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یادداشت  واره

»صدیق بودن« از توصیفاتی ست كه خداوند متعال 
دربـــــارۂ بعضی از انبیا و برگزیدگانـــــش بیان می كند.1 
كه با انبیا، صالحین و شهدا  گروهی اند  »صدیقین« 
همراه و هم قافله بودند. اینان قافله ساالر كوی الهی 
بودند.2 آنان به خدا و رســـــولش ایمان داشـــــتند.3 
»صدیق بودن« به قـــــدرى اهمیت دارد كه حتی در 
ا؛  یقًا َنِبّیً ُه كاَن ِصّدِ

َ
آیۀ »َو اْذُكـــــْر ِفی اْلِكتاِب ِإْبراهیَم ِإّن

؛ زیرا او پیامبرى  كتاب به یاد ابراهیم پرداز و در این 
بسیار راســـــت گوى بود.«4 قبل از صفت »نبوت« به 
آن اشـــــاره شده اســـــت، گویى زمینه ساز شایستگی 
براى پذیرش نبوت اســـــت و از این گذشته بارزترین 
كـــــه در پیامبران و حامالن وحـــــی الهی الزم  صفتی 
كه آن ها فرمان پروردگار را  است، همین معناســـــت 

بى كم وكاست به بندگان خدا برسانند.5

یـــــخ ین فاطمــۀ تار صدیقـــه تر

ــیر
دبـــ
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حضـــــرت مریـــــم� از برگزیدگان الهـــــی6، در دو آیه 
ُه  ّمُ

ُ
با وصـــــف صدیقه بودن معرفـــــی می شـــــود: »َو أ

یَقٌة؛ و مادر مسیح، زنی بسیار راست گو بود.«7 و  ِصّدِ
در سورۀ تحریم می فرماید: »و مریم سخنان پروردگار 

خود و كتاب هاى او را تصدیق كرد.«8
كلمۀ »صدیق« صیغۀ مبالغـــــه از صدق و به معناى 
گفته اند  كه بسیار راست می گوید. بعضی  كسی ست 
كه هرگز دروغ نمی گوید یا باالتر  كسی ست  به معناى 
از آن توانایى ای بر دروغ گفتن ندارد؛ چون در تمام 
عمر عادت به راست گویى كرده است و نیز بعضی آن 
را به معناى كسی می دانند كه عملش تصدیق كنندۀ 
سخن و اعتقاد اوست.9 ولی همۀ این معانی تقریبًا 
به یـــــك معنا بازمی گـــــردد؛ »صدیـــــق« به نظر عالمه 
كه آنچـــــه را می گوید انجام  كسی ســـــت  طباطبایى 

می دهد و میان گفتار و كردارش تناقضی نباشد.10



آیت اهلل جوادی آملی می فرماید: »راز صدیقه بودن 
كه اخبـــــار عادى را  حضـــــرت مریم� آن نیســـــت 
كه  تصدیق می كرد و به تصدیق چیزی می پرداخت 
دیگران باور داشتند، بلكه ایشان حقیقتی را تصدیق 
كه دیگران باور نداشتند و حقیقتی را صحه  می كرد 
می گذاشت كه دیگران آن را دور می انگاشتند و روى 
همین اســـــتبعاد، زبان به تهمت وى می گشـــــودند، 
درحالی كه حضـــــرت مریم� براى قبـــــول این امر 
غیرعادى )بشـــــارت بر تولد مســـــیح و باردار شـــــدن 

( آیت و عالمت نطلبید.«11 بدون همسر
حضرت مریم� وقتی بشارت را از فرشته ها شنید 
مطمئن شـــــد و چون صدیقه بـــــود تصدیق كرد و از 

خداوند عالمت و نشانه نطلبید.
در مـــــورد صدیقۀ كبرا� اما بســـــیار باالتر اســـــت. 
ایشـــــان در قصۀ ســـــقیفه، حقیقتی را تصدیق و باور 
داشـــــت كه پذیرش آن برای دیگران بســـــیار سخت 
بود. حضرت، حقیقتی را صحه گذاشتند كه دیگران 
آن را انـــــكار می كردند و به دلیـــــل همین پایبندی بر 

صداقت قولی و فعلی بین درودیوار قرار گرفتند.
درجۀ »صدیقه بودن« ســـــیدۀ نســـــای عالم، بسیار 
باالتـــــر از حضرت مریم� اســـــت؛ زیـــــرا در جریان 
حضرت مریـــــم� مردم به قـــــدرت خداوند جهل 
كه مریم بدون همســـــر  داشـــــتند و نمی پذیرفتنـــــد 
صاحب فرزند شـــــود. بااین حـــــال حضرت مریم� 
كرد،  حتی بدون نشانه، بشارت مســـــیح را تصدیق 
ولی در ِقصۀ ُپرُغصۀ ســـــقیفه، مردم می دانســـــتند و 
كه دست امیرمؤمنان� در غدیرخم  دیده بودند 
به عنوان »ولی و موال« باال رفت و حتی »َبٍخ َبٍخ« هم 
به ایشـــــان گفتند، ولی بعد از مدتی به تكذیب امام 

پرداختند.
حضرت زهرا�، مقابل انكار دیگران نه تنها امامش 

را تصدیـــــق كـــــرد و در عصر فتنه ســـــكوت نكرد و به 
روشـــــنگری پرداختند، بلكه حتی جان شریفشان را 

نیز تقدیم والیت كردند.
امام رضـــــا� فرمودنـــــد: »إّن فاطمه� صدیقه 
شهیده؛ فاطمۀ زهرا� زنی بسیار راست گو بودند 

و شهید از این دنیا رفتند.«12
ْدراَك ما َلْیَلُة 

َ
كنون روشـــــن می شـــــود تأویل »َو ما أ  ا

اْلَقدر«13 یعنی چه كســـــی می داند صدیقه كیســـــت 
و چگونـــــه از والیـــــت دفـــــاع كـــــرد و چگونه كشـــــتی 
گرفت و چگونـــــه ریحانه و یاس  اهل بیت� پهلو 
نبی، كبود شـــــد و چگونه دری كه نبی برای ورودش 

اذن می گرفت به آتش كینه و حسادت سوخت؟
امام صادق� فرمودند: »خداوند یك چهارم دنیا 
را مهر فاطمه� قرار داده و بهشـــــت و جهنم را نیز 
مهریۀ او قرار داده اســـــت و دشـــــمنانش را به جهنم 
و دوستانش را به بهشـــــت وارد می كند. فاطمه� 
كبرى است و در شناختن او همۀ جهانیان  صدیقۀ 

در حیرتند.«14 
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تبیین حقیقت
با بــاور قــلـبی

مسجد
پژوهشگاه مسئله یابی 

محله است

در ســـــرویس پیشخوان این شماره نشـــــریه محراب، نکاتی 
پیرامون ارتباط جهاد تبیین و ویژگی مهم بصیرت ارائه شده 
اســـــت؛ و در ادامه در گفت و گویی مهم، نقش مســـــجد در 
برابر نوجوان با توجه به وقایع ماههای گذشته مورد واکاوی 

و آسیب شناسی قرار گرفته است .

پیشخوان



تبیین حقیقت
با بــاور قــلـبی

محمدرضا آل آقا   |  پژوهشگر 

بررسی نسبت بصیرت
و جهاد تبیین

بصیرت و جهاد تبیین دو واژه و یا به عبارت بهتر دو مفهومند که در کشاکش روزهای سخت 
و آسان سیاسی و اجتماعی در کشور مورداستفادۀ خاص و عام قرار می گیرد و هرکس بنا به 

منطق ذهنی خود از یک معنای آن ها برای اثبات منظور خود بهره می برد.
گوناگونی نوع به کارگیری این واژه ها و ایجاد نسبت میان آن ها نشان می دهد که این نسبت 
به درستی درک نشده است و نوشتار پیِش رو قصد دارد تا با تعریفی دقیق از بصیرت و جهاد 

تبیین از منظر اندیشۀ مقام معظم رهبری، به نسبت میان این دو اشاره کند.
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دانایی با باور و ایمان

بصیرت در لغت، به معنای عقیدۀ قلبی، شناخت، 
یقیـــــن، زیركـــــی و عبرت آمـــــده اســـــت.1 بصیرت در 
اصطالح، عبارت است از قوه ای در قلب شخص، كه 
به نور قدسی منّور بوده، به وسیلۀ آن حقایق اشیا و 
امور را درک می كند؛ همان گونه كه شخص به وسیلۀ 

چشم، ُصَور و ظواهر اشیا را می بیند.2
كه دانایى بصیرت اســـــت، اما  برخی فكـــــر می كنند 
این گونه نیست، بصیرت دانایى صرف نیست. بلكه 
دانایى همراه با باور و ایمان است. ازاین رو، موجب 
هدایـــــت و حركت اســـــت، درحالی كه علـــــم همواره 
مقـــــرون به باور قلبی نبـــــوده و در نتیجه لزومًا مایۀ 

عمل به مقتضاتش نیست.
گر خودروی  به عنوان مثال خیلی از مردم می دانند ا
خود را با سرعت برانند، ممكن است تصادف كنند. 
ولی به دلیل اینكه بـــــه رخ دادن آن باور ندارند، باز 

هم با سرعت می رانند.
دانایـــــى در بســـــیاری از مردم از ســـــاحت ذهن به 
ســـــاحت قلب رســـــوخ نمی كند و به ایمـــــان باطنی 
تبدیل نمی گردد، در نتیجه موجب رستگاری، تقوا 
و پرهیزگاری نمی شود، ولی دانایى مقرون به اعتقاد 

قلبی یا همان بصیرت، مایۀ حركت و عمل می شود 
كه بصیرت موجب هدایت اســـــت  و ازاین روســـــت 
و انســـــان را از غفلت بیدار می كند. انسان بصیر به 
گمراهی و فریب خوردن در  كمک این قوه از خطـــــر 

امان است.
مقام معظم رهبری دو سطح تحلیل را برای مفهوم 

بصیرت در نظر می گیرند: 
الف( ســـــطح اصولی و الیۀ زیرین بصیرت اســـــت كه 
به بصیرت در انتخاب جهان بینی و فهم اساســـــی 
مفاهیم توحیدی مربوط می شـــــود. نتیجۀ بصیرت 
داشـــــتن در این سطح، هدف دار و نظام مند دیدن 
جهان اســـــت كه زمینـــــۀ همۀ تالش هـــــا و مبارزات 
انســـــانی در جامعه اســـــت. از این منظـــــر كه نقطۀ 
مقابل نگاه مادی اســـــت، در صـــــورِت یافتن هدف 
نظام توحیدی، هرگونه تـــــالش و مجاهدتی در راه 

تحقِق هدف، قطعًا انسان را به نتیجه می رساند. 
رهبـــــر معظـــــم در تبیین ایـــــن ســـــطح از بصیرت 
معتقدنـــــد: »در دیدگاه توحیدى، خســـــارت و ضرر 
 

ّ
براى مؤمن اصاًل متصور نیســـــت. فرمـــــود: ما لنا اال

احدى الحســـــنیین؛ یكی از دو بهتریـــــن در انتظار 
كه این  كشـــــته می شـــــویم،  ماســـــت؛ یا در این راه 
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دانایی مقرون به اعتقاد قلبی 
یا همان بصیرت، مایۀ حرکت و 
عمل می شود و ازاین روست که 
بصیرت موجب هدایت است و 
انسان را از غفلت بیدار می کند

بهترین است؛ یا دشمن را از سر راه برمی داریم و به 
مقصود می رســـــیم، كه این هم بهترین است. پس 
در اینجا ضررى وجود ندارد. درست نقطۀ مقابل، 
نگاه مادى اســـــت. نگاه مادى اواًل پیدایش انسان 
را، وجود انســـــان را در عالم بـــــدون هدف می داند؛ 
اصاًل نمی داند براى چه به دنیا آمده اســـــت. البته 
در دنیا براى خودش هدف هایى تعریف می كند... 
اما این هـــــا هیچ كدام هدف هاى طبیعی نیســـــت، 
مالزم بـــــا وجود او نیســـــت. وقتی اعتقـــــاد به خدا 
نبود، اخالقیـــــات هم بى معنی می شـــــود، عدالت 
هم بى معنی می شـــــود؛ جز لذت و سود شخصی، 
هیچ چیز دیگرى معنا پیدا نمی كند... پس ببینید 
فرق بیـــــن نگاه توحیـــــدى و نگاه مـــــادى، معرفت 
الهی و معرفت مادى این اســـــت. این اساسی ترین 

پایه هاى بصیرت است.«3
كه بیشـــــتر مدنظـــــر رهبر معظم  ب( ســـــطح دیگر 
انقـــــالب قـــــرار دارد، بصیرت در برخـــــورد با حوادث 
اجتماعی اســـــت. بصیرت داشـــــتن در این ســـــطح 
كردن و  كردن، درســـــت نگاه  عبارت اســـــت از تدبر 

درســـــت ســـــنجیدِن حوادث به هنگام مواجهه با 
آن ها و پرهیز از نگاه های عامیانه و سطحی.4 

رهبر انقالب در این زمینه اظهار می دارند: »حوادث 
كردن، درست ســـــنجیدن، در آن ها  را درست نگاه 
كردن، در انسان بصیرت ایجاد می كند؛ یعنی  تدبر 
بینایى ایجاد می كند و انسان چشمش به حقیقت 
باز می شـــــود. امیرالمؤمنیـــــن� می فرماید: فانما 
؛ بصیر آن كسی  البصیر من سمع فتفكر و نظر فابصر
گوش خود را بر صداها نبندد.  كه بشـــــنود،  اســـــت 

وقتی شنید، بیندیشد.«5

نسبت بصیرت و جهاد تبیین

نســـــبت بصیرت با جهاد تبیین در این سطح برقرار 
كه انســـــان بصیر به دلیل برخورد  می شـــــود؛ جایى 
گذشته و  عمیق و نگاه ژرف به مســـــائل از حوادث 

حال برای آینده عبرت خواهد گرفت.
مقام معظـــــم رهبری در بیان مســـــئلۀ تبیین بیان 

می دارند:
كار ماست. ما با ذهن ها مواجهیم،  »تبیین اساس 
گر  با دل هـــــا مواجهیم؛ بایـــــد دل ها قانع بشـــــود. ا
دل ها قانع نشـــــد، بدن ها به راه نمی افتد، جسم ها 
به كار نمی افتد؛ این فرِق بین تفّكر اســـــالمی و تفّكر 
ما 

َ
غیراسالمی است... تفّكر اسالمی تبیین است. َفِاّن

َعَلیَک الَبالغ؛6 خدا به پیغمبـــــر می گوید وظیفۀ تو 
رساندن اســـــت، حرف را باید برســـــانی. باید تبیین 
كنیـــــد؛ حرف هایتـــــان را، نظراتتـــــان را بگوییـــــد؛ در 
كه مجموعه های  ؛ برای شـــــما  كشور مســـــائل مهّم 
گر روشن نیســـــت، بروید  دانشـــــجویى هســـــتید، ا
گر روشن است، برای  كنید؛ ا برای خودتان روشـــــن 

مجموعۀ دانشجویى تبیین كنید.«7

8

نشـریــه محــراب
شـــــمــــاره شـــــشــم



نسبت روشـــــن شـــــدن حقیقت با جهاد تبیین در 
واقع همان نسبت حقیقت است با مفهوم بصیرت. 
برای فهم صحیح این موضوع باید در نظر داشـــــت 
كه انســـــان مؤمن برای روشن شـــــدن حقیقت باید 
گام بردارد، حاال این حقیقت می تواند حقیقت یک 
واقعه، ســـــانحه یا رخداد تاریخی باشد، یا حقیقت 
چرایى یـــــک تصمیـــــم و... هر حقیقتی بـــــرای این 
روشن شدن نیازمند بصیرت است و بدون جسم، 
گاه و دانـــــا، نمی توان به حقیقت  جان، عقل، دِل آ

دست یافت.
انســـــان مؤمن برای رســـــیدن به حقیقت، نیازمند 
كه به حقیقت دست  به بصیرت اســـــت و هنگامی 
یافت، آنگاه با جهاد تبیین می بایست مسیر را برای 

رســـــیدن دیگران به حقیقت وقایع و ســـــوانح و... 
هموار كند.8

چرا جهاد؟ چرا جهاد تبیین؟

كردن مسیر دستیابى  حاال چرا این تبیین و هموار 
كرده است؟  دیگران به حقیقت وجه جهادی پیدا 
پاســـــخ این ســـــؤال را مقام معظم رهبری این گونه 

داده اند:
»چرا می گوییم جهاد، جهاد تبیین؟ این گرفته شده 
كالم امیرالمؤمنین� اســـــت؛ امیرالمؤمنین در  از 
كه  آن وصّیت معروف خودشـــــان به َحسنین� 
خطاب به آن هاست، می فرمایند: َو َمن َبَلَغُه ِكَتاِبى؛ 
یعنی بنده و شـــــما هم مخاطب ایـــــن وصّیتیم ــ از 
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جملۀ چیزهایى كه می فرمایند ]این اســـــت[: َو اهلَلَ 
اهلَلَ ِفی الِجَهاِد ِبَامَواِلُكم َو َانُفِســـــُكم َو َالِسَنِتُكم ِفی 
َســـــِبیِل اهلَل؛ جهاد با الســـــنة. حاال خوشبختانه ]از 
میان[ مّلت ما، كسانی كه می توانستند، وارد بودند، 
كردند؛ االن هم  با اموالشـــــان، با انفسشـــــان جهاد 
كرد  دارند جهاد می كنند؛ با الســـــنه هم باید جهاد 
كه كســـــانی در این بخش هم می توانند واقعًا فّعال 

باشند و جهاد كنند.«9

مخاطب اول

مخاطب بصیرت و جهاد تبیین اما در سطح اول، 
نخبگان، مســـــئوالن و اقشار تأثیرگذار بر جریانات 
فكری و سیاســـــی اند. »جهاد تبیین« در مواجهه 
با نخبـــــگان، مســـــئوالن، روشـــــن فكران، عالمان 
كه در مســـــند هدایت مردم قرار  كســـــانی  دینی و 
دارند، ارزش مضاعف پیدا می كند؛ زیرا مجاهدت 
مضاعفی الزم اســـــت تا فردی كه در رأس دستگاه 

تبلیغی یا رسانه ای اســـــت، مطلب برایش روشن 
شـــــود و بتوانـــــد برای دیگـــــران روشـــــنگری كند؛ 
بنابرایـــــن، یكـــــی از مهم ترین مخاطبـــــان تبیین، 
نخبگان، مســـــئوالن، مدیـــــران، روحانیت و ائمۀ 

جمعه و... هستند.
»مردمی بـــــودن یعنی چه؟ مردمی بـــــودن یعنی با 
مـــــردم عادی معمولی مخلوط شـــــدن، نشســـــت و 
برخاست كردن، هم گوش شنوا برای شنیدن حرف 
كردن  گویا برای روشـــــن  مردم داشـــــتن، هم زبـــــان 
ذهن مردم داشـــــتن. اینكه ما برویم در یک جمعی 
كه[ یک داعیه ای دارند، یک خواسته ای  از مردم ]
دارند، حرفشان را بشـــــنویم و بعد هم بگوییم: بله، 
صددرصد حق با شماســـــت و این كسانی كه گوش 
نمی كنند، عمل نمی كنند، چنین و چنان هستند، 
كافی نیســـــت[؛ یک وقت هایى هســـــت یک  نـــــه، ]
گرهی در ذهن مردم هســـــت، شـــــماها باید این گره 
كـــــه ما عرض كردیم،  را بـــــاز كنید؛ این جهاد تبیین 
شـــــامل این موارد می شـــــود... باید به مردم كمک 
كمک، هم شـــــنیدن حرف آن هاســـــت، هم  كنیم؛ 
اجرا كردن خواســـــتۀ آن هاســـــت در صورت امكان، 
هم روشـــــن كردن ذهن آن هاست در صورت وجود 

اشكال و عدم امكان.«10
گروه هـــــای تأثیرگذار اجتماعـــــی وظیفۀ جهاد  گر  ا
تبیین خود را به درستی انجام بدهند، جامعه هم 
كشـــــف حقیقت بصیر  متأســـــی از حركت در مسیر 
خواهد شـــــد. منظور از اجتمـــــاع، بصیر اجتماعی 
كه عالوه بر چشِم ســـــر، چشِم دلش نیز بینا  است 
باشـــــد، گره های كور مشـــــكالت خود را پیدا كرده و 
گشـــــودن آن را می داند، دوســـــتان و دشمنان  راه 

انسان مؤمن برای رسیدن به 
حقیقت، نیازمند به بصیرت 
است و هنگامی که به حقیقت 
دست یافت، آنگاه با جهاد تبیین 
می بایست مسیر را برای رسیدن 
دیگران به حقیقت وقایع و سوانح 
و... هموار کند
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مقام معظم رهبری در بیان مسئلۀ تبیین بیان می دارند:
»تبیین اساس کار ماست. ما با ذهن ها مواجهیم، با دل ها 

مواجهیم؛ باید دل ها قانع بشود. اگر دل ها قانع نشد، 
بدن ها به راه نمی افتد، جسم ها به کار نمی افتد؛ این فرِق 

ر غیراسالمی است... 
ّ
ر اسالمی و تفک

ّ
بین تفک

ر اسالمی تبیین است.«
ّ
تفک

خود را می شناســـــد، به ضعف های خویش آشـــــنا 
و راه درمانـــــش را می داند، جریان های سیاســـــی و 
فرهنگ ســـــاز و ارتباط آنان را با اربـــــاب دین و دنیا 
می شناســـــد، رابطۀ َزروزور و تزویر را درک می كند و 
نســـــبت به عالئم نفاق، صداقت و عناد شـــــناخت 
گر جامعه ای دردهای خود  كامـــــل دارد. در مقابل ا
را نشناســـــد و راه درمانـــــش را ندانـــــد و نســـــبت به 
سرچشمه های هدایت و انحراف خود بیگانه باشد، 
معیار روشـــــنی برای اقبال و ادبار به شـــــخصیت ها 
كم بر محیط خود  و یا امواج فكری و فرهنگـــــی حا
نداشته باشد، بى دلیل روزی از یک شعار حمایت 
كند،  و بى حســـــاب فردای آن روز بـــــا آن مخالفت 
چنیـــــن جامعـــــه ای فاقد بصیـــــرت و نابیناســـــت، 
كمیت امیرمؤمنان�  كمااینكه جامعۀ عصـــــر حا
به این بال مبتال بود، به طوری كه حضرت در وصف 
؛ شـــــما چشم دارید  آن ها فرمودند: »عمی ذو ابصار

اما كورید.«11
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مســجـــد
پژوهشگاه مسئله یابی محله است

کیا فخر   |  خبرنگار 

و  تربیت  وظیفۀ  می تواند  که  عبادی ست،  نهادی  مسجد 
اما برای  بر عهده داشته باشد.  را هم  پرورش جامعۀ اسالمی 
مدیریت  است،  اهمیت  حائز  آنچه  هدف  این  به  رسیدن 
مسجد و نگاه کالنی ست که در ادارۀ مسجد صورت می پذیرد. 
با  مدیریتی  باور  این  به  رسیدن  چگونگی  در  کاوش  برای 
فعال  و  کارشناس  وافی،  مجتبی  حجت االسالم والمسلمین 

عرصۀ تربیت، گفت وگویی داشته ایم که در ادامه خواهد آمد:
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گاهی کوچک ترین مشکلی که در 
نوجوان می بینیم انگی، برچسبی را 

به او می زنیم. حاال با دیدن قیافه ای، 
مویی، لباسی، کالمی و یا حرکتی، 

نوجوان را تخطئه  می کنیم و همین 
باعث می شود نوجوان امروزی گاهی 

با یک حرکت هایی همراه می شود

س: وقایع شـــــهریور و مهـــــر 1401 باید به 
رصد فرایندهای موجود بینجامد، حضور 
نوجوانـــــان در ایـــــن تحوالت یک ســـــؤال 
آیا مسجد در حوزۀ تربیت  ایجاد می کند: 
آیا  کارکرد درســـــتی است؟  نوجوان دارای 
برای حضور و جذب نوجوان در مســـــجد 
مدیریـــــت صحیحـــــی صـــــورت پذیرفتـــــه 

است؟

ج: مـــــن یک قـــــدم بـــــه عقب تـــــر برمی گـــــردم، تا 
ایـــــن را بگویم كه برای بهبود نســـــبت مســـــجد و 
كنـــــد؛ اولین  كاركردهایش ســـــه نـــــگاه باید تغییر 
نگاهـــــی كه بایـــــد تغییر كند، تغییر نـــــگاه به خود 
گاهی چون خود  نوجوان امروزی ســـــت. یعنی ما 
كاری برای  نوجوان را نمی شناســـــیم، نمی توانیم 
او بكنیم، نوجوان امروزی متفاوت شـــــده است، 
كه خداوند  نوجوان امروزی هم مانند هر انسانی 
ک به دنیا می آید و  متعال می آفریند با فطرتـــــی پا
بســـــیار پرتوان و به قول خودمان پرانرژی، حركتی 

و پرنشاط است.
گاهی  گاهی همین نگاه را نداریم. یعنی  اما خب ما 
كوچک ترین مشكلی كه در نوجوان می بینیم انگی، 
برچســـــبی را به او می زنیم. حاال با دیدن قیافه ای، 
مویى، لباسی، كالمی و یا حركتی، نوجوان را تخطئه 
 می كنیم و همین باعث می شـــــود نوجوان امروزی 
گاهی با یک حركت هایى همراه می شود، درحالی كه 
ک پرتوان  ایـــــن نوجوان همـــــان نوجوان فطرت پـــــا
اســـــت و همان اســـــت كه توی دهۀ شصت و دفاع 

مقدس هم میان دار بود.

س: اینکه دریافت نوجـــــوان از واقعیات از 
مسیر رسانه های مختلف صورت می پذیرد 

شیوۀ عمل او را متغیر نکرده است؟

ج: نكتۀ دوم كه قصد داشتم بگویم همین است كه 
ک  این نوجوان امـــــروزی البته با همۀ این فطرت پا
و پرتوانی اش در یک محیط باز و تحت تأثیر عوامل 
گرفته. ما پیش تر یک نوجوان  بیرونی فراوانی قـــــرار 
كه ســـــریال تلویزیونی اش  دهه شـــــصتی داشـــــتیم 
»اوشـــــین« بود و فیلم ســـــینمایى اش »اژدها وارد 
می شـــــود« و كارتونش هم »هاچ، زنبورعســـــل«. آن 
آدم كجا ]و این[ نوجوانی كه امروز با تلفن هوشمند 
با یک كلیک می توانـــــد خودش را ]در[ هر محیطی 
ببیند و دسترســـــی های متعددی داشـــــته باشـــــد، 

كجا[؟ [
ایـــــن نوجوان در معـــــرض عوامل بیرونـــــی فراوانی، 
خصوصًا ]در[ فضای مجازی است. بنابراین نسبت 
بـــــه نوجوان امـــــروزی ما باید بفهمیم با چه كســـــی 
ک پرتـــــوان پرانرژی كه متأثر  طرفیـــــم. یک فطرت پا
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از یک فضای ســـــنگین ]و[ اتمســـــفر بیرونی است و 
حرف هایى دارد كه گوشی برای شنیدن آن نیست. 
كـــــه همراهـــــی ندارد.  كارهایـــــى می خواهـــــد بكند 
اعتراض هایـــــى می خواهـــــد بكند، مشـــــورت هایى 
كه  می خواهد بگیرد، درددل هایى می خواهد بكند 
گوش شنوایى[ در دسترسش قرار داده ایم  ما كمتر ]
و بعد می گوییم این ها حرف های ساده و حرف های 
بیهوده ای ســـــت. اما باالخره یک كسی باید ]حرف[ 
این ها را بشـــــنود. فلذا نوجوان امـــــروزی ما در عین 
پرتوانی در یک اتمسفر سنگین و تحت تأثیر عوامل 

بیرونی و نسبتًا تنها و رهاست. 
كـــــه باید تغییر بكند نـــــگاه به خود  دومین نگاهی 
كثر برای  مســـــجد است. تا وقتی ما مســـــجد را حدا
، مغرب و  ، آن هم فقـــــط در وعده های ظهـــــر نمـــــاز
كاركرد  عشـــــا دیده ایم، طبیعتًا نمی توانیـــــم انتظار 
كثری از آن را داشـــــته باشـــــیم. وقتی  تربیتی و حدا
نگاهمان به مسجد حداقلی شـــــد، شما می بینید 
آن عضو هیئت امنا، آن پیرمرد و قدیمی تر مســـــجد 
گهگاهی حتی خود امام جماعت و خادم مسجد  و 
هم وقتی می بینند چند نوجوان یک گوشۀ مسجد 

نشسته اند و در ذیل یک برنامۀ فرهنگی می خندند 
برنمی تابد. چرا؟ چون این ها تصورشـــــان از مسجد 

غلط است. 
كار  كند تغییر نگاه به  كه باید تغییر  سومین نگاهی 
فرهنگی اســـــت. ما خیال می كنیم چهـــــار تا برنامۀ 
كه حاال هركـــــدام پرتاب یک تیر  كندۀ فرهنگـــــی  پرا
كه  در تاریكی اســـــت، فعالیت مدون تربیتی است؛ 

]البته[ این گونه نیست.
نســـــل امروزی با یک فرایند تربیتی دینی مستند به 
روش اهل بیت می تواند كارش پیش برود. تربیت با 
گر با یک هیجانات،  تک برنامه های فرهنگی، حتی ا
شـــــورها و شـــــعورهایى هم همـــــراه باشـــــد صورت 

نمی گیرد.

محـــــراب  نشـــــریۀ  مخاطبـــــان  بـــــرای  س: 
نوجوان  برای  فرهنگی  برنامۀ  که  بفرمایید 

امروز باید چه مؤلفه هایی داشته باشد؟

ج: به نظـــــرم در عرصۀ فرهنگی تربیتـــــی باید روی 
كنیم.  كار  روابط انســـــانی و آن نظام مربى و متربى 
آن هم مبتنی بر روش تربیت دینی. در روش تربیت 
دینی  به اصل تعقل و تفكر خیلی توجه می شـــــود، 
اما ما كمتر برنامه هـــــای فرهنگی ای را می بینیم كه 
موجب تفكر و تعقل در نوجوان امروزی بشود. یكی 
از معضالتـــــی كه در همین جریانات اخیر داریم این 
اســـــت كه عقل ها و فكرهـــــای بچه هایمان آن قوام 
الزم را ندارد. آن توان محاســـــبه ها را ندارد. فلذا چه 
اتفاقی می افتد؟ می بینیم ]نوجوان[ با كوچک ترین 
مسئله ای هیجانی می شود و به جای اینكه عقلش 
كم  كم بشـــــود، هیجانات و غریزه هایش بر او حا حا
می شـــــوند. این به خاطر نوع تربیت ماســـــت. این 

ما خیال می کنیم چهار تا برنامۀ 
پراکندۀ فرهنگی که حاال هرکدام 
پرتاب یک تیر در تاریکی است، 
فعالیت مدون تربیتی است؛ که 
]البته[ این گونه نیست
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نوجوان شاید در یک هیئتی در مسجد هم شركت 
كرده باشـــــد، شاید چهار تا برنامۀ فرهنگی و اردویِى 
جایزه دار و جلســـــه هم رفته باشد، اما روش تربیتی 
اسالم متفاوت با این فعالیت های فرهنگی است كه 

به طور دقیق پیاده نشده است. 
ما اسم هر كار خوبى را می گذاریم: تربیتی و فرهنگی، 
كار باید دقیق و مســـــتند، به  اما این طور نیســـــت، 
كه این  روش تربیتی و معارف دینی اهل بیت باشد 

خودش جای گفت وگوی مفصل دارد.
به نظر من آن روابط انســـــانی مهم تر اســـــت. یعنی 
گـــــر یک مربى فهمیده ای در مســـــجد داشـــــته  ما ا
باشـــــیم كه یک گوشـــــۀ مسجد بنشـــــیند و فقط با 
گر ]بچه ها را[ اردو نبرد،  بچه ها گفت وگو كند، حتی ا
گر ما یک شـــــورها  گر جوایزی ندهد، حتی ا حتـــــی ا
و هیجانات پانصدنفری نداشـــــته باشـــــیم، فعالیت 
برنامه های معمول  تربیتی درست تری نســـــبت به 

این روزها انجام داده ایم.
 یک مربى كه تا یک حدی از مسائل تربیتی و روش 
تربیتی اسالم،  اهداف تربیتی، روش تربیتی، مسائل 
تربیتی اســـــالم ســـــر دربیاورد، می توانـــــد در همین 
گوشۀ مســـــجد اتفاق هایى را رقم بزند و نیروهایى را 
كن  كه با هزاران برنامۀ شلوغ و سروصدا كند  تربیت 

و چشم پركن قابل مقایسه نیست. 

س: برای ایجاد این تغییرات ســـــه گانه چه 
امام جماعت  به  می توان  را  پیشنهادهایی 

داد؟

كاركردی برای  گر اجازه بفرمایید من یک بحث  ج: ا
كه از البه الی آن جواب سؤال  مسجد داشته باشم 
كاركرد امام جماعت بیـــــرون می آید: اولین  شـــــما و 
كاركردی كه برای مســـــجد می خواهـــــم بگویم، این 
است: »مســـــجد داروخانه است.«، این یعنی چه؟ 
كنان یک محله دردهایى داریم، حاال  یعنی ما ســـــا
چه نوجوان های محل، چه بزرگ ترهای محل، باید 
كه دردهایمان را به آنجا ببریم و  یک جایى باشـــــد 

چنین داروخانه و پناهگاهی مسجد است.
مـــــن یادم نمی رود ســـــال 1368 در هنـــــگام رحلت 
امام خمینـــــی�، حاج احمدآقا وقتی دید مردم به 
كه بروید مسجدها را  هم ریخته اند، پیشـــــنهاد داد 
كنید، مردم محل بیایند توی مسجد. من یادم  باز 
اســـــت مســـــجد محل خودمان، كه خبر اعالم شد، 
مردم ریختند مسجد و آنجا خب مؤمنین همدیگر 
را دیدند و آن دیدارها و آغوش ها و اشـــــک ها باعث 

تسكین درد مردم شد.
می خواهـــــم بگویـــــم ببینید مســـــجد باید بشـــــود 
پناهگاه، باید بشـــــود داروخانه،  باید بشـــــود مطب، 
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حاال نگاه كنید اینجـــــا چه امام جماعت، چه كانون 
فرهنگی نقش خودشـــــان را پیدا می كنند، یعنی ما 
نقش پناهگاهی و داروخانه ای باید ایفا كنیم. یعنی 
چی؟ یعنی هركســـــی كه مشكل دارد بیاید دِر اینجا 
را بزند، پایـــــش را اینجا بگذارد. از او بپرســـــند »چه 
مشكلی داری؟« بگوید »من مشـــــكل فكری دارم، 
مصالح روز را نمی فهمم، مصالح سیاسی، فرهنگی، 
اعتقادی را قبول ندارم.« اصاًل بگوید »آقا، من خدا 
را قبـــــول ندارم،  من برایم اینجا شـــــبهه پیش آمده، 

انقالب اســـــالمی را قبـــــول نـــــدارم، نمی دانم، زمان 
پهلوی این جوری بوده، حكومت پهلوی آن جوری 

بوده...« هر سؤالی دارد مطرح كند.
كنید مـــــا مناجات در مســـــجدهایمان  شـــــما نگاه 
نداریـــــم؛ یعنی یک جایى كه انســـــان با خدایش، با 
آن معشـــــوق واقعی اش حرف بزند. ما دفاع مقدس 
گرداندیـــــم. ما ]پیش  را عمدتـــــًا با مناجـــــات و دعا 
خودمـــــان[ خیال می كنیم نوجـــــوان اهل مناجات 
]نیســـــت[، اما هســـــت، مناجات باعث تسكین هم 
هســـــت. بنابرایـــــن باید بحـــــث مناجات بـــــا خدا را 
[ این بچه ها دل هایشان  راه اندازی بكنیم، خیلی ]از

آرام تر خواهد شد.
گر ما مسجد را پناهگاه و داروخانه ببینیم  بنابراین ا
می نشـــــینیم برای آن تدبیر می كنیم. اســـــتادهایى 
بیایند، مربیانی مشغول بشوند، خود امام جماعت 

یک گوشۀ كار را بگیرد...
مـــــن  امام جماعـــــت،  كاركـــــرد  می  گوییـــــد  شـــــما 
وقتـــــی می گویم مســـــجد، منظـــــورم ]به طـــــور كلی[ 
و  كانون  امام جماعت، دســـــت اندركاران، جوان ها، 

پایگاه بسیج است، نظرم از مسجد این است.
دومین كاركردی كه می خواهم در رابطه با مســـــجد 
بـــــه كار ببرم، این اســـــت كه مســـــجد پرورشـــــگاه و 

یک مربی که تا یک حدی از مسائل 
تربیتی و روش تربیتی اسالم،  
اهداف تربیتی، روش تربیتی، 
مسائل تربیتی اسالم سر دربیاورد، 
می تواند در همین گوشۀ مسجد 
اتفاق هایی را رقم بزند و نیروهایی 
را تربیت کند که با هزاران برنامۀ 
غ و سروصداکن و چشم پرکن  شلو
قابل مقایسه نیست
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رشـــــدخانه اســـــت، یعنی مِن نوجوان كه می روم در 
مسجد باید پرورش پیدا كنم، رشد پیدا كنم.

كالس ها،  گذاشـــــتن  این پرورش و ارتقـــــای فكری با 
كتاب ها،  برنامه هـــــا، حلقه هـــــا، جلســـــات، معرفـــــی 
كتاب خوانـــــی و این هـــــا ایجاد می شـــــود. ســـــومین و 
كه بســـــیار مهم هم اســـــت، این  كاركـــــردی  آخریـــــن 
است كه مســـــجد یک پژوهشگاه و موتورخانه است. 
كار فكری است. منظورم این است،  پژوهشگاه محل 
مســـــجد باید قلب تپندۀ محله باشـــــد. من می گویم 
مســـــجد باید ســـــتاد مركزی باشـــــد و محلـــــه در این 
نقشه می شـــــود منطقۀ عملیاتی. مسجد ما دوكوهه 
اســـــت، منطقۀ عملیاتی شـــــلمچه اســـــت. ما رابطۀ 
گر  كنیم. ببینید حتی ا محله و مســـــجد را باید برقرار 
كنیم  ما می خواهیم نوجـــــوان را به مســـــجد دعوت 
باید سراغ محله برویم. مســــــجدی ها، حاال هركسـی 
آن هایى  امام جماعت، جوان ها و بزرگ ترها،  هست، 
كه دغدغه دارنـــــد. این ها باید برونـــــد داخل محله، 

نمی شود كه در مسجد بنشینیم و بگوییم »برنامه ای 
گذاشتیم، مردم محله بیایید سراغ ما.« برعكس، باید 
امام جماعت به فوتبال بچه ها در محله سر بزند، حاال 
گاهی اوقـــــات یک بازی هم بكند حتی. امام جماعت 
بایـــــد مغازه های محـــــل را بشناســـــد و در آن ها چند 
كســـــبه باشـــــد. امام جماعت باید  دقیقه ای مهمان 
مدرسه های محله را رفته باشـــــد. امام جماعت باید 
در اوقات مریضی ، مكه رفتن ها، زیارت رفتن ها و حج 
رفتن های مـــــردم محله حاضر باشـــــد. خانه به خانه 
برود و بنشـــــیند. ما مسجدی ها اول باید برویم سراغ 
كنیم. وقتی  محله، بعد مســـــائل محله را اســـــتخراج 
گوش شنوایى برای آن ها شدیم،  نشستیم با مردم و 
این ها مسئله هایشـــــان را می گویند. مسائل محله كه 
به دســـــت آمد، می شود در مسجد با كارشناس ها، با 
گر  آن كسانی كه این كاره اند نشست و تحلیل كرد كه ا
ما بخواهیم مســـــائل محلۀ خود را از فقر تا بیكاری و 

غیره حل كنیم باید این كارها را كرد.
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این راهكارها باز در محله است، كه باز اهالی مسجد 
باید به سراغ صاحب كارخانه و متمول و غیره بروند و 

مشكل را حل كنند.
 ما تا وقتی بنشـــــینیم توی مســـــجد ]و توقع داشته 
باشیم[ با دو تا برنامۀ عمومی، كلیشه ای، قدیمی و 

سنتی فقط بخواهد كار بكند جواب گو نیست. 

، طبـــــق نظـــــر  س: مغزافـــــزار ایـــــن تغییـــــر
جناب عالـــــی امام جماعت اســـــت؟ یا نهاد 
متولی مســـــجد باید وظیفۀ برنامه سازی را 

انجام دهد؟ 

كه مشـــــخص است، باید با همۀ  ج: نهاد متولی 
ظرفیت ها بیایند داخل میـــــدان، ولی محوریت 
اصلی با امام جماعت است، امام جماعت محور 
است. خود حضرت امام خمینی� هم در رابطه 

با مســـــاجد همین را می گوینـــــد. از امام جماعت 
نمی شـــــود عبـــــور كرد، چـــــون امام جماعــــــت ها 
كارها را ندارند، باید جابه جا بشـــــوند.  حال این 
امام جماعت مثل فرمانده لشـــــكر است، متولی 
می خواهد، نمی شـــــود هركســـــی یک گوشه ای را 
]طبق نظر خـــــودش پیش ببرد[؛ هیئت امنا یک 
چیز بگوید، خادم یک چیز بگوید، بچه یک چیز 
كانون فرهنگی یک چیز دیگر. محوریت  بگوید و 
با امام جماعت است، اما امام جماعت به تنهایى 
كنارش دانشـــــجوها، طلبه ها  نمی تواند، باید در 
و معلم ها قرار داشـــــته باشند؛ امام جماعت باید 
كه انرژی دارنـــــد، دغدغه دارند، در  جوان هایى 
مسجد به كار بكشــــــد، تا ان شاءاهلل نقش آفرینی 
مســـــجد در جامعـــــه بـــــا ترتیب بهتـــــری صورت 

بپذیرد.
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حیـــاء، در آینه خطبۀ 
فـــدکیــه

تربیت در قاموس
سیده النساء

کتاب »فاطمة الزهرا 
من المهد الی اللحد«

خـانــــــــواده
و تجـربۀ بهشت

مسیر تربیت
از امتحان تا تصدیق

روضه های شهادت 
حضرت زهرا �

ع تربیت فاطمی  پرونده این شماره نشریه محراب با موضو
اســـــت. در این پرونده به مقوله تربیت  فـــــردی، خانوادگی و 
اجتماعی با استفاده از سیره، زیارتنامه، حدیث کساء، خطبه 
فدکیه و ... پرداخته شده است. در این پرونده  عالقمندان 
به پژوهـــــش  در عرصه معارف فاطمی کتابـــــی فاخر معرفی 

شده است.   

تربیت فاطمی
پرونده



تربیت در قاموس
سیدة النساء

حسن فکری   |  پژوهشگر 

مروری بر مبانی تربیتی حضرت زهرا �
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مقدمه
مبانی یعنی پایه ها و اساس یک بنا که روبنای 

آن دیده می شود.1 تربیت از »ربو« گرفته شده و 
به معنای رشد دادن، پروراندن و شکل دادن 
است.2 تربیت، یکی از مهم ترین دغدغه های 

جوامع بشری و اندیشمندان در طول تاریخ بوده 
است.

تربیت در واقع هنر تغییر رفتار است. تربیت، 
برانگیختن استعدادها و قواى گوناگون انسان و 

پرورش آن هاست. تربیت در آموزه هاى اسالمی 
به مراحل رشد انسان در ابعاد مختلف جسمانی، 

روحانی، مادى و معنوى گفته می شود.
حضرت زهرا دختر رسول اهلل، پیامبر نور و 

رحمت است. ایشان در خانواده ای ایمانی به 
دنیا آمد و در دامن پرمهر یکی از بهترین زنان 

عالم، حضرت خدیجه� پرورش یافت؛ بهترین 
معلم عالم هستی که کالمی غیر از رضایت حق 

به زبان نداشت. ایشان به عنوان یکی از بهترین 
اسوه های حسنه در بین زنان عالم شناخته 

، رفتار  می شود. حضرت زهرای مرضیه با گفتار
و منش خود یکی از بهترین الگوهای بندگی 

خداست.
مبانی تربیتی ایشان می تواند چراغ راه پویندگان 

راه تعلیم وتربیت باشد؛ در این نگاشته تالش 
شده تا برخی از نمونه های گزارش شده در تاریخ و 

سیره بیان گردد.

عشق و محبت به خدا، رسول اهلل و والیت 

حضرت زهـــــرا� خود سرشـــــار از محبـــــت خدا و 
رســـــولش بود؛ ایشـــــان با رفتـــــار عملی و ســـــخنان 

حكمت آمیز عشـــــق و عالقـــــۀ خدا و رســـــولش را در 
دل فرزندان نهاد. حضـــــرت فاطمه خانوادۀ خود را 
گناه و جهنم نگه داشـــــت. امام صادق�  از آتش 
كه ایمـــــان آورده اید!  فرمود: »چون آیۀ اى كســـــانی 
خود و خانـــــوادۀ خـــــود را از آتش نگـــــه دارید، نازل 
شـــــد، مـــــردم گفتند: یا رســـــول اهلل! چگونـــــه خود و 
خانواده مان را حفظ كنیم؟ فرمود: عمل خیر انجام 
دهیـــــد و آن را به خانوادۀ خـــــود نیز یادآورى كنید و 

برپایۀ فرمان بردارى از خدا پرورششان دهید.«3
حضـــــرت زهـــــرا� در عمل خیـــــر و رفتـــــار عبادی 
و محبت بـــــه خدا و رســـــول و ولی یک شـــــخصیت 

استثنایى است.

استقامت و بردباری

حضرت زهـــــرا� در راه حق و حقیقـــــت و دفاع از 
حریـــــم والیت تمام تـــــالش خودش را كرد. ایشـــــان 
به عنـــــوان الگوی صبر و اســـــتقامت برابر امر الهی و 
برای بیداری جامعۀ اســـــالمی در دفاع از اســـــالم و 
والیـــــت از همۀ امكانـــــات و راهكارهای روشـــــنگری 
بهره برد. این ســـــبک از زندگی می تواند مبنای یک 
تربیت اســـــالمی باشـــــد. در تمام دوره های تاریخی 
دشـــــمنانی برای مقابله با اســـــالم وجود دارند كه از 
هیچ تالشـــــی فروگذار نكرده انـــــد؛ حضرت زهرا� 
گریه  با سخنرانی روشـــــنگرایانه در مسجد مدینه و 
بر مصیبت پیامبر و اقرار گرفتن از دشـــــمنان والیت 
در خصوص غصـــــب والیت حضرت علی�، مردم 
مدینه را بیـــــدار كرد. این اقدامات حضرت زهرا� 
فریاد مظلومیت، صبر و اســـــتقامت او، نشـــــان داد 
ظلم و ستم دشمنان و منافقان بر دین خدا و ولّی 

خدا صورت گرفته است.
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بندگی و عبودیت 

یكی از مبانی تربیتی حضرت زهرا� ُبعد پرستش 
خـــــدا و بندگی اوســـــت. آن حضرت شـــــوق بندگی و 
كودكی داشت  خضوع برابر معبود را از همان دوران 
و این ســـــبک زندگی را در جان فرزندان خود تقویت 
كارها را  كه بهترین  كـــــرد  كرده و آنان را چنان تربیت 

عبادت خداوند بدانند.
دختر رســـــول خدا� بـــــر نیایش، بندگـــــی، نماز و 
كید داشـــــت. ایشان فرزندان خود را از همان  روزه تأ
كوچكی به انجام عبادت سفارش می كرد و آنان را به 
خدای سبحان پیوند داده و بذر محبت و ارتباط با 
خدا را در كام آنان نشـــــاند. در روایات آمده است كه 
حضرت زهرا به قدری روی پا ایستاد و عبادت كرد كه 
كرد. امام حسن� می گوید: »مادرم  پاهای او ورم 
از اول شـــــب تا صبح عبادت می كـــــرد و هرگاه از نماز 
غ می شد برای دیگران دعا می كرد، تا جایى كه از  فاز
او پرســـــیدم: چرا برای خودتان دعا نكردید؟ فرمود: 

الجارثّم الّدار.«
حضرت زهرا در شب بیست وسوم ماه مبارك رمضان 
فرزندان خود را به بیداری و نخوابیدن وامی داشت و 
می فرمود: »محروم است كسی كه از بركات شب قدر 
گویا حضرت فاطمه می خواســـــت  محروم بماند.«4 
كودكی در قلب پـــــاك فرزندان خود جمال  از دوران 
خـــــدا را به تجلـــــی و جان و زبانشـــــان را به حالوت و 
كند و محبوب راستین را به  شیرینی عبادت آشـــــنا 
آنان نشـــــان دهد. امام صـــــادق� می فرماید: »ما 
فرزندان خود را از پنج سالگی به نماز فرامی خوانیم، 
شما فرزندانتان را از هفت سالگی به انجام نماز وادار 

نمایید.«5
كار از رسول  روزی حضرت فاطمه� بابت سختی 

خدا� درخواست خدمتكار كرد و رسول خدا� 
تســـــبیحات خدای ســـــبحان را به آن بانو آموخت. 
كرد و  حضرت زهرا� تســـــبیحی از پشـــــم درست 
كبر«، »الحمدهلل« و »ســـــبحان اهلل«  ذكرهـــــای »اهلل ا
را تكـــــرار می كرد. پس از شـــــهادت حضـــــرت حمزه، 
تســـــبیحی از تربت قبـــــر حضرت حمزه بـــــرای خود 
ســـــاخت تا در شرایط ســـــخت زندگی به تسبیحات 
الهی مداومـــــت بورزد. امـــــام باقر� فرمـــــود: »َما 
ْفَضَل ِمْن َتْســـــِبیِح 

َ
ْحِمیِد أ ُعِبَد اهلُل ِبَشـــــْی ٍء ِمـــــَن الّتَ

ْفَضـــــَل ِمْنـــــُه َلَنَحَلُه 
َ
َكاَن َشـــــْی ٌء أ َفاِطَمـــــة� َو َلْو 

َرُســـــوُل اهلِل� َفاِطَمة�؛6 عبادت نشده خدای 
كه در تسبیح  سبحان به چیزی بهتر از شـــــكر الهی 
گر بهتـــــر از آن چیزی بود  حضرت فاطمه اســـــت و ا
به حتم حضرت رسول خدا آن را به فاطمۀ زهرا� 

می آموخت.«

دشمن شناسی و استکبارستیزی 

بعد از ارتحال رســـــول خدا�، مسلمانان به چند 
دسته تقسیم شـــــدند. دشـــــمن و منافقان فرصت 
را مناســـــب دیده و با ترفندهـــــای مختلف در صدد 
تســـــلط بر جامعۀ نوپای اسالمی و شهر مدینه النبی 
كه  كیاســـــت و بصیرتی  برآمدند. حضرت زهرا� با 
داشـــــت، تمام اقدامات دشـــــمن را شـــــناخت و در 
بهترین موقع با شیوه های منحصربه فرد آنان را رسوا 
كـــــرد. خط طاغوت، نفاق و اســـــتكبار در دورۀ بعد از 
كرد، دشمن  ارتحال رسول اهلل، جلوه ای جدید پیدا 
در لباس تزویـــــر به جنگ با اســـــالم برآمد. حضرت 
زهرا� با سخنرانی ها و رفتار خویش با دشمن در 
غصب خالفت، غصب فدک و غارت اسالم به صورت 
مستقیم و غیرمستقیم وارد مبارزه شد. آن حضرت 
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در خطبه ای كه به خطبۀ فدكیه معروف شده است 
با غاصب نشـــــان دادن خلیفه و اثبات عدم كفایت 
كه او لیاقـــــت خالفت بر  او به همـــــگان نشـــــان داد 
َبا َبْكٍر 

َ
مسلمانان را ندارد. آن حضرت می فرماید: »َیا أ

َک 
َ
ّن

َ
ِبى َو َجَلْســـــَت َمْجِلَســـــُه َو أ

َ
َک َخِلیَفُة أ

َ
ّن

َ
َعْیَت أ

َ
اّد

ّنَ 
َ
ْخَرْجَتـــــُه ِمْن َفَدَک َو َقْد َتْعَلُم أ

َ
َبَعْثَت ِإَلی َوِكیِلی َفأ

، ادعا می كنی  ؛7 ای ابابكر َق ِبَها َعَلّیَ
َ

َرُســـــوَل اهلِل َصّد
كه جانشـــــین پدر منـــــی و در جای او نشســـــته ای، 
درحالی كه كســـــی را به ســـــوی وكیل من فرســـــتادی 
كـــــردی، درحالی كه تو  و وكیل مـــــرا را از فدک اخراج 
می دانـــــی كه رســـــول خدا فدک را به من بخشـــــیده 

است.«
ایـــــن گوشـــــه ای از اقدامات آن حضـــــرت در دفاع از 
گردیده  كه در تاریخ ثبت  حریم اسالم و والیت است 

است.

ایثار و گذشت

یكی دیگـــــر از مبانـــــی تربیتی كه در ســـــیرۀ حضرت 
گذشت است.  زهرا� به چشـــــم می خورد، ایثار و 
آیات پربركت ســـــورهٴ »هل أتی« با تحلیلی روشن در 
ک ایشان است.8  شأن حضرت فاطمه و فرزندان پا
ِه ِمْســـــِكینًا َو َیِتیمًا  َعـــــاَم َعَلـــــی ُحّبِ »َوُیْطِعُمـــــوَن الّطَ

ِسیرًا.«9 
َ
َوأ

كـــــه روزه بود، غذای  حضرت زهـــــرا� در روزهایى 
خـــــودش را به مســـــكین و یتیم و اســـــیر انفاق كرد. 
كه در شأن رفتار او آیات سورۀ »هل أتی«  به گونه ای 
نازل شـــــده اســـــت. دادن گردن بند به مرد فقیر كه 
، عریانی پوشانده، فقیری  موجب شد گرسنه ای سیر
، بنده ای آزاد شـــــود و آخـــــر هم به صاحبش  بى نیاز

برگردد.10

جابربن عبداهلل می گوید: »در مسجد رسول اهلل� 
كهنه پوش ضعیفی  كه پیرمـــــرد  نماز می خواندیـــــم 
وارد مســـــجد شـــــد. رســـــول خدا حال او را پرسید، 
پیرمرد گفت: گرسنه ام، مرا سیر كن، لباس ندارم، مرا 
كرم� فرمود:  كن. پیامبر ا كمكم  بپوشان و فقیرم 
من چیزی ندارم، ولی تو را راهنمایى می كنم؛ انطلق 
إلی منزل من یحب اهلل و رسوله و یحبه اهلل و رسوله 

یور اهلل علی نفسه انطلق إلی حجرة فاطمة.«11
پیرمرد به همراه بالل به سراغ حضرت زهرا� رفت، 
كرد، درحالی كه  پس از ســـــالم درخواســـــتش را بازگو 
حضرت زهرا� بـــــا فرزندانش� چنـــــد روز بود 
كه هیچ چیـــــزی نخورده بودنـــــد و پیامبر�هم از 
این مســـــئله با خبر بود. حضرت زهرا هم پوســـــت 
گوسفندی كه حسن و حسین روی آن می خوابیدند 
گرســـــنه ام به من  كرد: »من  به او داد، پیرمرد عرض 
پوســـــت می دهید؟« آنگاه حضرت گردن بند خود را 
به او هدیه داد. او هم به مســـــجد آمد و جریان را به 
حضرت رســـــول�گفت. حضرت فرمود: »بفروش، 
كند.« ســـــپس  كارت را درســـــت  ان شـــــاءاهلل خـــــدا 

دختر رسول خدا � بر نیایش، 
بندگی، نماز و روزه تأکید داشت. 

ایشان فرزندان خود از همان کوچکی 
به انجام عبادت سفارش می کرد و 

آنان را به خدای سبحان پیوند داده 
و بذر محبت و ارتباط با خدا را در کام 

آنان نشاند
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كار او را  كرد و فرمود: »چطور خدا  گریه  رســـــول خدا 
درســـــت نكند درحالی كه بهترین دختران آدم به او 
كرده اســـــت؟« عمار یاســـــر عرض  گردن بندی اهدا 
گردن بند را  كرد: »یا رســـــول اهلل اجازه می دهید من 

بخرم؟« فرمود: »بخر.«
گفت: »گردن بنـــــد را چند می فروشـــــی؟«  به اعرابـــــى 
پیرمـــــرد گفت: »به مقداری گوشـــــت و نان كه بخورم و 
لباسی كه بپوشم و دیناری كه به وطن خود بازگردم.« 
عمار 20 دینار و 200 درهم و یك ُبرد یمانی و یك مركب 

و مقداری گوشـــــت و نان به او داد. پیرمرد 
گفت: »به راستی چقدر سخاوتمندی.« 
برای  و  پیرمرد خدمت رسول اهلل رسید 

كرم آمین  حضرت زهرا دعا كرد و پیامبر ا
گردن بند را  گفت. عمـــــار یاســـــر آن 

كـــــرد و داخـــــل یك ُبرد  خوش بو 
به همراه  و  گذاشت  یمانی 

حضرت  تقدیـــــم  غالمی 
كـــــرد. حضرت زهرا  زهرا 
كرد، غالم  آزاد  را  غـــــالم 
فرمـــــود:  می خندیـــــد. 
می خنـــــدی؟«  »چـــــرا 

بركت  »از  كـــــرد:  عـــــرض 
تعجبم،  در  گردن بند  این 

گرسنه ای را سیركرد، عریانی را 
پوشانید، فقیری را بى نیاز و برده ای 

را آزاد كرد و سپس به صاحبش برگشت.«
گذشـــــت در زندگی ایشـــــان به عنوان  این ایثـــــار و 

یک ســـــبک و یک مبنای تربیتی است. منش الهی 
حضرت فاطمه به فرزندان ایشـــــان منتقل شـــــده و 
اهل بیت� این ســـــیره را گزارش كـــــرده و در رفتار 

خود داشتند.

پینوشت:
1. دهخدا، واژه مبانی.

2. التحقیق فی كلمات القرآن الكریم، ج4، ص39.
ها اّلذیَن آَمنوا ُقوا أنفَســـــُكم  3. اإلمـــــاُم الّصـــــادُق�: لّما َنَزلْت: »یـــــا أّیُ
كیَف َنِقی أنفَســـــنا َوأهِلینا.«  « قاَل الّناُس: »یا رســـــول اهلل !

ً
وأهلیُكم نارا

ُبوُهم علی  طاعِة اهلِل.«، دعائم  روا بِه أْهِلیُكم وأّدِ قاَل: »اعَمُلوا الخیَر وَذّكِ
االسالم، ج1، ص82.

4. دعائم االسالم، ج 1، ص 282.
5. وسائل الشیعه، ج 2، ص 12.

6 . كافی، ج 3، ص 343.
7. اختصاص، ص 183. 

8. بحار، ج 43، ص 56
9. سورۀ انسان، آیۀ 8.

10. حضرت رسول اهلل فداها ابوها
11 . بشارة المصطفی، ص 137.
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خطبه فدکیه سرشار از رمز و رازهایی در مسیر 
زیست مؤمنانه است. رازهایی که از ساعاتی 

قبل از ایراد خطبه فدکیه شروع می شود و 
تا پایان خطبه فدکیه در کالم و حاالت دخت 

گرامی رسول خدا ادامه می یابد. انسان جویای 
معرفت با نگاهی تربیت محور در می یابد، خطبه 
فدکیه ظرفیت الگوگیری از سیره و رفتار حضرت 

زهرا�، با موضوع حیاء و زیست مؤمنانه زن 
مسلمان شیعی را دارد. برای پرداختن به موضوع 

حیاء فاطمی، سؤاالتی را با استفاده از بیانات 
حضرت آیت اهلل کریمی جهرمی پاسخ می دهیم.

حیـــاء، در آینه خطبۀ فـــدکیــه
در کالم حضرت آیت اهلل کریمی جهرمی
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آیـــــا حضرت زهـــــرا� بـــــا جامۀ بلنـــــد وارد 
مسجد شدند؟

یكـــــی از نكاتی كه باید در مقدمۀ خطبۀ فدک بحث 
شـــــود، توصیفی اســـــت كه از وضعیت ورود حضرت 
فاطمۀ زهرا به مســـــجد روایت شده است. باید دید 
 ِذیَلَها« چیســـــت؟ و چرا جامه شان 

ُ
مقصود از »َتَطأ

ایـــــن اندازه بلند بوده كه زیر پای مباركشـــــان برود و 
نتوانند درســـــت به راه رفتن خـــــود ادامه بدهند؟ از 
یک جهت ممكن اســـــت به ذهن بیاید كه زیاد بلند 
گاهی تكبرآفرین  بودن لباس مطلوب نیست؛ چون 
كه  گر مذمت نشده باشد  است و لذا در نظر اسالم ا
 مطلوب نیست و عالوه بر این ها نوعی از 

ً
شـــــده، اقاّل

اســـــراف به شـــــمار می رود؛ چرا كه به هرحال، از بین 
كه مقید به  می رود. آیا ممكن اســـــت زهرای طاهره 
عدم اســـــراف و امثال آن بودند، جامه شان این قدر 
كه  كشیده شود؟ اینجاست  ک  كه به خا بلند باشد 

باید این حركت ایشان رمزگشایى شود. 
1. آنچه مســـــلم است، این رفتار حضرت زهرا� راز و 
رمزی الهی، معنوی و اخالقی دارد و آشكارترین وجهی 
كه می توان برداشـــــت نمود، رعایت امر حجاب است؛ 

چیزی كه از منظر اسالم بسیار اهمیت دارد و ایشان 
برای آنكه تمام بدن را از نگاه نامحرمان بپوشانند، 
چنین پوششی را انتخاب نمودند؛ تا مطمئن باشند 
كه حتی مثاًل پشـــــت پایشـــــان هم در هنگام حركت 
آشكار نمی شود. این یک هدف بسیار مقدس، الهی 
و آسمانی است. زمانی كه ما ارزش حجاب را در نظر 
داشته باشیم و بدانیم كه اعتبار زن و صیانت بانوان 
، عفاف و پوشیده بودن  و حفاظت آن ها در گرو ستر

آن هاست. 
2. احتمال دیگری كه وجود دارد، این است كه این 
اتفاق، رمزی از شـــــدت حیای حضرت زهرا باشـــــد. 
فاطمۀ طاهره� در اوج حیا بودند. حیای انسان 
كاماًل نمـــــود پیدا می كند و یک  حتی در راه رفتنش 
نمودش این اســـــت كه سر را متوجه پایین می كند؛ 
به این طرف بـــــه آن طرف توجه نمی كند، ســـــر را به 
پایین می انـــــدازد و به راه خود ادامه می دهد. ســـــر 
كه لباس انسان از جلو  كه پایین آمد، طبیعی است 
كه  متمایل به پایین می شـــــود، مخصوصًا جامه ای 
خودش بلند اســـــت مثل جامۀ سراسری، حتمًا رو 
به پایین می آیـــــد و به طور طبیعی زیر پا قرار خواهد 
گرفت. از ایـــــن جهت می توان زیر پـــــا رفتن لباس را 
زاییدۀ حیای بســـــیار باالی حضرت صدیقۀ طاهره، 

فاطمۀ زهرا� دانست. 

علت همراهی حضرت برای ورود به مسجد 
توسط خانم هایی محترمه چه بود؟

كه وقتی ایشـــــان به همراه  مطلب دیگر این اســـــت 
آن زنان بزرگوار از آل هاشـــــم، وارد مســـــجد شـــــدند، 
آویخته  پـــــرده ای  ُماَلَءة؛ برایشـــــان  »َفِنیَطْت ُدوَنَها 

آنچه مسلم است، این رفتار 
حضرت زهرا� راز و رمزی الهی، 
معنوی و اخالقی دارد و آشکارترین 
وجهی که می توان برداشت نمود، 
رعایت امر حجاب است
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شـــــد«؛ خب این هـــــم از مظاهر حیا و عفت اســـــت. 
ک و بزرگوار از  اول باید از خود پرســـــید: »این زنان پا
خاندان آل هاشم چرا همراه حضرت زهرا آمدند؟ آیا 

خود حضرت از آن ها خواستند؟« 
1. بعید اســـــت! آنچه به ذهن می آید این اســـــت كه 
كه حضرت  این خانم های محترمه، چون دانستند 
زهرا به ســـــوی مجلس ابابكر می رود و آنجا جماعتی 
از مردان هستند، برای احتشـــــام و احترام فاطمه، 
، داوطلبانـــــه اطراف زهرا را گرفتند و با  دختر پیغمبر

شدت احترام حضرت زهرا را به مسجد بردند. 
2. احتمـــــال دوم، عبـــــارت از ایـــــن اســـــت كه همه، 
كه  مخصوصًا این خانم های محترمه، می دانستند 
این برنامه با خطراتی همراه اســـــت و این احساس 
كه زمینه اش مساعد بود. دیده  ، بجا بود؛ چرا  خطر
كـــــه عامل حضرت فاطمـــــه را از فدک بیرون  بودند 
كردند، و این واهمه وجود داشـــــت كه آن حضرت از 
، ُســـــفلگان، بى خبران و فریب خوردگان،  طرف اشرار
از طرف كســـــانی كه دانســـــته و ندانسته طرف داری 
می كنند، موردهجمه قرار بگیرند و به محضر ایشان، 

سوءادبى صورت بگیرد. 

چرا و چه کسانی پرده را در مسجد آویختند؟

اما اینكه پرده آویخته شد، ســـــؤال اینجاست: »كه 
چه كسی؟ آیا مسجدی ها و مردم برخاستند و پرده 

را انداختند؟«
كه، مسجدی ها و مردم  1. احتمال اول این اســـــت 
برخاستند و پرده را انداختند، چون می دانستند كه 
دختر رســـــول اهلل در اوج اعالی حیا و عفاف است و 

در مجلس نامحرم آرامش ندارد.

اما احتمال قوی تری اینکه 
هاشمیات، آن زنان محترمه، 
از نزدیکان حضرت زهرا� و 
عالقه مندان و خدمۀ ایشان، 

خودشان اقدام کردند و پرده ای 
را آویختند تا فاطمۀ زهرا از تمام 

جهات، آن وضعیتی که خودشان 
می خواهند و آن وضع مطلوب که 

« باشد و اصاًل در معرض دید  »ستر
نامحرم نباشند، به  وجود بیاید و 
ع  حضرت زهرای مرضیه� شرو

به سخن کنند
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2. اما احتمال قوی تری اینكه هاشـــــمیات، آن زنان 
محترمه، از نزدیكان حضرت زهرا� و عالقه مندان 
كردند و پرده ای را  و خدمۀ ایشان، خودشان اقدام 
آویختند تا فاطمۀ زهرا از تمام جهات، آن وضعیتی 
كه  كه خودشـــــان می خواهند و آن وضـــــع مطلوب 
»ســـــتر« باشـــــد و اصاًل و ابدًا در معرض دید نامحرم 
نباشند، به  وجود بیاید و حضرت زهرای مرضیه� 

شروع به سخن كنند. 

گریۀ فاطمۀ زهرا� در مسجد برای چه بود؟

باالخـــــره فاطمۀ زهرا� نشســـــتند؛ تا نشســـــتند 
گهـــــان از أعمـــــاق قلبشـــــان یـــــک نالۀ جان ســـــوز  نا
برآوردند. این داغ دیده، این پدر ازدست داده، این 
مظلومه، این مقهوره، این كسی كه رعایت حرمتش 
را نكردند بعد از وفات رســـــول اهلل، چنان ناله ای زد 
گریه افتادند  كه آنجا بودند همه به  كسانی  كه تمام 
و صـــــدای گریه و زاری فضای مجلـــــس را پر كرد؛ لذا 
حضرت زهرای طاهره ناچار شـــــد كه ســـــكوت بكند 
كردند به سخن و  تا این ها آرام بشوند. بعد شـــــروع 
همان طوری كه اشاره كردیم، فقط حمد خدا كردند 
گهان  و ثنـــــای پروردگار و صلوات بر رســـــول اهلل كه نا

دوباره این مردم شروع به گریه و زاری كردند.
گریۀ فاطمه  یک بحثی اینجاســـــت راجع به اینكـــــه 
گریـــــۀ دوم فقط رجوع به مردم  اصاًل برای چه بود؟ 

گانـــــه ای می طلبد، ولی  كه آن هـــــم بحث جدا دارد 
كه از دل فاطمه بلند شـــــد.  اصل قضیه ناله ای بود 

این برای چه بود؟ 
1. یـــــک احتمال این اســـــت كه ایشـــــان، چون یاد 
كرد، دوران نورانی پـــــدر بزرگوارش  گذشـــــته  روزگار 
برایش تداعی شـــــد، و این فكر از ذهنشان گذشت 
كه: »این منبـــــر و این محراب مال پـــــدر من بود؟ 
رسول اهلل ســـــالیانی در این محراب نماز خواند؟ بر 
این منبر باال رفت و موعظه كرد.« این صحنه را كه 
كرد، نتوانست طاقت بیاورد، این چنین  مشاهده 
نالـــــه ای را بى تابانـــــه از دل بـــــرآورد و در فراق پدر 
، این طور اظهار تأثر و تأسف  عزیزش، پیامبر بزرگوار

و تحّسر كرد.
2. احتمـــــال دیگـــــر اینكـــــه یک بـــــاره به ذهنشـــــان 
آمـــــد: »این مردم بـــــا من كه دختر رســـــول اهلل بودم 
كردند؟ چقـــــدر ظلم؟ چقدر اجحـــــاف؟ چقدر  چه 

كی و بى حرمتی؟«  سوءادب و هتا
3. وجه سوم برای نالۀ ایشان، این بود كه می دیدند 
احكام خدا تحریف می شـــــود و دین خدا چهره اش 
ُمشوه می شود، توجه به واجبات و محرمات الهی از 
میان جامعه رخت بربسته و خالصه اینكه زحمات 
رسول اهلل نادیده گرفته شده است؛ لذا بر این غّصه و 
به خاطر اسالم و حمایت از دین، این نالۀ جان سوز 

را از دل برآوردند.
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مسیر تربیت
از امتحان تا تصدیق

به کوشش: مهدی منتظری

زیارت نامۀ حضرت 
زهرا� و تربیت 
فردی و اجتماعی 

در گفت وگو با استاد 
محمدصادق کفیل

جهت الگوگیری و بهره مندی از شیوۀ تربیتی در زندگی حضرت فاطمه زهرا� می بایست 
به منابع امین و قابل استناد رجوع کرد. یکی از بهترین و موثق ترین منابع از نظر سندی و 

رجالی زیارت نامۀ دخت پیامبر گرامی اسالم است که در بین علما و بزرگان دین قابل اعتماد 
و اعتناست. بر این اساس نشریۀ محراب با موضوع برداشت های تربیتی از زیارت نامۀ 

حضرت زهرا� گفت وگویی کاربردی را با استاد گرامی حجت االسالم والمسلمین 
محمدصادق کفیل انجام داده است که تقدیم خوانندگان محترم می شود.
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دربارۀ این بانو خطاب می كنیم: »ای امتحان شده!« 
امتحان گیرنده كیست؟ خداست، یعنی حضرت حق 
برای اعطای درجات از صدیقـــــۀ اطهر هم امتحان 
كرد این است  كه می شود اشـــــاره  می گیرد. نكته ای 
كه در نظام تربیتی عالم به هیچ كس مفت و مجانی 
چیـــــزی نمی دهند. در نظام هســـــتی به هركســـــی 

بخواهد عنایتی بشود یک مقدماتی باید طی كند. 

یعنی حتی به دختر رسول خدا هم که طبق 
زیارت نامه از قبل امتحان خود را داده است 

پاداشی داده نمی شود؟

كه نبّی  بله، ما رســـــمًا در روایات و احادیـــــث داریم 
خاتم� به وجود نورانـــــی صدیقۀ اطهر فرمودند: 
»اعمل یـــــا فاطمة؛ فاطمه جان اهل تالش شـــــو.«، 
اهل حركت شـــــو، »فانی ال اغنی  عنک من اهلل شیئًا؛ 
كاری انجام  به تعبیری یعنی: من نمی توانـــــم برایت 
بدهـــــم.« در دعـــــای ندبه هـــــم ما داریـــــم كه وقتی 

آیـــــا زیارت نامۀ حضرت زهـــــرا� برای اهل 
تحقیق قابل اعتماد و استناد است؟ 

متن زیـــــارت از وجود نورانی امام جـــــواد� صادر 
كه ما در دو منبع معتبرمـــــان یعنی،  شـــــده اســـــت 
كتـــــب اربعه  كه از  كتاب »تهذیب« شـــــیخ طوســـــی 
اســـــت و در مزار شـــــیخ مفید متن زیارت را داریم و 
متـــــن زیارت متِن معتبری ســـــت كـــــه موردعنایت و 
توجه بوده است. نكتۀ بعد اینكه برخی از اهل علم 
و معنـــــا این زیارت نامه  را بعـــــد از نماز عصر یا یكی از 
نمازهای واجبشان می خوانند. زیرا این زیارت نامه 

حركت دهنده است.

کاربردی  نـــــکات تربیتـــــی و  مطلب بعـــــدی 
زیارت نامه اســـــت، به نظر شما اولین نکته 

کدام است؟ 

در زیارت نامـــــه وصفی بـــــا واژۀ »یـــــا ممتحنه«  برای 
حضرت زهرا� آمده اســـــت. به عنوان اولین نكته 
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كنند بـــــه اهلّ بیت  می خواهنـــــد مقاماتـــــی را بیان 
هَد.« رســـــمًا  می گویند: »َبعَد أن َشـــــَرطَت َعَلیِهُم الّزُ
آمده با این ها شرط زهد شـــــد: »َفَشَرُطوا َلَك َذِلك .« 
و این ها شـــــرط را پذیرفتند: »َو َعِلْمَت ِمْنُهُم اْلَوَفاَء 
كه این ها به این شرط  ِبه .« خداوند متعال دانست 
عمل می كننـــــد، وفا می كنند بعد مقامات را به آن ها 
داد. یعنی خداوند متعال اول امتحان می گیرد، اول 
كه این ها  شـــــرط می كند بعد به این یقین می رسد 

ْبَتُهم .«  انجام دهنده اند: »َفَقِبْلَتُهْم َو َقّرَ

این شرط و وفا به شرط برای همۀ انسان ها، 
حتی پیامبران، وجود دارد؟

در زیـــــارات و ادعیـــــه و روایات متعـــــددی داریم در 
عالـــــم به هركســـــی بخواهند هرچیـــــزی بدهند اول 
یک امتحان می گیرند، گام اول را خود شـــــخص باید 
بردارد. خداوند متعـــــال در وصف حضرت آدم� 
می فرمایـــــد: »َو َلـــــْم َنِجْد َلـــــُه َعْزمـــــا.«1 یعنی با همۀ 
عظمت حضـــــرت آدم او را اولوالعـــــزم نكردیم، یعنی 
كردن حســـــاب وكتاب هســـــت. یا در  برای اولوالعزم 
مورد حضرت یونس خداوند متعال می فرماید: »َفَلْو 
حیَن* َلَلِبَث فی  َبْطِنِه ِإلی  َیْوِم  ُه كاَن ِمَن اْلُمَســـــّبِ

َ
ّن

َ
ال أ

گر توبه نمی كرد تا  گر اســـــتغفار نمی كرد، ا ُیْبَعُثون؛ ا
قیامت توی دهان نهنگ باقی می ماند.«2

ٍة« را می گوید، مثقالی  قرآن »َفَمْن َیْعَمْل ِمْثقـــــاَل َذّرَ

از یک  ذره! ذره چی هســـــت كه مثقالش چه باشد! 
خدا توی بحث عمـــــل و حركت »َفَمْن َیْعَمْل ِمْثقاَل 
ٍة« می گویـــــد و بـــــاز خـــــدا می گوید فقـــــط میل به  َذّرَ
بهشـــــت فایده ندارد، من دوست دارم بهشت بروم، 
من دوســـــت دارم هم نشین پیامبر بشـــــوم، ولی »َو 
ِخَرَة َو َســـــعی  َلها َســـــْعَیها.«3 یعنی فقط 

ْ
راَد ال

َ
َمـــــْن أ

ارادۀ آخرت فایده ندارد، بلكه »ســـــعی لها سعیها«. 
این ها همه اش توی ممتحنه است. توی ممتحنه 
می خواهـــــد بگوید باید عمل گرا بود، باید اهل تالش 

بود، باید اهل حركت بود، باید پركار بود. 

امتحانـــــی کـــــه از حضرت فاطمـــــۀ زهرا� 
گرفته شد چه بود؟

انســـــان به طـــــور طبیعی یـــــک پیونـــــد توحیدی 
بـــــا حضـــــرت حـــــق دارد، اما ایـــــن پیونـــــد در بال و 
ا  ّمَ

َ
كـــــه قابل تحلیـــــل اســـــت. »َفأ گرفتاری هاســـــت 

ْنســـــاُن ِإذا َمـــــا اْبَتاله.«4 انســـــان وقتی نعمت به  ِ
ْ

اإل
گرفتاری می شـــــود  او می دهیم با وقتی دچار بال و 
حال و عملكردش چه تفاوتی دارد؟ در زیارت نامه 
عبـــــارت »یـــــا ممتحنـــــه« می گوید مـــــا از حضرت 
كه فرد ســـــوم عالم هستی ســـــت،  صدیقۀ اطهـــــر 
گرفتیم. یک محور این  سنگین ترین امتحان ها را 
كه متوجه باشـــــیم بعد از رحلت  امتحان این بود 
نبی خاتم� از حیث جســـــمی و شخصیتی چه 

انسان به طور طبیعی یک پیوند توحیدی با حضرت حق دارد، 
اما این پیوند در بال و گرفتاری هاست که قابل تحلیل است
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كردند با صدیقۀ اطهر؟ جامعۀ مســـــلمین فاصله 
می گیرنـــــد از امیرالمؤمنیـــــن�، فاصله می گیرند 
از پیامبـــــر� و بدتر از همه حضـــــرت زهرا� را 
در آن وضعیت یاری نمی كننـــــد. آدم با وجود این 
وضعیت  چه كار می كند؟ چه جور برخورد می كند؟ 
این جســـــمم، این وجودم، این جامعۀ  مسلمین، 
این یاری نكردن، این جا آدم گله مند نمی شود؟ با 
خدا فاصله نمی گیرد؟ به خدا گله نمی كند؟ شكوه 

نمی كند؟ اما فاطمۀ اطهر این گونه نبود.

که  بـــــود  چگونه  حضـــــرت  عملکـــــرد  یعنی 
می تواند برای ما هم درس تربیتی داشـــــته 

باشد؟

در زیارت نامه می خوانیـــــم: »َفَوَجَدک ِلَما اْمَتَحَنک 
َصاِبـــــَرًة؛ خـــــدا در همۀ ایـــــن امتحانات تـــــو را صابر 
یافت.« این مقامی است كه خداوند متعال در مورد 
ًة َیْهُدوَن  ِئَمّ

َ
اهل بیت بیان می كند: »َو َجَعْلنا ِمْنُهْم أ

كســـــی صبر می كند،  ا َصَبُروا.«5 یعنی وقتی  ْمِرنا َلَمّ
َ
ِبأ

حتی تا امامت پیش می رود.
ُســـــِل«6 یعنی  وُلـــــو اْلَعْزِم ِمَن الُرّ

ُ
َكَما َصَبَر أ »َفاْصِبـــــْر 

انســـــان اولوالعزم، انسان صاحب عزم، صبر می كند. 
گر ما  این صبر یـــــک صفت جامع اســـــت، یعنـــــی ا
می خواهیم گامـــــی برداریم باید یاد بگیریم در همۀ 
گرفتاری ها، ســـــختی ها و مشـــــكالت صبر در  بالها، 
زندگی داشته باشـــــیم. ظاهرًا حدود هفتاد بار واژۀ 
گره  صبر در قـــــرآن آمده اســـــت، همه چیز بـــــا صبر 
خورده؛ به ما هم یاد دادند توی اوج زیارت عاشورا 
ِكِریَن َلَک  ـــــا

َ
ُهـــــّمَ َلَک اْلَحْمُد َحْمَد الّش

ّ
بگوییم: »الَل

َعَلی ُمَصاِبِهْم«؛ در اوج مصیبت انسان به مقام صبر 
و شكر می رسد. 

 
َ
ْرَســـــْلنا فی  َقْرَیٍة ِمـــــْن َنِبّیٍ ِإاّل

َ
قـــــرآن می گوید: »َو ما أ

ُعون. «7؛  ّرَ
َ

ُهْم َیّض
َ
اِء َلَعّل ّرَ

َ
ســـــاِء َو الّض

ْ
ْهَلها ِباْلَبأ

َ
َخْذنا أ

َ
أ

گرفتاری،  یعنی همۀ انبیا قومشان دچار سختی و 
حاال چه بأساء چه ضراء، چه به تعبیری مثل همین 
زلزله و حوادثی كه رخ می دهد، گرفتاری های جانی 
گرفتاری های مالی می شـــــود، همۀ  كـــــه  و چه ضرا 
این هـــــا رخ می دهد بـــــه یک دلیـــــل، به دلیل این 
ع و ارتباط با خدا. یعنـــــی اصاًل گرفتاری یعنی  تضـــــر
پیوند با خدا، بال یعنی پیوند بـــــا خدا. ما باید این 
كـــــه هر امتحانـــــی، هر بالیى،  برایمان حل بشـــــود 
مصیبتی، گرفتاری ای، مریضی  و سختی ای آمد این 
»یااهلل« باید بیشتر بشـــــود، این توحید باید بیشتر 
بشـــــود. این مقام صبر و شـــــكر باید جلـــــوه كند در 

وجود انسان.

می توانیـــــم بگوییـــــم مقام حضـــــرت فقط 
به خاطر دختر رسول خدا بودن نیست؟ 

حقیقت امر همین اســـــت. ابتـــــدای این زیارت نامه 
كند و  می خواهد یک شـــــبهۀ  مهم را از ذهن ها دور 
كه: مقام حضرت زهرا فقط به خاطر  آن این اســـــت 
دختر نبی خاتـــــم یا همســـــر امیرالمؤمنین بودن و 
كشیدند،  این ها نیســـــت، خود فاطمۀ  زهرا زحمت 
كردند،  خودشان قدم برداشتند، خودشان عبادت 
خودشـــــان تالش كردنـــــد و خودشـــــان را وقف امام 
زمانشـــــان كردند. یعنی با همۀ وجود یار امامشـــــان 
شدند و من گاهی می گویم این هشت مقامی كه در 
ْعَواِنِه 

َ
ْنَصاِرِه َو أ

َ
ُهّمَ اْجَعْلِنی ِمْن أ

َ
دعای عهد آمده: »الّل

و الذابین و المحامین و السابقین و الممتثلین...« تا 
»و المسشتهدین« این چند مقام جلوۀ  عملی اش 
حضـــــرت زهرا� بـــــود. یعنـــــی دیگر واقعـــــًا از این 

32

نشـریــه محــراب
شـــــمــــاره شـــــشــم



سخت تر نمی شود كه آدم در اوج بیماری، گرفتاری، 
سختی، از دســـــت دادن پدر و مصیبت های درون 
كوچه بـــــاز بیاید دِر خانۀ انصـــــار و مهاجر برای امام 
زمانش قدم بردارد، این هـــــا همه اش امتحان های 

توحیدی است. 

ا 
ّ

َن
َ
أ اینکه در زیارت نامه می خوانیم: »َو َزَعْمَنا 

ْوِلَیاُء« معنایش چیست؟ مگر می شود 
َ
ِک أ

َ
ل

من برای آن وجود طاهر و پاک ولی باشم؟

كـــــه من ولّی  گمـــــان اولیه از این عبارت این اســـــت 
ایشـــــانم، اما واژۀ ولـــــّی در لغت یعنـــــی: »األصل فی 

الوالیة القرب.«
ابن فـــــارس تـــــوی »مقاییس اللغـــــه« می گوید اصل 
در معنـــــای ولّی قرب اســـــت. عالمـــــه  طباطبایى در 
»المیزان« می گوید وقتـــــی می گوییم فالنی ولّی من 
اســـــت یعنی بین تو و او هیچ حائلی نیســـــت، یعنی 
او نزدیک ترین به توســـــت. وقتی من در زیارت نامه 
كه بین من و شما جایگاه  گمانم این است  می گویم 
والیت اســـــت، یعنـــــی به تعبیـــــری اوج پیونـــــد، اوج 
ارتباط، نزدیک ترین ارتباط مقام والیت است. یعنی 
من دارم بـــــه صدیقۀ اطهر می گویم شـــــما ممتحنه 
هســـــتید، صابـــــر در امتحانیـــــد، من هم احســـــاس 
می كنم نزدیک ترین به شما هستم و بین من و شما 
هیچ حائلی نیست. وقتی به كسی می گویم من با تو 
انس دارم، یعنی همان صفتی كه تو داری، »زعمنا«، 
ســـــعی ام این اســـــت، تالشم این اســـــت من هم آن 
صفـــــت را توی وجود خودم جلـــــوه بدهم. »زعمنا« 
در اصل دارد می گوید باید همۀ حركت ما توی نظام 
زندگی فاطمی باشـــــد و برای تربیـــــت جامعۀ منتظر 

باید فاطمیه احیا و تبیین بشود. 

ْوِلَیاُء« 
َ
ِک أ

َ
ا ل

ّ
َن

َ
یعنی دقیقا راهـــــکار »َو َزَعْمَنا أ

برای تربیت فرد و جامعه چیست؟

می گوییم قمر بنی هاشم آقای وفاست، وفا در لغت 
عرب یعنـــــی با تمام وجـــــود قدم برداشـــــتن و خود 
را نســـــبت به ولی بدهكار دانســـــتن. یعنی حضرت 
ابوالفضل نســـــبت به امام حسین احساس كم كاری 
بـــــه امیرالمؤمنین  می كردند، حضرت زهرا نســـــبت 
كم  كاری می كردند، نه اینكه علی برای من  احساس 
چه كرد؟ بلكه من برای او چه كردم؟ این اولیائی كه 
می گوییم در اصل یک صفت را می خواهیم بگوییم. 
وقتی انســـــان بخواهـــــد وقف امامش بشـــــود، برای 
امامش قدم بردارد، امتحانات ســـــنگینی هم توی 
مسیر با اوســـــت، مشكالت هم با اوســـــت. او در هر 

حال مدیون امامش است.

باید به چه مقامی برسیم و در چه مسیری 
گام برداریم که خودمان را بدهکار ولی خدا 

بدانیم؟

كردید؛ در فرازی از زیارت نامۀ  ســـــؤال خوبى مطرح 
ُقوَن، َو صاِبُروَن ِلكّلِ ما َاتانا  حضرت داریم: »َو ُمَصّدِ

وقتی انسان بخواهد وقف امامش 
بشود، برای امامش قدم بردارد، 

امتحانات سنگینی هم توی مسیر با 
اوست، مشکالت هم با اوست او در 

هر حال مدیون امامش است
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ِبِه َاُبـــــوک َو َاتی  ِبِه َوِصیُه.« دو مقام مهم »مصدقون 
و صابـــــرون« یعنی تصدیق و با جان و دل پذیرفتن. 
بایـــــد حركتمان در نظام تربیتـــــی و طول زندگی ما را 
به مقام تصدیق برســـــاند. مقام تصدیق یعنی چه؟ 
یعنی با جان و دل ولی خـــــدا و اوامر او را بپذیرد. ما 
]در روایات[ داریم در زمان نبی خاتم یک كســـــی هر 
موقع دلتنگ پیامبر می شد می آمد مسجد و پیامبر 
را نگاه می كرد، آرام می شـــــد؛ یک موقعی به رســـــول 
خـــــدا عرض كرد: »یا رســـــول اهلل شـــــما از دنیا رفتید 
كنم؟« پیامبر فرمـــــود: »خب تو هم از دنیا  من چه 
كرد: »شـــــما جای خوب بهشـــــت  می روی.« عرض 
می روید، من را شـــــاید این دم دم های بهشت راهم 

ُســـــوَل  بدهند.« آیه نازل شـــــد: »َو َمْن ُیِطِع اهلَل َو الّرَ
یَن َو  ِبّیِ ْنَعَم اهلُل َعَلْیِهْم ِمـــــَن الّنَ

َ
ذیـــــَن أ

َ
ولِئَك َمَع اّل

ُ
َفأ

اِلحین؛ كسی كه مطیع  ـــــَهداِء َو الّصَ
ُ

یقیَن َو الّش ّدِ الّصِ
خـــــدا و پیغمبر باشـــــد او با انبیاســـــت، با صدیقین 
اســـــت، با شهداســـــت، با صالحین اســـــت.«8 مقام 
گرفته اســـــت. مقام تصدیق  كنار انبیا قرار  صدیقین 
مقامی است كه امام صادق در وصف قمر بنی هاشم 
بیان می كنند، چهار صفت را بیان می كنند در وصف 
ْصِدیِق  ْسِلیِم َو الّتَ ْشَهُد َلَک ِبالّتَ

َ
حضرت ابوالفضل: »أ

ِصیَحِة.« تســـــلیم امـــــام بودی، اما این  َو اْلَوَفاِء َو الّنَ
تســـــلیمت با جان و دل بود. به تعبیری تربیت باید 
تكلیف عاشـــــقانه باشـــــد، یعنی ما فرزندمان، توی 
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كه جماعت  نظام زندگی ، مأموممان، برای آن كسی 
می كنیم، بـــــا آن آدم هایى كه در ارتباطیم باید آن ها 
را ببریم به سوی اینكه با جان و دل بپذیرند، بفهمد 
طاَعَكم«. خب من هم مصدق باشم، 

َ
كه: »َسعَِد َمْن أ

این را واقعًا باز به دنبالـــــش می گوید: »و الصابرون«، 
گر اهل بیت  گر صدیقۀ اطهر صبر داشـــــتند، ا یعنی ا
هم صبر داشـــــتند من هم این صبر را داشته باشم، 
فقط نگویم حسینی ام، اهل بیتی ام، ]بلكه[ باید در 
مســـــیر اصالح خودم، خانواده، اطرافیانم و جامعه 
گام بردارم. جالب اســـــت در عبارت »اتی به ابوک و 
اتـــــی به وصیه« آنچـــــه ]برای[ پیامبـــــر  آورده با آنچه 
]بـــــرای[ امیرالمؤمنین آورده فرقـــــی نمی كند. یعنی 
مطیِع نبـــــی، مطیـــــِع امیرالمؤمنین اســـــت، مطیِع 
امیرالمؤمنین، مطیـــــِع پیامبر اســـــت و دقیقًا توی 
زیارت نامۀ امام جواد� هر دو را دقیقًا در كنار هم 
قرار دادند، تا بگویند مسلمان كسی است كه تسلیم 
امیرالمؤمنین و پیامبر باشـــــد و هـــــر دو را به خوبى 

بپذیرد. 

: بهترین درخواست و دعایی  و ســـــؤال آخر
کـــــه می توانیم از حضرت داشـــــته باشـــــیم 

چیست؟

مـــــا به صدیقۀ اطهـــــر عرض می كنیم كه ما با شـــــما 
دوســـــتیم و پیوند داریم، ما هم صابر و مصدقیم به 

كل مـــــا اتانا، ]حاال[ وقتی این ها را عرض كردیم بیان 
ِک«.  ْقَنا

َ
ا َصّد ُكّنَ حاجت می كنیم: »فانا نســـــئلک ِإْن 

گر واقعًا به مقام تصدیق  كه ا ما همگی می خواهیم 
رسیدیم با این تصدیقمان ملحق بشویم به این دو 
، پیامبر و امیرالمؤمنین. یعنی عماًل اینكه  نور بزرگوار
گر  كأّن یک بشـــــارتی دارد به آدم می دهد، عماًل من ا
واقعًا با جان و دل امر امام را اطاعت كردم با امامم، 
كه پیوندش با امام بیشـــــتر باشد، توی  به مقداری 
دنیا هم نشینی اش با امام بیشتر است توی آن دنیا. 
و باز بعضی ها شاید این سؤال را مطرح كنند: »فیها 
كه هرچی  ْنُفس«9 آنجا بهشتی ست 

َ ْ
ما َتْشـــــَتهیِه األ

بخواهد به او می دهند، اســـــتادی قشنگ فرمودند 
یک  موقع مـــــا توی بهشـــــت حـــــوری می خواهیم، 
غلمان می خواهیم، یعنی دهان باز نمی كنیم خود 
امـــــام را بخواهیم، خـــــود خـــــدا را می خواهیم، این 
زیارت نامه انصافًا خیلی قشـــــنگ می  گوید، می گوید 
ما ملحق بشـــــویم به خاطر این جایگاه، تصدیقمان 
با خود امـــــام و به تعبیری وقتی این اتفاق افتاد این 
ا َقْد 

َ
یک بشـــــارتی برای خودمان هم هســـــت كه »َاّن

َطُهْرنا ِبَوالیِتک«، یعنی اصاًل ما به جایى رســـــیدیم، 
ک شـــــدیم و رشـــــد پیدا كردیم.  ما طاهر شـــــدیم، پا
كه انســـــان توی محشـــــر به  یعنی چقدر زیباســـــت 
امیرالمؤمنیـــــن بگوید: »به صدیقـــــۀ اطهر بگوید به 
كردم در این  گـــــر جایى پیدا  نبّی خاتم بگوید، من ا

عبارت »اتی به ابوک و اتی به وصیه« آنچه ]برای[ پیامبر 
 آورده با آنچه ]برای[ امیرالمؤمنین آورده فرقی نمی کند. 

یعنی مطیِع نبی، مطیِع امیرالمؤمنین است، مطیِع 
امیرالمؤمنین، مطیِع پیامبر است
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دنیا، به توال و والیت شماست.« در اصل دارند افق 
زندگی را مطرح می كنند، افق تربیت، از یک بچه ای 
، تا  كـــــه دارد به تعبیری مدرســـــه می رود تـــــا بزرگ تر
خودمان، تا جامعه مان، تا مأموممان توی مسجد، 
كه بـــــا آن ها ارتباط داریـــــم بدانیم افق  تا آدم هایى 
یعنی به امام رسیدن و زندگی یعنی حركت به سوی 
امام. اثرش چیســـــت؟ این اثر باید جـــــا بیفتد »َقْد 
َطُهْرَنا ِبِواَلَیِتِک.« ما همه چیزمان توی توال به خاطر 
كابلی ; از  والیت اســـــت و والیت، امام است. اباخالد 
امام باقر� ســـــؤال می كند: »این آیـــــه یعنی چه؟ 
كامل  ْنَزْلَنا10« این را 

َ
ِذی أ

َ
وِر اّل َفآِمُنوا ِباهلِل َوَرُسوِلِه َوالّنُ

امام آنجا ذكر می كند، روایت پانصدودهم اســـــت در 
كتاب[ »كافی« جلد یک، امام آنجا می گویند: »نور  [

ائمه هســـــتند، قلب مؤمن را نورانی می كنند و كسی 
كه این نور را ندارد تاریک است.« بعد امام می گویند: 
»كســـــی كه ما را دوســـــت بدارد، والیت ما را بپذیرد، 

این ]شخص[ از عذاب قیامت ایمن است.« 

پینوشت:
1. سورۀ طه، آیۀ 115

2. سورۀ الصافات، آیات 143و144
3. سورۀ اسراء، آیۀ 19
، آیۀ 15 4. سورۀ فجر

5. سورۀ سجده، آیۀ 24
6. سورۀ احقاف، آیۀ 35

7. سورۀ اعراف، آیۀ 94
8. سورۀ نساء، آیۀ 69

9. سورۀ زخرف، آیۀ 71
10. سورۀ تغابن، آیۀ 8
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خـانــــــــواده
و تجـربۀ بهشت

حجت االسالم والمسلمین علی سرلک   |  استاد حوزه و دانشگاه 

حدیث شریف کساء
و تربیت در بستر خانواده
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خانواده از نظر قرآن همیشه كانون مودت و رحمت 
ًة َو َرْحَمًة.«1

َ
است: »َو َجَعَل َبْیَنُكْم َمَوّد

مودت و رحمت، هم پیشـــــۀ پیامبر عظیم الشـــــأن 
كه او اساســـــًا اجر رسالتش مودت است و هم  است 
كـــــه رحمه للعالمین  اینكـــــه روش آن بزرگوار اســـــت 
گر بخواهیم به عنوان یک خانوادۀ  باشـــــد. پس ما ا
، یک خانـــــوادۀ الگو برای اینكـــــه خانواده های  تـــــراز
كه هســـــتند به  خودمـــــان در هر موقعیت متفاوتی 
كـــــه در این  ظرفیت هـــــای وجودی  و روبه رشـــــدی 
ظرفیت پیش بینی شده برسند، بهترین كار اقتباس 
كه در خاندان پیامبر  از نوع خانواده ورزی ای است 
كه یک  كسا  اتفاق می افتاده اســـــت. حدیث شریف 
برش تاریخی اســـــت، دارای جنبه هـــــای معرفتی و 
كه می تواند مقیاس برای اصطیاد2  سلوكی اســـــت، 
اركان و اصولی باشـــــد كه یک خانوادۀ تراز و متعالی 
را در شـــــرایط فعلی تجربه كنیم. نـــــكات زیر برگرفته 
كســـــب  كســـــا و نقشـــــه ای جهت  از حدیث شـــــرف 

رضامندی و عافیت در زندگی است. 
گرامی اسالم   1. جایگاه قدســـــی خانوادۀ رســـــول 
غیرقابل تصور است و شأن معنوی و الهی شان واقعًا 
به فراچنـــــگ هیچ كس نمی آید، اما بنـــــا به توصیه و 

كاَن  كید قـــــرآن، پیامبر الگوی ما هســـــتند: »َلَقْد  تأ
ْســـــَوٌة َحَســـــَنٌة«3 معنایش این 

ُ
َلُكْم فی  َرُســـــوِل اهلِل أ

گرچه آن ها ظرف بیكرانۀ وجودشـــــان را  كه ا اســـــت 
از زالل حقایـــــق توحیدی در مالزمات و مناســـــبات 
كرده اند؛ اما به هرحـــــال ما هم ظرف  خانوادگی پـــــر 
كنیم.  كوچک خودمان را باید از همـــــان حقایق پر 
امیرالمؤمنین� فرمودند: »التقدرون علی ذلک؛ 
كه ما هســـــتیم  شـــــما نمی توانید به آن مرتبه هایى 
كنید ما را.«،  برسید.« اما »ولكن اعینونی؛  اما كمک 
ٍع و اجتهاٍد و عفٍة  و سداٍد كه همۀ  تا شـــــما هم به ور
این ها قابل تطبیق بر محیط خانواده است، برسید. 
كســـــا چند اصل مشعشع   2. در حدیث شـــــریف 
را می توانیـــــم موردتوجـــــه قرار دهیـــــم. یک، بحث 
خطاب آوری یا نام آوری دل نشـــــینی اســـــت كه بین 
اعضـــــای خانواده وجـــــود دارد. امام حســـــن و امام 
حســـــین، امیرالمؤمنین� و پیامبـــــر�، این ها 
چگونـــــه همدیگر را صدا می زدنـــــد، چگونه حضرت 
مرضیه را صـــــدا می زدند و حضـــــرت مرضیه چگونه 
پاســـــخ می داد؟ پیامبر می فرمود: »یـــــا قرة عینی«، 
»یا ثمرة فـــــؤادی«. نوع خطاب آوری دل نشـــــین در 
خانـــــواده. یعنی یک خانوادۀ موفـــــق، یک خانوادۀ 
، خانواده ای اســـــت كه به ایـــــن خطاب ها و به  تـــــراز
مورداشـــــاره قرار دادن های همدیگر توجه ویژه ای 
دارد و در اســـــتفاده از تعابیر مهرورزانه و عاشـــــقانه 
حتمًاوحتمًا دقت می كند. اینكه در خانواده ها گاهی 
فرزندان، پدر و مادرشـــــان را،  یا پدر و مادر نسبت به 
فرزندانشـــــان تعابیـــــر معمولی و دم دســـــتی و گاهی 
خدایى نكرده همدیگر را بـــــا تعابیر بد صدا می زنند 
ْلقاِب.«4 خواسته 

َ ْ
و به دستور قرآنی: »َو ال َتناَبُزوا ِباأل

یا ناخواســـــته توجهی ندارند. حدیث شـــــریف كسا، 

مودت و رحمت، هم پیشۀ پیامبر 
 
ً
عظیم الشأن است که او اساسا
اجر رسالتش مودت است و هم 
اینکه روش آن بزرگوار است که 
رحمه للعالمین باشد
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جایگاه قدسی خانوادۀ رسول گرامی اسالم غیرقابل تصور است 
 به فراچنگ هیچ کس نمی آید، 

ً
و شأن معنوی و الهی شان واقعا

اما بنا به توصیه و تأکید قرآن، پیامبر الگوی ما هستند
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بحث خطاب آوری اســـــت، خطاب آوری دل نشـــــین 
یعنی در واقـــــع تعابیری كه به كار می بریم برای صدا 
زدن همدیگر در خانـــــواده باید محترمانه، كریمانه، 
مهرورزانه و عاطفی باشـــــد. خیلی روشن است این 
كه اهل بیت نسبت  تعابیر، خطاباتش در ســـــیره ای 
به هم دیگر داشتند خیلی چشم گیر و دل نواز است. 
كالم، نحوۀ صدا زدن  بهترین شـــــاهد این بخش از 
كساست. حضرت  اهل بیت�در حدیث شـــــریف 
َة ْعینی َو َثمَرة  كلمات »یا َوَلدی« و »یا ُقّرَ زهرا� از 
كرده اند. در جای دیگر حضرت  ُفؤادی« اســـــتفاده 
فاطمة زهرا� خطاب به همسرشـــــان این چنین 
می فرمایند: »ُروحی ِلُروِحَک اْلِفداء َو َنْفسی ِلَنْفِسَک 
ُكْنَت َمَعَک َو ِاْن  ُكْنَت فی َخْیٍر  اْلِوقاء یا َاَبااْلَحَسِن ِاْن 
ُكْنَت فی َشّرٍ ُكْنَت َمَعَک؛ روحم فدای تو و جانم سپر 

گر تو در خیری باشی من  بالی تو، ای اباالحســـــن، ا
گر در شـــــّری )مصیبتی( باشی من با  با تو هستم و ا

تو هستم.«5 
پیامبر اســـــالم� در مورد فرزندان فرمود: »یكی از 
كه نـــــام نیک و زیبا  حقوق فرزند بر پدر این اســـــت 

برای او انتخاب كند.«6
كســـــا موضوع   3. نكتۀ دیگر در حدیث شـــــریف 
كوچک تر و سلســـــله مراتب  رعایت حرمت بزرگ تر و 
اســـــت. در ایـــــن حدیـــــث سلســـــله مراتب و جایگاه 
، فرزند و جایگاه همســـــر روشن است.  آدم ها، پیامبر
كه بین حضرت  این سلســـــله مراتب در مناســـــباتی 
مرضیه� و بقیـــــۀ اعضای خانـــــواده وجود دارد، 
كـــــه اجازه می گیرند و اذن ملحق شـــــدن  به صورتی 
كـــــه بـــــرای بزرگ تر در  می خواهنـــــد، ایـــــن حرمتی 
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اعضای یک خانوادۀ موفق بنا بر 
اتفاقی که در حدیث شریف کسا 

بیان شده، نسبت به همدیگر 
غم خوار و نگرانند. 

� اظهار می کنند:  وقتی پیامبر
»إّنی أجد فی بدنی ضعفا.« بالفاصله 
واکنش عاطفی و احساسی حضرت 

زهرا� را در پی دارند

خانوادۀ پیامبر به چشـــــم می خورد، به معنای قوام 
یک خانواده و اســـــاس خوشـــــبختی است. همین 
مســـــئله وقتی كه انعـــــكاس ملكوتی و عرشـــــی پیدا 
می كند و این خانواده می خواهد برای اهالی آسمان 
معرفی بشـــــود، با محوریت حضرت زهرا� معرفی 
می شـــــود. در یک خانوادۀ متعالی، در یک خانوادۀ 
موفق، محور و سلســـــله مراتب وجـــــود دارد. پیامبر 
ِبّیُ  َكالّنَ ْهِلِه 

َ
ـــــْیُخ فی  أ

َ
گرامی اســـــالم� فرمود: »الّش

ِتِه؛ پیرمـــــرد در خاندانش همچون پیامبر در  ّمَ
ُ
فی  أ

اّمتش اســـــت.«7 در روایت آمده است پیرمردى به 
كه  كسانی  حضور رســـــول خدا� شرفیاب شـــــد. 
در محضر آن حضـــــرت بودند رعایـــــت احترامش را 
ُكندى نشان دادند، پیغمبر  ننمودند و در جا دادن 
كرم� از این رفتار خالف ادب، ناراحت شـــــد و به  ا
آنان فرمود: »كسی كه به خردساالن ما ترّحم نكند و 

پیران ما را تكریم ننماید، از ما نیست.«8 
 4. اعضـــــای یک خانوادۀ موفق بنا بر اتفاقی كه در 
حدیث شـــــریف كسا بیان شده، نســـــبت به همدیگر 
غم خوار و نگرانند. وقتی پیامبر� اظهار می كنند: 
كنش عاطفی  »إّنی أجد فی بدنی ضعفا.« بالفاصله وا
و احساســـــی حضرت زهرا� را در پى دارند. این ها 
گرد هم هســـــتند. دور هم هســـــتند. مواظب هم  در 
هســـــتند. همان اتفاقی كه از ســـــورۀ »هل أتی« آمده 
است، آنجا برای بیماری فرزندان، بقیه روزه می گیرند، 
نذر می كننـــــد، غم خواری می كنند و نســـــبت به هم 
بى تفاوت نیستند. این خیلی نكتۀ مهمی است، در 
واقع خالصۀ مهرورزی و غم خواری و در كنار همدیگر 
بودن یک اصلی اســـــت كه در خانواده های متعالی و 

خانواده های موفق باید رعایت بشود. 

 5. یک خانـــــوادۀ متعالی به جنبه های معنایى و 
معنوی حساس و ملتفت است. وقتی این اجتماع 
پنج نفرۀ نورانی شـــــكل می گیرد، پرســـــش این است 
كه »حاال فضیلت و جنبه  های ملكوتی این اجتماع 
چیســـــت؟« چرا كه اغلب به جنبه های معنوی این 
مســـــئله،  به آن جایگاه قدسی این اجتماع پنج نفره 
به حسب ظاهر ســـــاده توجه می شـــــود. در روایات 
فراوان داریم كه مثاًل فرض كنید خدای متعال برای 
یک نگاه ســـــاده و از ســـــر مهر زن و شوهر نسبت به 
همدیگر چه مراتبـــــی از معنویت و قدســـــیت قائل 
كه فرزندان برای پدر و مادر قائلند  است، یا حرمتی 
چه جنبه های قدسی ای دارد كه امروزه توجه بیش 
از حـــــد به امور مـــــادی و عادی زندگـــــی جنبه های 
معنوی و قدسی آن را تحت الشعاع قرار داده است. 
نباید خدایى نكرده بعضی ها را از این طرف به صرفًا 
كه مثاًل  كنند  كنـــــد و انكار  جنبه های مادی متمركز 
یک احوالپرســـــی یک خطاب آوری دل نشـــــین، یک 
غصه دار شدن، هیچ جنبۀ معنوی ای ندارد و صرفًا 
زندگی را مادی محور ببینند و یا بعضی ها از آن طرف 
شـــــروع كنند به فضیلت تراشـــــی های افراطی. ما در 
بسیاری از اخبار وحیانی خود می خوانیم بسیاری از 
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همدلی های درون خانوادگی از جنبه  های معنوی، 
قدســـــی و نورانی برخوردار است. در حدیث شریف 
كـــــرم� به حضرت  كـــــه پیامبر ا كســـــا می خوانیم 
علـــــی� فرمودند: »ما ذكر خبرنـــــا هذا فی محفل 
من محافل أهل األرض و فیه جمع من شـــــیعتنا و 
 و فّرج اهلل هّمه و ال مغموم 

ّ
محّبینا و فیهم مهموم اال

 و قضی 
ّ

 و كشـــــف اهلل غّمـــــه و ال طالب حاجـــــة اال
ّ

اال
اهلل حاجتـــــه ...؛ ذكر نگردد این خبر در مجلســـــی 
از مجالـــــس اهل زمین و در آن جمعـــــی از پیروان و 
كی باشد،  دوستان ما باشـــــند و میان آن ها اندوهنا
مگـــــر آنكه خداوند  هم وغم او را برطرف ســـــازد و نه 
كند  غم زده ای مگر اینكه خداونـــــد غم او را برطرف 
و نه طالب حاجتی مگر اینكه خداوند حاجت او را 
گر اعضای  برآورده سازد.« طبق این حدیث شریف ا
خانواده بنشینند و با هم دست به دعا بردارند و به 

در خانۀ خـــــدا بروند، خداوند متعال درهای 
لطـــــف و رحمتـــــش را بر آن خانـــــواده باز 

می كند.
كه اشاره  گر یک خانواده  نســـــبت به اصولی   6. ا
شـــــد خودش را برخوردار كند می تواند بهشت را در 
گرچه از احمد تا احد  كنـــــد. ا همین دنیا هم تجربه 

یک میم فرق اســـــت و جهانـــــی اندر یک میم 
اما معنایش به هیچ وجه  اســـــت؛  غرق 

این نیســـــت كه ما نتوانیم یا نشود از 
این خاندان الگوبرداری كنیم. همین 

كاماًل قابل تطبیق  نكاتی را كه مرور كردیم 
بر زندگی های مادی و عادی عصر نوین 
اســـــت.  پســـــامدرن  دوران  و  خودمان 
زندگی فاطمۀ زهرا� الگویى اســـــت 

برای زیستن و زندگی كردن. 

پینوشت:
1. سورۀ روم، آیۀ 21

2. صید و شكار كردن
3. سورۀ احزاب، آیۀ 21

4. سورۀ حجرات، آیۀ 11
5. الكوكب الدّری، ج1، ص196

6. بحار األنوار
7. بحار األنوار: 72/ 137، باب 52
8. بحار األنوار: 72/ 137، باب 52
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کتاب »فاطمة الزهرا 
من المهد الی اللحد«

علیرضا جمالی   |  فعال فرهنگی

اثر عالمه سیدمحمدکاظم قزوینی
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زندگی نامه

عالمـــــه ســـــیدمحمدكاظم قزوینی فقیـــــه و خطیب 
شـــــیعی در ســـــال 1305)ه.ش( در قزوین چشم به 
جهـــــان گشـــــود. وی مقدمات علمـــــی را نزد پدرش 
آیت اهلل ســـــیدابراهیم قزوینی گذراند و برای تكمیل 
كربال استفاده  سطوح عالی از استادان حوزۀ علمیۀ 
كرد. ایشـــــان ســـــخنوری توانا بود و با اینكه در منبر 
آرام و دل نشـــــین ســـــخن می گفت، قـــــدرت عجیبی 
در پیام رسانی داشـــــت و شنونده را مجذوب سخن 
خویش می ساخت. عالمه قزوینی برای تبلیغ اسالم 
رنج ســـــفرهای بى شـــــماری را بر خود تحمیل كرد تا 
پیام اســـــالم و اهل بیت�را به جهانیان برساند. 
كش به اســـــتناد یک روایت جعلی  برای نمونه در مرا
روز عاشورا را به طور رسمی جشن می گرفتند و صدها 
مجلس ازدواج بـــــه راه می انداختند. او با هجرت به 
این ســـــرزمین و تالش های علمی فراوان این سنت 
كش ریشـــــه كن كـــــرد و مجلس وعظ و  اموی را در مرا

سوگواری ساالر شهیدان را جایگزین آن نمود.
از عالمه قزوینی تألیفات بى شماری به جا مانده 
كتاب  كه شـــــاید یكی از مهم تریـــــن آن ها  اســـــت 

عالمه  باشـــــد.  من المهدالی الحد«  »فاطمه الزهرا 
نیـــــز در میان آثارش به این كتـــــاب عالقۀ خاصی 
داشـــــت، تا آنجا كه وصیت كرد ایـــــن كتاب را با او 
كننـــــد و جالب تر آنكه وقتی پـــــس از هفده  دفن 
ســـــال پیكر ایشان ســـــالم از قبر بیرون آورده شد 
این كتاب نیز كه بر ســـــینۀ ایشـــــان قرار داشـــــت 
سالم باقی مانده بود. درحالی كه نزدیک به محال 
ک سالم  است یک كتاب بعد از هفده سال زیر خا
بماند و این نشـــــانۀ عنایت صدیقۀ طاهره� به 

این كتاب است. 

توصیف کتاب

نویسنده در كتاب »فاطمه الزهرا من المهدالی الحد« 
زندگانـــــی حضرت زهـــــرا� را از تولد تا شـــــهادت با 
نگاهـــــی دقیق و تحلیلی به رشـــــتۀ تحریـــــر درآورده 

گی های زیر است: است. این كتاب دارای ویژ
 1. ایـــــن كتاب تنها یک اثر تاریخی نیســـــت، 
بلكه مجموعه ای كامل از مباحث كالمی دربارۀ 
حضرت زهرا� نیز در آن مطرح شـــــده است. 
كتاب می تواند مرجع مناســـــبی برای  ازاین رو، 
پاسخ به بسیاری از شـــــبهات پیرامون زندگانی 

حضرت صدیقۀ طاهره� باشد. 
 2. عالمه قزوینی حدود دویســـــت صفحه از 
این اثر را به بررســـــی ماجرای فدک و مظلومیت 
آن حضـــــرت اختصـــــاص داده و احتجاجـــــات 
حضرت زهـــــرا� را برای اثبـــــات حقایت خود 
كرده  در مواجهۀ با خلیفۀ اول بـــــا تفصیل ذكر 
امیرالمؤمنیـــــن� و حضرت  و مناظره هـــــای 
زهرا� را با خلیفۀ دوم به تفصیل آورده است. 
 3. نویســـــنده خطبـــــۀ زیبـــــا و اعجاب انگیز 
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حضرت زهرا� را به طـــــور كامل آورده و بعد از 
ترجمۀ لفظی به تفســـــیر و تحلیل بندهای این 
خطبه پرداخته اســـــت. عالمـــــه قزوینی ضمن 
پرداخت بـــــه ماجرای فدک به این شـــــبهه نیز 
كه چرا حضرت زهرا با آن همه  پاســـــخ می دهد 
زهـــــد و بى میلی به دنیا این همـــــه دربارۀ فدک 
اصرار می كرده اســـــت. ایشـــــان در پاسخ به این 
را بیان می كند  شبهه جواب های هفت گانه ای 
كه هركدام نشـــــان دهندۀ قدرت علمی و تسلط 

ایشان به تاریخ اسالم است.
 4. این كتاب خط سیر مشخصی را در پیش 
دارد؛ امـــــا در جای جای كتاب، بســـــیار بجا، به 

عالمه قزوینی برای تبلیغ اسالم رنج 
سفرهای بی شماری را بر خود تحمیل 
کرد تا پیام اسالم و اهل بیت�را به 

جهانیان برساند

جهت دریافت کتاب،
این کد را اسکن کنید  
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حوادث دیگر تاریخ اســـــالم و شـــــبهات دیگری 
كـــــه دربـــــارۀ اهل بیت�وجـــــود دارد پاســـــخ 
می دهد. برای نمونه حضـــــرت زهرا� دربارۀ 
كه  بیـــــان می دارند  امیرالمؤمنین�  حضرت 
گـــــر مردم به ســـــوی او می آمدند و بـــــا او بیعت  ا
می كردنـــــد جامعه به ســـــمت ســـــعادت حركت 
می كرد و درهای رحمـــــت الهی به روی بندگان 
باز می شد. در اینجا این شبهه مطرح می شود 
گر جامعه بـــــا رهبری علـــــی� تبدیل به  كـــــه ا
مدینۀ فاضله می شد، پس چرا این همه جنگ، 
نابســـــامانی و مشـــــكالت اقتصادی و اجتماعی 
در زمان حكومت ایشـــــان وجود داشت. عالمه 
قزوینی در جواب به این پرســـــش می نویســـــد: 
»بى تردیـــــد جامعۀ اســـــالمی در زمـــــان پیامبر 
گرامی تا آنجایى كه به رهبری معنوی و مدیریت 
مترقی آن حضرت ارتباط داشت در همۀ ابعاد 
زندگی جامعه ای درســـــت اندیش، درست روش 
و درســـــت كردار بود. اما عناصـــــر تاریک اندیش، 
نظارت ناپذیر و جریان انحصارگر و خودكامه ای 
پس از رحلت آن پیشـــــوای آزادی به مدت ربع 
كـــــرد و چنان  قرن بر امت مســـــلمان حكومت 
كردار جامعه پدید  تغییری در عقیده، رفتـــــار و 
گر به راســـــتی با  كـــــه گفتنی نیســـــت. ا آوردنـــــد 
تعمق و انصاف به زندگی ســـــردمدارانی كه پس 
از رحلـــــت پیامبر زمـــــام امور جامعـــــه را به كف 
كه در  گرفتنـــــد، نگاهی بیفكنیم خواهیـــــم دید 
این دورۀ بیست وپنج ســـــاله چه خودســـــری ها 
و چـــــه حق كشـــــی ها و زورمداری هایـــــى به نام 
كی از  خـــــدا و مذهـــــب و چه حجـــــم وحشـــــتنا
فرمان های ظالمانـــــه و فتواهـــــای دل بخواه و 

قوانین و مقررات ســـــاختگی و مخالف با اسالم 
حقیقی از آنان صادر شده است. این فرمان ها 
گرفته تا اذان از شـــــمار  و فتواهـــــا از تغییر وضو 
ركعـــــات نماز تـــــا چگونگـــــی آن از عمل عبادی 
گرفته تا جهاد و تشكیل خانواده و انحالل  حج 
گرفته تا  آن از مســـــائل اقتصادی و اجتماعـــــی 
سیاســـــی و اداری... همه جا به طور دلخواه و با 
انگیزۀ جاه طلبانه و بهره برداری از مذهب صادر 
گر نگارنده بخواهد نمونه  كه ا گردید، به گونه ای 

بیاورد سخن طوالنی می شود. 
كتاب مستند  گی های برجستۀ این   5. از ویژ
بودن آن اســـــت، نویسنده ســـــعی كرده است از 
كند.  روایات معتبر نزد شـــــیعه و سنی استفاده 
همچنین دربارۀ مسائل موردانكار اهل سنت از 
منابع خود آن ها مطالب را استنباط كرده است. 
برای نمونه ایشـــــان در بیان داســـــتان مجروح 
شـــــدن حضرت زهرا� و حملۀ متجاوزین به 
كـــــه بر آن حضرت  خانـــــۀ آن حضرت و مصائبی 
كتاب هـــــای علمای اهل ســـــنت  گذشـــــت بـــــه 
كرده اســـــت. عالمه قزوینی این واقعه  اســـــتناد 
كتاب هـــــای »االمـــــام علی بن ابى طالـــــب«،  را از 
»عقدالفرید«، »تاریخ ابوالفداء«، »اعالم النساء«، 
نهج البالغـــــه  »شـــــرح  »االمامـــــه  والسیاســـــه«، 

ابن ابى الحدید« و... آورده است.
به نظر می رســـــد این اثر محققانه و ارزشمند یكی از 
كتاب های نوشته شـــــده دربارۀ زندگانی  جامع ترین 
كـــــه مطالعـــــۀ آن باعث  صدیقۀ طاهره� اســـــت 
آشنایى خواننده با حقایق پنهان زندگانی آن بانوی 

بزرگوار می شود.
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 کتاب فاطمه ای دیگر
باز تعریف نقش مادری در خانواده 

جهت دریافت، این کد را اسکن کنید  

روضۀصبر علی� در فراق فاطمه زهرا�
آیت اهلل علی احمدی میانجی

جهت دریافت، این کد را اسکن کنید  

�
هرا 

ت ز
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شه

ضه 
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ر و
نب

ک م
ین

ل

کتاب زندگی به سبک فاطمه�
محتوای ده منبر مکتوب مجالس بانوان

جهت دریافت، این کد را اسکن کنید  

کتاب بضعة الرسول/ متن روضه های دهه اول و 
دوم فاطمیه برای اجرای مداحان اهل بیت�

جهت دریافت، این کد را اسکن کنید  
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ذکر مصیبت حضرت زهرا�
حجت االسالم سید حمید میرباقری 

جهت دریافت، این کد را اسکن کنید  

روضۀ شهادت حضرت زهرا�
آیت اهلل محمدتقی مصباح یزدی� 

جهت دریافت، این کد را اسکن کنید  

talabeyar.irshabaketabligh.ir
شمع )شبکه مبلغان و عملیات های تبلیغی(

روضۀ شهادت حضرت زهرا�
سخنرانی صوتی استاد مسعود عالی 

جهت دریافت، این کد را اسکن کنید  

روضۀ شهادت حضرت زهرا�، وصایای حضرت و ...
آیت اهلل احمد مجتهدی تهرانی

جهت دریافت، این کد را اسکن کنید  
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خطبه فدکـــیه، برای محله پدری کنیم
مسجد و مدیریت بحران

در سرویس امام مســـــجد، به نیازهای هویتی و صنفی امام 
مســـــجد، مســـــائل مبتالبه امام جماعـــــت در فرایند انجام 
رســـــالتی که بر عهـــــده او نهاده شـــــده و همچنیـــــن گزارش 
از برنامه هـــــا و فعالیت هـــــای فاطمی یک مســـــجد موفق با 

ع مدیریت بحران در مسجد پرداخته شده است. موضو

امام مسجد



امام جماعت هم از جهت ظاهری و هم از جنبۀ 
باطنی باید الگوی مأمومین و مردم محلۀ 

مسجدش باشد. همان طور که از معنایابی 
واژه های امام و جماعت مشخص است فردی 
که در قامت امام جماعت قد علم می کند، باید 

دارای خصلت ها و ظرفیت های ویژه ای جهت 
انجام وظیفه باشد. 

در جایگاه رسول و ائمه

امام جماعـــــت بودن جایگاه و شـــــأنی از شـــــئونات 
كه یک  پیامبر اســـــالم� و ائمۀ اطهار�است، 
جایگاه بسیار رفیع و منیع است. لذا در اسالم عزیز 
گی هایى را برشـــــمرده اند،  برای امامت جماعت ویژ
مثل ایمان، تقـــــوا، عدالت و حتـــــی پرهیز از خالف 
كارهایى كه حرام نیســـــت و چه  مروت، یعنی انجام 
 بسا برای بســـــیاری از افراد جامعه هم مانعی ندارد، 
كـــــه امام جماعت بایـــــد از همین امور  گفته اند  ولی 
هم پرهیز بكند، ماننـــــد اینكه در حال راه رفتن غذا 
نخورد. لـــــذا باید امام جماعت ســـــعی بكند صفات 
پیغمبر اسالم� را داشته باشد. در زیر به برخی از 

این صفات اشاره می كنیم:

برای محله پدری کنیم
حجت االسالم والمسلمین محمد همتیان   |  استاد اخالق حوزۀ علمیۀ قم

ویژگی هایی کاربردی
برای امــــام جمـــاعت
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 تواضـــــع: آیـــــۀ 128 در ســـــورۀ مباركـــــۀ توبه 
ْنُفِســـــُكْم 

َ
می فرماید: »َلَقْد جاَءُكْم َرُســـــوٌل ِمْن أ

ْم َحریـــــٌص َعَلْیُكْم ِباْلُمْؤِمنیَن  َعزیٌز َعَلْیِه ما َعِنّتُ
َرُؤٌف َرحیٌم.« این آیه مثل یک منشـــــور اخالقی 
برای امام جماعت اســـــت. قرآن مجید خطاب 
به پیغمبر و خطاب به امت ایشان می فرماید: 
كه  ْنُفِسُكْم؛ به تحقیق 

َ
»َلَقْد جاَءُكْم َرُسوٌل ِمْن أ

فرســـــتاده ایم رسولی به سوی شـــــما، كه آمده از 
خود شماســـــت.« »من انفسكم« یعنی پیغمبر 
مقابل مـــــردم بســـــیار متواضع بود، جلســـــات 
كسی پیغمبر  گر  پیغمبر صدر و ذیل نداشت، ا
را نمی شـــــناخت وقتـــــی وارد جلســـــۀ پیغمبـــــر 
كدام یک از این  افراد  می شد متوجه نمی شـــــد 
كه مجلس پیغمبر  پیغمبر است. این طور نبود 
یک صدری داشـــــته باشـــــد، یک باالیى داشته 
باشـــــد كه پیغمبر آنجا قرار بگیرد، كه هركســـــی 
كه باالی مجلس  كسی  كرد بگوید خب آن  نگاه 
نشسته است پیغمبر اســـــت. رسول خدا برای 
كم اطالع و ســـــطح  مردم عـــــادی و حتی مردم 
كه  پایین از نظر معرفتی متواضـــــع بود. طوری 
حتی یک بار پیامبر از مســـــجد بیـــــرون  آمدند 
كفششان  كفششـــــان نیســـــت. دنبال  و  دیدند 
 گشتند بعد متوجه  شـــــدند یک نفر از اصحاب 
دارد خرما می خـــــورد و می خندد. فرمود: »چرا 
گرسنه  گفت: »یا رســـــول اهلل، من  می خندی؟« 
كه خرمـــــا بخرم،  بودم، چیـــــزی هم نداشـــــتم 
گذاشـــــتم و خرما  گرو  كفش های شـــــما را بردم 
گرفتم، دارم می خورم، به این می خندم.« امثال 
این روایت در زندگی پیغمبـــــر زیاد داریم. پس 
امام جماعت باید متواضع باشد، از خود مردم 

باشد و مردم او را از خودشان بدانند.
ْم«: امام جماعت  : »َعزیٌز َعَلْیِه ما َعِنّتُ  غم خوار
باشـــــد. ســـــختی ها،  بایـــــد غم خـــــوار مؤمنین 
گرفتاری هـــــای مؤمنین بـــــرای او  مشـــــكالت و 
ســـــخت باشـــــد و اذیت بشـــــود و در مواجهۀ با 
كه  آن مشكالت بى تفاوت نباشـــــد، همان طور 

پیغمبر این طور بود.
 رئوف و رحیـــــم: »َحریٌص َعَلْیُكْم«: دل ســـــوز 
باشـــــد، دغدغه مند باشد و از اینكه كسی گمراه 
بشود ناراحت باشد. »ِباْلُمْؤِمنیَن َرُؤٌف َرحیٌم«: 
بـــــا مؤمنین با عاطفه باشـــــد، با محبت باشـــــد، 
مهربان باشـــــد. حاال این »رئـــــوٌف رحیم« تقریبًا 
از نظر معنا یكی ســـــت، ولی مفســـــرین یک فرق 
خیلی لطیفی را مطرح كرده اند. گفته اند »رئوف« 
یعنی مهربان باشـــــد، با عاطفه باشد نسبت به 
كه هم  كه سربه راه و خوبند؛ »رحیم«  مؤمنینی 
مهربانی در آن هســـــت، هم دل ســـــوزی است، 
كه احیانًا مشكالتی  نسبت به آن مؤمنینی ست 
دارند، یـــــک وقت خطاهایى دارنـــــد، به هرحال 
امام جماعت باید بداند جای پیغمبر ایستاده، 
جای امام معصوم ایستاده و باید شباهت هایى 

با پیغمبر و ائمه داشته باشد. 

ظاهر و باطن نیکو

كـــــه از نظر ظاهـــــر باید  امام جماعـــــت همان طـــــور 
كیزه تـــــر و جلوتر از مردم ایســـــتاده باشـــــد، از نظر  پا

امام جماعت بودن جایگاه و شأنی 
از شئونات پیامبر اسالم � و ائمۀ 

�است، که یک جایگاه  اطهار
بسیار رفیع و منیع است
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باطـــــن و خصلت ها و جهات اخالقـــــی و كماالت نیز 
باید چند قدم مقدم بر مردم باشد:

 بـــــرای خـــــدا بدون مـــــزد: در ســـــورۀ مباركۀ 
یـــــس، وقتی آن فرســـــتادگان حضرت عیســـــی 
كیه، قرآن  برای تبلیـــــغ می روند در شـــــهر انطا
داســـــتان آن ها را این گونه نقل می كند: »َو جاَء 
َیْســـــعی ...«1 یک مرتبه  ْقَصا اْلَمدیَنِة َرُجٌل 

َ
أ ِمْن 

كناره های شـــــهر دوان دوان،  یک مردی از آن 
ِبُعوا اْلُمْرَسلیَن...؛ 

َ
با شـــــتاب آمد: »قاَل یا َقْوِم اّت

كیه، از  گفـــــت: ای قـــــوم مـــــن، ای اهالـــــی انطا
این فرســـــتادگان پیغمبر خدا پیروی بكنید.« 
كه چـــــرا می گویم از این ها  بعد دو تا دلیل آورد 
ِبُعوا َمْن ال 

َ
كنید. قرآن نقل می كنـــــد: »اّت پیروی 

ْجرًا...؛2 پیروی بكنید از كســـــانی كه 
َ
َیْســـــَئُلُكْم أ

از شـــــما مزدی نمی خواهند.«، دنبال اهداف 
و اغراض شخصی شـــــان نیستند، دنبال منافع 
مادی خودشـــــان نیســـــتند. یک امام جماعت 

هم باید این طور باشـــــد و لذا در مسائل فقهی 
كه برای خـــــود نماز واجب و اقامۀ  ما هم آمده 
نماز واجب كســـــی نمی تواند مـــــزد بگیرد. باید 

محضًاهلل و فقط برای خدا باشد. 
 تالش در خودســـــازی: دوم هم فرمود: »َو 
ُهْم ُمْهَتُدوَن؛ پیروی بكنید از این فرستادگان 
رسول خدا كه این ها هدایت شده اند.« این ها 
گر حبیب نجـــــار به مردم  از شـــــما جلوترند. ا
كیه می گوید از این ها پیروی كنید دلیلش  انطا
این است كه این ها چند قدم از شما جلوترند، 
را می دانند،  را می دانند، مطالبـــــی  چیزهایى 

كماالتی را دارند كه شما ندارید. 

نظم 

امام جماعت باید منظم باشـــــد، سروقت در مسجد 
گـــــر مؤمنین  حاضر باشـــــد و نماز تعطیل نشـــــود. ا
،  حاال ولو با فاصله، آمدند دیدند مســـــجد  چنـــــد بار
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امام جماعت نـــــدارد و نمازجماعت تعطیل اســـــت 
دیگر رغبتی ندارند بیاینـــــد، دفعۀ بعدی هم وقتی 
اراده می كنند به مسجد بیایند با خود می گویند خب 
ممكن است جماعت نباشد. ازاین رو امام جماعت 

باید منظم باشد. 

کار اصلی 

چهارمین نكته ای كه برای امام جماعت الزم اســـــت 
این اســـــت كـــــه نمازجماعت و ادارۀ یک مســـــجد را 
كارش را سرســـــری  كار به تمام معنا بداند، یعنی  یک 
نگیـــــرد، جزو امور جنبی و فرعی به حســـــاب نیاورد، 
، كار بسیار مهمی  باید توجه داشته باشد كه این كار
است. از قدیم االیام این طور بوده. بسیاری از مراجع 
مـــــا، مجتهدین ما، علمای طـــــراز اول ما، این ها كار 
كار كمی  اصلی شـــــان ادارۀ یک مســـــجد بود، ایـــــن 

نیست. 

وقت گذاری

كتفا بكند.  امام جماعت نباید فقط به زمـــــان نماز ا
یعنی طوری بیاید توی مســـــجد كه اذان را گفته اند، 
فوری نماز را شروع بكند، و وقتی كه سالم نماز را هم 
داد از مســـــجد بیرون برود. او باید وقت بیشتری را 
بگـــــذارد، قبل از نماز ولو نیم ســـــاعت، یک ربع قبل 
توی مسجد باشد، بعد از نماز هم نیم ساعت،  یک 
كه مردم  ربع، چند لحظه ای توقف داشـــــته باشـــــد 

خیلی راحت بتوانند با او ارتباط برقرار بكنند. 

مخاطب شناس

امام جماعـــــت با مخاطبین به تناســـــب شـــــرایط و 
حـــــاالت آن ها برخورد بكند. همـــــه را با یک نگاه در 
گر بزرگ ترها در مســـــجد حضور دارند،  نظر نگیرد. ا
كند،   كباركم« آن هـــــا را تكریم و احترام  طبق »وقروا 
آن ها را به صف های جلـــــو دعوت بكند. به جوانان 
محبـــــت و احترام كند، به آن ها شـــــخصیت بدهد. 
كودكان را تشـــــویق بكند. گاهی در گذشـــــته اجداد 
زیبایى داشتند. پیرمردهای  ما سلیقه های بسیار 
كه همیشـــــه در جیبشـــــان  فراوانی را ســـــراغ داریم 
پولكی یا شكالت بود، وقتی به مسجد می آمدند به 
كودكان پولكی می دادند، شـــــكالت می دادند. این 
باعث می شـــــود كه گاهی یک كودكی فقط به خاطر 
اینكه آن آقـــــای پیرمرد بزرگوار تحویلـــــش بگیرد، از 
محلۀ خودش به محلۀ دیگری برود. نقل می كنند 
، فرمانده قهرمان، حاج حسین  شـــــهیِد عزیِز بزرگوار
خرازی، وقتی نوجوان بـــــود می رفت به محلۀ دیگر 
در نمازجماعت شركت می كرد، چون در آن مسجد 
كـــــودكان و نوجوانان یک  كـــــه بـــــه  پیرمـــــردی بود 

تشویق هایى می داد.

گاهی بخشی پایگاه آ

كتفا نكند  امام جماعت در مدیریت مســـــجد فقط ا
به اقامۀ نمازجماعت، بلكه ســـــعی بكند كه مسجد 
گاهی های  یک كانون باشـــــد، یک مجمع باشد كه آ
گاهی های سیاســـــی  علمی، دینی، معنوی و حتی آ

امام جماعت باید نسبت به مأمومین و کسانی که با 
مسجد در ارتباطند »کاب الرحیم« باشد، مثل یک پدر 

، دغدغه مند. چطوری پدری  مهربان، یک پدر دل سوز
نسبت به بچه هایش خیلی دغدغه و نگرانی دارد؟
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در آنجا مطرح باشـــــد و فقط نماز 
به تنهایـــــى برگـــــزار نشـــــود. رهبری در 

گاهی بخشی به مردم بر عهدۀ امام جماعت  آ
است.

دستگیری از فقرا

امام جماعت نســـــبت بـــــه فقرا و مســـــتمندان توجه 
كمک های  داشته باشـــــد و برنامه ریزی هایى جهت 
مؤمنین بكنـــــد. به هرحال كمک های مؤمنانه زندگی 
مستمندان را ترمیم می كند، به مشكالتشان رسیدگی 
كرامتی  می شود و اصاًل معنویتی، صفایى، سخاوت و 
در مردم ایجاد می كند و مردم خودشان را در برگزاری 

یک نمازجماعت عالی در مسجد شریک می دانند. 

اصالح کننده

امام جماعت هنگام اختالف بیـــــن افراد بى تفاوت 
گـــــر خدایى نخواســـــته در یـــــک  گاهـــــی ا نباشـــــد. 

خانـــــواده ای دو تـــــا جـــــوان، دو 
، و... اختالف دارند ورود  كاســـــب بازار

اصالحگرایانه بكند. 

پدر بودن

امام جماعت باید نسبت به مأمومین و كسانی كه با 
مسجد در ارتباطند »كاب الرحیم« باشد، مثل یک 
پدر مهربان، یک پدر دل سوز، دغدغه مند. چطوری 
پدری نسبت به بچه هایش خیلی دغدغه و نگرانی 
دارد؟ نســـــبت به اخالقشان، درسشان، آینده شان، 
ســـــالمت فكر و روحشـــــان. امام جماعـــــت هم باید 
نسبت به مأمومین خودش و عزیزانی كه در مسجد 
برای نمازجماعت می آیند حتمـــــًا این دغدغه ها را 

داشته باشد. 
 

پى نوشت:
1. سورۀ یس، آیۀ 20
2. سورۀ یس، آیۀ 21
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خودش  زمان  در  مهم  ترکیبِی  رویداد  برابر  در  زهرا�  حضرت  موضوع  بزرگداشت  فاطمیه 
خودشان  از  ترکیبی  هجمه  و  جریان  این  برابر  در  را  رویکردی  حضرت  آن  مقدس  وجود  است. 
تکنیک های  مجموعه  و  راهبردها  به عنوان  می تواند  آن ها  مجموعه   هم  امروز  که  دادند  نشان 
ذهنی  تحلیل  و  عملیاتی  مواجهه  در  مسجد  اهالی  و  مسجد  عمل  دقت  مورد  رفتاری 
راهبردهایی  به  توجه  با  مسجد  جماعت  امام  باشد.  پیِش رو  و  کنونی  فتنه انگیز  رویدادهای 
بردارد. گام  روشنگرانه  حرکتی  جهت  در  اقدام  و  تحلیل  انتقال  در  می تواند  آورد،  خواهیم  که 

حجت االسالم و المسلمین محمد حسن کاویانی راد
امام جماعت مسجد وحدت

امام جماعت مســجـد و مدیریت بحـران
با استفـاده از خطـبه فـدکـیـه 

مسجـــــد
یت بـــحـــــران و مدیــر
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مسجد و ُبعد سیاسی

1. تبییـــــن و موضع گیری شـــــفاف: مواجهه حضرت 
كید رهبری  براســـــاس راهبردی كه امروزه نیز مورد تأ
معّظم، یعنی رویكرد مواجهه تبیینی در برابر هجوم 
و جنگ تركیبی می باشد. در ُبعد سیاسی و امنیتی 
نســـــبتًا بین نخبگان و الیه ســـــطحی مـــــردم اجماع 
برقرار بود و خـــــواص جامعه هم به نوعی تحت تأثیر 
گرفتند  كم بر جامعه قرار  فشار سیاسی و امنیتی حا
گر موافق هم نبودند، مجبور به ســـــكوت شـــــده  و ا
كه در بعضی افراد  بودند. یعنی فضا به صورتـــــی بود 
كودتای صورت گرفته  و خواص رقابت در همراهی با 
كه  صورت می گرفـــــت و از طرف دیگـــــر آن هایى هم 
موافق نبودند، با خوف و ترس از متهم شدن توسط 
دیگران مجبور بودند راجع به این موضوع ســـــكوت 

كنند. 
کارکرد مســـــجد: به نظر می رســـــد جایگاه مســـــجد 
به لحاظ عملیاتی مهم تر از هر زمان دیگری اســـــت. 
در این زمان بایـــــد از روش حضرت فاطمه زهرا� 
كه در برابر آن هجمه خاص در ُبعد  كرد  الگوبرداری 
سیاســـــی و امنیتی از خودش نشـــــان داد. در اینجا 
امـــــام جماعت باید بـــــا الهام از رویكـــــرد آن حضرت 
راهبرد تبیین با روش اعالم شـــــفاف و صریح موضع 
كه در مساجد  گیرد. اشـــــكالی  و موضوع را در پیش 

داریم، این اســـــت كه در اعالم موضـــــع خیلی فعال 
عمل می كنیم، ولی در تبییـــــن موضوع برای این كه 
ُكند  مردم خودشـــــان به نتیجه برســـــند، مقـــــداری 
هســـــتیم. به لحـــــاظ عملیاتـــــی امروز در مســـــاجد 
كم اســـــت. قرار نیســـــت هر  گرایش های مختلفی حا
كسی به مسجد می آید، تمام مواضع امام جماعت 
و كادر مسجد را قبول كند و موضوع را همان طوری 
كه ما می فهمیم، بفهمد. امروزه شكل مواجهه مردم 
و مأمومین و شـــــنوندگان منبر و نوع موضع گیری  و 
اشكال گرفتن شـــــان و حتی اعتراض شان حكایت از 
كه در تبیین موضـــــوع و موضع باید در  این می كند 
مساجد اقدام شـــــود؛ اقدام و اعالم شفاف و صریح، 
و درعین حال منطقی، قاطعانه و محترمانه. مواضع 
حضرت حداقل در خطبـــــه  فدكیه بدون هیچ رفتار 
هیجانی و خشـــــن و بدون هیـــــچ اتهام زنی خاصی 

به صورت تبیینی بوده است.

2. خنثی ســـــازی رعب و ترس: امنیتی شدن فضای 
كمیت  جامعـــــه الزامًا به خاطر ایجاد رعب توســـــط حا
نیســـــت. بعضی وقت ها پیام عمومـــــی جامعه اقتضا 
می كنـــــد كه یک تفكر یـــــا منطق در زاویه قـــــرار گیرد و 
اجازه بروز نداشـــــته باشد. در این موقعیتی كه خیلی 
افراد ممكن است فلج شـــــوند، یک اقدام جسورانه و 

امروزه شکل مواجهه مردم و مأمومین و شنوندگان منبر و 
ع موضع گیری  و اشکال گرفتن شان و حتی اعتراض شان  نو
ع و موضع باید در  حکایت از این می کند که در تبیین موضو
مساجد اقدام شود
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ممکن است زمانی شما ده دقیقه یا نیم ساعت به اندازه نماز در 
مسجد بوده باشید، ولی اکنون اقتضا می کند که حضور امام جماعت در 

مسجد پررنگ تر و طوالنی تر باشد. حضور امام در مسجد مانند حضور 
فرمانده در سنگرش است؛ هرچند نمازگزار حضور نداشته باشد

البته عاقالنـــــه مانند اقدام حضرت زهـــــرا� و ایراد 
خطبه فدكیه می تواند قفل جامعه را باز كند. 

کارکـــــرد مســـــجد: در موقعیت فعلی ممكن اســـــت 
بعضی رفتارها، بخشـــــی از جامعه متدین و مذهبی 
را تحـــــت تأثیر قرار دهد و گرفتـــــار ناامیدی و رعب و 
كانون  ترس كند. در این میان مسجد به عنوان یک 
می تواند جســـــارت حق گویى را به نمازگزاران و بعد 
كند. امـــــام جماعت باید  محیط پیرامـــــون منتقل 
كند، با  كنترل  در این موقعیت هیجان خـــــودش را 
صالبـــــت اقدام كند، به مردم دلداری دهد، به مردم 
كنارشـــــان باشد و حضورش  كند، در  كمک عاطفی 
را پررنگ تر در موقعیت نشـــــان دهد. ممكن اســـــت 
زمانی شـــــما ده دقیقه یا نیم ســـــاعت به اندازه نماز 
كنون اقتضا می كند كه  در مسجد بوده باشید، ولی ا
حضور امام جماعت در مسجد پررنگ تر و طوالنی تر 
باشد. حضور امام در مسجد مانند حضور فرمانده 
در سنگرش اســـــت؛ هرچند نمازگزار حضور نداشته 
باشـــــد. حضرت زهرا� تنها جایـــــى را كه به عنوان 
ابراز موضع انتخاب می كند، صحن مســـــجد است؛ 
كرســـــی  درحالی كـــــه می توانســـــت دم در خانه هم 
كند. انتخاب مسجد به عنوان  بگذارد و ســـــخنرانی 
كه فضای رعب و ترس  این موضع برای این اســـــت 

را از بین ببرد. 

3. مواجهه روشـــــنگرانه عمومی انقالبی: بعضی 
وقت ها تصور می كنیم همۀ مســـــائل را باید پشـــــت 
پرده با ادبیات سیاســـــی و چانه زنی های سیاسی یا 
كنیم. حـــــال آنكه خانم فاطمه  دیپلماتیک دنبال 
كـــــرد و در میدان  زهرا� موضعـــــی انقالبى اتخاذ 
ایســـــتاد. كمتر كســـــی در آن زمان جرئت داشت به 
كه در جامعه نبوی ادعا داشـــــتند صحابه  كســـــانی 
پیغمبر هستند، رسمًا اعالم كند كه جامعه به لحاظ 
كه هنوز  گرفتار ارتداد شـــــده؛ آن هم زمانی  سیاسی 
چند روزی از فوت پیغمبر نگذشـــــته بود. ایشـــــان 
خیلـــــی صریح و شـــــفاف فریاد زد: »اللهم إنا نشـــــكو 

ارتداد امته«. 
کارکرد مســـــجد: الن هم نیاز اســـــت مسجد و امام 
جماعت حداقل معیارهای انحراف سیاســـــی را در 
این مقوله تبیین بهتری كند و موضع انقالبى قاطع 
 امكان رفع و رجوع آن 

ً
ـ و نه موضع سیاســـــی كه بعدا

باشـــــد ـ را به دور از سیاســـــی زدگی و سوءگیری های 
كـــــه مقام معّظم  كند؛ همان طور  احساســـــی اتخاذ 
رهبری فرمود: من یک انقالبى ام، دیپلمات نیستم. 
خب این خودش یک تكنیک است، یک نوع بیان 

است، یک نوع تبیین است. 
كنون در جنـــــگ فعلی  تمام  4. تحلیل ریشـــــه ها: ا
مواضع و شـــــیطنت دشمن سوار بر بستر ریشه های 
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موجـــــود در خـــــود جامعه حركـــــت می كند. حضرت 
زهرا� تحلیل ریشـــــه ها را بیان می كند و به مردم 
كه این هـــــا احقاد بـــــدری و تراث  كردند  هم اعـــــالم 
احدی است؛ حقد و كینه ای كه در بدر شكل گرفته 
و تكنیكی كه در احد تكرار شـــــد. تركیب این دو ُبعد 
كه الن دارد اتفاق می افتد، به عنوان زیرساخت های 
این اتفاق بد و رویدادی اســـــت كـــــه جامعه را درگیر 

كرده است.
کارکرد مسجد: مســـــجد می تواند در این موقعیت 
بـــــا در نظـــــر گرفتن زیرســـــاخت هایى كه بخشـــــی از 
آن عاطفـــــی و هیجانـــــی اســـــت و بخـــــش دیگرش 
الگوبرداری است، اقدام كند. چرا حضرت می فرماید 
تـــــراث احدی؟ بـــــرای این كه می خواهـــــد بگوید كه 
كـــــه دارد اتفـــــاق می افتد، از  در ریشـــــه یابى جریانی 
الگوهای قدیمی اســـــتفاده می شـــــود. الن برخی از 
این جماعتی كه در خیابان هســـــتند و آن هایى كه 
ساماندهی و ســـــازماندهی می كنند، تالش می كنند 
كنند. امام  دقیقًا از الگوهای انقالبى 57 اســـــتفاده 
جماعت باید با این تكنیک ها آشنا باشد و سریع در 
ریشه یابى و ارتباط آن و تبیین و جداسازی اش برای 
گرفتار خطای در تشخیص  كند تا مردم  مردم اقدام 

نشوند.

5. برهـــــم زدن اجمـــــاع غلط سیاســـــی: حضرت 
زهـــــرا� اجماع سیاســـــی طـــــرف مقابـــــل را بر هم 
زدند. تقریبًا داستان خالفت نفر اول بعد از پیغمبر 
یک امر اجماعی در ســـــطح جامعه اســـــت. مبنای 
اهل تســـــنن می گوید اجماع وجود داشته است؛ بر 
خالفـــــت خلیفه دوم. این اجماع را چه كســـــی باید 
به هم بزند؟ حضرت زهـــــرا� در آن موقعیت این 

اجماع را به هم ریخت و حداقل از یک دسته كاذب 
جامعه كاست.

مسجد می تواند اجماع سیاسی مخل امنیت فكری 
و جانی جامعـــــه را برهم بزند. مســـــجد باید اجماع 
كه دشمن سعی  كی را  سیاســـــی و اجتماعِی خطرنا
می كند دائم بـــــر آن بدمد و به نفع خودش مصادره 
كند. دشمن، ورزشـــــكاران و تیم  ملی و  كند، مختل 
هنرمندنماهـــــا و همۀ اقشـــــار را وارد اجماع می كند. 
مســـــجد تنها نقطه ایجاد این اجماع علیه آن تفكر 

است و به هم زدن آن اجماع كاذب و غلط. 

مسجد و ُبعد اعتقادی و شناختی

1. التقاط اعتقادی و  شناختی 
جامعه با وجود باورهای دینی در كوتاه ترین فرصت 
تحت تأثیر القائات غلط قرار می گیرد و عماًل التقاط 
اعتقادی و شـــــناختی اتفاق می افتـــــد. حضرت زهرا 
)س( در چنیـــــن موقعیتی با تشـــــخیص دقیق خأل 
اعتقادی جامعه اســـــالمی، اقدامات بعدی را انجام 
دادنـــــد و در آن خطبه سیاســـــی بـــــه تبیین اصول 
و فـــــروع دین  پرداختنـــــد. بخش مهمـــــی از خطبه  
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، روزه و حج  را به چیســـــتی و فلســـــفۀ احكام و نماز
اختصاص دادند و استدالل فقهی قوی ارائه  كردند. 
به این ترتیب مسئلۀ جایگاه و رابطۀ نبوت و امامت 

را تبیین  كردند و بحث ارث در میان نبود. 

2. کارکرد مسجد 
خطای تشـــــخیصی برخی از ما ایـــــن بوده كه گمان 
می كردیم چـــــون جامعه، حكومت و نظـــــام، دینی 
و انقالبى اســـــت، پس الزامًا همـــــۀ جوان ها باید در 
عالی ترین ســـــطح از باورهای اعتقادی و شـــــناختی 
كه  باشـــــند. در بســـــیاری از مســـــاجد مدت هاست 
پرداختن به مســـــائل ریشـــــه ای و اعتقـــــادی را كنار 
گذاشـــــته ایم و اســـــتدالل قوی مبتنی بـــــر برهان در 
رابطه با مســـــائل اعتقادی نمی بینیم و بیشـــــتر به 
مباحث اخالقی می پردازیـــــم. چند درصد از توان و 
انرژی علمی مساجد ما برای اصالح و تبیین و محكم 
كردن زیرســـــاخت های اعتقادی هزینه شده است؟ 
گـــــر در آخرالزمان  امـــــام )علیه الســـــالم( می فرماید ا
خواســـــتید جزو یاران امام زمان باشـــــید، این دعا را 
گر  بخوانید: »اللهم عرفنی نفسک«. طبق این دعا ا
كســـــی در امام زمان مشكل دارد، منشأ آن در نبوت 
اســـــت. چنانچه كسی با نبوت مشـــــكل دارد، اصل 

مشكلش در توحید است. باید در مساجد به عقب 
برگشـــــت و این اصول را دوباره چیدمان و مرتب كرد 

و آرام آرام جلو آمد. 

مسجد و ُبعد اجتماعی

1. هشدار و توبیخ مسئوالن 
كارآمد و ناالیق و گاهی  نقد و رسواسازی مسئوالن نا
بى دیـــــن، نیاز جامعـــــۀ زنده و پویا اســـــت. حضرت 
كمه نامشـــــروع را با هشـــــدار  زهرا� دســـــتگاه حا
رســـــای خود مورد نقد و در بســـــتر نقـــــد اجتماعی 
قرار دادنـــــد و موجب روشـــــنگری به صورت موردی 
و مســـــتمر و محاسبه شـــــدند. امروز نیز می توان به 
كارآمد هشـــــدار داد و آنان را مورد نقد و  مسئوالن نا

در معرض پاسخگویى قرار داد.

2. کارکرد مسجد 
كه با تدبیر و قاطعیت  مردم از مسجد انتظار دارند 
نفوذهـــــا،  شـــــیطنت ها،  ناهنجاری هـــــا،  برابـــــر  در 
ناروایى ها كه توسط افراد غیرصالح در بدنه اجرایى 
كمان و  نظام ریشـــــه دوانیـــــده، به توبیخ و نقـــــد حا
كمیت اجرایـــــى و نه نقد نظام بپـــــردازد و اعالم  حا
موضع بكند و مماشـــــات نكنـــــد. مطالبه گری مورد 

در موقعیت فعلی ممکن است بعضی رفتارها، بخشی 
از جامعه متدین و مذهبی را تحت تأثیر قرار دهد و 

گرفتار ناامیدی و رعب و ترس کند. در این میان مسجد 
به عنوان یک کانون می تواند جسارت حق گویی را به 

نمازگزاران و بعد محیط پیرامون منتقل کند
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گر از روحانیت  كید مقام معّظم رهبری اســـــت و ا تأ
و مسجد شروع و مدیریت نشود و ادامه پیدا نكند، 
كرده ســـــر از دامن منافقیـــــن و معاندین  خدای نا
درمی آورد. به نظر می رســـــد مســـــجد جایگاهش در 
مطالبه گری به دالیل مختلف تضعیف شده است. 
كمان یـــــک الگو و  مســـــئلۀ توبیخ و هشـــــدار به حا
تكنیک عملیاتی اســـــت. مردم باید مطالبات خود 
را در مســـــجد و از زبان امام جماعت بشنوند. الزامًا 
بیـــــان مطالبات به معنی ضدیت بـــــا اصول و اركان 
نظام نیســـــت. برای این منظور دو راهكار و تكنیک 

پیشنهاد می شود:
كه الن می تواند جواب دهد،  ـ یكی از تكنیک هایى 
كرســـــی های آزاداندیشی اســـــت. یكی از ریشه های 
ســـــخت شـــــدن مدیریت اغتشاشـــــات فعلـــــی این 

اســـــت كه فضای مناســـــب بـــــرای اعتـــــراض و بیان 
كه بتواند این  كجا بهتر از مسجد  نقد نگذاشـــــتیم. 
داســـــتان را حداقل در بدنه مؤمن و متدین ایجاد 
كند؟ این شدنی اســـــت، نباید ترسید. بنده شخصاً  
كرده ام!  مســـــجد را تبدیل به بیان مواضع رادیكال 
در هفته یا ماه نمازگزاران با هماهنگی قبلی پشـــــت 
تریبون می ایســـــتند و اعالم نظر و تحلیل می كنند و 
همان جا هم پاسخ می شنوند. در مأمومین اساتید 
دانشـــــگاه داریم، ولی یک بار به هیچ كـــــدام از اینها 
فرصـــــت ندادیم كـــــه پنج دقیقه بلند حـــــرف بزنند. 
حرف هم نقد نیست، اعتراض نیست. باید گفتگوی 
یک طرفه در مســـــاجد كاهش پیدا كند. مردم دیگر 
تحمـــــل این را ندارنـــــد كه یک نفر بـــــرود باالی منبر 
فرمایش كند و آنها هم فقط صلواتش را بفرســـــتند و 
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مسجد جهت انتقال منطقی یک گزاره 
یا اتفاق مرتبط با دین در یک بستر 

معقول عاطفی باید تالش کند

آمین دعایش را بگویند. مردم انتظار دارند كه گفتگو 
به صورت مشاركتی و چندجانبه اداره شود. 

ـ تكنیک بعدی برگزاری جلســـــات پرســـــش و پاسخ 
گر  در مســـــجد است. در تاریخ  داریم بعضی وقت ها ا
كسی می خواسته تظلم كند، اذان بى وقت می گفت. 
اذان بى وقـــــت یعنی یک نوع تظلـــــم و دادخواهی. 
وقتی در تكنیک های دینی مان، در عرف مردم مان 
چنین چیزهایى وجود داشـــــته، چرا باید با نادیده 
ک دشـــــمنان  گرفتن آنها اســـــیر تكنیک های خطرنا

شویم؟

مسجد و ُبعد اقتصادی

حضـــــرت زهـــــرا� در بازپس گیری حقـــــوق ماّدی 
خود، از طریق اســـــتاندارد و درســـــت در مواجهه با 
كمیت و به ظاهر خلیفه زمان مطالبه  حكومت و حا
حق می كنـــــد. درحالی كـــــه می توانســـــت تبدیل به 
اپوزیسیون شود، خارج از چهارچوب برود و از بیرون 

شّر درست كند. 

 مسجد و ُبعد منطقی و عاطفی

مراجعه شـــــبانه حضرت به خانه مهاجرین و انصار 
گاهی داشت،  درحالی كه ایشان از مواضع آنها كامالً  آ
به دلیل اســـــتمداد و اتمـــــام حجت بـــــود. حضرت 
فاطمه� اعالم نارضایتی می كرد، ولی در ســـــطح 

جامعـــــه نارضایتـــــی را دامـــــن نمی زد. ایشـــــان اصاًل 
درصـــــدد تحریـــــک هیجانی منفی و ایجاد شـــــورش 
نبودنـــــد. خیلی منطقـــــی تالش می كردنـــــد مردم را 
نســـــبت به خطر قانع كند. ولی اصاًل از تكنیک های 
هیجان منفـــــی و ایجاد اختالل خاص سیاســـــی در 
جامعـــــه اســـــتفاده نمی كردند. گریه و قهر سیاســـــی 
داشـــــتند كه ابراز شـــــفاف نارضایتی از وضع موجود 
كـــــه خیلـــــی از ماها بلد نیســـــتیم. ما  اســـــت؛ كاری 
كلی است. همه می فهمند  نارضایتی مان همیشـــــه 
ناراضی ام، ولـــــی نمی فهمند دقیقـــــًا از چه و چقدر 

ناراضی ام.

 کارکرد مسجد 
گـــــزاره یا اتفاق  مســـــجد جهت انتقال منطقی یک 
مرتبط با دین در یک بســـــتر معقـــــول عاطفی باید 
كار خود را از  كار باید دامنـــــه  كند. بـــــرای این  تالش 
فعالیت هـــــای متمركز داخل مســـــجد بـــــه بیرون از 
مسجد هم تسری بدهد. ســـــه راهكار برای این امر 

پیشنهاد می شود:
ـ یک راهش تشـــــكیل هیئت های خانگی اســـــت. از 
مناسبت های سال سه، چهار مناسبت را بانی پیدا 
كنید و در منازل نمازگزاران یا همسایه های مسجد 
هیئت برگزار كنید. جلســـــات خانگی هیئت بســـــیار 

مؤثر است.
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ـ تشـــــكیل جلســـــات بانوان. در مجالس  ما خانم ها 
به دلیل اینكه در پشـــــت پرده قرار دارند، هیچ وقت 
ع  مخاطـــــب مســـــتقیم برنامه هـــــای ما نبـــــوده و فر
حســـــاب می شـــــوند. جلســـــات ویژه بانوان به آنها 
هویت می دهد، انگیزه می دهد، عالقه به مشـــــاركت 

ایجاد می كند. 
ـ جلســـــات ویـــــژه نوجوانـــــان، بـــــا اقتضـــــای خاص 
خودشـــــان. اینها را مســـــجد باید پشـــــتیبانی كند و 
بخشـــــی از انـــــرژی و منابع خـــــود را در همین موارد 

صرف كند. 

مسجد و رضایت از زندگی

بخشی از مشكالت جامعه ما حتی نمازگزاران ما این 

است كه اساسًا در رابطه با احساس رضایت از زندگی 
مشكالت اساسی دارند. حضرت فاطمه�، حداقل 
كه آدم  كند  به لحاظ عملی توانســـــته این را اثبـــــات 
می تواند موقعیت های دشـــــوار و سخت را پشت سر 
بگذراند و تجربه كند، ولی درعین حال از اصل زندگی 

خودش هم راضی باشد و اظهار نارضایتی نكند. 
کارکرد مسجد 

ایـــــن مورد هم می تواند یكی از كاركردهای مســـــجد 
كنـــــد مردم  كمک  كه بـــــا تكنیک خـــــودش  باشـــــد 
احســـــاس رضایت كنند. الزامًا هـــــم منوط به فراهم 
كمک به مردم  بودن اسباب رضایت نیســـــت؛ بلكه 
در تشـــــخیص و تبیین این موضوع می تواند یكی از 

رسالت های مسجد باشد. 
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در ســـــرویس همســـــرانه این شـــــماره به مدیریـــــت ارتباطات 
خانواده امام جماعت با دیگران پرداخته ایم. مطالبی در جهت 
گاه سازی همســـــر امام جماعت در نقش مدیر این ارتباطات  آ
ارائه شده است و در نهایت دستور پخت حلوای نذری به شیوه 

پخت انبوه برای ایام فاطمیه ارائه شده است.

همسرانه

همــســـــایــــــه داری
در عصر حساسیت ها

خـداوند خــیر فعالیت های 
اجتماعی ما را در رسیدگی به 

فرزندانمان قرار داده است

وزیــــــــــــــــر ارتبــــاطات
مجموعه ای به نام خانه

تهیۀ حلوای نذری برای 
50 نفر



همــســـــایــــــه داری
در عصر حساسیت ها

زینب صابری   |  نویسنده

پاسخ به سـؤالی دربارۀ نظر اسالم در ارتبـاط با همســـــایه
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گر این پرســـــش یک پاسخ داشت، پاسخ آن  شاید ا
بخشی از نامۀ 31 »نهج البالغه« امام علی� است 
ْحِبـــــْب ِلَغْیِرَك َما 

َ
كه حضـــــرت در آن می فرمایند: »َأ

ْكَرْه َلُه َما َتْكَرُه َلَها؛ از براى دیگران  ُتِحّبُ ِلَنْفِســـــَك َو ا
كه بـــــراى خودت دوســـــت  دوســـــت بدار آنچـــــه را 

می دارى، و خوش ندار براى دیگران آنچه را 
براى خودت خوش ندارى.«

كوتـــــاه به این  بنابرایـــــن پاســـــخ 
سؤال این اســـــت: انسان باید 

آنچـــــه را كه مخّل آســـــایش و 
می داند،  خود  روانی  آرامش 
آزارگر  و  مزاحم  عوامل  همان 

را از همســـــایۀ خـــــود نیز دور 
كـــــه برای  بدارد و شـــــرایطی را 

خـــــود مطلـــــوب می دانـــــد، برای 
همسایه نیز همان را بخواهد.

و اما پاسخ جامع به ســـــؤال: »نظر اسالم 
دربارۀ ارتباط با همسایگان«:

در دنیـــــای امـــــروز ارتبـــــاط به خودِی خـــــود دارای 
ارزش نیســـــت، بلكـــــه پیچیدگی هـــــای روزافـــــزون 
بین فردی  ارتباطـــــات  تنوع  اجتماعی،  مناســـــبات 
گسترۀ شبكه های اطالع رســـــانی درون خانوادگی  و 
و برون خانوادگـــــی، ضرورت بازنگری بـــــه اهمیت و 

روش هـــــای مؤثر برقـــــراری و اســـــتمرار رابطۀ مفید، 
مؤثر و متقابل خانواده ها با همســـــایه ها را مضاعف 

می سازد.
كه در  كلـــــی رابطه ای ســـــت  ارتبـــــاط مؤثر به طـــــور 
كثر دقت  آن، طـــــرف مقابل، پیام شـــــما را بـــــا حدا
ممكـــــن دریافت و درک كنـــــد. بخش اصلی 
ارتبـــــاط  مســـــئولیت  تمـــــام(   گاه  )و 
ارســـــال كنندۀ  بـــــر عهدۀ  را  مؤثر 
پیـــــام می داننـــــد. البتـــــه این 
به معنای انكار اهمیت نقش 
دریافت كننده نیســـــت، بلكه 
كه  كیدی بر این امر است  تأ
فرســـــتندۀ پیام ، مســـــئولیت 
برای  تـــــوان خود  از تمام  دارد 
افزایش اثربخشی ارتباط استفاده 
كند و به سادگی بى توجهی یا بى دقتی 
مخاطب را به بهانه ای برای كاهش اثربخشی 

ارتباط تبدیل نكند.
، در ارتباط  بـــــا توجه بـــــه این تعریـــــف ارتباط مؤثـــــر
خانواده هـــــا با محیط بیرون از جمله همســـــایگان، 
آنچه بیـــــش از پیش برای افراد اهمیـــــت دارد فهم 
دقیق فرد و افراد آن سوی ارتباط است، تا با دریافت 
دقیـــــق پیام، حرف و عمـــــل آن امنیت روانی اش به 

در دنیای امروز ارتباط به خودِی خود دارای ارزش نیست، 
ع  بلکه پیچیدگی های روزافزون مناسبات اجتماعی، تنو

ارتباطات بین فردی و گسترۀ شبکه های اطالع رسانی 
درون خانوادگی و برون خانوادگی، ضرورت بازنگری به 

اهمیت و روش های مؤثر برقراری و استمرار رابطۀ مفید، 
مؤثر و متقابل خانواده ها با همسایه ها را مضاعف می سازد
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چالش كشـــــیده نشود. اســـــالم تحت عنوان حقوق 
همســـــایه از این امنیت روانی كه از ارتباط مؤثر هم 
ایجاد می شـــــود دفاع می كنـــــد و آن را برای خانواده 
محترم می شمارد و مؤمنین را به آن توصیه می كند.

خدمت بجا

پیامبـــــر خـــــدا� فرموده انـــــد: »از كمترین حقوق 
گر از شما  همسایه نسبت به همسایه این است كه ا
گر قرض خواست،  كمک خواســـــت، كمک نمایى و ا
گر  گر مریض شـــــد، عیادتش كنی و ا قـــــرض بدهی و ا
مصیبتی بر او وارد شـــــد، خدمت رســـــیده، ایشان را 

تسّلی دهی.«1
در چنیـــــن موقعیت هایـــــى پیـــــام مهرورزی شـــــما 
به صورت كامل و با دقت تمام به فرد مقابل می رسد 
كامل رعایت می شـــــود.  و قانون ارتباط مؤثر به طور 
هر موقعیتی غیر از موقعیت های ذكرشده در روایتی 
كه از  گر پیامی  كرم نقل شده اســـــت، ا كه از پیامبر ا

طرف همسایه دریافت شـــــد، سمت وسوی دیگری 
كرد و تعبیر به دخالت و تجســـــس و عدم درک  پیدا 
موقعیت خانواده شد، به طور طبیعی خدمتی بجا 

نیست و حقوق همسایه در آن رعایت نشده است.
امام سجاد� در روایتی حقوق همسایه در غیاب 
او را چنین تشریح می كنند: »اما حق همسایه است 
بر تو حفظ آبرو و حقوق ایشـــــان در زمانی كه حضور 
ندارد و تكریم و احترام ایشـــــان در موقعی كه حضور 
كـــــه مظلوم واقع می  دارد و كمک به ایشـــــان وقتی 

شود.«2
كه حقوق همســـــایه را می شناســـــد و در  فرد مؤمن 
ارتباط مؤثر با همســـــایگانش قرار دارد، اجازۀ غیبت 
كسی نمی دهد و با  كردن در مورد همسایه اش را به 
تكریم شخصیت آن خانواده به برقراری ارتباط مؤثر 
با آن ها از طریق احساس تعّهد و مسئولیت پذیری 
در حفظ حرمت آن ها حتـــــی در غیاب آن ها تالش 

می كند.

امام سجاد� در روایتی حقوق 
همسایه در غیاب او را چنین 
تشریح می کنند: »اما حق همسایه 
است بر تو حفظ آبرو و حقوق 
ایشان در زمانی که حضور ندارد و 
تکریم و احترام ایشان در موقعی که 
حضور دارد و کمک به ایشان وقتی 
که مظلوم واقع می شود.«
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کمـــــک به حفظ  خوش رفتـــــاری در جایگاه 
امنیت روانی

در روایتی از امام صادق� آمده اســـــت: »بر شما 
باد كه همواره همسایه ای نیكو و خوش رفتار باشید، 

چرا كه خدای متعال به آن فرمان داده است.«3
كودک همســـــایه، یک  گاهی یک اخم یا تشـــــر بـــــه 
بى اعتنایـــــى در آسانســـــور یا كوچه و یـــــا یک طعنۀ 
زبانی امنیت روانی یک خانواده را ساعت ها از میان 
می برد و ارتباط مؤثر دو همســـــایه را دچار اختاللی 
اساســـــی می كند. خوش رفتاری در بسترسازی برای 
كه اسالم به آن  ارتباط مؤثر یک شیوۀ عقالنی است 

كید دارد. تأ
بـــــرای مصادیق خوش رفتـــــاری با همســـــایه ها هم 
كه در  كـــــرد  می تـــــوان بـــــه آموزه های دینـــــی رجوع 
آن ها مثاًل احوال پرســـــی از همسایه4 بخشی از پازل 

خوش رفتاری را تشكیل می دهد.
نوشتار پیِش رو می تواند تا هزاران موضوع و مصداق 
حقوق همســـــایگان را شامل شـــــود و سبک زندگی 

مدرن امروزی این مصادیق را بیشـــــتر و بیشتر هم 
می كند، اما آنچه مهم است این است كه این حفظ 
حقوق برای برقراری ارتباط مؤثر اســـــت كه در آن ها 
پیام باید با تمام دقت و صحت به فرد گیرنده برسد. 
گر پیامی غیر از خیرخواهی  هر احساس مسئولیتی ا
بـــــه خانوادۀ همســـــایگان برســـــاند به ارتبـــــاط مؤثر 
ضربه می زند و با توجه به حساســـــیت های موجود 
در جامعـــــه در بســـــیاری از مواقع به قطـــــع ارتباط 

می انجامد.

پینوشت:
، ان استعانک اغثه و ان استقرضک  1. من ادنی حقوق الجار علی الجار
اقرضـــــه و ان مرض عدته و ان اصابته مصیبـــــة عزیته، چهل حدیث، به 

نقل از بحار، ج 82، ص 94
كرامه شـــــاهدًا و نصرتـــــه اذا كان  2. و امـــــا حق جـــــارک فحفظه غائبًا و ا

مظلومًا، چهل حدیث، به نقل از من ال یحضره الفقیه، ج 2، ص 396.
3. علیكم بحســـــن الجوار فان اهلل عزوجل امر بذلک، چهل حدیث، به 

نقل از بحار، ج 74، ص 15.
، ج  4. امام علی� من حســـــن الجار تفقد الجـــــار، چهل حدیث، بحار

77، ص 231.
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همسر امام جماعت در یک سطح مدیر برنامه های 
غ از  اجتماعی خانواده هم به شـــــمار مـــــی رود؛ و فار
شـــــخصیت حقیقی و حقوقی خـــــود كه منبع رجوع 
افراد برای حل مســـــائل دینی هم ممكن اســـــت به 
شـــــمار برود، به عنوان مدیر خانۀ امام جماعت باید 

بتواند مسائل پیرامونی این خانه را مدیریت كند.
یكـــــی از عرصه های مدیریت او كه بســـــیار هم مهم 
است، مدیریت ارتباط با همسایگان است. ارتباط با 
همسایه از نظر اسالم چنان مهم است كه از دیدگاه 
پیامبر تا مرز ارث بردن دو همسایه از هم پیش رفته 

یــــــــــــــــر ارتبــــاطات وز
مجموعه ای به نام خانه

سیده فاطمه ذاکری   |  پژوهشگر اجتماعی

    دربارۀ مدیریت رابطۀ خانوادۀ امام جماعت با همسایه ها

اســـــت. موضوع ارتباط همســـــایه با همسایه با این 
درجه از اهمیت برای خانۀ امام جماعت و ارتباطات 
او اهمیـــــت شـــــایان توجهی دارد و نقـــــش همســـــر 
امام جماعـــــت در مدیریت ایـــــن ارتباطات می تواند 

یک الگوی عملی در جامعه باشد.
اهمیت دیگـــــر مدیریـــــت همســـــر امام جماعت در 
ارتباط با همســـــایگان، آرامش حاصل از این ارتباط 
اســـــت. ایـــــن آرامش با توجـــــه به نقـــــش اجتماعی 
امام جماعـــــت هم از حیث كاركردهـــــا و هم از لحاظ 
آبرو برای امام جماعت مســـــجد اهمیت  اعتباری و 
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شـــــایان توجهی دارد و هرگونه اشتباه در این بخش 
در فضای فعلی می تواند قدرت مانور امام جماعت 

را در محله كاهش دهد.
همســـــر امام جماعت برای مدیریت ارتباطات افراد 
خانوادۀ امام جماعت با همسایگان و مادر خانواده 

باید تدابیر خود را در چند بخش به كار ببندد:
• ارتباط خود )مادر خانواده( با همسایگان 

• ارتباط فرزندان با همسایگان
• ارتباط مراجعه كنندگان بـــــه خانۀ امام جماعت با 

همسایگان
• ارتباط امام جماعت با همسایگان

ارتباط خود )مادر خانواده( با همسایگان 

شـــــما به عنـــــوان همســـــر امام جماعـــــت در میـــــان 
همســـــایگان شـــــخصیت حقیقـــــی و حقوقی تـــــان 
یكی ســـــت و طبیعتًا اولین تدابیر شما باید مدیریت 

ارتباط شخص خودتان با همسایگان باشد.
برای ایـــــن مدیریت باید نـــــكات زیـــــر را مدنظر قرار 

دهید:
، به ظرفیت  1. برای امر بـــــه معروف و نهی از منكـــــر
ارتباطتان با فرد یا خانـــــوادۀ مقابل و قدرت و توان 
پذیرش آن در آن ها توجه كنید. هرگونه اشـــــتباه در 
تحلیل ظرفیت ارتباط و ظرفیت پذیرش همســـــایه 
می تواند فضای زندگی و هم زیستی با دیگران را برای 

خانوادۀ شما مختل كند.

كنید در مناســـــبت های مذهبـــــی مانند  2. ســـــعی 
میالد ائمـــــه و غیـــــره، به بهانۀ دادن نـــــذری  احوال 

همسایه هایتان را جویا شوید.
3. در ارتباط با همسایگان تعادل در فاصله و حضور 
را حفظ كنید، نه آن قدر از آن ها دور باشید كه غریبه 
كه از  باشـــــید، نه مدام در فضای ارتباط قرار بگیرید 

حضور شما اشباع شوند.
4. مســـــائل خصوصی همسرتان را برای همسایگان 
گر صمیمیتی خـــــاص با آن ها  فاش نكنیـــــد، حتی ا
دارید، سبک زندگی، رفتار و اعتقادات یک روحانی 
ممكن اســـــت برای خیلی ها قابل درک نباشـــــد و در 
قضاوت او دچار اشتباه شوند. بنابراین در این مورد 

كمی سخت گیر باشید.
كه شـــــما همســـــر امام جماعتید  5. فراموش نكنید 
و در برخوردهای ناخواســـــته با آقایان همســـــایه در 

سطح و شأن این جایگاه برخورد كنید.
كردن به همســـــایه ها  6. لزومًا رســـــالتی برای كمک 
كه منجـــــر به ورود و  روی دوش خـــــود قرار ندهید، 
گر كمک  دخالـــــت به حوزۀ خصوصی آن ها شـــــود، ا
خواستند و خودشان پیش قدم شدند و اجازۀ ورود 

به حل مسئله ای را دادند، آن زمان اقدام كنید.
كنید فتح بابى برای ارتباط امام جماعت  7. ســـــعی 
كردن  و خانواده های همســـــایه باشید، برای جاری 
عقد و مراسم آن ها و حتی روضه ها و غیره می توانید 

پیش قدم شوید.

ع ارتباط همسایه با همسایه با این درجه  موضو
از اهمیت برای خانۀ امام جماعت و ارتباطات 
او اهمیت شایان توجهی دارد و نقش همسر 

امام جماعت در مدیریت این ارتباطات می تواند 
یک الگوی عملی در جامعه باشد
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8. ممكن اســـــت برخی ها با یک روحانی احســـــاس 
فاصله كنند، بهتر اســـــت شما به نحوی سیرۀ عملی 
كم و  كنید تا این فاصه  را برای او توصیف و تعریـــــف 

كمتر شود.
9. از افتادن در فضاهای چشم و هم چشمی و غیبت 
و غیره كه مخالف شـــــأن یک همســـــر امام جماعت 

است پرهیز كنید.
10. در جلســـــات زنانه با همســـــایگان در پرداختن 
كه  به ظواهر جسمی و پوششـــــی نه از حد معمولی 
وزانت شما را حفظ می كند بى اعتنا باشید و نه غرق 

در آن باشید.

ارتباط فرزندان با همسایگان

ارتبـــــاط فرزندان شـــــما با همســـــایگان یک بخش 
بســـــیار مهم از مدیریت شـــــما را تشكیل می دهد، 
بخش زیـــــادی از این ارتباط در خأل حضور شـــــما 
رخ می دهـــــد و شـــــما حاضر و ناظر بـــــر این ارتباط 
نیســـــتید، بنابراین باید با مالحظات بسیاری با آن 
مواجه شوید، بخشـــــی از این مالحظات می تواند 

موارد زیر باشد:
1. ارتباط فرزندتان با خانواده هایى كه سبک زندگی 
معمول اجتماعی دارند بالمانع است و نباید آن ها را 
در این ارتباطات محدود كنید، اما ارتباط با فرزندان 
كاماًل متفاوتی  كه ســـــبک زندگی  را با خانواده هایى 

دارند باید محدود كنید.
2. به فرزندانتـــــان باید موقعیت اجتماعی شـــــان را 
گوشـــــزد كنید تا در ارتباطاتشـــــان متوجه باشند كه 
فرزند یـــــک امام جماعتند و باید مقتضیـــــات زیر را 

حفظ كنند:

و  خـــــود  خانـــــوادۀ  خانوادگـــــی  مســـــائل   -
كه جزو  مراجعه كنندگان به پدر و مادرشـــــان را 
اســـــرار اســـــت، در ارتباط با فرزندان همسایه ها 

بازگو نكنند.
- ســـــبک زندگی و رفتارهای پدر را برای دیگران 

بازگو نكنند.
گر از او انتقادی دارند آن را در این ارتباطات  - ا

مطرح نكنند.
گر به واســـــطۀ فرزند روحانـــــی بودن به آن ها  - ا
توهین شد بتوانند با متانت از خود دفاع كنند. 
گر بـــــه پدرشـــــان توهیـــــن شـــــد، بتوانند با  - ا
اســـــتدالل این توهیـــــن را پاســـــخ داده و دچار 

سرخوردگی نشوند.
كنترل شـــــده اجازۀ حضـــــور فرزندان   3. در فضایى 
همسایه را كه دوست فرزندتان هستند در خانه تان 

بدهید.
گـــــر فرزندتان هنـــــوز قدرت تمیز خـــــوب و بد را  4. ا
كنید ارتبـــــاط آن ها بیشـــــتر در منزل  ندارد، ســـــعی 

خودتان باشد.

ارتبـــــاط مراجعان به خانـــــۀ امام جماعت با 
همسایگان

كـــــه ملجـــــأ و مأمن  امام جماعـــــت مســـــجد ازآن رو 
اجتماعی برخی از خانواده هاست، منزل و مسجدی 
كه در آن امام اســـــت، محل مراجعۀ مردم است، در 
مسجد مســـــئلۀ خاصی نیســـــت و مراجعه كنندگان 
معمواًل در موقع مناسب مسائلشان را طرح می كنند 
و امورات را پیش می برند، اما در منزل امام جماعت 
موضوع زمان مهم اســـــت، همسایه ها ممكن است 
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در ایـــــن مراجعات دچـــــار زحمت شـــــوند، ازاین رو، 
همسر امام جماعت می بایست با تدابیر خود باعث 
شود هیچ فشاری از همسایگی با یک امام جماعت 
برای خانواد ه ای ایجاد نشـــــود. همسر امام جماعت 
گرفتـــــن چند نكته می توانـــــد این فضای  با در نظر 

ارتباطی را مدیریت كند:
گر در آپارتمـــــان زندگی می كنید، حتمًا روی زنگ  1. ا
با خط واضح و مشخص نام همسرتان را حک كنید 
كه مراجعان ناخواسته زنگ خانۀ همسایه ها را نزده 

و مزاحمشان نشوند.
2. یـــــک اتاق یا یـــــک نقطۀ خاص در خانـــــه را برای 
بـــــا امام جماعـــــت در نظر  دیـــــدار مراجعه كنندگان 
بگیرید، تا در راهرو یا جلوی در منزل یا وسط كوچه 
گفت وگوی امام جماعت با مراجعه كنندگان موجب 

زحمت همسایگان نشود.
3. از همسرتان بخواهید كه ساعتی از وقت هفتگی 
كار امام جماعت برای  خود را در مســـــجد و در اتاق 
دیدار بـــــا مراجعان اختصـــــاص دهد تـــــا از ازدحام 

حضور آن ها در محل سكونت شما كم شود.

ارتباط امام جماعت با همسایگان

كانال ارتباطی شـــــما با  امام جماعـــــت می توانـــــد از 
كنید دربارۀ مسائل  همسایگان مرتبط باشد، سعی 
كه از آن اطالع  آپارتمان یا محله، مسائل خانواده ها 
گر مجالی برای  یافته اید او را مطلع كنید. سعی كنید ا
حضور در مراســـــم شادی و غم همســـــایگان فراهم 
كنیـــــد تا در ارتباط  اســـــت، آن فضا را برای او فراهم 
مستقم با همسایه ها باشد. از راهكارها و تجربۀ وی 
برای مشـــــاوره هایى كه همسایگان از شما می گیرند 
بهره ببرید و این ارتباط خاص را سامان دهی كنید. 

نتیجه

كانـــــال ارتباطی همســـــرتان با  تالش های شـــــما در 
اهالی ساختمان و محله، خیرات اجتماعی فراوانی 
كرد و از آن ســـــو اشتباهات شما در  را ایجاد خواهد 
این بخش مسائل زیادی را به وجود خواهد آورد كه 
هزینه زا و آســـــیب زننده است. هوشمندی، آرامش و 
اقدام فكورانه و مؤمنانۀ شما در این ارتباط ضروری 

و بااهمیت خواهد بود.
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به کوشش: زهرا متین

دربــارۀ مدیریت رابطــۀ خــانوادۀ امـــام جماعت با همســـایه ها 

فعالیت های  خـــــــیر  خـداوند 
به  رسیدگی  در  را  ما  اجتماعی 
اســـــت داده  قرار  فرزندانمان 
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اشاره
همسر امام جماعت و استاد قرآنند و ساکن یک 

مجتمع دویست واحدی در تهران، اهل گفت وگو 
و ارتباطات اجتماعی. در فضایی که حساسیت 

روی خانوادۀ  یک روحانی باالست، زندگی این 
خانواده در آرامشی مثال زدنی است. در واقع 
اخالق این زوج و به خصوص همسر خانواده 

ایمن ترین حصار را برای زیست اجتماعی آن ها به 
وجود آورده است.

( همسر  گفت وگو با خانم غفوری )نام مستعار
روحانی و امام جماعت یکی از مسجدهای تهران 

در روزهای خاص ابتدای پاییز 1401 حاوی نکاتی 
پیرامون ارتباط تعاملی همسر امام جماعت با 

مراجعین و اطرافیانی ست که به دالیل بسیاری به 
همسر امام جماعت مراجعه می کنند.

س: وقتی به دنبـــــال گزینه ای برای مصاحبه 
ع می گشـــــتم، از شـــــما  دربـــــارۀ ایـــــن موضو
که هم ارتباطات  کســـــی یاد شـــــد  به عنوان 
بـــــا مراجعین، همســـــایه ها و  گســـــترده ای 
اطرافیان دارید و هم در روند این ارتباطات از 
خانواده و شخص همسر به خوبی حفاظت 
کرده ایـــــد و محیـــــط خانـــــه را آرام و امن نگاه 

داشته اید؟ چگونه به موفقیت رسیده اید؟

كه همسر یک امام جماعتی،  ج: خب، شـــــما زمانی 
اجتماع عضوی از خانه و خانوادۀ شماست و این را 
باید بپذیری. وقتی جامعه عضوی از خانوادۀ شما 
شد، مثل این است كه مثاًل سه بچه داری و باالخره 
كنی. من به عنوان همسر  كنترل  باید روابط آن ها را 
امام جماعت رابطۀ بین اجتمـــــاع بیرونی و اعضای 

درون خانواده ام را تنظیم كردم. تا هیچ كدام مزاحم 
دیگری نباشد و كارها طبق روال پیش برود.

چه  مراجعه کنندگان  به ویژه  و  جامعه  س: 
حقی در خانۀ شما دارند؟

كلی برای وعدۀ شام من اغلب یک سهم  ج: به طور 
گهانی در نظر می گیرم.  برای مهمان ناخوانـــــده و نا
بـــــرای صحبت با حاج آقا هم یک اتـــــاق كوچک قرار 
كسی بیاید و در  كه  داده ایم و همیشه آماده اســـــت 

آنجا با همسرم صحبت كند.

س: یعنی شـــــما هر شـــــب منتظر مهمان 
ناگهانی هستید؟

ج: نه، قطعًا نه! منتظر نیســـــتم. حاج آقا خودشان 
كـــــه عالوه بـــــر مـــــن بچه ها هـــــم حریم  می داننـــــد 
خصوصی دارند و شـــــب ها باید درس بخوانند و سر 
ســـــاعت بخوابند، این اتفاق گهگاه ماهی دو بار هم 
نمی افتد. من با ایشـــــان محدودیت هـــــا را در میان 
گذاشته ام و ایشان هم بعد از به خانه آمدن كار های 
معمـــــول روزانه را بیـــــرون خانه می گذارنـــــد. اما من 

آمادگی ذهنی و حتی پذیرایى دارم. 

س: شـــــما مراجعان شـــــخصی هم دارید و 
اعتبار خانوادۀ شما و فعالیت های شخص 
شـــــما باعث می شـــــود مردم سؤاالتشان را 
ح کنند؟ ایـــــن موقعیت را  برای شـــــما مطر

چگونه مدیریت کرده اید؟

گردان منند  ج: مراجعان من دو بخشند؛ عده ای شا
كانون و مســـــجد با آن ها در ارتباطم و  كه عمومًا در 
كمتر به خانه می رســـــد مگر در ایام مسابقات قرآنی 
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كه آن هم محدود اســـــت و عدۀ دیگـــــر هم پیرامون 
مســـــائل اجتماعی، مالی، دینی و احـــــكام به بنده 
كـــــرده ام با تلفن  كه عمومًا ســـــعی  مراجعه می كنند 

مسائل را حل وفصل كنم و خانه دفتر كار نشود.

س: حدود این ارتباطات تا کجاست و شما 
تا چه حدی به این ارتباطات توجه دارید؟

ج: خـــــط قرمز من در این ارتباطـــــات آرامش خانه و 
فرزندانم است و بعد بى تفاوت نبودن، من باید بین 
این دو خـــــط حركت كنم. مردم مـــــا نیاز به كمک و 
همدلی دارند و عدۀ زیادی هم هســـــتند كه دوست 
دارنـــــد به دیگران كمک كنند اما عالقه ای به ارتباط 
مســـــتقیم با نیازمنـــــدان ندارند. مـــــن در این بین 
ســـــعی كردم یک پل باشـــــم و همین آبروی اندک و 
كمک  لطف مردم را از این وضعیـــــت دارم. اما برای 
به دیگران تا به امروز ســـــعی كـــــرده ام از خودم خرج 
كنـــــم و هزینۀ احساســـــی و آرامشـــــی و امنیتی برای 
فرزندانم ایجـــــاد نكنم. این فعالیت من به هیچ وجه 
در زندگی فرزندانـــــم وقفه ای ایجاد نكرده و به خاطر 
همین هم است كه هم حاج آقا و هم فرزندانم از من 
می خواهند كه فعالیت هـــــای خودم را ادامه دهم و 

مشوق منند.

س: آیا از همسرتان هم برای این ارتباطات 
کمک می گیرید خانم غفوری؟

ج: بله، البته پیش ترها بیشتر بود و االن كمی كاهش 
پیدا كرده اســـــت و تقریبًا ارتباطات من مســـــتقل از 
ایشـــــان اســـــت، اما ما به علت اینكه خانه مان محل 
گفت وگوست، تقریبًا همۀ مسائل در یک شور مطرح 
می شـــــود و به قـــــول قدیمی ها عقلمـــــان را روی هم 
می گذاریم. حاج آقا ســـــال ها مدرس حوزه بوده اند و 
جنس مشكالت مردم را هم لمس می كنند و خیلی 
كه به  وقت ها با ارتباطات خودشان مسائل مردمی 
من مراجعـــــه می كنند، مثاًل به لحـــــاظ مالی و اداری 
و هزینۀ بیماری و این ها را حل می كنند. اما ســـــعی 
می كنم خیلی بار روی دوش ایشان قرار ندهم، چرا 
كه هم خودم با تجربه شده ام و هم ایشان به اندازۀ 
چند نفر خودشان كار دارند و بیشتر از این شاید در 

توانشان هم نباشد.

س: رابطۀ فرزندانتان با ارتباطات اجتماعی 
شما چطور است؟

كـــــه آرامش آن ها خـــــط قرمز  ج: بـــــرای شـــــما گفتم 
فعالیت هـــــای مـــــن اســـــت و الحمدهلل رب العالمین 
كه امروز  فعالیتـــــم و تعهدم بـــــه آن ها طوری بـــــوده 



كه  مشوق منند. من همیشه با خودم تكرار می كنم 
كارهایت  تو یک مادری و باید مـــــادری را در اولویت 
بگـــــذاری، من از غذا تا لبـــــاس و حتی مهر و محبت 
كردم اول  و توجه كردن به فرزندانم همیشـــــه سعی 
چـــــراغ خانه ام را روشـــــن كنم و بعد ســـــراغ بیرون از 
كه چراغ خانه اش روشن نیست  كســـــی  خانه بروم. 
و در جامعه حضور دارد برای یک مستحب، واجب 
را فرامـــــوش می كند و نمونه های بســـــیاری بوده اند 
گره  كارشـــــان  كه دیده ام موفق نشـــــده اند و خدا در 
انداخته اســـــت، من ســـــعی كردم این گونه نباشم و 

خدا را شكر می كنم.

نکتۀ آخر

گفتیـــــد كـــــه ایـــــن گفت وگـــــو را بـــــرای خانواده های 
امام جماعت می خواهیـــــد، برای این خانواده ها كه 
امـــــروز خط مقدم دیـــــن داری در جامعه هســـــتند، 
آرزوی موفقیت می كنم. همســـــر امام جماعت یک 
نقش اساسی در زندگی همســـــر و فرزندانش دارد و 

این ها نباید مانع ایفای نقش اجتماعی اش شـــــود، 
امـــــام صـــــادق� می فرمایـــــد: »مردم عیـــــال خدا 
كه به  كســـــی اســـــت  هســـــتند. محبوب ترین مردم 

خانوادۀ خدا نفع برساند و خوشی وارد كند.«1
گر  من سال ها خیر مشـــــورت با همسرم را دیده ام و ا
تعامل در خانوادۀ امام جماعت خوب باشـــــد، قطعًا 
ضریب موفقیـــــت هر دو باال مـــــی رود و فرزندان هم 
از آســـــیب ها در امان می مانند. ما در روایت داریم: 
»َالَبنوَن َنعیٌم َو الَبناُت َحَســـــناٌت َو اهلل  َیســـــأُل َعِن 
عیِم، َو ُیثیُب َعَلی الَحَســـــناِت؛ پسران، نعمتند و  الّنَ
دختران خوبى. خداوند، از نعمت ها سؤال می  كند و 
به خوبى  ها پاداش می دهد.«2  ما باید مراقب این ها 
كه خدا خیر فعالیت های اجتماعی ما را  هم باشیم 

در رسیدگی به فرزندانمان قرار داده است.

پینوشت:
1. حّرعاملی، محمدبن الحســـــن )1414 ق( وسائل الشـــــیعه، چ. 2، قم: 

مؤسسه آل البیت�الحیاء التراث. 562
2. كلینی محمدبن یعقوب، كافی، اسوه، 1375، ج 6، ص 7، ح 12

من همیشه با خودم تکرار می کنم 
که تو یک مادری و باید مادری را در 

اولویت کارهایت بگذاری، من از غذا 
تا لباس و حتی مهر و محبت و توجه 

کردن به فرزندانم همیشه سعی کردم 
اول چراغ خانه ام را روشن کنم و بعد 

سراغ بیرون از خانه بروم
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به  آن  شدن  خوش مزه  و  دارد  ربط  خیلی  کوزه گری  فوت  به  آن  کیفیت  که  دسرهایی ست  آن  از  حلوا 
دانستن نکاتی کلیدی بستگی دارد و کسی که آن را می پزد باید بداند.

آنچه شما در ادامه می خوانید طرز تهیۀ یک حلوای مجلسی شکیل و باکیفیت است که به شما کمک 
می کند تا پختن این حلوا برای 50 نفر را آموزش دیده و در مراسم مذهبی و عزاداری تهیه و طبخ کنید.

تهیـــــــۀ حلــــــوای نــــــــذری
معصومه محمودزاده وزیری
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یک خبر خـــــوب: پختن این حلوا بیشـــــتر از یک 
ساعت زمان نمی برد.

گام اول: دم کردن زعفران 

- كاللۀ گل های زعفران را در هاون بگذارید.
- زعفران را تا زمانی كه كاماًل خرد شود، بكوبید.

- روی زعفران كوبیده و كاماًل پودرشـــــده آب جوش 
بریزید.

- آن را با یک در پوشـــــانده و اجازه دهید 30 دقیقه 
بماند و آن را مخلوط كنید )برخی از افراد بعد از قرار 
دادن درپوش ظرف، ظرف زعفـــــران را روی حرارت 
غیرمستقیم، مثل باالی سماور به طوری كه روی در 
قوری قرار بگیرد، می گذارند تا حرارت جزئی موجب 

شود زعفران بهتر دم بكشد.(

گام دوم: شربت را آماده کنید

برای اینكه شـــــربت موردنیاز حلوای نذری به تعداد 
50 نفر را درســـــت كنید بایســـــتی آب، شكر و گالب را 
در قابلمـــــه ای ریخته و روی حرارت قرار دهید تا آب 
بجوشد و شـــــكر در آن حل شـــــود. بعد از 10 دقیقه 

، زعفران را اضافه كنید و بگذارید 3  جوشیدن شـــــكر
تا 4 دقیقۀ دیگر روی حرارت بجوشد. سپس گالب و 
هل را به شربت اضافه كرده و به خوبى هم بزنید و از 

روی حرارت بردارید.
نکته:

اول-با یک برس خیس دور قابلمه را تمیز كنید، تا 
شكرهایى كه به دیوارۀ قابلمه چسبیده وارد شربت 

نشود، چرا كه باعث شكرک زدن می شود.
دوم- چنانچه می خواهید شـــــیرینی حلوا را قدری 

كمتر كنید، شكر آن را كمتر بریزید.

گام سوم: آرد را الک و تفت دهید

كنید،  كردن آرد  در مرحلۀ بعدی باید شروع به الک 
كار بایستی 3 بار انجام شود. پس از اینكه آرد را  این 
به خوبى الک كردید در یک تابه بریزید و روی حرارت 
مالیم قـــــرار دهید و به طور مداوم هـــــم بزنید تا بوی 

خامی آن گرفته شده و رنگ آن كمی طالیى شود.
نکته: 

اول- حتمًا توجه داشـــــته باشـــــید آردی كه در این 
حلوا به كار می برید آرد سفید باشد.

گرمآرد کیلوو300 3

13قاشقغذاخوریزعفران

5قاشقچایخوریهل

کیلوگرمشکر 2

گرمروغنمایع 1500

400قاشقغذاخوریکره

13قاشقغذاخوریگالب

بهمیزانالزمآب
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دوم - برای اینكه یک حلوای خوش رنگ و زرد زعفرانی 
داشته باشید بایستی از زیاد تفت دادن آرد خودداری 
كه آرد  كه تفت دادن بیشتر سبب می شود  كنید. چرا 
شـــــما تیره شود و حلوای شما نیز قهوه ای شود. برای 
اینكه حلوای شـــــما عطر و رنگ زعفران را بهتر جذب 
كند و رنگش طالیى شـــــود به جای 5 قاشـــــق زعفران 

می توانید 10 قاشق زعفران استفاده كنید.
گر می خواهید یـــــک حلوای قهوه ای  ســـــوم- و اما ا
كائو یا پودر قهوه  و تیره بپزیـــــد می توانید مقداری كا
یا شـــــكالت تخته ای به حلوای خود بیفزایید. البته 
كنید تا رنگ آرد  در تفت دادن هم باید خوب دقت 

قهوه ای شود.
چهارم- اما باید دقت كنید كه آرد در حین تفت دادن 
نســـــوزد، چرا كه موجب بى طعم شدن حلوا می شود. 
هنگام مخلوط كردن آرد و روغن مایع می توانید كمی 
كائو یا شـــــكالت ذوب شـــــده نیز بیفزایید و در  كا پودر 

پایان حلوای شما رنگ شكالتی به خود می گیرد.
گر دوســـــت دارید حلوای دورنگ درســـــت  پنجم- ا
كـــــرده و جداجدا دو  كنید، بایـــــد مواد حلوا را نصف 
حلوا را درســـــت كنید. یكی از حلواهـــــا را با زعفران و 
دیگری را با شكالت درست كنید و بعد بنا به سلیقۀ 

خود تزئین كنید.
گر می خواهید یک حلوای سالم و كم كالری  ششم- ا

داشته باشید، به جای استفاده از شكر می توانید از 
شـــــیرۀ خرما یا عسل در حلوای نذری خود استفاده 

كنید و روغن زیتون را جایگزین روغن مایع كنید.

گام چهارم: افزودن کره و روغن

در این بخش از پخت حلوای نذری اقدام به اضافه 
كردن كره و روغن بكنید و توجه داشـــــته باشـــــید كه 
كره از قبل به دمای محیط رسیده باشد و بعد از آن 
به آرد اضافه كنید. پس از اینكه كره و روغن را به آرد 
اضافـــــه كردید اقدام به هم زدن و تركیب كردن مواد 

كرده و آن را تفت دهید.
نکته:

كره می توانید از روغن هم اســـــتفاده  اول– به جای 
كنید.

گام پنجم: اضافه کردن شربت به مواد

حاال شروع به اضافه كردن مرحله به مرحلۀ شربت به 
آرد كنید و هر بار كه اضافه می كنید آن را هم بزنید، تا 

جایى كه حلوا به قوام خوبى برسد.
نکته:

اول-بهتریـــــن كار این اســـــت كـــــه آرد را كمتر تفت 
كه حلوای نذری بایســـــتی رنگش تقریبًا  دهید، چرا 

روشن باشد.
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دوم- برای هم زدن حلوا بهتر است از كفگیر چوبى 
اســـــتفاده كنید، چرا كه با ایـــــن كفگیر كارتان راحت 

خواهد شد.
حلوا آماده است.

كردید حلوا به غلظت دل خواه  كه مشـــــاهده  زمانی 
شما رسید، شعلۀ اجاق گاز را خاموش كرده و حلوا را 

در ظروف موردنظر سرو كرده و سپس تزئین كنید.

نکته:
اول- در تزئیـــــن حلوای نـــــذری می توانید از خالل 
كنجد و...  گل محمدی، پودر نارگیل،  پسته، بادام، 

استفاده كنید.
دوم- موقع ســـــرو حلـــــوا می توانید با اســـــتفاده از 
ماســـــوره حلوا را به كاغذهای شیرینی، نان میكادو، 

نان بستنی و... منتقل كنید.
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