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کتابخانه

چهارشنبه

کیاناایزدی

روزهایبیآینه

کتاب«روزهای بیآینه» شامل خاطرات
منیژهلشکری،همسرسرلشکرخلبان،شهید
آزادهحسینلشکری،اززندگیاشوچگونگی
تحمل  18سال دوری از همسرش در دوره
اسارتاست.وبهروایتنا گفتههاییازجنگ
تحمیلی میپردازد و چگونگی انتخابهای
یکزندرنبودهمسرشوبهدوش کشیدنبار
زندگیتوسطدختری18سالهبههمراهفرزند
چهارماههاش را شرح میدهد که روایت آن
بهصورتاولشخصودر قالبمستندداستانیاست کهبهدلیلواقعی
بودنآن،سنگینیبار مستنددر این کتاببیشتربهچشممیخورد.این
کتاب_روزهای بی آینه_ زندگی واقعی زنی را وا کاوی می کند که با عشق و
اشتیاقدر17سالگیپایسفرهعقدمینشیند،در18سالگیطعممادرشدن
را میچشد و همان سال آغاز انتظار و چشمبهراهی 18ساله اوست:
همسر خلبانش مفقوداالثر میشود .این زن 14سال را در بیخبری و
انتظار مطلق سپری می کند.عالقهمندان می توانند این کتاب

گویا را که از انتشارات سوره مهر است باقیمت  15هزارتومان
خریداری نمایند.

معراجالسعادۃ
و راه دیگر آنکه  :آدمی را قوت معرفت همه علمها و
صنعتها است و با آنها پی میبرد به حقایق اشیا
و میفهمد اموری چند را که نه از این عالم است و
نه می داندکه از کجا این امور داخل قلب او شده و
از کجا فهمیده و دانسته .بلکه گاه است که :دریک
لحظه  ،فکر او از مشرق به مغرب و از «ثری» تا «ثریا»
رود  ،باآنکه تن او در عالم خا ک محبوس و ایستاده.
و بالجمله این مطلب امری است که بر هر که اندکی
تأمل نماید ،مخفی و پوشیده نمیماند .در کتاب
الهی واخبار ائمهمعصومیندر مقاماتمتعددهاشارهبهآنشده،مثلقولخدای
تعالی کهخطاببهسیدرسلمیفرماید«:قلالروحمنامرربی»یعنی«:بگودرجواب
کسانی که سؤال می کنند از تو از حقیقت روح انسان که« :روح» ازجمله کارهای
الهی است و از عالم امر است« ».اال له الخلق و االمر» «یعنی :عالم امر  ،خدا را است
و عالم خلق خدا را» .هرچه به مساحت و «کمیت» درآید آن را «عالم خلق» گویند و
روح انسانی چون مجرد است آن را مقدار و کمیت نباشد .و دیگر میفرماید «:یا ایتها
النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه» .و دیگر می فرماید« :و نفس و ما
سویهافالهمهافجورهاوتقویهاقدافلحمنزکیهاوقدخابمندسیها».واز پیغمبر
صلیاهلل علیه و آله مروی است که فرمودند« :من عرف نفسه فقد عرف ربه»یعنی:
«هر که شناخت نفس خود را پس میشناسد پروردگار خود را» .و معلوم است که:
شناختن این بدن جسمانی که امری است سهل و آسان  ،چندان مدخلیتی در
معرفتپروردگارنداردوازحضرتامیرالمؤمنینعلیهالسالممرویاست کهفرمودند:
«خلق االنسان ذا نفس ناطقه» یعنی « :انسان خلق کرده شد صاحبنفسی که به
سبب آن ادرا ک معقوالت میکند».
فصل چهارم  :حقیقت و ماهیت آدمی
چون دانستی که  :هرکسی مرکب است از نفس و بدن  ،پس بدان که حقیقت آدمی
و آنچه به سبب آن بر سایر حیوانات ترجیح دارد همان «نفس» است که از جنس
مالئکه مقدسه است .و «بدن» امری است عاریت  ،و حکم مرکب از برای نفس دارد،
که بدان مرکب سوار شده و از عالم اصلی و موطن حقیقی به این دنیا آمده ،تا از برای
خود تجارتی کند و سودی اندوزد و خود را به انواع کماالت بیاراید و ا کتساب صفات
حمیده و اخالق پسندیده نماید و باز مراجعت به وطن خود نماید .یا هر بدنی حکم
شهریراداردآفرینش ،کهپادشاه کشور هستی کهحضرتآفریدگار است،هربدنیرا
«اقطاع» روحی کهاز زادگاهعالمتجرداستمقرر فرمودهتااز منافعومداخلآنشهر
تهیه خود را دیده  ،و مسافرت به عالم قدس کند و سزاوارخلوتخانه انس گردد .

|حسن شجاعی -دبیر گروه فرهنگی|
شناخت وجوه مختلف امام رضا
علیهالسالم در روزهایی که به دهه کرامت
شهره است فرصت مغتنمی است تا بتوان
ن گونه که بایدوشاید،
این امام همام را نه آ 
امادر حددرکوفهمخودشناختهواز سیره
و منش ایشان برای زندگی بهره ببریم.
در طول روزهای گذشته تالش شد تا اثرات
و برکات حضور امام رضا علیهالسالم در ایام
حضور پربرکتشان در ایران موردبررسی
قرارگرفته و از این زاویه به توفیقاتی که این
حضور برای مردم ایران و شیعیان داشته
پرداخته شود .حضور حضرت علی بن
موسیالرضا(ع) در ایران برای مردمان این
سرزمین سرشار از کرامت و لطف در طول
تاریخ بوده است ،چرا که پس از حضور امام
رضا(ع) مردم ایران با علوم اهلبیت(ع)
بیشتر مأنوس و آشنا شدند و با درک نزدیک
محضراماممعصوم(ع)،عالقهآنانبهاسالم
بیش ازپیش شد؛ این کرامت بزرگ معنوی
بود که آثار و برکات آن همچنان ادامه دارد
و خواهد داشت تا قیامت.
شایدیکیازوجوه کهدرسیرهاینامامرئوف
بایدبیشترموردتوجهقرار گیردتوصیهاست
که ایشان همواره به موضوع توکل داشته و
از شیعیان و همراهان خود میخواستند تا
در تمامی وجوه زندگی به این موضوع مهم
توجهنمایند.توكلواعتمادبهخداوندیكی
از منازلرهروانراهسعادتوافضلدرجات
اهلایمانوراهدستیابیبهعظمتوتعالی
روح و نفس و مقام ربوبی میباشد .توكل و
امید به خدا ،نیروی جدیدی را در انسان
زنده میكند و محركی كارآمد برای رسیدن
بهاهداف،مقاصدوآرزوهایبلندمی گردد.
آیات فراوانی در قرآن كریم اهمیت و جایگاه
توكل را بیان میكند.
حجتاالسالمسیدمحمدمیریحییحافظ
کلقرآن کریمواستادعلومقرآنیدر گفتوگو
با«رسالت»دراینخصوصمطالبیراعنوان
کرد که در ادامه میخوانید.
وی در ابتدا ضمن بیان روایتی از امام رضا
علیهالسالمبااینمضمون کهمعنیوتفسیر
آیه«ومنیتوکلعلیاهللفهوحسبه»ازایشان
سؤالمیشودوایشاندرپاسخمیفرمایند:
«توکلدرجاتیدارد کهیکیازآنهاایناست
کهدرهرکاری کهبهتومربوطاستبهخداوند
اعتماد کنی و ازآنچه که نسبت به تو انجام
میدهدخشنودباشیوبدانی کهاوجزخیر
برای تو نمیخواهد و بدانی که حکمت در
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خوانندگان فهیم روزنامه رسالت میتوانند

اندوه خوردن
نیمى از پیرى است.
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 پیامهای خود را به سامانههای
  10002188910808

پیامك كرده و مسائل و مشكالت خود را بیان نمایند.

حجتاالسالممیریحییدرگفتوگوبا«رسالت»تبیینکرد؛

توکل
درکالموسیرهرضوی
ایناست که کارترابهاووا گذار کنی.ودیگر
اینکه به این امرایمان داشته باشی که خدا
چیزهایی میداند که تو از آنها بیاطالعی
و باید علم آنها را به خدا وا گذار نمایی و به
غیر اعتماد نداشته باشی ».گفت :بنابراین
تفسیر از امام رضا علیهالسالم درمییابیم
توکل کردن بر خدا مفهومی جز این ندارد
که انسان در برابر مشکالت و حوادث زندگی
و دشمنیها و سرسختیهای مخالفان و

دریچه چشم یک موحد سرچشمه تمام
قدرتها و نیروها،او است.
ویادامهداد:شخصیازامامرضاعلیهالسالم
پرسید:معنای توکل و حدود آن چیست ؟
ایشاندرپاسخی کوتاهوزیبافرمودند«:توکل
ایناست کهجزازخدا،ازچیزدیگرینترسی».
بنابراینعدمترسازغیرخدامیتواندانسان
را در مسیر سخت مشکالت زندگی بهپیش
بردهوراهگشایاوباشد.درنهایتمیتوان

حجتاالس�ل�اممی���ریحیی:درزمینهت���وکلبهخدانی���زامامرضا
علیهالسالمهمچوناجدادمطهرشعملنمودوبااینروش
به ش���یعیان درس زندگ���ی و اداره ام���ور دنیوی و اخ���روی را تعلیم
فرم���ود.درکنارموض���وعتوکلموض���وعمهمدیگرصبراس���تکه
باعث میشود کاملکننده توکل به خدا بوده و انسان مشیت و
مسیرخودرابهذاتاحدیتپیوندبزندونتیجهاعتمادبهخداراببیند
پیچیدگیها و احیانا بنبستهایی که در
مسیر خود بهسوی هدف دارد درجایی که
تواناییبرگشودنآنهاندارداوراوکیلخود
سازد  ،به او تکیه کند و از تالش و کوشش
بازنایستد،بلکهدر آنجاهمتواناییبرانجام
کاری دارد باز مؤثر اصلی را خدا بداند،زیرا از

یا  50001060658119

گفترضابهآناست كههرچهخداوندمتعال
تصمیمگرفت،خوشحالباشیم.زیباییمقام
رضا در این است كه فرد از سر بیچارگی خود
را تسلیم نمیكند،بلكه از سر شوق تسلیم
پروردگارمیشودودرنتیجهجنترضوان كه
مقامقربالهیاستنصیباهلتسلیمورضا

بیصبرانه منتظر پیامهای گرم شما هستیم.

میشود.حجتاالسالممیریحییبابیاناین
نکته که ائمه معصومین تمام تصمیمات و
بیاناتشان مبتنی بر روش و دستورات الهی
است ،گفت:درزمینهتوکلبهخدانیزامامرضا
علیهالسالم همچون اجداد مطهرش عمل
نمودوبااینروشبهشیعیاندرسزندگیو
ادارهاموردنیویواخرویراتعلیمفرمود.در
کنار موضوع توکل ،موضوع مهم دیگر صبر
ل کننده توکل
است که باعث میشود کام 
به خدا بوده و انسان مشیت و مسیر خود را
به ذات احدیت پیوند بزند و نتیجه اعتماد
به خدا را ببیند.
وی سپس به موضوعاتی که باید در امر
توکل به آن توجه شود اشاره کرد و بابیان
اینکه توكل دارای دو معنی خاص و عام
است ،یا به عبارتی یك معنی محدود و
یك معنی فرا گیر دارد .زمانی كه آن را به
معنیمحدودمی گیریممقصودمااعتماد
به خداوند است و زمانی كه مراد معنای
عامتریاستدارایمراتبتفویض،تسلیم
و رضا میشود .وی یادآور شد :تفویض
به این معنی كه چون ما اعتماد به مبدأ
هستی و اثربخشی او داریم در عین وجود
انوار خود ،این ابزار را هیچ فرض كرده و
منشأ اصلی را او میدانیم .و این تصور كه
هرچههستبهدستاوست.در حقیقت
تفویض،حواله امور استبهحقتعالی كه
مبتنیبرعلموحكمتوخیرخواهیاست
و تسلیم در برابر اراد ه الهی و سپردن نفس
بهحقتعالیاست.تسلیمنیزبعدازتفویض
ن کهخداوندهرطور
است.تسلیمیعنیای 
خواست ما را هدایت كند و صالح را در هر
چیزیمیداندمارابهآنبرساند.ودرنهایت
راضیدر فارسیبهمعانیتسلیماستوبه
كسیاطالقمی گردد كهچارهایندارد؛ولی
رضادرمعرفتبهمعنایخشنودیاست.
البتهنهخشنودیموردیوجسمانیبلكه
خشنودیقلبی.رضا،خشنودیاستنه
رضایتبهوضعموجود.درمقامرضاوقتی
به نتیجه رسیدیم ،نهتنها به روند و مسیر
اعتراض نمیكنیم بلكه رضا و خشنود
هستیم.اینحافظ کلقرآندرپایان گفت:
توجهبهسیرهائمهمعصومیندر کنارتوجه
به آیات قرآن کریم سبب میشود این دو
یادگار بزرگ پیامبر گرامی اسالم موجبات
عاقبتبهخیری ما را فراهم نماید و در این
مقطعازتاریخ کهدرگیر گرفتاریهایفراوان
ومشکالتزیادیهستیمبتوانیمدرپیشگاه
خداوند متعال سربلند باشیم.

سالمت
پتاسیم از عناصر بسیار مهم برای حفظ فشارخون و عملکرد
سیستمعصبی،اسکلتیوسالمتقلباست.پتاسیمدرانواع
میوههاوسبزیجاتیچون کاهو ،کرفس،خیار،اسفناج،زردآلو،
ل کلم ،کلم برو کلی ،قارچ ،گوجهفرنگی و
خربزه ،هندوانه ،گ 
غیره یافت میشود.

شاهبیت

سعدی

خنک آن درد که یارم به عیادت به سر آید دردمندان به چنین درد نخواهند دوا را !
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