
  ×   تقویم ماه  ×    ×  فاطمه كرماني  ×   

زندگي آدم ها در قرون مختلف و كشورهاي 
گوناگون به طور كل متفاوت است اما بدون 
شــك در زندگي همه دو فصل مشــترک 

وجود دارد؛ تولد و مرگ.
همه مي دانيم كه يك روز خواهيم مرد؛ اين 
واقعيت را نمي توان انــكار كرد و مي دانيم 
پس از مرگمان اعضا و جســم  ما ديگر به 
كارمان نخواهد آمــد و فقط روح و اعمال 
ماســت كه مي تواند به مــا در جهان ديگر 

كمك كند.
حال كه ترديدي در رخ دادن و برگشــت 
ناپذيري مرگ وجود ندارد، بهتر نيست اين 
امكان را مهيا كنيم كه انســان هاي ديگري 
با كمك جســم ما زنده بمانند و به زندگي 
خود ادامه بدهند؟ حدود دو دهه است كه 
امكان »اهداي عضو« در قانون ما به وجود 
آمده اســت. افراد با دريافت كارت اهداي 
عضو از ســامانة www.ehda.ir مي توانند 
رضايت خــود را براي اينكــه پس از در 
گذشتشــان اعضاي بدنشان به بيماراني كه 
حياتشان وابســته به آن اعضا است، اعالم 
كنند. البته براي اينكــه عمل اهداي اعضا 
انجام شــود، رضايت كتبي خانوادة فردي 
كه قرار اســت با اهداي عضو، به ديگران 
زندگي ببخشــد، الزامي است. اگر خانوادة 
فرد فوت شــده رضايت نداشته باشند اين 

كار عملي نخواهد شد.

31 ارديبهشت؛ روز اهداى عضو

3 ارديبهشت؛ شهادت امام علی )ع(

رمضان  ماه  نوزدهم  شب 
قمري  هجري   40 ســال 
بود كــه امام علــي )ع(، 
در  مسلمين،  وقت  خليفة 
كلثوم  اُّم  دختــرش  خانة 
مهمان بودنــد. چيزي به 
اذان نمانده بود كه ايشان 
بــراي خواندن نماز صبح 

راهي مسجد مي شوند.
در مسجد كوفه، زماني كه 
همه به نماز ايستادند، ابن 
حضرت  مــرادي،  ملّجم 
علي)ع( را كه در ســجده 
شمشيري  ضربة  با  بودند 
ايشــان  مبارک  فــرق  به 

مجروح كردند.
اثر ضربة  بر  امام علي)ع( 

آن شمشــير زهرآلود سه 
روز در خانة خود بستري 
شدند و در شب بيست و 
ماه رمضان، كه يكي  يك 
از شــب هاي قدر بود، به 

شهادت رسيدند.
شــهادت  زمان  ايشــان 
۶3 سال داشــتند. بارگاه 
ايشــان در شهر  ملكوتي 

نجف كشور عراق است.

امام علي)ع( مي فرمايند:
راستگو در آستانه نجات 
و  اســت  بزرگواري  و 
دروغگو در لبه پرتگاه و 

خواري.
)نهج البالغه )صبحی صالح( ص 

11۷، خطبه ۸۶(
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عيد سعيد فطر يكي از اعياد مهم مسلمانان است؛ 
مسلمانان در اين روز پس از يك ماه حفظ روزه 
و به جا آوردن مناسك مذهبي ماه مبارک رمضان، 
روزه نمي گيرند و بــراي خواندن نماز عيد فطر 

آماده مي شوند.
در تقويم جمهوري اسالمي ايران به مناسبت عيد 
ســعيد فطر دو روز تعطيلي رســمي اعالم شده 

است.
در برخي از شهرها، بعضي از اقوام مانند تركمن ها 
رسم هاي جالبي دارند و به مناسبت عيد فطر مانند 
نــوروز، خانه تكاني مي كنند و نان مخصوصي به 

نام چافاتي مي پزند.
امام علي )ع( مي فرمايند:

امروز روزی است که خداوند آن را برای شما 
عيد قرار داد و شما را نيز شایسته آن ساخت ؛ 
پس به یاد خدا باشيد تا او نيز به یاد شما باشد 
و او را بخوانيد تا خواســته هایتان را اجابت 

کند. 
)کتاب من الیحضره الفقيه، ج 1، ص 517 (

12 ارديبهشت؛ عيد سعيد فطر

استادِ شهيد، مرتضي مطهري، از انسان هاي 
بلند آوازه و ماندگار تاريخ است كه كتاب هاي 

زيادي مانند انسان كامل، حماسة حسيني، 
داستان راستان و... تأليف كرده اند. ايشان استاد 

دانشگاه بودند و در طول عمر خود به فراگيري 
علم از عالمان و آموختن دانش به دانشجويان 
و دانش آموزان مشغول بودند. اما منافقان كه با 
عقايد اسالمي و انساني ايشان مخالف بودند، 

در تاريخ 12 ارديبهشت سال 1358 استاد 
مطهري را به شهادت رساندند. از آن زمان به 

بعد در تقويم جمهوري اسالمي ايران به مناسبت 
شهادت اين استاد گران قدر، روز 12 ارديبهشت 
به نام روز بزرگداشت مقام معلم نام گذاري شد.

معلمان پرورش دهندگان نسل ها هستند و 
سخاوتمندانه به ما كليد ورود به عالم علم و 

دانش را بخشيدند.
روز 12 ارديبهشت روز بزرگداشت آموزگاراني 
است كه تأثيرگذارترين نقش ها را در زندگي ما 

بر عهده داشته اند.

12 ارديبهشت؛ روز شهادت استاد مطهرى و 
بزرگداشت مقام  معلم


