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و  اسلامی  شلکوهمند  انقلاب  برکلت  بله 
رهبریهلای داهیانله خمینلی کبیلر )ره(و مقام 
معظلم رهبلری فعالیتهای قرآنلی بخش مردمی 
در کشلور رو بله توسلعه وگسلترش یافلت تلا 
جایلی کله در هلر کلوی وبلرزن بلا تأسلیس 
مؤسسلات یلا خانه هلای قرآن فرهنلگ قرآنی 
در بیلن آحلاد جامعله از پیلر وجلوان تبییلن 
وتبلیلغ گردیلد .در ایلن راسلتا بخلش دولتی 
و حاکمیتلی هلم بلا جابله جلا شلدن دولتهلا 
فعالیتهلای  از  حمایلت  زمینله  در  کلدام  هلر 
قلر آنلی برنامله هلای مختلفلی داشلتند کله 
بلا تغییلر دولتهلا ایلن برنامه هلا نیلز از ثبات 
الزم برخلوردار نبلوده بویلژه در سلالهای اخیر 
حمایلت از فعالیتهلای قرآنی در بخلش مردمی 
تقریبلاً به صفر رسلیده اسلت کله واقعلاً جای 
زیلاد  ارتباطلات  بله  توجله  بلا  دارد  تأسلف 
مدیلران مؤسسلات و خانه هلای قلرآن و ارائه 
مشلکات آنلان، وضلع بله گونله ای اسلت که 
واقعلا مهجوریلت قلرآن در جلذب حمایتهلای 
دولتی مشلهود اسلت .ایلن در حالی اسلت که 
عللی رغلم تحریلم هلا ، وضلع در حلوزه های 
هنری ،ورزشلی وغیلره از وضعیت مناسلبتری 
مصادیلق  زمینله  ایلن  ،در  اسلت  برخلوردار 
فراوانلی موجلود اسلت کله در ذهلن جامعله 
قرآنلی دوگانگلی شلعار وعملل را تداعلی می 
کنلد کله بله بعضلی از آنها اشلاره می شلود .

1.علدم تخصیلص بودجله قرآنلی در سلالهای 
اخیر:طبلق شلنیده هلا بودجله قرآنی کشلور 
200 میلیلارد توملان می باشلد که می بایسلت 
در سلال94 و همچنیلن مشلابه آن در سلال 
95بله بخلش قرآنلی تزریق شلود وللی دریغ 
از دریافلت حتلی 200 ریلال ، بله تعبیلر دیگر 
مؤسسلات قرآنلی از بودجله 94 و95 به صورت 

مسلتقیم ریاللی دریافلت ننملوده اند. 
2.قطلع شلدن یلا علدم تلداوم بیمله فعلاالن 
قرآنلی : بیمله کله حداقلل انتظلار یلک فلرد 
ایرانلی اسلت بلرای اهاللی قلرآن در سلالهای 
اخیلر دچار قطلع ووصلهای مختلف شلده و در 
نهایلت بله سلوی کلم رنگ شلدن سلوق پیدا 
نموده اسلت بصورتی کله تقریبا جامعله قرآنی 

از ایلن حمایلت نیلز قطع امیلد نملوده اند .
3.چند گانگی برنامه ریزیها وسیاسلت گلذاری ، در 
دسلتگاههای متوللی امور قرآنلی : این موضوع 
یعنی علدم وحدت رویله از نکاتی اسلت که ما 
را هنلوز بله سلاحل ثبلات در برنامه ریلزی ها 
وسیاسلت گذاری هلای املور قرآنی نرسلانده 
اسلت چلرا دسلتگاههای متوللی املور قرآنی 
نسلبت به هم از سلعه صلدر و هلم افزائی الزم 
برخلوردار نیسلتند پیلش گرفتن آمار وشلعار 
بلر اخاص وکار جلدی نیز از موارد دیگر اسلت 
کله انشلا ا... در ایلن خصلوص شلاهد تحلول 

جدی باشلیم .

املور  حلوزه  منفلی:در  کاریهلای  4.ملوازی 
فرهنگلی وقرآنلی، هلر انلدازه کار انجام شلود 
حتلی کارهلای ملوازی باز هلم جلای خالی آن 
احسلاس ملی شلود ولیکلن مقصلود از موازی 
کاریهلای منفی، شلعاری وآماری اسلت .اینکه 
دسلتگاههای مختلف بلرای اینکله کاری انجام 
دهنلد اقلدام بله برگلزاری آزمونهلای مختلف 
ملی نماینلد کله شلرکت کننلدگان آن اکثلرا 
افلراد یکسلانی هسلتند اینکه همله در تحقق 
منویلات مقلام معظلم رهبلری در حلوزه حفظ 
شلروع بله جمع آوری آملار یکدیگلر می کنند 
بله صورتلی که هلم اکنون طبلق آملار بیش از 
دههلا هلزار حافلظ داریلم ولیکلن در عمل به 
بیلش از 50 هزار هلم نمی رسلند و دهها موارد 
دیگلر از موضوعاتی اسلت که ملا را از اصل کار 
دور ملی کنلد و از اخلاص وتمسلک بله قرآن 
فاصلله ملی انلدازد .  درد ودلها زیاد شلد نقطه 
امید فقلط مقام معظم رهبری می باشلد، ایشلان 
کله هلم ملروج قلرآن وهلم عاملل بله قلرآن 
هسلتند ولیکلن دولتملردان هلم در بحبوحله 
فیشلهای نجومی وسلایر ولنگاریهای اقتصادی 
وفرهنگلی بایلد جایی بلرای قلرآن وحمایت از 

قلرآن بلاز نمایند .         
                                         به امید آن روز والسام         
                                                                                      
                                                       مدیر مسئول

حمایت از فعالیت های قرآنی از شعار تا عمل !
بسمه تعالی
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َوال  داِفلٌع  لَِقضآئِلِه  لَْیلَس  الَّلذی  هلل  اَلَْحْملُد 
لَِعطائِلِه مانِلٌع َوال َکُصْنِعلِه ُصْنلُع صانِلٍع َوُهلَو 
الَْجلواُد الْواِسلُع َفَطلَر اَْجنلاَس الَْبدائِلِع واَتَْقَن 
ایِللُع  نائِلَع ال تَْخفلی َعَلْیلِه الَطّ بِِحْکَمِتلِه الَصّ
َوال تَضیلُع ِعْنلَدُه الَْودائِلُع جلازی ُکِلّ صانِلٍع 
َورائِلُش ُکِلّ قانلٍع َوراِحلُم ُکِلّ ضلاِرٍع َوُمْنلِزُل 
الَْمناِفلِع َوالِْکتلاِب الْجاِمِع بِالُنّوِر الّسلاِطِع َو ُهَو 
َرجاِت  َعلواِت سلاِمٌع َولِْلُکُربلاِت داِفلٌع َولِلَدّ لِلَدّ

، ِفٌع ا ر
حکملش  بلرای  کله  سلپاس  را  خلدای 
برگرداننلده ای،و بلرای بخشلش بازدارنلده ای 
و همانند سلاخته ای سلاخته هیچ سلازنده ای 
نیسلت،و او سلخاوتمند وسلعت بخش اسلت، 
انواع مخلوقلات را پدید آورد،و سلاخته ها را با 
حکمتش محکلم نمود،طلیعه ها بر او پوشلیده  
نمی مانلد،و ودیعه هلا نلزد او ضایلع نمی شلود 
پاداش دهنلده  هلر سلازنده،و بی نیازکننده هر 
قناعت گلر،و رحم کننلده بلر هلر نلاالن،و فرو 
فرسلتنده سلودها،و نازل کننلده کتلاب جامع  
بلا نلور درخشلان اسلت،او شلنونده دعاها،و 

دورکننلده باهلا،و باالبرنلده درجات،
َشلْیَء  َوال  َغْیلُرُه  اِللَه  َفلا  قاِملٌع  َولِْلَجبابِلَرِه 
لمیُع  یَْعِدلُلُه َولَْیلَس َکِمْثِللِه َشلْیٌء َوُهلَو الَسّ
الَْبصیُرالَلّطیلُف الَْخبیلُر َوُهلَو َعللی ُکِلَّشلْیٍء 
ِه  بُوبَِیّ َقدیلٌر اَلّلُهَمّ اِنّی اَْرَغلُب إِلَْیَک َواَْشلَهُد بِالُرّ
لَلَک ُمِقلّراً بِاَنََّک َربّلی َو اِلَْیَک َملَرّدی اِبَْتَداْتَنی 
بِِنْعَمِتلَک َقْبَل اَْن اَُکوَن َشلْیئاً َمْذُکورا َوَخَلْقَتنی 
ِملَن الُتّراِب ثَُمّ اَْسلَکْنَتِنی االَْْصلاَب آِمناً لَِریِْب 

لنیَن، ُهوِر َوالِسّ الَْمُنلوِن َواْخِتلاِف الُدّ
و کوبنلده گردنکشلان اسلت،پس معبودی جز 
او نیسلت،و چیلزی بلا او برابلری نمی کنلد،و 
شلنوا  اوسلت  نیسلت،و  هماننلدش  چیلزی 
وبینلا،و لطیلف و آگاه،و بلر هرچیز تواناسلت.

خدایلا بله سلوی تلو رغبلت می نمایلم،و به 
پلروردگاری  تلو گواهلی می دهم،اقرارکننده ام 
کله تلو پلروردگار منلی،و بازگشلت ملن بله 
سلوی تلو اسلت،وجودم را بلا نعمتلت آغلاز 
کلردی پیلش  از انکله موجلودی قابلل ذکلر 
از خلاک پدیلد آوردی،سلپس  باشلم،و ملرا 
از  در میلان صلبهلا جایلم دادی،درحالی کله 
حلوادث زمانله و رفت وآملد روزگار و سلالها،
َفَللْم اََزْل ظاِعنلاً ِملْن ُصْللٍب اِللی َرِحلٍم فلی 
تَقلاُدٍم ِمَن االَْیّلاِم الْماِضَیِه َوالُْقلُروِن الْخالَِیِه لَْم 
تُْخِرْجنلی لَِراَْفِتلَک بی َولُْطِفَک لی َواِْحسلانَِک 
نََقُضلوا  الَّذیلَن  الُْکْفلِر  لِه  اَئَِمّ َدْولَلِه  اِلَلَیّ فلی 
بُلوا ُرُسلَلَک لِکَنّلَک اَْخَرْجَتنلی  َعْهلَدَک َوَکَذّ
لْرتَنی  لَِلّذی َسلَبَقلی ِملَن الُْهلَدی الَّذی لَُه یََسّ
َوفیلِه اَنَْشلاْءتَنی َوِملْن َقْبلِل ذلِلَک َرُؤْفَت بی 
بَِجمیلِل ُصْنِعلَک َوَسوابِللِغ نَِعِملَک فابَْتَدْعَت 
َخْلقلی ِمْن َمِنلٍیّ یُْمنی َواَْسلَکْنَتنی فی ُظُلماٍت 

ثَلاٍث بَْیلَن لَْحلٍم َوَدٍم َوِجْلٍد،
ایمنی بخشلیدی هملواره کوچ کننده بلودم از 
صلبی بله رحمی،درگذشلته از ایلام و قرنهای 
پیشلین،از بلاب رأفت و لطلف و احسلانی که 
بله ملن داشلتی، ملرا در حکومت پیشلوایان 
کفر،آنان کله پیمانت را شکسلتند،و پیامبرانت 
را تکذیب کردند،بله دنیلا نیاوردی،ولی زمانی  
بله دنیلا آوردی به خاطر آنچله در علمت برایم 
رقلم خلورده بلود و آن عبارت بلود از هدایتی 
که مرا بلرای پذیرفتن آن آماده سلاختی  و در 
عرصله گاهش نشلود و نمایلم  دادی،و پیش از 
آن هلم با رفتلار زیبایت،و نعمتهلای کاملت بر

 ملن مهر ورزیلدی،در نتیجه وجلودم را پدید 
آوردی از نطفله ریختله  شلده و در تاریکیهای 
سله گانه میان گوشلت و خون و پوسلت جایم 

دادی،
لَلْم تُْشلِهْدنی َخْلقلی َولَلْم تَْجَعلْل اِلَلَیّ َشلْیئًا 
ِملْن اَْملری ثُلَمّ اَْخَرْجَتنلی لَِلّذی َسلَبَق لی ِمَن 
نْیلا تآّملاً َسلِویّاً َوَحِفْظَتنی ِفی  الُْهلدی اِلَلی الُدّ
الَْمْهلِد ِطْفلًا َصِبّیلاً َوَرَزْقَتنی ِملَن الِْغلذآِء لََبنًا 
ْلَتنی  َمِریّلاً َوَعَطْفَت َعَلَیّ ُقُللوَب الَْحواِضلِن َوَکَفّ
واِحلَم َوَکاَْتَنلی ِمْن َطلواِرِق الْجآِنّ  االَُْمّهلاِت الَرّ
یاَدِه َوالُنّْقصاِن َفَتعالَْیَت یا َرحیُم  َوَسلَلّْمَتنی ِمَن الِزّ

یا َرْحملُن حّتی اَِذا اْسلَتْهَلْلُت ناِطقلاً بِالَْکاِم،
و ملرا در آفرینلش وجلودم گلواه نگرفتلی، 
واگلذار  ملن  بله  را  کار خلقتلم  از  و چیلزی 
از  علملت  در  آنچله  بلرای  ننمودی،سلپس 
هدایتلم گذشلته بلود ملرا کاملل بله دنیلا 
در  خردسلالی  و  کودکلی  حلال  در  آوردی،و 
بیلن  از  نملودی،و  محافظلت  گهلواره  میلان 
غذاها شلیر گلوارا نصیبم کلردی،و دل دایه ها 
را بلر ملن مهربلان نملودی،و ملادران پرمهلر 
آسلیبهای  از  گماشلتی،و  پرسلتاری ام  بله  را 
پریان نگهلداری فرملودی،و از زیلادی و کمی 
سلالمم داشلتی،پس تو برتلری ای مهربان،ای 
بخشلنده،تا آنلگاه کله آغلاز به سلخن  کردم.
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   فرازهایی از دعای عرفه
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مذهب یاران
 حضرت مهدی (عج)

ظهـور منجـی از جملـه مـواردی اسـت که در تمـام ادیـان الهی به آن اشـاره 
گردیـده و پیامبـران همـگان را بـه آمـدن  مصلح بشـارت داده انـد. در تورات 
وضعیـت جهـان بعـد از ظهـور منجـی ایـن چنین مجسـم شـده اسـت که : 
))مسـکینان را بـه عدالـت داوری خواهـد کـردو در تمامـی کـره زمین ، شـر 
و فسـادی نخواهـد بـود، زیـرا کـه جهـان از معرفـت خداوند پـر خواهد شـد(( )1(   
حضـرت عیسـی  )ع(  بـه یـاران خـود مـی فرماینـد ))و شـما مانند کسـاني 
باشـید کـه انتظـار آقـاي خود را مي کشـند تـا هر وقـت بیایـد و در را بکوبد، 
بـي درنـگ بـراي او بـاز کنیـد.(()2(  امـا در دین اسـام  مطالب مبسـوط تری 
در خصـوص ظهـور منجی ذکـر گردیده تا چشـم انتظاران ایشـان راه صحیح 
را تشـخیص داده و در آن حرکـت نماینـد. امـا بـا این وجود، همواره سـؤاالت 
بسـیاری در رابطـه بـا شـرایط  ظهـور امام عصـر )عـج( در اذهان عامـه مردم 
مطـرح بـوده کـه در این مجـال به یکـی از این سـؤاالت در رابطه بـا  کیفیت 

مذهـب  یاران حضـرت خواهیـم پرداخت.
بـرای  رسـیدن بـه پاسـخ ایـن سـؤال ابتـدا بایسـت یـاران امـام زمـان )عج( 
را شـناخت تـا پـس از آن بـر اسـاس قرایـن موجـود بـه پاسـخ مناسـب در 
خصـوص سـؤال مطرح شـده رسـید. در رابطـه با تعـداد یاران منجـی موعود 
اعـداد مختلفـی در احادیـث و روایات  اشـاره گردیده که در کتب ارزشـمندی 
همچـون :دادگسـتر جهـان آیـت ا...  ابراهیـم امینی و امامـت و مهدویت آیـت ا...
صافـی گلپایگانـی بـه طـور کامـل بـه آنهـا پرداختـه شـده و بررسـی آنهـا از 
حوصلـه ایـن مقـال خـارج خواهـد بود.امـا بـا توجـه بـه نشـانه هـای موجود 
آنچـه مسـلم اسـت یـاران حضرن مهدی )عج( به سـه گـروه »یـاران خاص«، 
» انصـار« و »مؤمنیـن و محبیـن« حضـرت تقسـیم مـی گردنـد کـه  تعـداد 
گـروه اول بـا توجـه به احادیث و روایات بسـیاری ماننـد روایات محمد حنفیه 
از امیـر المومنیـن)ع( در کتـاب منتخـب االثـر فی االمـام الثانی عشـر263 و 
روایـت ام سـلمه از پیامبـر )ص( در کتاب مجمـع الزوائد و منبـر الفوایدو... به  
تواتـر رسـیده و مجموع آنها  313 نفرمی باشـند. همچنین تعـداد  انصار امام 
)عـج( نیـز در روایتـی کـه یکی از یـاران  امـام صـادق)ع( از قول ایشـان نقل 

نمـوده 10 هـزار نفـر ذکر گردیده اسـت )3( 
البتـه در  روایـت ابـن رزین غافقـی از  قول حضـرت علی)ع( که 

مـی فرمایـد: ))مهـدی در میان دوازده تـا پانزده هزار یاور قیـام خواهد کرد.(( 
)4( ایـن عـدد متفـاوت اسـت که در مجمـوع می تـوان گفت تعـداد این گروه  

بیـن ده تـا پانـزده هـزار نفر می باشـد .امـا  در خصوص تعداد حلقه سـوم که 
همـان مؤمنیـن و محبیـن حضـرت صاحب الزمان مـی باشـند در منابع قابل 
وثـوق عـدد قطعی ذکر نشـده لکـن امام صـادق در خصوص گسـتردگی این 
افـراد مـی فرماینـد : )) در مشـرق و مغـرب کسـی نمانـد )که به امـام معتقد 
نشـود( جـز ایـن که از روی عناد بـر آن پرچم لعنت کنـد.(( )5( که این مطلب 
نشـان مـی دهد جـز معـدوی از معاندین ما بقـی در جهان  رهـروان حضرت 

خواهند شـد.
حـال بعد از مشـخص شـدن تعـداد یـاران حضرت باید  به این سـؤال پاسـخ 
گفـت کـه آیـا تمامـی یـاران و همراهـان ذکر شـده حضـرت از شـیعیان 
مـی باشـند؟ در ایـن خصوص بایـد گفت همانطـور که به لحاظ کمـی یاران 
امام)عـج( بـه سـه گـروه تقسـیم بنـدی شـده انـد درجـه ، میـزان اعتقـاد و 
کیفیـت عقایـد آنهـا نیـز همانطور تقسـیم بندی خواهد شـد کـه در ادامه به 

بررسـی آنها خواهیـم پرداخت.
در خصـوص وضعیـت اعتقـادی گـروه خـواص یـا همـان 313 نفـر از یـاران 
منجـی عالـم بشـریت امـام صادق مـی فرماینـد: )) گویا امـام قائم)عـج( را بر 
بـاالی منبـر کوفـه مـی نگـرم کـه یارانش 313 نفـر ، بـه تعداد جنـگ آوران 
مسـلمان جنـگ بدر، اطرافـش را گرفته اند، این یاران پرچـم داران و حاکمان 
بـر مـردم در زمیـن از جانـب خـدا هسـتند(( )6( بـا توجـه بـه ایـن روایـت و 
راویـات دیگـر مشـخص مـی گـردد که ایـن تعـداد افـراد اندک، بـه عنوان 
وزرا، همراهـان و فرماندهـان ارشـد سـپاه امام )عـج( انتخاب خواهند شـد. 
پـس از آنجایـی کـه بـه حکم عقل همیشـه در یک سـپاه و حکومت  عقاید

1.تـورات ، اشـعیای نبـی ، فصـل 11         2.انجیـل »لوقـا«، فصـل دوازدهـم           3.»الغیبـه «نعمانـی 307        4. »الماحـم و الفتن «سـید بن طاووس 65 موسسـه الوفا بیروت                   5. بحاراالنـوار، ج52 ص367؛ اثبات 
الهـداة ، ج7 ص88-                   6. بحاراالنـوار، ج52، ص436. 

محمدصادق مرادی
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 مسـئولین و فرماندهان، نزدیک تریِن عقاید به مشـی  رهبر حکومت می باشـد 
ارکان حکومت امام دوازدهم)عج( نیز از این  امر مسـتثنی نبوده و  مسـئوالن 
ارشـد حکومـت صاحـب الزمان نزدیک تریـن مذهب و عقیده بـه موالی خود 
یعنـی تشـیع را دارا مـی باشـند. در ایـن بـاره بـد نیسـت بـه ایـن نکتـه هم 
اشـاره کنیـم، کـه حضـرت عیسـی )ع( به عنـوان پیامبـر اولوالعظـم هنگامی 
کـه بـرای یـاری امـام عصر رجعت مـی نمایند به حضـرت اقتدا نمـوده و نماز 
را بـه سـنت اسـامی بجا مـی آورنـد)7( و مـی فرمایند ))مـن، وزیر فرسـتاده 
شـده ام، نـه امیـر و فرمانـروا(( )8( قطعـاً دیگـران کـه از لحـاظ مرتبـه الهی از 
ایشـان پاییـن تـر مـی باشـند بـه طریـق اولی بـه ایـن امـر اهتمـام ورزیده و 
دیـن مذهـب خود را به اسـام وتشـیع ارتقـاء داده انـد. اما ازحلقـه دوم یا انصار 
المهـدی ) عـج(  مـی توان به عنـوان دومین گروه بیعت کننـده با منجی عالم 
بشـریت یـاد نمـود که  فرماندهی اجزاء سـپاه و مسـئولیت حکومت امام عصر 
را در نقـاط مختلـف بـر عهـده خواهنـد داشـت . فضیل بن یسـار در خصوص 
ویـژ گـی هـای ایـن افـراد از امـام صـادق)ع( نقل مـی نماید کـه امـام فرمود :  
مردانـی کـه انـگار دلهایشـان پـاره هـای آهن اسـت. شـک و دودلـی در ذات 
خـدا، آنـان را نیالـوده. در جنگهـا با جـان خود از امـام)ع( محافظـت نموده و 
مثل اینکه دلهاشـان چراغدان اسـت. آنان از خشـیت خدا ترسـانند. شـهادت 
را مـی خواهنـد و آرزو می کنند که در راه خدا کشـته شـوند،و شعارشـان »یا 
لثـارات الحسـین« اسـت. )9( بـا توجـه به ایـن روایت مـی توان نتیجـه گرفت 
هرچنـد کـه ایـن افـراد بعـد از 313 با امـام  بیعت مـی نمایند اما مسـئولیت 
هـای خطیـری بـر عهـده آنها گذاشـته خواهد شـد و همانطور که قبًا اشـاره 
گردیـد الزمـه قبـول مسـئولیت در حکومت مصلح جهـان، اقتـدای  عقیدتی 
و فکـری بـه رهبـر آن اسـت وممکن نیسـت کـه فردی فاقـد اعتقـاد و دارای 

دیـن و مذهـب متضاد بـا  فلسـفه و روح حرکت حکومت مهدوی مسـئولیت 
راهبـری تعـدادی از یـاران امـام را بـر عهـده بگیـرد .همچنین بدون شـک بر 
همـه روشـن اسـت کـه شـهادت طلبی و شـعار یـا لثـارات الحسـین مختص 
شـیعیان بـوده کـه به عنـوان خصوصیت ایـن حلقه از یـاران امـام مطرح می 
باشـدو ایـن امر نیز شـاهدی بر مدعای شـیعه بودن ایـن افراد می باشـد.و اما 
آخریـن گـروه از رهیافتـگان بـه حلقه دوسـت همانطـور که ذکر شـد را گروه 
کثیـری از عامـه مـردم در سراسـر جهان تشـکیل خواهند دادنـد .هرچند که 
طبـق روایـات نتیجـه ظهور امام عصـر و اصاحات ایشـان از بیـن رفتن تمام 
ادیـان و اسـتقرار کامـل اسـام در جهـان مـی باشـد )10( امـا تـا آن روز تعداد 
بسـیاری از موحدیـن و جوینـدگان راه حقیقـت از تمـام تفکـرات و ادیان که 
بشـارت منجی را شـنیده اند به قیام حضرت پیوسـته و در صف یاران ایشـان 
قـرار مـی گیرنـدو طبیعـی اسـت کـه ایـن گـروه از محبیـن حضـرت هـم از 

شـیعیان و هـم از دیگـر مذاهب و ادیان باشـند.
پـس بـا توجـه بـه مطالـب ذکـر شـده در پایان مـی تـوان این چنیـن نتیجه 
گرفـت کـه یـاران و انصـار گـروه اول و دوم، کسـانی مـی باشـند کـه والیـت 
منجـی  را پذیرفتـه و لیاقـت سـربازی را در خـود ایجـاد کرده انـد. امـا گـروه 
سـوم، متشـکل از عامـه مـردم بـوده کـه تعـدادی از آنهـا قبـل از ظهـور بـه 
مذهـب شـیعه مشـرف شـده  و تعدادی هـم  از افراد غیر شـیعه  می باشـند 
کـه بـا توجـه بـه فطـرت الهـی خود به سـوی حضـرت رفتـه و پـس از کامل 

شـدن معارفشـان لیاقـت پیوسـتن به شـیعیان را پیـدا خواهنـد نمود.

   7.بحرانی، حلیة األبرار فی أحوال محّمد و آله األطهار ، ج 6، ص 430                     8. کوراني، علي، معجم احادیث المهدي،  1411ق ج1، ص527
9. محمدباقر مجلسی، بحاراالنوار، ج52، ص307 و 308                  10. بشارة االسام، ص 265؛ بحاراالنوار، ج 53، ص 4
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ملد و مدگرایلی یکلی از پدیده هلای رایج در 
اکثر جوامع اسلت که ریشله در تنوع طلبی انسلان ها دارد. 

خبرنلگار مرکلز محتلواي انقاب اسلامی با حسلین فلرش فروش 
جامعه شلناس و کارشلناس مسلائل اجتماعی در خصلوص موضوع 
ملد و مدگرایی به گفتگو نشسلته اسلت کله این گفتگلو را در ادامه 

خواهیلد خواند:
*یکلی از پدیلده هلای اجتماعی که هملواره در تماملی جوامع و در 
زملان هلای مختلف وجلود داشلته، پدیده ملد و مد گرایی اسلت، 
ریشله مد در کجاسلت و این پدیلده چه تبعاتی در جامعله به دنبال 

دارد؟
مـد کلمـه اي مربـوط بـه ریاضـي، آمـار و احتمـاالت اسـت و تعریـف مـد 
بـه معنـي بیشـترین فراوانـي از نظـر ریاضیـات اسـت. به طـور کلـي جریان 
مدگرایـي در جامعـه بـه صـورت فراوانـي اسـتفاده از یـک چیـز، تولیـد 
مـي شـود، بـه طـور مثـال ممکـن اسـت یـک ضـرب المثـل یـا یـک رفتار 

اجتماعـي و همچنیـن یـک نـوع لبـاس مد شـود.
ذات مـد و مدگرایـي بـه طـور کلـی مسـئله بدی نیسـت چـرا کـه حرکت به 
سـمت اسـتفاده زیـاد از یـک چیـز به طـور ذاتي بد نبـوده و ممکن اسـت در 
ایـن راسـتا برخـي وسـایل به صورت خاقانه سـاخته شـود و مـردم از آن 
بهـره برداری مفید داشـته باشـند مانند بسـتن کمربند ایمني کـه زماني مد 
نبـود امـا حـاال به صورت مد، متوجه شـده اند که بسـتن کمربنـد ایمني مي 

توانـد به سـامت آنهـا کمک کند.
*در بحلث پوشلش، ملد در جامعله ملا معملوالً با 
ورود ناهنجلاری هایلی بله جامعله هملراه بلوده اسلت، دلیلل این 

قضیله در چیسلت؟
مسـأله اي کـه ممکن اسـت به صـورت یک معضل در برخـي جوامع به وجود 
آید، اسـتفاده از فرهنگ، پوشـش یا رفتارهایي اسـت که با سـبک زندگی ما 
در تضـاد یـا در تقابـل باشـد. بـه طور مثال شـیوه لبـاس پوشـیدن و یا مدل 
مـوي خاصـي به تبعیت از یک گروه خاص که معموالً اسـام سـتیز هسـتند 
کـه در واقـع ایـن الگوبـرداري مي توانـد در فرهنگ و ذهن مـردم تأثیر منفي 

باشد. داشته 
*آیا مد با احکام جوامع اسامی مغایرت دارد؟

تفکـر اسـامي حاکـم بر جوامع اسـامي اجـازه هرگونه خاقیتـي را به مردم 
جامعـه مـي دهـد تا از آن در جهت رشـد و پویایی جامعه اسـتفاده کنند، جز 
اسـتفاده تقلیـدي از موضوعـی ناهنجـار کـه در اصـل همان مد اسـت که در 
بیـن مـردم شـناخته می شـود. در این میان ممکن اسـت جوانـان بگویند که 
مدهـا و نمادهـا بـر ذهن ما تأثیري ندارد، در پاسـخ به این ادعـا باید گفت در 
دنیـا، علمـی بـه عنـوان تبلیغ وجـود دارد که یکـی از روش هـای مؤثر تبلیغ 
را تکـرار و نمایـش مکـرر موضوعـی خـاص در جامعه می دانـد. در واقع نقش 
روانشناسـي تبلیغـات همـان تکـرار بیش از حد و زیاد اسـت که مـي تواند در 

ضمیر ناخوداگاه انسـانها تأثیر بسـزایي داشـته باشد.
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ا



فصلنامه فرهنگی اجتماعی 7سال چهارم . شماره10 . تابستان95

*ملد در جامعله ما چگونله در خدمت ترویلج غرب گرایلی درآمده 
است؟

اسـتفاده از برنـد یـا لبـاس خـاص به عنـوان یک مـد، چنانچه پیـام فرهنگي 
ضـد اسـامي خاصـي داشـته باشـد، بـه تدریج بـر ذهـن نوجوانـان و جوانان 
تأثیـرات منفـي خود را خواهد گذاشـت، در صورتي که در آینده ممکن اسـت 
همیـن جوانان سـالم، دین گریز و دین سـتیز شـوند. بنابرایـن در این صورت 
اسـت کـه مـي توانیـم تأثیر منفـي مدگرایـي را مطـرح کنیم که بـه تعبیري 

همـان اسـتفاده از تفکر غربي اسـت.
از دیگـر معضـات مدگرایـي، از بین رفتن احسـاس وطن دوسـتي اسـت چرا 
کـه وقتـي لباسـي بـه صـورت مـد از تفکر غربـي ها وارد کشـور مي شـود به 
تدریـج آن حـس و عـرق وطـن دوسـتي و همچنیـن اعتقـاد بـه لبـاس هاي 
سـنتي و اصیـل کشـور را از آدم هـا مـي گیـرد. همـان حسـی کـه اکثریـت 
مردمـان به البسـه اصیل کشـور خـود دارند و آنها را عقب مانـده و به تعبیری 

از مـد افتاده مـی دانند.
*مدگرایلی تنهلا بر روی پوشلش مردم اثلر نمی گلذارد، جلوه های 

دیگلر مدگرایلی در کجا دیده می شلود؟
مـد تنها به دنبال تغییر در پوشـش افراد نیسـت، بلکه مدها سـفیران سـبک 
زندگـی سـازنده هـای آن نیـز هسـتند. خصوصاً در کشـورما که اغلـب مدها 
برگرفتـه از تولیـدات غربـی و امریکایـی سـت، مـد همـان قـدر کـه ظاهر را 
تغییـر میدهـد، به تدریج سـبک زندگـی پیروان خـود را نیز تغییـر می دهد.

از  یکـی  دیگـر  سـوی  از 
آسـیب هـای مدگرایـی، پایین 

و  نفـس  بـه  اعتمـاد  آوردن سـطح 
اعتمـاد بـه تولیـدات داخل اسـت.  زماني 

بـود که مردم بـه دلیل ارزان بودن و شـکل هاي 
ظاهـري جـذاب از اجنـاس چینـي بیشـتر اسـتقبال 

مـي کردنـد و اگـر سـه نوع جنـس ایرانـي، غربـي و چیني در 
ویتریـن بـود، جنـس ایرانـي در رده سـوم قـرار می گرفـت.  در افـکار عمومی 
ایـن طـور جـا افتاد که جنـس ایرانی جنس ضعیفی اسـت و همیـن تفکر اثر 

خـود را بـرا اقتصـاد مملکـت خواهـد گذاشـت.
البتـه بحـث دیگـری هـم مطـرح مـی شـود کـه در مـد ، ما بـا پذیـرش این 
حقیقـت بایـد بـه سـمت تولیـد مـد داخلـی پیـش برویـم.  حتـی در عرصه 
اقتصـادی و مصـرف کاالی ایرانی، شـرکت های تولید کننده بایسـتی کیفیت 
محصـوالت خـود را از جهـات گوناگـون بـاال برده تـا رفته رفته اعتمـاد مردم 

بـه کاالی وطنـی احیا شـود.
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چشـم یکـی از بزرگتریـن نعمتهـا و نشـانه هـای 
خداونـد اسـت کـه اگـر درسـت اسـتفاده شـود 
انسـان را تـا افقهـای دوردسـت معرفـت و کمـال 
رهنمـون مـی شـود و اگـر از آن در راه انحـراف 
بسـیار  پیامدهـای  شـود  بـرده  بهـره  ناپاکـی  و 
خطرنـاک داشـته و موجب فروپاشـی خانـواده ها، 
آلودگـی دامـن، بی بندوبـاری و اعتیـاد، خیانتها و 
انحرافـات و حتی قتل نفـس و آدم ربایی و هزاران 
بلیه و مصیبت دیگر می شـود. از این رو شـناخت 
راههـای اسـتفاده درسـت از این نعمـت عظمی و 
حفـظ آن از لغـزش و خطـا یکـی از راهکارهـای 
رسـیدن به خوشـبختی و کمال معنـوی و دنیوی 
بشـمار مـی رود. این مقاله نگاهـی دارد به عوارض 
بیماری چشـم چرانی و خیانت چشـم که آن را با 

هـم از نظـر مـی گذرانیم. 

نعمت چشم و شکر آن 
در میـان نعمـت هـا، نعمـت چشـم از نعمت های 
بسـیار مهـم و شـگفت انگیـز اسـت، و به راسـتی 
از دسـت دادن چنیـن نعمتـی، دنیـا را بـر انسـان 
تاریـک مـی کنـد، و موجـب نابـودی ابـزار مهـم 

شـناخت و درک حقایـق مـی شـود. 
چشـم را معموالً به یک دسـتگاه دوربین عکاسـی 
تشـبیه مـی کننـد، کـه بـا عدسـی بسـیار ظریف 
خـود از صحنه های مختلف عکس برداری می کند، 
عکـس هایـی کـه بـه جـای فیلـم، روی شـبکیه 
چشـم منعکـس مـی شـود، و از آن جـا به وسـیله 
ی اعصـاب بینایـی بـه مغـز منتقـل مـی گـردد، 
ایـن دسـتگاه عکس بـرداری فوق العـاده ظریف و 
دقیـق، در شـبانه روز ممکن اسـت هـزاران عکس 

از صحنـه هـای مختلف بردارد، ولی دسـتگاه های 
عکـس بـرداری از جهـات زیـادی قابل مقایسـه با 
عجایـب چشـم نیسـت کـه ایـن مطلـب در جای 
خود بیان شـده اسـت، از جمله این که در دوربین 
های عکاسـی بایـد فیلم ها را عـوض کنند، و یک 
حلقـه فیلـم که تمام شـد بایـد حلقـه ی دیگری 
جـای آن بگذارنـد، اما چشـم های انسـان در تمام 
طـول عمـر فیلـم بـرداری می کننـد، بـی آن که 

چیـزی از آن عوض شـود.)1( 
یکـی از متخصصیـن چشـم مـی گفـت: سیسـتم 
بینایی دارای دو نوع سـلول اسـت 1-سـلول های 
اسـتوانه ای 2-سـلول هـای مخروطـی کـه روز و 
شـب شـیفت عوض مـی کننـد، سـلول هایی که 
غـروب آفتـاب مـی آینـد، سـلول هـای سسـت و 
تنبـل هسـتند، از ایـن رو مطالعـه در آن وقـت به 

چشـم آسـیب می رسـاند. 
بنابرایـن چشـم و بینایـی از نعمـت هـای بـزرگ 
اسـت، و در برابـر نعمـت بایـد شـکرانه ی آن را 
بجـا آورد، شـکرانه ی چشـم آن اسـت که انسـان 
آن را از بـدی هـا پـاک سـازد، و بـه وسـیله آن به 
معرفـت و کماالت خود بیفزاید، کـه از آن در زبان 
قـرآن بـه چشـم بینا یـاد شـده، و آنان که چشـم 
بینـا ندارنـد مورد سـرزنش قـرآن قرار گرفتـه اند، 
چنـان کـه قـرآن در وصـف دوزخیـان پسـت تر 
از حیـوان مـی فرمایـد: ولهـم اعیـن الیبصـرون 
بهـا؛ )اعـراف.971( آنهـا چشـمانی دارنـد کـه با 
آن نمـی بیننـد. یعنـی کور معنوی هسـتند. و در 
مـورد دیگـری مـی فرماید: الـم نجعل لـه عینین؛ 
)بلد.8( آیا برای او )انسـان( دو چشـم قرار ندادیم. 
ایـن تعبیـر بیانگـر آن اسـت کـه انسـان بایـد بـا 

توجـه بـه ایـن نعمـت هـا، پـرده غـرور و غفلت را 
از جلـو بینـش خـود بـردارد، و از سـوی دیگـر در 
مـورد ایـن نعمـت هـای شـگفت آور و کارسـاز 
بیندیشـد، و پیرامـون آفریـدگار ایـن نعمـت هـا 
تفکـر کنـد، سـپس با تحریـک حس شـکرگزاری 
در درون جانـش، به سـوی معرفـت خداوند توجه 

عمیـق نماید. 
شـکر عملـی نعمت چشـم به این اسـت کـه آن را 
کنتـرل کنـد، و از هرگونـه هرزگـی و خیانـت باز 
دارد، و نیـز بـه این مطلب توجه داشـته باشـد که 
کفـران نعمت موجب سـلب آن خواهد شـد و چه 
بسـا هرزگـی خیانت با چشـم موجب خشـم الهی 

و نابـودی و نابینایی چشـم گردد. 
انسـان غافـل بـر اثر غـرور، یـک چنیـن نعمتی را 
از دسـت مـی دهـد و عـاوه بـر آن نکبـت هـای 
دیگـری از ناحیـه خیانـت و هرزگـی چشـم عاید 

او می شـود. 

پرهیز از چشم چرانی از نگاه قرآن 
قـرآن مـی فرمایـد: بـه مـردان بـا ایمـان بگو چشـم 
هـای خـود را )از نـگاه بـه نامحرمان( فـرو گیرند، 
و حریـم عفـت خـود را حفـظ کننـد، ایـن برای 
آنهـا پاکیـزه تـر اسـت، خداونـد از آن چـه انجـام 
مـی دهنـد آگاه اسـت. و بـه زنـان بـا ایمـان بگـو 
چشـم هـای خـود را )از نـگاه هـوس آلـود( فـرو 
گیرنـد. )نـور.13( دو عامـل بـرای حفـظ حریـم 
جنسـی  انحـراف  و  هرزگـی  از  دوری  و  عفـاف، 
اثـر بـه سـزا دارد. 1-پرهیـز از چشـم چرانـی کـه 
بیشـتر در مردان آشـکار مـی شـود. 2-خودآرایی 
و خودنمایـی کـه بیشـتر در زنان دیده می شـود. 

چشم چرانى و خیانت چشم
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مقاله 1866 سایت مؤسسه ام الکتاب
1-برای توضیح بیشتر، و بیان ویژگی های چشم به تفسیر نمونه، ج 27، ص 18 تا 22 مراجعه شود.
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اسـام در هـر دو مـورد تأکیـد کـرده کـه مراقـب 
ایـن دو عامـل باشـید تا از آسـیب هـای انحرافات 

در امـان بمانیـد. 
واژه یغضـوا و یغضضـن در آیـه بـاال از -غـض- 
گرفتـه شـده که بـه معنی کاسـتن نـگاه، و پایین 
آوردن آن اسـت، یعنی الزم نیسـت کـه مرد و زن 
هنـگام عبور از کنار نامحرمان یـا در مجالس آنها، 
چشـمان خـود را ببندنـد، کـه منظـره بـدی پیدا 
کنـد، و یـا راه رفتن را ناممکن سـازد، بلکه منظور 
این اسـت که انسـان به هنگام نگاه کـردن، هرگاه 
نامحرمـی در حوزه دیدش قرار گرفت، چشـمانش 
را بـه گونـه ای فـرو گیرد که نامحـرم از حوزه دید 
تنـد او خـارج شـود. در آیـه فـوق بـه فلسـفه این 
دسـتور اشـاره شـده و مـی فرمایـد: -انجـام ایـن 
دسـتور بـرای آنها بهتـر و پاکیزه تر اسـت.- یعنی 
چشـم چرانـی و انحراف چشـم، انسـان را از مرز و 
حریـم عفـت خـارج سـاخته، و موجـب آلودگی و 
لودگـی و انحرافات جنسـی و پیامدهای شـوم آن 
خواهد شـد و اخاق انسـان را تباه سـاخته و او را 

در پرتـگاه سـقوط قرار مـی دهد. 

پرهیز از خیانت چشم 
خیانـت از گناهـان کبیـره ای اسـت کـه ضـد آن 
امانـت اسـت، بـه همـان انـدازه کـه امانـت داری 
خـوب اسـت، به همان اندازه بلکه بیشـتر، خیانت، 
زشـت و مـورد نکوهـش قـرار گرفته اسـت، تا آن 
جـا کـه امیرمؤمنـان علـی)ع( فرمودنـد: -ایاک و 
الخیانـه فانهـا شـر معصیـه ؛)2( از خیانـت کـردن 
پرهیـز و دوری کـن که زشـت ترین گناه اسـت و 
نیـز فرمودنـد: -رأس النفاق الخیانـه ؛)3( خیانت در 

رأس نفـاق و دورویـی اسـت.- 
در مـورد خیانـت چشـم، گاهی چشـم در جاهای 
مخفـی و خلوتـگاه ها به طور مرموزی -که کسـی 
باخبـر نشـود- نـگاه گناه آلـود می کنـد، از چنین 
گناهـی به خیانت چشـم تعبیر می شـود، خداوند 
در قـرآن هشـدار داده و می فرمایـد: -یعلم خائنه 
االعیـن و مـا تخفـی الصـدور؛ )نـور.91( خداونـد 
چشـم هایـی را که بـه خیانت مـی گـردد و آنچه 
را در سـینه هـا پنهـان مـی دارند می دانـد.- قبل 
از ایـن آیه سـخن از قیامت و سـختی هـا و عذاب 
هـای قیامـت بـه میـان آمـده، و ایـن آیـه بیانگـر 
آن اسـت کـه خدایـی کـه از حـرکات دزدکـی و 
مخفیانه چشـم ها و اسـرار درون سـینه ها آگاهی 

کامـل دارد، در آن روز بـر این اسـاس، دادرسـی و 
داوری مـی کند، و با این آگاهی دقیق، به حسـاب 
رسـی مـی پـردازد، بنابرایـن مراقـب باشـیم کـه 
حتـی نـگاه ضعیف مـا هم، آلـوده به گناه نباشـد، 
کـه از امـام صـادق)ع( در مورد این آیه پرسـیدند، 
فرمودنـد: آیـا ندیـده ای کـه گاه انسـان به چیزی 
نـگاه مـی کنـد. امـا چنیـن وانمـود می کنـد که 
بـه آن نـگاه نمـی کند؟ همیـن نگاه خیانـت آلود 
اسـت.)4( توضیـح این کـه خیانت در چشـم دارای 
اشـکال گوناگونی اسـت، گاهی زل و آشـکار است، 
و گاهـی اسـتراق بصـر و دزدکـی اسـت، و گاه بـه 
صـورت اشـاره و چشـمک زدن کـه مقدمـه برای 
نقشـه شـیطانی اسـت، از اینرو باید به طور جدی 
و دقیـق مراقـب بود که چشـم هیچ گونـه خیانت 
نکنـد، تـا چه رسـد به این کـه به مرحلـه هرزگی 

و چشـم چرانی برسـد. 
بـه هـر حـال آنچه بایـد مـورد توجـه کامـل قرار 
گیـرد ایـن اسـت کـه همـه مـا در محضـر خـدا 
هسـتیم، و خداونـد بـر همه چیـز حتی به اسـرار 
نهـان آگاهـی دارد، و به چگونگـی یک لحظه بلکه 
کمتـر از یـک لحظه نـگاه چشـم، آگاهـی دارد، و 
براسـاس همیـن آگاهـی، در روز قیامـت قضـاوت 
مـی کنـد. بنابرایـن چنیـن عقیـده ای مـی تواند 
و  مراقبـت  و  نفـوس  تهذیـب  در  مهمـی  نقـش 

کنترل چشـم داشـته باشـد. 
مـی گوینـد: یکـی از علمـای بـزرگ نجف اشـرف 
پـس از پایـان تحصیات خـود تصمیـم گرفت به 
وطـن بازگردد، و برای همیشـه در وطن به ارشـاد 
مـردم بپـردازد، نـزد اسـتادش بـرای خداحافظـی 
رفـت، هنـگام خداحافظـی از او تقاضـای موعظـه 
کـرد، اسـتاد بـه او گفت: انـدرزم کام خدا اسـت، 
ایـن آیـه را هرگز فراموش نکن: -الـم یعلم بان اهلل 
یری)علـق.41( آیـا انسـان نمـی داند کـه خداوند 

همه چیـز را مـی نگرد؟- 

عواملل بازدارنلده و نگهدارنده بلرای حفظ 
و پاکی چشلم 

در هـر چیزی تنها به معلول فکرکـردن، و بی توجهی 
بـه علـت هـا و عوامـل، اثربخشـی عمیـق و همـه 
جانبه و اساسـی نخواهد داشـت. بایـد برای وصول 
بـه خصلـت کنترل چشـم، به علـت هـا و عوامل، 

بـه طـور قطع توجـه نمود. 
اسـام مـا را بـه این عوامـل و علت ها توجـه داده 

کـه بـا توجه نظـری و عملی به آنها حتمـا می توان 
بـه این مرحله رسـید. بـه عبارت دیگر بایـد از این 
عوامـل خنجـری سـاخت و بـا آن بر دیـده هوس 
بـاز زد، تـا دل را آزاد نمـوده، و در سـایه آزادی 
دل از هـوس هـای سـرکش، چشـم را نیـز پـاک 
نگهداشـت، چـرا که اگـر آب سرچشـمه، گل آلود 
باشـد، آب هایـی کـه از آن نشـأت مـی گیـرد نیز 

گل آلـود خواهد شـد. 
بر همین اسـاس در اسـام دسـتورهای وجوبی یا 
مسـتحبی، در این راستا داده شـده، مانند پوشش 
اسـامی زن و مرد، حفـظ حریم عفاف، ممنوعیت 
اختـاط زن و مرد، سـفارش اکید بـه غیرت ورزی 
و حیـا، ممنوعیـت شـرکت در مجالـس فسـق و 
فجـور، ترک خوردن و نوشـیدن مـال حرام، پرهیز 
از همنشـین بد، اقدام به ازدواج و محافظت جدی 
و متقابـل زن و شـوهر در حفظ عفـاف همدیگر از 
نظـرات مختلـف، دوری از محیط فاسـد و مسـأله 
اجـازه گرفتـن در ورود و خروج بـه خانه و... که هر 
یـک از ایـن علـل و عوامل می تواند نقش سـازنده 
و مؤثری در پاک سـازی چشـم داشـته، و آن را از 

هرگونـه نـگاه های آلـوده حفظ کنند. 
بـه طـور کلی بایـد مقدمات و زمینه هـای انحراف 
چشـم را شـناخت، و عوامـل بازدارندگـی را نیـز 
دانسـت، و در پرتو آنها، افسـار گسـیختگی چشـم 
را مهـار کـرد. در میـان این عوامل بـه عنوان مثال 
نظـر شـما را به مسـأله اسـتیذان )اجـازه گرفتن( 
کـه در قـرآن آمده جلب مـی کنیم، در قـرآن، در 
دو آیه می خوانیم: -ای کسـانی کـه ایمان آورده اید 
بایـد بردگان شـما و همچنیـن کودکانتـان که به 
حـد بلوغ نرسـیده اند، در سـه وقت از شـما اجازه 

)ورود بـه خانـه( بگیرند: 
1- قبـل از نمـاز فجر )آغاز وقـت نماز صبح( 2-در 
نیمـروز هنگامـی که لبـاس های )معمولـی( خود 
را بیـرون آورده اید. 3-بعد از نماز عشـاء. این سـه 
وقـت خصوصـی برای شـما اسـت، اما بعـد از این 
سـه وقـت گناهـی بر شـما و بـر آنان نیسـت )که 
بـدون اذن وارد شـوند( و بـر گـرد یکدیگر بگردید 
)و بـا صفا و صمیمیت بـه یکدیگر خدمت نمایید( 
ایـن گونـه خداونـد آیـات را برای شـما بیـان می 
کنـد، و خداونـد دانا و حکیم اسـت.)نور.95 و 85( 
توضیـح ایـن که در دو آیه مذکور، دو حکم اسـام 
در مـورد آداب ورود بـه جایـگاه و خانـه خصوصی 
پـدر و مادر بیان شـده اسـت: کـودکان نابالغ باید 

2 و 3 مستدرک الوسائل، ج 2، ص .506 
4-تفسیر صافی، ذیل آیه 19 نور. 
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هنگامـی کـه به اطاق پـدر و مادر وارد می شـوند، 
در سـه وقـت اجـازه ورود بگیرنـد: 1-قبـل از نماز 
صبـح. 2-حـدود ظهـر 3-بعـد از نماز عشـاء، زیرا 
معمـوال مـردم )از جملـه پـدر و مادر( در این سـه 
وقـت مقیـد بـه پوشـانیدن خـود، هماننـد سـایر 
وقـت هـا نیسـتند، و آنهـا در ایـن سـه وقـت یک 
حالـت خصوصـی دارنـد. بنابرایـن اولیـای اطفـال 
بایـد کـودکان نابالغ خـود را بـه انجام ایـن برنامه 
وادار کننـد، و ایـن سـنت را روش همیشـگی و 
معمولـی خـود قـرار دهنـد. اطـاق آیـه شـامل 
دختـر و پسـر مـی شـود: همچنیـن ظاهـر آیـه 
بیانگـر آن اسـت کـه بـردگان مـرد و زن نیـز باید 

ایـن برنامـه را اجـرا کنند. 
ولـی نوجوانـان و جوانـان بالـغ در هـر سـاعت از 
سـاعت هـای روز کـه بـه خانـه پـدر و مـادر وارد 
آنهـا  بـه  از ورود،  قبـل  اسـت  مـی شـوند، الزم 
اطـاع داده و اجـازه ورود بگیرنـد، البته این حکم 
مخصـوص مکانی اسـت کـه پـدر و مـادر در آنجا 
اسـتراحت مـی کننـد، وگرنه بـرای وارد شـدن در 
اطـاق عمومـی )اگر اطاق عمومی داشـته باشـند( 
بـه ویـژه بـه هنگامـی کـه دیگـران هـم در آن جا 
حاضرنـد، و هیـچ گونه مانعـی وجود نـدارد، اجازه 

گرفتـن لزومی نـدارد. 
ایـن دسـتور قرآنـی حاکی از این اسـت کـه برای 
حفـظ چشـم و دامـن، بایـد از امـوری کـه زمینه 
سـاز و عوامل بازدارنده اسـت اسـتفاده کرد. روایت 
شـده: مـردی از رسـول خـدا)ص( پرسـید: -آیـا 
هنـگام ورود بر مـادرم، اجازه بگیـرم؟ پیامبر)ص( 
فرمـود: آیا دوسـت داری مـادرت را برهنه بنگری؟ 
او عـرض کـرد: نه، فرمود: پس اجـازه ورود بگیر.)5( 
و نیـز قـرآن ورود بـه خانـه مـرد را بـدون اجـازه 

ممنـوع نموده، چنـان که می فرماید:-ای کسـانی 
کـه ایمـان آورده ایـد، در خانـه هایی غیـر از خانه 
خـود، وارد نشـوید، تـا اجـازه بگیریـد، و بـر اهـل 
خانـه سـام کنیـد، ایـن برنامـه بـرای شـما بهتر 
اسـت، و اگـر کسـی را در آن نیافتید وارد نشـوید 
تـا اجازه داده شـود، و اگر گفته شـد بازگردید، باز 
گردیـد، ایـن برنامـه بـرای پاک نگهداشـتن شـما 

اسـت-.)نور.82(  برتر 
امـام باقـر)ع( فرمودنـد؛ -من اطلع فـی بیت جاره 
فنظـر الـی عـوره رجـل او شـعر امـرأه او شـیء 
مـن جسـدها، کان حقـا علـی اهلل ان یدخلـه النار 
الذیـن کانـوا یتبحثـون عـورات  المنافقیـن  مـع 
المسـلمین...)6( کسـی کـه بـه خانـه همسـایه اش 
سـر بکشـد و نـگاه کنـد، آنـگاه بـدن ناپوشـیده 

مـردی، زنـی یـا قسـمتی از بـدن آن زن را بنگرد، 
بـر خداوند سـزاوار اسـت کـه او را همراه منافقانی 
که در دنیا دنبال فاش سـاختن عیب های مسـلمین 
بودنـد وارد دوزخ گردانـد، چنیـن شـخصی از دنیا 
نمـی گـذرد، مگـر ایـن کـه خداونـد او را رسـوا 
سـاخته، و زشـتی هـای او را در آخـرت در معرض 

دیـد مـردم قـرار مـی دهد.
توجـه بـه عوامـل بازدارنـده و زمینـه هـا بـرای 
کنتـرل چشـم به قـدری ظریف و دقیق اسـت که 
امیرمؤمنـان علـی)ع( درصـدد بیـان آن و آموزش 
مـا مـی فرماید: مـن اکـراه دارم که بر زنـان جوان 
سـام کنـم، سـپس علـت آن را چنیـن تبییـن 
مـی کنـد: -اتخـوف ان تعجبنـی صوتهـا فیدخل 
مـن االثـم علی اکثـر ممـا اطلب مـن االجـر؛)7( از 
آن تـرس دارم کـه صـدای زن جوانـی مـرا خوش 
آیـد، و لغزشـی به من دسـت دهد، کـه گناهش از 

کسـب پاداش سـام بیشـتر باشـد.

5-تفسیر ابوالفتوح رازی، ج 8، ص .204 
6-بحاراالنوار، ج 104، ص 37 و .38 

7-مکارم االخاق، ص 270، بحار، ج 104، ص .37 

بله هلر حلال آنچله بایلد ملورد توجه 
کاملل قرار گیرد این اسلت کله همه ما 
در محضلر خلدا هسلتیم، و خداوند بر 
همله چیز حتی به اسلرار نهلان آگاهی 
دارد، و بله چگونگلی یلک لحظله بلکه 
کمتر از یلک لحظه نگاه چشلم، آگاهی 
دارد، و براسلاس همین آگاهلی، در روز 

قیاملت قضاوت ملی کند.
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اسـالم از عشـق

 مى گوید
عشـق واژه ای سـت کـه ایـن روزهـا زیـاد در 
ال بـه الی حـرف هـا و فیلـم ها و رسـانه هـا دیده 
مـی شـود. از عشـق های اسـاطیری نظیر لیلی 
و مجنـون گرفتـه تـا عشـق هـای بـه اصطاح 
رنگـی که این روزهـا زیاد می توان در شـبکه های 
اجتماعـی نظیـر آن را مشـاهده کـرد. امـا در 
میـان صدهـا برداشـت از معنـای عشـق، دین 
چـه تعریفـی از عشـق دارد؟  حجـت االسـام 
سـید حسـین خادمیـان کارشـناس مسـائل 

مذهبـی بـه ایـن سـوال پاسـخ مـی دهند:
چنانچـه بخواهیـم در متـون مختلـف تفحص 
ایـن  بـه  همـه  باشـیم  داشـته  تحقیقـي  و 
موضـوع اقـرار و اعتـراف خواهنـد داشـت کـه 
اسـام دیـن محبـت اسـت و باالتریـن برهان 
شـناخت پـروردگار نیـز در قرآن کریـم برهان 
ایـن  معلـم  و  اسـت  معرفـي شـده  »حـب« 
معرفـت، حضـرت ابراهیـم )ع( بـوده و زمانـي 
کـه با بـت پرسـتان، ماه پرسـتان و خورشـید 
پرسـتان مواجه شـد بـه آن ها فرمـود که  من 
هـم در ابتـدا ماننـد شـما مـي خواهـم مـاه یا 
خورشـید را بپرسـتم امـا مـن خدایـي را کـه 
افـول و غـروب مـي کنـد و ماندگار نیسـت را 
قبـول نـدارم و این مسـأله را به عنـوان برهان 

»حـب« معرفـي کرد.
مسـأله محبـت یـک مسـأله کلیـدي، رکنـي و 
در  پیامبـر)ص(  کـه  اسـت  اسـام  در  اساسـي 
سفارشـي بـه جنـاب معاذبـن جبـل فرمودنـد که 
مـن تـو را بـه حب االخـرت توصیه مي کنـم، چرا 
کـه باالتـر از اعتقـاد بـه آخـرت و ایمـان و معـاد، 
محبتـي وجـود نـدارد. مسـأله حـب بـه عنـوان 
مسـأله اي اساسـي در اسـام مطـرح شـده اسـت 
و در هـر زمینـه اي اسـام مـي فرمایـد: اگـر از 
راه محبـت و دوسـتي وارد شـویم مـي توانیـم بـه 

توفیقـات برسـیم.
دنیـوی  هـای  وابسـتگی  مسـأله  دربـاره  اسـام 
می گویـد: حـب دنیـا را از دل خـود خـارج کنید، 
یعنـي اول محبـوب خـود را بشناسـید، چـرا کـه 
ارزش انسـان بـه محبوبـش اسـت، ایـن در حالـي 
اسـت کـه اگـر محبـوب انسـان چیـز بي ارزشـي 
انسـاني  ارزش  از  ناخواسـته  و  ناخـوداگاه  باشـد 
کـه محـب اسـت کاسـته مـي شـود، امـا چنانچه 
انسـان  ناخـودآگاه،  باشـد،  ارزشـمند  محبوبـش 
ارزشـمند  محبوبـش  واسـطه  بـه  هـم  محـب 

مـي شـود.
در تکمیـل تفسـیر عشـق از دیـدگاه اسـام آن 
سفارشـي کـه لیلـي بـه مجنـون کـرد را اضافه 
مـي کنـم که نظامـي گنجـوي، آن را در منظومه 
لیلـي و مجنـون خـود بـه نـگارش درآورده بـود. 
گنجـوی مـی گوید لیلـي در روزهـاي پایاني عمر 
خـود کـه در بسـتر بیماري بـود مجنـون را طلب 
کـرد بـه عیادتـش بیاید، به مجنــون گفـت »دل 
بسـتن و عاشــق شـدن خیلي خوب است چرا که 
دلي که در آن محبت نباشـد دل نیسـت در حالي 
کـه اسـام هم همین موضـوع را تأییـد مي کند«
*آیلا اسلام بله ایلن موضلوع اشلاره ای 
دارد کله زندگلی بلدون عشلق و محبلوب 

اسلت؟ غیرممکلن 
دل بسـتن و عاشـق شـدن خوب اسـت و محبوب 
داشـتن الزمه زندگي انسـان اسـت اما خوب است 
کـه انسـان بـه چیـزي دل ببنـدد که نه از دسـت 
بـرود و نـه او را خـوار و ذلیل کنـد و آن چیزي که 
شـخصیت و شأنیت انسـان را مي شکند و موجب 
وارد شـدن خسارت به روح انسـان مي شود ارزش 

دل بسـتن و دل دادن را ندارد.
یکـي از مؤکـدات اسـام همیـن دوسـت داشـتن 
زوجیـن اسـت که ثوابهـاي خاصي بـراي آن وضع 
شـده اسـت، بـرای مثـال اگر زن و شـوهر بر سـر 
یـک سـفره کنـار هـم بنشـینند و از روي محبت 
مشـغول غـذا خـوردن شـوند بـه هـر کـدام ثواب 

یـک حـج عمـره و مفـرده مقبـول داده مي شـود 
چـرا که خداي سـبحان و تعالي سـفارش مؤکدي 
بـر این موضوع دارد و این در حالي اسـت که براي 
رفتـن بـه حج و محرم شـدن باید سـختي هایي را 
بـه جـان بخریم کـه در نهایت هم نمـي دانیم که 
اعمالمان مورد قبول واقع شـده اسـت یـا خیر، اما 
ایـن ابـراز محبـت بیـن زوجیـن در حـال خوردن 
غذا بر سـر سـفره بـه انـدازه عمل بـزرگ حج نزد 

پروردگار ارزشـمند اسـت.
*دیلن اسلام تلا چله حلد زوجیلن را بله 
یکدیگلر  بله  محبلت  و  ورزیلدن  عشلق 

سلفارش ملی کنلد؟
مسـأله محبـت بیـن زوجیـن یکـي از مسـایلي 
اسـت کـه اسـام بـه آن تأکیـد فـراوان دارد، بـه 
گونـه ای کـه در روایـات آمـده اسـت اگـر مـردي 
از همسـر خـود ناراحت شـود و همسـر وي شـب 
را بـدون تفـاوت به روز برسـاند خداي سـبحان او 
را از رحمـت خـود محـروم مـي کنـد و همچنین 
اگـر مـردي تـاش کند تـا همسـر خـود را راضي 
و شـادمان نگـه دارد ثـواب هفتاد جانباز، شـهید و 
مجاهـد فـي سـبیل اهلل را به او مي دهنـد که این 
ثوابها اشـاره مسـتقیم بـه اهمیت موضـوع محبت 
بیـن زوجیـن دارد. در اینجـا بـا اشـاره بـه سـبک 
زندگـی امـروز بسـیاری از جوانان بایـد گفت، چرا 
زوج هـای جـوان هنگامي کـه از یکدیگـر ناراحت 
هسـتند سـریعاً راه قهـر و مجادلـه را در پیـش 
مـي گیرنـد در حالي کـه خداوند مـي فرماید اگر 
زنـي بـر بداخاقـي شـوهر خـود صبر کنـد ثواب 
شـهداي احـد را برایـش مـي نویسـند و همچنین 
اگـر زنـي بـه قصـد طـاق قـدم بـردارد در نـزد 
خداونـد از پسـت تریـن مخلوقـات هـم پسـت تر 

است.
*چرا اسلام تا این حلد به روابط عاشلقانه 

میان زوجیلن تأکید دارد؟
ایـن تعابیـر زیبایـي کـه در اسـام بـه آن اشـاره 
شـده تنها براي سـرگرمي نیسـت و مفاهیم بسیار 
زیادي دارد، اسـام ریشه اسـتحکام بنیان خانواده 
کـه بـه دنبـال آن اسـتحکام جامعـه حاصـل 
مـی شـود را در حـب و عشـق ورزی و محبـت 
مـی دانـد.  بـه قدري کـه در ایـن خصـوص آیه و 
سـوره نـازل شـده اسـت، بنابرایـن بایـد در روابط 
زن و شـوهر ظرافتهایـي حاکـم شـود و چنانچـه 
ایـن ظرافتهـا صورت گیـرد هم زندگي بـه زیبایي 
مي رسـد و هـم پـر از نـور اعلي و برکت مي شـود.

مرکز تأمین محتوای مطبوعات
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رعایـت عدالـت در رفتـار با حیوانـات و بچه های آنهـا، پرهیز از اسـتفاده های 
بی حّدو حصـر و اجتنـاب از اذیـت و آزار موجـودات در سـیرة علـوی، بـه ویژه 
کتـاب نهـج الباغـه بازتـاب گسـترده ای داشـته. امام علـی )ع(، در نهج الباغه 
بـه تنظیـم رفتار کارگزارشـان، در بهره بـرداری از حیوانات به گونـه ای دقیق و 
قابـل توجـه پرداخته اسـت. حضرت علـی )ع( در نامه ای به یکـی از کارگزاراِن 
مسـئول گرفتـن زکات، ضمـن تأکید بر رعایـت حقوق انسـان ها، به چگونگی 

رعایت حقـوق حیوانـات می پردازند:

رعایت حقوق حیوانات توسط کارگزاران
الـف( تنظیـم شـیوة ورود بـه میـان حیوانات: حضـرت تأکید می کننـد مانند 
کسـی کـه بـر رمـه و حیوانـات چیرگـی و تسـلط و قصـد آزار و اذیـت آنها را 

دارد بـر آنها وارد مشـو:
»َفـإْن َکانَـْت لَـُه َماِشـَیٌة أَْو إِبِـٌل َفـَا تَْدُخلَْهـا إاِلَّ بِإِْذنِـِه، َفـإِنَّ أَْکَثَرَها لَـُه، َفإَِذا 
أَتَْیَتَهـا َفـَا تَْدُخلْهـا ُدُخوَل ُمَتَسـلِّط َعلَْیِه َوالَ َعِنیف بِـِه، َوالَ تَُنفِّـَرنَّ بَِهیَمًة َوالَ 

تُْفِزَعنََّها...«
ب( پرهیـز از جدایی افکنـدن میان حیوانات و نوزادنشـان: امـام در همین نامه 
بـه کارگـزار خود سـفارش می فرمایند چنانچـه مؤدیان زکات تمایل داشـتند 
زکات شـتر و گوسـفندان را بپردازنـد، این گونـه عمل کنید: »میان ماده شـتر 
و بچـة شـیرخوارش جدایـی میفکـن، و مـاده را چندان ندوشـان که شـیرش 

انـدک مانَد و بـه بچه اش زیان رسـاند«.
ج( عدالـت در رفتـار بـا حیوانـات: حضـرت در ایـن خصـوص می فرماینـد 
چنانچـه از حیـوان بـه عنـوان مرکب اسـتفاده شـد، نبایـد آن را خسـته کرد. 
امـام )ع( در ادامـه بـر رعایت عدالت میـان حیوانات، تغذیه حیوانات و سـیراب 
کـردن و اسـتراحت دادن به آنهـا نیز تأکید می کنند: »میان آن شـتر مرکوب 
و سـایر شـتران عدالت را برقرار سـاز و شـتر خسـته را آسـوده گردان و آن را 

کـه  آسـیب دیـده  و یـا از رفتن ناتـوان گردیـده آرام ران«.

»َولُْیورِْدَهـا َمـا تَُمـرُّ بِـِه ِمـَن الُْغـُدرِ، َوالَ یَْعـِدْل بَِها َعْن نَْبـِت االْْرِض إِلَـی َجَوادِّ 
ـاَعاِت، َولْــُیْمِهلَْها ِعْنَد النَِّطاِف َواالَْعَشاِب، َحتَّی تَأْتَِیَنا  ُرِق، َولُْیَروِّْحَها فِی السَّ الطُّ
نـًا ُمْنِقَیـات، َغْیَر ُمْتَعَبـات َوالَ َمْجُهوَدات، لَِنْقِسـَمَها َعلَی ِکَتاِب اهللِ  بِـإِْذِن اهللِ بُدَّ

السام«. نَِبیِّهِ علیه  َوُسـنَِّة 
بـه نظـر می رسـد امـام بـر رعایـت حقـوق حیواناتی کـه بـه منزلـة زکات در 
دسـت کارگزارشـان قـرار دادنـد، تأکیـد و اهتمـام بیشـتری دارنـد؛ زیـرا این 
نـوع حیوانـات مـال دیگران هسـتند، نه مـال آن کارگـزار، بنابرایـن، امام بیم 
آن داشـته انـد کـه کارگـزار بـه سـیری و گرسـنگی و چاقـی و الغـری آنهـا 
توجـه نداشـته باشـد. نکتـة قابل توجه اینکـه حضرت، حفـظ و رعایت حقوق 
حیوانـات را بـه نظـام دینـی و الهـی نسـبت می دهند و بـرای ایـن کار اجر و 

مـزد اخـروی و معنـوی قائل می شـوند: 
»َفإِنَّ ذلَِک أَْعَظُم الِْجِرَک، َوأَْقَرُب لُِرْشِدَک، إِْن َشاَء اهللُ«.

امیـر المؤمنیـن )ع( بـه حیوانات بیمار و شکسـته پا و پیر و فرسـوده نیز توجه 
دارنـد و از گرفتـن آنهـا بجـای زکات نهـی می کننـد: زیـرا ایـن کار مسـتلزم 
حرکـت دادن و طـی راه هـای طوالنـی اسـت و بی تردیـد چنیـن حیواناتی در 

راه اذیـت خواهند شـد:
»َوالَ تَأُْخَذنَّ َعْوداً، َوالَ َهِرَمًة، َوالَ َمْکُسوَرًة، َوالَ َمْهُلوَسًة، َوالَ َذاَت َعَوار«.

امـام علـی )ع( بـه کارگزارشـان تأکیـد می کننـد کـه حیوانـات را بـه فـردی 
خیرخـواه و امیـن بسـپارد تـا آنهـا را آزار ندهـد: » آن را مسـپار بـه جـز 
خیرخواهـی مهربـان و درسـتکاری نگاهبـان کـه نـه بر آنـان درشـتی کند و 

زیا ن شـان رسـاند ونـه مانده شـان سـازد و نـه خسته شـان گردانـد«. 
حضـرت علـی )ع( در هنـگام ضربـت خوردنشـان توسـط ابن ملجـم، بـه امـام 
حسـن )ع( و امـام حسـین )ع( سـفارش می کننـد که پس از شـهادت ایشـان، 
بیشـتر از یـک ضربـه بـه ابن ملجـم نزنیـد و او را ُمثلـه نکنیـد و سـپس بـا 
اشـاره بـه سـخن پیامبـر)ص(، مثله کـردن را حتی نسـبت به سـگ هم نهی 

می کننـد:

حقوق حیوانات از منظر نهج البالغه
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»انُْظـُروا إَِذا أَنَـا ِمـتُّ ِمْن َضْربَِتـِه هِذهِ، َفاْضِربُـوُه َضْربَـًة بَِضْربَة، َوالَ 
ِّی َسـِمْعُت َرُسـوَل اهللِ)ص( یَُقـوُل: »إِیَّاُکـْم َوالُْمْثلََة  ، َفإِن ُجـلِ یَُمثَّـلُ بِالرَّ

الَْعُقورِ«.  بَالَْکلْـِب  َولَْو 

پرندگان
در نهج الباغـه در مـوارد متعـددی بـه توصیـف پرنـدگان و نـوع زندگـی 
و پـرواز آنهـا پرداختـه شـده اسـت؛ از جملـه، در خطبـه 165، حضـرت بـه 
وصـف پرنـدگان، بـه ویـژه طـاووس می پردازنـد و در حقیقـت با ایـن خطبه 
می خواهنـد بشـر را بـه شـگفتی های جهـان خلقـت و قـدرت الیزالـی خالق 

کنند. متوجـه 
حضـرت علـی)ع( در ایـن خطبـه به آفرینش شـگفت جانـداران و مـردگان و 
آرام گرفتـگان و جنبنـدگان، اشـاره می کنند و آنها را شـاهدان روشـن خلقت 

و صنـع و قـدرت خداونـد می دانند. 
»ابتدعهـم خلقـا عجیبـا من حیـوان و مـوات، و سـاکن و ذی حـرکات. فاقام 
مـن شـواهد البّینـات علی لطیف صنعتـه و عظیم قدرته ما انقـادت له العقول 

معترفـة به و مسـلِّمة له«.
امـام)ع( در ایـن خطبـه به انـواع پرندگان اشـاره می کننـد: »دسـته ای از این 
پرنـدگان را کـه فربـه بودنـد، از بـاال رفتـن و سـبک پریـدن در آسـمان بـاز 
داشـتند و بـه پـرواز در نزدیکـی زمیـن واگذاشـتند و مرتّب شـان فرمودنـد با 
رنگـی جـدا کـه هـر یک را بـود، بـه مهـارت در قـدرت و باریکـی در صنعت.
بـر دسـته ای از آنهـا یـک رنـگ ریخته و رنگـی دیگر بـدان نیامیخته انـد...«. 
امـام علـی )ع( در ایـن خطبـه بـه صـورت جزئی تـر و دقیق تـر طـاووس 
مـی پردازنـد و خلقت وی را یکی از زیسـت کنندگان محیط پیرامونی انسـان 

مطـرح می کنند: 
»و مـن اعجبهـا خلقا الطاووس الـذی اقامه فی احکم تعدیـل و نّضد الوانه فی 

حسـن تنضید بجنانح اشـرج قصبه و ذنب اطال مسبحه...«.

بـه  امـام  توجـه  شـک  بـدون 
جزئیـات یـک پرنـده از قبیل پَـر، ُدم، بال، سـر، 
رنـگ، راه رفتـن، نـاز و کرشـمه، کبـر و غـرور و حتـی پیش 
مـاده رفتنـش، نگریسـتن به پر خویش، پوشـش زیبـا، قهقهـه، اندوه و 
پاهـای الغـر و سـیه فام،  همـه هزار نکتـة باریک تـر از مـو دارد و اهمیت این 
پرنـدگان را بـه مثابه موجودات جهان خلقت می رسـاند تا بشـر هـم از زیبایی 
و دسـتاوردهای آنهـا سـود ببـرد و هـم بـه تأمـل در آفرینـش فـرو رود و هم 
از آنهـا بـه طـور معتـدل بهره برداری کند.ایشـان بشـر را بـه تدبـر و تفکر در 
خلقـت ریزتریـن موجـودات دعـوت می کننـد و آنهـا را وادار می  سـازند تـا از 

ریزتریـن موجـودات بـه عظمـت و قـدرت خالـق نظـام هسـتی پـی ببرند.

موجودات ریز
امام در این میان به مورچه و ملخ، به منزلة دو موجود ریز اشاره می کنند:

بـه مورچـه و کوچکـی جثـة آن بنگرید کـه چگونه لطافت خلقت او با چشـم 
و اندیشـه انسـان درک نمی شـود. نـگاه کنیـد چگونـه روی زمیـن راه می رود 
... و اگـر خواهـی در شـگفتی ملـخ سـخن گـو کـه خـدا بـرای او دو چشـم 
سـرخ بـا دو حدقـه چنـان مـاه تابـان آفریـد و بـه او گـوش پنهـان و دهانـی 
متناسـب اندامش بخشـیده اسـت. دارای حواس نیرومند و دو دندان پیشـین 
کـه گیاهـان را می چیند و دو پای داس مانند که اشـیاء را برمـی دارد ... ملخ ها 
نیرومندانـه وارد کشـتزار می شـوند و آنچه میل دارند می خورنـد؛ در حالی که 

تمـام اندام شـان به انـدازه یک انگشـت باریک نیسـت.

سبا یوسفیان
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آن  در خصـوص  کـه  مسـائلی  از  یکـــی 
نظریـات زیـادی مطـرح مـی شـود، تعریـف 

جداگانـه موسـیقی از لهـو و لعـب و مـرز این 
دو از یکدیگـر اسـت.

موسـیقی از دید اسام حرام نیست اما طبعاً
 موسـیقی بـا ویژگی هـای لهو و لعب و غنایی حرام اسـت، به طوری که امـام باقر )ع( 
فرموده انـد: »غنـا گناهـي اسـت کـه خداوند به سـبب آن وعـده آتش داده اسـت«. 
ایـن روایـات و روایات مشـابه نشـان می دهد که اسـام همه موسـیقي ها را حرام 
نکـرده بلکـه موسـیقي که لغـوي و لهوي و مناسـب مجالس گناه باشـد را حرام 

کرده اسـت. 
در قـرآن کریـم کلمـه »غنا« در مورد موسـیقی نیامده و می تـوان گفت که به 
شـکل صریح به چنین واژه ای اشـاره نشـده اسـت، اما در چند سـوره از قرآن 
کریـم، فقهـا و علمـا و مفسـرین باتوجه به مضمـون برخی آیات آن سـوره ها، 

واژه غنـا را اسـتنباط و برداشـت کرده اند.
مفسـران و فقهـا از سـوره لقمـان، آیـه 6 و 2، سـوره حـج، آیـه 30 و 3، سـوره 
فرقـان، آیـه 72و 4، سـوره مومنـون، آیـه 3، سـوره نجـم، آیـات 59 تـا61 کـه 
کلمـات »لَهـو َحدیـث« ، »َقـْوَل زور »، »لغـو« و »سـامُدون« آمـده، مفهـوم غناء را 

تعبیـر کـرده اند. 
اگـر بخواهیـم در اینجـا بـه چنـد نمونه از آیاتـی که در آن به لهو و لعب اشـاره شـده، 
نظـری بیندازیـم بایـد ابتدا به سـوره مؤمنون، آیه سـوم اشـاره کنیم. در این سـوره آمده 
اسـت،» والذیـن هـم عن اللغـو معرضون، آنهایي که از لغـو یعني از لهو اعـراض مي کنند«، در 
آیـه 72 از سـوره فرقـان گفتـه شـده، »والذین ال یشـهدون الزور و اذا مـرؤا باللغو مروا کرامـاً، آنها که 
بـه باطـل شـهادت نمي دهنـد و یـا درمجالس باطل شـرکت نمي کنند و وقتي کـه از کنار لغـو مي گذرند با 

بزرگـواري از کنـار آن مي گذرنـد«. درایـن آیات منظـور از لغو همان لهو و بیهوده اسـت.
موسیقی غنا حرام است

براسـاس تفسـیرهایی کـه از سـوی برخـی علمـا و فقها صـورت گرفته، موسـیقی غنـا حرام 
اسـت امـا در همیـن میان برخی فقها غنا در عروسـی و در اعیاد اسـامی را بـا رعایت برخی 
شـروط  مبـاح دانسـته انـد. یکـی از این شـروط این اسـت کـه در مجلس از سـازهای لهوی 
اسـتفاده نشـده و زن در نـزد زنـان غنـا را اجـرا  کنـد به طوری کـه هیچ مـردی در آن مجلس 

حضور نداشـته باشـد و صدای آواز زن را نشـنود.

ور
ن پ

زری
حه 

ملی

مرکز تأمین محتوای مطبوعات
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در رابطـه بـا معنـای غنا تعاریف متعددی از سـوی مراجع و علما مطرح شـده 
و در ایـن بیـن برخـی آن را آواز خوش شـادی آفرین، کشـیدن صوت و طرب 
معنـا کـرده انـد امـا بی شـک معنـای لغوی ایـن کلمه بـا معنای شـرعی آن 
مسـاوی نیسـت چـون لزوماً هـر صوت شـادی آفرینی حرام نیسـت و به طور 

کلی موسـیقی غنا، موسیقی مسـتهجن است.
»آن چیزی که در اسام حرام است، غناست نه موسیقی«

مقـام معظـم رهبری هـم در این رابطه فرمـوده اند: »آن چیزی که در اسـام 
حـرام اسـت، غناسـت نه موسـیقی . موسـیقی هـر آهنگ و صدایی اسـت که 
از حنجـره یـا از وسـیله ای، به یک شـکل حسـاب شـده بیـرون می آیـد. اما 

آن چیـزی کـه حـرام اسـت، نوع خاصی از موسـیقی اسـت که غنا باشـد.«
آیت اهلل سیسـتانی هم در این زمینه فرموده اند: »موسـیقی حال، آن اسـت 
کـه بـا مجالـس لهو و لعب تناسـب نـدارد و به عکـِس آن، موسـیقی حرام به 

موسـیقی ای گفته می شـودکه بـا مجالس لهو و لعـب هماهنگی دارد.
اما آنچه الزم اسـت در اینجا به آن اشـاره شـود این اسـت که هر موسـیقی ای 
غنـا نیسـت و مـرزی روشـن و شـفاف میان موسـیقی حـال با حـرام وجود 
دارد. برمبنـای نظـر فقهـا گوش سـپردن به موسـیقی های لهـو و لعب حرام 
اسـت و هـر فـردی می تواند لهو و لعب بودن را تشـخیص دهـد. البته مراجع 
در بـاب تشـخیص حـال و حـرام بودن موسـیقی گفتـه اند که بایـد به عرف 
عـام یـا بـه تعبیری افـراد متدین مراجعـه کـرد و برمبنای نظر آنـان حال یا 

حـرام بودن آن را تشـخیص داد.
از شنیدن غنا بپرهیزید

در رابطـه بـا موسـیقی آیـات و روایـات زیـادی وجـود دارد و در همین زمینه 
پیامبـر)ص( فرمودنـد: »ایّاکـم واسـتماع المعـارف و الغنا فأنّها یبنیـان النفاق 
فـی القلـب کمـا ینبـت الماء البقل« از شـنیدن و گـوش دادن به موسـیقی و 
غنـا پرهیـز کنیـد زیرا آن هـا در قلب نفاق مـی رویاند چنان که آب، سـبزی 

را مـی رویاند«
هـم در احادیـث پیامبر اسـام)ص( و روایات معصومین)ع(، و هم در سـخنان 

مراجع بزرگ تقلید، موسـیقي مبتذل و مطرب ،حرام اعام شـده اسـت، 
بنابرایـن موسـیقی از منظـر اسـام بـه طور کلـی حرام نیسـت، بلکه 
موسـیقی و سـاز و آوازی که انسـان را به سـمت گناه و شـهوت رانی 

بکشـاند، حرام اسـت، لذا مرز موسـیقي حال و حرام برمبنای سـنتي 
و پـاپ و یـا غربـي و شـرقي شـناخته نمی شـود و طبعـاً هر موسـیقی که از 

آن نـوای ابتـذال و گنـاه به گوش برسـد، حرام اسـت.
موسـیقی غنـا و لهـو و لعـب، فکـرو ذهـن انسـان را مشـوش کـرده و او را به 
سـمت تفکـرات منفـی تحریـک می کنـد. ایـن سـبب مـی شـود در انسـان، 
غفلـت صـورت گرفتـه و موجـب دوری او از خداوند شـده و یا مفسـده ای به 
همراه داشـته باشـد. چنین موسـیقی ای به شـنونده برای انجام فسق و فجور 
و اعمـال خـاف عصمـت و پاکي جرائت و جسـارت می دهد و حس شـهوت 
رانـی را در وجـود آدمـی برمي انگیـزد. بنابرایـن کسـانی که چنین موسـیقی 
گـوش مـی دهنـد، قانـون خـدا را زیرپـا می گذارنـد و تعالیـم و ارزش هـای 

انسـانی و دینـی را به فراموشـی می سـپارند.
اکنـون بـا بررسـی ایـن موضـوع درمـی یابیـم کـه دامنـه اطاعـات و آگاهی 
در میـان برخـی افـراد بسـیار انـدک اسـت بـه همیـن علـت  چنیـن افرادی 
بـدون انجام بررسـی هـای الزم و تحقیق پیرامون موضوعـات مختلف به ویژه 
موسـیقی بـه اظهـار نظـر مـی پردازنـد و بـه عنـوان مثـال مطرح مـی کنند 

کـه بـه طورکلـی موسـیقی از دیدگاه اسـام حرام اسـت در حالـی که چنین 
امـری از پایـه مـردود و غلـط بـوده و به هیچ وجـه صحت ندارد. اسـام میان 
موسـیقی خـوب بـا بـد و حال با حـرام تفاوت قائل شـده و انسـان را به طور 

کلـی از شـنیدن موسـیقی محروم نکرده اسـت.
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طـوری بـه صفحـه مانیتـور خیره شـده کـه گویا 
خـودش هـم یکـی از شـخصیت های فیلم اسـت. 
صحنـه درگیـری دو موجـود فضایـی آن چنـان 
توجـه پویـای هشـت سـاله را به خود جلـب کرده 
کـه بایـد چنـد بـار صدایش بزنیـم تا حواسـش را 
متوجـه مـا کند. مـادرش می گویـد: »هـر روز که 
از مدرسـه می آیـد لباس هایش را از تـن درنیاورده 
بافاصلـه بـه تماشـای فیلم هـای خشـونت بـار و 
اکشـن می نشـیند. گویـا تمـام فکـر و انگیـزه اش 
در زندگـی لـذت بـردن از تعقیـب و گریزهـای 

شـخصیت های فیلـم اسـت.«
 خانـم صبـوری ادامـه می دهـد:»در ابتـدا بـرای 
آنکه خیلی اذیت نکند و باعث دردسـر نشـود این 
فیلم هـا را برایش مهیا می کردیم اما نمی دانسـتیم 
کار بـه جایی می رسـد کـه اگر پویا یـک روز فیلم 
اکشـن نبیند، احسـاس تنهایی کند. توجه اش به 
درس و مدرسـه هـم خیلـی کـم اسـت و معلمش 

می گویـد: تمرکـز کافـی در هنـگام درس خواندن 
نـدارد بـه طوری کـه هربـار در کاس در خصوص 
مباحث درسـی سـؤالی می پرسـم نمی تواند پاسخ 

قابل قبولـی بدهد.«
 تـا قبل از آنکـه تلویزیون یکی از اعضـای خانواده 
وصـدای  سـر  از  پـر  کوچه هـا  شـود،  ایرانی هـا 
کـودکان و نوجوان هایـی بـود کـه بـا بازی هـای 
گروهـی، تمریـن ایفـای نقش بـرای آماده سـازی 
جهـت حضور فعـال در بزرگسـالی می کردنـد. اما 
کـم کـم بـا ظهـور تلویزیـون و رسـانه ها تنهایی و 
خمودگـی همراه هر روز کودکان و نوجوانان شـد.

 کودکـی کـه تمـام زندگـی اش در تماشـای فیلم 
و بازی هـای رایانـه ای خاصـه می شـود و بـا چند 
بـار کلیک کـردن به دنیـای نامحدود مجـازی راه 
پیـدا می کند، مسـلماً کـم حوصلـه و راحت طلب 
می شـود و طبیعـی اسـت کـه حوصلـه ایسـتادن 
در صـف نـان یـا تاش بـرای تشـکیل خانـواده و 

تحمـل کارهـای فیزیکی را نداشـته باشـد.

تحقـق  در  ناکامـی  از  ناشـی  خودکشـی های   
آرزو هـا کـه ایـن روز ها در بین نسـل جوان شـیوع 
فراوانـی پیدا کرده، ریشـه در همیـن راحت طلبی 
دارد. جوانـی کـه بـه لطـف اینترنـت پـر سـرعت 
پیـام خـود را بـه دوسـتانش می رسـاند، بـا یـک 
کلیـک بی دردسـر خریـد اینترنتـی می کنـد و در 
بازی هـای رایانـه ای، قلعه هـا را فتـح می کند برای 
تصـرف قلعه هـای مهـم زندگی حاضر به گذشـتن 

از هیـچ راه سـخت و صعـب العبوری نیسـت.

 آثار منفی و مثبت تلویزیون
در اختیـار گرفتـن تمـام قـوای فکـری و حـواس 
ظاهـری مهم تریـن ویژگـی تلویزیـون اسـت کـه 
بـدون نیـاز بـه هیـچ تحـرک فیزیکـی می توانـد 
بیننـده را بـا خـود تـا مرزهـای دور دسـت جهان 
ببـرد و تبدیـل بـه همدم و هم صحبت همیشـگی 

مخاطبـان خود شـود.

روح کـودك 
با خشونت بیگانه است

امیررضایزدانی
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معتقدنـد:  رسـانه  کار شناسـان  و  روان شناسـان   
در  هـم  کـه  اسـت  ارتباطـی  ابـزاری  تلویزیـون 
آمـوزش مهارت هـای اجتماعـی و فکـری می تواند 
نقـش مؤثـری داشـته باشـد و هـم در تأثیر منفی 
بـر ذهن و تمرکـز تماشـاکنندگان بی شـمار خود 
اثـر بـه سـزایی دارد. بنابرایـن کارکـرد منفـی یـا 
مثبـت تلویزیون پیش از هرچیز به سیاسـتگذاری
صاحبـان رسـانه بـر می گـردد و اگر سیاسـت های 
متولیـان برنامه هـای تلویزیونـی مفیـد و آموزنـده 
باشـد می توانـد بـه دانشـگاهی بـرای یـک جامعه 
تبدیـل شـود وگرنـه قابلیـت آن را دارد کـه بـه 
دشـمن عقانیـت و دیـن داری و انسـانیت تبدیل 

شود.
 کودکان آسیب پذیرترند

در نـزد روان شناسـان، کـودک بـه فـردی گفتـه 
می شـود کـه در سـنین 2/5 تـا 12 سـالگی قـرار 
دارد و ذهـن او در ایـن بازه سـنی کامـًا تأثیر پذیر 
و شـرطی اسـت و هرچـه بـه سـنین نوجوانـی 
نزدیـک می شـود توانایی برخـورد گزینشـی او در 
از  تقویـت می یابـد.  پیرامونـی  پدیده هـای  برابـر 
سـوی دیگر کـودک از همان کودکی خـود مقابل 
تلویزیـون مـی نشـیند و ایـن تلویزیون اسـت که 
بـر روی ذهن او شـروع بـه حک کـردن پیام های 
سیاسـتگذاران خـود مـی کنـد؛ اگـر چه ایـن امر 
بسـتگی به تربیـت و شـرایط خانوادگی نیـز دارد.
 یکـی از اثـرات منفی تلویزیون بـر ذهن مخاطبان 
خـود بـه ویـژه کـودکان رواج خشـونت از طریـق 
فیلم هـا و برنامه هایی اسـت کـه در آن از ابزارهای 
آشـکار قدرت فیزیکـی علیه دیگـران، صدمه زدن 
و کشـتار و جنایت و خونریزی اسـتفاده می شـود.

دکتـر علیرضـا بشـیری، روانپزشـک، در خصوص 
در  پرخاشـگری  سـطح  افزایـش  فرآیند هـای 
کودکانی که به تماشـای فیلم خشـن می نشینند، 
می گویـد: تقلید، افزایش برانگیختگـی و اثرگذاری 
بـر باورهـای کـودک سـه فرآیندی اسـت کـه در 
نتیجـه تماشـای صحنه هـای خشـونت بـار ایجاد 
اعمـال  از  تقلیـد  خصـوص  در  وی  می شـود. 
پرخاشـجویانه خاطرنشـان می کند: وقتی قهرمان 
فیلمـی بـه سـبب رفتـار خشـن بـه عنـوان فـرد 
موفـق و پیـروز شـناخته می شـود، انگیـزه بـرای 
نشـان دادن روحیه خشـونت در کـودکان افزایش 
پیـدا می کنـد. از سـوی دیگـر کـودک بـه تدریج 
خشـونت را نـه تنهـا عملـی خـاف رونـد طبیعی 
حیـات بشـر نمی دانـد بلکـه آن را راهـی بـرای 
بـه  طورناخـودآگاه  بـه  و  دانسـته  مشـکل  حـل 

همانندسـازی خـود بـا پرخاشـجویان می پـردازد 
و بـه ایـن ترتیـب بـاور کـودک نسـبت بـه اعمال 

خشـونت بـار تغییـر پیـدا می کنـد.
 دکتـر بشـیری با بیان اینکه با تماشـای فیلم های 
تحریـک  کـودک  عصبـی  سـامانه   ، وحشـتناک 
می شـود، تصریـح می کنـد: فعالیت های همـراه با 
خشـونت، بـا جـذب بیننده سـطح هیجانـات وی 
را بـاال بـرده و باعـث بـروز رفتار پرخاشـجویانه در 

می شـود وی 
اثرات فیلم های خشن در روح و جسم کودک

وی ریشـه توجـه زیـاد کـودکان بـه تماشـای این 
برنامه هـا را عاقـه آن ها به مشـهور شـدن می داند 
و عنـوان می کنـد: قتل هایـی کـه در کشـورهای 
خارجـی توسـط نوجوانـان بـه وقـوع می پیونـد به 
دلیـل نیـاز بـه جلـب توجـه مـردم اسـت کـه در 
ایـن حالـت نوجـوان بـر اسـاس پیـش زمینه های 
قبلـی ناشـی از تماشـای فیلم هـای خشـن، تنهـا 
راه به شـهرت رسـیدن را انجـام کارهای خطرناک 

می دانـد.
 دکتـر بشـیری ادامـه می دهـد: از آنجایـی کـه 
هویـت کـودک بـه طـور کامـل شـکل نگرفتـه و 
درصـدد آرمـان سـازی می باشـد، تماشـای ایـن 
تأثیـر  ناصحیـح،  الگوهـای  ارائـه  بـا  سـریال ها 
بسـیار بـدی در روند رشـد اجتماعـی و فکری وی 
خواهـد گذاشـت. وی تحریـک سیسـتم عصبـی 
اتونومیـک، دردهای عضانی، مشـکات گوارشـی 
و شـدت گرفتـن بیماری هـای خـاص را از اثـرات 
ترسـناک  صحنه هـای  تماشـای  فیزیولوژیـک 
بـرای نسـل کـودک و حتـی بزرگسـال مـی دانـد 
و در خصـوص اثـرات منفـی ذهنـی آن صحنه هـا 
می گوید: افسـردگی، لجبازی، پرخاشگری، کج فهمی 
و تخریـب سیسـتم فکری و عصبـی در اکثر اوقات 
نتیجه تماشـای بیـش از حد این برنامه ها توسـط 

اسـت. کودکان 
 دکتـر بشـیری محـدود کـردن افـق فکـر و تأثیر 
منفـی گذاشـتن بـر عملکـرد کامـی را نیـز از 
نتایـج ایـن فیلم ها برمی شـمرد و عنـوان می کند: 
فیلم های خشـن بـرای پسـر ها از جذابیت خاصی 
برخـوردار اسـت چـرا کـه اغلـب قهرمانـان ایـن 

برنامـه هـا مرد هسـتند.
 ریشه های کابوس  ها و وحشت خواب ها

وی بـا اشـاره بـه کابـوس و وحشـت در خـواب در 
کـودکان 5-6 سـاله خاطرنشـان می کنـد: ریشـه 
کابـوس در خـواب را بایـد در تـرس، ناراحتـی و 
اضطراب هایـی کـه در زمـان بیـداری بـرای وی 

ایجـاد می شـود، پیـدا کـرد اما وحشـت خـواب از 
نگرانی هـا و اسـترس های روزمره ناشـی می شـود. 
بـه عبارت دیگر وحشـت خـواب که با بیدارشـدن 
و جیـغ کشـیدن و وحشـت زدگـی همـراه اسـت 
زمینـه عمیق تـری دارد. زد و خورد هـا، تحقیـر، 
تنبیـه، تهدیـد و دعواهـای خانوادگی یا تماشـای 
وحشـت  ایجـاد  عوامـل  از  خطرنـاک  فیلم هـای 

خـواب در کـودکان محسـوب می شـود.
کـه  عقیده انـد  ایـن  بـر  کـودک  روان شناسـان 
بیـش از یـک تـا دو سـاعت در روز و حتـی سـه 
تـا چهار سـاعت در هفته تماشـای تلویزیون برای 
کـودکان اصـًا مناسـب نیسـت و در این خصوص 
والدیـن و مربیـان بایـد بـر محتـوای فیلم هـا و 
تـا  باشـند  داشـته  کامـل  نظـارت  انیمیشـن ها 
کـودکان با تماشـای برنامه های خشـن مانع رشـد 
کامـل ذهنـی، عاطفـی، اجتماعی و جسـمی خود 
نشـوند. همچنین یکـی از وظایـف والدین بحث و 
گفت و گـو با کـودکان خود پـس از نمایش فیلم ها 
در مـورد موضـوع آنهاسـت، بـه ایـن معنـا کـه از 
او بپرسـند چـه نتیجـه ای از تماشـای ایـن برنامه 
گرفتـه اسـت تـا بـا بررسـی آن نتایـج، بـر رشـد 

کـودک نظـارت صحیحی داشـته باشـند.
 آثـار روانـی بعضی فیلم ها مانند سـمی اسـت که 
همـه روز بـه اندازه بسـیار اندکی از راه غـذا، آب و 
دارو وارد بـدن مـا می شـود. ایـن مقـدار ناچیـز به 
هیـچ عنوان سـامتی را به خطر نمی انـدازد اما در 
طوالنی مدت آثار جانبی آن تمام سیسـتم بدن را 
دسـتخوش بیماری هـای خطرناکی قـرار می دهد. 
بنابرایـن شایسـته اسـت پـدر و مادر ها بـه عنوان 
تأثیرگذارتریـن افـراد در تربیـت و رشـد فرزنـدان 
بـه ایـن مهم توجـه داشـته باشـند و همانطور که 
مواظـب خوراک جسـم آن ها هسـتند بـه خوراک 

روحـی آن هـا نیز توجه ویژه داشـته باشـند.
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میـزان ارتباطـات اجتماعـی انسـان باید بر اسـاس یقین و اطمینان باشـد اگر 
چنیـن شـود می تـوان درباره مردم قضاوت عادالنه داشـت در غیـر این صورت 

نبایـد به مـردم هیچ گونه نسـبتی داد.
خداونـد در سـوره حجـرات می فرماینـد: »یـا ایهاالذیـن امنـو اجتنبـوا بعـض 
الظـن و ال یغتـب بعضکم بعضـا« در اینجا بعضی گمان هـا را در ردیف گناهان 
کبیبـره مانند، غیبت، حسـد و تجسـس قـرار می دهد. پس قضاوت مـا درباره 
مـردم بایـد مبتنـی بر اطمینان  و یقین باشـد. اگر چنین نباشـد باطل اسـت.
سـوءظن همان گمان بد نسـبت به سـایرین اسـت که سـبب تزلزل اعتماد و 
اطمینان اشـخاص نسـبت بـه یکدیگر شـده و در نهایت نیز موجـب به وجود 

آمـدن یـا افزایش حسـد، دروغگویی، کینـه و تهمت در جامعه می شـود.

در  جامعـه  افـراد 
بایـد  اجتماعـی  ارتباطـات 
نسـبت به یکدیگر اعتماد و اطمینان 
کـه سـوءظن وجـود  آنجـا  باشـند،  داشـته 
داشـته باشـد اطمینان وجـود نخواهد داشـت، یکی از 
آثـار سـلب اعتمـاد و اطمینـان و بـه تعبیـری سـوءظن، از بین 
رفتـن وحـدت در جامعه به عنـوان اصل و بنیان هر اقدام اجتماعی اسـت 

کـه سـبب هـرج و مـرج و عقب افتادگـی یـک ملـت مـی شـود.
برخـی از  »گمان هـا« اختیـاری نیسـت،  اما برخـی گمان ها ناشـی از القائات 
شـیطان اسـت و بر اسـاس واقعیت و حقیقت نیسـت که به آن سوءظن گفته 
می شـود، اگـر چـه سـوء ظن حـرام اسـت امـا خوش بینـی مطلق نسـبت به 
دیگـران نیـز چنـدان عقانی به نظـر نمی رسـد. بنابراین مرز بیـن گمان های 
حـرام یـا حـال که بـه نوعی از آنها تعبیر به سـوءظن یا حسـن ظن می شـود 
بـه ایـن بسـتگی دارد کـه انسـان بتوانـد افـکار یـا گمان هـای شـیطانی را از 
واقعیـت و حقیقـت به خوبی تشـخیص دهد تـا  گفتار، رفتار و کـردار خود با 

دیگـران را برمبنای گمان های شـیطانی قـرار ندهد.
حجت االسـام ادیـب یـزدی از خطبـای مشـهور تهـران دربـاره سـوءظن 
می گویـد: سـوء ظن رذیلـه اخاقـی در مواجهـه بـا جریانـات یـا افـراد جامعه 

مانع 
فت پیشر

سلوءظن ملرض بسلیار خطرناکلی اسلت، چراکله راه های حسلد، طمع و  سلایر 
رذایلل اخاقلی را به  روی انسلان باز کرده و مسلیر پیشلرفت و اعتای انسلان و 
جامعله را می بندد، همچنین سلبب اشلاعه فسلاد و گرفتاری و سلایر مشلکات 
در جامعله ملی شلود و در واقلع جلوی خیر را بسلته و جلوی شلر را بلاز می کند.

عصمت علی آبادی

سوءظـن
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اسـت کـه طـی آن شـخص، بدگمانـی و نگاه هـای دور از 
واقعیـت ذهـن خـود را بـه مـردم نسـبت  می دهـد، یعنـی آنجـا کـه 
ضـرورت دارد انسـان متوجـه صداقت و نیکی کسـی نشـده یـا نپذیرفته و آن 

را حمـل بـر فرصت طلبـی یـا بـه ضـرر خـود تلقـی کند.
وی بـا اشـاره بـه آثـار فـردی و اجتماعـی مخـرب سـوءظن عنـوان می کنـد: 
سـوءظن مرض بسـیار خطرناکی اسـت، چراکه راه های حسـد، طمع و  سایر 
رذایل اخاقی را به  روی انسـان باز کرده و مسـیر پیشـرفت و اعتای انسـان 
و جامعـه را مـی بنـدد، همچنیـن سـبب اشـاعه فسـاد و گرفتـاری و سـایر 
مشـکات در جامعـه مـی شـود و در واقـع جلوی خیر را بسـته و جلوی شـر 

بـاز می کند. را 
آثـار منفـی سـوءظن بـرای انسـان ،گوشـه گیری، انـزوا، کوتاهـی عمـر، نگاه 
محـدود و انـواع و اقسـام معضـات و مشـکات دیگـر بـرای او اسـت چراکـه 
شـخص مبتـا بـه سـوءظن در زندگـی خود دوسـت صمیمـی نداشـته و راه 

موفقیـت را طـی نخواهـد کرد.
ایـن خطیب مشـهور دربـاره راهکار دچار نشـدن به سـوءظن اظهـار می کند: 
برای پرهیز از سـوء ظن نباید نسـبت به همه مردم حسـن ظن مطلق داشـته 
باشـیم، چـرا کـه مؤمن نبایـد در مواجهـه با انسـان های دیگر بـدون دلیل بر 
هـر کـس اعتمـاد کند که بـه دنبال آن مبـادا فریب بخـورد، در روایت اسـت 
کـه انسـان نبایـد زمام زندگـی خود را به دسـت هر غریبه ناآشـنا بسـپارد یا 
مکنونـات قلبـی خـود را در مقابـل هرکـس بیان کنـد بلکه باید برای کسـب 

اطمینـان ابتـدا او را امتحان کند.
در روایتـی دیگـر پیامبـر)ص( فرمودنـد: مؤمـن از یک سـوراخ دو بـار گزیده 
نمی شـود، یعنی انسـان نبایـد بدون دلیل به هر کسـی اعتماد کنـد، بنابراین 

اعتمـاد مطلـق بـه دیگران نداشـتن را نبایـد تعبیر به سـوءظن کنیم.
حجت االسـام ادیب یزدی درباره اینکه به چه کسـی می توان صرفاً حسن ظن 
مطلـق داشـت، می گویـد: در یک نگاه کلـی زندگی انسـان در چهارچوبی که 
خداونـد بـرای او قـرار داده به سـوی خیر پیـش می رود، بنابرایـن باید با دیده 
خیـر و مثبـت بـه آن نگریسـت چـرا کـه در عالـم، مالـک و شـاهدی بـه نام 

دارد  وجـود  خداونـد 
چـرخ  خـود  حکمـت  بـا  کـه 

روزگار را در جهـت سـعادت انسـان بـه چرخـش 
در مـی آورد، ایـن همـان اعتماد کاملی اسـت که باید نسـبت بـه پروردگار 

وجـود داشـته باشـد و جزئـی از صفـت زنـان و مـردان مؤمن اسـت.
یکـی از بدتریـن و زشـت ترین نـوع سـوءظن، بدگمانـی نسـبت بـه خداونـد 
رحمـن و رحیـم اسـت، طـوری کـه شـخص در زندگـی هـر اتفاقـی را بـا 
نـگاه منفـی ماحظـه کـرده و تفـال بـد بزنـد، چنیـن اشـخاصی در نهایـت 
از خداونـد ناامیـد شـده و بـه علـت سـوءتعبیری کـه دارنـد همـواره متحمل 
شکسـت می شـوند، در حالیکـه پیامبـر)ص( مـی فرمودنـد: در زندگـی هـر 
اتفاقـی می افتـد بـه آن نـگاه خیـر داشـته باشـید و بدانید که سـبب رحمت 
پـروردگار خواهـد بـود. انسـان در مواجهـه بـا پـروردگار عالم باید حسـن ظن 
مطلـق داشـته باشـد امـا در مقابلـه با برخـی جریانـات جامعه یا برخـی افراد 
لزومـاً حسـن ظن مطلق وجـود ندارد، چرا که حسـن ظن مطلـق در ارتباطات 
اجتماعـی نسـبت به همه مردم، ناشـی از سـاده لوحی اسـت، به عنـوان مثال 
بسـیاری از مالباختـگان بـه علت اعتماد به یک انسـان  غیرمعتمـد دچار این 

گرفتاری شـدند.
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درود بیکران بر ارواح پاک و مطهر شهدا
جـان  و  تاکنون.جوانـان  اسـام  صـدر  شـهدای 
برکفـان غیـور ایـن مـرزو بـوم، مدافعـان حریـم 
حضـرت  یشـان  مقتدا ننـد  هما کـه   . . . ا آل 
،  اباالفضـل العبـاس ) ع ( طنیـن ُکُلنـا  عشـق 
کفـر  تمامـی  برتـن  لـرزه  یازینبشـان  َعباسـک 
جهانـی انداختـه و چشمشـان بـه امـر موالیشـان 

امـام خامنـه ای ) مدظلـه العالـی ( اسـت.
داسـتان ما روایت روایتگر رزمنده ای سـت عاشـق 
کـه لحظـه بـه لحظـه ی 8 سـال دفـاع جانانـه و 
مقـدس فرزنـدان ایـن ملت را با گوشـت وپوسـت 
و اسـتخوان خـود درک کـرده ، پس بایـد با گوش 
جان و دل به اسـتقبال حرفهای شـیرینش رفت .
مدیرمسـئول مؤسسـه راویـان فتـح شـهر شـهید 

پـرور زریـن شـهر .
جناب سرهنگ مصطفی شهریاری .........

کنـارش نشسـتم ، لبخنـد زیبایش بسیارشـیرین 
و دلچسـب بـود . اصـًا باهـاش احسـاس غریبی 
نمـی کـردم . انگار بـرادر بزرگترم بـود . نمی دانم 
چـی در وصـف ایـن عزیز باید گفـت . فقط همین 
بـس کـه هنوزم کـه هنـوزه مطیع امر رهبرشـه و 
حاضـره بازم جونشـو فدای ارزشـهای ایـن انقاب 

. کنه 

رو کـرد بـه من وگفت داسـتانی برات مـی گم که 
تابه حال جایی نوشـته نشـده .

گفتـم چـه عالی.آقـا مصطفـی بگو.یـه کـم حرف 
زدن بـراش سـخت بـود . ولی ، آخر لب به سـخن 

. گشود 
از آنجایـی گفـت کـه سـال 1366 بـرای گذراندن 
بـه پـادگان  دوره آموزشـی فرماندهـی گروهـان 

غدیـر اصفهـان اومـده بـود .........
*********************

آخـر هفتـه بـود که بـرای مرخصـی اومـدم زرین 
شـهر. درراه تـوی مینـی بـوس ، سـربازی رودیدم 
کـه از تیـپ و ظاهر و لباسـش فهمیدم که سـرباز 

ژاندارمـری یا ارتش باشـه. 
بهـم نگاه کـرد . سـام و علیکی کردیم . اسمشـو 

. پرسیدم 
گفت : غامرضا انتظاری هستم . 

سـر حرف باز شـد . لباس بسیجی پوشـیده بودم . 
فهمیـد که رزمنـده ام . ازم ازجبهه و حال و هوای 

اونجا سـؤاالتی پرسـید و منم براش گفتم .
حرفامـون گل انداخـت تـا اینکه نگاه کـردم دیدم 
رسـیدیم زریـن شـهر. ازمینـی بـوس کـه پیـاده 
شـدیم گفـت آقـا مصطفی میخـوام بـاز ببینمت . 
گفتم اشـکالی نداره . درخدمتیم . ابتدای آشـنائی 

مـا همونجـا بـود و ارتباط مـا ادامه دار شـد .
تورفـت و اومدهائی که داشـتیم هرازگاهی می دیدم 
کـه حـال و هـوای عجیبـی پیـدا مـی کـرد . من 
کـه نمـی فهمیـدم چـه حالی داشـت وکجا ِسـیر 
مـی کـرد.!!!!!! ولـی هرچی بـود خیلـی براش 

لـذت بخـش بـود و صفـا مـی کرد .
یـه روز بهـم گفـت مصطفـی چطـوری مـی تونم 

بشم؟ پاسـدار 
گفتـم : بایـد چنـد نفـر معتمـد  معرفیـت کنند . 
حـاال کـه با هم آشـنا شـدیم اگه دوسـت داشـته 

باشـی اصـًا خودمـم مـی شـم معرفت .
خوشحال شد و بعد یه حرف عجیبی بهم زد .....

گفـت : اول مـی خوام پاسـدار بشـم بعد بـا دختر 
بخـواد  اگـه خـدا  بعدشـم   ، کنـم  ازدواج  خالـم 

شـهادت .
 گفتم به همین راحتی ؟؟؟!!!!!!

گفت : آره ........... به همین راحتی .
دوران  کـه  نگذشـت  خیلـی  حرفـش  ازایـن 
سـربازیش تمام شـد و به اسـتخدام سـپاه در اومد 
و دوره آموزشـی منـم تمـوم شـد و همـون روزها 

رفتـم گاراژ و بلیـط گرفتـم بـرای منطقـه .
روز بعـد بـرا خداحافظـی رفتم غـام رو ببینم . تا 
فهمیـد میخوام بـرم منطقه گفت منـم باید ببری   

انتظارى غالمرضا  شهید 

سام
ن ح

سی
د ح

حم
ه : م

رند
دآو

گر



فصلنامه فرهنگی اجتماعی 21سال چهارم . شماره10 . تابستان95

خنـده ای کـردم و گفتـم مـرد مؤمـن توتـازه یـه 
هفتـه بیشـتر نیسـت کـه ازدواج کـردی. !!!!!! کجا 

می خـوای بیـای ؟؟؟؟؟؟
ولـی اصـرار زیـادی کـرد . گفتـم غام جـون بذار 
ایـن د فعـه برم و برگردم انشـاا... ِسـری بعد حتما 
بـا هـم می ریـم . ولـی گوشـش بدهکار نبـود که 
نبـود . هرچـه گفتم قبـول نکرد .آخـرش مجبورم 
کـرد تـا برم یه بلیـط بـراش بگیرم . خاصـه قرار 
گذاشـتیم و بـا اتوبـوس راه افتادیـم بـه سـمت 
منطقـه . تـو راه کـه بودیـم دوباره همـون حس و 
حـال بهش دسـت داد و خیلی گریه کرد . سرشـو 
گذاشـت رو شـونه ام و گفـت مصطفـی یادته قبًا 

بهـت گفتـم کـه می خـوام چیـکار کنم ؟
یه کم فکر کردم  و گفتم آره ..... یادمه .

گفـت : اسـتخدام سـپاه و ازدواجـش حـل شـد . 
حاالهـم کـه داریـم مـی ریـم جبهـه .......

تازه فهمیدم که داره چی میگه ........
آره ............ همونی بود که گفته بود !!!!

رسـیدیم منطقـه و مـن طبـق هماهنگـی قبلـی 
رفتـم تـوی گـروه شناسـائی منطقـه و غـام رو 
فرسـتادن تـوی گـردان حضـرت رسـول ) ص (. 
چـون کـه صـدای خوشـی داشـت و قـاری قـرآن 
بـود بـه عنـوان مـداح گـردان معرفی شـد و برای 

بچـه هـا مـی خوند .
جالـب بـود ازاون موقـع به بعـد هرجا مـی رفتیم 
دنبـال غـام مـی گشـتم کـه ببینمـش . خیلـی 
بهـش عاقه پیـدا کـرده بـودم . اون روز هم گروه 
شناسـایی و گـردان حضـرت رسـول ) ص ( اعزام 
شـدن کردسـتان . اون شـب  قرار بود گردان وارد 

عمل بشـه. 
شب عملیات بود ............

بـه همیـن خاطـر سـریع بـا موتـور رفتـم سـراغ 
غـام . همـو کـه دیدیـم تـو آغوشـم گرفتمـش . 
همینطـور که گریـه می کرد گفـت مصطفی فردا 
روز موعـوده. تـا اینـو گفـت منم به گریـه افتادم و 

حـال هردومـون دگرگون شـد.
گذشت..............

عملیـات انجـام شـد . بعـد از عملیـات بـا گـروه 
شناسـایی رفتیم منطقه . من که دنبال گمشـده ی 
خـودم بـودم . خیلی دنبالش گشـتم.از هر کسـی 
سراغشـو میگرفتـم . خاصـه بعـد ازچند سـاعت 
پیـداش کـردم . خوشـحال شـدم کـه زنـده بود .

بعـد از رو بوسـی و گـپ و گفـت ، بـه شـوخی در 
گوشـش گفتـم دیدی شـهید نشـدی؟ دیگـه این 

یکـی عملی نشـد . 
نگاهـی بهـم کـرد و لبخنـد ملیحـی زد  وگفـت : 

صبـر کـن . چنـد سـاعت دیگـه .........
تعجـب کـردم . انـگار حتـی از لحظـه  و سـاعت 

شهادتشـم خبـر داشـت !!!!
 اون موقـع تـو دلم گفتـم حاال که عملیـات تموم 
شـده و تا عملیـات بعدی هم خیلی مونـده . برای 

همیـن خیلـی به حرفش اعتنـا نکردم . 
چنـد سـاعتی بیشـتر نگذشـت . وسـط آب تـوی 
قایق مشـغول بـه کار بودیم که صـدای هواپیمای 
جنگنـده ی عراقـی اومـد . خیلـی نزدیـک شـد . 
شـروع کـرد به شـلیک راکـت و گلوله بـه قایق ما 

. خوابیـدم کـف قایق .
پیـش خـودم گفتـم دیـدی مـن زود تـر از غـام  
شـهید شـدم . امـا امان از قسـمت .گلولـه ها یکی 
یکـی بـه آب میخـورد و فـرو مـی رفـت و رزق ما 

شـهادت نبود .
هواپیمـا از مـا کـه گذشـت شـلیکش رو ادامه داد 
و روی اسـکله و روی سـر بچه ها آتش سـنگینی 
بـه پـا کـرد . بعـد از چنـد لحظـه سـریع خودمـو 

رسـوندم به اسـکله.......
همه جا پر ازآتش و دود بود....

جنازه ها روی زمین....
ولـی مـن توی حـال خودم بـودم .دنبال گمشـده ی 
خـودم میگشـتم . همینطـور کـه داشـتم از یـه 

تپـه ای بـاال میرفتـم یکـی از بچـه هـا بـا عجلـه 
خودشـو بـه مـن رسـوند و گفـت : ........

غام .............
غام شهید شد .......

دیگـه حـال خودمـو متوجه نشـدم . غام شـهید 
شـده بود و جسدشـو آب بـرده بـود . اون لحظات 
رو یـادم نمیـره ، هشـتم فروردیـن مـاه هـزار و 
سـیصد شـصت و هفـت . بعـد از چنـد روزی کـه 
دریچـه ی سـد رو بـاز کردن وآب سـد پایین اومد 
جنـازه ی غـام رو پیدا کـردن و برگردوندن عقب

 
روحش شاد

) بله قلول آقا مصطفی ، شلهدا بله مرحله ی 
یقین رسلیده بودند . به راهلی رو که در اون 
بلودن باور قلبی داشلتن ، برای رسلیدن به 
ایلن مرحلله باورحتملاً و لزوملاً پلای درس 
اسلتادی هلم ننشسلته بلودن وللی هر آن 
چله کله از دیلن میدونسلتن رو بهش عمل 
میکلردن وخلدا هم پلرده های حجلاب رو 
از جللوی چشمشلون بر میداشلت و هرچه 

نمیدونسلتن رو بهشلون یاد ملی داد . (
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خـودم را در چشـم های باتکلیـف نوجوانـم 
می بینـم. یـادم می آیـد مـن هـم روزی ایـن 
کـرده  بـودم. حـس  تجربـه  را  هـوا  و  حـال 
چـه  دقیقـاً  نمی دانسـتم  کـه  بـود  عجیبـی 
اتفاقاتـی در حـال افتـادن اسـت. همه چیز در 
حـال تغییـر کردن بـود. من، روحیاتـم، جهان 
اطرافـم و خواسـته هایم. انـگار یـک آدم جدید 
در مـن متولـد شـده بـود. و مهم تـر از همـه 
اینکـه نمی دانسـتم بایـد چـه  کار کنـم. مـِن 
جدیـد را نمی شـناختم و نیـاز بـه راهنمایـی 

داشتم.
 حـاال نوجـوان مـن در این مرحله قـرار گرفته  
اسـت: دوران بلـوغ. اکنون به عنـوان یک مادر 
می دانـم بایـد چـه  کنـم تـا او بـا موفقیـت از 
ایـن دوران عبـور کنـد. کافیسـت کمـی بـا او 
دغدغه هـای  مـورد  در  و  باشـیم  صمیمی تـر 

ذهنـی اش صحبـت کنیم.
 فتانه ارجمند، کارشـناس روانشناسی کودکان 
و نوجوانـان، در ایـن رابطه می گویـد:» بارزترین 
نشـانه هایی کـه نوجوان، چه دختر و چه پسـر، 
بـا آن رو بـه رو می شـود، تغییرات جسـمی اش 
اسـت. ایـن تغییرات شـامل افزایش قـد و وزن، 
رویـش مـوی زیـر بغـل و نواحی شـرمگاهی و 
تمایـل بـه جنس مکمل اسـت. افزایش سـریع 
قـد بـرای دخترها 2 سـال زودتر از پسـرها  رخ

می دهـد. تغییرات هورمونی یکـی از مهم ترین 
تغییرات این دوره اسـت کـه نقش محوری در 

بلوغ دارد. 
بـه طـور مثـال تستوسـترون ، آندروژنی سـت 
تناسـلی،  اندام هـای  شـدن  بـزرگ  بـا  کـه 
افزایـش قـد و تغییـر صـدای پسـران رابطـه 
دارد. اسـترادیول هـم استروژنی سـت کـه بـا 
بـزرگ شـدن پسـتان ها، رحم و اسـکلت بندی 
دختـران رابطـه دارد. مطالعـه ای نشـان داده 
اسـت کـه در دوران بلـوغ میزان تستوسـترون 
دخترها دو برابر و میزان تستوسـترون پسـرها 
در  هـم  اسـترادیول  می شـود.  برابـر  هجـده 
پسـرها دو برابر و در دخترها هشت برابر می شود.«

 آیـا ایـن تغییرات هورمونـی روی رفتار هم اثر 
می گـذارد؟ به گفتـة فتانـه ارجمنـد، حداقـل 
بخشـی از رفتارها و نوسـانات خلقی و هیجانی 
ایـن دوره بـه خاطـر همیـن هورمون هاسـت. 
بـه طـور مثـال، گروهی محقـق به ایـن یافته 
مثـل  آنـدروژن  بـاالی  کـه سـطح  رسـیدند 
تستوسـترون بـا خشـونت و سـایر مشـکات 
پسـران ارتبـاط دارنـد. از طرف دیگـر افزایش 
بـا  سـطوح اسـتروژن هایی مثـل اسـترادیول 
افسـردگی دختـران ارتبـاط دارد. امـا اگر این 
طـور سـؤال شـود کـه آیـا ایـن هورمـون هـا 
تعییـن کننـدة رفتـار هسـتند، بایـد بگوییم 

خیـر. این تغییـرات تعیین کننـدة رفتار نهایی 
نیستند.

 خـوب اسـت بدانیـم عوامـل اجتماعـی مثـل 
طـاق والدیـن، شکسـت تحصیلی و مسـائلی 
از ایـن قبیـل، دو تـا چهـار برابـر بیش تـر از 
عوامـل هورمونـی، علت افسـردگی و عصبانیت 
دختـران را توجیـه می کند. از طـرف دیگر، در 
بعضـی از منابـع ذکـر می شـود کـه اسـترس، 
و  جنسـی  فعالیـت  خـوردن،  غـذا  الگـوی 
افسـردگی می تواننـد هـم هورمون هـا را فعـال 

و هـم آن هـا را خامـوش کننـد.
 از ایـن کارشـناس دربـارة تغییـرات مشـترک 
در دو جنـس مـی پرسـیم و جـواب مـی دهد: 
»تغییـرات مشـترک نیز از جنبه هـای متفاوت 
بررسـی می شـوند. عـاوه بر تغییرات جسـمی 
کـه بـه آن اشـاره شـد، در بخـش شـناختی، 
تفکـر  سـطوح  پیشـرفته ترین  وارد  نوجـوان 
می شـود. تـا چنـد مـاه قبل نوجـوان مـا فقط 
می توانسـت جمـع یـک سـیب بـه عـاوه یک 
پرتقـال را حـل کند که واقعا یک سـیب و یک 
پرتقـال به آن هـا می دادیم. »پیـاژه« به عنوان 
یک روانشـناس شـناختی، اسـم ایـن مرحله از 
تفکـر را تفکر صوری می گذارد که خود شـامل 
سـه زیر مجموعـه می شـود. تفکـر انتزاعی که 
شـامل توانایـی جدیـد مسـئلة کامی اسـت و 
براسـاس آن دیگـر الزم نیسـت میوه هـا را بـه 
نوجـوان نشـان بدهیم تا مسـئله را حـل کند؛ 
بلکـه یـک متفکر صـوری می توانـد آن را فقط 
از طریـق بیـان کامی حل کند. یکـی دیگر از 
ویژگی هـای تفکر صـوری تمایل زیـاد نوجوان 

بـه فکـر کـردن درباره فکـر کردن اسـت.«
همـان  دیگـر  طـرف  »از  می دهـد:  ادامـه  او 
طـور کـه ذکـر شـد، تـا قبـل از نوجوانـی فرد 
بـه صـورت عینـی و برمبنـای واقعیـات فکـر 
می کنـد. امـا تفکـر صـوری پـر از آرمان گرایی 
سـاعت ها  نوجـوان  یـک  ممکن هاسـت.  و 
می توانـد در مکانـی باشـد و دربـاره آینـده و 
سـازندة  او  کنـد.  خیال پـردازی  آن  اتفاقـات 
دنیـای آرمانـی و خیالـی خـود می شـود و در 
آن زندگـی می کنـد. آنهـا کـم کـم منطقی تـر 
هـم فکـر می کننـد و بـه قـول پیاژه اسـتدالل 
فرضی-قیاسـی کـه از ایـن زمـان بـه بعـد رخ 
می دهـد، نشـانگر توانایـی فرضیه پـردازی یـا 
دربـاره شـیوه های بهتریـن حدس هـا  طـرح 

با نوجــوان خود همــراه باشیم
یاسمن رضاییان
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 حل مسـئله اسـت و به دنبـال آن فرد بهترین 
راه حـل را انتخـاب می کنـد.« ارجمنـد اضافه 
هیجانـی  تغییـر  دیگـر،  »مبحـث  می کنـد: 
در نوجـوان اسـت. بـه نظـر مـن تمـام ایـن 
تغییـرات رخ می دهنـد کـه مـا در آخر شـاهد 
همین مسـئلة مهـم، یعنی تغییـرات اجتماعی 
بحـث  کـه  اینجاسـت  باشـیم.  هیجانـی 
هویـت یابـی مطـرح می شـود. »باالخـره مـن 

چه کسـی هسـتم؟«.
فـرد بـه طـور مکـرر بـا مسـائل و موضوعـات 
جدیـدی روبـه رو می شـود کـه بایسـتی نـوع 
واکنـش و زاویـة دیـد خـودش را بـا آن شـکل 
دهـد یـا حتـی بـه موضوعـات قدیمـی طـور 

دیگـری نـگاه می کنـد.
 بـه قـول برخـی از والدیـن، بچه هـا شـبیه ابر 
امـری  بهـاری می شـوند و پیش بینـی آن هـا 
کافه کننـده و خسـته کننده اسـت. چون مدام 
در حـال بررسـی و آزمایـش و خطـا هسـتند. 
نوجـوان مـا سـعی می کند خـودش را بـا تمام 
تغییـرات، بازتعریـف کند و مهم تریـن موضوع 
در ایـن مرحلـه ایـن اسـت کـه بـه نوجـوان 

بدهیم. »فرصـت« 
 در ایـن مرحلـه واکنـش والدیـن خیلـی مهم 
اسـت. مـادری کـه مـدام فرزنـدش را نزدیـک 
او  بـه  تغییـر  اجـازة  مـی دارد،  نگـه  خـودش 
سـعی  افراطـی  کنترل هـای  بـا  و  نمی دهـد 
دارد تـا همـان بچـة خـوب و دوست  داشـتنی 
نوجوانـش  بـه  دارد،  نگـه  را  ذهنـی خـودش 
آسـیب می زند. چـرا که نوجـوان فرصتی برای 
آزمـون و خطا پیدا نمی کنـد و در نتیجه دچار 

مشـکل در مبحـث هویت یابـی می شـود.
از طـرف دیگـر والدینـی را تصـور کنیـد کـه 
بـدون هیچ محدودیتی نوجوانشـان را راهی راه 
پر خطـری می کنند کـه حتی افراد بزرگسـال 
هـم می ترسـند وارد آن بشـوند، چـه برسـد 
بـه نوجوانـی کـه فکـر می کنـد هیـچ چیـز به 
او صدمـه نمی زنـد. در ایـن دو حالـت، رفتـار 
والدیـن مخـرب اسـت و مـا بـه عنـوان پـدر و 
مـادر وظیفـه داریـم تعادلـی بیـن ایـن دو راه 
برقـرار کنیـم. بایـد به نوجـوان ایـن فرصت را 
داد تـا نقش های مختلفی را بـر عهده بگیرد و 
آن ها را آزمایش کند. در واقع به سـراغ کشـف 
ارزش هـا و باورهـای خـود بـرود و نسـبت بـه 
آن هـا تعهد داشته باشـد. هنگامی کـه نوجوانی 

بتوانـد مسـیر هویت یابـی خـود را بـه خوبـی 
بگذرانـد و پـس از کشـف معیارهـای خـود به 
آن هـا متعهد شـود، می توانیم از مسـئله ای به 

نـام رسـیدن به هویـت نـام ببریم.
 فتانـه ارجمنـد در پاسـخ بـه ایـن سـؤال کـه 
خـود نوجـوان بایـد از چـه مسـائلی آگاهـی 
داشـته باشـد؟ مـی گوید:  نکته مهـم در طول 
رشـد فرد در سـنین نوجوانی مسـئله ی خود 
محوری آن هاسـت. تمـام نوجوان های دختر و 
پسـر  فکـر می کننـد دنیـا حـول محـور آن ها 
می گـذرد. درسـت مثـل زمانی کـه خودمـان 
نوجـوان بودیـم و ایـن تفکـر را داشـتیم. فکـر 
می کننـد دیگـران مـدام دربـاره آن هـا حـرف 
بـد  ظاهرشـان  از  مثـال  طـور  بـه  می زننـد، 
می گوینـد؛ یـا این طـور فکر می کننـد که آدم 
یونیکـی هسـتند و کسـی نمی توانـد بـه آن ها 
صدمـه بزنـد. بـه ایـن ترتیـب کـه مشـکات 
همیشـه بـرای همسـایه اسـت و آن هـا هرگز 
طـور  ایـن  پـس  نمی شـوند.  مشـکل  دچـار 
می گوییـم  آن هـا  بـه  وقتـی  کـه  می شـود 
مـواد نکـش، می گوینـد مـن که مثل دوسـتم 
معتـاد نمی شـوم. یـا این کـه وقتـی از آن هـا 
باشـند،  مواظـب  رانندگـی  در  می خواهیـم 
سـریع عصبانـی می شـوند و می گوینـد مـن 
تصـادف  و  دارم  را  فرمـان  دسـت  بهتریـن 

نمی کنـم چـون کامـًا تسـلط دارم.
 او ادامـه می دهـد: »این خـود محوری نوجوان 
می توانـد برایش دردسرسـاز باشـد. به خصوص 
بـه این خاطـر که احسـاس شکسـت ناپذیری 
دارد. الزم اسـت بـه آن هـا توضیـح دهیـم که 
و  نکننـد حادثـه رخ می دهـد  احتیـاط  اگـر 

چیـزی به نـام شکسـت ناپذیری مطلـق وجود 
ندارد.«

 مسـئله عـزت نفـس یـک مسـئلة مهـم در 
ویژگی هـای  از  یکـی  اگـر  و  زندگی سـت 
شـخصیتی افـراد شـود سـطح فرهنـگ بـاال 
احسـاس  زندگـی  در  افـراد  و خـود  مـی رود 
بهتـری دارنـد. اما چطـور در دورانی که هویت 
فرزندمان شـکل می گیرد ایـن ویژگی را در او 
نهادینـه کنیم؟ چقـدر خوب اسـت والدین به 
این نکتـة طایی دوران نوجوانی دقت داشـته  
باشـند و تـاش کننـد تـا آن را تقویـت کنند. 
اگـر عـزت نفـس در نوجوانی خـوب پایه ریزی 
و تقویـت شـود دیگـر در بزرگسـالی، شـاهد 
دیـدن آدم هـای بالغـی نیسـتیم کـه از تـرس 
شـبیه  شـدن به دیگـران و نیز از دسـت دادن 
محبـت اطرافیان، دسـت به کارهـای عجیب و 
غریـب و نامناسـب سن شـان مـی زننـد. الزم 
اسـت بـرای آن هـا توضیـح دهیم عـزت نفس 
چیسـت، چـه مزایایـی دارد و آدم هایـی را در 
اطرافشـان مثـال بزنیـم کـه به خاطر داشـتن 
عـزت نفـس مورد احتـرام هسـتند و موفق اند. 
آدم هـا، چـه نوجـوان و چـه بزرگسـال، زمانی 
کـه نتیجـة یـک مسـئله را بـه صـورت عینی 
از زمانـی کـه  »مشـاهده« می کننـد بیشـتر 
تأثیـر  نتیجـه »می شـنوند«  مـورد  در  فقـط 
می گیرنـد. البتـه بـرای نهادینـه شـدن تمـام 
نـوع دوسـتی،  قبیـل  از  مثبـت  ویژگی هـای 
کنـار آمـدن بـا اطرافیـان، پذیرفتـن تفاوت ها 
در رابطه هـا، احتـرام بـه طبیعـت و موجودات 
زنـده، ایمـان و پای بنـدی بـه اعتقـادات و ... 

الزم اسـت ایـن طـور عمـل کنیم.
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 دانشـمندان علـم تجوید اعتقاد دارنـد که خداوند 
در قـرآن کریـم مسـلمانان را بـه رعایـت قواعـد 
تجویـد دعوت نموده اسـت؛ زیرا پـروردگار خطاب 
بـه رسـول گرامـي خـود فرمـود: َو َرتـِل الُْقـْرآَن 

تَْرتِیـًا   /  مزمـل، 4./ 
ترتیـل و شـمرده  بـا  را  پیامبـر )ص( قـرآن  اي 

بخـوان. 
امـام علـي )ع( در تعریـف و توضیـح واژه ترتیـل 

فرمودنـد: 
الترتیُل تَْجویُد الُحُروِف َو َمْعِرَفُه الُوُقوِف 

 النشر في القراآت العشر، ج 1، ص 209./ 
ترتیـل عبارت از نیکو ادا کردن حروف و شـناخت 

محـل وقف هاي قرآن اسـت. 
 در منابـع روایـي شـیعه، کام امـام )ع( بـه ایـن 
صـورت آمده اسـت: اِنـُه الترتیـُل ِحفـُظ الُوُقوف َو 

اََداء الُحـروف، بحـار، ج 84، ص 188، اسـامیه./ 
از طرفـي علـم تجویـد نیز از کیفیـت اداي صحیح 
حـروف و هـم چنیـن حفظ وقوف بحـث مي کند. 
نتیجـه گیـري از آیـه: واژه ترتیـا در آیـه بـاال 
مصـدر اسـت و چـون بعـد از فعـل امـر آمـده، 
دلیـل بـر مبالغـه و تأکیـد بـر فعـل امر مـي کند. 
از سـویي توصیـه هـاي نبي مکرم اسـام )ص( در 
زمینـه صحیـح خوانـي قرآن نشـان مـي دهد که 
حضرتـش خـود، ُمَجـود بـوده و قـرآن را بـا لحـن 
زیبایـي مـي خوانـده اسـت، بنابرایـن منظـور آیه 
دعـوت امـت پیامبـر )ص( بـه قرائـت قـرآن بـه 

صـورت ترتیـل اسـت. 
المنح الفکریه في شرح متن الجزریه، ص 20./ 

معنـاي ترتیـل:  ایـن واژه مصدر لغت رتـل از باب 
تفعیـل اسـت و در لغـت بـه معنـي نیکو کـردن صدا  
مي باشـد. المنجد فـي اللغه، ص 248، انتشـارات 

اسـماعیلیان، قم./ 
امـا اصطاح ترتیـل در نظر عالمـان تجوید عبارت 
اسـت از: قرائـت قـرآن بـا اداي صحیـح حـروف و 
آرامـش کامـل، همچنیـن تولیـد هـر حرفـي از 

مخـرج مربـوط بـه خـود با رعایـت صفـات آن. 
صـادق  محمـد  القـرآن،  تجویـد  فـي  البرهـان 

 /.5 ص  قمحـاوي، 
تعریفـي که صاحـب نظران براي ترتیـل کرده اند، 
از مجموعـه سـخناني اخـذ شـده کـه در قـرآن و 

روایـات معصومیـن )ع( آمده اسـت. 
تفسـیر کلمـه ترتیـل بـه وسـیله امیـر مؤمنـان 
مبنـاي اصلـي در تعریـف ترتیـل مـي باشـد. آن 
اداي  از:  اسـت  عبـارت  ترتیـل  فرمـود:  کـه  جـا 
نیکـوي حـروف و شـناخت محـل وقفهـاي قرآن. 
ابـن عبـاس، مجاهـد و دیگـران نیـز کـه به شـرح 
و تعریـف ایـن واژه پرداختـه اند، تعریف خـود را از 

امـام علـي )ع( اخـذ کـرده انـد. 
ر.ک: النشر في القراآت العشر، ج 1، ص 207 208. / 
امام صادق )ع( در توضیح ترتیل مي فرمایند: 

ُهَو اَْن تَمُکَث َو تَُحسَن بِه َصْوتَک 
مجمع البیان، ص 378./ 

ترتیـل یعنـي ایـن کـه مکـث کنـي و بـا 
بخوانـي.  قـرآن  خـوش  صـداي 

روش ترتیل کدام است؟ 
و  قـرآن  قرائـت  هـاي  روش  زمینـه  در 
ابـراز  مختلفـي  نظرهـاي  آن  تقسـیمات 
شـده اسـت، برخي آن را به ترتیب: ترتیل، 

تدویـر و حـدر دانسـته انـد. 
منح الفکریه، ص 20./ 

عـده اي تحقیـق، تدویـر، ترتیـل و تحدیـر، و 
بعضـي از پژوهشـگران این علـم در کتابهاي خود، 
روشـهاي قرائت را عبـارت از تحقیق، تدویر و حدر 

شـمرده اند. 
در تقسـیم بنـدي هـاي یـاد شـده و امثـال آن، 
قرائـت ترتیـل یکـي از روشـهاي خوانـدن قـرآن 
در کنـار سـایر روشـها مطـرح شـده اسـت. این 
دسـته بندیهـا، ایـن پرسـش را در ذهـن قاریـان 
بـه وجـود مـي آورد که آیـا خوانـدن قـرآن داراي 
روشـهاي خاصي اسـت؟ اگـر چنین اسـت، مباني 
تقسـیم این روشـها از کجا گرفته شـده اسـت؟ آیا 
از قـرآن و سـخنان معصومیـن یـا از سـلیقه هاي 

شـخصي محققـان علـوم قرآني؟ 
در پاسـخ بایـد گفت: آن چـه پایه و اسـاس قرآني 
انـد،  داشـته و مسـلمانان بـه آن تشـویق شـده 
خوانـدن قـرآن بـه صـورت ترتیل اسـت. بـا توجه 
بـه تعریـف امام علـي )ع( و دیگـران از واژه ترتیل، 
مـي گوییـم: قرآن به هر شـکلي که خوانده شـود، 
در صورتـي کـه همـراه با صحـت قرائت حـروف و 
کلمـات قـرآن باشـد، آن را ترتیل گوینـد. بنابراین 
بـراي تـاوت صحیـح قـرآن یـک روش بیشـتر 
موجـود نیسـت و آن ترتیل اسـت. ولـي این روش 
بر اسـاس هـدف قاري از تـاوت قـرآن، صورتهاي 
متفاوتـي بـه خـود مـي گیـرد. گاهي هـدف قاري 
بـه آن  تعلیـم و آمـوزش اسـت، کـه  از قرائـت، 
قرائـت تحقیـق مـي گویند. اگـر با تحسـین )زیبا 
گردانیـدن( لفظ و صدا همراه باشـد، بـه آن تَدویر 
گفتـه مـي شـود و زمانـي کـه تالي قـرآن هدفش 
ختـم قـرآن و تـاوت آیـات بیشـتري از کام ا...
مجیـد باشـد، از روش حـدر یـا تحدیـر سـود 

جوید.  مـي 
اقسام ترتیل 

1- تحقیق 
در لغـت بـه معنـي مبالغـه در انجام چیـزي بدون 
کمـي و زیـادي یـا رسـیدن بـه حقیقـت چیـزي 
باشـد. در اصطـاح، عبارت اسـت از: به جـا آوردن 
حـق هـر حرفي از اشـباع مدها، تحقیـق همزه ها، 
تمـام و کمـال آوردن حرکات، اظهـار کامل حروف 
و تشـدیدها، آوردن غنـه هـا، تفکیـک حـروف از 
یکدیگـر و در نظـر گرفتـن محل وقفهـاي مجاز. 

 النشر في القراآت العشر، ج 1، ص 205./ 
کاربـرد قرائـت تحقیـق: ایـن قرائـت بـراي تمرین 
دادن اندامهـاي صوتـي جهـت اداي حـروف و قوام 
بخشـیدن بـه الفـاظ اسـت. ایـن نـوع از قرائـت 
بـراي نـو آمـوزان تجوید توصیه شـده اسـت. البته 
چگونگـي قرائـت آن بایـد از طریق اسـتاد آموزش 
داده شـود. توصیـه ابن جزري بـه نوآموزان تجوید 
و قاریانـي کـه به این روش قرائـت مي کنند، چنین 
اسـت: هنـگام قرائـت تحقیـق، نبایـد نوآمـوزان از 
موازیـن تجویـدي تجاوز نمـوده و افـراط کنند؛ به 
ایـن معنـا که حـروف سـاکن را تحریـک ننمایند، 

روش های قرائت
 قرآن کریم

برگزفته از مؤسسه ام الکتاب
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یـا از حرکتهـا، حـروف تولید نشـود. از تکریر بیش 
از انـدازه حـرف بپرهیزیـد و مبالغـه در غنه حرف 
نـون و غیـر آن نشـود. قرائـت تحقیـق نوعـي از 
روش ترتیـل اسـت. روش حمزه کوفـي در قراءت، 
تحقیـق بـوده، چنـان چـه قـراءت ورش )غیـر از 
طریقـي کـه از اصبهانـي نقـل شـده اسـت(، بـه 

تحقیـق بوده اسـت. 
 النشر في القراآت العشر، ج 1، ص 206./ 

2- حدر 
ایـن واژه مصـدر اسـت. ماضـي و مضـارع آن حدر، 
یحـدر و از ابواب ثاثي مجرد مي باشـد. برخي آن 
را تحدیـر نیـز نامیده اند. معناي لغوي آن سـرعت 

پیـدا کردن و در سراشـیبي قرار گرفتن اسـت. 
تعریـف اصطاحـي حـدر: سـریع خواندن قـرآن و 
تخفیـف قواعـد آن؛ مانند به قصر خوانـدن مدها و 

سـاکن کردن حـروف متحرک، 
 ماننـد: ارِنَـا کـه ابـن کثیـر اَْرنـا مـي خوانـد و یـا 
یأتِـِه کـه در قراءت قالون یأتِْه خوانده شـده اسـت. 
قاریانـي کـه روش حـدر را برگزیـده انـد از ایـن 

مـوارد زیـاد دارند./ 
اختـاس و ربـودن مقـداري از حرکـت حـروف، 
تخفیـف همـزه هـا و خوانـدن آن به تسـهیل و یا 
ابـدال و امثـال اینهـا. حـدر روش قرائتـي قاریاني 
ماننـد ابـن کثیـر، ابـو جعفـر یکـي از قراء عشـره 
و سـایر قاریانـي بوده اسـت کـه مد منفصـل را به 
قصـر خوانده انـد، مانند: ابوعمرو، یعقـوب )یکي از 
قراء عشـره(، قالـون )راوي قراءت نافـع( و دیگران. 
تذکـر: رعایـت این مـوارد در قرائت حـدر ضروري 

است: 
آوردن  و  حـروف  مخـارج  دقیـق  رعایـت  الـف- 

آنهـا.  صفـات 
ب- اظهار تشدیدها و آوردن کامل غنه ها. 

ج- بـه کار بسـتن قواعـد مربـوط به اظهـار، ادغام، 
قلـب و اخفاء. 

د- رعایت قواعد تفخیم و ترقیق حروف. 
ه- مـد دادن مـواردي کـه مـد آنهـا تعییـن شـده 
اسـت. مثـًا مـد الزم را باید بـه طول خوانـد، زیرا 

چنیـن تعیین شـده اسـت. 
و  مـدي  حـرف  صـداي  کشـش  از  مراقبـت  و- 

صداهـا.  اختـاس  در  افـراط  از  جلوگیـري 
کاربـرد حـدر: ظاهـراً از ایـن قرائـت، بیشـتر براي 
اسـتفاده  مسـتحبي  نمازهـاي  و  قـرآن  ختـم 
مـي شـود. کسـاني کـه مایـل بـه زیـاد خوانـدن 
قـرآن و کسـب فضیلـت بیشـتري هسـتند، ایـن 
روش را انتخـاب مـي کنند. اسـتدالل آنهـا در این 
زمینـه بـه آیـات و روایاتـي اسـت که بـه برخي از 
آنها اشـاره مي شـود: ابن مسـعود یکـي از صحابي 
رسـول خـدا )ص( مـي گویـد: پیامبـر خـدا )ص(

فرمـود: َمـن قـَرأ َحرفـاً ِمـن کتاِب 
اهللِ فلَـُه حسـَنٌه و الَحسـَنُه بَعشـِر 

لِها  َمثا ا
 النشـر في القراآت العشـر، 

ج 1، ص 208./ 
هر کس کـه حرفي 
را  خـدا  کتـاب  از 
بخوانـد، بـراي او 
پاداشـي اسـت 
آن  پـاداش  و 
آخـرت  در 

ده برابـر اسـت. 
فرمـود:  قـرآن  زیـرا 

َفلَـُه  بِالَْحَسـَنِه  جـاَء  َمـْن 
انعـام، 160./   / أَْمثالِهـا.    َعْشـُر 

تریـن  پرفضیلـت  از  یکـي  طرفـي  از 
عبادتهـا تـاوت قـرآن اسـت. بدیـن جهت، 

هـر اندازه قرآن بیشـتر خوانده شـود حسـنات و 
ثـواب آن مضاعـف مي شـود. بنابراین قـاري قرآن 
با قرائت تحدیر به حسـنات بیشـتري مي رسـد و 

قواعـد تجویـد را هـم رعایـت کرده اسـت. 
از طریـق شـیعه نیـز از امام محمد باقـر )ع(چنین 
روایـت شـده اسـت: کسـي کـه در نمـاز بـه حال 
ایسـتاده قـرآن بخوانـد، براي هر حرفـي از آن صد 
حسـنه برایش نوشـته مي شـود و در نماز به حال 
نشسـته بـراي هـر حرفي پنجـاه حسـنه و در غیر 

نمـاز ده حسـنه برایش مي نویسـند. 
اصـول کافـي، ترجمـه رسـولي، ج 4، کتـاب فضل 

القـرآن، ص 414، حدیـث 1./ 
نکتـه مهـم ایـن اسـت کـه در قرائـت حـدر نباید 
از حـد ترتیـل خـارج شـد، زیـرا ترتیـل معیـار و 
مـاک صحیـح خوانـي قـرآن اسـت. ابـن جـزري 

مـي نویسـد: و ال یْخـُرُج َعـن حـد الترتیـل. 
النشر في القراآت العشر، ج 1، ص 207./ 

تفلاوت تحقیلق و حلدر: ایـن دو قرائـت سـه 
تفـاوت اساسـي بـا یکدیگـر دارنـد: 

الـف- روش حـدر بـراي سـریع خوانـدن قـرآن 
تحقیـق،  روش  کـه  حالـي  در  اسـت،  مناسـب 
خوانـدن قـرآن همراه بـا طمأنینه و آرامش اسـت. 
آوردن  دسـت  بـه  حـدر،  قرائـت  از  هـدف  ب- 
حسـنات و ثـواب بیشـتر بـا خواندن آیات بیشـتر 
و  تعلیـم  تحقیـق،  قرائـت  از  امـا هـدف  اسـت؛: 

اسـت.  آمـوزش 
قواعـد  اجـراي  مراقـب  بایـد  حـدر  روش  در  ج. 
تجویـدي بـود و آنهـا را بـه صـورت ناقـص بـه جا 
نیـاورد، ولـي در قرائـت تحقیق، قاري قـرآن در به 

کار بسـتن قواعـد نبایـد افـراط کنـد. 

3- تدویر 
تدویـر در لغـت بـه معني گـرد و مـدور گردانیدن 
چیزي آمده اسـت. و در اصطـاح عبارت از قرائتي 

بیـن تحقیق و حدر اسـت. 
 بـه عبـارت دیگر تدویر به کندي تحقیق نمي باشـد 

و از نظر سـرعت، بسـان حدر خوانده نمي شود.
بـه این صـورت که کام خـدا به کارگیـري الحان 
عـرب و آواهـاي آن، نیکـو قرائـت مي شـود. البته 
زیبـا گردانیـدن )تحسـین( لفـظ و صدا بـه اندازه 

اسـتطاعت و توانایي اسـت. 
النشر في القراآت العشر، ج 1، ص 205./ 

بسـیاري  روش  تدویـر،  روش  بـه  قـرآن  تـاوت 
از پیشـوایان قرائـت بـوده اسـت. آنـان کـه قائـل 
بـه مـد دادن مـد منفصـل هسـتند ولـي آن را به 
حـد اشـباع و طـول نمـي رسـانند. قاریانـي نظیر 
ابـن عامـر، کسـایي و دیگران بـه ایـن روش قرآن 
خوانـده انـد. و همـه پیشـوایان قرائت، ایـن روش 

قرائتـي را مطلـوب و صحیـح انگاشـته انـد. 
نکته ها 

1- برخـي از پژوهشـگران و بـزرگان علـم قرائات، 
محـور تفـاوت قرائتهاي تحقیـق، تدویـر و حدر را 

در مراتـب مدهـا دانسـته اند.  
منح الفکریه، ص 21./ 
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همه انسـان ها با مواردی از چشـم زخم رو به رو 
شـده انـد و بـرای همـه پیش آمـده اسـت که به 
خاطر نگاه بد دیگران، آسـیب هایی به زندگی شـان 
وارد شـده اسـت. اما پاسـخ بـه این سـؤال که آیا 
ایـن موضـوع حقیقـت داشـته و به لحـاظ علمی 
ثابـت شـده اسـت را مـی تـوان در مصاحبـه بـا 
نصـرا... منصوری، روانشـناس و کارشـناس ارشـد 

مشـاوره یافـت کـه در ذیل آمده اسـت.
آیلا چشلم زخلم واقعیلت داشلته و ایلن 
موضلوع تا چله انلدازه زندگی اشلخاص را 

کند؟ ملی  درگیلر 
انسـان در خـوردن و خوابیدن، شـهوت و غضب با 
حیوانات مشـترک اسـت؛ خداونـد دو امتیاز اصلی 
بـرای انسـان درنظـر گرفته اسـت که یکـی از آنها 
عقـل و دیگری هدایتگری انسـان هـا یعنی آمدن 
پیامبـران و کتب الهی اسـت که به وسـیله این دو 
مـورد انسـان مـی توانـد راه را از بیراهه تشـخیص 

دهد.
عقـل انسـان در مـواردی قفل کرده و کـم می آورد 
و در برابـر مسـائل بیرونـی بـه زوال می رسـد که 
نمـود علمـی آن را می تـوان در آلزایمـر پیدا کرد 
یعنـی فـرد، دیگـر نمـی توانـد درک صحیحـی از 

پیرامون خود داشـته باشـد.
هدایتگـری انسـان توسـط انبیـا و امامـان و کتب 
الهـی هرگـز زوال بـردار نبـوده و تعطیلـی نـدارد؛ 

چـرا کـه بـه عالـم بـاال و خداونـد مرتبط اسـت.
مـواردی همـواره پیدا شـده اسـت که مـی گویند: 
مـن را چشـم زده انـد و یـا نظر بـد به مـن افتاده 
اسـت و گاهـی حتی به مشـاوره و روانشـناس هم 
در ایـن خصـوص مراجعـه مـی کننـد؛ امـا نکتـه 
مهـم در ایـن میـان این اسـت کـه ایـن موضوع تا 

چه انـدازه صحیح اسـت.
ادبیـات دیـن و مکتـب پیامبـران ایـن موضـوع را 
تأییـد مـی کند و آیـات و روایاتی نیـز در خصوص 
چشـم زخـم وجود دارد؛ بسـیار دیده شـده اسـت 
کـه در مطـب ها، دفاتر، حجره هـا و ... آیه معروف 
»و ان یکاد« نصب شـده و حتـی برخی در ورودی 

خانـه هـای خـود این آیـه را نصب مـی کنند.
ایـن آیه قـوت قلبی برای افراد اسـت کـه با وجود 
آن دیگـر فکـر خـود را درگیر چشـم زخـم و نظر 
بـد نمـی کنند؛ این نشـان مـی دهد کـه مقابله با 

چشـم زخـم و نظر بـد از منظـر ادبیـات دینی در 
زندگـی مردم مهـم و تأثیر گذار اسـت.

در روایـات زیـادی آمـده اسـت کـه آیـه معـروف 
»و ان یـکاد« بـرای مصـون نـگاه داشـتن پیامبـر 
اکـرم)ص( از نظـر بد دشـمنان و سـحر و جادوی 

جادوگـران نازل شـده اسـت.
چله ملواردی باعث می شلود که یلک فرد 
بلد دل یلا حسلود و یلا تنلگ نظر شلود و 

دیگلران را چشلم بزند؟
گاهـی فـرد نسـبت بـه دیگـر انسـان هـا دچـار 
دیـد بـد و منفـی می شـود کـه همـه این مـوارد 
از شـخصیت و نـوع نـگاه فـرد بـه دیگـران ناشـی 
مـی شـود. وقتی قلب و دل کسـی فاسـد باشـد و 
نسـبت به دیگران احسـاس خوبی نداشـته باشـد، 
خروجـی آن ایـن اسـت کـه موفقیت و پیشـرفت 
بـرای دیگـران را نمـی بینـد و نمـی توانـد تحمل 
کنـد کـه دیگـران هرچنـد انـدک بـه پیشـرفتی 

دسـت پیـدا کنند.
آیلا این موضلوع از نظلر علمی ثابت شلده 

؟ ست ا
بلـه؛ در روانشناسـی مباحثـی مطـرح مـی شـود 
تحـت عنـوان ده پلـه تـا رسـیدن بـه آرامـش که 

شـامل مـوارد زیر اسـت:
همیشه همه کارها را تحت کنترل نگیرید
مسئولیت های متعدد را همزمان نپذیرید

بـه موفقیـت هـای خـود بهـا دهیـد و آن را بـرای 
خـود بـزرگ بدانید.

به نیازهای خود اهمیت دهید
از کار خودتان لذت ببرید

انعطاف پذیر باشید
میان کار و زندگی خودتان تعادل برقرار کنید.

عکس العمل های خود را عوض کنید
ذهن و روح خود را شاد کنید

برای آینده  برنامه ریزی داشته باشید.
ایـن ده مـورد مباحثی هسـتند که باور فـرد را در 
جهـت مثبـت بـاال بـرده و از بعـد منفـی باورهای 
فـرد مـی کاهـد کـه نتیجـه آن رسـیدن بـه یک 
خروجـی پـر از آرامـش اسـت. انسـان بـا باورهای 
خـود زندگـی مـی کنـد از همین رو بحـث تلقین 
بـرای بـاال بـردن و یا پاییـن آوردن سـطح زندگی 
افـراد بسـیار مهـم اسـت. اگـر یـک فـرد روزانه به 

خـود تلقیـن کنـد کـه ضعیف تر شـده اسـت، در 
نتیجـه ایـن تلقین وی بـه باورهایی می رسـد که 
ایـن باورها فرد را گوشـه گیر و زمیـن گیر خواهد 

کرد.
دسـتور العمـل هایـی برای مثبـت اندیشـی برای 
افـراد در روانشناسـی وجـود دارد که بـه فرد اجازه 
مـی دهـد تـا جـدا از رویایی فکـر کـردن، عینک 
سـیاه را از روی دیـدگان خـود برداشـته و دنیـا را 
زیباتـر ببینـد و در نهایـت، ایـن زیبایـی بـه فـرد 

منتقل شـود.
وقتـی نـگاه یـک فـرد اصـاح شـود دیگـر وی به 
اصطاح چشـمش شـور نخواهد بـود و دید منفی 
نسـبت بـه زندگی دیگـران ندارد؛ به عبـارت دیگر 

ایـن فرد نمـی تواند دیگـران را چشـم بزند.
بـه لحاظ علمی هنگامی که انسـان فکـر می کند 
نسـبت به دیگـران کمبودهایی داشـته و می بیند 
کـه نمی توانـد شـانه بـه شـانه دیگـران در زندگی 

حرکـت کنـد و نـوع نگاه خـود را بـر زاویه منفی

واقعیتى به نام چشم زخم
ان
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تغییـر مـی دهـد، نگاه بد خـود را متوجـه دیگران 
مـی کند.

در ادبیـات دینـی و مکتب انبیا، دسـتورات زیادی 
بـرای مقابلـه بـا چشـم زخـم آمـده اسـت؛ بـرای 
شـیعیان نیـز ائمه اطهـار)س( دسـتوراتی را ارائـه 
کـرده انـد کـه در مـوردی آمـده اسـت کـه امـام 
صـادق)ع( فرموده انـد: رفت و آمـد، دارایی و مرام 
خـود را همـه جا بیـان نکنید چرا که وقتی کسـی 
اطـاع پیدا کند برای شـما نقشـه می کشـند و بد 
نظـران و تنـگ نظـران بـا چشـم زخم برای شـما 

مشـکاتی به وجـود مـی آورند.
چله کنیلم کله از نظر بلد دیگلران در امان 

باشلیم و چشلم زخلم بله ما اثلر نکند؟
بـرای پاسـخ به این سـؤال باید دو راهـکار دینی و 
علمـی را مطـرح کـرد؛ راهـکار دینی شـامل آیات 
و سـوره هایـی از قـرآن اسـت کـه فـرد بـا تاوت 
آنهـا مـی تواند بـرای خود حصـن و زره ای محکم 

تشـکیل داده و از چشـم زخـم در امـان بماند.
دادن  دینـی صدقـه  راهکارهـای  از  دیگـر  یکـی 
اسـت کـه آن هـم آداب خاصـی دارد و بایـد ابتدا 
از مسـتحق در فامیـل شـروع شـود و در ادامـه به 
سـایر افـراد برسـد. صدقه مـی تواند مانند سـدی 

بـا چشـم زخـم مقابلـه کند.
بـه لحاظ علمـی هم راهـکار هایی وجـود دارد که 
تلقیـن نکردن یکـی از مهم ترین آنهاسـت به این 
ترتیـب کـه اگر احسـاس کردید فـردی تنگ نظر 
در اطـراف شـما وجود دارد، به خـود تلقین نکنید 
کـه مـورد چشـم زخـم قـرار گرفتـه اید؛ چـرا که 

اثـرات منفـی آن را تشـدید می کند.
ویکتـور هوگـو مـی گویـد آن طـور که بـال برای 
پـرواز پرنـدگان مهم اسـت، امیـد هم بـرای ادامه 

زندگـی فـرد الزم و ضروری اسـت.
گاهـی انسـان از طـرف دیگـر پشـت بـام سـقوط 
مـی کنـد؛ هسـتند افـرادی کـه بـه دنبال نشـان 

دادن برتـری خـود در جمـع هـا هسـتند؛ افـراد 
بـی ظرفیـت گاهـی به جایی می رسـند کـه تمام 
موجـودی خـود را بـرای مـردم بیـان مـی کنند.

یعنـی  اسـت،  ریشـه چشـم زخـم در حسـادت 
انسـانی که آرزو می کند دیگران نداشـته باشـند و 
ایـن موضـوع فرد حسـود را به نابودی می کشـاند 
و موجبـات صدمـه زدن بـه زندگی دیگـران را نیز 

فراهـم می شـود.
یکی از نشـانه هـای افرادی که تنگ نظر هسـتند 
ایـن اسـت که همیشـه خـود را خرد مـی بینند و 
دیگـران را بـزرگ و کان و حتـی در ذهـن خـود 
دیگـران را از حدی که هسـتند فراتر تصور می کند 
و بـه عبـارت دیگـر در تصور دیگـران غلو می کنند.

اگـر خداونـد را همراه خود ببینیـم و دعای خوبان 
ماننـد پـدر و مادر را در زندگی خود همراه داشـته 

باشـیم و به آیات و روایات متصل باشـیم و اموراتی 
ماننـد صدقه و تـات آیه »و ان یـکاد« را فراموش 

نکنیـم، کمتر دچار چشـم زخم می شـویم.

طبـق آیـات و روایـات آخریـن مرحلـه مقابلـه بـا 
چشـم زخـم، ذبـح کـردن و قربانـی کردن اسـت 
کـه هنگامـی کـه گوشـت آن قربانـی بـه دسـت 
فقیـری رسـید، حتـی اگـر چشـم زخمی هـم به 
دنبـال زندگـی فرد باشـد دیگر مؤثـر نخواهد بود.
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حکم دف زدن در عروسلی و مراسلمات 
مذهبی چیسلت؟

رهبـر معظـم انقـاب: اسـتفاده از آالت موسـیقی بـرای نواختـن موسـیقی مطـرب و لهوی 
)مناسـب مجالـس گنـاه و خـوش گذرانـی( جایـز نیسـت و بین مجلـس عروسـی و غیر آن 

نیسـت. تفاوتی 
آیات عظام مکارم شـیرازی و سیسـتانی: اسـتفاده از آالت موسـیقی برای نواختن موسـیقی 
لهـوی )مناسـب مجالـس گناه و خـوش گذرانی( جایز نیسـت و بین مجلس عروسـی و غیر 

آن تفاوتی نیسـت، دف و دایره زدن حکم سـایر آالت موسـیقی را دارد.
تبصـره: بایـد توجـه کـرد کـه دف و دایـره زدن در این نـوع مجالـس غالباً به صـورت لهوی 

مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد لذا مراجـع تقلیـد آن را حـرام می دانند.

استفاده شلخصی از ماشلین های اداری 
چه حکملی دارد؟

نماز شرابخوار چه حکمی دارد؟

رهبـر معظـم انقـاب: اسـتفاده کارمنـدان از امکانات بیـت المال در سـاعات رسـمی کار به 
مقـدار متعارفـی کـه مورد ضـرورت و نیاز اسـت و شـرایط کاری بیانگر اذن بـه کارمندان در 
این مقدار از اسـتفاده اسـت، اشـکال ندارد و همچنین اسـتفاده از امکانات بیت المال با اذن 

کسـی کـه از نظـر شـرعی و قانونی حق اذن دارد، بدون اشـکال اسـت.
  آیـت اهلل سیسـتانی: اسـتفاده از امـوال دولتـی فقـط در چارچـوب قانـون جایـز اسـت اگر 

قانـون بـه او اجـازه ایـن کار را می دهـد اشـکال نـدارد.
 آیـت اهلل العظمـی مـکارم شـیرازی: ایـن کار جایـز نیسـت، مگـر در مـواردی کـه مقـّررات 
اجـازه می دهـد، یـا اینکـه بـا اجازه مسـئولینی کـه در این حیطـه اختیـارات قانونـی دارند، 

باشـد. بوده 

نظـر آیـت اهلل مـکارم شـیرازی: در صورتی کـه از حـال مسـتی درآمـده و دهان خـود را آب 
کشـیده نمـاز او صحیـح اسـت هـر چند ثـواب نمـاز او کمتر اسـت، کار خافی کـرده و باید 

توبـه کند.
نظـر رهبـر معظـم انقـاب آیـت اهلل خامنه ای: اگر کسـی شـراب خـورد این گونه نیسـت که 
نمی توانـد تـا چهـل روز نمـاز بخواند! بلکه اگر از حالت مسـتی خارج شـود مکلف اسـت که 
تمامـی نمازهـا را بجـای آورده و نمازهایـی که در حال مسـتی قضا شـده اسـت را نیز بجای 

آورد و حتمـاً بایـد از ایـن رفتار و گنـاه توبه کند.
آیـت اهلل سیسـتانی: مسـأله 2598ـ  آشـامیدن شـراب، حـرام اسـت، و در بعضـی از اخبار از 
بزرگتریـن گناهـان شـمرده شـده اسـت، از حضـرت امام صـادق )ع( روایت شـده اسـت که 
فرمودنـد: شـراب، ریشـه بدي هـا و منشـأ گناهان اسـت، و کسـی که شـراب می خـورد عقل 
خـود را از دسـت می دهـد و در آن موقـع خـدا را نمی شناسـد و از هیـچ گناهـی بـاک ندارد 
و احتـرام هیـچ کـس را نگـه نمـی دارد، و حـّق خویشـان نزدیـک را رعایـت نمی کنـد و از 
زشـتي های آشـکار روی نمی گردانـد، و اگـر جرعه ای از آن بنوشـد خدا و مائکـه و پیامبران 
و مؤمنـان او را لعنـت کننـد و اگـر تـا حـّد مسـتی بنوشـد روح ایمـان و خـدا شناسـی از او 
بیـرون مـی رود، و روح ناقـص خبیثـی بجای آن قـرار می گیـرد، و تا چهل روز نمـاز او قبول 

نمی شـود.

در موضوع احکام شلرعی، معموالً مسلائلی 
وجلود دارد که مبتابه همه جامعه اسلت و 
بسلیار در خصوص آن سلؤال می گردد. در 
زیر تعدادی از سلؤاالت شلرعی  بله همراه 
پاسلخ آن ها از سلوی چنلد مرجع مختلف 

ملی آید:

مرکز تأمین محتوای مطبوعات
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تصویلر بانلوان باحجاب در شلبکه های 
اجتماعلی چه حکملی دارد؟

اسلتفاده  بانلوان از عینلک دودی چله 
دارد؟ حکملی 

ملرد تا چله انلدازه اختیار دارد همسلر 
خلود را ملزم به پوشلش و آرایش خاص 
نمایلد و زن تلا چله حلد در ایلن زمینه 
بایلد به حرف همسلر خود گلوش دهد؟

ازدواج بلا شلخص بلی نماز چله حکمی 
دارد؟

رهبـر معظـم انقـاب: اگر ایـن تصاویر مورد سوءاسـتفاده قـرار گیرد یا تحریک آمیز باشـد یا 
مفسـده ای برای خانم داشـته باشـد، جایز نیست.

آیـت ا.. سیسـتانی: چنانچـه زن مسـلمان عکـس خـود را بـا صـورت آرایش کـرده و موهای 
آشـکار در شـبکه هـای اجتماعی بگـذارد چه حکمـی دارد؟

پاسخ معظم له: حرام است.
پرسـش: آیـا حجـاب در عکس پروفایل شـبکه هـای اجتماعی بـرای زنان واجب اسـت و آیا 
زن مسـلمان جایـز اسـت کـه عکس بـا آرایـش و موهای بیـرون گذاشـته خود را بـه عنوان 

عکـس پروفایـل خـود در معـرض عموم مـردم، چه آشـنا و چه غیرآشـنا بگذارد؟
پاسخ معظم له: جایز نیست.

رهبـر معظم انقـاب: بطور کلی اگر مسـتلزم مفسـده 
نبـوده و موجب جلـب توجه نامحرم نگردد، فی نفسـه 

اشـکال ندارد و تشـخیص آن به عهده مکلف اسـت.
آیـت اهلل مـکارم شـیرازی: در صورتـی کـه مفسـده 

نداشـته باشـد اشـکالی نـدارد.

رهبـر معظـم انقـاب آیـت اهلل خامنـه ای: حجاب و پوشـش، باید بـه گونه ای باشـد که عاوه 
بـر ایـن کـه تمامی بـدن زن )بجز صورت و دسـت ها تا مچ که اسـتثناء شـده( را بپوشـاند و 

توجـه نامحرم را هـم جلب نکند.
آیـت اهلل سیسـتانی: مـرد نمی توانـد همسـر خـود را مجبـور بـه رعایـت حجـاب کنـد امـا 
می توانـد او را از بیـرون رفتـن منـع کنـد حتی بـا حجاب، پس می تواند شـرط کنـد که اگر 

حجـاب کامل پوشـید حـق دارد خارج شـود.
آیـت اهلل مـکارم شـیرازی: اجبـار در ایـن امـر جایـز نیسـت، مسـأله 597: در مـورد حجاب 
واجـب، کافـی اسـت کـه زن بـدن خـود را، جـز صـورت و دسـت ها تا مـچ، به هر وسـیله ای 
که می تواند بپوشـاند و لباس خاّصی شـرط نیسـت ولی پوشـیدن لباسـهای تنگ و چسـبان 

و همچنیـن لباس هـای زینتی اشـکال دارد.

تمامـی مراجـع در پاسـخ بـه این سـؤال 
فرمودنـد: ازدواج بـا او جایـز بـوده ولـی 

کراهـت دارد.
تبصـره. ازدواج با فرد فاسـق کراهت دارد 
و کسـی کـه نمـاز نمی خوانـد، مصـداق 

بارز فسـق شـمرده می  شـود.
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وعقایـد  نظـرات  روی  بـر  فـرد  یعنـی  لجبـازی 
خـود ومخالفـت با نظـرات وعقیـده هـای دیگران 
آگاهانـه  گاه  مخالفـت  ایـن  نمایدکـه  پافشـاری 
وگاه ناآگاهانـه صـورت مـی پذیرد .اصـوالً لجبازی 
یـک نوع رفتـار و واکنـش نامطلوب اسـت واز این 
احسـاس کـه فرد فکر مـی کند در حال شکسـت 
خـوردن از دیگـری می باشـد نشـأت مـی گیرد . 
بـه همیـن دلیـل فـرد گمـان مـی کنـد کـه باید 
قـدرت خـود را بـه اطرافیان نشـان دهـد .لجبازی 
به شـکلها ودالیل مختلـف در کودکان بـروز می کند 
معمـوالً ایـن واژه را در کـودکان زیـر 3 سـال بـا 
احتیـاط بـه کار  مـی برنـد چـون عمومـاً در ایـن 
هدفمندانـه  رفتـاری  واکنـش  نـوع  ایـن  سـن 
نیسـت و کـودک به علت مشـکات جسـمی و یا 
تعارضات درونی مشـکات خـودرا به صورت گریه 
،نق زدن، پرخاشـگری،بی خوابی،امتناع از خوردن 
غـذا وبـی اختیـاری ادرار ومدفوع نشـان می دهد 
کـه از دیـد بزرگترها لجبـازی تلقی می شـود .اما 
کـودکان پس از پایان 3 سـالگی و آغاز 4 سـالگی 
وارد حیطـه اجتمـا عـی مـی شـوند و رفتارهـای 
مختلـف را از یکدیگـر می آموزند و بـا الگوبرداری 

منفـی سـعی مـی کننـد آگاهانـه مسائلشـان را با 
بـه زانـو در آوردن والدیـن و تسـلیم نمـودن آنهـا 
در برابـر خواسـته هایشـان ،حـل نمایند.عمومـاً 
بـرای ایـن کارها دالیلـی نیز برای خـود دارد مثل 
وجـود رقیبـی همچـون خواهر یـا بـرادر کوچکتر ، 
بـه علـت رفتن به مهـد کـودک و مـواردی از این 
قبیـل .ایـن قبیـل از کـودکان نسـبت بـه محیط 
عمومـاً تعارضـات و تضادهـای بیشـتری دارنـد . 
سـطح ترس واضطرابشـان باالسـت و روحیه های 
حسـاس وشـکننده ای مـی یابنـد ودر عیـن حال 
اغلـب پرتوقـع هسـتند و احسـاس می شـود هیچ 

چیـز آنهـا را راضـی نمـی کند.
.از نظـر  انهـا گسـترده اسـت  علـل لجبـازی در 
بیولوژیکـی اختـال در عملکـرد غـدد واعصـاب 
ممکـن اسـت یکـی از علـل لجبـازی در کـودک 
باشـد .هـر معلولـی در کـودک علتـی دارد که در 
ابتـدا باید علت شناسـایی ورفع شـود تـا رفتار در 
کـودک خامـوش گـردد .نوعـی دیگـر از لجبـازی 
وجـود دارد کـه بـه علـت رفتارهـای خـود والدین 
شـکل مـی گیـرد. بـه عبارتـی یکـی یـا هـردو 
از والدیـن لجبـاز هسـتند کـه کـودک بـه طـور 

اکتسـابی تقلیـد مـی نمایـد.
یکـی دیگـراز علل ، اسـتقبال کـودک از رفتارهای 
لجبازگونـه و کودکانـه اسـت بـه عبارتـی همـان 
رفتـاری که به لوس شـدن تعبیر می شـود .کودک 
درخواسـتها واصرارهـای بیجـا را بـه بازیچـه ای 
بـرای جلب توجـه وحتـی رضایت والدیـن تبدیل 
مـی کنـد واز ایـن طریق تأثیـر عاطفی بـر والدین 
مـی گـذارد و بر عکـس گاهاً توجـه ناکافی والدین 
ممکن اسـت عامل لجبـازی کودک شـود .یکی از 
علـل دیگـر ناکامـی هـای مـداوم اسـت .کودکانی 
کـه دائـم در رسـیدن بـه اهـداف خود با شکسـت 
یـا مقاومـت والدیـن مواجـه می شـوند لجبـاز بار 
مـی آینـد .خانـواده هایـی که دائـم کـودک را امر 
ونهـی مـی کننـد و از او انتظـارات زیـادی دارنـد 
واز روشـهای تشـویقی وانگیـزه بخش اسـتفاده 
نمی کنند او را به سـوی لجاجت سـوق می دهند .

همچنیـن دسـتورات ضـد ونقیـض بیـن والـد ین 
و یـا والدیـن بـا مربی  ویا سـایر اطرافیـان کودک 
باعـث خشـم و کاهـش تحمـل کـودک می شـود 
و یـا یـاد مـی گیـرد بهتریـن راه حل مشـکاتش 
مقاومـت اسـت .در کـودکان مبتـا بـه اوتیسـم ، 

)لجبازی(کلینیــک کودک
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بیـش فعالـی ،صرع،آلـرژی وکـم خونـی لجبـازی 
بیشـتر مشـاهده می شـود همچنین کـم کاری یا 
پـر کاری غـدد ،اضطرابهـای نهان وآشـکار هم در 

ایـن امـر مؤثر اسـت .
چنلد نکتله کلیلدی در برخورد بلا کودکان 

: لجباز 
1.زمینـه لجبـازی را شناسـایی کنیـد ومشـکل را 

رفـع کنید .
2.مکانهایی که باعث لجبازی بیشـتر کودک می شود 

را کـم تر برنامه ریـزی نمائید .
3.بـه کـودک تـا آنجـا که ممکـن و معقول اسـت 
میـدان دهیـد فعالیتهایـی انجـام دهـد تـا باعـث 
خـود بـاوری و جلـب توجـه مثبت کودک شـود .
4.گاهاً از اصل خاموشـی اسـتفاده کنید .در مقابل 
رفتارهـای منفـی کـودک هیـچ واکنـش کامی ، 
دیداری وشـنیداری نداشـته باشید و گویی چیزی 
ندیـده ایـد .کـودک پـس از چند بـار تکـرار رفتار 
منفـی به علت دریافت نکردن پاسـخ پـی می برد 

کـه کارش بیهوده اسـت .
5.وقتـی لجبـازی کـودک تمـام شـد بافاصله به 
او توجـه کنیـد تـا بداند بـه رفتار غیر لجبـاز گونه 

اهمیـت مـی دهیـد نـه بـه لجبـازی ، مثـًا وقتی 
گریـه اش را تمـام کـرد و توضیـح داد بافاصله به 

توضیحـش توجـه کنید .
6.مصـرف بیـش از انـدازه ی سـردی هـا ،تنقات 
زیـاد  تماشـای  اسـیدها  و  ،سـرکه  کاکائو،نمـک 
تلویزیـون ، بازیهـای رایانه ای بیش از یک سـاعت 
در روز ،کـم خوابـی ،حتـی پـر خوابی زیـاد، باعث 
کـم تحملـی ولجبـازی کـودک مـی شـود کـه 

بایسـتی ایـن مـوارد را مدیریـت نماییـد .
همدیگـر  بـا  و  قـدم  ثابـت  وی  بـا  رابطـه  7.در 
هماهنـگ باشـید .ونـه خیلی خشـن ونـه  خیلی 

سـهل گیـر برخـورد کنیـد .
8.اگـر از کار خود دسـت برنداشـت بـه او قاطعانه 
اخطـار دهید کـه اگر بـه کارش ادامـه دهد تنبیه 
خواهد شـد .اخطـار وآگاهـی دادن از مراحل مهم 
تربیـت مـی باشـند و بـه وعـده هـای تشـویقی 
وتنبیهـی خـود پایبند باشـید .امـا از تنبیـه های 

بدنـی و غیـر اصولـی جـداً خـودداری کنید .
9.اگـر عوامـل تربیتـی روی کـودک جـواب نداد و 
گریـه هـای طوالنی ، کبودی لبهـا  ، واکنشـهای غیر 
عـادی از او دیدیـد بررسـی امـواج مغـزی کـودک  

کـودک  روانشـناس  و  روانپزشـک  بـه  مراجعـه 
ضـروری می باشـد.

ان
طری

س ع
رگ

تر ن
دک

مصلرف بیلش از انلدازه ی سلردی ها 
تنقات کاکائو،نمک ،سلرکه و اسلیدها 
بازیهلای   ، تلویزیلون  زیلاد  تماشلای 
رایانله ای بیلش از یک سلاعت در روز 
کلم خوابلی ،حتلی پلر خوابلی زیلاد، 
باعلث کلم تحمللی ولجبلازی کلودک 
می شلود کله بایسلتی ایلن ملوارد را 

مدیریلت نماییلد .
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بـر مبنـای پژوهـش هـای صـورت گرفتـه از سـوی 
محققان رفتارشناسـي دانشـگاه روگرز؛ نگریسـتن به 
گل و گیـاه، تماشـای رنـگ هـا و بوییـدن عطـر آن 
در محیـط آپارتمـان و یـا بـه طـور کلی هم نشـینی 
بـا گیاهـان ، در منـازل فاقد حیـاط می توانـد حالت 
نامتعـادل روحـی فـرد را تـا حـد قابـل قبولـی تغییر 

داده و بـه سـرزندگی و نشـاط او کمـک کنـد.
 محققـان ایـن دانشـگاه در یافتـه هـای جدیـد خود 
بـه ایـن نکتـه رسـیده انـد که حتـی یک شـاخه گل 
یـا گلدانـی کوچـک در گوشـه ای از اتـاق مـی تواند 
میزان شـادمانی و هیجان را در فرد به طرز چشـم گیری 

دهد. افزایـش 
 اگرچـه طی سـالیان گذشـته نقش گل هـا و گیاهان 
در طـراوت روح آدمـی و نشـاط و سـرزندگی  او بـه 
شـکل علمـی ثابت نشـده بود امـا در دهه هـای اخیر 
پژوهشـگران و محققـان دریافتـه انـد کـه گل هـا و 
گیاهـان معجـزه مـی کننـد. وقتـی 

گلـی مـی کاریـم و یـا در کنـار گلـدان هـای خـوش آب و 
رنـگ خـود در فضـای آپارتمان می نشـینیم، »غـم دمش را 
روی کولـش مـی گـذارد« و از زندگـی ما متواری می شـود.

 نتایـج تحقیقـات محققـان روگـرز نشـان می دهـد، افرادی 
کـه در محیـط کار و یا منازل خود با گل ها و گیاهان سـر و 
کار دارنـد و یـا گلـدان های مختلفـی را در منزل و محل کار 
خـود قرار مـی دهند، در حـدود 4 برابر می تواننـد از دیگران 
آرام تـر، مهربـان تـر، شـادمان تـر و چـه بسـا مثبـت تر و 

پرانرژی تر باشـند.
 

احسلاس سلرزندگی بلا قلرار دادن گل هایلی بلا 
رنلگ هلای  مایلم در آپارتملان

بـر مبنای تحقیقات صـورت گرفته بایـد در محیط آپارتمان 
گل هایـی بـا رنگ هـای  مایم صورتي، سـفید و بنفش قرار 
داد؛ زیـرا ایـن مسـئله باعـث مـی شـود تـا اعضـای خانواده 
باشـند.  داشـته  بیشـتری  و سـرزندگی  آرامـش  احسـاس 
هرچنـد کـه پژوهشـگران بـر ایـن باورنـد کـه گل هایـی با 
رنـگ هـای گـرم و تنـد نظیـر رنـگ قرمـز، زرد و نارنجـي 
هـم تأثیـر بسـزایی در ارتقاء هیجان و سـرزندگي و شـادابی 
آدم هـا دارد. بنابرایـن بازهـم اسـتفاده از گل هایـی بـا ایـن 
رنـگ ها در فضـای آپارتمان مـی تواند تأثیرات 

مثبتـی در پی داشـته باشـد.

از گیاهان انرژى بگیریم

رامین صاحبی

 بیمارانلی که در محیطی سرسلبز 
فضلای  در  یلا  و  داشلته  قلرار 
آپارتمانشلان گل هلا و گیاهانلی با 
رنلگ هلای متنلوع دارنلد، زودتر 
از سلایر بیماران در رونلد بهبودی 
گیاهلان  زیلرا  گیرنلد  ملی  قلرار 
از  را سرشلار  بیملار  فلرد  ، درون 
نشلاط می سلازند و همین مسئله 
بیملاری را در فلرد از بیلن می برد.
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یافته های پروفسـور جنـت هاویلند جونز 
که یکی از روانشناسـان برجسـته اسـت، نشان 

مـی دهـد کـه حتی یـک نگاه کردن سـاده بـه گل ها و 
گیاهـان در فضـای آپارتمـان می تواند به سـرعت روحیه شـخص را 

تغییر داده و احساسـات درونی اش را به سـمت شـادمانی و حس ناب زندگی 
سـوق دهـد. دکتـر جونـز معتقد اسـت، امـکان نـدارد شـما در یـک محیط، 
گلـی را ببینیـد و لبخنـدی بـر روی لبانتـان شـکل نگیـرد. حال بـا توجه به 
اینکـه آپارتمـان نشـینی بـه یـک روند عـادی در زندگـی امـروزی تبدیل 
شـده مـی تـوان برمبنای تحقیقـات دکتر جونز ایـن گونه نتیجـه گرفت که 
در فضـای آپارتمـان هـم وجـود یک شـاخ گل مـی توانـد اعضای خانـواده را  

نسـبت به هـم مهربان تر سـازد.

 تحقیقـات علمـی صـورت گرفتـه پیرامون لزوم بهـره مندی از فضای سـبز و 
داشـتن گلـدان در منـزل ، بـه ما اثبات می کند کـه نباید خـود را از وجود گل ها 
و گیاهـان در منـزل منـع کنیـم. وقتـی گل هـا و گیاهـان می توانند شـادی 
را در فضـای خانـه برقـرار سـازند چـرا بایـد در بـه در دنبال غم ها گشـت و 

گذشـته هـا را زیـر و رو کرد؟
 اکنـون در ایـران بالـغ بـر 21 تـا 25 درصـد افـراد جامعـه دچـار افسـردگی 
هسـتند در حالـی کـه به باور روانشناسـان، انسـان با داشـتن یک گلـدان در 
صـورت زندگـی در یـک اتاق کوچک هم می تواند حس کند که خوشـبخت ترین 
و شـادمان تریـن انسـان روی کـره زمیـن اسـت و هیچ وقت حس افسـردگی 

نیاید. به سـراغش 
 پژوهش ها و بررسـی های روانشناسـان کشـورمان نیز نشـان می دهد، قرار 
گرفتـن یـک فرد بیمـار در کنار گل هـا و گیاهـان آپارتمانـی می تواند روحیه 
او را شـاد و درد بیمـاری اش  را کاهـش دهـد و چه بسـا موجب بهبود حالش 

شـود. حتی مـی تواند در کند کردن سـیر 
پیشـرفت بیمـاری هم نقش داشـته باشـد. بـه همین 

علـت اسـت کـه گفته می شـود بیمارانـی که در محیطی سرسـبز 
قـرار داشـته و یـا در فضـای آپارتمانشـان گل هـا و گیاهانـی بـا رنـگ هـای 
متنـوع دارنـد، زودتـر از سـایر بیمـاران در روند بهبـودی قرار مـی گیرند زیرا 
گیاهـان ، درون فـرد بیمـار را سرشـار از نشـاط مـی سـازند و همین مسـئله 

بیمـاری را در فـرد از بیـن می برد.

 وقتی گیاهان انسان را به لبخند وا می دارند
پژوهشـگران دانشـگاه داکوتـای شـمالی آمریـکا پـس از انجـام تحقیقـات و 
بررسـی هـای الزم دریافتـه انـد کـه بایـد گل و گیاه نـه تنها در منـزل وجود 
داشـته باشـد بلکـه ضـرورت دارد تـا در محل دیـد افراد نیـز قرار گیـرد. زیرا 
گیاهـان همـواره دارای انـرژی های مثبت و تأثیرگذار هسـتند و همین انرژی 
مثبـت آدمـی را ترغیـب مـی کنـد تـا در برابـر کوهـی از غـم هـا و غصـه ها 
ناخواسـته لبخنـد بزنـد و با احساسـی سرشـار از شـادابی و نشـاطی مضاعف 

زندگـی کند.
 افـراد زیـادی هسـتند که در فضـای آپارتمان خود گل ها و گیاهان گسـترده 
و متنوعـی دارنـد و در تمـام طول شـبانه روز به آنها رسـیدگی کـرده و حتی 
بـرای گیاهـان خـود موسـیقی هم پخـش می کننـد؛ زیـرا اعتقاد دارنـد باید 
از گیاهـان مراقبـت کـرد تـا آنهـا بتواننـد حـس نشـاط و سـرزندگی را به ما 

منتقـل کنند.
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1- زن ، بـه عنـوان نیمـی از نفـس انسـانی کـه 
آفریـده خداونـد اسـت وظیفـه او در زمیـن ، در 
عرصـه حیـات آدمـی نقشـی سـازنده وجایگاهـی 
بـس ارجمنـد اسـت. زن بـه همـراه نیمـه دیگـر، 
یعنـی مـرد، و بـا یـاری جسـتن از اسـتعدادهای 
بسـیار و گاه منحصـر بـه فـردی که خالـق دانا در 
طبیعـت او بـه ودیعـت نهاده ، جاده پـر پیچ و خم 
زندگـی را می پیماید ، تا سـرانجام نقش درخور و 
شـأن شایسـته خویش را دریابد و به کمال سـزوار 

خـود نایـل آید. 
از منظـر قـرآن ، زن و مـرد، هـر دو انسـان اند و از 
یـک سرچشـمه جوشـیده انـد ؛ - یـا ایهـا الناس 
اتقـوا ربکم الـذی خلقکم من نفـس واحدة و خلق 

منهـا زوجهـا و بث منهما رجـاالً کثیرا و نسـاء-
 ) نسـاء/1/4( و آن دو را خداوند ، مسـتقل آفرید و 
طبعیـت شـان را گوناگـون قـرار داد ، تـا هم تمیز 
داده شـوند و تا آنچه مقصود خداوند اسـت ، یعنی 
حیـات و زندگـی اجتماعـی بر روی زمیـن ، انجام 
پذیـرد. ایـن امر برخاسـته از حکمـت خداوند بود 

و از علـم او بـه همه چیز. 
بـه  را  آنـان   ، نگـرش  براسـاس همیـن   ، قـرآن 
احـکام الهـی مکلـف مـی کنـد و تعلیمـات دینی 
انبیـا را متوجـه شـان مـی سـازد. آنجا که سـخن 
از انسـانیت اسـت و پـای زن و مـرد به عنـوان دو 
انسـان بـه میان می آیـد ، اثری از فـرق و اختاف 
وجـود نـدارد؛ هرچـه هسـت ، برابـری و تسـاوی 
اسـت و مورد خطاب خداوند ، فطرت و نفس انسـانی 
می باشـد. امـا اگر شـارع مقدس به طبیعـت زن و 
مـرد  اشـاره کـرده و شـأن خاصی از وجـود آن دو 
را مـورد توجـه قـرار داده ، آنگاه اسـت که به ناچار  
از تفـاوت ها و تشـخیص ها سـخن مـی رود. مثًا  
اسـام ، نماز را از زن حائض و نفسـا برداشـته و او 
را در ایـام عـادت ، آزاد گذاشـته اسـت. ایـن حکم 
الهـی ، البته ، رابطه ای مسـتقیم بـا طبیعت زن و 
وضع جسـمانی او دارد و شـامل مرد، که طبیعتی 

دیگـر دارد، نمی شـود. 
قـرآن ، چـه آنجا که از حقوق زوجیت سـخن می راند 

و چـه آنجـا کـه سرگذشـت زنـان و مـردان را در 
قالـب داسـتان بیـان مـی کنـد ، یکسـر از چشـم 
عدالـت و تسـاوی حقـوق ، به زن و مـرد می نگرد 
و بـی دلیـل ، یکی از ایشـان را بـر دیگری ترجیح 
نمـی دهـد. مـاک و معیـار تکلیف و مسـئولیت ، 
همـان - نفـس واحده - اسـت که زن و مـرد ، آن 

را بـه طـور کامـل دارا می باشـند. 
و  هـا  بدبختـی  اصلـی  سـبب  نـه   ، قرآنـی  زن 
بیچارگـی هـای بشـر اسـت ، نـه اسـاس فتنـه و 
شـر و نه شـیطانی زیبا و وسـیله ای بـرای ارضای 
هـوس هـای سـیری ناپذیـر آدمـی. تصویـری که 
قـرآن ، در قصـه هـا و غیر آن ، از زن و شـخصیت 
او بـه نمایـش می گـذارد ، به طور کلی بـا دیدگاه 
ملـل و اقـوام دیگـر و بـا اندیشـه های غیـر قرآنی 
متفـاوت و ناخواناسـت. برای رسـیدن بـه یک نظر 
دقیـق و یـک فکـر صحیـح دربـاره زن و منزلـت 
او ، راهـی جـز بازگشـت بـه قـرآن و تأمـل در آن 

نـدارد.  وجود 
اشـخاص  انـد:  تعریـف شـخصیت گفتـه  در   -2
شـناخته شـده ای کـه در داسـتان ، نمایـش و ... 
ظاهر می شـوند ، شـخصیت می نامند. شـخصیت 
در اثـر روایتـی یـا نمایـش ، فـردی اسـت کـه 
کیفیـت روانـی و اخاقـی او در عمـل او و در آنچه 

مـی گویـد و مـی کنـد ، وجـود داشـته باشـد.1 
آنچـه در کتـاب هـای آمـوزش فن قصه نویسـی ، 
تحـت عنـوان - تعریـف شـخصیت - آمده اسـت، 
آن چنـان کـه باید ، جامع و مانع نیسـت و بعضاً ، 
در دایـره تعریـف هم نمی گنجد. بـا این همه ، در 
البـای ایـن تعاریـف ، نکتـه هایی وجـود دارد که 
مقبـول همـگان اسـت و تا انـدازه ای در شـناخت 

عنصر شـخصیت، راه گشـا می باشـد. 
بـا توجـه به تعریفـی که آمـده وتعاریفی ماننـد آن ، 
سـؤالی بـه ذهـن مـی آیـد: آیـا ایـن تعریـف ها ، 
شـخصیت های قرآنی را هم در برمی گیرد ومی توان 
شـخصیت هـای قرآنـی را با ایـن گونـه تعریف ها 

سـنجیده و به بررسـی آنهـا پرداخت؟ 
تـا بـه ایـن سـؤال ، جوابـی هر چنـد ناقـص داده 

باشـیم ، بـا طـرح دو مسـأله ، بـه مقایسـه بیـن 
عنصـر شـخصیت در قصـه هـای قـرآن و عنصـر 

شـخصیت در دیگـر قصـه هـا ، مـی پردازیـم. 
الف ( تردیدی نیسـت که شـخصیت های داستان 
با ابزاری سـاخته می شـوند که نویسنده از زندگی 

شخصیت هاى زنان در 
قصه هاى قرآنى یی
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و دینـای اطراف خود برداشـت می کنـد. او معموال  ً 
در آغـاز خلـق یـک شـخصیت ، بـا کمک جسـتن 
از حـس ناخـودآگاه و تـا حـدی خـودآگاه ، از میان 
کسـانی کـه بـا آنـان در طـول زندگـی خود آشـنا 
شـده است، فرد مناسـبی را انتخاب می کند ، آن گاه 
او را بـه کارگاه ذهـن خـاق خود بـرده ، چیزهایی 
از او مـی کاهـد و چیزهایـی بـر او مـی افزایـد 
ترتیـب هیـکل جانـداری مـی سـازد  بدیـن  و 
کـه هویت او ، سـایه روشـن هـای نهایـی صورت 
وسـیرت او در پیوند با سـایر عناصر داسـتان و در 

پاسـخ بـه نیازهـای آن عناصر شـکل مـی گیرد.2 
امـا شـخصیت هـای قـرآن ، از گونـه ای دیگراند. 
و  نویسـنده  ایـن شـخصیت هـا مخلـوق ذهـن 
برداشـت هـای او از دنیـا و زندگـی نیسـتند بلکه 
و  هسـتند؛  عینـی  حقایقـی  و  واقعیـت  خـود 
قصـه هـای قـرآن ، عرصـه ای اسـت کـه ایـن 
واقعیـات و هسـتی هـا بـر روی آن بـه ظهـور و 
بروز می رسـد و گوشـه ای از حیات اجتماعی 
و فـردی انسـان را به شـیوه هـای مختلف که 
جـز مهـر و اقعیـت بر پیشـانی ندارنـد، به 

نمایـش می گـذارد. 
اگر شـخصیت های داستانی ، سایه ای از 
شـخصیت هـای واقعـی انـد  ، یعنی 
ساختگی و جعلی اند ، شخصیت های 
قرآنـی ، عین واقیعـت اند و از خود 

اصالت و اسـاس دارند. 
نکته دیگـر اینکـه، مراحل خلق 
شـخصیت بـه معنایـی کـه در 
داسـتان و رمـان امـروز وجـود 
دارد، و در نوشـته هـای اهـل 
فـن بیـان شـده اسـت، در 
قصـه هـای قـرآن ، اصـًا 
بررسـی  و  طـرح  قابـل 
نیست. پیشـتر گفتیم که 
در فرآینـد خلق شـخصیت  
داسـتان نویـس با بهـره گیری 
از دنیای اطراف خود و انسـان هایی که 
مـی بینـد و می شناسـد  شـخصیتی 
را ، ابتـدا در ذهـن خـود مـی آفرینـد 
و آنـگاه بـر روی کاغذ مـی آورد و در طول داسـتان 
آن را مـی پـرورد ، تـا آنسـان کـه مـی خواهـد   
بشـود. در ایـن حالـت ، وقتـی سـخن از مراحـل 
خلـق شـخصیت می گوییـم ، در حقیقـت منظور 
مراحل خلق شـخصیت در ذهن نویسـنده اسـت. 
آنچـه او بـرروی کاغـذ مـی آورد و نشـان می دهد   
همـه در ذهـن اوسـت کـه اتفـاق مـی افتـد و در 

اختیـار اوسـت، تا هرگونه که می خواهـد در آ ن ها 
دخـل و تصـرف نماید؛ و به همین دلیل اسـت که 
تعبیـری چـون مراحـل خلـق شـخصیت ، درباره 

کار نویسـنده ، کامـًا درسـت خواهـد بـود. 
بـا عنایـت بـه آنچـه گفتـه شـد، کار بیهـوده ای 
اسـت اگـر بخواهیـم بـا جسـت وجـو در وقایـع و 
رخدادهـای قصه هـای قرآنی ، به بررسـی مراحل 
خلـق شـخصیت بپردازیم. اصـًا به کاربـردن این 
تعبیـر دربـاره این قصـه ها آن هم بـه معنای رایج 
و متـداول ، غلـط و نابجـا اسـت. مگـر اینکـه پا را 
از دایـره قصـه و فضـای آن ، فراتـر بگذاریـم و بـه 
هسـتی و آنچـه وجود خارجـی دارد، نظـر کنیم ، 
آن گاه مراحـل خلـق شـخصیت را درباره آفرینش  
زندگـی و مرگ انسـان هـا ، که به قـدرت خداوند 
صـورت مـی پذیرد ، بـه کار ببریـم. در این صورت  
مراحـل خلـق شـخصیت دو معنـای جداگانـه و 

متفـاوت خواهد داشـت: 
1. آنچـه در دنیـای ذهـن و تخیل نویسـنده اتفاق 

مـی افتد. 
وسـیله  بـه  موجـودات  پـرورش  و  آفرینـش   .2

خداونـد. 
از ایـن دو معنـا ، تنها معنـای دوم قابل تطبیق بر 
قصـه هـای قـرآن اسـت. چـرا کـه قـرآن ، چونان 
آیینـه ای در برابـر حیات و هسـتی ، همـه چیز را 
آنگونـه کـه بـوده ، هسـت و یـا خواهد بـود ، به ما 

نشـان می دهد. 
ب ( عامل شـخصیت در داسـتان و رمان، محوری 
اسـت کـه تمامیـت قصـه بـر مـدار آن مـی گردد 
و تمامـی عوامـل دیگـر از قبیـل: کمـال، معنـا و 
مفهـوم ، حتـی علـت وجـودی خـود را از عامـل 
شـخصیت کسـب می کنند. شـخصیت اسـت که 
موجبـات دگرگونـی حـوادث، جـدال هـا ، طـرح 
و توطئـه و سـایر عناصـر را پدیـد مـی آورد.3 بـه 
همیـن جهت نویسـنده ، تاش بسـیار می کند تا 
شـخصیتی بیافرینـد ، بی کـم و کاسـت و مطابق 

بـا موازیـن و اصـول فـن قصه نویسـی. 
شـخصیت ، در قصـه های قـرآن ، عنصری حتمی 
و اصیـل نیسـت . ایـن عنصر ، ماننـد دیگر عناصر 
و عوامـل ، طفیلـی هدفی اسـت که قـرآن از بیان 
اخبار گذشـتگان و داسـتان افـراد و گروهها دنبال 
مـی کنـد. یعنی بُرِد شـخصیت تا جایی اسـت که 
بتوانـد نمونـه و الگویـی فراگیـر بـرای مخاطبان و 

عبرتی در پیش چشـم ایشـان باشـد. 
قصـه نویـس، چـون شـخصیت را محـور اصلـی و 
عمـود خیمـه داسـتان مـی پنـدارد ، در پروراندن 
و باورانـدن آن بـه مخاطـب ، سـعی بسـیار مـی 

کنـد و بـا بیـان جزیـی ترین امـور ، از شـخصیت  
موجـودی واقعـی و عینـی می سـازد. تـا خواننده  
در قبـول و بـاور آن شـخصیت و آنچه در داسـتان 
اتفـاق می افتـد. تردید نکند . ایـن روش ، با توجه 
بـه هدفـی که قصـه نویـس و رمان نویـس در پی 
آن اسـت، بسـیار کارگـر و مفید خواهد بـود. لکن 
شـخصیت پردازی قرآن ، از مقوله دیگری اسـت و 
هیـچ وجـه اشـتراکی ، جز بیگانگی تعبیر با سـایر 

شـخصیت هـای قصه ها نـدارد. 
بیـان داشـتیم کـه نوع هـدف ، در چگونگـی ارایه 
شـخصیت ، دخالت بسـیار دارد. بنابرایـن ، درباره 
هـدف قـرآن از بیـان قصه هـا و اخبار گذشـتگان 
، بایـد گفـت: قـرآن ، همـان گونـه کـه از بیان هر 
سـوره ای ، بـه دنبـال هـدف خاصـی می گـردد ، 
از آوردن قصـه هـا و اختصـاص دادن آیات فراوانی 
بـه آنهـا نیـز ، غرضـی دارد. در اینکـه ایـن غرض 
کـدام اسـت ، سـخن اهـل تحقیق - غـرض دینی 
محـض- را نشـان مـی دهـد کـه ایـن غـرض در 
آیـات مختلـف قـرآن پراکنده اسـت و برشـمردن 
همـه آنهـا ، فرصت دیگـری می طلبد، امـا، ناگزیر 
بـه برخـی از آنها کـه با وجود گوناگـون ، در دینی 

بـودن مشـترک اند، اشـاره مـی کنیم : 
1. اثبـات وحـی و رسـالت پیامبـر)ص( 2. بیـان 
اینکـه ، دیـن یکسـر از جانـب خداونـد اسـت و 
مؤمنـان همـه یک ملـت واحدنـد و خداونـد یکتا 
پـروردگار ایشـان اسـت 3. بیان اینکه همـه ادیان  
اساسـی واحـد دارنـد کـه - ایمان به خدا - اسـت 
4. بیـان اینکه وسـیله دعوت همـه پیامبران یکی 
بـوده و قـوم ایشـان همـه عکـس العملی یکسـان 
داشـته انـد 5. بیـان نعمـت هـای الهـی 6. آگاه 
کـردن آدم از وسوسـه شـیطان 7. تربیـت انسـان 

و آموختـن ایمـان و اخـاق بـه او.4 
3. درادامـه ایـن نوشـتار بـه بررسـی ایـن نکته 
و  زن  وجـود  از  هـدف  اصـًا  کـه  رسـیم  مـی 
شـخصیت او در قـرآن و قصـه هـای آن چیسـت؟ 
آیـا مقصـود قـرآن از ایـن کار، در راسـتای همـان 
هـدف اصلـی و عالـی، یعنی غـرض دینی اسـت ، 

یـا هـدف دیگـری را دنبـال مـی کند. 
پیشـتر اشـاره وار گفتیم که شـخصیت در داستان 
و رمـان امـروز، محـور اسـت کـه تمـام رخدادها و 
قضایـا بـر گـرد آن مـی گردنـد. شـخصیت اسـت 
کـه آن هـا را باعـث می شـود و بـودن یـا نبودن  

وچگونگـی آنهـا را تعییـن مـی کند. 
نقـش زن ، بـه عنوان یک عنصر جذاب و کشـش 
و  احساسـی  و  عاطفـی  بـار  توانـد  مـی  دار کـه 
همچنیـن بـار جذابیت داسـتان را در حـد زیادی 

2. ایرانی ، ناصر ، داستان ، تعاریف ابزارها/189. 
3. براهنی ، رضا ، قصه نویسی /242.                                   4. حکیم ، سید محمدباقر ، القصص القرآنی /35. 
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بـه دوش کشـد، نقـش تعییـن 
کننـده و حیاتـی ای خواهـد بـود. کـم تـر 

داسـتانی و رمانـی را مـی توان خوانـد و ردپایی از 
زن و شـخصیت او ، در آن مشـاهده نکرد. بسـآمد 
البتـه ، در رسـانه هـای  ایـن نقـش آفرینـی ، 
دیگـری ، چـون : تلویزیـون ، سـینما و تئاتـر  بـه 
طور شـگفت انگیزی باالسـت. گرچه ایـن رویکرد  
درکشـورهای اسـامی ، بـه خصـوص ایـران ، بـه 
شـدت کشـورهای غربـی نیسـت و یـا بـه نـوع 
دیگـری ، سـامان داده شـده ، امـا مسـلم اسـت 
کـه نقـش زن در وسـایل ارتباط جمعـی ، به طور 
عـام ، و در هنرهـا ، بـه طـور خاص ، نقشـی ویژه 
و سرنوشـت سـاز بـوده وخواهـد بـود. این سـخن 
بـه معنـای آن نیسـت کـه زنـان در دنیـای معاصر 
، بدیـن وسـیله، توانسـته انـد بـه جایـگاه اصیل و 
خـدا دادشـان دسـت یابنـد و یـا اینکـه ، رسـانه 
هـای ارتباطـی ، در ایـن راه ، گامـی بخاطـر آنها 
برداشـته انـد. هرگز ، آنچـه اکثراً مغفـول مانده و 
کـم تـر بـه فکـر صاحبـان قـدرت و زیـاده طلـب 
رسـانه هـا خطـور کـرده ، همیـن نکتـه مهـم و 
اساسـی اسـت. اساسـاً ، از منظری کـه کارگزاران 
عصـر ما ، سـوای اندکی اندیشـمندان فرهیخته و 
طالبـان راسـتی و درسـتی ، بـه زن و منزلـت او 
مـی نگرنـد، هرگز نمـی تـوان جایـگاه حقیقی او 
را دیـد و درک کـرد و آنـگاه شـرایط رسـیدن بـه 
آن شـأن و مقـام را فراهم آورد. بشـر امـروز زن را 
ابـزاری می پنـدارد، در دسـت آنان که توان سـوء 

اسـتفاده بهـره کشـی از او را دارنـد. 
برگردیـم بـه قـرآن ، قرآن جز سـخن حق نمی گوید 
و باطـل از هیـچ سـو بـدان راه نـدارد. قـرآن کام 
خداونـد اسـت و هدایتگـر و سـازنده بشـر. اگـر 
چنیـن اسـت ، کـه هسـت ، پس قصه هـای قرآن 
نیزهدفـی جـز آن دنبـال نمـی کند. شـخصیت ، 
چـه زن باشـد و چه مـرد ، در هر صـورت مقصود 
از پرداختـن بـه آن ، رسـیدن بـه هـدف واال و 

برتریـن قرآنی اسـت. 
روش قـرآن ، در قصـه گویی و شـخصیت پردازی  

ارائـه  بـا  کـه  اسـت  آنگونـه  نـه 
شـخصیت زن ، او را وسـیله ای برای برانگیختن 

احساسـات وفتنـه انگیزی و ارضـای خواهش های 
نفسـانی قرار دهد. سـاحت این کتـاب الهی از این 

امور پیراسـته و مبراسـت. 
زن مانند مرد ، طبیعتی انسـانی دارد. او در زندگی 
دنیـا ، بـا ضرورت هـای گوناگـون حیـات روبه رو 
مـی شـود و در برابـر آنها عکس العمل نشـان می 
دهـد؛ ضـرورت هایـی که بسـیاراند و مختلـف ، و 

آدمـی از برخـورد بـا آن ها چـاره ای ندارد. 
پـس آنجا که سـخن از زندگی و ضـرورت های آن 
بـه میـان مـی آید. حضـور بجـای زن ، بـه عنوان 
جزیـی انفـکاک ناپذیـر از حیـات ، حتمـی و البد 
مـی نمایـد. در قـرآن نیـز ، همیـن گونـه اسـت و 
زن ، بـه صـورت هـای گوناگـون نقـش الیق خود 
را ایفـا مـی کند، بـی آنکه در واقعیـت آنچه بوده ، 

جـرح و تعدیلـی صـورت گیرد.5 
ضـرورت حضـور زن در قصـه هـای قـرآن ، از نوع 
ضـرورت هایی کـه در ادبیـات و هنر امـروز وجود 
دارد ، نیسـت. اگـر وقایـع و اتفاقـات قصـه اقتضـا 
نکنـد ، قرآن برای کشـاندن پای زن بـه آن قصه ، 
ضرورتی احسـاس نمی کند و بدان تـن در نمی دهد. 
بـه همیـن دلیـل ، در شـماری از قصـه هـا مانند: 
قصـه اصحـاب کهـف ، قصه عبـد صالح و موسـی 
و قصـه ذی القرنیـن ، از زن و نقـش آفرینـی او، 

خبری نیسـت. 
نتیجـه آنکـه: منطـق قـرآن ، حـق و حـق گویـی 
اسـت و بنایش بر تربیت و تهذیب نفوس بشـری؛ 
و بـر دامـن چنین رسـالت عظیمی ، هرگـز ، ِگرد 
حیلـه گـری ، فتنـه انگیزی ، اشـباع هـوس های 
زیبایـی هـای دروغیـن  بـه  و تمسـک  حیوانـی 
ننشـیند؛ که خداوند ، قرآن را بی نقص و کاسـتی 
آفریـد و آن را از هـر آفریده دیگر ، زیباتر ، جذاب تر 

و آراسـته تر قـرار داد. 
4. روش قـرآن ، در بیان قصه ها ، منحصر 

بـه فـرد و بیگانـه با برخـی روش هـای معمول در 
قصـه هـای ادبـی و دسـت نوشـت انسـان اسـت. 
سرگذشـت هـا و صحنه هـا ، به اجمـال و اختصار 
و گاه بـدون ترتیـب زمانـی اتفـاق مـی افتـد؛ در 
اثنـای یـک قصـه ، قصه دیگـر یبان می شـود ، با 
مفاهیـم و حقایق و موضوعـات عقیدتی و اخاقی 
و شـرعی و هسـتی شناسـی ، عرضه می گردد. 
ایـن روش مخصـوص و غیـر معمـول ، قصـه های 
قـرآن را دگرگون سـاخته ، هویتی خـاص به آن ها 

می بخشـد.6 
در یـاد کـرد شـخصیت ها نیـز ایـن روش ، اعمال 
شـده اسـت. قـرآن ، از شـخصیت هایـی ماننـد 
مسـیح و مـادرش ، بـا نـام خـاص ، یاد مـی کند: 
- ذلـک عیسـی ابـن مریـم قـول الحق الـذی فیه 
یمترون- ) مریم ،34/19(. و بسـیاری از شخصیت های 
دیگـر را ، کـه بیشـتر از زنـان حـق می باشـند ، 
بـی نـام و نشـان باقی مـی گذارد.این شـیوه قرآن  
بـه خصـوص در یـاد کرد زنـان ، پرسـش هایی را 
در ذهـن قـرآن پژوهـان برانگیخته و جـدال هایی 
را باعث شـده اسـت. در مقام پاسـخ با این پرسـش ها  
نظرهـا مختلـف اسـت و هر کسـی علتـی را بیان 
مـی دارد. بـا همه اینهـا دو نظر عمده وجـود دارد 
کـه از آن دو نظریـه ، بـا عنـوان - تبعیـت- و - 

تعمیم- سـخن مـی گوییم. 
                             ادامه مقاله در شماره بعد

5. خطیب ، عبدالکریم ، الققص القرآنی فی منطوقه و مفهومه/113. 
6. حکیم ، سید محمدباقر ، القصصی القرآنی /74. 
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روابط پسـران و دختران جوان، 
در کشـور مـا به عنـوان یک معضل 

اجتماعـی مطـرح اسـت. لـذا بـر اولیـای 
خانه و مدرسـه و به تبع آنها مسـئولین فرهنگی 

و اجتماعی الزم اسـت این مسـئله را به طور علمی 
بررسـی نماینـد و از هرگونـه تصمیـم احساسـی 
خـودداری کـرده و بـا شـناخت کامـل آسـیب ها، 
زمینـه هـا و راهکارهـای علمی و تخصصـی با این 
انحـراف برخـورد نماینـد. زیـرا به حکـم »وال تقف 
مـا لیس لـک به علم« )اسـراء، 36( بایـد از پیروی 
هـر چیـزی کـه بـدان علـم نداریـم پرهیـز کنیم. 
درهـر اعتقـاد یـا عملـی کـه تحصیل علـم ممکن 
اسـت، پیـروی از غیـر علـم حـرام اسـت و زمانـی 
اقـدام و ارتکاب عملی جایز اسـت کـه دلیل علمی 
آن را تجویـز نمایـد. )1( برای بررسـی این معضل با 
سـؤال هایـی روبرو هسـتیم: 1 - چه نـوع روابطی، 
معضـل اجتماعـی بـه شـمار مـی رود؟ 2 - چـه 
آسـیب هایـی درایـن زمینـه جوانـان مـا را تهدید 
مـی کنـد؟ 3 - زمینـه هـای ایـن روابط آسـیب زا 
چیسـت؟ 4 - چـه راهکارهایـی برای پیشـگیری و 
هدایـت صحیـح وجـود دارد؟ در مقالـه حاضـر بـه 
ایـن پرسشـها پاسـخ داده مـی شـود که بـا هم آن 

را مـی خوانیم. 
و  پسـران  برخـورد  و  ارتبـاط  زا  آسـیب  روابـط 
دختـران، امـری اجتناب ناپذیر اسـت. زیـرا بدیهی 
اسـت کـه در جامعـه، کوچـه و خیابـان، هنـگام 
خریـد و هنـگام معاشـرت هـا و... نمی شـود دیوار 
و حائلـی بیـن دو جنـس کشـید. هنگامـی کـه 
از روابـط دختـران و پسـران بـه عنـوان معضـل 
اجتماعـی و آسـیب زا یاد می شـود، منظـور روابط 
پنهانـی، غیرعادی و ناپخته ای اسـت کـه به دور از 
هرگونـه شـناخت کافی بوده و به صـورت هیجانی، 
تخیـات و رؤیاهـای غیرواقعـی صورت مـی گیرد. 

دختران و پسـرانی که 
بـه منظـور جلـب توجـه جنـس مخالف و 

بـا هـدف دوسـت یابـی از بین آنـان، سـاعت ها در 
خیابـان ها و اماکن عمومی از گوشـه ای به گوشـه 
دیگـر می رونـد و بدون اینکه به روشـنی بدانند به 
دنبـال چـه چیزی هسـتند، وقـت و انـرژی خود را 
تلـف می کنند. گاهـی اوقات افـرادی مانند خود را 
مـی یابنـد و روابط نامتعادلـی برقرار می کننـد، لکن 
در نهایـت بـا احسـاس سـرخوردگی و بیهودگـی و 
بـاز  خانـه  بـه  از خـود  بیـزاری  احسـاس  نیـز 
مـی گردنـد. تعالیم انسـان سـاز اسـام، ایـن نوع 
روابـط را نهـی مـی کند نه اینکـه زنـان و دختران 
را از جامعـه طـرد نمایـد و از هرنـوع حضـور و 
فعالیـت هـای آنـان و برخـورد و ارتبـاط زنـان و 
مـردان جلوگیـری کند. اسـام حفظ حریـم میان 
زن و مـرد، عفـت و حیاء را مورد تأکید قـرار می دهد. 
قـرآن کریـم یـک نمونـه از روابـط سـالم را بیـان 
مـی کنـد؛ دختـران حضرت شـعیب برای سـیراب 
کـردن گوسـفندان صبر کردند تا مردان از سـیراب 
کـردن گوسفندانشـان فـارغ شـوند و بـه کنـاری 
برونـد. )قصـص. 23( و هنگامی که یکی از دختران 
شـعیب از طرف پدر مأمور شـد تا حضرت موسـی 
را بـه خانـه دعـوت کنـد با کمـال وقـار و حیـاء با 
موسـی سـخن گفت )همان. 25( و حضرت موسی 
نیـز بعـداز قبـول دعـوت به دختـر شـعیب فرمود: 
راه را بـه مـن نشـان بـده و خودت پشـت سـر من 
بیـا. بـرای اینکـه مـا دودمان یعقـوب به زنـان نگاه 

نمـی کنیـم. )2( ایـن الگـوی شایسـته به ما نشـان 
مـی دهـد که مـی شـود زنـان و مـردان در جامعه 
بـا یکدیگـر برخـورد و تعامـل داشـته باشـند و در 
عیـن حـال حریـم یکدیگـر، حیـاء و عفت خـود را 

نیـز حفـظ کنند. 
آسیب شناسی 

الف - آسلیب روانی: فقـدان حریم میـان زن و 
مـرد وآزادی معاشـرت هـای بی بند و بـار، هیجان 
هـا و التهـاب هـای جنسـی را فزونـی می بخشـد. 
غریـزه جنسـی، غریـزه ای نیرومند، عمیـق و دریا 
صفت اسـت، هر چه بیشـتر اطاعت شـود، سرکش 
تـر مـی گـردد؛ همچون آتشـی کـه هر چـه به آن 
بیشـتر خـوراک بدهنـد شـعله ورتـر می شـود. )3( 
روح بشـر فـوق العاده تحریک پذیر اسـت، اشـتباه 
اسـت کـه گمان کنیـم تحریـک پذیری روح بشـر 
محـدود بـه حـد خاصـی اسـت و از آن پـس آرام 
مـی گیـرد. هیـچ مـردی ازتصاحـب زیبـا رویـان 
و هیـچ زنـی از متوجـه کـردن مـردان و تصاحـب 
قلـب آنـان و باالخـره دلـی از هـوس سـیر نمـی 
شـود. از طرفـی تقاضـای نامحـدود خـواه ناخـواه 
انجـام نشـدنی اسـت و همیشـه مقـرون اسـت بـا 
بـه  نیافتـن  محرومیـت، دسـت  احسـاس  نوعـی 
آرزوهـا بـه نوبـه خـود منجر بـه اختـاالت روحی 
و بیمـاری هـای روانـی می گـردد. )4( حـال اگر در 
سـطح جامعه، جاذبه های جنسـی رواج یابد و دختر 
و پسـر روابطی آزاد داشـته باشـند، جلوه گـری های 

روابط دختران
 و پسران

مقاله 633 مؤسسه ام الکتاب
1( المیزان، ترجمه موسوی همدانی، ج 13، ص 126 - . 127           2( المیزان، ترجمه موسوی همدانی، ج 16، ص. 38          3( مرتضی مطهری، مسئله حجاب، ص. 69                4( همان، ص. 72
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موجـود در برخورد و حاالت دختـران موجب جلب 
توجه پسـران شـده، انحراف اذهان و آشـفتگی فکر 
و دل آنهـا را در پـی دارد. البتـه خـود دختـران نیز 
ضربـه پذیـر هسـتند زیـرا چـه بسـیار دخترانـی 
کـه سـبب شـوق دسـت یابـی بـه نشـانه هـای 
مقبـول زیبایـی و زنانگـی بـه اختـاالت روانـی 
دچـار مـی شـوند. )5( از طـرف دیگر اگـر در کوچه 
و خیابـان، دلبـری مرسـوم گـردد و جلـوه گـری، 
هنـر دختـران محسـوب شـود و در روابـط دختر و 
پسـر تجـاذب و دلبنـدی بـه میـان آیـد، دخترانی 
کـه از زیبایـی الزم برخـوردار نیسـتند، در فشـار و 
اسـترس قرار می گیرند و همیشـه احساس کمبود 
و حقـارت مـی نماینـد و لطمه های جـدی بر روح 
و روان آنـان وارد مـی شـود. آفـت دیگر این اسـت 
کـه افـراد در ایـن نـوع روابـط کـه معمـوالً ناپایدار 
بـوده و براسـاس سـودجویی اسـت نـه تعهـد، بـه 
شکسـت در عشـق منتهی مـی شـوند. و در نتیجه 
روح لطیـف و با نشـاط آنهـا گرفتار افسـردگی می 
شـود. ویـل دورانـت مـی گویـد: »زنـی که عاشـق 
شـد و معشـوق خود را از دسـت داد، ممکن اسـت 
ایـن گمشـده برایش جبـران ناپذیـر باشـد. او روح 
خـود را بـه تصویـر خاصـی پیوسـته اسـت وهر جا 
بـرود خاطراتـش او را دنبال خواهند کرد. )6( عشـق 
بـازی های خیابانی قبـل از ازدواج، آسـیب دیگری 
نیـز دارد وآن ایـن اسـت کـه دائمـاً از فاش شـدن 
روابـط گذشـته و تأثیـر آن بـر زندگی آینـده دچار 
تشـویش خاطـر و نگرانـی هسـتند و ایـن نگرانـی 
اثـر مخربـی بر بهداشـت روانی انسـان می گـذارد. 
ب - آسلیب اجتماعی: آنچه موجـب فلج کردن 
نیـروی اجتماعی اسـت، آلوده کـردن محیط کار به 
لـذت جویـی های شـهوانی اسـت)7( زیـرا از طرفی 

شـخصیت و کرامـت زن را در حـد یـک کاال بـرای 
کام جویـی مـردان تنزل مـی دهد و امنیـت روانی 
الزم را بـرای فعالیـت اجتماعـی او از بیـن می برد، 
و از طـرف دیگـر مـردان، تمرکـز حـواس و دقـت 
ندارنـد. هـر چـه  بـرای کارهـای خـود  را  کافـی 
روابـط دختـر و پسـر ضابطـه مند تر شـود وجامعه 
از تحریـکات شـهوانی وجلـوه گـری های جنسـی 
دور گـردد، اجتمـاع سـالم تـر خواهـد شـد و افراد 
جامعـه بهتر بـه کار خود رسـیدگی کـرده، جوانان 
در محیـط کار، درس و دانشـگاه راحـت تر خواهند 
بـود و به پیشـرفت های بیشـتری خواهند رسـید. 
ج - آسیب خانوادگی: معاشـرت هـای آزاد و بی حد 
و مـرز در برخـی خانواده ها، زمینه بـی بند و باری 
پسـران و دختـران را فراهـم سـاخته و ازدواج را به 
صـورت یک وظیفه، تکلیف و محدودیـت در آورده 
اسـت. تفـاوت جامعـه ای کـه روابـط جنسـی را به 
محیـط خانوادگـی و کادر ازدواج قانونـی محـدود 
مـی کند بـا اجتماعی کـه روابـط آزاد در آن اجازه 
داده می شـود این اسـت که ازدواج در اجتماع اول 
پایـان انتظـار و محرومیـت و در اجتمـاع دوم، آغاز 
محرومیـت و محدودیـت اسـت. در سیسـتم روابط 
آزاد جنسـی، پیمان ازدواج به دوران آزادی دختر و 
پسـر خاتمـه می دهـد و آن هـا را ملزم می سـازد 
که به یکدیگر وفادار باشـند و در سیسـتم اسـامی 
بـه محرومیـت و انتظـار آنـان پایان می بخشـد. )8( 
اختصـاص یافتن اسـتمتاعات و التذاذهای جنسـی 
به نهان خانه زناشـویی و محیط خانـواده و در کادر 
ازدواج، پیونـد زن و شـوهری را محکم می سـازد و 
موجب اتصال بیشـتر زوجین به یکدیگر می شـود. 
پـس آسـیب اول، بـی رغبتی بـه ازدواج و تشـکیل 
خانـواده اسـت. آسـیب دیگـر همان اسـت که ویل 

دورانـت مـی گوید: »مـرد، نگران و مضطرب اسـت 
کـه مبادا کسـی پیـش از او زنـش را تصـرف کرده 
افـراد  بـا  ازدواج  از  قبـل  )9( پسـری کـه  باشـد.« 
زیـادی ارتباط داشـته اسـت، بـه هنـگام ازدواج به 
هـر دختـری کـه نظـر کنـد، مـی پنـدارد او نیز با 
پسـرهای متعـددی ارتباط داشـته و پـاک و عفیف 
نیسـت و در نتیجـه روح بـی اعتمادی و سـوء ظن 
در جامعـه ا وج مـی گیـرد و ایـن همـان چیـزی 
اسـت کـه قـرآن کریـم از آن نهـی فرمـوده اسـت 
)هجـرات. 12( بنابـر ایـن روابـط آزاد، زمینـه سـاز 
بسـیاری از سـوء ظن ها اسـت. نکته دیگری که در 
جوامـع آزاد و مختلط، خانـواده ها را تهدید می کند این 
اسـت کـه زن و مرد، همـواره در حال مقایسـه اند، 
مقایسـه آنچـه دارند بـا آنچـه ندارند وآنچه ریشـه 
خانـواده را مـی سـوزاند این اسـت که این مقایسـه 
هـا آتـش هـوس را در زن و شـوهر و مخصوصـاً در 

وجـود شـوهر دامـن می زنـد. )10( 
زمینله هلا و راهکارهلا: مـا در ایـن قسـمت 
بـه عوامـل ایجـاد کننـده ایـن روابـط و راههـای 
پیشـگیری آن مـی پردازیـم و چـون هـر زمینـه، 
راهـکار مخصـوص بـه خـود را دارد، بـرای حفـظ 
پیوسـتگی و انسـجام مطلـب در ذیـل هـر یـک از 
زمینـه هـا، راهـکار آن را نیـز ذکـر می کنیـم. 1 - 
نگاه:  یکـی از زمینه های ایجاد روابط ناسـالم نگاه 
مسـموم اسـت. برای انسانی که حب شـهوات برای 
او زینت داده شـده اسـت )آل عمران. 14( یک نگاه 
کافـی اسـت تـا او را از خود بی خـود کند ومتحول 
سـازد. نـگاه، تیـری اسـت از تیرهـای شـیطان چه 
بسـا نگاهـی کـه حسـرت هـای طوالنـی را در پی 
دارد. )11( لـذا حضـرت علـی )ع( می فرمایـد: »دیده 
ها شـکارگاههای شـیطانند«. )12( بعضی »نگاه ها«، 

5( خانم دکتر سـعداوی، چهره عریان زن، ص 168؛ ر. ک: مقدمه ای بر روانشناسـی زن ص. 110 6( ویل دورانت، لذات فلسـفه، ص. 146 7( مرتضی مطهری، مسـئله حجاب، ص. 78 8( مرتضی مطهری، مسـئله حجاب، ص. 
75 9( ویل دورانت، لذات فلسـفه، ص. 141 10( حداد عادل، فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی، ص. 69  11( وسـایل الشـیعه، ج 14، ص. 138   12( منتخب میزان الحکمه، ترجمه شـیخی، ج 2، ص 999، حدید. 6129
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ویـروس »گنـاه« منتشـر مـی کننـد، پـس فاصله 
چندانـی بیـن نـگاه و گنـاه نیسـت. کنار هـر گناه 
دو فرمان اسـت: شـیطان می گوید: »چشـم بدوز« 
خـدای رحمـان مـی گویـد: »چشـم و دیـده فـرو 
بنـد« تنهـا راهـکار آسـودگی دل و برچیـدن ایـن 
زمینـه همـان اسـت که قـرآن کریـم مـی فرماید: 
مؤمنـان نـگاه خـود را از نامحـرم بگرداننـد. »قـل 
للمومنیـن یغضـوا مـن ابصارهـم« )نـور. 30( و در 
روایـات نیـز آمده اسـت که کسـی که چشـم خود 
را فـرو بنـدد دل را آسـوده کنـد )13( از پشـت بـه 
زنـان نامحـرم نگاه نیفکنیـد. )14( از رو بـه رو به زن 
نامحـرم خیـره نشـوید. )15( و اگـر بـه طـور اتفاقی 
نـگاه بـه نامحـرم افتاد چشـم را بگردانیـد. )16( و بار 
دیگـر نـگاه خود را بـه وی نیفکنیـد. )17( حفظ نگاه 
مخصـوص مـردان نیسـت؛ زلیخا اسـیر نگاه شـده 
بـود و زنـان مصـر با دیدن یوسـف دسـت خـود را 
بریدند)یوسـف. 31( لـذا قرآن کریم بـه زنان مؤمن 
نیـز دسـتور مـی دهـد کـه چشـم را از نـگاه بـه 
مـردان اجنبـی فـرو بندند )نـور. 31( لـذا هنگامی 
کـه مـردی نابینـا خدمـت رسـول خـدا )ص( آمد، 
آن حضـرت از همسـران خود خواسـت که جلسـه 
را تـرک کننـد و پشـت پـرده قـرار بگیرنـد. آنان با 
تعجـب گفتنـد: »وی کور اسـت.« حضـرت فرمود: 
»شـما کـه کـور نیسـتید و او را مـی بینیـد« )18( و 
الگـوی زنـان عالـم حضـرت زهـرا)س( فرمودنـد: 
»خیـر زن در آن اسـت کـه نـه او مـردی را ببینـد 

و نـه مـردی او را ببینـد«. )19( ز دسـت دیـده و دل 
هـر دو فریـاد کـه هرچـه دیده بینـد دل کنـد یاد 
بسـازم خنجـری نیشـش ز فـوالد زنـم بر دیـده تا 
دل گـردد آزاد)20( 2 - خودآرایلی و خودنمایی:  
یکـی دیگـر از علـل گرایـش جوانـان بـه جنـس 
مخالـف، خودآرایـی و خودنمایی اسـت. خودآرایی 
ناپسـند نیسـت بلکه خودآرایی به قصد خودنمایی 
در برابـر نامحـرم ناپسـند اسـت زیـرا زمینه فسـاد 
جوانـان اسـت. جوان در این سـن، در برابـر هزارها 
محـرک کـه قبـا آنها را حـس نمی کرد، حسـاس 
مـی گـردد. بعضـی از صداها ایـن حساسـیت را بر 
مـی انگیـزد... بعضـی از حـرکات این حساسـیت را 
نیـرو می دهـد، بعضی از مناظـر در جلب آن بیش 
از همـه مؤثر اسـت، رنگها در فصل عشـق، غوغایی 
برپـا می کند و رنگ سـرخ منـادی تملک و تصرف 
اسـت)21( اگـر جـوان در معـرض این همـه محرک 
هـای قـوی قرار بگیـرد، دریـای شـهوت او طوفانی 
می شـود و »غریزه جنسـی، مخصوصاً در پسـران، 
تا سـر حد وجـدان نفوذ کرده و تحریکات شـهوانی 
همچـون تصادم امواج به سـاحل، شـروع به مبارزه 
مـی نمایـد.«)22( قـرآن کریـم بـرای برچیـدن ایـن 
زمینـه فسـاد بـه زنـان مؤمـن دسـتور مـی دهـد 
کـه در خانـه هـای خـود بنشـینند و ماننـد زنـان 
جاهلیـت نخسـت، خودنمایـی نکننـد. )احـزاب. 33( 
زینـت و آرایـش خـود را جـز آنچـه قهـراً ظاهـر 
می شـود بر بیگانه آشـکار نسـازند و باید سـینه و 

دوش خـود را با مقنعه بپوشـانند. )نور. 31( منظور 
از »زینـت زنـان« مواضـع زینـت اسـت زیـرا اظهار 
خـود زینـت از قبیل گوشـواره و دسـت بنـد حرام 
نیسـت، پـس مـراد از اظهـار زینـت، اظهـار محـل 
آنهاسـت )23( زنـان مؤمـن نبایـد پای خویـش را به 
زمیـن بکوبند تا آنچه از زینتشـان که پنهان اسـت 
ظاهـر شـود. )نـور. 31( طبیعـی اسـت کـه جـوان 
جـذب می شـود. جوانـی از انصار رسـول خدا)ص( 
در کوچـه هـای مدینه زنـی را دیـد - در آن زمان، 
زنـان مقنعه را پشـت گـوش می انداختنـد - وقتی 
زن از او گذشـت، او را تعقیـب کـرد و از پشـت او 
را مـی نگریسـت تـا داخل کوچـه تنگی شـد و در 
آنجـا اسـتخوان یا شیشـه ای کـه در دیوار بـود، به 
صـورت مرد برخـورد کـرده آن را شـکافت، همین 
کـه زن از نظـرش غایـب شـد تـازه متوجـه گردید 
کـه خـون بـه سـینه و لباسـش مـی ریزد، بـا خود 
گفـت: نـزد رسـول خـدا مـی روم و جریـان را بـه 
او خبـر مـی دهـم. رسـول خـدا از او پرسـید چـه 
شـده اسـت؟ جـوان جریـان را عرض کرد. سـپس 
جبرئیـل نـازل شـد و حفـظ حجـاب و زینـت را بر 
زنـان مسـلمان واجـب نمـود تـا مـردان مسـلمان 

حفظ شـوند. )24( 
ادامه این مقاله را در شماره بعدی می خوانید.

13( مسـتدرک الوسـائل، ج 14، ص. 271 14( همـان، ص. 274 15( الترغیـب و الترهیـب، ج 3، ص 35، حدیـث. 6 16( مسـند احمـد، ج 4، ص. 358 17( بحاراالنـوار، ج 104، ص. 36 18( مسـند احمـد، ج 6، ص. 296 19( 
بحاراالنـوار، ج 43، ص. 54 20( بابـا طاهـر عریـان. 21( ویـل دورانت، لذات فلسـفه، ص. 128 22( محمدتقی فلسـفی، گفتار فلسـفی )جـوان( ، ص. 307 23( المیزان، ترجمه موسـوی همدانـی، ج 15، ص. 156 24( کافی، ج 5، 

ص 521، حدیـث. 5
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موضـوع بحـث کاس طـاق وشـرایط آن بـود . 
بـه دانشـجویان گفتـم : جلسـه قبل بحث رسـید 
بـه طـاق وشـرایط جدیـد آن در قانـون حمایـت 
خانـواده سـال1392، ولـی فرصـت ورود بـه ایـن 
موضـوع نشـد .امـروز مـی خواهیـم ببینیـم مـرد 
وزن در چـه شـرایطی مـی توانند تقاضـای طاق 
دهنـد و آیـا قانون حمایـت خانواده جدیـد ،ابتکار 
ونـوآوری خاصـی در ایـن مـورد داشـته اسـت یـا 
خیـر ؟هنـوز وارد بحـث نشـده بودیم کـه یکی از 
دانشـجویان پرسـید :استاد، ببخشـید یک سریالی 
شـبها از تلویزیـون پخـش مـی شـد که مـردی به 
نـام کیوان به بیماری ایدز مبتا شـده ، طبـق قوانین 
مـا ، اگـر همسـر او یعنـی پریـا مـی خواسـت ، 
مـی توانسـت به خاطـر بیمـاری او تقاضـای طاق 
ببینیـد  کردیـد،   خوبـی  سـؤال  ؟گفتـم  دهـد 
قانـون حمایـت خانـواده جدیـد از لحـاظ ماهیت 
وارد بحـث طـاق نشـده و در حقیقـت آن را بـه 
قوانیـن قبلـی ارجـاع داده اسـت لذا شـرایط الزم 
بـرای اعمـال حـق طـاق ،همـان شـرایط سـابق 
اسـت .امـا تشـریفاتی را پیش بینی کـرده که باید 
قبـل از طاق طی شـود .اوالً توجه داشـته باشـید 
ایـن قانـون پیـش بینـی کـرده اسـت کـه دعاوی 
خانوادگـی بایـد در دادگاههـای ویـژه ای بـه نـام 
دادگاه خانـواده حـل وفصل شـود .ودر این محاکم 
نیـز بایـد لزوماً قاضـی ،مشـاور زن حضور داشـته 
باشـد .یکـی از دانشـجویان گفـت :اسـتاد،یعنی 
قاضـی زن رأی مـی دهـد ؟گفتم:نـه ، بـه رئیـس 
شـعبه کـه مرد اسـت مشـاوره مـی دهـد یعنی او 

را در تصمیـم گیـری کمـک مـی نمایـد ولـی اگر 
نظـر مخالـف بـا رئیس شـعبه داشـته باشـد ،نظر 
او بایـد در رأی ذکـر شـود .در ایـن صـورت بـرای 
تجدیـد نظـر خواهی می توانـد ،نظـر او مؤثر واقع 
گـردد .بهـر حال از این جهات سـعی شـده فضای 
دادگاه تخصصـی تـر ومعقول تر شـود .اما در مورد 
تشـریفات مقـرر در قانـون جدید ،اگـر طرفین در 

طـاق توافـق داشـته باشـند و بخواهنـد طـاق 
توافقـی بگیرنـد باید اول به مراکز مشـاوره خانواده 
مراجعـه نمایند تا شـاید در آنجا مشـکل آنها حل 
شـود .اگـر اختاف حل نشـد و همچنـان اصرار بر 
طاق داشـتند دادگاه گواهی عدم سـازش صادر و 
بـه دفتر ازدواج وطاق دسـتور طـاق را می دهد . 
امـا اگر طـاق توافقی نباشـد ،دادگاه ابتدا موضوع 
را بـه داوری ارجـاع مـی کنـد .یعنـی هر کـدام از 
طرفیـن بایـد یـک نفـر را بـه عنـوان داور معرفی 

کننـد تا شـاید اختاف آنهـا از طریق ایـن داوری 
حـل گردد .اگـر حل نشـد دادگاه در صورت وجود 
شـرایط ،دسـتور طـاق را صـادر خواهد کـرد .اما 
در مـورد سـؤال شـما کـه زنـان یـا بـه قول شـما 
پریـا در چـه مواردی مـی تواننـد تقاضای طاق 
کننـد ؟ببینید ،مـرد در صـورت ادای حقوق مالی 
زن مثـل مهریـه ،نفقـه ،اجـرت المثل وغیـره می 
توانـد هر وقت بخواهد همسـر خـود را طاق دهد 
.البتـه بـه صـورت شـرط ضمـن عقد هـم در عقد 
نامـه هـا هسـت کـه اگـر طـاق بـا تقاضـای مرد 
باشـد و بـه دلیـل سـوء رفتـار زن نباشـد ،نصـف 
دارایـی زوج نیـز بایـد به زوجـه منتقل گـردد. اما 
زنـان نیـز در شـرایطی خـاص واز طـرق مختلفی 
مـی توانند ایـن درخواسـت را مطـرح کنند .یکی 
از ایـن راههـا آن اسـت کـه زوجه در هنـگام عقد 
ازدواج ،وکالـت در طـاق بگیـرد .در ایـن صـورت 
هـر موقـع کـه بخواهـد مـی توانـد خـود را طاق 
دهـد ونیـازی بـه رضایـت مرد نیـز نخواهـد بود . 
طریـق دیگر ، شـروط ضمن عقد اسـت. همانطور 
کـه حتماً شـنیده اید چند سـالی اسـت مـواردی 
در عقـد نامـه هـا درج می گـردد و معمـوالً داماد 
هـم آنهـا را امضـاء می کنـد ،که از لحـاظ حقوقی 
شـروط ضمن عقـد نامیده می شـود. این شـروط 
در مـوارد خاص حـق طاق به زن مـی دهد .مثًا 
اسـتنکاف مـرد از دادن نفقـه ،بـد رفتـاری مرد با 
زن ،جنـون زوج،اشـتغال زوج بـه شـغلی کـه بـر 
خـاف حیثیـت خانوادگـی آنها باشـد  اعتیاد مرد 
،تـرک زندگی توسـط او ، عـدم توانایی وی در بچه 

ملرد در صلورت ادای حقلوق ماللی 
زن مثلل مهریله ،نفقه ،اجلرت المثل 
وغیلره ملی تواند هلر وقلت بخواهد 
همسلر خلود را طلاق دهلد .البتله 
بله صورت شلرط ضملن عقد هلم در 
عقلد نامله ها هسلت که اگر طلاق با 
تقاضلای ملرد باشلد و به دلیل سلوء 
رفتلار زن نباشلد ،نصلف دارایی زوج 

نیلز باید بله زوجله منتقل گلردد.

طـاق توافـق داشـته باشـند و بخواهنـد طـاق طـاق توافـق داشـته باشـند و بخواهنـد طـاق 
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دار شـدن ، بـا خنده گفتم 
:و مـورد آخـر کـه بـرای زنـان 

ایرانـی خیلـی مهم اسـت ،اگـر مرد 
بدون اجازه همسـر خود همسـر دیگری 

اختیـار کنـد ،در تمـام ایـن مـوارد زوجه می 
توانـد تقاضـای طاق کنـد .دوبـاره همان دانشـجو 
پرسـید : آقـای دکتر، مرد مـی تواند این مـوارد را 
قبـول نکنـد ؟گفتم بلـه  قطعاً چون اینها شـرایط 
ضمـن عقـد اسـت و اختیـاری اسـت طرفین می 
تواننـد هر کـدام از این شـروط را نپذیرنـد .دوباره 
پرسـید پـس در مثـال ما اگـر کیوان این شـروط 
را امضـاء کرده باشـد پریـا می تواند طـاق بگیرد 
خنـده  چی؟بـا  باشـد  نکـرده  امضـاء  اگـر  ولـی 
گفتم:شـما امـروز تا این دو را طاق ندهی دسـت 
بـردار نیسـتی ؟ ببینیـد اگـر هیچکـدام از این دو 
مـورد یعنـی وکالـت زوجـه در طاق و یا شـروط 
ضمن عقد وجود نداشـته باشـد باز هم در شـرایط 
ویـژه ای  زن مـی تواند تقاضای طاق کند . طبق 
قانـون مدنـی زوجه مـی تواند در شـرایطی تقاضای 
طـاق بنماید ، مثـًا در صورت ندادن نفقه توسـط 
زوج و عـدم امـکان الـزام او یـا عسـروحرج  زن در 

صـورت ادامـه زندگـی بـا مـرد . گفتـم مـی دانید 
عسـروحرج یعنـی چـه ؟تـا چنـد سـال مصادیـق 
آن مشـخص نبـود ،امـا در تبصره الحاقـی به ماده 
1130 قانـون مدنی به برخـی مصادیق آن تصریح 
شـد .مثـا تـرک زندگـی خانوادگـی توسـط مرد 
بـه مـدت 6 مـاه ، اعتیـاد زوج بـه مـواد مخـدر یا 
مشـروبات الکلـی ،محکومیـت قطعـی بـه حبس 
بـه مـدت 5 سـال یـا بیشـتر ، سوءرفتارمسـتمر 
بیمـاری  ونهایتـاً  مـرد مثـل ضـرب وشـتم زن 

زندگـی  کـه  زوج  العـاج  صعـب 
خانوادگـی را بـه خطـر بیانـدازد .البتـه 
تشـخیص نهایـی ایـن مـوارد بـا دادگاه اسـت 
کـه با کمـک کارشناسـان ومتخصصـان ، موضوع 
را ارزیابـی و رأی مـی دهـد . مثـًا اینکـه بیماری 
در چـه حد خطرناک اسـت و اینکـه صعب العاج 
اسـت یا نه ،بسـتگی بـه نظـر دادگاه دارد .مثاً در 
همیـن مثـال شـما یعنی ابتـا کیوان بـه بیماری 
ایـدز ،برخـی اوقـات ویـروس ایـن بیماری بسـیار 
ضعیـف وغیـر فعـال اسـت در ایـن حالـت ممکن 
اسـت دادگاه آنـرا مجـوزی برای طاق تشـخیص 
ندهـد امـا اگـر شـدت آن بـه حـدی باشـد کـه 
صعـب العـاج و مخـل زندگـی تلقی شـود ،برای 

زوجـه حـق طـاق ایجـاد خواهـد کرد . 
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فرخنــده کریـم زاده: رتبــه آوری بانـوان اسـتان 
هــر سـال در مســابقات قرآنی بیشـتر می شـود 
امـا انتظـار توجـه بیشـتری از جانـب مسـؤالن 
محترم استان داریم . حســن اسـماعیلی: توسـعه 
و ترویج فرهنگ غنی قــرآن در ســطح ایــران و 
جهان اســام و همچنین معرفـی قـرآن از ابعـاد 
مختلـف تحقیق، تفسـیر، ترجمـه و ..... بـه بانـوان 
ایرانــی را مــی تـوان از خصوصیــات و تجربیات 
آکادمیک بانــو » فرخنده کریم زاده « دانسـت. 
ایشــان در کارنامه عملکردی خــود تدریــس در 
حــوزه هــای علمیــه، داوری مســابقات متعدد 
کشـوری و المپیـاد هـای ملـی و بیـن المللـی، 
کارشناسـی و تفسـیر قرآن و ایجـاد پایـگاه هـای 
قرآنــی مختـص به بانــوان را به ثبت رســانده و 
توانســته اســت با کســب توفیق از ســایه سار 
کتـاب آســمانی قـرآن در زمینه تبلیغ و ترویــج 
فرهنــگ غنی قرآنــی خــوش بدرخشــد. آنچه 
مـی خوانیـد ماحصـل گفـت و گـوی مـا بـا ایـن 

بانــوی قرآنی اسـت: 

بلرای شللروع کام از آشللنایی خللود با 
قلرآن بگوییلد : 

فرخنــده کریــم زاده هسـتم در سـال 1349 در 
خانــواده ای مذهبــی متولد شــدم. قبل از ورود 
به دبســتان بـه تشــویق والدینم و تشـویق های 
بـرادرم جذب قـرآن کریـم شـدم  بـه طـوری کـه 
روخوانـی قـران و شـنیدن تـاوت اسـاتید مطـرح 
قرآنـی همچــون مرحوم عبدالباسـط، منشـاوی، 
طبـاوی و مصطفی اســماعیل جـزو زمزمه های 
همیشــگی ام بـود. پـس از اتمــام دوره ابتدایـی 
بـا ورود به حـوزه علمیـه» مدرسـه النفیسـه« در 
اصفهـان به مدت 5 سـال توفیـق تحصیـل علـوم 
دینــی را داشــتم و از محضــر اســاتید بزرگـی 
همچون : مرحوم حاج آقــا فخر کلباسـی مدرس 

تفســیر و نهــج الباغه و اسـتاد مرحوم حـاج آقا 
مهـدی شــکوهنده مـدرس تجویــد و قرائــت و 
همچنین اســتاد مرحــوم حاج آقــا شــهید اول 
مــدرس تجویـد و روخوانــی قرآن کریـم کسـب 
فیـض نمودم. بــا توجــه بـه اینکــه در آن موقع 
کـم سـن و سـال تریـن عضـو ایـن حـوزه علمیه 
بـودم ، لذا اسـاتید به بنـده نگاه فرزنـدی داشـته 
و بــا حمایـت هـا و تشویق های خـود زمینه ساز 
پیشـرفت در علوم قرآنــی بودند به طــوری کــه 
بعــد از دوران راهنمایــی و دبیرسـتان بـا احـراز 
رتبــه هـای ممتـاز و متعـدد اسـتانی و کشـوری 
از طــرف آمـوزش و پرورش ناحیـه 5 اصفهان در 
سال 1368  دعــوت بــه تدریس در مدرســه ی 
تعلیم قــرآن شـدم و بــا تدریس تجویـد و صوت 
و لحن  تاکنون 27 ســال اســت کـه در خدمـت 
عاشــقان کام وحــی مـی باشـم. تحصیاتـم در 
مقطع کارشناســی ارشـد ادبیـات عــرب و حوزه ی 
علمیـه تـا سـطح لمعه می باشـد ) تحصیـل بنده 
در حـوزه علمیـه بـه سـبک قدیـم متناسـب بـا 
دروس فقهـی تعییـن میشـد امـروزه این سـطوح 
بـه سـطح یـک ، دو و سـه تقسـیم مـی شـود که 

معادل کارشناسـی و ارشـد و... اسـت ( .

ایلن خصلوص  در  گفتیلد  هللا  داوری  از   
: بیشللتر توضیلح دهیلد 

تاکنـون داوری هـای متعـدد اسـتانی و کشـوری 
در مقاطــع مختلـف دانـش آمـوزی، دانشـجویان 
علمــی  دانشــگاه  معلـم،  تربیـت  نــور،  پیـام 
کاربردی، مســابقات کشـوری ســپاه پاسـداران، 
مســابقات  داوری  و  هســا  انتظامــی،  نیــروی 
منطقــه ای و کشــوری ســازمان اوقاف دربخش 

قرائت خواهران، مســابقات تواشــیح ، مسـابقات 
المپیــاد ملی  دانشجویی و بیــن المللــی جامعه 
المصطفــی همچنیـن تدریــس در مؤسســات 
مختلــف قرآنـی همچـون دارالقـران ، مهـد قرآن ، 
دوره هــای تربیت مدرس قــرآن کریـم سـازمان 

تبلیغــات اسـامی را هــم داشـته ام. 

در خصللوص تربیللت مربللی و داور چله 
اقداماتللی انجللام داده ایلد؟ 

یکـی از توفیقـات بنـده طراحـی و برنامـه ریـزی و 
تدریــس دوره های ارتقاء ســطح و تربیت مربـی 
و تربیت داور در سـطح اسـتانی و کشـوری مراکـز 
مختلــف اسـت. همچنیـن آمــوزش منتخبین و 
برگزیـدگان  مســابقات مرحلـه کشــوری جهت 
ارتقاء ســطح آنــان و داوری آزمون هـای متعـدد 
حفـظ کـه توسـط اداره فرهنـگ و ارشـاد اسـامی 
برگـزار مــی گـردد را انجــام داده ام. بـه لطـف 
خداونـد و برکـت قـرآن کریـم و عنایـت اهل بیت 
)ع( تاکنـون سـعی کرده ام در عرصه ی آموزشـی 
و تربیـت مربـی خواهـران در حد امکان بـا همراه 
کـردن مؤسسـات مختلـف قرآنی جایگاه مناسـب 
رشـد و ارتقـا بانـوان در فعالیت هـای قرآنی فراهم 
شـود هرچنـد همـواره امکانـات و توجـه جامعـه 
نسـبت بـه برگـزاری دوره هـای ویـژه خواهـران 

کمتـر بوده اسـت . 

چلرا تصللور مللی کنید که بلله بانللوان 
قرآنلی کمتللر توجله می شللود؟ 

بـه عنـوان مثـال رتبــه آوری بانـوان اســتان هر 
سـال در مســابقات قرآنی بیشـتر می شـود امــا 
مســئوالن به این افتخـارات کمتر توجه می کننـد. 

داور کشوری و المپیاد بین المللی و مربی قرآن کریم در گفت و گو با زالل تأکید کرد:

قرآنی  بانوان 
حمایت  نیازمند 

هر چه بیشـتر
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اصفهــان از معــدود اســتان های کشــور اسـت 
کــه اسـتقبال خواهـران از فعالیـت هـای قرآنـی 
چندیـن برابـر بــرادران اسـت امـا برنامـه ریـزی 
مناســب در راســتای بهـره منــدی ایـن حجـم 
عظیــم از بانوان عاقـه مند قــرآن وجود نـدارد. 
بــا وجـود اســتقبال خـوب بانــوان هزینـه های 
اختصــاص یافتــه بـرای برگـزاری برنامــه هـای 
قرآنـی بانوان بســیار کمتر از آقایان اســت حتی 
در زمینه اهــدای جوایــز نیــز این تفـاوت حس 
مـی شــود . بیــش از بیسـت هـزار بانـوی حافظ 
در اسـتان اصفهــان داریــم که تا بــه حـال آمار 
دقیق و مشـخصی از هیچ یک از مؤسسـات قرآنی 
ارائـه نشـده اسـت و طبیعی می باشـد کـه تقدیر 
و تشـویق هـم آن چنـان کـه باید باشـد نیسـت . 
تاکنون در کشـور ما مسـابقه ی بیـن المللی برای 
خواهـران برگـزار نشـده اسـت ) بـه جـز المپیـاد 
بیـن المللـی جامعـه المصطفـی که بـرای طاب 
غیـر ایرانی از کشـورهای مختلف برگزار می شـود 
( در حالــی کــه بانوان ایرانی توانایـی کافی برای 
حضـور در عرصـه ی بین المللی را دارا می باشـند 
و رتبـه های متعدد آن ها در کشـورهایی همچون 
لیبـی و مالـزی و ... گویـای این حقیقت اسـت که 
امیـدوارم بـه زودی این اتفاق خـوب محقق گردد .

 
شللما معتقدید کلله بانللوان قرآنللی از 
جهت توجله رسلانه ای هلم محلروم واقع 

شللده اند؟ 
بلــه دقیقــاً. بـه عنوان مثال چندین سـال اسـت 
کـه در مـاه مبـارک رمضـان محافـل ویـژه بانوان 

را بـا جمعیتـی بـاالی هزار نفـر برگزار مـی کنیم 
امـا دریـغ از یـک گـزارش رسـانه ای مناسـب ... . 
چند ســال پیــش وقتی بـا  جمعی از حافظــان 
جامعـه القرآن اصفهان تشـرف به نجــف اشــرف 
داشـتیم در طـی معرفـی حافظـان بـه مسـؤالن 
حـرم امیرالمومنیـن )ع( و اجـرای محفـل ویـژه 
ی خواهـران خبـر ایـن دیـدار در صفحـه ی اول 
روزنامـه ی دارالقـرآن العتبـه العلویـه المقدسـه 
منتشـر شـد و جای بسـی تأسـف اسـت که هنوز 
چنیـن اخبـاری در روزنامه های خـود نمی بینیم 

 بللا توجله به اینکلله شلما تجربه حضلور 
از  داریللد  را  مسلللمان  کشللورهای  در 
خاطلرات سللفر به این کشلورها و حضلور 

در فضاهلای قرآنللی برایمللان بگویید : 
تاوت قــرآن در مسـجدالنبی )ص( در سـال 88 
از بــه یادماندنـی تریـن خاطـره هـای ایـن سـفر 
معنــوی اســت ، هــر روز بعدازظهـر بـا شـرکت 
در حلقــه تاوتــی کــه توســط مرکز آمــوزش 
قرآن مســجدالنبی )ص( برگزار می شــد. در این 
مراسـم ضمــن حضور و تاوت قــرآن، اینکه یک 
زن ایرانـی شــیعه تـاوت اسـاتید مختلـف را بـه 
شـیوه ی ترتیل و تحقیق انجام مــی دهد بارهــا 
شــاهد تعجـب حضـار و تحسـین مکـرر اسـاتید 
ایـن محافـل و شـرکت کننـدگان بـودم. شاید به 
جـا باشـد در ایـن جا سـوالی را کـه گاهـی بانوان 
مـی پرسـند آیا شایسـته اسـت در حضـور آقایان 
تـاوت داشـته باشـیم یـا نه را بـا ذکر اقـدام یکی 
از افتخارات استان سرکار خانم هاجــر مهرعلیـان 

رتبه اول مسـابقات کشوری حفظ کل 
اوقـاف و رتبـه ی ممتاز بیـن المللی 
اردن بیان کنم که ایشـان در لحظه ی 
برگـزاری مسـابقه بسـیار محترمانـه 

اردن  از آقایـان حاضـر در مسـابقه ی 
تقاضـا کردنـد تاسـالن مسـابقه را تـرک 

کننـد . بازتـاب ایـن حرکـت بـرای بانوان 
جامعـه ی مـا مـی تواند بسـیار تأثیـر گذار 

باشـد بلکـه بتوانیم مراقبت بیشـتری را نسـبت 
بـه حریـم توصیه شـده توسـط اهـل بیـت )ع( را 
داشـته باشـیم . چرا که حفظ قرآن یــک دسـتور 

مسـتحب مؤکد است ، امـا حفـظ شـانیت 
و حرمــت بانــوان و مراقبـت ایشـان از 

افعــال واجب در دین اســام اسـت. 

بلا توجلله بلله این کله شلما 
بانی برگلزاری جلسلات بلزرگ 
قرآنلی ویژه بانللوان بلوده اید 
آیلا توانسللته ایلد سلسللله 
جلسلات آملوزش قلرآن را بله 

مراکللز اداری و ..... ورود دهیلد؟ 
در ایــن زمینـه اقدامــات بسـیار مهـم 

و بزرگــی انجـام شـده اسـت کـه تنهـا بـه یـک 
مــورد از آن اشــاره مــی کنــم. بنده در ســال 
1375 بـه مـدت 2 ســال روخوانــی و ترتیـل 
قــرآن کریــم را در مرکز اداره فنــی و حرفـه ای 
واحد خواهران اســتان اصفهان برپــا کــرده ام از 
خاطــرات شــیرین آن دوران ایـن کـه در طـول 
هفتــه 1500 نفـر هنرجـو در قالـب 50 رشـته 



سال چهارم . شماره 10 . تابستان95فصلنامه فرهنگی اجتماعی 44

مختلـف شـرکت کننـده بودنـد و به همـراه مربی 
خود در کاس های آمــوزش قـرآن شـرکت مـی 
کردند جالب تــر این کـه اگرچـه حضـور اقلیـت 
هــای مذهبــی در این دوره هـا اجبــاری نبـود 
اما جضور فعــال آنان برای مــا باعــث شــگفتی 
بسـیار بـود و وقتـی از آن هـا علـت ایـن حضور را 
جویا می شــدیم در پاسـخ می گفتنـد : شـنیدن 
جمــع خوانی قــرآن شــما به ما آرامــش مــی 

دهد.

بلا توجه بله اینکله شلما تجربه هملکاری 
بلا مؤسسلات قرآنلی را داریلد نظلر شلما 
در خصلوص عملکلرد مهدقلران اصفهلان 

چیسلت؟

مهدقــرآن یکــی از پیشــتازترین مؤسســات 
فعــال در حــوزه آمـوزش و حفظ قــرآن 
کریم نســبت بــه مؤسســات دیگـر 
اســت  کـه تعــدد مراکـز آن در 
اقصــی نقــاط استان نشان از 
گســتردگی سـطح فعالیت 
هـای ایـن مؤسسـه اسـت. 
بحمــدا... مهــد قــرآن از 
و  تربیــت حافظـان  جهـت 
مربیـان قرآنی در بخـش بانـوان 
رشـد خوب و قابـل توجهی داشـته 
اسـت و با بهره گیـری از مربیان و اسـاتید 
باتجربـه توانسـته در شـاخه هـای مختلـف قرآنی 
مانند تجویــد، صــوت و لحـن، قرائـت، تفسـیر و 
تحقیـق و .... موفقیت چشـمیگری داشـته باشـد. 
یکـی از بزرگترین اقدامات ارزشـمند این مؤسسـه 
بـرای توجـه هرچـه بهتـر بـه بانـوان فعـال قرآنی 
ایجـاد فضـای اختصاصی بـرای برگزاری جلسـات 
تمریـن و نشسـت هـای هفتگی اسـت بـه طوری 
کــه قــرآن آموزان ، قاریان و حافظان از سراسـر 
اسـتان حتـی گاهـی از اسـتان هـای دیگـر بــا 
حضـور در محفـل ویژه بانوان تجربـه ی حضور در 
پشــت تریبون و ارائه ی تاوت در حضور جمع را 
بدسـت آورده و رشـد خوبی در این زمینه داشـته 
انـد و ایـن فرصتی اسـت که معمـوالً بـرای بانوان 

در سـطح شـهر وجود نـدارد . 

ضمللن تشللکر از شلما ، سللخن پایانلی 
خللود را بفرماییلد : 

قــرآن اساسـنامه ای اســت کـه جامعه اسـامی 
، مــی  زمــان  و  وقــت  و مســلمانان در هــر 
تواننــد بـه آن افتخــار کنـد. این قــرآن معجزه 
ای همیشــگی بــرای جامعه اســامی اسـت که 
برای همــه زمانها و همـه اقــوام و ملتهـا بـوده و 
هرگـز از اعجـاز آن کاسـته نخواهـد شـد . وقتـی 
زنــان در اعتـای نقـش تربیتـی بـه عنوان مـادر 
بــه خوانــدن قرآن می پردازنـد بــا تـاوت ایـن 
آیـات عطـر آن را در جـان و روح کودکانشـان می 
پرورانند و بــه مصداق کام حضــرت امــام )ره(، 
نقـش انسـان ســازی زنـان ماننـد نقشـی اسـت 
کــه قـرآن در سـاختن انســان ها دارد.بانـوان بـا 
آمــوزش مفاهیـم قرآنی و قرائــت و حفـظ قرآن 
و تشــویق بــه آن، در تربیـت و انسـان ســازی 
فرزندانشـان می کوشـند و نقـش بسـیار مؤثـری 
در ترویــج فرهنــگ قرآنــی بـرای نســل آینده 
ایفــا مـی کننــد. از خداونـد ســبحان به پــاس 
توفیــق ایــن خدمتگزاری در محضر قـرآن کریم 
و جامعــه قرآنی سپاســگذارم و امیـدوارم که روز 
به روز انــس و درک و عمــل مــا به ایــن کتاب 

مقـدس روز افـزون بگـردد . انشـاا... .
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رجبعلـی نکوگویـان، مشـهور بـه شـیخ رجبعلـی 
خیـاط از عارفان مشـهور اسـت. وی متولد 1262 
همچـون  ماجرایـی  جوانـی  در  بـود.  تهـران  در 
ماجـرای حضـرت یوسـف )ع( برایش پیش مـی آید . 
خـودش می گفتـه: وقتـی آن دختر به مـن اعان 
کـرد، وحشـت کـردم و از منـزل فـرار کردم.اگـر 
انسـان قرب الـی ا... می خواهد، بایـد دوری از گناه 
داشـته باشـد...جوان خیـاط پـس از رهایـی از دام 
نفـس اماره و شـیطان و باز شـدن چشـم و گوش 
دل،در صـف بنـدگان شایسـته  قـرار می گیـرد . 
سـرانجام او در شـهریور 1340 هجـری شمسـی 
درگذشـت. او را از عارفـان و اهـل باطـن دانسـته 
انـد و توانایـی شناسـایی باطن افـراد )در اصطاح 
: چشـم برزخـی( را داشـته اسـت. قبـر او در ابـن 
بابویـه تهـران اسـت. مناجـات همیشـگیش ایـن 

بود: جمـات 
»خدایـا! مـا را بـرای خـودت تعلیـم و تکمیـل و 

تربیـت بفرمـا.
خدایـا! پـروردگارا! مـا را بـرای لقای خـودت آماده 

بفرما«
چندین جمله زیبا از این بزرگوار

1( سـعی کنید صفات خدایی در شـما زنده شـود. 
خداوند کریم اسـت، شـما هم کریم باشـید.رحیم 

اسـت، رحیم باشـید ستار است، سـتار باشید...
2( ای انسـان خودت را بشـناس و با اوباش رفاقت 

نکن، ملکوت و مائکه دوسـتان تواند.
3( عمـل، فقـط و فقـط بایـد بـرای رضـای بـاری 

تعالـی و بـا اخـاص باشـد.
4( اگـر ما به قدر ترسـیدن از یـک عقرب از عقاب 
از خـدا بترسـیم، همـه کارهـای عالـم اصـاح 

می شـود.
5( تـو بـرای خـدا بـاش، خـدا و همـه مائکه اش 

بـرای تـو خواهنـد بـود، مـن کان هلل کان اهلل له.
6( مقدسـها همـه کارشـان خـوب اسـت، فقـط 

»مـن« شـان را بایـد بـا خـدا عـوض کننـد.
و کـوری  از کـری  کـه خداونـد  کنیـد  دعـا   )7
نجاتتـان بدهـد، و تـا هنگامـی کـه انسـان غیر از 

خـدا بخواهـد، هـم کـور اسـت و هـم کـر.
8( دل جای خداسـت. صاحب این خانه خداسـت؛ 

آن را اجاره ندهید.
9( دل آیینـه اسـت. غیر خـدا را در آن راه ندهید، 
کـه اگـر یـک لکـه کوچک پیـدا کنـد زودنشـان 

مـی دهد.
10( کار را فقـط بـرای خدا انجام دهیـد ؛ نه برای 

ثـواب، یا تـرس از جهنم.
11( دلـت را انبـار پنبـه مکـن، سـعی کـن دلـت 

خـدا را نشـان دهـد.
12( اگـر انسـان بخواهـد راحـت شـود، بایـد عمر 
او  بـه خـدا واگـذار کنـد و هـر چـه  را  خـود 

مـی خواهـد.
13( حـد کمـال انسـان ایـن اسـت کـه بـه خـدا 

برسـد، یعنـی مظهـر صفـات حـق شـود.
14( حال انسـان باید همچون فرهاد باشـد، تیشه ای 

هـم که مـی زد به یاد شـیرین می زد.
15( اگـر انسـان، خـودش عاقـه ای به غیـر خدا 
نداشـته باشـد، نفـس و شـیطان زورشـان بـه او 

رسـد. نمی 
16( اگـر طالـب زرق و بـرق دنیـا هسـتی، آن را 
دیـر یـا زودبـه دسـت مـی آوری، ولی چیـزی در 
آن نیسـت. امـا اگر بخواهـی وجود حـق تعالی ترا 
صدا کند و دسـتت را بگیرد مقـداری معرفت پیدا 

کـن و بـا او معاملـه کن.
17( اگـر مواظـب دلتـان باشـید و غیر خـدا را در 
آن راه ندهیـد، آنچـه را دیگـران نمـی بینند شـما 

مـی بینیـد، و آنچـه را دیگران نمی شـنوند شـما 
می شـنوید.

18( اگـر کسـی برای خـدا کار کند، چشـم دلش 
باز می شـود.

19( خداونـد بقـدری مهربان اسـت کـه گویا فقط 
همیـن یک بنـده را دارد که دائم به او مـی گوید : این 

کار را بکن و آن کار را مکن، تا درسـت بشـوی.
بخواهـد،  حـرام  راه  از  را  دنیـا  کـه  کسـی   )20
باطنش سـگ می شـود. آن که آخـرت را بخواهد 
خنثـی اسـت و آن که خـدا را بخواهد مرد اسـت.

21( هـر کس هر کاری مـی کند، باید آن ار خوب 
انجـام دهـد و محکـم کارباشـد، خیاط بایسـتی از 
کوکهـای ریـز و نـخ محکم اسـتفاده کنـد. پیامبر 
اکـرم )ص ( فرمـوده اسـت : » َو لَِکـَنّ اهللَ یُِحـُبّ 

َعبـداً إَِذا َعِمـَل َعَمـًا أحَکَمُه «
22( انسـان کسـی را کـه دوسـت داشـته باشـد 
برایـش پـول خرج می کنـد. ما هم اگـر می گوییم 
خـدا را دوسـت داریـم، بایـد در راه او خـرج کنیم.

23( ایـن چـرخ خیاطی سـینگر را ببینیـد ؛ همه 
قطعـات ریز و درشـتش مارک مخصـوص کارخانه 
را دارد. مـی خواهنـد کوچکتریـن پیچ هم نشـان 
ایـن کارخانـه را داشـته باشـد. انسـان مؤمـن هم، 
همـه کارهـای بـزرگ و کوچکش باید نشـان خدا 

را داشـته باشد.
24( هـر کاری را مـی کنیـد، نگوییـد مـن کردم. 
بگوییـد : مـوال مرحمـت فرمـود و همـه را از خدا 

بدانید.

جمالتی زیبا و خواندنی از مرحوم رجبعلی خیاط

محمدی ری شهری، محمد ،کیمیای محبت،1382،ص198
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اولین مسابقه بزرگ قرآنی ویژه کارکنان دولت با همکاری مهد قرآن اصفهان 
تحت عنوان دقایقی با قرآن

آموزش کارکنان دولت به همت مهد قرآن کریم اصفهان با هماهنگی مدیریت 
آموزشی سازمان مدیریت و برنامه ریزی

برگزاری افتتاحیه دوره دوم صوت الحسن در مهد قرآن اصفهان

جلسه مشترک هیأت امناء و هیأت مدیره مهد قرآن اصفهان

برگزاری محفل قرآنی حافظان برادر مهد قرآن اصفهان با هدف توان افزایی

همایش مؤسسات و خانه های قرآنی

استفاده از ظرفیت های مؤسسات قرآنی در هم افزائی با دارالقرآن وزارت دفاع تقدیر از خیرین و مسئولین قرآنی توسط مهد قرآن اصفهان کریم اصفهان
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همکاری در توسعه فرهنگی قرآنی در کان شهر اصفهان با برگزاری جلسه 
اتحادیه مؤسسات قرآنی و معاونین فرهنگی مناطق 15گانه شهرداری اصفهان برگزاری دوره خبرنگاری در اتحادیه مؤسسات قرآنی استان اصفهان

جلسه هم اندیشی مدیران مراکز قرآنی شهرستان مبارکه در مؤسسه 
دارالقرآن مبارکه

برگزاری طرح 1450 در استان اصفهان

اولین همایش نمایندگان مراکز و مؤسسات قرآنی استان اصفهان جلسه هم اندیشی بخش های پنجگانه اصفهان

تشکیل مجامع مؤسسات و مراکز قرآنی در پنج شهرستان دیگر در استان 
اصفهان

برگزاری آزمون حجرات در حوزه های شهرستان های استان اصفهان
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