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بــا  برخــورد  در  اســام   
پدیده هایی که از کشورها و از 
ملت های دیگر، یا از دوره های 
قبل به آن رسیده است، یک 
همراه  و  حکمت آمیز  برخورد 
با دّقــت و نگاهی همه جانبه 
عید نوروز را  اســام،  دارد. 
و  انســانی  محتوای  گرفت، 
 اسامی و معنوی به آن داد و

 به مردم برگرداند. 

اســام به  عنوان آخرین و کامل ترین دین، گر چه چهارده  قرن پیش توسط 
خاتم انبیاء بر جامعه بشــری عرضه شــده اســت، اما برای همه  زمانها و تمامی 
انسانهاست. همین طور، کسانی که تجسم کامل دین  و تبلور عینی قرآن و وحی 
الهی اند و ما از آنان به عنوان الگوی هدایت و اسوه تکامل نام می بریم، برای همه 
 انسان ها و در همه  زمان ها الگو هستند و در مورد آنها دیروز و امروز مطرح نیست. 
آنان  همواره اســوه های روز و فراتر از زمانند؛ زیرا ما هر قدر مراتب رشــد و کمال 
را بپیمائیــم، باز آنان جلوتر و کامل ترند. به عبارت دیگر، آنان چون تمامی مدارج 
تکامل را پیموده اند، در واقع درهر نقطه از مســیر هدایت، حضوردارند، برای هر 
مرتبه تکامل و هرانســانی الگو و اسوه اند. البته جامعه و شرایط زندگی هر دوره با 
دوره دیگر تفاوت دارد؛ اما سخن بر سر شرایط نیست. اسوه های انسانی هیچگاه 
محصور در یک دوره و شرایطی خاص نیستند، وگرنه نمی توانستند الگو قرار گیرند. 

الگوپذیری انسان امروز از آن بزرگواران  در واقع، یافتن راه ها، خطوط اصلی زندگی 
اسوه های دینی و چگونگی  رسیدن به کمال و شکوفاسازی استعدادها است و این 

مسئله ارتباطی به زمان و مکان خاصی ندارد.
»این شــبهه از اینجا نشأت می گیرد که برخی تصور می کنند با تغییر زمان 
و ســبک زندگی، ارزشهای اخاقی و معنوی نیز تغییر می کنند و جای فضایل با 
رذایل عوض می شــود؛ درحالیکه آنچه تغییر و تحول پیدا می کند، عنصر زمان و 

مکان و ابزارهایی است که مفاهیم اخاقی در آن ظهور و بروز پیدا می کند«.
»مفاهیمی مانند حق، تقوا، احسان، راستگویی، صبر، حیا، عفت و پاکدامنی 
همیشه پسندیده و قابل ستایش بوده و باطل، ظلم، دروغگویی، بی عفتی و امثال 
آن در همه زمانها ناپســند است و با فطرت انسان ناسازگار می باشد و لذا فضای 
زندگــی، قالب ها، امکانــات، رنگها، ظواهر مادی، تکنولوژی، زندگی در آســمان 
خراش ها موجب نمی شــود جای عفت را با بی عفتی عوض کنیم، دروغ را زیبا و 

راستگویی را زشت بدانیم.«)1( 
تفكیك میان قالب و محتواي سیره ها

الگوپذیري از حضرت زهرا – س- به دو صورت مســتقیم و غیر مستقیم مي 
تواند صورت پذیرد. الگوپذیري مستقیم آن است که گفتار و رفتار آن بزرگوار را 
عیناً برنامه و راه و رســم زندگاني خویش قرار دهیم. در بعضی از موارد از جمله 
عبادت و دعا، با همان شکل و قالب رفتاري مي تواند اسوه و الگوي ما قرار گیرد. 
براي نمونه در روایت آمده است که حضرت زهرا – س- پس از هر نماز واجب ذکر 
مخصوص داشتند. )34 مرتبه اهلل اکبر، 33 مرتبه الحمدهلل، 33 مرتبه سبحان اهلل(؛ 
ذکري که دستور آن را به عنوان هدیه اي عظیم از پدر بزرگوارشان دریافت کرده 
بود و همواره بر آن مداومت مي ورزید و به شــیعیان خویش نیز توصیه مي کرد. 
از این رو، ما نیز به آن حضرت اقتدا مي کنیم و همان ذکر را با همان ترتیب بعد 
از هر نماز واجب به عنوان تعقیبات نماز مي گوئیم. چنین اقتدائي به آن بزرگوار، 

اسوه پذیري مستقیم خواهد بود.
الگو پذیري غیر مستقیم آن است که روح و حقیقت گفتار یا کردار آن اسوه 
الهي را درك کنیم و با تحلیل و استنباط از سیرة علمي و عملي آن بزرگوار، وظیفة 
خویش را در همة ابعاد زندگاني )فردي، اجتماعي، فرهنگي، سیاسي، اقتصادي و ... 
( دریابیم. بسیاري از شکل ها و قالب هاي رفتاري اسوه ها ویژه شرائط خاص بوده 
است؛ از این رو، منظور از اسوه پذیري از آن رفتارها این نیست که همان قالب و 
شکل رفتاري خاص را اقتباس و تقلید کنیم؛ بلکه مطلوب و مقصود این است که 
روح و محتواي آن ســیره رفتاري را درك کنیم و آن را در شــکل ها و کالبد هاي 

نوین، طبق اقتضاي شرایط زماني و مکاني خویش تحقق دهیم.
براي نمونه در روایات مي بینیم که حضرت فاطمة زهرا و علي مرتضي – علیهما 
الّســام- در یک چهار دیواري کوچک و گلین زندگي مي کنند. از یک پوســت 
گوســفند، به عنوان رو اندازشان اســتفاده مي کنند. حضرت زهرا – س- چادري 
از لیف خرما مي بافد و از آن اســتفاده مي کند. قالب و شکل این گونه رفتارها به 
هیچ وجه در عصر حاضر قابل تأسي نیست؛ اما آنچه ارزشمند و قابل تأسي است، 
»حقیقت«، »محتوا« و »روح« این رفتارهاست. اسوه پذیران حقیقي آناني اند که 
روح این رفتارها را درك و اقتباس کنند و در کالبد زندگي خویش به اجرا گذارند؛ 
مانند روح بي اعتنایي به دنیا و حقیر شمردن مظاهر فریبندة آن، روح پارسایي و 

رستگي از حّب دنیا، روح ساده زیستي و پرهیز شدید از تجّمل گرایي.)2(
الگوگیری از حضرت زهرا)س( در رفتار با پدر

حضرت زهرا درسنین شش هفت سالگی  قرار داشت که قضیه شعب ابی طالب 
پیش  آمد. شعب ابی طالب، دوران بسیارسختی در تاریخ صدر اسام است؛ یعنی 
دعوت پیامبر اکرم شــروع شده بود، دعوت را علنی کرده بودند، بتدریج  مردم 
مکــه - بخصوص جوانان و برده ها - به حضــرت  می گرویدند؛ بزرگان طاغوت، 
مثل  ابولهب، ابوجهل و دیگران  دیدند که هیچ چاره ای ندارند جز اینکه  پیامبر و 

پیروان تازه گرویده به آن حضرت را از مدینه اخراج کنند؛ تعداد زیادی از اینها 
را که ده ها خانوار می شدند از مکه بیرون کردند. جناب  ابی طالب در نزدیک مکه 
 و در شــکاف کوه، ملکی داشت که از آن به  »شعب ابی طالب « یاد می شد؛ 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 دوران های بسیار سخت 
و طاقت فرسای پیامبر)ص( بود. در همین اثنا، جناب ابی طالب 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 می کند 
و مثل یک  مادر، یک مشــاور و یک پرســتار، تاش می کند تا غبار غم و اندوه 
و مشــکات را از چهره پدر بزداید. لذا پیامبر گرامی اســام از ایشان به عنوان 
»ام ابیها« )مادر پدرش( یاد کرده اســت. آیا این نمی تواند برای یک نوجوان و 

جوان در همه زمان ها الگوباشد؟)3(

الگوگیری از حضرت زهرا )س( در رفتار با همسر
در طول ده ســالی که پیامبر)ص( در مدینه حضور داشت، حدود نه سالش 
حضرت  زهرا و حضرت امیرالمؤمنین – علیهما الّسام- به عنوان زن و شوهر در 
کنار یکدیگر زندگی می کردند. در این نه  سال، حدود شصت جنگ اتفاق افتاده که 
در اغلب آنها امیرالمؤمنین  - علیه الّسام- شرکت داشته است. حاال شما ببینید 
او خانمی  اســت که در خانه نشسته و شــوهرش  مرتب در جبهه است و اگر در 
جبهه  نباشــد، جبهه لنگ می ماند؛ از لحاظ زندگی هم وضع رو به راهی ندارند؛ 
انسان چقدر روحیه قوی  داشته باشد تا بتواند این  شوهر را تجهیز کند؛ دل او را از 
وسوسه اهل و عیال و گرفتاری های  زندگی خالی کند؛ به او دلگرمی بدهد؛ بچه ها 
را به آن خوبی که ایشان تربیت کرده، تربیت کند. این طور خانه داری و شوهرداری 

نمی تواند برای یک دختر جوان و یک خانم خانه دار الگو باشد؟)4(
الگوگیری از حضرت زهرا)س( در رفتار با فرزند

بــا کمی دقت در برخورد عاطفی و منطقی حضرت زهرا در می یابیم که آن 
بانوی بزرگوار، در ساختن روح و شخصیت فرزندان گرامی اش از ابزاری بسیار ظریف 
و دقیق استفاده کرده است که بسیاری از آنها در حال حاضر، میان روان شناسان 
تربیتی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و خبرگان این فن، به نتایج مثبت آن ایمان 
آورده اند. بی شک، این توفیق بی نظیر در تربیت کودکان، ناشی از معرفت عمیق و 
صحیحی است که اسام در مورد انسان، ارائه داده است. بنابراین، اگر بگوییم هر 
مکتبی به اندازه شناخت درستی که از انسان دارد، در نظام تربیتی خود به توفیقاتی 
دست می یابد، سخن به گزاف نگفته ایم. دین آسمانی و الهی اسام از کامل ترین و 
واقع بینانه ترین شناخت در مورد انسان برخوردار است، لذا بیشترین توفیق را در 
مسئله تربیت انسان بدست آورده است. روش تربیتی و اخاقی حضرت فاطمه)س( 
که برگرفته از دین اسام است، بهترین شیوه، و تجربه برای ساختن نسلی پاك و 
سعادتمند است. از این رو جا دارد که پیروان و ارادتمندان مکتب اسام، با به کار 
بستن شیوه ها و ظرایف تربیتی آن حضرت در رشد و تربیت نسلی پاك و پیشرو 

همت نموده، سعادت دنیا و آخرت فرزندان خود را بیمه کنند.
روح انسان به گونه ای ساخته شده که نیاز به محبت و عطوفت، یکی از اساسی 
ترین نیازهای او محسوب می شود، بدین جهت، کودکان محروم از این موهبت، دچار 

کمبودها و مشکات روانی و گاه نواقص جسمی خواهند شد. حضرت فاطمه)س( 
که خود از سرچشمه محبت و عطوفت رسول خدا سیراب گشته و قلبش کانون 
محبت به همسر و فرزندان خود بوده، در این جهت نیز وظیفه مادری خود را به 
بهترین شکل انجام داد. حضرت فاطمه فرزندان خود را به بازی و مسابقه تشویق 
و گاهی با آنان به بازی مشغول می شد و با حرکتها و گفتارهای شیرین مادرانه و 
باال و پائین انداختن فرزندان خود آنان را از احساسات پاك مادری سیراب می کرد.
نقل شده است که حضرت زهرا)س( با فرزندش امام حسن مجتبی)ع( بازی 
می کرد و او را باال می انداخت و می فرمود: »پسرم حسن، مانند پدرت باش. ریسمان 
ظلم را از حق برکن. خدای را بپرست که صاحب نعمت های متعدد است و هیچگاه 

با صاحبان ظلم و تعدی، دوستی مکن«.
الگوگیری از حضرت زهرا)س( در رفتار با مردم

یکی از نقش آفرینی های درخشان فاطمه باال بردن فرهنگ جامعه، رشد فکر 
و اندیشــه مردم و رفع مشکات و شبهات آنان است. آن حضرت از مسائل ساده 
گرفته، تا پیچیده ترین مشــکات را پاسخگو بود و این میّسر نبود، مگر با احاطه 
علمی، قوت فکری و همت بلند ایشان. این بانوی بزرگ اسام، زجر تبلیغ و رنج 
تعلیم و تربیت را تحمل کرده، چون مشعلی فروزان در راه هدایت جامعه، نورافشانی 
کرده و با سوختن خود به دل و جان مردم، گرمی بخشید و پاسداری از ارزش ها 
و مفاخر اصیل، مبارزه پیگیر با بدعت ها، جهل، کجروی ها و رکود جامعه را خط 
مشی خود قرار داد. حضرت فاطمه از کودکی در متن اجتماع به سر برده و با مردم 
همدم و همدرد بوده است. این بانو رابطه ای صمیمانه و عالمانه با یاران خود داشت.

زنی به خدمت حضرت زهرا رسید و عرض کرد: مادر پیر و ناتوانی دارم که در 
نماز بسیار اشتباه می کند، مرا فرستاده تا از شما بپرسم که چگونه نماز بخواند. 
آن حضرت فرمود: هر چه می خواهی بپرس. آن زن ســؤاالت خود را مطرح کرد، 
تا به ده ســؤال رسید و حضرت با روی گشــاده جواب داد. زن از زیادی پرسش 
خود، شــرمنده شد و گفت: شما را بیش از این زحمت نمی دهم. حضرت فاطمه 
فرمــود: باز هم بپرس. آنگاه برای تقویت روحیه وی چنین فرمود: اگر به کســی 
کاری واگذار کنند، برای مثال از او بخواهند که بار ســنگینی را به ارتفاع بلندی 
حمل کند و در برابر این کار صد هزار دینار به او جایزه بدهند، آیا او با توجه به 
آن پاداش احساس خستگی می کند؟ زن جواب داد نه. آن حضرت فرمود: من در 
مقابل پرسشی که جواب می گویم از خدا پاداشی به مراتب بیشتر دریافت می کنم 
و هرگز ملول و خسته نمی شوم. از رسول خدا شنیدم که روز قیامت دانشمندان 
اســام در برابر خدا حاضر می شوند و به اندازه علم و تاش و کوششی که در راه 

آموزش و هدایت مردم داشته اند، از خدای خود پاداش می گیرند.
از آنچه گذشــت نتیجه می گیریم که منظور از اسوه پذیری این نیست که در 
همه  رفتارها همان قالب های 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 می توان در همه زمان ها  و 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 می توان برای الگوگیری به آنها مراجعه کرد.
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1.مؤمنی، علی اکبر، الگوی زنان بعد ار هزار سال، سایت تبیان، گروه خانواده و زندگی.

2. مصباح، محمدتقی، جامي از زالل کوثر، چ اول، انتشارات مؤسسة آموزشي و پژوهشي 
امام خمیني، 1380، ص92.

3و4.بخشــی از ســخنان رهبر معظم انقاب در جمعی از دانشــجویان، به نقل از وباگ 
سبزترین پاسخ، به تاریخ 1392/1/15.

مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزه علمیه قم

آنچه در پی می آید گزیده ای از نظرات و دیدگاه های عالمانه و تحلیلی 
رهبر معظم انقالب در مورد جشن ملی نوروز و نگاه اسالم نسبت به آن 

است که در طی سال های اخیر توسط معظم له بیان شده است.
***

دگرگونیِ نوروز باستانی  در نتیجه  زیرکی ایرانیان
»ایرانِی زیرِك مسلمان، نوروز باستانی را با عقیده  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 ساطین و حّکام مستبد بود؛ برای 
اینکه شکوه خود و عظمت ظاهری خود را به رخ ملّتها بکشانند و بنشینند از آنها 
هدیه بپذیرند. حّتی در زمان بنی امّیه و بنی عّباس که نوروز به دربارهای خافت 
اموی و عّباسی وارد شد، همان رفتار و سیره  پادشاهان و کسرایان فارسی باستان 
در دربار آنها عمل می شد. اّما ایرانِی مسلمان، این نظم را، این قالب را به نفع خود 
تغییر داد؛ اگرچه این تغییر به صورت دفعی انجام نگرفته است اّما شما امروز بعد 
از گذشتن قرنها، مشاهده می کنید که نوروز بهانه ای و وسیله ای است برای ارتباط 
قلبی میان مردم و میان مبدأ عظمت و عّزت، یعنی ذات مقّدس باری تعالی. در نوروز 
ایرانی، حقیقت نوروز یک حقیقت مردمی است؛ مردم به مناسبت نوروز با یکدگر با 
صفا و محّبت رفتار می کنند؛ به یکدیگر تبریک می گویند و هدیه می دهند. رسم 
و ســّنت باســتانی و پادشاهی، امروز بعد از گذشت سالها و قرنها، در نوروز وجود 
ندارد. در ایّام نوروز و تحویل سال نو، شلوغ ترین و پرازدحام ترین مراکز در کشور 
پهناور ما عبارت است از بارگاه های مقّدس ائّمه و امام زادگان )سام اهلل علیهم(....
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 

سرمایه ای فراهم کند و به سمت هدفهای خود پیش برود«.
بیانات در حرم مطهر رضوی، 1394/1/1.

عید نوروز یك عید شرقی و حامل ارزش های برجسته و ممتاز
»عید نوروز یک عید شرقی و حامل ارزش های برجسته و ممتازی است. در 
واقع عید نوروز یک نماد است؛ نماد نوآوری و طراوت و جوانی و نشاط، همچنین 
نماد مهربانی و محبت به یکدیگر، سرکشِی برادران از یکدیگر، محبت خانواده های 
خویشــاوند به یکدیگر، محکم کردن روابط دوســتی و مهربانی میان دوستان، 
آشــنایان و زدودن کینه ها؛ چون بهار، مظهر طراوت اســت، مظهر نشاط است و 
همه  این معانی در واقع در بهار وجود دارد و این یک امتیاز است برای ملت های 
ما که نوروز را آغاز ســال نِو 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 وسیله ای 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؛ سال های متمادی است که روز نوروز و ساعت 
تحویل، مردم در عبادتگاه ها و زیارتگاه ها و مراکز معنوی جمع می شوند و از خدای 
متعال طلب خیر می کنند، طلب برکت می کنند؛ سال خوبی را برای خودشان و 
برای دیگران از خداوند متعال طلب می کنند و می خواهند. بنابراین نوروز مناسبت 
خیلی باارزش و برجســته ای است؛ هم از لحاظ معنوی، هم از لحاظ ملی، هم از 

لحاظ بین المللی میان ملت هایی که نوروز را گرامی می دارند.«
بیانات در دیدار رؤسای جمهور شرکت کننده در جشن جهانی 
نوروز، 1389/1/7.

عید نوروز؛ سرآغاز طراوت طبیعت و جهان و دل و جان 

»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 نیک خواهی برای همه  برادران و خواهران 

و برای همه  بشریت.
رسم نوروز در درون خود زیبایی های زیادی را دارد؛ عاوه بر اینکه در هر نقطه، 
ایرانیان این لحظه  تحویل را با نام خدا و با درخواست تحول اساسی در زندگی شان 

آغاز می کنند، یکی از زیباترین رسمهای موجود در عید نوروز، رسم دید و بازدید و 
صله  ارحام و مستحکم کردن روابط و پیوندهای عاطفی میان افراد جامعه است. این 
را اگر با بعضی از جشنهای ملِی ملت های دیگر - که همراه با کارهای غیر اخاقی 
و به دور از این ارتباطات عاطفی اســت - مقایســه کنیم، آن وقت درمی یابیم که 
جشن ملی و آغاز سال نِو ما ایرانیان عاوه بر تقارن با بهار طبیعت که یک امتیازی 
اســت، چه خصوصیات نجیبانه و مهربانانه ای 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 بوده اند و اینها همه مورد تأئید آئین مقدس اسام و شرع اسامی است.«
پیام نوروزی  به مناسبت حلول سال 1386، 1386/1/1.

عید نوروز خوب است، اما در جهت درست
»عید نوروز از نظر اســام، مورد توّجه خاّصی قرار گرفته است. اگر چه این 
عید و این روز از قبل از اسام باقی مانده است؛ ولی برخورد اسام با این روز، یک 
برخورد ســازنده و حکمت آمیز است. بعضی از تبلیغاتچی های معروف دنیا که با 
همه چیز ملت و کشور و جمهوری اسامی ما دشمنی می کنند و تهمت می زنند، 
در این قضیه هم سعی می کنند برخورد غیرصادقانه ای با ملت ایران داشته باشند. 
آنها این طور وانمود می کنند که اسام و انقاب، با عید نوروز و سّنت های ایرانی، 

مخالف است. این درست نیست.
مــن مایلم جوانان عزیز، به خصوص فرزانگان، به این مطلب، درســت توّجه 
کنند که اســام در برخورد با پدیده هایی که از کشــورها و از ملت های دیگر، یا 
از دوره های قبل به آن رســیده است، یک برخورد حکمت آمیز و همراه با دّقت و 
نگاهی همه جانبه دارد. هر چیزی که قابل این است تا محتوای صحیح پیدا کند، 
اسام آن را می گیرد، به آن جهت و محتوای صحیح می دهد و در دسترس مردم 
می گذارد. مثًا بعضی از همین مراسم حج، مثل طواف، سعی و قربانی کردن، از 
قبل از اسام بود. اسام، این مراسم را گرفت، محتوای شرك  آلود، ماّدی و غلط را 
از آن خارج کرد و محتوای توحیدی به آن داد؛ آن را درك کرد و به صورت یک 
درس، به مردم برگرداند. کار خیلی عجیب و مهّمی اســت. در باب عید نوروز و 
مراسم سّنتی قدیمی هم همین طور؛ اسام، عید نوروز را گرفت، محتوای انسانی 
و اسامی و معنوی به آن داد و به مردم برگرداند. اّوِل سال تحویل، شما به دستور 
اسام با خدا رابطه برقرار می کنید و می گوئید: »یا مقلّب القلوب و االبصار. یا مدبر 
الّلیل والنهار. یا محّول 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 مبارك قرار بده؛ »حّول 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 می کند: »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 می داریم و آن را جشن می گیریم. اما جشن ما یک 
جشن سالم است. اسام با هر کدام از مراسم قدیمی که برخورد می کند، این طور 
برخورد می کند. البته بعضی از مراســم هست که قابل اصاح نیست. مثًا اسام 
درباره مراسم خرافِی از روی آتش پریدن، حرفی ندارد و تأئید نمی کند؛ اما هیچ 
اشکالی نمی بیند 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 لّذِت صحیح و سالم ببرند. مانعی ندارد.
درست عکِس روش جاهلی. در روشهای جاهلی، اگر عمل خوبی هم در دست 
مردم باشد، آن را بی محتوا می کنند! لذا شما می بینید که راجع به تحویل سال در 
تبلیغات رادیوهای بیگانه، صحبت زیادی نیســت؛ اما راجع به چهارشنبه سوری در 
این چند روز قبل از سال، تقریباً تمام رادیوهای بیگانه صحبت کردند! درست نقطه 
مقابِل آن نظر اســامی! ... شما ببینید در ایّام تحویل، مردم چه مکانهایی اجتماع 
می کنند! دیشــب در اطراف آســتان قدس رضوی، با این که نیمه شب بود، جای 

سوزن انداختن نبود!...خوب؛ حاال یک نفر هم پیدا می شود که از سِر اشتباه و ندانم 
کاری، به جای مرقد امام رضا و مرقد امام بزرگوار و مرقد حضرت معصومه و مراسم 
معنوی، تخت جمشید را زنده می کند! البته تخت جمشید، یک اثر معماری است؛ 
انسان، اثر معماری را تحسین می کند و چون متعلّق به ما و مال ایرانیهاست، به آن 
افتخار هم می کند؛ اما این غیر از آن اســت که ما دلها و ذهنها و جانهای مردم را 
متوّجه به نقطه ای کنیم که در آن خبری از معنویت نیست، بلکه نشانه طاغوتی گری 
است! در همان ساختمانها که امروز بعد از گذشت یکی دو هزار سال، ویران است، 
زمانی به مناسبت همین روز نوروز، خدا می داند که چقدر بی گناه، در مقابل تخت 
طاغوتهای زمان به قتل می رسیدند و چقدر دلها ناکام می شدند! این افتخاری ندارد.

عید نوروز خوب است، مراسم جشن و سرور و شاد بودِن دلها خوب و مطلوب 
است؛ اما در جهت درست. این کاری است که اسام کرده است؛ ما هم به فضل الهی 
به تبعّیِت اسام، همین سیاستها را دنبال می کنیم. مردم هم همین را می خواهند 
و دلهای مردم هم دنبال همین چیزهاست. مردم به آن چیزهایی که جنبه ماّدی 
دارد، مســتقا توّجهی ندارند و اگر آن جنبه ماّدی، با یک جنبه انحرافی همراه 

شد، مردم از آن رویگردانی هم دارند.«
بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی، 1378/1/1.

مفهوم واقعِی نوروز
»به نظر من آنچه که ملت ایران در باب عید نوروز انجام داده اســت، یکی از 
زیباترین و شایسته   ترین کارهایی است که می شود با یک مراسم تاریخی و سّنتی 
انجام داد. اّوِل سال شمسی ما ایرانیها، یعنی اّول بهار - عید نوروز است. اّوالً ملت 
ایران افتخار دارد که ســال شمسی او هم سال هجری است؛ یعنی همچنان که 
سال قمری ما از مبدأ هجرت خاتم االنبیاء علیه و علی آله الّصاهًْ والّسام است، 
سال شمسی ما هم از مبدأ هجرت است. بقیه ملت های مسلمان برای سال شمسی 
خود، از ســال میادی استفاده می کنند؛ ولی ما ایرانیها، هجرت نبّی اکرم را، هم 

مبدأ سال قمری قرار دادیم، هم مبدأ سال شمسی.
این، مطلِب اّول که به نظر من نشــانگر هنر و عشق و عاقه ایرانی به تعالیم 
مقّدس اســام و به آثار مطّهر و مقّدس نبوی اســت. در ضمن، اّوِل سال را اّوِل 
فصل بهار انتخاب کرده   ایم، در حالی که مسیحیان، اّوِل زمستان را اّوِل سال قرار 
می دهند! البته فرق آنها با ما این است که والدت حضرت مسیح، تاریخ مشّخصی 
ندارد و یک مطلب حدســی اســت؛ در حالی که هجرت نبّی مکّرم اسام، از نظر 
تاریخی کامًا دقیق و مشّخص است. به هر حال ما اّوِل بهار را اّوِل سال خودمان 
قــرار داده   ایم که این هم یک ذوق و ســلیقه ایرانی اســت. اّوِل بهار، اّوِل رویش 

طبیعت، اّوِل بیداری باغ و راغ و بوستان و اّوِل بالندگی همه موجودات زنده است. 
این بهتر از زمستان است که وقت مردن و انجماد طبیعت و گیاه و نباتات است.

در تعالیم اسام نکته   ای وجود دارد که خوب است برادران و خواهران به آن 
توّجه کنند. اسام با سّنتهایی که از قبل از اسام باقی مانده است، دو نوع رفتار 
می کند. اّوالً بعضی ســّنتهای غلط را به   کلّی از بین می برد و نابود می کند؛ چون 
سّنتهای درستی نیست. مثل اینکه عربها قبل از اسام، دختران خودشان را نگه 
نمی داشتند، یا بیشتِر ملت های غیرمسلمان، جنس زن را تحقیر و اهانت می کردند! 

اسام این سّنت را به   کلّی از بین برد؛ چون به   کلّی غلط بود.
ثانیاً اسام بعضی از سّنتها را از بین نبرده است. کالبد سّنت را نگه داشته و 
محتوا و روح آن را عوض کرده اســت؛ مثل بســیاری از اعمال و مراسم حج. این 
طوافی را که ماحظه می کنید، قبل از اسام هم بود؛ منتها محتوای طواف، محتوای 
شرك بود! اسام آمد و این عمل را از محتوای شرك آلود، خالی و از محتوای توحید 
پُر کرد. طواف در آن زمان، مظهر گرایش انسان به الهه و ارباِب اّدعایی و پنداری 
بود؛ آن را تغییر داد و مظهر ارادت انسان به مرکز عالم وجود - یعنی حضرت حق 
متعال و وجود مقّدس پروردگار - قرار داد. ظاهر را نگه داشت و باطن را عوض کرد.

اسام در بسیاری از مواقع، با سّنتها این کار را می کند. مردم ما عیِن همین 
کار را با نوروز کردند؛ نوروز را نگه داشتند و محتوای آن را عوض کردند. نوروز در 
ایران، جشــنی در خدمت حکومتهای اســتبدادِی قبل از اســام بود! به همین 
خاطر است که »نوروز باستانی«، »نوروز باستانی« می گویند! »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 اسام بوده است - در 
خدمت حکومتهای اســتبدادی و سلطنتهای پوسیده دوران جاهلیت ایران بود! 
محتوای نوروز، محتوای مردمی و خدایی نبود؛ توّجه و ارادت به حضرت حق در 

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.
نوروز برای ملت ما، امروز عبارت است از اّوالً: توّجه مردم به خدا. اّوِل تحویِل 
سال که می شود، مردم دعا می خوانند، »یا محّول الحول واالحوال« می گویند، آغاز 
سال را با یاد خدا شروع می کنند، توّجه خود را به خدا زیاد می کنند. این، ارزش 
است. ثانیاً نوروز را بهانه   ای برای دید و بازدید و رفع کدورتها و کینه   ها و محّبت 
به یکدیگر قرار می دهند. این همان برادری و عطوفت اسامی و همان صله رحم 
اسام است؛ بسیار خوب است. ضمناً نوروز را بهانه   ای برای زیارت اعتاب مقّدسه 
قرار می دهند؛ به مشــهد مسافرت می کنند - که همیشه یکی از پرجمعیت   ترین 
اوقات سال در مشهد مقّدس، اوقات عید نوروز بوده است - این بسیار خوب است.

پس می بینید 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 اسام سر و کار دارند، تأئید می کنیم. 
عید نوروز، چیز خوبی است. وسیله   ای است که با آن دلها شاد می شود، انسانها با 
یکدیگر ارتباط برقرار می کنند، صله رحم و صله احباب می کنند؛ 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« 

یک نکته اساســی در نوروز هست که در روایات ما به آن توّجه شده است... 
نوروز، یعنــی روز نو. در روایات ما - به خصوص همان روایت معروِف »معلّی بن    
خنیس« - به این نکته توّجه شــده اســت. معلّی بن    خنیــس که یکی از ُروات 
برجســته اصحاب است و به نظر ما »ثقه« اســت، جزو شخصیتهای برجسته و 
صاحب راز خاندان پیغمبر محســوب می شود. او در کنار امام صادق علیه الّسام 
زندگی خود را گذرانده و بعد هم به شهادت رسیده است. معلّی بن    خنیس - با این 
خصوصیات - خدمت حضرت می رود؛ اتفاقاً روز »نوروز« بوده است - در تعبیرات 
عربی، »نوروز« را تعریب می کنند و »نیروز« می گویند حضرت به او می فرمایند : 

»أتدری ماالنیروز؟« آیا می دانی نوروز چیست؟
بعضی خیال می کنند که حضرت در این روایت، تاریخ بیان کرده اســت! که 
در ایــن روز، هبــوط آدم اتّفاق افتاد، قضیه نوح اتّفاق افتاد، والیت امیرالمؤمنین 
علیه الّسام اتّفاق افتاد و چه و چه. برداشت من از این روایت، این نیست. من این 

طور می فهمم که حضرت، »روز نو« را معنا می کنند. منظور این است: امروز را که 
مردم، »نوروز« گذاشته   اند، یعنی روزِ نو! روِز نو یعنی چه؟ همه روزهای خدا مثل 

هم است؛ کدام روز می تواند »نو« باشد؟
شــرط دارد. روزی که در آن اتّفاق بزرگی افتاده باشد، نوروز است. روزی که 
شــما در آن بتوانید اتّفاق بزرگی را محَقّق کنید، نوروز اســت. بعد، خود حضرت 
مثــال می زننــد و می فرمایند: آن روزی که جناب آدم و حــّوا، پا بر روی زمین 
گذاشــتند، نوروز بود؛ برای بنی آدم 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 تازه   ای 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 می شود، مقطعی در تاریخ است که برای انسانها روز نو 
است - روزی هم که امیرالمؤمنین علیه   الّسام به والیت انتخاب شد، روز نو است.

اینها همه، »نوروز« اســت؛ چه از لحاظ تاریخ شمســی، با اّوِل ماه »َحَمل« 
مطابق باشد یا نباشد. این نیست که حضرت بخواهند بفرمایند که این قضایا، روز 
اّوِل »َحَمل« - روز اّوِل فروردین - اتّفاق افتاده اســت؛ نخیر. بحث این اســت که 
هر روزی که این طور خصوصیاتی در آن اتّفاق بیفتد، روز نو و »نوروز« است؛ چه 

اّول فروردین، چه هر روز دیگری از اوقات سال باشد.
خوب؛ من حاال به شــما عرض می کنم. روزی که انقاب 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 دیگِر قدرت تغذیه 
می شدند - روز پیروزی جوانان ما - با ایمانشان - بر آنها »نوروز« است؛ روز نو است.

حال اگر شــما می خواهید روز اّوِل فروردین را هــم برای خودتان روز »نو« 
و نوروز قرار دهید، شرط دارد. شرطش این است که کاری کنید و حرکتی انجام 
دهید؛ حادثه   ای بیافرینید. آن حادثه در کجاست؟ در درون خود شما! »یا مقلّب 
القلوب واالبصار. یا مدبّراللیــل والّنهار. یا محّول الحول واالحوال. حّول حالنا الی 
احسن الحال«. اگر حال خود را عوض کردید، اگر توانستید گوهر انسانی خود را 
درخشان تر کنید، حقیقتاً برای شما »نوروز« است! اگر توانستید پیام انقاب، پیام 
پیامبران، پیام امام بزرگوار و پیام خونهای مطّهِر 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 اّول فروردین را برای خودتان »نوروز« کنید. بعضی 
کســان روز اّوِل فروردینشان »نوروز« نیست. ممکن است اّول فروردین برای آنها 
از هر روز نحســی هم نحس تر باشــد! اّول فروردین - »نوروز« - برای آنهایی که 
در درون خود، به فســاد و انحطاط گرایش پیــدا می کنند، آنهایی که خود را از 
خدا دور می کنند، آنهایی که خود را از هدفهای بلند این ملت و این انقاب جدا 
می کنند، 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 خاصه خوب است. 
اّوِل سال هجری شمسی است، روز نو، اّوِل بهار، اّوِل رویش و جوشش طبیعت و 
اّوِل شروع زیبائیها در عالم طبیعت است. این را برای خودتان هم اّوِل بالندگی و 

جوشش و اّوِل 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. اسام عید نوروز را رد نکرده است. البته ممکن است در زمان 
خلفای اول، عده ای تحت تأثیر تفکرات خاصی قرار گرفته باشند و نسبت به این 
قضیه به عنوان 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 
خوبی اســت؛ اوِل بهار اســت و مردم عادت کرده اند که این ایام را عید بگیرند و 
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 برنامه ریزی می کند، نباید احساس گناه و جرم و کمبودی بکند؛ منتها 
شاد کردن مردم یک چیز است، مبتذل کردن فضا یک چیز دیگر است. من گاهی 
می بینم که به عنوان شاد کردن مردم، فضا را مبتذل می کنند! مثًا اگر می خواهند 
جوك و لطیفه ای بگویند، الت بازی می کنند! الت بازی بد اســت؛ هرجا باشد، بد 
اســت؛ در تلویزیون هم بد است، در رادیو هم بد است. تیپهای متین و شسته و 
ُرفته می توانند همان مقصود را به شــکل های خوب کامًا برآورده کنند؛ لزومی 

ندارد که در این زمینه آدم به پَستی گرایش پیدا کند.«
بیانات در دیدار مدیران مراکز سازمان صدا و سیما در استان ها، 1370/12/7.
به کوشش :کامران پورعباس

الگوپذیریازحضرتزهرا)س(درعصرحاضر؛چراوچگونه؟

گرایش به الگو و تأثیرپذیری از آن در امور مختلف زندگی فردی و اجتماعی ، از جمله گرایش های فطری انسان است و فطرت کمال 
جویی انســان او را وا می دارد تا برای رسیدن به هدف و کمال از بهترین الگوها  استفاده کند. از طرفی قرآن کریم  که برای هدایت 
انسان و پاسخگوئی به نیازهای فطری او نازل شده است ، کامل ترین الگوها  را پیامبر اکرم – صلی اهلل علیه و آله وسّلم- و اهل بیت 
آن حضرت برمی شمارد و به صراحت آنها را به عنوان برترین الگوها معرفی می کند. حضرت فاطمه زهرا – سالم اهلل علیها- از جمله 
الگوهای معرفی شده از این خاندان مطّهر است. با این همه، شبهه ای که در فضای مجازی و غیر مجازی مطرح شده و می شود این 
اســت؛ زنی که در عصر صنعت و تكنولوژی زندگی می کند، چگونه می تواند زندگی حضرت زهرا– سالم اهلل علیها- را سرمشق و 

الگوی زندگی خود قرار دهد؟مطلب حاضر درصدد پاسخگوئی به این سؤال است.

حضرت فاطمه)س(: از رسول خدا)ص( شنیدم که 
روز قیامت دانشــمندان اسام در برابر خدا حاضر 
می شوند و به اندازه علم و تاش و کوششی که در 
راه آموزش و هدایت مردم داشته اند، از خدای خود 

پاداش می گیرند.

منظور از اسوه پذیري از رفتارهای اسوه های الهی این 
نیست که همان قالب و شکل رفتاري خاص را اقتباس 
و تقلید کنیم؛ بلکه مطلوب و مقصود این است که روح 
و محتواي آن ســیره رفتاري را درك کنیم و آن را در 
شکل ها و کالبد هاي نوین، طبق اقتضاي شرایط زماني 

و مکاني خویش تحقق دهیم.

نوروز برای ملت ما، امروز عبارت اســت از اّوالً: توّجه مردم به خدا. اّوِل تحویِل ســال که می شود، مردم دعا 
می خوانند، »یا محّول الحول واالحوال« می گویند، آغاز سال را با یاد خدا شروع می کنند، توّجه خود را به خدا زیاد 
می کنند. این، ارزش است. ثانیاً نوروز را بهانه   ای برای دید و بازدید و رفع کدورت ها و کینه   ها و محبّت به یکدیگر 

قرار می دهند. این همان برادری و عطوفت اسامی و همان صله رحم اسام است؛ بسیار خوب است.

اهمیت و جایگاه عید نوروز
 از دیدگاه رهبر معظم انقالب

فلسفه »نوروز«
و »روز نو«

عید نوروز، چیز خوبی است. وسیله   ای است که با آن دل ها 
شاد می شود، انســان ها با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند، 
صله رحم و صله احباب می کنند؛ 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.


