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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.
های »فانوس« هرچند اندازه ی کوچکی دارند و صفحاتشان کم است، 

 

چه

 

کتاب
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 

بیت)علیهمالسالم(« ]کتابچه های الجو

 

ی خاندان اهل

 

رو به آن گشوده شده: »سیره
های 

 

چه

 

]کتاب مذهبی« 

 

های 

 

»مناسبت آبی[، 

 

های

 

چه

 

]کتاب

 

دینی«

 

ردی[،»زندگی
های بنفش[.

 

چه

 

زرد[ و »رویداد های سیاسی و اجتامعی«]کتاب

ما فانوس را برای شام روشن کرده ایم. 
کشد.

 
خواندن این کتاب چه تنها 14دقیقه طول می





یک
مخالف ها
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مثاًلیکبحثسادۀکالسی؛بهسرعتدوگروهرامقابلیکدیگرقرارمیدهد.طبیعتًا
گروهیمخالفادعایگروهدیگراست.هرکستمامتالششرامیکندتاحقانیتسخن

خودرابهاثباتبرساندوگاهیدراینراه،دستبههرکاریمیزند.
گاهیاعتقاداتواولویتهاییدرزندگیوجودداردکهمهموپرازدغدغهاستواگر
لفظی جدال و بحث به محدود عکسالعملها بیاید، دغدغهها این با جنگ به کسی
نخواهدشد.گاهیمخالفتهاآنچنانپیشمیرودکهافرادازجانومالشاننیزمیگذرند
تاطرفمقابلرازمینگیرکنند.محتواهاومبانیدینمیتواندازآنموضوعاتیباشدکه
دوگروهبرسرآنبهمخالفتبایکدیگربرخیزند؛گروهیباتماموجودتالشمیکننداز
دینشانحمایتودفاعکنندوآنرابینمردمانتشاردهندوگروهیدیگرتالشمیکنند
آنرالکهدارکنند.یکیازاینموضوعاتپرحاشیه،بحثوالیتاست.امریحساسو
سنگینکهبسیاریتابپذیرشوکرنشدربرابرآنراندارندوگروهیدیگردرعشقو
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محبتبهموالوولّیشانآنچنانذوبمیشوندکهتحملکوچکترینسخنمخالفرا
ندارند.ایندستهانسانهایمخالفومغرضدرطولتاریخکمنبودهودرآیندهنیزنادر

نخواهندبود.

وخیس تازه آتشهیزمهایش زبانهمیکشد.این نفرت و آتشمخالفت دردلهایشان
نیست.بلکهبسیارکهنهوقدیمیاست.

هایهستندتاتمامش
ّ
روزهاوسالهاآنرادردلهایشانجمعکردندوحاالمنتظرجرق

وصدها اطرافیان بلکه تنهاخودشان، نه که آنچنانسوزان آتشی بکشند. آتش به را
انساندیگررابهقعرجهنممیکشاند.سخنانپیامبرازحمدوثنایپروردگارشروع
میشود.بهروشنیاعالممیکندکهخداوندرسالتیرابردوششگذاشتهوبهسرانجام
رساندنآنبسیارضرورتدارد.امادلپیامبرخالیازنگرانینیست.گروهیآنقدر
برایشان بزنند. رقم را ناگواری اتفاق میرود آن بیم که دارند نفرت  علی از دل در
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سختوغیرقابلپذیرشاست.چگونهمیتوانندکسیرابعدازپیامبربهعنوانموال
بپذیرندکهدرجنگهایپیشینبررویشانشمشیرکشیده؟ازطرفیازعلیمسنتر
وباتجربهتردرجمعشانکمنیست.آنقدرنفرتوکینهازعلیدردلهایشانجمع
نیزبکشاند.مخالفان،دیگر تاحدسوءقصد را تلنگریمیتواندآنها کردهاندکهچنین
صامتنخواهندنشستوحضورشانکمکمپررنگترخواهدشد.اینراازبرقنگاهشان

هنگامبیعتباعلیمیتوانفهمید.
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حسادتشان یا علتش ندارند. دیدن چشم کاًل دسته این
استوتوّهمبرتربودنخودشان،یادرجهلبهسرمیبرند
ونمیدانند.امادرهرصورتتالشمیکنندکاریبکنند
کهمردمنسبتبهوالیتسردشوند.درهرزمانبهانهای
خاصمیگیرندتااثباتکنندکهولیاشتباهکردهاست.



دو
عافیت طلب ها
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مباحث به و گذرکردهاند اولیه وصحبتهای آشنایی از است. خواستگاری دوم جلسۀ
جدیترواصولیتررسیدهاند.دخترخانمازبحثوالیتشروعمیکنندوتوضیحمیدهند

کهبرایشانمطیعامررهبربودنبسیاراهمیتدارد.
ازدواج از بعد را و... نمازخواندنپشتسررهبر راهپیماییها، در دارندشرکت دوست
زیرکانه موافقتش اعالم از بعد و میزند لبخندی پسر باشند. داشته برنامه در همچنان
ازکاالیایرانی راسالحمایت امسال رامطرحمیکند.میگویدحاالکهرهبر سؤالی
نامیدندودراینبارهتوصیهوسفارشکردهاند،آیاایشانحاضرتمامتالششانرابکنندتا
جهیزیهراازکاالیایرانیتهیهکنند؟دختراندکیتأملمیکندوسپسپاسخمیدهدکه
کاالهایایرانیباکیفیتنیستندوزمانیبایدازآنهاحمایتکردکهتولیدکنندگانکیفیت
محصوالتشانراباالببرند.ازطرفیاینقسمتازسخنانرهبرخیلیبرایشانقابلقبول
نیستوآنرادرجهتنظراتخودنمیدانند.سعیمیکندچندیندلیلدیگرهمبرای
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اثباتنظروعقیدهاشبیاورد،اماجزتکانهایسرآقاپسرازسرتأسف،چیزینصیبش
نمیشود.اینجاستکهمفهومجدیدیازوالیتپذیربودنمشخصمیشود.آنجاکهنظر
موالرامیپسندند،آنراانتخابوعملمیکنندودربوقوکرنامیکنندکهمطیعامر
رهبرهستند.ولیآنجاکهاندکیخواستههاوسخنانولّیشاندرجهتمنافعشاننیست
یابهمذاقشانخوشنمیآید،باهزاردلیلوتوجیهسعیمیکنندخودشانودیگرانرا
متقاعدکنندکهنظرشاندرستترومنطقیتراست.امثالهمیندخترخانمدرجامعۀ

مدعِیوالیتپذیریکمنیستند.

و میشود شروع بحثها میگیرد. باال همهمه میرود،صدای نیزه سر بر که قرآنها
موافقانومخالفانادامۀجنگدرمقابلیکدیگرقرارمیگیرند.

گروهیاعتقاددارندکهبایدگوشبهفرمانعلیبودوبههرآنچهکهاومیگویدعمل
کردوبهجنگادامهدادتاپیروزی.آنهامیدانندقرآنناطقعلیاستواینهاکهبر
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سرنیزهاست،جزکاغذنیستوهمینقرآنهایکاغذیبدونقبولوالیتعلیهیچ
دردیرادوانخواهندکرد.امادستۀدوممخالفتمیکنند.آنهابهعقلناقصوکوچک
خودوبهچشمانسروظاهربینشاناعتمادمیکنندوایناجازهرابهخودمیدهندکه
تصمیمعلیرااشتباهبدانندوجنگیدنبااینکاغذهاراجرمیبزرگبهحسابآورند.با
عمقجانشاننچشیدندودرکنکردندکهآنجاکهولیحکمکند،دیگرقرآنهایسرنیزه
نیزنبایدمانعاطاعتامرموالیشانشود.تاریخفراموشنکردهکههمیندستانیکهامروز
شمشیربهدستگرفتهاندوسخنرهبرشانرانمیپذیرند،همانهایندکهدرروزجانشینی
علیدرغدیرخم،دستبیعتووالیتپذیریبهعلیدادندواورابهعنوانجانشین

پیامبرپذیرفتند.شایددرهمانلحظاتبیعتدستانشانمیلرزید.
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اما دارند. نیزدوست دردل را او و دارند اعتقاد بهوالیت
و دستورات به عمل مرحلۀ به کمتر داشتن دوست این
خواستههایولیمنتهیمیشود.دلیلشهماولویتمنافع
فالن در میگوید موال است.اگر موال دستور به خودشان
سنگین و سبک ابتدا کنید، عمل شیوه فالن به مسئله
میکنندکهایندستوردرجهتمنافعشانهستیانه،و
آن به تا آوردن توجیه و دلیل به میکنند شروع نبود اگر

عملنکنند.





سه
آفسایدی ها
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تصورکنیدعملیاتیپیشروست.ازماههاقبل،تیمشناساییوقتوانرژیاشراصرف
کردهتابهترینودقیقتریناطالعاتراجمعآوریکند.

اتاقفکروفرماندهی،اطالعاترادستهبندیکردهومدتهاجلسهگذاشتهاندوبحث
از را نیروها مسئولین، برسند.سپس مناسب عملیاتی نقشۀ و برنامه یک به تا کردهاند
نظراطالعاتیتوجیهکردهوسربازانراآموزشدادهاندتابراینبردآمادهشوند.باتصور
گوشهایازایناقدامات،میتوانبهحجمانبوهوقتوانرژیکهگذاشتهشده،پیبرد.
شبعملیاتفرامیرسدوهمهمنتظردستوراتفرماندهیهستند.کسیدستازپاخطا
نمیکند.حتیاگردشمنآتشسنگینیبرسرشانبریزد،کسینبایدکاریمخالفدستور
تصمیم دلیلی هر به گروهی یا فرد میان دراین کنید تصور حاال دهد. انجام فرمانده
بگیرندخودسرانهواردعملشوند.معبربزنندوپیشرویکنندتاراهرابرایدیگراننیز
بازکنندوبهعملیاتسرعتببخشند.هیچعقلسلیمیاینحرکترادرستومنطقی
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نمیداند.امثالاینانسانهادرجامعهکمنیستند.خودراکاسۀداغترازآشمیکنندو
بدوندرنظرگرفتنشرایطودستوراتموالیشان،دستبهعملمیزنند.آنهانهتنها
گرهایرابازنمیکنندوباریراازدوشبرنمیدارند،بلکهخودشانگرهراکورترمیکنند
وبارراسنگینتر.گاهیگمانمیکنندمطیعامرولیبودنودرجهتخواستههایاو
گامبرداشتن،یعنیبهافرادیکهفکرمیکننداشتباهعملکردهاندوخالفرهبرحرکت
کردهاند،بایدلنگهکفشیپرتکنند.حواسشاننیستکهآببهآسیابدشمنمیریزندو
بهجایایجادآرامشوشادیدردلملت،دلدشمنراشادمیکنند.علتشهمواضح

است؛موقعیتوشرایطدشمنورهبرومملکترابهدرستینمیدانند.

سروصداوهمهمهازکوچهپسکوچههاشنیدهمیشود.صدامربوطبهکسانیاستکه
رگگردنشانبیرونزدهواعتراضدارند.

در را عصبیت فقط نیست. بدهکار گوششان میکند، نصیحتشان  علی چه هر
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را او 1و بررویشمیبندند را تماممیکنند.آب را چهرههامیتواندید.کارخلیفۀسوم
حبسمیکنند.علیجوانمردانهبهاوآبمیرساند.اماهرچهآنهارانصیحتمیکند
کهاینکارهابهضررشانخواهدبود،کسیتوجهنمیکند.گویاگوشهایشاننمیشنود
وچشمانشاننمیبیند.عثمانراباضربمشتولگدوشمشیرازپادرمیآورند.اعمال
افراطگرایانۀاینجمعبههمینجاختمنمیشود.بعدازخالفتعلیبازهمبرمواضع
با  ولی ، بگیرند2 بیعت مردم از ووحشت زوررعب به پایبندهستند؛میخواهند خود
مواجهمیشوند.گویانمیدانند،علیمردعدالتواعتدالاست.به مخالفتعلی
علیپیشنهادمیدهندکهجلویخطراحتمالیاقداماتطلحهوزبیرومهاجرتشانرا
بگیرند؛زیرامسافرتشانبویتوطئهمیدهد.امااوزیربارنمیرودومجازاتقبلازعمل

رادرستنمیداند3.
االمامهوالسیاسه،ج1،ص83 1

دراساتفیوالیةالفقیه،ج1،ص571 2
الجمل،مفید،ص167 3
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خودسریاینگروهمنحرفبههمینجاهمختمنمیشود.
اینمردمهمانهاییهستندکهدرغدیرجزءبیعتکنندگانباعلیبودندوبعداز
خالفتایشانوگذرزمان،درجنگخوارجروبرویسپاهعلیقرارگرفتندودرمقابل

اوشمشیرزدند.
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ایندستهمشکلکارشاناینجاستکهنمیتواننددشمن
اصلیراتشخیصبدهندوبههمیندلیلگمانمیکنند
کاردرستراانجاممیدهند.درحالیکهحواسشاننیست
موالیشان از دارند هم قدمی چند خیرشان نیت همین با
جلوترقدمبرمیدارند.بدوناینکهنگاهیبهپشتسرشان
بیندازند.بصیرتندارندونمیدانندعاقبتاینکارهایشان

جزایجاداختالفوشادکردندلدشمننخواهدبود.



چهار
خردمند های والیتمدار
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تنهابایکبالنمیتوانپروازکرد.کسیکهمیخواهدبهسویکمالشپربکشدوسالمبه
مقصدبرسد،بایدمجهزوباامکاناتشروعبهحرکتکند.

برایطیکردناینراهپرفرازونشیب،بهدوبالقویوبزرِگعقلوعشقاحتیاج
استواگریکیازبالهابیمارباشد،پروازسختوگاهغیرقابلانجاماست.مسیرحرکت
وراهنمایمسیرهماهمیتشچندبرابراست؛چراکهاگرپروبالهانیزسالمباشند،
امادرمسیرغلط،رسیدنبههدفامریمحالاست.درنهایتآنکسیموفقمیشود
کهنهازراهنمایخودعقببماندونهازاوجلوبزند.بلکهبایدپابهپایاووپشتسرش
بدونفاصلۀزیادحرکتکندواطمینانداشتهباشدکهراهبلداستوازهیچکمکیکم
انجامآن برسد،بیدریغسعیدر ازجانبموال اگردرخواستی نمیگذارد.والیتمداران
شرایط و اوضاع به بصیرت با هستند. موال رهنمودهای و سخنان اخبار، پیگیر دارند.
مینگرندوآنگونهقدمبرمیدارندکهنهذرهایازموالعقببیفتندونهپیشیبگیرند.با
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شوروعالقهاماعاقالنهدرمسیروالیتقدمبرمیدارند.تاآنجاکهاگرولّیزماندستور
واردمیشوند. بدوندرنگ بلکه نمیکنند، وجواب دیگرسؤال داخلتنورشوند، دهد

آنهامیداننددرستترینکارعالمگوشبهفرمانولیبودناست.

دستانشانرابهنشانۀبیعتبهموالمیدهند.گویابهرخعالممیکشندکههمهچیزشان
راکفایندستاِنبهظاهرخالیگذاشتهاندوعهدبستهاندکهآنهارافدایولّیشان
اگر کهحتی میدهند علی به را اطمینان این اما آید، پیش چه نیست مهم کنند.
روزیبادستانبستهوخاردرچشمواستخواندرگلوروزگارسپریکند،حاضرندهر
آنچهدارندفداکنندتااوتنهانماند.مهمنیستمالشانفداشودیاجانشان،همینکهدر
راهعلیوبرایعلیاست،کفایتمیکند.بهخودشانآنقدرسختمیگیرندتا
بشوندشاگرداولمکتبعلی)ع(.تاآنچنانمورداطمینانباشندکهفاطمهدلش
گرمبهحضورشانباشد.اگرامامشانبگویدبجنگ،میجنگندواگربگویدصلحکن،
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تاریخ بهاندازۀهمه بیعتمیکنند، ولی بادستان که خالی ایندستان صلحمیکنند.
سخنبرایگفتندارند.

اینافرادباهمۀگروههایقبلیفرقدارند؛درواقعنسخۀ
میگذارند نهعقبقدم انسانیتهستند. وسالم صحیح
درخط ناب احساس و عقل با میکنند. حرکت جلوتر نه
به ازوالیتوعمل مستقیموالیتپیشمیروند.حمایت
دستوراتشرااولویتاولزندگیشانمیدانندوخوبدرک
کردهاندکهوالیتپذیریبابصیرتوعملمحققمیشود.
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