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منبـــر
»یَا َمرْ یَــُم اْقنُتِي لِرَ بِّــِک َواْســُجِدي َوارْ َکِعي َمَع 
الرَّ اِکِعیَن«،1 خطابی اســت بــه مریم مقدس که 
گوشــه اش دامن بانوان باایمــان را هم می گیرد. 
این ســخن که مسجد زن، خانه اش است در جایی 
درست است که بیرون آمدن زن از خانه مفسده ای 
داشته باشــد؛ ولی در شرایط عادی حضور زنان در 
مســجد مورد تأیید پیامبر نیز بوده است. مثاًل طبق 
روایتی ایشــان نماز صبح را زودتر می خواندند تا 
زنان هنگام تاریکی هوا به خانه های خود برسند. 

امروزه حضور زنان نمازگزار در مسجد اگر از مردان 
بیشتر نباشد، کمتر نیســت؛ با وجود این توجه به 
آنان کمتر اســت و معموالً سهمشان جای تنگ و 
تاریک و پایین مســجد است. اگر از دامن زن، مرد 
به معراج می رود و نقش او در تربیت مذهبی خانواده 
بی بدیل است، توجهی مضاعف می طلبد که او نیز در 
شرایطی یکسان همراه مردان قنوت کند و سجود و 
رکوع به جای آورد. در این شماره به یاری خداوند در 

این زمینه بیشتر سخن می گوییم.

پی نوشت
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سرمقـــــــاله

درمیاندغــــــدغهها
دو ماه جمادی االولی و جمادی اآلخر را می توان ماه »مخدرات آل اهلل« دانست؛ چون 
با میالد عقیله العرب حضرت زینب کبری  آغاز و با شهادت ام االئمه حضرت فاطمه 
 و وفات ام البنین ادامه می یابد. حسن ختام این دو ماه نیز میالد صدیقه طاهره زهرا
است. شاید در وهله اول آنچه از این زمان بندی به ذهن متبادر شود، تعظیم شعائر الهی 

باشد؛ اما حقیقتی فراتر از این مسئله را می توان در اینجا دریافت و آن اینکه:
اهمیت جایگاه جنســی که نقش تربیتی آن در زندگی بشر به مراتب از جنس مردانه 
پراهمیت تر است، چرا و چگونه این چنین در این دوره دچار اضمحالل گردیده است که 
پست ترین رفتارها به عنوان ارزشمندترین عملکردها ترویج می گردد؟ راهکار بازگشت 
به فضائل انســانی و اخالقی چیســت؟ آیا ایجاد فضایی است که موضوع جنسیت 

سرمایه ی گرانقدری برای زندگی مادی و معنوی است نه کاالی هوی وهوس؟
همگان بارها و بارها این مقایسه را از رسانه ها و نشریات مختلف درباره افزایش طالق 
یا سوء استفاده های نامشروع از زنان تحت عنوان حقوق بشر شنیده اند که تکرار دوباره 
آن در این مجال کوتاه، مالل آور خواهد بود. اما حقیقت آن است که این آمارها همان 
عفونت های فرهنگ لجام گســیخته غربی است که فضای روحی و فکری جوامع را 
آلوده کرده اســت و نیز زمینه  مرگ زندگی خانوادگی و مراودات خویشاوندی را فراهم 

آورده است.
 الگوی غربی مدعی اســت که پیشرفت انسان در بی تعهدی و بی مسئولیتی نسبت 
به همســر، فرزند و اطرافیان است و حال آنکه این مطلب، فقط یک ادعای بدون وجه 
و دلیل اســت؛ چراکه اغلب انســان های موفق، در بستر خانواده و روابط انسانی سالم 

توانسته اند به موفقیت دست یابند.
شوربختانه باید گفت که این فرهنگ منحط برآمده از انحرافات و افراط و تفریط ادیانی 
ست که در طول تاریخ دچار تحریف شده اند اما در این میان، دردناک ترین مسئله این 
است که معلوم نیست چرا جامعة اسالمی باید تاوان ظلم های بیشمار ادیان منحرفی 
همچون مســیحیت و یهودیت درباره جنســیت را پس دهد؟ حال آنکهـ  بدون هیچ 
اغراقیـ  جایگاه و امتیازاتی که قرآن و روایات اهل بیت برای زن قائل هســتند، در 

میان سایر ادیان، بی همتا است.
انفعال این چنینی شــاید به آن جهت است که در نحوه فضاسازی برای جامعة دینی، 
درست برنامه ریزی و عمل نکرده ایم یا آنکه جامعة دینی، گاه برای زنان وضعیتی بسیار 

ضیق و آزاردهنده به وجود آورده است. راه چاره چیست؟
بهترین راهکار، مدد خواستن از مسجد است؛ چراکه به تعبیر امام »مسجد سنگر 
اســت«. فضای مشــارکت زنان در فعالیت های دینیـ  آن هم در سنگر اصلی ترویج 
دینـ  باعث بازگشت فرهنگی است که جایگاه زن و خانواده را جایگاهی عالی و ممتاز 
می داند. البته این، به معنای حضور غیرضروری و بیجای بانوان در جامعه نیست؛ بلکه 
منظور تقویت جایگاهی است که جنسیت را ســرمایه بندگی می داند، نه سوداگر 

رذالت و پستی. 

فیشروضـــه
هتــکحرمت
خانـــــهوحی

ماهنـــامه
آمــوزشی
فرهنـــگی
ترویـــجی
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حضوربانوانمبلغهدرمسجد
چالشهاوفرصتها

درمصاحبهبامدیرتبلیغحوزههایعلمیهخواهران
به کوشش مرتضی ناصحی

تبلیغ همان رســاندن است؛     رساندن پیام های الهی به مردم. مسجد نیز خانه خداست و بهترین 
بستر برای تحویل رساالتی است که برای بشر فرستاده. به فرموده قرآن بهترین گوینده، کسی 
اســت که دیگران را به سوی خدا دعوت می کند و مصداق بارز ایشان مبّلغانند. همگونی مبّلغ با 
مخاطبان از ضروریات تبلیغ است؛ از این رو در عرصه تبلیغ زنان، بانوان مبّلغ توفیقات بیشتری را 
کسب می کنند. ضرورت حضور بانوان مبلغه در عرصه تبلیغ مسجدی، فراگیری آموزش های الزم 
و نقش آنان در این زمینه، سؤاالتی را از حجت االسالم سید محمود صانعی پرسیدیم. ایشان هم 

اکنون مدیریت تبلیغ حوزه های علمیه خواهران را بر عهده دارد.

راســتا، اطالع رسانی مســاجد و ائمه محترم 
جماعات مســاجد، می تواند نقش بسزایی  ایفا 

کند.
طبیعی است که در خصوص خواهران، مسائل 
و احکام و موضوعاتی وجــود دارد که بیان آنها 
از زبــان یــک مبلّغ خواهر کــه هم جنس آنها 
اســت، تأثیر مطلوب تــر و کارآمدتری خواهد 
داشــت. حوزه های علمیه خواهران به منظور 
مهارت افزایی و توانمندی مبلّغان خواهر اقدام 
بــه برگزاری دوره های متعددی نموده اســت. 
همچنین در مورد روش های تبلیغی خواهران و 
ارتقای سطح علمی و محتوای تبلیغی، دوره های 
آموزشی را همواره در طول سال برگزار می کند.

یکی از موضوعاتی که همیشــه مورد تأکید و 

اهتمام حوزه های علمیه خواهران بوده، مبحث 
»آموزش و یادگیری احــکام خواهران« بوده 
اســت. با عنایت به حساسیت موضوع و مسائل 
مربوط به خواهران و فروعات بســیار زیاد آن، 
جهــت یادگیری و آموزش احــکام به صورت 
تخصصی، دوره هایی از طرف مدیریت  استان ها 
و واحدهای آموزشــی تربیتی در طول ســال 

تحصیلی برگزار می شود.
برگزاری ســاالنة دوره »روش بیان تفســیر و 
مباحــث قرآنی« از دیگر دوره هایی اســت که 
مدیریت حوزه های علیمه خواهران به برگزاری 
آن اهتمام ویژه می ورزد. با عنایت به اینکه مساجد 
یکی از پایگاه های ویــژه ترویج مباحث قرآنی 
است، مبلّغان در این زمینه با آشنایی و شناختی 
که از مباحث قرآنی پیدا می کنند، در فرصت های 
مناسب تبلیغی در مساجد و پایگاه های تبلیغی 
اقدام به ترویج معارف اسالمی و قرآنی می کنند.

آشنایی با شیوه های جذاب سازی مفاهیم دینی، 
شــیوه های ارتباط با مخاطب، به ویژه نســل 
جــوان، از جمله دوره هایی اســت که به منظور 
کارآمدسازی تبلیغ خواهران برای مبلّغان خواهر 

برگزار شده است.
در عرصه مساجد باید زمینه و بسترسازی جهت 
حضور فعال مبلّغان خواهر در این مکان مقدس 
و این ساحت تبلیغی صورت گیرد؛ چراکه مساجد 
یکی از موفق ترین کانون های تبلیغی هســتند 
و اگــر این فرصت و ظرفیــت را با هماهنگی و 
همــکاری ائمه محترم جماعات و هیئت امنای 
مساجد در اختیار مبلّغان خواهر قرار دهند، شاهد 
فرهنگ سازی تبلیغی و تحول فرهنگی در این 

عرصه خواهیم بود.
یکــی دیگر از مســائلی کــه در عرصه تبلیغ 
خواهــران به نظر می رســد که بایــد از طرف 
ائمه محتــرم جماعات و هیئــت امنا صورت 
بگیرد، آشناســازی مردم و آگاهی بخشی آنان 
نســبت به وجود خواهران فاضــل حوزوی و 
تحصیل کرده ای است که معارف و آموزه های 
دین را بر اساس تعالیم وحیانی مطرح می کنند و 
مجالس و سخنان آنها برگرفته از آموزه های ناب 
دینی اســت؛ لذا به منظور پرهیز از آسیب هایی 
که در جلســات خواهران وجــود دارد، یکی از 
ظرفیت های ارزشمند و قابل اعتمادی که باید 
نسبت به تبلیغ و ترویج آن اهتمام ورزید، وجود 

خواهران مبلّغ عالِم است.

2. خواهران در مساجد حضور بسیار پررنگی 
دارنــد؛ اما در امور اجرایی مســاجدـ  چه در 
بخش هیئت امنا و چه در برگزاری مجالس و 

سخنرانی و دیگر برنامه  های تربیتی فرهنگی 
ـ نقش بســیار کمرنگی دارند. به نظر شما برای 
رفع چنیــن کمبودی با توجه به حساســیت 
مسائل مربوط به خواهران، باید چه تدابیری 

اندیشید؟
نقشی که زنان در عرصه تربیت و فرهنگ سازی 
جامعه دارند، بسیار قابل مالحظه و توجه است. 
به منظور تربیت این قشر و با هدف ارتقای سطح 
دینی که همواره مورد توجه اســالم بوده است، 
باید در حد توان فرصت های تبلیغی را از طریق 
حوزه علمیه خواهران و با حضور مبلّغان خواهر 
تقویت کرد تا از این طریق بنیه اعتقادی و دینی 

خواهران تقویت شود. 
در ســطح کالن با توجه به تعداد زیاد حوزه های 
علمیه خواهران در سراســر کشور، اگر تعامل و 
تفاهمی با امور مســاجد برای حضور خواهران 
مبلّغ در مســاجد و بهره برداری از این ظرفیت 
ارزشمند تبلیغی، صورت گیرد، بیشتر آسیب های 
موجود در عرصه فعالیت خواهران رفع و برطرف 

خواهد شد.
قطعــاً این کار بــه تعامل و تفاهم مســئوالن 
نهادهای مربوط نیــاز دارد. از طرف حوزه های 
علمیه، زیرساخت ها برای تبلیغ و فعالیِت کارآمِد 
خواهران در جامعه، فراهم و آماده اســت و فقط 
بایــد زمینه ورود خواهران مبلّغ به جامعه فراهم 

شود.

3. ویژگی هــای یــک بانوی مبّلــغ موفق و 
کارآمد در مساجد چیست؟

 با توجه به تخصصی بودن امور و مسائل مربوط 
به خواهران، در عرصه فرهنگ ســازی دینی و 
اعتقــادی، عالوه فراگرفتــن امور تخصصی، 
از مهم ترین ویژگی های یــک مبلّغ از دیدگاه 
قرآن، داشتن اخالص اســت: »الذین یبلغون 
رسالت اهلل و یخشونه و الیخشون احدا ااّل اهلل« 
به طور مشــخص داشتن اخالص از مهم ترین 

معیارهای موفقیت محسوب می شود.
دومین مشخصه »دین شناسی« است؛ چراکه 
اگر یک مبلّغ، معارف دین را به طور دقیق و کامل 
نشناســد، در انتقال آن به جامعه مخاطب دچار 

اشتباه و آسیب می شود.
ســومین ویژگی یک مبلّغ خوب »آشــنایی با 
ابزارها و فناوری روز دنیا« اســت؛ زیرا امروزه با 
توجه به پیشرفت روزافزون تکنولوژی، مبلّغان 
باید شــیوه های جدید تبلیغی را نیز فرا گیرند و 
با ابزارهای روز آشــنا شوند. در عین حال نباید از 
تبلیغ چهره به چهره و سخنرانی  که از مهم ترین 
و کارآمدترین شــیوه های تبلیغی است، غافل 

شوند.
البته یک مبلّــغ باید فروتنی، ادب، خیرخواهی، 
سعه صدر، مهربانی و دلسوزی و همة ویژگی های 
اخالقی و تربیتی را که برای یک انسان متخلق 
شمرده می شود نیز فراگرفته باشد؛ چراکه آنها به 
عنوان الگو در جامعه حضور دارند و هر حرفی که 
می زنند، باید در ابتدا خود به آن عمل کرده باشند.

4. عالوه بر برگــزاری دوره های مخصوص 
برای تربیت و پروش مبّلغان، دســتاوردهای 

مبّلغان بانو چه بوده است؟
زمانی که حوزه های علمیــه خواهران اقدام به 
برگزاری دوره های متنوع برای خواهران طلبه 
و مبلّغ می کرد، مهم ترین هدف و چشم انداز آنها، 
تربیت و پرورش مربی در سطح مدارس و واحد 
آموزشی تربیتی کشور بود تا نیاز مدارس کشور 
در عرصه مربیان کارآمــد را تأمین کند. امروزه 
بیش از ششــصد مربــی، دوره های تخصصی 
تبلیغی را گذرانده و در حوزه های علمیه مشغول 
تدریــس دوره های تخصصــی مبلّغان خواهر 

هستند.
تا امروز بیش هفتصد هــزار فرصت تبلیغی در 
پنج سال گذشته توسط مبلّغان خواهر در سراسر 
کشور ایجاد شده است. برای مثال در دانشگاه ها 
جهت تبلیغ دانشــجویی اقامه نمــاز، در وبگاه 
پرسش و پاســخ و با همین رویکرد در مدارس 
آموزش و پروش و همچنین در ســطح جامعه، 

حضور داشته اند.
ما مبلّغان را به ســه ســطح متفــاوت، یعنی 
»عمومــی«، »تخصصــی« و »دانش آموزی 
و دانشجویی« تقســیم کرده ایم. مبلّغان ما در 
مســاجد تحت عنوان مبلّغان عمومی فعالیت 

دارند.
یکی دیگر از دستاوردهای بزرگ مبلّغان خواهر 
که تحت مجموعه حوزه های علمیه خواهران 
فعالیت می کننــد، فعالیت در عرصه مجازی به 
طور مستمر است. این فعالیت تاکنون به تأسیس 
بیش از چهار هزار وبالگ تخصصی منجر شده 
که آمار بازدید از این وبالگ ها بســیار چشم گیر 

است. 
در آخــر بایــد تأکید کرد که اگــر در قالب یک 
تفاهم نامه، یک ســند همکاری بین حوزه های 
علمیه خواهران و مرکز رسیدگی به امور مساجد، 
منعقد شود، شیوه های اجرایی و موانع را به طور 
کامل می توان شناسایی کرد و برای حل و فصل 
آنها و البته کاربردی شــدن حضــور مبلّغان در 
مســاجد و مراکز عمومی، راهکارهای مناسبی 

ارائه داد. 

1. حضور بانوان مبّلغ در مســجد چه نقشی در 
پیشبرد اهداف تبلیغی دارد؟

در خصوص نقش و جایگاه مسجد و حضور بانوان 
و خواهــران طلبه و مبلّغ در این عرصه و فضای 
تبلیغی، با توجه به کارکردهای ارزشــمندی که 
مساجد در طول تاریخ در ترویج و نهادینه کردن 
معارف دین داشــته اســت، باید تأکید کرد که 
مسجد یکی از بهترین ظرفیت های تبلیغی، چه 
برای برادران و چه برای خواهران در طول تاریخ 

اسالم بوده است.
بــا توجه به نیازمندی هــای مختلف در عرصه 
مباحــث فرهنگی و دینی خواهران در ســطح 
جامعه، یکی از بهترین روش هــا و راه ها برای 
پاسخ گویی به این نیاز، آشناسازی جامعه بانوان 
با حوزه های علمیه خواهران اســت که در این 

منبر  مهارت


اگر در قالب یک تفاهم نامه، یک سند 

همکاری بین حوزه های علمیه خواهران و 
مرکز رسیدگی به امور مساجد، منعقد شود، 
شیوه های اجرایی و موانع را به طور کامل 
می توان شناسایی کرد و برای حل و فصل 

آنها و البته کاربردی شدن حضور مبّلغان در 
مساجد و مراکز عمومی، راهکارهای مناسبی 

ارائه داد.


تا امروز بیش از هفتصد هزار فرصت تبلیغی 

در پنج سال گذشته توسط مبّلغان خواهر 
در سراسر کشور ایجاد شده است. برای 

مثال در دانشگاه ها جهت تبلیغ دانشجویی 
اقامه نماز، در وبگاه پرسش و پاسخ و با 

همین رویکرد در مدارس آموزش و پروش و 
همچنین در سطح جامعه، حضور داشته اند.



ماهنـــامه
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ترویـــجی
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صمد نظری

یکی از مهم ترین و تأثیرگذارترین اقشار جامعه، زنان و بانوان 
هســتند؛ با این حال معمواًل در مســاجد به آنها کم توجهی 
می شــود. مثاًل در اغلب اوقات در مساجد مکان نامناسبی به 
خانم ها تعلق می گیرد و به همین  دلیل، مسئوالن و متولیان 
امر مســجد به آنان توجه کافی را مبذول نمی دارند. یا گاهی 
خانم ها در برنامه ها و مراسم مهم مسجد، نقشی نداشته و در 
حاشیه قرار دارند. لذا امام جماعت اضافه بر برنامه های عمومی 
مسجد، الزم است یک سری برنامه های اختصاصی نیز برای 
بانوان در نظر بگیرد که در ادامه به برخی از آنها اشاره می شود.

1.  تشکیل جلسه ویژه خانم ها
گاهی به  مناسبتی، برخی برنامه ها، اعم از سخنرانی، جشن و 
عزاداری، به صورت اختصاصی برای بانوان برگزار شود. برای 
مثال نماز جماعت فقط برای خانم ها اقامه شود و هیچ مردی 
در مسجد حضور نداشته باشــد. ضمناً تمام برنامه ها، اعم از 

مدیریت جلسه، صوت و ... را خانم ها اجرا و مدیریت کنند.

2. راه اندازی کالس پرسش و پاسخ 
برای راه اندازی چنین کالسی، موارد زیر را باید در نظر گرفت:

الف( جلسه پرسش و پاسخ فقط مخصوص خانم ها باشد.
ب( برای این منظور باید زمان خاصی مشخص اعالم شود تا 

خانم ها در مسجد حضور یابند.
ج( قبل از پرسش و پاسخ، امام جماعت چند دقیقه ای دربارة 

موضوع خاصی بحث کند.
د( بعضی سؤاالت به برخی خانم ها ارجاع داده شود تا جواب را 

پیدا کنند و در جلسه بعد توضیح دهند.
ه( بعضی پرسش ها را در همان جلسه خود بانوان پاسخ دهند 

و روحانی فقط جمع بندی یا نظر نهایی را ارائه کند.
و( از قبل، موضوع جلسة بعد مشخص شود.

ز( در انتخاب موضوع، خود زنان نقش داشته باشند.
ح( اگر امام جماعت خیلی جوان بود یا توانایی برگزاری چنین 

برنامه ای را نداشت، اصاًل برای چنین کاری اقدام ننماید.
ط( گاهــی می توان به  جــای امام جماعــت، از بانوانی که 
توانمندی الزم برای اجرای چنین برنامه ای را دارند و قباًل در 
این زمینه کار کرده اند، مثاًل مربی تربیت آموزش و پرورش، 

استفاده کرد.

3. راه اندازی هیئت و جلسه قرآن 
به منظور تشکیل هیئت و جلســه قرآن مخصوص بانوان، 

ضروری است که موارد ذیل مدنظر قرار گیرد:
الف( برنامه هیئت باید چندمنظوره باشد؛ یعنی شامل تالوت 

و آموزش قرآن، آموزش احکام، سخنرانی و عزاداری شود.
ب( برنامه هیئت بهتر اســت به صورت چرخشی و در منازل 

برگزار شود.
ج( باید امــام جماعت یک رابط قــوی و تأثیرگذار در میان 
خانم ها داشته باشد تا جلوی خرافات و انحرافات گرفته شود.

د( چنانچــه امکان دارد، مســئولیت هیئت خانم ها به عهدة 
همسر امام جماعت گذاشته شود.

ه( بیشتر سخنرانی های هیئت را امام جماعت بر عهده بگیرد.
و( مدیریت برنامه ها با خود خواهران باشد.

4. تشکیل گروه سرود و تواشیح 
الف( مسجد برای برنامه های اختصاصی خواهران، همیشه 

یک سرود آماده برای اجرا داشته باشد.
ب( می توان برای رشــد اطالعات، معرفت افزایی و تربیت 

دینی اعضای گروه سرود، برنامه ریزی کرد.

5. تشکیل گروه نمایش و تعزیه
در این مورد نیز رعایت موارد زیر ضروری به نظر می رسد: 

الف( مســجد برای برنامه های اختصاصی بانوان )خصوصًا 
مراسم جشن اهل بیت )علیهم السالم(( همیشه یک نمایش 

متناسب آماده برای اجرا داشته باشد.
ب( جهت رشــد اطالعات، معرفت افزایــی و تربیت دینی 

اعضای گروه نمایش، برنامه ریزی صورت گیرد.

6. فعال نمودن تابلو اعالنات مسجد )قسمت خواهران(
تابلو اعالنات مســجد می تواند بسیار تأثیرگذار و معرفت افزا 
باشد. همچنین برای اطالع رسانی برنامه ها بهترین وسیله 
است. لذا وجود آن در قسمت خواهران اهمیت فوق العاده ای 

دارد. بدین منظور باید به نکات ذیل توجه داشت:
الف( یک تابلو اعالنات ویژه مانند نمونه در قســمت خانم ها 

آماده و نصب شود.
ب( برای هر هفته یک موضوع تعیین شود.

ج( بر اساس عناوین روی تابلو اعالنات، هرکس مسئولیت 
تهیه مطالب یکی از عناوین را به عهده بگیرد.

د( قبل از نصب بر روی تابلو، مســئول تابلو مطالب را به تأیید 
امام جماعت یا نماینده او برساند.

ه( گاهی می توان از مطالب تابلو، مسابقه برگزار نمود. 

7. نشســت صمیمی بانوان مســجدی با مسئوالن محلی و 
شهری و استانی 

برای نیل به این هدف، باید:
الف( ابتدا یک مســئول دعوت شــود. اولویت با مسئوالنی 
اســت که می توانند مستقیم نیاز یا مشکلی از بانوان مسجد 

را برطرف نمایند.
ب( مسئوالن موفق و دوست داشتنی از دو حیث مورد توجه 
هستند: یکی به جهت عوامل موفقیتشان و دیگری به جهت 

مسئولیتشان.
ج( مســئوالن غیرموفق فقط به جهت رساندن انتقادات به 

گوش آنها مورد توجه هستند.
د( گاهی به جای مسئول می توان از چهره های موفق علمی، 

هنری، ورزشی و ... محل، شهر یا استان دعوت نمود.
ه( حتمــاً از مجری توانمند و توجیه بــه کار و اهداف برنامه 

استفاده شود.
و( به تعداد افراد برگه A6 تهیه شود.

ز( ابتدا تالوت قرآن صورت گیرد.
ح( مجری پس از خوشــامدگویی به مسئول محترم و بانوان 
حاضر در مســجد، به توضیح و تبیین برنامه برای مسئول و 
حاضران بپردازد. پس از اتمام ســخنرانِی مســئول، بانوان 
سؤاالت خود را در برگه ای بنویسند و تحویل دهند و از سؤال 

شفاهی خودداری کنند.
ط( سخنرانی مسئول، بیش از پانزده دقیقه به درازا نکشد.

ی( پس از جمع آوری ســؤاالت و تحویل به مجری، وی با 
لحاظ اولویت بندی و حذف ســؤاالت تکراری، آنها را بازگو 

کند.
ک( پاســخگویی مسئول به سؤاالت به طور مختصر و مفید 

باشد.
ل( در پایان از مسئول تقاضا شود خاطرات جالب و تأثیرگذار 

خود را بیان کند.

8. دیدار با خانواده شهدا
با تعیین روز و ســاعتی مشخص، خواهران در مسجد حاضر 
شوند و به صورت دســته جمعی به خانه شهیدی از شهدای 

محل بروند. در اجرای این برنامه باید موارد زیر رعایت شود:
الف( از قبل با خانواده شهید هماهنگ شود. )حتماً قید شود اگر 
شهید وصیت نامه دارد، آماده نمایند تا در جلسه قرائت شود(.

ب( در صورت امکان، از ســوی پایگاه بسیج هدیه ای برای 

خانواده شهید تهیه شود.
ج( هنگام حضور در خانه شــهید، ابتدا روحانی مسجد، علت 
آمــدن و هدف برنامه را تبیین کند. برای این منظور می تواند 

سخن خود را این گونه آغاز کند:
امام فرمود خانواده شهدا چشم و چراغ این ملت هستند. لذا ما 
وظیفه خود می دانیم که به شما خانواده معظم شهید احترام 
بگذاریم و با حضور در منزل شــما، ادای ادب و احترام کنیم. 
مــا آمده ایم بگوییم و عهد ببندیم که هیچ وقت یاد شــهید 
شــما را فراموش نمی کنیم و راهش را ادامه می دهیم. شما 
 توانسته اید کسی را تربیت نمایید که به مقام واالی شهادت 
برسد؛ لذا ما هم آمده ایم تا از محضر شما درس گرفته، شاید 
ما نیز به مقاماتی دســت پیدا کنیم. ما به اینجا آمده ایم چون 
اعتقاد داریم شهید شــما زنده است و اینجا حضور دارد تا ما 
نیز از معنویت او مستفیض شویم. ما آمده ایم؛ چون می دانیم 
شــهید شما از اینکه ما به شما احترام گذاشته ایم، خوشحال 

می شود.
د( از پدر یا مادر یا برادر شــهید تقاضا شــود که در مورد سیره 

اخالقی شهیدشان صحبت کند.
ه( بعضی از خانواده های شــهدا نمی دانند چه بگویند؛ در این 

صورت باید سؤاالت خاصی از آنها پرسیده شود.
و( ســپس وصیت نامه شهید خوانده شــود. در صورتی که 
وصیت نامه نداشــت، وصیت نامه هایی که بنیاد شــهید به 

صورت عمومی برای شهدا آماده کرده است، خوانده شود.
ز( در صورت امکان عهدنامه ای با شهید که از قبل آماده شده، 

خوانده شود.
ک( روحانی مسجد به مدت پنج الی هفت دقیقه روایت گری 

کند.
ل( از خانواده اذن گرفته شــود تا به یاد شــهید، ذکر روضه و 
مصیبت اهل بیت )علیهم الســالم( خوانده شــود. این کار 
تأثیرات مثبت فراوانی بر روی اعضای خانواده شهید خواهد 

گذاشت.
م( قبل از رفتن به منزل شــهید، به خانواده شهید اطالع داده 
شــود که برای پذیرایی، فقط با چای و کیک یزدی باشــد تا 

خانواده ها به زحمت نیفتند.

9. شنیدن مشکالت ، نظرها، پیشنهادها و انتقادات آنان
نکته پایانی آنکه هیئت امنای مســجد دیدگاه ها، نظرها و 

انتقادات بانوان را بشنوند و به آنها ترتیب اثر داده شود.

  منبر
مهارت


زنان و بانوان 

یکی از مهم ترین و 
تأثیرگذارترین اقشار 
جامعه هستند. با این 

حال گاهی در مساجد 
به خانم ها کم توجهی 

می شود. مثلاً معمولًا 
به قسمت خانم ها 

در مسجد رسیدگی 
نمی شود؛ به  دلیل 
اینکه خیلی جلوی 

چشم مسئولان و 
متولیان امر نیست.




گاهی به  مناسبتی نماز 
جماعت فقط برای 
خانم ها برگزار شود 
و هیچ آقایی نباشد. 
تمام برنامه ها هم 
دست خانم ها باشد؛ 
اعم از مدیریت جلسه، 
صوت و ... .
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فیشمنبـر
زنـــاننمونـهدرقرآن

حسن هرمز

منبر  معارف

 ایجاد انگیزه ابهامی و سؤال
برخی در خوبی هــا و زیبایی ها و عده ای در 
بدی ها و زشتی ها الگو می شوند. خداوند در 
ســوره تحریم دو  زن را معرفی می کند که 
شاخص زنان بد هســتند و دو زن را معرفی 
می کند که سرمشــق نیکویــی برای مردم 

نیکوکار هستند. 
اما این زنان چه صفات و خصلت هایی داشتند 
که نمونه خوبی و بدی شدند؟ به  عبارت  دیگر 
چه فضیلت یا چه رذیله ای داشتند؟ به  دست 
آوردن این مالک ها بســیار مهم است؛ زیرا 
چنانچه فرد و جامعه به ســمت مالک رذیله 
برود، به سمت انحطاط و شقاوت رفته است 
و اگر به ســمت مالک فضایل قرآنی برود، 
کمال و سعادت را برای خود به ارمغان 
خواهــد آورد. اما زنــان نمونه و 

خصلت های آنان:

  اقناع اندیشه به روش تنظیم و دسته بندی و توضیح و تبیین
1. نمونه بدی ها

قرآن کریم نمونه مردم بد را با نقل داستان دو زن بد، تبیین کرده و می فرماید:
َت ُلوٍط كاَنتا َتْحــَت َعْبَدْیِن ِمْن ِعباِدنا صاِلَحْیِن 

َ
َت ُنوٍح َو اْمَرأ

َ
ذیَن َكَفُروا اْمــَرأ

َ
»َضــَرَب اهلُل َمَثــًا ِلّل

اِخلین؛1 خداوند برای کســانی 
َ

اَر َمَع الّد َفخاَنتاُهما َفَلْم ُیْغِنیا َعْنُهما ِمَن اهلِل َشــْیئًا َو قیَل اْدُخَا الّنَ
که کافر شــده اند، همسر نوح و همسر لوط را مَثل زده است. آن دو تحت ]سرپرستی[ دو بنده از 
بندگان صالح ما بودند، ولی به آن دو خیانت کردند و ارتباط با این دو )پیامبر( سودی به حالشان 
)در برابر عذاب الهی( نداشت و به آنها گفته شد: وارد آتش شوید همراه کسانی که وارد می شوند«.
در بعضی از کلمات مفسران آمده که اسم همسر حضرت نوح »والهة« و اسم همسر حضرت لوط 
»والعة« بوده است  و بعضی عکس این را نوشته اند؛ یعنی نام همسر نوح را »والعه« و همسر لوط 

را »والهه« یا »واهله« گفته اند.
به هر حال این دو زن به این دو پیامبر بزرگ خیانت کردند. البته خیانت آنها هرگز انحراف از جاده 
عفت نبود؛ زیرا هرگز همسر هیچ پیامبری آلوده به بی عفتی نشده؛ چنان که در حدیثی از پیامبر 
ین؛2 همسر هیچ  َما َكاَنْت ِخَیاَنُتُهَما ِفی الّدِ ُة َنِبٍی  َقّطُ َو ِإّنَ

َ
اکرم صریحاً آمده است: »َما َبَغْت  اْمَرأ

پیامبری هرگز آلوده عمل منافی عفت نشد و خیانت آن دو فقط در دین بود«.
خیانت همســر لوط این بود که با دشــمنان آن پیامبرg همکاری می کرد و اسرار خانه او را به 
دشــمن می سپرد و همسر نوح نیز چنین بود. تناســب این داستان با داستان افشای اسرار خانه 

پیامبر3 نیز ایجاب می کند که منظور از خیانت، همین باشد.
به هر حال آیه فوق امیدهای کاذب افرادی را که گمان می کنند ارتباط با شخص بزرگی همچون 
پیامبر می تواند مایه نجات آنها گرددـ  هر چند در عمل آلوده باشندـ  قطع می کند تا هیچ کس 
از این نظر برای خود مصونیتی قائل نشود. لذا در پایان آیه می گوید: »به آنها گفته می شود با سایر 

دوزخیان وارد جهنم شوید«؛ یعنی میان شما و دیگران از این نظر هیچ تفاوتی نیست.4
2. نمونه خوبی ها

قرآن کریم دو نمونه خوب از زنان را نیز به عنوان الگو ذکر می کند؛ زنان بافضیلتی که نمونه مردم 
َت ِفْرَعْوَن 

َ
ذیَن آَمُنوا اْمَرأ

َ
مؤمن می شمارد و درباره آنها چنین می فرماید: »َو َضَرَب اهلُل َمَثًا ِلّل

نی  ِمَن اْلَقْوِم  نی  ِمْن ِفْرَعْوَن َو َعَمِلِه َو َنّجِ ِة َو َنّجِ ِإْذ قاَلْت َرّبِ اْبِن لی  ِعْنَدَك َبْیتًا ِفی اْلَجّنَ
اِلمین؛ 5 و خداوند برای مؤمنان، به همســر فرعون مَثل زده است، در آن 

َ
الّظ

هنگام که گفت: پروردگارا! خانه ای برای من نزد خودت در بهشت بساز 
و مرا از فرعون و کار او نجات ده و مرا از گروه ســتمگران رهایی 

بخش«.

پی نوشت
1. تحریم:1۰.

2. محمدباقــر مجلســی، بحار األنــوار ، ج 12، 
ص147.

وتخونــوا  والرســول  اهلل  »التخونــوا   .3
اماناتكم«؛ انفال: 27.

4. تفسیر نمونه، ج 24، ص3۰1.
5. تحریم: 11.

6. َقــاَل َرُســوُل اهلِل: »ثاثــة لــم یكفــروا 
بالوحــی طرفــة عیــن مومــن آل یــس و علــی 
بــن أبــی طالب و آســیة امــرأة فرعون«. شــیخ 

صدوق، خصال، ج 1، ص174.
7. تحریم: 12.

8. ، برگرفتــه از: آیــت اهلل جوادی آملی، زن در 
آینه جمال و كمال.
9. آل عمران: 42.

1۰. برگرفته از: مرتضی مطهری، نظام حقوق 
زن در اسام، ص74.

تحریک احساس به روش تعظیمی
برخی از افراد هرگاه وارد محیط جدیدی )مثل دانشگاه( می شوند، جو حاکم بر آن محیط، روی آنان تأثیر می گذارد و 
به قول امروزی ها جوگیر یا جو زده می شوند؛ اما برخی دیگر وقتی وارد یک محیط جدید می شوند، بر آن حاکم شده و 
تأثیراتی بر آنجا و افراد حاضر در آن مکان می گذارند. چنین افرادی دارای اراده های قوی و هدف های بلند هستند و 
شرایط بد محیط، آنان را از پای درنمی آورد. اما افراد سست عنصر که جزء حزب باد به حساب می آیند، به هر سمتی که 
باد بَوزد، به آن طرف میل پیدا می کنند؛ زیرا آنان از خود اراده ای ندارند و همواره غالم گوش به زنگ دیگران هستند.
حضرت آسیه نه تنها در کاخ های سر به فلک کشیده فرعون و امکانات رفاهی عالی، جوگیر نشده، بلکه دیگران را 
نیز تحت تأثیر خود قرار داد. ارزش این بانو به این است که طالها و ناز و کرشمه های شاهانة فرعون او را مجذوب 
خویش نساخت. تهدیدهای شدید فرعون نیز نتوانست آسیه را از ایمان راسخش باز دارد. سر سفره رنگین فرعون 
نشســت، اما نمک گیر نشــد؛ ازاین رو قرآن او را »مثل« یعنی نمونه می داند. البته این زن برای مردان نیز الگویی 

پسندیده معرفی شده است.
رسول خدا فرمودند: »آسیه حتی به اندازه یک چشم به هم زدن به وحی الهی کافر نشد«.6  او با اینکه در دربار فرعون 
بودـ  فرعونی که خود را خدا می نامیدـ  هرگز به خدای جهانیان کافر نشد و دست از اعتقادات حقیقی خویش نکشید؛ 

آن هم در زمانی که مردها از ترس مال و جانشان، خدایی فرعون را پذیرفته و به او ایمان آورده بودند. 
 مقام ویژه مریم

نمونه چهارمی را که قرآن بیان می کند، حضرت مریم است. خداوند پس از معرفی همسر فرعون به عنوان الگوی 
ْحَصَنْت 

َ
تی  أ

َ
انســان های مؤمن، در آیه بعد برای گرامی داشت مقام خاص مریم می فرماید: »َو َمْرَیَم  اْبَنَت ِعْمراَن اّل

ها َو ُكُتِبِه َو كاَنْت ِمَن اْلقاِنتیَن؛7 و همچنین به مریم دختر عمران  َقْت ِبَكِلماِت َرّبِ
َ

َفْرَجها َفَنَفْخنا فیِه ِمْن ُروِحنا َو َصّد
که دامان خود را پاک نگه داشت و ما از روح خود در آن دمیدیم. او کلمات پروردگار و کتاب هایش را تصدیق کرد و 

از مطیعان فرمان خدا بود«.
چــون مقام مریم، باالتر از مقام زن فرعون بود، خداوند آنها را در دو آیه جدا ذکر فرمود؛ بر خالف آن دو زن کافر که 

در یک آیه ذکر شدند. حضرت مریم بر اثر پاکدامنی، صیانت، عفت و دریافت آن روح غیبی، به مقام صدق رسید.
فرشــتگان با مریم ســخن می گفتند و سخنان ایشان را هم می شنیدند؛ هم مریم آنها را می دید و هم آنها در مرآی 
مریم قرار می گرفتند و او را از مقام اصطفایش باخبر می کردند. اینها تعبیرات بلندی است که قرآن درباره مریم دارد.8
َرِك  َو اْصَطفاِك َعلی   خداوند در تبیین مقام واالی مریم می فرماید: »َو ِإْذ قاَلِت اْلَماِئَكُة یا َمْرَیُم ِإّنَ اهلَل اْصَطفاِك َو َطّهَ
ِنســاِء اْلعاَلمین؛9 و هنگامی که فرشــتگان گفتند: ای مریم، خداوند تو را برگزیده و پاک ساخته و تو را بر زنان جهان 

برتری داده است«.
شهید مطهری درباره عفاف حضرت مریم می نویسد:

 حضرت مریم مزایای ارزشی فراوانی داشتند که یکی از آن ارزش ها، وجود ملکه عفاف است. حضرت مریم از لحاظ 
زهد و تقوا و عفت ورزی به جایی رسیده بود که وقتی فرشته وحی به صورت انسان بسیار زیبا و دلربایی بر آن حضرت 
ظاهر گشت تا به او بشارت باردار بودن حضرت عیسی را بدهد، حضرت مریم که از فرشته بودن او بی خبر 
بود، خیال کرد که آن شــخص قصد سوء نسبت به او دارد. بالفاصله و بی هیچ درنگی گفت: اگر 
پرهیزکاری، از تو به خدای رحمان پناه می برم. حضرت مریم نه تنها خودش میل به گناه و 
آلودگی دامان ندارد، بلکه آن فرشــته را هم که به صورت بشر متمثل شده بود، نهی 
از منکر می کند و می گوید که اگر تو باتقوا هستی، دست به گناه نزن و از گناه 

بپرهیز«.10
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فیشمنبربهترینوبدترینزنان
حسن هرمز

اقناع اندیشه 
به روش مقایسه ای و توضیح و تبیین

1. ویژگی های بهترین زنان
 جابــر یکی از یــاران نامدار رســول خدا
می گویــد: در مجلس پیامبــر درباره فضیلت 
و برتری زنان صحبــت می کردیم. حضرت 
ْخِبُرُكــْم ِبَخْیــِر ِنَســاِئُكم؛ 1 آیا 

ُ
 أ

َ
 ال

َ
فرمودنــد: »أ

می خواهید از بهترین زنان به شما خبر دهم؟«.
همه گفتند: »بله یا رسول اهلل!«.

حضرت فرمودند:
الف( زایا و مهربان

»ِإّنَ ِمْن َخْیِر ِنَســاِئُكُم اْلَوُلوَد اْلــَوُدوَد؛ به راستی 
از بهترین زنان شما، زن زایا و مهربان است«.

مرد در عرصه اجتماع با افراد گوناگون و سالیق 
متفاوت مواجه می شود و بسا در مواجه با افراد 
مختلف، بــا اموری روبه رو شــود که موجب 
ناراحتی او گردد. زن می تواند با خوش رویی و 
اظهار محبت به شوهر، از غم و اندوهش بکاهد 

و با چهره ای دل انگیز او را مسرور کند.
ســاَء  امام رضــاg می فرمایند: »اْعَلــْم َاَنّ الِنّ
َبُة  َشتی  َفِمْنُهَنّ اْلَغنیَمُة َو اْلَغراَمُة َو ِهَی اْلُمَتَحِبّ
ِلَزْوِجها َواْلعاِشَقُة َلُه؛2 بدان که زنان گوناگون اند. 
بعضی زن ها دســتاوردی گران بهــا و تاوان 
رنج های آدمی هستند و این زن کسی است که 
به شوهرش محبت می کند و عاشق او است«.

امام علــی g درباره رفتار حضرت 
زهــرا چنیــن می گوید: 
»هرگاه به رخسارش 
نظاره می کردم، 

تمام غصه هایم برطرف می شــد و دردهایم را 
فراموش می کردم«.3

ب( عفیفه
ِتیَرَة اْلَعِفیَفة؛ باحجاِب عفیفه است«. »الّسَ

امــام علیg می فرماینــد: »ِصیاَنــُة الَمــرأِة 
أنَعــُم ِلحاِلهــا َوأدَوُم ِلَجمالهــا؛4 صیانت زن او را 

شاداب تر و زیبایی اش را پایدارتر می کند«.
ج( جایگاه مناسب

لِیلََة َمَع بَْعلَِها؛ در میان  »الَْعِزیَزَة ِفی أَْهلَِهــا الذَّ
خانواده خود نفوذناپذیر، اما در برابر شــوهرش 

خاضع و متواضع است«.
د( آرایش و زینت

َجــَة َمــَع َزْوِجَهــا اْلَحَصــاَن َمَع َغْیــِرِه؛ در  »اْلُمَتَبّرِ
برابر همســرش با آرایش و زینت ظاهر شود و 

زینتش را از غیر می پوشاند«.
آرایش و آماده کردن خود برای شــوهر، یکی 
از مسئولیت های اخالقی زن در قبال او است. 
رعایت این امر باعث ایجاد روابط عاشــقانه و 
صمیمانــه و جلــب خاطر و رضایت شــوهر 
می گــردد. زن با این کار نقش مهمی در حفظ 
عفت شوهر خود و سالمت جامعه ایفا می کند. 
از طرفــی با آماده کردن خود برای همســر، با 
پوشیدن لباس های مناسب و نظافت و آرایش 
انــدام، توجه او را جلب نموده و خواســته های 
او را از طریق مشــروع تأمین می کند و باعث 
محبت و عالقه بیشتر شــوهر شده و موجب 
می شود که شوهرش از نامحرمان و بیگانگان 
چشم بپوشد و فقط به او عشق بورزد. لذا رعایت 
این اصل به عنوان یک مسئولیت، تأکید شده 
اســت. نبی اکرم  می فرمایند: »َو َعَلْیها َاْن 

ْطَیــِب طیِبها َو َتْلِبَس َاْحَســَن ِثیاِبها َو 
َ
ــَب ِبأ َتَتطَیّ

َتَزَیَن ِبَاْحَسِن ِزیَنِتها َو َتْعِرَض َنْفَسها َعَلْیِه ُغُدوًة و 
َعشّیًة؛5 بر زن الزم است که خود را با خوشبوترین 
عطرها خوشبو نماید و به بهترین وجه آرایش کند 
و بهترین لباس های خود را بپوشــد و بامدادان و 

شامگاهان خود را برای شوهر آماده کند«.
ه( عرضه خود بر شوهر

 ِبَها َبَذَلْت 
َ

ْمَرُه َو ِإَذا َخا
َ
ِتی َتْسَمُع َقْوَلُه َو ُتِطیُع أ

َ
 »اّل

ُجــِل؛ به  َل الّرَ
ُ

ْل َلــُه َتَبــّذ
َ

َراَد ِمْنَهــا َو َلــْم َتَبــّذ
َ
َلــُه َمــا أ

ســخنان همســرش گوش دهد و فرمان برد و 
هنگامی که با او خلوت کند، هر چه شوهرش از 

او بخواهد، دریغ نکند«.

تحریک احساس به روش توصیفی و ترسیمی 
شکی نیســت که اطاعت زن از شوهر، فقط در 
دو مورد واجب اســت: یک: خروج از منزل. دو: 
آمادگی جنســی. ولی از نگاه اخالقی و تربیتی، 
کسب رضایت شوهر در سایر امور؛ به شرط آنکه 
مخالف منطق عقل و موازین اسالمی نباشد. زن 
برای به دســت آوردن رضایت و خشنودی خدا، 
الزم نیســت نمازهای بسیار یا طوالنی بخواند 
یا روزه های مستحبی بگیرد؛ بلکه پاداش های 
فراوان را می تواند با فراهم سازی رضایت شوهر 
به دســت آورد. ازاین رو در اســالم از اینکه زنی 
نمازش را طوالنی کند و بدون اجازه شــوهرش 
روزه های مســتحبی بگیرد، نهی شــده است. 
چنانچه بین زن و مرد اختالف سلیقه پیش آمد، 
گذشــت زن و جلب نظر شوهر، رابطه عاطفی و 
صمیمانه را زیاد می گرداند و در ادامه، مرد جبران 

خواهد کرد.
2. ویژگی های بدترین زنان

رســول خدا در جمع اصحابشــان چنین 
ْخِبُرُكْم  ِبِشَراِر ِنَساِئُكُم ؟«.6

ُ
 أ

َ
ال

َ
فرمودند: »أ

الف( نداشتن جایگاه
ْهِلَهــا، اْلَعِزیــَزُة َمَع َبْعِلَهــا؛ بدترین 

َ
ِلیَلــُة ِفــی أ

َ
»الّذ

زنان شما، نزد خانواده اش ذلیل و نزد شوهرش 
نافرمان و گردن فراز است«.

ب( نازا و کینه توز
»اْلَعِقیُم اْلَحُقوُد؛ نازا و کینه توز است«.

خانمی که با دلیل ناموجه از فرزندآوری اجتناب 
کند، ریشه ِمهر خانواده را می خشکاند و نسبت به 

خود و همسرش نامهربانی می کند.
ج( جلوه گری حرام

ُع َعْن َقِبیــٍح ِإَذا َغــاَب َعْنَها َبْعُلَها،   َتَتــَوّرَ
َ

ِتــی ال
َ
»اّل

 ُتِطیُع 
َ

 َتْســَمُع َقْوَلُه، َو ال
َ

اْلَحَصاُن  َمَعُه ِإَذا َحَضَر، ال
ُع   َعْت ِمْنُه َكَمــا َتَمّنَ  ِبَهــا َبْعُلَهــا َتَمّنَ

َ
ْمــَرُه، َو ِإَذا َخــا

َ
أ

ْعَبــُة ِعْنَد ُرُكوِبَهــا؛ زنی که در غیاب شوهرش  الّصَ
از هیچ گونه رفتار زشــتی که باعث جلوه گری 
شود پروایی ندارد؛ ولی در برابر شوهر، خود را نگه 
می دارد، حرف شوهر را نشنود و امر او را اطاعت 
نکند و هرگاه با شــوهرش خلوت کند، همانند 
مرکب سرکشی اســت که حاضر به هیچ گونه 

بهره دهی نیست«.
زن نباید با آشکار کردن زینت ها و آرایش برای 
غیر شوهر، خویش را در معرض تماشای دیگران 
قرار دهد و با پوشــیدن لباس های نامناســب و 
محّرک که موجب جلب توجه دیگران اســت، 
از منزل خارج شــود. این گونه حرکات موجب 
بی مهری شوهر و رواج فساد در جامعه می گردد.

1. شیخ صدوق، من ال یحضره الفقیه، ج 3، ص389.
2. محدث نوری، مستدرك الوسائل، ج14، ص 161.
3. محمدباقر مجلسی، بحاراالنوار، ج43، ص123.

4. آمدی، غررالحكم و دررالكلم، ص4۰5.
5. حر عاملی، وسائل الشیعه، ج14، ص211.

6. همو، هدایة األمة إلی أحكام األئمة، ج7، ص1۰5.
7. نور: 13.

8. احزاب: 33.
9. حر عاملی، وسائل الشیعه، ج14، ص311.

1۰. كلینی، كافی، ج 11، ص19۰.

پی نوشت

منبر  معارف

  ایجاد انگیزه به روش ابهامی 
یکی از مسائل مهم و اساسی در علم اخالق، 
چگونگی تمییز رذائــل اخالقی از فضائل، 
و بــه تعبیر دیگر مالک و معیار بازشناســی 
فعل اخالقی است. پاســخ های گوناگون و 
گاه متضادی به این پرســش داده شده که 
ناهمگونی در برخی پاســخ ها، به اختالف 
در مبانــی معرفت شناســی و جهان بینی 
بازمی گردد. مکاتب مختلف به فراخور مبانی 
فکری خویش هر یک معیــار خاصی را در 
این زمینه ارائه داده و جدول مشــخصی را 
برای رذایل اخالقی ترسیم کرده اند. یکی از 
راه های شناخت این فضائل و رذائل، مراجعه 
به روایاتی است که درصدد بیان مالک های 
بهتریــن  و بدترین  افراد هســتند. در ادامه 
مالک های بهترین و بدترین زنان بررســی 
می شــود که می توان با مقایسه این صفات، 
معیاری برای ســنجش بهترین و 

بدترین زنان به دست آورد.

رفتارسازی 
 ما 

ّ
خداوند می فرماید: »َو ال ُیْبِدیَن ِزیَنَتُهَنّ ِإاَل

َظَهَر ِمْنها؛7 زنان زینت های خود را جز آن مقدار 
که آشکار است )ُقرص صورت و دست ها تا 
مچ( برای دیگران آشــکار نکنند«. خطاب 
به زنان پیامبر نیزـ  که البته شــامل همگان 
َج  ْجــَن َتَبــُرّ می شــودـ  می فرماید: »َو ال َتَبَرّ
ولی ؛8 مانند روزگار جاهلیِت قدیم 

ُ ْ
ِة األ اْلجاِهِلَیّ

زینت های خود را آشکار مکنید«. در حدیثی 
ــَب ِلَغْیِر َزْوِجها َلْم  ما ِإْمَرأِة َتَطَیّ آمده است: »َاُیّ
ی َتْغَتِسَل ِمْن طیِبها؛9  ُیْقَبِل اهلَلُّ ِمنها َصاًة َحَتّ
زنــی که برای غیر همســرش آرایش کند، 
عبادت و نماز او مورد قبول و پذیرش خدای 
ســبحان نیست تا اینکه خود را از آن آلودگی 
شستشو دهد«. نیز از نبی اکرم نقل شده 
َبْت، ُثّمَ َخَرَجْت  ِمْن  ٍة َتَطّیَ

َ
ُی  اْمَرأ

َ
که فرمود: »أ

َبْیِتَها، َفِهَی ُتْلَعُن  َحّتی  َتْرِجَع  ِإلی  َبْیِتَها َمتی  َما 
َرَجَعت ؛10 هر زنی که خود را خوشــبو کند و از 
منزل خارج شود تا زمانی که به خانه برگردد، 

مشمول لعن و نفرین خواهد بود«.
د( نپذیرفتن عذر

 َتْغِفــُر َلــُه َذْنبــًا؛ و 
َ

 َتْقَبــُل َلــُه ُعــْذرًا، َو ال
َ

»َو ال
هیچ گونه عذری را از همســرش نمی پذیرد 

و از هیچ لغزش او نمی گذرد«.
مرد ممکن اســت در رفتار، روش، مدیریت 
منزل و قضاوت در حق زن، دچار اشتباه شود. 
بر زن الزم اخالقی و شرعی است که شوهر 
خود را عفو کند. سخت گیری و خودپسندی و 
بی توجهی به شخصیت طرف و روی گردانی 
از دستورهای حق و انبیا و ائمه، امری ناپسند 

است که مانع عفو می شود.

ماهنـــامه
آمــوزشی
فرهنـــگی
ترویـــجی

10

مسجــــد
شمـاره182
اسفنــدماه
1 3 9 3
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 شعر مرثیه
گفت: در می زنند مهمان است
گفت: آیا صدای سلمان است؟

این صدا، نه صدای طوفان است
 مزن این خانه مسلمان است

مادرم رفت پشت در، اما
گفت: آرام ما خدا داریم
ما کجا کار با شما داریم

 و اگر روضه ای به پا داریم
پدرم رفته ما عزاداریم

پشت در سوخت بال و پر، اما...

فیشروضـــه
هتــکحرمت
خانـــــهوحی

هادی الیاسی

1. احزاب: آیه 53.
بحــار  مجلســی،  محمدباقــر   .2

االنوار، ج22، ص477.

3. ابــن قولویــه، كامــل الزیارات، 
ص332؛ محمدباقــر مجلســی، 

بحار االنوار، ج28، ص62.

بحــار  مجلســی،  محمدباقــر   .4
األنوار، ج28، ص227.

5. سید حمیدرضا برقعی.

پی نوشت

منبر  معارف

  حلقه  وصل
ْن ُیــْؤَذَن َلُكم؛1 ای 

َ
 أ

َ
ِبّیِ ِإاّل ذیَن آَمُنوا ال َتْدُخُلوا ُبُیــوَت الّنَ

َ
َهــا اّل ّیُ

َ
»یــا أ

کســانی که ایمان آورده اید در خانه های پیامبر وارد نشوید، 
مگر پس از آنکه اذن گرفتید«.

از امام کاظمg از پــدرش حضرت صادقg در ضمن حدیثی 
طوالنی نقل شده اســت که پیامبر اکرم به هنگام رحلت از 

دنیا فرمود: 
 ِإّنَ َفاِطَمَة َباُبَها َباِبی َو َبْیُتَها َبْیِتی َفَمْن َهَتَكُه َفَقْد َهَتَك ِحَجاَب 

َ
ال

َ
أ

َة   َو َقَطَع َبِقّیَ
ً

ُبو اْلَحَســِن علیه الســام َطِویا
َ
اهلِل َقاَل ِعیَســی َفَبَكی أ

ِمِه  َوَقاَل ُهِتَك  َواهلِل  ِحَجاُب اهلِل، ُهِتَك  َواهلِل  ِحَجاُب اهلِل، ُهِتَك  َو 
َ

َكا
ه ؛2 آگاه باشید که دِر خانه فاطمه، در خانه  ّمَ

ُ
اهلِل  ِحَجــاُب اهلِل، َیــا أ

من و خانه اش خانه من اســت. هــر کس هتک حرمت او را کند، 
حجاب خداوند را دریده و هتک حرمت خدا را کرده است.

عیســی که راوی این حدیث اســت گوید: حضرت موســی بن 
جعفر مّدتی طوالنی گریســت و بقّیه  ســخن حضرت 
رسول  را قطع کرد و فرمود: به خدا سوگند که حجاب 
خداوند هتک شــد، به خدا سوگند حجاب خدا 
هتک شد، به خدا سوگند حجاب خداوند 
هتک شد. ای مادر! درود خداوند 

بر او باد.

  متن مرثیه
ِذی َتْجَعُلُه َلَها َوُتْضَرُب َوِهَی 

َ
َها َغْصبًا اّل

ُ
ا اْبَنُتَك َفُتْظَلُم َوُتْحَرُم َوُیْؤَخُذ َحّق ّمَ

َ
»أ

 َتِجُد 
َ

 ُثّمَ ال
ٌ

َها َهَواٌن َوُذّل َحاِمٌل َوُیْدَخُل َعَلی َحِریِمَها َوَمْنِزِلَها ِبَغْیِر ِإْذٍن ُثّمَ َیَمّسُ
 ِ

ا هلِلَّ ْرِب، َقاَل: ِإّنَ
َ

ْرِب َوَتُموُت ِمْن َذِلَك الّض
َ

ُح َما ِفی َبْطِنَها ِمَن الّض َماِنعًا َوَتْطَر
ا ِإَلْیِه راِجُعوَن...؛3 َو ِإّنَ

و اّما دخترت؛ مورد ستم قرار گرفته، حقش را غصب می کنند، او را می زنند 
در حالی که حامل و باردار است به حریم و منزلش بدون اذن وی داخل شده 
و افراد پســت و فرومایه او را رنجــور می نمایند و وی مانع و دافعی نیافته و 
بدنبال ضرب و کتکی که می خورد حملش سقط شده و از ناحیه آن فوت و 

رحلت می کند«.
در این روایت به پاره ای از مصائبی اشــاره شده است که بر پاره تن پیامبر، 

وارد می شود. 
از جمله  مصائبی که بر حضرت فاطمه وارد می شــود، ورود به خانة حضرت 

بدون اذن ایشان و هتک حرمت و ضرب و جرح او است.
ِه َقاَل:...  َقاَل ُعَمُر ُقوُموا ِبَنا ِإَلْیِه  ِبیِه َعْن َجّدِ

َ
ِبی اْلِمْقَداِم َعْن أ

َ
»َعْن َعْمِرو ْبِن أ

ُبو ُعَبْیَدَة ْبُن 
َ
ُبو َبْكٍر َوُعَمُر َوُعْثَماُن َوَخاِلُد ْبِن اْلَوِلیِد َواْلُمِغیَرُة ْبُن ُشْعَبَة َوأ

َ
َفَقاَم أ

ا اْنَتَهْیَنا ِإَلی اْلَباِب  ِبی ُحَذْیَفَة َوُقْنُفٌذ َوُقْمُت َمَعُهْم َفَلّمَ
َ
اِح َوَســاِلٌم َمْوَلی أ اْلَجّرَ

ْن 
َ
 أ

ُ
 َتُشّك

َ
ْغَلَقِت اْلَباَب ِفی ُوُجوِهِهْم َوِهَی ال

َ
ْتُهْم َفاِطَمُة َصَلَواُت اهلِل َعَلْیَها أ

َ
َفَرأ

 ِبِإْذِنَها َفَضَرَب ُعَمُر اْلَباَب ِبِرْجِلِه َفَكَسَرُه َوَكاَن ِمْن َسَعٍف ُثّمَ 
َّ

 ُیْدَخَل َعَلْیَها ِإال
َ

ال
با...؛4 ْخَرُجوا َعِلّیًا ع ُمَلّبَ

َ
َدَخُلوا َفأ

عمرو بن ابی مقدام از پدرش و او از پدرش نقل کرده است که: فالن گفت: 
بپا خیزید و با ما بیایید. پس عده ای  برخاستند و به راه افتادند و من نیز با آنان 
همراه شــدم. چون به دِر خانه رسیدیم و فاطمه آنها را دید، در را به رویشان 
بســت. او شک نداشــت که بدون اجازه اش کسی وارد نخواهد شد. فالن 
لگدی به در زد و آن را که از شاخه خرما بود، شکست. سپس وارد خانه شدند 

و علیg را ریسمان به گردن بیرون بردند«.
آسمان را به ریسمان بردند

آسمان را کشان کشان بردند
پیش چشمان دیگران بردند

مادرم داد زد بمان! بردند
بازوی مادرم سپر، اما

 
بین آن کوچه چند بار افتاد
اشک از چشم روزگار افتاد

پدرم در دلش شرار افتاد
تا نگاهش به ذوالفقار افتاد

گفت: یک روز یک نفر اما...5

ریحانهخانه
عــــواطفزنازدیـــــدگاهاسالموغــــــرب

نفیسه پورامینی

زن پایگاه وجود و پیدایش انســان اســت و 
رشــد بشر در دامن او انجام می پذیرد؛ ازاین رو 
همان طور که به لحاظ جسم متناسب با حمل، 
پرورش و تربیت نســل های بعد آفریده شده، 
از نظر روحی هم ســهم بیشتری از عواطف و 
احساســات دارد. این نگاه، پایه مبانی فکری 
اسالم دربارة زن اســت؛ لذا اسالم در قوانین 
خود اجــازه نمی دهد زوجیــن کوچک ترین 
توهین و اهانتی به یکدیگر داشــته باشند؛ چه 

رسد به هتاکی یا برخورد فیزیکی.
نقش بی بدیل و تعیین کننــده زن در جایگاه 
تربیت و رشد انســانی جامعه، به عنوان مادر 
یا همســر و همراه و شــریک شــیرینی ها و 
تلخی های زندگی، از مسائل انکارناپذیر است. 
رســول خدا به حضرت خدیجه و حضرت 
فاطمه احترام بســیار می نهادنــد. تاریخ 
اســالم گواه این مطلب است تا نشان دهد که 

زن، جایگاه ویژه و مؤثری در خانواده دارد.
عالقــه زن به خانواده و توجــه ناآگاهانه او به 
کانــون خانوادگی، بیش از مردان اســت. زن 
از مــرد مهربان تر و نرم دل تر اســت؛ لذا مقام 
مادری و تربیت فرزند و تقســیم مهر و محبت 

بین افراد خانواده، به زن واگذار شده است.1
اسالم با نگاه عاطفی به شخصیت زن، جامعه 
را مســّخر عواطــف او کــرده و در پرتو این 
عواطف، جامعه ای عاطفی بنا می کند؛ تا جایی 
که ایثار و فــداکاری از ویژگی های بارز چنین 

جامعه ای شمرده می شود.

فروپاشی خانواده، پیامد نگاه غریزی غرب به 
زن

نگاه غرب به زن، در نقطة  مقابل نگاه اســالم 
به زن است. غرب با نگاه غریزی به شخصیت 
زن، جامعه را مســّخر غرایز او می کند. جامعة 
غریزی، جامعه ای اســت منهــای عاطفه و 
صمیمیت. انســان هرچه از عقل دورتر شده 
و به غریزه نزدیک تر شــود، به همان اندازه از 
انســانیت فاصله می گیــرد و قدم در دره های 
هولنــاک حیوانیت می گــذارد. در این هنگام 

اســت که ایثار، به »حماقــت« و فداکاری به 
»سفاهت« تفسیر می  شود. هیچ جای تعجب 
نیســت که در این جامعه، در ســینه جانیان 
آدم کش مــدال افتخار و صلح ببینیم و تهمت 
جــرم و جنایــت را متوجه مدافعــان حریم 

انسانیت.
در جوامــع غربی، خانواده، نخســتین مکانی 
است که آســیب می بیند. حال آنکه خانواده، 
محلی اســت جهت پاســخ گویی به نیازهای 
عاطفی و روانی انســان. در کانــون خانواده 
بســیاری از فشــارهای روانی از دوش انسان 
برداشــته می شود و انسان به آرامش می  رسد. 
ارتباط گرم خانوادگی، انسان را از تن دادن به 
بسیاری از پستی ها و کارهایی که خالف شأن 

خانواده است، باز می دارد. 
خانواده در غرب در حال فروپاشی و اضمحالل 
اســت و چیزی جز فســاد اخالقی، تنهایی، 
مشکالت عصبی و کمبودهای عاطفی، برای 
آنها به ارمغــان نیاورده اســت. در تحقیقات 
مرکز آمار ســوئد که در نشــریه  VB  شماره 4 
ســال 1987 این سازمان منتشــر شد، آمده 
اســت: بیــش از 20% مردم این کشــور بین 

منبر  معارف


در جوامع غربی، خانواده، 

نخستین مکانی است که آسیب 
می بیند. حال آنکه خانواده، 

محلی است جهت پاسخ گویی به 
نیازهای عاطفی و روانی انسان. 

در کانون خانواده بسیاری از 
فشارهای روانی از دوش انسان 

برداشته می شود و انسان به آرامش 
می  رسد.
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74 تنها زندگی می کنند که 36% از  سنین 16ـ 
خانه ها و آپارتمان ها را اشغال کرده اند. قسمت 
اعظم آنها به اجبار منــزوی گردیده اند که بر 
تعداد آنها پیوســته افزوده می شــود. انزوا در 
خانواده ها، بر اثر پیشــرفت های تکنولوژی، 
رو به افزایش اســت. افزایش شدید طالق و 
جدایــی که در آن حدود 85% از زنان عهده دار 
نگهداری فرزند یا فرزندان می شوند )گاه از دو 
یا سه مرد، فرزند دارند( و بعدها نیز پیدا کردن 
مرد دیگری برای زندگی که طول مدت آن نیز 
نامعلوم اســت، با رقابت های شدیدی که بین 
زنان در جذب مردان وجود دارد، بسیار مشکل 
خواهد بود و ناراحتی ها و بیماری های روحی و 
عصبی به همراه می آورد. نتیجه  چنین امری، 
افزایش روزافزون اعتیاد و مصرف مشروبات 
الکلی و داروهای آرام بخــش و خواب آور در 
زنان سوئد و کشــورهای غربی است. در این 
نوع زندگی، بیشتر زنان زودتر از سنین واقعی 
خود، شکسته و فرتوت می شوند؛ به خصوص 
با باال رفتن سن در جّوی که آزادی های بدون 
مرز جنســی، زنان را ســهل الوصول تر و به 
صورت کاالی یک بارمصرف در دســترس 

مردان قرار می دهد.
در مقابــل، نگاه اســالم به شــخصیت زن 
ثمــره ای کاماًل عکس دارد. بــا گذری کوتاه 
بــه روایت های اهل بیــت درمی یابیم که 
نوع نگرش اســالم به شخصیت زن، نگرشی 
عاطفی و تکریمی  اســت که با شــخصیت و 

ویژگی های روحی زن تطابق دارد.
بــرای نمونه، چند روایــت در این زمینه ذکر 
می کنیم. پیامبر اکرم فرمودند:  »ِنْعَم اْلَوَلُد 
َزاٌت ُمْؤِنَســاٌت ُمَباَرَكاٌت  اْلَبَناُت  ُمْلِطَفاٌت ُمَجّهِ
َیاٌت؛2 بهترین فرزندان دختران هستند که  ُمَفّلِ
خوش ُیمن، مونس و همــدم و باعث لطافت 

زندگی هستند«.
یا در روایــت دیگر آمده اســت اگر چیزی از 
بیرون خریداری کردید و به خانه آوردید، اول، 
هدیه  دختران را بدهید و بعد از آن، به پســران 
خود هدیه دهید؛ چراکه خشنود کردن دختران 

و دلجویی از آنها ثواب بیشتری دارد.3 
 gبه امــام مجتبی gنامــة امیرالمؤمنین
به شیوایی نگاه اســالم به چگونگی برخورد 
ْكُفــْف َعَلْیِهّنَ ِمْن  با زنان را بیان می دارد: »َو ا
َة اْلِحَجاِب 

َ
اُهّنَ َفِإّنَ ِشّد ْبَصاِرِهّنَ ِبِحَجاِبَك ِإّیَ

َ
أ

ْمــِر َما 
َ ْ
َة ِمــَن األ

َ
ــِك اْلَمــْرأ  ُتَمّلِ

َ
... وال ْبَقــی َعَلْیِهــّنَ

َ
أ

ْرَخی 
َ
ْنَعــُم ِلَحاِلَهــا َو أ

َ
ُیَجــاِوُز َنْفَســَها َفــِإّنَ َذِلَك أ

َة َرْیَحاَنــٌة َو 
َ
ْدَوُم ِلَجَماِلَهــا َفــِإّنَ اْلَمــْرأ

َ
ِلَباِلَهــا َو أ

َلْیَســْت ِبَقْهَرَماَنــة؛4 با پوششی که بر آنان قرار 
می دهــی، دیده آنان را از دیــدن مردمان باز 
دار؛ زیرا ســختی حجاب آنان را پاک تر نگاه 
می دارد، و بیرون رفتن زنان از خانه بدتر از این 
نیست که افراد غیر مطمئن را بر آنان درآوری، 
و اگر بتوانی چنان کن که غیر تو را نشناســند. 
اموری که درخور توان زنان نیست به دستشان 
مســپار؛ زیرا زن گلی است ظریف، نه خادم و 
کارپرداز. احترامش را در حّد خودش مراعات 
کــن، و او را به طمع میانجی گری در حق غیر 
مینداز. آنجا که جای غیرت نیســت از غیرت 
بپرهیز؛ زیرا این روش، ســالم را به بیماری، و 

پاکدامن را به آلودگی دچار می کند«.5
در این عبــارات، مطالب عمیق فکری درباره 
جایگاه زن و شــیوه تعامل با او بیان شــده که 
توضیح آن از مجال این نوشتار فراتر است. اما 
نگاه عاطفی اسالم در بیان حضرتـ  خصوصًا 
دربارة حجاب زنـ  قابل توجه و بررسی است؛ 
چراکه حجــاب از ابعاد گوناگــون دارای اثر 
اســت، اما به بیان عاطفی آن کمتر توجه شده 
اســت. امیرالمؤمنینg بــا تأکید بر حجاب 
به این نکته دقیق اشــاره می فرمایند که نبود 
حجاب مصونیت زن را در برخورد با افراد غیر 
مطمئن از بین می برد و همین، منشأ بسیاری 
از مشکالت روحی و عاطفی در زندگی خواهد 

بود.
زن در نگاه اســالمی ، گل ظریف اســت؛ اما 
امروزه با نام تساوی حقوق زن و مرد، این گل 
ظریف در تمامی  امور ورود داشــته است که 
صدمه آن ابتدا دامان خود زن و ســپس جامعه 

را فرا می گیرد.
بــا اندک تأملــی در ماهیت فکری اندیشــه 
اســالمی  و مقایسه آن با مدل غربی، به خوبی 
درمی یابیم که خاســتگاه عاطفــه در غرب، 
در غرایز جنســی اســت و در مقابل، اسالم، 
مهم ترین عرصه عاطفــه زن را نهاد خانواده 
می داند تا جامعــه با محوریت عواطف زن، به 

آرامش حقیقی دست پیدا کند.   
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مسجدزن
مهدی اکبری

با نگاه به مجموعه تعالیم حیات بخش شریعت 
اسالم، درمی یابیم که زن از سرشتی انسانی، 
همچــون مرد آفریده شــده و همان گونه که 
در آفرینش با مرد یکســان اســت و سرشتی 
جداگانــه ندارد، در رشــد و کمــال معنوی و 
رسیدن به قله های بلند تقوا و فضیلت و کسب 
ارزش های واالی الهی و انســانی نیز دارای 
استعدادهای سرشاری می باشد که حق تعالی 
در او به ودیعت نهاده اســت. بانوان که نیمی 
از پیکر جامعه انســانی را تشــکیل می دهند، 
همانند مردان در مشــارکت عمومی، پایگاه 
و جایگاه درخور توجهــی دارند و نمی توان از 

نقش سازنده آنان چشم پوشید.
جمله یا حدیث »مسجد المرأة بیتها«، موضوعی 
اســت که در باب قاعده حضور زنان در مسجد 
بیــان و گاهــی مالک میزان حضــور زن در 
اجتماع تلقی می شود. آیا اساسًا ضرورت دارد 
زن مسلمان برای انجام اعمال عبادی خود، از 
منزل خارج شود و در مسجد حضور پیدا کند؟ 
در بین مسجد و منزل، کدام یک برای عبادت 
زن ترجیح داشته و دلیل این رجحان چیست؟ 
اجمااًل جملة معروف »مســجد المرأة بیتها« به 
لحاظ سندی به چه کیفیت بوده و چگونه مورد 
تأیید و قابل تبیین خواهد بود؟ در مقالة حاضر، 

به پاسخ این سؤاالت می پردازیم.
ابتــدا زاویه نگاه و رفتــار معصومینt را در 
این زمینه بررســی می کنیم. در زمان حضرت 
رســول به مواردی برمی خوریــم که نه تنها 
نشان دهنده جواز حضور زنان در مسجد است، 
بلکه بیان گر اهمیت حضــور آنان و اهتمام و 
رغبت حضرت به این امر اســت. برخی از این 

موارد به شرح ذیل است:
 برپایی اولین نماز جماعت در مسجدالحرام 
با حضــور حضرت خدیجهr کــه به پیامبر 

اقتدا می کردند.
 بیعت زنان با پیامبر در مسجد.

 حضــرت نماز صبح را زودتــر می خواندند 
تا زنان هنگام تاریکــی هوا به خانه های خود 

برسند.
 حضور زنان در مســجد ذوقبلتْین، خصوصًا 

در حادثه تغییر قبله.
 وجــود باب النســاء در مســجد پیامبر که 
نشان دهنده کثرت حضور زنان در مسجدالنبی 

است؛ به طوری که باب مخصوص داشتند.
در زمان ائمه معصــومt نیز میزان حضور 
زنــان در مســاجد، به همین شــکل بوده که 

مصادیق زیر حاکی از این امر است:
 حضور حضرت زهراr در مســجد برای 

احقاق حق.
 بعد از رحلت رسول خداs و ناامنی مدینه، 
حضرت زهراr با فرزندش امام حسنq به 

مسجد می رفت.
 ســخنرانی حضرت زهرا و زینب کبری 

در مسجد از مسلّمات تاریخ است.
 عمــر هنــگام ازدواج با زنان خود شــرط 

می کرد که مسجد نروند.

اهمیت حضور زنان در مسجد
حضور زنان در مسجد دارای اهمیت است؛ به 
طوری که ســفارش هایی در این مورد رسیده 

است:
 پیامبــر مردان را از منع کــردن زنان برای 
رفتن به مســجد نهی می فرمود. این حرکت 
حضرت می رســاند که منع حظ و بهره زنان از 

مسجد دلیل محکم می خواهد.
 به مردان دســتور می دهــد که اگر حضور 
زنان در مسجد در روز مشکل است، شب اجازه 

دهید و گاهی به اجازه دادن امر می فرمود.
 به زنان امر نشــده که برای مســجد رفتن 
اجازه بگیرند؛ ولی به مردان دســتور داده شده 

است که آنان را منع نکنند.
 حرمت حضور زنــان در وقت عادت، دلیل 
بر لــزوم )حداقل جواز( حضور در هنگام پاکی 
اســت؛ واال زن اگر نباید در مسجد حضور پیدا 

کند، ایام عادت خصوصیتی ندارد.
 برای اثبات کراهت حضور زنان در مسجد، 
به فصل مفصلی در ابواب روایات و مستندات 
شرعی نیاز است؛ نه با یک یا چند روایت. خروج 
زن »برای مســجد« بدون اذن شوهر باعث 
نشــوز بودن او نمی شود؛ در صورتی که خروج 

زن از خانه با منع شوهر باعث نشوز است.

جمع بین احادیث منع و سایر احادیث
اواًل با وجود روایات و آیات زیادی که در مورد 
اهمیــت، تاریخچه و آداب و شــرایط حضور 
وجود دارد، جواز حضور زنان در مســجد ثابت 
می شــود؛ چراکه تک تک این آیات و روایات 
چنانچــه بر وجوب یا اســتحباب حضور آنان 
داللت نداشته باشــد، حداقل بر جواز حضور 
داللــت دارد و نمی توان با چند روایت که همه 
یک مضمون دارند، این همــه آیه و روایت را 

رد کرد.
ثانیًا بعضی از فقهای معاصر می فرمایند: برای 
زنان در صورتی که به خوبی خود را از نامحرم 
حفظ کنند، بهتر است نماز را در مسجد بخوانند 
و اگر راهی برای یاد گرفتن مســائل اسالمی 
جز از طریق رفتن به مسجد وجود ندارد، واجب 

است به مسجد بروند.1

فتاوای فـــقها
امام خمینی فرموده اســت: اگر )زنان( بتوانند 
کاماًل خود را از نامحرم حفظ کنند، بهتر است 

در مسجد نماز بخوانند.2
آیت اهلل مــکارم: برای زن ها بهتر آن اســت 
که نمــاز را در خانه بخواننــد؛ ولی اگر خود را 
از نامحرم به خوبی حفظ کنند، بهتر اســت در 

مسجد بخوانند.3
نظر ســایر مراجع: بــرای زن نماز خواندن در 
خانه، بلکه در اتاق عقب بهتر اســت؛ ولی اگر 
بتواند کاماًل خــود را از نامحرم حفظ کند بهتر 

است در مسجد نماز بخواند.4
 اذن شــوهر برای رفتن به مســجد شرط 

نیست.
 اگرچه نماز زن در خانه مستحب است، لکن 

اولی حضور در مسجد است.
 حضور زن در مسجد کراهت ندارد؛ بلکه در 

بعض موارد مطلوب است.
 س: رفتــن دختران به مســجد حدی دارد 

یا خیر؟ 
ج: حدی ندارد؛ به رضایت ولی خود عمل کنند.

نتیجه
اسالم با حضور بانوان در عرصه های مختلف 
اجتماعی هیچ گونه مخالفتی نداشــته و آنها را 
منعی نکرده اســت؛ ولــی وظیفه اصلی زن را 
مادری و در کنار آن تربیت و پرورش انسان های 
بزرگ و وارسته می داند. البته ناگفته نماند که 
به آنان اجازه حضور در اجتماع را به شرط حفظ 
عفت و پاکدامنی و داشــتن پوششی محفوظ 
از تیر زهرآگین نگاه هــای آلوده، صادر کرده 

و رشد و ترقی زن مسلمان را خواستار است.

پی نوشت
1. محدث نوری، مستدرک الوسائل، ج3، ص362.

2. امام خمینی )ره(، رساله توضیح المسائل، مسئله 893.
3. آیــت اهلل مــكارم شــیرازی )دام الظلــه(، رســاله توضیــح المســائل، 

مسئله 817.
4. توضیح المسائل مراجع، مسئله 894.

منبر  معارف


جمله یا حدیث »مسجد المرأه بیتها«، 

موضوعی است که در باب قاعده حضور زنان 
در مسجد بیان و گاهی ملاک میزان حضور زن 
در اجتماع تلقی می شود. آیا اساساً ضرورت 
دارد زن مسلمان برای انجام اعمال عبادی 
خود، از منزل خارج شود و در مسجد حضور 

پیدا کند؟ 



ماهنـــامه
آمــوزشی
فرهنـــگی
ترویـــجی
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بانو صدر پس از آشــنایی با مبانی دینی و نگرش های 
صحیح مذهبی، وارد مرحله دیگری از آموزش گردید 
و به آموختن جامعه شناســی و بررســی بیماری های 
اخالقــیـ  اجتماعی، به ویژه مســائل مربوط به زنان 
جامعه مســلمان عراق پرداخــت. همچنین کتب و 
مقاالت ارزشــمندی چون الفراغ )نــزاع و مناظره(، 
مذکرات الحج )خاطرات حج(،  الفضیله تنتصر )فضیلت 
پیروز اســت(، الخاله الضائعه )خاله گم شده(، الباحثه 
عن الحقیقه )کســی که در پی حقیقت است(، لقاء فی 
المستشفی )دیدار در بیمارستان(، امرءتان و رجل )دو 
زن و یک مرد(، لیتنی کنت اعلم  )کاش می دانســتم(، 
بطوله المرءاة المســلمه  )شخصیت زن مسلمان(، زن 
در حضور پیامبر، نســاء العقیده، کلمه، دعوه و النکران 
الجمیل را نوشــت و آنها را با نام »بنت الهدی صدر« 

منتشر کرد. 
بنت الهدی مبلّغی متدین، ره یافته، متعهد و دین باور بود. 
زنی دلیر بود که در جامعه به امر دین پروری پرداخت و 
در مسائل سیاسی زمان خویش، نقش بزرگی ایفا کرد. 
او بــا بنا نهادن مدارس دخترانــه »الزهراء« در بغداد و 
کاظمین و تأســیس چهار مدرسه دینی دخترانه برای 
فراگرفتن معارف اهل بیت در »نجف«، »کاظمین« 
و »کوت«، به ارتقا آگاهی زنان عراقی کمک شــایانی 
کرد. حجاب را رواج داد و باعث شد دید جامعه به زنان و 

به ویژه نگاه اسالم به زن، تغییر کند.
از دیگر فعالیت های ســازندة ســیده صــدر، ایجاد 
محافل فرهنگی اســالمی برای زنان دانشگاهی بود. 
وی در فرصت هــای گوناگون، با بانوان متدینی که از 
راه های دور و نزدیک به دیدارش می شتافتند تا پاسخ 
پرسش های دینی و سیاســی خود را بیابند، صمیمانه 
دیدار می کرد و درس ها و سرودهایی برای دوشیزگان 
و زنان مسلمان در مراحل مختلف فرهنگی و عقیدتی 
تهیه می کرد. وی هر ســال در موسم حج یک کاروان 
حدود دویســت نفره از بانوان و دوشیزگان را به مکه و 
مدینه می برد و با راهنمایی های همه جانبه خود، اعمال 

و فلسفه و اسرار حج را به آنان می آموخت.
زندگی حماسه ســاز و موج آفرین بنــت الهدی برای 
رژیم بعث مشــکل ایجاد می کرد و باعث شد رژیم به 
بهانه های گوناگون، در مقابل فعالیت های این بانوی 
پیکار و جهاد، کارشــکنی کرده و او را خانه نشین سازد؛ 
تا آنجا که به بهانه ملی کردن مدارس، سعی کردند در 

آرمان های او خلل ایجاد کنند.
سخنرانی های تاریخی ســیده بنت الهدی صدر پس 
از دســتگیری برادرش در سال 1399 هجری قمری 

موجب بیداری و اعتــراض مردم عراق گردید. وی در 
مسیر حرکت به سوی حرم امیر مؤمنانg فریاد می زد:
مردم نجف کجایید؟ بیدارشوید و قیام کنید! ای یاران 
علی بپاخیزید ... ای فرزندان علی... ای فرزندان اسالم 

... مرجع شما را بردند ... »صدر« را بردند! 
سخنرانی های بیدارکننده و فعالیت های سیاسی این 
بانو ســبب شد مأموران ســفاک حکومت بعثی سید 

محمدباقر را آزاد کنند.
پس از بازگشــت برادر، آزار و اذیت رژیم بیشــتر شد. 
حصر خانگی، کنتــرل رفت وآمدها و قرار دادن آنها در 
مضیقه، کوچک ترین مصائبی بود که بعثی ها بر خانواده 
صدر وارد کردند. حدود یک سال بعد در 1400 هجری 
قمری، پس از دستگیری مجدد آیت اهلل صدر، سربازان 
رژیم بعث به خانه بنت الهدی یورش بردند و او را از نجف 
به بغداد منتقل کرده و زیر شــکنجه های طاقت فرسا 

قرار دادند.
شــامگاه روز چهارشنبه، ســوم جمادی االول 1400 
هجری قمری، حدود ساعت نه یا ده شب، رژیم بعث، 
برق شهر نجف را به طور کامل قطع کرد. یک ساعت 
پس از نیمه شب، مأموران امنیتی از دیوار منزل حجت 
االسالم ســید محمدصادق صدرـ  پسر عموی بنت 
الهدی و محمدباقر صــدرـ  باال رفتند و وارد خانه وی 
شــدند. او را به ساختمان استانداری نجف برده و جنازه 
ســید صدر و خواهر علوی اش، بنــت الهدی را به وی 
تحویل و هشدار دادند که نباید خبر شهادت بنت الهدی 

را نقل کند. 
به گفته سید محمدصادق صدر، آثار شکنجه بسیار در 
اجساد آن دو دیده می شد. لکه های سیاه و متورم فراوان 
روی بدن شــهید بنت الهدی وجود داشت. مچ دست و 
پاهای هردو خون آلود بود و موهای سر بنت الهدی نیز 
سوخته می نمود.  پیکر مطهر آن دو در قبرستان وادی 

السالم نجف اشرف دفن گردید.
پس از به شــهادت رساندن بنت الهدی، صدام در دفاع 
از عمل وحشــیانه خود گفت: »من قضیه حســین را 
تکرار نمی کنم. زینب بعد از برادرش، زنده ماند و یزید و 
آل امیه را رسوا کرد«. هنوز هم کوچه های نجف طنین 
صدای بنت الهدی صدر را می شنوند و حرم مطهر امیر 
المؤمنینg خاطرة خطبه های زینب وار سیده صدر را 
که آتش خشــم مردم نجف را شعله ور ساخت، در خود 
به یادگار حفظ کرده است: »ای جد من، ای ابوالحسن، 
شکایت خود را از مصیبت های این کفار نزد تو آورده ام. 
از آنهایی که به حرمــت ما تعرض کرده  و به امام امت 

تعدی کرده اند، به تو شکایت می کنم ...«.


سخنرانی های تاریخی سیده 

بنت الهدی صدر پس از 
دستگیری برادرش در سال 

1399 هجری قمری، موجب 
بیداری و اعتراض مردم عراق 

گردید. وی در مسیر حرکت 
 gبه سوی حرم امیر مؤمنان

فریاد می زد:
مردم نجف کجایید؟ 

بیدارشوید و قیام کنید!



»مسئولیت شرعی و وظیفه دینی من حکم می کند که 
چنین موضعی را در پیش بگیرم. باید کاری بکنم. آیا 
ما آفریده شده ایم که فقط بخوریم و بیاشامیم؟ اکنون 
زمان سکوت سپری شده و باید مرحله جدیدی از جهاد 
را شروع کنیم. رژیم با سکوت سرنگون نمی شود. ما 
زیاد ســکوت کرده ایم و هر چه بیشتر سکوت کنیم، 
محنت و رنج ما بیشــتر خواهد شــد. چرا من سکوت 
کنم درحالی که می بینم مرجع مظلومی در چنگ این 
جنایت کاران گرفتار شــده است؟ مگر آنها را ندیدی 
که چون درندگان وحشی بر سرش ریخته بودند؟ چرا 
صبر کنم؟ امروز روز جهاد و از خودگذشتگی ما است«. 
شیخ محمدرضا النعمانی از همراهان شهید محمدباقر 
صدر و نویسنده کتاب سال های رنج در خاطرات خود 

از بی باکی آمنه سخن می گوید.
 آمنــه صــدر،    خواهری که تصمیــم گرفت پس از 
دســتگیری ناجوانمردانه برادرش توسط رژیم بعث 
به حــرم حضرت امیــر المؤمنینg بــرود و فریاد 
تظلم خواهی خود را به  گوش مســلمانان برســاند. 
شــجاع زنی که خدا را گواه می گرفت که آرزویی جز 
شهادت در راه او نداشته است. او از همان روزهای اول 
که گروه های مختلــف به دیدن برادرش، محمدباقر 
صدر می آمدند، تصمیم به شــهادت گرفته بود و باور 
داشــت تا زمانی که موضع و اقدامش برای کســب 
رضای خدا و به خاطر او اســت، دیگر فرقی نمی کند 
که زنده باشد یا کشته شود. سیده آمنه...، یگانه دختر 
سید حیدر صدر، دختری عارف، عبادتگر و تالشگری 
خســتگی ناپذیر در میدان علم و جهاد بود که در طول 
سال های عمر خویش صدها دختر مسلمان را تربیت 
نمود و ده ها جلد کتاب ارزشــمند از خــود به یادگار 

گذاشت. 
در سال 1356 هجری قمری در شهر کاظمین دیده به 
جهان گشود. در بستر علم و فقاهت رشد کرد و تربیت 
شد. مقدمات اجتهاد، فقه و اصول را نزد برادرش سید 
محمدباقر صدر آموخت و با تالش و کوشش فراوان، 
در جایگاه یکی از مفاخر زن مســلمان و نویسندگان 

عصر حاضر قرار گرفت.
او پس از خاتمه تحصیــالت، با راهنمایی برادرانش 
به فعالیت های سیاســی و اجتماعی پرداخت و برای 
هدایــت زنان عراق، تالش های جدیدی را آغاز کرد. 
وی نخســتین پرچمدار حرکت اســالمی بانوان در 
عراق شد و اولین مقاله هایش را در مجله »االضواء« 
منتشر کرد که جمعی از علمای نجف اشرف آن را اداره 

می کردند. 
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ـــت ـــ حــــــــــوزهحجـــ
سید محسن باقی زاده

آیت اهلل سید محمد حجت کوه کمره ای )1310ـ  1372ق( از سادات 
اصیل کوه کمره )شمال آذربایجان شرقی( و از شاگردان آیت اهلل سید 
محمدکاظم یزدی صاحب عروه، ســید ابوتراب خوانساری و سید 
شریعت اصفهانی بود که در نجف، مجلس درس باشکوهی داشت. 
ایشان بعدها به دلیل کسالت به ایران مراجعت کرد و آیت اهلل حائری 

یزدی از وی تجلیل کردند.
او فقیهی باتقوا و مجتهدی عامل بود که بســیاری از بزرگان حوزه، 
به سجایای اخالقی اش اذعان و اعتراف داشته اند. از خدمات ارزنده 
ایشــان می توان به احیای تفســیر بزرگ التبیان شیخ طوسی و 
همچنین بنای مدرسه حجتیه در قم اشاره کرد. در این مقال 
کوتاه به برخی از سجایای اخالقی آن مرد بزرگ اشاره 

می کنیم.

 اعتماد مؤسس
آیت اهلل حجت بسیار مورد اعتماد آیت اهلل 
حائری یزدی بود؛ به گونه ای که ایشان 
را به عنوان وصی و مسئول رسیدگی 
به کارهــای طــاّلب برگزید.1 به 
اذعان بســیاری از بزرگان، پس از 
وفات آیت اهلل مؤسس، موقعیت 
عالــی و واالی آیت اهلل حجت، 
مســلّم و مــورد اتفاق فضالی 
حوزه بود و همه می دانستند که 
آیت اهلل حائری چه اعتمادی به 
آیت اهلل حجت داشته است و این، 
از قرائنی چون واگذاری مجلس 
درس و تخصیص محل نماز خود 
به ایشــان و همچنین تسلیم دفتر 
شــهریه طاّلب به وی کاماًل روشن 
بــود؛ اما با تمام این تفاســیر، آیت اهلل 
حجت هیچ گاه تالش نکرد از این 
موقعیت برای خود بهره ببرد. در 
مورد اعتماد آیت اهلل مؤســس 
به آیــت اهلل حجــت، گفته 
شــده که ایشــان در زمان 
حیاتش، احتیاطات خود را 
به آیــت اهلل حجت ارجاع 

می فرمودند.2

 پاسداری از حوزه نوپا
با وفات مؤسس حوزه علمیه قم و ایجاد فضای رعب و وحشت 
رضاخانی در کشــور، فعالیت های حوزه نیز به تدریج به سردی 
گراییده بود و این بیم وجود داشــت که با فشار حکومت و تبعید 
حوزویان، اساس این حوزه نوپا از میان برود؛ اما شجاعت آیت اهلل 
حجت و صدر، موجب پاسداری از این کودک شد. نقل شده که 
آیت اهلل حجت فرموده بود که فرض می کنیم مرحوم حاج شیخ 
کسالت دارند و به ما دستور داده اند که درس ها را شروع کنیم؛ لذا 
ما درس را شروع می کنیم. آیت اهلل حجت در آن زمان، متکفل 
نان طالب شده و همچون حاج شیخ عبدالکریم، طالب مجرد 

و معیل را مورد لطف خود قرار می داد.3

 فرار از ریاست
با انتشار ضایعه درگذشــت آیت اهلل سید ابوالحسن اصفهانی، 
طالب و فضالی حوزه قم دسته دسته به منزل بزرگان می رفتند 
تا با عرض تسلیت، سر سالمتی هم بدهند. با آنکه مرسوم بود 
طالب به همراه بزرگ حــوزه حرکت می کردند تا به مجلس 
ترحیم بروند، آیت اهلل حجت به تنهایی و در نهایت ســادگی، 
درحالی که فقط خدمتکارش همراهش بود، در مجلس فاتحه 
حاضر و باعث تعجب بســیاری از ناظرین شده بود. نقل شده 
کــه تعداد کثیری از طالب و موجهین حوزه در منزل ایشــان 
جمع شده بودند تا ایشان را به مجلس فاتحه همراهی کنند؛ اما 
آیت اهلل حجت فرموده بود: شــما بروید، من خودم می آیم. اگر 

نروید به خدا قسم نخواهم آمد.4

 دقت در سهم امام
پرهیز از شــهرت طلبی و ریاست را باید در دقت آیت اهلل حجت 
در مصرف مال امام زمان جســتجو کرد. در سال 1325ش 
که ایشان برای زیارت امام هشتمg به مشهد مشّرف شده بود، 
بســیاری از علمای مشهد، طبق رسوم حوزوی به دیدار ایشان 
آمدند؛ از جمله آیت اهلل سّید یونس اردبیلی، آیت اهلل میرزا مهدی 
اصفهانی، آیت اهلل میرزا احمد کفایی و آیت اهلل میرزا علی اکبر 

نوقانی.
آیت اهلل ملکوتی در این باره نقل کرده که زمانی که طبق رسم 
حوزه، آیــت اهلل حجت درصدد بازدید ایــن بزرگواران برآمد، 
بسیاری از فضال برای همراهی با ایشان در منزل میزبان آیت اهلل 
حجت جمع شدند؛ اما آیت اهلل حجت فرموده بود: بنده فقط با آقا 
رضا )خدمت کار( به بازدید علما می روم. این جمله برای طالب 

مشهد بسیار تعجب برانگیز بود.
بعدها آیت اهلل شیخ اسحاق آستارایی در اعتراض به این حرکت 
ایشــان، گفته بود که چون در مشهد فرقه های مختلف سنی، 
وهابی، بهائی، کمونیســت و ... هستند، همراهی با شما باعث 
آبروی شیعه می شد و این در نجف مرسوم است و نوعی تجلیل 

از اسالم و تشّیع است.
ایشان در جواب فرمود: آقا شیخ اسحاق! حرف های شما صحیح 

است؛ ولی هیچ کدام در مورد من صدق نمی کند. من همة اینها 
را می دانم. سالیان متمادی در نجف بوده ام و از اوضاع آنجا هم 
اطالع دارم؛ اما بنده نمی توانم با پول امام زمان و بیت المال برای 
خود وجهه و موقعیت کســب کنم. فردا مرا در میان یک وجب 
زمین خواهند گذاشــت. اگر من وجوه شــرعیه را در این موارد 

صرف کنم، در قبر و قیامت چگونه می توانم جوابگو باشم؟5

 سخت گیری
احتیاط و ســخت گیری ایشان در مصرف ســهم امام بسیار 
معروف بوده اســت؛ به گونه ای که فرزندان ایشــان نیز در این 
زمینه دچار سختی می شدند. یکی از بزرگان نقل کرده که زمانی 
یکی از هم شهری هایم مقداری پول بابت وجوهات برایم آورد 
و بعدها خدمت آیت اهلل حجت رسیده و گفته بود که فالن مقدار 
پــول بدین جهت خدمت فالنی دادم. آقا در جواب فرموده بود: 

برای من قبول نیست.
وقتی من این موضوع را فهمیدم، بســیار ناراحت شدم. مدتی 
گذشت تا اینکه به منزل اشان رفتم. در آنجا شنیدم که شخصی 
به آقا می گفت: زمانی که به عتبات مشّرف شدم، وجوه شرعیه 
خودم را به آقازاده شــما، آقامحسن دادم. با کمال تعجب دیدم 
که آیت اهلل حجت بدون هیچ اغماضی فرمود: »برای من قبول 

نیست!«. 
ایــن قضیه مرا متأثر کرد و فهمیدم که ایشــان در مورد فرزند 
خویش هــم همانند من رفتار می کند و بــرای او فرقی میان 
فرزندش و دیگران نیســت؛ بنابراین خدمت ایشان به ندامت 

حاللیت طلبیدم.6

 لحظات آخر
آیــت اهلل حجت تا آخرین لحظات عمرش به نکات ریز دینی و 
شرعی توجه خاصی داشــت. نقل شده که در کسالت آخر که 
به رحلت ایشــان منجر شد، همة اعضای خانواده و وکیل خود 
را احضار فرمود و دســتور داد تا ُمهرشان شکسته شود. هرچه 
اطرافیان اظهار امیدواری کردند که عمر ایشــان به دنیا باشد، 
ایشان از این مسئله کوتاه نیامد و فرمود: من از این کسالت خوب 
نخواهم شــد و نمی خواهم پس از من از این ُمهر سوءاستفاده 
شود. زمانی که برای تفأل، قرآنی را هم طلب کردند این آیه آمد: 

»له دعوة الحق«7 و پیوسته این آیه را با وجد تکرار می کرد.8

پی نوشت
1. محمد رازى، آثار الحجه، ج1، ص89؛ محمدعلی مدّرس، ریحانه االدب، ج2، ص24.

2. محمد رازى، آثار الحجه، ج1، ص89.
3. همــان، ص9۰؛ »مصاحبــه بــا آیــت اهلل مشــكوه«، مجله حــوزه، فروردین و اردیبهشــت 

.1368
4. محمد رازى، آثار الحجه، ج1، ص133و 135.

5. »خاطــرات آیــت اهلل مســلم ملكوتــی«، اعتمــاد ملــی، 7 دی 1385، ص96ـ97؛ محمــد 
الوانســاز خویــی، »آیــت اهلل العظمــی حجــت كوه كمــره ای )رحمــه اهلل( فقیــه مخلــص«، 

مبّلغان، ش143، مرداد شهریور139۰، ص31۰-3۰8.
6. فرازهایی از زندگانی حضرت آیت اهلل حاج سّید ابوالحسن موالنا، ص 35ـ  36.

7. رعد: 14.
8. محمد رازى، آثار الحجه، ج1، ص124.
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که بسیاری از بزرگان 

حوزه، به سجایای 
اخلاقی اش اذعان و 
اعتراف داشته اند. 
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مدرسه حجتیه در قم 
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نقش
روحانیتدر
دفاعمقدس

هادی الیاسی

روحانیــون در طول ســال های حیــات خود، 
همواره شریک دردها و غصه های مردم بوده و 
شانه به شانه اقشار و توده های مختلف جامعه در 
هجوم سختی ها ایستاده است. کارنامه  درخشان 
روحانیون در ســال های دور و نزدیک، به دوری 
حوزه های علمیــه و روحانیون از عافیت طلبی 
هنگام هجوم امواج مشکالت، به ویژه در تاریخ 

معاصر، شهادت می دهد.
تاریخ ایران سرشار از صفحاتی است که حماسه 
و حضــور روحانیون به عنوان پرچمدار مبارزه با 
انواع تهاجمات و سختی ها، آن را رقم زده است. 
دوران هشــت ســال دفاع مقدس و مقاومت 
بی نظیر مردم ایران، برگی از این حماسه ها است 
که شاهد حضور همه  جانبة روحانیون، از مراجع 

تقلید تا طالب در همة عرصه های جهاد بود.
جهاد در کارزار هجوم دشمنان دین از ارزش های 
اولیه اسالم اســت؛ چنان که خداوند متعال در 
قرآن کریم می فرماید: »َو جاِهُدوا ِفــی اهلِل َحّقَ 
یِن  ُكْم َو مــا َجَعَل َعَلْیُكْم ِفی الّدِ ِجهــاِدِه ُهَو اْجَتبا
ٍج؛1 و در راه خدا جهاد کنید، و حّق جهادش  ِمْن َحَر
را ادا نمایید! او شــما را برگزید، و در دین )اسالم( 

کار سنگین و سختی بر شما قرار ندارد«.
در قرآن مجید راجع به اهمیت جهاد در راه دین 
اســالم، آیات متعددی وجود دارد که بر اهمیت 
جهاد و دفاع از حــدود دین و مرزهای حکومت 
اســالمی تأکید می کند. از آنجا که جهاد در راه 
خدا چنیــن اهمیتی پیدا می کند، جهادگر نیز در 
منظر الهی از جایگاه ویژه ای برخوردار اســت؛ 
همان گونه که خداونــد می فرماید: »حتماً خدا 
جان و اموال مؤمنین را می خرد که بهشت مال 
آنان باشــد. مؤمنین در راه خدا کارزار می کنند 
و )دشمن را( می کشــند و خودشان هم کشته 
می شوند. )وعده بهشــت( وعده حقی است بر 
خــدا که در تورات و انجیل و قرآن داده اســت. 
چه کســی بهتر از خدا به وعده خود وفا می کند؟ 
پس به وسیله این سودایی که کرده اید شاد باشید 

منبر  هویت طلبگی منبر  هویت طلبگی

یادگارآفتاب
مختصریاززندگینامهحاجاحمدخمینی)ره(

سید محمد مهدی هاشمی

 تولد و دوران کودکی و نوجوانی
حاج احمد آقا در تاریخ 14 اسفند 1324 در دامان 
بانویــی متقی، حاجیه خانم ثقفــی به دنیا آمد. 
همسر حضرت امام از کودکی ایشان چنین یاد 
می کند: او پسر خیلی آرام و حرف گوش کنی بود.

حاج احمد آقا دوران دبستان و دبیرستان را در قم 
سپری کرد. در خالل تحصیل به ورزشـ  به ویژه 
فوتبالـ  عالقه مند شــد و هم زمان با تحصیل، 
عضو تیم فوتبال قم شد و مدتی نیز کاپیتان این 

تیم بود.

 تحصیالت حوزوی
پــس از اخذ دیپلم از دبیرســتان حکیم نظامی 
قم، با اشــاره و توصیه پدر، تحصیالت حوزوی 
را شــروع  کرد. ایشان از همان آغاز تحصیل در 
حوزه علمیه همانند یک طلبه عادی، با سادگی 
و بی اعتنا به شــأن آقازادگی مشغول فراگیری 
دروس حوزوی شد. آیت اهلل طاهری خرم آبادی 
از ایــن دوره چنین نقل می کنــد: بعد از تبعید 
امام به نجف، آقای حاج ســید احمد آقا، درس 
می خواند؛ یعنی واقعاً یک طلبه درسخوان بود و 
حتی مکرر می دیدم ایشان مثل یک طلبه عادی 
در مدرســه فیضیه روی زمین نشسته است و با 
هم بحثــش  مباحثه می کند. این برای ما از یک 
طرف شــگفت انگیز بود و از طرفی چون فرزند 
امام بود، می دانســتیم توقع از او همین است و 
این جور نبود که با دیگران تفاوت داشــته باشد. 
همانند یک طلبه محصل جدی درس می خواند 

با اینکه دور از پدرش بود. 
ســطح را نزد آقایان ابطحــی، صادقی، فاضل 
لنکرانی و آقای سلطانی اســتفاده کرد. درس 
خارج را خدمت امام خمینی و شــهید مصطفی 
خمینی و آقای زنجانی اســتفاده کردند؛ عالوه 
بر آن در مباحث فلسفی و عرفانی تسلط فراوانی 

داشتند.
در مقام علمی ایشــان همیــن بس که مرحوم 
آیــت اهلل العظمی فاضل لنکرانــی در این باره 

گفتند:
در مسائل علمی ایشان عالی بودند؛ مخصوصًا 
با آن اســتعداد قوی که در او وجود داشت. ضمن 
آنکه آن مرحوم دروس سطح عالی و کفایه را هم 

در نجف و هم در تهران تدریس می کردند.

 دوران قبل از انقالب و مبارزات
ایشان عالوه بر اینکه مشغول تحصیل حوزوی 
بودنــد، علیه نظام شاهنشــاهی فعالیت هایی 
داشــتند. پس از تبعید پدر به ترکیه و بعد نجف، 
بدون گذرنامه به دیدار پدر شــتافت. ساواک از 
سفر احتمالی او خبردار شده بود. اما با وجود این، 
با شــجاعت از راه غیرقانونی از طریق آبادان به 

نجف رفت.
حاج احمد آقا پس از بازگشت از عراق به تحصیل 
علوم دینــی و دیدار از خانواده هــای زندانیان 
و تبعیدیــان و انتقال پیام و ســفارش های امام 
به مبارزان و نمایندگان شــرعی امام در ایران و 
تنظیم امور بیــت امام در قم می پردازد. او باعث 
شد بیت امام با نبود ایشان، از رونق نیفتد و نظام 

فاسد شاهی به خواست خود نرسد.
در ســال 1345 این بار هــم مخفیانه از طریق 
خرمشــهر خود را به نجف  رســاند و به دست 
حضرت امام ملبس به لباس روحانیت  شد. ایشان 
در بازگشت از این سفر، در قصر شیرین دستگیر 
و به زندان قزل قلعه تهران منتقل شــد. برای او 
حکم بازداشت به اتهام اقدام بر ضد امنیت داخلی 
صادر گردید که با تأکید و توصیه آیت اهلل العظمی 

حکیم، ایشان را بعد از چند ماه آزاد  کردند.
در سال 1348 با دختر آیت اهلل سلطانی طباطبایی 
)رحمه اهلل( که استاد بسیاری از مراجع فعلی بودند، 
ازدواج می کنند. خانم طباطبایی همسر مرحوم 
احمد آقا می گوید: نخســتین روزی که احمد به 
خواستگاری من آمد، پدرم درباره شخصیت او به 
من گفتند: تو قرار اســت با آدمی ازدواج کنی که 
ممکن است زندگی آرامی نداشته باشد. او فرزند 
امام است که طبیعتاً به پیروی از پدر گرامی شان 

مبارزه خواهد کرد. 
بعد از شــهادت ســید مصطفی در سال 1356، 
ایشــان مســئولیت بیت و دفتر امام را در نجف 

اشرف عهده دار شدند. 
در پــی اخراج امــام از عراق و رفتن ایشــان به 
پاریــس، حاج احمد آقــا همراه امــام بود و در 
وصیت نامه امام تصریح کردند که مشــاور آن 
سفر، احمد بوده اســت. حاج احمدآقا به همراه 
امام در مهرماه ســال 57 بغداد را به قصد پاریس 
ترک کرد. ایشان در خاطرات خود می گوید: بعد 

از اینکه دولت کویت امام را راه ندادند، درحالی که 
امام بسیار خسته بودند و من برای ایشان شدیداً 
متأثــر بودم. درحالی که توی اتاق کثیفی در مرز 
کویت و عراق گرد امام که دراز کشــیده بودند، 
جمع شــده بودیم، تفألی به قرآن زدم: »اذهب 
الی فرعون انه طغی ...« بعد عازم بصره شــدیم. 
در آنجا شــب را به صبح رساندیم. نماز صبح را با 
امام خواندیم. از تصمیماتشان جویا شدم، گفتند: 
سوریه. گفتم: اگر راه ندادند... یک یک کشورها 
را بررسی کردیم. به امام پیشنهاد فرانسه را دادم؛ 
زیرا توقف کوتاهمان در فرانســه می توانست 
مثمرثمر باشــد و امام می توانست مطالبشان را 

به دنیا برسانند. امام پذیرفتند. 
ســید احمد در نوفل لوشاتو با برگزاری به موقع 
مصاحبه هــای مطبوعاتی و دقت و وســواس 
فراوان در ترجمه، مصاحبه ها و پیام ها و جلوگیری 
از تحریف آنها، عهده دار برقراری ارتباط گسترده 

و الزم بین امام و گروه های مختلف شد.

 پس از انقالب و همراه با امام
حاج احمدآقاـ  همان طور که قبل از انقالب خود 
را وقــف مبارزات کرده بــودـ  بعد از انقالب نیز 
در همة صحنه ها در کنار امام حضور داشت؛ چه 
هنگام ورود امــام به ایران و نگرانی  و اضطراب 
در فرودگاه، برای حفظ جان امام و چه در دوران 
بیمــاری و عارضه قلبی امام کــه همانند یک 
پرستار، شبانه روز برای سالمتی و بهبود حضرت 
امام تالش می کرد. به اقرار همه، اگر حاج احمد 
آقا نبودند، امام در هشتاد سالگی و با وجود بیماری 
قلبی امکان نداشــت بتوانند مسائل مملکتی 
را اداره کننــد. همچنین عالوه بــر حضور در 
عرصه های مهم و سرنوشت ساز انقالب و کمک 
به پیشرفت انقالب در کوران حوادث، بیت امام 
را نیز اداره می کرد و ارتباط های گسترده مردم و 
مسئوالن با امام را فراهم می نمود و فرمان های 
امام به مراکز ذی ربط را انتقال می داد. در این کار 
چنان دلسوز بود که حضرت امام در مورد ایشان 
فرمود: من خدای قاهر منتقم را شاهد می گیرم 
که احمــد از آن روزی که در کمک اینجانب در 
بیرونی مشــغول بوده، قدمی یا قلمی برخالف 
گفتار و نوشــته من برنداشــته و بدون اذن من، 

حتی در یک کلمه تصرف نکرده است.

اخبــار جنگ از طریــق حاج احمد آقــا به امام 
می رسید و عالوه بر آن، پیام های سری و علنی 
دربارة امور نظامی و ارتباط با شورای عالی دفاع 
و فرماندهان نظامی، از مسئولیت های او بود و به 
اعتراف دوست و دشمن، یکی از برجسته ترین 
نظریه پردازان سیاسی جمهوری اسالمی و بلکه 
جهان اســالم بود؛ همان طــور که مقام معظم 
رهبری در مورد ایشان که در جلسات سران قوه 
شرکت می کرد، فرمودند: ما از نظرات راهگشای 
حاج احمدآقا در پیش بینی مســائل منطقه ای و 

جهانی استفاده می کردیم. 
در جای دیگر رهبری فرزانه انقالب می فرماید: 
امــام راحل جناب عالی را بــا اعتماد کم نظیر از 
همگان ممتاز ساخته بود و در یک کلمه، خود را 

وقف ایران و اسالم کرده بود.

 دوران پس از رحلت امام
حــاج احمدآقا پس از رحلت حضــرت امام،  با 
رأی و نظر خویش، راهگشــای انتخاب رهبر 
انقالب شدند. ایشان در بخشی از اظهارنظرها 
می گوید: ما امروز موظف هســتیم پشت سر 
مقام رهبری حرکت کنیم. هرچه ایشان گفت، 

گوش کنیم. 
رهبــر انقالب دربارة این برهه زندگی ایشــان 
می فرماید: ایشان از رهبری خیلی دفاع می کردند 
و دفاع جانانه ایشان از اصل و اساس رهبری و هم 

از شخص حقیر تأثیر زیادی داشت.
او با تالش شــبانه روزی خــود در جمع آوری 
ســخنان و نامه ها و آثار امام و دقت باال در این 
کار، مجموعه ارزشمند صحیفه امام را جمع آوری 
کردند. ایشــان در مجمع تشخیص مصلحت و 

نماینده رهبری در شورای امنیت ملی بودند.
در صبحگاه روز 21 اسفند 1373 خبر بستری 
شــدن او منتشر شــد. عارضه قلبی و تنفسی 
ســبب ایســت قلبی و تنفس برای لحظاتی 
گردید و موجب ســکته مغزی شــد. با وجود 
پنج روز تالش تیم پزشــکی، در 25 اسفندماه 
درگذشت و با خبر فوت او در بین مردم غوغایی 
بپا شــد که بعد از رحلت امام دیده نشــده بود و 
جمعیت کثیر عاشــقان یادگار امام، در بُهت و 
ناباوری در مراسم تشــییع آن عزیز سفرکرده 

شرکت کردند.


به اقرار همه، اگر حاج احمد آقا نبودند، 
امام در هشتاد سالگی و با وجود بیماری 
قلبی امکان نداشت بتوانند مسائل مملکتی 
را اداره کنند. همچنین علاوه بر حضور در 
عرصه های مهم و سرنوشت ساز انقلاب و 
کمک به پیشرفت انقلاب در کوران حوادث، 
بیت امام را نیز اداره می کرد
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و این نوع کارزار و معامله یک رســتگاری 
بزرگی است«.2

جهاد در راه خدا همواره در دو جبهه نظامی 
و فرهنگی وجود داشته است. جبهه نظامی 
شامل دفاع از دین و ملت مسلمان در مقابل 
متجاوزان و سلطه گران است. جنگ هایی 
که از صدر اسالم تا امروز، دشمنان اسالم 
با هدف نابودی و ریشه کن کردن اسالم و 
پرچم توحید بر مسلمانان تحمیل کردند، در 

این دسته جای می گیرد. 
پس از انقالب شکوهمند اسالمی، دنیای 
اســتعمار به رهبری آمریکای جنایتکار، 
رژیم منحوس بعث را بازیچه افکار شیطانی 
خود قرار داد و با تشویق و حمایت های خود، 
جنگ هشت ساله را بر مردم مسلمان ایران 
تحمیــل کرد. از همــان لحظات آغازین 
جنگ، روحانیت به رهبری امام خمینی )ره( 
و دیگر مراجع و عالمان وقت، پرچم جهاد 
را برافراشــته و مردم را به دفاع از اسالم و 
مسلمانان فرا خواندند. نقشی که روحانیت 
به فرمان امام راحل )ره( آن را عهده دار بود:

»روحانیون در شهرها، باید روح شهامت، 
شــجاعت و شــهادت را در کالبد مردم ما 

بدمند که بحمداهلل دمیده شده است«.3
حوزه های علمیــه و روحانیــون در این 
جهاد، همانند سلف صالح خود که در تمام 
عرصه هــای جهاد در راه خــدا، میدان دار 
بودند، پای به میدان شــهادت نهادند. آمار 
شــهدای روحانی در جبهه های حق علیه 

باطل گواه این سخن است.
تعداد شــهدای روحانی، بالغ بر 3417 نفر 
بوده اســت که 5/15 درصد کل روحانیان 
کشور در همان زمان است.4 طبق این آمار 
از هر هزار نفر طلبه، چهل نفر به شــهادت 

رســیده اند؛ حال آنکه طبق آمار، در بقیه 
اقشــار از هر هزار نفر، چهار نفر شهید شده 

است.5
شــهدای روحانی به تفکیک مسئولیت و 
تخصص تا پایان اســفند 89، خود گویای 
این حضور همه جانبه در هشــت ســال 
جنگ تحمیلی است که عبارتند از: نماینده 
مجلس شورای اسالمی 26 نفر، مسئولیت 
در قوه قضاییه 20 نفر، ائمه جماعت 72 نفر، 
ائمه جمعه 43 نفر، شهدای روحانی سوانح 
هوایی 23 نفر، شهدای روحانی غواص 72 
نفر، تبلیغی خــاص 1047 نفر، آرپی جی 
زن، تک تیرانداز، عملیات ها و لشــکرها 
2309 نفر، مخابرات و بی سیم چی 88 نفر، 
امدادگر 53 نفر، فرماندهان و مســئوالن 
دفاع مقــدس 50 نفر و خواهران طلبه 15 

نفر.6
در جبهه هــای نظامی و دفــاع فیزیکی، 
عالوه بر حضــور فرماندهــان نظامی، 
نیاز ویژه ای بــه فرماندهان معنوی برای 
مســتحکم نگه داشتن خطوط اعتقادی و 
افزایش روحیه  نظامی و حفظ انگیزه های 
ایمانی بود. از مهم ترین عوامل حفظ روحیه  
واالی رزمندگان اسالم در جبهه ها، حضور 

روحانیون و سخنان ایشان بود. 
رهبر معظم انقالب اســالمی در این باره 

می فرماید:
»بسا باشد که مردی آسمانی
به جانی سرفرازد لشکری را

یکی از شماها روحانیون، گاهی یک لشکر 
را به جهاد و سالح معنوی مجّهز می کند... 
جبهه های ما امتیازش بر همه جبهه های 
عالم این است که محراب عبادت است و در 

آن معنویت وجود دارد... . 

این بچه ها را می بینید که وقتی می روند و 
می آیند، چقدر منّور می شوند. این با حضور 

شما تأمین خواهد شد«.7
بر این اســاس، روحانیــون در جبهه های 
نظامــی و فرهنگی، نه تنها دوشــادوش 
رزمنــدگان اســالم صبر و پایــداری و 
اســتقامت را به تجســم درآورند، بلکه در 
افزایش ایمان و معرفت افزایی اعتقادی و 
معنوی رزمندگان اسالم نقش عمده ای را 
ایفا کردند. آگاهی بخشی نسبت به اهداف 
انقالب و حفظ آرمان های امام راحل )ره( و 
انقالب، به بصیرت افزایی نیاز داشته و دارد 
که بخش عمــده ای از این مهم، بر عهده  

روحانیون بوده است.
بی تردیــد انقــالب اســالمی از ابتدای 
برافروخته شــدن جرقه های قیام تا به ثمر 
نشســتن آن و حفظ و پایــداری، مرهون 
فداکاری های اقشار مختلف مردم مؤمن 
و انقالبــی، به ویژه عالمــان و روحانیون 
متعهدی بوده و است که در مقام و لباس های 
مختلف، چه روحانیت، چه فرمانده و سرباز، 
خدمت مخلصانه و برخاســته از اعتقاد و 
ایمانی راســخ را انجام دادنــد. عده ای در 
این خدمت مقــدس و مخلصانه به فیض 
عظیم شهادت نائل آمدند، عده ای جانباز 
شــدند و عده ای عمر شریف خویش را به 
پای انقالب صرف نمودند و عده ای چشم 
انتظار شــهادتند: »ِمــَن اْلُمْؤِمنیــَن ِرجاٌل 
َصَدُقوا ما عاَهُدوا اهلَل َعَلْیِه َفِمْنُهْم َمْن َقضی  
ُلوا َتْبدیًا؛8 

َ
َنْحَبــُه َو ِمْنُهْم َمْن َیْنَتِظُر َو مــا َبّد

در میان مؤمنان مردانی هســتند که بر سر 
عهدی که با خدا بستند صادقانه ایستاده اند. 
بعضــی پیمان خود را به آخر بردند )و در راه 
او شربت شهادت نوشیدند(، و بعضی دیگر 
در انتظارند و هرگز تغییر و تبدیلی در عهد و 

پیمان خود ندادند«.
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رواق
عصر کنونــی را می توان دوره هجمه ســنگین به 
جایگاه زنان در ادیــان مختلف نامید؛ هجمه ای که 
تحت عناوین فریبنده ای چون باال بردن منزلت زن 
یا ایجاد آزادی برای زنان شکل گرفته، اما در حقیقت 
چیزی جز اســتفاده ابزاری از زن تحت این ادعاها 

نیست. 
آنچه در این میان فراموش شــده، شناخت جایگاه 
و منزلت واقعی زنان در ادیان مختلف است که باید 
در موقعیــت زمانی و مکانی و همچنین تمدن عصر 
خویش سنجیده شود. بررسی موقعیت های زنان در 
ادیان مختلف و نیز شــناخت محرومیت های آنان با 
توجه به عصر زندگی و ظهور دین مورد نظر، می تواند 
به شــناخت واقعی شأن زن در ادیان مختلف کمک 
کند تا از این طریق در مقابل بهره کشــی فرهنگی 
امروز ایســتاد. زنان قبل از اســالم در مظلومیت و 
محرومیت بودند؛ اما جایــگاه فعلی آنان در تمدن 
امروزی و عصــر تکنولوژی، به این مظلومیت دامن 

زده است. 
بحث دربارة زن، می تواند از دو جهت بررسی شود. 
نخســت جایگاه و منزلــت زن در ابعاد اجتماعی، 
فرهنگی، سیاسی و ... و دیگر، حقوق و تکالیف شرعی 
که زیرشــاخه های مختلفی از جمله احکام، حجاب 
و محرومیت ها را شــامل می شود. در این شماره بر 
آن شدیم با بررســی جایگاه زن در ادیان مختلف و 
ترســیم رویکرد آنها به زن، اوالً نگاه متعالی اسالم 
به زن را تبیین کنیم؛ ثانیاً نشان دهیم که جنبش ها و 
اعتراضات کنونی به ادیان، از چه رویکردی نشئت 

گرفته است.
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تحملفشاروتحقیرزیرسایهتمدن ها
علیرضا میرجلیلی

زنان در دوران پیشــاتاریخی و در تمدن های بزرگ، غالبًا 
تحت فشار بسیار بوده اند و به دلیل نگاه کاالیی و جنسیتی 
که به آنها می شده، محرومیت های فراوانی بر آنان تحمیل 
می گشته است. در این مقاله به برخی از تمدن های گذشته 

و رویکرد آنان به منزلت زنان خواهیم پرداخت.

سومریها
نخستین تمدن در بین النهرین، تمدن سومری )از 2500 تا 
1750 ق.م( بود. در این عصر، منزلت زنان با معبد سنجیده 
می-شــد و غالب زنان جوان و دختران، خدمتکاران معبد 
یا بردگان جنســِی نمایندگان خدایــان در زمین بودند. در 
این دوره شاهد هســتیم که خانواده ها از این فعالیت های 
دختران و زنانشان برای معبد، حتی احساس غرور و افتخار 

هم می کردند.1
این نوع رویکرد بر مبنــای ازدواج مقدس »اینانا« با یکی 
از روحانیون یا پادشــاهان به عنوان نماینده خدایان به نام 
»ُدمزی« بود. سران معابد با استفاده از این داستان، و انجام 
مراســم باروری در معابد به صورت ســالیان دراز، زنان و 
دختران را ترغیب می کردند که خود را با افتخار به خدایان و 

در واقع به ارباب معبد پیشکش کنند.2
در خــارج از محیط معبد نیز ارزش زن به واســطه زاییدن 
فرزند و تعداد آنها برآورده می شــد. بنابراین اگر زنی نازا بود 
یا عمداً بچه دار نمی شــد، مجازات ها و طردهایی از سوی 
جامعه برایش در نظر گرفته می شد. به طور کلی جایگاه زنان 
رابطه ای معکوس با قدرت و ثروت زنان داشــت و افزایش 

این موارد در مرد، باعث کاهش منزلت زنان می شد.

تمدنبابل
با غلبه ســامیاِن بابل بر ســومریان در حدود سال 1750 
ق.م، تاریــخ جدیدی برای زنان در بین  النهرین رقم خورد. 
مهم ترین قانــون آن دوره، قانــون »حمورابی« بود که 
بیشــترین توجه را به زنان داشت و روابط زن و مرد را در آن 
دوره منعکس می کرد. طبــق این قانون زن جزء اموال به 
حســاب می آمد و پدر می توانست دختر خود را به دیگران 
بفروشد. با اندک بهانه و توجیهی زنان را طالق داده یا حتی 
سلب حیات می کردند؛ مثاًل اگر زنی کدبانوی خوبی نبود، 

شوهر می توانست او را در آب بیندازد و بکشد.3
اما زننده ترین و مشمئزکننده ترین رسم و عادت بابلیان، این 
بــود که همة زنان حداقل یک بار در زندگی خویش باید به 

معبد »آفرودیت« رفته و خود را به یکی از مردان بیگانه که 
برای زیارت به معبد آمده، پیشکش کند.4 این رسم در باور 
بابلیان به عنوان یک وظیفه دینی تلقی می شــد و دختران 
جوان پیش از ازدواج حتماً باید این عمل را انجام می دادند. 
در این رســم، دختران هنگام ورود به آفرودیت، هفت زیور 
گران بها را در مقابل درهای هفت گانه پیشکش کرده و در 
انتها عریان شده و زینت خدایی و وجودی خود را پیشکش 
می کردند.5 در اینجا هم باز ردپای معبد و ارباب معبد در سوم 
این چنینی دیده می شــود. برای توجیه چنین عملی گفته 
شده که شاید این رسوم از آنجا نشئت گرفته که می خواستند 

باروری زنان را بدین طریق از خدایان طلب کنند.6

آشوریان
ظهور آشــوریان در بین النهرین در سال های 900 تا 600 
ق.م، منزلت و جایگاه زنان را به  شدت کاهش داد و قوانینی 
ســخت تر از بابلیان برای زنان وضع شد. در این تمدن، زن 
فقط نقش مولّد را داشت و به  سبب نیاز به سرباز و جنگجو، 
زنانی که پســر به  دنیا می آوردند، پــاداش می گرفتند و در 

مقابل با زاییدن دختر یا فرزند مرده، مجازات می شدند.7
مهم ترین قانون آن دوره، قانون آشور میانه است که به نوعی 
اصالح قانون حمورابی به شــمار می رفت و در آن تالش 
بســیاری شــده که زن را محدود کند. اجبار زدن روبند بر 
چهره بر زنان برای محترمین و ممنوعیت آن برای فواحش 
و کنیزان و زنان غیرمحترم دیگر از جمله این قوانین بود.8 
روبند یکی از ســخت ترین قوانین آشوریان بود که داشتن 
آن محدودیت های زیادی به  همراه داشت. از سوی دیگر 

نداشتن روبند نیز محرومیت های زیادی در پی داشت.

شرقدور
تاریخ چینیان تا 1500 ســال ق.م، نشان می دهد که شرق 
دور نیز به زن نگاه منفی داشــته است. در نگاه ایشان مرد 
آفریده خدا و زن محل شیاطین و دیوان بود. فرزند ذکور نزد 
ایشان گرامی و دختران را برای خدایان قربانی می کردند. در 

نظ ایشان محبت و مهربانی به زنان غیرعادی بود.9

رومویونان
در روم نیز زنان منزلتی آن چنانی نداشتند. آزادی و اراده ای 
برای زنان در نظر گرفته نمی شد و در تمام مراحل زندگی، 
زنان تابع مردان بود. حضور زنان حتی در محاکم به عنوان 

رواق  ادیان ابتدایی
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شاهد هم پذیرفته نمی شد.10
در یونان، خصوصاً آتن، زنان حق هیچ مالکیتی 
نداشــتند؛ بنابراین ارثی برایشان در نظر گرفته 
نمی شد و افرادی که فرزند پسر نداشتند، تالش 
می کردند برای نگهداری ثروت خود، کسی را به 
دامادی برگزینند که اموالشان از خاندان خویش 

خارج نشود.11
در شــهر آتن که بر اســاس دموکراســی اداره 
می شد، زنان حقوق اجتماعی اندکی داشتند: حق 
رأی نداشتند، ســهمی در اداره جامعه نداشتند، 
حق تماشــای بازی  )المپیک( را نداشتند. فقط 
می توانستند در مراسم سوگواری شرکت کنند 
که آن هم بعدها به ســبب تظاهر بیش از اندازه 
ثروتمندان، با ایجاد قوانینی ســخت، محدود 

شد.12
 البته برخــی از نوشــته های آن دوره، نگاهی 
ارجمندانه به زن به عنوان مادر شهروندان داشته 
اســت؛ با وجود این، بازهم نگاه های جنسیتی و 
مردانه بر زندگی زنان سنگینی می کرده است. 
مثاًل زنــان حتی در خانه هم به شــدت از نگاه 
حریص مردان حفاظت می شــدند و نجابت زن 

را در خانه نشینی می دانستند.13
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زندرقفسآیینیسخـــــت
رضا رضایی

آیین هندوئیســم یکــی از قدیمی ترین ادیان 
جهان است و در آن، زنان براساس طبیعتشان، با 
محدودیت هایی مواجه بوده و در نظام اجتماعی 
جایگاهی پســت تر و رتبه ای بسیار پایین تر از 
مردان داشــته اند. در نظام دینی هندوئیسم، زن 
مانعی در راه پیشــرفت آیینی تلقی می شــده و 
در یــک نگاه کلی، به عنوان یک شــیء و کاال 
با او برخورد می شده است. با این مبنا، زن نه تنها 
شخصیت مستقلی ندارد، بلکه در همه موارد تابع 
و در ملکیت مرد خواهد بود. برای شناخت جایگاه 
و منزلت زن در آیین هندو، باید چند دوره را مورد 

بررسی قرار داد.

 دوره ِوَده ای
اولین دوره برای شناسایی جایگاه زنان در هند، 
دوره وده ای است. وده ها کهن ترین متن دینی در 
دنیا و متنی مقدس برای آریاییان بوده که چندین 
هزار سال بر عقاید هندوها تأثیرگذار بوده است. 
در نگاه غالب هندوها، وده ها به عنوان وحی ابدی 
تلقی شده که مجموعه عقاید و وظایف و تکالیف 
آن، برای تمام کاســت ها )طبقات اجتماعی( در 

همة عمر الزم االجرا است.
در دوره هــای نخســت وده ای، زن جایگاهی 
هم ردیف با مرد دارد. در این دوره زن ملکه خانه 

و دوســت مرد است و زن و مرد در کنار هم برای 
رســیدن به اهداف مشترک تالش می کنند. در 
این دوره وضعیت تربیتی زن، خوب و مناســب 
است و همچون مردان، حق تحصیل و فراگیری 
وده را دارد و با وجود نگاه پدرساالرانه در جامعه، 
بازهم زن در خانواده به عنوان همسر و مادر دارای 
قداست اســت.1 در این دوره پسر یا دختر بودن 
فرزند، تفاوتی نــدارد و فرزندان آزادانه می تواند 
فارغ از جنسیت خود، همسر خویش را برگزینند. 
در این دوره زن در محوریت وده ها است و نقش 
مهمی در انجام دادن آیین های مهم قربانی را بر 

عهده دارد.2

رواق  ادیان شرق


متون برهمایی، قدرت 
مردان را چنان بالا برد که 
عملاً زنان به حاشیه رانده 
شدند و تقریباً رسیدن به 
زندگی آرمانی وده-ای 
را برای زنان ناممکن 
ساخت.
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ظهور طبقه برهمن و متون برهمایی
با ظهور طبقه روحانی و پررنگ شــدن آداب، به تدریج 
حضور زنان در مراســم آیینی کم رنگ می شود. اضافه 
شدن تشــریفات مذهبی خاص، فاصله میان زن و مرد 
را افزایش می دهد. در این دوره، جنس پســر ارزشمندتر 
از دختر تلقی شده و بدین ترتیب آداب و اوراد مذهبی، در 
جهت جلوگیری از تولد دختر استفاده می شد. هرچند که 
تحصیل آداب وده-ای برای زنان در این دوره مجاز بود، 
تقریباً کمتر زنی را می توان یافت که توانسته باشد بدین 

مهم دست یابد.3
متون برهمایی، قدرت مردان را چنان باال برد که عماًل 
زنان به حاشــیه رانده شــدند و تقریباً رسیدن به زندگی 

آرمانی وده ای را برای زنان ناممکن ساخت.4
در این دوره، در میان خانواده های هندو، پدرشاهی شکل 
می گیرد و پــدر خانواده بر زنان، فرزنــدان و برده گان، 
مســلط اســت. هرچند زن را موجودی دوست داشتنی 
تلقی می کردند، مقامش بسیار پَســت بوده است؛ زیرا 
در کودکی تابع پدر، در جوانی تابع شــوهر و در صورت 
مرگ شــوهر، تابع پســرش یا در صورت نداشتن پسر، 
تابع اقوامش بود و هیچ گاه موجودیتی مستقل از مردان 
خانواده برای او در نظر گرفته نمی شــد. زن در این دوره، 
مانعی بر سر راه پیشرفت و رشد عقالنی مرد تلقی و حتی 

با او به عنوان ملک و دارایی رفتار می شد. 5
محققان، این دوره را یکی از ضعف های آیین هندوئیسم 
تلقی کرده اند؛ چراکــه ارزش و مقام زن در این دوره به 
 شدت کاسته شد. هرچند بَِهگَوَدگیتا را می توان به عنوان 

یک استثنا به  شمار آورد.6

 الهه ها
در آیین هندوئیسم، اشارات زیادی به وجود خدایان مؤنث 

و الهه های زن شده است که در کنار خدایان مذکر، امور 
جاری زندگی مردم را رقم می زننــد. ازاین رو این اله ها 
به عنوان موجوداتی خدایی، پرستش می شدند. از جمله 
فرقه هایی که به این الهه ها توجه دارند، تنتریسم است 
که از ایزدبانوی شــکتی، به عنوان همسر شیوا، تجلیل 
می کنند. در نظر ایشــان، جنس مؤنــث، قدرت و نفوذ 
بیشتری از جنس مذکر دارد؛ بنابراین در آداب و رسوم این 
فرقه به زن توجه بسیاری می شود. اما در اعتقادات بیشتر 
فرقه ها، ایزدبانوان خدایان منفعلی هستند که تحت نفوذ 

خدایان مذکر عمل می کنند.7

  منوها
قوانین منو یا دهرمه شاستره ها، مجموعه احکام فقهی و 
شرعی هندوئیسم است که برهمنان در دو قرن ابتدایی 
میالدی نگاشته اند که دارای تناقضات بسیاری است. از 
یک طرف شخصیت زن را تا یک الهه ارتقا داده و از سوی 
دیگر، او را موجودی شیطانی و اغواگر توصیف کرده اند. 
در عین حال که عشــق و وفاداری زن به شوهر ستوده 
شــده است، او را الیق چنین موهبتی از طرف شوهرش 

ندانسته اند.8
در این کتــب، زنان در نازل ترین بُعد و منزلت اجتماعی 
و دینــی قرار دارند. طبق این متــون، زنان از حضور در 
فعالیت های اجتماعی و مذهبی محرومند و چون از نظر 
ذاتی ناخالص هستند، لیاقت فراگیری َمنتِره ها را ندارند. 
باید در خدمت شوهر باشند و اساساً از ارث و مالکیت برای 
ایشان خبری نیســت. بر اساس قانون منو، زن همیشه 
تحت قیومیت مرد است و باید همیشه خالصانه به شوهر 
خود خدمت کند؛ حتی اگر شوهرش واجد خصوصیات 

خوب و نیک نباشد.9
مهم تریــن تکلیف زن بعد از مرگ شــوهرـ  به ویژه در 
دوره هایی که ازدواج مجدد زن بیوه معمول نبوده است 
ـ انجام ستی )ســوزاندن زن به همراه شوهر فقیدش( 
اســت که در این آیین، زن را پس از مرگ همسر، فدای 

او می کردند.10
طبق قوانین منو، زن باید شوهرش را با فروتنی، »آقا«، 
»َســرور« و حتی »خدای من« خطــاب کند و در میان 
مردم، چند قدم پشــت سر شوهرش راه رود. پس از آنکه 
دیگران غذایشان را خوردند، او پس مانده شوهر و پسران 
خــود را بخورد. در کل، فردیت زن در وجود شــوهرش 
مستهلک شده و او بدون شوهرش وجود مستقلی ندارد. 
کتاب هــای  قانون تا انــدازه ای منعکس کننده اوضاع 
اجتماعی دوره های مختلف است؛ اما این کتاب ها بیشتر 
روشن می سازند که جامعه و روابط آن باید چگونه باشد.11

به طور کلی، رویکرد منوها در مورد جایگاه زن را می توان 
در این عبارت خالصه کرد: »زن سرچشمه ننگ و ستیز 
است و باید از زن پرهیز کرد«؛ »زن فقط حق حیات دارد 

و از دیگر حقوق مدنی و اجتماعی محروم است«.12


در این دوره پسر یا 
دختر بودن فرزند، 
تفاوتی ندارد و 
فرزندان آزادانه 
می تواند فارغ از 
جنسیت خود، همسر 
خویش را برگزینند. 
در این دوره زن در 
محوریت وده ها است 
و نقش مهمی در انجام 
دادن آیین های مهم 
قربانی را بر عهده 
دارد.



 دوران جدید
عصر جدید تأثیر زیادی بر حیات مذهبی، اجتماعی، 
سیاســی و اقتصادی هند داشته است. حوادثی چون 
مقاومت سیاســی هندوســتان در برابر سلطه طلبی 
بریتانیا و جنبش های اجتماعی دفاع از حقوق زنان، از 
جمله این اتفاقات است که تأثیرات بسزایی در بهبود 
جایگاه زنان در هندوستان داشته است. اصالح طلبان 
هنــدی مجبور بودنــد که با ســلطه طلبی بریتانیا و 
فرهنگی که اســتعمار برای زنان هند به ارمغان آورد 
و نیز ســنت گرایان هندو، که مخالف تغییرات بودند، 

به مبارزه برخیزند. 
اصالح طلبان هند برای تحول و بهبود وضعیت زنان 
ـ از مسئله َســتی گرفته تا حقوق مالکیتـ  زحمات 
بســیاری کشــیدند. برای مثال، راجا رام موهن رای 
)1772ـ  1833(، بنیانگذار نهضت برهمو ســماج، در 
منسوخ کردن رسم ســتی و دیگر حقوق زنان نقش 
بسزایی ایفا کرد. ایشور چندر )1820 -1891( همراه 
جمعی دیگر، برای اجازة ازدواج مجدد بیوه ها، آن قدر 
پافشاری کردند که ســرانجام در سال 1856 قانون 

ازدواج بیوه ها رسماً به تصویب رسید.13
علی رغم وجود قوانین و قواعد مختلف و اشاره صریح 
قانون اساســی، هنوز تبعیضات پنهانی علیه زنان در 
بسیاری از آداب و رسوم وجود دارد. مسائلی مثل مرگ 
و میر کودکان دختر، ســقط جنیــن فرزندان مؤنث، 
خودکشــی های زنان و ده ها مورد دیگر از آزار و اذیت 
زنان در خانواده های هندی، ریشه در فرهنگ و سنت 

این کشور دارد.14
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بررسی مســائل و مباحث مختلف در آیین زرتشت، چون کالفی 
اســت که دارای پیچیدگی  بوده و یک سر آن به حکومت ساسانی 
گره خورده است. سلطنت مذهبی ساســانیان در ایران، بر مبنای 
دین، موجب اقتدار مغان و موبدان شــد و در حقیقت دستگاه دینی، 
گرداننده اصلی چرخ سیاســت و معیشــت مردم در آن عصر بوده 

است. 
بنابرایــن با توجه به قدرت دینی روحانیون و ایجاد قرائتی پرقدرت 
از دین و نگارش کتب مختلف دینی در این دوره، بررسی و شناخت 
رویکرد حکومت ساســانی به جایگاه و منزلــت زنان می تواند به 

شناخت جایگاه زن در میان زرتشتیان کمک شایانی کند.

ظهور زرتشت
بــا ظهور زرتشــت، زن مقام و اهمیت اجتماعــی خاصی یافت و 
در بســیاری از مــوارد، در امور اجتماعی مانند مــرد اجازه دخالت 
یافت؛ به گونه ای که گاه ریاست خانواده را هم برعهده می گرفت. 
شــخصیت زن محفوظ و شهادتش در محاکم پذیرفته می شد و از 

ارث بهره مند بود.1
از تعالیم زرتشــت برمی آید که دین زرتشت، رویکرد مثبتی به زن 
داشته است. در نگاه زرتشت، زن و مرد در خلقت برابر و از یک گوهر 
هســتند: »بهترین گفته ها را با گوش بشــنوید! و با اندیشه روشن 
بنگرید. ســپس هر مرد و زن از شــما از این دو راهـ  نیکی و بدیـ  

یکی را برای خود برگزیند...«.2
این همتایی و هم ســنگی در یسناهات 46 بند 1 چنین آمده است: 
»آن مرد و آن زن که از برای من ای اهورامزدا به جای می آورد...«3 
یا در خرده اوســتا در بیان شــأن برابر زن و مرد می گوید: »از بین 
زنان و مردان کســی که برابر آیین راســتی ستایشش بهتر است، 
مزدااهورا از آن آگاه می باشد...«4 یا در گاهان رستگاری را به زن و 
مرد یکسان مژده می دهد و از شش امشاسپند مطرح شده در آیین، 

سه تن را مرد و سه تن را زن معرفی می کند.5
این مقام و منزلت عالی زنان در زمان زرتشــت به مرور و با فاصله 
گرفتن از عصر ظهور زرتشت، دچار افول و تنزل حتی در میان زنان 
اشراف شــد. گوشه نشینی، منفوریت در اجتماع، ننگ تولد دختر و 
مواردی از این دســت، از نمودهای ظاهری از دست دادن جایگاه 

زن در میان ایرانیان بوده است.

حکومت ساسانی
ظهور حکومت ساســانی و ایجاد قرائتی واحد از دین در آن دوره، 
جایگاه اعطایی زرتشــت به زنان را متزلزل کرد و تاحدی آن را از 
بین برد. منابع حقوقی آن دوره را می توان شــامل اوســتا، تفاسیر 
آن و همچنین کتب فتاوی علمای زرتشــتی دانســت که همه بر 

محمدحسن جاویدی

حـــضیضذلــت
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اساس حقوق دینی و شرعی نگاشته شده است. این کتب 
حقوقیـ  دینــی، هرچه که بود راهنمای عمل حکومت 

به شمار می رفت.6
در این دوره، زن بســیار سخیف شــمرده می شد و نگاه 
منفی به خلقت زن، مبنــای تمام امور و قضاوت ها قرار 
گرفت. برای نمونه در بندهشــنـ  از کتب معتبر پهلوی 
ـ آمده که هرمزد پــس از آفرینش زن بدو گفت که اگر 
مخلوقکی می یافتــم، تو را نمی آفریدم بــرای مرد! یا 
در مورد ایجاد جنگ اهریمن بــا اهورامزدا، نقش مهم 
دیو مؤنث »َجهــی« به عنوان یک اغواگر و فریبنده که 
اهریمن را به مبارزه مجدد با اهورامزدا تشجیع می کند، 

نشان دهنده جایگاه پست زن در آن دوره است.7
در این دوره احکام ســختی برای زنان ایجاد شــد؛ مثاًل 
پیدایی دشتان )عادت ماهیانه( در زنان، اثری اهریمنی 

بــود که هر ماه مکــرر می گردد؛ لذا مــردان به پاکی و 
رستگاری نزدیک ترند. احکام زن دشتان، چنان سخت و 
دشوار بود که گویی یک مریض جذامی در میان مردمان 

سالم قرار گرفته است.8

ومیت  زیاد حقوق کم و محر
با این مبنا و بینش منفی به زن، رفتار مناســبی با زنان در 
جامعه صورت نمی گرفت. در این دوره به زن بیشــتر به 
عنوان یک »کاال« نگریسته می شد و در واقعیت هم در 
تملک مرد بود. زن در این دوره همچون یک شــی ء بود 
و هرکس به اندازه وســعش می توانست از او بهره ببرد. 
به موجب منابع حقوقی فارسی میانه، دو یا بیشتر داشتن 

پادشازنـ  زن عقدیـ  رایح بود.9
در ایــن دوره مقام زن به حــدی تنزل یافت که موضوع 
احکام قرار می گرفت؛ گاهی به عنوان کفاره گناه و گاهی 
هم به عنوان کرفــه و ثواب برای مرِد مالکش بود. مثاًل 
در وندیداد، انفاق زن یکی از وظایف مزدیسنان شمرده 
شده است و مرد، حق داشته که زن خود را به مرد محتاج 
دیگــر بدهد و در چنین امری، رضایت زن شــرط نبوده 
اســت.10 یا آنکه در کفاره برخی گناهان، تقدیم دختران 
باکره )اعم از خواهر، دختر و خویشان نزدیک( به مردان 
اشــو )نیک مردان(، یک امر رایج بــوده که همه و همه 
نشــان از کاال بودن یــک زن دارد؛ چنان که در صورت 
عدم وجــود زن یا دختر و خواهر، فــرد خاطی یا مؤمن 
مزدیســنا، می تواند با مال خود کفاره دهد یا آنکه کرفه 

)ثواب( ببرد.11
در این دوره نه تنها جسم زن، بلکه عرض و ناموسش نیز 
در مالکیت مرد بود. مثاًل در مورد گناه زنا با زن شوهردار، 
موضوع بخشش فقط برای مرد مطرح است و مردی که 
به زن او تجاوز شــده می تواند در چینَود پل )پل صراط(، 
فرد زناکار متجاوز را بازخواســت نماید. اگر فرد او را در 
همین دنیا ببخشــد، مرد زناکار در آخرت دچار مشــکل 
نخواهد بود. این مسئله به این حقیقت تلخ اشاره دارد که 
زن در این گناه حتی اگر نقشــی هم نداشته باشد، هیچ 

حقی به گردن متجاوِز زناکار نخواهد داشت.12
نکته دیگر در مورد زنان، اَشــکال مختلف ازدواج برای 
زن بــود که نگاه ابــزاری به زن در آن کاماًل مشــهود 
است. پادشــازن، َچَکرزن )چاکرزن(، ایوک زن، سترزن 
و خودسرزن، همگی براساس این مبنا پیش می رود که 
زن اختیــاری از خود ندارد. حتی در ازدواج پادشــازنـ  
همان گونــه که گفتیمـ  زن این قدر قدرت ندارد که عدم 
رضایت خود را در قبال اهداشدنش به مردی دیگر اعالم 

کند یا حتی زیر بار آن نرود.13
با وجــود این، برخی از حقوق 
را بــرای زنــان در آن دوره 
قائل بودند. مثــاًل در عهده 
گرفتن یک وام یا قرض، زن 
می توانست شریک شوهرش 
باشــد یا با رضایت شوهرش 
مالــک یک زمین شــود. اما 
همین حقــوق کم هم منوط 
به اجــازه مرد بــود و بدون 
رضایت او تمام این حقوق از 

زن گرفته می شد.

و  اصالحــی  جنبش هــای 
معترض

پس از زرتشــت، بــا ظهور 
جنبــش اصالحی مزدکیان، 
برجسته ترین آرمان، اشتراک 
در اموال و زنان بود. بررســی 
ایــن جنبش می توانــد تا حدودی نــگاه عرفی و دینی 
مردمان آن عصر را بــه نمایش بگذارد. مثاًل در دینکرد 
تصریح می کند که این امر بدعتی اســت تا به دستاویز 
ســرکوب دیوان آز و نیاز و رشک و کین و شهوت، مردم 

را در کام گیری از خواهش-های نفسانی آزاد گذارد.14
بــرای فهــم واقعیت های این جنبــش در پس روایات 
مختلف عربی و زرتشــتی، باید بــه این نکته مهم توجه 
داشــت که به رغم ســنت تاریخ نگاری کهن که تمام 
رویدادها را به اراده اشــخاص ربط می دهد، باید دانست 
که هیچ تحولی را نمی توان بدون بســتر و زمینه مناسب 
در عرصه اجتماع پدیدار ســاخت و به طور قطع، مسئله 

اشتراک در زن نیز از این قاعده مستثنی نیست.
با معیار باورهای اخالقی کنونی، شعار اشتراک در زنان، 
امری به شدت مشــمئزکننده است؛ اما شواهد تاریخی 
مســتدلی در دست اســت که نشــان می دهد در دوره 
ساسانی چنین شعاری اشمئزاز امروزی را نداشته است. 
از دیرباز در جامعه متدینان زرتشتی )مزدیسنان(، اشکالی 
از اشــتراک نهادن زنان، به عنوان ســنتی دینی مورد 
اهتمام بود که بارزتریــن آن ازدواج محارم یا خویدوده 
بوده است. بر اساس این رسم بسیار مستحسن زرتشتی، 
دختران و خواهران می توانستند به عقد برادران و پدران 
خود درآیند و همچنین گذشــته از خویدوده، مرد به ْدین 
موظــف بود تا به عنوان یک عمل خیر، حتی زن خویش 

را به هم کیش مستمند خویش بسپارد.15
بــا این نشــانه ها، می توان دریافت که انتقال نســب از 
پشت مادر و اشتراک در زن )بدون انتقال تخمه(، امری 
معمول و فراهم بوده اســت و البته در چنین بســتری، 
طرح شــعاِر اشــتراک زنان به اندازه امروز نمی توانست 
مایه حیرت باشد. حتی برخی محققان معتقدند که اصل 
مفهوم اشــتراک در زنان، یک مفهوم ناشــناخته در آن 
عصــر در میان مردم دیگر فرهنگ ها نیز نبوده اســت. 
رواج گردهم آیــی مردان اعراب جاهلی در کنار یک زن 
یا اشتراک زن در آرمان شــهر یونانی، از نمونه های بارز 

آن بوده است.16

نتیجه
هرچند که زرتشت، جایگاهی هم ردیف با مردان را برای 
زنان ایجاد کرد، عصر ساســانی، بیشــترین ضربه را به 
پیکره این جایگاه و منزلت اهدایی زرتشت وارد ساخت 
و به رغم تحوالت عظیم اجتماعی و حقوقی در آن دوره، 
بازهم نــگاه منفی در فرهنگ رایج قبل از زرتشــت بر 
جامعه زرتشــتی حاکم شــد. البته در دوره زرتشت نیز با 
وجــود نگاه های منفی در اقوام همســایه، نمی توان به 
قطعیت به حقوق و جایگاه واالی زنان اشاره داشت؛ اما 
با این همه، پس از زرتشت، منزلتی برای زنان باقی نماند 

که قابلیت دفاع از آن را برای زرتشتیان برجا بگذارد.

پی نوشت
 1. حسام نقابی، حقوق زن در ادوار و ادیان مختلف، ص43.

2. پورداوود، گات ها، بخش نخست، ص1۰2.
3. قائمی، ادبیات باستانی ایران، ص2.

4. موبد اردشیر آذرگشنسب، خرده اوستا، ص5۰.
5. پورداوود، یشت ها، به كوشش بهرام فره وشی، آبان یشت.

6. هاشم رضی، وندیداد، مقدمه، ص65 و 7۰.
7. همان، ج3، ص1286؛ بهار مهرداد، بندهشن، فرنبغ دادگی، ص83.

8. وندیداد، فرگرد 16.
.368-367 .173 :.pp,1.Percy Sykes, A History of Persia, Vol 9. 

1۰. كریستین سن، ایران در زمان ساسانیان، ترجمه رشید یاسمی، ص353؛ 
ر.ک:

.746-744:pp ,5.J. Hasting, Encyclopedia of Religion and Ethic, vol
11. هاشم رضی، وندیداد، ج3، ص1433و146۰، فرگرد 14، بند 15 و 18.

12. صدر در نثر، در42؛ وندیداد، فرگرد 18.
13. كریستین سن، ایران در زمان ساسانیان، ترجمه رشید یاسمی، ص352.

14. ر.ک: مجله معارف، دوره دهم، ش1، 1372، ص34؛ سیدمجتبی آقایی، 
»مزدک؛ اصاح طلبی و فروپاشی«، هفت آسمان، ش12و13، ص148.

15. سیدمجتبی آقایی، »مزدک؛ اصاح طلبی و فروپاشی«، هفت آسمان، 
ش12و13، ص43ـ  44.

كر كلیما، تاریخچه مكتب مزدک، ترجمه جهانگیر فكری ارشاد،  16. ر.ک: اوتا
ص171.


زن بیشتر به عنوان یک 

»کالا« نگریسته می شد و 
در واقعیت هم در تملک 

مرد بود. زن در این دوره 
همچون یک شی ء بود و 
هرکس به اندازه وسعش 

می توانست از او بهره 
ببرد. به موجب منابع 

حقوقی فارسی میانه، دو 
یا بیشتر داشتن پادشازنـ  

زن عقدیـ  رایح بود.




در نگاه زرتشت، زن و مرد 
در خلقت برابر و از یک 
گوهر هستند: »بهترین 
گفته¬ها را با گوش 
بشنوید! و با اندیشه روشن 
بنگرید. سپس هر مرد و 
زن از شما از این دو راه 
ـ نیکی و بدیـ  یکی را 
برای خود برگزیند...«.
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روایتمردانهیهوداززن
بازشناســی وضعیت فرهنگی و سیاسی زن در 
ادبیات یهودی کهن که به دوره کتاب مقدس و 
پیش از میالد مربوط می شود، امری دشوار است؛ 
چراکه تنها منبع موجود از این دوران، خود کتاب 
مقدس است و کتاب مقدس نیز در گزارش درباره 
وضعیت زن در یهودیت با دو مشــکل اساسی 
روبه رو است: نخســت اینکه به جای اینکه به 
زندگی زن و وضعیت او بپردازد، به وضعیت دینی 
و قومی اسرائیل پرداخته و دوم اینکه در هنگام 
توجه به افراد و زندگی آنها، فقط به مردان توجه 
کرده است. مشــکل دیگر این است که کتاب 
مقدس وضعیت زندگی شهری بنی اسرائیل را در 
اورشلیم نشان می دهد، حال آنکه غالب جماعات 
اسرائیلی در روستاها مشغول کشاورزی بودند. 
این دالیل و سایر ادله موجب می شوند که نتوان 
گزارش موثقی از کتاب مقدس راجع به وضعیت 

زنان در این دوره به دست آورد.1
مشکل دیگر اینکه ســنت یهودی یک سنت 
همگون و یک دســت نیســت که حاصل یک 
فرهنگ باشــد. در نتیجه این ســنن متفاوت، 
وضعیت زنان یهــودی در دوره های گوناگون 
نیز به اشــکال متفاوتی روایت شــده اســت.2 
روایات میشــنا3 نیز در این زمینه کمک شایانی 
نمی کند؛ زیرا دوســوم مطالب موجود در میشنا 
را موضوعات مربوط به معبد و ِفرق وابســته به 
معبد تشکیل می دهند و در یک سوم باقی مانده، 
تمامی موارد جامانده اعم از وضعیت شــهری و 
اشــخاص و قوانین جزایی و ... ذکر شــده اند. با 
این حال نویسندگانی که وابستگی یهودی دارند، 
شرایط بسیار پایین تر زنان در طول تاریخ زیست 
این دین را بازتاب دهنده وضعیت اسفناک زنان 

در این دین نمی دانند و سعی در برداشت معنای 
دیگری دارند.4
دوره میشنایی

تقسیم میشنا بر شش قسمت و اختصاص یک 
قسمت آن به زنان نشان از توجه ویژه به جایگاه 
زن در یهودیــت دارد که البتــه در کیفیت این 
جایگاه بحث و جدل فراوان اســت. میشنا زنان 
را به دو دســته مستقل و وابسته تقسیم می کند 
که هر یک از این دو دســته بــا توجه به احکام 
فقهی به سه قسمت تقســیم می شوند. با این 
همه، میان نویسندگان فمینیست مانند دوبووارـ  
فیلسوف و نویسنده اگزیستانسیالیست فرانسوی 
ـ که زنان یهودی در این دوره را احشــام مردان 
یهودی می دانند و مدافعان که زنان را به عنوان 
شخصیت هایی مستقل تحت سرپرستی مردان 
می دانند، اختالف نظر فراوان اســت.5 سیمون 
دوبــووار در جنس دوم وضعیــت زن یهودی 
دوره توراتی و میشنایی را این گونه وصف کرده 
است: »پدرساالرها چند همسر اختیار می کنند و 
می توانند زن های خود را تقریباً بنا بر هوس خود 
رها کنند... زن به کارهای خانه محدود اســت... 
او با پشم و کتان ســروکار دارد. زمانی که هنوز 
هوا تاریک است، بیدار می شود... زن نان تنبلی 

نمی خورد...«.6

زن یهودی در قرون وسطی
دعای والدین یهودی برای دختری که در قرون 
وســطی متولد می شد، این بود که بتواند بدوزد، 
بریسد، ببافد و چیزهایی خوبی با خود به زندگی 
بیاورد. این دعا به خوبی نقش فرهنگی، دینی و 
حتی حیات سیاســیـ  اجتماعی زن یهودی در 
قرون وســطی در شمال 
اروپــا را نشــان می دهد. 
در شــمال آفریقا و به ویژه 
مصــر نیز بــرای دختر از 
خدا خواســته می شد تا به 
خانه ای متبرک و فرخنده 
قدم بگــذارد. در تمامی 
موقعیت ها ـ چه در میان 
مســلمانان و چه در میان 
مســیحیانـ  یهودیــان 
نوعــاً در این دوران دارای 
حکومت خودمختار داخلی 
بودند. با این حال به زنان 
به عنوان افرادی نگریسته 

می شد که باید در محیط خانه خدمت کنند.7
در دوره مدرن نگرش به زن در میان جامعه یهود، 
همانند دیگر جوامع اروپایی به کلی دگرگون شد. 
زنان که در این دوره به کلی از زیر ســلطه جامعه 
مردســاالر یهودی رها شده بودند، با راه اندازی 
و پیوستن به نهضت های زن ساالرانه، سعی در 
ایجاد جنبش داشــتند؛ جنبشی که با توسعه آن 
یهودیان ارتدکس و محافظه کار به حاشیه رفتند. 
برای مثال در جماعات آلمانی ، زنان به روز شده و 
جوامع زنان مدرن آلمانی یهودی را تشکیل دادند. 
برخی از ایشان تغییر کیش داده و به مسیحیت 
گرویدند و بسیاری نیز از ازدواج های سنتی دست 
شسته و به زندگی دائمی با دوستان و هم مسلکان 
خویش پرداختند. زنان یهودی به علت زیستن در 
مضیقه به مدت چندین قرن، واکنشی به مراتب 
نرم تر نسبت به مدرنیته و فرآیند تبادل فرهنگی 
داشتند. البته در کنار جامعة مدرن، زنان یهودی 
آلمانی، دســته دیگری از زنان اروپایی بودند که 
به این نهضت اقبال نشان نداده و زنانی به کلی 
دیگر شدند و تغییر ماهیت دادند.8 این به معنای 
گسســتن زن یهودی در جامعه جدید از تمامی 

پیوندهای گذشته خویش بود.
بــا این همــه، تحقیقــات مــوردی برخی از 
دانشمندان درباره ظهور و جلوه جدید زنان یهود 
در یک نمونه آماری نشــان داد که با توسعه هر 
چه بیشتر مدرنیته، مردان یهودی هرچه بیشتر 
ســعی در مخفی نمودن هویت یهودی خویش 
دارند. این در حالی است که زنان یهودی بیش از 
پیش ســعی در حفظ و مراعات روزهای مقدس 

یهودی دارند.9
صــرف نظــر از برخــی از پیمایش های کمی 
و موردی خاص، آنچه ســبب ایــن دگرگونی 

گســترده در میان زنان یهودی در دوره مدرن 
شده، وضعیت پریشان آنان در پیش از این دوران 
است. رفتار کنونی زنان در جامعه مدرن یهودی 
که نه تنها در اولویات دینی، بلکه در مراعات عرف 
جامعه یهودی نیز هیچ مالحظه ای ندارند، از این 
امر ناشی می شود که سیستم قانونی تلمودیـ  
کتاب مقدســی که در دوران های پیش از این بر 
تمامی جنبه های زندگی زن یهودی حاکم بود 
ـ زن یهــودی را به مخلوق و ابزاری فروکاهیده 
بود که هیچ اراده ای نداشــت و در تجارتی به نام 
ازدواج، فروخته می شــد. در سراسر این دوره ها، 
زنان در معرض تعامالت جنسی و هوس مردان 
قرار داشتند و اگر هم به منزل همسرشان نرفته 
بودند، رفتار آزاردهنده پدران یهودی ایشــان را 
تحقیر می کرد. نهایت منزلت زن در این دوران، 
بستگی به میزان زایش او داشت و ارزش او بیش 

از ارزش کودکان یا برده ها نبود.10
مجموع این عوامل سبب شد تا زن یهودی که تا 
پیش از دوران مدرن همیشه مطلوب ترین مکان 
برایش، منزل همسر یا پدر بود، پس از شکسته 
شدن حصارهای قرون وســطی و فرارسیدن 
دوران مدرن، لجام قوانین پیشین را گسیخته و 
در برابر آن طغیان کند. امــروزه زن یهودی در 
تمامی مناصب و به هر مناسبتی، حضور آزاد دارد 
و هیچ تفاوتی با مرد یهــودی ندارد. البته هنوز 
هم در جوامع بسته و سنتی دینی، مانند گرایش 
حسیدیم، زنان تابع سفت و سخت قوانین سابق 
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رواق  ادیان ابراهیمیرواق  ادیان ابراهیمی

زندرمقامیفرودســت
محسن گلپایگانی

تا پیش از حضرت عیســی، در جوامع بشری 
به زن با دید حقارت نگاه می  شــد؛ به خصوص 
در فرهنگ یهود که زن، انســان طبقه دوم به 
شــمار می  رفت و هیچ حقی بــرای زنان قائل 
نبودند.1 اما حضرت عیســی بــه همه به طور 
یکســان لطف و محبت می کرد. برای او زن 
و مــرد، اربــاب و غالم، فقیــر و غنی تفاوتی 
نداشت )مقدمه انجیل لوقا( و همچنین زنان، 
حتــی زنان بدکاره  را به راحتی به حضور پذیرا 
بود. برخورد محبت آمیز عیسی باعث می شود 
گروهــی از زنان از ابتدای بعثت آن حضرت به 
او ایمان آورند و تا عروج آن حضرت به آسمان، 
همراه او باشــند. از جملــه آنان مریم مجدلیه 

)لوقا 3:8-2( اســت و اولین کسانی که بر سر 
قبر او رستاخیز وی را گواهی دادند.  

زن در نگاه پولس
نظر پولسـ  که بسیاری از آموزه های مسیحیت 
امروز از او اســتـ  چنین نبود. در سخنان او از 
خلقــت تبعی حوا و فریب و گناه او ســخن به 
میان می آیــد )اول تیموتائوس15:2-13( و 
اطاعت بی قید و شــرط زنان، از مردان در هر 
امری، همانند اطاعت مردان از مسیح دانسته 
شده است. )اول قرنتیان 13:11( به قول ویل 
دورانت: واعظین احکام شریعت می گفتند که 
زنان باید تابع شوهرانشــان و تقریبًا کنیزکان 


وضعیت زن یهودی دوره توراتی 

و میشنایی را این گونه وصف کرده 
است: »پدرسالارها چند همسر اختیار 
می کنند و می توانند زن های خود را 

تقریباً بنا بر هوس خود رها کنند... 
زن به کارهای خانه محدود است... 

او با پشم و کتان سروکار دارد. 
زمانی که هنوز هوا تاریک است، 

بیدار می شود... زن نان تنبلی 
نمی خورد...«
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آن باشند.2

نظر کلیسا درباره زن
در مسیحیِت امروزی از نظر الهیاتی دو دیدگاه 

درباره زن وجود دارد: 
1. دیدگاهی که زنــان را به لحاظ اجتماعی و 
حتی هستی شــناختی، تابع و فرودست مردان 
معرفی می نماید و اســاس آن برتری مرد در 

نظام آفرینش است.3 
در این دیدگاه زن ناقص و حقیر است و همچون 
کودکان وابســته؛4 زیرا منشأ گناه اصلی است 
و باعث هبوط بشــریت. تأکید ویژه و اساسی 
بر گناه حّوا و نقش اساســی او در اغوای آدم و 
گمراه کردنش بــرای خوردن میوه ممنوعه و 
همچنین زاییده شــدن زن از دنده مرد، باعث 
شــد که در این دیدگاه جایگاه خاصی را برای 
زن در نظر بگیرند کــه اکنون به برخی از آنها 

اشاره خواهیم کرد:

جایگاه دینی زن
الف(درجهدومبودنزندرنظامآفرینش

»و نیز مرد به جهت زن آفریده نشــد، بلکه زن 
برای مرد«. )قرنتیان 11: 9( 

»اما می خواهم شــما بدانید که ســر هر مرد 
مســیح است و ســر زن، َمرد، و زنان از مسیح 

محرومند«. )اول قرنتیان 3:11(
»شوهر ســر زن است؛ چنان که مسیح نیز سر 

کلیسا«. )افسسیان 23:5( 
ب(اطاعتمطلقزنازمرد

»و باید کــه زن به آرامی و بــا کمال اطاعت 
گیرد... آدم فریفته نشد، بلکه زن فریفته شد و 
از حد تجاوز نمود«. )اول تیموتائوس 2: 11-

 )14
»همچنان که کلیسا مطیع مسیح است، زنان 
نیز شوهران خود را در هر امری مطیع باشند«. 

)افسسیان 24:5(
»ای زنان! شــوهران خــود را اطاعت کنید؛ 

چنان  که خداوند را«. )افسسیان 22:5(
ج(بیاثربودننذروپیمانزن

نذر زن برای او الزام آور نیســت و اگر در خانه  
پدری زندگــی می کند، باید با موافقت پدرش 
باشــد. چنانچــه ازدواج کرده اســت، باید با 

موافقت شوهرش صورت گیرد:

»اما اگر پدرش او را در روز شنیدنش مانع آید، 
پس تمامی نذرهــا و قیدهایی که بر خودش 
بسته است، ثابت نخواهد شد... اگر شوهرش 
آنها را فی الواقع باطل ســاخته اســت، در روز 
شــنیدنش، پس هر چه که در باب نذرش و در 
باب مقید ساختن خودش از لبانش جاری شده 
باشد، اســتوار نخواهد شد...«. )سفر اعداد30: 

)15- 2

مقام اجتماعی زن
الف(نداشتنحقتعلیم

»و زن را اجــازت نمی دهم کــه تعلیم دهد... 
بلکه در سکوت بماند...«.

ب(عدمانتصاببهمقاماتکلیسایی
کلیسای کاتولیک به شدت با انتصاب زنان به 
هرگونه مقام کلیسایی مخالفت می نماید. این 
کلیسا در سال 1995 اعالم داشت که دیدگاه 
این کلیســا در مورد عدم جواز انتصاب زنان، 
مصون از خطا اســت و ازایــن رو گفت وگوی 

بیشتر در این مورد را ممنوع اعالم کرد.5
رهبران این کلیســا با اشاره به سنت حضرت 
مســیح، اظهار می دارند: »گرچه مریم باکره 
مقدس در عظمت و برتری از همة رســوالن 
باالتر بود، اما خداوند کلیدهای ملکوت آسمان 

را نه به او، بلکه به آنان سپرد«.6
اما برخی الهی دانان مســیحی، مانند هانس 
کونگ، برآنند که در زمان مسیح، میان مردان 
و زنان تفاوتی نبوده و آنــان نیز عهده دار این 
مســئولیت بوده انــد. امروزه نیز بســیاری از 
کلیســاهای پروتســتان، زنان را نیز همانند 

مردان، به مقامات روحانی منصوب می کنند.7
ج(کنیزبودندخترانوجوازفروشآنان

یکی از احــکام که در عهد قدیم ذکر شــده، 
احکام فروختن دختر به عنوان کنیز اســت و 
برای آن قوانینی وضع نموده اند که مسیحیان، 
این احکام را از جانب خداوند می دانند. )ســفر 

خروج 7:21( 
بــه تبعیت از ایــن دیدگاه، برخــی از بزرگان 
مســیحیت با عباراتی عجیــب و زننده از زن 
ســخن می گویند. برای مثــال »ترتولیان« 
می گوید: »تو )زن( دروازه شیطانی، تو آن کس 
را که شیطان جرئت نداشــت از روبه رو مورد 

حمله قرار دهد، فریب دادی. به ســبب تو بوده 
که پسر خدا ناگزیر به مردن شده، تو باید پیوسته 

جامه سوگ و ژنده به تن داشته باشی«.8
آگوستین معتقد بود: »زن حیوانی است که نه 
استحکام دارد و نه استواری. زن از بدی تغذیه 
می  کند و ســرآغاز همة دعاوی و مخالفت ها 
اســت و راه و طریــق هرگونه فســاِد اخالق 

است«.9 
توماس آکویناسـ  الهی دان بزرگ مســیحی 
ـ می گویــد: »زن موجودی اســت ناقص و 
َعَرضی. جنس مؤنث، در واقع مذکری اســت 
که منحرف شــده اســت. زن احتمااًل نتیجه 

نقصی است در قوه تولیِد مرد...«.10
و سرانجام مارتین لوتر پدر اصالحات و سرآمد 
نهضِت پروتستان بر این اعتقاد بود: »زنان باید 
در خانه بمانند. آفرینــش زنان بر این داللت 
دارد. آنها لگن  های پهــن دارند تا بر روی آن 
بنشینند و خانه   داری کنند، بچه به دنیا بیاورند 

و بزرگ کنند«.11 
این دیدگاه از ابتدای تأســیس کلیســا وجود 
داشته و حتی در دوره اصالح دینی هم پذیرفته 
شد. پروتســتان ها بیشتر به اقتصاد مردمحور 
وابســته بودند و نظام پدرساالر را پذیرفتند که 
ســکوت و تابعیت از سوی زن است و فرمان، 
از آِن شــوهر اســت و زن به امر خدا مجبور به 

اطاعت است.12 
2. دیدگاهی که تعــادل مرد و زن را به عنوان 
انسان تصدیق می کند. این نظر در کلیساهای 
آزاداندیِش جدید حاکم شده است. دلیل آن هم 
این اســت که مــرد و زن طبق صورت خدا در 
مسیح بازگردانده می شود و روح نبوت توسط 
عیسای برخاســته از مردگان، به طور یکسان 
به مرد و زن عطا شــد. این دیــدگاه در دوره 
روشنگری ایجاد شد که حتی در قرن نوزدهم 

به انتصاب زنان به مقام کشیشی انجامید.13
تالش های فمینیســت ها در این راستا شایان 
توجه است و تأثیر بسزایی در طرح و گسترش 
این دیدگاه داشت. منتقدان فمینیسِت کلیسا، 
اشــکاالت متعددی را بر آموزه های کلیسایی 

دربارة زنان مطرح نمودند:
آنان متذکر می شوند که زنان در متون دینی و 
تاریخی تقریبًا مشــهور نیستند و عمداً مغفول 


نظر پولسـ  که بسیاری از آموزه های 
مسیحیت امروز از او استـ  چنین 
نبود. در سخنان او از خلقت تبعی 
حوا و فریب و گناه او سخن به میان 
می آید )اول تیموتائوس13-15:2( 
و اطاعت بی قید و شرط زنان، 
از مردان در هر امری، همانند 
اطاعت مردان از مسیح دانسته شده 
است. )اول قرنتیان 13:11(




»اما می خواهم شما بدانید که سر 
هر مرد مسیح است و سر زن، َمرد؛ 
و زنان از مسیح محرومند«. )اول 

قرنتیان 3:11(
»شوهر سر زن است؛ چنان که مسیح 

نیز سر کلیسا«.



واقع شده اند. همچنین نشان داده اند که اندک 
مطالبــی را هم که درباره زنان می توان یافت، 
خوشــایند نیست. زنان اساســًا شهوت   انگیز، 
حریــص و عصیانگر و به عنــوان »راه ورود 
شــیطان« معرفی می شوند و به معنای واقعی 
کلمه انسان نیستند و از آنان به عنوان بدکاره و 
همسر یا مادِر مردان مشهور یاد می شود. آنان 
برای احراز مقام روحانی تناسب ندارند و چنان 
ناپاک و ناخالصند که نمی توانند در مکان های 

مقدس قدم بگذارند.14
فمینیســت ها به زبان مذکر در کتاب مقدس 
اعتراض کرده  و کوشــیده اند الهیات جدیدی 
به نــام الهیات فمینیســتی بیافرینند تا آموزه 
سنتی مســیحی نظیر تثلیث را مجدداً تفسیر 
کنند. فمینیست ها معتقدند زبان سنتی و زبان 
کتاب مقدس که در گذشــته دربارة خدا به کار 

برده می شد، دیگر کارآمد نیست.15
بایــد توجه داشــت که این دیــدگاه، دیدگاه 
بخشی از کلیسا است و هنوز کلیساـ  مخصوصًا 
کلیســای کاتولیکـ  با کمی تعدیل بر همان 
دیــدگاه اول نظر دارد و از نظر کلیســا، زنان 
هنوز از بُعد دینی و اجتماعی جایگاه برجســته  

و ممتازی ندارند.
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3. جنبش برابری طلبان فمینیسم؛
4. تزلزل در دیدگاه های فمینیستی.6  

در نخستین سال های دهة شــصت میالدی، مفهوم زن 
مدرن به عنوان مدلی نو و فمینیستی از زن مطرح شد. زن 
مدرن حق رأی داشــت و از آن استفاده می کرد، در خارج 
از خانه به دنبال کار می رفت و مانند مرد از لحاظ جنســی 
آزاد بود. این نگرش با شــروع جنبش جدید فمینیســتی 
در ســال های میانی دهة شــصت میالدی، شــکافی در 
ارتباط بین صلح و فمینیســم ســال های پیشین به وجود 
آمد. فمینیست های مدرن روزبه روز در ارتباط بین صلح و 

فمینیسم اعتماد خود را بیشتر از دست دادند. 
بســیاری از فمینیست های کالسیک هنوز اعتقاد داشتند 
که مردان به خصومت و خشــونت تمایل دارند؛ اما آنها نیز 
دیگــر مطمئن نبودند که نقش مادری زنان  باید آنان را به 
سوی عدم خشونت سوق دهد. از طرف دیگر فمینیست ها 
اطمینان نداشــتند که زنان بایستی اخالق صلح سازی را 
به عنوان بیان حقیقی انسان دوستی خود دنبال کنند. آنها 
فکر می کردند ممکن است داشتن چنین اعتقادات و طرز 
فکری باعث شود زنان قربانی مطیع خشونت های مردان 
گردند. بر پایه چنین اســتداللی، آنها مطرح می کردند که 
زنان باید بیاموزند که چگونه با خشونت مردان مقابله کنند 
و اگر الزم باشد، با آنها به ستیز بپردازند. با استفادة این نوع 
از خشــونت متقابل در مقابل مردان، حتی به عنوان دفاع 
از خود، آخرین رشــته های ارتباط بین فمینیســم و صلح 
گسســت. درادامة این نگرش، فمینیسم انقالبی به وجود 
آمد که در آن می توان از خشونت متقابل به عنوان دفاع از 

خود در برابر خشونت مردان استفاده کرد.7 
فمینیســم پس از یک دوره کوتاه فعالیت، از سال 1968 
تا ســال 1973، وارد دوره رکود نسبی شــد. در این دوره 
فعالیت های جمعی کاهش چشمگیر پیدا کرد؛ اما در عین 
حال جنبش، تداوم خود را حفظ نمود. این وضعیت براساس 
تجزیه و تحلیل بخشــی از تحلیلگران تاکنون ادامه دارد. 
اما بخش دیگری بر این اعتقادند که این وضعیت تا پایان 
دهه هفتاد ادامه داشــته و سپس وارد مرحله بسیج گرایانه 
و نظریه پردازی فمینیســتی شده است که آن را موج سوم 

می نامند.8 
پام مک آلستر در کتاب دوباره بافتن تور زندگی: فمینیسم و 
عدم خشونت، توضیح می دهد که فمینیسم درصدد است 
دیدی جدید از انسان دوستی و دنیای بدون جنگ را برای 
همة بشر و آیندگان به ارمغان بیاورد. موج سوم فمینیسم، 

مسئلة تفاوت ها در سطح عملی و نظری را به چالش کشید 
و حتی این چالش ها به جایی کشــیده شــد که بخشی از 
فمینیســت ها مطرح کردند که دوره فمینیسم با ادعاهای 
جوهرگرایانــه و عدم توجه به تفاوت ها، پایان یافته و دوره 
پسافمینیســم آغاز شده است. در دهه هشتاد توجه جریان 
اصلی فمینیســم به ائتالف با گروه هــای دیگر در حوزه 
سیاسی افزون گشت و مسئله ائتالف با سایر گروه ها جزء 

اهدافشان قرار گرفت. 
فمینیســت های جریان اصلی در دهه های هشــتاد و نود 
بیشتر فعالیت های خود را حول محور سیاست و نهاد های 
اجتماعی متمرکز کردند و می کوشــیدند تا به خواسته ها و 
نیازها و تفاوت های درونی گروه های حاشــیه ای تر زنان 
توجــه کنند و همچنین تفاوت یــا تقابل با مردان را چنان 
بزرگ نکنند که راه ائتالف با گروه های مردان یا گروه های 

غیرفمینیستی به طور کامل مسدود شود.9 
گفته می شــود که موج چهارم فمینیســم که در جریان 
است به موقعیت فرادست زنان اعتقاد دارد. در حال حاضر 
سازمان ها و نهاد های بین المللی بسیاری در دفاع از حقوق 
زنــان قوانیــن و بیانیه هایی را به تصویب می رســانند و 
هرساله مراســم مختلفی در نقاط مختلف جهان از سوی 
این سازمان ها با حضور فعاالن حقوق زن برگزار می شود. 
کنوانســیون رفع تبعیض که در دهه نود در سازمان ملل 
تصویب شــد و از آن پــس تالش هایی برای پیوســتن 
کشورهای مختلف به این کنوانسیون در حال انجام است، 
از این نمونه ها اســت. این در حالی اســت که جنبش ها با 
ویژگی خودجوش بودن، همگانی بودن و سازمان یافتگی 
و هدف مندی، کمتر می توانند زیرمجموعه سازمان های 
عظیــم دولتی یا بین المللی قــرار بگیرند و همچنان با نام 
جنبش و بــا ماهیت انتقادی و اعتراضــی، به حیات خود 

ادامه دهند.

پیامدهای فمینیسم
در بررســی پیامدها و آســیب های فمینیسمـ  همچون 
دســتاوردهای آنـ  نبایــد جانب افــراط را پیش گرفت. 
بســیاری از آنچه که به عنوان تضعیف نهــاد خانواده  یا 
استفاده ابزاری از زنان مطرح می شود، پیش از آنکه مستند 
به جنبش فمینیســتی باشــد، معلول مدرنیته و حاکمیت 
فرهنگ ســرمایه داری است. توجه به این امر از این جهت 
اهمیت دارد که در عین توجه نقادانه به جنبش فمینیســم،  
توجه مضاعف و انتقــادات عمیق تر باید متوجه مدرنیته و 

جنبش های اجتماعی از پدیده های جوامع مدرن محسوب 
می شــوند و در جوامع باستان وجود نداشــته اند. »جنبش 
اجتماعی عبارت اســت از ســازمانی کاماًل شکل گرفته و 
مشــخص که به منظور دفاع یا گســترش و یا دستیابی به 
هدف های خاصــی به گروه بندی و تشــکل می پردازد«.1 
همان طور که از این تعریف مشخص است، الزمه یک جنبش، 
سازمان یافتگی آن است. این سازمان یافتگی همواره باید با 
اهداف و مطالبات مشــخص همراه بوده و تمامی  کنش ها و 
فعالیت ها در راســتای تحقق آن  باشد.  اعضای جنبش های 
اجتماعی با ارائه خواســته ای جدید، گروه خود را تشــکیل 
می دهند و ســپس سعی در جذب دیگران خصوصًا نخبگان 

و افراد مرجع در جامعه دارند.
واژه فمینیســم2 اولین بار در 1837 وارد زبان فرانســه شد. 
میشل به نقل از فرهنگ لغت ربر در ذیل این واژه آورده است: 
»آیینی که طرفدار گســترش حقــوق و نقش زن در جمعه 
است«.3 فمینیسم به شعار بســنده نکرده و برای گسترش 

حقوق زنان، به حوزة عمل نیز وارد شده است. 
معانی و تعاریف متعددی برای فمینیســم وارد شده یکی از 
دالیل این تنوع و تعدد آن اســت که »مکتب فمینیســم از 
قلمرو و گستره وسیعی از اروپای غربی و امریکای شمالی و 
تاریخ نســبتًا طوالنی دارد که در این گستره زمانی و مکانی، 
مکاتب فلســفی، اجتماعی و سیاسی متعدد و متنوعی مانند 

لیبرالیسم، مارکسیسم و سوسیالیسم پا گرفته است«.4 
جنبش فمینیسم از اواسط قرن هفدهم میالدی، به صورت 
کوشــش هایی برای نقد وضع زنان و احقــاق حقوق آنان 
شروع شد. انتشار کتاب دفاع از حقوق زنان )1792( اثر مری 
وســتون کرافت انگلیسی نخستین بیانیه بزرگ فمینیستی 
و نقطه آغازین این جریان اجتماعی تلقی می شــود. در سال 
1848 خانم الیزا استنســتون اعالم داشت: مرد از نظر همة 
فضیلت های اخالقی فرودســت تر از زن اســت؛ البته نه به 
دلیل شرارتش؛ بلکه آموزش غلط باعث آن شده است. جین 
فروهــاک در همان زمان اعتقاد خود را به این ترتیب مطرح 
کــرد: زنانگی غریزی زن واالترین اخالقیات او اســت که 
جامعه در حال حاضر به ارزش های اخالقی که بیشتر در زنان 
دیده می شود، نیاز دارد تا با افراط گری های مردانه که همه جا 

در قوانین ناعادالنه و نابرابر دیده می شود، مقابله کند.5 
موج اول فمینیســم که موجب تثبیت موقعیت زن در جامعه 

شد، شامل چهار دورة مشخص است:
1. تالش برای کسب حق رأی؛ 

2. دورة رکود جنبش فمینیسم پس از کسب حق رأی؛ 


»مکتب فمینیسم از 

قلمرو و گستره وسیعی 
از اروپای غربی و 
امریکای شمالی و 

تاریخ نسبتاً طولانی 
دارد که در این گستره 

زمانی و مکانی، 
مکاتب فلسفی، 

اجتماعی و سیاسی 
متعدد و متنوعی مانند 
لیبرالیسم، مارکسیسم 
و سوسیالیسم پا گرفته 

است«.
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محراب
مسجد خانوادگی

چــرا در بعضی خانواده ها نســبت بــه اقامه نماز 
سهل انگاری می شود؟ مصادیق استخفاف نماز در 
خانواده کدام اســت؟ راهکارهای برپایی نماز در 

خانه چیست؟ و ...
شــیوه زندگــی در آپارتمان هایی کــه معماری و 
مهندسی آن از ســبک زندگی غربی گرفته شده، 
پرداختن به مسائل عبادی و معنوی را با مشکالتی 
مواجه کرده اســت. وجوب اقامه پنج نوبت نماز در 
روز ایجــاب می کند که برای ایــن فریضه، هم در 
کارها و هم در محــل زندگی جایگاه خاصی تعریف 
شــود. امور خانواده باید با محوریت اقامه نماز اول 
وقت برنامه ریزی شــود و در وقت اقامه آن، فضایی 
دلنشــین و سرشار از آرامش برای اعضای خانواده 

نیز ایجاد شود.
زن به عنوان مدیر خانواده، مسئولیت اقامه نماز را نیز 
به عهده دارد. نه به این معنی که خودش به تنهایی 
نسبت به انجام آن اقدام کند؛ بلکه به این معنی که 
مدیریت کند و به کمک اعضای خانواده، به خصوص 
همسر، اسباب و مقدمات اقامه نماز در خانه را فراهم 
آورد. این مقدمات هم ســخت افزاری هستند، مثل 
چیدمــان منزل و تغییر دکوراســیون جهت ایجاد 
مســجد خانگی، و هم نرم افزاری؛ یعنی استفاده از 

راهکارهای صحیح تربیتی و ترویجی، از قبیل:
ـ گفتمان سازی فرهنگ نماز در خانواده؛

ـ  کمک به فرزندان در انتخاب دوست مناسب؛
ـ  استفاده از جاذبه های ظاهری در نماز خواندن؛

ـ  حضور خانوادگی در مسجد برای اقامه نماز؛
و...

مسجــــد/ شمــــــــــاره182 /اسفنـــد ماه1393

زندرادیانبزرگجهان
پدیدآور: جین هولم و جان بوکر

مترجم: علی غفاري 
محل نشر: تهران 

نام انتشارات: سازمان تبلیغات اسالمی، شرکت چاپ و نشر بین الملل 
تاریخ نشر: 1384ش.

کتاب زن در ادیان بزرگ جهان مجموعه ای 
است از مقاالت متعدد درباره جایگاه و مقام 
زن در ادیان مختلف که به صورت یک کتاب 
گردآوری شده است. این کتاب دربارة زن و 
نقش او در جوامع مختلف و وضعیت زندگی 
او در ادوار مختلــف بحث می کند. خواننده 
در این کتاب به ترتیب با اصول هشت دین 
بودییسم، مسیحیت، هندوئیسم، اسالم، 
یهودیت، ســیک، مذاهب چینی و ژاپنی 
آشنایی پیدا می کند. پس از آن مخاطب می تواند در مورد زنان و نقش و 
جایگاه آنها طبق نظرهای سنتی و وضعیت واقعی آنان در زمان حال این 
ادیان آشنا شود.  این کتاب همچنین به جایگاه زن در خانواده و اجتماع و 
نقش او در عبادات ادیان پرداخته است. کتاب زن در ادیان بزرگ جهان 
قصد توصیف ادیان و مقایســه آنها را ندارد؛ اما در آغاز هر فصل توضیح 
مختصري از هر دین ارائه شــده است تا خواننده با اصول آن دین بیگانه 
نباشد. با خواندن این کتاب با دیدگاه بنیانگذاران و پیروان هر دین دربارة 
زن آشنا می شویم و نیز درمی یابیم که اعتقادات و عرف جامعة هر عصر تا 

چه حد با آموزش هاي بکر آن دین مشابهت یا مغایرت دارد. 
جیــن هولم و جان بوکر، براي تألیف ایــن مجموعه از منابع مختلف و 
نظریات استادان و صاحب نظراِن هر دین بهره برده  اند که به جز استوارت 
مک فارلن و جان بوکر، همگی زن هستند. احکام و اعتقادات ادیان مورد 
نظر بیان شده است تا به طور کلی مشخص شود جایگاه و وظایف زن در 

هر مذهب چگونه است. 
در مورد اسالم، لیال بدوي که در نگارش بخش اسالم همکاري داشته، 
دیدگاه اهل تســنن را که غالب جمعیت مسلمانان را تشکیل می دهند، 
عنوان کرده اســت و علی رغم اشاراتی که در این بخش به آیات قرآن و 
سنت پیامبر شده، جاي احادیث و طرز نگرش مذهب تشیع به زن خالی 

است. 
نویســندگان مقاالت این کتاب، عبارتند از: جین هولم، جان بوکر، ریتا. 
ام. گراس )بودیســم(، ِکلِردروری )مسیحیت(، شردا سوگریت هاراجه 
)هندوییسم(، لیال بدوي )اسالم(، الکساندرا رایت )یهودیت(، کانوالجیت 
کائور سنیق )آیین سیک(، اســتوارت مک فارلن )ادیان چینی( و دکتر 

مارتینز)ادیان ژاپنی(.

فرهنگ سرمایه داری شود. 
بــا این حال مــوارد زیر به عنــوان مهم  ترین 
پیامدهای جنبش فمینیستی قابل تأمل است:

1.تضعیفنهادخانواده
یکی از مهم ترین شعارها و آموزه های جنبش 
فمینیســتی نقد و نفی نهاد خانواده است؛ اگر 
چه مواضع فمینیســتی در نقد خانواده یکسان 
نیســت و به عنوان نمونه، فمینیســت های 
لیبرال مســتقیمًا منتقد نهاد خانواده محسوب 
نمی شوند و برخی از گرایش های موج سومی 
نیز با تأکید بــر تفاوت های میان دو جنس، بر 

احیای نقش مادری و همسری تأکید دارند.
2.ایجادالگویمخاصمهونزاعمیانزوجین
صرف نظر از اینکه رابطــه میان زن و مرد در 
آرمان های مختلف فمینیستی تصویری روشن 
ندارد، رویکرد ها و ادبیات فمینیستی، مخاصمه 
و نزاع میان زوجیــن را دامن می زند. تأکید بر 
اینکــه ویژگی های مردانه ذاتًا شــرارت بارند 
و اینکه یگانه راه رهایــی زن از هر نوع رابطه 
سلطه آمیز با مردان،  جدایی طلبی است، عماًل 
رابطــه دو جنس را به رفتــاری رقابت گونه و 

مخاصمت آمیز تبدیل کرده است.
3.ترویــجالگوهــایغیراخالقــیدرروابط

جنسی
یکــی از ویژگی های تمدن هــای کهنـ  اعم 
از تمدن هــای دینــی و غیردینــیـ  پذیرش 
الگوهای خــاص اخالقی در روابط جنســی 
و چارچوب خانواده اســت. بــا این حال وجود 
رفتارهــای ناهنجار اخالقــی در تمامی این 
تمدن ها، امری اســت که تاریخ این تمدن ها 
آن را تأیید می کند. امــا در عین حال ارتکاب 
ناهنجاری هــای اخالقی در روابط جنســی، 
همیشــه به عنوان یک ضــد ارزش در جوامع 
مختلف مطرح بوده است؛  امری که فمینیسم 

به آن دامن می زند.
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گزارشیازفعالیتهایمسجدجامعارشاد

علی اصغر غالمی

»مسجد جامع ارشاد« از مســاجد مهم شهر تهران است که در 
میدان نماز شــهر ری واقع شده و با 2500 مترمربع متراژ، گنبد و 
چهار گلدسته بلند کاشــی کاری و معماری زیبا و ویژه اش که از 
اطراف با ساختمانی محصور نشده و از چهار جهت آن خیابان های 
اصلی و فرعی عبور می کند، با عظمت خاصی در میدان خودنمایی 
می کند. گاهی مســافرانی که قصد زیارت دارنــد، آن را با حرم 

حضرت عبدالعظیم حسنی اشتباه می گیرند. 

در همان نگاه اول پیدا است که معماری 
مسجد مانند ســاختمان معمول سایر 
مساجد نیســت. از مسئوالن مسجد 
می پرســیم که طراح و معمار مسجد 
چه کســی بوده است. متولیان مسجد 
جامع ارشاد با شوق و افتخار از چگونگی 
ساخت آن برایمان گفتند: طرح مسجد 
از سال 56 مطرح شد. مهندسان طرح، 
نقشــه زمین را به مرحوم استاد لرزاده 
ارائه دادند و ایشــان نقشــه مسجد را 
طراحی کرد و مســجد جامع ارشاد در 

سال 58 افتتاح شد. 
این مســجد از معدود مساجدی است 
که بعد از انقالب اســالمی در شــهر 
ری ســاخته شــده است. اســتادی و 
مهارت و طراحی خاص مسجد در هر 
گوشــه اش دیده می شــود. محراب و 
شبستان مسجد مانند بیشتر مساجد، 
به ســمت راســت تمایل ندارد؛ بلکه 
صاف و مستقیم است. به همین دلیل 
فضاهای پــرت آن بــه بخش های 
مختلف آن، مانند دفتر مسجد، کانون 
مسجد، سرویس بهداشتی مخصوص 
آنها، ســالن کتابخانــه و مخزن آن 
اختصاص داده شــده است. ساختمان 
مسجد استحکام بســیار خوبی دارد و 
با مهندســی بســیار خوب و دقیق و با 
رعایت اســتانداردهای مقابله با زلزله 
و آتش ســوزی و بــا مجوزهای الزم 

شهرداری ساخته شده است.

 این مسجد همیشه باز است
ساختمان مسجد باشکوه ارشاد، چهار در 
ورود و خروج در جهات شمال و جنوب 
و شــرق و غرب دارد که برای رعایت 
مسائل امنیتی، دو در سمت میدان نماز 
و خیابان اصلی باز است. به دلیل وسعت 
و مهندســی خوب آن خانم ها و آقایان 
نمازگزار به راحتی رفت وآمد می کنند 
و متولیان مســجد در نظــر دارند که 
برای حفظ امنیــت آن، از دوربین های 
مداربسته استفاده کنند. درهای مسجد 
بــرای نماز صبح باز اســت و بعد از آن 
از ساعت هشت صبح دفتر مسجد باز 
است و پاســخگوی مراجعه کنندگان 
محترم. از ســاعت ده صبح مسجد باز 

است تا بعد از نماز مغرب و عشا.

وز  مسجد مجهز، پاکیزه و به ر
 شبســتان مخصوص آقایان 550 متر 
و شبســتان مخصوص خانم ها پانصد 
متر وســعت دارد. در حیاط مســجد 
سرویس های بهداشتی بسیار پاکیزه 
و مجهز و به روز ســاخته شده. در طبقه 
باالی آن واحدی به دفتر قرض الحسنه 
مسجد اختصاص داده شده و یک واحد 
75 متری برای استقرار بسیج مسجد و 
واحد کناری آن، جهت کانون فرهنگی 
مسجد جامع ارشاد اســت. کتابخانه 
مســجد با مخزن کتاب دایره شکل و 
سالن های مطالعه خانم ها و آقایان در 
دو ســوی مخزن، جلب توجه می کند. 
نکته ای که در همة بخش های مسجد 
بســیار خودنمایی می کند، این است 
که در هر بخشــی از مســجد که وارد 
می شوی، بســیار مجهز است؛ بسیار 

مجهز، پاکیزه و به روز.

 مسجد، درمانگاه، آمفی تأتر
مسجد جامع ارشاد ســه بخش دارد. 
این را حجت االسالم والمسلمین علی 
ســعادتی می گوید: »یک بخش خود 
مسجد است. دوم درمانگاه خیریه تکیه 
داده به مسجد که تقریباً مستقل است 
و بنیان گذاران آن، همان بنیان گذاران 
مســجد بوده اند. درمانگاه مســجد از 
جهت اساسنامه مســتقل است. سوم 
بخش فرهنگیـ  اجتماعی مســجد 
است که در دو ســالن با گنجایش هر 
سالن پانصد نفر در طبقات منفی یک و 

منفی دو قرار دارد«.
اجرای فعالیت های فرهنگی و اجتماعی 
مسجد جامع ارشــاد در دو سالن انجام 
می شــود که در زیرزمین مسجد واقع 
است. این ســالن ها از هر نظر مجهز و 
به روز اســت. عملیات ساخت این دو 
سالن چهار سال پیش و هم زمان با ورود 
حاج آقا ســعادتی به مسجد آغاز شد و 
به تازگی در ســالگرد والدت حضرت 
عبدالعظیــم حســنی، بهره برداری 
شــد. حاج آقا سعادتی در توضیح دلیل 
ساخت این سالن ها می گوید: »مسجد 
ما از مهم ترین مســاجد منطقه است. 
ســه محله در اطراف مســجد ما قرار 

دارد کــه اهالی آن بــرای نماز به این 
مسجد می آیند. اهالی محله ارشاد که 
نزدیک ترین محله به مســجد است، 
محله حمزه آباد و شــهرک گل ها در 
شمال میدان، بخشــی از نمازگزاران 
مسجد را تشــکیل می دهند. نمازگزار 
رهگــذر هم داریم؛ اما نه خیلی زیاد. در 
اطراف مسجد چند مسجد خوب است 
که حدود هشــتصد مترمربع وسعت 
دارند؛ اما مســجد جامع ارشاد اهمیت 

خاصی در شهر ری دارد.
 هر شــب حداقل پانصد تا ششــصد 
نمازگزار فقط در قسمت آقایان داریم. 
جمعیت بســیار زیادی در برنامه های 
مسجد شــرکت می کنند که مسجد 
گنجایش این جمعیت زیاد را نداشت. 
امام جماعت اسبق، حاج آقا شیدا طرح 
این سالن را داده بودند. ایشان سی سال 
امام جماعت مسجد بودند و در هشتاد 
سالگی بازنشسته شدند؛ اما هنوز به ما 
سر می زنند و ما هم در اعیاد فطر و نوروز 
به دیدن ایشان می رویم. ما هم کمک 
و تشویق کردیم تا این سالن ها ساخته 
شــود؛ چون مخالفت هایی در ساخت 
این سالن ها وجود داشت. سعی کردیم 
مردم را توجیه کنیم که الزم اســت دو 
سالن با ظرفیت پانصد نفر داشته باشیم 
تا بتوانیم مســابقات قرآنی، فرهنگی، 
مذهبی و سمینارها و مسابقات قرآن را 
آنجا پوشش دهیم. ما همیشه در همة 
مناسبت ها، برنامه های خوبی داریم و 
در بعضی مناسبت ها، برنامه های ویژه 
و ســنگینی داریم؛ مثل میالد حضرت 
ســیدالکریم که دو هزار نفر میهمان 
داشتیم و سه هزار غذا دادیم. این مراسم 
در سالن های پایین به خوبی برگزار شد. 
البته در ســایر برنامه ها نیز همین طور 

عمل می کنیم.
درمانگاه درســت در کنار مسجد واقع 
اســت. بنیانگــذاران درمانگاه همان 
بنیانگذاران مسجد هستند؛ اما از مسجد 
مستقل است و اساسنامه مستقل دارد. 
با وجود این چون چسبیده به ساختمان 
مسجد است، مردم گمان می کنند که 
این درمانگاه تحت نظر مسجد است. 
با ایــن حال درمانگاه هــوای مردم را 
دارد. کسانی که توانایی مالی پرداخت 

مخارج درمانی خود را ندارند، چنانچه 
امام جماعت و هیئت امنای مســجد 
مطلع شــوند که دروغ نمی گویند، به 
مدیریت درمانــگاه معرفی می کنند و 
آنهــا می توانند کارهای درمانی خود را 
در درمانــگاه، به صورت رایگان انجام 

دهند.

مسجد جامع ارشــاد بسیار بزرگ، باشکوه 
و زیبــا اســت. خــوب و باحســاب و کتــاب 
وز است؛  ساخته شده، بســیار مجهز و به ر
امــا یــک ویژگــی مهــم دیگــر هــم دارد: ایــن 
مســجد عظمــت معنــوی و صفــا و نورانیت 

خاصی دارد. چرا؟
حاج آقا ســعادتی در جواب می گویند: 
»صفــا و معنویت مســجد ما حاصل 
همدلی امنای مســجد و همة کسانی 
اســت که در اینجا زحمت می کشند. 
هیئت امنای این مسجد افراد قدیمی 
و اصیل و انقالبی هســتند که از دوران 
انقالب کار کرده  و زحمت کشــیده اند. 
رئیس هیئت امنا آقای رضاپور و آقای 
خادم هستند که از خانواده های اصیل 
و بنام شــهر ری هستند و تمکن مالی 
خوبی دارند؛ اما خاضعانه هر کاری که 
بتوانند برای مســجد انجام می دهند. 
برای مثال در مراسم ها غذا می دهند یا 

ظرف می شویند.
عالوه بر آن، هر کــدام از افراد هیئت 
امنا در یکی از امور مسجد تبحر خاصی 
دارند. آقای رضاپور در برنامه ریزی ها و 
آقای مهندس در همة امور مهندســی 
مســجد تبحر خاصی دارد. آقای خادم 
آچار فرانسه مسجد محسوب می شوند! 
اینها تیمی هستند که همه در کنار هم، 
گروه توانمندی را به وجود آورده اند. ما 
حداقل هفته ای یک بار با هم جلســه 
داریم. حتی اگر کارها فشــرده باشد، 
تلفنی هم که شــده، با هم هماهنگ 

می شویم.

چــه برنامه هایــی دارید کــه مــردم این طور 
مسجد را قبول دارند؟

مسجد جامع ارشاد بیشــتر توانش را 
بر فعالیت های جــاری می گذارد. در 
این مســجد هر سه نماز صبح و ظهر و 
مغرب، به جماعت اقامه می شود. حاج 
آقا سعادتی ســاعتی قبل از اقامه نماز 
به مسجد می آید و در جایی می نشیند 

که به سهولت مردم او را ببینند و بتوانند 
راحــت مسئله شــان را بــا او در میان 
بگذارند. ایشــان و امنای مسجد مانند 
آقای رضاپور و خادم، اولین کســانی 
هستند که به مسجد می آیند و آخرین 
کســانی که از مسجد خارج می شوند. 
حاج آقا ســعادتی می گوید: »هر شب 
ما بعد از نماز حداقل یک برنامه داریم.  
شنبه ها بعد از نماز، تالوت یک صفحه 
قرآن و تفســیر یک آیه را داریم. قباًل 
بعد از تــالوت، ترجمــه روان همان 
یــک صفحه بود که یک بار قرآن ختم 
شــد. حاال حدود ده دقیقه تفسیر گفته 

می شود.
یکشــنبه بعد از نماز مســئله شرعی 
گفته می شود. دوشنبه بعد از تالوت و 
تفسیر، زیارت امین اهلل خوانده می شود. 
سه شــنبه بعد از تالوت، دعای توسل؛ 
چهارشــنبه بعد از تالوت، دعای َعُظَم 
البال؛ پنج شــنبه بعد از تالوت، دعای 
کمیل و جمعه بعد از تالوت، یک هفته 
در میان کرسی تالوت قرآن و زیارت آل 

محراب  پرونده مسجد


صفا و معنویت مسجد 

ما حاصل همدلی 
امنای مسجد و همة 

کسانی است که 
در اینجا زحمت 
می کشند. هیئت 
امنای این مسجد 

افراد قدیمی و اصیل 
و انقلابی هستند که 

از دوران انقلاب 
کار کرده  و زحمت 

کشیده اند



ماهنـــامه
آمــوزشی
فرهنـــگی
ترویـــجی
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یاسین برگزار می شود.
برنامه هایمان با شــکوه و عظمت 
خاصــی اجرا می شــوند. شــنبة 
همین هفته مراســم دعای ندبه 
ما ساعت شــش و پانزده دقیقه از 
شبکه سه سیما پخش شد. در همة 
مناسبت ها برنامه داریم و بین نماز 

حدیث می گوییم.

  نمازگــزاران اعتــراض ندارنــد که بین دو 
نماز حدیث می گویید؟

خیر، چون به مسائلی می پردازیم 
که مورد نیاز مردم است. امشب که 
شــب والدت حضرت امام حسن 
عســکریg بود، دو ســخنران 
داشتیم که دقایقی صحبت کردند. 
در میــان نمازگزاران مســجد، 
قاری قــرآن، مداح و ســخنران 
داریم؛ مانند آقای رمضان خلیلی 
که قاری مشــهوری در شهر ری 
و در ســطح بین المللی اســت و 
مســاجد دیگر هم از آنها دعوت 
می کننــد. بخشــی از برنامه ها را 
اینها اجرا می کنند و بخشی دیگر 
را ســخنرانان و مداحــان مطرح 
تلویزیونی. جلساتی با سخنرانان 
داریم و با آنها هماهنگ می کنیم. 
شرایطی را که باید رعایت کنند، به 
آنها گوشزد می کنیم؛ مثاًل اینکه به 
چه موضوعاتی بپردازند و کوتاه و 

مفید صحبت کنند. 

ما در تمام مناسبت ها برنامه داریم. 
به عالوه در مناسبت های ویژه مثل 
دو دهه ایام فاطمیه، دهه اول و دوم 
محّرم و دهه اول و ســوم صفر و 
تمام ماه رمضان، برنامه ها و مراسم 
خاصی برگزار می شود. از دو سال 
قبــل برنامه های ماه رمضان قبل 
از اذان برگــزار می شــود. در همة 
برنامه های مسجد جمعیت زیادی 

شرکت می کنند.

 چــه عاملــی باعــث جــذب مــردم بــه 
برنامه های مسجد است؟

 1. مــا همة نمازهــا را به جماعت 
می خوانیم. همیشه امام جماعت 
روحانــی بــرای جماعت حضور 
دارد. نمازها دقیقاً سر وقت خوانده 
می شــود و هیچ تأخیری در اقامه 
نماز نیســت. اگر مشــکلی برای 
امام جماعت پیــش بیاید، اطالع 
می دهــد و یک روحانــی دیگر 

جایگزینش می شود.
نمازگزاران می دانند که هر ســه 
وقت نمــاز به جماعــت و با امام 

جماعت روحانی اقامه می شود.
2. عامل دیگر حضور همیشــگی 
امام جماعت مسجد، ساعتی قبل 
و بعد از نماز، برای دسترسی آسان 

مردم به ایشان است.
3. عامل بعدی کوتاه بودن نماز و 
سخنرانی بین نماز است. بین نماز، 
تکبیر و تسبیحات حضرت فاطمه 
زهرا خوانده می شــود. نماز را 
خالصه می خوانیم؛ البته نه خیلی 

تند و نه خیلی کند.
4. عامــل مهم دیگر اینکه ما پای 
همة ســخنرانی ها و مداحی ها تا 

آخر می نشینیم. 
5. و دیگــر اینکه: ســخنرانان و 
مداحانی را دعــوت می کنیم که 
سخنان و مداحی شان برای مردم 

جذاب است.
6. اما مهم تریــن عامل: مرتب و 

خالصه بودن برنامه ها است.

مسجد منبع درآمدی دارد؟
حاج آقا برایمان می گوید که درآمد 
مسجد جامع ارشــاد از سه طریق 

عمده تأمین می شود؛
اول: عمدتــاً هزینــه برنامه های 
مســجد از طریق مبالغی تأمین 
می شود که خیرین و هیئت امنا به 
مسجد کمک می کنند. برای مثال 
هزینه ســاخت دو سالن زیرزمین 
مســجد دو میلیارد تومان شد که 
همــه را خیرین و امنــا پرداخت 

کردند.
بــرای مثــال در مراســم میالد 
حضرت عبدالعظیم ســه هزار غذا 
دادیم که خیرین آن را تقبل کردند.
دوم: کمک هــای اهــل محل، 
نمازگزاران و کســانی که ماهیانه 
کمک می کنند و قبض می گیرند. 
ما عالوه بر ســه کارمند و دو امام 
جماعت و دو خادم و مسئول دفتر، 
یک حسابرس داریم که در همین 
رشته فارغ التحصیل شده و کارش 
همین بوده و بازنشسته شده و همه 
حســاب ها را دقیق و بسیار جزئی 

بررسی می کند.
سوم: مراســم ختم که در مسجد 
برگزار می شــود. در این مورد نیز 
قبض داده می شــود و حســابش 

معّین است.
به عالوه، شهرداری همیشه کمک 
می کند که ما از کمک هایشــان 

تشکر می کنیم. 
در مناسبت ها هیئت امنا هزینه ها 
را تقبل می کننــد. بعضی دهه ها 
بانی داریم. خودمان هماهنگی ها 
را انجام می دهیم تا برنامه ها و افراد 

مسئله دار نباشد.
ما موقوفــه نداریم. خیرین هیئت 
امنا و خیرین خارج از محل کمک 
می کننــد. ما در مســجد بخش 
تجاری نداریــم. از ابتدا با تجاری 
شدن بخشــی از مسجد مخالف 
بودیم و اصاًل بــه این کار تمایلی 

نداریم.

 چطــور مــردم ایــن همــه از مســجد 
حمایت می کنند؟

حمایت های مردم به دلیل رضایت 
از برنامه ها و فعالیت های مسجد 
است. به ندرت پیش می آید مسجد 
هزینه شیرینی و سخنران را بدهد. 
همه را مردم خودشــان می دهند. 
افراد بانی برنامه می شوند یا خیرین 
هزینه آن را پرداخت می کنند. پس 
مسجد رضایت مردم را جلب کرده 
است. علت کمک مردم این است 
که این برنامه ها را قبول دارند و از 

آن راضی هستند.
هرشــب اینجا در حدود ششصد 
نفر نمازگزار داریم. سخنران های 
مدعو تعجــب می کنند که چطور 
بعد از نماز مردم می نشینند؟ چون 
اگر سخنرانی در مواقع خاص باشد، 
مردم می نشینند؛ اما در مسجد ما 
هر شب سخنرانی و برنامه داریم. 
ما قبل از ســخنرانی آنها را توجیه 
می کنیم که مسائل مورد نیاز مردم 
را بگویند، بســیار کوتاه صحبت 
کنند و مســائل سیاسی نگویند. 
تماس ها و تقاضاهایی از شــورای 
شهر و مجلس می شود. ما افرادی 
را قبول می کنیم که معتدل تر و  به 
رهبر نزدیک تر هســتند. مسجد 
هیچ وقــت در مواقع سیاســی و 
انتخابات، کســی یــا گروهی را 
مطــرح یا رد نمی کنــد تا جایگاه 

مسجد حفظ شود.

  ارتباطتــان بــا اهالــی محــل چگونــه 
است؟

سعی می کنیم ارتباطمان با محل 
قطع نشــود. اهالی محــلـ  چه 
مسجدی باشد و چه نباشدـ  وقتی 
از زیارت عتبــات برمی گردند، با 
هیئت امنا به دیدارشان می رویم. 
اگر کســی در محل بیمار باشد، به 
عیادتش می رویــم. به زوج های 
جوانی هدیه می دهیم. کسی که 
از دنیــا می رود با نمازگــزاران به 
خانه او می رویم، تسلیت می گوییم 
و فاتحــه می خوانیــم؛ اما داخل 

نمی رویــم. فاصله بیــن منزل تا 
مســجد را پیاده طی می کنیم و در 
راه با کسبه احوال پرسی می کنیم. 
این کار بهانه ای برای در دسترس 

مردم بودن است. 
 

  سالن ورزشی ندارید؟
آقای رضاپــور می گوید: »هنگام 
مطالعات اولیه برای ایجاد بخش 
ورزشــی در مســجد، به فتوای 
حضرت آقا برخوردیم که در مجله 
مسجد چاپ شــده بود. فتوای آقا 
این بود که بهتر است فعالیت های 
ورزشــی در خارج از مسجد باشد. 
ما هم ســعی کردیــم در طراحی 
برنامه هــا و بخش های مســجد 
فقط برنامه های عبادی و تربیتی و 
فرهنگــی در اولویت قرار گیرد. ما 
معتقدیم که مسجد جای عبادت، 
دعا و مسائل دینی است. ما مسائل 
حاشــیه ای نداریم. کانون و بسیج 
برنامه های ورزشی دارند که برای 
آن در بیرون مســجد سالنی اجاره 

می کنند«.

  کمک به مستمندان
همان طور که حــدس می زدیم، 
مردم این محل از اقشار کم درآمد 
هســتند. آقای رضاپور از کمک 
مســجد ارشــاد به خانواده های 
کم درآمــد و نیازمنــد محل خبر 
می دهــد: »این منطقــه منطقه 
ضعیفی است و بیشتر افراد کارگر  
و بسیار کم درآمد هستند. بیش از 
پنجــاه خانوار نیازمند محل تحت 
پوشش کمک های مسجد هستند. 
در سال چند بار در روزهای خاص 
مثل عید فطر و عیــد نوروز اقالم 
اساســی و مورد نیازشان را به آنها 
می رســانیم. به این ترتیب سعی 
داریم از راه های مختلف نیازهای 
مردم را برآورده کنیم. مبلغی را در 
درمانگاه می گذاریم که اگر کسی 
هزینه کارهای درمانی را نداشت، 
از آن پول اســتفاده کند. ما در حال 
حاضر روی طرح ایجاد مؤسسه ای 
برای تحت پوشــش قــرار دادن 

نیازمندان کار می کنیم.

  رابطه تــان بــا بچه های بســیج چطور 
است؟

امام جماعت مســجد می گوید: 
»خوشــبختانه بین امنا و بسیج و 
امام جماعت اختالف اساسی وجود 
ندارد و اگر اختالفی باشد، اختالف 
سلیقه   است. خودمان حلقه ارتباط 
بین امنای مسجد و اعضای بسیج 
هســتیم. چون امنا افراد مؤمن و 
مخلصی هســتند و افــراد پایگاه 
بسیج، تحصیل کرده و لیسانس به 
باال و هر کــدام از آنها در کار خود 

کاردان و با تجربه اند«.
آقــای رضاپور و آقــای خادم در 
توضیح بیشتر عملکرد هیئت امنا 
می گویند: »هرکدام از هیئت امنا 
هر ماه یــک میلیون یا دو میلیون 
به مسجد کمک می کنند. امنای 
مســجد از افراد متمکن شهر ری 
هســتند. در مراسم های مختلف 
بــدون اینکه از کســی تقاضای 
کمک شود، تمام هزینه ها محاسبه 
و توســط هیئــت امنــا پرداخت 
می شــود. در مراســم عاشورا و 
تاسوعا شش هزار غذا می دهیم و 
در ماه رمضان افطاری های ساده 
می دهیم. مسجد بیالن ماهیانه و 
سالیانه دارد. رئیس هیئت امنا یک 
نفر حســابرس برای حسابرسی 
فعالیت های مســجد گذاشته که 
از ســال 56 تا به حال بیالن دارد. 
همین حاال اگر بیالن هر سال و ماه 

را بخواهیم ببینیم، موجود است. 
چندی پیش از امور مســاجد برای 
سرکشی به مسجد ما آمده بودند. 
ایــن کار مــا را تحســین کردند 
که حســاب جــاری داریم و همة 
حســاب ها دقیق ثبت شده و هیچ 

اشکالی وجود ندارد.
حــاج آقا ســعادتی همیشــه به 
کارهای ما مشــرف هســتند و 

نظارت و راهنمایی می کنند.
 

  کانون فرهنگی ارشاد
کانــون فرهنگی مســجد جامع 
ارشــاد از بخش های فعال مسجد 

اســت. آقــای رضاپــور توضیح 
می دهد: »کانــون فرهنگی زیر 
نظر هیئت امنای مسجد هستند. 
در کانون های شــهرداری کانون 
فرهنگی ارشــاد، جزء بهترین ها 
است. مدیر کانون فرهنگی ارشاد 
آقای شــهبازی و مدیر اجرایی آن 
خانم سمیه باقرنژاد است. با زحمات 
این دو نفر این کانون بســیار فعال 
اســت. به عالوه بخش خواهران 
کانــون هم فعالیت هــای خوبی 
برای خواهــران دارد. اخیراً بعد از 
دستورالعمل امور مساجد، شورای 
فرهنگی مسجد فعال شده است«.

  انتقاد، پیشنهاد
آقای رضاپور رئیس هیئت امنای 
مسجد جامع ارشــاد با دلسوزی و 
توجه خاصی که به امور مســاجد 
دارد، می گویــد: »بایــد عالوه بر 
نظارت بر امور کلی مســاجد، به 
مســائل جزئی و اجرایی آنها هم 
توجه کرد. امور مساجد نباید فقط 
به گرفتن گزارشی از مسجد یا یک 
سرکشی و پرسش از امور کلی آن 

بسنده کند«.

  چقــدر تجربــه اخالق اســالمی خوب 
است!

حجت االســالم و المســلمین 
علی ســعادتی، چهار سال است 
کــه امام جماعت مســجد جامع 
ارشاد اســت. او متولد سال 1348 
شیروان در استان خراسان جنوبی 
است. هم زمان با دوران دبیرستان 
دروس حــوزوی را گذراند و برای 
ادامه آن به تهــران آمد. خودش 
می گوید: هنوز هم مشغول درس و 
بحث است و در کنارش در نهادی 
مشغول است. او در سال 72 ملبس 
شــده و ابتدا در یک مدرسه و بعد 

در یک شــرکت امام جماعت شد. 
مدتی هم امام جماعت یک مسجد 
در قرچک بود؛ امــا چون منزل و 
محل تحصیلش تهران بود، امامت 
جماعت مســجد باب الحوائج در 
علی آبــاد را پذیرفت. بعد از مدتی 
به صالحدید مسئول وقت ناحیه، 
امام جماعت مســجد جامع ارشاد 

شد.
روش کار حاج آقا سعادتی این است 
که بعد از نماز اگر خودش صحبت 
نکند هــم تا پایان مراســم و هر 
برنامه ای که مسجد داشته باشد، 
می نشیند. به همین دلیل ما که از 
راه دوری برای دیدنشــان به شهر 
ری می رفتیــم، بدون هماهنگی 
نهایی موفق به دیدارشان شدیم. 
او یکی از مســئوالنی اســت که 
هر وقت بخواهی، بــه راحتی در 
دسترس است؛ چیزی که در دوره 
ما کیمیا است. با آنکه سن زیادی 
ندارد، بسیار پخته و باتجربه است. 
بــا خوش اخالقی مــا را که دیر 
رســیده بودیم، پذیرفت و تا پایان 
سؤاالتمان با آرامش، بدون جواب 
دادن تلفن یا کم گذاشــتن وقت، 
کنارمان نشســت و با ما صحبت 
کرد و در پایان مصاحبه با اتومبیل 
شخصی اش ما را به ایستگاه مترو 

رساند.
او بــرای مســجد واقعــاً وقت 
می گــذارد. طرح خوب را حتی اگر 
طراحش خودش نباشــد، تشویق 
و کمک می کند. قدر و جایگاه هر 
کسی را نگه می دارد. چه بچه های 
جوان کانون و بسیج و چه بزرگان و 
ریش سفیدان مسجد، همه از رفتار 
خوب و اسالمی اش راضی هستند 
و از راهنمایی هــا و کمک هایش 

استفاده می کنند.


امنای مسجد از افراد متمکن 
شهر ری هستند. در مراسم های 
مختلف بدون اینکه از کسی 
تقاضای کمک شود، تمام 
هزینه ها محاسبه و توسط هیئت 
امنا پرداخت می شود. 



ماهنـــامه
آمــوزشی
فرهنـــگی
ترویـــجی

40

مسجــــد
شمـاره182
اسفنــدماه
1 3 9 3

41



مسجــد
طــــراز

مادر
نمازگزار

یکی از وظایف مهم والدین تربیت دینی فرزندان 
اســت که مهم ترین شــاخصه آن تعلیم نماز به 
فرزندان می باشــد. مطابق آنچه در روایات آمده 
اســت، والدین باید از سه سالگی فرزندان خود را 
با کلماتی از قبیل »ال اله اال اهلل« آشنا کنند1 و در 
هفت ســالگی آنها را امر به خواندن نماز کنند.2  
خداوند به پیامبــر می فرماید: »وامر اهلک 
بالصلوه و اصطبر علیها؛3 و کسان خود را به نماز 

فرمان ده و خود بر آن شکیبا باش«.
وظیفه تربیــت در خانواده بر عهده والدین یعنی 
پدر و مادر می باشد، اما نقش مادران در این زمینه 
پررنگ تر و مؤثرتر است؛ زیرا فرزندان در محیط 
خانواده بیشــترین زمان را در کنار مادران سپری 
می کننــد و مادران از زمان بارداری عهده دار این 

وظیفه خطیر هستند.
مهم تــر از نماز خواندن در منــزل، فرهنگ برپا 
داشتن نماز است که مادران می توانند این امر را در 
قالب یک برنامه هماهنگ شده با پدر و فرزندان 
به انجام برسانند. با توجه به نگاه فرزندان به رفتار 
والدینـ  به ویژه مادرـ  برپایی این فریضه توسط 

والدین، تأثیر مثبتی بر فرزندان دارد.
مــادران به عنوان مدیــران خانــه، باید همة 
زمینه های الزم برای برپایی برنامه های عبادی 
را در منزل آماده ســازند تا فضای معنوی در خانه 
حاکم باشد. در فضای معنوی است که می توان 
برنامه های تربیتی را به اجرا گذاشــت. این فضا 
می تواند، هم در تعامالت والدین با یکدیگر مؤثر 
باشد و هم در تعامل والدین با فرزندان. فرزندان 
نیز با الگوگیری از رفتار والدین به یکدیگر احترام 
گذاشــته و هر کدام از اعضای خانواده می توانند 

زمینه رشد یکدیگر را فراهم آورند.
انتخاب زمان و حجم مناســب برنامه ها جهت 
انجام فرایــض و دقت در تداخل برنامه ســایر 
اعضای خانــواده با این برنامه هــا و محور قرار 
گرفتن فرایض در برنامه ریزی اعضای خانواده، 

بسیار اهمیت دارد.

پی نوشت
1.  حر عاملی ، وسائل  الشیعة، ج21، ص474، ح2762۰.

2.كلینی، اصول كافی، ترجمه سیدجواد مصطفوی، ج3، ص4۰9.
3.  طه: 132.

یکدعوتاصولی
اصولدعوتبهنمازدرخانواده

مهدی منتظری

امروزه عرصه کارهای تربیتی نیازمند شناخت و 
آگاهی کافی، مهارت قابل قبول و رعایت اصول 
و قواعد تعریف شــده و به روز می باشد. دعوت و 
تشویق فرزندان به نماز به عنوان یک کار تربیتی، 
از این قاعده مستثنی نیست. در این میان احاطه و 
عمل به اصول و قواعد کارشناسی شده، به مربی 
یا والدین و به ویژه مادر، جهت توفیق در تربیت 
فرزندانی نمازخوان کمک شایانی می نماید. به 
چند نمونه از اصول دعوت فرزندان به نماز اشاره 

می شود. 

1.سادهکردننماز
یکی از عوامــل موفقیت در دعــوت فرزند به 
عبادات، آسان کردن آن برای او می باشد. سخت 
جلوه دادن نماز موجب می شود نوجوان از عبادت 
لذتی نبرد و به آن عالقه ای نشان ندهد. رسول 
خدا فرمود: »حتــی با دانه ای خرما هم می توان 
افطاری داد«. اســالم به جا آوردن هفده رکعت 
نمــاز را در یک لحظه واجب نکرده، بلکه آنها را 
در چند نوبت تقســیم و توزیع کرده است. امام 
سجادg دســتور داد که بچه ها نمازهای ظهر 
و عصر و مغرب و عشــا را با هم بخوانند و فرمود: 
»این کار بهتر از آن است که بخوابند و نمازشان 
ترک شود«.1 نمازهای نافله نیز به ایستادن و رو 
به قبله بودن مشروط نشده است. اذکار نماز هم 
به اندازه صحت نماز کفایت می کند و بیشــتر از 
 gآن را اســالم واجب نکرده است. امام صادق
در ســن نوجوانی در عبادت بسیار می کوشید. 
روزی پــدرش به او فرمــود: »فرزندم عبادتت 
را مقــداری کاهش بده؛ چراکــه وقتی خداوند 
بنده ای را دوســت دارد، بــه عبادت کم هم از او 

راضی می شود«.  

2.پرهیز
از هر گونه اقدام و رفتار ناخوشــایند در رابطه با 
نماز که موجب رنجش خاطر فرزندان یا خاطره 

تلخ ماندگاری در ذهن ایشــان می شود، پرهیز 
کنیم. نمونه ای از رفتارهایی که باید پرهیز شوند، 

عبارت است از: 
الف( پرهیز از خشکی و بی روحی نماز.

ب( پرهیز از اِعمال قدرت و  مجبور کردن فرزند 
به نماز؛ مانند زمانی که وسعت وقت وجود دارد.

ج( پرهیــز از گرفتن وقت تفریــح و بازی و... به 
خاطر نماز با لحنی غیرکارشناسانه و غیرمنطقی.
د( پرهیز از دعوت فرزند به نماز زمانی که تازه او 

را به خاطر مسئله ای تنبیه کرده ایم.
ه( پرهیز از خســته کردن فرزنــد با برنامه های 
اضافه بر اصل نماز؛ مانند تعقیبات یا بیدار کردن 

کودک از خواب شیرین برای نماز شب.

3.آموزشجدید
امروزه بهترین نوع آموزش ها، به وســیله ابزار 
رسانه صورت می گیرد. در ابزار رسانه از صوت 
و تصویــر به صورت همزمان یا جدا اســتفاده 
می شود. رسانه تصویری، یعنی ارائه محتوا به 
مخاطب به صورت ملموس و مصور و مصداقی. 
روزی امیرالمؤمنین علیg به فرزندش محمد 
بن حنفیه فرمود: ظرف آبی بیاور تا وضو بگیرم. 
امام شروع کردن به وضو گرفتن و اجزای وضو 
را به طور کامل با خواندن دعاهای مخصوص 
در پیش دیدگان محمد بن حنفیه به جا آوردند. 
در پایــان وضو فرمودنــد: »فرزندم هر کس 
این گونــه وضو بگیرد و ایــن ذکرها را بگوید، 
خداوند از هر قطره آبی که از دست و صورتش 
می چکد، فرشته ای می آفریند که پیوسته خدا 
را تقدیس کرده و تسبیح و تکبیر بگوید و ثوابش 
را تا روز قیامت برای او بنویســد«.2 استفاده از 
این اصل می تواند شــوق به عبادت را بیشتر و 

ماندگارتر نماید.

4.میانهرویدرعبادت
گاهی دیده می شــود والدین در امور مذهبی، به 

ویژه دعوت فرزندان به نماز، راه افراط یا تفریط را 
می پیمایند. افراط یا سخت گیری بدون حساب 
و کتاب موجب زدگی و از ســوی مقابل، تفریط 
و باز گذاشــتن بی قاعده فضا موجب بی اهمیت 
 gجلوه دادن نماز نزد فرزند می شود. امام علی
فرمود: »فرزندم در معیشت و عبادت مشی میانه 

و معتدل را برگزین«.

5.دلسوزی
شاید نتوان تصور کرد در این عالم مادری وجود 
دارد که نســبت به فرزند خود دلسوز و مهربان 
نیست. دلسوزی مادر آنگاه در خور تقدیر است که 
حرکت آفرین و عامل پویایی باشد. از بهشتیان 
می پرسند: چطور شد که شما بهشتی شدید؟ آنها 
پاسخ می دهند: »ما نسبت به فرزندان و خانواده 
دلسوز بودیم«.3 خدا در وصف دلسوزی حضرت 
اسماعیل به پیامبر خاتم می فرماید: »و یاد کن در 
کتاب خود اسماعیل را که بسیار در وعده صادق 
و پیامبری بزگوار بود. او پیوسته خانواده اش را به 
نماز و زکات سفارش می کرد و نزد خدا بنده ای 

پسندیده و مورد رضایت بود«.4 

6.پایداری
بعضی والدیــن می گویند از بس فرزندمان را به 
نماز ســفارش کردیم، خسته شدیم. باید گفت 
که شــاید این والدین از شــیوه های تأثیرگذار 
تربیتی مطلع نیســتند یا مهارت استفاده از آنها 
را نمی دانند یا اینکه تحمل ادامه آن را ندارند. در 
این خصوص اسالم امر به پایداری و استقامت 
نموده اســت. خداوند به پیامبر می فرماید: »ای 
پیامبــر خانواده ات را به نماز ســفارش کن و بر 
انجام آن شکیبا باش. ما از تو روزی نمی خواهیم؛ 
بلکه به تو روزی می دهیم و عاقبت نیک با تقوا 

است«.5

7.شروعازخود
یکی از بــزرگان می گفت: دیدم فرزند جوانم در 

خانه نماز فرادا می خواند و به مســجد نمی رود. 
به مادرش گفتم: از او بپرس چرا با اینکه مسجد 
نزدیک است نمازش را در خانه می خواند؟ فرزند 
پاســخ داد: به پدر بگو چرا خودت به مســجد 
نمی روی؟! در همین راســتا مادر خانه به خاطر 
حضور پررنگــش در محیط منزل باید نماز اول 

وقت را فراموش نکند.

8.توجهبهنشاطوآمادگیمخاطب

حالت های روحی انســان متفاوت است. قلب 
گاهی اقبال دارد و گاهی ادبار. در دعوت به نماز 
توجه به نشــاط و آمادگــی مخاطب یک اصل 
اساسی است. به طور یقین در دعوت به نماز باید 
از حالت اشتیاق و اقبال قلب نهایت بهره را برد. 
امیرالمؤمنین علیg می فرماید: »اگر سخنی 

بر قلب تحمیل شود، آن را کور خواهد کرد«.6

پی نوشت
1. علــی مشــكینی  اردبیلی، قصــار الجمل، محقق: مهدی هوشــمند، 

ج1، ص388.
2. حر عاملی، وسائل الشیعه، ج1، ص282.

3. طور: 26.
4. مریم: 55.
5. طه: 132.

6. نهج الباغه )صبحی صالح(، ص759.

محراب  پرونده مسجد


حالت های روحی انسان متفاوت 
است. قلب گاهی اقبال دارد و 
گاهی ادبار. در دعوت به نماز 

توجه به نشاط و آمادگی مخاطب 
یک اصل اساسی است. به طور 

یقین در دعوت به نماز باید از 
حالت اشتیاق و اقبال قلب نهایت 

بهره را برد.


افراط یا سخت گیری بدون 

حساب و کتاب موجب زدگی 
و از سوی مقابل، تفریط و باز 

گذاشتن بی قاعده فضا موجب 
بی اهمیت جلوه دادن نماز نزد 

فرزند می شود. 
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ـــاز مسجــددردهایمــــــــــــــــــاونـــــــــــــــــــوشداروینمـــــ
طــــراز

آسیبشناسیازدواجبامردانیکهاهلنمازنیستند
چرادرروایاتتأکیدشدهکهبامردباایمانواهلنمازازدواجکنید؟

حمید حاج امینی

وظیفة پزشک، تشــخیص بیماری و تجویز دارو است؛ نه 
توضیح و تشریح علل بروز بیماری و آثار و عواقب آن و راه های 
تشخیص و کیفیت درمان و مکانیسم اثربخشی دارو و امثال 
آن. مثاًل پیش پزشک که می رویم، می گوید فالن ویتامین بدن 
شما کم است، باید این دارو یا آن غذا را بخوری. چرا این دارو، چرا 
این غذا؟ و اینکه این دارو و غذا با بدن ما چه کار می کنند که بیماری 
از بین برود؟ اینها گفته نمی شود. جای آن در مطب نیست؛ جایش 
در دانشــگاه است. بسیاری از دســتورها و توصیه های دینی هم از 
همین قرار است. یعنی از جایگاه یک طبیب دلسوز که به زوایای روح 
بشــر آگاه است و دردهای او را می شناسد، فرمان هایی داده است. در 
مقابل از ما هم خواسته شده که در این معارف تأمل و تدبر کنیم تا در حد 
توان خود به اسرار نهفته در آن پی ببریم. یک نمونة معروف از این موارد، 
توصیه های فراوانی از ائمه اســت که دختران خود را به نکاح مردانی 
درآورید که اهل نماز و مسجدند و از افراد بی نماز در این باره پرهیز داده اند. 
برای فهم بهتر و بیشــتر این توصیه، مســئله را در همان قالب پزشک و 
بیمار و بیمــاری می ریزیم. ببینیم بیماری های یک خانواده چه می تواند 
باشــد. کار سختی نیست. با نگاه به دور و برمان می توانیم سیاهه ای بلند 
از ناهنجاری های ریز و درشــت موجود در خانواده ها را شــماره کنیم. از 
بداخالقی و بدرفتاری و بدزبانی بین زن و شوهر یا والدین و فرزندان گرفته، 
تا فرار از مســئولیت ها مثل خرجی ندادن مرد خانواده و شانه خالی 
کردن از تربیت صحیح فرزندان، تا برســد به اعتیاد و دیگر 

مشکالت بزرگ تر. 
حال که طبیب، داروی نماز و مســجد را تجویز 
کرده، می خواهیم ببینیم این دارو چگونه عمل 
می کند. اول باید به شکل این دارو نگاه کنیم. 
این داروی ما، نماز، یک شــکل از پرستش و 
نیایش دینی و متشکل از نشست وبرخاست ها و 
اذکاری است که برای پنج فاصلة زمانی مشخص 
در روز تجویز شده است که شاید به طور معمول 
برای بسیاری از افراد، نیم ساعت هم زمان نََبرد. 
نمازگزارـ  هر کسی که می خواهد باشدـ  طی 
این نماز ها، در یک روز هفده بار باید منیت 
خود را بشــکند و در برابر معبود تا کمر 
خم شود. باید روزانه، دست کم 34 
بار خود را بر خاک بیندازد و 
پیشانی بر زمین بگذارد. 
هر روز باید دســت کم 
بیست بار چشم باز کند 
و زیبایی های هســتی و 

نعمت های خداوندی را ببیند و از صمیم جان، رحمان و رحیم بودن خداوند 
را به زبان آورد. این نمازها را نمی شــود با هر حالت و در هر زمان و مکانی 
به جا آورد. زمان هر یک مشــخص و محدود است و باید در حال پاکی و 
نظافت کامل و با شست وشویی مخصوص به جا آورده شود. بهتر است با 
لباس سفید و در کنار دیگران و در محل مخصوص این عبادت، یعنی در 
مسجد، و با نظمی خاص انجام شود. برای اثر بیشتر این دارو خوب است 
قبل از عمل به نســخة طبیب، دهان را مسواک بزنیم و خود را خوش بو 

کنیم. محیط را از آنچه تمرکزمان را به هم می زند، بپیراییم و ... . 
این چند سطر کوتاه در برابر اقیانوس ظریف کاری های نماز که در قالب 
بیش از هزار امر واجب و سه هزار آداب مستحب بیان شده، قطره ای هم 
به شــمار نمی آید.1 اما با همین نگاه اجمالی به شکل نماز نیز می توان به 
بخش مهمی از ســازوکار اثرگذاری آن پی برد. اگر ریشة پرخاش گری 
یک مرد در خانواده تکبر باشد، آیا مشکل او با نماز حل نمی شود؟ آیا وقتی 
کسی می پذیرد که با همة شخصیت و هیبت اجتماعی که دارد، هر روز در 
نماز چندین بار به شکل های مختلف، خضوع و خشوع را در عریان ترین 
شــکل آنـ  یعنی تعظیم کردن و به زمین افتادن و سر بر خاک نهادنـ  
تمرین کند، آمادگی ندارد به راحتی خود را در برابر خواســته های به حق 
زن و فرزند خویش، مســئول بداند و کمر همت را مردانه ببندد و به کار و 
تالش بپردازد؟ آیا با این تمرین های مداوم، نمی تواند لجام نفس خویش 
را در لغزش گاه های شــهوت، تنگ تر و محکم تر بکشد و کیان خانواده و 
عفت خویش را در این زمانة پر آشوب حفظ کند؟ آیا آن بر خاک افتادن ها 
و ســجده های خاشعانه کمک نمی کند که راحت تر بر حس فزون طلبی 
خویش غالب شــود و در بازار، پای معامله، خدا را در نظر بگیرد و با سودی 
منصفانه، نان حالل بر سر ســفرة زن و فرزندش بگذارد؟ آیا نماز باعث 
نمی شود یک مرد مؤمن خود را بدهکار مهریة همسر خود بداند و حقوق 
او را بدهد؟ آیا نمازگزار با آن تمرین های روزانه که به نفس خویش داده، 
می تواند در هنگام خشــم، عنان نفس را به دست گیرد تا با دست و زبان، 
ظلم و اجحافی در حق همسر خویش روا ندارد؟ آیا کسی که روزانه چندین 
بار خوبی های خالق یکتا را می بیند و یاد می کند، نمی تواند در ارتباط با زن 

و فرزند خویش صحنه هایی زیبا از مهر و عطوفت بیافریند؟ 
پاسخ همة این پرسش ها روشن است. مشکالتی که البه الی این سطور 
گفته شــد، همان مسائلی اســت که امروزه بخشی از خانواده ها در سطح 
جامعه و در نهایت در پیچ و خم راهروی دادگاه ها با آن دســت و پنجه نرم 
می کنند و درمان و نوش داروی ساده و در دسترسی دارد که خوب است آن 

را به بهترین شکل و طبق دستور به کار گیریم.

پی نوشت
1. مرحوم شهید اول كتاب الفیه را در واجبات و كتاب النفلیه را در مستحبات نماز نگاشته كه اولی شامل 

هزار و دومی شامل سه هزار مطلب در باب نماز است.

همت
کودکانه

میزان باالی تخلفــات و جرائم و همچنین لزوم 
اطالع رســانی از قوانین و نحوه اجــرای آن، در 
همة رده های ســنی موجب شد تا در سال 1386 
با همــکاری پلیس راهور و مدیــران مدارس و 
دانش آمــوزان، طرح همیار پلیس به عنوان یکی 
از راه کارهای عملی آموزش مقررات راهنمایی و 
رانندگی بــه کودکان به اجرا درآید. پس از اجرای 
این طرح بود که میــزان تخلفات تا 17.9 درصد 

کاهش یافت.
ترویج فرهنگ نماز در خانواده و محله، به همکاری 
همة اهالی مسجد نیاز دارد. برای این کار می توان 
از کودکان و نوجوانان بــرای اجرای برنامه های 
فرهنگــی، تربیتی و اعتقادی مســجد به خوبی 
اســتفاده کرد. با این کار، هم می توان برای آینده 
نیروسازی کرد و هم می توان کودکان را با اجرای 
فریضه امر به معروف و نهی از منکر و شیوه های 

صحیح انجام آن آشنا کرد.
برای اینکه بتوان از این ظرفیت انســانی استفاده 
کرد، باید آنها را با فرهنگ نماز و وجوب اقامة آن در 
فرهنگ دینی آشنا کرد و این آشنایی به مقدماتی 

نیاز دارد:
1.  برگزاری کالس های آموزش نماز: بیان اسرار و 
آثار نماز در ابعاد مختلف فردی و اجتماعی، روحی 
و روانی و جسمی، با زبان ساده و در قالب تمثیل و 

با استفاده از سیره بزرگان.
2.  برگزاری کالس های آموزش احکام: کودکان 
باید با احکام آشنا باشند. طهارت و نجاست، وضو و 
مسائل مربوط به آن، از قبیل واجبات و مبطالت، 
احکام واجبات و مبطالت نماز، از جمله مســائلی 
هســتند که کودکان و نوجوانان باید با آنها آشنا 
باشــند. امروزه کتاب های مختلفی این مسائل را 

با زبان کودکانه و ساده بیان می کنند.
3.  برگــزاری اردوهــای فرهنگــی و زیارتی: 
تأثیرگذارترین برنامه های آموزشی تربیتی را در 
قالب یک اردو می توان برگزار کرد و مخاطبان را به  
طور عملیاتی با بعضی از مسائل آشنا کرد. مسائلی 
مانند نماز در سفر، آداب زیارت، کمک و همیاری را 
به راحتی می توان در یک اردوی فرهنگی زیارتی 

آموزش داد.

محراب  پرونده مسجد


با نگاه به دور و برمان 
می توانیم سیاهه ای 

بلند از ناهنجاری های 
ریز و درشت موجود در 

خانواده ها را شماره 
کنیم. از بداخلاقی و 

بدرفتاری و بدزبانی بین 
زن و شوهر یا والدین و 

فرزندان گرفته، تا فرار از 
مسئولیت ها مثل خرجی 

ندادن مرد خانواده 
و شانه خالی کردن از 

تربیت صحیح فرزندان، 
تا برسد به اعتیاد و دیگر 

مشکلات بزرگ تر. 




آیا وقتی کسی 

می پذیرد که با همه 
شخصیت و هیبت 

اجتماعی که دارد، هر 
روز در نماز چندین بار 
به شکل های مختلف، 
خضوع و خشوع را در 
عریان ترین شکل آن 
ـ یعنی تعظیم کردن و 
به زمین افتادن و سر 

بر خاک نهادنـ  تمرین 
کند، آمادگی ندارد 
به راحتی خود را در 

برابر خواسته های 
به حق زن و فرزند 

خویش، مسئول 
بداند و کمر همت را 

مردانه ببندد و به کار و 
تلاش بپردازد؟ 



ماهنـــامه
آمــوزشی
فرهنـــگی
ترویـــجی
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مسجــد
طــــراز

دختــــران
امــــــروز
مــــادران
فــــــــردا

آسیبشناسی
لبیمیلیبهنماز

عل

دربانوانجوان

چرا برخی از جوانان با وجود پذیرش دین اسالم و مسلمان 
بــودن، از انجام تکالیف دینی خــودداری می کنند؟ چرا 
دختری که ذاتاً مشتاق دین است، به خواندن نماز بی میل 
اســت؟ این پدیده یکی از مشکالت اساسی امروز جامعه 
ما است که همواره دغدغه هایی را برای خانواده ها ایجاد 
کرده و تهدیدی جدی برای نسل جوان محسوب می شود. 
پدیده دین گریزی و بی میلی به نماز به عنوان یک پدیده 
اجتماعی، عینی و رفتاری، معلول ماهیت خود دین نیست؛ 

بلکه علل آن را باید در خارج از قلمرو دین بررسی کرد.
اهمیت موضوع از آن جهت است که دختران امروز، مادران 
فردا هستند و خود باید مجری و مبلّغ فرایض دینی باشند 

تا رشد نسل های بعد نیز با معنویت و دین عجین گردد.
در نظر داریم با تحلیل موضوع و به کارگیری یک پژوهش 
آمــاری، علل بی میلی به نماز را در بانوان جوان بررســی 

کنیم.

 1. عدم شناخت خداوند
در روایتی قدســی خداوند متعال رغبت و عشق به 
نماز را ناشــی از شناخت و محبت به خود می داند 
و می فرماید: »ای موســی، خطا می کند و دروغ 
می گوید آن کس که می پندارد مرا دوست دارد، 
اما همین که شب فرا می رسد می خوابد. آیا 
هر محبی سخن گفتن در خلوت با محبوب 

خود را دوست نمی دارد؟«.1
در یک کار پژوهشی از 146 دانش آموز 
دختر پرسیده شد: اولین طعم شیرین 
راز و نیــاز با خدا را در چند ســالگی 
چشیده اید؟ 41 درصد بیان کرده اند 
قبل از تکلیف، 54 درصد از زمان 
تکلیف و پنج درصد بعد از تکلیف 
نماز خواندن را شروع کرده اند. 
این نتایج نشــان می دهد اگر 
نوجوانان از کودکی توســط 
خانــواده یا مربیــان، با خدا 
آشنا شوند و ِمهر او را درک 
کنند، درصد زیادی از آنان 

به نماز روی می آورند.

2. ناآشــنایی با فلسفه و 
معانی عبادت و نماز

 جوانــی کــه نمی داند 

چرا باید نماز بخواند و چــه اثری بر آن مترتب 
اســت و چه مضامینی در این گفتگوهای مکرر 
مــورد بازگویی قرار می گیرد، طبعاً نســبت به 
این عبادت فاقد انگیزه و رغبت اســت. پیامبر 
اکرم می فرمایند: »اگر بدانی نماز چیست 
و با چه کســی نجوا و گفتگو می کنی، خســته 

نمی شوی و نماز را به پایان نمی بری«.2

3. ناآشنایی با نیازهای خود 
اگر جوان نیاز به معبود را درک کند و بداند که به 
ثمر رســیدن هر تالش و کوششی در گرو اراده 
خداوند اســت، از پیوند بــا او در تمامی مقاطع، 
فعالیت ها و برنامه های روزمره دریغ نمی کند. 
او نمی داند که تمامــی گره های او باید در نماز 
و ارتباط با خدا گشــوده شــود. در برابر چنین 
گمراهی و نادانی، خداوند متعال به مالئکه خود 
خطاب می کند: »به این بنده من نگاه کنید که 
چقدر در اشتباه است، او می پندارد که نیازهای او 
به  دست غیر من برآورده می شود و نمی داند که 

]فقط[ من حوائج او را برمی آورم«.3

4. گناه و آلودگی
 در دعــای ابوحمزه ثمالی، امام ســجادg به 
بررســی عوامل بی رغبتی به نمــاز و مناجات 
پرداختــه و به خداوند تبــارک و تعالی عرض 
می کند: »خدایا چه شــده اســت که هرگاه با 
خــود می گویم که آماده نماز شــوم و مناجاتی 
با تو داشته باشم، کســالت را در هنگام نماز بر 
من مســلط می نمایی؟ و لذت مناجات را از من 
ســلب می کنی ... «. به ایــن طریق، امام، گناه 
و آلودگــی را از عوامل مهــم بی رغبتی به نماز 

معرفی می فرماید.

5. اسوه و الگوهای نامناسب
 وجود الگو و سرمشق مناسب، به یادگیری رفتار 
صحیــح می انجامد. یعنی باید مدل ها و الگوها 
درست رفتار کنند تا نوجوانان سرمشق رفتاری 
خوبی داشته باشند و رفتار مناسبی نشان دهند. 
وقتی از 233 دانش آموز دختر پرســیده شد: آیا 
رســانه ها می توانند باعث دور کردن جوانان از 
نماز شوند؟ 51 درصد پاســخ خیر و 49 درصد 

پاســخ بلی داده اند. بیشتر کسانی که جواب بله 
داده اند، از رسانه های بیگانه نام برده اند.

6. انتخاب دوستان نامناسب
 دوســتان نقش مهمی در شــکل گیری رفتار 
جوانان دارند. پیامبر اکرم می فرماید: »افراد 
تابع عقیده دوســت خود هستند؛ پس مواظب 

باشید که با چه کسی دوست می شوید«.4 
وقتــی از 243 دانــش آموز دختــر در مقطع 
راهنمایی پرسیده شد: آیا دوستان شما مشوق 
نماز جماعت در مدرسه هستند؟ 64 درصد پاسخ 
بلی و 36 درصد پاســخ خیر دادند. همچنین در 
پاسخ به سؤال در مسئلة نماز، آیا شما تأثیرپذیر 
هســتید یا تأثیرگذار یا هر دو مورد؟ 22 درصد 
تأثیرپذیر، 11 درصد تأثیرگذار و 67 درصد گزینه 
هر دو مورد را انتخاب نموده اند. این نتایج، میزان 
تأثیر دوستان بر مسئلة نماز و عبادت را به خوبی 

نشان می دهند. 

جمع بندی
با بررسی عوامل فوق، مبرهن می گردد که رفع 
بسیاری از آســیب های مؤثر در موضوع نماز، 
در نهاد خانواده امکان پذیر اســت؛ چنان که در 
تحقیق دیگری که از کارمنــدان در یک اداره 
دولتی به عمل آمده، 93 درصد پاسخ دهندگان 
خانواده را مهم ترین عامل در ایجاد عادت به نماز 

در فرزندان  دانسته اند.5 
حال اگر این نکته را که زن بنیان معنوی خانواده 
اســت، به این مهم اضافه کنیم، می بینیم که ما 
با یک چرخه متسلســل مواجه هستیم. از یک 
ســو برای ایجاد فهم و فرهنــگ نماز در میان 
دخترانمان به حضور فعال خانواده نیازمندیم و از 
سوی دیگر، برای سالم سازی نهاد خانواده های 

فردا به تربیت دینی دختران امروز امید داریم. 

پی نوشت
گاهانه، ص2۰3ـ  2۰4.  1. محمدرضا رضوان طلب، پرستش آ

2. همان، ص2۰5.
3. حر عاملی، وسائل الشیعه، ج3، ص24.
4. میرزای نوری، مستدرک، ج2، ص63.

5. بررسی نگرش كاركنان وزارت كار نسبت به نماز، پژوهشگر: رضاعلی 
كبری معلم، ص52. ا

یکمسجد
پاکیـــــزه

مســجد یکــی از مردمی ترین پایگاه هــا برای 
فعالیت های اجتماعی اســت که همــه روزه و در 
ســه نوبت مردم جهت اقامه نماز در آن حضور پیدا 
می کنند. خداوند از مســجد به عنوان خانه خود یاد 
می کند1 و خانه خدا، از هر مکان دیگری به پاکیزگی 
و طهارت شایسته تر است؛ چراکه پاکیزگی و نظافت 
مســاجد، بزرگ داشت مســجد و کوتاهی در آن، 

بی احترامی به این مکان مقدس است.
تالش در حفظ پاکیزگی و نظافت مسجد وظیفه ای 
همگانی اســت و همة مؤمنان باید برای آن تالش 
کنند. بهداشــت فیزیکی مسجد را در قسمت های 
مختلف آن باید رعایت کرد. از آنجا که مسجد محلی 
برای رفت وآمد مردم است و عده زیادی در شبانه روز 
به آنجا مراجعه می کنند، عدم رعایت بهداشت فردی 
و بی توجهی به بهداشــت و نظافت صحن داخلی 
مســجدـ  به خصوص فرش هاـ  می تواند در انتقال 

انواع آلودگی ها و بیماری های پوستی مؤثر باشد.
فرش های مســجد در فواصل منظم شست وشو 
داده می شوند؛ اما ســالی یک بار شستن نمی تواند 
پاســخگوی مراجعات و حضور روزانه در آن باشد. 
برای کاهش میزان آسیب ها می توان از راه کارهای 
راحت و دمِ دســتی نیز استفاده کرد تا خطر سرایت 

آلودگی ها کمتر شود.
بــا در نظر گرفتن اصول بهداشــتی، می توان یک 
مکان بهداشتی و سالم را در اختیار نمازگزاران قرار 
داد که خانواده ها با آرامش خاطر در آن حضور یابند.

ـ رعایت بهداشت فردی جهت جلوگیری از آلودگی 
محیط مسجد؛

ـ  جاروب کردن روزانه و مستمر فرش ها با استفاده 
از جارو برقی؛

ـ شست وشوی فرش های مسجد، حداقل سالی دو 
بار؛

ـ شست وشوی روزانه دســت گیره ها و نرده های 
مسجد با مواد ضدعفونی کننده؛

ـ  استفاده از سجاده های رولی سفیدرنگ به منظور 
جلوگیری از ســرایت آلودگی فرش ها به دســت 

نمازگزاران؛
ـ شست وشوی هرچند وقت یکبار سجاده ها؛

ـ  تمیز کردن و سمباده زدن سطح مهر ها؛
ـ شست وشوی تسبیح های موجود در مسجد با مواد 

ضدعفونی کننده جهت جلوگیری از آلودگی.

پی نوشت
1.  امــام صــادقg فرمودند: »عَلیُكم ِبإتیاِن الَمســاِجِد؛ فإّنها ُبیوُت اهلل ِ 

فی األرِض...«. شیخ صدوق، امالی، ص44۰. 

محراب  پرونده مسجد


با بررسی عوامل فوق، مبرهن می گردد که رفع 
بسیاری از آسیب های مؤثر در موضوع نماز، 
در نهاد خانواده امکان پذیر است؛ چنان که در 
تحقیق دیگری که از کارمندان در یک اداره 
دولتی به عمل آمده، 93 درصد پاسخ دهندگان 
خانواده را مهم ترین عامل در ایجاد عادت به نماز 
در فرزندان  دانسته اند.


سعید فیاضی

ماهنـــامه
آمــوزشی
فرهنـــگی
ترویـــجی
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زندگیخانوادگیِفردی!
جایگاهشناسیپرداختبهمعنویاتدرمعماریجدید

سعید فیاضی

یادداشت
قرارمان با دکتر می شــود صبح یک روز تعطیل زمســتانی در 
دفتر کارش؛ جایی در بافت مرکزی و قدیمی  شهر. ساختمان، 
معماری خاصی دارد و فضای ســالن حــس خاصی را به من 
می دهد. گویا اینجا ســابقا خانه مسکونی دکتر مصّدق بوده و 
معماری داخل هنوز رنگ و بویی از همان روزها را نگه داشــته 
اســت. محمدخانی به شــدت متین و روان صحبت می کند و 
صمیمیت رفتارش فضای گپ و گفتمان را خودمانی می کند و 
من می توانم هرآنچه را در ذهن دارم، بپرسم و بی رودربایستی 
بخواهم که جواب هایش را ســاده کند برای مِن کم اطالع از 

معماری.
دکتر امیر محمدخانی، مدیر بنیاد معماری انقالب اســالمی، 
دارای دکترای معماری از کشور ایتالیا است و هم زمان مدیریت 
مرکز معماری حوزه هنری را برعهده دارد. در کارنامه اجرائی اش 
ریاست دانشکده معماری دانشگاه سوره، دبیری مسابقه ملی 
معماری ایران 1404 و دبیری سمپوزیوم بین المللی معماری و 

شهرسازی هم به چشم می خورد.
محمدخانی معتقد است که می توان و باید تفکر انقالب اسالمی  
را در سبک زندگی  و البته معماری بناهایمان بیاوریم و با تأکید 
می گوید: »همة حرفم این است که باید آگاهی اجتماعی را باال 
برد؛ یعنی معماری را از دست معماران بیرون بکشیم و به دست 

خود مردم بدهیم«.


گپ اول را من شروع کردم و از دکتر خواستم برای مِن مخاطب 
عام اصاًل از معماری بگوید که معماری چیســت و اساســاً آیا 

معماری یک مفهوم فرامادی است یا یک اتفاق مادی؟ 
 بــرای تعریف معماری باید از معماری گذشــته گفت و برای 
گفتن از معماری گذشته باید از معمار گفت. معماری در ایران با 
ویژگی »اسالمی یا ایرانی و سنتی بودن« در یک نقطه دارای 
اشتراک است و این نقطه، تعالی طلبی است. در معماری گذشته 
همواره آینده اخروی و آســمان طلبی به چشم دیده می شود. 
زمینی بودن و در عین حال آســمانی بودن دو ویژگی است که 
در تعریف معماری ما وجود دارد. می توان گفت که معماری در 
گذشته جایگاهی بیش از ســایر علوم مرتبط به انسان داشته 
است؛ چراکه معماری با خود سبک زندگی را به همراه می آورد. 
معماران ایرانی توانسته اند در گذشته معنویت ذهنی و فرزانگی 
خود را در آنچه که ســاخته اند، بــه کار گرفته و نوعی آرامش و 
آخرت طلبی را در ساخته های خود به نمایش بگذارند. سازه های 
سنتی و اسالمی  در معماری گذشته، از ترکیب صحیح »معمار« 
فرزانه و حکیم و »معماری« دارای نشــانه هایی از فرزانگی و 
منطبق بر سبک زندگی آن روز و پیشرفت برخوردار بوده است. 
جالب است بدانید که در گذشته عامه مردم نیز با معماری آشنایی 
داشــتند و سره را از ناسره تشخیص می دادند. در واقع معماری 
یک نوع حکمت بوده که همه، برداشتی از آن داشته اند و حس 

زیبایی شناسی در عامه مردم کاماًل وجود داشته است.
موضوع بعدی که در گپ و گفتمان مطرح می شود دربارة تأثیر  
معماری بر رفتار انسان است. یعنی حال که معماری برگرفته از 
مفاهیمی  غیرمادی است، آیا می تواند بر رفتار و سبک زندگی 

انسان مؤثر باشد؟
هم اندیشمندان غربی و هم حکمای قدیم ایران در این موضوع 
اتفاق نظر جدی دارند و آن تأثیر فضا بر انسان است. به نظر من 
معماری طراحی زندگی انسان ها و در حقیقت، طراحی سبک 
زندگی انســان است. به قول معمارها »ما شهرها را می سازیم 
و شهرها ما را می سازند«. موضوع فرهنگ تکنولوژی هم که 
االن به شــدت در غرب بر روی آن کار می کنند، باز در راستای 
اثبات همین بحث است که تکنولوژی در ذات خودش ماهیتی 
دارد که بر رفتار جســم مؤثر اســت. البته اینها از نگاه دینی ما 
کاماًل قابل فهم است. منتها برای غرب مسئلة جدیدی است.  
در ادبیات علمی  روان شناسی این اصل را داریم که شخصیت 
انســان بر سه موضوع مبتنی اســت: تربیت، محیط، ژنتیک. 

معماری یکی از پارامترهای مهم محیط است.
حاال مسکن را تعریف و چیستی آن را بررسی می کنیم:

در گذشته دینی ما مســکن با هدف حیات و البته حیات طیبه 
ســاخته می شده اســت. با این زاویه نگاه، معمار گذشته ما در 
تک تک اجزای بنائی که می ساخته، این روح معنوی را لحاظ 
می کرده و معتقد بوده که ســاکن این مســکن باید به تعالی 
معنوی برســد. اما در تفکر غرب که متأســفانه معماری این 
روزهای شــهرها و خانه های ما از آن به شدت تأثیر پذیرفته، 

مســکن معنای متفاوتی پیدا کرده است. ما اتاق خواب داریم، 
اتاق پذیرایی داریم، ســوئیت داریم و ... که همه برای نیازهای 
مادی ما اســت. حتی پنجره هم طوری تعبیه می شود که به ما 
روشنایی و نور بدهد؛ همین. حداکثر اینکه پنجره طوری تعبیه 
می شود که منظره خوبی از واقعیت را به ما نشان دهد؛ واقعیت 
و نه حقیقت! یک منظره این جهانی و نه آن جهانی! در معماری 
گذشته پنجره اُُرسی بود که تفسیری از آن جهان و حقایق عالم 
را به ما می داد؛ ولی االن پنجره فقط یک مجرا است برای دیدن 
واقعیت های پیرامون و این برگرفته از مکتب رئالیسمی  است 
که در غرب حاکم است. آنچه معماری قرن بیستم غرب به ما 
داده، جدایی زمین است از آسمان؛ و این یعنی سکوالریسم! در 
واقع سکوالریسم در همه چیز صورت می گیرد و در معماری نیز 
خود را نشان می دهد و می خواهد آن جهان را از این جهان جدا 
کند و اتفاقاً چون می خواهند جدا کنند، ســبک رئال را به وجود 

می آورند. یعنی پرداختن به واقعیت صرف.
پرسیدم با این اوصاف آسیب شناسی مسکن االن چطور است؟ 
یعنی حال که معماری، طراحی سبک زندگی است و معماری 
خانه رفتار اهالی خانه را می ســازد، معماری خانه های امروزی 

چه آدم هایی را با چه رفتارهایی به ما تحویل می دهد؟
سؤال بسیار خوب و دقیقی است. بگذارید ببینیم خانه امروز ما 
چطور شــکل می گیرد، بعد ببینیم چه تأثیری خواهد گذاشت. 
در ساخت خانه امروز نگاه معماری این گونه است: اواًل زمینی 
را در اختیار معمار می گذارند که یک بَِر جنوبی و آفتاب گیر دارد 
که پنجره های خوبی می دهد. در ساختمان های امروزی اتاق 

خواب ها را در همین بر طراحی می کنند.
 مرحله بعد طراحی جای آشــپزخانه اســت و با این تفسیر که 
کسی که خرید می کند، سریع دستش را خالی کند؛ لذا آشپزخانه 
را نزدیک تریــن جا به در ورودی طراحی می کنند. دقت کنید؛ 
محلی که زن مسلمان ایرانی بعضاً بیشترین زمانش را در طول 
روز آنجا اســت، بارانداز خانه می دانند. در معماری ســنتی ما 
چون پوشش و کنار بودن محل فعالیت زن مطرح و مهم بوده، 
آشــپزخانه در مکان دیگری جانمایی می شد؛ اما جهان بینی 
غربــی تعاریف دیگری دارد و جانمایــی مکان ها در خانه نیز 
طبیعتاً برگرفته از همان جهان بینی است. سرویس بهداشتی 
در نزدیک ترین مکان به آشپزخانه طراحی می شود که نزدیکِی 

این دو فضا به یکدیگر تأمل برانگیز است.
مرحله بعد طراحی یک جای عالی برای مهمان اســت. یک 
فضای خوب برای اتاق پذیرایی آماده می شــود با نور مناسب و 
شــاید تراس. حاال سؤال اینجا است که از این فضای خوب در 

سال چند ساعت استفاده می شود؟ 
حاال آنچه در این طراحی می ماند چیســت؟ اتاق نشیمن. هر 
جا که مانده و با هر نورگیری ممکن، اتاق نشــیمن را طراحی 
می کنند؛ یعنی جایی است که از طراحی بقیه مراحل بجا مانده 
است. تعریف این فضای بی قواره چیست؟ اتاق نشیمن، محل 
نشست و گفتمان و تعامل خانوادگی است. یعنی جایی که قرار 
اســت پدر با فرزندان صحبت کند، زن و شــوهر حرف هم را 
بشنوند، بچه ها با هم گپ بزنند. نکتة بدتر اینکه این فضای تنگ 

و تاریک طوری چیدمان 
می شود که تلویزیون در 
قرار می گیرد.  مرکزیت 
فضا هم که کم نور است، 
نتیجه اینکه بنیاد روابط 
خانواده قرار است در یک 

سینما شکل گیرد!
چه می شــود؟ بچه ها به 
جای ایــن محیط تنگ 
و تاریــک در اتاق خواب 
خود کــه اتفاقاً نور خوب 
و چیدمــان خوبی دارد، 
زندگــی می کنند؛ یعنی 
زندگی خانوادگِی فردی! 

خانواده در جایی ساکن می شود که کسی با کسی ارتباط ندارد 
و گفتگویی بین اعضای خانواده شکل نمی گیرد. 

آیا در این خانواده امکان طالق بیشتر نیست؟ اختالف بین افراد 
به دلیل جدا بودن از همدیگر بیشــتر نیست؟ چند کلمه با هم 
حرف می زنند؟ آیا باعث جدا شــدن فرزندها از خانواده نیست؟ 
آیا چنین مسکنی منشــأ الاقل برخی از مشکالت اجتماعی 
نیســت؟ آیا این مسکن باعث از بین رفتن فرهنگ گفتگو که 
در اجتماع با آن مواجهیم نمی شود؟ آیا تجربه گرایی صرف در 
نســل جدید و عدم انتقال تجربه پــدر و مادرها به فرزندان، در 
چنین مسکن هایی بیشتر نیست؟ این چنین مسکنی فهرست 

بلندباالیی از مشکالت و معضالت به ما تحویل می دهد. 
این تأثیری اســت که مسکن و نوع چیدمان آن بر ما و رفتار ما 
می گذارد و این ارمغان غرب است. متأسفانه در برهه ای از زمان، 
ما در استفادة از آن مشتاق تر از غرب هستیم که پیامدهای آن را 

در خانه و خارج از خانه و اجتماع به وضوح می بینیم!
جناب دکتر، حاال چه باید کرد؟ 

برگشــت مجدد به معنویت؛ با توضیحاتی که داده شد، حتی 
معنویت نیز بــه فضا نیاز دارد و در روایــات ما بر این موضوع 
تأکید شده که باید برای عبادت در خانه جایی قرار داد. از منظر 
روان شناســی هم می گویند ذهن شــرطی می شود و تمرکز 
بیشــتری دارد. بنابراین خانه بر اعضای خانوادهـ  به خصوص 

فرزندانـ  تأثیر آموزشی و تربیتی دارد.
چگونگی اش را به ســالیق افراد می سپاریم. حداقلش پهن 
کردن یک سجاده است. جزئیات را خانواده با تعامل و گفتگو با 
بچه ها تعیین کنند. البته پیدا کردن جایی برای عبادت راحت تر 
از پیدا کردن جایی برای خوابیدن، جایی برای پذیرایی، جایی 
برای تلویزیون و ... است. مهم این است که نوع نگاه ما متفاوت 

شود و به اهمیت موضوع پی ببریم. 

حرف پایانی
ایجاد معنویت و برقراری ارتباط با خدا در منزل، نیازمند مکان 

است و این مکان، رفتار اهالی خانه را معنوی می کند.

محراب  پرونده مسجد


در معماری 

گذشته همواره 
آینده اخروی 
و آسمان طلبی 
به چشم دیده 

می شود. زمینی 
بودن و در عین 

حال آسمانی 
بودن دو ویژگی 

است که در تعریف 
معماری ما وجود 

دارد.




در معماری گذشته 
پنجره ُاُرسی 
بود که تفسیری 
از آن جهان و 
حقایق عالم را 
به ما می داد؛ 
ولی الان پنجره 
فقط یک مجرا 
است برای دیدن 
واقعیت های 
پیرامون و این 
برگرفته از مکتب 
رئالیسمی  است 
که در غرب حاکم 
است. آنچه 
معماری قرن 
بیستم غرب به ما 
داده، جدایی 
زمین است از 
آسمان؛



ماهنـــامه
آمــوزشی
فرهنـــگی
ترویـــجی
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نمــازمادرانه
راهکارهایترویجنمازدرفرزندان

مهدی عبداللهی

پس از مســئلة وراثت، عواملی چــون اطرافیان و محیط در 
تربیت و القا مفاهیم دینی به فرزندان نقشــی اساسی بازی 
می کنند. در این میان، تأثیر پدر و مادر در تربیت فرزندان، هم 
وراثتی و هم محیطی می باشد. پدر و مادر در خط مشی، افکار، 
آداب و رسوم، ســنت ها و شعائر و ده ها گزارة دینی و هویتی 
دیگر فرزندان خود تأثیر مســتقیم و اساسی دارند؛ اما مادر به 
علــت حضور کمتر پدر در محیط خانــه و روح لطیف و مهر 
مادرانه اش، نقش اصلی را ایفا می کند. در این مجال کوتاه به 
راهکارهایی پرداخته خواهد شــد که یک زن به عنوان مادر 
خانه برای تشویق و ایجاد عالقه فرزندان به نماز می تواند از 

آنها بهره گیرد.
1. فضاسازی مناسب و جذاب برای اقامه نماز

ویترین مناســب و ظاهر زیبا، یکی از عوامل جذب به شمار 
می رود. مادر خانه با ذوق سرشار خویش می تواند مطابق میل 
و خواســته کودک برای او به تناســب پسر یا دختر بودنش، 
مکانی مناسب، ســجاده ای زیبا، ُمهر و تسبیح، عطر، لباس 
مناســب، مقنعه و چادر زیبا تهیه کند. بهتر است ابتدا فضای 
برگزاری نماز را برای کودک خوشــایند کنیم، سپس او را به 

اقامة این فریضه تشویق کنیم.
2. نماز خواندن در حضور فرزندان

مشــاهده رفتار و همانندســازی، یکــی از تأثیرگذارترین 
روش های یادگیری اســت. مشــاهده مادر یا پدر به هنگام 
نماز خواندن، تأثیر شــگرفی بر کودک می گذارد. امام حسن 
مجتبیg در دوران کودکی بسیار با عبادت های مادرشان 
مأنوس بودند. ایشان می فرمود: »در دنیا کسی عابدتر از مادرم 

حضرت فاطمه نبود. آن قدر به عبادت می ایستاد تا پاهایش 
 gورم می کرد«.1 از این حدیث چنین بر می آید که امام حسن
همواره شــاهد رفتار مادر بوده و رفتارهای مذهبی در وجود 

مبارکشان تبلور یافته است.
3. چاشنی محبت 

در برنامه هــای تربیتی تا جذب و انجذابی بین مربی و متربی 
نباشــد، تغییر رفتار به وجود نخواهد آمــد. لقمان حکیم در 
مقام یک پدر وقتی می خواســت فرزندش را به نماز دعوت 
کند، گفت: »یا بنّی اقم الصلوه؛2 ای پســر کوچک من، نماز 
را بر پادار«. به طور حتم نقش عاطفی مادر می تواند بســیار 

پررنگ تر و عمیق تر و تأثیرگذارتر از پدر باشد.
4. دعوت از فرزندان برای گفتن اذان

در احادیث سفارش شده در خانه هایتان اذان بگویید تا شیطان 
طرد شده و فرزندانتان با این نغمه ملکوتی آشنا شوند. دعوت 
از فرزندان برای گفتن اذان در انظار دیگران، موجب تقویت 
خودباوری و اعتماد به نفس آنان می شــود. در این میان نماز 

جماعت خانگی را هم نباید از یاد برد.
5. تشویق

تشــویق در هر ســنی شــرایط خودش را دارد. برای مثال 
ساده ترین نوع تشویق در فضای خانه می تواند بازگو کردن 
اتفاقات نمازی در منزل برای پدر خانه و بســتگان و دوستان 
توسط مادر باشد. یادآوری اتفاقاتی مانند خواندن نماز توسط 
فرزند کوچک تر، ایفای نقش مکبر توســط فرزند بزرگ تر و 
گفتن اذان به وسیلة فرزند نوجوان بین آنها، موجب می شود 

فرزندان با نماز پیوند بیشتری برقرار سازند.    
6. آراستگی مادر

لباس زیبا و آرایش مادر به هنگام نماز )که مســتحب است( 
سبب گرایش دختران به نماز می شود. اگر از دختری بپرسند 
عروسی را بیشتر دوســت داری یا عزا؟ می گوید: عروسی را 
بیشتر دوســت دارم؛ زیرا در عروسی لباس زیبا می پوشند و 
دختــر از آنجا که به آرایش عالقه مند اســت، همین که دید 
مادرش به هنگام نمــاز تغییر لباس و آرایش می دهد، او هم 
به نماز شــوق بیشتری پیدا می کند. شایسته است یک مادر 
دلســوز گاهی به پدری که خســته از کار و زحمت روزانه به 
منزل می آید، پوشــیدن لباس زیبا و مرتب به هنگام نماز را 

یادآور شود.
7. زمینه رفت وآمد با دوستان نمازگزار

تو اول بگو با کیان زیستی   
تا من بگویم تو کیستی

دوســتان فرزندان ما، از جهات دینی، فرهنگی و خانوادگی 

محراب  پرونده مسجد

زیارتـگاه
جامعامامزادگانایران معرفیبانک

حمید حاج امینی

یکــی از افتخارات ما ایرانیــان، میزبانی 
از خانــدان پیامبر اکرم اســت. وجود 
بارگاه های بی شــماری از امام زادگان در 
سراسر ایران زمین، شاهد این ادعا است. هر 
زائر، گذشته از ارادتی که به صاحب هر یک 
از این آستان های مبارک دارد، همواره ابهام 
و پرسشی هم دربارة شخصیت و زندگی او 
دارد و دوست دارد بیشتر از او بداند و با او آشنا 
شود. به همین دلیل اگر کتیبه ای بر سنگ 
و کاشی باشــد، به آن چشم می دوزد و اگر 
لوحی بر دیوار نصب شده باشد، می کوشد 
در خطوط گاه نه چندان خوانای آن، ردی از 
نســل و نسب آن امام زاده بیابد و دست کم 
دریابد و بداند که این صاحب بقعه، فرزند یا 
نوادة کدام امام معصوم بوده و با چند واسطه 

به ایشان می رسد.
»مرکــز تحقیقــات رایانــه ای قائمیه 
اصفهان« در پاسخ به این نیاز، نرم افزاری 
را بــرای تلفن های همــراه و رایانه به  نام 
»بانک جامــع امام زادگان ایران« طراحی 
کرده است. بخش نخست این نرم افزار با 
عنوان »دانستنی ها«، هفت سرفصل را در 

بر می گیرد: 
1. »زیارت«؛ این قسمت مقولة زیارت را از 
دیــدگاه آیات قرآن، روایات اهل بیت و نیز 
از منظر بزرگان شیعه و اهل سنت بررسی 

می کند.
2. »احکام«؛ حاوی احکام و اســتفتائات 
یــازده نفر از مراجع معظــم تقلید در باب 

مسجد، زیارت و وقف است.
3. »آداب زیــارت«؛ آداب و فضایل زیارت 

ائمه و امام زادگان را بیان می کند.
4. »آثــار زیارت«؛ آثــار و فواید و برکات 
زیارت اولیاء اهلل را از دیدگاه قرآن و ســنت 

بررسی می کند.
5. »پرســمان«؛ مجموعاً به چهار شبهه 
و 34 پرســش در موضوع »امام زاده ها«، 
»زیــارت« و »احــکام شــرعی زیارت 

امام زاده ها« پاسخ می دهد.
6. »آیا می دانید که ...«؛ در این قسمت 23 
نکته دربارة امام زادگان و زیارت و مباحث 
مربوط به آن ذکر شده و در پایان سامانه ای 

پیامکــی به شــمارة )هزارصدصدهزار = 
10001001001000( معرفی شده که به 
سؤاالت دربارة امام زادگان پاسخ می گوید.

7. »پیشنهادات«؛ 158 راهکار متنوع برای 
بهره وری بیشتر و همه جانبه از امام زادگان 

ارائه می دهد.
محتوای این قســمت، 326 صفحه از کل 
2551 صفحــة این نرم افزار را در بر گرفته 
اســت و می تواند بســیاری از شبهاتی را 
پاسخ گو باشــد که امروزه فرقه هایی نظیر 
وهابیت در بــاب زیارت ائمه و امام زادگان 

مطرح می کنند. 
بخــش دوم و اصلی نرم افــزار به معرفی 
امام زادگان و عالوه بر آن، به معرفی اولیا و 
عرفای صاحب بقعه در ایران می پردازد. این 
آستان های مبارک به تفکیک 31 استان، 
در 31 بخش، و سپس به ترتیب شهرهای 
هر استان معرفی شده است. پیش از معرفی 
امــام زادگان نیز اطالعاتــی کلی و مفید 
دربارة هر اســتان آمده است؛ از »موقعیت 
جغرافیایــی« و »پیشــینة تاریخی« هر 
استان گرفته تا »اقوام و زبان«، »موقعیت 
اقتصــادی و اجتماعی«، »ســوغات«، 
»جاذبه های طبیعــی و گردش گری« و 

»جاذبه های تاریخی« آن استان.
در معرفی امــام زادگان، اطالعاتی دربارة 
شــخصیت آن امــام زاده و نیــز مطالبی 
تاریخی دربارة ســاختمان بارگاه وی، به 
همراه اطالعاتی به روز از مراحل بازسازی 

یا مرمت آن، عرضه شده است. 
در سراسر این نرم افزار در پایان هر مطلب، 
منبع آن مطلبـ  که بیشــتر پایگاه های 

اینترنتی استـ  ذکر شده است.
با این توضیحات به دســت می آید که این 
نرم افــزار، فراتر از اینکــه بانکی جامع در 
معرفی امام زادگان اســت، می تواند برای 
طیف های مختلفی مفید باشــد؛ از مبلّغان 
دینی گرفته تا گردشگران و عالقه مندان به 
مسائل اقتصادی و جغرافیایی و تاریخی و 
مذهبی و حتی برای دانش آموزانی که برای 
نوشتن تحقیق کالسی به مطالب متنوعی 

از این دست نیاز دارند.

محراب  كتابخانه مسجد


در خاطرات امام 
خمینی آمده است 
هرگاه دوستان و 
شاگردان پیشنهاد 
تفریح خارج از شهر 
می دادند، ایشان 
می فرمود: به دو شرط 
می آیم: 1. نماز اول 
وقت فراموش نشود؛ 
2. هیچ کس حق 
غیبت ندارد.



در تربیت او دخیل هســتند. در این میان مادر تیزبین، 
نماز را جزء اولویت ها و مالک های ارتباط فرزند خود 
با دوســتانش قرار می دهد. مادر از پدر خانه بخواهد 
گاهی در تفریحات فرزندان و دوســتان آنها شرکت 
کند و در این تفریــح، به نماز اول وقت اهمیت دهند. 
در خاطرات امام خمینی آمده اســت هرگاه دوستان 
و شاگردان پیشــنهاد تفریح خارج از شهر می دادند، 
ایشان می فرمود: به دو شرط می آیم: 1. نماز اول وقت 

فراموش نشود؛ 2. هیچ کس حق غیبت ندارد.
8. رفت وآمد به مسجد

امام رضاg فرمود: »کسی که همواره به مسجد )برای 
اقامه نماز و غیره( رفت و آمد کند، یکی از این هشــت 
 فایده به او می رســد: اســتفاده از آیه روشنی از قرآن، 
یافتن رفیق نیک، فراگیری علم تــازه، برخورداری 
از رحمتی که در انتظارش بود، شــنیدن ســخنی که 
راهنمای راه باشــد، در امان ماندن از انحراف، ترک 
گناه از روی حیا یا تــرس«.3 مادر خانه با توجه فواید 
رفت وآمد به مســجد، زمینه مسجدی شدن فرزندان 

را فراهم آورد.
9. توجه به اقامه نماز در اول وقت

اگر هیچ یک از اعضای خانواده نمازشان را اول وقت 
نمی خوانند، مادر خانه به خواندن نماز اول وقت اهتمام 
بورزد. به طور حتم تقید مادر به نماز اول وقت در ضمیر 

ناخودآگاه فرزندان تأثیر مثبت خواهد گذاشت.
10. ارتباطات خانوادگی توأم با تفریح و عبادت

ارتباطات خانوادگی می تواند هم فرصت باشــد و هم 
تهدید به شمار رود. مادر خانه می تواند در یک برنامه از 
پیش تنظیم شده و با یاری همسرش، به همراه خانواده 
دوستان فرزند یا بستگان خود به تفریح با رعایت نماز 
اول وقت بروند. شــهید بهشتی گاهی تمام دوستان 
خود، همسر و فرزندانشــان را برای تفریح به باغات 
اطراف برده و با آنها گفتگو می کرد. ایشــان با ایجاد 
محیطی شــاد و حساب شــده بیان می داشت: نباید 
بچه های مذهبی و مسجدی و انقالبی احساس کنند 

مذهبی شدن یعنی محروم شدن.     

پی نوشت
1. محمدباقر مجلسی، بحاراالنوار، ج42، ص61.

2. لقمان: 17.
3. محمدباقر مجلسی، بحاراالنوار، ج 75، ص1۰8.
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شبستان
دو حادثه و چهار رویکرد!

در روز 17 دی مــاه 1393، خبری به خبرگزاری های 
جهان مخابره شد: حمله تروریستی به دفتر نشریه 
شارلی ابدو در فرانسه . در این حمله دوازده نفر کشته 
و ده نفر زخمی شدند. این رخداد بعد از جنگ الجزایر 
در سال 1961، مرگبارترین و بدترین واقعه در زمان 

صلح فرانسه به شمار می رود. 
گذشته از مســائل پشــت پردة چنین حادثه ای و 
انگیزه هــای واقعی قاتالن این رخداد و گذشــته از 
اتحاد جبهه باطــل در مقابل چنیــن حوادثی علیه 
اسالم، رویکرد و برخورد دنیای اسالم چه در محدوده 
دولت های اسالمی و چه در محدوده مسلمانان قابل 
توجه اســت. سیزده روز بعد از وقوع این حادثه رهبر 
فرزانه انقالب با ارسال نامه ای خطاب به جوانان اروپا 
و امریکای شمالی، ذهن  کنجکاو آنان را با سؤال هایی 
اساســی و چالش برانگیز مواجه ساخت. در اینجا 
سخن از محتوای نامه پدرانه ایشان به جوانان اروپا 
و امریکا نیســت؛ بلکه توجه دادن به منش و روش 
یــک رهبر عالی مرتبه دینی و سیاســی، در برخورد 
با چالش هایی است که اســالم، مسلمانان یا حتی 
مستضعفان با آن روبه رو هســتند. از طرف دیگر در 
تاریخ 3 بهمن 1393 خبرگزاری ها درگذشت پادشاه 
عربستان را در صدر اخبار خود قرار دادند؛ حادثه ای که 
آن هم با عکس العمل های مختلف روبه رو شد. عده ای 
را به ســوگ نشاند و عده ای را به شادی و کف و سوت 
واداشــت. بازهم گذشته از شخصیت ملک عبداهلل و 
فعالیت های وی و گذشته از تفکرات او، عکس العمل 
عقالنی با این واقعه چه بود؟ آیا تبریک گفتن به مناسبت 
مرگ وی کاری پسندیده به شمار می رفت؟ اگر قدرت 
تشــخیص نداریم، الاقل به دهان بزرگان چشــم 
بدوزیم که در این گونه موارد چگونه برخورد می کنند. 
»ما متأســفانه دیدیم که برخی افراد در هنگام وفات 
ولیعهد عربستان در کنار سفارت آن کشور شیرینی 
پخش کردند که این کار به دور از ادب اجتماعی بود؛ 
چراکه این کار نه مستحب بود و نه واجب! ... ما در قبال 
دولت عربستان موضع مشخصی داریم؛ اما در هنگام 
وفات یک شخص باید ادب اجتماعی را در رفتارهای 
خود بگنجانیم تا این رفتارهای ما بر روند ایجاد تقارب 

در بین ادیان و مذاهب تأثیر منفی نگذارد«.1

پی نوشت
كشــور؛  1. آیــت اهلل جــوادی آملــی در دیــدار بــا رئیــس ســازمان حــج و زیــارت 

.1391/9/8

مسجــــد/ شمــــــــــاره182 /اسفنـــد ماه1393

اینگونهپاسخدهید
حمید حاج امینی

آیا تاکنون با این ســؤال مواجه شده اید: اگر 
خداوند بی نیاز اســت، چرا از ما می خواهد 
نماز بخوانیم؟ یا این سؤال چطور: چرا وضع 
مادی کسانی که اهل نماز و اطاعت از خدا 
نیستند، بهتر از کسانی است که اهل نماز و 
عبادتند؟ یا این ســؤال: چرا باید قبل از نماز 
وضــو بگیریم؟ آیا اگر پیــش از نماز حمام 
برویم، کافی نیست؟ یا این پرسش: خداوند 
که با همه محرم است، پس چرا خانم ها باید 

در نماز حجاب کامل داشته باشند؟
این پرســش ها و امثال آنـ  که به احتمال زیاد تا به حال با نمونه هایی از آن 
روبه رو شــده ایدـ  به طور طبیعی به ذهن جستجوگر افراد، به ویژه جوانان، 
می رسد. چگونه باید به این دست پرسش ها پاسخ داد و ذهن تشنة مخاطب 

را با معارف وحیانی سیراب کرد؟
چگونه به پرســش هایی از این دست پاســخ دهیم: به فرمودة قرآن، نماز 
بازدارندة از فحشا و منکر است؛ پس چرا بعضی افراد اهل نماز، گناه می کنند؟ 
با این حال، بهتر نیست ما نماز نخوانیم و گناه هم نکنیم؟ اگر نماز برای این 
است که نمازگزار به کمال برسد، نمازهای استیجاری چیست؟ نماز خواندن 
پیامبر چگونه بود؛ این گونه که اکنون شــیعه می خوانند یا آن گونه که اهل 
ســنت؟ به چه دلیل؟ چگونه در نماز تیر را از پای امیرمؤمنانg درآوردند 
و ایشــان متوجه نشــدند؛ ولی در حال رکوع متوجه حضور سائل شدند و 

انگشترشان را به او بخشیدند؟
کتاب این گونه پاسخ دهید شیوه های پاسخ گویی مؤثر )با محوریت معارف 
نماز(، به قلم سه تن از دانش آموختگان حوزة علمیة قم؛ سید حسن هاشمی  
جزی، ابوالفضل جعفری پور و محمدرضا آتشین صدف، کوشیده است به این 
دو نیاز پاسخ گوید. یعنی هم به طور کلی اصول پاسخ گویی به پرسش های 
مذهبی را بیان کند و هم با تکیه بر این اصول، به برخی از پرسش های مهم 

و پرتکرار دربارة نماز پاسخ گوید.
کتاب در دو بخش اصلی تنظیم شــده اســت. بخش اول که »روش ها و 
اصول پاســخ گویی مؤثر« نام دارد، در چهار فصل )حدود پنجاه صفحه(، با 
تکیه بر آیات و روایات و بیان مثال های زنده و کاربردی، محورهای اصلی 
در فرآیند یک پرسش و پاسخ را بررسی می کند. نخست اینکه پرسش چه 
فرقی با شــبهه دارد و پرسش و پاسخ چه ضرورت و اهمیت و آثاری دارد و 
ترک آن چه پیامدهای ناخوشــایندی. در فصل دوم، اموری چون فروتنی، 

رجوع به متخصص، انگیزة ســالم، نیکو پرســیدن و تعادل در پرسش، به 
عنوان ویژگی های پرسش گر خوب، مطرح و با عباراتی کوتاه توضیح داده 

شده است. 
فصل بعدی پاســخ گوی خــوب را معرفی می کند. شــانزده ویژگی زیر 
عنوان »صفات کلی« برای یک پاســخ گوی خوب بیان شــده است؛ مثل 
آگاهی کافی، اخالص و تهذیب نفس، شــرح صدر، پرهیز از پاســخ های 
نارسا، خالصه گویی و منبع شناسی. 31 نکته هم زیر عنوان »آداب بایستة 
پاسخ گویی« بیان شده است؛ مثل آغاز با نام و ستایش خدا، گوش کردن به 
سؤال با دقت کامل، پرهیز از پاسخ گویی بی درنگ، پرهیز از پرخاش گری، 
بهره گرفتن از مثال و داســتان، و تشکر از پرسش گر. در قسمت پایانی این 

فصل هم »امور مؤثر در موفقیت پاسخ گو« به اختصار بیان شده است.
آخرین فصل از بخش نخســت کتاب، »این گونه پاسخ دهیم« نام دارد که 
سیزده نکتة کاربردی در پاسخ گویی موفق به یک پرسش گر را بیان می کند؛ 
مثل اینکه پاسخ گو ابتدا باید زمینه و انگیزة پرسش را بشناسد. دیگر اینکه 
مطمئن باشد پرسش را به درستی دریافت کرده است و در صورت نیاز، باید 
پرسش مخاطب را تصحیح کند. روش »بارش فکری« نیز توصیة جالبی 
اســت که در اینجا مطرح شده اســت. آگاهی از پیشینة پرسش و مطالعة 

پاسخ های پیشتر داده شده و دسته بندی آنها، از دیگر نکات است.
بخــش دوم کتاب که حجم عمدة آن را به خــود اختصاص داده )در حدود 
ســیصد صفحه( با عنوان »پاســخ به ســؤال های پرتکرار دربارة نماز« 
مهم ترین پرسش های مرتبط با نماز را )در مجموع 81 پرسش( در نُه عنوان 
دسته بندی کرده و هر دسته را به همراه پاسخ های کارشناسی آن، در فصلی 
جداگانه بیان کرده است. برخی از این پرسش ها در آغاز این نوشته بیان شد.
عنوان این نه فصل به ترتیب از این قرار است: »چرا نماز بخوانیم؟«، »چرا 
این گونه نماز بخوانیم؟«، »نمــاز خواندن چه اثری دارد؟«، »نماز پیامبر و 
ائمه چگونه بوده؟«، »چه کنیم در نماز حضور قلب داشــته باشــیم؟«، 
»تعقیبات نماز چه آثار و اســراری دارد؟«، »چرا این همه به مســجد رفتن 
تأکید شده است؟«، »تارک نماز به چه کسی گفته می شود؟ آثار ترک نماز 

چیست؟«، »چگونه فرزند و همسرم را به نماز عالقه مند کنم؟«.
پرهیــز از آوردن عبارت های طوالنی آیات و روایــات در متن و ذکر آن در 
پاورقی، اختصار و نیز بیان مثال های متعدد، از ویژگی های این کتاب است. 
مرکز تخصصی ستاد اقامة نماز، این کتاب را در سال 1392 در 377 صفحة 

قطع رقعی با قیمت نه هزار تومان، به بازار نشر عرضه کرده است.

محراب  كتابخانه مسجد
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نیمهشب،اشک،عزا،آهچهغوغاشدهبود............مجلسختمعلـیبودکهبرپاشدهبود
گـــوشهایازشخصیـــتصدیقــــــهکبرا درکالمرهبـــــرفرزانه

به کوشش حمید شکاری

زبان قاصر است، دل قاصر است، 
ذهن قاصر اســت که بخواهد از 
ایــن مقام بلند تعریــف و تجلیل 
کند. ایــن موجود انســانی، این 
دختر جــوان، این همه فضیلت، 
این همه درخشــندگی، این همه 
کبریا و عظمت؛ که کســی مثل 
پیغمبــر وقتی فاطمه  زهــرا بر او 
وارد می شد، »قام الیها«؛1 نه فقط 
بلند می شد، بلکه بلند می شد و به 
سمت او می رفت. یک وقت یکی 
وارد اتاق می شود، شما به احترامش 
بلند می شوید؛ یک وقت کسی وارد 
اتاق می شود، شــما با اشتیاق به 
طرفش می روید. اینها مگر شوخی 
اســت؟ این بحِث پدرـ  فرزندی 
نیست. پیغمبر خدا اینجور از فاطمه  

زهرا تجلیــل می کند؛ رضای او را 
رضای خود، رضای خود را رضای 
خدا؛ سخط او را سخط  خود، سخط 
خود را ســخط خدا اعالم می کند. 
اینها مقامات فاطمه  زهرا است. آن 
زندگی با امیرالمؤمنین، آن تربیت 
آن فرزندان. خب، مگر می شــود 
دربارة این بزرگوار، امثال ما حرف 
بزنیم؟ )بیانات رهبــری در دیدار 
جمعی از مداحان سراســر کشور؛ 

 .)1391/02/23

بانوی بندگی
بخشــی از قضیه بــرای ما قابل 
فهم اســت. من میخواهم روی 
نکته  کوتاهــی از این بخش تکیه 
کنم. می خواهــم عرض کنم که 
ارزش فاطمه  زهرا به عبودیت 

و بندگــی خدا اســت. اگر بندگی 
خــدا در فاطمه  زهرا )ســالم  اهلل 
 علیهــا( نبــود، او صدیقه  کبری 
نبود. صّدیق یعنــی چه؟ صّدیق 
کسی است که آنچه را می اندیشد 
و می گویــد، صادقانه در عمل آن 
را نشــان دهد. هرچه این صدق 
بیشتر باشــد، ارزش انسان بیشتر 
است؛ میشود صّدیق؛ »اولئک مع 
الذین انعم اهلل علیهم من النبیین 
و الصدیقیــن«.2 »صّدیقیــن« 
پشت سر »نبیین«اند. این بزرگوار 
صدیقه کبری است؛ یعنی برترین 
زن صدیق. ایــن صدیق بودن به 
بندگی خدا اســت. اگر بندگی خدا 
نمی کرد، صّدیقه  کبری نمی شد. 
اســاس، بندگی خدا است )بیانات 
رهبری در دیدار جمعی از مداحان؛ 

.)1384/05/05
بانوی نور و سربلندی

در روایتی خواندم که درخشندگی 
فاطمــه زهرا )ســالم  اهلل  علیها( 
باعث می شود تا چشمان کّروبیان 
مألاعلی خیره شــود: »َزَهــر نورها 
للمائكــة الّســماء«.3 بــرای آنها 
می درخشد. ما از این درخشندگی 
چه اســتفاده ای بکنیم؟ ما باید از 
این ســتاره درخشان، راه به سوی 
خدا و راِه بندگی را که راه راســت 
اســت و فاطمه زهرا پیمود و به 
آن مدارج عالی رســید، پیدا کنیم. 
اگر می بینید خــدا خمیره او را هم 
خمیره متعالی قرار داده اســت، به 
این دلیل است که می دانست این 
موجود در عالم ماّده و عالم ناسوت، 
خوب از امتحان بیرون خواهد آمد؛ 
»امتحنــک اهلل الذی خلقک قبل 
ان یخلقک فوجدک لما اْمتحنک 

صابره«؛4 قضیه این است. 
آن حضــرت چــه در دوران مّکه، 
چه در دوران شــعب ابی طالبـ  با 

آن همه ســختی ها که داشتـ  و 
چه آن هنگام که مادرش خدیجه 
از دنیا رفت و پیغمبر را تنها گذاشت، 
در کنــار و غمخواِر پــدر بود. دِل 
پیغمبر در مدت کوتاهی با دو حادثه 
وفات خدیجــه و وفات ابی طالب 
شکســت. به فاصله کمی این دو 
شــخصیت از دست پیغمبر رفتند 
و پیغمبر احســاس تنهایی کرد. 
فاطمــه زهــرا در آن روزها قد 
برافراشت و با دست های کوچک 
خود غبار محنت را از چهره پیغمبر 
زدود. امّ ابیها؛ تسلّی بخش پیغمبر. 
این ُکنیت از آن ایام نشئت گرفت 
)بیانات رهبری در دیدار جمعی از 

مداحان؛ 1373/09/03(.

بانوی علم و عمل
 ایــن مســائل معنوی تــا حدود 
زیادی به فضایــل عملی ارتباط 
پیدا می کند؛ یعنــی به آنچه که از 
تــالش فاطمه زهرا )ســالم  اهلل 
 علیها( ناشی می شود. ]این مقامات 
را[ مفت نمی دهنــد و بدون دلیل 
نمی بخشند. عمل انسانـ  در حد 
باالییـ  در احراز فضایل و مناقب 
تأثیر می کند. دختری که در کوره 
گداخته مبارزات سخت پیغمبر در 
مکه متولّد شد و در شعب ابی طالب 
یار و غمگســار پدر بــود. دختری 
حدوداً هفت، هشت ساله یا دو، سه 
سالهـ  بنا بر اختالف روایات، کمتر 
و بیشترـ  در شرایطی که خدیجه 
و ابوطالب از دنیا رفتند، آن شرایط 
دشــوار را تحمل کرد. پیغمبر تنها 
است، بی غمگسار است، همه به او 
پناه می آورند؛ ولی کیست که غبار 
غــم را از چهره خوِد او بزداید؟ یک 
وقت خدیجه بود، که حاال نیست. 
ابوطالب بود، که حاال نیســت. در 
چنین شرایط دشواری، در عین آن 
گرسنگی ها و تشنگی ها و سرما و 

گرمای دوران سه ساله شعب ابی طالب 
که از دوران های سخت زندگی پیغمبر 
اســت و آن حضرت در دّره ای با همه 
مسلمانان معدود، در حال تبعید اجباری 
زندگی می کردند؛ این دختر مثل یک 
فرشته نجات برای پیغمبر؛ مثل مادری 
بــرای پدر خود؛ مثل پرســتار بزرگی 
برای آن انســان بزرگ، مشکالت را 
تحمل کرد. غمگسار پیغمبر شد، بارها 
را بــردوش گرفت، عبادت خدا را کرد، 
ایمان خود را تقویت کرد، خودســازی 
کــرد و راه معرفت و نور الهی را به قلب 
خود بازکرد. اینها است آن ویژگی هایی 
که آدمی را به کمال می رساند. بعد هم 
در دوران پس از هجرت، در آغاز سنین 
تکلیــف، وقتی فاطمه زهرا، با علی 
بن ابی طالب)علیــه  الّصاة و الّســام(، 
ازدواج می کند، آن مهریه و آن جهیزیه 
او است که همه شاید می دانید که با چه 
ســادگی و وضع فقیرانه ای، دختر اّول 
شخص دنیای اســالم، ازدواج خود را 
برگزار می کند )بیانات رهبری در دیدار 

جمعی از زنان؛ 1371/09/25(.

بانویی در تمام ابعاد
شــخصیت زهرای اطهــر، در ابعاد 
سیاســی و اجتماعــی و جهــادی، 
شخصیت ممتاز و برجسته ای است؛ به 
طوری که همة زنــان مبارز و انقالبی 
و برجســته و سیاسِی عالم می توانند از 
زندگی کوتاه و ُپرمغز او درس بگیرند. 
زنــی که در بیت انقالب متولد شــد و 
تمام دوران کودکی را در آغوش پدری 
گذراند کــه در حال یک مبارزة عظیم 
جهانِی فراموش نشدنی بود. آن خانمی 
کــه در دوران کودکی، ســختی های 
مبارزه  دوران مکه را چشــید، به شعب 
ابی طالب برده شد، گرسنگی و سختی 
و رعب و انواع و اقســام شــدت های 
دوران مبــارزه  مکه را لمس نمود و بعد 
هم که به مدینه هجرت کرد، همســر 
مردی شــد که تمام زندگی اش جهاد 
فی ســبیل اهلل بود و در تمام قریب به 
یازده ســال زندگی مشترک فاطمه  

زهرا و امیرالمؤمنین، هیچ ســالی، 
بلکه هیچ نیم ســالی نگذشت که این 
شوهر، کمر به جهاد فی سبیل اهلل نبسته 
و به میدان جنگ نرفته باشد و این زن 
بزرگ و فداکار، همسرِی شایسته  یک 
مرد مجاهد و یک سرباز و سردار دایمی 

میدان جنگ را نکرده باشد.
اّما مقام معنوی این بزرگوار، نســبت 
بــه مقام جهادی و انقالبی و اجتماعی 
او، باز به مراتب باالتر اســت. فاطمه  
زهرا به صورت، یک بشر و یک زن، 
آن هم زنی جوان است؛ اما در معنا، یک 
حقیقت عظیم و یک نور درخشان الهی 
و یک بنده ی صالح و یک انسان ممتاز 
و برگزیده است. کسی است که رسول 
اکرم بــه امیرالمؤمنین فرمود: »یا 
علی ... انــت قائد المؤمنین الی الجّنة 
... و فاطمــة قد اقبلت یــوم القیامة ... 
تقود مؤمنات اّمتی الی الجّنة«.5 یعنی 
 gدر روز قیامــت، امیرالمؤمنیــن
مــردان مؤمن را و فاطمه  زهرا زنان 
مؤمن را به بهشــت الهــی راهنمایی 
می کنند. او، ِعدل و همپایه و همسنگ 
امیرالمؤمنین است. آن کسی که وقتی 
در محراب عبادت می ایستاد، هزاران 
فرشته  مقّرب خدا، به او خطاب و سالم 
می کردند و تهنیت می گفتند و همان 
سخنی را بیان می کردند که فرشتگان، 
قباًل به مریم اطهر گفته بودند؛ عرض 
می کردند: »یا فاطمة اّن اهلل اصطفاک 
نســاء  علــی  اصطفــاک  و  طّهــرک  و 
العالمیــن«.6 این، مقام معنوی فاطمه  
زهرا اســت )بیانات رهبری در دیدار با 
جمع کثیری از بانوان؛ 1368/10/26(.

بانوی جهاد و مقاومت
جهاد آن بزرگوار در میدان های مختلف، 
یک جهاد نمونه است. در دفاع از اسالم؛ 
در دفاع از امامت و والیت؛ در حمایت از 
پیغمبر؛ در نگهدارِی بزرگ ترین سردار 
اسالم، یعنی امیرالمؤمنین که شوهر 

او بود.
 امیرالمؤمنین دربــاره فاطمه زهرا
فرمــود: »مــا اغضبنــی و ال خــرج مــن 

امــری«.7 یــک بار ایــن زن در طول 
دوران زناشــویی، مرا به خشم نیاورد 
و یکبار از دســتور من سرپیچی نکرد. 
فاطمه زهرا با آن عظمت و جاللت، 
در محیط خانه، یک همســر و یک زن 
اســت؛ آن گونه که اســالم می گوید. 
در محیط علم هم یک دانشــمند واال 
 است. آن خطبه ای که فاطمه زهرا
در مسجد مدینه، بعد از رحلت پیغمبر 
ایراد کرده  است، خطبه ای است که به 
گفته عاّلمه مجلسی، »بزرگان فصحا 
و بلغا و دانشمندان باید بنشینند کلمات 
و عبارات آن را معنــا کنند!«. این قدر 
پرمغز اســت! از لحاظ زیبایی هنری، 
مثــل زیباتریــن و بلندترین کلمات 
نهج البالغه اســت )بیانات رهبری در 

دیدار جمعی از زنان؛ 1371/09/25(.

درس زندگی
درس زندگــی صّدیقه  طاهره، فاطمه  
زهرا این اســت بــرای ما: تالش، 
اجتهاد، کوشش، پاک زندگی کردن؛ 
همچنان کــه آن بزرگــوار یکپارچه 
هــَرِة  معنوّیــت و نور و صفــا بود: »الُطّ
ة[  ضّیَ ِة ]الّرَ قّیَ ِة الَنّ قّیَ َرِة الّتَ الّطاِهَرِة الُمَطّهَ
كَیــة«.8 پاکی و آراســتگی و تقوا و  الّزَ
نورانّیت آن بزرگوار، همان چیزی است 
که در طول تاریخ تشــّیع بر معارف ما 
سایه افکن بوده است )بیانات رهبری 
در دیدار جمعی از مداحان اهل بیت؛ 

.)1393/01/31
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شبستان  گفتمان انقالب اسالمی


یک بار این زن 

در طول دوران 
زناشویی، مرا به 

خشم نیاورد و یکبار از 
دستور من سرپیچی 
نکرد. فاطمه زهرا 
)سلام الله علیها( با 

آن عظمت و جلالت، 
در محیط خانه، یک 

همسر و یک زن است؛ 
آن گونه که اسلام 

می گوید. در محیط 
علم هم یک دانشمند 

والا است.


 این مسائل معنوی 
تا حدود زیادی به 

فضایل عملی ارتباط 
پیدا می کند؛ یعنی 
به آنچه که از تلاش 

فاطمه زهرا )سلام  الله 
 علیها( ناشی می شود. 
]این مقامات را[ مفت 

نمی دهند و بدون 
دلیل نمی بخشند.
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سخنمنباشمادربارۀاسالماست
بهبهانةنامهرهبرمعظمانقالببهجواناناروپاوآمریکایشمالی

مسعود دیانی

قسمت اول 

21 ژانویه 2015 فضای رســانه ای جهان با یک شوک مواجه شد. رهبری 
انقالب اســالمی  ایران، عموم جوانان اروپا و آمریکای شــمالی را خطاب 
قرار داد و بی هیچ تشــریفات و واسطه ای با آنها سخن گفت. نامه و سخن 
رهبری ایران به وضعیت خاصی در جهان اشــاره داشت. فرانسه از دو هفته 
پیش از این نامه، دستخوش اتفاقات خشونت باری شده بود. در 14 ژانویه، 
به »هفته نامه شارلی« حملة تروریستی شد؛ نشریه ای که پیش از آن سابقة 
انتشار کاریکاتورهای اهانت آمیز به پیامبر اسالم را در کارنامة خود داشت. 
در این حمله دوازده نفر کشــته و ده نفر زخمی  شــدند. جریان های تندرو و 
تکفیری القاعده و داعش مسئولیت این حمله را پذیرفتند و این حادثه، موج 
جدیدی از حمالت دامنه دار علیه اسالم و مسلمانان، به خصوص مسلمانان 

اروپا را به راه انداخت. 
رهبری انقالب اسالمی ایران در پیام خود به جوانان اروپا و آمریکای شمالی، 

از پدیده ای به نام اسالم هراسی یاد کرده بود. 
اسالم هراســی )Islamophobia( به صورت مشخص از دهة نود میالدی 
وارد مفاهیم و اصطالحات مغرب زمین شده است. نکتة جالب توجه دربارة 
اسالم هراســی آن است که این مفهوم کمتر با اتهامی  نظیر توهمی  بودن 
موجه شده است و بسیاری از تحلیل گران مسائل اجتماعی و سیاسی تحقق 
 Runnymede( آن را پذیرفته اند. به عنوان نمونه مؤسســه رانیمد تراست
Trust( در انگلســتان برداشت های اصلی از اسالم هراسی را با مؤلفه های 

زیر معرفی کرده است:
1. اسالم هراســی بر شکل گیری یک بلوک قدرت اسالمی داللت دارد که 

ویژگی بارز آن »ایستایی« )عدم تحول( و تغییرگریزی است.
2. اسالم هراســی بــر ماهیت 
مستقل و منحصربه فرد تمدن 
اسالمی داللت دارد؛ تمدنی که 
خود را از دیگــران متمایز کرده 
است و حاضر به پذیرش تأثیر از 

آنها نیست.
3. اسالم هراســی به تصویری 
خاص نزد تمدن غربی از تمدن 
اسالمی داللت دارد که مطابق 
آن مســلمانان را »بیگانه« )و 

خطرناک( برای غرب ارزیابی می کند.
4. اسالم هراســی بیانگر وجود پــاره ای از ویژگی های منفــی، از جمله 

خشونت ورزی، ستیزه گری و تروریسم در حوزة اسالمی است.
5. اسالم هراســی معرف وجود انگیزه ها و اهداف سیاسی نزد جریان های 

اسالمی در ساحت  عمل و نظر است.
6. اسالم هراسی بر طرح دیدگاه های انتقادی رادیکال مسلمانان از تمدن 

جدید غربی داللت دارد.
7. اسالم هراسی توجیه گر سیاست های تبعیض آمیز غرب ضدمسلمانان 

است.
رهبری انقالب اسالمی  ایران نزدیک به دو ماه پیش از این پیام، با اشاره به 
اسالم هراسی به عنوان یک پروژه طراحی شده از سوی قدرت های غربی، 
علت آن را پیشرفت و نقش آفرینی اســالم در جهان دانسته بود. آیت اهلل 
خامنه ای در صحبت های خود گفته بود: »امروز یکی از کارهای اساسی و 
مهمی  که در شــرکت های هنری معروف دنیا مورد استفاده قرار می گیرد، 
عبارت است از ترساندن مردم از اسالم. چرا؟ اگر اسالم منافع جهان خواران 
را تهدید نکرده بود، در مقابل آن، این واکنش ها نشان داده نمی شد. اینکه 
می بینید گروه هایی را به نام اســالم و به نام حکومت اسالمی  می سازند، 
می تراشند، مسلّح می کنند، پشتیبانی می کنند، به جان انسان ها می اندازند 
و کشورها را به وسیلة آنها ناامن می کنند، این نشان دهندة نفوذ پیام اسالم 

است. از اسالم حقیقی می ترسند«.
آیت اهلل خامنه ای در این ســخن بر نکته دقیق و ظریفی تأکید کرده بود که 
ماهیت بسیاری از رفتارهای خشونت بار جریانات تندرو منتسب به جامعة 
اسالمی  را آشکار می ساخت. این جریانات با تمام قوا و بر پایه یک برنامه ریزی 
دقیق، خوراک رسانه های غربی برای پیش بُرد پروژه اسالم هراسی را تأمین 

می کردند.
تندروی های مذهبی، قتل ها و کشــتارها بر اســاس منافع یا اعتقادات و 
باورهای دینی و غیر دینی، شــکنجه و گونه های مختلف خشونت ورزی، 
امر تازه ای در تمدن بشری نیســت. اما آنچه در این میان توسط جریانات 
تکفیری همچون القاعده، داعش و خرده جریان های وابسته ای همچون 
بوکو حرام در نیجریه اتفاق می افتد، دقیقاً و به کامل ترین وجه ممکن، مطابق 
با اقتضائات و طراحی های رسانه ای شکل می گیرد. همه چیز در این وقایع، 
برنامه ریزی، طراحی، انتخاب و کارگردانی شده است. گویا قرار است فیلمی  

مستند یا داســتانی در ژانر وحشت برای القای هراس و ترس در دل بیننده 
ساخته شــود. رنگ ها، فضاها، لوکیشن ها، آواها و صداها و همه چیز برای 
تحقق این امر از پیش طراحی شــده اســت. یکی از این صحنه ها را با هم 

مرور کنیم: 
»»اهلل اکبر، ال اله اال اهلل، محمد رســول اهلل«. این واژه ها با لحنی عربی و 
ضرباهنگی خشــونت بار زمزمه می شوند. زمینه تصویر، صحرایی برهوت 
و بی آب و علف اســت. برق تیغی چشم ها را می نوازد. مردی نارنجی پوش 
پیش روی مردانی ســیاه پوش و نقاب زده به زانو می افتد. چشم هایش که 
از درماندگی و اســتیصال تهی اند، بوی مرگ می دهند. این صحنه بارها با 
تعویق و تعلیق مواجه می شود. »اهلل اکبر«، برق تیغ، نارنجی، سیاه، »محمد 
رسول اهلل«... و دقایقی بعد سری بریده بر روی پیکر مرد نارنجی پوش و باز 

»اهلل اکبر، ال اله اال اهلل، محمد رسول اهلل«.
در این رفتارهای خشــونت بار و موحش ، بیــش از نفس عمل، انعکاس 
رســانه ای آن مد نظر عامالن و فاعالن بوده اســت. آدم ها فقط یک بار 
کشــته می شوند؛ اما فیلم وحشت بارســر بریدن فجیع یک انسان غربی 
نارنجی پوش به دســت مردان عرب ســیاه پوش در بیابانی خشک، بارها 
و بارها دیده و منتشــر می شود. همه چیز آشــکار است. هدف از کاربست 
چنین خشــونت عریانی، مجازات یا عمل به باور و عقیده نیســت. هدف 
القای وحشــتی عمیق و هول و هراسی بی پایان در دل ها و ذهن ها است. 
این همان اتفاقی اســت که هر بار با وجود گذشت چند سال از واقعه یازده 
سپتامبر و فرو ریختن برج های تجارت جهانی، با مشاهدة تصاویر واقعه در 

ذهن انسان غربی تکرار می شود. 
فهم قواعد رســانه ای و آشــنایی با منطق اثر هنری، 
آشــکارا از این واقعیت پرده برمــی دارد که عامالن 
این رفتارهاـ  هر اســمی  که داشته باشندـ  تنها و تنها 
بازی گران این اثر هســتند که نقش خود را به خوبی 
ایفا می کنند و هدف تهیه کننــدگان و کارگردانان را 
محقق می سازند. در این میان تنها چیزی که مدخلیت 
ندارد، دین و باورهای دینی است. این آثار و صحنه ها 
اتفاقاً به گونه ای خلق می شــوند که هر رفتار ترمیمی 
 و اصالح گرانه از ســوی دین باوران واقعی و معتدل را 
بی اثــر و خنثی کند. نقش پررنگ رســانه ها در پروژة 

 اسالم ستیزی و اسالم هراســی، درست از همین جا آغاز می شود. مایکل 
سلزـ  استاد تاریخ و ادیبات اسالمی دانشگاه شیکاگوـ  بر این نقش این گونه 

تأکید می کند:
»تصاویر طالبان درحالی که باالی متن قرآن نشســته و مشغول مطالعه 
قرآن هســتند )درحالی که به واقع مشــغول فراگیری آموزشهای شدید 
سیاســی هســتند( یا بــن الدن در حالی که با متن عربــی و نمادهای 
اسالمی که مدام از سوی رســانه ها نمایش داده می شود، احاطه شده و 
نمایش تصاویری از هواپیماهایی که در حال برخورد با برج ها اســت، یا 
مناظر هولناک دیگر و رنج انســانی قربانیان، خویشاوندان و بازماندگان 
ایشان. زمانی که چنین ارتباطی میان تصاویر ایجاد می شود، تمام وعظ و 
خطابه ها در مورد اینکه همة مسلمانان با طالبان ارتباط ندارند، همان قدر 
کارآمد می شــود که وعظ و خطابه های مربوط به خطرهای کشــیدن 
ســیگار پس از آنکه شخصی هزاران تصویر استعمال کنندگان دخانیات 
را در قالب مارلبورو من، سکســی من، سافیســتیکت من و لیبریتد من 

بلعیده است.
وقتی کســی تصویر ارتباط قاتل انبوهی از انسان ها )صدام، بن الدن( با 
نماد اســالمی  )متن قرآن، نماز مســلمانان و صداهای اذان( و بی رحمی 
 )آتش گرفتن و فرو ریختن برج ها و خویشــاوندان پریشــان قربانیان( را 
دیده اســت، شــنیدن و گوش دادن به صداهای جهان گسترده اسالم 
در ورای چنین عصبیتی، هر قدر هم که تالش شــود، فوق العاده دشوار 

می گردد«.
رهبری انقالب اســالمی  ایران در این میان به ظرافت و 
لطافت بر دو نکته انگشــت می گذارد؛ یکی سابقه غرب 
در خشــونت ورزی، رفتارهای ضداخالقی و غیرانسانی، 
همچون برده داری ها و نسل کشی  و جنگ های مذهبی، 
و دیگــری واکاوی چرایی و پرســش از منافع و اهداف 

قدرت های غربی از این موج پردامنه اسالم هراسی. 
به یاری خدا در نوشتار بعدی از این مطلب این دو پرسش را 
مد نظر قرار خواهیم داد و در این باره بیشتر سخن خواهیم 

گفت. 

شبستان  گفتمان انقالب اسالمی


فهم قواعد رســانه ای و آشنایی با 
منطق اثر هنری، آشــکارا از این 
واقعیت پرده برمی دارد که عاملان 
این رفتارهاـ  هر اسمی  که داشته 
باشندـ  تنها و تنها بازی گران این 

اثر هستند
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18اسفندروزبزرگداشتسیدجمال

مهدی رزاقی طالقانی

فرق زیادی نمی کند آغاز برخورد تمدن نوظهور غرب با جهان 
خستة شــرق و ادیان ابراهیمی آن را در برخورد نظامی لشکر 
ناپلئــون و مصریان )1795میالدی( ببینیم یــا در ورود تجار 
صنایع جدید ماشــینی در تاروپود زندگی اغلب بدوی مردمان 
این گوشــه از جهان. هر دوی اینها آغاز دورة جدیدی از تاریخ 

بشری بود. 
این در حالی اســت که در چند قرن قبل، لشکر اسالم مرزهای 
اروپا را می شــکافت و در اندلس مسجد می ساخت. در این چند 
قرن چه بر سر تمدن اسالمی و ملل مسلمان آمده بود که دیگر 
صحبتی از زایش اندیشه و تکامل آن نبود؟ جهان اسالم در این 
دوره چنان در خواب عمیقی فرو رفته بود که نخستین نشانه های 
ظهــور بنیان افکن مظاهر مادی و فکری غرب را درک نکرد و 
شاید اگر نواندیشان مسلمانی چون سید جمال الدین اسدآبادی 

نبودند، اسالم در سیالب آن غرق می شد. 
ســید جمال الدین اســدآبادی را می توان در مقام یک متفکر 
عمل گرا، آغازگر بیداری اســالمی در یکی از ســخت ترین 
دوره های تاریخ اســالم دانســت. در این دوره در برابر چنین 
مــوج ویرانگری، وی عالوه بر جامعة جهل زدة غافل از دنیای 
پیرامون، با علمایی روبه رو بود که خطر حضور تمدن جدید را به 

هیچ انگاشته و به هیچ وجه آمادگی رویارویی با آن را نداشتند.
به جرئت می تــوان گفت که پاره ای از علما در این دوره نه تنها 
نتوانســتند تحوالت پیش روی جوامع اسالمی را درک کنند و 
جامعه را برای مقابله با خطرهای احتمالی آن آماده و مهیا سازند، 
بلکــه در پاره ای از امور در نوع روابط با حکام مانعی بزرگ برای 

بیداری جامعه توسط اندیشمندانی چون سید جمال بودند.
سومین مانع پیش روی سید جمال در بیداری جوامع اسالمی، 
حاکمان جور ممالک اسالمی بود که در ساختاری استبدادی، 

مانع رشد اندیشه در این جوامع محسوب می شدند.
در این مقاله با بررسی اندیشــه های سید جمال به اختصار به 

وضعیت جوامع اسالمی در این دوره می پردازیم.
ســید جمال الدین علی رغم تمامی تخریب هــای تاریخی، 
شخصیتی اسالمی و دارای دغدغه های ارزشمند دینی به شمار 
می آید. اعتقاد وی به کارکرد دین در دوره ای که اندیشــه های 
سوسیالیستی و کمونیستی و نیهلیستی جوامع توحیدی را مورد 
هجوم قرار داده بود، نشان از اعتقاد و اعتماد راسخ به دین دارد.

وی در رســاله نْیچریه یا مادیگری می نویسد: به غیر از فساد 
مدنیت و تباهی هیئت اجتماعیه، نتیجه دیگری به آرای دینی 
مترتب نخواهد گردید و بال ریب دین مطلقاً سلسله انتظام هیئت 
اجتماعیه است و بدون دین هرگز اساس مدنیت محکم نخواهد 

شد.1 

اما سید جمال کدام وجه دین را مورد استناد خود قرار می دهد؟ 
در دوره ای که خرافات بی پایه و اســاس عوام جامعه به نام دین 
و به کام ســالطین به کالبد بیمار جامعه تزریق می شود، وی با 

تأکید بر مبنا قرار دادن توحید می نویسد:
با تکیه بر توحید، اندیشه های بشــری باید از زنگ خرافات و 

اوهام پاکسازی شود.2 
در چنین حالتی اســت که می توان بــا دین به مقابله با مکتب 

فکری تعقل محور غرب شتافت.
 اهتمام و دغدغه سید جمال در بیان اهمیت این اوهام زدایی به 
حدی است که با حمله شدید به برخی می نویسد: خداوند تعالی 
بیزار اســت از این اعمال جاهلیت و رسوم وحشی ها که بر آنها 

عمامه اسالم و دین نهاده اند.3 
سید جمال با آماده سازی مبانی فکری دینی می خواهد جامعه را 
بدان مسلح سازد تا بدین وسیله به مقابله با تمدن نوظهور غرب 
برود و برای این امر، چه اندیشــه ای بهتر و مناسب تر از احیای 
عقالنیت اسالمی؟ وی با بنیان گذاشتن جمعیت اتحاد اسالمی 
موجبات شکل گیری اندیشه پان اسالمیسم )یا اتحاد اسالم( و 
ناسیو نالیسم را در کشورهای اسالمی فراهم آورد؛ مبارزه ای که 
دهه ها بعد ثمرة آن را دنیای اسالم و کشورهای اسالمی با عبور 

از استعمار و امپریالیسم مشاهده کردند.
اتحاد تنها پیشنهاد سید جمال در حوزه اندیشه سیاسی اسالم 
برای مســلمانان نیســت. وی چاره مقابله با غــرب و درمان 
این عقب افتادگــی را در یک دگرگونی بنیانی و اساســی در 
سلسله مراتب قدرت و هنجارهای اجتماعی می داند. به سخن 
دیگر، از نگاه متفکری چون وی تمام ارکان جامعة اســالمی 
نیازمند اصالح بود. اساس این اصالحات نیز مانند سایر مبانی 
فکری سید جمال، قرآن است: اساس هرگونه رفرم و اصالح در 
قرآن ذکر شده؛ لذا بزرگ ترین مانع برای ترقی، همانا استبداد 

مطلق می باشد.4
عدالــت و قانون مهم ترین قربانی اســتبداد مطلق در جوامع 
اسالمی این دوران به شمار می رفت؛ جایی که حاکمان جور با 
متمسک قرار دادن حق ظل اللهی برای خود، حقوق میلیون ها 
بنده و رعیت خود را پامال کرده، در سلسله مراتب پوسیده و فاسد 
قدرت خود، جامعه را در جهل غوطه ور ساخته و مانع از بیداری 
مسلمانان می شدند. همین عامل بود که این جوامع را در برابر 
ظواهر و اندیشه غرب ملحد و مادی مضمحل می ساخت. در هر 
حال اجرای عدالت و مســاوات در تمام طبقات ملت الزم است 

و اال دروازه وطن برای وارد شدن دشمن گشوده خواهد شد.5
مبارزه با جهل و جهل زدگی فصل الخطاب اندیشــة بیدارگر 
سید جمال است؛ چراکه موالیدی چون استبداد و بی عدالتی و 

بی قانونی از دامان آن برمی خیزد. تجاهل عاملی نبود که سید 
جمال آن را به عوامل خارجی نســبت دهد؛ بلکه آن را عاملی 
منبعث از رفتار منفعل ترکیب نامتجانس علما و زعمای درباری 
و عدم توجه به دانش های بشــری می دانســت؛ به طوری که 

می نویسد:
... باید فهمید جمیع این ترقیات که در اروپا به ظهور رسیده، همه 

نتیجه علم است و اطالع.6 
این روشن بینی سید جمال بدون راهکار نمی ماند و همان گونه 
کــه از زندگی این مرد علم و عمل برمی آید، در پرداخت وی به 
مسئله مطبوعات جلوه می کند. سابقه مطبوعاتی وی در مرآت 
الشــرق و قانون نشــان می دهد که وی به این رسانه عمومی 
جهت آگاهی بخشــی و اطالع رسانی اعتقاد دارد. او در این باره 

می نویسد:
یکی از اسباب ترقی ملل اروپا، آزادی مطبوعات است که بدان 

وسایط، نشر محاسن و معایب مردم بال استثنا مجاز است.7 
با ذکر آزادی و اطالع، قانون و عدالت، پازل تئوری های بیدارگر 
اســالمی قرن نوزدهم تکمیل می شــود و وی با مانورهای 
سیاسی و حضور در دربار حاکمان جوامع اسالمی و همچنین 
قلم فرسایی در رساله های مختلف و مطبوعات، به تشریح آنها 
در میدان عمل نیز می پردازد و از این حیث با روشن فکران دینی 

پس از خود تمایز می یابد.
سید جمال الدین اســدآبادی محصول جبر تاریخی دوره ای 
اســت که گمان می رفت نقطة پایــان حضور مبانی توحیدی 
اندیشــه های سیاسیـ  اجتماعی جوامع اســالمی باشد؛ اما 
مجاهدت هــای این بیدارگر پرتالش مانعی بر ســر حصول 
تالش های اســتعمار و امپریالیســم فکری و سیاسی گشت. 
پیروزی انقالب مشــروطه هرچند در بیان مورخین بی ربط یا 
حداقل کم ارتباط با تالش های ســید جمال است، اما تک تک 
واژه هــای این انقالب بیدارگر نظیر قانون و عدالت، محصول 
تالش هــای وی بود. نادیده  گرفتن نقــش او در تحلیل های 
جهت دار تاریخی، به نظر می رسد بیش از هرچیز، مولود ریشه 

اسالمی اندیشه وی باشد.
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رهبری انقلاب 

اسلامی  ایران در 
این میان به ظرافت 
و لطافت بر دو نکته 
انگشت می گذارد؛ 

یکی سابقه غرب 
در خشونت ورزی، 

رفتارهای 
ضداخلاقی و 

غیرانسانی، همچون 
برده داری ها 
و نسل کشی  و 

جنگ های مذهبی، 
و دیگری واکاوی 

چرایی و پرسش 
از منافع و اهداف 
قدرت های غربی 

از این موج پردامنه 
اسلام هراسی



ماهنـــامه
آمــوزشی
فرهنـــگی
ترویـــجی
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آثارونتایجاحیایمکتباجتهاد
سینا فیاض

پس از پیــروزی مکتب اجتهــاد و ضعف 
جریان اخباری گری، تغییرات محسوســی 
در فضاهای علمــی، فرهنگی و اجتماعی 
تشــّیع و به خصوص ایران پدید آمد. به طور 
کلــی در ســه عرصه علمــی، اجتماعی و 
سیاسی می توان این آثار و نتایج را برشمرد. 
مهم ترین آثار و نتایج احیای مکتب اجتهاد 

عبارت است از:

1.  در عرصه های علمی
الف( بار دیگر فضاهای علمی و روش علمی 
در حوزه های شــیعه رونــق گرفت و خون 
تازه ای در حوزه هــای علمیه عراق و ایران 
جریان پیدا کرد و بازار بحث و درس و اجتهاد 

گرم شد.
ب( عالوه بر حوزه هــای مطرح در دوران 
صفویــه در ایران که به اصفهان، مشــهد 
و شــیراز محدود می شــد، در دوره جدید 
)قرن 13 و 14 هجــری( حوزه های مهم 
و تأثیرگذار دیگری در شــهرهای بزرگی 
همچون تهــران، قم، بروجــرد، اراک و 
کرمانشاه تشکیل شد و طالب فراوانی در 
آنجا به تحصیل علوم و معارف اســالمی 
مشغول شدند که نقش بســیار زیادی در 
ترویج علم و گســترش فضــای علمی و 

فقهی و فلسفی شیعه داشت.
ج( از دیگــر آثار پر بار علمی، تدوین و تألیف 
کتاب های فراوان فقهی، اصولی و فلسفی 
است که مهم ترین آنها موسوعه های عظیم 
فقهی همچون ریاض المسائل، كشف الغطا، 
مستند الشیعه، مفتاح الكرامه، جواهر الكام، 
مكاســب در فقه و کتاب های بســیار عمیق 
اصولی همچون قوانیــن االصــول، الوافیه، 
المسترشــدین،  هدایــة  االصــول،  مفاتیــح 
فصــول، تجریــد االصــول، ضوابــط االصول، 
قواعــد الشــریفه، اشــارات االصول، رســائل و 
كفایه بود. هــر یک از این کتاب ها و هزاران 
کتــاب دیگری که در فقــه و اصول تألیف 
شد، گنجینه هایی پایان ناپذیر از تدقیقات، 
نوآوری ها و استدالل های فراوان است که 
معرفی هر یک به نگارش مقاالت متعددی 

نیازمند است.
د( یکی از ویژگی های مهم این دوران، جمع 

میان علوم معقول و منقول است. به  عبارت 
دیگر بیشتر فیلسوفان این دوره خود از فقهای 
برجسته بودند و بسیاری از فقهای برجسته 
نیز دستی در فلسفه و علوم عقلی دارند. این 
جمع میان علوم معقول و منقول، هم در رشد 
علم اصول و مبانی فلسفی و کالمی اجتهاد 
تأثیر بسیاری داشته و هم در کیفیت آثار دینی 
فالسفه اسالمی و فهم منضبط آنها از قرآن و 

حدیث ثمربخش بوده است.

2.   در عرصه های اجتماعی
الــف( هجرت طــالب به مراکــز علمی 
همچون نجف، کربال، ســامرا و اصفهان، و 
کســب مقامات عالی اجتهاد، زمینه ای شد 
که علما پس از اتمام تحصیالت و رجوع به 
شهرها و روســتاهای خود، به تبلیغ معارف 
اسالمی بپردازند. ازاین رو در قرن سیزدهم و 
چهاردهم هجری در بیشتر شهرهای ایران 
و در بســیاری از روستاها، مجتهدان بزرگ 
و عالمان بااخالص و خودساخته ، مرجعیت 
دینی، فرهنگــی و اقتصــادی را به عهده 
داشــتند. این گســتره و نزدیکی تنگاتنگ 
مردم شــهرها و روســتاها با مجتهدان، از 
ویژگی های این دوران است که نه قبل از آن 

و نه بعد از آن، چنین سابقه ای نداشته است.
ب( حضور علما و مجتهدان در روســتاها و 
شــهرهای مختلف، موجب شد پایه های 
دینی مردم محکم تر شــود که نمونه عینی 
آن گسترش فرهنگ وقف است. در دوران 
صفویه و پیش از آن، وقف عمدتاً به سالطین 
و خانواده های ثروتمنــد محدود بود؛ اما در 
قرن ســیزده و چهارده هجری، با نهضت 
وقف عظیمی مواجه هســتیم که کودک و 
پیــر، فقیر و غنی و ســلطان و رعیت در آن 
شریکند و بیشتر مردم جامعه به روش های 

مختلف به این نهضت می پیوستند.
عــزاداری  فرهنــگ  گســترش  ج( 
سیدالشــهداg از دیگر نتایج حضور علما و 
مجتهدان در مناطق مختلف ایران اسالمی 
اســت که در این دوره به اوج خود رســید و 
ســنت های مختلف عزاداری، موقوفات و 
نذرهای متعددی از سوی مردم پایه گذاری 

شد که امروزه نیز ادامه دارد.

شبستان  گفتمان انقالب اسالمی

اولیـــــــــن
ــات دیپلمــ
اســــــــالم

سیرهسیاسیاولیندیپلماتاسالم
سید مهدی موسوی

 وقتی خبر شــهادتش را در جنگ »موته« به پیامبر
دادند، بسیار محزون شد و سخت گریست و در همان روز 
به خانه »جعفر بن ابی طالب« رفت و به همسر و فرزندانش 

دلداری داد. 
جعفر در جنگ با رومیان در جمادی االولی ســال هشتم 
هجری فرمانده و علمدار لشــکر اســالم بود و جانانه با 
دشمنان حق جنگید. ابتدا دســت راستش را از بدن جدا 
کردند و سپس دست چپش را؛ اما او تا آخرین رمق در راه 
حق مبارزه کرد و به فیض شــهادت رسید. طبق حدیث 
نبوی، پس از شــهادت، دو بال از بال های عرشــیان را 
بــه او هدیه دادند. به همین جهــت او را »جعفر طیار« و 

»ذوالجناحین«   نامیدند. 
تنها اینجا نبود که جعفر خوش درخشــید و مدال افتخار 
دریافت کرد. او از اولین کســانی بود که به پیامبر ایمان 
آورد و به ســفارش پدرش ابوطالبg، به نماز جماعت 
پیامبر و امام علیg در خانه کعبه پیوست. او در مقام 
امیر مهاجران اسالم به حبشه رفت و در نقش سخنگوی 
مسلمانان در دربار پادشاه حبشه بسیار خوش درخشید و 
عالوه بر حمایت و دفاع از حقوق مسلمانان، نقش بسیار 
مهمی در ابالغ پیام اسالم داشت و در طول اقامت چندین 
ساله در حبشــه، توانست پادشاه آن دیار و جمع زیادی از 

مردم آن کشور را مسلمان کند.

اقدامات دیپلماتیک جعفر در حبشه
ماجرا از آنجا آغاز شد که سران قریش و اهالی مکه از ترس 
گسترش انقالب اســالمی پیامبر، بر پیامبر و مسلمانان 
سخت گرفتند و آنها را در شعب ابیطالب محاصره نظامی 
و تحریم اقتصادی کردند. پیامبر اکرم تصمیم گرفت 
گروهی از مســلمانان را به کشور حبشه بفرستد تا همین 
مسلمانان اندک نیز از تحریم های اقتصادی و فشارهای 
امنیتی قریش در امان بماننــد. این اقدام در چند مرحله 
انجام گرفت که مهم تریــن آن، مهاجرت گروه 86 نفره 
بــه رهبری جعفر بن ابی طالب  بود که در آن موقع 24 

سال داشت. 
ایــن هجرت بر مشــرکان مکــه گران آمــد و وقتی 
فهمیدند پادشــاه حبشــه به آنها اجازه اقامت داده است، 
»عمروعاص« و »عمــاره بن ولید« را با هدایای فراوان 

به دربار حبشه رهسپار کردند تا بتوانند نجاشی 
را قانع کنند که مهاجران را به آنها تحویل دهد. 
این دو تن ابتدا هدایا را به درباریان دادند و ضمن 
تطمیع آنان، خود به حضور پادشاه رفتند. در برابر 
شــاه به خاک افتادند و هدایا را تقدیم داشــتند. 
سپس عمروعاص گفت: »پادشاه ها! گروهی از 
جوانان سبک مغز ما سر به نافرمانی بزرگان خود 
برداشته اند و خدایان ما را به باد دشنام و مسخره 
گرفته، و دم از آیینی می زنند که با دین رسمی شما 
مباینت دارد. هم اکنون آنها در کشور شما به سر 
می برند. بزرگان ما از پیشگاه شاهانه استدعا دارند 
آنها را به اتفاق ما برگردانید تا هر طور مصلحت 
می دانند با آنها رفتار کنند«. درباریان نجاشی که 
از پیش آماده شــده بودند، بر خواستة مشرکان 
مکه صحه گذاشتند و با نصیحت پادشاه، صالح 
شاه و کشــور را در این دیدند که مسلمانان را به 

نمایندگان قریش تسلیم کند.
نجاشــی به آنها گفت: نه به خدا، مردمی را که به 
من پناه آورده اند، و در کشور من سکونت ورزیده، 
و از میان پادشــاهان جهان فقط مرا برگزیده اند، 
هرگز تسلیم دشمن نمی کنم. من آنها را می خوانم 
و آنچه را اینان می گویند، به اطالع آنها می رسانم. 
اگر معلوم شد اینها راســت می گویند، آنها را به 
ایشان تسلیم می کنم. ولی اگر وضعی برخالف 
ســخنان اینان داشــتند، هرگز آنان را تسلیم 

نخواهم کرد. 
مسلمانان به دربار نجاشــی احضار شدند. قرار 
شــد جعفر ســخن بگوید. جعفر با لباسی زیبا 
و آراســته در جلوی جمعیــت حرکت می کرد. 
مسلمانان  به سالن مخصوص وارد شدند و بدون 
آنکه تعظیم کنند و به سجده بیفتند، ابتدا سالم 
کردند و در جایگاه مســتقر شدند. در آن مجلس 
که اســقف های مســیحی نیز حضور داشتند، 

نمایندگان قریش هم احضار شدند. 
نجاشی از سخنگوی مسلمانان پرسید: این افراد 
از سوی سران قوم شــما آمده اند و راجع به شما 
چنین گفته اند. این چه دین است که نه شباهت 

به دین من دارد و نه همانند سایر ادیان است؟
جعفر، با منطقی محکم و زبانی رسا سخن آغاز 

کرد و گفت: ای پادشــاه! از اینــان بپرس آیا ما 
بردگان ایشانیم؟

نجاشــی، از عمروعاص خواست تا پاسخ جعفر 
را بدهد.

عمرو عاص: نه! شما آزادگان بزرگوار هستید.
جعفر بن ابیطالب: آیا از مــا طلبی دارید و برای 

مطالبه آن به سراغ ما آمده اید؟
عمروعاص: نه! از شما طلبی نداریم .

جعفر بن ابیطالب: آیا کسی از شما را کشته ایم و 
ما را برای خونخواهی او می خواهید؟

عمروعاص: نه !
جعفر بن ابیطالب: پس ما را برای چه می خواهید؟ 
تا توانستید به ما آزار رساندید. ما هم ناگزیر از آن 
شــدیم که از شهر و دیار شما هجرت کنیم. چرا 

نمی گذارید در کشور بیگانه آسوده باشیم؟
عمروعاص گفت: اعلی حضرتــا! اینان با دین 
ما به مخالفت برخاســتند و به خدایان ما دشنام 
دادند، جوانــان ما را گمراه نمودند و اجتماع ما را 
پراکنده ساختند. آنها را به ما بسپار تا به نزد کسان 
و بزرگانشان برگردانیم و اختالفات خود را با آنها 

از میان برداریم.
پس از آن جعفر لب به سخن گشود و تاریخچه 
جهالــت اهالی مکه را بیان کــرد و پس از آن از 
دین نجات بخش اســالم به ســخن به میان 
آورد. جعفر آن چنان مســلط از معارف انسانی و 
فطری دین اسالم سخن می گفت که جو جلسه 
عطرآگین گشت و پادشاه را به شعف وامی داشت؛ 
چراکه جعفر به خوبی از روان شناســی پادشاه و 

عقاید مســیحیت مطلع بود 
و بر مشــترکات فطری دین 
اسالم با سایر ادیان ابراهیمی 
تأکید می کرد. جعفر با معرفی 
رهایی بخــش  آموزه هــای 
اسالم و اســتفاده از مفاهیمی 
همچــون پرســتش خداوند 
یکتا، عدل، احســان، راستی، 
درســتی، امانت داری و نیکی 
به خویشــان و همسایگان و 
پرهیز از ظلم و فحشا ، فطرت 

خداجوی نجاشی و بســیاری از اهالی حبشه را 
بیدار کرد. او همچنین هنرمندانه و با صدایی گرم 
و نوایی دلنشــین، آیاتی را از سوره مریم قرائت 
کرد که راجع به حضرت عیسیg بود؛ به نحوی 
که حضار، اعم از نجاشــی و اسقف ها، همگی 

گریستند تا جایی که انجیل ها خیس شد. 
به واسطه حکمت و عزتی که جعفر بن ابی طالب 
در مذاکرات از خود نشان داد، نجاشی به او رو کرد 
و گفت: به خدا آنچه تو گفتی و آنچه پیغمبر شما 
از جانب خدا آورده، از یک جا سرچشــمه گرفته 
است. آنگاه نمایندگان قریش را مخاطب ساخت 
و گفت: بروید که به خدا هرگز اینان را به شــما 
تســلیم نخواهم کرد و شما نیز به آنها دسترسی 

نخواهید یافت.
اگر »دیپلماسی هنر و مهارت پیشبرد و ارتقای 
منافع ملی از طریق مبادالت مستمر اطالعات 
و ایجــاد ارتباطات پایدار بین دولت ها، ملت ها و 
افراد اســت«، می توان جعفر بن ابی طالب را که 
اولین دیپلمات و ســخنگوی خارجی انقالب 
اسالمی پیامبر اعظم بود، الگوی دیپلمات ها 
و سفرای جمهوری اســالمی ایران دانست تا 
بتوانند براساس منطق مســتحکم، بیان نافذ، 
رعایت اصول عزت، حکمت و مصلحت و تأکید 
بر فطرت مشترک انســان ها، از حقوق جامعه 
اسالمی حمایت و دفاع کنند. همچنین در مسیر 
هدایت بشر به ســوی حق و حقیقت، گام های 
مهم و تأثیرگــذاری بردارند و اهداف و اقدامات 
خــود را فقط بــه منافع مادی 

کشور محدود نکنند.
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وراثتونبوت
بهبهانهسالروزرحلتپدرگرامیپیامبرختمیمرتبت،محمدمصطفی

مرضیه عیوضی

وراثت اصل پذیرفته شده ای است که در تمامی 
موجوداتـ  انســان و حیــوان و نباتاتـ  مورد 
مطالعه دقیق قرار گرفتــه و آثار و نتایج مهمی 
از آن به  دســت آمده است. وراثت، عبارت است 
از انتقال طبیعی بعضی از صفات و ویژگی  های 
زیستی، جسمی، ذهنی و اخالقی از پدر، مادر و 
اجداد به فرزنــدان. طبق قانون وراثت بعضی از 
خصوصیات و صفات، بدون ارادة انسان از طریق 
پدر و مادر به او منتقل می شــود و سراسر زندگی  
شخص را تحت تأثیر قرار می دهد. به آن دسته از 
عوامل وراثتی که داخل یک کروموزوم1 پنهان 

هستند، »ژن« گفته می شود.
دانشمندان با دقت و بررسی بر روی نسل  انسان  و 
همچنین از طریق آزمایش های مختلف بر روی 
حیوانات، اثبات کرده اند ویژگی های پدر و مادر در 
طفل به ظهور می رسد. فرزند نه تنها از نظر رنگ 
پوست و کیفّیت  سازمان اعضا و جوارح و ترکیب 
اســتخوان ها از پدر ارث می برد، بلکه هر ذره  ای 
از خون او مشابه با خون پدرش است؛ به  طوری 
که طفلی که پدرش مشکوک باشد، از راه تجزیه 

خون او می توان پدرش معّین نمود.
رفتار محمد حنفیه در جنگ جمل، گویای اهمیت 
قانون وراثت است. محمد حنفیه فرزند علی بن 
ابی طالبg بود و مادرش، کنیزی به  نام خولة 
حنفیه است. در تاریخ نقل شده است که محمد 
حنفیه در جنگ جمل علمدار لشــکر بود. علی 
g به او فرمان حملــه داد. محمد حنفیه حمله 
کرد، ولی دشــمن با ضربات نیزه و تیر، جلوی او 
را گرفت. محمد از پیشــروی باز ماند، حضرت 
خود را به او رساند و فرمود: »احمل بین االسنة؛ 
از ضربات و تیر و ســنان دشمن مترس و حمله 
کن!«. محمد حنفیه قدری پیشروی کرد، ولی 
ضربات شمشیر پیاپی دشمنان اجازه پیشروی 

را به وی نداد و او متوقف شــد. علی g از ضعف 
فرزندش سخت آزرده خاطر شد. نزدیکش آمد و 
با قبضه شمشیر به دوش فرزندش محمد کوبید 
و فرمــود: »ادركك عرق من امــك؛2 این ضعف و 

ترس را از مادرت به ارث برده ای«.
وراثت  یکی از سنن غیر قابل تبدیل و تغییر الهی 
است که در تمام شئون زنگی، بقا و ثبات خود را 
حفــظ نموده و از همه مهم تر و باالتر، بقا و ثبات 
آن در معنویات و اســرار الهی است. قرآن کریم 
دربارة تغییرناپذیری سنن الهی می فرماید: »َفَلن 
ِة اهلِل َتبِدیًا َو َلن َتِجَد ِلُسَنِة اهلِل َتحِویًا؛3  َتجَد ِلُسّنَ
هرگز برای ســنت خدا تبدیل نخواهی یافت و 
هرگز برای ســنت الهی تغییــری نمی یابی«. 
بنابراین قانون وراثتـ  که ســنتی الهی استـ  

همواره و در همه حال برقرار خواهد بود.
بر همین اســاس پیامبر اکــرم مظهر تام و 
تمام تجلی پیامبران الهی است که از طریق 
پدر بزرگوارشان عبداهلل بن عبدالمطلب و دیگر 
اســالف بزرگوارشــان، این ویژگی به ایشان 

رسیده است.
خداوند تبارک و تعالی حضرت آدمg را آفرید، 
او را بــه خالفت خود برگزید و قلب وی را مرکز 
ثقل تجلیات انوار جمال خود قرار داد؛ به  طوری 
 که بتواند به تمام اســرار عالم کْون اطالع یابد و 
از حقایق موجودات باخبر شود و پرده جهل را از 
جلوی چشمان خود کنار زند و از سّر غیب مطلع 
گردد، با فرشتگان گفت وشنود داشته باشد و در 
حرم امن و امان الهی سکنی گزیند و دل او مرکز 
تجلیات اسماء و صفات حضرت معبود جّل شانه 
شود. در قرآن کریم به صراحت به این نکته اشاره 
َها ُثّمَ َعَرَضُهْم 

َ
ْسَماء ُكّل

َ
ــَم آَدَم األ

َ
شده است: »َوَعّل

ْســَماء َهـــُؤالء ِإن 
َ
نِبُئوِنی ِبأ

َ
َعَلــی اْلَمَاِئَكــِة َفَقــاَل أ

ُكنُتــْم َصاِدِقیــَن؛4 و ]خدا[ همــة نام ها را به آدم 

آموخت. سپس آنها را بر فرشتگان عرضه نمود 
و فرمود: اگر راست می گویید، از اسامی اینها به 

من خبر دهید«.
این نــور در بدو پیدایش حضــرت آدم، در او به 
ودیعت قرار داده شد و آدمg یگانه گوهر عالم 
هستی و یگانه ُدّر شــاهوار صدف عالم کْون و 
خزینه اســرار حضرت ربوبی شد. این ویژگی به 
مقتضای اصل وراثت، بــه فرزندان آدم انتقال 
یافــت و در تمامی مردمانـ  هر کس به فراخور 
حال خودـ  و پیامبــرانـ  البته به طور کامل ترـ  
طلوع و بروز نمود و با مراتب اختالفی که در آنان 
دیده می  شد، هر یک مرکز تجلّی آن نور به قدر 
استعداد و ظرفیت  خود شدند. قرآن کریم در این 
لَنا َبعَضُهم َعَلی 

َ
ُسُل َفّض باره می فرماید: »ِتلَك الّرُ

َم اهلُل َو َرَفَع َبعَضُهم َدَرَجاٍت 
َ
َبعٍض، ِمنُهم َمن َكّل

دَنــاُه بُروِح  َنــاِت َو أّیَ َو آَتیَنــا ِعیَســی بــَن َمرَیــَم الَبّیِ
الُقــُدِس؛ 5 برخی از آن پیامبران را بر برخی دیگر 
برتری بخشــیدیم. از آنان کسی بود که خدا با او 
ســخن گفت و درجات بعضی از آنان را باال برد و 
به عیسی پسر مریم دالیل آشکار دادیم، و او را به 

وسیله روح القدس تأیید کردیم«.
نوبت  به خاتم النبیین و سید المرسلین، محمد بن 
عبداهللs رسید. آن نور به نحو تام و اتم طلوع 
نمود و به اصل وراثت تا به حال در اصالب پدران 
کــه دوران کمون خود را طی می  نمود، اینک به 
مرحله ظهور و بروز رسید و آن طور که باید و شاید 

بدون هیچ کمی و کاستی طلوع کرد.

پی نوشت
1. بــه زبان ســاده می تــوان كروموزوم ها را به بســته های مواد ژنتیكی 

تشبیه كرد كه درون هسته سلول ها ذخیره شده اند. 
2. شیخ عباس قمی،  تتمه المنتهی، ص2.

3. فاطر: 43.
4. بقره: 31.

5. همان: 253.

شبستان  فرهنگ و جامعهشبستان  فرهنگ و جامعه

مروریبراخالقپرستاری
هانیه علی اصغری

در دنیــای امروز، اخالق کاربردی یکی از مهم ترن مؤلفه هایی اســت که 
می تواند نظم و پیشرفت اجتماعی را برای مردم یک جامعه به ارمغان بیاورد. 
اخالق کاربردی رویکردی به اخالق است که در آن متناسب با هر حرفه ای، 
باید و نبایدهــای اخالقی  برای فرد شــاغل در آن حرفه، مورد بحث قرار 
می گیرد. عالوه بر این، تعارضات اصول اخالقی در هر حرفه نیز به ضرورت 
نیاز طرح می شود. در راستای این رویکرد به اخالق، کتاب ها و پژوهش های 
زیادی با عناوین اخالق پزشــکی، اخالق ورزشی، اخالق تعلیم و تربیت، 
اخالق نظامی و مواردی از این دســت به رشته تحریر درآمده است. یکی از 

این عناوین، اخالق پرستاری است. 
اخالق پرســتاری، شــاخه ای از اخالق کاربردی اســت که امور شایسته 
و ناشایسته در حرفه پرســتاری را مشخص می کند و نیز به موقعیت های 
دشــواری می پردازد که در آنها یک پرســتار، در عمــل به اصول اخالقی 
دچار ســردرگمی می شود. اخالق پرستاری نقاط مشترک زیادی با اخالق 
پزشــکی دارد؛ ازاین رو برخی معتقدند تفکیک بیــن این دو گونه اخالق، 
تفکیک سودمندی نیست. با وجود این، در کشور ما که بین شأنیت کاری و 
اجتماعی پزشکان و پرستاران تفاوت بسیاری وجود دارد، تمایز نهادن بین 

این دو گونه اخالق اهمیت بیشتری پیدا می کند. 
اگر به سنت اسالمی و ایرانی خود سری بزنیم و به زندگی و اخالق پزشکان 
در تاریخ تمدن این ســرزمین نگاهی بیفکنیــم، درمی یابیم که مراقبت و 
پرســتاری موضوعی مستقل و جدای از درمان نبوده است. طبیب، پرستار 
هم بوده؛ چراکه روند درمان بیمار، مســتقل از مراقبت نبوده؛ بلکه چه بسا 
مراقبت مســتلزم انجام اموری بوده که فقط از عهده خود طبیب برمی آمده 
است. عالوه بر این، مسئله دیگری که برای پزشکان این سرزمین اهمیت 
فراوان داشــت، احوال روانی بیمار و آرامش او بود. آنچه در ادبیات فارسی از 
طبیب و مالقات با او آمده، دال بر آن است که حضور و مراقبت خود طبیب 
از بیمار در آرامش او تأثیر فراوان داشــته است. امروزه به تناسب تخصصی 
شدن امور مداوا و محدودیت وقت پزشکان، مراقبت از بیمار به پرستار واگذار 

شده است و طبابت و مراقبت از یکدیگر جدا شده اند.
آیا در فضای حرفه ای فعلی، می توان از اخالق پرســتاری منطبق بر روند 
درمان حکیمان گذشــته سخنی گفت؟ هم آری و هم نه! واقعیت این است 
که یکی از دشوارترین مشاغل بیمارســتان که از قضای روزگار به نسبت 
زحمت، درآمد مالی فراوانی ندارد، شــغل پرســتاری است. گذشته از آنکه 
یک پرستار چه دشــواری هایی را به سبب اقتضائات خاص این شغل باید 
تحمل کند، عدم تأمین مالی پرستاران موجب شده است تا بسیاری از مردم 
و حتی مســئوالن سطح توقع خود را در برخورد با یک پرستار تقلیل دهند. 
اما از ســوی دیگر، می توان با ترویج نگاه اخالقی ای که از فرهنگ ما به جا 
مانده است، پرستاران را به تالش در جهت آراسته شدن به فضائل اخالقی، 

ترغیب نمود. 
برخی از مؤلفه های اخالق پرستاری که هم در اخالق کاربردی کنونی مورد 
تأکید قرار گرفته و هم می توان شــواهدی در فرهنگ دینی ایران برای آن 
یافــت، دورنمای کلی ای از چند و چون ایــن زمینه اخالقی در برابر ما قرار 

می دهد. 
»کرامت اخالقی« یا شــأنیت اخالقی یکی از مهم ترین مسائلی است که 
می توان در اخالق حرفه ای از آن بهره برد. پرســتاری که در درون خویش 

احســاس کرامت اخالقی داشته باشــد، هم در رفتار شخصی اش اصول 
اخالقــی را به کار می بندد و هم در برخورد بــا دیگرانـ  به ویژه در برخورد 
با بیمارانـ  با نگاه انســانی مواجه می شود و از این رهگذر برخوردی از سر 
بزرگواری و کرامت با آنها دارد. بدین ترتیب بسیاری از فضائل اخالقی را در 
درون خود پرورش می دهد و رأفت و مهرورزی را در فرآیند درمان و مراقبت 

لحاظ می کند. 
مؤلفه دیگری که در اخالق پرستاری واجد اهمیت است، »رازداری« است. 
یکی از دغدغه های بیماران فاش نشدن اسرار بیماری شان است. فرد بیمار 
معمواًل احساس بی پناهی و سرگشتگی دارد. یک پرستار ضمن امید دادن 
به بیمار، محرم اسرار او نیز است. بسیاری از خصوصیات شخصیتی بیمار در 
دوره بیماری برای پرســتار آشکار می شود و او باید رازداری را به عنوان یک 
اصل همواره مد نظر داشــته باشد تا مبادا با آشکار شدن اسرار بیمار، آرامش 
روانی و آبروی او در معرض خطر قرار گیرد. فاش شدن اسرار بیمار گاه منجر 

به حاد شدن خود بیماری و بروز مشکالتی مضاعف برای بیمار می شود. 
خصوصیــت دیگری کــه در اخالق پرســتاری جایگاه ویــژه ای دارد، 
»وظیفه شناسی« است. نگاه پرستار به این حرفه باید نگاهی وظیفه شناسانه 
باشد، نه منفعت طلبانه. او باید دائماً به لحاظ اخالقی، در مرز ایثار حرکت کند 
و گذشت را پیشه خود سازد. هنگامی که خطری را در مسیر زندگی و سالمت 
یک بیمار مشاهده کرد، پیش از هر چیز باید به وظیفه پرستاری و مراقبت از 
بیمارش بیندیشد و در هنگام خطر کمتر باید به منافع فردی اش بیندیشد؛ 

زیرا حفظ سالمت و جان بیمار بر هر چیزی اولویت دارد. 
ویژگی چهارم که در اخالق پرستاری باید بدان اهتمام داشت، »همدلی« با 
بیمار است. پرستاری که با بیمار همدل باشد، درد بیمار را درد خود می داند و 
برای آرام ساختن یک بیمار و رهایی او از رنج مریضی، بهترین و دقیق ترین 
چاره اندیشی ها را می کند. اگر احساس همدلی وجود نداشته باشد، پرستار 
قدرت ایفای بهترین نقش را در فرآیند درمان نخواهد داشت و چه بسا اهتمام 
چندانی در جهت مرتفع ساختن درد مریض نداشته باشد. احساس همدلی 
پرستار و البته ابراز آن به بیمار، عالوه بر تسهیل و تسریع روند بهبودی بیمار، 
موجب آرامش وی نیز خواهد شد. بیمار همین که بفهمد طی فرآیند درمان 
یا دوران نقاهت، یک پرســتار همواره به آالم او می اندیشد و درد او را درک 

می کند، به لحاظ روانی نیز آرامش می گیرد. 
آخریــن خصوصیتی که در اینجا باید بدان اشــاره کرد، »حســن خلق و 
گشاده رویی« است. پرستار باید تالش کند تا مشکالت فردی خود را پشت 
در اتاق بیمار قرار دهد و با رویی گشاده با بیمارش مواجه شود. معمواًل دشوار 
است کسی که خود مشکالت شخصی فراوان دارد، بتواند با دیگران برخورد 
خوبی داشــته باشد. ازاین رو بخشی از بار این مسئولیت به عهده مسئوالن 
و رؤســای بیمارستان ها است تا با تدابیر ویژه تالش کنند زندگی پرستاران 

زندگی آرام و بی دغدغه ای باشد. 
امروزه بیشــتر عالمان اخالق تمســک به اصول اخالقی صرف را برای 
داشــتن جامعه ای اخالقی کافی نمی دانند و معتقدند باید تالشی در جهت 
برخــورداری از روان آرام نیز صورت گیــرد. بحث های اخالقی در جهان 
کنونی با مباحث روان شناســی اخالق به یکدیگر گره خورده اند و معمواًل 
توصیه های اخالقی قرین بایدها و نبایدهایی نیز هســت که روانشناسی 

اخالق را در بر می گیرد. 

ماهنـــامه
آمــوزشی
فرهنـــگی
ترویـــجی
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مسجــــد
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بالانگشتریومننگینم
بهمناسبتپنجماسفند؛روزبزرگداشتخواجهنصیرالدینطوسی

محمد جعفرآبادی

سرانجام کار
بــرای گفتن از زندگی و شــرح حاالت حکیم 
خواجه ابوجعفــر نصیرالدین محمد بن محمد 
بن حسن، ملقب به »استاد بشر«، چه بسا بی راه 
نباشــد از آخرین شاه کار و یادگار او سخن آغاز 
کنیم که نشان از کمال معرفت و حسن سلیقه 
ایشان دارد. به سراغ جمله ای برویم که وصیت 
فرموده بودند بر سنگ قبرشان حکاکی شود. 
به وصیت خواجه نصیر، در مشــهد کاظمین 
پایین مرقد مطهر امام موســی کاظمg دفن 
شــد و بر سنگ قبرش نوشتند: »َكْلُبُهم َباِسٌط 
ِذَراَعْیــِه ِباْلَوِصیــِد؛1 سگشان بر آستانه ]غار[ دو 
دســت خود را دراز کرده ]بــود[«.2 این جمله  
نشــانگر کمال تواضــع و ادب به محضر ائمه 
معصوم اســت که اســتفاده از آن برای هر 

مؤمن ولی شناسی رشک برانگیز است.
صاحب کتــاب اخالق ناصــری، چنان که از 
شهرتش مشخص است، در سرزمین طوس، 
مشــهد الرضا، و در جوار بارگاه علی بن موسی 
الرضاg زاده شد. پدر او »محمد بن حسن« از 
فقیهان امامیه و از محدثان معروف طوس بود. 
مبادی صرف و نحو و اشــتقاق و اقسام علوم 
ادبی و قرآن مجید را پدر به پسر آموخت. منطق 
و علوم عقلی را نیز خواجه نصیر نزد دایی خود 
تعلیم دید.3 این اخبار، همه نشان از آن دارد که 
مؤلف تجرید االعتقاد در خانواده ای اهل علم 

و اجتهاد به دنیا آمده و رشد کرده است.

قضاوت های متناقض
درباره شخصیت مؤلف کتاب جواهر الفرایض 
قضاوت های مختلفی شــده است. بعضی او را 
به غایت ســتایش کرده  و استادالبشر، محقق 
و یگانــه دوران نامیده اند و برخــی دیگر نیز 
در آن ســوی بام از توهیــن و افترا چیزی کم 
نگذاشــتند. ملحد، شیطان مبین، ضایع کننده 
خون مؤمنین و جادوگر، القابی بود که دشمنان 
خواجه به علت اختالفات سیاســی، کالمی و 
فقهی به او می دادند. بررســی و پاسخ گویی به 
این دســت ادعاها به پژوهشی پردامنه تر نیاز 

دارد؛ هرچند بعید به نظر می رسد مفید باشد.
اما در عقیده و مذهب خواجه شک و شبهه ای 
نیســت. همة موّرخان و محققان بر این باورند 
که او به مذهب شیعة اثنی عشری معتقد بوده 
که آثار کالمی او نیز گواه محکمی بر این ادعا 
اســت. از میان آثار کالمی ایشان می توان به 
تجرید االعتقاد، رســاله الفرقه الناجیه و رساله 
فی حصر الحق بمقاله االمامیه که به فارســی 
نگاشته شده و نیز کتاب االثنی عشریه و رساله 
االمامه اشــاره کرد. به شهادت اهل نظر و آثار 
باقی مانده از خواجــه و همچنین تعلیم و تعلم 
فقــه جعفری، همه و همه ما را به این اطمینان 
در مذهب و مرام او می رســاند. چه بسا منشأ 
بســیاری از مخالف خوانی هــا و اتهامات به 
خواجه نزد مورخان سنی مذهب، همین اعتقاد 

مذهبی او باشد.

شب های َاَلموت
زندگی نویسنده کتاب اســاس االقبــاس که اثر 
گران سنگ در منطق است، فرازونشیب های 
بسیاری داشته و دست خوش اتفاقات تاریخی 
بسیاری بوده اســت؛ چنان که آورده اند مدتی 
نیــز در قلعــه اَلَموت قزویــن در حصر بوده و 
هم آنجا شــرح معروفش را بر اشارات ابن سینا 
نوشته اســت. خواجه نصیر در مقدمه خود بر 
اشارات، ضمن تشریح وضعیت خود که حاکی 
از پریشانی، گرفتاری و غم و اندوه است، بیتی 
را می سراید که به شیوایی بیانگر وضعیت آن 

عالم وارسته است. 
بگرداگرد خود چندان که بینم

بال انگشتری و من نگینم
نگارنده کتاب اوصاف االشــراف در بسیاری 
علوم عقلی، نقلی و تجربی تبحر کافی داشت 
و در هر رشته ای گام نهاده بود. سرآمد عالمان 
زمان خویش بود؛ چنان که شــهرت او در علم 
نجوم و ریاضیات، هالکوخان مغول را به طمع 
انداخــت تا خواجه را به کار گیــرد. از آنجا که 
خواجه نصیر مدت ها در فکر تأسیس رصدخانه 
بود، از این اقبال هالکوخان اســتفاده کرد و با 
پیگیری ها و تحمل دشــمنی ها و حسادت ها، 
موفق بــه طرح ریزی بنای رصدخانه شــد. 
ساخت رصدخانه مراغه که از افتخارات تمدن 
بزرگ ایرانی اسالمی است، پانزده سال از عمر 
خواجــه را مصروف خود کــرد. احداث این بنا 
در ســالی به اتمام رسید که خواجه در آن  سال 

)672ه.ق( وفات یافته بود.4

مرد روزهای سخت
یکی از مســائلی کــه دربارة جنــاب خواجه 
نصیــر همواره مــورد اختالف و دســت مایة 
قضاوت های مختلف بوده، مســئلة وزارت او 
بــرای هالکوخان اســت. هالکوخان مغول 
به ایــران حمله کرد و تمام ســرزمین پهناور 
اسالمی را اشــغال کرد. آیا وزارت و همراهی 
خواجه با هالکو معاونت با حاکم غاصب و جائر 
بوده؟ بررسی ها و موشکافی ابعاد مختلف این 
تصمیم و حاشیه های این واقعه تاریخی، ما را 
به این جمع بندی می رســاند که ابن شاکر در 
فوات الوفیــات آورده: خواجه، وزارت هوالکو 
را داشــت بدون اینکه در اموال دخالتی کند؛ 
ولیکن چنان عقل او را ربوده بود و بر او مسلط 
شــده که هوالکو سوار نمی شــد و مسافرت 
نمی کرد و دســت به کاری نمی زد، مگر وقتی 

که خواجه تعیین می کرد...«.5
همیشه آســان ترین راه برای اهل زهد و علم 
در هنگامــه بالها و خطرهــا، عزلت گزینی و 
گوشه نشینی اســت. ولی خواجه این عافیت 
را نخواســت و قدم در میدان گذاشــت. اینجا 
اســت که ارزش عمل و قدر ازخودگذشتگی 
خواجه نصیرالدین طوســی مشخص می شود 
کــه در یک بزنگاه تاریخی که تیغ به دســت 

مستی افتاده، با تدبیر و تعقل وارد میدان شده 
و طعــن و کنایة دیگران را بــه جان خریده و 
جلــوی جنگ ها و فجایع احتمالــی را گرفته 
اســت. ضمن اینکه در کنار ایــن نزدیکی به 
حاکم ظالــم، خدمات فرهنگــی و اجتماعی 
بسیاری را انجام یا پایه گذاری کرده است. چه 
بسا اگر این شخصیت دانا و توانایی در دستگاه 
ایلخانی وارد نمی شد، به کلی میراث فرهنگی 
ایران نابود می شد و همین مقدار هم به دست 

آیندگان نمی رسید.

سخن پایانی
پر واضح است بررسی همة جوانب شخصیت و 
احواالت خواجه نصیرالدین طوسی که از نوابغ 
و مفاخر ایران اسالمی اســت، در این مجال 
اندک و مقام قلیل غیر ممکن و دست نیافتنی 
است. بررسی آثار مکتوب و معنوی و همچنین 
اقدامات و شــاگردان ایشــان، خود داستان 
مفصلی اســت که هم از توان نگارنده و هم از 
حوصلة این اوراق بیرون اســت. به امید آنکه 
این یاد کوتاه و این چند جمله، انگیزه ای باشد 
بــرای جویندگان حقیقــت و عالقه مندان به 

تاریخ ایران و اسالم و تشنگان دانایی.
به نیت حسن ختام، شعری را نقل می کنیم که 
خواجه در جواب بیتی منتسب به خیام سروده 

است:
خیام: 

می خوردن من حق ز ازل می دانست
گر من نخورم علم خدا جهل بود

خواجه: 
این نکته نگوید آنکه او اهل بود

زیرا که جواب شبهه اش سهل بود
علم ازلی علت عصیان کردن

نزد عقال ز غایت جهل بود

پی نوشت
1. كهف: 18. 

2. قاضی نوراهلل شوشتری، مجالس المؤمنین، ص184.
3. علی اصغر حلبی، تاریخ فاسفه ایرانی، ص52۰.

4. همان، ص524.

5. همان، ص526.

پمثلپدر
علی صادقی سرشت

قبــل از آنکه ایــن مطلب را بخوانیــد، به این 
پرسش ها بر اســاس دیدگاه خود پاسخ دهید: 
»پدر کیست؟«، »پدر شبیه چیست؟«، »تفاوت 
پدرها در چیســت؟«، »خانواده بدون پدر شبیه 
چیســت؟«، »نام پدر برازنده کیست؟« و »اگر 
پدر هستید، نمرة شما در پدر بودن چند است؟«.

حال که در ذهن خود پاسخ این سؤال ها را مرور 
کردید، با ما همراه باشید.

100 درصد
اولیــن گام در پدر بودن اصالح یک شــناخت 
بســیار اساسی و مهم در تربیت فرزندان است. 
برخی پدرها فکر می کننــد در برقراری رابطه 
با فرزند، فقط پنجاه درصد ســهم آنها است و 
پنجاه درصد بعدی سهم مادر است. برای آنکه 
مادرند و آنها هم باید ســهیم باشند!  اسفناک تر 
آنکه برخی پدرها بخــش عمده همین پنجاه 
درصد را نیز بر گردن مادرها می اندازند! اما پدر 
و مادرها برای پدر و مــادر بودن باید رابطه ای 
100 درصدی با فرزند خود داشته باشند. 100 
پدر و 100 مادر روی هم می شود 100 پررنگ 

تربیت! 
قاب بدون عکس

لقب »پدر« به ســبب رابطه ای اســت که بین 
شــخصی با فردی دیگر به نام »فرزند« ایجاد 
شده است. این رابطه از جهت شناختی، احساسی 
و رفتاری تعریف خاصی دارد که اگر به آن توجه 
نشود، لقب »پدر« مفهوم حقیقی خود را از دست 
خواهــد داد و قابی خواهد شــد بدون عکس! 
نوشــته های زیر یادآوری کوتاهی است برای 
پدرهایی که می خواهند قــاب پدر در خانه آنها 

بدون عکس نباشد.
1. تربیت معنوی

تربیت معنوی دو الزمــه دارد: جذب، آموزش. 
جــذب نیز دو الزمــه دارد. جذابیــت خود پدر 
)اساس جذابیت پدر در مهربانی و احترام گذاری 
به اعضای خانواده است( و جذابیت روش تبلیغ 
دین )برای مثال مناسب ترین شیوه برای ایجاد 
جذب در کودکان برشــمردن نعمت های الهی، 
نیکی ها و لطف های او در حق انسان ها و از جمله 
کودک است؛ نه اصرار در بیان مجازات گناهان 
در آخرت یا خشــم خدا و امثال آن(. صد البته در 
تربیت معنوی نباید از روزی حالل و تأثیر آن در 
 روحیه معنوی فرزندان غافل شد. رسول خدا
یکی از حقوق فرزند را بر گردن پدر آن دانسته اند 

که جز از حالل او را سیر نکند.1

2. مدیری مقتدر
پدر، مدیر ســهل گیر یا سخت گیر نیست. پدر، 
مدیری مقتدر اســت. مهربان، منظم و البته در 
زمان مورد نیاز، منعطف اســت. در تربیت هدف 
دارد و انتظارات خود از فرزندش را برای او روشن 

بیان می کند. 
3. امنیت بخشی

همان گونه که پدر، غذای مشکوک به فرزند خود 
نمی دهد و به او اجازه ورود به خانه های مشکوک 
از جهــت امنیت را نمی دهد، نباید او را در فضای 
مجــازی به حال خود رها کند. بدین منظور باید 
قبل از فرزندش با تکنولوژی های علمیـ  رفاهی 
مثل موبایل و رایانه و اینترنت، در حد امکان آشنا 
می شــود )از طریق مطالعه یا مشاوره( و سپس 
اجازه ورود به اندازه، در ســن مناسب و با شرایط 
امن را به فرزندش دهد. پدر نباید به بهانة تأمین 
رفاه، فرزند خود را بدون حســاب و کتاب سر هر 

سفره ای بنشاند!
4. پدر پدران 

پدر یعنی الگوی پدر بودن. پسران، پدران آینده 
هســتند. آنها برای پدر بودن باید یاد بگیرند که 
چگونه پدری باشــند. بهترین معلم آنها در این 
امر، پدران آنها هســتند و البته اگر پدری در این 
زمینه موفق نباشد، پسری تربیت خواهد کرد که 

با لوازم پدری کردن آشنا نیست. 
5. حمایت  روانی

پدر از ســرزنش، تحقیر، تبعیض، بی صداقتی، 
مقایســه و گوشــه و کنایه زدن بــه فرزندش 
خودداری  کند؛ زیرا می داند این کارها با حمایت 
روانی از فرزند منافات دارد. پدر، شخصیت فرزند 
خود را در حضور دیگران تضعیف نمی کند؛ چراکه 
همواره این کالم رسول خدا را در نظر دارند 
که یکی از وظایف پدر، حفظ جایگاه فرزند است.2 

6. اختصاصی
وقت گذاشــتن بــرای تک تک فرزنــدان و 
زمینه ســازی برای انس و الفت از طریق ایجاد 
رابطه با فرزند، یکی از وظایف پدر موفق اســت. 
البته افزون بر این رابطه خصوصی، الزم اســت 
پدر از طریق تشکیل جلسات مشاوره خانوادگی 
و شرکت دادن کودک در تصمیم گیری ها )در حد 
امکان به  خصوص در هفت ســال سوم زندگی( 

ارتباط خود و خانواده را با فرزند تقویت کند. 
پی نوشت

1. نهج الفصاحه، ص447.
2. همان.

شبستان  فرهنگ و جامعه

مسجــــد
شمـاره182
اسفنــدماه
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حقبامشتریاست؟
بهمناسبتگرامیداشتروزحمایتازمصرفکننده

علیرضا بشیری

خداوند متعال، حفظ نفس را بر بشر واجب کرده 
و در این راستا، تأمین نیازمندی های بقای خود 
و خانواده اش را بر او الزم نموده اســت. از طرفی 
کوچک ترین اســراف و مصــرف غیرالزم نیز 
دارای مسئولیت است و شخص  باید در پیشگاه 

خداوند پاسخگو باشند.
مصرف در جامعه امــروز ضرورتی انکارناپذیر 
است و تخصصی شدن شغل ها در جوامع باعث 
شــده تا در دهه های اخیر تغییرات عظیمی در 
عرصه های مختلف شکلی، محتوایی و مفهومی 
آن به  وجود آید. این تغییــرات بر نحوه زندگی 
مردم و شیوه تولید و عرضه کاالها و خدمات تأثیر 
گذاشــته و باعث شده است تا حقوق جدیدی در 
جامعه مطرح گردد و به منظور احقاق این حقوق، 
قوانین الزم تدوین شــود. یکــی از این موارد، 

حقوق مصرف کننده است. 
اگر به هر دلیل عبارت »حقوق مصرف کننده« 
در یک رسانه  استفاده شود، مخاطبان ناخودآگاه 
بــه ضمانت آن کاال یا خدمات می اندیشــند و 
این گونه تلقی می گردد که آن مقاله یا یادداشت 
یا حتی برنامه تلویزیونی، درصدد است تا در این 

دو مورد به بحث و بررسی بپردازد. 
بســیاری از تولیدکنندگان، برای محصول خود 
ضمانتی قرار می دهند که بر اســاس آن خریدار 
می تواند در دوره مشخصی، هر گونه اشکال در 
کاال را بدون پرداخت هزینــه مجدد، از طریق 
نماینده رسمی تولیدکننده برطرف کند؛ اما این 

تمام حقوق مصرف کننده نیست. 
مصرف کنندهـ  چه مصرف کننده کاال باشــد و 
چه دریافت کننده خدمتـ  دارای حقوقی است 
که قســمتی از آن به صورت قانون درآمده و در 
بســیاری موارد، هنوز به صــورت قانون مدون 
شــکل نگرفته یا آیین نامه های ناقصی در این 
خصوص وجــود دارد. هر مصرف کننده ای اگر 
بداند از حقوقش دفاع خواهد شــد، بدون در نظر 
گرفتن خارجی یا داخلی بودن کاال، کاالی بهتر 
را انتخاب خواهد کــرد و چه بهتر که صاحبان 
کاالهای داخلی با احترام به حقوق مشــتریان، 
آنها را بــه خرید این کاالها تشــویق کنند. اما 

مصرف کننده چه حقوقی دارد؟
اول، حق حمایــت قانون اســت. کپی رایت، 

موضوعی است که امروزه در دنیا نهادینه شده و 
هر صاحب اثر، تولید یا خدمتی می تواند بر اساس 
آن از حقوق خود دفــاع کند. همین موضوع در 
مورد حقوق مشتری نیز وجود دارد و باید قوانینی 
حاکم باشد که بر اساس آن اگر حقی از او ضایع 
شــد، بتواند حق خود را پیگیــری کرده و طرف 

مقابل را مجازات کند.
دوم، حــق انتخاب کردن اســت. ابتدایی ترین 
حقوق مصرف کننده این است که بتواند خدمت و 
کاال را از میان موارد متعدد انتخاب کند. انحصار 
در ارائه هــر کاال و خدمــت، از بین بردن حق 
مشتری محسوب می گردد و در مواردی که کاال 
یا خدمتی به صورت انحصاری عرضه می شود، 
مشتری مجبور به انتخاب آن است. در این گونه 
موارد، اغلب مشــتری نمی تواند درباره کیفیت 
کاال یا خدمت خریداری شــده اظهار نظر کند؛ 

چراکه انتخاب دیگری ندارد.
تولیدکنندگان این گونه خدمات و کاالها، به دلیل 
انحصاری بودن بــازار، معمواًل به دنبال ارتقای 
کیفیت محصوالت خود نیســتند و در بسیاری 
موارد، حتی بــه افزایش قیمت هــم ورود پیدا 

می کنند؛ زیرا هیچ جایگزینی برای آنها نیست. 
ســومین حق، حق بهره مندی از کاال و خدمات 
مرغوب اســت. مصرف کننده حق دارد کاالی 
ســالم و مرغوب در اختیار بگیرد. استفاده از مواد 
اولیه نامرغوب در تولید کاال، بسته بندی نادرست 
و مــواردی از این قبیــل، موجب تضییع حقوق 

مصرف کننده می شود.
چهارم، حق استفاده از کاال و خدمات ایمن است. 
عرضه کننــدگان کاال بر این اســاس موظفند 
کاالهایــی تولید کنند و در اختیار مصرف کننده 
قرار دهند کــه ایمنی آنها را به مخاطره نیندازد. 
این موضوع در تولیــد کاالهای الکترونیکی و 

دارویی اهمیت مضاعفی پیدا می کند.
پنجم، حق بهره مندی از اطالعات کامل کاال 
است. عرضه کنندگان کاال و خدمات مکلف اند 
همة اطالعــات کاال، از مواد اولیه تا چگونگی 
اســتفاده از آن را در اختیــار مصرف کنندگان 
قرار دهند. اطالعات کامل شــامل این موارد 
می شود: قیمت کاال، نام، نشانی و شماره تلفن 
و عالمــت تجاری تولیدکننده یــا واردکننده، 

وزن، درجه و کیفیت، محل تولید، تاریخ تولید، 
تاریخ انقضا، ترکیب ساخت،  مواد اولیه و اجزای 
تشــکیل دهنده، نوع رنگ، دستورالعمل های 
ضروری، خطرهای جانی و مشــخصات فنی و 

استانداردها.
ششم، حق بهره مندی از ضمانت و خدمات پس 
از فروش را شامل می شود. تولیدکننده نمی تواند 
خریدار را پــس از فروش محصول به حال خود 
رها کند. امــروزه خدمات پس از فروش به یک 
شیوه در تولید تبدیل شــده است. با وجود این، 
افزایــش دامنه خدمات پس از فروش، می تواند 
مشــتری را به خرید کاال، بیشتر ترغیب کند. در 
برخی کشورهای پیشرفته، بعضی محصوالت با 
ضمانت تعویض در صورت معیوب بودن کاال یا 
ناراضی بودن مشتری از خدمت ارائه شده و حتی 

بازگرداندن پول مشتری عرضه می شود.
هفتم، حق بهره مندی از قیمت واقعی اســت. 
این حق مصرف کننده اســت که قیمت واقعی 
محصــول و نه بیش از آن را بپردازد. درج قیمت 
کاالها بــر روی آنها بهترین روش برای اطالع 
مشتریان از قیمت آنها است. با وجود این، هنوز 
هســتند فروشــندگانی که از این کار ممانعت 
می کنند و در شرایط مختلف، کاال یا خدماتشان 

را با قیمت های مختلفی می فروشند.
هشتم، نشان استاندارد است. برای هر کاالیی 
استانداردهایی تعریف شده است. از اسباب بازی 
گرفته تا اتومبیل و هواپیما، استانداردهایی وجود 
دارد که در تولید محصــوالت باید مدنظر قرار 
گیرد. حتــی در ترکیب آب اســتخرها نیز باید 
استانداردهایی رعایت شود تا مصرف کنندگان 

از این خدمت دچار ضایعات پوستی نشوند.
نهم، اطالع از شــیوه مصرف اســت. استفاده 
ناصحیح از برخی کاالها تبعات جبران ناپذیری 
دارد و تولید کنندگان موظفند تا شــیوه صحیح 
مصرف را به طور کامل در اختیار مصرف کننده 

قرار دهند.
برخــورداری از کاالها و خدمــات عمومی به 
صورت یکســان برای همة افــراد جامعه نیز از 
حقوق مصرف کنندگان اســت. بر این اساس 
نمی توان قشری از جامعه را از دسترسی به برخی 

خدمات یا کاالها منع کرد.

پروازیاپرتاب؟
علی صادقی سرشت

گاه خطر آشکار اســت و گاه پنهان. خطِر خطر 
پنهان بیش از خطر آشــکاری اســت که همه 
قبولــش دارند و برای رفعــش متحدانه تالش 
می کننــد. یکی از خطرهای پنهان که به تدریج 
می توان از آن به عنوان یک معضل اجتماعی یاد 
کرد، بی توجهی به باید و نبایدهای مهدها است. 
متأسفانه گاه مشاهده  می شود مهدهایی که باید 
محیطــی برای اوج گرفتن کــودکان از جهت 
اجتماعی و مذهبی باشند و در حقیقت فرودگاه 

پرواز باشند، زمینه ساز پرتاب هستند. 
چه سنی؟

کودکاِن در محدوده سه سالگی را می توان سه 
تا چهار ســاعت در روز در مهد کودک گذاشت 
که با باال رفتن ســن، این ساعات نیز می تواند 
افزایش یابــد. کودکی که در ســنین زیر دو و 
نیم سال به مهدکودک فرســتاده می شود، در 
معرض احساس طرد شــدن از سوی مادر قرار 
دارد و حس طردشــدگی و دوری از خانواده در 
شکل گیری شخصیت او تأثیر منفی می گذارد. 
بنابرایــن در خردســالی و بزرگ ســالی این 
کودکان ممکن اســت احساس خشم و رنجش 
و افسردگی مالحظه شــود. اگر به دلیل شاغل 
بودن مادر امکان نگهداری از کودک توســط او 
در ســنین پایین وجود ندارد، نگهداری کودک 
توســط پدربزرگ و مادربزرگ بهتر از سپردن او 

به مهدکودک است. 
اول دین بعد دنیا

قبل از آنکه به هر امکانات دیگر یک مهد توجه 
کنید، به خصوصیات اخالقــی و ویژگی های 
روانی مدیران و مربیــان و نیز برنامه های یک 
مهد توجــه کنید. مهد کودکی کــه با آموزش 
آوازهای غیرشرعی و رقص و روش های بازی 
با حیوانات لوکس! می خواهد فرهنگ مدرن را 
به ذهن و روان بچه های ما نفوذ دهد، مانند یک 
مکان خوش ظاهِر بدباطن است که بیش از آنکه 
زمینه ســازی کند تا فرزندان ما در درازمدت به 
سمت بهشت و رضای حق پرواز کنند، آنها را به 

ته جهنم پرتاب می کند! 
بی قراری اولیه

در مورد کودکانی که نمی توانند در مهد بمانند، 
راهکار آن اســت که حضــور در مهد کودک از 
ساعات کم، به تدریج و همراه با مادر شروع شود 
و هر روز نســبت به روز قبل، مدت تنها ماندن 
کودک بیشــتر شود. به هیچ وجه ماندن کودک 
در روزهــای اول ورود به مهد کودک به صورت 
طوالنی مدت و بدون همراهی پدر و مادر توصیه 

نمی شود. اگر کودکی تا سه هفته نتوانست با مهد 
کودک سازگاری برقرار کند، باید از نگهداری او 
در مهد کودک صرف نظر کرد و راه دیگری برای 

مراقبت از او یافت.
بایدهای مهد کودک 

1. مربیمناسب: مراقبت کنندگانی که به دلیل 
عالقه نداشتن به کودک، مشغله و گرفتاری زیاد، 
عدم تأمین مالی و مسائل دیگر، به رسیدگی به 
نیازهای کودکان تمایلی ندارند، به جای اینکه 
فضای مناسبی برای رشد کودکان فراهم کنند، 
زمینه هــای نابهنجــاری را در کودک به  وجود 
می آورنــد و توانمندی ها و قابلیت هــای او را 

محدود و حتی نابود می کنند. 
2.همهجــوربازی،همهوقــت: مهد کودکی 
مناســب است که در طول روز، کودکان به انواع 
اســباب بازی های مختلف ماننــد بلوک های 
خانه ســازی، بازی های تخیلــی، کتاب های 
عکس، نقاشی ها، ابزار هنری و اسباب بازی های 
رومیزی نظیر لگوها و پازل ها دسترسی دارند و 
همة بچه ها مجبور نیستند که در زمان یکسان، 

کار یکسانی را انجام دهند.
بچهها: نیاز به محبت  3. مربیهمــهوتکتک
از طریق توجه کلی مربی به جمع کودکان تأمین 
نمی شــود. ازاین رو مربی بایــد برای تک تک 
بچه هــا وقتی اختصاصی قرار دهد و هر روز این 
نوبت ها را رعایت کند تا کودکان احساس کنند 

مورد توجه خاص مربی مهد نیز هستند.
4. بازی،بازی،بازی: همان گونه که اشاره شد، 
این سن، سن بازی است و نه آموزش مستقیم و 
جدی.  ازاین رو اگر هم آموزشی بخواهد صورت 

گیرد، باید در قالب بازی باشد.
5. قفــسنباشــد: مهد کودکی مناســب است 
که در آن بچه ها هــر روز امکان بازی کردن در 
فضای بیرون را داشــته باشند. روشن است که 
در این هنگام نیاز است مربیان توجه بیشتری به 

کودکان داشته باشند. 
6. آیقصــه،قصــه،قصه: مربیــان خالق در 
قصه های خــود از کودکان مهد بــرای ایفای 
نقش  شخصیت های قصه استفاده می کنند که 
این کار، جذابیت قصه را برای کودکان افزایش 

می دهد.
7. تفاوتهــامهمهســتند: مربیان موفق، بین 
کودکانی که در آموزش جلوترند و آنهایی که به 
کمک نیاز دارند، تفاوت قائل هستند و با صبر و 
حوصله، با همة آنها در جهت رشــد آموزشی و 

عاطفی شان همکاری می کنند.

درختانممنازســـاللـ﹦
درستایشدرخت؛بهمناسبت15اسفند

روزدرختکاری
محمد درودگری

در میان ضرب المثل های زبان فارســی، َمثل 
پرکاربردی داریم که وقتی کسی علیه خودش 
اقدامی می کند، به او می گویند: »شــاخه ای را 
می بری که روی آن نشســته ای«. حاال شــده 
حکایت ما و تمام شاخه های درختان.      باید بگوییم 
شــاخه ای را می بری که به خاطرش زنده ای، 
درختی را قطع می کنی که نفس کشــیدنت به 
آن محتاج اســت. می دانیم که به هوای پاک، 
محیط پرطراوت و گیاهان نیازمندیم، می دانیم 
آینده خود و فرزندانمان به درخت ها محتاج است؛ 
ولی این دانســتن را در همان حد نگاه داشته و 
برای ان اقدام عملی نمی کنیم؛ شبیه زنبورهای 

بی عسل.

به استقبال نوروز
در ایران عزیز ما، 15 تا 22 اســفندماه به عنوان 
»هفته منابــع طبیعی« نامگذاری شــده که 
نخســتین روز این هفته، یعنی 15 اسفند، »روز 
 درختکاری « اســت. روز درختکاری از معدود 
روزهایی است که نشــانه های اهمیت آن را در 
سطح شــهرها و روســتاها می بینیم. از دوران 
کودکی تاکنــون، بارها دیده ام کــه مأموران 
شهرداری در تهران و شهرستان با یک وانت بار 
در ســطح شــهر و معابر، با توزیع نهال، افراد را 
ترغیــب می کنند که آنها را در مقابل منزل خود 

شبستان  فرهنگ و جامعه

شبستان  فرهنگ و جامعه

ماهنـــامه
آمــوزشی
فرهنـــگی
ترویـــجی
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بکارند. حتی شــنیده ام که در برخی روســتاها 
نیز چنین آیینی مرســوم است که بسی موجب 

خرسندی است.
کاشــت درخت، سنت و ســیرة پیامبر و امامان 
معصوم بوده اســت. ایشان، هم خود درخت 
می کاشــتند و هم دیگران را به این امر دعوت 
می کردند. عقل،  که پیامبر درون انسان محسوب 
می شود نیز به هزار و یک دلیل، حکمش همین 
است. سرشماری نکرده ام و آمار دقیقی در دست 
ندارم که چند درصد مــردم درباره درخت نگاه 
مثبتی دارند؛ اما در حد شناخت متوسط از جامعه و 
اطرافیان خود، می توان ادعا کرد که بیشتر مردم 
به »فرهنگ درختکاری« نگاه مثبتی دارند و آن 
را الزم می دانند. چه بسا این ظرفیت وجود دارد 
که با فرهنگ سازی مناسب، این عالقه فطری، 

به رفتاری مستمر تبدیل شود. 

 خاطره ای تلخ
در کنار این قضاوت، وقتی به ســطح شــهر و 
مناطق اطراف آن رجوع می شــود، آن گونه که 
باید، به »درخت« توجه نمی شــود. مثاًل برای 
تعریض خیابان یا ساخت بنای تازه، اولین قربانی 
درخت است. یکی از تلخ ترین خاطرات نگارنده 
که در سال های دهه هشتاد اتفاق افتاد، این است 
که روزی در یکی از شــهرهای اطراف تهران، 
برای پیاده روی به حاشیه شهر رفته بودم. در کنار 
خیابان چند نهال تازه کاشــته شده بود. ظاهراً 
کسی این نهال های نوکاشته را شکسته و کمر  
آنها را خم کرده بود. هرچه فکر کردم نتوانستم 
کشف کنم این چه افتخار یا رفتار خاصی است 
که کسی از شکستن نهال لذت ببرد یا قدرتش 
را بیازماید؟! این دست نشانه ها جای نگرانی دارد 
و هشداری است برای شیوع بیماری خطرناک 

»درخت ستیزی«. 
در فضاهای روستایی نیز می توان عالئم خطر 
را مشــاهده کرد. یک به یک خانه های قدیمی 
خراب می شوند و به جای آن، خانه های چندطبقه 
سیمانی و آجری بنا می شود. بافت سنتی روستا 
که به دامداری و کشــاورزی وابستگی زیادی 
دارد، به نفع ظاهر شــهری تغییر می کند. حذف 
و نابودی درخت از سطح شــهرها و روستاها و 
جنگل هــا، چه خودآگاه چه ناخــودآگاه، چه در 
شــهر چه در روســتا،  باید به عنوان یک رذیله 
فرهنگی و اخالقی شمرده شود، و بر معروفی به 
نام درخت کاری باید تأکید کرد. فراموش نکنیم 
نهی از منکر و امر به معروف، وظیفه ای اســت 

همگانی. 

 ایست!
امروزه بیشــتر مــردم ســعی می کنند فضای 
بیشتری را به ساختمان اختصاص دهند و فضای 
سبز را محدودتر کنند. بهترین اقدام برای مقابله 
با این مســئله، قانون است. طبق قانون، چه در 
منازل شخصی و چه در مجتمع  های مسکونی، 
ســهم فضای سبز باید به خط قرمز تبدیل شود. 
ما نباید بخواهیم مسئوالن هم نباید بگذارند که 
فضای بیشــتری از حق قانونی را به ساختمان 
اختصاص دهیــم و باغچه را از خانه خود حذف 

کنیم؛ چه در شهر و چه در روستا.
در این آشفته بازار شعارها و شتاب ها، هر فرد به 
عنوان ساکن زمین و کسی که قرار است تا آخر 
عمر خود تنفس کند و نســل های بعدی نیز به 
اندازه او حق بهره مندی از زمین داشــته باشند، 
 باید برای دغدغه های محیط زیســتی اهمیت 
قائل شود. چه بخواهیم و چه نخواهیم، ابزارهای 
صنعتی و مدرن در حال گسترش است و جمعیت 
بشــر رو به افزایش. چنانچه به صورت جدی به 
امر محیط زیســت توجه نکنیم و برای تخریب 
طبیعت، حد و مرزی قائل نشویم، خطای بزرگی 
مرتکب شده ایم که هیچ گاه قابل جبران نیست 

و نخواهد بود.
 هرکه بامش بیش، درختش بیشتر

هر کــدام از مــا در زندگی خود اشــتباهات و 
افتخاراتی داریم. خیلــی کارها را انجام داده ایم 
و بسیاری کارها را نباید انجام می دادیم. در میان 
همة آنچه کرده ایم و نکرده ایم، از خود بپرسیم: 
»من در زندگی خود چند درخت کاشته ام؟«. اگر 
جواب قابل توجه داریم، خدا را شکر؛ بازهم این 
روند را ادامه دهیم و ســعی کنیم این افتخار را 
پررنگ تر کنیم. اگر جواب خاصی نداریم، برای 
این مســئله فکری کنیم. همین امسال به هر 

بهانه ای یک درخت بکاریم.
در گذشــته رسم بود به مناسبت تولد یک فرزند 
به نامش درختی می کاشتند. بزرگ  که می شد، 
می گفتند این درخت هم ســن تو است. سنت 
بسیار نیکو و پســندیده ای است که بین انسان 
و طبیعت پیوند احساســی ایجاد می کند. کاش 
دوباره این ســنت حســنه احیا شود. بهانه های 
دیگری هم می توان طرح کرد. مثاًل به تعداد هر 
مشعل گازی که روشن می شود، درختی کاشته 
شود. یک خانواده چند ماشین و بخاری دارد؟ به 
همان تعداد خود را موظف بداند که درخت بکارد. 
کاش نهادی مسئول بود که به ازای واگذاری هر 
مشــعل گاز یا تحویل خودرو، از ما سند مالکیت 

یک درخت و افتخار کاشت آن را طلب  کند.

ــت ـــ حکمـ
منظـــــوم

نگاهیاجمالیبهشاعرانگی
حکیممالهادیسبزواری

محمد جعفرآبادی 

درآمد
کارکردهای متفاوتی را برای شعر ذکر می کنند. 
برخی ذات هنر را مســتقل از هر مسئله بیرونی 
می دانند و لذت بــردن از یک اثر یا متن هنری 
را بــرای موجودیت آن کافــی می دانند. برخی 
دیگر افزودن گزینه های دیگر را مجاز دانسته، 
هم به لذت رسمیت می دهند و هم رسالت های 
فرهنگی اجتماعی را برای هنر الزم می شمرند. 
در میان پاسخ های این پرسش که »شعر به چه 
کار می آید؟« یک پاسخ حول محور ابزار آموزشی 
است. ما می توانیم با اســتفاده از ظرفیت های 
زبان منظوم و شعرگونه، موضوعات مختلف را 

آموزش دهیم.
برای »شــعِر آموزشــی« می تــوان مصادیق 
مختلفی، متناســب با رده های سنی برشمرد؛ 
مانند مباحث تربیتی کــه در مهدکودک ها در 
قالب شعر آموزش داده می شود. گاهی با در کنار 
یکدیگر قرار دادن اصطالحات عملی، می توان 
یــک مطلب را به راحتی حفــظ کرد. مثل بیت 
معروف: »حرف عله ســه بود ای طلبه / واو و یاء 
و الِف منقلبه«. این شــیوه آموزشی در گذشته 
رســمیت بیشتری داشــت و در مباحث علمی 

بسیاری به کمک معلم و متعلم می آمد.
یکی از موفق تریــن و ماندگارترین آثار منظوم 

که با هدف آموزش، در قالب شــعر تألیف شده، 
منظومه مالهادی در موضوع فلسفه و منطق، اثر 
حاج مالهادی سبزواری است که در دوره های 
مختلفی به عنوان متن درسی در مکتب خانه ها 
و مدارس علمیه خوانده می شــد. شــرح های 
بسیاری بر این کتاب نوشته شده و هنوز هم این 
کتاب برای محققان معاصر جذابیت های خاص 
خود را دارد. در این مجال و در سیر یادداشت های 
مربوط به عالمان شاعر، نگاهی خواهیم داشت 

به اشعار و آثار منظوم حاج مالهادی سبزواری.
خانة دل حریم خلوت او است

جان کامل سریر حضرت او است
آدمی چون که معرفت اندوخت

قابل خلعت خالفت او است 

 روایت مختصری از زندگی
مالهادی بن مهدی، معروف به حاجی سبزواری، 
نامدارترین و بزرگ ترین فیلسوف قرن سیزدهم 
هجری است که در زمانة خود از همة متفکران 
و عارفان پیش تر بــود و چنان که در اخبار آمده، 
خاندان او همه در سبزوار اهل ثروت و شهرت و 
اعتبار، و مردمی خّیر و نیکوکار بودند.1 مالهادی 
در ســال 1212 هجری قمری در ســبزوار به 
دنیا آمد و در همان شــهر در سال 1288 دیده از 
جهان فرو بست. پس از درگذشت این فیلسوف 
بزرگوار، ســاختمان آبرومندی بر روی قبر او بنا 
نهادند و صحن بزرگی مشــتمل بر حجره های 

متعدد بر بنای مقبره افزودند.2
همت از مرد حق طلب می کن
همت مرد حق ز همت او است

به حقارت به ما مبین زاهد
سر »اسرار« از سریرت او است 

حکیم مالهادی ســبزواری از هشت سالگی به 
دانش آموزی پرداخــت. از دروس صرف و نحو 
عربی گرفته تا ادبیــات و فقه و اصول، منطق و 
فلســفه و ریاضیات، بهره مند گشت. از محضر 
بســیاری از عالمان و اســتادان زمــان خود از 

جمله آخوند مالکاظم خراسانی )صاحب کفایه 
االصول(، آقا ســید احمد رضوی پیشــاوری 
)متخلص به ادیب( و ده ها شــخصیت وارسته و 
حکیم دیگر بهره برد. اهمیت ویژه شــخصیت 
علمی او، تبحر در تقریر و تدریس فلسفه بود که 
بســیاری از طالبان علم را گرد خود آورد و منشأ 

خدمات بسیار گردید.
ایشان در عصر ناصرالدین شــاه قاجار زندگی 
می کرد و چنان که در نقل ها آمده، بسیار دنیاگریز 
و به دور از جاه و مقام می زیســت؛ چنان که نه در 
پایتخت و نه در زمانی که ناصرالدین شاه قاجار 
در ســبزوار بود، به دیدن شاه نرفت و شاه قاجار 
شخصاً به دیدار مالهادی رفت و در پایان دیدار، به 
اطرافیان خود گفته بود: »من عالمی به روحانیت 
حاجی مالهــادی در عمر خود ندیده ام«.3 البته 
درباة اینکه جناب شــاه با چه تعداد و کدام یک از 
علمای عصر خود نشست وبرخاست داشته و چه 
میزان نظرش در ســنجش روحانیت یک عالم 
دینی اعتبار دارد، نمی توان سخن دقیقی گفت. 
آنچه در اینجا قابل ذکر است، این است که شاه 
صاحب قران و شوکت و جاه، متأثر شده و تحت 
تأثیر حــاالت و عظمت روحی و روحانی جناب 

مالهادی قرار گرفته است.
در باب شعر نیز چنان که در مقدمه این یادداشت 
آمد، اشعاری که ایشان در باب حکمت و فلسفه 
اسالمی سروده اند، با استقبال بسیار مواجه شده و 
سال ها مورد توجه طالبان حکمت و فلسفه بوده 
اســت. ایشان غیر از متون درسی منظوم، اشعار 
تغزلی نیز دارند که به شــهادت پژوهشگران، 
اغلب غزلیات او رنگ و بوی اشــعار »لســان 
الغیب« را دارد و به استقبال او رفته است. ایشان 
تخلص »اسرار« را برای اشعار خود انتخاب کرده 
و در اشــعار خود به صنایع بدیعی، اعم از لفظی و 

معنوی بسیار نظر داشته است.4
بر دلم قهر و رضای تو لذیذ
بر تنم رنج و شفای تو لذیذ

همه اطوار تو زیبا و پسند
فرق سر تا کف پای تو لذیذ

خواه ِمهر از تو رسد خواه جفا
مهر تو نغز و جفای تو لذیذ

چه بسازی چه بسوزی سازیم
چه وال و چه بالی تو لذیذ
نسبتم را به سگ درگاهت
خواه ال خواه بالی تو لذیذ
گر برانی ز درت ور خوانی

خود تو دانی همه رای تو لذیذ 
این حکیم مسلمان، بیش از بیست کتاب نفیس 
از خود به جای گذاشــته اســت. یکی از این آثار 
گران قدر، کتاب منظومه او است. در بخش اول 
کتاب، بیش از هزار بیت شعر در حکمت سروده و 
در آن به بررسی مهم ترین مسائل فلسفه پرداخته 
اســت. در بخش دیگــر آن دقیق ترین مباحث 
منطق را در ســیصد بیت به نظم در آورده است. 
ضمن اینکه دیوان او بالغ بر هزار بیت )غزلیات، 
رباعیات( است که بیشتر مضامین عرفانی دارد. 
با شــعری از آن حکیم، این نوشــته را به پایان 

می برم:
دل بشد از دست، یاران فکر درمانش کنید

مرهم زخم عجین از آب پیکانش کنید
شهسوارم می رود ای اشک، راهش را ببند

ای سپاه ناله زود آهنگ میدانش کنید
گر رود، از اشک سیل انگیز و آه شعله خیز

شور محشر می شود، یاران پشیمانش کنید
خسرو چابک سوارم عزم جوالن کرده است

معشر عشاق، سرها گوی چوگانش کنید
...

طوطی گویای اسرار از فراقش تلخ کام
زان لب شکرشکن در شکرستانش کنید
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نقدوبررسیشیار143
سید روح اهلل دعایی

نام نرگس آبیار پس از آنونس های1 متنوع فیلم 
شــیار 143 با تهیه کنندگی ابوذر پورمحمدی و 
محمدحسین قاسمی بر سر زبان ها افتاد. تبلیغات 
گسترده و مصاحبه با چهره های مختلف در تبلیغ 
فیلــم، توجه مردم را به خود جلب کرد. برگزاری 
جلســات متنوع و همایش هایی در قدردانی از 
این فیلم، عامل مهمی در تحریک احساســات 
و تشویق مردم به تماشای این فیلم بود. این فیلم 
توانست جایزه های فراوانی، از جمله جایزه ویژه 
هیئت داوران سی و دومین دوره جشنواره فیلم 
فجر و جایزه فیلم برگزیده تماشــاگران همان 

دوره را از آِن خود کند.
نرگس آبیار در ســال 1349 در تهران متولد، و 
در رشــته ادبیات از دانشگاه فارغ التحصیل شد. 
از ســال 76 به کار نویسندگی روی آورد و نتیجه 
تالش هایش چــاپ بیش از ســی جلد کتاب 
داســتان و رمان بود. وی در سال 84 به ساخت 
فیلم های کوتاه و مســتند روی آورد و »شــیار 
143« بعد از فیلم »اشیا از آنچه در آینه می بینید به 

شما نزدیک ترند« دومین فیلم سینمایی او بود. 
این فیلم داستان واقعی مادر شهیدی در منطقه 
ابرند آباد یزد است که به دالیلی داستان فیلم در 

کرمان از نظر بیننده می گذرد. 
در تاریخ ســینمای دفاع مقدس، قصه مادران 
رزمندگان جان برکــف، در فیلم های متعددی 
به تصویر کشیده شــده است؛ فیلم هایی مانند 
گیالنه، ســاخته رخشــان بنی اعتماد با بازی 
بُهت انگیــز فاطمه معتمد آریا که رنج نگهداری 
از فرزند جانبازش و ســختی های تکان دهنده 
این زندگــی را به خوبی برای مخاطب باورپذیر 
کرده است و همچنین بوسیدن روی ماه، ساخته 
همایون اسعدیان که در مورد انتظار مادران شهدا 

است که آن هم فیلم تأثیرگذاری است.
فیلم شــیار 143، داســتان زندگی اُلفت )مریال 
زارعی( را به تصویر می کشــد که در حسرت و 
انتظار رســیدن فرزندش یونس، ماللت های 
بسیاری می کشد. این فیلم انتظار مادران و به طور 
کلی خانواده شــهدا را روایت می کند. اگر در این 
روایت، مسیر طوالنی و گاه مالل انگیزی از نظر 

مخاطب می گذرد، اما به خوبی 
رنج و غم پدران و مادرانی را به 
تصویر می کشد که سختی 
بزرگ کردن فرزندانی رشید 
و شــجاع را به جان خریده  و 
برای  را  جگرگوشه هایشان 
حفظ مرزهــای جمهوری 
اســالمی ایران، به جبهه ها 

اعزام کرده اند.
الفــت زنی اســت در یکی 
از روســتاهای کرمــان که 
به ســختی زندگــی خود را 

می گذراند و پســرش یونس در معدن مشغول 
فعالیت است. عشق مادر به فرزندش را در جریان 
غذا بردن هر روزه برای یونس می بینیم. با آنکه 
مسیر، طوالنی و صعب العبور است، اما به عشق 
دیدار پســرش این اتفاق هــر روز رخ می دهد. 
هدیه ای که یونس به مــادر می دهد، یادگاری 
ماندنی برای وی می شود و در طول پانزده سال 
انتظار و چشــم براهی فرزندش، تنها مونس او 
این رادیو اســت که پس از ناامیدی از بازگشت 
فرزندش از جنگ، بدان گوش می دهد تا شــاید 

اسم فرزندش را از رادیو عراق بشنود.

مریال زارعــی در این فیلم در گرمای نزدیک به 
پنجاه درجه کرمان، با دهان روزه، چنان این فیلم 
را با هنرمندی و مهارت بازی کرد که ســیمرغ 
بلورین بهترین بازیگر زن سی و دومین جشنواره 
فیلم فجــر را از آِن خود کرد. خود او در مورد این 
فیلم می گوید: »نقش ســنگین و استثنائی این 
بزرگ مادر را پذیرفتم. رویارویی من با این مادر در 
ماه ضیافت پروردگار آغاز شد و چه آغاز مبارکی 
بود. رمضان برایم نســیمی آورد از جنس همة 
مادران غیور ســرزمینم. گرمای تابستان، کوره 

ذوب مس، تنفس در هوای سنگین فلزی«. 
روزی که از خواب برمی خیــزد و با نامه یونس 
مواجه می شود که با سه رفیقش به جبهه رفته، 
اســترس و نگرانی را در چهــره اش می بینیم و 
شیدایی او در انتظار پانزده ساله اش برای بازگشت 
یونس، در جای جای فیلم، مخاطب را تحت تأثیر 
قرار می دهد. بازی تحسین برانگیز مریال زارعی 
در این فیلم، در انتظار و دست و پنجه نرم کردن 
با وضعیت ســخت زندگی در فــراق عزیزش، 
شکســتگی او در زمان فوت مادرش و تنهایی او 
و مقاومت و امیدواری اش تا 
رســیدن خبری از فرزندش 
یا برگشتن او، بسیار ستودنی 
و دیدنی است. در آن صحنه 
از فیلم که خواهر الفت برای 
عــروس کــردن دخترش 
)که نامزد یونــس بوده( از او 
اجــازه می گیرد، حس و حال 
الفت تکان دهنده اســت. در 
این مســیر طوالنی کم کم 
تک تک امیدها و ُعلقه های 

وابســته به فرزندش از دســت می رود. عروس 
شدن نامزد او گواه این مدعا است.

برای کاستن فضای غم انگیز فیلم، سکانس های 
تلفن خانه یک موقعیت طنز را با بازی پیرمردی 
غرغــرو به عنوان مســئول تلفن خانه به وجود 
می آورد. بازی روان و کمیک پیرمرد مســئول 
تلفن خانه در آن موقعیت و تلفن زدن الفت برای 
صحبت با پســرش، لحظاتی شــیرین را برای 
مخاطــب رقم می زند. تالش دردآور الفت برای 
دریافت خبر از فرزندش و همچنین دلسوزی های 
دیگران برای دریافت خبری از یونس، بســیار 
دلنشــین از آب درآمده اســت. لحظاتی از فیلم 
که ســید )مهران احمدی( بــا دوربین به دنبال 
فرزندش در میان جنازه شــهدا می گردد، بسیار 

طبیعی است. 
زمانی که به الفت خبر می رسد آزادگان عزیز به 
وطن برگشته اند، شادی و هلهله و داد و فریادش 
در کوچه برای مردم خوشــحال کننده، اما برای 
مخاطب که فیلم را دنبال می کند، بســیار تأثر 

برانگیز است.

در صحنه تکان دهنده پابرهنه رفتن الفت برای 
خبــر گرفتن از آزاده ای که بــا فرزندش در یک 
اردوگاه بــوده، نهایت دردمندی وی را به تصویر 
می کشد و آنجا که اشتباه رخ داده را می فهمد، فرو 
ریختن تمام امید این زن رنج دیده بسیار دردناک 

به تصویر کشیده شده است.
در روایت این فیلم، در کنار ماجراهای آن، شاهد 
ســاخت یک مســتندیم که با مصاحبه دربارة 
شخصیت یونس، با بازی خاص مهران احمدی 
و مصاحبه با یک ســرباز )با بازی جواد عزتی( تا 
پایان فیلم، قطعات پازل  کنار هم چیده می شود 
و در نهایــت، از طریق این ســرباز، علت اصلی 

نامگذاری فیلم مشخص می شود.
در مسیر فیلم، مرتب قالی بافتن الفت را شاهدیم؛ 
اما این قالی تمام نمی شود تا یکی از سکانس های 
پایانی فیلم که جنازه یونس برمی گردد. در نهایت 
با قیچی کردن تارهای قالی، اتمام آن را مشاهده 

می کنیم.
در پایان فیلم، در سکانسی که الفت کفن کوچک 
فرزندش را در آغوش می کشد، در ذهن مخاطب 

شباهت این کفن به قنداقه بچه تداعی می شود 
که ایــن تصویر بالفاصله در فیلم نشــان داده 
می شود. این تشبیه، زیبا و هنرمندانه به تصویر 
کشیده شده است. این روند، احساسات عاطفی 
یک مادر را در نهایت به شرایطی عارفانه و خدایی 

تبدیل می کند که بسیار دیدنی است.
در پایان، جمله ای از سرکار خانم زارعی در مورد 
این فیلم: »... چه با شــکوه که با همت بلند همه 
یارانم در این کار، دست به دست دادیم تا این مادر 
را زنده کنیم. شیار 143 برایم آزمون صبوری بود 
و هست. خدا را شاکرم از این فرصت مغتنم و در 

پایان قدردان خالق اثر، خانم نرگس آبیار«.

پی نوشت
گهی تبلیغاتی كه ویژگی برنامه یا كاالیی را به طور مختصر به نمایش  1. آ

می گذارد. معادل آن در زبان انگلیسی، تیزر یا تریلر است.

شبستان  ادبیات و هنر


فیلم شیار 143، داستان زندگی 

ُالفت )مریلا زارعی( را به 
تصویر می کشد که در حسرت و 
انتظار رسیدن فرزندش یونس، 

ملالت های بسیاری می کشد. این 
فیلم انتظار مادران و به طور کلی 
خانواده شهدا را روایت می کند
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1+1=1
خانوادهدرنگرشاسالموروانشناسی

محمد حسنی

ازدواج یــک نیــاز 
فطری و حق طبیعی 
اســت که در همة 
ادیان تقدس خاصی 
دارد که بــه منظور 
تأمیــن نیازهــای 
مختلــف روانــیـ  
اجتماعــی، بقــای 
نسل و آرامش جســم و روان صورت می گیرد. 
البته راهی برای تکامل انســانها نیز محسوب 
می شــود. به این معنا کــه خداوند متعال، برای 
آنکه انسان در مراحل مختلف زندگی به کمال 
خویش برسد، سازوکارهایی قرار داده که بدون 
آنها تکامل ممکن نیســت و ازدواج، یکی از آن 
سازوکارها است. شهید مطهری می گوید: »یک 
پختگی هست که این پختگی جز در پرتو ازدواج 
و تشکیل خانواده پیدا نمی شود، در مدرسه پیدا 
نمی شــود، در جهاد نفس پیدا نمی شود،  در نماز 
شب پیدا نمی شــود، با ارادت به نیکان هم پیدا 
نمی شــود؛ این را فقط در همین جــا )ازدواج و 

تشکیل خانواده( باید به دست آورد«.1
ازدواج، ِســرِّ آرامش و عاملی بــرای اطمینان 
و ســکون اســت. در ســایة ازدواج طغیان ها 
و هیجانــات درونی، جوشــش های غریزه و 
التهاب ها مهار می شود و این امر مقدس، کشتی 
طوفان زده زندگی جوانان را از امواج خروشــان 
غریزة طغیانگر به ســاحل سعادت و نیکبختی 
رهنمون ســاخته و روح پرتالطم آنان را آرامش 
می بخشد. بنابراین، یکی اهداف ازدواج، تأمین 
و ارضــای نیازهای عاطفی و مقابله با بحران در 
این زمینه اســت و زن و مردی که با هم ازدواج 
می کنند، با محبت بــه یکدیگر هر یک محرم 

اسرار و پناهگاه عاطفی دیگری می شود.
قــرآن کریم می فرمایــد: »و جعل منها زوجها 
لیسکن الیها«.2 عالمه طباطبایی در این زمینه 
می فرمایند: هــر یک از آن دو )زن و مرد( در حد 
خود و فی نفســه ناقص و محتاج به طرف دیگر 
است و از مجموع آن دو واحدی تام و تمام درست 
می شود و به خاطر همین نقص و احتیاج است که 
هر یک به سوی دیگری حرکت می کند و چون 

بدان رســید، آرامش و سکون می یابد؛ چون هر 
ناقصی مشتاق کمال است و هر محتاجی مایل 
به زوال حاجت و فقر خویش اســت و این حالت 
همان شبقی ]آرزومند گشتن به جماع، آزمندی 
به آرامش شدت شهوت[ است که در هر یک از 

این دو طرف به ودیعت نهاده شده است.3
این مطالب پیش درآمدی اســت برای معرفی 
کتابی بــرای آنها که می خواهنــد یک آنها به 
اضافه یک همسرشــان مســاوی یک شود و 
یگانگــی؛ نه آنکه دو شــود و دوگانگی. کتابی 
232 صفحه ای که آقای حجت االســالم دکتر 
محمدرضا ســاالرفری آن را با عنوان خانواده 
در نگــرش اســام و روان شناســی نگاشــته اند و 
انتشارات پژوهشــگاه حوزه و دانشگاه آن را در 

سال 1385چاپ نموده است. 
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1. بــه نقل از: صفورایی، كارآمدی خانواده از نگاه اســام، )پایان نامه 

دكتری(، 1388، ص21.
2. اعراف: 189.
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