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با خورشید انقالب
)خاطراتی از رهبر معظم انقالب(

پیامبر خــدا )ص( وقتی 
می خواســتند از خانــه 
بیرون بروند، به آینه نگاه 
صاف  را  موهایشــان  و 
می کردند و شانه می زدند. 
گاهی در آب می نگریستند 
مرتب  را  موهایشــان  و 
ایشــان خود  می کردند. 
را برای اصحاب هم زیبا 
می کردند، چه رســد به 

خانواده شان .

خوشبو کردن خویش از توصیه های أکید اسالمی است که از اخالق 
انبیا معرفی شده و از برجستگی های سیرۀ رسول خداست. در معارف 
 اسالمی به خوشبو  کردن هر روزه توصیه شده و در صورت ناتوانی

حداقل هفته ای یک بار باید خود را خوشبو کرد.

برخــی از مردها فکر می کنند که زن ها توجه چندانی به آراســتگی 
شوهرشــان ندارند و فقط این مردها هستند که نسبت به آراستگی 
همسرشان حساسند؛ در حالی که چنین تصوری کامالً اشتباه است. 

زن ها هم مانند مردان به آراستگی همسرشان عالقه مندند.

نتیجه عمل نکردن به ارزش های دینی
پیامبر اکرم )ص( فرمود: زمانی بر امت من خواهد آمد که مردم 
علما را نمی شناسند مگر به لباس نیکو )مالک عالم بودن، لباس 
گرانبها و وضع مالی خوب خواهد شد( و نمی شناسند قرآن را مگر 
به صدای نیکو )کســی عمل به قرآن نمی کند، و فقط به خواندن 
قرآن با صدای خوش بسنده می کنند( و عبادت نمی کنند خداوند 
تبارک و تعالی را مگر در ماه رمضان. در این هنگام سلطانی بر آنها 

مسلط می شود که نه علم دارد،  نه حلم، و نه رحم.)1(
____________

1- بحاراالنوار، ج 22، ص 452

رابطه علم با ادب و خشیت الهی
قــال االمام علی)ع(: »اذا زاد علم الرجل، زاد ادبه، و تضاعفت 

خشیته لربه«. 
امام علی )ع( فرمود: اگر علم شــخص زیاد شود، ادبش زیاد می شود و 

خشیت او نسبت به پروردگارش رو به فزونی می رود.)1(
____________

1- غررالحکم و دررالکلم، ص 295

ادب نفس از ادب عقل و قلب مهم تر است
ادب نفس، از ادب عقل و قلب، اهم و اعظم اســت. اگر نفس مؤدب 
شــود، نور عقل می درخشــد، و قلب صفا و صیقل پیدا می کند تا جایی 
که می تواند، عالم غیب را شهود کند. اما اگر لباس ادب بر قامت انسان 
پوشیده نشود، ابعاد وجودی دیگر که تحقق انسانیت انسان به آنها است، 

کاربردی نخواهد داشت.)1(
____________

1- ادب الهی، آیت اهلل شیخ مجتبی تهرانی)ره(، کتاب یکم، ص 151

راهکارهای تحصیل ادب الهی)۲(
پرسش: 

از منظر آموزه های وحیانی اسالم، برای رسیدن به ادب الهی 
و تحصیل کماالت خداگونه شدن چه راهکارهایی وجود دارد؟

پاسخ:
در بخش نخســت پاسخ به این سوال به مباحثی همچون: ادب 
الهی در روایات، مفهوم ادب الهی و انواع ادب الهی شامل ادب عقل 
و ادب قلب پرداختیم. اینک در ادامه دنباله مطلب را پی می گیریم.

3- ادب نفس
راجــع به ادب نفس هم روایات زیــادی وجود دارد که به دلیل 
همین کثرت روایات، ایــن نوع از ادب را می توان یکی از مهم ترین 
شاخص ادب الهی دانست. امام علی)ع( می فرماید: »النفس مجبولهًْ 
علی ســوءاالدب« نفس بر بی ادبی سرشته شده است.)مشکاهًْ االنوار، 
ص 247( یعنی نفس از نظر درونی مرزشناسی ندارد و هیچ حدی 
از حدود را نمی  شناسد، به همین خاطر بی ادب است. شهوت و غضب 
که سرآمد قوای نفسانی به شمار می آیند، در خواسته های خود هیچ 
مرزی را نمی شناســند و طلب بی نهایت دارند، لذا بی ادب هســتند 
»والعبد مامور بمالزمه حســن االدب« بنده خدا هم ماموریت دارد 
خود را با حسن ادب همراه سازد. یعنی کسی که می گوید من بنده 
خدا هستم، مامور اســت که مودب باشد و نفس بی ادب خویش را 
تادیب کند. »والنفس تجری فی میدان المخالفه« حرکت نفس در 
وادی مخالفت است. »والعبد یجهد بردها عن سوءالمطالبه« و بنده 
مدام تالش می کند نفس را از خواسته های زشتش برگرداند. »فمتی 
اطلق عنانها فهو شریک فی فسادها« پس هرگاه عبد مهار نفس خویش 
را رها کند، در فســاد نفس شــریک خواهد بود.. »و من اعان نفسه 
فی هوی نفسه، فقد اشرک نفسه فی قتل نفسه« و هرکس به نفس 
بی بندوبار و مرزنشناس خود، در رسیدن به خواسته های بی پایانش 
کمک کند، در نابود کردن خود، شریک نفسش شده است.)همان( 
پس نباید نفس را رها کرد بلکه باید مهار شرع بر دهان او زد و او را 

محدود کرد تا مرزهای الهی را رعایت کند.
4- ادب خیال

حتی خیال هم که در اصطالح به آن توهم یا واهمه گفته می شود، 
باید زیر سایه ادب الهی قرار بگیرد. چون این قوه نیز در بحث ادب 
الهی جایگاه خاصی دارد. خیال یا قوه وهمیه هرزه گرد و بی ادب است، 
چون ممکن است که منشأ معاصی مختلف شود، پس باید به خیال نیز 
مهار شرع زده و آن را ادب نمود. انسان های کامل و مودب به آداب 
الهی کسانی هستند که در جمیع ابعاد وجودی شان مرزهای الهی را 
حفظ می کنند و عقل، قلب، نفس، خیال و تمام اعضا و جوارحشان، 
روش رفتاری صحیح الهی پیدا کرده اســت. اینها هنگامی که درون 
را اصالح می کنند، بیرونشــان هم اصالح می شود، زیرا ظاهر انسان، 

نمودار درون او است.
راهکارهایتحصیلادبالهی

1- حفاظت از حدود الهی بین دو حالت غلو و جفا)افراط 
و تفریط(

اهل معرفت می گویند: حفظ حدود الهی باید بین دو حالت »غلو 
و جفا« باشد. غلو یعنی حالت تجاوز از مرزهای الهی که به آن افراط 
می گوییم. جفا هم به معنی کوتاه آمدن نسبت به مرزهای الهی است 
که ما به آن حالت تفریط می گوییم. جفا این اســت که آنچه را باید 

انجام بدهی انجام ندهی.
2- سیره پیامبر)ص( و اهل بیت)ع( تنها منبع شناخت 

حدود الهی
آداب و حدود الهی را باید از مجرای سیره نظری و عملی پیامبر 
اکرم)ص( و اهل بیت)ع( شناسایی کنیم تا بتوانیم به رعایت و حفاظت 
از آنها بپردازیم. پیامبر)ص( فرمود: »ادبنی ربی فاحســن تادیبی« 
پروردگار من، مرا نسبت به جمیع ابعاد وجودی ام ادب کرده و خوب 
هم ادب کرده است.)بحاراالنوار، ج 68، ص 382( در روایت دیگری 
آن حضــرت می فرماید: »انا ادیب اهلل و علی ادیبی« من محصول و 
دست پرورده خدا هستم و علی)ع( تربیت شده و محصول تادیب من 

است.)همان، ج 16، ص 231(
ادامه دارد

 تشّرف آیت اهلل بهاءالدینی 
به محضر امام عصر)عج(

اوایل سال 1371 شمسی شنیدم آیت اهلل بهاءالدینی بیمار است. ضمناً 
 خبرهایی داشتم مبنی بر تشّرف ایشان خدمت امام عصرـ  ارواحنا فداهـ  . 
موضوع را با مرحوم آیت اهلل مشکینی مطرح کردم. قرار شد همراه ایشان 
به عیادت آیت اهلل بهاءالدینی برویم تا ضمن احوالپرســی این خبر را نیز 

از خودشان سؤال کنیم.
شب جمعه 1371/1/27 )12 شوال 1412( خدمت ایشان رسیدیم. 
پس از سالم و احوالپرسی و پیش از آنکه سؤالی را دربارۀ تشّرف ایشان 

مطرح کنیم، فرمود: 
چند شــب قبل، آقا امام زمان)ع( از همین در )اشاره به سمت چپ 
اتاقی که در آن بودیم( آمدند و ســالم پرمحتوایی کردند؛ ســالمی که 
تاکنون با این محتوا نشــنیده بودم و از آن در )اشاره به در دیگر اطاق( 

رفتند و من چیزی نفهمیدم.
سپس به دو نکته اشاره کردند: 

من شصت سال است در انتظار این معنا بودم.
احواالت کســانی که به محضر امام عصر تشرف یافته اند را از کتاب 
بحاراألنوار می خواندم، دیدم هر کسی که آن حضرت را دیده، در ارتباط 
با مسائل مادی بوده. متوجه شدم که مردم ما هنوز لیاقت حکومت امام 

زمان را ندارند.
*کتاب: خاطره های آموزنده، نوشته آیت اهلل محمدی ری شهری 
انتشارات دار الحدیث قم

 غبطه شهید بهشتی 
به حال آیت اهلل خامنه ای

مرحوم حبیب اهلل عسکراوالدی در خاطراتش می نویسد: در حزب 
جمهوری اسالمی، جلسه شورای مرکزی داشتیم. آیت اهلل خامنه ای 
ترور شــده و روی تخت بیمارستان بودند. امام پیامی برای ایشان 

فرستاده بودند. این پیام در پایان جلسه قرائت شد:
»جناب حجت  االســالم آقای حاج ســّیدعلی خامنه  ای )دامت 
افاضاته(... اکنون دشــمنان انقالب با سوءقصد به شما که از سالله 
رســول اکرم)ص( و خاندان حسین بن علی)ع( هســتید و جرمی 
جز خدمت به اســالم و کشور اسالمی ندارید و سربازی فداکار در 
جبهه جنگ و معلمی آموزنده در محراب و خطیبی توانا در جمعه 
و جماعات و راهنمایی دلســوز در صحنه انقالب می  باشید، میزان 
تفّکر سیاســی خود و طرفداری از خلق و مخالفت با ستمگران را 

به ثبت رساندند.
اینان با ســوءقصد به شما عواطف میلیون ها انسان متعهد را در 
سراسر کشور، بلکه جهان جریحه  دار نمودند. اینان آن قدر از بینش 
سیاســی بی  نصیبند که بی  درنگ پس از سخنان شما در مجلس و 
جمعه و پیشگاه ملت، به این جنایات دست زدند و به کسی سوءقصد 
کردند که آوای دعوت او به صالح و سداد در گوش مسلمین جهان 

طنین  انداز است.
 …ما در پیشگاه خداوند متعال و ولی بر حق او حضرت بقیه اهلل  
)ارواحنا فداه( افتخار می کنیم به ســربازانی در جبهه و در پشــت 
جبهه که شــب ها را در محراب عبادت و روزها را در مجاهدت در 

راه حق تعالی به سر می  برند.
من به شــما، خامنه  ای عزیز، تبریک می گویم که در جبهه  های 
نبرد با لباس ســربازی و در پشــت جبهه با لباس روحانی، به این 
ملت مظلوم خدمت نموده و از خداوند تعالی سالمت شما را برای 

ادامه خدمت به اسالم و مسلمین خواستارم«.
حاال دو، سه ساعت بیشتر به شهادت بهشتی نمانده، اما ما دور 
میزی که ایشــان نشسته بود، جمع شــده بودیم. ایشان فرمودند: 
»خوشــا به حــال خامنه ای! این گواهی ای کــه ولی فقیه راجع به 
ایشان کرده اســت، نه  تنها در دنیا برای ایشان افتخار است، بلکه 

برای ورودش به قیامت هم بسیار مهم است«.
 بعــد گفــت: »ای کاش چنیــن اتفاقــی هم برای مــن بیفتد؛ 
ولی فقیه این طور که از ایشان حمایت کرده اند، از من هم حمایت کند!«
* خبرگزاری فارس، 1401/4/6

در  مطلــب پیش رو به موضوع  بایدها و 
نبایدهای نظافت و آراستگی در محیط خانه 
و خانواده به عنوان یکی از عوامل موفقیت 
در زندگی مشترک با استناد به توصیه ها و 
تاکیدات ائمه معصومین»ع « پرداخته شده 
است.این مطلب از مجله پاسدار اسالم شماره 

463-464 انتخاب شده است.
***

از حساسیت های همه انسان ها، چه مرد و چه 
زن، حساسیت نسبت به نظافت است. رعایت نظافت 
ظاهری، از شــرایط دینداری  است.  امام رضا»ع« 

فرمود: »پاکیزگی، از اخالق انبیاست«)1(
در معارف دینی، نظافت از ابعاد مختلفی بررسی 

و در مورد همه آنها توصیه شده است:
 الف( نظافت تن

بدبو بودن بدن، موجب بی  میلی همسر می شود. 
به همین دلیل، شســت و شوی بدن برای از بین 
بردن بوی نامطبوعی که حاصل عرق کردن است، 
تأثیر بســزایی در تمایل زن و شــوهر نسبت به 

یکدیگر دارد.
به  را  امیرمؤمنان علــی»ع« فرمود:»خودتان 
وسیلۀ آب از بوی نامطبوعی که مایۀ آزار دیگران 
است، پاکیزه سازید و به خودتان برسید؛ زیرا خداوند 
عّزوجّل از بنده پَلشت و القیدی که هر کسی که با 

او می نشیند، از وی بیزار می شود، نفرت دارد.«)2(
یکی از مصادیــق نظافت بدن، زدودن موهای 
زاید اســت. رســول خدا »ص« فرمود: »کسی از 
شما سبیل و موی شرمگاه و زیر بغل خود را بلند 
نگذارد.« )3( این کار، عالوه بر اینکه بوی نامطلوب 
بدن را از بین می برد، از اعمال مستحب است و در 
روایات ما، تأکید فراوانی نسبت به آن شده است. در 
سیرۀ بزرگان دین ما آمده که گاهی این بزرگواران، 
فقط برای زدودن موهای زاید به حمام می رفتند. 
امیر مؤمنان علــی»ع« فرمود: »زائل کردن موی 
زیر بغل، بوی بد نامطلوب را از بین می برد و مایه 
پاکیزگی می شــود و همچنین از سنت هایی است 
که خداوند به انسان پاکیزه، حضرت محمد»ص« 

امر فرموده است.«)4(
ب( نظافت لباس

پاکیزگی لباس هم ماننــد تمیز بودن تن در 
روابط زن و شوهر مؤثر است. پس نباید به نظافت 
بدن بســنده کرد. در صدر اســالم، کسانی که به 
نظافت لباس خود اهمیت نمی دادند، مورد سرزنش 

رسول خدا »ص« قرار می گرفتند.

بایدهاونبایدهاینظافتوآراستگی
درخانهوخانواده

 محسن عباسی ولدی

جابربن عبداهلل می گوید: »رسول خدا »ص« نزد 
ما آمدند و چشمشان به مردی افتاد که موهایش 
ژولیده و در هم بود. فرمودند: »آیا این مرد چیزی 
پیــدا نکرد که با آن موهای خود را مرتب کند؟«. 
مرد دیگری را دیدند که لباس هایی چرکین به تن 
داشــت. فرمودند: »آیا این مرد آبی پیدا نکرد که 

لباسش را با آن بشوید؟«)5(
عــالوه بر تأثیری که نظافت لباس روی روابط 
ما با همسرمان دارد، توجه به این مطلب، موجب 
شــادابی روح نیز می شــود. امیرمؤمنان علی»ع« 
فرمودند: »لباس پاکیزه، غم و اندوه را از بین می برد 

و موجب پاکیزگی نماز است.)6(

ج( نظافت دهان و دندان
نظافــت دهان و دنــدان از اهمیــت ویژه ای 
برخوردار است تا حدی که شخص بی توجه به آن، 

مورد سرزنش قرار گرفته است.
»چــرا  فرمودنــد:  »ص«  خــدا  رســول 
شــما را در حالــی می بینــم کــه دندان هایتان، 
 زرد شــده؟ شــما را چه شده اســت که مسواک 

نمی زنید؟« )7(

امام صــادق»ع« فرمود: »مســواک کردن، از 
اخالق انبیاست«)8(

امیرمؤمنــان علی»ع« فرمود: »دو رکعت نماز 
با مســواک از هفتاد رکعت نماز بدون مســواک، 

برتر است.«)9(
و نیز فرمود : »مسواک زدن، موجب پاکیزگی 

دهان و مایۀ خشنودی پروردگار است.«)1۰(
رسول خدا »ص« فرمود: »جبرئیل»ع« همواره 
مرا به مسواک زدن توصیه می کرد، چندان که گمان 

کردم به زودی این کار را واجب خواهد کرد.«)11(
بوی بدی که از دهان به جهت تنبلی در زدن 
مسواک به مشام می رسد، در ارتباط صمیمانه میان 
زن و شــوهر تأثیر منفی می گذارد. رعایت نظافت 
ســبب تمایل همســر به ارتباط می شود و از این 

ارتباط لذت می برد.
البته بــوی بد دهان بســیاری از افراد در اثر 
بیماری است. این افراد باید به پزشک مراجعه کنند؛ 
اّما متأسفانه در موارد بسیاری این افراد، توجهی به 
بیماری خود ندارند و به دنبال درمان آن نمی روند.

د( نظافت خانه
ظاهر خانه در نشــاط و شادابی روحیه انسان، 
بســیار مؤثّر اســت. خانه کثیف و در هم ریخته، 
روان انسان را کسل می کند. اسالم، در کنار نظافت 
خود، اهمیت ویژه ای به نظافت خانه داده و به ابعاد 
مختلف آن، مثل جارو کردن خانه و جلوی درِ خانه 
و پــاک کردن در و دیوار خانه از تارهای عنکبوت 

پرداخته است.
امیرمؤمنان علی»ع« فرمود: »خانه های خود را 
از تار عنکبوت، تمیز کنید؛ زیرا باقی گذاشتن آن 

در خانه، فقر می آورد.«)12(
هـ( آراستگی

ممکن است کسی تمیز باشد اّما آراسته نباشد. 
آراســته شــدن یعنی افزودن به زیبایی ظاهری. 
دوست داشتن زیبایی، امری فطری است که خداوند 
هم آن را دوســت دارد و تمایل به آن را در وجود 

ما نیز قرار داده است.
رســول خدا »ص« فرمودند: »خداوند متعال 

زیباست و زیبایی را دوست دارد.« )13(
پیامبــر خــدا »ص« وقتی می خواســتند از 
خانه بیــرون بروند، به آینه نگاه و موهایشــان را 
صاف می کردند و شــانه می زدنــد. گاهی در آب 
می نگریستند و موهایشان را مرتب می کردند. ایشان 
خود را برای اصحاب هم زیبا می کردند، چه رسد 

به خانواده شان .)14(
آراستن خویشــتن نیز یکی از صفات مؤمنان 
برشــمرده شده و عالوه بر آن به آراستن خانه نیز 

توصیه شده است.
امام صــادق»ع« فرمود: »خداونــد زیبایی و 
خودآرایی را دوست دارد و بینوایی و تظاهر به فقر 
را ناخوش می دارد. هرگاه خداوند به بنده ای نعمتی 
دهد، دوســت دارد اثر آن را در او ببیند.« پرسیده 
شد: »چگونه؟« فرمود: »لباس تمیز بپوشد، خود 
را خوشبو کند، خانه اش را گچ کاری کند و جلوی 

در حیاط خود را جارو بزند.«)15(
مردان و زنان دوست دارند همسران خود را در 
شکل و صورت آراسته ببینند. به همین دلیل هم 
اسالم، آراستگی انسان برای همسرش را به منزلۀ 

یک حق، توصیه کرده و عالوه بر نظافت، نســبت 
به آراستگی افراد نیز حساسیت نشان داده است.

 امــام صــادق»ع« فرمــود: »زنــی خدمت 
رسول خدا »ص« رسید و گفت: »ای رسول خدا! 
حّق مرد بر عهدۀ زن چیست؟« حضرت فرمودند: 
»بیش از آن است که بتوان آن را در جمالتی بیان 
کرد.« زن گفت: »برخی از آن را برای من بگویید.« 
فرمودند: »باید خودش را با بهترین عطرها خوشبو 

کند و برای شوهرش، بهترین لباس هایش را بپوشد 
و با بهترین زینت هایش خود را بیاراید.«)16(

آراستگی، یکی از عوامل افزایش محّبت میان 
زن و شــوهر اســت. عالوه بر این، آراستن زن و 
شــوهر برای هم موجب مصونیت حریم عفاف در 

هر دو خواهد شد.
امام موســی کاظــم»ع« فرمود: »آراســتگی 
مرد برای همســرش از چیزهایی اســت که عّفت 
زن را افزون می کند.« رســول خدا »ص« فرمود: 
»لباس هایتان را بشویید، موهایتان را اصالح کنید، 
مسواک بزنید، خود را بیارایید و نظافت را رعایت 
کنید که همانا بنی اســرائیل، این چنین نکردند و 

دامان زنانشان به زنا آلوده شد.« )17(
برخــی از مردها فکر می کنند که زن ها توجه 
چندانی به آراستگی شوهرشان ندارند و فقط این 
مردها هســتند که نسبت به آراستگی همسرشان 
حساسند؛ در حالی که چنین تصوری کاماًل اشتباه 
است. زن ها هم مانند مردان به آراستگی همسرشان 

عالقه مندند.
حســن بن َجهم می گوید: بــه امام رضا »ع« 
گفتم: »چطور خضاب کرده اید!« فرمود: »آری، با 
حنا و َکتم)18(. آیا نمی دانی که در این کار، پاداش 
هست؟ زنان دوست دارند تو را همان طور ببینند 
که تو دوســت داری آنها را ببینی، یعنی آراسته. 
همانا زنان از عفت ورزی به ســوی فجور  رفته اند و 

این هم نبوده مگر به این دلیل که همسرانشان کم 
به خود می رسیدند.«)19(

اسالم، عالوه بر توصیه های کلّی به آراستگی، 
به صورت جزئی هم به مواردی اشاره کرده است؛ 

مثل چیدن موهای سبیل و داخل بینی.
رسول خدا »ص« فرمودند: »مقداری از سبیل 
و موهای بینی خود را بگیرید و به خودتان برسید؛ 

زیرا این کارها بر زیبایی شما می افزاید.«)2۰(  
همچنین فرمودند: »هر کــس مو می گذارد، 
باید خوب به آن برسد و گر نه کوتاهش کند.« )21(

پرهیزازآراستگیهایحرام
برخی از آراســتگی ها حرام اســت و به جهت 
رعایت شــرط بندگی باید از آنها پرهیز کرد. مثاًل 

استفاده از طال و ابریشم برای مردها حرام است.
رسول خدا »ص« در حالی که به طال و ابریشم 
اشاره می کردند، فرمودند: »این دو بر مردان اّمت 

من حرام است، نه بر زنان.«)22(
همچنین زن ها هم نباید زینت های خود را به 

نامحرم نشان دهند.
و( خوشبو کردن

خوشــبو کردن خویــش از توصیه های اکید 
اسالمی اســت که از اخالق انبیا معرفی شده و از 
برجستگی های ســیرۀ رسول خداست. در معارف 
اســالمی به خوشبو  کردن هر روزه توصیه شده و 

در صورت ناتوانی، حداقل هفته ای یک بار باید خود 
را خوشبو کرد.

امام رضا »ع« فرمود:»خوشبو کردن از اخالق 
انبیاســت.«)23( و امام موســی کاظم»ع« فرمود: 
»شایسته نیســت که مرد، خوش بو کردن را هر 
روز رهــا کند. اگر به صورت روزانه برایش ممکن 
نبود، یک روز در میان و اگر این هم ممکن نبود، 
در هر جمعه خود را معطر کند و این را دیگر رها 

نکند.«)24(
بوی خــوش از اموری اســت که جنســیت 
نمی شناسد. زن و مرد، بوی خوش را دوست دارند 
و از بوی بد گریزانند. فعالیت های مختلف در طول 
روز، در خانه و بیرون از خانه، موجب می شــود که 
بــدن ما عرق و در بــدن ما تولید بوی بد  کند. در 
بحث نظافت تن گفتیم که باید با شست وشو، بوی 
بد را از بین برد؛ اّما بدبو نبودن کافی نیست، انسان 
باید خوشبو  باشد. خوشبویی در اشتیاق همسر برای 

ارتباط مؤثّر است.
چندنکتهدربارۀعطر

1- در انتخاب عطر حتماً سلیقۀ همسرتان را 
جویا شوید و از عطری استفاده کنید که او دوست 
دارد. ممکن است همسرتان نسبت به عطر خاصی 
حساسیت داشته باشد و او را بیازارد. به هیچ وجه 
از چنین عطری اســتفاده نکنید؛ چون در روابط 

عاطفی شما تأثیر سوء خواهد داشت.
2- تنــوع عطر هم می تواند در جذابیت بوها و 
تکراری نشدن آنها مؤثّر باشد. تا حد امکان، چند 
نوع عطر داشــته باشید و به صورت متنوع از آنها 

استفاده کنید.
3- برخی از افراد، نســبت به عطر، حساسیت 
دارند و با بوییدن عطر، سر درد یا دچار عطسه های 
پشت سر هم می شوند. اگر همسرتان از جمله این 
افراد اســت، اّوالً از عطر اســتفاده نکنید، ثانیاً اگر 

نسبت به گالب، حساســیت ندارد، برای خوشبو 
کردن خود از آن استفاده کنید، ثالثاً اگر نسبت به 
گالب هم حساس است، تالش کنید هیچ گاه بدبو 
نباشید. با یک حّمام مختصر و کوتاه هم می توان 

بوی بد را از خود دور کرد.
4- خوشبو بودن خانه هم اهمیت دارد؛ بویژه 
اگــر عواملی از قبیل بوی فاضالب موجب بدبویی 

خانه شده باشد.
البته ما توصیه نمی کنیم که با اســپری های 
خوشــبو  کننده، خانه تان را خوشــبو کنید؛ زیرا 
از نظر بهداشتی، ســالمت این دسته از خوشبو 
کننده ها زیر سئوال است. »تحقیقات نشان داده 
انواع خوشبو  کننده های هوا، دارای مواد سّمی و 
شیمیایی هستند که برای سالمت بدن، مضرند. به 
گزارش شیکاگو تریبون، انواع خوشبو  کننده های 
هوا و پارچه و لباس دارای مواد شیمیایی و بعضاً 
سّمی هستند. به همین دلیل توصیه می شود در 
مکان های سربســته، به خصوص در مورد لباس و 
اتاق کودک، به هیچ وجه از خوشبو  کننده استفاده 
نشود…. بررسی ها نشان می دهند عوارض پوستی و 
تنّفسی ناشی از مصرف انواع خوشبو کننده ها به طور 
مداوم بین سی تا پنجاه درصد است.« )به نقل از 

پایگاه اّطالع رسانی همایش های ایران( 
 ناگفته پیداست که گالب خودمان، خوشبو کنندۀ 

مطمئن و نشاط بخشی است.

خوشبوکردنزنانبرایمرداننامحرم
هر اندازه خوشبو کردن زن برای همسرش امر 
خوبی معرفی شده، در نگاه اسالم، خوشبو  کردن 
زن برای نامحرمان بســیار زشت و ناپسند است تا 
جایی که چنین زنی مورد لعن قرار گرفته است و 
نمازهای او نیز مورد پذیرش قرار نخواهند گرفت.

امام صادق»ع« از قول پیامبر خدا »ص« فرمود: 
»هر زنی که خود را خوشبو کند و از خانه خارج شود، 
مورد لعن قرار می گیرد تا اینکه به خانه باز گردد.«)25(
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ِر فی الَخلِق، و الَحَســُد ما لم یَظَهْر بلِساٍن أو یٍَد؛ تکلیف و مسئولیت نسبت به   َفُکّ ، و الَوسَوَســهًْ فی الَتّ َیَرهًُْ و الِطّ
نُه خصلت، از اّمت من برداشته شده است: خطا، فراموشی، آنچه نمی دانند، آنچه توانش را ندارند، آنچه بدان 
ناچارند، آنچه به زور بدان وادار می شوند، فال بد زدن، وسوسه تفّکر در آفرینش و حسادت تا زمانی که به زبان 

یا دست، آشکار نشود.)کافی، ج 2، ص 463، ح 2(
پس فراموشی غیر ارادی و غیر اختیاری از مواردی است که مواخذه ندارد؛ از همین رو حضرت موسی)ع( 
جوان همراهش را به ســبب نسیانی که شــیطان ایجاد کرده، مواخذه نمی کند)کهف، آیه 63( و همچنین از 
خضــر)ع( می خواهد تا او را به خاطر فراموشــی مواخذه نکند)کهف، آیــه 73( و نیز ما از خدا می خواهیم در 

مواردی که خطا و نسیانی از این جنس باشد، ما را مواخذه نکند.)بقره، آیه 286(
اما اگر خود انسان به سبب عدم اهتمام به امری، موجبات فراموشی را فراهم آورد، هرچند که این نسیان 
نیز به یک معنا غیر ارادی اســت، اما خود شــخص آن را موجب شده است؛ چنان که گفته می شود: االضطرار 
باالختیار الینافی االختیار؛ کسی که خود را به اختیار در ضرورت  انداخته، باید پاسخگوی امر اختیاری باشد؛ 

زیرا خودش رفته روی لبه و شرایط سقوط را رقم زده و حاال سقوط کرده است. 
همچنین کســی که به ســبب عدم اهتمام و ســهل انگاری چیزی را فراموش می کند و علمی را به دست 
فراموشی می سپارد، باید پاسخگوی انتخاب اختیاری و ارادی خویش باشد؛ از همین رو خدا می فرماید: همان طور 
که نشانه  های ما بر تو آمد و آن را به فراموشی سپردی، امروز همان گونه فراموش می شوی.)طه، آیه 126( یا 
می فرماید: و گفته شــود: همان گونه که دیدار امروزتان را فراموش کردید، امروز شما را فراموش خواهیم کرد 
و جایگاهتان در آتش اســت و برای شــما یاورانی نخواهد بود)جاثیه، آیه 34(؛ زیرا با سرگرم شدن به زندگی 
دنیوی ، زندگی اخروی را به دســت فراموشــی سپرده اند)همان، آیه 35( و همچنین می فرماید: پس به سزای 
آنکه دیدار این روزتان را فراموش کرده و از یاد بردید عذاب را بچشــید؛ ما نیز امروز فراموشــتان کردیم و به 

سزای آنچه انجام می دادید عذاب جاودان را بچشید.)سجده، آیه 14(
بنابراین، اگر در حدیث آمده که »آَفهًْ الِعلِم، الِنّسیاُن؛ آفت علم فراموشی است«)تحف العقول، ص 6( مراد 
همان نسیان ارادی و اختیاری است که انسان با عدم به کارگیری و عدم اهتمام به علمی آن را به دست فراموشی 

می سپارد؛ نه آن مواردی که در اثر بیماری و حالت خلقتی و غیر ارادی به فراموشی می رود.

قرآن می گوید: خدا را وارد زندگی ات کن؛ اگر خدا وارد زندگی ات بشود 
همه چیز درست است ولی به شرط اینکه درست وارد زندگی ات بشود: أَ لَْم 
َرهًٍْ َطیَِّبهًٍْ أَْصُلها ثابٌِت َو َفْرُعها فِي  تََر َکْیَف َضَرَب اهلَلُ َمَثاًل َکلَِمهًًْ َطیَِّبهًًْ َکَشــجَ
ِّها؛ آیا ندیدی چگونه خداوند »کلمه طیبه«  ماءِ تُْؤتِي أُُکلَها ُکلَّ ِحیٍن بِإِْذِن َرب  السَّ
)و گفتار پاکیزه( را به درخت پاکیزه ای تشبیه کرده که ریشه آن )در زمین( 
ثابت، و شاخه آن در آسمان است؟ هر زمان میوه خود را به اذن پروردگارش 

می دهد.)ابراهیم /24( 
اینآیهچقدرمعنیمیدهد!

می  گوید ]ای انسان [ این درخت )درخت توحید ( را سالم نگه دار، آبیاری 
کن، نگذار ریشــه این درخت در وجودت بخشــکد، نگذار آفات به ریشــه 

این درخت برســد. تو فقط وظیفه نگهبانــی و باغبانی این درخت را داری،                                                                                  
اگر این درخــت را نگه داری، میوه  های اجتماعی و اخالقی خودش را برای 

همیشه و هر روز و هر ساعت به تو می دهد.
استمرارانقالبفرهنگی
ِّها؛  یعنی این  قرآن به زبان خودش می  گوید: تُْؤتِي أُُکلَها ُکلَّ ِحیٍن بِإِْذِن َرب
درختی نیست که فصلی باشد، یک فصل میوه بدهد فصل دیگر نه؛ درختی 
نیست که کهنه و از ریشه پوسیده شود. تو فقط باید این درخت را نگهبانی و 
باغبانی کنی. درختی است جاوید و همیشگی که همیشه به تو میوه می دهد.                                                                                                            
* مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ) خدا در زندگی انسان( 
ج 30، ص: 325- با تلخیص و ویرایش جزئی

آثار مستمر »حضور خدا « در زندگی انسان
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