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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)علیهمالسالم(« ]کتابچه های الجو
]کتاب چه های  »مناسبت های  مذهبی«  ردی[،»زندگی دینی« ]کتاب چه های آبی[، 

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





یک
مهم تر از تالش۲۳ساله
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نگراناستکهبعدازاوچهبرسرتالشبیستوچندسالهاشمیآید.ثمرۀتمامروزهای
عمرشدراینکارگاهوحرفهایکهبهراهانداختهبود،خالصهمیشود.

میداندکمکمفرصتشروبهاتماماست.ازآنچهتابهامروزکرده،راضیست،اگرچه
کارگاه، در کارکنان نگاهمصمم و بوده.سروصدایدستگاهها بسیار باخوندل همراه
کارگاه این به شده تبدیل بازار، انتهای در کوچک آنحجرۀ میکند. آب دلش در قند
بزرگومجهز.دلشخوشاستکهنتیجۀزحماتشهمراهشدهباچرخیدنچرخزندگی
تاهمیشهچرخ و باشد پابرجا کارگاهشهمیشه زیادی.دلشمیخواهد آرامشعدۀ و
بهترشود.حاجی کارشان و بروند جلوتر داردهرروز دوست بچرخاند. را خیلیها زندگی
حرفهای به وابسته و نیازمند خیلیها امروز و نشسته ثمر به کارش که است خوشحال
انداخته.میداندکهکار،سختاستوظرافتهایخاصخودشرا راه او هستندکه
دارد.میداندهرکسینمیتواندآنرامدیریتکند.تجربۀسیسالهمیخواهدودلسوزی
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بقیهکمتر از وسالش پسرکوچکش؛سن وذکرششده فکر تمام بسیار.مدتهاست
هیچ بدون کار، در هوشش و درایت است. توانمند چقدر که میدانند همه اما است،
اغراقی،چندسروگردنازبقیهباالتراست.درتماماینمدتتقریبًاازهمهاشتباهدیده
جزاو،ازهمهکوتاهیدیدهجزاو،ازهمهدلسردشدهجزاو.ازهمانوقتهابهترین
بود.همان راشروعکرده تنهاکار و یّکه بوده.همانوقتهاکه همراهوکمکحالش
این به کارگاهی بشود بازار انتهای کوچک حجرۀ آن نمیشد باورش کسی که وقتها
و فراز و اتفاقات و اینسالها اندازۀهمۀ به پسرقرصاست.فرصتی از بزرگی.دلش
نشیبهایشداشتهتابهترینهمراهوجانشیناشراانتخابکند.بتوانداوراخیلیخوب
بشناسد.میداندکهکوچکترینپسرش،دلسوزحرفهوشغلپدراست.میداندکهازپِس
کاریکهمیخواهدبهاوواگذارد،برمیآید.دلشروشنروشناست،امانگرانیتهدلش
راخالیکرده.نکندانتخابشرابگذارندبهحسابرابطۀپدروپسری؟خداخودششاهد
بودهکهچقدرباوسواساینتصمیمراگرفته.نکندسودایریاستبقیهراوسوسهکند؟
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نکندسفارشاتشرافراموشکنند؟نکندبهخاطرکمسنوسالبودنشنسبتبهسایرین،
اورابهرسمیتنشناسند؟نکندتوانمندیاشراباورنکنند؟نکندبهاوحسادتکنندو
ثمرۀاینحسادتبهضررکارگاهوتکتکشانتمامشودویکعمرتالشبیوقفهبیثمر

بماند؟نکند؟

قضیهجدیترازینحرفهابود؛ازهمانابتدایشروعاینماجرا،همانزمانکهدر
حتی اینکه از قبل بود. زده تازهای دین از حرف بار اولین برای خویشاوندانش دعوت
خودشرابپذیرند،گفتهبودکهعلیوصیوجانشینمناست.بارهاوبارهادراحادیث
مختلفوشرایطیکهپیشمیآمد،هرجاسخنازجانشینپیامبروادامهدهندۀراه
اومیشد،اسمعلیجزءجدانشدنیاینصحبتبود.علیبههمهثابتکردهبود
کهمتمایزازسایریناست.امتحانشراازکودکیپسدادهوانتخابعلنیورسمیاوبه
عنوانجانشینرسولخداخبرغیرمنتظرهاینبود.اماآنقدراهمیتماجرازیادبود
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کهارادۀخدابرهرچهصریحترشدنجریانجانشینیپیامبراکرمقرارگرفت.فرمان
سختیازجانبخدارسید.

چهکاریمیتواندباتالشورنج۲۳سالۀفردیچونپیامبرخداکهثانیهبهثانیۀ
انجامآن اگردر باشد؟!کاریکه برابریکندوحتیمهمترهم زندگیاشحقاست،
کوتاهیکند،انگارکهتماماینسالهاهیچکارینکردهاست!خودپیامبرهممیداند

کهخیلیهاسنگاندازیخواهندکرد.
میداندکهآتشحسادتبهعلیبهخاطرنسبتفامیلیاشباپیامبرقصۀیک
روزودوروزنیستوباایناعالماینخبر،شعلهورترازهمیشهخواهدشد.میداندچه
کسانیاحتمااًلکارشکنیمیکنند.میداندکهخیلیهادرجۀایمانشانکمترازآناست
کهبهترینبودنعلی-باوجودسنکماش-برایجانشینیپیامبررادرککنند.به
خدا الهی، فرمانهای از هیچکدام در میکند. فکر وسختیهایش این۲۳سال تمام
آرام را بندهاش بهترین ندیده.خدادل آرامش و بهدلگرمی اینقدرمحتاج را پیامبرش
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کرده،بهاوقولمیدهدکهاوراحفظمیکندازهرآنچهبراوازجانبمردمخواهدآمد.
پیامبرخداتمامتوانشراجمعکرده.بههمۀکاروانفرمانتوقفدادهشده.خبربسیار

مهمیدرراهاستکههمهبایدآنرابشنوند.
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ْمَتْفَعْلَفَما َكَوِإنلَّ بِّ نِزَلِإَلیَكِمنرَّ
ُ
ْغَماأ ُسوُلَبلِّ یَهاالرَّ

َ
»یاأ

الّلَهاَلیْهِدیاْلَقْوَم اِسِإنَّ ْغَتِرَساَلَتُهَوالّلُهیْعِصُمَكِمَنالنَّ َبلَّ
اْلَکاِفِریَن.«ایپیامبر!آنچهازسویپروردگارتبرتونازل
شدهابالغکن،اگرانجامندادی،رسالتاوراابالغنکردی
وخداوندتوراازمردمانحفظخواهدکرد.)سورۀمائده/آیۀ۶۷(



دو
همه قول دادند!
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حاجیهمهرادورخودشجمعمیکند.تصمیمشراگرفته.میداندبایدچهبگویدودر
چهوقت،وچطورباهمهاتمامحجتکند.

حرفهایشراگذاشتهزمانیکههمۀافرادوکارمندانشباشند.نمیخواهدحتیبرای
یکنفرشکوشبههایبماند.همۀرنجهاوسختیهاییکهتااینجاکشیدهودلسوزیاش
برایآنچهبعدازاوبهسرحاصلعمرشمیآید،وادارشکردهتاخیلیدقیقوحساب
نقشه کارگاه، ادامۀ برای خیلیها بزند. حرف و بگیرد تصمیم کامل اطمینان با و شده
پروژهدارند.منتظرندفرصتی و ریاستدارندوطرح وطرحریختهاند.خیلیهاسودای
شودتاکارهارادردستشانبگیرندومطابقسلیقۀخودشانعملکنند.بههمینخاطر
میترسدواگذاریمدیریتکارگاهبهپسرکوچکش،برایبعضیهاگرانتمامشود.آخر
عمریحرمتشرانگهنداشتهوبرخالفحرفشعملکنندوهمهچیزخرابشود.بهخدا
توکلمیکند،همۀتوانشراجمعکردهوخیلیصریحوجدیپسرشرابهعنوانمدیر
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حاجیهمهرادورخودشجمعمیکند.تصمیمشراگرفته.میداندبایدچهبگویدودر
چهوقت،وچطورباهمهاتمامحجتکند.

حرفهایشراگذاشتهزمانیکههمۀافرادوکارمندانشباشند.نمیخواهدحتیبرای
یکنفرشکوشبههایبماند.همۀرنجهاوسختیهاییکهتااینجاکشیدهودلسوزیاش
برایآنچهبعدازاوبهسرحاصلعمرشمیآید،وادارشکردهتاخیلیدقیقوحساب
نقشه کارگاه، ادامۀ برای خیلیها بزند. حرف و بگیرد تصمیم کامل اطمینان با و شده
پروژهدارند.منتظرندفرصتی و ریاستدارندوطرح وطرحریختهاند.خیلیهاسودای
شودتاکارهارادردستشانبگیرندومطابقسلیقۀخودشانعملکنند.بههمینخاطر
میترسدواگذاریمدیریتکارگاهبهپسرکوچکش،برایبعضیهاگرانتمامشود.آخر
عمریحرمتشرانگهنداشتهوبرخالفحرفشعملکنندوهمهچیزخرابشود.بهخدا
توکلمیکند،همۀتوانشراجمعکردهوخیلیصریحوجدیپسرشرابهعنوانمدیر

جدیدمعرفیمیکند.تواناییهاوعلتاینانتخابرادوبارهیادآوریمیکند.حرفهایش
آبپاکیرارویدستهمۀطمعکارانمیریزد.اوتصمیمشرادرموردمدیریتکارگاه
و بهپسرشکمککنندوحرف ازهمهقولمیگیردکه و خیلیواضحمطرحمیکند
تصمیمپسرراعینتصمیمونظراوبدانند.هنوزهمحرفحاجیحرفاست.همهدر
مقابلتصمیمشسرفرودآوردهاندوحرفهایشراتأییدمیکنند.حاجیازنگاهورفتار

خیلیهاحسادتراخوانده.تهدلشهنوزهمنگراناست.

پیامبردستعلیرابلندکردهوبرایتمامجمعیتیکهصریحًااورابهعنوانصاحب
تحت را زندگیشان تاکنونمسیر آوردن اسالم لحظۀ از و کردهاند انتخاب اختیارخود
فرماناوپیشمیبردند،بازهمعلیرابهعنوانراهنماوسرپرستمعرفیمیکند
ودوستیبااورادوستیباخداورسولش،ودشمنیومخالفتبااورادشمنیباخدا
میداند.نمیتوانقضاوتکردکهخیلیهاباایمانضعیفشاندردلشانچهمیگذشتهو
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درقلبشانچهاحساسیازایناتفاقبزرگوتصمیممهمداشتند.
حرفهایپیامبرواضحاستوصریح.همهمیدانندصحبتیکروزودوروزوصرفًا
دوستیومحبتنسبتبهعلینیست،بلکهپیامبربهدستورخداسکانهدایت
مسلمانانرابهعلیواگذارکردهوازهمهمیخواهدکهازاینبهبعدتابعفرماناو
اینچنینِسمتو ورفتارخیلیهاحسادتموجمیزند.خیلیهادلشان نگاه باشند.در
بدهند. هرکاری به تن آوردنش دست به برای بودند حاضر و میخواسته بزرگی افتخار
که کسانیاند اولین جزء درظاهر اماهمانها ندارند، را  علی دیدن خیلیهاچشم
دستعلیرابهنشانۀبیعتفشردهوجانشینیاشرابعدازپیامبربهاوتبریک
گفتهاند.قولدادندکهازفرمانشاطاعتکنندومسیریراکهبادستهایپیامبرقدم
بهقدمتااینجارساندهبودند،ازاینپسپشتعلیحرکتکنند.بزرگمردیکهرنگ
وبویپیامبرراداردوبهترینفانوسومنبعنوراست،برایادامۀاینمسیرتاریکدر

.نبوِدپیامبرخدا
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رسولخدادستعلیراباالبردوفرمود:»هرکسمنموال
وسرپرستاوهستم،علیموالوسرپرستاوست.«پساز
آن،همهبهنوبتدستعلیرافشردهوگفتند:»تبریک!
و ماهستی رهبر و اکنونموال تو ابوالحسن! ای تبریک

سرپرستهرمؤمنیشدی.«)بخشیازخطبۀغدیر(







سه
مثل سقف برای خانه ات
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دلشراضینیستاینجارابیحسابوکتابرهاکند.میخواهدمطمئنباشدکهکارش
رادرستانجامدادهوتمامکرده.ازسرهمینهاستکههرچهتوانداشتدراینروزهای
آخرخرجکردتامسئولیتکارگاهشرابهبهترینشخصممکنبسپارد.شخصامینو

توانمندیکهخیالشراازادامۀمدیریتکارراحتکند.
پسرحاجیازسمتهمهبهعنوانمدیرجدیدکارگاهشناختهمیشود.اماواگرهایی
او از بعد و است راهسخت این که میداند ازهرکسی بهتر حاجی خود وهست. بوده
حتمًاسختترمیشود.امادلشبهسفارشاتیکهکردهواتمامحجتهایشخوشاست.
میداندبقیۀاینمسیرباخودافراداستووابستهبهحمایتوپیرویشانازفردالیق.
دلشآرامشدهکهآنچهرابایدمیگفته،کاملگفتهوهرآنچهکهدرقبالتمامکسانی
کهتحتمدیریتشکارمیکردندوظیفهداشته،بادلسوزیوحسننیتتمامانجامداده.
حاصلاینبیستوچندسالزحمتراتااینجاباتمامسختیهاورنجهاییکهکشیده
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از را آجرش به آجر که خانهای بوده. سقف بی امروز تا که میدید ای خانه مثل بود،
جانشمایهگذاشته،داخلشرادرستوحسابیکارکرده،ستونهایشرایکیازدیگری
محکمترساخته،طراحیاشرابهبهترینشکلانجامدادهوفقطماندهسقفش!واین
سقفمربوطمیشدبهکسیکهبعدازاوادامهدهندۀمدیریتکارگاهاست.بدونمدیریت
حتی محکمکاریها تمام وجود با که بیسقفی خانۀ میشود عمرش حاصل صحیح،
بعد، به ازینجایقصه راسلبکند.میداند آرامشش بارانهممیتواند نازک قطرات
ساختوحفظاینسقف،بستگیداردبهتالشوخواستخودکارکنان.بهقولپدرش
»خانهکهبیسقفنمیشود.«اماهرکسیخودشبایدضرورتاینسقفرادرککند.

دینخداکاملشد.ابالغپیاِماطاعتازعلیبعدازپیامبر،مهمترینوآخرین
خواستۀخداازپیامبربود.خواستهایکهبرابرباکاملشدندینمسلمانانبودومثل
سقفیشدبرایخانهایکهازایمانشانساختهاند.سقفیمحکمواستواردرروزگاریکه
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.پراستازسختیهاوسردرگمیهاوندانستنهادرنبودپیامبرخدا
بهتماممسلمانانراهشرانشاندادهواهمیتشرابرایحفظ سقفیکهپیامبر
آنچهتاکنونبهدستآوردهاندگوشزدکرده.ایمانیکهبهلطفخداورسولشمثلچراغی
زودخاموش یا دیر  بدونعلی اما برایشانروشنکرده؛ را زندگی تاریکی،مسیر در
میشود.پیرویازعلیوگرفتندستانراهنماییاش،میشودروحاینچراغوتمام
روشناییش.آنهمدرستدرتاریکیهاوسختیهایراه.اهمیتاینسقفازتمامخانه
بیشترنباشد،کمترنیستوآخرینوظیفۀپیامبرنسبتبهکسانیکهدستشانراگرفته
وصراطمستقیمراهدفزندگیشانساختهاند،نشاندادناینسقفبودهوبس.سقفی
کهنبودشحتیاگرعابدباشیعینگمراهیوضاللتاست.سقفیازجنسعشقو
اطاعت،زیرسایۀاهلبیتپیامبرودوازدهبرگزیدهومعصومپسازاوکهاولینآنهاعلی

است.
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ْتَمْمُتَعَلیُکْمِنْعَمِتیَوَرِضیُت
َ
ْکَمْلُتَلُکْمِدیَنُکْمَوأ

َ
اْلیْوَمأ

َلُکُماإِلْساَلَمِدیًنا)سورۀمائده/آیۀ۳(



چهار
من از آن ها نباشم؟!
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حاجیکاریکهدرستاستراتماموکمالانجامداده.
میکنند حمایت جدید مدیر از باشند خودشان و کارگاه دلسوز افراد، اگر که میداند
تا است آماده حاجی پسر میبرند. پیش او نظر و نظارت تحت را برنامههایشان تمام و
تمامتواناییاشرابرایکارگاهوآدمهایشخرجکند.آمادهاستتاراهپدررابهبهترین
شکلممکنادامهدهدوکاملکند.امانکندسودایریاستدلخیلیهارابلرزاند؟نکند

تنهایشبگذارند؟

حسادتوسودایریاستوحکومتبرمسلمانانشایدیکیازدالیلمتعددیباشدبرای
خرابکردنتمامپلهایپشتسر.برایبیثمرترینوزیانبارترینمعاملهها.برایماندن
زیربرفوطوفاندرخانهاینیمهکارهوآنهمبدونسقف!واگذاریآرامشدنیاوآخرت
بهچندسالیقدرتوحکومت.فراموششدناینهمهقولوقرارواشتیاق،آنهمدقیقًا
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حاجیکاریکهدرستاستراتماموکمالانجامداده.
میکنند حمایت جدید مدیر از باشند خودشان و کارگاه دلسوز افراد، اگر که میداند
تا است آماده حاجی پسر میبرند. پیش او نظر و نظارت تحت را برنامههایشان تمام و
تمامتواناییاشرابرایکارگاهوآدمهایشخرجکند.آمادهاستتاراهپدررابهبهترین
شکلممکنادامهدهدوکاملکند.امانکندسودایریاستدلخیلیهارابلرزاند؟نکند

تنهایشبگذارند؟

حسادتوسودایریاستوحکومتبرمسلمانانشایدیکیازدالیلمتعددیباشدبرای
خرابکردنتمامپلهایپشتسر.برایبیثمرترینوزیانبارترینمعاملهها.برایماندن
زیربرفوطوفاندرخانهاینیمهکارهوآنهمبدونسقف!واگذاریآرامشدنیاوآخرت
بهچندسالیقدرتوحکومت.فراموششدناینهمهقولوقرارواشتیاق،آنهمدقیقًا

اولینهادر بودند.کسانیکهشدند بیعتکنندگان اولین افرادیکهجزء ازسمتهمان
زیرقولزدنها.کسانیکههوسهایشاندستبهدامنسستیعقیدۀخیلیازمسلمانان
میدهدتاتلخترینوغیرقابلبخششترینسکوتادامهدارتاریخدرمقابلحقانیتدوازده

برگزیدۀخداشکلبگیردوهرروزآدمهاییراازمسیردرستمنحرفکند.

فنبذوهوراظهورهمواشتروابهثمناقلیال.پسازآنعهدرا
پشتسرخودانداختندودربرابرآنبهاییناچیزبهدست

آوردندوچهبدمعاملهایکردند.)سورۀآلعمران/آیۀ۱۸۷(
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سقفیکهمهربانترینودلسوزترینانسانها،یعنیپیامبر،ازطرفخدابرایتمام
آدمهادرنظرگرفته،نهمشمولزمانمیشودونهگذشتقرنها.سقفیازجنسعشق
در را دلمان کارۀ نیمه خانههای و برویم بهسمتش تا پابرجاست همیشه که اطاعت و

امنترینمکانممکن،یعنیدرستزیرسایۀدوازدهاماموبرگزیدۀخدا،بسازیم.
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