسل
کنید ،خود را شستشــو دهید و تمیزترین لباســها را  -البته صحبتی از لباس نو
نیست؛ صحبت از لباس تمیز است  -بپوشید ،به دیدن یکدیگر بروید؛ صله رحم
کنید ،دلهایتان را شــاد کنید ،به خودتــان امید بدهید و با رویش طبیعت ،یک
رویش معنوی در دل خودتان به وجود آورید .برخورد با عید نوروز این است؛ لذا
ما ایرانیها عید نوروز را دوست میداریم و آن را جشن میگیریم .اما جشن ما یک
جشن سالم است .اسالم با هر کدام از مراسم قدیمی که برخورد میکند ،اینطور
برخورد میکند .البته بعضی از مراســم هست که قابل اصالح نیست .مث ًال اسالم
خرافى از روی آتش پریدن ،حرفی ندارد و تأئید نمیکند؛ اما هیچ
درباره مراسم
ِ
اشکالی نمیبیند که مردم  -فرض بفرمائید  -در مناسبتی از مناسبتهای عید ،به
فضای باز بروند ،با سبزه و طبیعت و صحرا ،دیداری تازه کنند ،خود و طبیعت را
با یکدیگر نزدیک کنند و ّلذتِ صحیح و سالم ببرند .مانعی ندارد.
عکس روش جاهلی .در روشهای جاهلی ،اگر عمل خوبی هم در دست
درست ِ
مردم باشد ،آن را بیمحتوا میکنند! لذا شما میبینید که راجع به تحویل سال در
تبلیغات رادیوهای بیگانه ،صحبت زیادی نیســت؛ اما راجع به چهارشنبهسوری در
این چند روز قبل از سال ،تقریباً تمام رادیوهای بیگانه صحبت کردند! درست نقطه
مقابل آن نظر اســامی!  ...شما ببینید در ایّام تحویل ،مردم چه مکانهایی اجتماع
ِ
میکنند! دیشــب در اطراف آســتان قدس رضوی ،با اینکه نیمه شب بود ،جای

الگوگیری از حضرت زهرا (س) در رفتار با همسر

در طول ده ســالی که پیامبر(ص) در مدینه حضور داشت ،حدود نه سالش
السالم -به عنوان زن و شوهر در
حضرتزهرا و حضرت امیرالمؤمنین – علیهما ّ
کنار یکدیگر زندگی میکردند .در این نهسال ،حدود شصت جنگ اتفاقافتاده که
السالم -شرکت داشته است .حاال شما ببینید
در اغلب آنها امیرالمؤمنی 
ن  -علیه ّ
او خانمیاســت که در خانه نشسته و شــوهرشمرتب در جبهه است و اگر در
جبههنباشــد ،جبهه لنگ میماند؛ از لحاظ زندگی هم وضع رو به راهی ندارند؛
ی داشته باشد تا بتواند اینشوهر را تجهیز کند؛ دل او را از
انسان چقدر روحیه قو 
وسوسه اهل و عیال و گرفتاریهایزندگی خالی کند؛ به او دلگرمی بدهد؛ بچهها
را به آن خوبی که ایشان تربیتکرده ،تربیت کند .این طور خانهداری و شوهرداری
()4
نمیتواند برای یک دختر جوان و یک خانم خانهدار الگو باشد؟

الگوگیری از حضرت زهرا(س) در رفتار با فرزند

بــا كمى دقت در برخورد عاطفى و منطقى حضرت زهرا در مىيابيم كه آن
بانوى بزرگوار ،در ساختن روح و شخصيت فرزندان گرامىاش از ابزارى بسيار ظريف
و دقيق استفاده كرده است كه بسيارى از آنها در حال حاضر ،ميان روانشناسان
تربيتى مورد بحث و بررسى قرار گرفته و خبرگان اين فن ،به نتايج مثبت آن ايمان
آوردهاند .بىشك ،اين توفيق بىنظير در تربيت كودكان ،ناشى از معرفت عميق و
صحيحى است كه اسالم در مورد انسان ،ارائه داده است .بنابراين ،اگر بگویيم هر
مكتبى به اندازه شناخت درستى كه از انسان دارد ،در نظام تربيتى خود به توفيقاتى
دست مىيابد ،سخن به گزاف نگفتهايم .دین آسمانى و الهى اسالم از كاملترين و
واقع بينانهترين شناخت در مورد انسان برخوردار است ،لذا بيشترين توفيق را در
مسئله تربيت انسان بدست آورده است .روش تربيتى و اخالقى حضرت فاطمه(س)
که برگرفته از دین اسالم است ،بهترين شيوه ،و تجربه براى ساختن نسلى پاك و
سعادتمند است .از اين رو جا دارد كه پيروان و ارادتمندان مكتب اسالم ،با به كار
بستن شيوهها و ظرايف تربيتى آن حضرت در رشد و تربيت نسلى پاك و پيشرو
همت نموده ،سعادت دنيا و آخرت فرزندان خود را بيمه كنند.
روح انسان به گونهاى ساخته شده كه نياز به محبت و عطوفت ،يكى از اساسى
ترين نيازهاى او محسوب مىشود ،بدين جهت ،كودكان محروم از اين موهبت ،دچار
طبیعت ،ا ّو ِل بیداری باغ و راغ و بوستان و ا ّو ِل بالندگی همه موجودات زنده است.
این بهتر از زمستان است که وقت مردن و انجماد طبیعت و گیاه و نباتات است.
در تعالیم اسالم نکتهای وجود دارد که خوب است برادران و خواهران به آن
توجه کنند .اسالم با س ّنتهایی که از قبل از اسالم باقی مانده است ،دو نوع رفتار
ّ
میکند .ا ّوالً بعضی ســ ّنتهای غلط را بهکلّی از بین میبرد و نابود میکند؛ چون
س ّنتهای درستی نیست .مثل اینکه عربها قبل از اسالم ،دختران خودشان را نگه
نمیداشتند ،یا بیشت ِر ملتهای غیرمسلمان ،جنس زن را تحقیر و اهانت میکردند!
اسالم این س ّنت را بهکلّی از بین برد؛ چون بهکلّی غلط بود.
ثانیاً اسالم بعضی از س ّنتها را از بین نبرده است .کالبد س ّنت را نگه داشته و
محتوا و روح آن را عوض کرده اســت؛ مثل بســیاری از اعمال و مراسم حج .این
طوافی را که مالحظه میکنید ،قبل از اسالم هم بود؛ منتها محتوای طواف ،محتوای
شرک بود! اسالم آمد و این عمل را از محتوای شرکآلود ،خالی و از محتوای توحید
پُر کرد .طواف در آن زمان ،مظهر گرایش انسان به الهه و اربابِ ا ّدعایی و پنداری
بود؛ آن را تغییر داد و مظهر ارادت انسان به مرکز عالم وجود  -یعنی حضرت حق
مقدس پروردگار  -قرار داد .ظاهر را نگه داشت و باطن را عوض کرد.
متعال و وجود ّ
عین همین
اسالم در بسیاری از مواقع ،با س ّنتها این کار را میکند .مردم ما ِ
کار را با نوروز کردند؛ نوروز را نگه داشتند و محتوای آن را عوض کردند .نوروز در
ایران ،جشــنی در خدمت حکومتهای اســتبدادىِ قبل از اســام بود! به همین
خاطر است که «نوروز باستانی»« ،نوروز باستانی» میگویند! «نوروز» اش خوب
است ،ولی «باســتانی» اش بد است! «باستانی» یعنی اینکه همه این جشنهای
دوره سال  -مثل جشن «نوروز» ،یا جشن «مهرگان» ،یا جشنهای دیگری نظیر
«خردادگان»« ،مردادگان» و جشنهای گوناگونی که قبل از اسالم بوده است  -در
خدمت حکومتهای اســتبدادی و سلطنتهای پوسیده دوران جاهلیت ایران بود!
توجه و ارادت به حضرت حق در
محتوای نوروز ،محتوای مردمی و خدایی نبود؛ ّ

توجه مردم به خدا .ا ّولِ تحویلِ ســال که میشود ،مردم دعا
نوروز برای ملت ما ،امروز عبارت اســت از ا ّوالًّ :
توجه خود را به خدا زیاد
میخوانند« ،یا مح ّول الحول واالحوال» میگویند ،آغاز سال را با یاد خدا شروع میکنندّ ،
میکنند .این ،ارزش است .ثانیاً نوروز را بهانهای برای دید و بازدید و رفع کدورتها و کینهها و محبّت به یکدیگر
قرار میدهند .این همان برادری و عطوفت اسالمی و همان صلهرحم اسالم است؛ بسیار خوب است.

سوزن انداختن نبود!...خوب؛ حاال یک نفر هم پیدا میشود که از س ِر اشتباه و ندانم
کاری ،به جای مرقد امام رضا و مرقد امام بزرگوار و مرقد حضرت معصومه و مراسم
معنوی ،تخت جمشید را زنده میکند! البته تخت جمشید ،یک اثر معماری است؛
انسان ،اثر معماری را تحسین میکند و چون متعلّق به ما و مال ایرانیهاست ،به آن
افتخار هم میکند؛ اما این غیر از آن اســت که ما دلها و ذهنها و جانهای مردم را
متوجه به نقطهای کنیم که در آن خبری از معنویت نیست ،بلکه نشانه طاغوتیگری
ّ
است! در همان ساختمانها که امروز بعد از گذشت یکی دو هزار سال ،ویران است،
زمانی به مناسبت همین روز نوروز ،خدا میداند که چقدر بیگناه ،در مقابل تخت
طاغوتهای زمان به قتل میرسیدند و چقدر دلها ناکام میشدند! این افتخاری ندارد.
بودن دلها خوب و مطلوب
عید نوروز خوب است ،مراسم جشن و سرور و شاد ِ
است؛ اما در جهت درست .این کاری است که اسالم کرده است؛ ما هم به فضل الهی
تبعیتِ اسالم ،همین سیاستها را دنبال میکنیم .مردم هم همین را میخواهند
به ّ
و دلهای مردم هم دنبال همین چیزهاست .مردم به آن چیزهایی که جنبه ما ّدی
توجهی ندارند و اگر آن جنبه ما ّدی ،با یک جنبه انحرافی همراه
دارد ،مســتقال ّ
شد ،مردم از آن رویگردانی هم دارند».
بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی.1378/1/1 ،
واقعی نوروز
مفهوم
ِ
«به نظر من آنچه که ملت ایران در باب عید نوروز انجام داده اســت ،یکی از
زیباترین و شایستهترین کارهایی است که میشود با یک مراسم تاریخی و س ّنتی
انجام داد .ا ّو ِل سال شمسی ما ایرانیها ،یعنی ا ّول بهار  -عید نوروز است .ا ّوالً ملت
ایران افتخار دارد که ســال شمسی او هم سال هجری است؛ یعنی همچنان که
والسالم است،
سال قمری ما از مبدأ هجرت خاتم االنبیاء علیه و علی آله ّ
الصالهًْ ّ
سال شمسی ما هم از مبدأ هجرت است .بقیه ملتهای مسلمان برای سال شمسی
نبى اکرم را ،هم
خود ،از ســال میالدی استفاده میکنند؛ ولی ما ایرانیها ،هجرت ّ
مبدأ سال قمری قرار دادیم ،هم مبدأ سال شمسی.
این ،مطلبِ ا ّول که به نظر من نشــانگر هنر و عشق و عالقه ایرانی به تعالیم
مقدس نبوی اســت .در ضمن ،ا ّو ِل سال را ا ّو ِل
مقدس اســام و به آثار مط ّهر و ّ
ّ
فصل بهار انتخاب کردهایم ،در حالی که مسیحیان ،ا ّو ِل زمستان را ا ّو ِل سال قرار
میدهند! البته فرق آنها با ما این است که والدت حضرت مسیح ،تاریخ مشخّ صی
مکرم اسالم ،از نظر
نبى ّ
ندارد و یک مطلب حدســی اســت؛ در حالی که هجرت ّ
تاریخی کام ًال دقیق و مشخّ ص است .به هر حال ما ا ّو ِل بهار را ا ّو ِل سال خودمان
قــرار دادهایم که این هم یک ذوق و ســلیقه ایرانی اســت .ا ّو ِل بهار ،ا ّو ِل رویش

آن نبود؛ جهات عاطفی و انسانی و مردمی در نوروز نبود! ملت ایران نوروز را نگه
داشــتند؛ اما محتوای آن را عوض کردند .این محتوای امروز نوروز ایرانی ،غیر از
محتوای باستانی است.
ً
تحویل
توجه مردم به خدا .ا ّو ِل
ِ
نوروز برای ملت ما ،امروز عبارت است از ا ّوالّ :
سال که میشود ،مردم دعا میخوانند« ،یا مح ّول الحول واالحوال» میگویند ،آغاز
توجه خود را به خدا زیاد میکنند .این ،ارزش
سال را با یاد خدا شروع میکنندّ ،
محبت
است .ثانیاً نوروز را بهانهای برای دید و بازدید و رفع کدورتها و کینهها و ّ
به یکدیگر قرار میدهند .این همان برادری و عطوفت اسالمی و همان صله رحم
مقدسه
اسالم است؛ بسیار خوب است .ضمناً نوروز را بهانهای برای زیارت اعتاب ّ
قرار میدهند؛ به مشــهد مسافرت میکنند  -که همیشه یکی از پرجمعیتترین
مقدس ،اوقات عید نوروز بوده است  -این بسیار خوب است.
اوقات سال در مشهد ّ
پس میبینید که نوروز را نگه داشتند ،محتوای آن را که غلط بود ،به محتوای
صحیح و درست تبدیل کردند .این هنر ملت ایران و ذوق و سلیقه ایرانی مسلمان
است .ما عید نوروز را از دیدگاه کسانی که با اسالم سر و کار دارند ،تأئید میکنیم.
عید نوروز ،چیز خوبی است .وسیلهای است که با آن دلها شاد میشود ،انسانها با
یکدیگر ارتباط برقرار میکنند ،صله رحم و صله احباب میکنند؛ چون دوستان
و رفقا هم مثل ارحام ،احتیاج به صله دارند .انسان باید با ارحام صله کند ،باید با
دوستان و رفقا هم صله کند؛ یعنی ارتباط برقرار کند .این ،ارتباط عید نوروز است
که بسیار خوب است.

فلسفه «نوروز» و «روز نو»

توجه شده است...
یک نکته اساســی در نوروز هست که در روایات ما به آن ّ
ّ
نوروز ،یعنــی روز نو .در روایات ما  -به خصوص همان روایت معروفِ «معلی بن
بن خنیــس که یکی از ُروات
توجه شــده اســت .معلّی 
خنیس»  -به این نکته ّ
برجســته اصحاب است و به نظر ما «ثقه» اســت ،جزو شخصیتهای برجسته و
السالم
صاحب راز خاندان پیغمبر محســوب میشود .او در کنار امام صادق علیه ّ
زندگی خود را گذرانده و بعد هم به شهادت رسیده است .معلّی بنخنیس  -با این
خصوصیات  -خدمت حضرت میرود؛ اتفاقاً روز «نوروز» بوده است  -در تعبیرات
عربی« ،نوروز» را تعریب میکنند و «نیروز» میگویند حضرت به او میفرمایند :
«أتدری ماالنیروز؟» آیا میدانی نوروز چیست؟
بعضی خیال میکنند که حضرت در این روایت ،تاریخ بیان کرده اســت! که
در ایــن روز ،هبــوط آدم اتّفاق افتاد ،قضیه نوح اتّفاق افتاد ،والیت امیرالمؤمنین
السالم اتّفاق افتاد و چه و چه .برداشت من از این روایت ،این نیست .من این
علیه ّ

يكى از نقشآفرينىهاى درخشان فاطمه باال بردن فرهنگ جامعه ،رشد فكر
و انديشــه مردم و رفع مشكالت و شبهات آنان است .آن حضرت از مسائل ساده
ميسر نبود ،مگر با احاطه
گرفته ،تا پيچيدهترين مشــكالت را پاسخگو بود و اين ّ
علمى ،قوت فكرى و همت بلند ايشان .اين بانوى بزرگ اسالم ،زجر تبليغ و رنج
تعليم و تربيت را تحمل کرده ،چون مشعلى فروزان در راه هدايت جامعه ،نورافشانى
كرده و با سوختن خود به دل و جان مردم ،گرمى بخشيد و پاسدارى از ارزشها
و مفاخر اصيل ،مبارزه پيگير با بدعتها ،جهل ،كجروىها و ركود جامعه را خط
مشى خود قرار داد .حضرت فاطمه از كودكى در متن اجتماع به سر برده و با مردم
همدم و همدرد بوده است .اين بانو رابطهاى صميمانه و عالمانه با ياران خود داشت.
زنى به خدمت حضرت زهرا رسيد و عرض كرد :مادر پير و ناتوانى دارم كه در
نماز بسيار اشتباه مى كند ،مرا فرستاده تا از شما بپرسم كه چگونه نماز بخواند.
آن حضرت فرمود :هر چه مىخواهى بپرس .آن زن ســؤاالت خود را مطرح كرد،
تا به ده ســؤال رسيد و حضرت با روى گشــاده جواب داد .زن از زيادى پرسش
خود ،شــرمنده شد و گفت :شما را بيش از اين زحمت نمىدهم .حضرت فاطمه
فرمــود :باز هم بپرس .آنگاه براى تقويت روحيه وى چنين فرمود :اگر به كســى
كارى واگذار كنند ،براى مثال از او بخواهند كه بار ســنگينى را به ارتفاع بلندى
حمل كند و در برابر اين كار صد هزار دينار به او جايزه بدهند ،آيا او با توجه به
آن پاداش احساس خستگى مى كند؟ زن جواب داد نه .آن حضرت فرمود :من در
مقابل پرسشى كه جواب مىگويم از خدا پاداشى به مراتب بيشتر دريافت مى كنم
و هرگز ملول و خسته نمىشوم .از رسول خدا شنيدم كه روز قيامت دانشمندان
اســام در برابر خدا حاضر مىشوند و به اندازه علم و تالش و كوششى كه در راه
آموزش و هدايت مردم داشته اند ،از خداى خود پاداش مىگيرند.
از آنچه گذشــت نتیجه میگیریم که منظور از اسوهپذیری این نیست که در
هم ه رفتارها همان قالبهای رفتاری فرد الگو را مد نظر قرار داده و به همان شکل
عمل کنیم .هر یک از رفتارهای حضرت فاطمه(س) دارای حقیقتی است که آن را
به سادگی و با تحلیل و استنباط میتوان در همه زمانهاو در همه ابعاد فردی،
فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی به کار برد .البته رفتارهایی هم در سیره
حضرت فاطمه وجود دارند که عیناً قابل اقتباس و پیروی اســت؛ مانند عبادت و
دعا ،احترام به همسر ،رفتار مناسب و مهرورزی به خانواده .پس الگوها منحصر به
زمان و مکان نیستند و در همه اعصار میتوان برای الگوگیری به آنها مراجعه کرد.
پی نوشتها:
.1مؤمنی ،علی اکبر ،الگوی زنان بعد ار هزار سال ،سایت تبیان ،گروه خانواده و زندگی.
 .2مصباح ،محمدتقی ،جامي از زالل كوثر ،چ اول ،انتشارات مؤسسة آموزشي و پژوهشي
امام خميني ،1380 ،ص.92
3و.4بخشــی از ســخنان رهبر معظم انقالب در جمعی از دانشــجویان ،به نقل از وبالگ
سبزترین پاسخ ،به تاریخ .1392/1/15
مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزه علمیه قم

طور میفهمم که حضرت« ،روز نو» را معنا میکنند .منظور این است :امروز را که
مردم« ،نوروز» گذاشتهاند ،یعنی رو ِز نو! رو ِز نو یعنی چه؟ همه روزهای خدا مثل
هم است؛ کدام روز میتواند «نو» باشد؟
شــرط دارد .روزی که در آن اتّفاق بزرگی افتاده باشد ،نوروز است .روزی که
شــما در آن بتوانید اتّفاق بزرگی را مح َقّق کنید ،نوروز اســت .بعد ،خود حضرت
مثــال میزننــد و میفرمایند :آن روزی که جناب آدم و حــ ّوا ،پا بر روی زمین
گذاشــتند ،نوروز بود؛ برای بنیآدم و نوع بشــر ،روز نویی بود .روزی که حضرت
نوح  -بعد از طوفان عالمگیر  -کشتی خود را به ساحل نجات رساند« ،نوروز» است؛
روز نوئی است و داستان تازهای در زندگی بشر آغاز شده است .روزی که قرآن بر
پیغمبر نازل شد ،روز نوئی برای بشریت است  -حقیقت قضیه همین است؛ روزی
که قرآن برای بشــر نازل میشود ،مقطعی در تاریخ است که برای انسانها روز نو
السالم به والیت انتخاب شد ،روز نو است.
است  -روزی هم که امیرالمؤمنین علیه ّ
«ح َمل»
اینها همه« ،نوروز» اســت؛ چه از لحاظ تاریخ شمســی ،با ا ّو ِل ماه َ
مطابق باشد یا نباشد .این نیست که حضرت بخواهند بفرمایند که این قضایا ،روز
«ح َمل»  -روز ا ّو ِل فروردین  -اتّفاق افتاده اســت؛ نخیر .بحث این اســت که
ا ّو ِل َ
هر روزی که این طور خصوصیاتی در آن اتّفاق بیفتد ،روز نو و «نوروز» است؛ چه
ا ّول فروردین ،چه هر روز دیگری از اوقات سال باشد.
خوب؛ من حاال به شــما عرض میکنم .روزی که انقالب پیروز شد «نوروز»
اســت ،روز نوئی بود .روزی که امام وارد این کشــور شد ،برای ما نوروز بود .روز
فتوحات عظیم این جوانان مؤمن و این ایثارگران ما در جبهه نبرد  -علیه نظامیانی
که از «ناتو» و «ورشــو» و آمریکا و شــوروی و خیلی از مراکز دیگ ِر قدرت تغذیه
میشدند  -روز پیروزی جوانان ما  -با ایمانشان  -بر آنها «نوروز» است؛ روز نو است.
حال اگر شــما میخواهید روز ا ّو ِل فروردین را هــم برای خودتان روز «نو»
و نوروز قرار دهید ،شرط دارد .شرطش این است که کاری کنید و حرکتی انجام
دهید؛ حادثهای بیافرینید .آن حادثه در کجاست؟ در درون خود شما! «یا مقلّب
القلوب واالبصار .یا مدبّراللیــل وال ّنهار .یا مح ّول الحول واالحوال .ح ّول حالنا الی
احسن الحال» .اگر حال خود را عوض کردید ،اگر توانستید گوهر انسانی خود را
درخشانتر کنید ،حقیقتاً برای شما «نوروز» است! اگر توانستید پیام انقالب ،پیام
پیامبران ،پیام امام بزرگوار و پیام خونهای مط ّه ِر بهترین جوانان این ملت را  -که
در این راه ریخته شده است  -به دل خودتان منتقل کنید ،برای شما «نوروز» است.
عزیزان من! سعی کنید روز ا ّول فروردین را برای خودتان «نوروز» کنید .بعضی
کســان روز ا ّو ِل فروردینشان «نوروز» نیست .ممکن است ا ّول فروردین برای آنها
از هر روز نحســی هم نحستر باشــد! ا ّول فروردین « -نوروز»  -برای آنهایی که
در درون خود ،به فســاد و انحطاط گرایش پیــدا میکنند ،آنهایی که خود را از
خدا دور میکنند ،آنهایی که خود را از هدفهای بلند این ملت و این انقالب جدا
میکنند ،نوروز نیست ،روز عید نیست ،روز جشن و روز شادی نیست؛ شوم است!
این ،آن حقیقت مسئله در باب نوروز است.پس «نوروز» به طور خالصه خوب است.
ا ّو ِل سال هجری شمسی است ،روز نو ،ا ّو ِل بهار ،ا ّو ِل رویش و جوشش طبیعت و
ا ّو ِل شروع زیبائیها در عالم طبیعت است .این را برای خودتان هم ا ّو ِل بالندگی و
جوشش و ا ّو ِل بروز زیبائیها قرار دهید و برای خودتان «روز نو» کنید».
پیام به مناسبت حلول سال نو.1377/1/1 ،
موافقت با عید نوروز و جشن برای عید
«عید نوروز هم حقیقتی است .ما با عید نوروز موافقیم .کسی خیال نکند که
عید نوروز از لحاظ اســامی چیز بدی است؛ هرکس چنین تصوری بکند ،واقعاً
اشتباه کرده است .اسالم عید نوروز را رد نکرده است .البته ممکن است در زمان
خلفای اول ،عدهای تحت تأثیر تفکرات خاصی قرار گرفته باشند و نسبت به این
قضیه بهعنوان یک تهاجم فرهنگی برخورد کرده باشــند و احتماالً در بعضی از
روایات رد شــده باشد  -که البته آن هم مسلّم نیست  -اما امروز عید نوروز چیز
اول بهار اســت و مردم عادت کردهاند که این ایام را عید بگیرند و
خوبی اســت؛ ِ
تعطیل باشند و شادی کنند و به دیدن یکدیگر بروند و به هم عیدی بدهند و قهرها
آشتی کنند و دورها نزدیکی کنند؛ این چیز بسیار خوبی است و بنده صددرصد
با عید نوروز و با جشن گرفتن این ایام موافقم.
هــر کاری هــم کــه در این ایام به جشــن مردم کمک کنــد و آن را معنا
ببخشــد ،خیلی خوب اســت و هیچ ایرادی ندارد؛ یعنی کســی که دارد برای
عید نوروز برنامهریزی میکند ،نباید احساس گناه و جرم و کمبودی بکند؛ منتها
شاد کردن مردم یک چیز است ،مبتذل کردن فضا یک چیز دیگر است .من گاهی
میبینم که بهعنوان شاد کردن مردم ،فضا را مبتذل میکنند! مث ًال اگر میخواهند
جوک و لطیفهای بگویند ،التبازی میکنند! التبازی بد اســت؛ هرجا باشد ،بد
اســت؛ در تلویزیون هم بد است ،در رادیو هم بد است .تیپهای متین و شسته و
ُرفته میتوانند همان مقصود را به شــکلهای خوب کام ًال برآورده کنند؛ لزومی
ندارد که در این زمینه آدم به پَستی گرایش پیدا کند».
بیانات در دیدار مدیران مراکز سازمان صدا و سیما در استانها.1370/12/7 ،
به کوشش :کامران پورعباس
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