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این روزها تمامی مســـــجدها و خانهها بیت االحزان
حضرت زهرا شـــــده اســـــت .همگی در شهادت
بانـــــوی مظلومهای مویه میکنند که نامش نشـــــان
از غربت والیـــــت اهلل در طول تاریخ دارد .اما صدیقه
شهیده کیســـــت و وجود او چگونه بر زندگی بشریت
تأثیرگذار است؟
 قرآن کریم میفرماید« :هرگاه به یکی از آنان تولد
دختری را خبر میدادند ،صورتش از شدت ناراحتی
۱
سیاه میشد و از قوم و قبیله خود کنار میکشید».
در جاهلیت اولی زن بهخاطر جنســـــیت خود مورد
تحقیر قرار میگرفت ،اما در جاهلیت مدرن ،هویت
جنســـــی از زن امروز گرفته شده و حقوق او را مردانه
تعریف میکنند .در این عصر جنسیت زن را در حد
ابزار تقلیل دادهاند .در این نوع جاهلیت زن اســـــیر
خودکامگی مدرنیته اســـــت .در ســـــیاهی تاریخ نور

انس ـ ــیه حورا از مدینه الرسول میدرخشد و سیره و
فرهنگ او التیامبخش زنان عصر جاهلیت و مدرن
میشود.
 ام ـ ــام باق ـ ــر میفرماید« :اطاع ـ ــت فاطمه بر
همۀ بندگان اله ـ ــی ،حتی جن و ان ـ ــس ،پرندگان و
حیوان ـ ــات ،پیامب ـ ــران و مالئکه واجب اس ـ ــت» ۲.از
این حدیث شریف ،گس ـ ــتردگی تأثیرگذاری وجودی
یش ـ ــود .او اسوه
فاطمه زهرا بر عالم فهمیده م 
تمام موجودات اس ـ ــت و همۀ عالم از کوثر وجود او
یش ـ ــوند .بر اس ـ ــاس روایت فوق و روایات
متنعم م 
دیگر ،زه ـ ــرای اطهر عامل ب ـ ــرکات زمین و مایه
حی ـ ــات مردم و همبس ـ ــتگی جامع ـ ــه و جلوگیری از
هرگونه اخت ـ ــاف و بیراهه اس ـ ــت ۳.ازاینرو حضرت
حجت در توقیع مبارکش ـ ــان میفرمایند« :و
۴
فی ْإبنة رسول اهلل لی اسوة حسنه».

سخن سردبیر

نگاهبان
والیتالهی

 رسول خدا در حال سجده بودند .سه نفر
از اشرار قریش امعا و کثافات شتری را بر سر و صورت
ایشان ریختند .در این هنگام دختر پنجساله پیامبر
با گریه پیش آمد و کثافات را از سر و صورت پدر پا ک
کرد و رســـــول خدا را دلداری داد و دشـــــمنان
ایشان را نفرین کرد ۵.این حکایت و حکایات تاریخی
دیگر نشـــــان از وســـــعت روحی صدیقه دو عالم در
دوران کودکی و ســـــعه وجودی ایشان در همراهی با
رسول ختم المرسلین و همچنین شکیبایی آن بانو
در روزگار سخت هدایت امت است.
 سلمان فارســـــی میگوید :وارد خانه علی شدم.
دختـــــر پیامبر در حال دســـــتاس و آرد کـــــردن بود.
دســـــتهایش ورم کـــــرده بودنـــــد .حســـــین در کنار
مادر بیتابی میکرد .پرســـــیدم :چـــــرا از فضه کمک
نمیگیریـــــد؟ فرمود :مـــــن باید با او بـــــه عدالت رفتار
کنـــــم .ما کارهـــــا را بین خود تقســـــیم کردهایم .امروز
روز اســـــتراحت او اســـــت .گفتم :من آزادشده پدر تو
هســـــتم ،اجازه میدهـــــی من بهجای تـــــو این کار را
انجام دهم؟ او اجازه داد و من به آرد کردن مشغول
شـــــدم ۶.فاطمه در کنار هدایت امت و حمایت
از رسول خدا ،الگوی خانهداری ،شوهرداری
و فرزندداری بود .روایات بســـــیاری از روش مدیریت
خانه این بانو حکایت دارد.
 فاطمه مـــــردم مدینه را خطاب کرد و فرمود:
«ای مردم!  ...ا گر بخواهید پدرم را خوب بشناسید،
خواهید دید که رســـــول خدا پدر من اســـــت ،نه پدر

زنان ش ـ ــما ،و برادر پس ـ ــر عمویم علی است ،نه برادر
مردان ش ـ ــما  ....پیامبر خدا ،برادرش علی را در کام
مرگ و خط ـ ــر میافکند .و او نیز برنمیگش ـ ــت ،مگر
اینکه با ش ـ ــجاعت خود دشمن را مغلوب کند ... .او
محرم رازهای پیامبر بود .او َســـــرور اولیاء اهلل ،آماده
جهاد و خدمت ،دلس ـ ــوز امت ،پرتالش و فعال بود
 ....سوگند به خدا ا گر زمام خالفت را که رسول خدا
در اختیـ ـــار علی قرار داده بود ،از کف او نمیربودند،
وی مردم را بدون مش ـ ــکل پیش میبـــــرد و قافله را
سالم به مقصد میرس ـ ــانید» ۷.خطبه فدکیه آیینه
تمام نم ـ ــای مجاهدت زهرا ب ـ ــرای احقاق حق
والیتاهلل اس ـ ــت .با احقاق حق ـ ــوق والیت معصوم،
والی ـ ــت رس ـ ــول ا ک ـ ــرم محفوظ میمان ـ ــد و با
حفظ والیت رس ـ ــول خاتم ،والیت اهلل صیانت
یش ـ ــود .فاطم ـ ــه نگاهبان والی ـ ــت الهی بود.
م 
عظمت ایثار و جانفشانی صدیقه شهیده مقامی را
به این بانو داده است که وی معیار غضب خداوند
یش ـ ــود .ازایـ ـ ـنرو غضب فاطمه غض ـ ــب خداوند
م 
است و خشنودیاش خشنودی پروردگار.
پینوشت
 .۱نحل58 :ـ.59
 .۲عوالم ،ج ،11ص.190
 .۳بحار االنوار ،ج ،23ص ،19ح.14
 .۴شیخ طوسی ،الغیبه ،ص.173
 .۵شرح ابن ابی الحدید ،ج ،6ص.282
 .۶عوالم ،ج ،11ص.205
 .۷احتجاج طبرسی ،ج ،2ص.147

در سرویس پیشخوان این شماره نشریه محراب ،نکاتی
پیرامون موضوع بصیرت ،تحلیل و واکاوی و ارائه شده
است .این موضوع ،با استفاده از دو سرفصل بیانیه گام
دوم انقالب اسالمی و شخصیت تربیتی سردار قاسم
سلیمانی پیگیری شده است.

پیشخوان
صورت بندی مفهوم
بصیرت در اندیشۀ
مقام معظم رهبری

پیوست بصیرت در
گام دوم انقالب اسالمی

امید ،اخالص،
جهاد و ِمهر

صورتبندی
مفهوم بصیرت

در اندیشۀ مقام معظم رهبری
روحاالمین سعیدی | پژوهشگر مطالعات انقالب اسالمی
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کلیدواژۀ «بصیرت» یکی از پرکاربردترین واژگان
موجود در ادبیات مقام معظم رهبری بوده و
همواره مورد تأکید فراوان ایشان قرار داشته
است .این کلیدواژه از َبدو دوران رهبری ،پیوسته
حضور پررنگی در بیانات و مکتوبات ایشان
داشته است و در بازۀ زمانی سالهای 88-89
نسبت به گذشته ،بهطرز معناداری افزایش
یافته است .همین مسئله اهمیت واکاوی
مفهوم بصیرت در اندیشۀ رهبر انقالب و کشف
دالیل پافشاری خاص ایشان بر لزوم بصیرتزایی
و بصیرتافزایی در جامعه را دو چندان میسازد.
نگارنده در این مقاله کوشیده است ،تا از رهگذر
مطالعۀ مجموع گفتارها و نوشتارهای رهبر
معظم انقالب با موضوع بصیرت از خردادماه
 1368لغایت آذرماه  1390به صورتبندی مفهوم
بصیرت از منظر ایشان بپردازد.

رهبر انقالب تقوا را نقطۀ مقابل غفلت و حرکت بدون
بصیرت دانسته و معتقدند:
«خدا ناهوشیاری مؤمن را در امور زندگى نمیپسندد».

 .1تعریف مفهوم بصیر
بصیـــــرت ،کلمهای عربی از ریشـــــۀ بصر (چشـــــم) و
به معنای بینایی اســـــت ،اما در کاربرد اصطالحی،
بینایی ظاهری از آن ُمســـــتفاد نمیگردد،
توانایـــــی
ِ
بلکـــــه بصیـــــرت در اصطـــــاح به معنـــــای آ گاهـــــی،
هوشـــــمندی و هشـــــیاری در برخورد بـــــا حوادث و
پدیدههـــــای بیرونـــــی و برخورداری قـــــدرت تحلیل
مســـــائل اجتماعی و زمانشناســـــی است .میتوان
به اســـــتناد جملـــــۀ مشـــــهور امیرالمؤمنین که
ُ َُ
ُ
أضدادها؛ اشـــــیا از راه
األشـــــیاء ِب
عرف
فرمودنـــــد« :ت
ِ
نقطۀ مخالف و مقابلشـــــان شـــــناخته می شوند،».
بصیرت را نیز در قیاس با ضد خود معنا کرد و آن را
نقطۀ مقابل غفلت و ناآ گاهی دانست.

 .2سطوح تحلیل بصیر
مقام معظم رهبری دو سطح تحلیل را برای مفهوم
بصیرت در نظر میگیرند:
الف -س ـ ــطح اصول ـ ــی و الیۀ زیرین بصی ـ ــرت که به
بصی ـ ــرت در انتخ ـ ــاب جهانبینی و فهم اساس ـ ــی
یش ـ ــود .نتیجۀ بصیرت
مفاهیم توحیدی مربوط م 
داش ـ ــتن در این سطح؛ هدفدار و نظاممند دیدن
جهان اس ـ ــت .رهبر معظم در تبیین این س ـ ــطح از
بصیرت معتقدند« :در دیدگاه توحیدى ،خس ـ ــارت
ّ
ً
و ض ـ ــرر براى مؤم ـ ــن اصال متصور نیس ـ ــت؛ ما لنا ال
احدى الحسنیین ،یا در این راه كشته میشویم ،كه
این بهترین است؛ یا دشمن را از سر راه برمیداریم
1
و به مقصود میرسیم ،كه این هم بهترین است»...
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 .4پیامد فقدان بصیرت

قدرت تحلیل خوارج ضعیف
بود .یك آدم ناباب ،یك آدم
بدجنس ،یك آدم زباندار پیدا
میشد و مردم را به یکطرف
میکشاند؛ شاخص را گم
میکردند»...

ب -اما ســـــطح دیگر که بیشتر مدنظر رهبر معظم
انقـــــاب قـــــرار دارد ،بصیرت در برخـــــورد با حوادث
اجتماعـــــی اســـــت .رهبـــــر انقـــــاب در ایـــــن زمینه
اظهار میدارند« :حوادث را درســـــت نگاه كردن...
امیرالمؤمنیـــــن میفرماید :فانمـــــا البصیر من
ســـــمع فتفكر و نظر فابصر؛ بصیر آنکسی است كه
بشنود ،گوش خود را بر صداها نبندد .وقتى شنید،
2
بیندیشد».

 .3عامل موجد بصیرت
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چگونه بایـــــد چنین تواناییهـــــای را تحصیل کرد؟
وجود ملکۀ تقوا در انســـــان ســـــبب ایجاد قوۀ تمیز
حق از باطل (فرقان) که همـــــان خصیصۀ بصیرت
اســـــت میگردد .خداوند میفرماید« :إن َت َّت ُقوا َ
اهلل
َ َ َُ ُ ً
3
جعل لکم فرقانا»
ی
رهبر انقالب تقـــــوا را نقطۀ مقابـــــل غفلت و حرکت
بـــــدون بصیـــــرت دانســـــته و معتقدنـــــد« :خ ـ ــدا
ناهوشیاری مؤمن را در امور زندگى نمیپسندد».

به ب ـ ــاور رهبر انقالب پیامد فق ـ ــدان قوه بصیرت در
انس ـ ــان ،ناتوانی از تشخیص جبهه حق از باطل در
جامعه اس ـ ــت .افراد بیبصیرت تحلیلهای غلطی
از ش ـ ــرایط دارند ،که باالخص در روزگار فتنه بیشتر
یش ـ ــود .ویژگی دوران فتنه ،بروز شبهات
نمایان م 
است.
ایش ـ ــان میفرماین ـ ــد« :اصح ـ ــاب امیرالمؤمنی ـ ــن
آنهایی ك ـ ــه دل او را خ ـ ــون كردن ـ ــد همه مغرض
نبودن ـ ــد؛ ...قدرت تحلیل خ ــــوارج ضعیف بود .یك
آدم ناباب ،یك آدم بدجنس ،یك آدم زباندار پیدا
میشد و مردم را به یکطرف میکشاند؛ شاخص را
4
گم میکردند»...
حرک ـ ــت در دوران فتنهگونۀ حکومت امیرالمؤمنین
بصیرتی از جنس بصیرت خود ایشان را میطلبید.
یم ـ ــورد نیس ـ ــت كه
رهب ـ ــر انق ـ ــاب میگوین ـ ــد« :ب 
امیرالمؤمنین فرمود :هیچکس نمیتوانس ـ ــت این
كارى را ك ـ ــه من كردم بكند و این فتنه را بخواباند...
ل ش ـ ــده اس ـ ــت كه ا گر
در روایت ـ ــى از امام صادق نق 
امیرالمؤمنین با اهل قبله نمیجنگید ،تكلیف اهل
5
قبلۀ بد و طغیانگر تا آخر معلوم نمیشد».
مق ـ ــام معظم رهبری« :یادتان اس ـ ــت كه در جنگ
تحمیلى وقت ـ ــى بچههای ما میرفتند س ـ ــنگرهاى
دش ـ ــمن را میگرفتند و آنها را اسیر میکردند و به
داخ ـ ــل س ـ ــنگر میآوردند ،وقتى جیبهایش ـ ــان را
6
میگشتند ،مهر و تسبیح پیدا میکردند»...

 .5نمادسازی برای مفهوم بصیرت
یس ـ ــازی مفهوم
رهبر معظ ـ ــم انقالب با هدف عین 

دشمن را نشناسید ،یکوقت
میبینید آتش توپخانۀ تبلیغات
شما ...بهطرف قسمتى است
كه آنجا دوستان مجتمعند نه
دشمنان...

است كه آنجا دوستان مجتمعند نه دشمنان»...
اما در صورت فقدان این ابزار ،رزمندگان نمیتوانند
بهخوبی از عهده شناس ـ ــایی دش ـ ــمن برآیند ،رهبر
انقالب در توضی ـ ــح آن میفرمایند« :در روایت دارد
كه آمدند خدمت حضرت و گفتند :یا امیرالمؤمنین
(یعنى قبول هم داشتند كه امیرالمؤمنین است) انا
قد ش ـ ــككنا فى هذا القتال ،ما ش ـ ــك كردیم .ما را به
9
مرزها بفرست كه در این قتال داخل نباشیم!»
8

بصیـــــرت ،اقدام به نمادســـــازی شـــــخصیت «عمار
بصیر پیامبـــــر ا کرم و
صحابی
یاســـــر» کرده اســـــت،
ِ
ِ
امیرالمؤمنین را بهعنـــــوان نماد و مظهر بصیرت در
جامعۀ اسالمی معرفی میکنند .ایشان میفرمایند:
«در جنگ صفین یكى از كارهاى مهم جناب عمار
7
یاسر تبیین حقیقت بود»...

 .6بصیرت بهمثابه ابزار
مقام معظم رهبری با تشـــــبیه صحنههای سیاسی
به جبهۀ جنگ ،بصیـــــرت را بهمثابۀ ابـــــزاری برای
شناخت دشـــــمن میدانند .ایشـــــان میفرمایند:
«یكى از كارهاى مهم در عمل نظامى ،شناســـــایی
اســـــت ...ا گر ...بصیرت نداشته باشـــــید ،دوست را
نشناسید ،دشمن را نشناسید ،یکوقت میبینید
آتش توپخانۀ تبلیغات شـــــما ...بهطرف قســـــمتى

 .7دو فاکتور پیروزی
رهبر معظم انق ـ ــاب مؤلفۀ بصیرت را در کنار مؤلفۀ
اصلی
صبر (بیداری و پایداری) بهعنوان دو فا کتور
ِ
غلبه بر دشمن و رمز پیروزی انقالب اسالمی معرفی
میکنند .ایش ـ ــان معتقدند« :آنچه ام ـ ــام بزرگوار و
ملت شجاع ما را در راه این مبارزۀ بزرگ موفق کرد،
10
بصیرت و صبر بود .مقاومتی همراه با بصیرت».
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رهبر فرزانه بصیرت زایی و
بصیرت افزایی را بهطور خاص
جزو وظایف خواص جامعه
میپندارند و بصیرت را معیار
تفكیك خواص از عوام
سطحینگر میدانند.

 . 8بصیرت و معیار تمیز عوام و خواص

10
نشـریــه محــراب
شـ ـ ـمـ ــارهچ ـ ـه ـ ــارم

در اندیشـــــۀ مقام معظم رهبـــــری عنصر «بصیرت»
معیار تفکیک عوام از خواص جامعه است .ایشان
معتقدند« :جزو عوام قرار نگرفتن بدین معنا نیست
ً
كـــــه حتما در پى كســـــب تحصیالت عالیه باش ـ ــید؛
نـــــه! ...یعنـــــى هـــــر كارى میکنیـــــم از روى بصیرت
باشـــــد .هركس كه از روى بصیرت كار نمیکند عوام
است .لذا میبینید قرآن دربارۀ پیغمبر میفرماید:
ادعـــــوا الى هلل علـــــى بصیره انا و مـــــن اتبعنى؛ یعنى
من و پیروانم با بصیـــــرت عمل میکنیم ،به دعوت
11
میپردازیم و پیش میرویم»...
رهبر انقالب مســـــئولیت بسیار ســـــنگینی را برای
خـــــواص یک جامعـــــه قائل هســـــتند کـــــه همانا
بصیرتافزایی در خود و دیگران است.
برای نمونه ،رهبر انقالب با اشـــــاره بـــــه این حادثه
میفرماینـــــد« :اینکه بنده مســـــئلۀ بصیرت را براى

خواص تك ـ ــرار میکن ـ ــم ،به خاطر این اس ـ ــت ...در
صدر مشروطه هم علماى بزرگى بودند كه من اسم
نمـ ـ ـیآورم ...مغلوب تفكرات غ ـ ــرب بودند ،طراحى
میکردند؛ توجه نكردند ك ـ ــه حرفهایی كه اینها
دارند در مجلس ش ـ ــوراى ملى آن زمان میزنند ،یا
در مطبوعاتشان مینویسند ،مبارزۀ با اسالم است؛
این را توجه نكردند ،مماشات كردند ...این اشتباه
12
را ما نباید انجام بدهیم».

 .9بصیرت و لزوم وجود شاخص
ملزومات بصیرت داشتن وجود
بدون تردید یكی از
ِ
ش ـ ــاخص و معیار اس ـ ــت .یعنی بای ـ ــد الگوی ثابت،
ش ـ ــاقول یا سنگ محكی وجود داشته باشد تا افراد
در هنگام مواجهه با حوادث و پدیدههای گونا گون
بتوانند با ات ـ ــكا به آن به تحلی ـ ــل و تخمین اوضاع
پرداخت ـ ــه و مواضع خود را مش ـ ــخص كنند .یكی از
شاخصههای راهگش ـ ــایی كه رهبر انقالب به تأسی
از امام علی معرفی میکنند ،سنجیدن افراد با
حق و پرهیز از سنجیدن حق با افراد است .ایشان
میگویند« :همانطور كه امیرالمؤمنین فرموده
ُ َُ
ُّ ّ
یش ـ ــود
جال؛ با چهرهها نم 
ب ـ ــود :ال یعرف الحق ِب ِ
الر ِ
حق را تش ـ ــخیص داد ...امام ; كس ـ ــى كه پدر همۀ
ای ـ ــن جریان بود ،حق حیات به گردن جامعه و این
حركت عظیم داش ـ ــت ،فرمودند :ا گر من از اســـــام
جدا شوم ،مردم از من رو خواهند گرداند .شاخص،
13
اسالم است؛ شاخص ،اشخاص نیستند».
ش ـ ــاخص دیگر مش ـ ــاهدۀ پرچمها و عالمتهایی
است كه افراد در زیر آن قرار میگیرند .رهبر انقالب
در تبیین این ش ـ ــاخص از قول جناب عمار یاسر در

جنگ صفین میگویند« :ایشـــــان (عمار یاسر) دید
یك عدهای دچار شبهه شدهاند؛ خودش را رساند
آنجا ،ســـــخنرانى كرد .یكى از حرفهـــــای او در این
سخنرانى این بود كه گفت :این پرچمى كه شما در
جبهۀ مقابل میبینید ...پرچم ،همان پرچم جنگ
احد است؛ آدمها همان آدمهایند ،در یك جبهه...
فرقش این اســـــت كه آن روز آنها ادعا میکردند و
معترف بودند و افتخار میکردنـــــد كه كافرند ،امروز
همانها زیر آن پرچم ادعا میکنند كه مســـــلمانند
و طرف دار قرآن و پیغمبرند 14».رهبر انقالب سپس
شـــــاخص عمار یاســـــر بـــــرای تبیین فتنۀ
از همین
ِ
ســـــال  88اســـــتفاده کرده و تحلیل روشـــــنگرانه و
بصیرتزایـــــی را ارائه میکننـــــد« :از اول انقالب و در
طول ســـــالهای متمادى ،كىها زیر پرچم مبارزۀ
با امام و انقالب ایســـــتادند؟ آمریـــــكا ...انگلیس...
مستكبرین ...مرتجعین وابستۀ بهنظام استكبار و
ســـــلطه ،همه در زیر آن پرچم مجتمع بودند؛ االن
15
هم همینجور است».... .

جمعبندی
در مجموع میتـــــوان گفت كه مفهـــــوم بصیرت در
اندیشۀ مقام معظم رهبری از جایگاه بسیار رفیعی
بینایی فكری
برخوردار اســـــت و به معنای آ گاهی و
ِ
در مواجهه با حوادث بیرونـــــی و برخورداری از قوه
تحلیل درست شرایط و تمیز حق و باطل با استفاده
از شاخصهای معتبر اســـــت .ایشان عنصر بصیرت
(بیـــــداری) را در كنار عنصر صبر (پایداری) بهعنوان
رمـــــز پیروزی انقالب اســـــامی و ضامن حراســـــت از
آن در برابـــــر هجمههای ســـــخت و نرم دشـــــمنان

علیالخصوص در دوران فتنههای اجتماعی تلقی
مینمایند كه فقدان یكی از این دو میتواند موجب
سقوط جامعه و تحمیل خسارات فراوان گردد .رهبر
فرزانه بصیرت زایی و بصیرت افزایی را بهطور خاص
جزو وظایف خواص جامعه میپندارند و بصیرت را
معیار تفكیك خواص از عوام سطحینگر میدانند.
ایش ـ ــان در نهایت سه ش ـ ــاخص بصیرت ،اخالص و
عمل بهنگام و بهاندازه را بهعنوان س ـ ــرلوحۀ عمل
تمامی آحاد جامعۀ انقالبی معرفی میکنند.
پینوشت:
 .1بیان ـ ــات مق ـ ــام معظم رهب ـ ــری در دیدار با دانش ـ ــجویان اس ـ ــتان قم،
1389/8/4
 .2همان
 .3سورۀ انفال ،آیۀ 29
 .4بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با اقشار مختلف مردم1370/1/26 ،
 .5بیان ـ ــات مق ـ ــام معظم رهب ـ ــری در دی ـ ــدار با اقش ـ ــار مختل ـ ــف مردم،
1370/1/26
 .6بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با اقشار مختلف مردم1369 /2/6 ،
 .7بیانات مقام معظ ـ ــم رهبری در دیدار با اعضای دفتر رهبری و س ـ ــپاه
حفاظت ولی امر1388/5/5 ،
 .8همان
 .9بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری،
1388/7/2
 .10بیانات مق ـ ــام معظم رهبری در دومین س ـ ــالگرد ارتحال حضرت امام
خمینی ;1370/3/14 ،
 .11بیان ـ ــات مقام معظم رهب ـ ــری در دیدار فرماندهان لش ـ ــکر  27محمد
رسولاهلل1375/3/30 ،
 .12بیانات مقام معظم رهبری در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری،
1388/12/6
 .13بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با هزاران نفر از بسیجیان استان
قم1389/8/3 ،
 .14بیان ـ ــات مقام معظم رهبری در دیدار با مردم قم در س ـ ــالگرد قیام ۱۹
دى1388/10/19 ،
 .15همان
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پیوست بصیرت در
گام دوم انقالب اسالمی

دربارۀ لزوم بصیرت برای آیندۀ نظام اسالمی با نݡگاهـݡی بر
بیانیۀݡگامدومانقالباسالمـݡی
کمیل نصری | فعال فرهنگی

مقدمه
بصیرت از مهم ترین شـــــاخصههایی است که نقش
بسزایی در رشد ،پیشرفت ،تعالی ،سعادتمندی و…
جوامع اسالمی ایفا می کند .یکی از آثار مهم انقالب
اســـــامی به عنوان یکی از مهم ترین و تأثیرگذارترین
تحوالت قرن اخیـــــر ،بصیرت افزایـــــی جامعۀ ایران
بوده است.
بصیرت ،به معنای شناخت حقیقت و قدرت درک
صحیح امور است .در کشا کش بحرانها و مشکالت
فردی و اجتماعی ست که جوهره ،ظرفیت و باورهای
افراد ظهور میکند .هر انســـــانی ممکن است پیش
از مواجهه با مشـــــکالت ،ادعاهای فراوانی مبنی بر
فضایل و داشـــــتههای فکری ،اعتقادی ،معنوی و
مانند آن داشـــــته باشـــــد؛ ولی این ادعا زمانی رنگ
واقعیـــــت را به خود خواهد دید کـــــه در هنگام بروز
بحرانهای فکری ،اعتقادی ،اجتماعی و سیاســـــی
نیز همچنان پابرجا و اســـــتوار بمانـــــد؛ زیرا در این
حاالت است که توانایی تشـــــخیص حق از باطل و
درست از نادرســـــت مشخص می شـــــود .ریزشها
و رویشهای بســـــیاری صورت میگیـــــرد و باورهای
فکری و نا گفتهها و واقعیات درون ،به صورت گفتار
و رفتار بروز مینماید.
بنابرایـــــن باید دنبـــــال راهکاری بـــــرای ثبات قدم و
یافتن قوۀ درک حق و باطل ،و ســـــره و ناسره بود که
بیتردید داشـــــتن بصیرت ،رمز و رازی غیرقابل انکار
در ثبـــــات فکری و اســـــتواری در حـــــوادث گونا گون
خواهد بود ،که این مهم با رعایت یکسری شرایط
و بسترها حاصل خواهد شد.

«برای همهچیز می توان طول عمر
مفید و تاریخ مصرف فرض کردّ ،اما
شعارهای جهانی این انقالب دینی
از این قاعده مستثناست؛
بیانیۀ گام دوم انقالب اس ـ ــامی به عن ـ ــوان یکی از
مهم ترین بیانیه های راهبردی رهبر معظم انقالب
اسالمی اس ـ ــت ،که باید به عنوان نقش ـ ــۀ راه به آن
توجه شود .چرا که در کشا کش بحران ها میتواند به
فرد و جامعه کمک کند تا جهت را گم نکند .از این
منظر در این بیانیۀ مهم ،بصیرت از اساس ـ ــی ترین
موضوعاتی است که به صورت محتوایی به آن توجه
شده است.
تحقق بیانی ـ ــۀ گام دوم در حوزۀ بصی ـ ــرت نیازمند
پیوستی اس ـ ــت که از بازاندیش ـ ــی در نظرات مقام
معظم رهب ـ ــری در چند دهۀ گذش ـ ــته به دس ـ ــت
خواهد آمد .یادداش ـ ــت زیر نگاه ـ ــی به چند عامل
تحقق بصیرت افزایی است که الزمۀ تحقق گام دوم
است.
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 .1اسالم به عنوان منبعی برای حرکت بصیرانه
رهبر معظم انقالب در بیانیۀ گام دوم بر بهره گیری
از دی ـ ــن اس ـ ــام و آموزه های دین ـ ــی به عنوان یکی
مهم تری ـ ــن راهبردها و راهکاره ـ ــای بصیرت افزایی
تأ کید دارند ،ایشان در این رابطه می فرمایند« :برای
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از مهم ترین راهبردها و
راهکارهای بصیرت از منظر رهبر
معظم انقالب اسالمی می توان
به بهرهگیری و نقش آفرینی علما
و روحانیون اشاره کرد.

«مس ـ ــجد ّ
اهم ّیت دارد ،پایگاه اس ـ ــت؛ همچنانکه
ً
معروف ش ـ ــده در زبان ها واقعا پایگاه است .نهفقط
پایگاه برای فالن مس ـ ــئلۀ اجتماعی[ ،بلکه] مسجد
می تواند پای ـ ــگاه همۀ کارهای نیک باش ـ ــد؛ پایگاه
نس ـ ــازی ،تعمیر دل و تعمیر دنیا
خودسازی ،انسا 
و مقابلۀ با دشمن و زمینهسازی برای ایجاد ّ
تمدن
ُ
افزایی افراد؛ و َهل َّم َج ّرا .مسجد
اس ـ ــامی و بصیرت
ِ
3
یک چنین جایگاهی است».
 .3ایفای نقش علما و روحانیون

همهچیز می توان طـــــول عمر مفید و تاریخ مصرف
فرض کردّ ،اما شـــــعارهای جهانی این انقالب دینی
از این قاعده مستثناســـــت؛ آن هـــــا هرگز بیمصرف
و بیفایده نخواهند شـــــد ،زیرا فطرت بشر در همۀ
1
عصرها با آن سرشته است».
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مقـــــام معظم رهبری در بیـــــان حرکت بصیر جامعۀ
اسالمی در آیندۀ نظام اسالمی ،در دیدار با مسئوالن
نظام هم میگویند« :باید دل خود ،دین خود ،فکر
خود و نیز دنیای خـــــود ،زندگی خود ،محیط خود
را بـــــه برکت تعالیم این دین مقدس روشـــــن و منور
کنیم؛ چون نور اســـــت ،بصیرت اســـــت ،می توانیم
خودمان را به آن نزدیک کنیم و می توانیم بهره  مند
2
شویم .این وظیفۀ عمومی ما مسلمان هاست».
 .2مسجد به منزلۀ چراغ راه
از مهم تریـــــن ملزومات تحقق بصیرت در کشــ ــور از
منظر رهبـــــر معظم انقـــــاب اســـــامی بهرهگیری از
مساجد است .معظم له در این رابطه می فرمایند:

مقام معظم رهبری اعتقاد دارند که« :در کش ـ ــور و
تاریخ ما ،هر نهضت و حرکت و ّ
تحول و نقط ۀ عطف
تاریخی ای که روحانیت در آن حضور داشته است،
ن اندازه که حرکت ادامه داشته ،به پیروزی
به هما 
قطعی نائل ش ـ ــده اس ـ ــت و هرجایی که روحانیت
نبوده اس ـ ــت و پیش ـ ــروی منادیان دین و معلمان
قرآن ،برای مردم حاصل نش ـ ــده و نتوانستند ایمان
این قش ـ ــر را ب ـ ــه آن کار جلب کنن ـ ــد ،آن کار نا کام
مانده اس ـ ــت .بنابراین در ح ــــدوث یک حرکت ،ا گر
روحانیون بودند ،آن حرکت پیشرفت کرد و بهجایی
رسید .ا گر در بقای آن حرکت روحانیون ماندند ،به
همان اندازه که ماندند ،به جایی رس ـ ــید .وقتیکه
روحانیت از آن حرکت جدا شد ،آن حرکت هم مثل
چراغی که خاموش بشود ،بهتدریج خاموش شد».
از این رو ،از مهم ترین راهبردها و راهکارهای بصیرت
از منظر رهب ـ ــر معظم انقالب اس ـ ــامی می توان به
بهرهگی ـ ــری و نقش آفرینی علما و روحانیون اش ـ ــاره
ک ـ ــرد .معظم ل ـ ــه در این رابطــ ــه می فرماین ـ ــد« :در
گفتن مس ـ ــئلۀ
نظام اس ـ ــامی وظیفۀ علم ـ ــا فقط
ِ

نماز و روزه نیســـــت؛ [بلکه] مردم را بیدار می کنند،
هوشـــــیار می کنند ،حقایق را به مـــــردم می گویند و
4
بصیرتافزایی می کنند».
 .4بهره گیری و نقش آفرینی مؤثر جوانان
بیانیۀ گام دوم انقالب اســـــامی خطاب به جوانان
اســـــت و بهره گیـــــری و نقش آفرینی مؤثـــــر جوانان
از مهم تریـــــن راهبردهـــــا و راهکارهـــــای بصیـــــرت از
منظـــــر رهبر معظـــــم انقالب اســـــامی محســـــوب
می شـــــود .معظم له در این رابطه می فرمایندّ :
«اما
راه طیشـــــده فقط قطعـــــهای از مســـــیر افتخارآمیز
به ســـــوی آرمان های بلند نظام جمهوری اسالمی
دشواری
است .دنبالۀ این مسیر که به گمان زیاد ،به
ِ
گذشـــــتهها نیســـــت ،باید بـــــا ّ
همت و هشـــــیاری و
سرعت عمل و ابتکار شما جوانان طی شود .مدیران
جوان ،کارگزاران جوان ،اندیشمندان جوان و ّ
فعاالن
جـــــوان ،در همۀ میدان های سیاســـــی و اقتصادی
و فرهنگـــــی و بینالمللی و نیز در عرصههای دین و
ّ
معنویت و عدالت ،باید شـــــانههای خود را
اخالق و
ّ
به زیر بار مسئولیت دهند ،از تجربهها و عبرت های
گذشته بهره گیرند ،نگاه انقالبی و روحیۀ انقالبی و
عمل جهادی را بـــــه کار بندند و ایران عزیز را الگوی
5
کامل نظام پیشرفتۀ اسالمی بسازند».
ایش ــــان پیش از این هم در دیدارهای مردمی خود
فرموده بودند...« :جوان ها باید خودشان را آماده
بکنند؛ از لحاظ علمی ،از لحاظ اعتقادی ،از لحاظ
انگیزههـــــای انقالبی ،جوان ها باید همیشـــــه آماده
باشند .جوان ها موتور پیشرفت انقالبند؛ از ّاول هم
همینجور بوده است ،تا امروز هم همینجور است.

بهره گیری توأمان از بصیرت
و عزم از مهم ترین راهبردها
و راهکارهای بصیرت از منظر
رهبر معظم انقالب اسالمی
محسوب می شود.
خوش ـ ــبختانه ما امروز ج ـ ــوان دارای عزم و ّ
همت و
ِ
بصیرت ،از ّاول انقالب بیشتر داریم .نه اینکه بهقدر
ّاول انقالب؛ نه خیر ،بصیرت جوان های امروز ،عمق
معرفت جوان های امروز ،از بس ـ ــیاری از جوان های
ّاول انقالب بیش ـ ــتر اس ـ ــت و ما در این زمینه هیچ
کمب ـ ــودی نداریم؛ این بحمداهلل هس ـ ــت .جوان ها
خودشان را باید آماده کنند؛ این نوجوانهایی که
به س ـ ــمت جوانی می روند باید خودش ـ ــان را آماده
ّ
کنند؛ تفکرات انقالبی ،انگیزههای انقالبی ،بصیرت
انقالبی و اقدام انقالبی ،جزو سرفصلهایی است که
6
جوان های ما باید به یاد داشته باشند».
 .5بهره گیری توأمان از بصیرت و عزم
بهره گی ـ ــری توأم ـ ــان از بصیرت و ع ـ ــزم از مهم ترین
راهبردها و راهکارهای بصیرت از منظر رهبر معظم
انقالب اسالمی محسوب می شود .معظم له در این
رابط ـ ــه می فرمایند« :پیش از همهچیز ،نخس ـ ــتین
توصیۀ من امید و نگاه خوشبینانه به آینده است.
بدون این کلید اساس ـ ـ ِـی هم ـ ــۀ قفل ها ،هیچ گامی
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بر دل سوزان ایران اسالمی و
به ویژه علماست که با ارائۀ
نظرات خبرگی ،زمینه های تحقق
بصیرت را در جامعه تضمین و
تثبیت کنند.

نمی توان برداشت .آنچه می گویم یک امید صادق
و ّ
متکـــــی بـــــه ّ
واقعیت های عینی اســـــت .اینجانب
همـــــواره از امید کاذب و فریبند ه دوری جســـــتهام،
ّاما خود و همه را از نومیدی بیجا و ترس کاذب نیز
7
برحذر داشتهام و برحذر می دارم».
ّ
امید
دشمنان،
ترفند
امید غلبۀ بر
ِ
«امید موفقیتِ ،
ِ
کمی نیســـــت؛ امید باالیی اســـــت؛ چیـــــزی که الزم
اســـــت در درجۀ ّاول بصیرت است و در درجۀ ّ
دوم
عزم و ّ
همت؛ این چیزی اســـــت که ...به آن احتیاج
8
داریم».
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 .6شناخت نیازهای روز در جامعه
از مهم ترین راهبردها و راهکارهای بصیرت از منظر
رهبر معظم انقالب اســـــامی می توان به شـــــناخت
نیازهای روز در جامعه اشاره کرد .معظم له در این
رابطه می فرماینـــــد« :یکى از مصادیق مهم بصیرت
همین اســـــت که انســـــان بداند امروز چه نیازى در
9
جامعه وجود دارد».

 .7ش ـ ــناخت دشمن و شــ ــیوه های دشمنی
دشمنان
شناخت دش ـ ــمن و شیوه های دشمنی دشمنان از
مهم ترین راهبردها و راهکاره ـ ــای بصیرت از منظر
رهبر معظم انقالب اسالمی است .معظم له در این
رابطه می فرمایند ...« :هرجای کش ـ ــور که هستید،
این بصیرت را روزبهروز زیاد کنید .نگذارید بعضی از
نیازهای مادی و مسائل کوچک ،جلوی بصیرت ها
را بگیرد .بصیرتت ـ ــان را حفظ کنید و دش ـ ــمنتان را
بشناسید .دش ـ ــمن ،ترفندهای گونا گون دارد؛ و آن
10
ملتی موفق میشود که فریب نخورد».
معظم ل ـ ــه همچنی ـ ــن می فرمایند« :بصیر باش ـ ــید
در شناخت دش ـ ــمن .بصیر باش ـ ــید در شناسایی
ترفندهای دشمن ...هدف آن ها این است که ما را
از اسالم جدا کنند؛ ملت را از انقالب دل سرد کنند؛
ملت را از آیندۀ جهاد و دفاعش ناامید کنند؛ ملت را
11
از میدان و مرکز صحنۀ مبارزه عقب بزنند».
همچنین ذکر و یاد خداوند متعال ،تقوا و اخالص،
تدبر در قرآن کریم ،خودشناسی (معرفت شناسی)،
عبرت گرفتن از مس ـ ــائل گونا گون ،دوراندیش ـ ــی در
امور و ...از دیگ ـ ــر راهبرده ـ ــا و راهکارهای بصیرت
محسوب می شوند.
در ی ـ ــک جمع بندی کل ـ ــی می توان گف ـ ــت بصیرت
به عنوان یکی از مهم ترین موضوعات مطرح شده در
بیانیۀ گام دوم انقالب اسالمی نقش بسزایی در تحقق
آرمان ها ،اهداف و ...انقالب اسالمی و نظام مقدس
جمهوری اس ـ ــامی ای ـ ــران و همچنین نا کام س ـ ــازی
دشمنان در تحقق اهداف و خواسته هایشان دارد.

بهره گیـــــری از دیـــــن اســـــام و آموزه هـــــای دینـــــی،
بهره گیـــــری از مســـــاجد ،بهرهگیـــــری و نقش آفرینی
علما و روحانیـــــون ،بهره گیری و نقش آفرینی مردم،
بهره گیری و نقش آفرینی مؤثـــــر جوانان ،بهره گیری
توأمان از بصیـــــرت و عزم ،شـــــناخت نیازهای روز،
شـــــناخت زمانه ،شـــــناخت دشمن و شـــــیوه های
دشـــــمنی دشـــــمنان و ...از مهم تریـــــن راهبردها و
راهکارهای بصیـــــرت از منظر رهبـــــر معظم انقالب
اسالمی محسوب می شود.
در نهایت می توان گفت در دوران کنونی و با توجه
بـــــه افزایش حجم توطئه ها و جنایات دشـــــمنان و
بدخواهان انقالب اسالمی ،نظام مقدس جمهوری
اســـــامی و ملت انقالبـــــی ایران اســـــامی ،حفظ و
تقویـــــت بصیرت ،امـــــری ضروری اســـــت .به همین
سبب بر دل سوزان ایران اسالمی و به ویژه علماست

که با ارائۀ نظرات خبرگی ،زمینه های تحقق بصیرت
را در جامعه تضمین و تثبیت کنند.
پینوشت:
 .1بیانیۀ گام دوم انقالب اسالمی
 .2بیانات در دیدار با مسئوالن نظام1387/12/25 ،
 .3بیانـــــات در دیـــــدار بـــــا ائمۀ جماعـــــات مســـــاجد اس ـ ــتان تهران،
1395/05/31
 .4بیانات در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری1392/12/15 ،
 .5بیانیۀ گام دوم
 .6بیانات در دیدار با مردم آذربایجان شرقی1396/11/29 ،
 .7بیانیۀ گام دوم
 .8بیانات در دیدار با مســـــئوالن نظام و ســـــفراى کش ـ ــورهاى اسالمى،
1394/02/26
 .9بیانات در ّاولین جلســـــ ۀ درس خارج فقه در سال تحصیلى جدید،
1395/06/16
 .10بیانات در دیدار با جمعی از فرماندهان بسیج1371/08/27 ،
 .11بیانات در دیدار با جمعی از فرماندهان بسیج1371/08/27 ،
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امید،
اخالص،
جهاد و ِمهر

یادداشت شفاهی

حجتاالسالموالمسلمین مهدی دیانی

دوست و یار شهید قاسم سلیمانی در جبهۀ مقاومت

دربارۀمؤلفههایشخصیتیو تربیتیسردار شهیدقاسمسلیمانی،
بهعنوان شخصیت طراز ݡگام دوم انقالب اسالمــݡی
فصل آشنایی

18
نشـریــه محــراب
شـ ـ ـمـ ــارهچ ـ ـه ـ ــارم

ایشـــــان به مـــــدت چهـــــل ســـــال ،یـــــک رزمن ـ ــدۀ
خســـــتگیناپذیر بودند .چهل ســـــال رزمنده بودن
یعنی یک عمر ،و من امروز در آستانۀ چهل سالگی،
به تجربه میتوانم بگویم و درک کنم که ا گر انس ـ ــان
پیش رو
چهل ســـــال یک رویه را در زندگـــــیاش در
ِ
ً
بگیرد ،قطعا آن رویه برای او تثبیت خواهد شد.
حاج قاسم را به مناسبت رزمنده بودن پدرم ،از دوران
یش ـ ــناختم ،اما اولی ـ ــن دیدارمان به صورت
کودکی م 

مس ـ ــتقیم در یک فعالیت تبلیغی بع ـ ــد از طلبگی ام
اتفاق افتاد .در اولین و تنها سفری که ایشان به عنوان
مس ـ ــئول و راوی یک کاروان ،گروه بزرگی از رزمندگان
بازمانده از دفاع مقدس را به خوزستان آورده بودند،
با ایشان دوست شدم و همکاری کردم .بعد از آن هم
در سفری به شرق کشور برای مهار جریان عبدالمالک
ریگی با ایشان مراودت نزدیکی پیدا کردم و این آغازی
بود بر آشنایی و ارتباط بیستساله با ایشان و حضور
در سوریه و دفاع از حرم حضرت زینب.

شخصیت طراز در گام دوم
شـــــهید ســـــلیمانی در قامت یکی از شخصیتهای
طـــــراز انقالب اســـــامی ،در آیندۀ انقالب اســـــامی
میتواند به عنوان یک الگـــــووارۀ تربیتی مورد توجه
قرار گیرد .این سرباز اسالم و ایران دارای ویژگیهای
اخالقی و تربیتی ای اســـــت که با عمیق شـــــدن در
آن ها و فهمشـــــان میتوان مایههـــــای پرورش یک
فرزنـــــد ایرانی متعهد و مســـــلمان را اســـــتنتاج کرد.
ا گر در بیانیۀ گام دوم انقالب اســـــامی که حضرت
آیت اهلل خامنهای خطاب به ملـــــت ایران و بهویژه
جوانان بهمثابۀ منشـــــوری بـــــرای «دومین مرحلۀ
خودسازی ،جامعهپردازی و تمدنسازی» خواهد
بـــــود و «فصل جدید زندگی جمهوری اســـــامی» را
رقم خواهد زد ،به دقت نگریسته شود ،ویژگی هایی
از شهید ســـــلیمانی به صورت واضح برای مخاطب
جلوهگر خواهد شد.

پرهیز از تجمل ناشی از مسئولیت و اخالص
شـــــهید ســـــلیمانی حتی با ســـــربازی مثل من هم
رفاقت داشـــــت .ما ســـــرباز بودیم ،یعنی ا گر به او با
دیـــــدگاه جهانی اش نـــــگاه می کردیم ،کـــــه فرمانده
بزرگ ترین یگان رزمی انقالب اســـــامی در خارج از
محدودههای جمهوری اسالمی ایران بود ،متوجه
می شـــــدیم که جایگاه فوقالعادهای داشته است و
ً
طبیعتا باید ارتباط او با ســـــربازی مانند من دشوار
ً
می بود .اما شهید سلیمانی اصال در تکلف تعارفات
یا تشریفات ناشـــــی از مسئولیتهای مهمش نبود؛
یعنی با وجود جایگاه نظامی و انسانی اش می شد
خیلی راحت و صمیمی با او ارتباط برقرار کرد.

شهید سلیمانی در قامت یکی
از شخصیتهای طراز انقالب
اسالمی ،در آیندۀ انقالب اسالمی
میتواند به عنوان یک الگووارۀ
تربیتی مورد توجه قرار گیرد.
آتش به اختیاری با سالح امید و اخالص
ش ـ ــهید س ـ ــلیمانی ا گر به ط ـ ــور وی ـ ــژه در نقطهای
احساس میکرد که االن باید کاری را انجام بدهد که
به صالح دین و دولت است ،به هیچ وجه مالحظۀ
جایگاه واالی نظامی و موقعیت خودش را نمیکرد؛
ً
که حاال من مثال سردار سلیمانی ام که از سال 2004
تابه حال ،آمریکا و اس ـ ــرائیل درص ـ ــدد نابودی من
هستند و...
ا گر تش ـ ــخیص مـ ـ ـیداد در خیابان امری بر کس ـ ــی
مشتبه ش ـ ــده یا شبههای ایجاد ش ـ ــده ،با ایمان و
برای حفظ امید در جامعه میایس ـ ــتاد و آن شبهه
را حل میکرد.

تربیت در جهاد
بر اس ـ ــاس آموزههای اس ـ ــام محمدی ،جریانی در
این عالم وجود دارد به نام جهاد فی سبیل اهلل ،که
در آن آدمها فار غ از تربیتی که در خانوادههایشان
یش ـ ــوند ،وقتی در جریان جهاد فی سبیل اهلل قرار
م 
میگیرند خودساختگیشان سرعت خواهد یافت.
همان طور که امامی ـ ــن انقالب میگویند که جبهه،

19
نشـر یــه محــراب
شـــــمــــارهچــــهــ ــارم

اگر تشخیص میداد در خیابان امری
بر کسی مشتبه شده یا شبههای
ایجاد شده ،با ایمان و برای حفظ
امید در جامعه میایستاد و آن
شبهه را حل میکرد.
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دانشگاه انسانسازی اســـــت ،و جنگ گنجینه ای
تمام ناشدنی است .شهید سلیمانی عالوه بر تربیت
ایمانی ای که در پای ســـــفرۀ پـــــا ک پدر حاللخور و
زحمتکش و متدینش داشـــــته و نیز به خاطر شیر
پا کی که از وجود مادر مؤمنهاش نوشیده ،وقتی در
ســـــفرۀ جنگ هم قرار گرفت ،تربیت یافتگی اش به
حد اعالی خودش رسید.
ا گر کســـــی میخواهد رویۀ تربیت حاج قاسم را پیدا
کند باید جبهـــــه را رصد کند ،تا دریابد که در جریان
جهاد چه اتفاقی افتاده اســـــت .در جبهه و میدان
ْ
جهاد انســـــانها برای رسیدن به خدا و نیز
جنگ و
برای ایثار کردن از هم سبقت میگیرند .در هنگامۀ
جهاد فی سبیل اهلل انسانها از کینهها دور میشوند
و برای خدمـــــت به خلق و خدا بهترین ابتکارات به
ذهنشان میرسد ،که اینها خود امدادهای غیبی
اســـــت .نمونهاش این اســـــت که شـــــهید سلیمانی
میگوید« :من وقتی با شهید حسین یوسفاللهی
برخورد میکردم احساس میکردم با یک عارف باهلل
مواجه هســـــتم ».در حالی که حسین یوسفاللهی
یک جوان 20ســـــاله بود .یک جوان 20ســـــالهای که
حتـــــی وقتی میخواهد با دیگـــــران حرف بزند فقط
رضای خدا در نظرش است.

جهاد و مهرورزی
دفاع مقدس باوجود داشتن ذات نظامی اش ،فضا
و آدم هایی لطیف دارد.
کش ـ ــف بطون جریانات ،حوادث و حقایق عالم به
ش ـ ــناخت محصوالت آن حقیقت و حادثه بستگی
گه ـ ــای غیراله ـ ــی در دنیا،
دارد .محص ـ ــوالت جن 
آوارگان و فرماندهان و کس ـ ــانی اند که یا از آن جنگ
پشیمان شدهاند ،یا در آن جنگ برای آنها خباثت
طلب
نفس ایجاد شده است که آدمهای خشونت ِ
دور از رحم و مروتی شدهاند.
گه ــــای اله ـ ــی ،جه ـ ــاد
ول ـ ــی محص ـ ــوالت جن 
فی س ـ ــبیلاهلل ،این گون ـ ــه نیس ـ ــتند .جانب ـ ــازان و
خانواده ه ـ ــای ش ـ ــهدا و حتی رزمن ـ ــدگان آن روزها
مردمان ـ ــی مهرورزن ـ ــد و هیچ کدام آدمهای خش ـ ــن
و بیرحم ـ ــی نیس ـ ــتند .در پیرامون جن ـ ــگ الهی،
ای ـ ــن آدمها ،آدمهایی نیس ـ ــتند که برای رس ـ ــیدن
به هدفش ـ ــان دیگ ـ ــران را قربانی کنن ـ ــد .بعد از این
جنگها ،این ها ،آدمهایی نیس ـ ــتند که از عملکرد
خودشان پشیمان باش ـ ــند یا افسرده شده باشند،
یا خشونتطلب شده باشند .مثال بارزش ،شهید
سلیمانی است که وقتی با یک فرزند شهید مواجه
میشود رفتارش ،مهربانانه و مهرورزانه است.
وقتی انسانی میداند برای چه میجنگد ،هیجان و
سختی جنگ او را مجبور به انجام کارهای ناخواسته

نمیکند .آدمی که برای رضای خدا میجنگد ،وقتی
ضربه هم میخورد احساس آرامش میکند ،میگوید
آن که دارد من را میبیند که دارم برای او کار میکنم،
همان برای من کفایت میکند.
هنگامی که ابن زیاد از حضرت زینب کبری سؤال
کرد که« :کیف رأیت صنع اهلل باخیک؛ این سرنوشت
برادرت را چگونه از چش ـ ــم خدا میبینی؟» در واقع
او با ایجاد گمراهی ،س ـ ــعی در به اش ـ ــتباه انداختن
ُ
حضرت داشت ُ،ولی ایشان در پاسخ میگویند«ُ :ت ِع ّز
ّ
َم ْن َتش ـ ـ ُـاء َو ُت ِذل َم ْن َتشاء؛ 1خدا هرکسی را بخواهد
عزیز میکند و هرکسی را بخواهد ذلیل میکند».
انسانها در مس ـ ــیر زندگی این دنیایش ـ ــان ،دو نوع
هدفگذاری دارن ـ ــد ،امیرالمؤمنی ـ ــن در نهجالبالغه
میفرماید« :پسرم ،حسن جان ،در این دنیا آنگونه
زندگی کن که گویی فردا مسافری و باید از دنیا بروی».
ی و برنامه ریزی ات
ولی باز دوباره میفرمایند« :و زندگ 
در دنیا به ترتیبی باش ـ ــد که برای سالهای طوالنی و
در یک عمر طوالنی برنامهریزی کنی».
این تفاوت یک آدم شهادتطلب با آدمی ست که
از دنیا سیر شده و انتحاری عمل میکند ،آدمی که
شهادتطلب اســـــت میخواهد هر لحظه به سوی
خدا برود ،ولی این دنیا را مزرعۀ آخرت میداند .به
همین دلیل از این دنیا بیشـــــترین استفاده را برای
رفتن بـــــه باالترین درجات عالم حقیقی و بهشـــــت
انجام میدهد.
ولی آدمی که از دنیا س ـ ــیر شده است ،کینۀ دیگران
نه ـ ــا را از صحنۀ روزگار
را ب ـ ــه دل دارد و میخواهد آ 
ً
محو کند .این آدم اصال در این دنیا کاری برای انجام
دادن ن ـ ــدارد .یعنی دیگر این آدم افس ـ ــردگی مفرط
گرفته ،ازخودبیزاری مطلق برایش حاصل شده ،برای
همین دست به کشتن خودش و دیگران میزند.

آدمی که شهادتطلب است میخواهد
هر لحظه به سوی خدا برود ،ولی این
دنیا را مزرعۀ آخرت میداند.
معجزۀ اخالص و امید
حض ـ ــرت آیت اهلل خامنـ ـ ـهای از محبوبیت ش ـ ــهید
س ـ ــلیمانی به معجزۀ اخالص تعبیر میکنند .تعبیر
دقیقی هم هس ـ ــت ،چرا که اخالص معجزه میکند.
ا گر انسانی مخلص باش ـ ــد در قلب همۀ مردم دنیا
جا پیدا میکند .راز محبوبیت ش ـ ــهید سلیمانی در
این حدیث ش ـ ــریف قدسی اس ـ ــت که پیامبر ا کرم
فرمودند « :من کان للله کان اهلل له؛ هرکس ـ ــی برای
خدا باشد ،خدا برای اوست».
یا در این حدیث شریف است که حضرت فرمودند:
«م ـ ــن اصلح بینه و بین اهلل عزوجل ،اصلح اهلل بینه
و بین الناس؛ هرکسی بین خودش و خدا رابطهاش
را درس ـ ــت بکند ،خ ـ ــدا رابطۀ او با مــ ــردم را اصالح
میکند».
از اصالح ش ـ ــدهترین رابطۀ بین انس ـ ــان ها در عصر
حاضر میتوان به رابطۀ مردم با ش ـ ــهید سلیمانی
اشاره کرد.
ایش ـ ــان رابطۀ خود را با خدا اص ـ ــاح کردند و خدا
ه ـ ــم رابطۀ م ـ ــردم را ب ـ ــا او اصالح ک ـ ــرد؛ یعنی حاج
قاس ـ ــم میدانست که باید برای خدا کار انجام داد،
ً
و طبیعتا وقتی انس ـ ــان کار را برای خدا انجام داد،
همۀ قلبها متوجه او خواهد شد و محبوب دل ها
خواهد شد.
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شـــــهید ســـــلیمانی طبـــــق دســـــتور مقـــــام معظم
رهبری ،حضـــــرت آیـــــت اهلل خامنهای ،خـــــود را در
دوهزار کیلومتر جلوتر از مرزهای کشـــــور در جنگ
سی وســـــه روزه به خطر میاندازد ،بـــــرای اینکه ا گر
آنجا اسرائیل پیروز شـــــود ،در گام بعدی به سوریه
خواهد آمد و در گام بعدی به عراق ،تا آن وعد ۀ نیل
ْ
مقاومت حفاظت
تا فراتش را محقق کنـــــد .برای او
از جان مردم اســـــت و برای همین در عراق ،سوریه،
لبنان ،شـــــامات ،خلیجفارس ،کشـــــورهای آسیای
شـــــرقی ،کشـــــورهای آفریقایی و حتی کشـــــورهای
آمریـــــکای جنوبی محبوبیت دارد .او حاضر اس ـ ــت
خودش و رزمندگان جان به کفی که همراه او هستند
فدا شوند ،ولی به جان و مال و ناموس مردم تعرض
نشـــــود .این فدا کاری ،اخـــــاص میخواهد .چون
برای این فدا کاری کســـــی در ایـــــن عالم نمیتواند
مزدی تعیین کند.

آیندۀ نظام اسالمی
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هنگامـــــی که دربارۀ آیندۀ نظام اســـــامی از س ـ ــردار
سلیمانی ســـــؤال َمیشود ،این َآیۀ شـــــریفۀ قرآن را
َ ُ ُ ْ َ ُ َّ َ َ ّ َ ْ ُ ُ
ـــــت ْض ِعفوا
ن نمن على الذین اس
میخواند« :و نرید أ
ْ َ ْ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ َّ ً َ َ ْ َ َ ُ ُ ْ
َ 2
وارثین؛ خدا
ض و نجعلهم أ ِئمة و نجعلهم ال ِ
ِفی الر ِ
اراده کرده است که در آیندهای نزدیک مستضعفین
در این عالم منت بر آنها گذاشـــــته شـــــود و ائمه و
بزرگان این عالم شوند».
این آیۀ قرآن اســـــت که در شـــــأن حضرت ولیعصر
و یاران حضرت حجت ابن الحســـــن اس ـ ــت.
شهید سلیمانی اعتقاد دارد که برای رسیدن به این
آینده باید آمادگی داشت.
بارها از ایشـــــان دربارۀ کیفیت این آمادگی پرس ـ ــش

َ ُ َ
ش ـ ــد و ایش ـ ــان میگفت« :أ ِع ّدوا ل ُه ْم َما ْاس َت َط ْع ُت ْم
َ ُ َ
َُ
باط ْال َخ ْیل ُت ْر ِه ُب َ
اهَّلل َو
ون ِب ـ ـ ِـه عد ّو ِ
ِم ْن ق ّو ٍة َو ِم ـ ـ ْـن ِر ِ
ِ
َُ
َع ُد ّوك ْم...؛ 3تا میتوانید در راه مبارزه با دش ـ ــمنان
خدا و دشمنان خودتان آماده شوید ».یعنی از نظر
نظامی ،تس ـ ــلیحاتی ،روحی و علمی ،که دشمنان
ش ـ ــما به واسطۀ این آمادگی ش ـ ــما از شما خواهند
ترسید.
ایش ـ ــان برای آیندۀ ایران اسالمی،
ای ـ ــن وضعی ـ ــت را تفس ـ ــیر
میکردن ـ ــد .در واقع معتقد
بود که در آیندهای نزدیک،
همین ترس باعث نابودی
دنی ـ ــای اس ـ ــتکبار خواه ـ ــد
ش ـ ــد و ای ـ ــران اس ـ ــامی مهد
شکوفایی در تمام عالم
و مقدمۀ ظهور حضرت
حجت ابن الحس ـ ــن
خواهد شد.
پینوشت:
 .1سورۀ آل عمران ،آیۀ 26
 .2سورۀ قصص ،آیۀ 5
 .3سورۀ انفال ،آیۀ 60

پرونده این شماره نشریه محراب با موضوع بررسی شبهات فاطمی
است .در این پرونده آنچه یک امام جماعت در باب موضو عشناسی
شبهات ،چگونگی رصد شبهات ،کتابشناسی ،شیوه مطالعه و طرح و
پاسخگویی به شبهات نیاز دارد ،مورد بررسی قرار گرفته است .در انتها
نیز به شیوه انتقال مفاهیم فاطمی به دختران نوجوان و جوان پرداخته
شده است.

پرونده

روزهایمادری
دختر کارگشای پـدر

نسلهای بعد را
دریابیم

شبههشناس شویم

دختر
کار
گشای
پـدر
فاطم ــهزهـ ــرا
در بیانرهبر معظمانقالب

الگوی متعالی
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فرزندانی تربیت میکند،
مثل حسن و حسین و
زینب؛ شوهری را نگهداری
میکند ،مثل علی و رضایت
پدری را جلب میکند ،مثل
پیغمبر!

زندگ ـ ــی فاطمه زهرا از هم ـ ــۀ ابعاد ،زندگیای هم ـ ــراه با کار و
تالش و تکامل و تعالی روحی یک انس ـ ــان اس ـ ــت .شوهر جوان او
ً
دائما در جبهه و میدانهای جنگ اس ـ ــت؛ اما در عین مشکالت
محیط و زندگ ـ ــی ،فاطمه زهرا ،مثل کانون ـ ــی برای مراجعات
دختر کارگش ـ ــای پیغمبر اس ـ ــت و
مردم و مس ـ ــلمانان اس ـ ــت .او
ِ
در ای ـ ــن ش ـ ــرایط ،زندگی را با کمال س ـ ــرافرازی ب ـ ــه پیش میبرد:
فرزندانی تربیت میکند ،مثل حس ـ ــن و حسین و زینب؛ شوهری
را نگه ـ ــداری میکند ،مثل علی و رضایت پـ ـــدری را جلب میکند،
یش ـ ــود ،دختر پیغمبر
مثل پیغمبر! راه فتوحات و غنایم که باز م 
ذرهای از لذتهای دنیا و تش ـ ــریفات و تجمالت و چیزهایی را که
دل دختران جوان و زنها متوجه آنهاست ،به خود راه نمیدهد.
عبادت فاطمه زهرا یک عبادت نمونه است.
(بیانات در دیدار با جمعی از زنان)۱۳۷۱/۰۹/۲۵ ،

سه ُبعد جمع کردنی
یک نکته در زندگى معمولى این بزرگوار مهم است ،و آن جمع بین زندگى
یک زن مسلمان [است] در رفتارش با شـــــوهر ،در رفتارش با فرزندان ،در
انجـــــام وظایفش در داخل خانه از یک طرف؛ و بین وظایف یک انس ـ ــان
غیـــــور خســـــتگیناپذیر در برخوردش با حوادث سیاس ـ ــى مهم
مجاهـــــد
ِ
ِ
بعد از رحلت رسول ا کرم که به مســـــجد میآید ،سخنرانى میکند،
جهادگر بهتماممعنا،
موضعگیرى میکند ،دفاع میکند ،حرف میزند ،یک
ِ
خستگیناپذیر ،محنتپذیر ،سختیتحملکن از جهت دیگر؛ و از جهت
هلل و
ســـــوم یک عبادتگـــــر ،یک بهپادارند ه نماز در شـــــبهاى ت ـ ــار و قیام 
خضوع و خشوع براى پروردگار که در محراب عبادت این زن جوان مانند
اولیاى کهن الهى راز و نیاز میکند با خدا و عبادت میکند .این س ـ ــه ُبعد
را با هم جمع کردن ،آن نقط ه درخشـــــان زندگى فاطم ه زهرا اس ـ ــت.
فاطم ه زهرا این سه چیز را از هم جدا نکرد.
(بیانات در دیدار با اقشار مختلف مردم)۱۳۶۸/۰۹/۲۲ ،

به مسجد میآید،
سخنرانى میکند،
موضعگیرى میکند ،دفاع
میکند ،حرف میزند،
جهادگر بهتماممعنا25 ،
یک
ِ
خستگیناپذیر،
محنتپذیر،
نشـر یــه محــراب
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سختیتحملکن.

نسلهای
بعد را
دریابیم

در باب بازݡگو ݡکردن وقایع حضرت زهرا

آیت اهلل شیخ نجمالدین طبسی
استاد حوزه علمیه و مدیر موسسه والء صدیقه کبری
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امروز دشمن در حال تولید شبهه و به
ب رساندن به مکتب
خیال خودش آسی 
اهلبیت است .همانطور که معاویه تولید
دروغ میکرد ،تولید و جعل احادیث علیه
امیرالمؤمنین و علیه اهلبیت میکرد و نیز
در فضیلت عثمان و بنیامیه حدیث جعل
میکرد ،االن هم طرفداران آلسعود و
امارات و  ...این کار را ادامه میدهند .آنها به
شبکههای تحت حمایت خود پول میدهند
و شبهه تولید میکنند.

قدم اول :شبهات را رصد کنیم
ما باید آن ش ـ ــبهات را رصد کنیم .یعنی ببینیم چه
ن نوع شبهات
شبهاتی بیش ـ ــترینتأثیر را دارند .ای 
ممکن اس ـ ــت بیش ـ ــتر مخاطب پی ـ ــدا کنن ـ ــد و اثر
بگذارند .لذا ما باید رصد کنیم ،یا از کسانی که رصد
میکنند ش ـ ــبهات را بگیریم .شبهات فاطمی حدود
ده تا ش ـ ــبهه اس ـ ــت که اینها را بعضی دستهای
مرم ـ ــوز در بعضی مناطق اهلس ـ ــنت به خانههای
ش ـ ــیعان میدادند ،و این جور القا می کردند که این
ش ـ ــبهات قابل حل نیس ـ ــتند .طیف ش ـ ــبهات یک

دس ـ ــتهاش تاریخی س ـ ــت ،یک دس ـ ــتهاش ناظر به
فضای ارتباطات اهل بیت با مخالفین است ،که
این [دومی] مورد استفادۀ مخالفین است .شبهاتی
مانند اصل وقوع ش ـ ــهادت حضرت زهرا ،اینکه
عثمان شهید است و در قتل او امام علی و عمار
و هشتصد نفر از صحابی شریک بودند و ...

قدم دوم :در پاسخ ،شبهه ایجاد نکنیم!
بـــــه همان روشـــــی کـــــه از قدیم درس هـــــای حوزه
را پیش مطالعـــــه می کردنـــــد ،بایـــــد شـــــبهه را نیـــــز
پیش مطالعه کـــــرد .وقتی می خواهند شـــــبهات را
برای مخاطبین مطرح کننـــــد و جواب دهند؛ یک
ً
بار مطالعـــــه کنند که متوجه شـــــوند واقعا شـــــبهه
چه می گویـــــد ،یک بـــــار دیگر مطالعه کننـــــد که آیا
[آن] شـــــبهه را فهمیده اند یا نه و بار ســـــوم مطالعه
کنند تا شـــــیوۀ چگونه گفتن را تمرین کنند .طرح و
پاسخ به شـــــبهه از طرف یک امام جماعت ،آن هم
برای مخاطـــــب عام باید مختصر و مفید باشـــــد ،و
از اصطالحات علمی و ســـــنگین اســـــتفاده نکند ،تا
مســـــتمع به راحتی شـــــبهه را درک کند و جواب آن
نیز در ذهنش بماند .و به شـــــبهات ایجادشـــــده در
کمترین زمان ممکن پاسخ دهیم.
در پاسخ شـــــبهه دوباره ایجاد شبهه نکنیم ،و این
با مطالعۀ دقیق علمی و شیوۀ درست ارائۀ شبهه و
پاسخ شبهه حاصل می شود.

در پاسخ شبهه دوباره ایجاد شبهه
نکنیم ،و این با مطالعۀ دقیق
علمی و شیوۀ درست ارائۀ شبهه و
پاسخ شبهه حاصل می شود.
با تصور [و اس ـ ــتناد به] اینکه :الباط ـ ــل یعود بترک
ذک ـ ــره؛ 1پس ش ـ ــبهات را مط ـ ــرح نکنیم ،اش ـ ــتباه
اس ـ ــت زیرا همین االن در ماهواره ها و ش ـ ــبکه های
اجتماعی ،ش ـ ــبهات دارد ذکر و مطرح می ش ـ ــوند و
این ماییم که به عنوان امام جماعت ،منبری ،معلم
و ...باید مجهز به محتوا و شیوه های ارائه باشیم.

قدم سوم :شیوه اهلبیت را بشناسیم
ائم ـ ــه گاه ـ ــی خصوصی و ب ـ ــا لحاظ ک ـ ــردن تقیه و
گاهی عمومی و به صورتی واقعه مادرش ـ ــان را طرح
میکردند ک ـ ــه مردم این واقعۀ تاریخ ـ ــی را فراموش
نکنن ـ ــد .در تاریخ داری ـ ــم که وقتی ام ـ ــام رضا
میخواستند بیایند به ایران ،رفتند مکه و آقا ،امام
جواد هم آمدن ـ ــد مکۀ معظمه ،بعد که طواف تمام
ش ـ ــد ،امام رضا کسی را فرس ـ ــتادند که به امام
جواد بگوید بیای ـ ــد .مدتی گذش ـ ــت و جواداالئمه
نیامدند .خبر رسید که ایشان در فکر فرو رفته است.
امام رضا به دیدن ایشان رفتند و فرمودند «به
چه فکر میکنی؟» فرم ـ ــود« :فکر میکنم که چرا به
مادرم ،زهرا ظلم کردند و به آن صورت برخورد
کردند؟»
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همین االن در ماهواره ها و
شبکه های اجتماعی ،شبهات دارد
ذکر و مطرح می شوند و این ماییم
که به عنوان امام جماعت ،منبری،
معلم و ...باید مجهز به محتوا و
شیوه های ارائه باشیم.
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یـــــک زن در زمان امام جعفر صـــــادق در کوفه
پایـــــش لغزیـــــد و خـــــورد زمیـــــن و گفـــــت« :لعن اهلل
ظالمیک یا فاطمة؛ خدا ظالمین تو را لعنت کند».
او را گرفتنـــــد ،زنـــــدان بردند ،کتکش زدنـــــد ،تا این
حـــــد تحمل نمیکردند .آن وقـــــت چگونه امام
بتوانـــــد جزئیات و تفصیالت را بیان کند؟ ائمه برای
شیعهها به اقتضای تقیه و به اقتضای اینکه نباید
این قضیه فراموش بشود حقایق را بیان میکردند.
ً
مثال امام کاظممیفرمود که پیامبر ا کرم
در خانۀ من
در خانۀ فاطمۀ زهرا ِ
فرمودند« :مردمِ ،
اســـــت ،خانۀ فاطمۀ زهرا ،خانۀ من است و حجاب
فاطمه ،حجاب خدا است ،مواظب باشید حجاب
خـــــدا را هتک نکنید ».بعد امـــــام گریه کرد و فرمود:
«مردم حجاب خدا را دریدند ».در همین حد .دیگر
بیـــــش از این نمیتواند بیان بکنـــــد .اما االن زمینه
فراهم شده و نباید نسلهای بعد فراموش کنند.

قدم چهارم :بر خطبه فدکیه مسلط باشیم
روش معاندین این اســـــت که هرچـــــه که در ارتباط

با مذم ـ ــت و تنقیص 2خلفا باش ـ ــد قبول نمیکنند.
خطب ـ ــۀ فدکی ـ ــه و خطبۀ شقش ـ ــقیه حقای ـ ــق را بر
م ـ ــا کردهاند ،طبیعی اس ـ ــت که آنه ـ ــا منکر این دو
خطبه بش ـ ــوند .قبول نکردن خطبۀ فدکیه دلیل بر
نقطه ضعف نیست.
زهرای اطهر ،بر اساس خطبۀ فدکیه مرزبندی کرد و
کسانی را که پیرو سنت رسول اهلل بودند را ّ
معین کرد.
ایش ـ ــان حکومت را ،انسانهای جعال ،انسانهای
بدعتگذار و انس ـ ــانهایی را که خ ـ ــاف دین رفتار
میکنند را برمال کرد .این مســ ــئله ،بس ـ ــیار مسئلۀ
مهمی س ـ ــت ،که باالخره تا جهان هست و این دنیا
وجود دارد مردم بدانند کسانی به عنوان حا کمانی
بوده اند که خودشان را در رأس خالفت و به عنوان
خلیفۀ مسلمین قرار دادند ،اما خالف دین حرکت
کردند؛ و ای ـ ــن مرزبندی را فاطمۀ زه ـ ــرا انجام داد.
حضرت فاطمۀ زهرا فدک را دستاویز قرار داد،
تا اثبات کند که حکومت موجود غیرعادل و غیرحق
است  ،لذا برخوردشان با فاطمه خیلی خشن بود.

قدم پنجم :کتاب چه بخوانیم؟
جزوهای دارم به نام «پاس ـ ــخ به شبهات فاطمی» و
غیر از آن ،مرحوم عالمه س ـ ــیدجعفر مرتضی خیلی
مفصل ،در کتاب «مأساة الزهراء» در مورد شبهات
فاطمی بحث کرده اس ـ ــت ،بعد از آن ما دیگر کتابی
نیاز نداریم.
پینوشت:
 .1ا گر باطل را رهایش کنی میمیرد.
 .2کم شمردن

شبههشناس
شویم
مــروریبر شبهـاتفاطـمــݡی

در ݡگفتݡگو با دݡکتر محمدرضا جباری
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یکی از وظایف روحانیت زدودن شبهات معرفتی و تربیتی از ذهن مردم است .در این میان
نقش ائمه جماعات به سبب انس هر روزه با مأمومین و همچنین ارتباط با همسایگان مسجد
بسیار پررنگ و حیاتی میباشد .ایام فاطمیه بهانهای شد تا با حجت االسالم و المسلمین دکتر
محمدرضا جباری ،مدیر گروه تاریخ مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) و استاد مرکز
تخصصی تاریخ گفتگویی پیرامون طیفشناسی شبهات تاریخی ،ناظر بر زندگی حضرت زهرا
داشته باشیم که مطالعه این مصاحبه را به شما فرهیختگان پیشنهاد میکنیم.

نشـر یــه محــراب
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مس ـ ــتمعین خ ـ ــود را تغذیه و س ـ ــیراب کن ـ ــد .هم
معرفتافزایی کند و هم شبهات را پاسخ دهد.

متون شیعه و اهلسنت متفق
هستند که تکون وجودی
فاطمه از آن میوه بهشتی بود
که پیامبر اکرم در معراج تناول
کردند.

ائمـــــه جماعـــــات به عنـــــوان انتقـــــال دهنده
مفاهیم فاطمی در محله خود ،چه محورهایی
از شـــــخصیت فاطمه زهرا را بیشتر مورد
مطالعه و عرضه قرار دهند؟
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منابعی که بهصـــــورت تفصیلی به حضرت زهرا
پرداختهانـــــد ،از چنـــــد محـــــور راجعبـــــه آن بزرگوار
تحقیق کردهاند.
محور اول بحث جایگاه ،شخصیت ،منزلت ،فضائل
و مناقب است.
محـــــور دوم بحثهـــــای تاریخـــــی و بـــــه تعبی ـ ــری
فاطمیشناسی تاریخی است.
محور سوم بحث سیرهشناسی است؛ یعنی بررسی
ســـــلوک و رفتار آن حضرت .چون ایشـــــان معصومه
هســـــت ،میتوانیم از ایشـــــان الگو بگیریم و اصول
ثابتـــــی در عرصههای مختلف فـــــردی ،خانوادگی،
اجتماعی ،سیاســـــی ،فرهنگی ،مدیریتـــــی از رفتار و
سلوک آن حضرت اخذ کرد.
شایســـــته اســـــت امام جماعت در هر ســـــه محور،

آیا موضوعاتی مانند خلقت نوری حضرت ،که
نیاز به ذکر مقدم ـ ــات معرفتی دارد را میتوان
برای مستمعین عام مطرح کرد؟
بح ـ ــث خلقت نوری حض ـ ــرت پیچیدگیهایی دارد
که نیازی نیس ـ ــت وارد این عرصه ش ـ ــد .بهجای آن
یت ـ ــوان به بحث تکون وج ـ ــودی حضرت از میوه
م 
بهش ـ ــتی پرداخت؛ زیرا متون ش ـ ــیعه و اهلسنت
ی فاطمه از آن
متفق هس ـ ــتند که تکون وجود 
میوه بهش ـ ــتی بود که پیامب ـ ــر ا کرم در معراج
تن ـ ــاول کردند .لذا یک ـ ــی از اس ـ ــتداللهای ما برای
والدت فاطمه در س ـ ــال پنجم بعثت این است
که با توجه به این روایت ،والدت حضرت باید بعد از
معراج پیامبر بوده باشد.
جهت تبیی ـ ــن منزلت ،عظمت و خ ـ ــاص بودن آن
ً
حضرت ،باید روایات دیده و بعد مطرح ش ـ ــود .مثال
برای بحث فضائ ـ ــل و مناقب حضرت در آخرت ،به
روایات امیدبخشی اشاره شود که جایگاه شفاعت
فاطمی و ورود حضرت به محش ـ ــر را بیان میکند.
بنابراین هم ریش ـ ــه وجودی فاطمه و هم سرانجام
فاطمه بهعنوان قدیس ـ ــه و ش ـ ــخصیتی که تمسک
به دامان او موج ـ ــب رفعت و عظمت مقام و نجات
خواهد شد ،قابلطرح است.
درباره تاریخ والدت حضرت زهرا ،برخی روایات
اهلسنت سن ایشان را باالتر جلوه دادهاند .لذا جا
دارد که راجعبه س ـ ــن حضرت بحث شود .عدهای
مغرض میخواهند س ـ ــن حضرت را بیش ـ ــتر نشان
دهند تا والدت ایش ـ ــان را به قب ـ ــل از بعثت پیامبر

برگرداننـــــد .به نمازگزاران گفته شـــــود که براســـــاس
روایات صحیح الســـــند شـــــیعی ،حضرت در ســـــال
پنجم بعثت متولد شدند و هنگام شهادت ،حدود
هجده سال داشتند.
در مورد نقلهای مختلف تاریخی چه موضعی
داشته باشیم و چگونه شبهه را طرح و پاسخ
دهیم؟
ائمه جماعـــــات در مـــــورد برخی مشـــــهوراتی که
ً
قوی نیستند و ســـــند ندارند ،توجیه باشند .مثال
همین بحـــــث تاریخ هجوم بـــــه بیت فاطمه،
مقالهای در شـــــماره  35دوفصلنامه تاریخ اسالم،
در موردش چاپ شده که نشان دادهایم هجوم،
پنجاه روز بعد از رحلت پیامبر اتفاق افتاده است.
در ســـــالهای اخیـــــر ،ایـــــام بعد از رحلت رســـــول
خدا که به ایام محسنیه معروف بود ،برخی
مراســـــم میگرفتند؛ زیرا شـــــنیده بودند آب غسل
پیامبر هنوز خشک نشـــــده بود که هجوم صورت
گرفت .آقایان باید این مسائل را بدانند تا ا گر کسی
سؤال کرد ،پاسخگو باشند .یا معروف است که در
کوچه حضرت را زدند و امام حسنهمراهشان
بود .بحث کوچه به نقل االختصاص مرحوم شیخ
مفید برمیگـــــردد که آنجا بیان مـــــیدارد حضرت
نزد خلیفه اول رفت و فدک را طلب کرد .ســـــندی
گرفت و از نـــــزد خلیفه اول بیرون آمد .ســـــپس با
خلیفه دوم مواجه شد که او به شکم فاطمه لگد
زد و جنین ســـــقط کرد .روایتی اســـــت که اینطور
میگوید؛ درحالیکه قطعی اســـــت سقط در منزل
صورت گرفته ،نه در بیرون .در االختصاص نامی از
امام حسننیست .این داستان خیلی مشهور

شده و مداحها آن را میخوانند که درست نیست.
روایتی از امام کاظم در جلد یک کتاب ش ـ ــریف
کافی آمده که حض ـ ــرت جریان را در مجلس مهدی
عباس ـ ــی نقل میکند که بعد از غص ـ ــب فدک ،نزد
خلیفه اول رفتند ،خلیفه اول سند نوشت و حضرت
بیرون آمد و با خلیفه دوم مواجه شد .خلیفه دوم
سند را از دست حضرت گرفت و آب دهان انداخت
و پارهاش کرد .آنجا زدن ندارد که درســـــتتر همین
کب ـ ــار مضروب ش ـ ــد و آن در
اس ـ ــت .فاطمه ی 
جریان هجوم به خانه است.
غرض اینکه کمکم باید شکل صحیح ماجرا رفتهرفته
بیان شود و جا بیفتد.

برای بحث فضائل و مناقب حضرت
در آخرت ،به روایات امیدبخشی
اشاره شود که جایگاه شفاعت
فاطمی و ورود حضرت به محشر را
بیان میکند.
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امامان جماعت باید بدانند که
در بسیاری از متون تاریخی درباره
کسانی که بهطور قطع به اتفاق
شیعه و اهلسنت شهید شدند،
واژه وفات بهکار رفته؛

از شـــــبهاتی که در ســـــالهای اخیر به وسیله
شـــــبکههای وهابی مطـــــرح میشـــــود کدام
مهمتر و قابل پرداختن است؟
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از بحثهـــــای مهم ،موضعگیـــــری فاطمه بعد
از رحلت رســـــول خـــــدا در قبـــــال حا کمیت
وقت اســـــت .در سالیان اخیر شـــــبکههای وهابی و
مغرضان ،شبهه جدید مطرح کردهاند که شهادت
فاطمه بحث تازهای اســـــت و در ســـــالهای بعد از
ً
انقالب به تقویـــــم راه پیدا کرده اســـــت .قبال وفات
ً
میگفتند و اصـــــا تعطیل نمیکردند .امام جماعت
باید در این زمینه اطالعات خوبی داشـــــته باشد و
توضیح دهد که مسئله شـــــهادت ،مسئلهای کهن
اســـــت .در کتاب کافـــــی از امـــــام کاظمروایتی
َّ
«إن فاطمة کانت
آمده است که حضرت فرمودند:
ً
صدیقة شهیدة» .در کتاب دالئل االمامة نیز روایت
معتبری از امـــــام صادقآمده که حضرت بحث
شهادت را بر اثر هجوم به بیت مطرح میکند.
شـــــبهه دیگر این اســـــت که میگویند مگر میشود
تصـــــور کرد که علی در منزل باشـــــد و هجوم صورت

بگیرد؟ غیرت علی اجازه نمیدهد فاطمه پشت در
بیاید .حال ا گر درست تبیین شود ،معلوم میشود
چرا فاطمه آمد .ب ـ ــار اول و دوم که قنفذ آمد ،خود
امیرالمؤمنینپشت در آمد .بار سوم که خلیفه
دوم آمد ،فاطمه برای اتمام حجت پشـــــت در آمد.
یا اینکه چرا وقتی وارد خانه ش ـ ــدند ،علیدفاع
یک ـ ــه واقعی ـ ــت غی ـ ــر از این اس ـ ــت.
نک ـ ــرد؟ درحال 
علیبه مصاف خلیفه دوم آمد و خلیفه دوم را
به زمین زد.
ازجمله ش ـ ــبهاتی که مطرح میکنند ،درباره فدک
است .میگویند فدک هبه بود یا ارث؟ از چه باب به
فاطمه داده شد؟ اینجا امام جماعت باید اطالعات
خوبی داش ـ ــته باش ـ ــد و بدان ــــد که ف ـ ــدک از مقوله
فیء بود که چ ـ ــون بدون جنگ به دس ـ ــت پیامبر
ا کرم افتاد ،در اختیار ایش ـ ــان بود .در متون
لس ـ ــنت چندین روایت داریم که بعد از نزول آیه
اه 
َ َّ
َ ُْ
َ
1
ْ
آت ذا القربى حقـ ـ ـه» ،پیامبر ا کرم به امر
«و ِ
خداوند متع ـ ــال ،فاطمه را طلب کرد و فدک را به او
وا گذار کرد.
ً
یا مثال ش ـ ــبهه میکنند ک ـ ــه در روای ـ ــات مربوط به
حضرت زهرا ،کلمه توفی ـ ــت آمده که بهمعنای
مرگ طبیعی است .امامان جماعت باید بدانند که
در بسیاری از متون تاریخی درباره کسانی که بهطور
قطع به اتفاق ش ـ ــیعه و اهلسنت ش ـ ــهید شدند،
واژه وفات بـ ـ ـهکار رفته؛ مثل حضرت علی ،جعفربن
لس ـ ــنت درباره خلیفه
ابیطالب و حمزه .خود اه 
دو م و عثمان تعبیر توفی بهکار میبرند .وفات اعم
از شهادت و مرگ طبیعی است.
درباره سیره و عملکرد فاطمه در عرصه زندگی

ی و خانوادگی ،شبهات مربوط به ازدواج که چرا
فرد 
به علیداده شـــــد و به دیگران پاسخ رد داد ،در
چه سنی ازدواج کرد ،چند فرزند داشت ،رفتارهای
سیاســـــی حضرت و اصـــــول رفتارهـــــای اجتماعی،
میتـــــوان به کتاب ســـــیره اخالقی و ســـــبک زندگی
حضرت زهرا از بنده که نشر معارف چاپ کرده،
مراجعه کرد.
و در پایان بفرماییـــــد ائمه جماعات در زمینه
طرح شـــــبههها ،چـــــه مالحظاتی بایـــــد رعایت
کنند؟
به سه نکته باید توجه شود .یکی مالحظات تقریبی
و وحدتی اســـــت که البته معنایش این نیســـــت که
به شبهات پاسخ ندهیم .شـــــبهات را بدون اهانت
به مقدسات و براساس مســـــتندات علمی و متقن
پاســـــخ دهیم .مثل برنامه زالل تاریخ کـــــه از رادیو
معارف پخش میشود.
نکتـــــه دوم اینکه افـــــزون بر منابع شـــــیعه ،از منابع
اهلســـــنت هـــــم اســـــتفادهکنیـــــم .بهخصوص که
مخاطـــــب آقایان همه عـــــوام نیســـــتند ،روحانی و
دانشجو هم هستند .پس آقایان هنگام سخنرانی،
آدرس منابـــــع را هـــــم بدهند؛ زیرا ایـــــن کار بحث را
مســـــتند میکند .در صحیح بخـــــاری در چند مورد
آمده که فاطمه از دنیا رفـــــت ،درحالیکه از خلیفه
اول ناراضـــــی بود .بـــــه مخاطب بگوییـــــم که خود
اهلســـــنت از پیامبر نقل کردهاند که فرمود« :من
آذاها فقد آذانی».
مرحوم پیشـــــوایی از آیتاهلل مـــــکارم نقل میکردند
که در اســـــتدالل و مناظره با مخالفان و پاســـــخ به

افزون بر منابع شیعه ،از منابع
اهلسنت هم استفادهکنیم.
بهخصوص که مخاطب آقایان همه
عوام نیستند ،روحانی و دانشجو
هم هستند.

ش ـ ــبهات ،چنانچه چند س ـ ــند و پاس ـ ــخ داشتیم،
ابت ـ ــدا موارد ق ـ ــوی و متقن را بیان کنی ـ ــم ،روی آن
مانور دهیم و س ـ ــپس بگوییم مؤیدات دیگری هم
هس ـ ــت .نهاینک ه در همان ابت ـ ــدا دالیل ضعیف را
بیاوریم .چون در این صورت آن را رد میکنند و بعد
ادعا میکنند که س ـ ــایر دالیل ما نیز از همین قبیل
است .لذا آقایان توجه داشته باشند که قوی و قویم
صحبت کنند تا ا گر کس ـ ــی شبههای کرد و استدالل
ما را رد کرد ،خلع سالح نشویم.
سوم اینکه متناسب با فهم و فضای مخاطب پاسخ
داده شود که الزمه بالغت نیز هست.
پینوشت:
 .1اسراء.26 :
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کوثر
و شبههای لغوی
آیت اهلل یوسفی غروی
تاریخ پژوه و استاد حوزه علمیه
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یکی از مطالب بســـــیار دایـــــر در مجالس و محافل
شـــــیعیان اهلبیت ،موضوع نزول ســـــوره کوثر
دربـــــاره حضـــــرت زهرا اســـــت .مرحـــــوم عالمه
طباطبایی در کتاب وزین خـــــود« ،المیزان» که به
نظر من جامعترین تفســـــیر است ،تمام احتماالت
دربـــــاره کوثـــــر را در تفاســـــیر اهلســـــنت و ش ـ ــیعه
جمعآوری کرده و عجیب اینکه هیچکدام از تفاسیر
ادعا نکردهاند که کوثر ،خود حضرت زهرا باشد.

اعطیناک در اینجا به معنای
«نعطیک» است؛ ما به تو خیر کثیر
خواهیم داد ،یعنی نسل کثیر و
پاکیزه؛ تا روز قیامت فرزندان پاکیزه،
ّ
طیب و طاهری به تو خواهیم داد.

کوثر در لغت
کوثر در لغت عرب بهمعنای خیر کثیر است و از نظر
مصداق ،یعنی نسل کثیر و پا کیزه برای پیامبر
ذریه حضرت زهرا .بنابراین اعطینا ک
از طریق
َّ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ
َ
در آی ـ ــه ِ«إنا أعطیناك الكوثر ؛ ما کوثر را به تو خواهیم
داد» ،به معنی ماضی یعنی فعل گذش ـ ــته نیست؛
بلکه ب ـ ــا بیان فع ـ ــل مس ـ ــتقبل ،بر چی ـ ــزی تأ کید
یش ـ ــود؛ یعنی فعلی که راجعبه آینده است ،ولی
م 
آن را با لفظ ماضی تعبیر میکنند .چون فعل آینده
ممکن است محقق نشود؛ اما فعل گذشته ،چیزی
است که انجام یافته اس ـ ــت .بنابراین مطلبی را که
مربوط به آینده است ،با لفظ گذشته بیان میکنند
تا نش ـ ــانه حتمی بودن آن باشد .پس اعطینا ک در
اینجا به معنای «نعطیک» است؛ ما به تو خیر کثیر
خواهیم داد ،یعنی نسل کثیر و پا کیزه؛ تا روز قیامت
فرزندان پا کیزهّ ،
طیب و طاهری به تو خواهیم داد.

منتها این ذریه کثیرّ ،
طیب و طاهر از طریق حضرت
زهرا اســـــت .لذا صحیح این اســـــت که بگوییم
حضرت زهـــــرا منبع ،مـــــادر و سرچشـــــمه کوثر
است؛ نه اینکه خود ایشان کوثر باشد.

در نقل معنا مسامحه نکنیم
این مطلـــــب جـــــای توجـــــه دارد؛ ولی متأســـــفانه
بســـــیاری از گوینـــــدگان ،مداحـــــان و مرثیهخوانان
حضرت زهـــــرا با مقداری مســـــامحه در تعبیر و
سهلانگاری در بیان ،میگویند که حضرت زهرا
خودش کوثر است؛ درحالیکه در هیچ آیه و روایتی
کوثر بهمعنای خود حضرت نیامده است .در تمام
بیست احتمالی که مرحوم عالمه در تفسیر المیزان
برشـــــمرده ،به خود حضرت هیچ اشـــــارهای نشده،
بلکه معنای صحیح آن ،نســـــل بســـــیار پا کیزه برای
پیامبر از طریق حضرت زهرا است.

صحیح این است که بگوییم
حضرت زهرا منبع ،مادر و
سرچشمه کوثر است؛ نه اینکه
خود ایشان کوثر باشد.
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به استقبال
تیرهایشبهه
معرفی ݡکتاب «مأساة الزهرا»
اثر مرحومعالمهسیدجعفرمرتضیعاملی
هادی نقوی | پژوهشگر و فعال فرهنگی
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ماساة الزهراء عنوان کتابی است که در راستای تبیین تفکر فاطمی و دفاع از آن،
در سال 1417ق نگارش آن آغاز شده است؛ اندیشهای که در امتداد غدیر است و
حکومت پس از پیامبر اعظم را از شئون مقام امامت میداند .مرحوم استاد سید
جعفر مرتضی حسینی عاملی ،مرد این میدان و میاندار حوزه قلم و اندیشه تاریخ
ن و دل به
تشیع است .این عالم لبنانی و شاگرد حوزه قم و نجف ،در این کتاب با جا 
استقبال تیرهای شک و شبهه در مسائل پس از رحلت رسول خدا رفته است.
با اذعان به اهمیت موضوع این نوشتار ،در ادامه با این کتاب بیشتر آشنا میشویم.

انگیز ه تألیف
انگیزه نگارش این کتاب ،پاســـــخگویی به تردیدها و
شبهاتی است که توسط یکی از علمای لبنان مطرح
یـاجتماعی
شده است .با وجود نفوذ و اعتبار سیاس 
آن عالـــــم در لبنـــــان ،پـــــارهای از مســـــائل فقهی و
تشکیکهایی که در قضایای فاطمیه مطرح کرده،
ع شـــــده
محل نقد و نظر جدی علمای شـــــیعه واق 
اســـــت .ایشـــــان برخی از این مطالب را در مجالس
عمومی و خـــــارج از محیط علمی بیـــــان نموده که
هر مخاطـــــب محققی را به تعجـــــب وامیدارد .مگر
میتـــــوان از مجموعه مصائب دخـــــت نبی ،تنها به
«تهدید به آتش زدن خانه» توســـــط خلیفه ثانی و
1
«غصب فدک» ا کتفا کرد؟!
س ـ ــید جعفر مرتضی با وفاداری تم ـ ــام به فاطمیه و
اخبار مقبول و مس ـ ــلم و مشهور ش ـ ــیعه ،علمداری
پاسخگویی به این مسائل را بر عهدهگرفت و با تتبعی
شایسته ،بدون غرضورزی شخصی و انگیزه انتقام،

تتبعی شایسته ،بدون
غرضورزی شخصی و انگیزه
انتقام ،مصائب و مظلومیت
سرور زنان عالم را تحریر کرد؛
در یک جمله ،ماساة الزهراء،
پاسخنامهای مفصل به برگه
سؤاالت و شبهات توزیعشده در
موضوع اتفاقات فاطمیه است.
مصائب و مظلومیت س ـ ــرور زنان عالم را تحریر کرد؛
چنانکه تحقیق او غبار تردی ـ ــد را در ذهن خواننده
فرومینش ـ ــاند 2.در ی ـ ــک جمل ـ ــه ،ماس ـ ــاة الزه ـ ــراء،
پاسـ ـ ـخنامهای مفصل به برگ ه س ـ ــؤاالت و ش ـ ــبهات
توزیعشده در موضوع اتفاقات فاطمیه است.
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پیوست کتاب به نمایهای از منابع
مهم دانشمندان شیعه و اهل
سنت اختصاص دارد .این نمایه،
ذیل عنوانهای مهم کتاب سامان
یافته و راهنمای خوبی برای اهل
تحقیق و تشنگان حقیقت است.

محتوای کتاب
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کتاب اصلی بـــــه زبان عربی در دو جلـــــد ،با عنوان
ماســـــاة الزهراء شـــــبهات و ردود ،سال 1418ق
در انتشـــــارات دارالســـــیره بیروت چاپ شد .آقای
محمد سپهری در سال ۱۳۸۰ش کتاب را با عنوان
رنجهـــــای حضرت زهرا ترجمه و منتشـــــر کرد.
بر روی نســـــخه ترجمه کتاب ،عبارت «پاســـــخ به
شـــــبهات ســـــید محمدحســـــین فضلاهلل» اضافه
شده که روی جلد نسخه عربی وجود ندارد! تکیه
نوشتار حاضر بر همین ترجمه از انتشارات تهذیب
در سال 1382ش است.
اجزای اصلی کتاب را یک پیشـــــگفتار و سه بخش
تشکیل میدهد .جریان شکلگیری و دلیل مولف
بـــــرای نگارش کتاب و روند کیفی طرح مباحث ،در
پیشگفتار گنجاندهشده است.

متن کتاب در فضای مناظره ش ـ ــکل گرفته و عین
عبارات آیتاهلل فضلاهلل نقل ،و پاسخهای مستند
و رس ـ ــا به آنها نیز مطرح شده اس ـ ــت .این ویژگی،
س ـ ــبب جذابیت مطالعه برای خواننده و پیگیری
مطالب شده اس ـ ــت .بخشهای کتاب به صورت
زیر است:
بخش اول
نویسنده س ـ ــعی کرده آیینهوار ،گوشهای از مقام و
مرام فاطمی و «مظلومی ـ ــت زهرا» را در بخش
اول منعک ـ ــس کن ـ ــد .این بخش ش ـ ــامل نه فصل
خواندنی وتأملانگیز اس ـ ــت .برخی از موضوعات
ای ـ ــن بخش ش ـ ــامل مق ـ ــام و عصم ـ ــت زهرا،
زهرا و علم غیب ،دیدگاه ش ـ ــیخ مفید ،محبت
و احت ـ ــرام زهرا ،چرا فاطمه در را باز کرد؟ و
میخ در است.
داستان ِ
بخش دوم
در بخ ـ ــش دوم کت ـ ــاب ،جزئی ـ ــات ش ـ ــهادت و
مظلومیت سرور زنان عالم ،از دل اشعار ،احادیث
و گزارشهای تاریخی در پنج فصل تنظیمش ـ ــده
اس ـ ــت .مؤلف محترم ب ـ ــا جمعآوری این ش ـ ــواهد
و مدارک مه ـ ــم و پیوند دادن آنها ب ـ ــه یکدیگر ،به
3
تواتر سندی با مضمون مش ـ ــترک ،رأی میدهد؛
مضمونی که «صفح ـ ــه صفح ه جنایات ظالمان در
حق صدیق ه کبرا» را گزارش میکند.

بخش سوم
به ســـــهیل ذکار ،اســـــتاد تاریخ دانشـــــگاه دمشق،
این ســـــخن نسبت داد ه شـــــده که گفته است :در
عهـــــد پیغمبـــــر ورودی خانههـــــای مدینه،
درهای چوبی که باز و بسته شود و مراجعان بر آن
در خانههایشان را با پارچه
بکوبند ،نداشت؛ بلکه ِ
و پردههای پشـــــمی میپوشیدند .سپس شخص
ناقل این سخن ،برای آن استدالل میکند! عالمه
با ذکر منابـــــع و جریانات تاریخی عصـــــر پیامبر در
بخش سوم کتاب به این شبهه پاسخ میدهد.
یک نمونـــــه کوتاه از دهها شـــــاهد تاریخی و روایی
دربـــــار ه «در داشـــــتن خانههـــــا در عهـــــد رســـــول
خدا» را از بخش سوم کتاب تقدیم میکنیم:
«عایشه گفت :پیغمبر در خانه نماز میخواند؛ در
به رویش بســـــته بود که من آمدم .آمد ،در را برایم
4
باز کرد و بازگشت».
نمایه
پیوســـــت کتـــــاب بـــــه نمایـــــهای از منابـــــع مهـــــم
دانشمندان شیعه و اهل ســـــنت اختصاص دارد.
این نمایـــــه ،ذیل عنوانهای مهم کتاب ســـــامان
یافتـــــه و راهنمـــــای خوبی بـــــرای اهـــــل تحقیق و
5
تشنگان حقیقت است.

کتاب را با اسکن این کد دانلود کنید   .....
پینوشت:
 .1رنجهای حضرت زهرا ،ص.143
 .2همان ،ص.31
 .3همان ،ص.345
 .4همان ،ص .558به نقل از :مسند احمد ،ج  ،6ص.31
 .5همان ،ص.617
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جامعه تشنۀ
شعائرفاطمیاست
محمدصادق منتظری | پژوهشگر و فعال فرهنگی

شعائر چیست و مالک تعظیم شعائر کدام
است؟
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شـــــعائر جمع «شـــــعیره» و در لغت به معنای عالمت
و نشـــــانه اســـــت 1.بنابراین «شـــــعائر اهَّلل» به معناى
نشانه هاى پروردگار است .ســـــؤال اساسی آن است
کـــــه آیا هر نشـــــانه ای را می توان به عنوان شـــــعائراهلل
پذیرفت؟
م ـ ــا ک و می ـ ــزان ش ـ ــعائراهلل در موارد ز ی ـ ــر خالصه
میشود  :
 شـــــعائر باید هویت و محتوای دینی داشته باشد.

هماهنگی و تناس ـ ــب ش ـ ــعائر با جوهره و اصل دین
منجر به ش ـ ــعائراهلل می ش ـ ــود .تهی ش ـ ــدن شعائر از
محتوای دین ـ ــی و جوهرۀ مذهب منجر به خرافات و
آسیب پذیری دین داری می شود.
 ش ـ ــعائراهلل حکایتگر منبع مناس ـ ــک دین است و
منبع شعائر ،دین داری و دین ورزی است.
 رفت ـ ــار بدعت گذاران ـ ــه و عرفی س ـ ــازی و رفت ـ ــار
سلیقه ای ،مسیر تقرب به پروردگار نیست و منجر به
شعائراهلل نمی شود.
 مصادیق شعائراهلل متوقف در مواردی است که از
نظر فقه و مال کات فقهی مورد قبول باشد.

آیا عزاداری برای دخت پیامبر از شعائر
است؟
در آیات  158ســـــورۀ بقره 32 ،سورۀ حج 36 ،سورۀ
حج و آیۀ  2ســـــورۀ مائده از کلمۀ شـــــعائر استفاده
شده است .از مفاد این آیات برمی آید که همۀ آن ها
در موضوع حج هســـــتند ،اما بر اســـــاس نظر برخی
از مفســـــرین و فقها نمی توان مصداق شـــــعائراهلل را
منحصر در اعمال حج دانست.
عالمه طباطبایی شـــــعائر را به معنای نشـــــانه های
عظمت و تقـــــوای الهی دانســـــته و آن را منحصر به
2
موارد خاصی نمی داند.
از آی ـ ــت اهلل ج ـ ــوادی آمل ـ ــی نیز در تفس ـ ــیر تس ـ ــنیم
آورده اند« :گرامی داش ـ ــتن شعائر و عالمت های الهی
و عظیم ش ـ ــمردن و بزرگداشت آن نشانۀ برخورداری
تعظیم کننده از تقوای قلب است .تعظیم این شعائر
که از تقوای قلب ،نشئت می گیرد فضیلتی دینی است
و به ش ـ ــعائر حج اختصاص ندارد .هر چند قس ـ ــمت
مهم آن دربارۀ حج و عمره وارد شده است .هرچه نام
خدا و نشان اوست از شعائر الهی محسوب می شود و
همۀ عبادات و مرا کز عبادی مانند مساجد و مشاهد
3
انبیا و اولیای معصوم چنین است».
آیت اهلل مکارم شـــــیرازی نیز تصریـــــح می کنند که:
«عمومیت مفهوم آیۀ  32سورۀ حج (تعظیم شعائر
الهی) نسبت به تمام شـــــعائر اسالمى به قوت خود
باقـــــى اســـــت و هیچ گونـــــه دلیلى بـــــر تخصیص آن
به خصوص قربانى کردن یا همۀ مناسک حج وجود
ندارد .به خصوص اینکه قرآن در مورد قربانى کردن
در حج (مضمون آیۀ  36سورۀ حج) با ذکر حرف جر
«من» که براى تبعیض است ،این حقیقت را گوشزد
کرده اســـــت که قربانى کردن فقط یکى از آن شعائر

تهی شدن شعائر از محتوای دینی
و جوهرۀ مذهب منجر به خرافات و
آسیب پذیری دین داری می شود.
است ،همان گونه که در مورد صفا و مروه نیز در آیۀ
 158سورۀ بقره مى خوانیم که آن ها هم برخی دیگر
4
از شعائر الهى است».
برخی از علمای اهل سنت نیز همین نظر را تقویت
می کنن ـ ــد .مانن ـ ــد صاحب جان هنـ ـــدی از علمای
حنفی مذهب اهل س ـ ــنت ،که ذیل آیۀ  32س ـ ــورۀ
حج می نویس ـ ــد« :هرچه که از دیدن آن خدا به یاد
آید ،شعائر خداست و شعائراهلل اختصاص به صفا و
5
مروه ندارد».
چنان که در کتاب «حجت اهلل البالغه» از دهلوی نیز
نقل شده است که« :بزرگ ترین شعائر و نشانه های
خدا چهار چیز است :قرآن ،کعبه ،پیامبر و نماز».
در کت ـ ــاب «الطاف الق ـ ــدس» نیز آمده اس ـ ــت که:
«محبت ش ـ ــعائراهلل عبارت اس ـ ــت از محبت قرآن،
پیامبر و کعب ـ ــه ،بلکه هرچیز که به خدا منتس ـ ــب
6
باشد ،حتی اولیای خدا».
از مجموع آرای فوق و نظرات دیگر فقها ،گستردگی
مصادیق ش ـ ــعائر استنباط می ش ـ ــود .نمازجمعه و
جماعات ،حج ،اذان ،اقامۀ نماز ،احیای مساجد و
هر عملی که موجب قرب الهی اس ـ ــت ،از مصادیق
ش ـ ــعائراهلل نامیده می ش ـ ــود .قرائت زیارت ،توسل
و عزاداری برای ائم ـ ــۀ معصومین و همچنین
توس ـ ــل به حضرت صدیقۀ طاه ـ ــره و اقامۀ عزا
برای آن بانوی مظلومۀ ش ـ ــهیده نی ـ ــز از مصادیق
تأثیرگذار شعائراهلل است.
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عالمه طباطبایی شعائر را به معنای
نشانه های عظمت و تقوای الهی
دانسته و آن را منحصر به موارد
خاصی نمی داند.

کارکرد اجتماعی شعائر فاطمی
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شـــــعائر دینـــــی بـــــروز و ظهـــــور اجتماعـــــی دارند و
موجـــــب جریان ســـــازی و موج آفرینـــــی معرفت ـ ــی،
تربیتـــــی و فرهنگی در جامعه می شـــــود .بســـــیاری
از رشـــــدآفرینی های معرفتـــــی و فرهنگی در جوامع
شـــــیعی محصول شعائراهلل اســـــت .انقالب اسالمی
به رهبـــــری مرجعیت دینی و هســـــته های مذهبی
همچـــــون هیئـــــات و مســـــاجد ،توانســـــت حرکتی
جمعی و همدلی ای اجتماعی را رقم بزند .برخی از
کارکردهای شعائر فاطمی عبارتند از:
 شـــــعائر فاطمی نماد جریان شناسی والیت اهلل و
والیت اهل بیت در طول تاریخ است .توجه به
پیشـــــوایی امامان معصوم نه به عنوان خلیفه
و زمامدار مردم ،بلکـــــه به عنوان ولی الهی با حرکت
حضـــــرت زهرا در طول تاریخ درخشـــــید و نماد
حیات دین شد.
 شـــــعائر فاطمی موجب هویت بخشی به جامعۀ
زنان مســـــلمان شـــــده و اجتماع آنان را با ریسمان

محک ـ ــم دخت نبی جه ـ ــت دار ،جلودار و مملو
از محتوای معرفتی و تربیتی می کند .زنان ش ـ ــیعی
در طول تاریخ با نمادس ـ ــازی از حرکت های تربیتی
و معرفتی حضرت فاطمه نقش های دختری،
همس ـ ــری ،م ـ ــادری و اجتماعی خ ـ ــود را به خوبی
درک می کنند .هس ـ ــته های اجتماع ـ ــی زنانه مانند
هیئت ه ـ ــای خانگ ـ ــی ،مجال ـ ــس روض ـ ــۀ خانگی،
اجتماعات فرهنگی و نخبگانی ا گر بر محور فرهنگ
فاطمی اداره ش ـ ــوند ،هویت بخشی و تعالی بخشی
خود را تا نهاد خانواده گسترش می دهند.
 سبک زندگی امروز ،دچار بیماری مصرف زدگی،
چشم وهم چش ـ ــمی ،تبرج ،تلذذ و  ...ش ـ ــده است.
فرهن ـ ــگ فاطم ـ ــی ظرفی ـ ــت آن را دارد که ب ـ ــا ارائۀ
نمادهای ـ ــی از زندگی بان ـ ــوی دو عالم بیماری های
س ـ ــبک زندگی را تیمار کند .هس ـ ــته های اجتماعی
مانند مس ـ ــاجد ،هیئات ،خیریه ه ـ ــا ،مرا کز آموزش
خانواده ،روضه های خانگی زنانه و  ...نرم افزارهایی
هستند که در کاربست ش ـ ــعائراهلل به درمان سبک
زندگی خواهند پرداخت.

چند ایده برای شعائر فاطمی
می توان شعائر فاطمی را به دو گونه تقسیم کرد:
ش ـ ــعائری که اختصاص به ایام ش ـ ــهادت آن بانوی
بزرگوار ن ـ ــدارد و فرازمان ـ ــی و فرامکانی اند .از جمله
مصداق های این شعائر عبارتند از:
 قرائت تسبیحات حضرت زهرا بالفاصله بعد

شعائر فاطمی موجب هویت بخشی به
جامعۀ زنان مسلمان شده و اجتماع
آنان را با ریسمان محکم دخت نبی
جهت دار ،جلودار و مملو از محتوای
معرفتی و تربیتی می کند.

از هر وعدۀ نمازجماعت ،بنا بر روایات وارده.
 اختصـــــاص یک روز خاص در مـــــاه و یا در هفته
در مســـــجد به نام نامی حضرت زهرای مرضیه
و جریان سازی معرفتی و تربیتی با محوریت فرهنگ
فاطمی .برپایی جلسات مشـــــاورۀ خانواده ،برنامۀ
خاص مخصوص بانوان ،دختران جوان و نوجوان،
دختران خردسال و ...
 قرائـــــت زیارت نامۀ آن حضرت در یک روز خاص
بعد از نماز مغرب و عشا.
 س ـ ــفر کاروان زیارت ـ ــی به ق ـ ــم با نیت زی ـ ــارت حرم
حض ـ ــرت معصومه به عنوان نم ـ ــاد و جلوۀ وجود
معنوی زهرای اطهر و نقل سیرۀ حضرت زهرا
و گفت وگو دربارۀ آن حضرت در این سفر معنوی.
شعائری که بیشتر در ایام فاطمیه نمود داشته و در
این ایام حزن و اندوه تأثیرگذاری بیشـــــتری دارد .از
جمله مصادیق این شعائر عبارتند از:
 دســـــته روی در شـــــهادت حضرت زهـــــرا از
مسجد محل تا مسجد محل.
 تقویت روضه های خانگی.
 تشـــــییع جنازۀ نمادیـــــن حضـــــرت صدیقـــــه
شهیده
 ایجاد ســـــازه های نمایشـــــگاهی از بیت االحزان،
خانۀ حضرت زهرا ،قبرستان بقیع ،و روایتگری
از تاریخ فدک ،خطبۀ فدکیه و  ...با همکاری جوانان
کانون فرهنگی هنری مسجد و پایگاه بسیج.
 برگزاری شـــــب شـــــعر نوجوانان فاطمی و دعوت

از نوجوانان محل برای خواندن اشـ ـــعار در منقبت
بانوی دو عالم از شاعران قدیم و معاصر.
 کتاب خوان ـ ــی جمعی در مس ـ ــجد از کتاب هایی
مانند «کشتی پهلوگرفته» و ...
 س ـ ــیاه پوش کردن محله به کمک همسایه های
محل.
 با الهام گرفتن از حدیث شریف «الجار ثم الدار»،
روز ش ـ ــهادت حض ـ ــرت را روز همسـ ـــایه بنامیم و بر
اساس سیرۀ شریفۀ مواس ـ ــات فاطمی با محوریت
مسجد به یاری همسایگان مسجد بشتابیم.
 با توج ـ ــه به عالقۀ حض ـ ــرت زهرا ب ـ ــه اذان
بالل حبش ـ ــی روز ش ـ ــهادت را روز اذان بنامیم و با
س ـ ــازماندهی نوجوانان یکی از وعده های نماز را با
حرکت جمع ـ ــی اقامۀ اذان در محل ـ ــه در مورد نماز
جریان سازی کنیم.
 با راه اندازی هیئت دخترانۀ عزاداران مادر ،برنامۀ
ویژۀ دختران نوجوان را در مسجد ارائه دهیم.
پینوشت:
 .1تـــــاج اللغه و صحاح العربیه ،جوهری ،اســـــماعیل بن حماد ،دارالعلم
للمالیین ،ج  ،2ص 698
 .2تفســـــیر المیزان ،طباطبایی ،سیدمحمدحســـــین ،ترجمۀ موسوی
همدانی ،سیدمحمدباقر ،انتشارات جامعۀ مدرسین ،ج  ،1ص614
 .3تفسیر تسنیم ،جوادی آملی ،عبداهلل ،دفتر نشر اسراء ،ج  ،8ص 38
 .4تفسیر نمونه ،مکارم شیرازی ،ناصر ،درالکتب االسالمیه ،ج  ،14ص 97
 .5االصول االربعه فی تردید الوهابیه ،سرهندی مجددی ،محمدحسن
جان صاحب ،مکتبه الحقیقه ،ص 30
 .6حجـــــة اهلل البالغة ،شـــــاه ولـــــی اهلل دهلوی ،أحمدب ـ ــن عبدالرحیم،
دارالجیل ،ص .133
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دختراننسل
آفتاب

چݡگونهمعارففاطمــݡیرابهدختران
امروزیانتقالدهیم؟

سرکار خانم رضایی | فعال فرهنگی

سخن گفتن از اهلبیت ،این آفتاب جهان گستر
آفرین ـ ــش ،افتخار و سعادتی س ـ ــت ک ـ ــه خداوند به
هرکس عنایت نمی کند ،مگر کس ـ ــانی که عش ـ ــق به
حضرت صدیقۀ طاهره را به عنوان مصداق بارز
قرآن و اهلبیت پذیرفته و قرآن اجر رس ـ ــالتش را
مودت فی القربی قرار داده است.
ب ـ ــرای شناس ـ ــاندن س ـ ــیرۀ حض ـ ــرت زه ـ ــرا به
نوجوانان ،به وی ـ ــژه دختران این عص ـ ــر باید فکری
نو داش ـ ــته باش ـ ــیم و مطابق س ـ ــایق و ذائقۀ آن ها
طرح بریزی ـ ــم .ما در جامع ـ ــه ای زندگی می کنیم که
روش های گذش ـ ــته اثرگذاری چندانی برای نس ـ ــل
ام ـ ــروزی ندارن ـ ــد .تفاوت هایی که نس ـ ــل امروزی با
نسل گذش ـ ــته دارد؛ در آرمان ها و هدف هاست ،در
مفاهیم ،الگویابی و گروه ه ـ ــای مرجع ،اصطالحات
روزمره ،ظاهر و پوشش و نوع سخن گفتن است.
در واقع انتظاراتشان از زندگی تفاوت هایی در سبک
زندگی شان ایجاد کرده است.
با وجود این تفاوت های بین نسلی نمی توانیم برای
نوجوان امروز اثرگذار باشیم و مثل قبل بخواهیم او
را راهنمایی و نصحیت کنیم.
در عصر تصویر باید از همین امکانات برای ورود به
دنیای نوجوان استفاده کنیم .به جای دادن شاخۀ
گل و ترغیب او به حجاب ،باید با استفاده از راه های
جدی ـ ــد و مورد قب ـ ــول او ،وارد دنیای او ش ـ ــویم .ا گر
بخواهیم بانوی کرامت ،بان ـ ــوی آب و آینه ،صدیقۀ
کب ـ ــری را به نس ـ ــل ام ـ ــروزی بشناس ـ ــانیم باید
به گونه ای جدید در این مسیر حرکت کنیم.
هرچند اعتراف می کنیم که ما را به عمق شاخس ـ ــار
فضایل حضرت زهرا راه نیس ـ ــت ،همان طور که
امیرالمؤمنین در مورد خ ـ ــود فرمود« :پرندگان

برای شناساندن سیرۀ حضرت
زهرا به نوجوانان ،به ویژه
دختران این عصر باید فکری نو
داشته باشیم و مطابق سالیق
و ذائقۀ آن ها طرح بریزیم.
دورپرواز به عمق شاخس ـ ــار فضائلم نمی رسند و از
کوهسار وجودم فضائل جاری ست».
این فرموده در مورد کف ـ ــو او ،یعنی حضرت صدیقۀ
طاهره نیز صادق است.
			
الیق نبود قطره به عمان بردن
الیق نبود زیره به کرمان بردن
اما چه کنم که رسم موران این است 		
ران ملخی پیش سلیمان بردن

روشهای پیشنهادی جهت انتقال مفاهیم
فاطمی در مساجد
 .1برگزاری جلس ـ ــات خطبه خوانی توس ـ ــط دختران
نوجوان و به اشترا ک گذاشتن نکات کلیدی خطبۀ
حض ـ ــرت زهرا ب ـ ــا یکدیگر در حض ـ ــور یک مربی
کارآزموده .بلندخوانی معنای خطبۀ بی بی دو عالم
به وس ـ ــیلۀ دختران امروز می تواند آن ها را با اندیشۀ
بلند و امروزی آن بانو در هزاروچهارصد س ـ ــال قبل
آشنا کند .مربی محترم می تواند موضوعات معرفتی
و تربیتی زیر را با دختران نوجوان جلس ـ ــه به بحث
بنشیند:
 ش ـ ــناخت امام زمان :حضرت زهرا در خطبۀ
بلند فدکیه دو جمله در باب امامت دارند ،که از این
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برگزاری جلسات خطبه خوانی
توسط دختران نوجوان و به
اشتراک گذاشتن نکات کلیدی
خطبۀ حضرت زهرا با
یکدیگر در حضور یک مربی
کارآزموده.
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دو جمله به خوبی می توان دیدگاه حضرت را در باب
امامت ش ـ ــناخت .جملۀ اول این است« :و طاعتنا
نظاما للمله؛ خداوند اطاع ـ ــت از ما اهلبیت را
واجب قرار داد؛ برای آنکه سبب سامان یافتن ملت
می شود( ».ملت در قرآن به دین اطالق شده است)
 والیت م ـ ــداری و اطاع ـ ــت از ام ـ ــام :جملۀ دوم:
«و امامتن ـ ــا امان ـ ــا من الفرق ـ ــه؛ خداون ـ ــد امامت ما
اهلبی ـ ــت را واج ـ ــب کرد ،ب ـ ــرای آنک ـ ــه از تفرقه
جلوگی ـ ــری کند ».نکت ـ ــۀ قابل توجه این اس ـ ــت که
حض ـ ــرت زه ـ ــرا تنها مس ـ ــئلۀ امام ـ ــت را مطرح
نمیکن ـ ــد ،بلک ـ ــه اطاع ـ ــت از امامت را ه ـ ــم مطرح
میکند .چون امامی که اطاعت نشود نقشی ندارد.
نکته  :گزارۀ معرفتی و تربیتی قابل اس ـ ــتفاده از این
دو فراز خطبۀ فدکیه ،تقوی ـ ــت ارتباط هویتی دختر
نوج ـ ــوان و جوان با امام زمان و تأثیر اطاعت از او در
زندگی با توجه به سیره و روش والیت پذیری حضرت
زهرا اس ـ ــت .پیشنهاد می ش ـ ــود پس از جلسۀ
خطبه خوان ـ ــی و بحث دربارۀ دو فراز گفته ش ـ ــده ،از
دختران ج ـ ــوان بخواهیم در ی ـ ــک تصمیم جمعی
به مدت یک هفته نه تنها دل امام زمان را نرنجانیم،
بلکه فکر کنیم و یک عمل یا رفتار مورد پسند مانند

کمک به مادر خانه ،هدیه ک ـ ــردن چهارده صلوات
در هر روز به امام زم ـ ــان  ،صدقۀ روزانه برای
سالمتی امام زمان و کارهای ساده و کم هزینۀ دیگر
دل امام زمان را در آن هفته از خود شاد کنیم.
 .2ساخت کلیپ توسط نوجوانان دختر از زیارت نامۀ
حضرت زهرا ،حدیث کس ـ ــا و راه اندازی مسابقه
در بی ـ ــن نوجوان ـ ــان دختر محل و منطق ـ ــه .در این
برنام ـ ــۀ فرهنگی به عنوان مث ـ ــال می توان مضامین
حدیث کسا مانند الفت خانوادگی ،احترام به بزرگ
خان ـ ــواده ،آثار دع ـ ــای دس ـ ــته جمعی در خانواده و
ارتباط عاطفی ب ـ ــا مادر خانواده را به عنوان س ـ ــوژۀ
کلیپ مدنظر قرار داد.
 .3از آنج ـ ــا که دخت ـ ــران در ارتباط گیری با پدر خانه
فعال تر و عاطفی تر هس ـ ــتند ،می توان از این بهانه
استفاده کرد و با تأسی از سیرۀ حضرت زهرا و ارتباط
دخترانۀ ایشان با پدر و همچنین بنا به کالم رسول
خدا که خطاب به دخترش ـ ــان فاطمۀ زهرا فرمودند
«ام ابیه ـ ــا» دختران مس ـ ــجد و محله را ب ـ ــا فراخوان
تش ـ ــویق کنیم به ساخت موشن ،پادکس ـ ــت و ...با
موضوع «چگونه می توان ـ ــم مانند حضرت زهرا
برای پدرم هم زمان دختر و مادر باشم؟»
 .4تولی ـ ــد عکس نوش ـ ــته :در این قال ـ ــب از دختران
نوج ـ ــوان می خواهیم ت ـ ــا از میان روای ـ ــات حضرت
زهرا ،زیارت نامه و حدیث کسا زیباترین پیام ها،
راهنمایی ه ـ ــا و ...را ک ـ ــه به نظرش ـ ــان به عنوان یک
دختر از مادرش ـ ــان ،حضرت زهرا می توانند دریافت
کنند را انتخ ـ ــاب کرده و در قالب عکس نوش ـ ــته کار
کنند .محصول این عکس نوش ـ ــته ها در جش ـ ــنوارۀ
عکس نوشتۀ دختران آفتاب مورد ارزیابی و تمجید
قرار می گیرد و در کانال های محلی و فامیلی پخش

می شوند .پیش ـ ــنهاد می ش ـ ــود جهت کیفی سازی
عکس نوشته ها قبل از جشنواره آموزش استفاده از
متن نگار و غیره به دختران داده شود.
 .5از آنج ـ ــا که یکی از نام های زیبای حضرت زهرا
«محدثه» است و اشاره به حدیث دانی و نقل روایت از
ایشان دارد ،به این بهانه می توان با برگزاری مسابقات
حفظ و خواندن احادیث دختر پیامبر گرامی اسالم،
مس ـ ــابقه ای با نام «محدثه» برگزار ک ـ ــرد و پس از آن
نیز جلس ـ ــات حدیث خوانی را با گروه های دختران و
انتخاب احادیث متناس ـ ــب با جنس و س ـ ــن آن ها با
جذاب سازی حلقه یا کالس یا گعده ادامه داد .الزم به
ذکر است برای برنامه و محتوای حلقۀ حدیث خوانی
نیازمند مطالعه و مشورت با اهل فن هستیم.
 .6یک ـ ــی از تأثیرگذارتری ـ ــن قالب ها جه ـ ــت انتقال
مفاهیم دینی قالب داس ـ ــتان است .س ـ ــیرۀ زندگی
حضرت زه ـ ــرا سرش ـ ــار از مفاهیم درس آم ـ ــوز برای
نوجوان امروز ،به ویژه دختران است .داستان های
واقع ـ ــی را می توان در قالب هنری مانند اجرای تئاتر
و نمای ـ ــش عروس ـ ــکی (از زندگی نام ـ ــه حضرت مثل
بخشش گردن بند در ش ـ ــب عروسی  -نذر حضرت
برای شفای امام حسن و روزۀ سه روزه )...بهره
معرفتی و تربیتی و مهارتی ب ـ ــرد .می توان با برگزاری
مسابقۀ نوشتن بهترین نمایشنامه بر پایۀ داستان
آموزنده از زندگی حضرت و همچنین اجرای بهترین
نمایش توس ـ ــط دختران نوجوان محیطی جذاب و
آموزنده و ماندگار را فراهم آورد.
نکتۀ قابل مالحظه در این ایده بهره مندی از نظارت
افراد خبره در حوزۀ محتوای تاریخی و معرفی کتب
مناس ـ ــب به نوجوان ـ ــان و همچنی ـ ــن در حوزه های
مهارتی است.

می توان برای نظم بیشتر یک روز در
هفته را برای اجرای برنامه های فوق در
مساجد ،حسینیه ها و محافل قرآنی
ً
انتخاب کرد و با نام مثال یکشنبه های
فاطمی آذین بست.
 .7برگزاری حلقه های معرفتی بین نوجوانان دختر
و ش ـ ــنیدن صحبت های آن ـ ــان و آ گاه ـ ــی از میزان
شناخت آن ها از حضرت زهرا جهت قرار دادن
آن ها در مسیر فکری صحیح و هدفمند است .این
ً
حلقه ها کامال جدی و با توجه به دغدغه های نسل
دختر امروز برگزار شود .آ گاهی و اطالعات مناسب از
مسئله های روز و همچنین دانش تاریخی مربی در
این حلقه ها بسیار اهمیت دارد.
 .8ترویج س ـ ــیرۀ حضرت زهرا :می توان در قالب
ضبط فیلم از کارهایی که ش ـ ــبیه به س ـ ــیرۀ حضرت
زهرا اس ـ ــت ،مانند تهیۀ فیل ـ ــم از کمک به مادر
در خانه ،از مراس ـ ــم دعا و نیایش ،تعلیم داستان و
شعر معرفتی و تربیتی به کودکان فامیل یا بچه های
مسجد ،ضبط فیلم از کودکان دختر محجبه ،شرکت
در مراس ـ ــم پخت نذری ،رفتن به اما کن مذهبی و...
فعالیت های فاطمی را ترویج کنیم و فیلم را با توجه
به حدود شرعی در اختیار گروه دوستان ،فامیل و...
قرار دهیم .همکاری و همراهی نوجوانان با خانواده،
به خصوص مادر مورد توجه قرار بگیرد.
یک پیش ـ ــنهاد :می توان برای نظم بیشتر یک روز
در هفته را برای اجرای برنامه های فوق در مساجد،
ً
حسینیه ها و محافل قرآنی انتخاب کرد و با نام مثال
یکشنبه های فاطمی آذین بست.
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لینک منبر و روضه

روضۀ شهادت حضرت زهرا
آیت اهلل جوادی آملی
جهت دریافت ،این کد را اسکن کنید

روضۀ شهادت حضرت زهرا
آیت اهلل آقا مجتبی تهرانی
جهت دریافت ،این کد را اسکن کنید

روضۀ شهادت حضرت زهرا
حجت االسالم میرزا محمدی
جهت دریافت ،این کد را اسکن کنید

فیش منبر :پنج اصل زندگی حضرت زهرا
حجت االسالم و المسلمین ماندگاری
جهت دریافت ،این کد را اسکن کنید
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شمع (شبکه مبلغان و عملیاتهای تبلیغی)

در سرویس امام مسجد ،به نیازهای هویتی و صنفی امام مسجد،
مسائل و قوانین مبتالبه امام جماعت در فرایند انجام رسالتی که
بر عهده او نهاده شده و همچنین گزارش از برنامهها و فعالیتهای
فاطمی یک مسجد موفق ،پرداخته شده است.

اماممسجد
تا راهرو نباشی،
کیراهبر شوی؟

فاطمیه برای
شیـعه و سنی

از فروش
اموال َرقبات
چه می دانیم؟

تا راهرونباشی،
کیراهبر شوی؟

اخالقݡکاربردی
امــامجمـاعـت

حجت االسالم والمسلمین محمدصادق کفیل
مدرس حوزه علمیه

بدانیم که مهمترین کار برای
یک طلبه ،امامت مسجد
است ،و هر فعالیتی هم انجام
میدهد ،باید در کنار امامت
مسجد باشد.

مهمترین مسئله برای رشد اخالق ،موضوعشناسی
اســـــت .انســـــان در هر حرکت و اقدامـــــی ،نیازمند
شناخت آن موضوع و جایگاهش است .برای اینکه
حرکت همراه با رشد اخالقی در امام جماعت شکل
گیرد ،به دو اصل باید توجه شود:

ب ـ ــه فعل خ ـ ــودش جدیت به خ ـ ــرج میدهد .امام
جماعت ا گر نسبت به مسجد معرفت داشته باشد،
ً
ً
جای ـ ــگاه نماز را بداند و قلب ـ ــا و عمال بفهمد که امام
این دو موضوع و موضوعات مرتبط اس ـ ــت ،بهطور
طبیعی برنامهاش نس ـ ــبت به خود ،نماز و مسجد و
مأمومین متفاوت میشود.

جایگاه و رســـــالت حوزویان را بدانیـــــم و بدانیم که
مهمترین کار برای یک طلبه ،امامت مسجد است،
و هر فعالیتـــــی هم انجـــــام میدهد ،بایـــــد در کنار
امامت مسجد باشد.

اصل دوم

اصل اول

  امام مسجد دو وظیفه مهم دارد  :
 .1امامـــــت نماز :بـــــرای این کار باید توجه داشـــــته
باشیم که نماز ستون دین است و انسان را به مقام
عصمت و قرب میرساند .نماز معجونی الهی است
که خداوند به بشر تقدیم کرده است.
 .2امامت مســـــجد :یعنی بدانیـــــم امام خانه خدا،
عبادتگاه و جایگاه نماز هســـــتیم .ا گر فرد بداند که
هم نماز و هم مســـــجد را امامـــــت میکند و به آثار و
برکاتش هم توجه داشـــــته باشد ،ناخودآ گاه نسبت

ام ـ ــام جماع ـ ــت ا گر میخواه ـ ــد مأم ـ ــوم و محیط
پیرام ـ ــون خود را باال بب ـ ــرد ،اول بایـ ـــد خودش باال
ً
خاتم که رحمة للعالمین هستند،
برود .خدا به نبی
ُ َّ ْ َ َّ َ ً
ً
1
میگوید« :ق ِم اللیل ِإل ق ِلیل» .ا گر میخواهی رحمة
للعالمین باشی ،باید از سحر انرژی بگیری تا بتوانی
انرژی بدهی .ا گر انس ـ ــان بخواهد اثرگذار باشد ،به
ن اندازه باید انرژی بگیرد و توحیدش محکمتر
هما 
شود.
امام جماعت وقتی نسبت به نماز و مسجد معرفت
پی ـ ــدا کرد ،دغدغه مهم او رش ـ ــد نماز خود و مأموم
یش ـ ــود .در روایت داریم که ا گ ـ ــر دو روزتان مثل
م 
2
هم باش ـ ــد ،ضرر کردهاید .راه نجات این اس ـ ــت که
نماز انس ـ ــان رشد پیدا کند .ما با نماز جلو میرویم،
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امام جماعت وقتی نسبت به
نماز و مسجد معرفت پیدا کرد،
دغدغه مهم او رشد نماز خود و
مأموم میشود.

کسی به آیتاهلل ش ـ ــاهآبادی گفت :در نماز شب به
که دعا کن ـ ــم؟ فرمودند :به اهل گن ـ ــاه .گفت :چرا؟
فرمودند :برای اینکه جامعه اصالح شـــــود؛ زیرا گناه
مانع اصالح جامعه است .نماز موجب رشد جامعه
یش ـ ــود؛ چرا که «إ َّن َّ َ َ َ َ َ ْ َ َ
ـاء
م 
الصلة ت ْنهى ع ِن الف ْحش ـ ـ ِ
ِ
َ ُْْ َ
3
والمنك ِر ».

چند راهکار
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باال میرویم و پیشـــــرفت میکنیم .وقتی امام این را
بداند ،کاری نمیکند که عقبگرد داشـــــته باشد و بر
اعمال و رفتار خود مواظبت میکند؛ زیرا قرار است
همراه مأمومین بهوسیله نماز رشد کند.
راه رشـــــد نماز خود و مأموم بیان اسرار و آثار نماز و
درنتیجه فهم نماز است .چهبسا مأمومی ده سال
پشت سر کســـــی نماز میخواند ،و امام جماعت از
ّ
خـــــود نماز.
همـــــۀ موضوعات بـــــرای او میگوید ،ال
ِ
مأموم به گردن ما حق دارد .پس از چند ســـــال که
پشت سر ما نماز خوانده ،باید آداب و اسرار نماز را
بداند و بفهمد.
ســـــامان گرفتن نظام خانواده و اخالق ،در گرو نماز
اســـــت .پس راههای تکمیل نماز و موانع قبولی آن
را بدانیم .شـــــخصی میگفت :من تا اآلن به همسرم
تندی نکردهام .گفتم :مگر میشـــــود؟ گفت :چون
در روایت داریم کســـــی که همســـــرش را اذیت کند،
نمـــــازش قبول نیســـــت .یک روایت ســـــبب ش ـ ــده
خانهاش توحیدی شود .ا گر مأموم بفهمد که خانه
باید مسجد شـــــود ،نمازش موجب رشد اخالقی او
میشـــــود .ا گر مأموم بفهمد نمازی کـــــه ثواب هزار
حج و هزار عمـــــره دارد ،بهخاطر یک غیبت از بین
میرود ،در رشد اخالقی خود تالش میکند.

ام ـ ــام جماع ـ ــت میتوان ـ ــد براس ـ ــاس وصیتنامه
امیرالمؤمنینبرنام ـ ــه خ ـ ــود را اینگونه تنظیم
کند:
نکته اول :اولین وصیت موال ،تقوا اس ـ ــت .ناظر به
وصیت امام ،مس ـ ــجد مهمترین مکان برای انتقال
معارف تقواس ـ ــاز اس ـ ــت .معارف دین ظ ـ ــرف تمیز
میخواهد .مقل ـ ــد ،مأموم و امام باید تقوا داش ـ ــته
باش ـ ــند تا معارف دی ـ ــن در ظرف تمیز ق ـ ــرار گیرد.
موضوع شخصی در کار نیست تا از ترس جهنم گناه
نکنند .گناه نکنند؛ چون گنـ ـــاه این ظرف را از بین
ظرفیت انسان را محدود میکند.
میبرد و ُ
َُ َْ
َ ّ َ ْ َ ُّ ْ
َ
الدن َیا َو
اهَّلل و أل تب ِغیا
ى
و
ق
ت
ب
ا
م
یك
وص
«أ
ِ
نکته دومِ :
ِ
ُ
ِإ ْن َب َغ ْتك َما» .امام باید دور دنیا خط بکشد .مسجد
نس ـ ــازی ب ـ ــرای زندگی
جای رش ـ ــد دنیوی و جریا 
دنیا نیس ـ ــت .حاال که امام شــ ــدیم و چنین لیاقتی
پی ـ ــدا کردیم ،طالب دنیا نباش ـ ــیم؛ ا گرچه دنیا ما را
میطلبد و به هر حیلهای س ـ ــراغمان میآید .تمام
دغدغ ه شیطان ْاین است که ما را طالب دنیا کند.
ََ
َ َ
ُ
«و ل َتأ َسفا َعلى َش ْی ٍء ِم ْن َها ُز ِو َی َع ْنك َما».
نکته سوم:
امام جماع ـ ــت هیچچیزی کمت ـ ــر از دیگران ندارد.
امام نباید غصه بخورد که من به جایی نرس ـ ــیدم؛
زیرا بهترین جای دنیا محل خدمت اوس ـ ــت .امام

جماعـــــت باید هویـــــت و جایگاه خود را از مســـــجد
بگیرد .بـــــه خودش افتخـــــار کند که امام مســـــجد
است .بداند که مهمتر از این نیست و نخواهد بود.
شغل نبی خاتم است و اهلبیت هر کدام برایشان
زمینهای پیش میآمد ،امامت مســـــجد را به عهده
میگرفتند .مراجع تقلید مقید بودند که تا آخر عمر
امام جماعت باشند.
َ َ َْ َ َ ََ
َ
ـــــی ٍء ِم ْن َها ُزویَ
نکته چهـــــارم« :و ل تأســـــفا على ش ْ
ِ
ُ َ ْ
ُ
َع ْنك َما َو قول ِبال َح ّ ِق» .تریبون مسجد جایگاه گفتن
ع گرفتن غلط نیست .گاهی
حق است .جایگاه موض 
بلندگویی دســـــت انسان است و چیزی میگوید که
َ ُ َ
«و قول
شخصیتی را تخریب میکند .مولی میگویند:
ْ
ِبال َح ّ ِق» .بنابراین سخن امام باید سخن حق باشد.
َ ْ َ َ ْ َْ
ـــــر » .همۀ ما نیاز به مزد
نکتـــــه پنجم« :و اعمل ِللج ِ
داریـــــم .خدا مزدمـــــان را ندهد ،چه کســـــی بدهد؟
چـــــه اجر و پاداشـــــی باالتـــــر از امامت مســـــجد؟ در
نمـــــاز جماعت تعـــــداد از ده نفر که گذشـــــت ،دیگر
مالئکـــــه نمیتوانند ثـــــواب آن نماز را بنویســـــند .از
ثواب جماعـــــت باالتر چه داریـــــم؟ آنهم جماعت
مســـــجد که روایت داریم یک نماز در مسجد ثواب
چهل سال نماز در خانه را دارد .یک نماز جماعت
صبح بافضیلتتر از شـــــبزندهداری است .ا گر امام
جماعت توجه داشـــــته باشـــــد که چقدر جماعت
در
صبح در تغییـــــر جامعه اثرگذار اســـــت ،خودش ِ
مســـــجد را باز میکند؛ حتی ا گر یک نفر به او اقتدا
کند .خدا آیتاهلل سید بهاءالدین مهدوی را رحمت
کند ،شخصی میگفت :در مسجد سهله ایشان را با
دختر هفتسالهشـــــان دیدم .گفتم :چرا ایشـــــان را
از نجف آوردید ســـــهله؟ فرمودند :احتمال دادم در
مسجد سهله جماعت برقرار شود ،دخترم را آوردم

چه اجر و پاداشی باالتر از امامت
مسجد؟ در نماز جماعت تعداد
از ده نفر که گذشت ،دیگر
مالئکه نمیتوانند ثواب آن نماز را
بنویسند.

که فیض جماعت از دس ـ ــتم نرود .یک عالم بزرگوار
مثل آیتاهلل مه ـ ــدوی ،فرزندش را از نجف میآورد
مس ـ ــجد س ـ ــهله تا یک نمازش فرادا نش ـ ــود .گاهی
ایش ـ ــان کیلومترها راه میرفته تا به جماعتی برسد.
َ َْ
َ
«و ْاع َم ـ ــا ِلل ْج ِر » ما محتاج اجر هس ـ ــتیم و بهترین
خود مسجد و جماعت است.
اجر و پاداشِ ،
َّ
َ ْ ًَ َْ ْ ُ
َ ُ َ
وم
نکته شش ـ ــم« :و كون ـ ــا ِللظا ِل ِم خصم ـ ــا و ِللمظل ِ
ً
َع ْونا» .مسجد یک پایگاه عبادیسیاسی و بستری
جریانساز است .تمام جریانات موفق پشتوانهاش
مس ـ ــجد بوده .محور حا کمیت مسجد است .نبی
خاتم اولین گامش ـ ــان در مدینه ،ســ ــاخت مسجد
بود .امیرالمؤمنینمحل حکومتش ـ ــان مسجد
کوفه بود و امام زمان داراإلمار هش ـ ــان مسجد است.
مسجد مکان معرفی و مقابله با دشمن ،و فریادرسی
و رسیدگی به مظلوم است؛ جایگاهی جهت مقابله
با ظلم و یاری مظلوم.
پینوشت:
 .1مزمل.۲ :
 .2دیلمی ،إرشاد القلوب ،ج ،۱ص.۸۷
 .3عنکبوت.۴۵ :
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فاطمیه برای
شیـعه وسنی
مروری بر برنامههای مسجد امام
محمدباقر   /محله شهید هرندی
حجت االسالم مصطفی اینانلو
امام جماعت مسجد امام محمدباقر

فاطمیه امسال مقارن شده با درس و
امتحانات دانشآموزان و شبهایی که
منتهی به شبهای عید است .مردم اآلن برای
کسب روزی حالل دارند تالش میکنند .به
همین خاطر در محله شهید هرندی از قبل
پیشزمینههایی جهت برگزاری برنامههای
ً
فاطمی تدارک دیده بودیم .مثال چند ماه است
ی برای دانشآموزان با
که کالسهای درس 
کلیدواژه غیرت برقرار است تا بچهها غیرت
داشته باشند و هم خوب درس بخوانند و
هم خوب ورزش کنند .با این پیشزمینه
بچهها چند ماه است که در برنامههای باشگاه
ورزشی و کالسهای درسی شرکت میکنند تا
شبهای امتحان نگویند به خاطر امتحان و
درس و استرس نمیتوانیم به مراسم عزاداری
بیاییم.

جوانها ،میداندار فاطمیه
فاطمیه در مســـــجد خودمـــــان صفر تا صـــــد کار را
به خـــــود نوجوانها و جوانهای محله ســـــپردیم.
مخاطبهـــــای مـــــا ،هم اهلســـــنت و هم شـــــیعه
هســـــتند .جالب آنکه خود اهلســـــنت جـــــزو کادر
اصلی فاطمیه هستند و دانشآموزان و جوانهای
اهلسنت نیز در مراسم ما شـــــرکت میکنند .البته
ما هم مراعـــــات میکنیم و مباحـــــث اختالفانگیز
ً
و مخصوصـــــا بحث لعن را هیـــــچگاه مطرح نکرد ه و
نمیکنیم .بـــــه بزرگترهای بچههـــــا گفتهایم که در
فضای مجازی حواسشـــــان باشد لعن و اختالفات
شـــــیعه و ســـــنی را علنـــــی نکنند .خدا را شـــــکر و به

جالب آنکه خود اهلسنت جزو
کادر اصلی فاطمیه هستند
و دانشآموزان و جوانهای
اهلسنت نیز در مراسم ما
شرکت میکنند.

ی از اهلتسنن شیعه
لطف حضرت زهرا ،بخش 
ش ـ ــدهاند .باید مواظب باش ـ ــیم بقیه را از دس ـ ــت
ندهیم.

برنامههای فاطمی مسجد
ته ـ ــای ما در ای ـ ــام فاطمی ـ ــه ،دارای چند
فعالی 
مرحله است:
 .۱به جای اینکه خودمان متن تئاتر را بنویسیم و اجرا
کنیم ،تئاترهای خیلی خوب و فاخر س ـ ــطح استان
تهران را شناس ـ ــایی کردیم ،س ـ ــپس دانشآموزها و
جوانها را چند مرتبه ب ـ ــه آن تئاترها میبریم .برای
ما مهم ب ـ ــود تئاتر چ ـ ــه میخواهد بگوی ـ ــد ،تاریخ
میخواهد بگوید یا  ....برنام ه ما استفاده نوجوانها
و جوانها و خانوادهها از نمایشهای قوی س ـ ــطح
کشور اس ـ ــت .میتوانس ـ ــتیم خودمان نمایش اجرا
کنیم ،اما وقتی جای قویتری هست ،آنجا میرویم
و آن را پررن ـ ــگ میکنیم .بارها به تئاتر و نمایش ـ ــگاه
حضرت زهرا رفتیم ت ـ ــا بچهها با تاریخ فاطمیه
آشنا شوند.
 .۲با چند مادر ش ـ ــهید دیدار داش ـ ــتیم ت ـ ــا به آنها
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اراذل و اوباش و سارق و دزد و
معتاد! همه میآمدند و بهرهای
میبردند .البالی آنها چند نفر
توبه میکردند و این برای همۀ ما
بس بود.
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بگوییم شما از نسل فاطمه هستید .به کمک
بچهها برای مادرهای سرپرســـــت خانواده ،به نیت
حضرت زهرا ،بسته غذایی خوب فراهم کردیم؛
البتـــــه بهطوری که آبـــــرو و کرامت انســـــانی آنها هم
حفظ شود.
ً
 .۳ســـــابقا فاطمیه را در خیابان برگـــــزار میکردیم؛
یک محوطه بزرگ را میبســـــتیم و همه میآمدند؛
هم دانشآموزهـــــای تربیتی ،هـــــم بچههایی که از
همهچیز بریدهاند ،هم اراذل و اوباش و سارق و دزد
و معتاد! همه میآمدند و بهرهای میبردند .البالی
آنها چند نفر توبه میکردند و این برای همۀ ما بس
بود.
 .۴چون فاطمیه با ســـــالگرد شـــــهادت حاج قاسم
ســـــلیمانی مقارن شـــــده ،از دوشنبهشـــــب تا شب
شهادت حضرت زهرا سه شـــــب برنامه داریم.
شـــــب اول به یاد حاج قاسم ســـــلیمانی ،شب دوم
و شـــــب شـــــهادت حضرت مراســـــم برگزار میشود.
جهت فضاســـــازی خیابانی ،عکســـــی از حاج قاسم
را گذاشـــــتیم که به چادر مادرمان حضرت زهرا
متوسل شده.
 .۵در این چند شب عزاداری برای آنکه دانشآموزان

از درس عقب نیفتند .برنامهریزی کردیم تا دوشنبه
که برنامه شروع میشود ،پشت سرهم کالس درسی
داریم .شـ ـ ـبهایی که بچهها کالس دارند ،کارها را
به بزرگترها س ـ ــپردیم .به این صورت که تا از محل
کار برمیگردند ،سه چهار ساعت مشغول نمایشگاه
در مسجد و فضاس ـ ــازی در خیابان هستند تا این
ظرفیت را نیز فعالکنیم.
 .۷زمان هیئ ـ ــت را کوتاه کردیم .هیئت از س ـ ــاعت
یش ـ ــود .ابتدا زیارت عاشورا و سپس
شش شروع م 
یشـ ـــود .ششونیم قرائت
حدیث کساء خوانده م 
قرآن و منبر اس ـ ــت .گاهی شــ ــاعر میآوریم ،بعضی
بچ هه ـ ــای محله قبل از روضه چن ـ ــد دقیق ه دکلمه
میخوانند .روضه را با پذیرایی ش ـ ــام  ،در س ـ ــاعت
ً
هش ـ ــت تمام میکنیم .ش ـ ــام هم ب هص ـ ــورت کامال
یش ـ ــود .سعی میکنیم به
بستهبندیشده داده م 
ً
هر نفر دو عدد غذا بدهیم .مثال ا گر صدوپنجاه نفر
مهمان داریم ،سیصد غذا فراهم میکنیم تا هر شب
اطعام فاطمی را به خانه ببرند.

رونق دستهجات عزاداری
ما میتوانس ـ ــتیم خودمان یک دسته عزا در دروازه
غار ایجاد کنیم؛ اما دیدیم دسته عاشورای فاطمی
هر س ـ ــال برگزار میشود و جمعیت خیلی خوبی به
عاش ـ ــورای فاطمی میآید .بنا بر این شد که ما هم
به آنها ملحق شویم و دس ـ ــته را پرشورتر کنیم .قرار
جش ـ ــنبه تابوت نمادین حض ـ ــرت زهرا
ش ـ ــد پن 

را از میدان خراســـــان تا میدان شـــــوش با بچههای
عزادار تشییع کنیم .برنامه این است که سیدها زیر
تابوت قرار میگیرند و بقیه دور تابوت میایســـــتند و
با مداحی و دســـــته عزاداری و ســـــربند و پرچمهای
فاطمی ،از میدان خراسان به سمت میدان شوش
حرکت میکنیم .آنجا نماز جماعت برگزار میشـــــود
و بچهها ناهارشـــــان را میخورند و به خانههایشان
میروند .وظیفه ما بود که آن جلســـــه و دســـــته عزا
را پررنگتـــــر کنیم .دوســـــتان زحمت کشـــــیدند در
جاهـــــای مختلف میـــــدان خراســـــان ،نمایش اجرا
کردند .حاال خوب اســـــت که ما بـــــرای آنها مخاطب
ببریـــــم .ما مخاطبهـــــای خوبی هســـــتیم و از این
برنامه استفاده میکنیم.

سیدها زیر تابوت قرار میگیرند
و بقیه دور تابوت میایستند و با
مداحی و دسته عزاداری و سربند
و پرچمهای فاطمی ،از میدان
خراسان به سمت میدان شوش
حرکت میکنیم.
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از فروش

اموال َرقبات

چهمیدانیم؟
حجت االسالم علی سعیدیان | کارشناس مسائل حقوقی

یکی از موضوعات مربوط به مساجد ،بحث فروش
اموال وقفی است .بهطور کلی وقتی چیزی وقف میشود
قابلفروش نیست .ما وقف را میگوییم حبسالعین و
تسبیل 2المنفعه؛ وقف ،حبس کردن عین مال و تسبیل
منفعت است .این موضوع را باید جدی بگیریم و بدانیم
که اصل مال وقفی حبس میشود و زمان هم ندارد؛ بهطور
مطلق است و قابلفروش نیست .فقط امکان دارد که
منفعتش ،بهاجازه  ،بهوقف یا طرق دیگر تسبیل بشود.

یک اشتباه ناخواسته
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گاهـــــی وقتها از ســـــوی برخی از ائمـــــۀ جماعات،
اموال وقفی به فروش میرود .قانونگذار در دو جا
فروش مال وقفی را مجاز میداند :اول ،به شـــــرطی
ً
کـــــه مثال یک مال وقفی در معرض خرابی قرار گرفته
ً
و قابل عمران و آبادی نیست ،یا اصال به لحاظ ارزش
ً
ریالی نمی ارزد آن را درســـــت کنیـــــم .مثال کولر گازی
خراب شده ،سه میلیون تومان پولش است ،میآیی
درست کنی میگوید من دومیلیون وپانصد میگیرم
درســـــت میکنم .خب میشود یک چیز دست دوم
ً
که معلوم نیســـــت بعدا کارایی داشـــــته باشد یا نه.
در حالی که نوی این کولر سه میلیون تومان است.
این فروش مال وقفی به دالیلی که گفته شـــــد مجاز
اســـــت .اما جای دومـــــی که می توان مـــــال وقفی را

ٌ
فروخت ،زمانی است که بین موقوف علیهم اختالف
بشود ،به اندازهای که سفک دماء 3به وجود بیاید.
اینهایی ک ـ ــه عرض کردم طبق م ـ ــادۀ  349قانون
مدنی است.

با اجازۀ چه کسی اموال وقفی را بفروشیم؟
حاال در ای ـ ــن دو موضوع ذکرش ـ ــده ،ب ـ ــا اجازۀ چه
کس ـ ــی می توانیم مال وقفی را بفروشیم؟ اجازه اش
در اختیار کیس ـ ــت؟ در ای ـ ــن دو موضوع میتوانیم
م ـ ــال وقفی را بفروش ـ ــیم ،اما با اجازۀ حا کم ش ـ ــر ع
که ولیفقیه اس ـ ــت .آن چیزی که در قانون هس ـ ــت
ولیفقیه اس ـ ــت .مادۀ  81قانون مدنی می گوید در
اموراتی که مجهول المصرف است ،متعذرالمصرف
ً
اس ـ ــت یا مثال موقوفات ـ ــی که فاقد متولی اس ـ ــت ،یا

مجهول التولیه اســـــت ،تصمیم فـــــروش در اختیار
ولیفقیه و جزو شئونات اوست.
یک زمانـــــی ولی فقیه مســـــتقیم بـــــرای یک جایی
نائب التولیه تعیین میکنند ،مانند آســـــتان قدس،
آســـــتان حضرت معصومه ،مســـــجد امـــــام خمینی
بازار تهـــــران ،مثـــــل موقوفـــــات صـــــدر و ...که این
دیگر از شـــــمول قانون اوقاف مستثناســـــت .همان
نائب التولیه بـــــا ولی فقیه تعامل میکند و کارهایش
را انجام میدهد .تبصرۀ  2مادۀ  1قانون تشـــــکیالت
و اختیارات ســـــازمان اوقاف و امور خیریه میگوید؛
در موقوفـــــات فاقـــــد متولـــــی و مجهول التولیه ،ا گر
ولی فقیه نائب التولیه تعیین کرد ،در شمول قانون
اوقاف مستثنا است و در غیر این صورت در اختیار
سازمان اوقاف است .منتها تبصرۀ مادۀ یک قانون
تشـــــکیالت و اختیارات ســـــازمان اوقـــــاف میگوید؛
رئیس سازمان اوقاف باید در اموری که نیاز به اذن
ولیفقیه باشد از مقام معظم رهبری مأذون باشد.
نکتـــــه :در فـــــروش مـــــال َرقبـــــات و موقوفـــــات که
به صراحـــــت در مادۀ  32آییننامـــــۀ اجرایی قانون
تشکیالت و اختیارات ،تصریح شده است که فروش
َرقبات باید با اذن نمایندۀ ولیفقیه باشد .نمایندۀ
ولی فقیه با نظر کارشناس تشخیص می دهد که آیا
مال رقبات قابل فروش است یا خیر.

در مادۀ  32آییننامۀ اجرایی قانون
تشکیالت و اختیارات ،تصریح شده
است که فروش َرقبات باید با اذن
نمایندۀ ولیفقیه باشد.
امام جماعت و مراحل فروش اموال رقبات
ته ـ ــا میبینیم امام جماع ـ ــت به راحتی
گاهی وق 
س ـ ــرقفلی مغ ـ ــازه را فروخت ـ ــه ،بدون اینکه مس ـ ــیر
قانونی اش را طی بکند .طبق م ـ ــادۀ  32آییننامۀ
اجرای تش ـ ــکیالت ،امام جماعت باید اذن نمایندۀ
ولیفقیه را هم بگیرد و این مراحل را بگذراند:
 .1مکاتبه با نمایندۀ ولیفقیه ،و این جزو اختیارات
ولیفقیه اس ـ ــت که به نمایندهاش در اوقاف تنفیذ
میشود .یعنی ا گر امام جماعتی میخواهد سرقفلی
مغازهای را بفروش ـ ــد ،یا ا گر م ـ ــال وقفی می خواهد
فروخته بش ـ ــود ،به ش ـ ــرطی که مص ـ ــداق آن دو تا
موضوع از پیش گفته ش ـ ــده باشد ،باید از نمایندۀ
ولیفقیه در س ـ ــازمان اوقاف اجازه بگیرد .یعنی؛ نه
از کارمن ـ ــدش ،نه از مدیرکلش ،نه از معاونش ،بلکه
شخص نمایندۀ ولی فقیه باید این اجازه را بدهد که
ً
او هم گاها این وظیفه را تنفیذ میکند.
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 .2بعد از اســـــتجازه ،4باید توسط کارشناس رسمی
دادگستری این سرقفلی یا اموال َرقبات ارزشگذاری
بشود.
 .3بعد از ارزشگذاری باید برود برای مزایده.
ً
نکتـــــه :متأســـــفانه در خیلی از مـــــوارد ،خصوصا در
َرقبات متعلق به مسجد ،این مراحل مراعات نشده
و بزرگ ترین چالش برای مسجد و مسائل پیرامون
آن شده است.

اگر قانون فروش اموال َرقبات رعایت نشود!
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طبق تبصرۀ  4مادۀ  7قانون تشکیالت و اختیارات
ســـــازمان و امور خیریه و دیگر مـــــواد قانونی ،همه،
از جمله متولـــــی ،امام جماعت و ...نســـــبت به آن
چیزهایی که مسئولیت دارند ،چون مال خودشان
نیســـــت در حکم امین هســـــتند ،زیرا که به واسطۀ
مسئولیتشـــــان بر محیط تحت اشرافشـــــان احاطه
دارند .تبصرۀ  4مادۀ  7قانون تشکیالت و اختیارات
سازمان اوقاف و امور خیریه میگوید کلیۀ مباشران،
مدیران ،متولیان و ...نسبت به این اموال در حکم
امین هستند ،طبق این تبصره ا گر به واسطۀ رفتار،
کـــــردار و افعال ما ،ضرری ،چه مـــــادی ،چه معنوی
به موقوفه و رقبه برســـــد باید جبرانـــــش کنیم و ا گر
مشـــــمول عناوین کیفری بشود باید مجازات شود.
تازه ا گر رفتار ما مشمول عناوین بشود میگوید باید
مجازات بشود ،مانند زندان ،شالق و...
مادۀ  612قانون مدنی می گوید ،همۀ این ه ا مسائل
پیرامون ودیعه است و همه امین هستیم و جز حفظ
و حراست از اموال موقوفات هیچ وظیفهای نداریم و
مال خودمان نیس ـ ــت که بفروشیم .حتی در تسبیل
منافع که گفتند «حبس العین و تسبیل المنفعة» این
تسبیل منفعت هم یک ضابطهای دارد .همین جور

نیس ـ ــت که امام جماعت رقبۀ مس ـ ــجد را ب ـ ــردارد و
بگوی ـ ــد این مغازه با ماهی دومیلیون اجارۀ مال به تو
داده می ش ـ ــود ،درحالی که کارشناس می گوید ماهی
ده میلیون اجارۀ آن مغازه بوده است.
نکته :طبق مادۀ  11آییننامۀ قانون تش ـ ــکیالت ،ا گر
درآمد موقوفات در سال بیش از پنج میلیون تومان
باشد ،باید اول کارشناس رس ـ ــمی بیاورید تا قیمت
عادلۀ اجارۀ روز آن مکان را دربیاورد ،و بعد از آن تازه
بگذارید به مزایده.
پس این نکته را مرور کنیم که ا گر نمایندۀ ولیفقیه
اج ـ ــازۀ فروش یا اج ـ ــاره را داد ،باید اول کارشـــــناس
رسمی دادگستری بیاید قیمت عادله را دربیاورد ،و
آن قیمت می شود پایۀ مزایده .بعد از آن می توانیم
برویم و اقدام به مزایده کنیم.

یک خدمت:
توصیه می ش ـ ــود ائم ـ ــۀ جماعات ،ا گر در مس ـ ــائل
حقوقی مربوط به کارش ـ ــان اهل فن نیستند ،دفتر
حقوقی مرکز رس ـ ــیدگی به امور مساجد آماده است
به آن بزرگواران مشاوره و معاضدت بدهد .این دفتر
آموزش در حین آموزش این مس ـ ــائل آماده اس ـ ــت
بالفاصله مس ـ ــائل و سؤاالت حقوقی ائمۀ جماعات
محترم را بشنود و معاضدت و هدایت الزم را انجام
دهد ،تا سروران در مسجد تحت اشراف خود طبق
قانون و با قدرت و تدبیر امورشان را پیش ببرند.
پینوشت:
 .1امال ک و مستغالت موقوفه
 .2چیزی را در راه خدا به رایگان بخشیدن
 .3خون ریزی منتهی به قتل
 .4اجازت خواستن

در سرویس همسرانه این شماره نشریه محراب در بخش اول ،موضوع
ارتباط مؤثر والدین و فرزندان به تفصیل بیان شده و نقش مادر در
برقراری این ارتباط ،مورد نقد و بررسی قرار گرفته است
و در بخش دوم ،نكاتی درباره اصول فضاآرایی منزل و ایدههایی در باب
فضاآرایی خانه در ایام فاطمیه ارائه شده است.

همسرانه
تأثیر نگاه،
تأثیر دل بستگی

ضمانت نامهای برای
آرامش فردا

معرفی کتاب
«مهارتهای ارتباط مؤثر
در سیرۀ امام رضا»

تأثیر نگاه،
تأثیردلبستگی

دربارۀ رابطۀ مؤثر والدین با فرزندان در خانواده
محمدرضا احمدی
طلبه و پژوهشگر عرصه نوجوان
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رشد مطلوب و سالم فرزندان در تمام ابعاد مرهون ارتباط مؤثر
و مطلوب والدین با فرزندان است .تحلیلهای نظری و تجربی
بسیاری به ارتباط مؤثر والدین با فرزندان اختصاص یافته است و
برای آن اهمیت و ارزش خاصی قائل شدهاند.
ارتباط مؤثر در خانواده ،تأثیر مثبت دوطرفه هم خواهد داشت،
یعنی هم والدین و هم فرزندان از این مسئله سود خواهند
برد .آگاهی و شناخت کافی و عمیق مبانی ارتباط مؤثر میتواند
والدین را در پرورش شخصیت سالم فرزندان در خانواده یاری
رساند و روشهای مناسب و مؤثر را برای چگونگی و نحوۀ ارتباط
والدین با فرزندان به دست دهد.
اما شما در چه شرایطی متوجه وجود ارتباط مؤثر میان خودتان
و فرزندانتان خواهید شد؟ زمانی که در مبانی زیر با فرزندانتان
دچار تفاهم باشید و از اختالف بنیادین خالی نباشید.

مبانی ارتباط مؤثر
 .1نگاه و نگرش
نگاه و نگرش شـــــما و فرزندانتان ا گر دارای اختالف
ً
بنیادین باشـــــد ،طبیعتا نمیتوانید با یکدیگر یک
ارتباط مؤثر برقرار کنید .در واقع نوع نگرش والدین
به جهان و انسان و حرکت انسان روبه کمال ،اولین
و مهم تریـــــن مبنای روان شـــــناختی ارتبـــــاط مؤثر
والدین با فرزندان در حریم خانواده است.
شاید سؤال شما این اســـــت که نگرش چیست که
اختالف شما و فرزندانتان در آن میتواند به عنوان
یک مانع در برقراری ارتباط مؤثرتان باشـــــد؟ پاسخ
این اســـــت که نگـــــرش ،ابتداییتریـــــن ،فرا گیرترین
و پایهایتریـــــن رفتـــــار در زندگی ســـــت ،که موجب
پایهگـــــذاری ســـــایر رفتارها شـــــده و به عنـــــوان تنها
رفتاری که تحت هیچ شـــــرایطی نمیتواند تحمیلی
باشد ،به عنوان نمادی واضح از «اختیار در رفتار»
1
نیز محسوب میشود.
مؤلفه های نگرش ،متعددنـــــد و والدین در ارتباط
مؤثر با فرزنـــــدان می توانند در یک یـــــا چند مؤلفه
دارای اختالف باشند .این مؤلفهها عبارتند از :افکار
و عقاید ،احساسات یا عواطف و تمایالت رفتاری.
برای نمونـــــه ا گر به «ایمان» به عنـــــوان یک نگرش
توجه شـــــود ،میتواند بر زندگی خانوادگی و ارتباط
اعضـــــای خانـــــواده و از جملـــــه ارتبـــــاط والدین با
فرزندان ،مؤثر باشد.
کسانی که معتقدند پدر یا مادر شدن یک مسئولیت
الهی یا امری مقدس است در ایجاد ارتباط و حفظ
آن به شکل مطلوب و مؤثر نقش فراوانی دارند؛ زیرا

مؤلفه های نگرش ،متعددند و
والدین در ارتباط مؤثر با فرزندان
می توانند در یک یا چند مؤلفه
دارای اختالف باشند.
ارزش یک امر قدس ـ ــی فراتر از ام ـ ــور عادی و مادی
ِ
اس ـ ــت ،و همچون دیگ ـ ــر امور مق ـ ــدس و معنوی
تناسب بیشتری با ُبعد اصیل انسان پیدا می کند.
در مقابل ،کسانی که فرزند را به عنوان امری مزاحم
زندگی می دانند و نگرش ـ ــی منفی نس ـ ــبت به فرزند
دارند ،هرگز نمی توانند ب ـ ــا روش محبت آمیزی ـ که
یکی از نیازهای اساس ـ ــی آدمی نیاز به محبت است
ـ ب ـ ــا فرزند خود برخ ـ ــورد کنند ،چه رس ـ ــد به اینکه
بخواهند رابطۀ مؤثر و مطلوب با وی داشته باشند.

 .2دل بستگی
دومی ـ ــن دلیلی که بر اس ـ ــاس آن میتوانیم بگوییم
میان شما و فرزندانتان یک ارتباط مؤثر برقرار است
وجود دلبس ـ ــتگی میان شما و آنها س ـ ــت .در واقع
دومین مبنای روان شناختی ارتباط مؤثر والدین و
فرزندان ،دل بستگی است .برخی دل بستگی را آغاز
محبت و رابطۀ عاطفی بین والدین و فرزندان تلقی
کردهاند.
رشد دل بستگی
مادر ،یکی از عوامل بسیار مهم در ِ
عاطفی کودک است .این دل بستگی روابط کودک
را در جامع ـ ــۀ بزرگ تر فردا رق ـ ــم خواهد زد و کودک
این رابطه با والدین را بعدها هم حفظ خواهد کرد،
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مادر ،یکی از عوامل بسیار مهم
رشد دل بستگی عاطفی کودک
در ِ
است .این دل بستگی روابط
کودک را در جامعۀ بزرگ تر فردا
رقم خواهد زد .
تـــــا رفتار خود را با والدیـــــن محبوبش تطبیق دهد.
پس دل بســـــتگی می توانـــــد زمینۀ الزم بـــــرای تأثیر
مثبت والدین بر فرزندان را فراهم نماید و فرزندان
را به ســـــوی تطبیق رفتـــــار خود با والدین تشــ ــویق
و ترغیـــــب کند و مبنـــــای رفتارشـــــان را می توان در
میزان و چگونگی دل بســـــتگی آن ها به والدینشان
مشاهده کرد.
فردی کـــــه به خانواده خود احســـــاس دلبســ ــتگی
دارد ،این علت به ســـــمت والدین متمایل می شود
که از کودکی آن ها مهم تریـــــن و قابل اعتمادترین و
پایدارترین منابع او محسوب می شوند و این زمینۀ
ارتباط مؤثر والدین و فرزندان را یجاد می کنند.

 .3همدلی
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سومین دلیلی که بر ارتباط مؤثر شما و فرزندانتان
داللت میکند ،همدلی است.
همدلی یعنی چه؟ همدلـــــی متضمن فرایند «برای
مدتـــــی در زندگی دیگـــــری زیســـــتن» و وارد دنیای
ادرا کی دیگری شـــــدن و وقایع را از دید او نگریستن
است .همدلی عبارت است از :اجتناب از داوری در
باب احساســـــات دیگران و در مقابل ،کوشش برای
درک کامل این احساسات از دید آن ها.
از این رو همدلی در واقع سومین مبنای روان شناختی

ارتب ـ ــاط مؤث ـ ــر والدین و فرزن ـ ــدان اس ـ ــت .رابطۀ مؤثر
برخاسته از رابطۀ همدالنۀ والدین با فرزند را می توان
در گفته ه ـ ــای یک ـ ــی از مراجع ـ ــان ب ـ ــه مرکز مش ـ ــاورۀ
روانشناختی به خوبی مشاهده کرد:
یک نوجوان ۱۷س ـ ــالۀ پس ـ ــر در یک جلسۀ مشاوره
احس ـ ــاس خود را نس ـ ــبت به پدر خ ـ ــود چنین ابراز
ً
می کرد« :آنچ ـ ــه واقعا من را در ح ـ ــرف زدن با پدرم
کمک می کند این اس ـ ــت که حتی ا گر با نظرش هم
مخالفت کنم ،از دس ـ ــت من عصبانی نمی ش ـ ــود،
هر چند بیش ـ ــتر اوقات سرانجام آنچه او می خواهد
انجام می دهم ،اما آنچه اهمیت دارد این است که
پ ـ ــدرم حرف های من را به خوب ـ ــی گوش می دهد و
می شنود .دانستن اینکه او به حرف های من گوش
می ده ـ ــد ،عمل گ ـ ــوش دادن من به او را س ـ ــاده تر
2
میکند».

 .4ابراز عواطف مثبت
ا گر در ارتباط ش ـ ــما و فرزندتان ابراز عواطف مثبت
وجود ندارد ،ارتباط ش ـ ــما با فرزندتان ،یک ارتباط
مؤثر نیس ـ ــت .منبع انرژی مثبت ب ـ ــودن میتواند
کیفیت ارتباطات انس ـ ــانی را باال ببرد ،حتی ا گر یکی
از طرفی ـ ــن ارتباط بر آن همت بگمارد .ابراز عواطف
مثب ـ ــت از دو طریق می توانـ ـــد بر ارتب ـ ــاط والدین
و فرزن ـ ــدان تأثیر بگذارد :نخس ـ ــت اینک ـ ــه ،والدین
می توانند با اب ـ ــراز عواطف مثب ـ ــت ،کاری کنند که
در فرزند موجب احس ـ ــاس مطبوع شوند ،این گونه
فرزند مایل می شود آنچه در ما ایجاد خوشایندی
ً
می کند انج ـ ــام دهد؛ مثال والدیـــــن فرزندی را که از
نخس ـ ــتین س ـ ــاعات روز آن ها را با تعریف و تمجید
صادقانه شاد می کند دوست می دارند .دوم اینکه،
وجود والدین به هنگام برانگیختگی عواطف مثبت

نقش مهمـــــی در پیامد عالقۀ فرزند به والدین دارد
و در واقع ،به شـــــکل گیری نگرش مثبت به سخنان
والدیـــــن می انجامـــــد و زمینـــــه را بـــــرای همکای و
پذیرش پیشنهادهای آن ها فراهم می کند.

 .5ارتباط غیرکالمی
خیلی شفاف ا گر پنجمین دلیل وجود ارتباط میان
شـــــما و فرزندتـــــان را بخواهیم تشـــــریح کنیم ،باید
بگوییم که میان شما به عنوان والدین و فرزندتان
باید ارتباط غیرکالمی هم برقرار باشد .کالم و گفتار،
تنها بخشی از جریان ارتباط و تبادل نظر با دیگران
اســـــت .والدین یا فرزندان ،افکار ،نگرش ها و معانی
مختلف را بیشـــــتر از طریق حـــــرکات چهره ،آهنگ
حرکات و طرز نگاه کـــــردن و باالخره مجموعه رفتار
غیرکالمی به طـــــرف مقابل منتقـــــل می کنند .رفتار
غیرکالمی را می تـــــوان نیرومندتر و حتـــــی مؤثرتر از
کلمات دانست .نیاز به درک اثرات ارتباط غیرکالمی،
به ویـــــژه در کار کردن با کـــــودکان ،از اهمیتی خاص
برخوردار اســـــت؛ زیرا کودکان هنـــــوز پیچیدگی ها و
رمـــــوز ارتباط کالمی را به خوبـــــی نمی دانند .ارتباط
مؤثر بیش از آنکه تحت تأثیر ارتباط کالمی باشـــــد،
ناشی از ارتباط غیرکالمی است.

 .6پذیرش غیرمشروط
و در نهایت ششـــــمین دلیلی که شـــــما برای ارتباط
مؤثر با فرزندتان احتیاج دارید ،پذیرش غیرمشروط
او اســـــت .و ایـــــن یکی دیگـــــر از مهم تریـــــن مبانی
روان شناختی ارتباط مؤثر با فرزندان است.
پذیرش غیرمشـــــروط یعنـــــی چه؟ یعنـــــی والدین،
کودک و نوجوان را آن گونه که هســـــت بپذیرند ،هر
چند ممکن است رفتار او مورد پذیرش آنان نباشد.

به او احترام بگذارند ،چون یک ش ـ ــخص مس ـ ــتقل
است و برای او ارزش و اعتبار قائل باشند؛ به عنوان
یک انسان با توانایی ها و رغبت های خاص خود.
دورۀ تسلط و حا کمیت بر فرزند گذشته است و نباید
ً
کوشش خود را صرفا به این خاطر که فرزند ،انسانی
کوچک تر ،ناآ گاه تر و نارسیده تر است پی ریزی کرد
و بر حا کمیت و تس ـ ــلط بر او به کار گرفت ،بلکه باید
حق مسلم او را برای «فرزند بودن» شناخت و انرژی
خویش را متوجه جهت دادن به اعمال و رفتار او در
مسیر سازگاری مطلوب و پیشرفت و موفقیت نمود.
بنابرای ـ ــن ما با وجود این ش ـ ــش ش ــــرط میتوانیم
بگوییم که میان شما و فرزندتان ارتباط مؤثر برقرار
است .ا گر برخی از شرایط محقق نشده است ،شما
به عنوان مادر باید برای رس ـ ــیدن بـ ـــه آن ،مطالعه،
برنامه و کوشش داشته باشید که مبحث آن جدای
از این یادداشت است.
پینوشت:
 .1جمعى از مؤلفان ،روان شناسى اجتماعى با نگرش به منابع اسالمى،
تهران ،پژوهشكدۀ حوزه و دانشگاه ،1382 ،ص .137
 .1اســـــماعیل بیابان گرد ،روان شناســـــى نوجوان ،ج س ـ ــوم ،دفتر نشر
فرهنگ اسالمى۱۳۷۸ ،
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ضمانتنامهای
برایآرامشفردا
درباره تاثیرات رفتار مادر بر روابط موثر پدر و فرزند
زهره مقانلو | پژوهشگر عرصه زن و خانواده

مقــــدمـــه
بخواهیم بپذیریم یـــــا نخواهیم بپذیریم ،رفتارهای
فرزنـــــدان امام جماعـــــت در جامعـــــه همیشـــــه زیر
ذره بین اســـــت و بســـــیار مـــــورد توجـــــه جامعه قرار
میگیرد ،و عدم تعامـــــل امام جماعت با خانواده و
فرزندان میتواند منجر به بروز رفتارهایی از جانب
فرزندان شـــــود که وضعیت نامناسبی را ایجاد کند.
ارتباط فرزند و والدین ا گر یک رابطۀ مؤثر نباشـــــد و
در آن لجاجت باشد ،همواره پر از تنش خواهد بود،
تنشـــــی که برای خانۀ امام جماعت پرهزینه خواهد
بود.
یادداشت زیر شامل نکاتی برای برقراری یک ارتباط
مؤثر میان والدین و فرزندان است.
برقـــــراری ارتباط مؤثر بـــــا فرزندان و یا افـــــراد دیگر،
کاری ســـــت که بســـــیاری از افـــــراد همیشـــــه انجام
ً
میدهند ،ولی فقط تعداد کمی از آن ها واقعا نسبت
به کاری که انجام میدهند آ گاهی کامل دارند.
شـــــاید به نظـــــر شـــــما بســـــیاری از رفتارهایتان در
ارتباط بـــــا فرزند از چشـــــم او مخفـــــی میماند و یا
برایش اهمیتـــــی ندارد .اما فرزندان نه تنها ارتباط با
ً
والدینشان را کامال احساس میکنند ،بلکه به شدت
بـــــه آن نیاز دارند .زیرا برقراری ارتباط مؤثر آن ها را از
نظر عاطفی تأمین میکند.
برای تحقق اصل همدلی
نقش مادر در تعدیل نـــــگاه کمال گرایانۀ پدر از
فرزند
یکی از مشـــــکالت فرزنـــــدان امام جماعـــــت و پدر،
انتظارات کمالگرایانهای است که این دو از یکدیگر

عدم تعامل امام جماعت با
خانواده و فرزندان میتواند
منجر به بروز رفتارهایی از جانب
فرزندان شود که وضعیت
نامناسبی را ایجاد کند.
دارن ـ ــد .فرزند به عل ـ ــت اینکه پ ـ ــدر را در جایگاهی
میبیند که حالل مش ـ ــکالت جامعه و مردم اس ـ ــت
انتظ ـ ــار کمال گرایان ـ ــه از پدر دارد و پدر هم ش ـ ــاید
به علت فشار اجتماعی این انتظار را از پسر دارد.
م ـ ــادر در این می ـ ــان میتواند س ـ ــاختار یک رابطۀ
متعادل و معمولی را برای این دو بچیند و برای هر
دو توضیح دهد که توان انسان محدود است و زیر
معمول فرد هم دچار
بار توقعات کمال گرایانه ،رفتار
ِ
اختالل میشود.
برای تحقق اصل پذیرش غیر مشروط
مادر و توقع بیجای جامعه از فرزند امام جماعت
ً
پدری ک ـ ــه امام جماعت اس ـ ــت معموال زیر فش ـ ــار
اجتماعی از فرزند کودک یا نوجوان خود انتظار یک
ً
رفتار کامال پخته و آرمانی را دارد .مادر در این میان
میتوان ـ ــد برای برق ـ ــرار کردن ارتب ـ ــاط مؤثر بین پدر
و فرزند ،به پدر اصل پذیرش غیرمشـــــروط را یادآور
شود که او فرزندش را نه فقط در زمان تأیید مردم،
که در ه ـ ــر حالتی بپذیرد و از س ـ ــمت دیگر ،منگنۀ
حرف مردم را برای فرزند توضیح دهد تا فرزند درک
کند که پدرش از چه اساس ـ ــی و به چه دلیلی تحت
فشار است.
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در میان خانوادههای طالب ،امتداد
راه پدر و طلبه شدن فرزند یک
قانون نانوشته است .اما ممکن
است در این میان فرزندی قصد
انتخاب مسیر دیگری داشته باشد

برای تحقق اصل نگاه و نگرش مشترک
مادر و آزادی انتخاب مسیر آینده برای فرزند
در میان خانوادههای طالب ،امتداد راه پدر و طلبه
شدن فرزند یک قانون نانوشـــــته است .اما ممکن
اســـــت در این میان فرزندی قصد انتخاب مس ـ ــیر
دیگری داشته باشـــــد ،مادر در این میان میتواند
ضمن کســـــب آزادی انتخاب فرزند برای آیندۀ خود
(البته ا گر انتخاب معقولی اســـــت) به طرفین کمک
کنـــــد ،تا بپذیرند کـــــه انتخاب یک مســـــیر متفاوت
به معنای شـــــکاف در نگرش نیســـــت و برای مثال
فرزند میتواند مسیر مهندســـــی را در پیش بگیرد،
اما همچون پدر اهل معنویت و تعهد باشد.
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برای تحقق اصل دل بستگی میان پدر و فرزند
مادر و برقراری دیالوگ میان پدر و فرزند
ً
معمـــــوال امام جماعـــــت ،آن قـــــدر در مســـــئولیت
اجتماعی خـــــود انرژی و وقت میگـــــذارد که مقدار
کمی از زمان او برای فرزندها میماند ،مادر در این
میان میتواند با مدیریت همســـــر و برقراری فضای

گفت وگو میان فرزن ـ ــد و پدر به ایجاد دل بس ـ ــتگی
میان این دو کمک کند .دل بس ـ ــتگی اصل اساسی
ارتباط مؤثر میان فرزند و والدین است.
همس ـ ــر امام جماعت در برقراری ارتباط مؤثر میان
پدر و فرزند در مسیر تحقق این ارتباط می تواند به
این شش شرط توجه کند؛ شش شرط ارتباط مؤثر
که عبارتند از:
 .1نگاه و نگرش
 .2دل بستگی
 .3همدلی
 .4ابراز عواطف مثبت
 .5ارتباط غیرکالمی
 .6پذیرش غیرمشروط
عالوه بر موارد ف ـ ــوق موانع دیگری هم دارد که او
میبایس ـ ــت آن ها را مدیریت کن ـ ــد ،برخی از این
موارد عبارتند از:
 ن ـ ــگاه خاص گروه دوس ـ ــتان فرزن ـ ــد خانواده به
موضع فرزند امام جماعت بودن (از قبیل ش ـ ــوخی،
تمس ـ ــخر ،توقع باال و  )...و تأثی ـ ــر آن بر روابط پدر و
فرزند
 انتظارات باال و غیرقابل تحق ـ ــق جامعه از فرزند
امام جماعت و تأثیر آن بر روابط پدر و فرزند
 رس ـ ــیدگی ب ـ ــه مأم ـ ــوم و مراجعه کننده توس ـ ــط
امام جماعت و تأثیر آن بر روابط پدر و فرزند
 توجیه نبودن فرزند نس ـ ــبت ب ـ ــه موقعیت پدر و
تأثیر آن بر روابط پدر و فرزند
 عدم داش ـ ــتن آزادی مش ـ ــروع و قانونی فرزندان
ائمۀ جماع ـ ــات در جامعه و تأثیر آن بر روابط پدر و
فرزند

چرا برقـــــراری ارتباط مؤثر با فرزندان ســـــخت
است؟
ا گر احساس میکنید برقراری ارتباط مؤثر با فرزندان
برای خودتان و همسرتان کار سختی است و موقع
ارتباط با آنها معذب میشـــــوید ،باید بیشـــــتر این
موضوع را جدی بگیرید.
ا گر شما مشکلی در برقراری ارتباط مؤثر با فرزندتان
نداریـــــد و در ارتبـــــاط فرزنـــــدان با پدرشـــــان چنین
مشکلی را مشاهده میکنید برای حفاظت از کیان
خانوادهتان که موقعیت خاصی هم در جامعه دارد
و مشکالتش بزرگ تر دیده میشود ،با همسرتان در
این باره صحبت کنید.
در این حالت باید ابتدا مشکل همسرتان را برطرف
کنید و بعد به سراغ رفع نیاز فرزند خود بروید .دالیل
زیـــــادی برای معذب بودن در کنـــــار فرزندان وجود
دارد ،برای مثال ممکن است شخصیت همسرتان
ً
به خاطر روابط شغلی رســـــمی و سردی که معموال
تجربه میکنـــــد ،بـــــا ارتباطات نزدیـــــک و صمیمی
بیگانه باشد و برقراری ارتباط قلبی و عمیق برای او
حتی غیرضروری به نظر برسد .یا اینکه ممکن است
خاطرات بـــــدی در مورد ارتباطات نزدیک داشـــــته
باشـــــد و یا در کودکی چنین روابط نزدیکی را تجربه
نکرده باشـــــد .به همیـــــن دلیل زمانی کـــــه با فرزند
خود گرم میگیرد ممکن اســـــت از ترس اینکه رفتار

زمانی که شما و همسرتان دیگر
مشکلی با برقراری ارتباط مؤثر با
فرزندان خود نداشتید ،وقت آن
میرسد که به ایجاد فاصلههای سالم
بین خود و فرزندتان فکر کنید.
عجیبی از خودش سر بزند ،خودش را گم کند .بهتر
است دلیل این رفتار او را هرچه زودتر کشف کنید تا
بتوانید راه حلی برای رفع آن پیدا کنید.
میتوانید برای برقراری ارتباط مؤثر خود و همسرتان
از این جملۀ معروف اس ـ ــتفاده کنی ـ ــد که میگوید:
«س ـ ــعی کنید برای خودتان نقش پ ـ ــدر و مادری را
بازی کنید که همیشه دوست داشتید والدین شما
باش ـ ــند ».مفهوم این جمله این اس ـ ــت که باید به
ترسها و نگرانیهای درونی خود احترام بگذارید و
در یک کالم «از کودک درون خود مراقبت کنید!»
زمانی که ش ـ ــما و همسرتان دیگر مشکلی با برقراری
ارتب ـ ــاط مؤثر با فرزن ـ ــدان خود نداش ـ ــتید ،وقت آن
میرس ـ ــد که به ایجاد فاصلههای س ـ ــالم بین خود
و فرزندت ـ ــان فکر کنید .طوری ک ـ ــه وقتی از فرزندتان
فاصل ـ ــه میگیرید هر دو احس ـ ــاس آرامش داش ـ ــته
باشید.
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معرفیکتاب

تهای
«مهار 
ارتباط مؤثر در
سیرۀ امام رضا»
احسان رضایی
طلبه سطح سه و فعال فرهنگی

کتاب «مهارتهای ارتباط مؤثر در ســـــیرۀ امـــــام رضا» به مقولۀ
ارتباط برقرار کردن و نحوۀ تأثیرگذاری در برقراری ارتباط می پردازد.

کتاب :مهارتهای ارتباط مؤثر در سیره امام رضا
نویسنده :علی جان فزا و علی خیاط

انتشارات :به نشر

70
نشـریــه محــراب
شـ ـ ـمـ ــارهچ ـ ـه ـ ــارم

در ســـــال های اخیر ،کتاب های ســـــبک زندگی ،از
جمله آن هایی که پیشنهادهایی کوتاه مدت برای
موفقیت در مراحل مختلـــــف کار و زندگی دارند ،در
بازار نشر ما فراوان شده اند و استقبال بسیار خوبی
هم از این دســـــته آثار صورت می گیـــــرد .اغلب این
آثار ،البته ترجمه هســـــتند و معدود آثار تألیفی هم
اغلب تحت تأثیر همان ها نوشته شده اند .مشکل
اصلی ای که کتاب های ترجمه ای این حوزه دارند،
این نکتۀ مهم اســـــت که آن آثار در کشور دیگری و
برای فرهنگ دیگری نوشـــــته شـــــده اند ،که ا گرچه

ممکن اس ـ ــت در بعضی از مس ـ ــائل ب ـ ــا فرهنگ ما
شباهت و هم خوانی داشته باشند ،اما در بسیاری
از ظرایف و نکات هم با فرهنگ ایرانی اس ـ ــامی ما
مغای ـ ــرت دارند .مؤلف برای جامعۀ خودش ـ ــان و با
توجه به ویژگی ه ـ ــای رفتاری آن جامع ـ ــه نکاتی را
نوشته است ،اما همان نکات که در آن محیط باعث
موفقیت در کار یا زندگی ش ـ ــخصی و اجتماعی اند،
در فرهنگ ما ممکن اس ـ ــت طور دیگری فهم شده
و نتایج نا گواری به همراه داش ـ ــته باش ـ ــند .به این
ش ـ ــکل که یا فرد در ارتباط برقرار کردن با دیگران به

مشـــــکل بخورد ،یا اینکه به تعارض هایی با جامعه
برســـــد .بنابراین ،ما نیاز مبرمی بـــــه آثاری در حوزۀ
سبک زندگی و موفقیت داریم که در کشور خودمان
و با توجه به فرهنگ دینی و ایرانی خودمان تألیف
شده باشد.
کتـــــاب «مهارت های ارتبـــــاط مؤثر در ســـــیرۀ امام
رضا» یک نمونۀ مثال زدنی از همین تالش های
فرهنگی اســـــت .کتاب ،همان طور کـــــه از عنوانش
مشـــــخص اســـــت ،به مقولۀ ارتباط برقـــــرار کردن و
تأثیرگذاری در برقراری ارتباط می پردازد .مؤلفان در
اینجا برای پیشنهاد روش های موفقیت در برقراری
ارتباط ،به سراغ احادیث و سیرۀ عملی امام هشتم،
حضرت رضا رفته انـــــد و آموزه های آن حضرت
ً
را به عنوان منبعی کامال مناســـــب برای الگو گرفتن
انتخاب کرده اند.
کتاب ،ســـــه فصل دارد؛ در فصل اول مبانی بحث و
روش های ارتباطی خود حضرت بررســـــی شده
اســـــت .دو فصل بعـــــدی که بخش عملـــــی کتابند؛
«عوامل برقراری ارتباط مؤثـــــر در گفتار و رفتار امام
رضـــــا» و «بازدارنده های ارتباط در گفتار و رفتار
امام رضا» هســـــتند .مجموعه ای از «چه باید
کرد؟» و «چه نباید کرد؟»ها.
دقـــــت در فهرســـــت همیـــــن دو بخش ،نشـــــان از
دسته بندی خوب کتاب و کاربردی بودن آن دارد.
ً
مثال در فصل دوم و عوامل برقراری ارتباط مؤثر ،این
موارد به عنوان زیرســـــاخت های یک ارتباط خوب
شـــــمرده شـــــده اند :مثبت نگری ،توجـــــه به رعایت
اصول و عقایـــــد ،خصوصیات فردی ،اعتمادآفرینی،
ســـــخن نیکو گفتن ،گوش دادن پویا و استفادۀ بجا
از سرزنش و غضب .یعنی این ها مواردی هستند که

در سال های اخیر ،کتاب های
سبک زندگی ،از جمله آن هایی که
پیشنهادهایی کوتاه مدت برای
موفقیت در مراحل مختلف کار و زندگی
دارند ،در بازار نشر ما فراوان شده اند .
فرد ابتدا باید درون خودش برای شـــــکل گیری یک
ارتباط رعایت کند.
س ـ ــپس در ادامۀ همی ـ ــن فصل در بخ ـ ــش عوامل
رفتاری ارتباط مؤثر ،مواردی که بین طرفین رعایت
شود به این ش ـ ــکل معرفی ش ـ ــده اند :بهره گیری از
نش ـ ــانه های غیرکالمی ،انتقال غیرمس ـ ــتقیم پیام،
ادب و احت ـ ــرام متقابل ،هم گامی ،هماهنگی قول و
عمل ،موقعیت شناس ـ ــی در سخن گفتن و سکوت،
ارتباط چهره به چهره (معاشرت) ،اولویت شناسی و
موقعیتشناسی.
هرکدام از این مباحث هم خودشان زیرشاخه هایی
ً
دارند؛ مثال بحث «نش ـ ــانه های غیرکالمی» ش ـ ــامل
تبس ـ ــم ،گریه ،حرکات و حاالت بدن ،نحوۀ انتخاب
لباس ،آراس ـ ــتن ظاهر ،بوی خوش ،تأثیر نمادها و
هدیه دادن اس ـ ــت .در هرکدام از این زیرش ـ ــاخه ها
هم بح ـ ــث به حدیث یا روایتی از امام هش ـ ــتم
ارجاع دارد.
کتاب ،تألیف مشترکی اس ـ ــت از حجت االسالم علی
خیاط که استاد حوزه و دانشگاه است و علی جان فزا
دانش ـ ــجوی دکتری عل ـ ــوم معارف اس ـ ــامی .کتاب
نخس ـ ــتین بار در تیرماه  1397منتش ـ ــر شده است و
ظرف  9ماه گذشته به چاپ ششم رسیده است.
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مادر

در
نقش وزیر
ارتباطات
مصاحبه با همسر امام جماعت

به کوشش :فاطمه یزدانی ،فعال فرهنگی

اهمیت نقش همسر امامجماعت در برقراری
ارتباط مؤثر میان والدین و فرزندان بسیار باالست.
فشارهای اجتماعی بر فرزندانی که پدرانشان در
موقعیت خاصی هستند ،میطلبد که مادران
بهعنوان یک کاتالیزور به ایفای نقش در تعدیل و
غنیسازی ارتباط میان پدر و فرزندان بپردازند.
سرکار خانم رضاوند ،همسر امامجماعت یکی از
مساجد شهر تهران ،بهگفتۀ آنها که با ایشان و
خانوادۀ ایشان ارتباط دارند یکی از زنانیست که این
نقش را بهخوبی ایفا کرد ه است و ثمرۀ ارتباط مؤثر
و تنگاتنگ فرزندان و پدر در این خانواده ،به سلک
طلبه درآمدن یک فرزند پسر و یک فرزند دختر است.
با ایشان مصاحبهای انجام دادهایم که در ادامه
میآید و رمز و راهکارهای این ایفای نقش هنرمندانه
را جویا شدهایم.

سرکار خانم رشوند ،ش ـ ــما چه نقشی را در ارتباط
میان حاج آق ـ ــا و فرزندان ایف ـ ــا کردهاید که علقۀ
فرزندان به پدر به نحوی بوده اس ـ ــت که راه پدر را
برگزیدهاند؟
پاسخ کوتاه ش ـ ــما ،مادری ست .من سعی کردم یک
مادر باش ـ ــم ،تمرکزم روی زندگی خانوادگیام باش ـ ــد
و آن را مدیریت کنم .همیش ـ ــه به ارتباط میان حاج
آقا و فرزندانمان توجه میکردم .در کودکی چگونگی
دلبری کردن از حاج آقا را بهش ـ ــان میآموختم و به
حاج آقا چگونگی برطرف کردن نیازهای فرزندان را.
به م ـ ــرور زمان این ها به هم گره خوردند و همدیگر را
بلد شدند.
چه شد که دو فرزند از سه فرزند شما طلبه شدند؟
به علت همین ارتباط بود .حاج آقا مورد احترام مردم
بود و با کمک من از خانه و خانواده هم غافل نشده
ً
بودند .تقریبا بچهها میتوانستند با تمام مقتضیات
ً
زندگی یک روحانی ارتباط برقرار کنند .مثال حاج آقا
اعتقاد نداشت که عمام هش ـ ــان را کسی دست نزند
و بچ هه ـ ــا ،حتی دخترم ـ ــان با عمامۀ ایش ـ ــون بازی
میکرد .همین طور با س ـ ــجاده و تس ـ ــبیح ایش ـ ــون.
یش ـ ــدند ،اما
البته حاج آقا در ابتدا قدری ناراحت م 
من حساس ـ ــیت ایش ـ ــون رو از بین بردم .به ایشون
گفتم« :باید بذاری حریمهای غیرضروری بین ش ـ ــما
و بچه ها نباش ـ ــه ».بعدها که بچه ها بزرگ تر ش ـ ــدند
خودشان عبا و قبای حاج آقا را هنگام خروج ایشان
از منزل به مسجد میآوردند و تن حاج آقا میکردند.
وقتی ش ـ ــما یک قاب روی دی ـ ــوار دارید که پدربزرگ
ی ـ ــا مادربزرگ ـ ــی در آن لبخن ـ ــد میزند ،م ـ ــدام روی
شیشهاش را تمیز میکنید ،تا آن لبخند دیده شود.

من سعی کردم یک مادر باشم،
تمرکزم روی زندگی خانوادگیام
باشد و آن را مدیریت کنم .همیشه
به ارتباط میان حاج آقا و فرزندانمان
توجه میکردم.
مادر در خانواده نقش ـ ــش در ارتب ـ ــاط فرزندان و پدر
به همین گونه است .باید مدام تصویر پدر را به قول
امروزیها روتوش کند .به پدر بگوید این گونه باش و
به فرزندان بگوید این گونه رفتار کن.
آیا اثرات حرفهای خ ـ ــارج از خانۀ دیگران راجع
به فرزندانتان باع ـ ــث صدمه خوردن ارتباط حاج
یش ـ ــد؟ این
آق ـ ــا و حتی خودتان با فرزندانتان نم 
س ـ ــؤال را از آن رو مط ـ ــرح می کن ـ ــم که درس ـ ــت یا
غلط ،فرزندان روحانی ها توسط مردم مدام رصد
ً
یش ـ ــوند و بعضا تحت فش ـ ــارند و این فشار در
م 
خان ـ ــۀ امام جماعت و روحانی محله هم میتواند
ایجاد مشکالتی کند.
بل ـ ــه ،چنین موضوعی که هس ـ ــت ،حت ـ ــی من هم
به واس ـ ــطۀ توجه دقیق و به قول معروف عیب یاب
دیگران تحت فشار قرار میگیرم .فرزندان ما هم به
همین علت در کودکی و نوجوانی تحت فشار بودند
و از آنجا که محلۀ سکونت ما محلۀ بسته و کوچکی
بود و روحانی دیگری در آنجا نبود ،این فشار بسیار
تأثیرگذار بود .من با قانع کردن حاج آقا وقتی اولین
فرزندمان سیزده سالش بود و بعدی یازده و آخری
نه س ـ ــال ،از آن محله کوچ کردیم و حاج آقا سختی
مسیر را به جان خرید تا ما از آن فشار خارج شویم.
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وقتی شما یک قاب روی دیوار
دارید که پدربزرگ یا مادربزرگی
در آن لبخند میزند ،مدام روی
شیشهاش را تمیز میکنید ،تا آن
لبخند دیده شود.
ً
جدای از این همیـــــاری و لطف حاج آقا ،من تقریبا
در جریان جزءجزء رفتار فرزندانم بودم و ا گر گزارش
اشـــــتباهی یا حتی مشـــــاهدۀ اشـــــتباهی از سمت
حاج آقا ســـــر میزد برای ایشـــــان توضیح میدادم.
البتـــــه حاج آقـــــا از دوران بلوغ به بعـــــد درک خیلی
مناسبی از بچهها داشتند ،اما خب پیش از آن من
تسهیل کنندۀ ارتباط ایشان با بچهها بودم.
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از س ـ ــمت مقابل چه نقش ـ ــی در ارتباط حاج آقا و
فرزندان داشتید؟ آیا علت رفتار اشتباه پدر را هم
برای بچهها تشریح یا توجیه میکردید؟
خیلی نیازی به این کار نبود ،چون ایشان رفتارشان
با بچهها همیش ـ ــه متناس ـ ــب و پدرانه بود ،اما برای
مثال هن ـ ــگام رانندگی حاج آقا بس ـ ــیار جدی بودند
یش ـ ــد روش ـ ــن ک ـ ــرد .م ـ ــن علی رغم
و رادیو هم نم 
تنگ ـ ــی جا به صندلی عقب میرفت ـ ــم و میان بچه ها
مینشس ـ ــتم و ب ـ ــا آن ها یک قص ـ ــۀ آرام ـ ــی ،چیزی
میخواندم که حوصلهشان س ـ ــر نرود و صدای هم
را درنیاورند که حاج آقا عصبی ش ـ ــود .ش ـ ــاید این از
معدود حساسیتهای حاج آقا بود و باالخره طوری
برخورد کردیم که بتوانیم چند سفر خانوادگی برویم
و دعوایمان نشود (با خنده).

آیا حاج آقا هم ارتباط ش ـ ــما با فرزندان را تسهیل
میکرد و همین نقش بر عهدۀ ایشان هم بود؟
ً
بله ،حتما همین طور بود ،ایشان در مواقع دشواری
جس ـ ــمی و روحی که یک همس ـ ــر و مادر در زندگی
دارد ،همیش ـ ــه به نوع ـ ــی فرزندان را ب ـ ــا خود همراه
میکردند و بار را از روی دوش من برمیداشتند که
برخ ـ ــورد بدی در می ـ ــان بی حوصلهگیهای بنده و
آن ها رخ ندهد و رویمان به روی هم باز نشود و من
تحت فشار قرار نگیرم.
ً
ج ـ ــدای از این ،خانمها اصوال ا گر همسرش ـ ــان باری
روی باقی مش ـ ــکالت نگذارد ،توان حل مسائل خود
ب ـ ــا فرزندان را دارن ـ ــد و من از این جه ـ ــت خداوند را
سپاسگزارم که همس ـ ــرم حتی ا گر در مواقع بحرانی
نمیتوانست کمکی به بهبود ارتباط من با فرزندانم
بکند ،مشکلی به مش ـ ــکالت من نمیافزود و حرمت
یک ـ ــرد .حاج آقا بدون
م ـ ــن را به عنوان مادر حفظ م 
قض ـ ــاوت کردن و به گ ـ ــردن انداختن مش ـ ــکل روی
ً
دوش من یا فرزندان ،عموما مشکالت ما را با روایت
و طنز و شیوههای خاص یک روحانی حل میکرد.
برای بخش آخر گفت وگو برای مخاطبان نش ـ ــریۀ
محراب بفرمایید که با این تجربیات ،تعریف ارتباط
مؤثر برای شما چیست؟
به نظ ـ ــر من ارتب ـ ــاط مؤثر ،یعنی ارتباط ـ ــی که چنان
شفاف باشد که سوء ظن و سوءتفاهم و از این دست
مس ـ ــائل در آن رخ ندهد و در نهایت به رشد و درک
طرفی ـ ــن بینجامد .در ارتباط مس ـ ــموم که نمیدانم
درس ـ ــت میگویم یا ن ـ ــه ،فضا چنان آلوده اس ـ ــت که
آرامشی نیس ـ ــت و در جایی که آرامش نیست ،رشد
هم نمیشود داشت.

چند اصل سادۀ
فضاآرایی در منزل
ساجده یثربی
پژوهشگر و فعال فرهنگی

ً
اوال که «هیچ جا خونۀ آدم نمیشه!»
غیر از ریاضیات که در آن پاسخ به سؤاالت قطعی
ً
است و مثال  4=2+2میشود ،تنها یک سؤال وجود
دارد کـــــه همۀ انســـــان ها یک پاســـــخ واحد به آن
خواهند داد .و آن ســـــوال این است« :امن ترین و
آرام بخش ترین فضایی که تابه حال تجربه کرده اید
کجا بوده است؟»
ً
تقریبا تمام افراد در پاســـــخ به این سؤال خواهند
گفت« :خانۀ خودم».
آن ها که کار طراحـــــی در خانه انجام میدهند ،در
تحلیل این پاســـــخ میگویند آن هایـــــی که با این
جواب مخالفند ،صد البته کـــــه هنوز خانۀ خود را
نساختهاند.
اما ایـــــن خانۀ آرام بخش بایـــــد دارای ویژگی هایی
باشـــــد که یکی از آن ویژگی هـــــا ،چیدمان منزل و

ً
نحوۀ قرارگیری وسایل به گونه ای ست که اوال ،مانع
ً
گردش آزادانۀ افراد خانه نش ـ ــود ،ثانیا ،حس خوب
در خانه بودن را به سا کنین آن هدیه بدهد.
ب ـ ــه همین دلیل م ـ ــا تصمیم گرفتی ـ ــم اصول کلی
چیدمان منزل را اینجا و برای شما ارائه کنیم:
فضاآرایی ذهنی
یک روز در گوشه ای از خانه بنشینید و به فضاهای
خانه خوب ن ـ ــگاه کنید و آن را تا آنجایی که امکان
دارد به طرح ذهنی تان نزدی ـ ــک کنید .این عمل
باعث می شود محدویت فضاها را بشناسید و برای
برطرف کردن عواملی که دست و پای شما را برای
چیدمان منزل بسته اس ـ ــت ،ایدۀ جدید بیابید .و
همچنین این موضوع به شما در انتخاب وسایلی
که قرار اس ـ ــت برای چیدم ـ ــان منـ ـــزل تهیه کنید
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رنگ

به این نکته توجه
کنید که قرار نیست از
سانت به سانت فضای خانه
برای چیدن وسایل استفاده
کنید.
کمک می کند .و شما را از انتخابات اشتباه دور
می کند .به این نکته توجه کنید که قرار نیست
از سانت به ســـــانت فضای خانه بـــــرای چیدن
وسایل استفاده کنید.
استفاده از نور
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بـــــاب طبع کردن
یکـــــی از عوامـــــل تأثیرگذار در
ِ
فضای خانه ،مقدار و نحـــــوۀ تابش نور طبیعی
در فضای خانه است.
از نظر هنر معماری هیچ فضایی فضای واقعی
نیست ،مگر آنکه از نور طبیعی برخوردار باشد.
نـــــور یک راهنمای خوب بـــــرای چیدمان منزل
محسوب می شـــــود ،ا گر به نحوۀ عملکرد اشیا
مقابل نور طبیعی و نـــــور مصنوعی دقت کنید
متوجه ایـــــن نکتۀ مهـــــم خواهید شـــــد .نکتۀ
مهـــــم در چیدمان منزل بـــــا درنظرگیری مال ک
روشـــــنایی ،وا کنـــــش میزهای شیشـــــه ای و یا
وســـــایل تزئینـــــی در مقابلـــــه با نور اســـــت .ا گر
جایگاه مناسبی برای چیدمان وسایل خانه بنا
به روشنایی پیدا کنید حس رضایتمندی شما
نسبت به فضای داخلی خانه افزایش می یابد.

ب ـ ــرای انتخاب رن ـ ــگ در چیدمان من ـ ــزل همواره
باید این نکتۀ مهم را در نظر داش ـ ــته باش ـ ــید که
بنا به جنس ـ ــیت و س ـ ــن و تجربه های زندگی فرد
رنگ های مختلف تأثیرات متفاوتی را در س ـ ــطح
انرژی و ش ـ ــور و ح ـ ــال افراد دارد .ش ـ ــما باید رنگ
متناس ـ ــب با خلق و خوی خود را انتخاب کنید .و
انتخاب ش ـ ــما زمانی کامل می شود که به هم آیی
آن رن ـ ــگ با پرده ه ـ ــا و مبل ها و نیز بالش ـ ــت ها و
دیگر وس ـ ــایل خواب خود دقت کنید .رنگ های
خنثی می توانند این امکان را به ش ـ ــما بدهند که
بدون اینکه نگران ایج ـ ــاد بی نظمی در چیدمان
فضای خانه باش ـ ــید به راحتی از آن ها اس ـ ــتفاده
کنید .رنگ های خنثی رنگ هایی هس ـ ــتند که به
هیچ ی ـ ــک از رنگ های اولیه و ی ـ ــا ثانویه متمایل
نیستند و دارای مقداری رنگ سفید هستند.
فرشها
اس ـ ــتفاده از فرش در چیدمان منزل باعث القای
حس گرم ـ ــا و آرامش به اهالی خانه می ش ـ ــود .در
اس ـ ــتفاده از فرش ه ـ ــا به عنوان کف پوش س ـ ــعی
نکنید همۀ محیط خانه را با آن پوش ـ ــش دهید،
بهتر است فرش ها  50-40سانتی متر از دیوارهای
فضای داخلی خانه فاصله داش ـ ــته باش ـ ــند .ا گر
محیط خانۀ ش ـ ــما کوچک اس ـ ــت می توانید این
فاصله را به  20سانتی متر کاهش دهید.
استفاده کردن از چند تکه قالیچۀ کوچک به جای
فرش های ب ـ ــزرگ می تواند به راحتی کار تقس ـ ــیم
فضا را برای محیط های چندمنظوره انجام دهد.
انتخاب فرش باید به گونه ای باشد که با نشستن

نور یک راهنمای خوب برای
چیدمان منزل محسوب می شود،
اگر به نحوۀ عملکرد اشیا مقابل نور
طبیعی و نور مصنوعی دقت کنید

چهار اصل با چهار تبصره
فـــــرد روی مبـــــل ،پاهـــــای او فرش را حـــــس کند و
ً
ترجیحا فقط دو پایـــــۀ عقبی مبل خارج از محیط
فرش قرار گیرد.
دکوریها
دکوری ها وســـــایل ضروری زندگی شـــــما نیستند،
ولی اســـــتفاده از آن ها همانند بـــــه کار بردن ادویه
برای پختن غذا می تواند به ســـــاعاتی که شـــــما در
منزل حضـــــور دارید عطر و طعم ویـــــژه ای بدهد.
ً
نیازی نیست که حتما از وسایل گران قیمت برای
تنوع دادن در چیدمان منزل استفاده کنید .شما
می توانید با قرار دادن یک گلدان ساده و زیبا قاب
دوست داشتنی ای را در گوشـــــه ای از خانه ایجاد
کنید و با هـــــر بار نگاه کردن بـــــه آن قدری آرامش
دریافت کنید.
اما دقت داشـــــته باشد که در اســـــتفاده از وسایل
تزئینی برای چیدمان منزل تعادل را رعایت کنید.
ا گر می خواهید با وســـــایل ساده و کوچک تنوعی
را در چیدمـــــان منزل ایجاد کنید اشـــــکالی ندارد
ً
آن را تکرار کنید ،ولی گاها زیاده روی در اســـــتفاده
از وســـــایل تزئینی می تواند محیطی خسته کننده
ایجاد کند.

  .1وسیلۀ قدیمی خوب است ،اما:
آن ه ـ ــا باع ـ ــث ایجاد خس ـ ــتگی در محی ـ ــط خانه
می ش ـ ــوند .با این حال نیازی نیس ـ ــت دس ـ ــت به
اس ـ ــراف و ولخرج ـ ــی بزنید ،ا گ ـ ــر محدودیت های
مالی شما اجازۀ عوض کردن کابینت های قدیمی
آش ـ ــپزخانه را نمی دهند ،شما می توانید با تعویض
دستگیره های کابینت تنوع الزم را ایجاد کنید.
 .2ا گر به دنبال مد هستید مشکلی نیست ،اما:
بدانید که درس ـ ــت است که تحمل ِدمدهها خیلی
س ـ ــخت اس ـ ــت ،اما گاهی تعویض زودهنگام آن ها
چندان اقتصادی به نظر نمی رسد .پس صبر کنید.
 .3خانۀ مرتب خوب است ،اما:
خانه اداره نیست و نباید چیدمانش خیلی رسمی
باشد .خانه قبل از اینکه فضایی زیبا داشته باشد
باید راحت باشد.
 .4هماهنگی هم به نظر کار بدی نیست ،اما:
نبای ـ ــد در چیدم ـ ــان منزل همه چی ـ ــز هماهنگ
باشد .خانه محل زندگی اس ـ ــت .آن را یک فضای
نمایش ـ ــگاهی چندروزه در نظر نگیرید .برای تنوع
داش ـ ــتن در چیدمان منزل اجازه بدهید برخی از
فضاها متفاوت باشند .و از قرینه سازی های بیش
از حد پرهیز کنید.
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چنداقدام
برای
فضاآرایی
مذهبی
به مناسبت
ایام فاطمیه
ساجده یثربی
پژوهشگر و فعال فرهنگی
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اگر شما قصد داشته باشید به مناسبت ایام فاطمیه ،فضای
خانۀ خود را متناسب با این ایام فضاآرایی کنید ،خیلی کار
سختی در پیش ندارید و میتوانید با چند اقدام کوچک اما
غیرماللآور اهمیت این ایام را در سبک زندگی خود وارد کنید
و بهنوعی با چند حرکت ساده یک فضای تربیتی را برای فرزندان
خود فراهم کنید.

استفاده از کتیبۀ سیاه
اســـــتفادۀ به انـــــدازه از رنگ ســـــیاه در این ایام یک
تصمیم منطقی و خوب اســـــت ،به شـــــرط اینکه در
دام تفریط نیفتید و فضـــــای خانه را خالی از مجال
ً
زندگی نکنید .سیاه پوشـــــی صرفا منحصر به سردر
خانه نمیشود .ممکن اســـــت شما دوست داشته
باشـــــید که در خانهتان هم پارچهای مشکی نصب
کنید.
مشکلی نیست ،یک کتیبۀ مشکی را که در آن نام یا
ً
یکی از القاب حضرت زهرا نوشته شده است ،دقیقا
ً
در میانۀ دیوار اصلی خانه ،به شکلی مرتب و کامال
کشیده شـــــده نصب کنید .دیوار اصلی خانه همان
دیواری است که بیشترین توجه شما و مهمانانتان
را در خانه به خود جلب میکند.
در کتیبههـــــا هم طـــــرح آویزی و افقـــــی آن هرکدام
ً
کاربـــــرد خاص خودش را دارد ،مثـــــا کتیبۀ آویزی را
میتـــــوان روی دیوارهای باریک و کم عرض یا حتی
روی در اتاق آویزان کـــــرد و کتیبههای افقی را روی
دیوارهای عریض استفاده کنید.
در انتخـــــاب جای کتیبه حتی میتوان در این ایام،
قاب و تابلوهای معمول خانه را از دیوارها برداشت
و این کتیبهها را جایگزین آن ها کرد.
ا گر اهـــــل خرید مجـــــازی هســـــتید و قصـــــد دارید
کتیبـــــهای خریـــــداری کنید بـــــا دقـــــت در جزئیات
عکسها و حتی هنگام ســـــفارش مطمئن باشـــــید
که رنگ سیاهی آن ها به بوری نزند ،یا جای قیچی
روی پرچمهـــــا نباشـــــد ،پارچههـــــا کیفیـــــت خوبی
داشته باشند و نوشـــــتههای آن رنگ پریده نباشد؛
البته نوشـــــتهها یا طر حها با روشهـــــای مختلفی

کتیبۀ آویزی را میتوان روی
دیوارهای باریک و کم عرض یا حتی
روی در اتاق آویزان کرد و کتیبههای
افقی را روی دیوارهای عریض
استفاده کنید.
یش ـ ــود ،بعضیها گل دوزی
روی پارچ ـ ــه منتقل م 
یش ـ ــوند،
یش ـ ــوند ،بعضیها با ش ـ ــابلون چاپ م 
م 
بعضیها به روش سابلیمیش ـ ــن منتقل میشوند و
در مدلهای خاص تر از تکه دوزی و تاروپود زربافت
استفاده میشود.
هنگام خرید بعضی از پرچمها که از رنگ در طراحی
یش ـ ــود ،ام ـ ــکان دارد بوی رنگ
آن ها اس ـ ــتفاده م 
آزاردهنده و بوی نامطبوعی به مش ـ ــامتان برسد که
بهتر است چند ساعتی در هوای آزاد قرار بگیرد.
در پایان این ایام برای اینکه آس ـ ــیبی به پرچمها و
ً
کتیبهها نرس ـ ــد ،حتما باید به نح ـ ــوۀ تا کردن آن ها
دقت کرد که به مرور زمان رنگها به هم نچس ـ ــبد،
یا ت ـ ــار و پود زربافت را با ق ـ ــرار دادن الیه نازک کاغذ
محافظت کرد.

سیاهپوشی
سه ـ ــا در خانه هم
اس ـ ــتفاده از رنگ س ـ ــیاه در لبا 
بخشی از فضاآرایی ش ـ ــما در منزل میتواند باشد.
پوش ـ ــیدن لباس مش ـ ــکی در ش ـ ــب و روز شهادت
حض ـ ــرت زه ـ ــرا میتوان ـ ــد برای هم ـ ــۀ اعضای
خان ـ ــه از کودک و خردس ـ ــال گرفته تا ج ـ ــوان و پیر
باش ـ ــد .اقدامی به اندازۀ انداختن یک ش ـ ــال سیاه
ی ـ ــا تی ش ـ ــرت و پیراهن هم کافی اس ـ ــت و نیازی به
س ـ ــیاه پوش شدن از سرتاپا نیس ـ ــت .روی بعضی از
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لباسها اســـــامی اهل بیت نوشته شده است
و روی برخی دیگر شـــــعری مناســـــب حال و هوای
محرم؛ اما مراقب باشـــــیم که آیات قرآن یا اســ ــامی
خاص روی آن نوشـــــته نشده باشد ،که امکان دارد
ً
با آن لباس پا به هر جایی مثال ســـــرویس بهداشتی
گذاشـــــت و حرمـــــت آن ریخته شـــــود .در خرید این
لباسها و حتی ملزومات دیگر به مضمون اشعار و
نحوۀ امالی درست عبارات دقت شود که غلطهای
رایج بیش از این تکرار نشود.

اقدامات مینی مالی
ا گر اهل اســـــتفاده از اقدامات مینی مال هستید و
استفاده از یک ِالمان خاص را به صورت مینی مال
بیشتر ترجیح میدهید؛ یعنی با جزئیترین وسیله
قصد دارید نشـــــان دهید که اهالی خانۀ شما عزادار
حضرت فاطمۀ زهرا است ،استفاده از یک پر سیاه
روی شمع ،یا نوشـــــتن نام حضرت زهرا ،یا َّ
«الس ُ
الم
ََ
َ َّ
َّ
الزهراء» روی آینۀ
فاطمة
عل ْی ِك یا َس َیدتی َو َم ْوالتی یا ِ
اصلی منزل اقدام و ایدۀ مناسبی است.
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شما میتوانید بار معرفتی و تربیتی فضاآرایی خانه
را با گذاشـــــتن یک تکه پارچۀ ســـــیاه روبه روی یک
آینه ،روی یـــــک میز در اتاق پذیرایـــــی و قرار دادن
یک کتاب از زندگی حضرت زهرا روبه روی آینه
و روی پارچۀ ســـــیاه ،و الصاق یک شـــــمع مشکی یا
دارای ربان مشـــــکی بـــــه آن ،فضای قابـــــل تأملی را
ایجاد کنید.

شمعآرایی
ش ـ ــمع ها از جمله وس ـ ــایل تزئینی مهمی اند که در
این مراسم میتوان استفاده کرد .ایده های متنوع
و جذاب زیادی برای ش ـ ــمعآرایی و تزئین آن وجود
دارند که با اس ـ ــتفاده از آن ها و نیز به کارگیری کمی
خالقیت و س ـ ــلیقه می توان دیزاین متفاوتی ایجاد
کرد.
ایدۀ تزئین شمع های ساده با استفاده از گیپورهای
تزئینی ،روبان مش ـ ــکی در طرح های متنوع و زیبا،
میتواند پیشنهاد مناس ـ ــبی باشد که هزینۀ کمی را
هم به همراه دارد.
آنچ ـ ــه در فضاآرایی مناس ـ ــبتهایی مانند فاطمیه
مهم اس ـ ــت ،ایجاد ی ـ ــک فضای معن ـ ــوی در خانه
است ،که نیازی به شلوغ کاری و هزینههای سنگین
نیس ـ ــت .مهم این اس ـ ــت ک ـ ــه فرزندان ش ـ ــما که از
قضا بس ـ ــیار هم باهوش ـ ــند و کوچک ترین اقدامات
ش ـ ــما را درک میکنن ـ ــد ،از چند اق ـ ــدام کوچک اما
هوش ـ ــمندانۀ شما ،ذهن و نگاهش ـ ــان متمرکز روی
حضرت زهرا و صفات واالی انس ـ ــانی آن بانوی
بزرگ تاریخ ش ـ ــود .بنابراین در کنار فضا آرایی سعی
کنی ـ ــد اطالعات به ان ـ ــدازهای از زندگانی آن حضرت
داشته باش ـ ــید ،که فضاآرایی مذهبی در فرزندانتان
ایجاد سؤال میکند و مهم است که در ذهن او شما
تنها فضاآرایی نکرده باشید و نسبت به آن حضرت
و زندگی و ویژگیهایشان شناخت ،آ گاهی و معرفت
هم داشته باشید.

