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 مـا در دعـاى آغـاز تحویـل، از خـداى متعـال مى خواهیـم کـه 
حالمـان را بـه بهتریـن حـال برگردانـد. در طـول مـاه مبـارک 
رمضـان هـم، از خـداى متعـال خواسـتیم کـه »اللّهم غیّر سـوء 
حالنا بحسـن حالـک.)1(« بدیهـا و ناهنجاریهاى حـال ما، منش 
مـا، زندگـى مـا و روح و جسـم مـا را بـه برکـِت خیـر و رحمـت 
محضـى کـه در وجـود توسـت، تبدیل کن. ایـن تغییـر و تحّول، 
یکـى از بزرگتریـن اسـرار حرکـت تکاملـى انسـان اسـت کـه 
اسـام مـا را بـه آن امـر کـرده و دسـتور داده اسـت. مخصوص 
کسـان خاصـى هـم نیسـت. مبـادا کسـى خیـال کند کـه تغییر 
حـال، از آِن کسـانى اسـت که طبـق معیارهـاى اسـامى، دچار 
بدحالى انـد! حتّـى کسـانى که حـال و اخـاق نیکى دارنـد، چون 
بهتریـن نیسـتند، از خـدا مى خواهنـد کـه بـه سـمت بهتریـن 
حرکـت کننـد. مـا، هـر کـه هسـتیم، هـر جـا هسـتیم و در هـر 
مرتبـه اى از دانـش، معرفت، کمال و اخاق انسـانى قـرار داریم، 
بایـد از خـدا بخواهیم که حالمـان را نیکوتر کند و ما را به سـمت 

کاملتـر شـدن پیـش ببرد.
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کـم کـم بـه پایـان سـال ۹۵ نزدیـک می شـویم ، سـالی با فـراز و نشـیب های 
فـراوان در عرصـه هـای مختلـف سیاسـی ، اجتماعـی و فرهنگـی ، امـا در این 
مقولـه نـگاه مـا بـه سـال ۹۵ از دیـد توسـعه و ترویـج فعالیتهای قرآنی اسـت .

اینکـه سـال ۹۵ بـرای گسـترش فرهنـگ قرآنـی و بـرای اهالـی قـرآن چگونـه 
گذشـت ؟

سـال ۹۵ از نـگاه شـعار سـالی خـوب اما از نـگاه اقـدام و عمل نزدیـک به صفر 
بود بحمدا... در رسـانه ها ، مصاحبه ها ، سـخنرانیها همه با قرآن شـروع می کنند  
از قـرآن مـی گوبنـد و با قرآن اسـتدالل می کننـد اما در مرحله اقـدام و عمل ، 
آن هـم در سـال اقـدام و عمـل ، خبری از اقدامات عملی و نتیجه بخش نیسـت 

کـه گوشـه ای از ایـن رفتار در مصادیـق زیر خود را نشـان می دهد .
1.عـدم تحقـق بودجه تصویب شـده و عـدم پرداخت حتـی یک ریال 
بـه صـورت مسـتقیم بـه مؤسسـات و مراکز قرآنـی مردمـی : همه 
بخـش هـای دیگـر از قبیل بخـش های فرهنگی ، ورزشـی ، هنـری و غیره هم 
از تحقـق بودجـه هـای خـود به صـورت ۱۰۰ % محـروم بودند و لیکـن حداقل 
در حـد ۳۰ تـا ۵۰ درصـد بهـره منـد شـدند اما این فقـط حوزه قرآن اسـت که 

تقریبـاً برخـورداری  از بودجـه ای نزدیـک بـه صفر را تجربـه می کند .
چـرا دولـت و مجلـس در رفـع ایـن محرومیـت اقدامـی نمـی کننـد ؟ چـرا 
مسـئولین از نجابـت و حجـب و حیـای اهالی قرآن سـوء اسـتفاده مـی کنند و 
حـق قـرآن را ادا نمـی نماینـد ، اینجاسـت که مهجوریـت قرآن رخ مـی نماید .

2.عـدم تحقـق بیمـه فعـاالن قرآنـی :  بیمـه از اولیـن و حداقـل تریـن 
تسـهیاتی اسـت کـه هـر فـرد در جامعه اسـامی مـی بایسـت از آن برخوردار 
باشـد . بحمدا... سـایر اقشـار از قبیل هنرمندان ، ورزشـکاران و سـایرین از این 
موهبـت برخوردارنـد امـا بیمـه فعاالن قرآنـی پس از قطع شـدن دوبـاره وصل 

نشـد و هـزاران مربـی و فعـال قرآنـی از آن بـی بهـره ، گردیدند.
3.فشـار مضاعـف مالیاتـی و ادارات دارائی بـر مراکز قرآنـی : علیرغم 
عـدم دریافـت بودجه توسـط مؤسسـات قرآنی و هزینه های بسـیار زیـاد مراکز 
قرآنـی و از سـوی دیگـر بهـره منـدی مراکز قرآنـی از معافیـت مالیاتی ، فشـار 
ادارات دارائـی و مالیاتـی بـر مراکـز قرآنی مضاعف شـده اسـت ، تا جائـی که از 

کمکهـای مردمـی هـم مالیـات طلب مـی کنند .
آنقـدر این فشـارها در سـال ۹۵ زیـاد گردید ، که بسـیاری از مراکـز قرآنی را با 
مشـکل جـدی مواجـه کرده اسـت ، سـؤال مـا از مسـئولین مربوطه این اسـت 
کـه چـرا قوانیـن حمایتی در حـوزه قرآن بصـورت کامل عملیاتی نمـی گردد و 

مشـکل اصلی در کجاسـت ؟
چـرا نـگاه مسـئولین به مراکـز قرآنی همچون نـگاه به مجموعه هـای اقتصادی 

اسـت ؟ و دههـا مصـداق دیگر کـه جای ذکـر آن در این مختصـر نمی گنجد.
امـا امیدواریـم سـال ۹۶ را بـا جهشـی کلی در توسـعه فعالیتهای قرآنی شـروع 
کنیـم و لیکـن متوجـه شـدیم همان بودجـه در روی کاغـد هم برای سـال ۹۶ 
نصـف گردیـده کـه دوبـاره مـا را بـه یـاد مهجوریـت قـرآن انداخت ، البتـه این 
مشـکات و سـختیها نمی توانـد مراکز قرآنی ، مدیران ، مربیـان و فعاالن قرآنی 
را دلسـرد کنـد ، زیـرا مـا بـه قـرآن و فعالیتهـای قرآنی بـه عنوان تکلیـف نگاه 
مـی کنیـم و حمایتهـای مقام معظـم رهبری و کمکهـای مردمـی را بزرگترین 
پشـتوانه خـود مـی دانیم و لیکن از سـوی دیگـر انتظار داریم دولـت ، مجلس و 
مسـئوالن هـم بـه وظایف ذاتی خود در توسـعه و ترویج فعالیتهـای قرآنی عمل 

کننـد و نقـش خود را بـه خوبی ایفـا نماید.            
                                                                                     والسالم

                                                                                  مدیر مسئول

سال 95 چگونه گذشت ؟ سال 96 چگونه می آید!

سخـن فصـل
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کریـم،  قـرآن  در  فاطمـه)س(  قدسـی  معنویـت 
جلـوه ای تـام یافتـه. جمـال معنـوی و اوج پاکـی 
و عصمتـش، در آیـه تطهیـر، )۱( درخشـش انسـان 
کامل را متجلی سـاخت، آیه مباهله )2( شـاهدی بر 

شـکوهمندی و قـدر و جالتـش شـد. 
و سـوره هـل اتـی  )۳( جلـوه ای از مـروت و ایثـار 
فاطمـه)س( را همـراه با عارفانه ترین زمزمه هسـتی 

- علـی حبـه  - تجسـمی زیبا بخشـید. 
ایـن جویبارهـای فضیلت بـه هـم پیونـد خـورد و 
در سـوره کوثـر مجموعـه ای دل انگیـز از زیباییهـا 
و اصالتهـا را رقـم زد و آن را بـه عنـوان، هدیـه ای 
زیـرا  کـرد،  خاتـم)ص(  رسـول  تقدیـم  الهـی، 
فاطمـه)س( یکـی از مظاهـر فیض مـداوم و جریان 
پـر برکت حرکت محمدی اسـت که اسـتمرار آن را 

بـا ذریـه خویـش تضمیـن کـرد. 
در این راستا نگاهی به سوره کوثر داریم: 

الـف: جلوه هـای اعجاز در سـوره کوثـر؛ آنان 
کـه اهـل ذوق و ادب و آشـنای بـا آهنـگ کلمـات 
درک  را  بلنـد  معـارف  و  زیبـا  معانـی  و  هسـتند 
پرجاذبـه  آنچنـان  را  قـرآن  سـوره های  می کننـد 
و دلربـا احسـاس می کننـد کـه خضـوع و فروتنـی 
خویـش را در مقابـل این اعجاز بزرگ اعام داشـته 
و اسـام را بـه عنـوان دین و برنامـه زندگی خویش 

برمی گزیننـد. 
همیـن آهنـگ زیبـا و دلنشـین قـرآن در نظـم و 
نسـق زیبـای کلمـات سـوره کوثـر جلوه غیـر قابل 
تقلیـد یافتـه اسـت؛ بویـژه که پایـان هر آیه بـه راء 

ماقبـل مفتـوح در کلمـات - الکوثر - و انحـر - ابتر 
- روح هنرمنـد را بـه وجـد و شـوق آورده و او را بـه 
دنیـای زیبـای ترکیب کلمـات رهنمـون می گردد. 
یکـی از مفسـرین در ایـن بـاره می نویسـد: مخارج 
صوتـی حـروف، حـرکات، ترکیبـات و فواصـل این 
سـوره، آهنـگ و ایقاعـات خـاص و وصـف ناپذیری 
دارد. هـر آیـه دارای دو ایقـاع )4( اسـت که از حروف 
هـم مخـرج و قریـب المخـرج ا، ن، ک، ل  متصل و 
منفصـل و فواصـل راء ماقبـل فتحه، ترکیـب یافته 
کـه از مجمـوع آنهـا آهنـگ یکنواخت بـر می آیـد، 
آیـه اول بـا حرکـت کسـره و نون مشـدد و فتحه ها 
و سـکونهای متعالـی آمـده کـه حرکت اعطـاء را از 

مبـدأ تـا نهایـت می نمایاند. 
صـدای حـروف و حـرکات متنـوع آیـه دو، بیانگـر 
دو امـر متوالـی اسـت ... اوزان و کلمـات خاص این 
سـوره: اعطیناک، الکوثر، انحر، شـانئ، االبتر اسـت. 
معانـی عالـی و پیشـگویی قاطع را کـه در آیه کوتاه 
ایـن سـوره آمـده و در آهنـگ حـروف و حـرکات و 
کلمـات خـاص و متقـارب و متقابـل نمـودار شـده 
اسـت، نـه آنطور که هسـت می تـوان دریافـت و نه 
وصـف نمـود و خود سرچشـمه کوثر و نشـانه کام 

برتـر و بـه عجز آوردن بشـر اسـت. )۵( 
اعجـاز قرآن در سـوره کوثر نه تنهـا در موزون بودن 
کلمـات و ترکیـب زیبـای آن نهفتـه اسـت بلکه بـا 
پیشـگویی درسـت از آینده، جلوه ای دیگـر از اعجاز 
را فـراراه حـق جویـان قرار داده اسـت. با اسـتخدام 
کلمـات غنـی و برخـوردار از معانـی بلنـد آنچنـان 

بـه سـوره کوثـر اسـتحکام بخشـیده، کـه مجـال 
ظهـور و مقاومـت هـر گونـه معارضـه ای را از بیـن 
بـرده اسـت و اگـر کسـی بـه ایـن کار دسـت زد نه 
تنهـا بـر آن خدشـه ای وارد نسـاخته بلکه بـر رونق 
آن نیـز افـزوده اسـت. نمونـه آن را در کار یکـی از 
مزدوران اسـتکبار در کتاب حسـن االیجاز )۶( خویش  
مشـاهده می نماییـم. نویسـنده بـه گمـان خـود به 
مقابلـه با سـوره کوثـر برخاسـته و معارضه خویش 
را ایـن چنیـن آورده اسـت: انـا اعطینـاک الجواهـر 
فصـل لربـک و جاهر - وال تعتمد قول سـاحر؛ ما به 
تـو زر و زیـور دادیـم، پس بـرای پـروردگار خویش 
نمـاز بگـزار و آن را آشـکار کن و به سـخن جادوگر 

اعتمـاد نکن. 
اولیـن سـؤالی که بـرای هر فـرد پیـش می آید این 
اسـت کـه؛ این چه نـوع مقابلـه و معارضه ای اسـت 
کـه بیشـترین الفاظ را از خود سـوره کوثـر انتخاب 
کـرده اسـت و فقـط بـه جایگزینـی بعضـی الفـاظ 
بسـنده کرده اسـت؟ آیا همانندی یک اثـر زیبا این 
گونـه اسـت کـه عبـارات آن اثر بـا تغییـرات اندک 
ذکـر نشـود؟ عـاوه اینکـه تأکیـد آورده شـده در 
جملـه انـا اعطینـاک  که لفظ انـا و نـا و آوردن فعل 
ماضی گواه آن اسـت می بایسـت بیانگر امری باشـد 
کـه از اهمیـت فراوانـی برخوردار اسـت. هر انسـان 
اندیشـمند و متفکـر ایـن را به خوبـی می فهمد که 
نعمتهـای مهمتـری مانند عقـل، ایمـان و حیات با 
ایـن تأکیـد و اهتمام سـازگاری و تناسـب تـام دارد 
و آوردن زر و زیـور تنهـا بـه خاطـر همـان روحیـه 
اسـت  مقابـل جواهـرات  در  پویندگـی  و  بندگـی 
کـه از بیـن همـه نعمتهـا بـه آن اهتمـام ورزیـده 
اسـت. )7( سـوره کوثـر جـدای از کوتاهـی عبـارات، 
از مضامیـن بلنـد و معـارف زیبایی برخوردار اسـت 
و این معجزه و سـند نبوت پیامبـر گرامی)ص(برای 
همیشـه در تاریـخ از مـردم خواسـته اسـت کـه اگر 
می تواننـد یـک سـوره هـر چند بـه کوتاهی سـوره 

۱- سـوره احـزاب، آیـه ۳۳.  / 2- آل عمـران، آیـه ۶۱.  / ۳- سـوره دهـر، آیـه 7۶.  / 4- ایقـاع: توافـق صداهـا - هم آهنگی نقل از کتاب فرهنگ نویـن  در ماده وقع.  / ۵- پرتـوی از قرآن; آیة اهلل طالقانی، بخش 2، جلـد آخر، ص 28۱.  
/ ۶- این کتاب از چاپخانه انگلیسـی، آمریکائی بوالق مصر در سـال ۱۹۱2 منتشـر شـد و مرحوم آیة اهلل خوئی در رد آن کتاب نفحات االعجاز را نگاشـته اسـت. نقل از تفسـیر البیان  ج ۱، ص ۱۰8، طبع پنجم.  / 7- برای توضیح 

بیشـتر مراجعه شـود به البیان : آیة اهلل خوئـی، ج ۱، ص ۱۱۳، طبع پنجم. 
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بیاورند.  کوثـر، 
انـا  می شـود  آغـاز  جملـه  ایـن  بـا  کوثـر  سـوره 
اعطیناک الکوثر. سـؤالی که مطرح اسـت این اسـت 
کـه چگونـه عطـای خداوندی بـه صورت جمـع، ما، 
بـا ایـن کـه خداونـد متعـال  آورده شـده اسـت؟ 
از او سرچشـمه  یگانـه یکتاسـت و همـه نعمتهـا 
گرفتـه اسـت.  بـرای ایـن تعبیـر کـه نظیـر آن در 
سـوره های دیگـر از جملـه سـوره قـدر مـا قـرآن را 
در شـب قـدر فـرو فرسـتادیم فخر رازی، از علمـای 
اهـل سـنت، در تفسـیر خـود می نویسـد: سـومین 
نظـر در معنـای کوثـر این اسـت کـه منظـور از آن 
فرزنـدان آن حضـرت اسـت، و ایـن بـه آن جهـت 
اسـت کـه؛ ایـن سـوره در رد کسـانی نـازل شـده 
اسـت کـه از آن حضـرت به خاطر نداشـتن فرزندان 
عیبجویی می کردنـد. مشـاهده می شـود، دو جـواب 
داده شـده اسـت: ۱ - تعبیر جمـع به خاطر عظمت 
دادن بـه او اسـت و اینکـه مـورد، کوثـر، ذکر شـده 
اسـت، نشـان دهنـده اهتمـام فوق العـاده خداونـد 

ست.  ا
2 - جهـان مبتنـی بر نظام علت و معلول و اسـباب 
امـام  از  حدیثـی  در  چنانکـه  اسـت؛  مسـببات  و 
صـادق)ع( می خوانیـم: ابـی اهلل ان یجـری االشـیاء 
اال باالسـباب  اراده ای الهـی بر این قرار گرفته اسـت 
کـه امـور جهـان جز به اسـباب خـود جریان نیابـد. )8( 
و چـون علـل و اسـباب بـه اذن الهـی دسـت انـدر 
کار ایـن عطیـه الهـی بـوده اسـت، در اشـاره به آن 
جمـع آورده شـده اسـت. فخـر رازی در ایـن زمینه 
می نویسـد: فـا یمکن حمله علی الجمـع اال اذا ارید 
ان هـذه العطیـه مما سـعی فـی تحصیلهـا المائکة 
وجبریـل و میکائیل واالنبیـاء المتقدمون... نمی توان 
ایـن آیـه را انـا اعطیناک  جمع دانسـت؛ مگـر اینکه 
بگوییـم ایـن بخشـش از امـوری اسـت کـه در بـه 
دسـت آوردن آن مائکـه و جبرئیـل و میکائیـل و 

انبیـاء پیشـین سـعی و تـاش داشـته اند. )۹( 
ب: معنـای کوثـر: مرحـوم طبرسـی در معنـای 
لغـوی کوثـر می نویسـد: الکوثـر، فوعـل مـن الکثرة 
و هـو الشـئ الـذی من شـانه الکثرة و الکوثـر، الخیر 
الکثیـر کوثـر صفت مبالغه و وزن فوعـل را دارد و بر 
گرفتـه از کثـرت اسـت و آن عبارت از چیزی اسـت 
که؛ شایسـتگی و زیادی را داشـته باشـد و منظور از 

آن خیـر فراوان اسـت. )۱۰( 
بیضـاوی، از دیگر مفسـرین اهل سـنت، نیـز زیادی 
فرزنـدان و پیـروان را در شـمار معانـی کوثـر ذکـر 

می کنـد. 
ج: مظاهـر و جلوه هـای کوثری: خیر فـراوان در 
ایـن آیـه بـه امور مختلفـی از جملـه: قـرآن، نبوت، 

فرزنـدان،  زیـادی  علمـاء،  بهشـت،  در  چشـمه ای 
حوضی در بهشـت، حکمت و شـفاعت تفسـیر شده 

اسـت. )۱۱( 
بـا یکدیگـر منافاتـی  ایـن معانـی  از  هیـچ کـدام 
ندارنـد، زیـرا همـه بیانگـر همـان مضمـون متعالی 
کوثـر و خیـر فراواننـد. نکتـه در خـور توجـه ایـن 
اسـت کـه این زیـادی فرزنـدان و نسـل پیامبر)ص( 
کـه از چشمه سـار فاطمـه)س( جوشـیده اسـت، در 
میـان دیگـر معانـی از درخشـش و جلوه بیشـتری 
برخوردار اسـت. برخی از شـواهد و قرائنی که آن را 

تأییـد می کنـد عبارتنـد از: 
و  شـیعه  از  مفسـرین  سـوره:  نـزول  شـان  الـف. 
اهـل سـنت در شـان نـزول ایـن سـوره ایـن گونـه 
نگاشـته اند کـه؛ عاص بن وائل سـهمی جلـوی یکی 
از درهـای مسـجد الحـرام بنـام بـاب بنی السـهم با 
رسـول گرامی اسـام ماقـات کرد و بـا آن حضرت 
بـه گفتگـو پرداخـت. قریشـی ها کـه شـاهد ایـن 
منظـره بودنـد از او سـؤال کردنـد: بـا چه شـخصی 
سـخن می گفتـی؟ او بـا عبـارات بیشـرمانه گفت بـا 

بتر.  ا
ایـن جـواب بـه آن جهت بـود کـه عبـداهلل، آخرین 
فرزند پسـر آن بزرگـوار، زندگی را بـدرود گفته بود. 
و عـرب جاهلـی کسـانی را کـه دارای فرزنـد پسـر 
نباشـد ابتر قلمـداد می کردند زیرا تنها راه اسـتمرار 
اهـداف فـرد را در وجـود پسـر می دانسـتند. )۱2( در 
نتیجـه، این شـأن نـزول متناسـب با سـرزنش آنان 

خواهـد بود. 
در ایـن بـاره فخـر رازی، از علمـای اهـل سـنت، در 
تفسـیر خـود می نویسـد: سـومین نظـر در معنـای 
کوثـر ایـن اسـت کـه منظـور از آن فرزنـدان آن 
حضـرت اسـت و ایـن بـه آن جهـت اسـت کـه؛ 
ایـن سـوره در رد کسـانی نـازل شـده اسـت کـه از 
آن حضـرت بـه خاطر نداشـتن فرزنـدان عیبجویی 
می کردنـد کـه در این صـورت معنای آن این اسـت 
کـه خداونـد تـرا فرزنـدان و نسـلی عطـا می کنـد 
کـه در طـول تاریـخ برقـرار خواهنـد مانـد سـپس 
اهل بیـت  از  انسـانها  ببیـن کـه چقـدر  می گویـد: 
جهـان  امـا  رسـیده اند  شـهادت  بـه  پیامبـر)ص( 
همچنـان شـاهد رونـق فزاینـده آنـان اسـت آنـگاه 
بنگـر کـه چـه تعـداد از بـزرگان اندیشـمند ماننـد 
امـام باقـر، امام صـادق، امام کاظم، امـام رضا علیهم 
الصلـوة و السـام  و محمد نفس زکیـه در میان آنها 

جلوه گـر شـده اسـت  )۱۳( . 
المعانـی  عامـه آلوسـی بغـدادی در تفسـیر روح 
می نویسـد: می تـوان یکـی از معانی کوثـر را زیادی 
فرزندان رسـول گرامی اسـام)ص( دانست زیرا که؛ 

عیبجویـی دشـمنان در ارتبـاط با فقـدان فرزند آن 
حضـرت بـوده اسـت. سـپس می گویـد: این چنیـن 
اسـت کـه فرزنـدان رسـول گرامـی اسـام سراسـر 

گیتـی را فـرا گرفته انـد. )۱4( 
بیضـاوی، از دیگر مفسـرین اهل سـنت، نیـز زیادی 
فرزنـدان و پیـروان را در شـمار معانـی کوثـر ذکـر 

 )۱۵( می کنـد. 
در  مرحـوم طبرسـی  مفسـرین شـیعه،  میـان  در 
المیـزان  در  طباطبایـی  عامـه  و  البیـان  مجمـع 
مخاطبـان خـود را بـه ایـن معنا توجـه داده انـد. در 
تفسـیر المیـزان در ایـن بـاره بـه خوبـی اسـتدالل 

شـده اسـت. 
ب: دومین شـاهد بر اینکه در کوثـر معنای فرزندان 
فـراوان منظور شـده، ذیل سـوره شـریفه اسـت که 
می فرمایـد: ان شـانئک هو االبتر. محققا دشـمن تو 
بی دنبالـه اسـت؛ زیـرا که ظاهـر کلمه ابتـر، عبارت 
از قطـع نسـل و بی فرزنـدی اسـت چنانکـه شـأن 
نـزول سـوره آن را تأییـد می کنـد و یـا دلیلـی بـر 
انحصـار بـه یکـی از مـوارد آن مثـل جـدا شـدن از 
خیـرات ... اسـت. و یـا از قـوم خود نخواهد دانسـت 
و بیانگـر هرگونـه انقطـاع و جدا شـدن می باشـد در 
هـر صـورت بـدون دنبالـه بـودن از نظـر فرزنـد، در 
معنـای ابتـر ماحظـه شـده اسـت که خـود دلیلی 
بـر ایـن اسـت کـه در کوثر معنایـی مقابـل آن ارائه 
شـده اسـت؛ یکـی وجـود فرزندان بسـیار اسـت که 
بـه پیامبـر)ص( اعام مـی دارد کـه: ای پیامبر ما به 
تـو خیـر فـراوان از جملـه فرزنـدان بسـیار دادیم و 
دشـمن تـو بـرای همیشـه تاریـخ از تمامـی نیکیها 
و از نسـل و فرزنـدان منقطـع و جـدا خواهـد بـود 
آنجـا کـه بسـتر کوثـر و جریـان پرفیـض و  از  و 
مـداوم، در وجـود مقـدس حضـرت صدیقـه طاهره 
فاطمـه)س( قـرار دارد، بـه عظمـت این سرچشـمه 
خیـرات و وجـود بـا برکت بیشـتر می توان پـی برد. 
وجـود مقدسـی کـه نعمت بـزرگ الهـی و اسـتمرار 
فرزنـدان رسـول گرامـی اسـام)ص( بـه وسـیله او 
تحقـق یافـت، تـا شـخصیت زن را در ابعـاد معنوی 
و اجتماعی جلوه بیشـتری بخشـیده تـا هیچ فردی 
بـه خود اجـازه ندهد کـه فرزندش را تنهـا به خاطر 
جنسـیت مـورد تحقیـر قـرار دهد زیـرا کـه الگوی 
زن مسـلمان فاطمـه)س( اسـت. همـان بزرگـواری 
که حلقه پیوند شـکوهمند رسـالت و امامت گشـت 
و زیباتریـن جلوه های انسـانی معنـوی را در خویش 

متجلی سـاخت. 
مکتـب فاطمـه)س( مجموعه ای از فضایل انسـانی و 
منظومـه ای از گلواژه هـای نیـک زیسـتن اسـت که 
در هسـته مرکـزی آن پیامبـر قـرار گرفتـه اسـت و 

8- بحاراالنـوار، ج 2، کتـاب العلـم، ص ۹۰.   /- تفسـیر فخـر رازی، سـوره کوثـر، ج ۳2، ص ۱24.  / ۱۰- مجمـع البیان، سـوره کوثر، ج ۵، ص ۵48، کتابخانه آیة اهلل نجفی.  / ۱۱- مراجعه شـود به مجمع البیان، ج ۵، ص ۵4۹ و تفسـیر 
فخـر رازی، ج ۳2، ص ۱24.  /۱2- مجمـع البیـان، ج ۵، ص ۵4۹ و المیـزان، ج 2۰، ص ۳72 و درالمنثور، ج 8، ص ۶۵2، دارالفکر. 

۱۳- تفسیر فخر رازی، ج ۳2، ص ۱24.  /۱4- روح المعانی، ج ۳۰، ص 24۵.  /۱۵- تفسیر بیضاوی، ج 2، ص ۶2۶. 
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فرزنـدان معصومـش، اقمـار این منظومه انـد. جهان 
امـروز به همان مقـدار نیازمند بـه آرمانهای فاطمی 

اسـت، که جامعـه دیروزجاهلی. 
سـوره کوثـر خـود گـواه این مطلب اسـت کـه تبار 
و ذریـه پیامبـر گرامـی)ص( از دختـر گرانمایـه اش 
مرحـوم  چنانکـه  می یابـد؛  اسـتمرار  فاطمـه)س( 
عامـه طباطبائـی )۱۶( به آن توجه داده اسـت. البته 
ایـن معنـا را در آیـات دیگـر بـه صورت آشـکارتری 
می تـوان دیـد. همچنین به دو نمونـه آن در مناظره 
امـام موسـی بن جعفر)ع( بـا هارون الرشـید تصریح 
شـده اسـت زمانـی هـارون الرشـید از امـام موسـی 
بن جعفـر)ع(، پرسـید: چگونه شـما می گوییـد ما از 
فرزنـدان پیامبریـم، بـا اینکه بـه جای ماندن نسـل 
از پسـر اسـت نـه دختـر و شـما فرزنـدان دختـر او 
هسـتید؟ حضـرت در جـواب او، آیـه ای از سـوره 
انعـام را خوانـد: و مـن ذریتـه داود و سـلیمان و 
ایـوب و یوسـف و موسـی و هـرون وکذلـک نجـزی 
المحسـنین و زکریـا و یحیی و عیسـی و الیاس کل 
مـن الصالحیـن  و هدایـت نمودیـم - از فرزنـدان او، 
نـوح یـا ابراهیـم، داود و سـلیمان و ایـوب و یوسـف 
و موسـی و هـارون و اینگونـه نیکـوکاران را جـزا 
می دهیـم و زکریـا و یحیـی و عیسـی و الیـاس را 
کـه همه از شایسـتگان بودنـد. )۱7( آنـگاه حضرت از 
هارون الرشـید پرسـید: پـدر عیسـی کیسـت، که به 
وسـیله آن از فرزنـدان نـوح یـا ابراهیم  بشـمار آمده 
اسـت؟ هـارون گفـت: عیسـی پـدری نداشـت. امام 
بی درنـگ فرمـود: همانگونـه کـه خداوند عیسـی را 
بوسـیله مریـم از فرزنـدان انبیـاء محسـوب داشـته 
اسـت، مـا نیز بـه پیامبـر اسـام از طریـق مادرمان 
فاطمه)س( انتسـاب پیـدا کرده ایـم و از فرزندان آن 
حضرت هسـتیم. آنـگاه حضرت آیه شـریفه مباهله 
را تـاوت کـرد: فقـل تعالـوا نـدع ابنائنـا و ابنائکـم 
... و فرمـود: هیـچ کـس ادعـا نکـرده اسـت کـه: در 
موقـع مباهلـه و نفریـن بـر مسـیحیان پیامبـر غیر 
از علـی بـن ابیطالـب و فاطمه و حسـن و حسـین،: 
در زیـر کسـاء )عبـا( داخـل کـرده باشـد. بـه ایـن 
ترتیب مشـخص می شـود منظـور از ابنائنا، پسـران 
مـا، حسـن و حسـین اند که خداونـد آنها را پسـران 

رسـول خود خوانـده اسـت. )۱8( 
بهـره ای که از این سـوره نورانی باید بـرای امروزمان 
برداریـم این اسـت کـه: راه نجات جامعه انسـانی در 
بازگشـت به چشمه سار جوشان و اسـتفاده از برکات 
فـراوان آن اسـت، کـه در مجموعـه ای از الگوهـای 
متعالـی تجلـی یافته اسـت. اگـر فاطمـه)س( برای 
زن معاصـر امروزیـن بهتریـن الگو اسـت بدان جهت 
اسـت که مکتـب فاطمه)س( مجموعـه ای از فضایل 

انسـانی و منظومـه ای از گلواژه هـای نیـک زیسـتن 
اسـت که در هسـته مرکـزی آن پیامبر قـرار گرفته 
اسـت و فرزندان معصومـش، اقمار ایـن منظومه اند. 
جهـان امروز بـه همان مقـدار نیازمند بـه آرمانهای 
فاطمـی اسـت، که جامعـه دیـروز جاهلی. زیـرا که 
اصـول حاکـم بر نظـام جاهلـی قدیم، در شـکلهای 
جدیدتـر ارائـه شـده اسـت و جاهلیـت جدیـدی را 
در قالـب نظام هـای غربـی و الحـادی ترسـیم کرده 
اسـت. نظـام خانـواده اسـتحکام و اصالت خویـش را 
از دسـت داده و زن بـه صـورت یک شـی ء و بازیچه 
بازارهـای تبلیغاتی درآمـده و آزادی زن در برهنگی 

و جلوه گـری او تجسـم یافته اسـت. 
اینجاسـت کـه زن امـروز نیازمند اسـوه هایی اسـت 
کـه بـا تکیـه بـر ارزشـهای راسـتین الهـی او را بـه 
کوثـر آگاهـی و ایمـان و آزادی راسـتین رهنمـون 

 . د شو
نـی تو اعطیناک کوثـر خوانده ای پس چرا خشـکی 
و تشـنه مانـده ای یـا مگر فرعونـی و کوثـر چو نیل 
بـر تو خون گشـته اسـت و ناخـوش ای علیـل توبه 
کـن بیـزار شـو از هـر عدو کـو نـدارد آب کوثـر در 
گلـو هـر که را دیدی ز کوثر سـرخ رو او محمد)ص( 
خوسـت با او گیـر خـو هـر کـه را دیـدی ز کوثـر 
خشـک لـب دشـمنش میـدار همچون مـرگ و تب 
فصـل لربـک وانحـر؛ پـس بـرای پـروردگارت نمـاز 
گـزار و نحـر کـن. سپاسـگزاری و کرنش به آسـتان 
الهـی از وظایـف مهمـی اسـت کـه عقل هر انسـان 
برایـش مقـرر مـی دارد. سرشـت انسـانها مبتنـی بر 
قدردانـی از فـردی اسـت که به او نیکی کرده اسـت 
و از آنجـا کـه تمامـی نعمتهـا از جانـب خداونـد به 
انسـان ارزانـی شـده اسـت، سپاسـگزاری از او جلوه 
دیگـری بـه خود می گیـرد که در این سـوره مبارکه 
در نمـاز و نحـر تجسـم یافته اسـت. هـر معنایی که 
در نحـر منظور باشـد چـه قربانی کردن شـتر و چه 
بـاال بـردن دو دسـت تـا روبـروی گلـوگاه و یـا جلو 
آوردن روی سـینه - بـه هنـگام تکبیرهـای نمـاز، 
همه نشـانه سپاسـگزاری از نعمتهای خداوند اسـت 
و نمـاز و نحـر در صورتـی می توانـد اعـام سـپاس 
باشـد کـه فقـط بـرای خـدا و در جهـت پـروردگار 

جهان باشـد. 
ان شـانئک هـو االبتر. به یقین دشـمن تـو بی دنبال 
و بی خیـر اسـت. یکـی از جلوه هـای اعجـاز قـرآن، 
خبرهـای غیبـی و پیشـگوییهای قاطـع و انطبـاق 
آن بـا واقعیتهـا اسـت و بـه روشـنی مـوارد زیـادی 
جملـه؛  از  یافـت.  می تـوان  قرآنـی  آیـات  در  را 
داسـتان پیشـگویی پیـروزی رومیـان بـر ایرانیـان، 
پـس از آنکـه آنهـا مغلـوب ایرانیان گشـتند و آن را 

نـه سـال قبـل پیش بینی کـرد و بـه همانگونـه نیز 
تحقـق یافت.  خداونـد متعال در قـرآن کریم فرمود: 
غلبـت الـروم فی ادنـی االرض وهم مـن بعد غلبهم 
سـیغلبون فـی بضـع سـنین  رومیان مغلوب شـدند 
در جنگـی کـه بـه نزدیکتـر زمیـن واقع شـد و آنها 
پـس از مغلوب شـدن به زودی بر فارسـها با ر دیگر 
غلبـه خواهنـد کـرد. )۱۹( و در آیـه ای دیگـر پیروزی 
مسـلمین در جنـگ بدر را پیش بینی کـرد و فرمود: 
سـیهزم الجمـع و یولون الدبر بـه زودی آن جماعت 
در بـدر شکسـت خورده و به جنگ پشـت کنند. )2۰( 
جهت تحقیق بیشـتر می تـوان به تفسـیر البیان اثر 
آیـة اهلل خوئی )2۱( و المیزان نوشـته عامه طباطبائی 

)22( مراجعه کرد. 

ان  شـریفه  آیـه  بـه  مربـوط  پیش بینـی  سـومین 
شـانئک هـو االبتر اسـت. دشـمن که از سـر غرور و 
نخـوت به زیـادی تعداد و فرزنـدان خویش می بالید 
و مسـلمین را ناچیز می انگاشـت و بـه خصوص بعد 
از فـوت فرزنـد رسـول گرامـی اسـام، کار را تمـام 
شـده تلقـی کرد و گمان بـرد پیام و رسـالت پیامبر 
در میـان انبـوه حـوادث تاریخ به فراموشـی سـپرده 
خواهـد شـد. در این هنـگام قرآن کریم پیشـگویی 
کـرد کـه دیـن تـو جهانگیـر خواهـد شـد و کار 
دشـمنان بـه نافرجامـی و تباهـی خواهـد کشـید و 
امـروزه کـه پـس از چهـارده قـرن حضـور سـرافراز 
اسـام را در جهـان مشـاهده می کنیـم درخشـش 
اعجاز این سـوره را هر چه بیشـتر حـس کرده و آن 
را بـه عنـوان نشـانه صـدق دیگـری بر رسـالت نبی 
گرامـی اسـام اعـام می داریـم. مصطفـی را وعـده 
کـرد الطـاف حـق گر بمیـری تـو نمیرد این سـبق 
مـن کتـاب و معجـزت را رافعم بیش و کـم کن را ز 
قـرآن مانعـم من مناره پـر کنم آفاق را کـور گردانم 
دو چشـم عاق را چاکرانت شـهرها گیرند و جاه دین 
تـو گیـرد ز ماهی تـا به ماه تـا قیامت باقیـش داریم 
مـا تـو مترس از نسـخ دین ای مصطفـا )2۳(  در پرتو 
همین اعجـاز فرزندان فاطمـه)س( همچنان رونقی 
فزاینـده یافتـه، سرچشـمه ای پربرکت شـده اند کـه 
هـر روز بیـش از گذشـته در جهـان می درخشـند و 
شاخسـارهای معنویـت و پاکی را فـرا راه حق جویان 
قـرار می دهنـد، تـا آن زمـان کـه چهـره پـر فـروغ 
حسـن یـار و جلوه زیبـای عدل الهی حضـرت بقیة 
اهلل عجـل اهلل تعالـی فرجـه الشـریف  رخ کنـد و بـا 
ظهـور خـود کوثـر فاطمـی را تفسـیری تـام و تمام 

بخشـد - بـه امیـد آن روز. . 

۱۶- المیـزان، سـوره کوثـر، ج 2۰، ص ۳7۱.   / ۱7- سـوره انعـام، آیـه 84.  / ۱8- بحاراالنـوار، ج 48، ص ۱28.  /۱۹- سـوره روم، آیـه ۳.  /2۰- سـوره قمـر، آیـه 4۵.  /2۱- البیـان، ج ۱، ص 8۱، طبع پنجم.  /22- المیـزان، ج ۱، ص ۶۳.  
/2۳- مثنـوی مولوی، دفتر سـوم، ص 442، شـماره ۱۱۹۶ 
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در قـرآن اسـام کـه دیـن سـازگار بـا طبیعـت و 
سرشـت انسـان اسـت در عین حال که بشـر را به 
سـوی پیشـرفت و تکامـل علمی و صنعتی سـوق 
مـی دهـد و اولین آیـات خـود را با خوانـدن وقلم 
شـروع مـی کنـد روی جنبـه عواطـف انسـانی و 
روابـط خوب و صمیمانه بشـر تأکید کـرده و آن را 
مایه سـربلندی و عزت خانـواده و جامعه می داند.
قـرآن مجید قطـع رابطه با خویشـان و نزدیکان را 
مایـه سـرافکندگی و بدبختی،سـیه روزی دانسـته 

و سـرانجام بـدی را بـرای قاطعـان رحـم و کیانی 
کـه از فامیـل خـود مـی برنـد پیـش بینـی کرده 
و آن را یکـی از اسـباب مهـم سـیه روزی جوامـع 
بشـری دانسـته و مـی فرمایـد: الذیـن ینقضـون 
عهـداهلل مـن بعـد میثاقـه و یقطعـون مـا امـر اهلل 
بـه أن یوصـل و یفسـدون فـی االرض اولئـک هم 
الخاسرون)۱()فاسـقان آن هـا هسـتند کـه ( پیمان 
خدا را پس از آن که محکم سـاختند می شـکنند 
و پیوندهایی را که خدا دسـتور داده برقرار سـازند 
قطـع مـی نماینـد و در جهـان فسـاد مـی کننـد 

این هـا زیـان کارانند.

از مضمـون ایـن آیـه اسـتفاده مـی شـود که قطع 
رابطـه با فامیل و نیکی نکـردن به آنان از ویژگی های 
فاسـقان می باشـد،چرا کـه برای فاسـقان اهمیت 
نـدارد کـه به نزدیـکان خـود کمک کننـد و اصًا 
احسـان بـه آن هـا در نظرشـان بـی معنـی اسـت 
و ممکـن اسـت بگوینـد چـرا ما زحمت بکشـیم و 
آن هـا اسـتفاده کنند.اما از اسـرار و رمـوز کار خدا 

غافل هسـتند.
در آیـه دیگـری هـم ضمـن تأکیـد بـرای عواطف 
انسـانی و ارتبـاط خـوب بـا بسـتگان از قطع رحم 
شدیداً منع کرده و کسانی را که قطع رحم می کنند و 

قطـع رحـم و بریـدن رابطـه بـا خویشـاوندان نزدیـک، مایـه ویرانـی شـهر هـا از هم پاشـیدگی خانـواده ها، فسـاد جامعـه، افتادن 
ثـروت بـه دسـت سـتم کاران و از بیـن رفتـن نسـل بشـر مـی گردد.

جوامـع مـادی و صنعتـی برخـاف تکنیـک برتر خود که در خیلـی از موارد و مراحل زندگی موجبات راحتی انسـان هـا را فراهم آورده 
امـا از طرفـی باعـث از هـم پاشـیدگی عاطفـه و روابـط فامیلـی حتی پدر و مادر فرزندان شـده اسـت به ویـژه جهان غرب کـه هر روز 
بدتـر از دیـروز روابـط و فرهنـگ نیکـی و احتـرام بـه نزدیکان را تضعیـف و آن را با وسـایل گوناگون مخصوصاً وسـایل ارتباط جمعی 
پیشـرفته مانند اینترنت و ماهواره و مطبوعات که خود باید در راه پیشـرفت و تکامل همه جانبه انسـان ها و جوامع بشـری به کار 
گرفتـه شـوند از بیـن مـی بـرد و فقـط بـه فکر منافع مادی خود می باشـد امـا در فرهنگ آسـمانی و الهی ما مسـلمانان ضمن تأکید بر 

پیشـرفت در علم و صنعت به روابط انسـانی نیز اکیداً سـفارش شـده اسـت.

عمرم طوالنی شود
می خواهم 

نکوهش قطع رابطه با خویشاوندان

فرج اهلل فرج الهی
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پیونـد خویشـاوندی را بر هم می زننـد با تعبیرات 
مختلـف تهدیـد می کنـداز جمله مـی فرماید:

فهـل عسـیتم ان تولیتم أن تفسـدو فـی االرض و 
تقطعـو ارحامکم اولئـک الذین لعنهـم اهلل...)2(

اگـر )از ایـن دسـتور هـا( روی گـردان شـوید جز 
ایـن انتظـار مـی رود کـه در زمیـن فسـاد و قطع 
پیونـد خویشـاوندی کنیـد؟ و در سـوره رعـد آیه 
2۵ بـا تعبیر«اولئـک هم الخاسـرون« گفته شـده 
اسـت.پس معلـوم می شـود کـه قرآن قطـع رحم 
و بـر هـم زدن پیوند خویشـی و فامیلـی را یکی از 
نشـانه های فاسـقان می داند زیرا فاسـقان نه تنها 
بـا دیگـران بلکـه بـا بسـتگان خـود نیز رو راسـت 
نیسـتند و بـا دورویـی با آنـان رفتار نمـوده گاهی 

بـه آن هـا خیانـت هم مـی کنند.

پیونـد  بـه  نسـبت  اسـام  اینکـه  علـت  شـاید 
همـه  ایـن  نزدیـکان  بـه  نیکـی  و  خویشـاوندی 
پافشـاری مـی کند این باشـد که اصـاح و تقویت 
پیشـرفت و تکامـل یـک اجتمـاع بـزرگ از همـه 
جنبـه های مادی و معنوی و اخاقی از جامعه های 
کوچـک کـه خانواده باشـند شـروع می شـود و با 
تکامل آن ها جامعه بشـری نیز اصاح خواهد شـد. 
لذا اسـام از این مسـأله بهـره برداری کامـل نموده 
و دسـتور بـه تقویـت جامعـه هـای کوچـک کـه 
همان خویشـان و نزدیکان انسـان می باشـد داده 
اسـت.چرا که مـردم از کمک و پیوند بـا آنان روی 
گـردان نیسـتند چـون خونشـان در رگ همدیگر 
بـوده و از هـم فاصلـه ندارنـد و یـک خانـواده اند. 
تـا آن حـد کـه کمک به فامیـل را کمـک به خود 

مـی داننـد. لذا می شـود گفت معنـی حدیثی که 
مـی گوید:صله رحم باعث آبادی شـهر هـا و رونق 
اقتصـاد و ... مـی گـردد اشـاره بـه همیـن معنـی 
اسـت. بدیهـی اسـت در صـورت قطع ایـن ارتباط 
عاطفـی و بـی توجهـی بـه ایـن مسـائل حسـاس 
و حیاتـی در زندگـی اجتماعـی و خانوادگـی چـه 
ضـرر و زیانـی متوجـه خـود شـخص و جامعـه 
بشـری خواهـد شـد. ازجملـه آثـار بدی کـه قطع 
جامعـه  و  انسـان  متوجـه  فامیـل  بـا  ارتبـاط 
مـی شـود ایـن اسـت کـه امـوال و دارایـی ها به 
دسـت اشـرار می افتدچنان که امیرالمومنین علی 
)ع( مـی فرمایند: »اذ قطعوااالرحـام جعلت االموال 
فـی ایـدی االشـرار.« )۳( اگـر مـردم صلـه ارحـام و 
نیکـی به بسـتگان را قطع نمایند ،ثـروت و دارایی 
آن هـا به دسـت افراد شـرور و سـتمکار مـی افتد.

در واقـع وقتـی افـراد فامیـل بـا هم رابطـه خوبی 
ندارند بر سـر مسـائلی از قبیل تقسـیم ارث و .. با 
یکدیگـر به خصومت برخاسـته و شـکایات خود را 
نـزد دیگـران کـه هیـچ رابطـه ای بـا آنـان ندارند 
مـی برنـد و در نتیجه ثروت آنان به صورت رشـوه 
بـه دسـت سـتمکاران مـی افتـد و بـاز بـه خاطـر 
دشـمنی بـا یکدیگـر و عـدم همـکاری و کمـک 
نکـردن بـه هم اشـخاص فاسـد و فرصـت طلب بر 
آن هـا مسـلط شـده و اموالشـان را بـه غـارت 

برند. مـی 
امام صادق )ع( می فرمایند:

مـن الذنوب التـی تعجل الفتائ قطیعـه الرحم«)4(
از گناهانـی کـه باعـث فنـا و نیسـتی زود هنگام 

مـی شـوند قطع ارتبـاط با نزدیکان اسـت
همچنین از حدیثی دیگر از امام صادق )ع( می خوانیم 

که مـی فرمایند :
اتقـوا الحالقه فانها تمیـت الرجال.قلت و ما الحالقه/ 

قـال : قطیعه الرحم )۵(

شـخصی می گویـد خدمت امـام صادق بـودم که 
ایشـان فرمودنـد از حالقـه بترسـید چرا کـه باعث 
مـرگ و انقـراض مـردم مـی شـود عـرض کـردم 

حالقـه چیسـت؟فرمودند قطـع رحم.
گاهـی افـراد فامیل اگرچه فاسـد باشـند و بدکاره 
احتـرام همدیگـر را حفـظ کرده و با هـم مهربان و 
صمیمـی هسـتند و بـه یکدیگر نیکی مـی نمایند 
و ارتبـاط خوبـی بـا هـم دارنـد چـه بسـا خداوند 
نعمـت خـود را بـر سـر آن هـا مـی ریـزد و روزی 
آنـان را زیـاد مـی کند گاهی هـم خانـواده ای هر 
چنـد پـاک و متقـی باشـند بـا هـم رابطـه خوبی 
ندارنـد و بـه همدیگـر احتـرام و نیکـی نمی کنند 
و لـذا خداونـد نعمـت هایـش را از آنـان سـلب 
مـی کنـد.)۶( بدیهـی اسـت قطـع رحـم و رابطـه 
عاطفـی با بسـتگان نزدیک، موقعی بـد و نکوهیده 
اسـت که کدورت و اختاف بر سـر مسـائل عادی 

زندگـی باشـد نـه ارزش هـای دینی 

بـی رونقـی زندگـی ، ویرانی شـهر ها و آبـادی ها 
تهدیـد نسـل بشـر، محرومیـت از لطـف و رحمت 
حـق تعالـی، قسـاوت و سـنگ دلـی انسـان هـا، 
نبودن احساسـات عاطفی و ضعیف آن ها ، سـلطه 
اشـرار و سـتمکاران ، از هـم پاشـیدگی فامیـل و 
خانـواده هـا و آثـار دیگـری کـه از عـوارض قطـع 
رحـم می باشـد و  در آیـات و روایات به این عنوان 

عمل زشـت و ناپسـند بیان شـده اسـت.

عواقب قطع ارتباط خویشاوندی
 از دیدگاه احادیث

کیفر قطع ارتباط با بستگان
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مقدمه 
یکـی از مزایایـی کـه خـدای متعـال بـه مؤمنـان، 
اختصـاص داده ایـن اسـت کـه اگـر مؤمـن، ایمـان 
خـودش را تـا هنـگام مـرگ حفـظ کنـد کـه باعـث 
سـلب توفیق و سـوء عقاب و سـرانجام، شک و تردید 
یـا انکار و جحود نشـود و خاصـه در یک جمله »اگر 
بـا ایمـان از دار دنیـا بـرود« بـه عـذاب ابـدی مبتـا 
نخواهـد شـد و جهنـم برایـش ابـدی نخواهـد بود و 
گناهـان کوچکـش بـه واسـطه اجتنـاب و دوری از 
گناهان کبیره، بخشـوده شـده و گناهـان بزرگش به 
وسـیله توبه کامل و مورد قبول پـروردگارش، آمرزیده 
می شـود و اگـر موفق بـه چنین توبه ای نشـد، تحمل 
گرفتاری هـا و مصائـب دنیـا بـار گناهانـش را سـبک 
آغازیـن  مواقـف  و  بـرزخ  سـختی های  و  می کنـد 
رسـتاخیز ناخالصی هایـش را می زدایـد و اگر باز هم 
از آلودگی های گناهان پاک نشـد به وسـیله شـفاعت 
- کـه مظهر تجلی بزرگ تریـن و فراگیرترین رحمت 
الهـی در اولیـاء خدا به ویژه رسـول اکـرم و اهل بیت 
کرامش )ع( می باشـد - از عـذاب دوزخ نجات خواهد 
یافـت.۱ بر حسـب روایات فراوان »مقـام محمود« که 
در قرآن کریم2 به رسـول اکرم)ص( وعده داده شـده 
همیـن مقـام شـفاعت اسـت، و نیـز آیـه شـریفه »و 
لسـوف یعطیک ربّک فترضـی؛۳ و همانا پـروردگارت 
»آنقـدر« به تو عطا خواهد کرد که خشـنود شـوی.« 
اشـاره به آمرزش الهی اسـت که به واسـطه شـفاعت 
آن حضرت شـامل حال کسـانی که اسـتحقاق دارند 

می شـود. 
مؤمنـان  امیـد  نهایی تریـن  و  بزرگتریـن  بنابرایـن، 
گنهـکار، شـفاعت اسـت، ولـی در عین حـال نباید از 
»مکـر الهـی« ایمـن شـوند و بایـد همیشـه بیمناک 
باشـند کـه مبـادا کاری از آنها سـر زده باشـد یا سـر 
بزنـد کـه موجـب سـوء عاقبـت و سـلب ایمـان، در 
هنـگام مـرگ گـردد و مبـادا عاقـه بـه امـور دنیوی 
بـه حـّدی در دلش رسـوخ یابد کـه »العیاذ بـاهلل« با 
بغـض خدای متعـال از ایـن جهان برود بـدان جهت 
کـه می بینـد اوسـت کـه به وسـیله مـرگ، بیـن او و 

محبوب هـا و معشـوق ها جدایـی می افکنـد. 
مفهوم شفاعت 

شـفاعت از مـاده »شـفع« اسـت کـه در لغـت بـه 
معنـای »جفت شـدن با چیـزی« اسـت، و اصطاحاً 
بـه معنـای حائل شـدن بـرای رفـع ضرر از کسـی و 

یـا رسـاندن منفعتـی به اوسـت و در عبارت سـاده تر 
و در محـاورات عرفـی بدیـن معنا به کار مـی رود که 
شـخص آبرومنـدی از بزرگـی بخواهد کـه از مجرمی 
بگـذرد یـا بر پـاداش خدمتگـزاری بیفزایـد. البته در 
ایـن وسـاطت بـرای دفـع ضـرر از کسـی بایـد سـه 

طـرف وجود داشـته باشـند: 
الف - شفاعت، 

ب - شفاعت شونده، 
ج -شفاعت کننده 

در اصطـاح شـرعی و مذهبـی شـفاعت درآن جـا 
مطـرح می شـود کـه شـخصی در نـزد خداونـد برای 
دیگـری طلـب مغفرت و آمـرزش نماید و یـا بخواهد 
عقابـی کـه در اثـر گنـاه متوجـه نفس گنهکار شـده 
از او برداشـته شـود و یـا تخفیـف یابـد. در این حال، 
شـخص گنهـکار، شـفاعت شـونده و ذات مقـدس 

پـروردگار پذیرنـده شـفاعت خواهـد بود. 
شـفاعت بـه معنای مذکـور از مسـلّمات دیـن مبین 
اسـام بـه شـمار مـی رود و در ایـن زمینـه عـاوه بر 
آیـات متعـدد قرآنی، روایـات فراوانی از طریق شـیعه 
و سـّنی از رسـول اکرم)ص( نقل گردیده اسـت. شاید 
بـه جـرأت بتوان گفت که از همـه ائمه معصومین در 
زمینـه شـفاعت روایـت داریـم و این روایـات هرگونه 
ابهـام و شـک و تردیـدی را در زمینه شـفاعت از بین 
می بـرد و موجبـات یقیـن را برای حقیقـت جویان با 
انصـاف فراهـم می سـازد. در موارد متعـارف علت این 
کـه کسـی شـفاعت شـفیعی را می پذیرد این اسـت 
کـه می ترسـد اگـر نپذیـرد شـفاعت کننـده رنجیده 
می شـود و رنجـش خاطـر وی موجـب محرومیـت از 
لـذت مؤانسـت و خدمـت و یـا حتی موجـب ضرری 
از ناحیه شـفیع گردد. مشـرکانی که آفریدگار جهان 
را دارای اوصـاف انسـانی و از جملـه نیـاز بـه انـس با 
همسـر و ندیمـان و کمـک یـاران و همـکاران و یـا 
تـرس از انبـازان و همتایان می پنداشـتند برای جلب 
توجـه خـدای بزرگ یا مصونّیت از خشـم وی دسـت 
بـه دامـن خدایـان پنـداری می زدنـد و بـه پرسـتش 
و  بت هـا  برابـر  در  کرنـش  و  جّنیـان  و  فرشـتگان 
تندیس هـا پرداختـه و می گفتنـد: »هـؤالء شـفعائنا 
عنـد اهلل؛4 اینان شـفیعان مـا نزد اهلل هسـتند« و نیز 

می گفتنـد: 
»مـا نعبدهـم االّ لیقربونـا الـی اهلل ُزلفـی؛۵ اینـان را 
پرسـتش نمی کنیـم؛ جـز به ایـن منظور کـه قرب و 

منزلتـی بـرای مـا نـزد اهلل تحصیـل کنند.« 
پندارهـای  چنیـن  رّد  مقـام  در  نیـز  کریـم  قـرآن 
اهلل  مـن دون  لهـا  »لیـس  جاهانـه ای می فرمایـد: 
ولـیٌّ و ال شـفیع؛۶ ولـی بایـد توجـه داشـت کـه نفی 
چنیـن شـفیعان و چنیـن شـفاعتی بـه معنـای نفی 
مطلق شـفاعت نیسـت و در خـود قرآن کریـم آیاتی 
داریـم کـه »شـفاعت بـاذن اهلل« را اثبـات و شـرایط 
شـفیعان و نیز شـرایط کسـانی که مشـمول شفاعت 
وانگهـی  اسـت.  فرمـوده  بیـان  را  می شـوند  واقـع 
پذیرفتـه شـدن شـفاعت شـفیعان مـأذون از طـرف 
خـدای متعـال، بـه واسـطه تـرس یا نیـاز به ایشـان 
نیسـت، بلکـه راهـی اسـت که خـود او برای کسـانی 
کـه کمتریـن لیاقـت دریافت رحمـت ابـدی را دارند 
تعییـن  ضوابطـی  و  شـرایط  آن،  بـرای  و  گشـوده 
فرمـوده اسـت. در حقیقـت فـرق بیـن اعتقـاد بـه 
شـفاعت صحیـح و شـفاعت شـرک آمیز، همـان فرق 
بیـن اعتقـاد بـه والیـت و تدبیر اسـتقالی اسـت که 

در مباحـث خداشناسـی بیـان می شـود. 
واژه شـفاعت گاهـی بـه معنـای وسـیع تری بـه کار 
مـی رود و شـامل ظهـور هـر تأثیـر خیری در انسـان 
بـه وسـیله دیگری می شـود و چنـان که پـدر و مادر 
نسـبت بـه فرزنـدان و گاهـی بالعکس، یا آمـوزگاران 
نسـبت بـه شاگردانشـان و حتـی مـؤذن نسـبت بـه 
کسـانی کـه بـا صـدای اذان او بـه یـاد نماز افتـاده و 
به مسـجد رفته اند شـفاعت می کننـد، و در حقیقت، 
همـان اثـر خیری کـه در دنیا داشـته اند، بـه صورت 

شـفاعت و دسـتگیری در قیامـت ظاهـر می شـود. 
نکتـه دیگـر ایـن کـه: اسـتغفار بـرای گنهـکاران در 
همیـن دنیـا نیـز نوعـی شـفاعت اسـت و حتـی دعا 
کـردن برای دیگران و درخواسـت قضای حوائجشـان 
از خـدای متعـال نیـز در حقیقت از قبیل »شـفاعت 
اینهـا  همگـی  زیـرا  مـی رود،  شـمار  بـه  عنـداهلل« 
وسـاطت نـزد خدای متعـال برای رسـاندن خیری به 
شـخصی دیگر یا دفع شـری از اوسـت. اینک به ذکر 
و ترجمـه برخـی از آیـات و روایات کوتاه کـه در این 

زمینـه وجـود دارد می پردازیـم: آیـات 
ِذی یَْشـَفُع ِعْنـَدُه إاِلَّ بِإِْذنِـِه؛7 کیسـت کـه  »َمـن َذا الَـّ
در نـزد خداونـد بـرای دیگران شـفاعت کنـد مگر به 

او؟«  اذن 

شـفاعت در
 قـرآن و حـدیث

۱- عـن النبـی)ص(: »اّدخـرُت شـفاعتی الهـل الکبائـر مـن امتی؛ شـفاعتم را برای ارتکاب کننـدگان گناهان کبیره از امتم ذخیره کـردم«. )بحاراالنـوار، ج8، ص۳7 - 4۰(. / 2- بعضی از شـب را بیدار و متهجد باش و نماز شـب را 
بـه جـای آر، باشـد کـه خدایـت تـو را بـه مقام محمـود مبعوث گرداند. )اسـراء/7۹(   / ۳- سـوره ضحی، آیه۵.   /4- سـوره یونس، آیه۱8/.   ۵- سـوره زمـر، آیه۳ / ۶- سـوره انعام، آیه7.
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»َمـا ِمـن َشـِفیٍع إاِلَّ ِمـن بَْعِد إِْذنِِه؛8 شـفیعی نیسـت 
مگـر پـس از اذن او«. 

ْحَمـُن  ـَفاَعُة إاِلّ َمـْن أَِذَن لَـُه الرَّ »یَْوَمِئـٍذ ال تَنَفـُع الشَّ
َوَرِضـَی لَـُه َقـْوال؛۹ در آن روز )قیامـت( شـفاعت هیچ 
کـس سـودی نبخشـد جـز آن کـس کـه خـدای 
رحمـن بـه او رخصت شـفاعت داده و سـخنش مورد 
ـَفاَعَة إاِل  پسـند او گردیـده اسـت.« »ال یَْملُِکـوَن الشَّ
ْحَمـِن َعْهـًدا؛۱۰ در قیامـت هیـچ  َمـِن اتََّخـَذ ِعنـد الرَّ
کـس مالـک شـفاعت نمی باشـد مگر کسـی کـه ]به 
پرسـتش حـق[ از خـدای متعـال عهـد نامـه توحید 

کامـل دریافته اسـت«. 
»َوال یَْشـَفُعوَن إاِلَّ لَِمـنِ اْرتََضـی َوُهـم مِّـْن َخْشـَیِتِه 
ُمْشـِفُقوَن؛۱۱ و هرگز آن مقّربـان درگاه الهی از احدی 
جـز آن کـس کـه خـدا از او راضـی اسـت شـفاعت 
نمی کننـد و آنهـا دائما از خوف قهر خدا هراسـانند.« 

روایات 
همـان طـور کـه گفتـه شـد در زمینـه شـفاعت هم 
از طریـق اهـل سـّنت و هـم از طریـق شـیعه اخبـار 
فراوانـی به دسـت ما رسـیده اسـت. نخسـت به ذکر 
چنـد روایـت کـه از طریـق اهـل سـّنت از پیامبـر 
اکـرم)ص( رسـیده اسـت می پردازیم و سـپس اخبار 

شـیعه را در زمینـه شـفاعت بررسـی می کنیـم. 
اخبار اهل سّنت 

قال رسـول اهلل)ص(: »شـفاعتی نائلة ان شـاء اهلل من 
مـات و ال یشـرک بـاهلل شـیئا؛ از شـفاعت مـن - اگر 
خداونـد بخواهـد - آن کس برخوردار خواهد شـد که 
بمیرد در حالی که هیچ گونه شـائبه شـرکی نسـبت 

بـه خداوند در دلش نباشـد.« 
قـال رسـول اهلل)ص(: »قوله تعالی: عسـی ان یبعثک 
ربّـک مقاما محمـودا؛۱2 هو المقام الذی اشـفع المتی 
فیـه؛ منظـور از »مقام محمـود« در آنجا کـه خداوند 
می فرمایـد: »امید اسـت کـه خداوند تـو را برای مقام 
محمـود برگزینـد« مقامی اسـت که مـن در آن برای 

امتم شـفاعت می کنم«. 
قال رسـول اهلل)ص(: »یشـفع یوم القیامـة االنبیاء ثم 
العلمـاء ثـم الشـهداء؛ در آن روز نخسـت انبیـاء، پس 
از آن علمـا و سـپس شـهداء، گنهـکاران را شـفاعت 

می کننـد«.
 اخبار شیعه۱۳ 

اهلل  الـی  یشـفعون  »ثاثـة  اهلل)ص(:  رسـول  قـال 
ـفعون: االنبیـاء، ثـم العلمـاء ثـم الشـهداء؛ سـه  فیشَّ
گروهنـد که در نـزد خداوند برای گنه کاران شـفاعت 
می کننـد و شفاعتشـان مـورد قبـول واقـع می شـود: 

نخسـت انبیـا، سـپس علمـا، پـس از آن شـهداء«.۱4 
قـال رسـول اهلل)ص(: »انمـا شـفاعتی الهـل الکبائـر 
مـن امتی؛ شـفاعت مـن فقط بـرای کسـانی از امتم 

می باشـد کـه مرتکـب گناهـان کبیـره شـده اند.« 
قـال امیرالمؤمنیـن)ع(: »لنـا شـفاعة و الهـل موّدتنا 
شـفاعة؛ امیرالمؤمنیـن )در ضمن حدیثـی( فرمودند: 
بـرای مـا و نیـز بـرای اهل مـوّدت و دوسـتی ما حق 

شـفاعت وجود دارد.« 
قـال الصـادق)ع(: »مـن انکـر ثاثة اشـیاء فلیس من 
شـیعتنا، المعراج والمسـألة فـی القبر والشـفاعة؛ امام 
صـادق)ع( فرمودنـد: هـر کس منکر سـه چیز شـود 
از شـیعیان مـا محسـوب نمی شـود: معـراج پیامبـر، 

سـؤال در قبر و مسـئله شـفاعت.« 
قـال الصـادق)ع(: »نمّجـد ربّنا، و نصلّی علـی نبّینا، و 
نشـفع لشـیعتنا فایرّدنا ربّنا؛ امام صـادق)ع( فرمود: 
مـا پروردگارمـان را تمجید می کنیم و بـر پیامبرمان 
شـیعیانمان  بـرای  و  می فرسـتیم،  سـام  و  درود 
شـفاعت می کنیـم، و خداونـد نیـز درخواسـت مـا را 

نمی کنـد.«  رّد 
قـال الرضـا)ع(: »مـن کذب بشـفاعة رسـول اهلل)ص( 
لـم تنلـه؛ هـر کـس شـفاعت رسـول خـدا)ص( را 
تکذیـب نماید مشـمول آن نخواهد شـد. بـا توجه به 
آیـات متعـدد قرآنی و روایـات فراوانی که از شـیعه و 
اهـل سـنت در زمینـه شـفاعت وجـود دارد، انـکار و 
تشـکیک در آن هرگـز بـرای اهـل تحقیـق و انصاف 

نیسـت.  ممکن 
جمع بندی روایات در باب شفاعت 

آن چـه از روایـات در ایـن جـا ذکـر گردیـد، تعـداد 
زمینـه  در  کـه  اسـت  متعـددی  روایـات  از  کمـی 
بـه مـا رسـیده  بـه معنـای گسـترده آن  شـفاعت 
اسـت. مـا در ایـن جـا بـرای رعایـت اختصـار از ذکر 
بقیـه روایـات ایـن بـاب کـه در کتـب احادیـث آمده 

اسـت خـودداری می کنیـم و بـا جمـع بنـدی جامع 
از مجمـوع روایـات به دسـت آمـده، معانـی گوناگون 
و اصطـاح »شـفاعت« در لسـان شـرع را نیـز بیـان 
می کنیـم: بـه طـور کلی می تـوان ایـن روایـات را به 

سـه دسـته تقسـیم کرد: 
دسـته اّول: روایاتـی اسـت که شـفاعت را بـه پیامبر 
یـا  و  مؤمنیـن  شـان،  بیـت  اهـل  و  اسـام)ص( 
گروه هـای خـاص دیگـر مثـل انبیـا، علمـا و شـهدا 
نسـبت می دهنـد و در بعضـی از روایـات آمده اسـت 
کـه همسـایه نیز درباره همسـایه شـفاعت می کند.۱۵ 
دسـته دوم: روایاتی اسـت که شـفاعت را به بعضی از 
اعمـال نسـبت می دهند. به عنـوان مثـال در روایتی 
شـفاعت بـه »رحم و امانت داری« نسـبت داده شـده 

است.۱۶ 
دسـته سـوم: روایاتی اسـت که مفادشـان این اسـت 
کـه همـه مـردم )ظاهـرا بـدون اسـتثناء( در قیامت 

نیازمنـد شـفاعت پیامبر اکـرم)ص( می باشـند.۱7 
اگـر بخواهیـم معنـای عـام و جامعـی برای شـفاعت 
- بـا توجـه بـه گونه هـای مختلـف آن - ارائـه دهیم، 
بهتـر این اسـت که بگوییم: »شـفاعت همان واسـطه 
شـدن در درگاه الهی اسـت« و این گروه ها، اشـخاص 
و یـا افعالی کـه در روایات به عنوان »شـفیع« مطرح 
می شـوند، هـر یـک به نوبه خـود مجرایـی از مجاری 
فیـض بـاری تعالـی هسـتند و وسـائط و کانال هـای 
جریـان لطـف و رحمـت خداوندی به شـمار می روند 
یعنـی همـان گونـه کـه هـر یـک از فیوضـات الهـی 
سـبب و مجـرای خاصـی دارد، فیـض شـفاعت الهی 

نیـز سـبب و کانال خاصـی دارد. 
توضیح مطلب 

اگرچـه سراسـر وجود و هسـتی ما از آن خداسـت، و 
در هـر لحظـه غـرق در دریـای فیض الهی هسـتیم؛ 
اّمـا خـدای تعالـی فیوضـات خاصـی دارد که شـامل 
حـال همـه افـراد نمی شـود. بلکـه متوّقف بـر اعمال 
و افعـال اختیـاری ای اسـت کـه هـر کـس موفـق به 
از آن فیوضـات بهره منـد  اعمـال گـردد  انجـام آن 
می شـود. هـم چنین بـا توجه بـه تفـاوت و اختافی 
کـه بیـن ایـن افعـال - بـه عنـوان اسـباب تحصیـل 
آن فیض هـا - وجـود دارد، خـود ایـن فیض هـا نیـز 
مختلـف می شـود. بـه گونـه ای که فیـض خاصی که 
از راه انجـام یـک فعل معّین عاید انسـان می شـود با 
فیـض خـاص عمل دیگر تفـاوت دارد و ایـن دو قابل 
جانشـینی و تبدیل نیسـتند. به عنـوان مثال فیض و 
ثوابـی کـه از راه »صدقه« به انسـان می رسـد، ممکن 

7- سـوره بقـره، آیـه2۵۵.  / 8- سـوره یونـس، آیـه۳.  / ۹- سـوره طـه، آیـه۱۰۹. / ۱۰- سـوره مریـم، آیـه87. / ۱۱- سـوره انبیاء، آیـه28. / ۱2- سـوره اسـراء، آیـه7۹. / ۱۳- بحاراالنـوار، ج8، ص2۹ - ۶۳. / ۱4- بحاراالنـوار، ج8. / 
۱۵- بحاراالنـوار، ج8، ص۳4 - 4۰، ح2۱، ص42، ح۳۵. / ۱۶- بحاراالنـوار، ج8، ص4۳، ح۳۹. / ۱7- بحاراالنـوار، ج8، ص48، ح۵۱، ص42، ح۳۱، ص۳8، ح۱۰.
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نیسـت کـه از راه دیگـری کسـب شـود. و هـر یـک از اعمـال نیک و صالـح دیگر 
نیـز سـبب فیض خاصی هسـتند که ایـن فیض های خـاص جـز از راه انجام فعل 
اختیـاری خـاص خودشـان حاصـل نمی شـود. براین اسـاس می تـوان گفت حتی 
مائکـه الهـی نیـز کـه موجوداتی تام التجـرد بـوده و جمیع کمـاالت ممکنه نوع 
خـود را بالفعـل داراسـت از آن جا که در کارهای خود مختار نیسـتند، نمی توانند 
لـّذت خاصـی را کـه از راه انجـام یـک فعـل اختیـاری برای مـا قابل درک اسـت 

کنند.  ادراک 
هـدف از ایـن توضیحـات ایـن اسـت کـه بگوییـم: شـفاعت نیـز همچـون سـایر 
فیوضـات حـق تعالی سـبب و مجـرای خاصـی دارد، اگر این سـبب فراهم نشـود 
ایـن فیـض هرگـز بـه کسـی نخواهـد رسـید، و ایـن اسـباب نیـز هم چون سـایر 

اسـباِب فیض هـای الهـی جـز از راه افعـال اختیـاری قابـل تحصیـل نیسـت. 
پاسخ به دو سؤال: 

حـال بـا توجـه بـه مطالـب مذکـور پاسـخ دو شـبهه از شـبهاتی کـه در زمینـه 
شـفاعت مطرح شـده اسـت روشـن می شـود.  از آن جا که پاسـخ این دو شـبهه 
ارتبـاط مسـتقیم بـا مطالب مذکـور دارد، لـذا این دو شـبهه را در ایـن جا مطرح 
کـرده و پاسـخ می دهیم و پاسـخ شـبهات دیگـر را در جای خود پاسـخ می دهیم. 
سـؤال اول: آیا شـفاعت بـه معنای تحت تأثیـر قرار گرفتـن خداوند در 
برابـر دیگری - یعنی شـفیع - نیسـت؟ چـرا که اگر بگوییم در مسـأله 
شـفاعت مؤثر حقیقی تنها و تنها خداسـت، بنابراین درخواسـت شفیع 
هیـچ اثری نداشـته و شـفاعت بی معناسـت؛ و اگر بگوییـم دیگری نیز 
در افاضـه ایـن فیض الهـی از ناحیه خداوند مؤثر اسـت، مسـتلزم تأثر 

و انفعال خداوند اسـت! 
سـؤال دوم: آیا شـفاعت کردن شـفیع برای رفع عقاب از کسـی اسـت 
کـه مسـتحق عقاب اسـت و آیا پذیرش این شـفاعت از جانـب خداوند 
بـه ایـن معنا نیسـت کـه رحمـت و لطـف و مهربانی شـفیع بیشـتر و 

باالتـر از رحمـت و لطف خداوند اسـت؟ 
پاسخ سؤال اول: 

بـا توجـه بـه ایـن کـه گفتیـم شـفاعت نیـز فیضـی از فیوضـات خداوندی اسـت 
بنابرایـن روشـن اسـت کـه منشـأ اصلـی و حقیقـی ایـن فیـض شـفیع نیسـت، 
هرچنـد کـه او تنهـا و تنهـا بـه عنوان کانـال و فیض خـاص الهی در رسـیدن آن 
بـه انسـان مدخلیـت دارد. یعنـی فیض شـفاعت تنهـا و تنهـا از آن خداسـت؛ اما 
خـود او کانـال خاصـی، مانند: پیامبـران، ائمه، شـهدا، علما و... را بـرای این فیض 
قـرار داده اسـت کـه این فیض جـز از این مجـاری قابل تحصیل نیسـت، بنابراین 
در عیـن حالـی کـه این وسـائط در شـفاعت مؤثرنـد، هرگز این مطلـب به معنای 

متأثـر شـدن و انفعـال پذیری خداوند نیسـت. 
پاسخ سؤال دوم: 

از پاسـخ سـؤال قبلی پاسـخ این سـؤال نیز روشـن می شـود یعنی وقتی روشـن 
شـد که فیض و رحمت تنها از ناحیه خداسـت، و این شـفعا و وسـائط تنها نقش 
مجـرا و واسـطه دارنـد؛ بنابراین هرگز چنین نیسـت که رحمت و مهربانی شـفیع 
بیشـتر از خداونـد باشـد،بلکه ایـن رحمت بی منتهای اوسـت که باعث شـده بابی 
بـه نـام »شـفاعت« بـه عنـوان آخرین مرحلـه بهره منـدی از فیض الهی گشـوده 
گـردد تـا از ایـن طریق نیز افراد بیشـتری مشـمول فیض و رحمت او واقع شـوند. 

شرایط شفاعت 
هرچند مسـئله شـفاعت از اصول مسـلّم و قطعی اسـام اسـت، اما تابع شـرایط 
و مقتضیـات خـاص و ویـژه ای اسـت، کـه از البـای مباحث گذشـته تـا حدودی 
می تـوان ایـن شـرایط را بـه دسـت آورد، ایـن شـرایط را بـه صـورت خاصه ذکر 

می کنیـم: 
۱ - اذن الهـی: چنـان کـه در بسـیاری از آیـات قرآن کریم مشـاهده کردیم، یکی 
از شـرایط اساسـی و اصلـی شـفاعت ایـن اسـت که بـه اذن الهـی باشـد. بنابراین 

چنیـن نیسـت کـه هر کس بتوانـد در مـورد هر کس کـه بخواهد شـفاعت کند: 
َماَواِت َوالْْرِض َوَما بَْیَنُهَما الرْحَمِن ال یَْملُِکوَن ِمْنُه ِخَطابًا«.۱8  »َربِّ السَّ

2 - رضایـت خـدا نسـبت بـه شـفیع: عاوه بـر این که اصل شـفاعت بایسـتی با 
اذن الهی باشـد، شـخص شـفیع نیز بایسـتی از کسانی باشـد که خداوند شفاعت 
آنـان را می پذیـرد. بـا توجـه بـه ایـن شـرایط نیـز نمی تـوان از هـر کسـی توقـع 

شـفاعت داشـت وهـر کـس نمی توانند مّدعی حق شـفاعت شـود. 
۳ - رضایـت خـدا نسـبت بـه فـرد مـورد شـفاعت: در مسـئله شـفاعت، رضایـت 
خداوند نسـبت به شـفاعت شـوندگان نیز شـرط اسـت. یعنی چنین نیسـت که 
فیـض شـفاعت بـدون اسـتثنا نصیـب هـر کس شـود، بلکـه - چنـان که اشـاره 
نمودیـم - اسـباب و مـاک خاصـی دارد که هر کس این مـاک را تحصیل کرده 
باشـد، مشـمول شـفاعت شـفاعت کنندگان قـرار می گیـرد و در غیـر این صورت 

از ایـن فیـض محروم خواهـد بود. 
از آیـات و روایـات شـفاعت می تـوان بعضـی از شـرایط شـفاعت شـوندگان را که 
موجـب رضایـت خداونـد نسـبت بـه شـفاعت در حـق آنـان می گـردد به دسـت 
آورد، ماننـد شـرائط »ایمان«، »اقامه نماز« »پرداخـت زکات« و »اعتقاد به معاد« 

کـه از آیـات زیر بـه دسـت می آید: 
»فِی َجنَّاٍت یََتَساءلُوَن 

َعِن الُْمْجِرِمیَن 
َما َسلََکُکْم فِی َسَقَر 

َقالُوا لَْم نَُک ِمَن الُْمَصلِّیَن 
َولَْم نَُک نُْطِعُم الِْمْسِکیَن 

َوُکنَّا نَُخوُض َمَع الَْخائِِضیَن 
یِن  ُب بَِیْوِم الدِّ َوُکنَّا نَُکذِّ

َحتَّی أَتَانَا الَْیِقیُن 
ـافِِعیَن؛ بهشـتیان در بهشـت از مجرمین سـؤال  َفَمـا تَنَفُعُهْم َشـَفاَعُة الشَّ

می کننـد کـه چـه کردید کـه اینـک گرفتار عـذاب دوزخ شـدید؟ 
دوزخیـان پاسـخ می دهند، مـا از نمازگـزاران نبودیم، و بـا پرداخت 
زکات دسـتگیری از مسـکینان نکردیـم، و همـواره عمـر خویش را 
بـا اهـل باطـل به بطالـت گذراندیـم، و روز جـزا و قیامـت را دروغ 
می پنداشـتیم، تـا ایـن کـه نـاگاه مـرگ گریبـان مـا را گرفـت و 
برایمـان یقیـن حاصـل شـد. ]امـا اینـان بایـد بداننـد کـه[، با 

ایـن وضـع، شـفاعت شـافعان در روز رسـتاخیز هرگز شـامل 
حـال آنهـا نمی شـود.۱۹ بـه طـور کلی بایـد سـنخّیتی بین 

شـفاعت کنندگان و شـفاعت شـوندگان وجـود داشـته 
باشـد تا شـفاعت مؤثر باشـد، اما اگر زنگارهای سـیاهی 
و پلیـدی و گنـاه آنقـدر زیـاد باشـد کـه به طـور کلی 
سـنخّیت بیـن دو گـروه از بین رفته باشـد، شـفاعت 

هیـچ اثـری نخواهـد داشـت )بایـد آهـن باشـد تـا 
آهـن ربـا، جذب کنـد ولی اگـر زنگار تمـام روی 

آهن را بپوشـاند، آهن ربـا آن را جذب نخواهد 
کرد(. 

۱8- سوره نبأ، آیه۳7.  / ۱۹- سوره مدثر، آیات 48 - 4۰. 
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نعمت الهی،اکرم)۱۳۹۰(،ادبیات تبیان  /  ربیعی،هادی)۱۳۹۰(،فلسفه هنر ابن سینا،تهران پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسامی        

ابن سینا،حسین ابن عبداهلل)۱۳7۵(االشارات و التنبیهات،شرح خواجه نصیر الدین طوسی ،قم،نشر الباغه  /  رساله فی ماهیه العشق )۱۹۵۳(،احمد آتش،استانبول        

فلسفه عشق
از دیدگاه ابوعلی ســینا

                       ابن سینا عشــــق را در مراتب
از  هسـتی  گوناگـون                        
ضعیـف تریـن درجـه تـا قـوی تریـن مرتبـه آن 
یعنـی واجـب الوجـود جاری دانسـته است.عشـق 
از درجـات گوناگونـی برخـوردار اسـت . هر روحی 
بـه چیـزی میل می کنـد که با طبیعتـش مطابق 
اسـت ونیرویـی مطابـق ارزش و اسـتعداد خـود 
پدیـد می آورد که عشـق نـام دارد. این عشـق در 
همه چیـز جریان دارد، پس عشـق امری فراگیر و 
دارای مراتب اسـت. به نظـر وی راز بقا و تکامل،در 
عشـق اسـت. او با اسـتمداد از ذوق عرفانی و روش 
فیلسـوفانه به اثبات اتحاد عشـق و عاشق پرداخته 
اسـت. ابن سـینا در رسـاله فی ماهیت العشـق 
مـی گوید:عشـق خـود چیـزی جز نیکو شـمردن 
امری نیک، زیبا و مایم نیسـت. وی معتقد اسـت 
هـر یک از موجودات چیزی را که مایم و سـازگار 
بـا خـود مـی یابـد تحسـین می کنـد و اگـر خود 
فاقـد آن باشـد بیشـتر بـه سـوی آن کشـیده 
مـی شـود. خیر خـاص هـر موجودی رسـیدن به 
آن چـه در حقیقـت و ذات مایم او نهفته اسـت یا 

آن چـه گمان می برد که مایم و مناسـب اوسـت 
دانسـته مـی شـود. خواجـه نصیرالدیـن طوسـی 
مـی گویـد: هر چیزی کـه خیر و نیکی در اوسـت 
برگزیـده انسـان اسـت و از آن جهت کـه برگزیده 
اسـت »حب« نام دارد و شـدت حب را عشـق می 
نامنـد. هـر چـه ادراک کامـل تـر باشـد و مـدرک 
خیریت بیشـتری داشـته باشـد عشـق شـدیدتر 
مـی شـود. ادراک تـام و کامل صـورت نمی گیرد 
مگـر بـا وصـال تـام و کامل.ابن سـینا بـا توجه به 
معنی عشـق کـه همان نیکو شـمردن امر حسـن 
و مایـم اسـت معتقـد اسـت کـه خیر هـر یک از 
موجـودات رسـیدن بـه آن چـه مایـم اوسـت 
مـی باشـد و اگـر فاقـد آن باشـد بـه سـمت او 
کشـیده می شـود. هر چیزی که خیـر موجود در 
آن می باشـد برگزیده اسـت. ابن سـینا در تفاوت 
عشـق و شـوق مـی گوید: عشـق حقیقـی عبارت 
اسـت از »شـادمانی و بهجتـی که از تصـور حضور 
داشـتن یک ذات ایجاد می شـود.اما معنای شـوق 
حرکـت برای تمام کردن آن شـادمانی اسـت پس 
هـر مشـتاقی بـه چیزی دسـت یافتـه و لزومـاً به 

چنـد دیگری هم دسـت نیافته اسـت. ولی عشـق 
چیـز دیگـری اسـت.بر این اسـاس خداونـد تعالی 
منـزه از شـوق اسـت.زیرا ممکن نیسـت چیزی از 
او غایب باشد.سـخن از مراتب عشـق را در مباحث 
ابـن سـینا مـی تـوان در بـاب لـذت یافت.لـذت 
مراتبـی دارد و در مـورد هـر لـذت برنـده و لـذت 
دهنـده یی مطابـق عالـم و حاالتش اسـت.از آنجا 
کـه رابطـه عاشـق و معشـوق رابطه لـذت برنده و 
لـذت دهنـده نیـز هسـت مراتب لـذت بـه مراتب 

عشـق نیـز می ماند.
الف(عشـق خداونـد بـه خـود: ایـن عشـق 
باالتریـن مرتبـه از مراتـب عشـق اسـت.دلیل این 
امـر از نظر ابن سـینا آن اسـت کـه خداوند متعال 
او  داراسـت.همچنین  را  ادراک  مرتبـه  باالتریـن 
باالتریـن درجـه کمـال را دارد تـا آن حـد کـه از 
عدم و امکان که منبع شـر هسـتند به دور اسـت.

بـر اسـاس نظـر خواجـه نصیـر شـدت عشـق بـر 
اسـاس همیـن دو معیـار ادراک و کمال مشـخص 
و  عاشـق  بزرگتریـن  خداونـد  می شـود.بنایراین 
معشـوق و همچنیـن بزرگترین الذ و ملتذ اسـت.

ب(عشـق جواهر عقلـی بـه ذات خداوند و 
ذات خـود: ایـن عشـق دومیـن مرتبـه از مراتب 

است. عشـق 
ج(عشـق عاشقان مشـتاق: ایشـان از آن روی 
کـه عاشـقند چیزهایـی یافتـه انـد و از آن لـذت 
می برنـد و از آن لحـاظ کـه مشـتاق دچـار رنجـه 
هسـتند اگـر چـه چـون ایـن رنجـه هـا از جانـب 
معشـوق اسـت برای آنهـا رنجه هایـی لذت بخش 

ست. ا
د(عشـق نفـوس بشـری کـه در تـردد میـان 

جهـان ربـوی و جهـت فروردیـن اسـت.
ه(عشـق نفوسـی که طبیعت بـر آنها حاکم 

است.
ابـن سـینا در نهایـت معتقـد اسـت عشـق در همـه 
ی موجـودات جـاری اسـت او در مسـأله ی »فـی 
ماهیت العشـق« آشـکارا اشـاره می کند که عشق 
بـه نـوع انسـان اختصـاص نـدارد بلکـه در جمیع 
موجـودات اعـم از افاکیـان و عناصـر و موالیـد ، 
ثـاث و معـدن ،نبـات و حیـوان و دیگـر هویات و 

موجـودات ،جـاری و سـاری اسـت.

ان
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اگـر در دهـه هـای گذشـته بهتریـن مـکان برای 
تفریـح و آمـوزش کـودکان مـان در ایام تابسـتان، 
برخـی  رونـق  بـا  حـال  بودنـد  کشـور  مسـاجد 
فرهنگسـراها و پاییـن تر آمدن سـطح برنامه های 
مسـاجد شـاهد حضور کمتـری از اقشـار مختلف 
باشـیم.  نوجـوان هـا در مسـجد مـی  ویـژه  بـه 
پیرامـون علـت ایـن دفـع نیـرو کـه در مسـاجد 
رخ داده بـا حجـت االسـام مرتضـی ربانـی نـژاد، 
مبلـغ دینی نهـاد مقام معظـم رهبـری گفتگویی 
هرچنـد مختصـر صـورت دادیم. وی معتقد اسـت 
بایـد در مسـاجد  آمـوزش فضـای مجـازی  کـه 
کشـور شـکل گیرد و همچنین کارنامـه ای دینی 
بـه کـودکان و نوجوانـان در مسـاجد تقدیم شـود.

در چندین سـال گذشـته ما بـا کاهش 
حضـور مـردم در مسـاجد مواجه هسـتیم. 

دلیـل ایـن رخـداد را چه مـی دانید؟
مسـجد هم سرچشـمه جوشـش معارف اسـامی 
بوده و هم وضعیت مسـجد در هر جامعه اسـامی 
بیانگـر معدل سـطح، عمـق و کیفیت دیـن داری 

در آن جامعـه اسـت. علیرغـم خدمات زیـادی که 
مسـاجد مـا بـه نظـام و انقـاب کـرده انـد، مـا به 
فرهنـگ مسـجد خدمـات زیـادی نکـرده ایـم. در 
آمـاری کـه در یـادواره شـهدا اعام شـده اکثریت 
قریـب به اتفاق شـهدای این نظام از مسـجد راهی 
جبهـه هـای جنـگ شـدند بنابرایـن مسـجد این 
پتانسـیل را داشـته کـه این همـه نیـرو را از درون 
خـود تربیـت کـرده و بـه جبهـه هـا بفرسـتد. به 
نظـرم یکـی از مهمتریـن دالیلـی که مانـع جذب 
تقلیـل کارکردهاسـت. مثـًا  در مسـاجد شـده، 
اگـر در گذشـته ۱۶ کارکـرد مختلـف در مسـاجد 
انجـام مـی شـده این عـدد بـه کمتـر از ۱۰ مورد 
رسـیده اسـت. شـما به پدیده دیـوار مهربانی نگاه 
بیندازیـد! ایـن پدیـده کـه از کشـورهای غربـی 
نشـات گرفته و بیانگر ورود مدرنیته اسـت قبًا در 
مسـاجد کشـور بـا کیفیتـی باالتر انجام می شـده 
ولـی در حـال حاضـر ایـن قـدر از مسـاجد خـود 
دور شـدیم کـه حـاال چنیـن طـرح هایـی را در 

خیابـان هـا مـی بینیم.

مسـجد  کارکردهـای  از  کدامیـک 
تقلیـل یافتـه که مانـع جـذب نمازگزاران 

مـی شـود؟
یکـی از مـواردی کـه شـامل تقلیـل کارکردهـای 
مسـاجد بـوده، بسـته شـدن درب هـای مسـجد 
بـه روی عمـوم اسـت. یـک درمانگاه اگـر در طول 
شـبانه روز فقـط 2 سـاعت بـاز باشـد همـه مردم 
نسـبت بـه ایـن وضعیـت اعتـراض می کننـد که 
چـرا محـل درمانی آنهـا زمان کوتاهی را بـاز بوده، 
بـرای مسـجد نیـز همیـن منـوال اسـت. درمـان 
معنـوی مـردم در مسـاجد اسـت چـرا بایـد صرفاً 
چندسـاعت منتهـی به نمازهای یومیـه درب های 
مسـجد باز باشـد! این ها مسـائلی اسـت کـه باید 

متولیـان بـدان توجـه کنند.
بنابرایـن شـما عوامل دفع در مسـاجد 
را پررنـگ تـر از عوامل جذب مـی دانید؟

ابتـدا بایـد موانـع خـروج نمازگـزاران را بررسـی 
کنیـم و پـس از آن به فکر جذب افراد به مسـاجد 
برویـم. یکـی از دالیل دفـع که حاصـل رفتارهای 
ماسـت؛ برخوردهای نامناسـبی اسـت که توسـط 
مسـجدی هـا شـکل می گیـرد. شـاید برخی جـوان ها 
اجتماعـی  عـرف  بـا  همسـو  مناسـبی  ظاهـر  از 
برخـوردار نباشـند ولی چنیـن چیـزی در دین ما 
جـزو محرمات نیسـت، آنچـه جزو گناهـان کبیره 
بـوده تکبـر و تحکمی اسـت که دیگـر نمازگزاران 
نسـبت بـه ظاهر ایـن جوان سـاده واکنش نشـان 
مـی دهند. بنده شـب هـای چهارشـنبه می بینم 
جوان هایی را که در مسـجد جمکران در سـرمای 
زمسـتان بـا ظاهری شـاید نامتعـارف بـه خواندن 
نمـاز امـام زمـان می ایسـتند، چه بسـا آنهـا از ما 
در دینـداری جلوتر باشـند. شـهید مطهری کتابی 
4۰ صفحـه ای به اسـم احیای تفکر دینی نوشـته 
اسـت کـه پیشـنهاد مـی کنـم همگـی مطالعـه 
فرماییـد، ایـن کتاب بـه ما می گوید کـه اگر تفکر 
دینـی مـا گاهـی بـه اشـتباه بـرود و اگـر زهـد را 
اشـتباه متوجه شـویم هرچه قدر هم سـعی کنیم 
زاهـد تر گردیم، منحرف تر خواهیم شـد. روحانی 
مسـجد در مدیریـت این نـوع رفتارهای نادرسـت 

مـردم می توانـد تأثیرگذار باشـد.
بـه مدیریت روحانیون مسـاجد اشـاره 
کردیـد، خـود جامعـه روحانیـت و امامـان 
جماعـت مسـاجد چـه نقشـی در گرایـش 

مـردم بـه مسـجد را ایفـا مـی کنند؟
 حـاج آقـای قرائتـی در ایـن زمینـه حـرف خوبی 

نقش روحانیون و امامان جماعت 
در گرایش مردم به مسجد
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مـی زنند، ایشـان مـی گویند کـه روحانـی موفق 
باید سـه سین داشـته باشد: سواد، سـوز و سلیقه. 
سـواد یعنـی اینکـه چگونه مسـائل را بیـان کنیم. 
سـوز به معنای عطش و ولع بـرای هدایت دیگران 
اسـت نبایـد یـک روحانـی کارمند مدار یـا وظیفه 
مـدار باشـد یـا خـدای ناکـرده نـگاه حداقلـی بـه 
هدایـت دیگران داشـته باشـد. سـلیقه نیـز هنری 
اسـت کـه روحانی بـه کار گرفتـه تـا موضوعات را 
بـا زبان خاص هریک از اقشـار مختلـف بیان کند.

در وضعیـت فعلـی، تبلیغـات عمومـی 
توسـط رسـانه ها مـی تواند دوبـاره موجب 

رونـق حضـور مردم در مسـاجد شـود؟
امکانش وجود دارد چرا که فرهنگ سـازی مسـأله 
بسـیار مهمی اسـت. شـما اثـرات فرهنگ سـازی 
صـدا و سـیما را در بسـتن کمربند ایمنـی دیدید 
و در حـال حاضـر اکثریـت مـردم چنیـن عملی را 
جـزوی از عـادت رانندگی خود می داننـد چرا نباید 
پیرامـون مسـجد محـوری بـودن فرهنگ سـازی 
کـرد! بـه قـول حـاج آقـای پناهیـان مـا باید پس 
از گذشـت ۳7 سـال از انقـاب سـرمان را پاییـن 
بیندازیـم کـه فیلـم هـای بسـیار اندکـی پیرامون 
دینـداری و حجـاب سـاخته ایـم. لذت مسـجدی 
بـودن را می تـوان در سـریال هـای تلویزیونی جا 
انداخـت. در حـال حاضـر صرفـاً مادربـزرگ هـا و 
یـا سـنین بـاال بـه نمـاز و راز و نیـاز مشـغولند و 
جوانـان نیـز بـه تفریـح، جـوان امـروزی الگـو می 
گیـرد و مـی گویـد نمـاز و مسـجد بـرای سـنین 
پیـری اسـت. وقتـی لـذت مسـجدی بـودن را در 
برنامـه هـای تلویزیونی خـود چشـاندیم و افرادی 
در مسـجد حاضر شـدند باید آنهـا را تثبیت نمود.

نمازگـزاران  تثبیـت  از  منظورتـان 
؟ چیسـت

تثبیت یکی از سـه مرحله کادرسـازی نیروهاست. 
کادرسـازی نیـرو بـه سـه مرحله جـذب، تثبیت و 
ارتقـا تقسـیم  می شـود و مهـم تریـن مرحله نیز 
تثبیـت نیروهاسـت. یـک زمانی شـما مـی بینید 
کـه در ایـام محـرم و صفـر بـه واسـطه نـام امـام 
حسـین)ع( بسـیاری از جوانان به سـوی مسـاجد 
و هیئـت هـا سـرازیر مـی شـوند ولـی پـس از 
پایـان ایـن ایـام دیگـر خبـری از آنها نیسـت، این 
یـک نقـص اسـت کـه ائمـه مسـاجد و فرهنگیان 
مسـجدی نتوانسـتند چنیـن جـوان هایـی را در 
مسـجد تثبیـت کنند. گاهـی هم به دلیـل برخی 
اختافـات سیاسـی بـه راحتـی پامنبـری هـا از 
مسـجد دور می شـوند. نبایـد اختافات سیاسـی 

به مسـجد کشـیده شـود.
شـما می فرمایید که نبایـد چالش های 
سیاسی به مسـجد کشیده شـود ولی بارها 
مقام معظـم رهبری به مسـأله ورود مباحث 

سیاسـی به مسـاجد تأکید داشتند؟
مـرز باریکـی بیـن ایـن دو مسـأله ای اسـت کـه 
شـما بدان اشـاره کردید. منظـور از عدم اختافات 
سیاسـی، حزب بازی ها و جناح بازی هایی اسـت 
کـه برخـی رجال سیاسـی بـه راه انداخته انـد. بنا بر 
گفتـه رهبـر معظم انقـاب آنچه باید در مسـاجد 
گفتـه شـود گفتمـان سیاسـی انقـاب اسـامی 
اسـت. گفتمانـی کـه به عنـوان خط قرمـز نظام و 
مـورد تأییـد همـه احـزاب و گروه ها می باشـد.
یکـی از بازه های سـنی کـه حضورش 
در مسـجد موجـب تغییـر جهـت گیـری 
در زندگـی مـی شـود، سـنین کودکـی و 
نوجوانـی اسـت. چـه برنامـه هایـی باید به 
این سـن خـاص و احسـاس اختصـاص داده 

؟ د شو
بایـد یـک برنامـه بلنـد مـدت بـرای ایـن سـنین 
بارهـا در سـخنرانی هـای  بنـده  اختصـاص داد. 
خـود اشـاره کـردم کـه مـی تـوان یـک کارنامـه 
دینـی بـرای مقاطـع خاص سـنی مشـخص نمود 
و مسـائلی همچـون عقایـد دینی)البتـه نـه آنچـه 
در کتـاب هـای دینـی آمـده اسـت(، احکام)وضو، 
تیمـم، نمـاز( و در نهایت اخاق و آداب معاشـرت 
روی  بنـده  تاکیـد  گنجانـد.  کارنامـه  ایـن  در  را 
مسـاله آداب معاشـرت اسـت چرا که متأسـفانه ما 
در همسـایه داری در برخوردهـای خانوادگی دچار 
مشـکل هسـتیم. پس از پایـان آموزش هـا و ارائه 
کارنامـه بـه نوجوانان بـا معرفی و تشـویق کارنامه 
هـای برتـر هـم حـس رقابـت بیـن بچـه هـا 
بیشـتر مـی شـود و هـم بچـه هـا ترغیـب بـه 
یادگیـری ایـن مباحـث خواهند شـد. بـا توجه به 
حضـور نوجـوان امـروزی در فضای مجازی شـاید 
تصاویـر این کارنامه هـای دینی را در اینسـتاگرام 

خـود گذاشـته و بـه دوسـتانش نشـان دهد.
شـما به حضور قشـر نوجوان در فضای 
مجـازی اشـاره کردیـد. در گوشـه و کنار 
می شـنویم کـه صرفاً این قشـر را از حضور 
در شـبکه هـای اجتماعی منع مـی کنند و 
کمتر کسـی به پاالیـش و اسـتفاده صحیح 
وظیفـه مسـاجد  پرداختـه،  ابـزار  ایـن  از 
پیرامون حضور پرشـور نوجـوان امروزی در 

فضـای مجازی چیسـت؟

اگـر فضایـی تحـت عنوان فضـای مجازی درسـت 
شـده که غبارآلود اسـت چه نهادی بایـد این غبار 
آلودگـی هـا را برطرف کند.! برای رفـع این غبارها 
مسـجد بهتریـن مکان اسـت. نوجوان امـروزی که 
بـا تکنولـوژی هـای نویـن در ارتبـاط بـوده بایـد 
جدیدتریـن اطاعـات و اخبـار تکنولـوژی خود را 
در مسـاجد بگیـرد و مسـجد نیـز فهرسـتی از 
بـازی هـای مناسـب را بـه وی ارائه دهـد. همین 
بـازی هـای پوکمـون گو و کلـش آف کلنـزی که 
االن خیلـی از بچـه هـای مـا را بـه خود مشـغول 
کـرده حاصـل بـی تفاوتـی هـای مـا نسـبت بـه 
مقولـه پیشـرفت تکنولوژی اسـت. وقتـی خانواده 
چیـزی از ایـن بـازی هـا و فضـای مجـازی ندانـد 
وقتـی معلـم هـای مـدارس و متولیـان مسـاجد 
چیـزی در این بـاره نگویند، نوجوان مـا نیز گوش 
بـه فرمـان گـروه های هم سـن و سـال خـود قرار 
مـی گیـرد. به نظـرم چندین دانشـجو که مسـلط 
بـه فضـای مجـازی و کاربردهایـش هسـتند، در 
مسـاجد مختلف کشـور در جهت آمـوزش و نحوه 
اسـتفاده بـه نوجوانـان به کار گرفته شـوند. شـاید 
در آینـده همیـن دانشـجویانی کـه بـه کـودکان 
و نوجوانـان آمـوزش مـی دهنـد خـود بـه یـک 
متخصـص حرفـه ای در این زمینه تبدیل شـدند.

بـه عنوان آخرین سـؤال، چـه تغییری 
را در جهـت تحـول و اصـالح روند مسـاجد 

کشـور پیشـنهاد می کنید؟
ایجـاد تغییـرات در ترکیـب هیئت امنای مسـجد 
شـاید راهگشـایی در جهـت تحوالت آینده باشـد. 
اکثـر هیئت امنای مسـاجد سـنین باالیی داشـته 
و کمتـر با نسـل جدیـد ارتبـاط برقرار مـی کنند. 
چـه بهتـر کـه ترکیـب ایـن هیئـت امنـا حاصـل 
نیروهـای جوان و میانسـال باشـد و از همه اقشـار 
اعـم از وکیـل، معلـم، پزشـک و.. حضـور داشـته 
باشـند. اینکـه صرفاً کسـبه محلـه از اعضـای این 
هیئـت را تشـکیل دهند فرآیند صحیحـی به نظر 
نمـی رسـد. حاصـل ترکیـب فعلـی هیئـت امنای 
مسـاجد تغییرات صرفاً سـاختاری در مساجد اعم 
از تغییـر گـچ بری ها یـا وضعیت عمرانی مسـجد 

است.

مرکز تأمین محتوای مطبوعات
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عوامـل  کـه  خواندیـم   ۱۰ شـماره  درفصلنامـه 
ایجـاد کننـده روابط دختـران و پسـران و راه های 
پیشـگیری از آن چیسـت که اول به نگاه و دوم به 
خودآرایـی و خـود نمایی اشـاره گردید  و مختصراً 
توضیـح داده شـد اینـک بـه مـوارد بعـدی آن 

پردازیم: مـی 
3- طنازی در سـخن یعنی زنـان در برابر مردان 
آهنـگ سـخن گفتـن را نـازک و لطیف کننـد، تا 
دل او را دچـار ریبـه و خیال های شـیطانی نموده 
شـهوتش را برانگیزاننـد و در نتیجـه آن مردی که 
در دل بیمـار اسـت بـه طمـع بیفتـد و منظـور از 
بیمـاری دل، نداشـتن نیـروی ایمـان اسـت، آن 
نیرویـی کـه آدمـی را از میـل بـه سـوی شـهوات 
بـاز مـی دارد. )2۵( قـرآن کریـم بـرای جلوگیری از 
روابـط ناسـالم میـان زنـان و مـردان مـی فرماید: 
»نـازک و نـرم با مردان سـخن مگوئید مبـادا آنکه 
دلـش بیمـار اسـت بـه طمع افتـد بلکه درسـت و 
نیکـو سـخن بگویید.«)احـزاب. ۳2( یعنی سـخن 
معمولـی و مسـتقیم بگوییـد، سـخنی که شـرع و 
عـرف اسـامی )نـه هـر عرفـی( آن را بپسـندد و 
آن سـخنی اسـت که تنها مدلول خود را برسـاند، 

نـه اینکـه کرشـمه و نـاز را بـر آن اضافه کنـی، تا 
شـنونده عـاوه بـر درک مدلول کام، دچـار ریبه 
هـم بشـود)2۶( تأثیـر کام بـه قـدری اسـت کـه 
مـوالی متقیـان از سـام کـردن بـه زنـان جـوان 
خـودداری مـی کنـد و مـی فرمایـد: »می ترسـم 
از ایـن کـه صـدای آنهـا مرا خـوش آیـد و از اجرم 

شـود.«)27( کاسته 
مکمـل  ازدواج زن و مـرد،  4 - تأخیـر در   
نیازهـای روحـی و روانـی یکدیگرنـد و هـر یـک 
بـدون دیگـری احسـاس فقـر و نیـاز مـی نمایـد. 
زن بـه دنبـال تقدیـس از جانـب مـرد و در آرزوی 
ایـن اسـت که تنهـا ملکـه کاخ عشـق و محبتش 
باشـد. )28( و بـه قـول ویل دورانـت: زن فقط وقتی 
زنده اسـت که معشـوق باشـد و توجه کردن به او 
مایه حیات اوسـت. )2۹( و مرد نیازمند کسـی اسـت 
کـه قلبـش بـرای او بتپـد و بـا گرمی نـگاه و کام 
پرمهـرش، او را در مواجهـه بـا نامایمـات زندگی 
امیـد بخشـد و خاصـه اینکه »هـر یک از مـا، در 
جدایـی فقـط نیمه ای از انسـان اسـت و همیشـه 
نگـران آن نیـم دیگـر اسـت«)۳۰( و ایـن نگرانـی 
بـه آرامـش تبدیـل نمی شـود مگـر از طریـق آن 

مقاله ۶۳۳ سایت ام الکتاب
2۵- المیزان ، ترجمه موسوی همدانی ،ج ۱۶، ص 4۶۱ / 2۶- المیزان ، ترجمه موسوی همدانی ، ج ۱۶،ص 4۶۱/ 27-شیخ حر عاملی، آداب معاشرت ،ص ۶7 / 28- مرتضی مطهری، نظام حقوق زن در اسام ، ص ۱48 / 2۹- 

ویل دورانت ، لذات فلسـفه ، ص ۱4۱ / ۳۰-  ابوالقاسـم مقیمی حاجی ، جوانان و روابط، ص 7، به نقل از لذات فلسـفه / ۳۱- میزان الحکمه، ج 4، ص 272 ، حدیث 78۰7 / ۳2- میزان الحکمه، ج ۵، ص 2۹7، حدیث ۱۰22۱

روابــط 
دختـــــــران

 و پســــــــــران

یگانـه راهـی کـه خداوند متعال ترسـیم نمـوده و 
آسـایش انسـان را در آن قـرار داده اسـت. )روم. 
2۱( تـا زمانـی کـه دختر و پسـر جـوان ایـن نیاز 
فطـری را از راه ازدواج تأمیـن نکـرده و بـه آرامش 
روانی نرسـیده باشـند در معرض خطر هستند لذا 
رسـول خدا)ص( فرمـود: آن کس کـه ازدواج کند 

نیمـی از دینـش را حفـظ کرده اسـت. )۳۱(
 5 - بسـتر اجتماعی یک عامل بسـیار مهم در 

ایجـاد چنین روابطـی، وجود زمینـه ای اجتماعی 
و گاه پنهـان در میان جوانان اسـت. اگر در جامعه 
جـوان چنیـن افـکاری رایـج شـود کـه داشـتن 
دوسـت پسـر و یـا دوسـت دختـر، نشـانه قـدرت 
و جاذبـه اجتماعـی اسـت و یـا ایـن اندیشـه کـه 
داشـتن چنیـن روابط، نشـانه بزرگ شـدن اسـت 
و یـا پیداکـردن دوسـت بـرای یکدیگر را بخشـی 
از پیمـان دوسـتی بـه شـمار آورنـد، روز بـه روز 
بـر میـزان ایـن روابـط افـزوده خواهـد شـد. برای 
رهایـی از این زمینه فسـاد راهکارهایی وجود دارد 
کـه عبارتنـد از: الف - اصـالح فرهنگ جامعه: 
اگـر چنین افـکاری در جامعه رسـوخ کرده باشـد 
بـر مسـئولین فرهنگـی جامعـه واجـب اسـت که 
تمـام امکانات و تـاش خـود را در اصاح فرهنگ 
جامعـه به کار بگیرند زیرا تا فرهنگسـازی درسـت 
صـورت نگیـرد خـورده کارها نتیجه مطلـوب را به 
همـراه نخواهـد داشـت. ب - دقـت در انتخاب 
همنشـین: باید راههـای صحیح دوسـت یابی را 
آمـوزش داد تـا جوانـان با دیـد باز و اندیشـمندانه 
همنشـین و دوسـت خـود را انتخـاب نماینـد زیرا 
رسـول خـدا)ص( مـی فرمایند: »دیـن و منش هر 
شـخصی، متناسـب با دوست و همراه اسـت.« )۳2(

 6 - مرحلـه رشـد: اریکسـون سـن ۱2 - 2۰ 

مقابـل  در  هویـت  احسـاس  مرحلـه  را  سـالگی 
سـردرگمی هویـت مـی دانـد و می گوید مشـکل 
ایـن دوره خطـر آشـفتگی نقـش بـه ویـژه هویت 
جنسـی و شـغلی نوجوان اسـت. در بعضـی موارد 
جوانانـی کـه قـادر بـه رو در رویـی با سـردرگمی 
نقـش جنسـی و شـغلی خـود نیسـتند، هویتـی 
انتخـاب مـی کننـد و بـه هویـت هـا  منفـی را 
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۳۳- روانشناسـی رشـد)2(، دفتـر همـکاری حـوزه و دانشـگاه ، ص 782/ ۳4- المیزان، ترجمه موسـوی همدانـی،ج ۱۳،ص 2۶2/ ۳۵- الدرالمنثـور، ج ۶، ص 244 / ۳۶-کافی، ج ۵، ص ۶2 / ۳7-شـرح غـرر و درر، آمدی، ج ۱، ص 

۳۹4 / ۳8-میـزان الحکمـه، ج 8، ص 48۵، حدیث ۱78۳۱

و نقـش هایـی متکـی مـی شـوند کـه بـه صورت 
نامطلـوب تریـن و خطرنـاک تریـن اعمال بـه آنها 
احسـاس  کـه  کسـی  اسـت)۳۳(  شـده  عرضـه 
پیشـرفت و رضایـت منـدی از هویـت، شـغل و 
خانـواده خـود نـدارد بـه رفتارهـای ناهنجـار روی 
»رفتارهـای  رفتارهـا  ایـن  بـه  کـه  آورد  مـی 
جایگزیـن« مـی گوینـد. یکـی از ایـن رفتارهای 
جایگزین، برقراری ارتباطهای ناسـالم اسـت. برای 
پیشـگیری از بـروز این مشـکل، باید بـه نوجوان و 
جـوان در هویـت یابـی کمک کـرد تا بتوانـد برای 
خویشـتن، تصویـری رضایـت بخـش و امیدآفرین 
بـه دسـت آورد. انسـان بایـد یک هویت منسـجم 
داشـته باشد زیرا هرکس براسـاس ذات و طبیعت 
خـود عملـی انجـام خواهـد داد)اسـراء. 84( عمل 
انسـان مترتب بر شـاکله او اسـت به ایـن معنا که 
عمل هرچه باشـد مناسـب بـا اخاق آدمی اسـت 
چنانکـه در فارسـی گفتـه انـد: »از کـوزه همـان 
بـرون تـراود که در اوسـت« پس شـاکله یا هویت 
نسـبت به عمل، نظیـر روح جاری در بدن اسـت. )۳4( 
بنابرایـن بـر والدیـن و مسـئولین تعلیـم و تربیت 
واجب اسـت کـه در راه »هویت یا بی جنسـی« به 
جوانان کمک کنند تا تصویر روشـنی از جنسـیت 
خـود و نقـش هـای مربـوط بـه آن، برخوردهـای 
اجتماعی و دوسـتی دختران و پسـران و عشـق و 

امثـال آن پیـدا کنند.
 7 - عـدم تقیـد خانـواده به مسـائل دینی 
جوانـان اولیـن برخوردها و معاشـرت های ناسـالم 
و مختلـط را در خانـه تجربـه مـی کننـد. فرهنگ 
خانـواده اسـت کـه حـد و مرزهـا را بـه فرزنـدان 
مـی آمـوزد. اگـر خانـواده ها حـدود شـرعی را در 
روابطشـان مراعـات نکننـد، دیگر چه انتظـاری از 
هیجانـی  و  روحـی  شـرایط  آن  بـا  جوانـان 
مـی تـوان داشـت لـذا قـرآن کریـم مـی فرماید: 
»ای مؤمنـان! خـود و خانـواده خویـش را از آتـش 
دوزخ نـگاه دارید.«)تحریـم. ۶( یعنـی خود و زن و 
بچـه خـود را تعلیم خیـر دهیـد و ادب نمایید. )۳۵( 
و در نگهـداری خانـواده همین بس کـه به آنها امر 
کنیـد بـدان چـه که خـدا امر کـرده و نهـی کنید 

از آنچـه خـدا نهـی کرده اسـت. )۳۶( 
8 - بـی توجهـی بـه نیازهـای جوانـان در 
خانـه جوانـان بـه محبـت، برقـراری صمیمیـت، 
تنـوع، تفریـح و هـر چیزی که شـور و نشـاط آنان 
را حفـظ کنـد، نیازمنـد هسـتند. اگـر والدین این 
نیازهـا را تأمیـن نکننـد، خـود آنان دسـت به کار 
مـی شـوند و از آنجـا که معمـوالً جوانان شـتابزده 
و ناپختـه عمـل مـی کننـد، از هـر طریقـی بـرای 
رفـع نیاز خـود اقدام مـی کنند. نکتـه دیگری که 
بایـد بـه آن توجه داشـت، پرهیز از بیکاری اسـت. 

خداونـد متعـال بـه پیامبـر گرامـی اسـام)ص( 
توصیـه مـی فرمایـد: »هنگامـی کـه از کار مهمی 
بـه کار دیگـری مشـغول  را  فـارغ شـدی خـود 
کن«)انشـراح. 7( والدیـن باید بـرای اوقات فراغت 
جوانـان خـود برنامـه داشـته باشـند. فعالیت های 
اجتماعـی، فرهنگی، ورزشـی و تفریحی عـاوه بر 
فسـادها حفـظ  از  بسـیاری  از  را  آنهـا  اینکـه 
مـی کننـد، در رشـد ابعـاد مختلـف جـوان مؤثر 
اسـت. والدیـن در برخـورد بـا جوانان بایـد طریق 
افـراط،  هرگونـه  از  و  بگیرنـد  پیـش  را  اعتـدال 
انعطـاف  و  خشـن  خشـک،  برخـورد  تفریـط، 
ناپذیـر خـودداری کننـد. و در ضمـن نظـارت و 
کنتـرل نامحسـوس بـر رفـت و آمـد و رفتارهـای 
آنـان، شـخصیت و حریـم خصوصی آنـان راحفظ 
نماینـد زیـرا اگر شـخصیت او از بین بـرود و عزت 
و کرامتـی نداشـته باشـد، هیـچ امیـد خیـری در 
او نیسـت. )۳7( و از سـرزنش و مامـت نیـز پرهیـز 
کننـد کـه آتـش لجاجـت را در آنـان شـعله ورتر 

)۳8( می کنـد. 
 9 - رسـانه یکـی دیگـر از عوامـل زمینـه سـاز 

روابـط دختـر و پسـر رسـانه هـا اعـم از صـدا و 
سـیما، نشـریات، اینترنـت و ماهـواره اسـت کـه 
بررسـی میـزان تأثیـر آنهـا و چگونگـی مقابلـه بـا 

آنهـا بـه تدویـن مقالـه ای مسـتقل نیـاز دارد. 
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                  امیرمومنـان علـی )ع( در روایتـی معنـای زهـد را مضمـون 
آیـه 2۳ سـوره حدیـد مـی داند که مـی فرماید: لکیا تاسـوا علی مـا فاتکم 
و التفرحـوا بمـا اتاکـم؛ بـه آن چـه از دسـتتان رفـت افسـوس نخوریـد و بر 

چیزهایـی کـه به شـما داده شـد شـاد مگردید. 
افسـوس و حسـرت به معنای تاسـف و غصه و دریغ خوردن از چیزی اسـت 
کـه از دسـت رفتـه باشـد؛ از این رو می توان گفت ریشـه پشـیمانی اسـت. 
)معجـم مقاییـس اللغـه ج 2 ص ۶2 و مفـردات راغـب اصفهانـی ص 2۳۵( 
البتـه پشـیمانی دو گونـه اسـت یکـی پشـیمانی که ریشـه در حـزن دارد و 
دیگـری آن کـه ارتباط تنگاتنگی با افسـوس و از دسـت رفتن چیـزی دارد. 
حسـرت نوعـی واکنـش عاطفـی و احساسـی اسـت که در انسـان بـه دنبال 
از دسـت دادن چیـزی کـه مـورد عاقـه و دلبسـتگی باشـد پدید مـی آید. 
بسـیاری از حسـرت هـا و افسـوس هـای آدمی از آن روسـت کـه فرصتی را 

بـه جهـت تغافـل از دسـت دهـد، از ایـن رو بـر گذشـته ای افسـوس 
مـی خـورد کـه از آن چیـز بهره منـد بوده و می توانسـته از چیـزی بهره مند 
شـود ولی فرصت سـوزی کرده و آن را از دسـت داده و اکنون گرفتار نوعی 
حـزن و انـدوه و پشـیمانی مـی شـود کـه ریشـه در از دسـت دادن نعمت و 

یا فرصـت دارد. 
در قـرآن آیـات بسـیاری را مـی تـوان یافت که بـه مصادیق اهل حسـرت و 
چگونگـی بوجـود آمدن این حالت در برخی از انسـان ها اشـاره می کند. در 
ایـن آیـات عـاوه بر تعییـن مصادیق افسـوس خـوردگان، به علـل و عوامل 
ایجادی آن نیز اشـاره شـده اسـت. از ایـن رو با مطالعه آیـات قرآنی می توان 
بـه عوامـل پیدایش ایـن حالت عاطفی و احساسـی کـه روح و روان آدمی را 
مـی فشـارد، دسـت یافـت. مقاله حاضـر، درصدد تبییـن این موضوع اسـت 

کـه با هـم آنـرا از نظر مـی گذرانیم. 

عوامل حسـرت در دنیـا و آخـرت

عوامل حسرت 
             مهم ترین مطالبی که درباره حسـرت و 
افسـوس می توان در آیات قرآنی شناسـایی کرد، 
آیـات مربوط بـه قیامـت و احواالت انسـان هایی 
اسـت کـه در پیشـگاه خداونـد برای حسابرسـی 

حاضر شـده اند. 
قـرآن روز رسـتاخیز را بـرای بسـیاری از انـس و 
جن روز افسـوس و یوم الحسـره مـی نامد. )مریم 
آیـه ۳۹( بنابراین بسـیاری از عوامل ایجاد کننده 
حسـرت و افسـوس، ارتباطـی با مسـأله قیامت و 

دارد.  آثار آن 
اگـر در آیـات قرآنی از اسـتهزای پیامبـران )یس 
آیـه ۳۰( و یـا تعالیـم و آموزه هـای وحیانی آنان 
)زمـر آیـه ۵۵ و ۵۶( و اعـراض از قرآن )فرقان آیه 
27 و 2۹( و اعـراض از یـاد کرد خـدا )زخرف آیه 

۳۶ و ۳8( و اعـراض از تذکـر قیامـت و معاد )فجر 
آیـه 2۳ و 24( شـرک )بقـره آیـه ۱۶۵ و ۱۶7( 
عمـل نکـردن به تعالیـم و آموزه های قـرآن )زمر 
آیـه ۵۵ و ۵۶( و کفـر )توبـه آیـه ۵۵ و حجـر آیه 
2 و کهـف آیـه ۶ و فاطـر آیه 8( بـه عنوان عوامل 
کلـی و جزیی ایجادی حسـرت در روز رسـتاخیز 
سـخن به میـان آمده اسـت به این معناسـت که 
انسـان در قیامـت درمـی یابـد کـه چـه فرصـت 
مهم و سرنوشـت سـازی را در دنیا از دسـت داده 
و نعمـت وجـودی خـود را در ایـن جهـان هیـچ 
انگاشـته و بـه جـای کسـب رحمـت الهـی اقدام 
بـه جلب نقمـت و عـذاب او کرده اسـت. بنابراین 
حالـت حسـرت در قیامـت پیامد طبیعـی اعمال 
آدمـی در دنیاسـت که می بایسـت از این مسـأله 

غفلت نـورزد. 

امـا در قـرآن افـزون بـر عوامـل بوجـود آورنـده 
حسـرت در رسـتاخیز، بـه عوامـل دیگـری نیـز 
اشـاره شـده اسـت که هر چنـد ارتباط مسـتقیم 
بـا قیامـت نـدارد ولـی بـی ارتبـاط بـا آن هـم 
نیسـت. از آن جملـه مـی تـوان بـه تضییـع عمر 
و از دسـت دادن فرصـت هـای زندگـی )مومنون 
آیـه ۹۹ و ۱۰۰( جهل به مقام و منزلت اشـخاص 
)یـس آیات 2۰ تا 27( دلبسـتگی بـه فرزند )توبه 
آیـه ۵۵( زوال و از دسـت رفتـن اسـباب دنیایـی 
)بقـره آیـه ۱۶۶ و ۱۶7( اشـاره کـرد. این دسـته 
عوامـل ایجادی افسـوس و مانند آن کـه در قرآن 
آمده اسـت، عواملی هسـتند که برخـی نتایج آن 
در دنیا و برخی دیگر در قیامت آشـکار می شـود 
و انسـان به طور حقیقی گرفتار حالت افسـوس و 

حسـرت می گـردد. 

عوامل حسرت

          برخـی از محققـان بیـش از ۳۶ مـورد را 
در         آیـات قرآنـی بـه عنـوان عوامل حسـرت 
شناسـایی و بیـان کـرده اند کـه می تـوان آن ها 
را به دو دسـته اصلی تقسـیم کرد. دسـته ای که 
عامـل پیدایـش حسـرت در آخـرت و روز قیامت 
هسـتند. بـه ایـن معنـا که شـخص تـا زمانی که 
در دنیاسـت و از آخـرت غافـل اسـت دچار حالت 
افسـوس نمـی گـردد و بـا آن که عوامـل ایجادی 
آن را در همیـن دنیـا پدیـد مـی آورد ولـی آثـار 
آن در قیامـت ظاهـر مـی شـود؛ زیـرا در این دنیا 
گرفتـار غفلتـی اسـت کـه نمـی گـذارد تـا آثـار 
زشـت عمل و رفتار خود را ببیند و حالت حسـرت 

و افسـوس در وی ظاهر شـود. 
دسـته دوم، عواملـی هسـتند کـه آثار حسـرت و 

ندامـت را در همیـن دنیـا بـروز مـی دهند. 
بسـیاری از ایـن آثـار و عوامـل ایجـادی آن کـه 
در قـرآن بـدان هـا اشـاره شـده اسـت، عوامـل و 
آثـاری هسـتند کـه بـه جهـت غفلـت از خـدا و 
جهـل بـه قدرت و مقـام و جایـگاه خداونـدی در 
حـوزه ربوبیـت اسـت. بـه ایـن معنـا که کسـانی 
دچـار حسـرت و افسـوس در دنیـا می شـوند که 
خداونـد را نمی شناسـند و یا شـناخت درسـت و 
کاملی از خداوند و تأثیرگذاری او در دنیا نداشـته 
و گمـان مـی کنند که دنیا بر مـدار و محور باطل 
مـی گـردد. از ایـن رو بـه جهـت از دسـت دادن 
نعمتـی و یـا فرصتـی دچـار غـم و انـدوه گشـته 
و بـر نعمـت از دسـت رفتـه افسـوس و حسـرت 
مـی خورنـد. از جملـه ایـن عوامـل مـی تـوان به 
مواردی اشـاره کرد که مشـرکان هنگام از دسـت 

دادن مـال و دارایـی بـه آن گرفتـار مـی شـوند. 
قـرآن در ایـن بـاره مـی فرمایـد: و احیـط بثمره 
فاصبـح یقلـب کفیـه علـی مـا انفـق فیهـا و هی 
خاویـه علـی عروشـها و یقول یا لیتنی لم اشـرک 
بربـی احـدا؛ هنگامی که بوسـتان میـوه اش را در 
وضعیتی دید که زیر و رو شـده بود از حسـرت و 
افسـوس بر پشـت دسـتش می زد و می گفت ای 
کاش کسـی را بـا پروردگارم شـریک نمی گرفتم. 
)کهف آیه 42( .ریشـه این حسـرت آن اسـت که 
وی خـدا را در پروردگاری اش شـریک می گرفت 
و گمـان می کـرد که غیر از خدا )علـم و دانش و 
قـدرت و مکنت و مانند آن( اسـت که بوسـتانش 
را چنیـن آبـاد کـرده اسـت. در واقـع او در ورای 
اسـباب ظاهـری، از ربوبیـت خـدا غافـل شـد و 

گرفتـار حسـرت و افسـوس گردید. 

انواع عوامل حسرت
ری

صو
ل من

خلی
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            دیگـر عوامـل ایجـادی حسـرت کـه در 
قـرآن از آن بـه صـورت کلـی و یـا مصداقـی یـاد 
شـده مـی توان به اطاعـت از رهبـران باطل )بقره 
آیـه ۱۶۶ و ۱۶7( اعمـال ناشایسـت )همان( بخل 
)اسـراء آیـه ۳۹( تـرک انفاق )قلم آیـه ۱7 تا ۳۱( 
تـرک احسـان )زمـر آیـه ۵۶ و ۵8( بـی تقوایـی 
)همـان( تضییـع عمر )مومنـون آیـه ۹۹ و ۱۰۰( 
دوسـتی بـا گمراهـان )فرقان آیـه 27 و 28( ظلم 
و سـتم )انبیـاء آیـه ۱۳ و ۱4 و 4۶ و ۹7( عجـز 
و ناتوانـی )مائـده آیـه 27 تا ۳۱( غفلت پیشـگی 
در دنیـا )مریـم ۳۹( قتـل )آل عمـران آیه ۱۶7 و 
۱۶8( کوتاهـی در حـق امامان)ع()زمـر آیـه ۵۶( 
مـال و ثـروت و دلبسـتگی به آن )توبـه آیه ۵۵ و 
کهـف آیـات ۳2 تا 42( و هم نشـینی با شـیطان 

)زخـرف آیـه ۳۶ تـا ۳8( اشـاره کرد. 
از ایـن رو در آیـات قرآنـی از گمراهـان )زخـرف 
آیـه ۳۶( گناهـکاران )آل عمران آیـه ۳۰( مترفان 
)انبیـاء آیـه ۱۳( مجرمـان )شـعراء آیـه 2۰۰ و 

2۰۳( مسـتکبران )زمـر آیـه ۵۶ و ۵۹( مشـرکان 
)شـعراء آیـات ۹۱ تـا ۱۰۱( کافران )زمـر آیه ۵۶ 
و احـزاب آیـه ۶4 و ۶۶( مسـیحیان )مریـم آیـه 
۳4 تـا ۳۹( تکذیـب کننـدگان معـاد )انعـام آیـه 
۳۱( منافقـان )آل عمـران آیه ۱۵۶( هم نشـینان 
شـیطان )زخـرف آیـه ۳۶( ظالمـان )انبیـاء آیـه 
۱۱ تـا ۱4( طغیانگـران )مریـم آیـه ۵۵ تـا ۶2( 
غافـان و دنیاطلبـان بنـی اسـرائیل )قصـص آیه 
7۶( دروغگویـان )انعـام آیـه 27 و 28( و اعـراض 
کننـدگان از یـاد خـدا )زخـرف آیـه ۳۶و ۳8( به 
عنـوان مصادیـق اهـل حسـرت یاد شـده اسـت. 
بـه نظـر می ر سـد کـه کفر کافـران عامـل ایجاد 
حسـرت ایشـان در قیامـت اسـت. بـه ایـن معنـا 
کـه اگـر بـه عوامل ایجـادی حسـرت و افسـوس 
کافـران در قیامـت توجه کنیم که قـرآن بدان ها 
اشـاره کرده اسـت، همـه آن عواملی هسـتند که 
کفـر ایشـان را ایجـاد و یـا تقویت کرده اسـت. به 
سـخنی دیگـر عوامل ایجادی افسـوس در کافران 
همـان عوامـل ایجـادی و یـا تقویتی کفر ایشـان 

است. 
اگـر بـه عواملـی چـون اسـتکبار )زمـر آیـه ۵۶( 
اسـتهزاء )زمـر آیـه ۵۶( انـکار معـاد )انعـام آیـه 
2۹( بـی ایمانـی )همـان و نیز حجر آیـه 2( ترک 
اطاعـت از خـدا و رسـول )احـزاب آیـه ۶4 و ۶۵( 
تکذیـب آیات الهـی )انعام آیـه 27( تکذیب قرآن 
)حاقـه آیـه 4۳ و ۵۰( غفلـت از قیامت )انبیاء آیه 
۹7( کوتاهـی در حـق خـدا )زمـر آیـه ۵۶ و ۵۹( 
انفـاق مـال بـر ضد اسـام و کمـک به مشـرکان 
)انفـال آیـه ۳۶( و تـرک عمـل صالح )اعـراف آیه 
۵۰ و ۵۳( توجـه کنیـم در مـی یابیـم کـه همـه 
ایـن عوامـل ایجادکننده حال حسـرت در قیامت 
بـرای کافـران همـان عوامل ایجاد کفر در ایشـان 
و یاتقویت کفرشـان می باشـد. ازایـن رو می توان 
گفـت کـه عوامـل ایجـادی کفـر و شـرک و نفاق 
مـی توانـد بـه عنـوان عوامـل ایجـادی حالـت 
افسـوس و حسـرت در دنیـا و آخـرت بـه شـمار 

ید.  آ

عوامل ایجاد حسرت

              انسـان مؤمـن کسـی اسـت کـه 
در  را  خداونـد  و  کنـد  پرهیـز  عوامـل  ایـن  از 
همـه چیـز قـادر و توانـا و حکیـم بدانـد. از ایـن 
روسـت کـه هـرگاه بـه مالی دسـت یافت شـاکر 
و سپاسـگزار خداونـد اسـت که نعمتـی را به وی 
بخشـید و هرگاه نعمتـی را از او گرفت اندوهگین 
نمـی گـردد؛ زیـرا خداونـد را حکیـم مـی یابـد و 
برگذشـته افسـوس نمـی خـورد؛ زیـرا مـی داند 
کـه بسـیاری از چیزهایـی کـه او را خـوش آیـد 
ممکـن اسـت بـرای او زیان آور باشـد و بسـیاری 
از چیزهایـی کـه از آن ناخـوش شـود، بی گمان 
نفعـی برای اوسـت؛ زیـرا خداوند را ناظـر و حاضر و 
قادر و حکیم می یابد: عسـی ان تحبوا شـیئا و هو 

شـر لکـم؛ چـه بسـا چیـزی را دوسـت مـی 
داریـد درحالـی که آن شـر وزیان برای شماسـت 
)بقـره آیـه 2۱۶( از ایـن روسـت کـه در دنیـا بـر 
از دسـت رفته حسـرت نمـی خـورد و اندوهگین 
نمـی گردد و از آن چه به دسـتش آمده شـادمان 
نگـردد بلکـه همـواره سـپاس گـزار خواهـد بود. 
ایـن گونه اسـت کـه امیـر مؤمنان زهـد را چنین 
معنا کرده اسـت تا بنمایاند که زهد، گوشـه گیری 
و عزلـت و کـم خوری و کم پوشـی نیسـت؛ بلکه 
زهـد درک مقـام پـروردگاری و ربوبیـت اوسـت 
پـس بـه آن چه خدایش می دهد شـاکر اسـت و 
از آن چـه از او مـی گیـرد اندوهگیـن نمـی گردد 
و همـواره رضـا و خشـنودی خـود را در رضـا و 

خشـنودی حق مـی جوید. 

قـرآن بیان مـی دارد که اندیشـه و تعلق درسـت 
نیـز  و  آخـرت  و  دنیـا  جایـگاه  و  ارزش  دربـاره 
ایـن زمینـه موجـب  ارزشـگذاری درسـت در 
مـی شـود تـا انسـان دچـار افسـوس و حسـرت 
نگـردد )انعـام آیـه ۳۱ و ۳2(؛ زیـرا چنین کسـی 
حـق هـر چیـزی را می شناسـد و به درسـتی ادا 
مـی کنـد. پس هـم جایگاه خـود را در هسـتی 
مـی شناسـد و مـی دانـد و هـم توقـع خـود را بر 
پایـه جایـگاه خـود سـامان مـی دهـد و هـم بـه 
ربوبیـت و حکمت و قدرت خداونـدی ایمان دارد. 
ایـن گونـه اسـت کـه هرگـز دچـار حسـرت 
نمی شـود و گرفتار افسـون و افسـوس نمی گردد. 

رویکرد انسان مؤمن

مقاله ۱4۵۰ مؤسسه ام الکتاب

قـرآن بیـان مـی دارد کـه اندیشـه و تعلـق درسـت 

دربـاره ارزش و جایـگاه دنیـا و آخرت و نیز ارزشـگذاری 

درسـت در ایـن زمینـه موجـب مـی شـود تـا انسـان 

دچـار افسـوس و حسـرت نگـردد

)انعام آیه ۳۱ و ۳2(
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در فصلنامه شـماره ۱۰ خواندیم که در یادکرد شـخصیت ها، قرآن از شخصیت 
هایـی ماننـد مسـیح و مـادرش بـا نام هـای خاص یـاد می کنـد و بسـیاری از 
شـخصیت هـای دیگـر را بـی نـام و نشـان باقـی مـی گذارنـد این شـیوه قرآن 
پرسـش هایـی را در ذهن قـرآن پژوهان برانگیخته و جدال هایی را باعث شـده 
اسـت. در مقـام پاسـخ بـه این پرسـش ها نظرهـای مختلفـی ارائه شـده با این 
همـه دو نظـر عمـده وجـود دارد کـه از آن دو نظریه با عنـوان تبعیت و تعمیم 

سـخن می گوییم.

تبعیـت: نیامدن اسـم زنـان در قرآن، بدون شـک برخاسـته از قصـد و غرضی 
اسـت. در ریشـه یابی غرض قرآن، سـخنان بسـیار گفته شـده، اما آنچه به نظر 
مـا می رسـد و شـاید علت عمـده باشـد، دو چیز اسـت. توضیح آنکـه: عرب ها، 
در زمـان نـزول قـرآن و پیش از آن، زن را تابع مرد می دانسـتند و در هیچ یک 
از شـؤون حیـات، برای او اسـتقال قایل نبودند. همچنیـن در محیط اجتماعی 
و فرهنگـی آن زمـان، نـام بـردن از زنان، آن هـم در میان جمع، کاری زشـت و 
ناپسـند بـوده اسـت. قرآن نیز با توجه بـه موقعیت زن در جامعـه آن روز عرب، 
زن را تابـع مـرد و شـخصیت او را عقبـه و دنباله شـخصیت مرد مـی داند. به 
همیـن جهـت در اوامـر و نواهـی و احـکام، زن و مـرد را بـا هـم متوجـه 
مـی سـازد. نـه اینکه یـک بـار زن را و بار دیگر مـرد را مورد خطـاب خود قرار 
دهـد. آری، قـرآن همـه جـا بدیـن گونه عمل می کنـد؛ چه آنجا کـه آدم و حوا 
را از نزدیـک شـدن بـه شـجره بـر حذر مـی دارد و چـه آن زمان که از بهشـت 

مـی راند شـان و چه بعـد از آن. 
آنچـه ذکـر شـد، برگرفتـه از کتـاب الفن القصصـی فی القـرآن الکریم، نوشـته 
متفکـر و نویسـنده عـرب، محمـد احمد خلـف اهلل بود کـه در تبییـن و توجیه 
نظریـه تبعیـت، که سـخت بـدان وفادار و معتقد اسـت، بیـان کرده اسـت. این 
رأی را، دیگـران بـر نتافتنـد و سـخت با آن به مبـارزه برخاسـتند. کم تر کتابی 
را در ایـن زمینـه مـی تـوان یافت کـه تعریض و تعرضـی به نویسـنده مذکور و 

نظریـه او نکرده باشـد.
بیـان احمـد خلـف اهلل از چند جهت کاسـتی دارد و اشـکاالت متعـددی بر آن 
وارد اسـت.پیش از پرداختـن بـه موارد نقص، محورهای مطرح شـده در سـخن 

ایشـان را فهرسـت می کنیم: 
الف( زن در جامعه آن روز عرب تابع مرد بود و استقال نداشت

ب( نام بردن از زنان، در فرهنگ عرب ها، کاری زشت و ناپسند بود 
ج( قـرآن نیـز، بـه پیـروی از فرهنگ حاکم بر جامعـه آن روز عـرب، زن را تابع 

مـرد مـی داند و نامـی از او به میـان نمی آورد.
از ایـن محورهـای سـه گانـه، تنهـا مورد اول درسـت اسـت و با آنچـه در تاریخ 
عـرب آمـده، سـازگاری دارد. مـورد دوم مبنای صحیح تاریخی نـدارد و حکایت 
از اطاعـات ناقـص مؤلـف مـی کند و مورد سـوم، یعنـی تأثیر پذیری قـرآن از 

فرهنـگ زمـان نزول، از اسـاس متزلزل اسـت.
سـید عبدالحافـظ عبدریه، از علمای طـراز اول االزهر و مؤلـف کتاب بحوث فی 
قصـص القـرآن- ادعـای دوم احمـد خلف اهلل را چنین پاسـخ مـی گوید:عده ای 
بـر آننـد کـه یـاد نکـردن قـرآن از زنـان، بـه اسـم خـاص، ریشـه در باورهـای 

جاهلـی عرب هـا دارد، کـه نـام زنـان را در جمـع نمی بردنـد و آن را زشـت 
مـی پنداشـتند. ایـن نظریه، به گواهی تاریخ، مسـتقیم و سـالم نیسـت. عرب، 
در محافـل و مجالـس خـود، نام زنان را بـر زبان می آورد و در شـعرها و روایات 
بـه آن تصریـح مـی کرد. مگر نه این اسـت که بسـیاری از نام آوران و مشـاهیر 
عـرب را بـه نـام مادرشـان، می نامیدند و مـی خواندند و نام زنـان بزرگ قبیله 

را بـر آن قبیله می گذاشـتند. 
تعمیـم: تعمیـم، بـه معنـای عمومیـت دادن خطـاب، بـا شـیوه های 

گوناگـون، جـزو مسـایل و فروعـات علـم معانـی و داخـل در باغت 
قـرآن، اسـت، بـا شـیوه ای گوناگـون، جـزو مسـایل و فروعـات 

علـم معانـی و داخـل در باغـت قـرآن، اسـت. از نمونه هـای 
کار آمـد تعمیـم، نـام نبـردن از شـخصیت ها و ذکـر نکردن 

بـه  بسـیاری،  مـوارد  در  قـرآن  آنهاسـت.  خصوصیـات 
خصـوص در قصه هـا، از تعمیـم سـود مـی بـرد

یـاد کـرد قـرآن از زنـان، گاه بـا اسـم خاص اسـت. 
مثـًا از مـادر عیسـی با نـام یـاد می کنـد و بارها 
آن را، در شـماری از آیـات، ذکـر می نماید. قرآن 
در ایـن روش نیـز، در پـی هدفـی ارجمنـد 
مـی باشـد و بـی دلیل و یـا بخاطـر هدف های 
بـی اهمیت چنیـن نمی کند. همچنین اسـت 
اگـر می بینیـم در موارد زیـادی، از زنان تنها 
بـه عناوین یا اوصاف ایشـان، بسـنده می شـود 
و اسـم خاصشـان از قلـم مـی افتـد. قـرآن 
بدیـن وسـیله، از صنعتـی علمـی بـه نـام 
تعمیـم- کمـک مـی گیـرد، تـا بـه آنچه 
منظور و مقصود اسـت، دسـت یابد. زنی 
کـه قـرآن نـام او را وا می گـذارد، نمونه 
تمـام زنانـی اسـت کـه مـی توانـد در 
موقعیـت و وضـع او قرار گیرد و شـعاع 
حکم قرآن بر ایشـان بتابـد. در آن جا 
کـه حکـم قرآنـی دامنه ای گسـترده 
نشـان  قـرآن  کـه  و وضعیتـی  دارد 
شـخص  بـه  اختصـاص  می دهـد 
یـا  زن  نـام  آوردن  نـدارد،  خـاص 
مـردی کـه به عنـوان نمونـه، مورد 
یـا وضـع قـرار گرفتـه،  آن حکـم 
جـز اینکـه دایـره حکم قـرآن و آن 
وضعیـت عـام را تنـگ کنـد و فهم 
مخاطـب را بـه اشـتباه بیفکند، هیچ 

سـود دیگـری نخواهد داشـت.
آری، گفتـار و کـردار، و انـواع گوناگـون وضعیت هـا، به خودی خـود نمی توانند 
وجـود داشـته باشـند. این اشـخاص و افرادند که منصـه ظهور و بـروز را فراهم 

شخصیت های زنان در قصه های قرآنی
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مـی آورنـد. پس چاره ای از وجود شـخصیت ها، نیسـت. سـؤال 
اینجاسـت، آیـا تشـخص دادن به این شـخصیت ها، با بیان 
ویژگی هـای منحصـر بـه فـردی چـون ذکر اسـم خاص 
آن هـا بـه همـان انـدازه، ضـروری و ناگزیر می باشـد؛ 
خصوصـاً در جایـی کـه قـرار اسـت آن شـخصیت، 

نمونـه و نماینـده یک جنـس یا نوع باشـد!؟ 
زن فرعـون، زن نوح، زن لـوط، زن ابولهب و ملکه 
سـبأ، در آن جایـگاه که قـرآن آنان را قـرار داده، 
همگـی زنانـی هسـتند کـه نمونـه ای از جنس 
زن را، در موقعیت هـای مختلـف، بـه نمایـش 
مـی گذارند، بسـیاراند زنانی که مـی توانند به 
جـای هر یـک از ایـن نمونه هـا قـرار گیرند؛ 
نمونه هایـی کـه یـا در پرتـگاه گمراهـی و 
جهالـت فـرو افتـادن، یـا بـر قلـه رفیـع 

هدایـت و نـور قامت افراشـتند.
امـا زمانـی کـه دارای صفتـی مختـص 
بـه خـود مـی باشـد کـه دیگـر زنـان 
در  زن،  ایـن  ندارنـد،  را  ویژگـی  آن 
قـرآن، خـواه نـا خـواه جلـوه دیگری 
خواهـد داشـت و بردن نـام او امری 
کافـی  بایسـته.  و  ناگزیـر  اسـت 
نخواهـد بـود، اگر قـرآن، از مریم 
تعبیـر  چنیـن  عمـران،  دختـر 
فرجهـا  احصنـت  کند:]امـرأْ[ 
روحنـا- مـن  فیـه  فنفخنـا 
)تحریـم، ۶۶ / ۱2( یا بگوید:و 
اذکر فـی الکتـاب مریم ] بنت 
عمـران [ اذ انتبـذت من اهلها 
مکانـاً شـرقیا فاتخـذت مـن 
دونهـم حجابـا فارسـلنا الیهـا 
روحنا فتمثل لها بشـرا سویاً-

)مریم، ۱۹ / ۱۶، ۱7(. در جمع 
زنـان عالـم، از اول تـا بـه آخـر، 
تنهـا مریم دخت عمـران چنین 
شـأن و مرتبه ای دارد و بس.حال، 
اگـر قـرآن از ذکـر نـام او غفلـت 
مـی ورزیـد و مانند دیگر زنـان از او 
یـاد مـی کـرد، آیا تصـور نمی شـد که 
آنچـه دربـاره مریم گفته شـده، از جهت 
زن بـودن اوسـت و زنـان دیگـر نیـز مـی تواننـد، در آن 
مـوارد با او همتا و شـریک باشـند. بی شـک چنین نیسـتند. ایـن اراده خداوند 
بـود کـه مریـم را بـه فضل عظیم- نایـل کنـد و او و فرزنـدش را آْی للعالمین- 
قـرار دهـد. و هیـچ آفریـده دیگری، در ایـن مقام، همنشـین آنهـا نخواهد بود. 
آنچـه گفتـه آمـد، بـه زنـان اختصـاص نـدارد، بکله قـرآن، دربـاره مـردان نیز، 
چنیـن کـرده اسـت. اگـر قـرآن نـام انبیـاء )ع( و نـام کسـانی چـون فرعـون و 

قـارون را ذکـر مـی کند، ایـن به دلیل وجـود یک خصوصیت ذاتـی و غیر قابل 
تعمیـم در آنـان اسـت؛ و اگـر از دیگـران نام نمی بـرد، بدین خاطر اسـت که با 
مـردان دیگـر فرقـی ندارنـد و به راحتـی، در هر امـت و گروهـی و در هر زمان، 
ماننـد شـان یافـت می شـود بنابـر این، ایـن گونه شـخصیت ها، چه زنـان و چه 
مـردان، ضرب المثلهایی هسـتند در دایره ایمان و کفـر، و هدایت و ضالت، که 
خداونـد بـا بیان سرگذشتشـان، تمامی انسـان ها را بدین نکته آگاه سـاخته که 
اگـر کـردار و گفتـار شـان مانند کـردار و گفتار شـخصیت های قرآنی باشـد، به 
سـر انجـام و عاقبتی خواهند رسـید که آنان رسـیدند؛ یا هدایت مـی یابند و یا 
در گمراهـی سـر نگون خواهند شـد، پـس هدف قرآن، بیان حقیقتی اسـت که 
مسـتقل از افـراد و اشـخاص، در همه دوران هـا وجود دارد، و همه افراد انسـان، 

بنابر سرشـت و طبیعت شـان، توانایی رسـیدن بـه آن را دارند.
هـر یـک از زنـان قصه های قـرآن، در آیینه شـخصیت خود، حقیقتـی را پیش 
روی مـا مـی گذارنـد کـه وجـوه گوناگونـی دارد و از چنـد جهت قابـل توجه و 
دقـت اسـت. ایـن حقیقـت، گاه چنـان متعالـی و بالنده اسـت که همـه وجود 
آدمـی را از شـوق رسـیدن بـه آن می آکنـد و گاه چنـان تلخ و گزنـده، که روح 

در برابـر آن تـاب تحمـل نمی یابـد و بـه ناچـار گریز اختیـار می کند.
اختیـار و آزادی عقیـده: همسـر فرعـون، نمونـه گویـای یـک شـخصیت 
مسـتقل و انسـانی اسـت کـه بـه رغـم فشـارهای حاکـم بـر جامعـه آن روز و 
فریبندگـی زندگـی اشـرافی درون کاخ فرعـون و اجباری که از هر سـو او را در 
تنگنا می گذاشـت، دعوت موسـی را لبیـک گفت و اصول و ارزش های انسـانی 
را بـر گزیـد. ایـن زن کـه قرآن از او به نیکی و شایسـتگی یاد می کنـد، آن گاه 
کـه بـا چشـم بصیـرت و آگاهی خـود، گمراهی فرعـون و مردم چشـم و گوش 
بسـته زمانـش را مشـاهده کـرد و حقانیـت دیـن موسـی را دریافت، نـه تنها با 
آن مـردم جاهـل کـه جز سـایه حکومت فرعـون پناهگاهی نمی دیدنـد، همراه 
و هـم صـدا نشـد، بلکه شـجاعانه، ایمان خـود را اعان کرد و بر آن پای فشـرد. 
چنیـن بـود کـه خداونـد، او را برای ایمان آورنـدگان مثال زد و فرمـود: و ضرب 
اهلل مثـًا للذیـن امنـوا امرأت فرعـون اذ قالت رب ابن لی عنـدک بیتا فی الجْن 
و نجنـی مـن فرعـون و عمله و نجنـی من القـوم الظلمین-)تحریـم، ۶۶ / ۱۱(

آری، آن کسـی کـه قلبـش به یاد خـدا اطمینان یابد و خود را از سـلطه سـیاه 
جهـل و گمراهـی برهانـد، بهتریـن نمونـه، برای مـردم با ایمـان، توانـد بود در 
مقابـل، قـرآن از زنانی سـخن می گویـد که عقیده باطل را برگزیدنـد و در بیراه 
تباهـی سـرگردان شـدند. آنـان نیـز ضـرب المثل قـرآن شـدند، امـا در جهت 
عکـس همسـر فرعـون، فرمود: ضرب اهلل مثـًا للذین کفروا امرات نـوح و امرات 
لـوط کانتـا تحت عبدیـن من عبادنا صلحیـن فخانتا هما فلم یغنیـا عنهما من 

اهلل شـیئا و قیـل ادخا النار مـع الداخلین-)تحریـم، ۶۶ / ۱۰(
ایـن دو زن در جـوار بندگان کریم خداوند و انبیای او، چشـمان خود را در برابر 
تابـش نـور ایمـان کـه اطراف شـان را آکنده بـود، بسـتند و از مائـده پر برکتی 
کـه خداونـد در مقابـل شـان نهـاده بـود، هیچ بـر نگرفتنـد. این وضع کسـانی 
اسـت کـه بیـرون از دایره طبیعـت و فطرت الهـی خویش گام مـی زنند و حق 
و حقیقـت را بـر نمی تابنـد. زن لـوط و زن نـوح، سـر از اطاعت همسـران خود، 
کـه مردانـی برگزیـده و خدایی بودنـد، پیچیدند و حق و خیر و رسـتگاری را به 
گمراهـی و فسـاد فروختنـد و نمونه ای از زن را نشـان دادند که سـرکش، بدخو 

و دشـمن حق است.
ایـن برابـری و تقابـل، تأکیدی اسـت قرآنی، بر ایـن نکته که انسـان ها، چه زن 
و چـه مـرد، تنهـا خـود در برابر آنچه می گوینـد و می کنند، مسـؤول خواهند 
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بود.و ال تزر وازْر و زر اخری-)انعام، ۶ / ۱۶4(
حکومـت و زمامـداری: در تصویری که قـرآن از 

زن مقتـدر و صاحـب امـر ارایه مـی دهد، 
عاطفـه و احساسـات جوشـان او در برابـر عقـل و 
تدبیـر رنـگ مـی بـازد و زن، در مواقـع بحرانـی و 
سرنوشـت سـاز، چنـان عمـل مـی کند کـه مردان 

کار آزمـوده و مجـرب .
ملکـه سـبا زنـی اسـت دولتمنـد و در میـان قـوم 
خـود بـا عظمـت و بلنـد مرتبـه؛ زنـی که بـه عقل 
و حکمـت و تدبیـر، شـهرت یافته و نمونه ای اسـت 
از زنـان آگاه، دور اندیـش و دانـای بـه امور جامعه و 
زندگـی. آن گـه کـه نامـه نبی خـدا، سـلیمان، بدو 
مـی رسـد، بـا وزرا و فرماندهـان لشـکر خـود و بـا 
بزرگان دولت به چاره اندیشـی و مشـورت می نشـیند 
و مـی گوید:یـا ایهـا المأل افتونی فی امـری ما کنت 
قاطـْع امرا حتی تشـهدون-)نمل، 27 / ۳2( و چون 
رای ایشـان را بـر جنـگ و خونریـزی و بـه کنـار 
نهـادن عقـل و تدبیر، اسـتوار می بیند، گفتارشـان 
را ناقـص و فکـر شـان را اشـتباه می خوانـد و اعام 
می دارد که صلح بهتر از جنگ اسـت و سـزاوار آن 
عاقـان آن اسـت که به کاری دسـت زنند که نیکو 

باشـد و آنـان را نفـع دهد.
هوسـبازی و تکبـر: وقتـی کـه هوس هـای لجام 
رسـته،  عقـل  بنـد  از  خواهش هـای  و  گسـیخته 
انسـان را بـه محاصـره در آورند و قیـد و بند اخاق 
و انسـانیت را از پـای او بردارنـد، هیـچ مانعـی در 
برابـر ایـن انسـان تـاب مقاومـت نخواهد یافـت، تا 
باالخـره بـه آنچه می خواهد برسـد و عطش شـعله 

ور هـوس را فـرو نشـاند .
در ماجـرای عبـرت آمـوز و حکمـت آمیـز یوسـف 
نبـی، گوشـه های دیگـری از ابعـاد شـخصیت زن، 
یعنـی عشـق، تکبـر و پشـیمانی، در وجود همسـر 
عزیـز مصـر و بـر خورد او با یوسـف تجسـم یافته و 

همـگان را بـه تماشـا و تفکـر فـرا مـی خواند.
حسـن خـدا داد یوسـف و شـخصیت ملـک گونـه 
آن حضـرت، بـه قصر عزیـز مصر رونقی دیگـر داده 
بـود. هـر روز که بر عمر یوسـف می گذشـت و آثار 
جوانـی و رشـد در او پدیـدار مـی گشـت، فرزانگی 
و دانـش او نیـز افـزون مـی شـد: و کذلـک نجـزی 
المحسنین-)یوسـف، ۱2 / 22( و ایـن چنیـن بـود 
که همسـر عزیز مصر به یوسـف دل بسـت تا بدان 
مرتبـه که نتوانسـت بر هوای نفس خـود غالب آید. 
پـس در برابر غام خود عاجز شـد، دامـن اختیار از 
کـف نهـاد و همه چیـز را جز وصال یوسـف به هیچ 
انگاشـت. اما یوسـف تسـلیم نشـد و به خداوند پناه 

بـرد. آری، مـردان خـدا، آن زمـان کـه نفـس اماره 
بـه عمیق تریـن دره هـای تباهـی اشـاره مـی کند، 

پناهگاهـی جز پـروردگار شـان نمی یابند.
سـر پیچـی یوسـف بـر همسـر عزیـز گـران آمـد. 
پـس حیلـه گـری نمـود و پـاک دامن تریـن خلـق 
را، در برابـر عزیـز مصـر، متهم سـاخت:قالت ما جزأ 
مـن اراد باهلـک سـؤااال ان یسـجن او عـذاب الیم-

)یوسـف، ۱2 / 2۵( 
عذابـی کـه زلیخا بـرای یوسـف پیش می نهـد، به 
تعبیـر نویسـنده ای، عذاب بـی خطری اسـت. زیرا، 
قلـب زن، هنـوز از عشـق بـه یوسـف آکنده اسـت؛ 
امـا چـه مـی تواند بکنـد زنی کـه عنوان همسـری 
عزیـز را دارد و چشـم خایـق بزرگ اسـت. جز این 
کـه بـا ایـن بـر خـورد، هـم انتقـام تحقیر شـدنش 
را بسـتاند و هـم محبـوب خـود را از دسـت ندهـد. 
و ایـن خواسـت خداونـد بـود کـه یوسـف بمانـد، 
تـا روزی، بـا اعتـراف همسـر عزیـز کـه نشـان از 
پشـیمانی او داشـت، دامـن عصمتـش از آن تهمت 

نـاروا پـاک گردد.
ویژگی های زنانه 

تـرس و حفـظ آبـرو: در سـوره مریـم، در ضمن 
آیاتی که سـر گذشـت مریم و ماجرای تولد عیسـی 
را بیـان مـی دارد، بـه حقیقتـی بـر مـی خوریم که 
هـر چنـد در فرد فـرد انسـان ها وجـود دارد، اما در 
زنـان بـه خاطر سرشـت و طبیعت شـان، از شـدت 
و حـدت بیشـتری بر خوردار اسـت، بـه گونه ای که 

آن را از ویژگی هـای زنـان دانسـته اند.
بـه  مـردان،  هیـأت  در  خداونـد،  مأمـور  فرشـته 
خلـوت مریـم، دختـر عمـران راه می یابـد تـا او را 
بـه داشـتن فرزنـدی بشـارت دهـد. مواجـه شـدن 
را  مریـم  وجـود  بندبنـد  صحنـه ای،  چنیـن  بـا 
آشـفته و مضطـرب مـی سـازد؛ شـعله های تقوی و 
پرهیـزگاری در نهـادش زبانه می کشـد و به سـوی 
خـدا می گریـزد: انی اعوذ بالرحمـن منک ان کنت 
تقیا-)مریـم، ۱۹ / ۱8( چـه مـی توانـد بکنـد او که 
همـواره پاکدامـن زیسـته، در دامان پـاکان پرورش 
یافتـه و در میـان مـردم ضرب المثـل تقوی و عفت 
اسـت، جـز آنکـه بر خود بلـرزد و خـدای خویش را 

بـه یـاری بطلبد.
همسر خواهی: 

گـر چـه غریزه همسـر خواهـی نعمتی اسـت نهاده 
شـده در وجـود همـه افـراد انسـان، امـا بـروز ایـن 
احسـاس در زنـان بـه گونـه ای اسـت کـه آن را از 
ماننـد خـود، در مـردان، جـدا مـی سـازد. توضیـح 
آنکـه: یکی از تدابیر حکیمانه و شـاهکارهای خلقت 

ایـن اسـت که مـردان را مظهر طلب و نیـاز قرار داد 
و زنـان را جلـوه گاه نـاز. ایـن خود ضامـن حیثیت 
و احتـرام زنـان و جبـران کننـده ضعـف جسـمانی 
آنـان می باشـد. بنابر ایـن، غریزه همسـر خواهی و 
همسـر جویـی، در مـردان ظهـور می یابـد و کم تر 
اتفـاق مـی افتـد کـه زنـی، نـدای ایـن احسـاس را 
لبیـک گفتـه، در صـدد انتخاب همسـر بر آیـد. اگر 
هـم در مـوردی، قدم هـای اول را بـرای ایجاد رابطه 
و زندگـی زنـان بردارند، به گونـه ای عمل می کنند 
که عزت، آبرو و حیای شـان آسـیب نبیند و دسـت 

خوش بـی حرمتـی نگردد.
عاطفـه مـادری: برخـی از معانـی و مفاهیمی که 
قـرآن نیـز متعـرض آن هـا شـده، جـز در وجـود 
جنـس مؤنـث، یعنـی زن، مأمـن دیگری نـدارد. از 
جملـه آن معانـی، عاطفه مادری اسـت؛ حسـی که 
از دیـدگاه قرآنـی و اسـامی، بـس ارجمنـد و پاس 
داشـتنی اسـت و دارنده آن، مقامی بلند در پیشگاه 

خداونـد دارد.
نمونـه ایـن معنا را نیـز می توانیـم در قصه حضرت 

بخوانیم. موسی، 

مقاله 244 مؤسسه ام الکتاب



فصلنامه فرهنگی اجتماعی 21سال چهارم . شماره11 . زمستان95

بسـیاری از والدیـن و مربیـان بـر ایـن باورند که اگر کـودک از آن هـا اطاعت 
محـض داشـته باشـد و هیـچ سـر و صدایـی از او شـنیده نشـود کودکـی 
مؤدب،منظـم و سـربه راه دارنـد. در غیـر ایـن صـورت بایـد تنبیـه شـود. آن 
هـا بـر ایـن عقیده انـد تـرس از تنبیه،کـودک را به اجـرای وظایـف وادار می 
نمایـد. کـودکان به واسـطه یادگیری اجتماعـی از طبیعت و محیـط پیرامون 
خـود مطالـب زیـادی مـی آموزند کـه مهمترین آن هـا پدر و مادر هسـتند و 
الگوهـای اصلـی آن هـا می باشـند. امروزه والدیـن به دلیل مشـغله های زیاد 
اجتماعـی و اقتصـادی به سـرعت عصبانی می شـوند و به شـیوه های تربیتی 
غیـر اصولـی ماننـد فریـاد کشـیدن و کتـک زدن متوسـل می شوند.شـما به 
عنـوان یـک پـدر و مـادر مسـؤول، بایـد از عواقـب تربیـت کودک به وسـیله 
تنبیـه بدنی آگاهی داشـته باشـید. بسـیاری از مطالعات نشـان مـی دهد بین 
تنبیـه بدنی دوره کودکی با خشـونت هـای دوره نوجوانی و عقـده های روانی 
و بزهـکاری هـای اجتماعی رابطه مسـتقیم وجود دارد. تنبیـه بدنی فقط آثار 
لحظـه ای و کوتـاه مـدت دارد کـه والدیـن در آن موقـع احسـاس راحتی 
مـی کننـد. امـا والدیـن نمـی داننـد کـه او افـکار انتقـام جویانـه و کینـه ای 
والدیـن و خواهـر و بـرادر خـود را در سـر مـی پروراند، دچـار نا امیـدی از آن 
هـا مـی شـود و از آن جـا کـه نمی توانـد از هیچ الگـوی صحیحی یـاد بگیرد 
کـه چطـور بایـد مشـکاتش را حل نمایـد به یک فـرد قلدر و خشـن تبدیل 
مـی گـردد. همچنین تنبیـه بدنی این باور غلـط را در وی ایجـاد می کند که 
بـرای جلـب نظـر و توجه دیگـران باید آن هـا را کتک بزنـد و از آن جایی که 
او از قـدرت خـود در جهـت منفی اسـتفاده می کند و اعتماد بـه نفس کاذب 
مـی یابـد دیگـر نمی تواند از دیگران »نه« بشـنود یا مخالفـت آن ها را تحمل 
کند و می خواهد از راه کتک و خشـونت کار خود را راه بیاندازد. نکته شـایان 

توجـه این اسـت کـه تنبیه بدنی عـاوه بر پیامد هـای منفی روحـی روانی از 
بسـیاری جهات می تواند خطرناک باشـد مثًا ممکن اسـت باعث ضربه زدن 
بـه نقـاط حسـاس بدن کـودک، آسـیب دیدگی های جـدی، خونریـزی های 
شـدید و تـا حـد زیاد دچار آسـیب دیدگـی عصب، پرتاب شـدن، فلج شـدن 
و یـا حتـی از دسـت دادن جـان کودک شـود. کتـک زدن قطعاً حـس تنفر را 

در کـودک ایجـاد می کند.

چه رفتارهای جایگزینی می توان ارائه نمود؟
والدیـن بایـد بداننـد کودک انسـان شایسـته ی تربیت و رفتار انسـانی اسـت. 
سـعی کنیـد در رفتارتـان صبـور، مایم و مهربان باشـید. وقتی تـن صدایتان 
طبیعـی و آرام باشـد کـودک بهتـر بـر حرف شـما تمرکـز می نمایـد و انرژی 
کـه شـما صـرف آرام صحبت کردن مـی کنید بـه مراتب کمتـر از فریاد زدن 
اسـت. کمـی تأمـل کنیـد و گاهـاً بگوییـد »االن بسـیار ناراحت هسـتم و در 
موقعیـت مناسـب در ایـن بـاره صحبت می کنیم. »بهتر اسـت به جـای دعوا 
کـردن بـه او بگویید کار درسـت چیسـت. قاطعانه اما مهربان بگویید دوسـت 
دارم دفعـه بعـد وسـایل را در کمـد بگـذاری و علـت زشـتی رفتـار کـودک را 
توضیـح دهیـد تـا در ذهنـش دلیلـی بـرای تغییـر رفتارش داشـته باشـد. از 
کوچکتریـن حرکت صحیح اسـتفاده کنید و بافاصله تشـویق کنیـد وقتی از 
شـما درخواسـتی منطقـی می کنـد با مذاکـره گرایـی حـرف او را بپذیرید تا 
یـاد بگیـرد بـا منطق رفتـار دیگـران را بپذیـرد و مقاومت نشـان ندهـد .گاهاً 
در مـورد مسـئله مـورد نظر،خـود کـودک را مـورد مشـورت قرار دهیـد تا در 
جایـگاه یـک آدم بـزرگ بـه فکـر فـرو رود و همکاری کنـد و در صـورت نیاز 

کمـی بـا او قاطـع و سرسـنگین برخـورد کنید امـا تنبیه بدنـی نکنید.

عواقب تنبیه بـدنی  درکـودکان 

ان
طری
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سـر قـرار عاشقـی
همیشـه نوشـتن از بـزرگ مردانـی کـه واژه هـا در 
برابـر توصیفشـان کـم مـی آورد، کاری سـخت و 
دشـوار اسـت. مردانـی که بایـد بدون داشـتن هیچ 
تصویـر عینـی از حضـور جسـمانی آن هـا فقـط از 
روی قـاب عکـس و چنـد روایـت از زندگینامـه و 
خاطراتشـان آن هـا را بـه دیگـران معرفـی کنـی. 
مردانـی کـه همگـی زمینـی بودنـد امـا توانسـتند 
با مـرگ خـود، بـه جاودانه تریـن مانـدگاران تاریخ 
تبدیـل شـوند و لقـب آسـمانی شـدن را بـر دوش 

خـود حمـل کنند.
شـهدا، بـزرگ مـردان و زنانـی هسـتند کـه بیـان 
سـیره زندگـی و سـبک رفتـار و منش شـان بـرای 
نسـل های پـس از جنـگ وصف نشـدنی اسـت امـا 
سـماجت مـا طلـب می کنـد بـرای ادای دینمـان 
شـرح  بـر  مـروری  جاودانـه،  جماعـت  ایـن  بـه 
حـال خانواده هایشـان در دوران پـس از شـهادت 
فرزندانشـان داشـته باشـیم. خانواده هایـی کـه این 
روزهـا در سـنین میان سـالی و اکثـراً در تنهایـی 
بـه سـر می برنـد و مـا هـم در کمـال بی توجهـی 
بـه این افـراد هـر روز از کنارشـان عبـور می کنیم؛ 
از  راه دفـاع  را در  خانواده هایـی کـه عزیـز خـود 
نامـوس و خـاک کشورشـان فـدا کردنـد و هنـوز 
بسـیاری از آن هـا بـرای مـا ناشـناخته مانده انـد. 

اصفهان شـهری اسـت که در تعداد شـهدا به یکی 
از سـرآمدترین شـهرها تبدیل شـده و ایـن مهم را 
نبایـد از قلـم انداخـت که مسـلماً تنهـا از بین 2۳ 
هزار شـهید اسـتان اصفهان قطعـاً افـرادی بوده اند 
کـه در جبهـه در سـمت های بـاال ایفـای نقـش 
داشـته اند امـا هیچ کـس سـخنی از آن ها بـه میان 

نیـاورده و یـا از نظرهـا غیـب مانده اند.

روایتی از عشق و دلدادگی ننه علی
از حدود هشـت سـال پیش، مسئوالن فرهنگسرای 
پایداری واقع در گلسـتان شـهدای اصفهان متوجه 
صـورت  بـه  شـهید  مـادری  صبحگاهـی  حضـور 
مسـتمر در گلسـتان شـهدا با یک سـبد پر از میوه 
شـدند. حضـور مداوم مادر شـهید علـی کد خدایی 
بـا سـبد سـنگین میوه کـه بـرای خیرات پسـرش 
بـه همـراه داشـت، مـا را کنجـکاو کرد تا مسـافت 
منزل تا گلسـتان شـهدای مـادر را پیگیـری کنیم 
و متوجـه شـدیم ایـن مادر شـهید که بـه ننه علی 
معروف اسـت، هفته ای دو روز رأس سـاعت 7 صبح 

در گلسـتان حاضر می شـود.
ننـه علـی چـون در آن زمـان حضـور زائـران در 
گلسـتان شـهدا کم اسـت، توزیع میوه نـذری خود 
را از کیوسـک نیـروی انتظامـی ابتـدای گلسـتان 
شـهدا آغـاز می کنـد و سـپس بـه مغـازه اطـراف و 
کارمنـدان فرهنگسـرا تعـارف می کند و همیشـه با 
لبخنـدی کـه بـر چهـره دارد می گویـد از این میوه 

بخوریـد پسـرم خیلـی میوه دوسـت  داشـت.
در یکـی از ایـن روزهـا بـه منـزل ننه علـی رفته تا 
سـبکی متفاوت از عشـق واقعـی مـادری را پس از 
گذشـت ۳۵ سـال به فرزند شـهیدش روایت کنیم؛ 
روایتـی از ننـه علـی مادر شـهیدی کـه از راه رفتن 
مـردم بـر روی قبـر فرزند شـهیدش ناراحت اسـت 
و بـا گلدان هایـی گل دور مـزار علـی کدخدایـی را 

پوشـانده است.
درگـذر از کوچـه پس کوچه هـای خیابـان آتشـگاه 
اصفهان به منزل شـهید کدخدایی رسـیدیم. اینجا 
بـود که در ذهنم مسـیر طوالنی منـزل »ننه علی« 
تا گلسـتان شـهدا را تصور کردم مسـیری که برای 

مـادری بـا سـنی بـاالی هفتاد سـال آن هـم بدون 
وسـیله بسیار دشـوار بود.

گلسـتان  پایـداری  فرهنگسـرای  رئیـس  وقتـی 
از  تـا  خواسـت  حاج خانـم  از  اصفهـان  شـهدای 
خاطـرات علـی برایمـان بگوید ننه علـی گفت چی 
بگویـم همه چیـز را فرامـوش کـردم مـن از درب 
خانـه کـه می خواهـم بیـرون بـروم گـم می کنـم و 
ایـن علی اسـت که روشـنایی و راه را به من نشـان 

می دهـد.
ننـه علـی بـا آن لهجه شـیرین اصفهانـی می گفت: 
بچـه ام مثـل نور و چـراغ مـرا راهنمایـی می کند و 

مـن همـواره بـه یـاد محبت هایـش می افتم. 
مـادر شـهید کدخدایـی تصریـح کـرد: فرزنـدم راه 
درسـت و خوبـی رفتـه و به قول خـودش آخر همه 
مـا مـرگ اسـت و چه بهتـر کـه ایـن مـرگ باعزت 

. باشد 
وقتـی بـا کارکنـان فرهنگسـرای پایداری سـازمان 
در  کـه  اصفهـان  شـهرداری  تفریحـی  فرهنگـی 
مجـاورت گلسـتان شـهدا اسـت هـم کام شـدم 
همگـی بـر ایـن موضـوع واقـف بودند کـه ننه علی 
دو روز از هفتـه سـاعت 7 صبـح با یک سـبد میوه 
بـرای نـذری و خیرات بر سـر مـزار فرزندش حاضر 
شـده و در بین مـردم و کارکنان فرهنگسـرا توزیع 

می کنـد.
وقتـی از ننـه علـی پرسـیدم کـه چـرا اصـرار بـه 
بـردن سـبد میـوه دارد و آیـا سـختش نیسـت که 
ایـن مسـافت طوالنی ایـن میوه ها را بـرای خیرات 
می بـرد گفـت:  دوسـت نـدارم خرمـا و حلـوا ببرم 

این  شـهیدان جایگاهشـان باالسـت. 
ننـه علی گفـت: من نمی توانـم در ایـن خانه بمانم 
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اسوه های پایداری
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و زمانـی کـه بـه گلسـتان شـهدا مـی روم هماننـد 
زمانـی اسـت کـه بـه  پزشـک مراجعـه می کنـم 
تـا یـک هفتـه شـاد و خوشـحالم ولـی اگـر یـک 
هفتـه دیـدن علی برایم میسـر نشـود بـا هیچ کس 

نمی توانـم سـخنی بگویـم.
وی گفـت: در طـول ایـن ۳۵ سـال هیـچ گاه پیش 
نیامـده کـه دیـدار مـن و علـی طوالنـی شـود و 
معمـوالً هـر دوشـنبه و پنـج شـنبه به دیـدن علی 
می روم.ننـه علـی از راه رفتـن بـر روی قبر پسـرش 
گایـه کـرد و گفت: چندین بار به مـردم تذکر دادم 
و گفتـم روی مـزار شـهیدان نام هـای متبرک هک 
شـده نـام ا... و علـی نوشـته شـده و ایـن کار گنـاه 
اسـت ؛ بـرای همین من بـا گلدان دور قبـر فرزندم 
را بسـتم تـا کسـی روی آن راه نـرود ضمـن اینکـه 
علـی عاشـق گل و سـبزه بـود و قبل از عیـد به من 
می گفـت برسـر مـزار مادربـزرگ در تخـت فـوالد 

بگذاریم. سـبزه 
بـودن  مشکل گشـا  از  کدخدایـی  شـهید  مـادر 
برایمـان  آشـنایان  و  بیـن دوسـتان  در  فرزنـدش 
و  فامیـل  مشکل گشـای  را  علـی  گفـت:  سـخن 
دوسـتان دانسـت و می گفـت فرزنـدش معتقد بود 
حـل کـردن مشـکل دیگـران موجب شـفاعت آنان 

می شـود. قیامـت  روز  در 
کارمنـدان  از  امیـری  آقـای  حاضریـن  از  یکـی 
فرهنگسـرای پایـداری بـود کـه  صبـح زودهنـگام 
او  بـا  بـر سـر مـزار فرزنـدش  ننـه علـی  حضـور 

بـود. شـده  هـم کام 
امیـری بـه اولیـن آشـنایی اش در حـدود 4 سـال 
پیـش اشـاره کـرد و گفت: ننه علـی را اولیـن بار از 
پنجـره دفتـر نظاره کـردم که با یک سـبد میوه در 
حـال خیـرات بـه مـردم بودنـد و بعد از ایـن مرتب 
سـاعت 7 صبـح و حتـی گاهـی زودتـر از مـا  در 
گلسـتان حاضـر بودنـد و بـه مـزاح  می گفتنـد من 
زودتـر از شـما کارت زدم و مـن را نیـز امیر آقا صدا 

می کردنـد.
فرزند سـه سـاله ام را از دعای خیـر ننه علی 

دارم
امیـری ادامـه داد: بعـد از آن روز، مرتـب ننـه علـی 
عاقبت به خیـری  دعـای  همیشـه  و  می دیدیـم  را 
برایـم می کردنـد ؛ او درحالی که صدایـش می لرزید 
فرزنـد   مـن  گفـت  گرفـت  گریـه اش  ناگهـان  و 

سه سـاله ام را از دعـای خیـر ننـه علـی دارم .
** گرچـه عنـوان شـهید بر تارک تمامـی ارزش ها 
می درخشـد امـا دیـدن ایـن قله نـور نباید مـا را از 
توجـه بـه کسـانی که  ایـن نورانیت از آن ها نشـأت 
گرفتـه و بـدون آن هـا و تأثیرگـذاری بی بدیلشـان، 
وجـود  نورانیتـی  چنیـن  به وجود آمـدن  امـکان 
نداشـت، غافـل کنـد. حقـاً که شـجاعت شـهید از 
مـادر ایثارگری اسـت کـه تربیت چنیـن فرزندی را 
به بهتریـن نحـو و بـا معیارهای اسـامی و به نکویی 
انجـام داده و ایثارگـری ننه علی قصه مـا نیز از این 
امر مسـتثنی نیسـت. مـادری که این گونـه باهمت 

و البتـه عشـقی کـه خـودش از آن یـاد می کنـد  
کیلومترها مسـافت منزل تا گلسـتان شـهدا برایش 
آسـان و سـهل اسـت خـود نوعـی ایثـار محسـوب 

می شـود.
زندگینامه شهید  علی کدخدایی

سـال  مهرمـاه  اول  در  بزرگـوار  شـهید  ایـن   
۱۳۳۳دیـده بـه جهـان گشـود و در خانـواده ای 
مذهبـی و زحمتکـش بـا سـختی هـا و مشـکات 
 مـردم آشـنا شـد و بـا همـت واالی خود سـعی در 

حـل هـم وغـم دیگـران داشـت.
همـت واالی ایـن شـهید زبانـزد عـام وخـاص بوده 
تـا جایـی کـه وی را چنین مـی نامنـد » علی مرد 
بـود«  و جالب اسـت کـه بعد از تکـرار این جمله با 
کمـی مکـث و بـا جدیت بیشـتری همراه بـا  تاکید 

مـی گوینـد »آری واقعـا علی مـرد بود«. 
کدخدایـی در زمـان حکومـت سـتم شـاهی همراه 
بـا دیگـر جوانـان مخلـص و متدیـن پیـرو خـط 
امـام از مبـارزان غیـور به شـمار مـی آمـد . پس از 
 پیـروزی انفـاب اسـامی ایـران به جهـت حرکات 
غربـی،  آذربایجـان  در  مـزدوران  انقابـی  ضـد 
جهـت پاسـداری از اسـام و انقـاب و ایـران  راهی 

کردسـتان شـد. 
مصـادف   ۱۳۶۰ مـاه  بهمـن  دوازده  روز  در  وی 
منجـی  پیروزمندانـه  ورود  سـالروز  سـومین  بـا 
بشـریت، رهبـر کبیر انقاب اسـامی حضـرت  امام 
خمینی)ره(  به کشـور ایران، با خون سـرخ خویش 
همـراه بـا مردانگی وصف ناپذیـرش هنگام حفاظت 
و صیانـت از آرمان هایش از  جمله اسـام، انقاب و 
مـردم مظلـوم ایران، در شـهر بوکان توسـط عناصر 

ضـد انقـاب بـه درجه رفیـع شـهادت نائل شـد.  
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حتمـاً شـما هـم ایـن جملـه معـروف را در میـان خانـواده خـود شـنیده اید 
کـه مـی گوینـد، زمان مـا ،پامـون رو جلـوی پدرمـون دراز نمـی کردیم ولی 
حـاال...!!! بیـان چنین جمله ای بیانگر تغییر رفتارهای کـودکان و نوجوانان در 
گـذر سـالها بوده که خود نشـان دهنده تغییـر عرفی در میان خانواده هاسـت.
وقتـی کلمـه پدرسـاالری بـه گوشـمان می خـورد، ناخـودآگاه ذهـن همه ما 
را بـه سـمت و سـوی فیلـم معـروف پدرسـاالر با بازی بـه یـاد ماندنی محمد 
علـی کشـاورز مـی انـدازد. در فیلم پدرسـاالر، پدر خانـواده بـرای اینکه همه 
فرزندانـش را در کنـار خـود جمع کند، قسـمتی از خانه بـزرگ و ویایی اش 
را در اختیـار پسـرانش قـرار مـی داد و وقتـی یکـی از عـروس هـای خانـواده 
خواسـتار زندگی جداگانه ای نسـبت به خانواده پدرشـوهرش شـد، با واکنش 
شـدیدی از طـرف خانـواده شـوهر و به خصوص پدرشـوهرش مواجه شـده و 

داسـتان به فـراز و فرودهـای مختلفی منجر شـد.
از همیـن ماجـرای کوتـاه در درون فیلـم مـی تـوان بـه معنـای 
و  گویـد  مـی  پـدر  هرآنچـه  بـرد،  پـی  پدرسـاالری 
الغیـر!!! حتی اگر خواسـته هایـش در حوزه 
شـخصی زندگـی فرزندانـش غیـر 
منطقی باشـد. در گذشـته 
مدیریـت  محوریـت 
پـدر  بـا  خانـه 

بـوده و حتـی فرزندان پس از کسـب تحصیـات ابتدایی به محل کسـب پدر 
جهـت ادامـه راه وی مـی رفتنـد. مـادر هـا در خانه بودنـد و به تربیـت فرزند 
مـی پرداختـه و گاهـی بـا خیاطـی و یا هنرهای دسـتی زمـان مـی گذراندند. 
مـی تـوان گفـت از اواسـط دهـه 7۰ بـه بعـد و بـا افزایـش سـرعت صنعتـی 
شـدن در کشـورمان هم راسـتا با شـعار دولت که به سـازندگی معروف بوده، 
مـدل حرکـت خانـواده هـا تغییر کـرد. در این بـازه زمانـی شـاهد مادرانی با 
تحصیـات باالتـر بودیـم کـه هـم پـای شـوهران خـود در بیـرون از خانه به 
کسـب درآمـد مـی پردازنـد و بـه مرور زمـان دارای اسـتقال مالـی و هویتی 
شـده انـد. عـدم حضـور همزمـان مـادر و پـدر در خانـه منجـر بـه پذیـرش 
کـودکان در مهدهـای کـودک شـد. فرزنـدان چنیـن خانـواده هایـی کودکی 
خـود را بـه تنهایـی و بـه همراه دوستانشـان سـپری مـی کردنـد و به همین 
منـوال بـزرگ شـده و بـه مدرسـه می رفتنـد. وقتی کودکـی ،خود بـا آزمون 
و خطاهـای شـخصی بـه مسـائل زندگی پی برده باشـد و کمتر سـایه والدین 
را در طـول روز بـاالی سـر خـود ببینـد، کمتر از گذشـته نسـبت به سـخنان 

والدیـن اهمیـت داده و اصطاحـاً حـرف شـنوی خواهـد داشـت.
پـدر و مادرهایـی کـه وقـت کمتـری بـرای تربیـت کـودک و نوجـوان خـود 
صـرف کـرده انـد بـرای جبـران چنیـن کمبودهایـی سـعی در ایجـاد آزادی 
هـای بیشـتر و فراهـم نمـودن همـه نـوع از تفریحـات اقتضایـی چنیـن 
سـنی مـی پردازنـد فـارغ از اینکه چنین امـری خود موجـب تربیت ناصحیح 
فرزندشـان می شـود. عـدم گذراندن وقـت پدر و مادرهـا با فرزنـدان و به تبع 
آن بـرآورده شـدن همه خواسـته هـای کودک موجـب پدید آمـدن رخدادی 
بـه نـام فرزندسـاالری در دوران نوجوانـی به خصـوص متولدین دهه هشـتاد 
گردیـد. کلید واژه فرزندسـاالری همـواره دارای معنایی ناپسـندی بوده که در 
آن خواسـته هـای کـودکان و نوجوانـان در رویارویـی با والدینشـان به صورت 
هـای مختلفـی همچـون زیاده خواهـی، عدم رعایـت ادب، عـدم رعایت نظام 
و در نهایـت نوعـی تحکـم بـروز پیـدا خواهـد کـرد. شـاید بتوان بـروز تحکم 
توسـط فرزنـدان در خانـه را یکـی از حادترین آثار فرزندسـاالری دانسـت که 
بـرای یافتـن مقصـر اصلـی بایـد انگشـت اشـاره را بـه سـمت والدین نشـانه 

گرفت.
امـا بـه راسـتی والدینی که زمـان محدودی در خانه هسـتند چرا شـیوه های 
تربیـت ناصحیحـی را بـرای رشـد چنیـن فرزندانـی مـورد توجـه قـرار دادند 
کـه خروجیـش به فرزندسـاالری مبدل گشـته اسـت؟! عدم توجه به شـیوه 
یادگیـری فرزنـدان و گـروگان کشـی توسـط والدیـن بـه عنـوان دو عاملی 
اسـت کـه فـارغ از مسـائل قبلی موجب شـده تا فرزنـدان به افـرادی از خود 
راضـی و متحکـم در خانواده تبدیل شـوند کـه به تفضیل پیرامـون هرکدام 

خواهیـم گفت.
عـدم توجه به شـیوه یادگیـری در فرزنـدان: در علـم روان شناسـی 

پدرساالری یا فرزند ساالری
بررسی آسیب های تربیتی توسط نسل پدرساالر و بروز نسل فرزندساالر
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متعـددی  نظریـات 
پیرامون شـیوه رفتاری 

نوجوانـان  یـا  کـودکان 
ارائـه شـده ولـی نظریـه 

یادگیـری تقلیدی از شـیوه 
هایی اسـت که بیشـتر نظریه 

پـردازان آن را مـورد قبـول مـی 
داننـد. در چنین شـیوه ای کودک 

یـا نوجـوان از ابتدای رشـد فکری خود 
بـرای آموختـن از نحوه کنشـها و واکنش 

هـای پـدر و مادر خـود تقلید خواهـد کرد. در 
واقـع اگـر پـدر و مـادری خطـوط قرمـز و مرزهـا 

را مشـخص کـرده ولی خـود، آنهـا را رعایـت ننمایند، 
هیـچ تأثیری در ضمیر ناخودآگاه کودک نخواهد داشـت. به 

عنـوان مثـال در خانـواده های امـروزی، پدر و مادر بیشـتر اوقات 
فراغـت خـود را سـرگرم گوشـی تلفـن همـراه و در ارتبـاط با دوسـتان 

مجـازی بـوده و همزمـان خواسـتار عـدم اسـتفاده بیـش از حـد نوجوانش از 
ایـن شـبکه هـا می شـود تا به تحصیـل وی آسـیبی وارد نگردد. آنچه مسـلم 
اسـت نوجوانـی کـه از کودکـی رفتـار والدینـش را الگـو قـرار داده در چنیـن 
سـنی نسـبت بـه نصیحـت هـای والدیـن کـه بـا رفتـار شخصیشـان تناقض 

دارد،اهمیـت نمـی دهند.
گروکشـی توسـط والدین: یکـی دیگـر از رفتارهای نادرسـت توسـط پدر 
و مادرها گروکشـی همسـران در هنگام مشـاجره لفظی می باشـد. متأسـفانه 
برخـی از همسـران با رشـوه های مالـی یا مظلوم نمایی در مشـاجره فرزندش 
را بـه سـمت خـود مـی کشـانند. اصـوالً پدرهـا از وعده هـای مالی اسـتفاده 
کـرده و مادرهـا بـا حربه گریـه فرزندش را بـر علیه پدرش می شـوراند، امری 
کـه پـس از مـرور زمان موجب بسـیاری از نارسـایی های اجتماعـی در درون 
خانـواده خواهـد شـد. پـس از گروکشـی هـا، فرزنـد احسـاس قـدرت ذهنی 
بیشـتری نسـبت بـه قبـل پیدا کرده و خـود را به عنـوان یکـی از ارکان پایان 
دهنـده مشـاجره هـا می پندارد. متأسـفانه پدر و مادر ها نسـبت به سـرانجام 
چنیـن عملکـردی توجـه نمـی کنند چـرا که اگر شـما وی را به عنـوان یکی 
از اعضـای تیـم خـود در مشـاجره اسـتفاده کنیـد از فـردای آن روز، دیگـر 
فرزندتـان نسـبت به سـخنان پـدر یا مـادرش حرف شـنوی نخواهد داشـت. 
در گذشـته اگـر والدیـن با هـم عقاید متضادی داشـتند و یا دعوایـی در حال 
رخ دادن بـود، هیـچ گاه آن را در جلـوی چشـمان فرزندشـان بروز نـداده و یا 

حداقـل وی را وارد بـازی دونفـره خویش نمـی کردند.
آینده فرزندساالران چه خواهد شد؟

نوجوانـی کـه در سـن بلـوغ بـا نحـوه تربیـت خانـواده، خـود را محـور تمام 
تـاش هـای پـدر و مـادرش مـی داند پـس از گـذر چندین سـال بایـد وارد 
جامعـه شـده و به عنوان دانشـجو، شـاغل و یا حتی مدیر به فعالیـت بپردازد. 
عـدم مسـئولیت پذیـری و پذیـرش وظایفـی کـه در جامعه بر عهـده نوجوان 
بـوده یکـی از عواقـب و آثـار پدیده فرزنـد سـاالری در میان خانواده هاسـت. 
بـی شـک محیـط جامعه، محیطی سـخت تر و خشـن تـر از محیـط خانواده 
اسـت و بـرای حیـات در چنیـن محیطی باید بوسـیله فکـر و تـوان به خوبی 

جنگیـد تا سـعادتمندی را کسـب نمود.
حـال در نظـر بگیریـد کـه نوجوانی که بـا فرزند سـاالریش در خانـواده از هر 
گونـه تـاش بـی وقفـه یـا جنگیدن بـه خاطـر هدفـی دور مانده، بـه محیط 
خشـن جامعـه وارد شـده اسـت و یـارای رقابـت بـا افـراد دیگـر را نـدارد. در 
محیـط جدیـد نـه تنها تـوان رقابتی فرزندان چنیـن خانواده هایی نسـبت به 
دیگـران کمتـر شـده بلکـه مـورد تحقیر و تمسـخر هم کیشـان قـرار خواهد 
گرفـت، امـری کـه منجـر به آسـیب هـای روانـی متعددی بـه او مـی گردد. 
متولدیـن اواخـر دهـه هفتـاد یـا دهه هشـتاد کـه در محیـط فرزند سـاالرانه 
رشـد مـی کننـد، در دهـه های آینـده امـکان بروز قـدرت و تحکمـی که در 
خانـواده خـود داشـتند را پیدا نکرده و شـاهد نسـل جوانی در آینده هسـتیم 
کـه سـرخوردگی اجتماعی را تحمـل می نمایند. اگـر پدرسـاالری را رفتاری 
افراطـی توسـط پـدر در مدیریت خانـواده ها بدانیم، می تـوان از پدیده جدید 
فرزنـد سـاالری نیـز بـه عنـوان رفتـار تفریـط آمیـز خانـواده و بـه خصـوص 
پـدر بـه عنـوان ولـی و قیم فرزنـدش بدان اشـاره کـرد. اگرچه برخـی جامعه 
شناسـان رفتـار افراطی پـدران قدیم را باعث و بانی رفتـاری تفریطی از پدران 
امـروز مـی داننـد ولی با ایـن حال هرچه به عنـوان افراط و تفریـط در تربیت 
فرزنـدان پیـش گرفته شـود آسـیب هـای روحـی و اجتماعـی را در آینده در 

پـی خواهد داشـت.
 

مرکز تأمین محتوای مطبوعات
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مدیریـت  اهمیـت  و  جایـگاه 
و  مـاک  بررسـی  ضـرورت  و 
بـر  مدیـران،  گزینـش  معیـار 
کسـی پوشـیده نیسـت. ایـن 
مقولـه، در دنیـای صنعتـی، از 
تاریخ درازی برخوردار نیسـت، 

امـا مدیریـت و رهبـری در اسـام، افزون بـر تاریخ 
طوالنـی، بـا آنچه در غـرب مطرح اسـت، تفاوتهای 
زیـادی دارد. محـور اصلـی رهبـری و مدیریـت در 
اسـام، انسـان - بـه عنـوان موجودی خلیفـه اهلل و 
ابدی - اسـت و هدف اساسـی، رشد و تعالی ارزش های 
معنوی اوسـت. این اختاف، سـبب شـده تا ماک 
و ارزشـهای گزینـش مدیـران در اسـام و غرب در 
بسـیاری مـوارد فـرق کنـد. پیـش از آغـاز بحـث، 
یـادآوری نکاتی سـودمند خواهد بـود: ۱- در منابع 
اسـامی دربـاره ارزشـها و مـاک هـای گزینـش 
مدیـران و زمامـداران، مطالـب زیادی وجـود دارد، 
ولـی در این نوشـته، محور بحث، سـخنان حضرت 
علـی)ع( اسـت، هرچنـد گاهـی از قـرآن و روایـات 
دیگر نیز سـود جسـته اسـت. 2- از آنجا که مطالب 
حضـرت؛ در ایـن موضـوع، فراوان اسـت، لـذا آنچه 
آمـده، گزینشـی از سـخنان آن حضرت اسـت. ۳- 
ممکـن اسـت برخـی از عناویـن، از جهتـی تداخل 
داشـته باشـد، ولی از جهات دیگـری مختلفند. 4- 
در پایـان نوشـته به فهرسـت بعضـی از ماک های 
گزینـش کـه در عهدنامه آمـده اشـاره اجمالی می 
شـود. ۵- مطالب این نوشـته، از جهـات معیارهای 
شایسـتگی، اخـاق مدیریـت، ویژگیهـای مدیـر، 
عوامـل موفقیـت، شـؤون مدیریت، آفـات آن، قابل 
بحـث اسـت، ولـی بـرای دوری از طوالنـی شـدن 
بحـث، تنها برخـی از معیارهـای گزینـش، به طور 

مختصـر بحـث می شـود.
1.آگاهـی:  امام علـی)ع( در مـوارد فراوانی، دانش 
و آگاهـی از ارزشـهای دینـی و آمـوزه هـای الهـی 
را از جملـه شـرایط الزم بـرای یـک مدیـر دانسـته 
اسـت. آن حضـرت، در مقـام تبییـن ویژگیهـای 
رهبـران دینی مـی فرمایـد: -أیها النـاس! إنَّ أحق 
النـاس بهذاالمـر ... و أعلمهـم بأمـر اهلل فیـه؛]۱[ ای 
مردم! سـزاوارترین اشـخاص بر خافت، ... و کسـی 
اسـت کـه داناتـر از دیگـران بـه دیـن خدا باشـد.- 
محقـق خویـی در مقـام توضیـح ایـن فـراز، آیاتی 
را بـه عنـوان شـاهد آورده اسـت. او، گفتـه اسـت، 

ایـن واقعیـت، در آیاتی مورد اشـاره واقع شـده؛ در 
داسـتان انتخاب طالوت از سـوی اشـموئیل پیامبر 
بـه عنـوان مدیـر و فرماندهِ مبـارزه بـا جالوت، پس 
از اعتـراض مردم بر عدم شایسـتگی او - چون مال 
و ثـروت نـدارد - اشـموئیل، او را بـه ویژگـی علـم 
و آگاهـی توصیـف مـی کند: -قـال لهم نبیهـم إنَّ 
اهلل قـد بعـث لکم طالـوت َملِـکاً قالوا أنّـی یکون له 
الملـک علینـا و نحن أحـّق بالملک منـه و لم یؤَت 
سـعًة مـن المال قـال إنَّ اهلل اصطفاه علیکـم و زاده 
بسـطًة فی العلم ...؛]2[]۳[ پیامبرشـان بـه آنان گفت: 
خداونـد، طالـوت، را بـرای زمامداری شـما مبعوث 
کـرده اسـت. گفتنـد: چگونـه او بـر مـا حکومـت 
کنـد بـا اینکـه مـا از او شایسـته تریـم و او ثـروت 
زیـادی نـدارد؟ گفـت: خـدا، او را بر شـما برگزیده 
و او را در علـم، وسـعت بخشـیده اسـت. اهمیـت و 
جایـگاه آگاهـی و دانـش نسـبت بـه حـوزه کاری، 
در گزینـش مدیـران و مسـؤوالن تـا آنجاسـت که 
نادیـده انگاشـتن آن، خیانـت بـه خـدا و رسـول او 
و تمامـی مسـلمانان به شـمار آمده اسـت. رسـول 
خـدا)ص( در ایـن باره می فرمایـد: -َمن اِْسـُتْعِمَل 
عامـًا عن المسـلمین و هـو یعلم أنَّ فیهـم َمْن هو 
أْولـی بذلـک منـه و أعلـم بکتـاب اهلل و سـنَِّة نبیه، 
فقـد خـان اهلل و رسـوله و جمیع المسـلمین؛]4[ هر 
کـس، از میـان مسـلمانان، کارگـزار )مدیـر( گردد، 
در حالـی کـه مـی دانـد دیگـری نسـبت بـه او در 
ایـن کار، اولـی و آگاه تـر بـه کتـاب خـدا و سـنت 
رسـول اوسـت، به خدا و پیامبر و تمامی مسلمانان 
خیانـت کـرده اسـت.- ایـن حقیقـت، بـه بیانات و 
عبـارات گوناگونی در جوامع روایی شـیعه و سـّنی 
گـزارش شـده اسـت: -قـال رسـول اهلل)ص(: -َمْن 
تََقـّدَم علی المسـلمین و هو یـری أنَّ فیهم َمْن هو 
أفضل منه، فقد خان اهلل و رسـوله و المسـلمین؛]۵[ 
کسـی که بـر مسـلمانان کارگـزار گـردد، در حالی 
کـه مـی بینـد در میـان آنـان کسـی شایسـته تـر 
از او وجـود دارد، بـه خـدا و پیامبـر و مسـلمانان 
خیانـت کـرده اسـت.- الزم بـه یـادآوری اسـت که 
ابـن ابـی الحدید در شـرح نهـج الباغه مـی گوید، 

سـزاوارتر بـودن خافـت بـرای شـخص آگاه تـر، با 
مبنـای مکتـب معتزلـی، یعنـی تقدیم مفضـول بر 
فاضـل و صّحت خافت خلفای پیشـین،]۶[ منافات 
نـدارد. محقـق خویـی، در پاسـخ، مطالـب فراوانی 
دارد. از جملـه مـی گویـد، جمله -أحـّق- در اینجا، 
بـه معنای افعـل التفضیل نیسـت، بلکه بـه معنای 
حقانیـت اسـت. بنابرایـن، معنای عبارت این اسـت 
کـه مفضـول، در برابـر فاضل، حـق حکومت کردن 
-أُولـوا  آیـه  گاه  آن  او،  نـدارد.  را  رهبـر شـدن  و 
الرحـام بعضهـم أولـی ببعـض- را شـاهد مـی آورد 
و مـی گویـد، واژه -أْولـی- در اینجـا، معنـای افعل 
تفضیـل را نـدارد.]7[ در جـای دیگـر، امیـر بیان)ع( 
در بـاره اهمیـت علـم و آگاهـِی زمامـدار و مدیـر 
جامعه اسـامی می فرماید: ال یحمل هـذا الَعلَم إاّل 
أهـل البصـر و الصبر و العلم بمواضـِع الحق، فامضوا 
لمـا تُؤمـرون بـه وقفـوا عند ما تنهـون عنـه؛]8[ این 
پرچـم )زمامـداری و مدیریـت جامعه( را جـز افراد 
آگاه و با اسـتقامت و عالم بـه جایگاه حق، به دوش 
نمـی کشـند. ]وقتـی چنین کسـی، مدیریـت را به 
دسـت گرفت[، بایـد که آنچه فرمان داده می شـوید 
را انجـام دهیـد و آنچـه را نهـی مـی شـوید، تـرک 
کنیـد. آن حضـرت، در حدیثـی، از جملـه اوصـاف 
و شـرایط مسـؤوالن و کارگزاران امور مسـلمانان را 
آگاهـی بیشـتر از احکام و معارف اسـامی دانسـته 
اسـت: ... و أْن یکـوَن أعلـم النـاس بحـال اهلل و 
حرامـه و ضـروب أحکامـه و أمـره و نهیـه و جمیع 
مـا یحتاج إلیه النـاس؛]۹[ کارگزار )جامعه اسـامی( 
بایـد داناتریـن مـردم بـه حـال و حـرام خـدا و 
احـکام گوناگـون و امـر و نهـی الهـی و هـر آنچـه 
را کـه مـردم بـدان نیازمندنـد، باشـد.- از مجمـوع 
آنچـه گفتـه شـد، اسـتفاده می شـود کـه از جمله 
ویژگیهـا و شـرایط گزینش مدیران و مسـؤوالن در 
جوامـع اسـامی از نـگاه امام علی و دیگـر ائمه )ع( 
آگاهـی اسـت، حال، ایـن مدیـر، مدیر ارشـد نظام 
اسـامی باشـد و یـا مدیـران بدنـه نظـام اسـامی. 
البتـه، قـدر متیقِّـن از این ویژگی، علـم و دانش در 
حـوزه کاری اسـت کـه در اصطـاح امـروز، از آن با 
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عنـوان، -تخصـص- یـاد مـی شـود. افزون بـر این، 
آگاهـی از مکتـب و آموزه های دینـی نیز در برخی 
دیگـر از کلمات آمـده که می توان آن را از شـرایط 

کمـال به شـمار آورد. 
2-بینـش سیاسـی:  از جملـه ماکهایـی که در 
روایـات، بویـژه در فرمایشـهای امـام علـی)ع( برای 
تعییـن کارگـزاران بیـان شـده اسـت، آشـنایی بـا 
مسـایل سیاسی اسـت. در این قسـمت، چند نمونه 
از ایـن بیانـات، گـزارش مـی شـود: -آفـُة الُزعمـاء 
مدیریـت،  و  رهبـری  آفـت  السیاسـه؛]۱۰[  ضعـُف 
ناتوانـی در بینـش سیاسـی اسـت.- در جـای دیگر 
التدمیـر؛]۱۱[  التدبیـر سـبب  -سـوُء  فرمایـد:  مـی 
در  اسـت.-  نابـودی  موجـب  نادرسـت،  سیاسـت 
قسـمت دیگـر مـی فرماید: -حسـن السیاسـة قوام 
الرعایه؛]۱2[ سیاسـت نیکو، موجب اسـتواری جامعه 
اسـت.- -َمـْن حسـنْت سیاَسـُتُه دامْت ریاسـته؛]۱۳[ 
زمامـداری کـه سیاسـتش نیکـو اسـت، ریاسـتش 
پیوسـته اسـت.- -الملک السیاسـه؛]۱4[ فرمانروایی، 
سیاسـت اسـت.- از این گفتارها اسـتفاده می شـود 
که حسـن تدبیـر و بینش سیاسـی از شـرایط الزم 
مدیـران و زمامداران اسـت؛ چه اینکـه بدون بینش 
سیاسـی صحیح، بویژه در شـرایطی کـه دنیا از نظر 
اطاع رسـانی همانند دهکـده ای کوچک می ماند، 
ممکـن اسـت مدیـران در گرداب سیاسـت بـازی و 

جنـاح بنـدی هـا گرفتـار و نابـود گردند.
3- ایمـان به هـدف: امـام امیـر مؤمنـان)ع( در 
حدیثی که سـیدرضی تحت عنـوان -غرایب کام- 
آنهـا را گـرد آورده، در بـاره جایـگاه و اهمیت ایمان 
بـه هدف در مدیـران و کارگزاران می نویسـد: -کّنا 

إذا احَمـرَّ البـأُس اتََّقینـا برسـول اهلل، صلی اهلل علیه 
و آلـه، فلـْم یکْن أحد مّنـا أقرب إلی العـدوِّ منه؛]۱۵[ 
هـر گاه آتـش جنـگ شـعله کشـید، مـا به رسـول 
خـدا)ص( پنـاه می بردیـم که در آن لحظه، کسـی 
از مـا، هماننـد پیامبـر)ص( بـه دشـمن نزدیـک تر 
نبـود.- از ایـن کام مـوال علـی)ع( - کـه گـزارش 
قطعـه ای کوتـاه از تاریخ مبارزات رسـول خدا)ص( 
اسـت - مطالـب فراوانـی را مـی تـوان فهمیـد، از 
جملـه اینکـه رهبـران و مدیـران جامعـه دینـی، 
و هـدف  راه  بـه  بایـد هماننـد رسـول خـدا)ص( 
خویـش ایمـان و اعتقـاد راسـخ داشـته باشـند و به 
گونـه ای آن را حـق بداننـد کـه حاضر باشـند تمام 
هسـتی و جـان خویـش را بـرای دفـاع و پیـروزی 
ایمـان و اعتقـاد راسـخ  بـاره  آن اهـدا کننـد. در 
رسـول خـدا)ص( آیـات و روایـات فراوانی رسـیده، 
از جملـه گـزارش شـده کـه رسـول خـدا)ص( در 
پاسـخ پیشـنهاد مخالفاِن عقیده و مـرام آن حضرت، 
می فرمود: اگر خورشـید را در کف دسـت راسـت و 
مـاه را در کف دسـت چپـم بگذارید، هرگـز از راه و 
عقیده ام دسـت برنخواهم داشـت. مـوالی متقیان، 
در مقـام تبییـن ویژگیهای مالک اشـتر، بـه عنوان 
یـک مدیـر نمونه، ایمان و اعتقاد راسـخ او به عقیده 
و خسـته نشـدن از دفـاع از آن را، از جملـه آنهـا 
ه سـیف مـن سـیوف  برشـمرده مـی فرمایـد: -فإنَـّ
اهلل ال کلیـلُ الُظبَّـِة و ال نابـی الضریبـة؛ فـإْن أمرکم 
أْن تنفـروا فانِْفـروا و إْن أَمَرکـم أْن تُقیمـوا فأقیموا، 
م إاّل عن  ر و الیقـدِّ ُه الیْقـِدُم و الیْحجـم و الیؤخِّ َـّ فإن
أمـری؛]۱۶[ او، شمشـیری از شمشـیرهای خداسـت 
کـه نـه تیـزِی آن کنـد مـی شـود و نه ضربـت آن 
بـی اثـر اسـت. اگر شـما را فرمـان کوچ کـردن داد، 
کوچ کنید و اگر گفت بایسـتید، بایسـتید که او در 
پیشـروی و عقب نشـینی و حمله، بدون فرمان من 
اقـدام نمـی کنـد.- واضح اسـت کـه از این جمات 
اسـتفاده می شـود که مالک اشـتر، آن چنان به راه 
و مرامـش عقیده داشـته کـه لحظـه ای از دفاع آن 
خسـته نمی شـده اسـت. از جمله ویژگیهای یاران 
حضـرت سیدالشـهدا امـام حسـین)ع( نیـز همین 
ایمـان بـه عقیده گزارش شـده، به گونـه ای که آنان، 

افـزون بـر پیشـی گرفتـن در شـهادت طلبـی، آرزو 
مـی کـرده انـد ای کاش هفتـاد جـان می داشـتند 
و آن را در راه امـام و موالیشـان هدیـه مـی کردند. 
مـی توان گفـت، ایمان به هدف و خودبـاوری، مادر 
و سرچشـمه صفـات و شـرایط الزم در مدیـران و 
زمامـداران بـه شـمار می آیـد؛ زیـرا، اعتقاد راسـخ 
و خلـل ناپذیـر، سـبب مـی شـود، صفـات دیگـر، 
ماننـد شـجاعت، سـعه صـدر، ... انسـان شـکوفا و 
بـروز کنـد. از ایـن رو مـی بینیـم که مـوال علی)ع( 
بـه ایـن ویژگـی افتخار می کنـد و در مقـام تبیین 
مـاک و معیارهـای الزم در رهبـران جوامـع دینی 
مـی فرمایـد: -ماشـکْکُت فـی الحـق ُمـْذ أُریُتـُه لم 
یوِجـْس موسـی)ع( خیفـًة علـی نفسـه، بل أشـَفَق 
مـن غلبـة الجّهال و ُدَوِل الضـال! الیوم تواَفْقنا علی 
سـبیل الحق و الباطل، َمـْن وثق بماءٍ لـم یْظَمأ؛]۱7[ 
از روزی کـه حق، به من نشـان داده شـد، هرگز در 
آن شـک و تردیـد نکـردم! کناره گیری مـن، مانند 
کنـاره گیـری حضرت موسـی)ع( در برابر سـاحران 
اسـت که بـر خویش بیمناک نبـود، بلکه تـرس او، 
بـرای ایـن بـود کـه مبـادا جاهـان پیـروز شـده و 
دولـت گمراهـان حاکم گـردد! امروز، ما و شـما، بر 
سـر دو راهـی حـق و باطـل قـرار گرفته ایـم ]پس 
بدانیـد کـه[ آن کـس کـه بـه وجـود آب اطمینان 

دارد، تشـنه نمـی ماند.
4- امانـت داری : مـوال امـام علی)ع( در سـخنی 
خطـاب به اشـعث بن قیـس )اسـتاندار آذربایجان( 
در تاریـخ شـعبان سـال سـی و شـش، از کوفـه، 
مسـؤولیت و منصـب پذیـری را، نوعـی امانت داری 
تفسـیر کرده، نوشـته اسـت: و إنَّ عملک لیس لک 
بَُطْعَمـٍة و لکنَّـُه فـی عنقـک أمانٌة و أنت مسـترعًی 
لَمـْن فوقـک ... و فـی یدیـک مـاٌل مـن مـال اهلل 
. و  تعالـی و أنـت مـن خّزانـه حّتـی تُسـلِّمه إلـیَّ
ـر والتـک لک؛]۱8[ همانا، پُسـت  لََعلّـی أاّل أکـوَن تَشَّ
اسـتانداری، برای تو، وسـیله آب و نـان نبوده، بلکه 
امانتـی در گـردن توسـت. بایـد کـه از فرمانـده و 
امـام خویـش پیـروی کنـی ... در دسـت تـو، مالی 
از ثروتهـای خـدای بـزرگ و عزیز اسـت و تو خزانه 
دار آنـی، تـا بـه مـن بسـپاری. امیـدوارم بـرای تو، 
بدتریـن زمامدار نباشـم.- عامه ابن میثم در شـرح 
و تفسـیر این نامه، مطالبی را یادآور شـده از جمله: 
۱- بـه هنگام پذیرفته شـدن خافت از سـوی امیر 
مؤمنـان، اشـعث بـن قیـس، اسـتاندار عثمـان در 
آذربایجـان بـود. 2- در ایـن نامـه، مـوال علـی)ع(، 
قیاسـی را به شـکل اول تشـکیل داده است. قیاس، 
چنیـن اسـت کـه منصـب و مسـؤولیت، راه درامد 
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امـور دنیایـی نیسـت و بایـد از امـام خـود اطاعـت 
کنـی و هـر کس چنین باشـد، حق نـدارد از پیش 
خـود اسـتبداد و خودرأیـی داشـته باشـد. ۳- در 
پایـان نامـه، یکـی از مـواردی را که نباید اسـتبداد 
داشـته باشـد، گوشـزد کرده و آن، بیت المال است 
کـه نبایـد در مصـرف آن، خـودرأی باشـد، بلکه او، 
خزانـه دار اسـت و وظیفـه خزانـه دار، تنهـا امانـت 
داری اسـت. ایـن معیار و ماک مدیریـت، در دیگر 
فرمایشـهای آن حضرت، با عبـارات مختلف تبیین 
شـده اسـت، ماننـد نامـه ای که خطاب بـه مخنف 
بن سـلیم )اسـتاندار اصفهـان( در بـاره قبح خیانت 
در امانت داری می نویسـد: -و َمن اسـتهان باالمانة 
و رتـع فـی الخیانـة و لـْم ینزِّه نفَسـه و دیَنـه عنها، 
فقـد أحـل بنفسـه الـُذلَّ و الخـزی فی الدنیـا و هو 
فـی اآلخرة أذل و أخـزی. و إنَّ أعظم الخیانة خیانُة 
المنـة و أفظـُع الغـش غـش االئمـة؛]۱۹[ کسـی که 
امانـت الهـی را خـوار شـمارد و دسـت بـه خیانـت 
آلـوده کنـد و خـود و دیـن خود را نسـبت بـه آن، 
پـاک نسـازد، درهـای خـواری را در دنیـا بـه روی 
خـود گشـوده و در قیامت خوارتر و رسـواتر خواهد 
بـود. همانـا، بـزرگ تریـن خیانـت، خیانـت امینان 
و رسـواترین دغلـکاری، دغلبـازی رهبران اسـت.- 
آیت ا... حسـن زاده، در مقام تفسـیر این قسـمت از 
کام موال، مطالبی را متذکر شـده اسـت، از جمله: 
۱- از تعبیـر امـام )و رتَـَع فـی الخیانـه( اسـتفاده 
مـی شـود، خیانتـکار، همانند حیوانی اسـت که در 
چـراگاه می چـرد و در فکر اینکه ایـن آب و غذا از 
چـه کسـی اسـت و عاقبـت ایـن عمـل چـه می 
شـود، نیسـت. 2- جمله )فقد أَحّل بنفسـه( اشاره 
بـه ایـن اسـت کـه پیامـد و آثـار خیانت خائـن، به 
شـخص او برمـی گردد؛ چـون، هر انسـانی، در گرِو 
همـان چیزهایـی مـی باشـد کـه انجـام مـی دهد. 
۳- در بـاره اینکه چرا بزرگترین خیانت، عبارتسـت 
از خیانـت بـه امت، می نویسـد: -زیـرا خیانت، فی 
نفسـه، قبیح و بد اسـت، هرچند نسـبت به کسانی 
کـه بـه آنهـا اعتمـاد نشـده باشـد و امـا خیانت به 
کسـانی که بـه آنان اعتماد شـده، بدتر اسـت.-.]2۰[ 
مـوال علـی)ع( در مقـام توبیـخ و سـرزنش یکـی از 
کارگـزاران کـه مسـؤولیتش را انجـام نـداده، تحت 
عنـوان -خیانـت در امانـت- از کار او یـاد مـی کند 
و مـی فرمایـد: -أّمـا بعـد. فقـد بلغنـی عنـک أمـٌر 
ک و عصیـَت  إْن کنـَت َفَعلَْتـُه فقـد أْسـَخْطَت ربَـّ
إماَمـک و أْخَزیـَت أمانَتـک! بلغنـی أنّـک َجـّرْدَت 
الرض فاخـْذَت مـا تحَت قدمیـَک و أکلَْت ما تحت 
یدیـک! فارفـع إلیَّ حسـابک ...؛]2۱[ پـس از یاد خدا 

و درود، ]مـی گویـم:[ از تـو خبـری رسـیده که اگر 
چنـان کـرده باشـی، پـروردگار خـود را بـه خشـم 
آورده و امـام خـود را نافرمانـی و در امانـت خـود 
خیانـت کـرده ای! بـه مـن خبر رسـیده که کشـت 
زمینهـا را برداشـته و آنچـه را کـه مـی توانسـتی 
گرفتـه و آنچه در اختیار داشـتی بـه خیانت خورده 
ای! پـس هرچـه زودتر، حسـاب امـوال را برای من 
بفرسـت!- ابـن ابـی الحدیـد در شـرح ایـن بخش، 
پـس از توضیـح و تفسـیر، مـواردی را از وصیـت و 
سـفارش بزرگانـی در ایـن بـاره آورده و برخـی از 
آثـار اهمیـت امانـت داری را برشـمرده اسـت.]22[ 
همیـن مضمـون، در نامـه عتـاب آمیـز آن حضرت 
بـه عبـداهلل بـن عباس آمـده اسـت: -اّما بعـد. فإنّی 
کنـُت أشـرکُتک فی أمانتـی ... و لَْم یکـْن رجٌل من 
أهلـی أوثـق منک فی نفسـی لمُؤاسـاتی و موازرتی 
و أداء المانـة؛]2۳[ پـس از یـاد خـدا و درود. همانـا، 
مـن، تـو را در امانـت خـود شـریک دادم ... و هیـچ 
یـک از خاندانـم را بـرای یـاری و مـددکار و امانـت 
داری، چـون تـو مـورد اعتماد قـرار نـدادم.- عامه 
ابـن میثم، نسـبت به اینکـه مخاطب نامـه، عبداهلل 
بـن عبـاس باشـد، تردیـد مـی کند و مـی گوید 
ایـن قول، مسـتندی نـدارد، کمااینکه اسـتناد نامه 
بـه عبیـداهلل وجهی ندارد.]24[ نسـبت بـه این ماک 
و معیـار گزینـش، آیاتی نیـز داللـت دارد، از جمله: 
-إنَّ اهلل یأمرکـم أْن تـْودوا المانـات إلـی أهلهـا و 
إذا حکمتـم بیـن النـاس أْن تحکمـوا بالعـدل؛]2۵[ 

خداونـد، بـه شـما فرمـان مـی دهـد کـه امانتها 
را بـه صاحبانـش بدهیـد و هنگامـی کـه میـان 
داوری  عدالـت  بـه  کنیـد،  مـی  داوری  مـردم 
کنیـد. روایـات زیـادی کـه در بـاره ایـن آیـه وارد 
شـده، داللـت دارد کـه مقصـود از امانـات کـه باید 
بـه اهلـش واگـذار شـود  عبـارت اسـت از مناصب 
و مسـؤولیتها، از جملـه والیـت و امامت. در تفسـیر 
کنزالدقائـق و بحرالغرائـب، نزدیک بـه پانزده روایت 
در ایـن رابطه گـزارش کرده]2۶[ و در تفسـیر برهان 
نیـز روایاتـی را نقـل کـرده کـه مقصـود از امانـت، 
والیت اسـت.]27[ مفّسـران شیعه و سـّنی نیزامانات 
را اعـم از امانتهای مالی و معنوی دانسـته پسـتها و 
مناصـب را مصادیق آن به شـمار آورده اند. تفسـیر 
قرطبـی،]28[ زمخشـری،]2۹[ عامـه طباطبایـی،]۳۰[ 

مجمـع البیـان،]۳۱[ از این قبیل اسـت. 
مقـدس  مکتـب  نـگاه  از  صـورت،  هـر  در 
اسـالم، مسـؤولیت پذیری، ریاسـت پذیری 
نیسـت، بلکـه امانـت پذیـری اسـت، از این 
رو، مدیـران و کارگزاران، بایـد بدانند قبل از 
هـر چیز، بـار امانتی را بر دوش می کشـند و 
بـرای حفـظ این امانـت، باید نهایـت تالش و 
کوشـش خویش را بـه کار گیرند تـا مبادا به 

امانـِت در دسـت آنان، خیانت شـود. 
ادامـه ایـن مقالـه را مـی توانیـد در شـماره 

کنید. دنبـال  بعـدی 

۱۹-همـان، نامـه 2۶، قاضـی نعمـان در دعائـم االسـام، ج ۱، ص 2۵2، آن را آورده اسـت /2۰- منهـاج البراعـه ، ج۱۹ ، ص۵2 /2۱-نهـج الباغـه ، نامـه 4۰، ابن عبـد ربه نیـز آن را در عقدالفرید ، ج4، ص ۳۵۵، نقل کرده اسـت./ 
22- شـرح ابـن ابـی الحدیـد،ج۱۵-۱۶، ص 2۳/۳۱4- نهـج الباغـه ، نامـه 4۱/ 24- شـرح نهـج الباغـه ابـن میثـم ، ج ۵، ص ۹۰/ 2۵- نسـاء ۵8/ 2۶- کنزالدقائـق ، ک۳، ص 4۳4 / 27- تفسـیر برهـان ، ج۱، ص ۳8۰ ، ح ۱۰ / 

28- الجامـع الحـکام القـرآن ، ج۳، ص 22۱/ 28- الکاشـف، ج۱، ص ۵2۳/ ۳۰- المیـزان فـی تفسـیر القـرآن ، ج 4، ص ۳8۹ / ۳۱- مجمـع البیـان ، ج۳، ص ۱۱2.
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شـکی نیسـت که مـادر از هر جهت مقـام ارجمند 
وواالیـی در همـه ی ادیان داشـته و دارد و همگان 
بـا دیـد احتـرام بـه او می نگرنـد و بـه عظمـت 
وبزرگـی از وی یـاد می کننـد. هـر دیـن وآیینـی 
کـه در طـول تاریـخ آمـده بـه ایـن مسـئله توجه 
کـرده و مـردم را بـه خدمـت بـه مـادر فراخوانـده 
اسـت. همانگونه که دین نسـبت به سـایر پدیده های 
عالـم اظهـار نظـر می کنـد، جهـان را آنگونـه کـه 
هسـت بـه ما می نمایانـد ودر امـور ارزش، ارزش ها 
را معرفـی ودر مـورد آن هـا ارزشـگذاری و داوری 
می نمایـد؛ دربـاره مـادر و مقـام و جایـگاه او نیـز 
سـاکت نبـوده، بلکـه عنـوان مـادری را جایـگاه 
بـس واال و ارزشـمند دانسـته، مقـام وی را گرامی 
مـی دارد. ادیـان مختلـف بـا همـه اختافاتـی که 
دارنـد در ایـن زمینـه اتفـاق نظـر داشـته و همـه 
بـا دیـد احتـرام بـه مـادر می نگرنـد و مقـام مـادر 
را از مقـام هـر کـس دیگر برتـر و باالتـر می دانند. 
در ابتـدا مقـام مـادر را در ادیـان گذشـته بررسـی 
می کنیـم، سـپس بـه جایـگاه او در دیـن اسـام 

اشـاره می نماییـم.

جایگاه مادر در ادیان گذشته
بـه هـر دیـن و آیینـی کـه نظـر کنیـم و متـون 
مربـوط بـه آن را بـا دقـت بخوانیـم، در خواهیـم 
یافـت کـه آن دیـن نـگاه خاصـی بـه مـادر دارد 
و احتـرام و تعظیـم او را واجـب می دانـد. انبیـای 
گذشـته ضمـن ایـن کـه بـه احتـرام نهـادن بـه 
مـادر توصیـه می کردنـد، قبـل از همـه خـود در 
مقابـل مـادر تکریـم نمـوده برایش طلـب رحمت 

می کردنـد. مغفـرت  و 

ابراهیـم خلیـل اهلل )ع( : بـرای پدر و مـادرش دعا 
می کـرد و از خـدا می خواهـد کـه آن هـا را مـورد 
غفـران و آمـرزش قـرار دهـد : »ربنـا اغفرلـی و 

لوالـدّی و للمومنیـن یـوم یقـوم الحسـاب.« )۱(
»پـروردگارا! مـن وپـدر و مادرم و همـه مومنان را، 

در آن روز کـه حسـاب بـر پا می شـود، بیامرز.«
ایـن دعـای ابراهیم افزون بـر اینکه نشـان دهنده 
بزرگـی شـأن و مقـام مـادر اسـت، جنبـه تربیتی 
توحیـد  مکتـب  پیـروان  بـه  کـه  چـرا  نیـزدارد؛ 
می آمـوزد کـه این گونـه برای پدر و مادرشـان دعا 
کننـد. بنابـر ایـن، در دیـن ابراهیم خلیـل )ع( که 
دیـن حنیف و خالص بـود، مادر از مقـام باالیی بر 
خـوردار بـود و جایگاه خاصی نزد او داشـته اسـت.

در آییـن موسـی کلیـم )ع(  : مقـام مـادر بـس 
عظیـم و بـزرگ بـوده و فرزنـدان خدمـت کار بـه 
مـادر همنشـینان بهشـتی پیامبران می شـده اند. 
حضـرت موسـی )ع( هنـگام مناجـات بـا خـدا، از 
خداونـد درخواسـت کـرد کـه همنشـینی وی را 
در بهشـت برایـش معرفـی کند تـا او را بشناسـد. 
خطـاب آمد، ای موسـی! در فـان ناحیه، کوچه ی 
فـان و فـان مغـازه بـرو، کسـی کـه در آنجـا 
مشـغول کار اسـت او رفیـق تو در بهشـت خواهد 

بود.
حضـرت موسـی )ع( سـراغ او رفـت، دیـد جوانـی 
اسـت قصـاب. از دور مراقـب بـود تـا ببینـداو چه 
عمـل شایسـته ای دارد. امـا چیـز فوق العـاده ای 

از او مشـاهده نکـرد.
شـب هنگام که جـوان محل کار را تـرک می کرد، 
موسـی بـدون آن کـه خـود را معرفـی کنـد، نـزد 
جـوان آمـد واز او خواسـت تـا شـب را مهمانـش 

باشـد. حضـرت موسـی می خواسـت بدیـن طریق 
رمـز کار او را بدسـت آورد و ببینـد آن جـوان چـه 
عبادتهایـی در خلوتـگاه انجـام می دهـد کـه ایـن 
قـدر درجـه پیـدا کـرده و همنشـین پیامبـر خدا 

است. شـده 
جـوان همیـن کـه وارد منزل شـد قبـل ازهر چیز 
غذایـی آمـاده کـرد، آن گاه سـراغ پیرزنـی از کار 
افتـاده رفـت که دسـت و پایش فلج شـده، قدرت 
حرکـت و جابجـا شـدن را نداشـت. بـا صبـر و 
حوصلـه غذا را لقمـه لقمه به دهانش گذاشـت، او 
را شسـت و شـو داد، لباسـش را عوض کرد و سـر 
جایش گذاشـت. موسـی هنـگام خداحافظی خود 
را معرفـی کـرد؛ پرسـید ایـن زن کیسـت و پـس 
از آن کـه بـه وی غـذا مـی دادی نگاهـی به سـوی 
آسـمان می انداخـت و کلماتـی بـر زبـان جـاری 

بود؟ می کـرد، چـه 
گفـت: ایـن زن مـادرم اسـت و هـر بـار کـه بـه او 
غـذا می دهـم و او را سـیر می کنـم در بـاره مـن 
دعـا می کنـد و می گویـد : خدایـا او را همنشـین 
موسـی بـن عمـران در بهشـت بریـن قـرار بـده، 
موسـی به جـوان مژده داد کـه دعای مـادر درباره 

تو مسـتجاب گردیـده اسـت. )2(
مقـام مـادر در دین حضرت عیسـی )ع( : به حدی 
اسـت کـه وی در آغاز زندگی شـکر خـدا می گوید 
و نخسـتین بـار ایـن نکتـه را یـادآور می شـود و از 
خـدا تشـکر می کنـد کـه او را نسـبت بـه مادرش 
نیکـو کار قـرار داده اسـت؛ چـون او می دانـد کـه 
نیکـی بـه مـادر باالتریـن ارزش را دارد : »و بـّرا 
بوالدتی و لم یجعلنی جّبارا شـّقیا. « )۳(»مرانسـبت 
بـه مـادرم نیکو کار قـرار داده و جبار و شـقی قرار 

جایگـاه 
مــــادر

در زنــدگی مـا
حجت االسالم حسن امان الهی

۱- سوره ابراهیم )۱4( آیه 4۰ / 2- جعفر میر عظیمی ، حقوق والدین ، ص 22۶  / ۳- سوره مریم )۱۹( آیه ۳2
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نداده است. «
حضرت مسـیح که بدون 

پـدر از مـادر متولد شـد، صرف 
ایـن که نیکـی به مـادر را از امتیازات 

خـود بـر می شـمارد دلیل روشـنی اسـت 
بـر اهمیـت مقـام مـادر در نـزد وی، و گرنـه 

عیسـی به عنـوان فرسـتاده خدا افتخاراتی بسـیار 
شـکر  مقـام  در  را  آن هـا  می توانسـت  و  داشـت 

گـذاری متذکر شـود.

جایگاه مادر در دین اسالم
هـر چنـد همـه ادیـان الهـی مقـام ارزشـمندی 
بـرای مـادر قایلند و بـه او احتـرام می گذارند، ولی 
اسـام بیش از دیگـر مکاتب به این مسـئله توجه 
نمـوده و به مادر عظمت بخشـیده اسـت. حقوقی 
را کـه اسـام برای مادران مشـخص کرده، بسـیار 
فراتـر ازحقوقی اسـت که برای دیگـران حتی پدر 
قایـل شـده اسـت؛ چرا که مـادر مربی انسـان ودر 
حقیقـت پـرورش دهنـده جامعـه اسـت و اوسـت 
کـه می توانـد فـرد و جامعه را به سـعادت برسـاند 
و یا به شـقاوت و بد بختی بکشـاند. در اینجا الزم 
اسـت تـا جایگاه مـادر را به طور فشـرده و خاصه 
از منظـر قرآن و احادیث اسـامی بررسـی کنیم :

1. قرآن کریم :
کلمـه مادر به اشـکال مختلف، به صـورت جمع و 
مفرد مانند : »ام« )4( و »والدتی« )۵(، »اّم موسـی« 
)۶(، »والـدات« )7( و »امهـات« )8( و امثال آن فراوان 

در قـرآن آمـده اسـت. هـم چنین مـادر و پـدر به 
هیئـت تثنیه ماننـد »والدیـن« )۹(، و »ابـوی« )۱۰( 
مکـرر در ایـن کتاب آسـمانی بـه کار رفته اسـت. 
اگـر بـا دقت در ایـن موارد نـگاه کنیـم، می بینیم 
کـه خداونـد در هـر یـک از آن آیـات، بـا عظمت 
و بزرگـی از مـادر یـاد کـرده و بـه نوعـی از مقـام 

او تمجیـد نمـوده اسـت. چرا که 
وحـی و الهـام مسـتقیم خدا بـه مادر 
موسـی، اظهـار ارادت ونیکویـی عیسـی به 
مـادر، بیـان زحمـات و رنج هـای مـادر در قـرآن 
کریم و همچنین دسـتور حق تعالی به احسـان و 
نیکـی نسـبت به پدر و مـادر، همه گـواه بر رفعت 
جایـگاه مادر اسـت. خدای تعالی در سـوره لقمان 
)۱۱( و احقـاف پـس از توصیـه بـه احسـان والدیـن، 

تحمـل رنـج و زحمـت های مـادر را بیـان می کند 
و مـی فرمایـد : »مـادرش او )فرزنـد( را با ناراحتی 
حمـل می کنـد و بـا ناراحتی بر زمیـن می گذارد و 
دوران حمل و از شـیر بازگرفتنش سـی ماه اسـت 
تـا زمانـی کـه بـه کمال ورشـد برسـد وبـه چهل 

سـالگی بالغ گـردد.«)۱2(
بیـان رنـج و تـاش مـادر بـا این کـه پدر نیـز در 
اغلـب سـختی های تربیـت فرزند شـریک اسـت، 
خـود دلیـل بـر اهمیـت و ارزش کار مـادر اسـت. 
روشـن اسـت، کسـی نزد حـق تعالی مقـام باالتر 

دارد کـه کار ارزشـمند تـری انجـام دهد.
نکتـه قابـل توجه در آیـات مربوط به احسـان پدر 
و مـادر ایـن کـه خداونـد ابتـدا بـه نیکـی کـردن 
نسـبت بـه پـدر و مـادر هـر دو دسـتور می دهـد، 
مشـکات  پـدر،  زحمـات  ذکـر  بـدون  سـپس 
وناراحتـی هـای مـادر را بیـان می کنـد. گویـی، 
مـادر عامـل اصلی در لـزوم نیکی بـه والدین بوده 
و کار او آن قـدر ارزشـمند اسـت کـه احسـان بـه 
پـدر را نیـز بـر فرزنـد واجـب می سـازد. اگـر نبود 
صبـر و پایداری مـادر، در برابر سـختی های دوران 
بـارداری و پذیـرش ناگواری هـای طاقـت فرسـای 
دوره شـیر دهـی و تربیـت فرزنـد، شـاید بـه ایـن 
قطـع و حتـم به احسـان والدین به صـورت مطلق 
حکـم نمی شـد. تـا آن جـا کـه مسـئله نیکـی به 
پـدر و مـادر در قـرآن کریـم هم طـراز بـا عبادت 

خـدای متعـال به حسـاب آمـده اسـت. ) ۱۳(
2 . سنت رسول اهلل )ص( 

منظـور از سـنت پیامبـر )ص( گفتـار و سـیره آن 
حضـرت می باشـد کـه در قالـب کام و رفتـار از 
ایشـان بـه یـادگار مانـده اسـت. شـخصیت، مقام 
و رعایـت حقـوق مـادر در احادیـث نبوی و سـیره 
نبـی اکـرم )ص( بـه خوبـی بیـان شـده اسـت. از 
آنجـا کـه از منظر مکتب تشـیع بـه لحاظ حجیت 
و سـندیت هیـچ تفاوتـی میـان سـنت رسـول اهلل 
)ص( و قـول وسـیره امامـان معصـوم )ع( وجـود 
نـدارد، از ایـن رو برای تبیین بهتـر موضوع، افزون 
بر کام و سـیره رسـول خدا )ص( از بیـان و رفتار 

ائمـه اطهـار )ع( نیـز بهـره خواهیـم برد.
پیامبـر اکرم )ص( در تبییـن مقام مادر می فرماید: 
الجنـه تحت اقـدام االمهات؛ )۱4( »بهشـت زیر پای 

مادران است. «
ایـن حدیث حاکی از این اسـت که بـدون رضایت 
مادرنمـی تـوان بـه بهشـت ونعمتهـای بهشـتی 
دسـت یافـت. اگر کسـی بخواهد به درجـات عالیه 
جنـت و رضـوان نایل گـردد، باید به مـادر احترام 
بگـذارد و بـه او خدمـت کند. این همـه ارج نهادن 
بـه مقـام مادر شـاید به خاطـر زحماتی اسـت که 
مادر متحمل می شـود. تحمل رنـج و زحمت دوره 
بـارداری و کودکـی و تأمیـن نیـاز های جسـمی و 
روحـی فرزنـد از مشـکات طاقت فرسـایی اسـت 
کـه مـادر می توانـد بپذیـرد. طبیعـی اسـت کـه 
خداونـد در قبـال صبر و بردباری مـادر، اجر و مزد 
بـی پایـان بـه او عنایـت می کنـد. مـادرش او را با 
ناراحتـی حمـل می کنـد و بـا ناراحتـی بـر زمین 

)۱۵( می گـذارد. 
بـه قـول معـروف هـر کـه بامـش بیـش، برفـش 
بیشـتر. مـادر نسـبت بـه تربیـت فرزند مشـکات 
پـاداش  طبعـاً  و  می شـود  متحمـل  را  زیـادی 

می گـردد. مسـتحق  نیـز  را  زیادتـری 
جنان در زیر پای مادران است
بکش بردیده، خاک زیر گامش
مکن بر روی او تندی که برتو

خدا فرموده واجب احترامش )۱۶(
امـام صـادق )ع( مـی فـر مایـد : جوانـی خدمـت 
پیامبـر اکـرم )ص( رسـید، عـرض کرد : یا رسـول 
اهلل! بـه چه کسـی نیکی کنم؟ فرمـود : به مادرت. 
دوبـاره سـؤال کـرد، فرمـود : بـه مـادرت. مرتبه ی 
سـوم پرسـید. فرمـود : به مادرت. مرتبـه ی چهارم 
سـوال نمود پـس از آن به کی نیکـی کنم؟ فرمود 
بـه پـدرت. )۱7(جایگاه مـادر و ارزش نقـش مادری 

4- قـال ابـن ام ان القـوم اسـتضعفونی؛ گفـت فرزنـد مـادرم ایـن گروه مرا در فشـار گذاردند)اعـراف:۱۵۰( / ۵- و بر أبوالدتی؛ مرا نسـبت به مـادرم نیکوکار قرار داده اسـت )مریم:۳2( / ۶- و اوحینا الی ام موسـی : ما به مادر موسـی 
الهـام کردیم)قصـص:7( / 7- والوالـدات یرضعـن اوالدهـن حولیـن کاملین؛مادران فرزندان خود را دو سـال شـیر می دهند)بقره:2۳۳(/8-وامهات نسـائکم؛ مادران زنان شما)نسـاء :2۳( / ۹-بالوادین احسـاناً؛ به پـدر و مادرتان نیکی 
کنید)بقـره:8۳(/ ۱۰-سـوره اعـراف ، آیـه 27/ ۱۱- سـوره لقمـان، آیـه ۱4 / ۱2- سـوره احقـاف، آیـه ۱۳/۱۵-وقضـی ربک أن التعبـدوا اال ایـاه و بالوالدین احسـاناً؛وپروردگارت فرمان داده ، جز او را نپرسـتید و به پـدر و مادر نیکی 

کنید)اسـراء :2۳( / ۱4-محمدمحمـدی ری شـهری، میـزان الحکمـه،  ص۱۵/۵۵2- سـوره احقاف، آیـه ۱۵ / ۱۶- جعفر میر عظیمی، حقوق والدین، صـص۳2۱-۳7۰/ ۱7- محمدمحمدی ری شـهری،میزان الحکمه،ص۵۵2
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از ایـن گفتـار پیامبـر اسـام )ص( به روشـنی قابل 
درک و فهـم اسـت و ایـن کـه حضـرت سـه بـار به 
نیکـی کـردن نسـبت بـه مـادر دسـتور می دهـد و 
نوبـت چهـارم بـه احسـان پـدر سـفارش می کنـد؛ 
بهتریـن دلیـل بـر عظمـت شـأن مـادر می باشـد. 
کـه  می شـود  اسـتفاده  حضـرت  بیـان  ایـن  از 
فعالیت هـای مـادر، از آغـاز انعقـاد نطفـه فرزنـد تـا 
پایـان دوره تربیـت او چنـد برابر کار پدر ارزشـمند 
اسـت و از ایـن رو حـق مـادر بر فرزند نیز بیشـتر از 

حـق پـدر می باشـد.
سـیره ورفتـار رسـول اکـرم )ص( نسـبت بـه مـادر 
و دایـه هـای شـان کـه بـه نوعـی حـق مـادری به 
عهـده آن حضـرت داشـتند، نیـز نشـان دهنـده ی 
احتـرام ویـژه ایشـان از مقام مادر اسـت. به نوشـته 
تاریخ نویسـان، پیامبر بیش از سـه روز از شـیر مادر 
ننوشـید و پـس از آن طبـق سـنت عـرب بـه دایـه 
سـپرده شـد و در دامن دایه هایی چون ثوبیه )کنیز 
ابـو جهل( و حلیمه سـعدیه پـرورش یافت. حضرت 
در طـول زندگـی همیشـه بـه یـاد مـادران رضاعی 
خـود بـود و از هـر جهـت بـه آنـان کمـک می کرد. 
پس از بعثت پیامبر کسـی را فرسـتاد تـا ثوبیه را از 
ابـو جهل بخـرد، ولـی او حاضر به فروش وی نشـد. 
امـا او تـا آخر عمـر از کمک های حضـرت بهره مند 
بـود. زمانـی کـه پیامبر خبر مـرگ ثوبیه را شـنید، 
آثـار تألم و اندوه در چهره مبارکش نمایان شـد. )۱8(

سـیره پیامبـر در احتـرام نسـبت بـه مـادرش آمنه 
واحترام فوق العاده نسـبت بـه وی، بهترین دلیل بر 
عظمـت مقام مادر اسـت. به نوشـته تاریخ نـگاران، 
پیامبـر همـراه مـادر جهـت زیـارت تربـت پـدرش 
عبـداهلل بـه سـفر یثـرب رفتنـد. هنگامـی کـه در 
سـرزمین ابـواء - نزدیـک مدینـه - رسـیدند، آمنه 
بیمـار شـد و به تدریـج وضعش رو بـه وخامت نهاد 
و کـم کم آثـار مـرگ در وی پدیدار گشـت. پیامبر 
در آخریـن لحضـات زندگی مادر، صـورت خود را به 
صورت او گذاشـت وبا حالت غـم و اندوه به چهره ی 
مـادر نـگاه می کرد و می گریسـت. همراهـان هر بار 
او را از جسـد مـادر جـدا می کـرد نـد، دوبـاره خود 
را روی جنـازه مـادر می انداخـت وناله می کـرد. )۱۹(

رسـول خـدا )ص( پـس از وفـات مـادر همـواره بـه 
یـاد او بـود و بـه زیـارت مـزارش می آمـد. روزی بـر 
سـر مـزار مـادر آمد، دو رکعـت نماز خواند، سـپس 
نـدا داد مـادر! قبر شـکافت شـد، آمنـه در میان قبر 
نشسـته بـود و می گفـت : »اشـهدان ال الـه اال اهلل 
و انـک رسـول اهلل«. حضـرت از مادرسـوال کـرد: 
امامـت کیسـت؟ گفـت : فرزنـدم! امام تو کیسـت؟ 
پیامبـر فرمـود : اینـک امام تـو علی بن ابـی طالب 

اسـت. آمنـه بـه والیـت علـی )ع( شـهادت داد و به 
جایگاهـش بر گشـت. )2۰(

ایـن رفتار پیامبـر اکرم )ص( در حـال حیات و پس 
از وفات آمنه، نشـان دهنـده عظمت، منزلت و مقام 
عالـی مادر اسـت؛ چـرا که افضـل موجـودات عالم، 
یعنی وجود مقدس رسـول اکـرم )ص( همانند یک 
انسـان خاضـع، در برابرمـادر زانـوی ادب بـر زمیـن 
می زنـد وبا دیـد احترام به او نگریسـته، از او تعظیم 
بـه عمل می آورد. سـر انجـام می خواهد مـادرش با 
ایمـان هر چه بیشـتر و کامل تر در قیامت محشـور 
گـردد، شـهادت بـه والیت علـی )ع( را بـه او تلقین 
می کنـد. ایـن سـیره پیامبر خـدا )ص( بـرای همه 
مسـلمانان دنیـا درس بـزرگ اسـت ودر رفتـار بـا 
مـادر، بایـد بـه آن حضـرت تأسـی کـرد و از سـیره 

او درس آموخـت.
3. سیره و گفتار امامان معصوم )ع(

سـخنان ائمـه اطهـار )ع( و نیز سـیره آن بزرگواران 
در تبییـن جایـگاه و منزلت مادر، خیلی زیاد اسـت 
کـه نمی توان به بررسـی همـه ی آن هـا پرداخت در 
اینجـا الزم اسـت به عنوان نمونه بـه برخی از گفتار 
و رفتار ایشـان در این زمینه اشـاره کنیم. امام علی 
بـن الحسـین )ع( در بـاب حـق مـادر و عظمـت و 
منزلـت او می فرمایـد: »حـق مـادر بر تو این اسـت 
کـه بدانـی او تـو را حمـل نمـود، آن گونـه که هیچ 
کـس، دیگری را حمل نمی کنـد؛ واز میوه ی قلبش 
بـه تـو داد کـه احـدی بـه دیگـری نمی دهد؛ تـو را 
بـا جمیـع اعضـا و جوارحـش در آغوش گرفـت وبا 
کـی از ایـن کـه گرسـنه باشـد در حالـی که تـو را 
می پوشـاند و در آفتاب باشـد تا تو را در سـایه نماید 
و خـواب را بـه خاطـر تو تـرک نمود وتو را از سـرما 
و گرمـا محافظـت نمـود و تـو در برابـر ایـن همـه 
خدمـت، کجـا می توانی شـکر گـزار او باشـی، مگر 

بـه کمـک و یـاری و توفیق پـروردگار.« )2۱(
ایـن کام امام سـجاد )ع( کـه به زبان تبیین حقوق 
ارائـه شـده، نشـان دهنـده عظمـت و بزرگـی مقام 
مـادر اسـت. چـرا کـه حضـرت بـا بیـان ایـن نکته 
کـه فرزنـد بدون اسـتعانت وکمک از خـدای متعال 
قـادر به ادای حقـوق مادر نخواهد بـود، در حقیقت 
خواسـته به نوعـی رفعت مقام مـادر را بـرای فرزند 
تبییـن کنـد و آنـان را در خدمـت کـردن بـه مادر 

ترغیـب نماید.
ایـن مسـئله بـه لحـاظ تربیتـی نیـز دارای اهمیت 
اسـت کـه انسـان همیشـه و در هـر کار، بـه ویـژه 
در خدمـت رسـانی بـه مـادر و جلـب رضایـت وی 
از خـدا کمـک بجویـد و بـا اتـکاء بـه امدادهـای 
اوانجـام وظیفـه کنـد و بر مشـکات زندگـی فایق 

آیـد. برداشـت تربیتـی کـه از این گفتـار امـام )ع(، 
می تـوان بـه دسـت آورد ایـن اسـت که فرزنـد باید 
همـواره شـکر گـزار رنـج و زحمت های مادر باشـد 
و تمـام تـوان و قـدرت و رشـادت خویـش را از او 

دانسـته، خـو را دایـم مدیـون بداند.
ایـن کام امـام )ع( عیـن واقعیـت اسـت کـه مادر، 
فرزنـد را به مراتـب بیش از جانش دوسـت می دارد 
و تمـام مشـکات را بـه جـان می خـرد تـا او در 
آسـایش باشـد. طبیعی اسـت کـه این همه عشـق 
و عاقـه بـه فرزنـد و تحمـل سـختی های فـراوان 
بـرای تربیـت فرزنـد حـق بزرگـی بـه عهـده فرزند 
می گـذارد که می بایسـت در جهـت ادای آن تاش 
کـرد. از ایـن جاسـت که خداوند می فـر ماید : »فا 

تقل لهمـا اف« )22(
»در برابـر آن هـا )پـدر و مادر( اف مگـو«. مبادا قلب 
مـادر را بشـکنی و خـود را عـاّق وی نمـوده، مـورد 
خشـم خدا قـرار گیری که خشـم مادر قهـر خدای 

متعـال را به همـراه دارد.
سـیره معصومـان )ع( و برخـوردآن بزرگـواران بـا 
مادرانشـان و تعظیـم در برابـر نـام مـادر بیانگر علّو 
مقـام و منزلـت مـادر اسـت. یکـی از اصحـاب امام 
صـادق )ع( بـا چهـره گرفتـه وحالـت غـم وانـدوه 
بـر حضـرت وارد شـد. امـام فرمـود : علـت حـزن و 
اندوهت چیسـت؟ عرض کرد همسـرم دختر آورده، 
از ایـن جهـت ناراحتم. فرمود: نامـی برایش انتخاب 
کـرده ای؟ گفـت : فاطمه نام کردم. امام با شـنیدن 
نام فاطمه، دسـت خـود را به احترام باالی پیشـانی 
نهاد و آه عمیقی از دل کشـید، سـه بار آن را تکرار 
نمـود وسـپس بـه وی فرمـود : حـال کـه چنیـن 
نامـی بر دختـرت نهـاده ای مواظب بـاش، هرگز او 
را دشـنام ندهـی! نـام او نـام عزیـز و محترم اسـت، 

همـواره احترامش را داشـته بـاش. )2۳(
نتیجه گیری

ازآنچـه گفته شـد، جایگاه مـادر در ادیـان الهی، 
بـه ویژه دین مقدس اسـالم روشـن گردیـد. نیز 
این نکته به دسـت آمـد که مقام مـادر در بینش 
دینـی مقامی اسـت بلند کـه در آیات قـرآن هم 
ردیـف اطاعـت و عبـادت خدا ذکر شـده اسـت. 
بـر این اسـاس بـر فرزنـدان و همه نسـل جوان 
الزم اسـت کـه بـه این امر مهـم توجـه کنند وتا 
آن جـا کـه می توانند به مـادر احتـرام بگذارند و 
بـه او خدمت نماینـد. به خصوص در کهن سـالی 
بایـد نیاز هـای مـادر را تأمین کنند؛ چـون او در 
این سـن و سـال شـدیداً احتیاج به کمـک دارد. 
وظیفـه عقلی و دینی فرزند اسـت کـه به والدین 

در هر شـرایطی یاری رسـاند.

۱8-جعفـر سـبحانی،فروغ ابدیـت،ج۱،ص۱۵۹ / ۱۹- بنـت الشـاطی، آمنـه مـادر محمد، ترجمه حسـین اژدری آزاد ، ص ۱۱2 / 2۰-آمنه مادر محمد ، ص 22۱ / 2۱- شـیخ صدوق ، من ال یحضر الفقیه ، ج 2، صـص 4۶۱-4۶۰ / 
22- سـوره اسـراء ، آیه 2۳/ 2۳- حر عاملی ، وسـایل الشـیعه ، ج ۱۵ ، کتاب النکاح ، ابواب احکام االوالد ، باب 87، ص 2۰۰

منابع مأخذ: ۱-قرآن کریم،ترجمه مکارم شیرازی / 2- بنت الشاطی، ترجمه حسین اژدری آزاد ، آمنه مادر محمد، تهران،کتابفروشی آتروپات ، بی تا / ۳- سبحانی ، جعفر، فروغ ابدیت ، قم ، بوستان کتاب، چاپ ۱۳8۰ و ...
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اقسام وقف
تعریف وقف، قطع و سکت

اصطـاح )وقـف( در مقابـل )ابتدا( قـرار دارد، ولي 
از آنجـا کـه ایـن واژه در مقابـل )قطع( و )سـکت( 
نیـز بـه کار مـي رود، الزم اسـت فرق آنهـا را بیان 

کنیـم. در بیـن متقدمـان، غالبـاً کلمـات قطـع و 
سـکت نیز به معناي وقف اسـتعمال شـده اسـت، 
بـه طور مثال، از شـعبي خبر صحیحي نقل شـده 
اسـت کـه: )اذا قـرات: )کل مـن علیهـا فـان( فـا 
تسـکت حتي تقـرا: )ویبقـي وجه ربـک ذوالجال 

واالکـرام(، که در اینجا )ال تسـکت( بـه معناي )ال 
تقف( اسـت.

همچنیـن در عبـارت دانـي آمـده اسـت: )یلزم ان 
یقطـع علـي االیـة التـي فیها ذکـر الجنـة والثواب 
و تفصـل ممـا بعدهـا اذ کان بعدهـا ذکـر النـار 

والعقاب.
الزم اسـت کـه بـر آیـه اي کـه در آن از بهشـت و 
پـاداش، سـخن رفتـه اسـت، وقـف شـود، تـا بین 
آن و آیـه بعـدش کـه از آتـش و عقـاب سـخن 
مـي گوید فاصلـه بیفتد( ماحظه مـي کنیم ماده 
قطع و سـکت بـه همـان معناي اصطاحـي وقف 
بـه کار رفتـه اسـت، اما متأخـران، اصطـاح قطع 
و سـکت را بـه معنـاي دیگـري بـه کار مـي برنـد 
کـه الزم اسـت به صـورت مختصر دربـاره آنها نیز 
سـخن بگوییم، تا معناي وقف کامًا روشـن شـود. 
)وقـف( در اصطـاح، عبـارت اسـت از قطـع صـدا 
از کلمـه، مـدت کوتاهـي که معمـوالً در آن نفس 
مـي کشـند، بـا قصـد قرائـت مجـدد، و نـه نیـت 
اعـراض، و ایـن نحـو، هـم در رأس آیـات و هم در 
بیـن آنهـا مـي تواند باشـد، ولي در وسـط کلمه یا 
جایـي کـه از نظررسـم الخـط، کلمه اي بـه کلمه 

اي دیگـر متصـل اسـت، وقـف وجود نـدارد.
)سـکت( عبـارت اسـت از قطع صدا توسـط قاري، 
بـدون آنکه نفس بکشـد، ومعموال مـدت آن کوتاه 

تـر از زمان وقف اسـت
بنابـر روایـت حفـص ازعاصـم، چهـار موضـع در 

قـرآن مجیـد بـه شـرح زیـر سـکته دارد:
از کلمـه  بعـد  اول سـوره کهـف )۱8(،  آیـه   -۱

)عوجـا(.
کلمـه  از  بعـد   ،)۳۶( یـس  سـوره   ۵2 آیـه   -2

)مرقدنـا(.
۳- آیـه 27 سـوره قیامـت )7۵(، بعـد از کلمـه 

)مـن(.
4- آیـه ۱4 سـوره مطففیـن )8۳(، بعـد از کلمـه 

)بل(.
البتـه بعضي از قـرا، این مـوارد را به وقـف خوانده اند 
و بعضـي از قـرا در مواضـع دیگـري نیـز قائـل بـه 
سـکت هسـتند. قطـع در اصطـاح، عبارت اسـت 
از تـرک کـردن قرائت قـرآن، به منظـور پرداختن 
بـه امـور دیگر، رأس آیـات، مقاطع قرآن هسـتند، 
و لـذا قطـع بـر رأس آیـات رواسـت سـعید بـن 
منصـور در سـنن خـود از ابـن ابي الهذیـل روایت 
کـرده اسـت کـه گفـت :) صحابه خوش نداشـتند 
کـه قسـمتي از یـک آیـه را بخوانند و بقیـه اش را 



فصلنامه فرهنگی اجتماعی 33سال چهارم . شماره11 . زمستان95

رهاکنند(.
سـیوطي مي گوید: سـند این خبر، صحیح اسـت 

و عبـداهلّل بن ابـي هذیل، تابعي بزرگي اسـت
گرچـه قطـع قرائـت در آخر آیـات رواسـت، اما به 
نظـر مي رسـد که اگـر بعـد از اتمام یـک موضوع 
باشـد بهتر اسـت، اهل سـنت از آنجا کـه در نماز، 
بعـد از حمـد، خواندن یک سـوره کامـل را واجب 
نمـي داننـد، بلکه خوانـدن آیاتي از قـرآن را کافي 
مـي داننـد، قرآن کریم را به هزار قسـمت تقسـیم 
کـرده و هرجـا قصـه یا موضوعـي تمام مي شـود، 
روي آخرین آیه آن حرف علیه السـام مي نویسـند 
کـه نشـانه رکوعات اسـت، و درهر رکعـت از نماز، 
یکـي از آن قسـمتها را مـي خواننـد و بـه رکـوع 
مـي رونـد و در نمازتراویـح )کـه هـزار رکعت نماز 
مسـتحبي در شـبهاي مـاه رمضـان اسـت( در هر 
رکعـت، یـک قسـمت را مي خواننـد، تـا در پایان 
مـاه رمضـان، کل قرآن را در آن نمـاز، قرائت کرده 

شند با

مالک و معیار وقف
دربـاره اینکـه چـه چیـزي مـي توانـد بـه عنـوان 
مـاک یـا ماکهـاي وقـف مطرح باشـد، بـه طور 
کلـي سـه نظریـه به شـرح زیـر قابل طرح اسـت:

1- قطع نفس
عـده اي بـر ایـن عقیده انـد که در هر جـاي قرآن 
مـي تـوان وقـف کـرد، بنابرایـن، قـاري مـي تواند 
بـا خیـال راحـت بـه قرائـت بپـردازد و هرجـا که 
نفسـش قطـع شـد، بـدون توجـه بـه این کـه در 
راس آیه اسـت یا در وسـط آیه، جمله تمام اسـت 
یاناتمـام، معنـادار اسـت یـا بـي معنا، بـر آن وقف 
کنـد، ابویوسـف از فقهـاي اهل سـنت رامـي توان 
از جملـه کسـاني دانسـت که بـه این نظـر معتقد 
بـوده اسـت، وي تقسـیم وقـف بـه تـام، کافـي، 
حسـن و قبیـح ]و هرگونـه تقسـیم دیگـري[ را 
نوعـي بدعت در دین دانسـته و گفته اسـت: قرآن 
معجـزه اسـت و مجمـوع آن به مثابـه قطعه واحد 
اسـت و همـان طـور که تمـام آن، قرآن نـام دارد، 
بعضـي از آن نیـز قرآن اسـت، لـذا تمـام آن تام و 
حسـن اسـت وبعضي از آن نیز تام و حسـن است. 
در جـواب او بایـد گفـت: کلمـات قـرآن معجـزه 
نیسـت، بلکـه نظم خاص قـرآن درآیاتـش معجزه 
اسـت، بنابراین، کلماتي چـون )اذا ج( و امثال آن، 

معجزه نیسـت.
2- اتمام آیه

از سـخنان بعضـي از علماي علم قرائـت برمي آید 
کـه وقـف را تنهـا بـر رأس آیـات جایز مي دانسـته 
انـد، آنهـا گفتـه انـد: اصـوالً فواصـل آیـات بـراي 
آن اسـت کـه بـر آنهـا وقف شـود، تا بیـن کلمات 
آخـر دو آیه، تقابـل ایجاد شـود، مانند:)مصیطر( و 
)مذکـر( و در پایـان آیات 2۱ و 22 سـوره غاشـیه، 
و نیـز )اکبـر( و )کفـر( در پایـان آیـات 2۳ و 24 

همین سـوره.
از ابوعمـرو بـن عـا نقل شـده اسـت که 

بـر رؤوس آیـات وقـف مـي کرد.

3- اتمام معنا
اکثر علمـاي علوم قرآني و علـم قرائت بر 
ایـن اعتقادند کـه نه مي تـوان وقف را به 
قطـع نفس واگذار کـرد و به قـاري اجازه 
داد کـه به هـر جاي قرآن مي رسـد وقف 
کنـد، و نه مـي توان مـوارد آن را منحصر 
بـه رؤوس آیـات دانسـت و در موارد دیگر 
جایـز ندانسـت، بلکـه وقـف و کمـال و 
نقصـان آن، منـوط به اتمام یـا عدم اتمام 
معناسـت، چـه در رأس آیـه باشـد و چه 

در اواسـط آیه.
ایـن گـروه، وقـف را به اقسـامي تقسـیم 
کـرده اند کـه در اینجا به بحـث پیرامون 

آن خواهیـم پرداخت.

اقسام وقف
بـه  مشـهورترین تقسـیم بنـدي، تقسـیم وقـف 
اقسـام چهارگانـه تـام )مختـار(، کافـي )جایـز(، 
اسـت،  )متـروک(  قبیـح  و  )مفهـوم(  حسـن 
ظاهـراً اولین کسـي که این تقسـیم بنـدي را ارائه 
داده، ابوجعفـر احمـد بـن اسـماعیل بـن نحـاس 
اسـت کـه داراي کتابـي بـه نـام القطـع واالئتناف 
در وقـف و ابتداسـت، بعداً عثمان بن سـعید داني، 
صاحـب کتاب المکتفي نیز از ایشـان پیروي کرده 
اسـت و سـپس ایـن نحو تقسـیم بنـدي در میان 
قـرا و علمـاي علم قرائـت رواج پیدا کـرد و اکنون 
نیزبـه عنـوان رایجتریـن شـیوه مطـرح اسـت، اما 
انـواع دیگـري از تقسـیم بنـدي نیـز ارائـه شـده 
اسـت کـه برخـي را از نظر مـي گذرانیـم: گروهي 
گفتـه انـد: وقـف بـر دو قسـم اسـت: تـام و قبیح، 
در نـزد ایـن گـروه، وقفهـاي تـام، کافي و حسـن، 
شـود.  مـي  محسـوب  )تـام(  رایـج،  تقسـیم  در 
ابـن جـزري مـي گویـد: وقـف بر دو قسـم اسـت: 
اضطراري و اختیاري، وي در توضیح این دو قسـم 

مي گوید: وقفهاي تام، کافي و حسـن، در تقسـیم 
رایـج، از نـوع وقـف اختیاري محسـوب مي شـود.

ابـن انبـاري مـي گوید: وقف بر سـه قسـم اسـت: 
تـام، حسـن و قبیـح. از تعریـف ابـن انبـاري بـه 
دسـت مـي آیـد که وقـف کافـي در تقسـیم رایج، 
در وقـف تـام داخل اسـت، امـا نحوه عمل ایشـان 
در تعییـن وقفهـاي آیات قرآن، خاف آن رانشـان 
مـي دهد، یعنـي عمًا بسـیاري از مـواردي که به 

نظـر دانـي در المکتفـي وقفشـان کافـي اسـت، او 
آنهـا را حسـن مـي دانـد. برخـي گفتـه انـد: وقف 
بر سـه قسـم اسـت: تام، کافي و قبیح، ایـن گروه، 
وقف حسـن درتقسـیم رایج را در زمره قبیح جاي 
داده انـد. سـجاوندي، وقـوف قرآن را به پنج قسـم 
تقسـیم کـرده اسـت: الزم با عامـت )م(، مطلق با 
عامـت )ط(، جایـز بـا عامـت )ج(، مجـوز لوجه 
بـا عامـت )ز( ومرخـص لضـرورة با عامـت )ص( 
البتـه اگـر عامـت )ال( نیـز عامت وقـف قبیح از 
نظـر او بدانیـم، تعـداد وقوف سـجاوندي به شـش 
قسـم مـي رسـد. برخي دیگـر، اقسـام وقـف را به 
هشـت قسـم رسـانده انـد کـه سـخاوي، آن رابـه 
جمهور نسـبت داده اسـت، این اقسـام هشت گانه 
عبارتند از: )تام(، )شـبیه به تام(، )ناقص(، )شـبیه 
بـه ناقص(، )حسـن(، )شـبیه بـه حسـن(، )قبیح( 
و )شـبیه بـه قبیـح( تقسـیم وقف بـه تـام، کافي، 

حسـن و قبیح.
ادامـه ایـن مطلـب را در شـماره بعـدی خواهیـم 

ند. خوا

مؤسسه  ام الکتاب
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اگـر کسـی در دوران تحصیـل خود)در هر مقطعی که باشـد(تقلبی انجـام داد و 
بـا مـدرک تحصیلـی خود جایی مشـغول به کار شـد حقـوق و مزایای شـغل  او 

اشکال شـرعی دارد؟

                          پاسخ:  آیت اهلل خامنه ای:
                       به طور کلی تقلب جایز نیست ولی اگر تخصص و مهارت الزم را برای کاری که برای آن استخدام شده را داشته و               

              مقررات استخدام رعایت شده و مطابق مقررات و بر اساس توانایی در انجام وظایف محوله به او حقوق می دهند حقوق  
      دریافتی حرام نیست.

حکم اهداء عضو چیست؟
پاسـخ: آیـت اهلل خامنـه ای : اسـتفاده از اعضـای میـت بـرای پیوند به بدن شـخص دیگر بـرای نجات جـان او یا درمـان بیماری وی اشـکال 

نـدارد و وصیـت بـه ایـن مطالـب هـم مانعی نـدارد مگـر در اعضایی که برداشـتن آن هـا از بدن میـت موجب صدق مثله باشـد و یـا عرفاً
هتک حرمت میت محسوب شود 

آیت اهلل مکارم شیرازی:    چنانچه مرگ قطعی و بدون بازگشت باشد اشکالی ندارد 
آیت اهلل سیستانی:    برداشتن بخشی از بدن انسان زنده برای پیوند زدن در صورتی که قطع آن زیان مهمی داشته
 باشد مانند چشم و دست و امثال آن ها جایز نیست ولی اگر زیان مهمی نداشته باشد  مانند قطعه هایی از پوست و

 نخاع یا یک کلیه در صورت سالم بودن کلیه دیگر با فرض رضایت صاحبش جایز است.

اگـر پشـت سـر کسـی حـرف بزنیـم و کسـی که می شـنود او را نشناسـد یا در صورت شـناختن فـرد غایب آن چیـزی را که می گوییـم او هم 
در مـورد آن شـخص بداند آیـا مرتکب غیبت شـده ایم؟

           پاسخ: شرایط تحقق غیبت عبارت است از:
                  ۱(فردی که از او غیبت می شود در جمع حاضر نباشد  2(آن سخن عیب و نقص او محسوب شود  ۳(این عیب از عیوب پنهان
                          او باشد  4(فرد از شنیدن آن چه در مورد او گفته می شود ناراحت شود بر این اساس آن چه در سؤال آمده است ظاهراً 
                                  شرایط کامل غیبت را ندارد، اما اگر بازگو کردن آن موجب آزار دیگران شود جایز نبوده و باید از آن اجتناب کرد. 

                                     ضمن اینکه برخی از مراجع تقلید )آیت اهلل صافی گلپایگانی( موارد مذکور در سؤال را  غیبت دانسته اند.
                                               آیت اهلل خامنه ای: موارد مذکور هر چند غیبت محسوب نمی شود ولی اگر موجب 

                                             ایذاء دیگران شود جایز نیست و باید اجتناب شود.

حکم سود بانکی از نظر مراجع عظام؟
پاسخ:  آیت اهلل خامنه ای:      عملیات بانکی که بانک ها بر اساس قوانین مصوب مجلس شورای اسامی

 و مورد تأیید شورای محترم نگهبان انجام می دهند بی اشکال است .
آیت اهلل مکارم:    با توجه به اینکه بانک ها طبق قوانین و مقررات حکومت اسامی موظف به رعایت قرارداد ها و 

عقود شرعیه )از قبیل مضاربه و شرکت و مانند آن ( هستند دریافت سود سپرده از آن ها مانعی ندارد .
آیت اهلل سیستانی:    بانک بر دو قسم است . سود بانک های دولتی به شرطی که سپرده گذار شرط سود نکند و نصف آن

 را به فقیر متدین بدهد صحیح است  . در مورد بانک های خصوصی سود صحیح نیست مگر این که معامله شرعی صحیح
 با رعایت شرایط باشد و احتمال بدهند که بانک طبق قرارداد با مبلغ سپرده معامله شرعی انجام می دهد در این صورت

 سود حال است و نیاز به دادن نصف آن به فقیر نیست .
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حکم بازکردن دعا و سرکتاب چیست؟
پاسـخ: پیـش گویـی کـردن و غیب خوانـدن و امثال این هـا صحیح نیسـت و قابل اعتماد نمی باشـد 

ولـی اگـر صـرف دعا باشـد یعنی به کسـی که انسـان پاکی اسـت بگوییـد برای
 شما دعایی معتبر بنویسد یا بخواند که مشکات شما حل شود و او هم از منابع

 معتبر دعایی نوشت، مشکلی ندارد و اجرت بابت آن هم مشکلی ندارد. 

چرا رهن کامل منزل بدون اجاره بها صحیح نیست؟
       پاسخ: آیت اهلل مکارم شیرازی:  هرگاه رهن و اجاره به صورت زیر باشد صحیح است:

              مالک ملک خود را به مبلغ کمی اجاره دهد و در ضمن عقد اجاره شرط کند که مستاجر فان مبلغ را به او وام )قرض( دهد و     
                  ملک مورد اجاره در مقابل آن وام رهن باشد

                           رهن کامل امروزی که در بنگاه ها انجام می شود اشکال دارد و ربا است دلیل این است که این رهن ها رهن شرعی
                                     نیست زیرا رهن به معنی گرو است یعنی از کسی مالی را بگیری و امانت نگه داری تا او مال شما را صحیح برگرداند

                                      ولی این رهن های امروزی که صاحب خانه بنای استفاده را دارد قرض است نه رهن 

اگر شخص فقیری از دفترچه بیمه دیگری استفاده کند حکم آن چیست؟
پاسـخ : اسـتفاده از دفترچـه بیمـه درمانـی فقـط بـرای کسـی جایز اسـت که شـرکت بیمه نسـبت به ارائـه خدمات 
بـه او تعهـد کـرده اسـت، حـال اگـر خاف تعهد عمل شـود موجب ضمـان بوده و الزم اسـت بـا مراجعه بـه اداره بیمه 

خسـارت مربوطه جبران شـود .
آیت اهلل خامنه ای:  اسـتفاده از دفترچه بیمه درمانی فقط برای کسـی جایز اسـت که شـرکت بیمه نسـبت به ارایه 

خدمات به او تعهد کرده اسـت و اسـتفاده دیگران از آن موجب ضمان اسـت .
آیت اهلل سیستانی:  هر عمل خاف قانون را جایز نمی دانند.

آیت اهلل مکارم شیرازی:  از قوانین و مقررات حکومت اسامی تخلف نکنید.

حکـم اسـتفاده از کتـاب هایـی کـه بـه صـورت PDF  در اینترنت موجود اسـت و بابـت آن هزینـه ای پرداخت نمیشـود چیسـت؟در صورتی که 
بـرای اسـتفاده از ایـن کتـاب در بازار بایـد هزینـه آن را بپردازیم.

         پاسخ: آیت اهلل خامنه ای:  به طور کلی در کپی و استفاده و خرید و فروش نرم افزار های داخلی و دانلود آن ها بنابر 
              احتیاط واجب و رعایت حقوق صاحبان آن از طریق کسب اجازه الزم است اگر قرائن و شواهد و یا متعارفی وجود دارد که در

                    این گونه امور استفاده برای عموم مانع ندارد اشکال ندارد و نسبت به نرم افزار های خارجی تابع قرارداد بین دولت ها
                           می باشد و در هر صورت اگر قرائن و شواهد و یا متعارفی وجود دارد که در این گونه امور استفاده برای عموم مانع

                                   ندارد اشکال ندارد و اال از استفاده و خرید و فروش و از کپی برداری بنابر احتیاط واجب خودداری کنید.

:حکم مصرف وام در غیر از مورد خودش چه می باشد؟
پاسـخ: آیـت اهلل خامنـه ای:   اگـر وام را در غیـر مـوردی که بـا بانک قرارداد بسـته هزینه کرده باشـد حکـم غصـب را دارد و باید 

در اولیـن فرصت وام را تسـویه کند.
آیت اهلل مکارم:   صرف مبلغ وام برخاف آن چه در قرارداد بر آن توافق شده جایز نیست و چنانچه تخلف شود

 وام مذکور صحیح نیست و مبلغ اضافه ای که می پردازد حکم ربا دارد اما چنانچه خاف قرارداد عمل نموده 
جدا توبه نماید ولی فعًا وظیفه ای ندارد .

مرکز ملی پاسخگویی به سؤاالت دینی - دفتر مراجع عظام
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زندگـی  گوناگـون  شـرایط  برابـر  در  صبـوری 
موضوعـی اسـت کـه هـم بـر زن و هـم بـر مـرد 

اسـت. واجـب 
در همیـن خصـوص از پیامبـر اسـام )ص( روایت 
اسـت: » بـر زن واجـب اسـت در هـر حـال کنـار 
شـوهرش بوده و در مقابل سـختی ها و تنگناهای 
حضـرت  همسـر  ماننـد  باشـد؛  بردبـار  زندگـی 
ایـوب )ع(. او ۱8 سـال بـه ایشـان خدمـت کرد و 
حضـرت ایـوب )ع( را در پارچـه ای مـی پیچیـد 
و روی شـانه هایـش مـی گذاشـت و جـا بـه جـا 
مـی کـرد. همچنیـن با دسـت خـودش گنـدم را 
آسـیاب مـی کـرد، نان مـی پخت و به همسـرش 
مـی داد. آن حضـرت هـم در همـان حالـت، حمد 
الهـی را بجـا مـی آورد. آن زن تمـام ایـن کارها را 
بـه دلیـل شـفقت و احسـان و بـا نیـت تقـرب به 
خـد انجام مـی داد«. همچنیـن در جلد چهاردهم 
کتاب »مسـتدرک الوسـائل « از پیامبر اسام)ص( 
روایـت اسـت: »زنـی کـه در شـرایط خوشـی و 
ناخوشـی شـوهرش صبـر کنـد و از همسـر خـود 

بـا همسـر  را  او  متعـال  کنـد، خداونـد  اطاعـت 
حضـرت ایـوب)ع( محشـور خواهـد کرد.«

 
بـا وجـود اینکه صبـر کـردن در برابـر آزار و اذیت 
دیگران به خصوص همسـر مشـکل اسـت اما یکی 
از راه هـای تقـرب بـه خـدا محسـوب مـی شـود. 
در همیـن خصـوص در جلـد اول کتـاب »مـکارم 
االخـاق« و همچنیـن در جلد سـوم کتـاب »من 
الیحضـره الفقیـه« از حضـرت امیرالمؤمنین علی 
)ع( روایـت اسـت: » جهـاد یـک زن ایـن اسـت 
کـه در برابـر آزار و اذیـت شـوهر خـود و در برابـر 
غیرتمنـدی او صبـر کنـد.« در واقـع ایـن روایـت 
نشـان مـی دهد همانطـور کـه مـردان در راه خدا 
جهـاد می کننـد و به خاطـر این کار نـزد خداوند 
متعـال دارای تقـرب و مقـام و منزلت شـده وخدا 
هـم بـرای آنـان پـاداش و ثوابـی تعییـن فرموده، 
زنـان هـم مـی تواننـد بـا صبـر و بردبـاری خـود 
در برابـر آزار شـوهر، همـان مقامـات را بـه دسـت 
بیاورنـد و از آن پـاداش و ثـواب بهـره مند شـوند. 

نکتـه جالـب ایـن اسـت کـه پیامبـر اکـرم)ص( 
پـاداش زنـان صبـور در برابـر آزار شـوهر را ایـن 
طـور مشـخص کـرده انـد: » هر زنـی کـه در برابر 
سـخن شـوهرش که نسـبت به او می گوید، صبر 
کنـد و از خودش بردباری و مقاومت نشـان بدهد، 
خداونـد متعـال در برابـر هـر کلمـه ناسـزایی کـه 
مـی شـنود، اجـر و ثوابـی را کـه بـرای روزه داران 
و مجاهـدان در راه خـدا تعییـن فرمـوده به او عطا 

مـی فرمایـد.«   )مسـتدرک الوسـائل، ج ۱4(

در واقـع یـک خانـواده در شـرایطی موفق و شـاد 
از جملـه  و  اعضـای آن  بـود کـه همـه  خواهـد 
همسـران در برابـر یکدیگـر صبـور باشـند و بـا 
دلسـوزی و مهربانـی بـا هـم رفتـار کننـد چـرا 
کـه صبـر، بسـیاری از مشـکات و گرفتـاری های 
زندگـی را در خـودش حـل مـی کنـد و از بیـن 
مـی بـرد. نکتـه قابـل توجـه ایـن اسـت کـه هـر 
کسـی مسـئولیت دارد در عیـن حال کـه خودش 
صبـور اسـت و با همسـرش بـا مهربانی و شـفقت 

» بـا مشـکالت زندگـی بسـاز.« همه حرف هـای قدیمی هـا از روی حکمـت بود. به محـض آنکه زن و شـوهر دچار مشـکل می شـدند و آرامش 
زندگـی شـان تهدیـد می شـد، همین جملـه کوتـاه و پر معنـی را تحویل شـان می دادنـد. اتفاقًا بـه همین دلیـل بود که اصـاًل حرفـی از طالق و 
دعـوا زده نمـی شـد. اما حـاال قصه خیلـی فرق کـرده. دختران و پسـران امـروزی به محـض آنکه به مشـکل می خورند، کاسـه صبرشـان لبریز 
مـی شـود و بـه قول امـروزی ها مـی زنند به تیـپ و تاپ هم! اگـر منابع دینـی را مرور کنیـم، روایات بسـیاری را پیـدا می کنیم که به همسـران 
توصیـه مـی کنـد در برابر مشـکالت زندگی صبور باشـند. از بـی پولی و بـد اخالقی گرفته تا مشـکالت بزرگ تـر. البته صبری که چاشـنی اصالح 

داشـته باشد.

2. ثواب جهاد در راه خدا

۳. صفت بهشتیان

۱. صبر و بهشت!
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رفتـار مـی کنـد، او را هـم بـه بردبـاری و محبـت 
تشـویق کنـد وبـه او دلـداری بدهـد کـه جـزع و 
فـزع در برابـر مشـکات نه تنهـا راهـی را به روی 
آنهـا بـاز نمـی کنـد بلکـه باعـث مـی شـود ذهن 
انسـان خسـته و فرسوده شـود و نتواند به درستی 
مشـکات را تحلیـل کـرده و راه حـل پیـدا کنـد. 
جالـب این اسـت کـه صبر و دلسـوزی نسـبت به 
خویشـاوندان و مخصوصـاً خانـواده و همسـر بـه 
عنـوان یکی از صفت های بهشـتیان معرفی شـده 
اسـت. در آیـه 2۶ سـوره طور آمـده اسـت: » َقالُوا 

ا ُکنَّـا َقْبـُل فِـی أَْهلَِنا ُمْشـِفِقینَ  . َـّ إِن
بودیـم.«  ترسـان  خـود  خانـواده  میـان  در  مـا 
مفسـران مـی گوینـد در اینجـا ۳ احتمـال وجود 
دارد کـه همه را در تفسـیر آیه جمـع کردیم. زیرا 
منافاتـی در میان آنها نیسـت: ۱- تـرس از خداوند 
و توجـه بـه نجـات خویشـتن 2- تـرس از انحراف 
خانـواده و توجـه بـه امـر تربیـت آنها ۳- تـرس از 
دشـمنان و توجـه به حفـظ خویش در برابـر آنان. 
هـر چند بـا توجه بـه آیات بعـد مخصوصـاً جمله 
»فمـن اهلل علینـا و وقانا عذاب السـموم/ خداوند بر 
مـا منـت گـذارد و از عذاب کشـنده حفـظ کرد.« 

معنـی اول مناسـب تـر بـه نظر می رسـد.

از ویژگـی هـای زن خـوب ایـن اسـت کـه غیرت 
شـوهرش را بپذیـرد و از او اطاعـت کنـد؛ بنابراین 
اگـر کسـی بخواهـد خـوب بـودن همسـرش را 
امتحـان کنـد و بدانـد آیـا تابـع غیـرت او هسـت 
یـا نـه، مـی توانـد در امـور مربـوط بـه حجـاب یا 
رفـت و آمـد و صحبت با نامحـرم از خودش غیرت 
نشـان دهـد تـا بداند همسـرش در این مـوارد چه 

برخـوردی دارد.
الشـیعه«  »وسـایل  کتـاب  چهاردهـم  جلـد  در 
روایـت اسـت روزی مـردی خدمـت امـام صـادق 
)ع( رفـت و از همسـرش تعریـف کـرد. حضـرت 
بـه او فرمودنـد: » آیـا تـا بـه حـال نسـبت بـه او 
غیـرت نشـان داده ای ؟« پاسـخ آن مـرد منفـی 
بـود. امـام صـادق )ع( فرمودنـد: » پس ایـن کار را 
انجـام بـده.« مرد نزد همسـرش رفـت ودر بعضی 
مـوارد از خـودش غیرت نشـان دادو همسـرش در 
همـان شـیوه ای کـه بود باقـی ماند و غیـرت او را 
پذیرفـت و پرخاشـگری نکرد. مرد دوبـاره خدمت 
امـام صـادق )ع( آمد و ماجرا را شـرح داد. حضرت 
فرمودنـد: » او شایسـته تعریـف و تمجیدی اسـت 

کـه از او کـرده ای.«

بداخاقـی و بـد زبانـی از صفاتی اسـت که بعضی 
از افـراد به آن مبتا هسـتند. ایـن صفت می تواند 
بسـیاری از خوبـی هـا را از بیـن ببـرد و دوسـتی 
هـا را بـه دشـمنی تبدیـل کنـد امـا اگـر کسـی 
و  زندگـی خـودش  بداخاقـی  مقابـل  در  بتوانـد 
خانـواده اش را حفـظ کنـد بلکه پـاداش بزرگی از 
سـوی خـدا دریافـت می کنـد. به هر حـال امکان 
دارد مـرد در بیـرون از خانـه بـا انـواع مشـکات 
مواجـه شـده و وقتـی بـه خانـه مـی آید، نیـاز به 
اسـتراحت داشـته باشـد. در ایـن شـرایط زن باید 
بـا او مـدارا کنـد و اگر برخـورد ناخوشـایندی هم 
دیـد، صبـور باشـد. البته مـرد حق نـدارد به دلیل 
مشـکات بـا خانـواده خـود بداخاقـی کنـد. در 
واقـع صبـر و مـدارا مسـئولیتی اسـت کـه هـم بر 
عهـده مـرد اسـت و هم بـر عهـده زن. اما اگـر زنی در 
موقعیت هـای حسـاس شـوهرش را درک نکرده و 
در مقابـل عصبانیـت های او صبر نکنـد و جوابش 
را بـا پرخاشـگری و عصبانیـت بدهد، آتش خشـم 
مـرد را شـعله ور مـی کنـد و به مرور زمـان کانون 
گرم زندگی شـان به سـردی می گرایـد. در کتاب 
»وسـائل الشـیعه « از امام صادق)ع( نقل است که 
مـی فرماینـد: » خداوند عذاب قبـر را از ۳ گروه از 
زنان برداشـته و در روز قیامـت با فاطمه زهرا)س( 

محشـور می شـوند.
۱- زنـی که بر غیرت ورزی شـوهرش صبر پیشـه 
کنـد. 2- زنـی کـه بداخاقـی شـوهرش را تحمل 
کنـد. ۳- زنـی کـه مهریـه اش را بـه شـوهرش 
ببخشـد. خداونـد بـه هـر یـک از ایـن زنـان ثواب 
هـزار شـهید را عنایت می فرمایـد و در نامه اعمال 
هـر کـدام از آنـان عبـادت یـک سـال نوشـته 

شـود.« می 
در همیـن خصـوص روایـت دیگـری در صدمیـن 
جلـد کتاب »بحـار االنـوار« آمده کـه پیامبر اکرم 
)ص( فرمـوده انـد: » هـر زنـی کـه بـر بداخاقـی 
شـوهرش صبر پیشـه کنـد. خداوند پاداش آسـیه 
)همسـر فرعـون( را بـه او اعطـا خواهـد کـرد.« از 
سـوی دیگـر گاهـی اتفـاق مـی افتـد که زنـی در 
زندگـی بداخاقـی مـی کند و بنـای ناسـازگاری 
مـی گـذارد. در ایـن شـرایط اگـر شـوهر او صبور 
باشـد و پرخاشـگری نکنـد، از پاداشـی بـزرگ 
بهـره منـد مـی شـود. پیامبـر اکـرم)ص( بـه این 
مـورد هـم توجـه داشـته انـد: » کسـی کـه بـر 
بداخاقـی زنـش صبر کنـد، خداوند متعـال برای 
صبـری که مـی کنـد ثوابی ماننـد صبر ایـوب)ع( 
بـر بایـی که به او رسـید، اعطا می کنـد وگناهان 

آن روز در هر روز و شـب مانند جمع شـدن شـن 
انباشـته مـی شـود و اگـر قبـل از اینکـه بـا مـرد 
همدلـی کنـد واو را راضـی کنـد بمیـرد، در روز 
قیامـت همـواره با منافقیـن در حالی کـه واژگون 
اسـت محشـور شـده و بـه پاییـن تریـن درجـه 
جهنـم روانـه می شـود.« )وسـائل الشـیعه، ج 2(

بـه قول قدیمی ها تلخ اسـت و میوه اش شـیرین. 
حـاال اگـر دلتـان مـی خواهد شـیرینی ایـن صبر 
را بچشـید، مـی توانیـد امتحـان کنیـد. ممکـن 
اسـت خواسـته شـما از همسـرتان بحق باشـد اما 
چـون نتوانسـته اید آن را درسـت مطـرح کنید یا 
همسـرتان برای درک آن دچار مشـکل شده، شما 
به نتیجه نرسـید. در این شـرایط بهترین پیشنهاد 
برای شـما این اسـت کـه به جای بیقـراری یا گله 
از بـی توجهـی همسـرتان، بـا صبر و حوصلـه با او 
برخـورد کـرده و خواسـته تـان را بیان کنیـد. این 
کار بهتـر از ایـن اسـت که کار را به گله و شـکایت 
بکشـانید و زندگـی را به کام خودتـان و خانواده تان 

تلـخ کنید.

کار سـختی اسـت که انسان با کسـی زندگی کند 
کـه از ایمـان بـی بهره باشـد اما در عیـن اینکه در 
برابـر بـی ایمانی او صبـر می کند، ایمـان خودش 
را حفظ کند و مرتکب گناه نشـود. یکی از نمونه های 
ایـن موضـوع، آسـیه )همسـر فرعـون( اسـت. در 
عیـن حـال بایـد توجـه داشـت کـه افـراد در یک 
خانـواده نمـی توانند نسـبت به یکدیگر بـی اعتنا 
باشـند و هـر کسـی کار خـودش را انجـام بدهد و 
راه خـودش را بـرود. اگر یکی از همسـران در دین 
خود دچار سسـتی باشـد، فرد مقابـل وظیفه دارد 
تـا حـد تـوان او را آگاه کـرده و مـوارد دینـی را به 
وی گوشـزد کنـد. این نوع هدایـت و راهنمایی در 
مـوارد مذهبـی تـا انـدازه ای اهمیـت دارد که اگر 
کسـی موجب شـود شـخص دیگری بـه خصوص 
همسـرش - متدیـن شـود از سـوی خـدا پاداش 
بـی انـدازه ای دریافـت مـی کنـد. امیرالمؤمنیـن 
علی )ع( می فرمایند: » زمانی که پیامبر اکرم )ص( 
می خواسـتند مـرا به یمـن روانه کننـد، فرمودند با 
کسـی جنگ نکن پیش از آنکه او را به اسـام دعوت 
کرده باشـی. به خدا سـوگند اگر خداوند مردی را به 
دسـت تـو هدایـت کند، بـرای تو بهتر اسـت از همه 
آنچـه خورشـید بـر آن طلوع و غـروب کـرده و حق 

دوسـتی او با خداوند از آن توسـت«.

4.غیرت شوهر

۵. مدارای زن و شوهر

۶. میوه شیرین صبر

7. بی ایمانی همسر!
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درسـت وقتـی از مرکـز اصفهـان شـروع کنـی، 
بایـد ۱2۰ کیلومتـر از قلـب ایران به سـمت شـهر 
قدیمـی نطنـز طـی طریـق کنـی تـا به این شـهر 
تاریخـی و البتـه زیبـا برسـی. شـهری در قلـب 
بیابان هـای کویـر ایـران کـه ایـن روزها بیشـتر به 

خاطـر صنایـع جدیـدش شـناخته می شـود.
امـا جالـب اسـت بدانیـد کـه شهرسـتان نطنـز از 
دیربـاز به عنـوان یک شهرسـتان تاریخـی و البته 
تأثیرگـذار در دوره هـای مختلـف تاریخـی مطـرح 
بـوده و آثـار تاریخـی قابـل توجـه موجـود در این 
شهرسـتان، بـه خوبـی مؤیـد ایـن موضوع اسـت. 
وارد شـهر کـه می شـویم، طبـع صمیمـی مـردم، 
نگاه هـای مهربانانـه آنها و البته خلوص و سـادگی 
آنهـا کـه بـه نظـر می رسـد بـه دلیـل دوری از 
کانشـهرهای بـزرگ، هنـوز در آنهـا وجـود دارد، 

برایمـان جلـب توجـه می کنـد.
اگـر بخواهیـم بـه قدمـت تاریخی این شهرسـتان 
اشـاره ای داشـته باشـیم، بدون شـک باید به دوره 
پیش از اسـام اشـاره کنیم و آثـار تاریخی موجود 
در ایـن شـهر، بـه خوبی نشـان می دهد کـه نطنز 
از دیربـاز بـه عنوان یـک مرکز مهـم در قلب ایران 

به شـمار می رفت اسـت. 
مسـجد جامع، خانقـاه و آرامگاه شـیخ عبدالصمد 
و امامـزاده هـای آن از مهمتریـن یادگارهـای این 
شـهر هسـتند و البتـه در کنـار آن، صدهـا اثـر 
تاریخـی در کنـار آب و هـوای لطیـف و پـاک بـه 
چشـم می خورد که نطنـز را به صـورت مرواریدی 
سـبز و پناهگاهـی در برابـر بیابـان هـای گـرم و 

سـوزان کویـر درآورده اسـت.این شـهر قدیمـی از 
سـال ها پیـش بـه خاطر صنعـت سرامیک سـازی 
بـدون  و  داشـته  شـهرت  خـود  چینی سـازی  و 
شـک یکـی از مهم تریـن صنایـع آن از دیرباز هنر 
سرامیک سـازی نطنز به شـمار می رفتـه که حتی 

بـه شـهرت جهانـی هم رسـیده اسـت. 
تاریخچه سرامیک سازی در نطنز

گفتـه می شـود در یک برهه تاریخـی، در نطنز ۱۶ 
کارخانـه سـرامیک و چینی سـازی وجود داشـته 
کـه ایـن مسـئله از مهم تریـن نقـاط تاریخـی این 
شهرسـتان به شـمار می رود. در حـال حاضر هنوز 
ایـن هنـر پابرجا مانـده و همـه روزه مـورد بازدید 
صدهـا گردشـگر خارجی و داخلی قـرار می گیرد .

شـهر نطنـز همچـون فیـروزه ای مشـرف بـر کویر 
مرکـزی ایـران بـوده کـه در روزگارانی نـه چندان 
دور بـا بیـش از یکصـد مغـازه، حجـره و کارگاه 
کوچـک و بـزرگ در عرصه های هنـری و صنعتی 

فعالیت داشـته اسـت.
سپرسـازی  جنگـی،  ادوات  تعمیـر  چاقوسـازی، 
قفـل سـازی ، آهنگـری، سـاخت انـواع بیل هـای 
کشـاورزی معـروف بـه بیـل نطنـزی، انبرسـازی، 
منقل سـازی، نعل اسـب، قندسـازی، کـوزه گری، 
سـفال، حلواپـزی، گیوه بافی، حاجـی، رنگرزی با 
رنگ های کامًا سـنتی و گیاهـی، قالیبافی و غیره 
از جملـه مشـاغل فعال در بـازار نطنز بوده اسـت.

بـا ایـن حـال، با نگاهـی به فضـای تاریخی شـهر، 
خانه هـای اطـراف آن و البتـه بافـت تاریخی نطنز 
بـه وضـوح مشـخص اسـت کـه سرامیک سـازی و 

هنرهایـی کـه بـا خـاک سـرو کار دارد، هنـوز هم 
رنـگ و بـوی گذشـته شـهر را در خـود دارد؛ ایـن 
موضـوع حتـی در رنـگ مصالح اسـتفاده شـده در 

شـهر هـم به چشـم می خـورد.
قدیمی ترهـا می گوینـد کـه در گذشـته، نزدیـک 
بـه ۳۰ کارگاه در زمینـه سرامیک سـازی در ایـن 
بـازار مشـغول بـه کار بوده انـد که محصـوالت این 
کارگاه هـا عـاوه بـر ارسـال بـه تمام نقاط کشـور، 
بـه کشـورهای خارجـی بـه خصوص حـوزه خلیج 
فـارس صادر می شـده اسـت. البته نبایـد فراموش 
کـرد کـه عمـر هنـر و صنعـت سرامیک سـازی 
سـنتی و سـفالگری بـه ۶۰ قـرن می رسـد و گواه 
ایـن اسـت که ایـن هنـر، ریشـه در اعمـاق تاریخ 

ایـران دارد.
وقتـی وارد یکـی از کارگاه هـای سـرامیک سـازی 
بـه  هـم  بیشـتری  اطاعـات  می شـویم،  نطنـز 
دسـت می آوریـم؛ ایـن اطاعـات را اسـتادی به ما 
می دهـد کـه با سـالها تجربه ، حـاال کارگاهی دارد 
کـه شـهرتی جهانی پیـدا کرده اسـت. این اسـتاد 
غامرضـا عبـادی مـی باشـد و کارگاه او در کنـار 

مسـجد جامـع نطنـز  قـرار گرفته اسـت.
کارگاه اصلـی جنب رسـتوران سـنتی چهارسـوق 
قـرار گرفتـه و بـا همـان حـال و هـوای قدیمی به 
حیـات خـود ادامـه می دهـد کـه متعلق بـه دوره 
کوره هـای  همـان  هـم  کوره هـا  و  بـوده  قاجـار 
قدیمـی اسـت و تنهـا فـرق آن بـا گذشـته نـوع 
سـوخت آن بوده که در گذشـته از هیزم اسـتفاده 

مـی شـده ولـی اکنـون از نفت اسـت.

مجلـه تخصصـی زالل در نظر دارد در هرشـماره از ایـن فصلنامه به معرفی مراکز گردشـگری مختلف  شهرسـتان های 
اصفهـان پرداختـه و شـهروندان را با ظرفیت های هنری، فرهنگی و تفریحی این  مراکز بیشـتر آشـنا سـازد.  در همین 
راسـتا  بـر آن شـدیم در ایـن شـماره با یکـی از شـهرهای قدیمـی و تاریخی در قلـب بیابان هـای کویر شـهری بنام 

نطنز آشـنا شویم.

گردشــگری جی
ت نا

ادا
 س

سه
نفی
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نگاهـی بـه جـای جـای کارگاه، بـه خوبـی نشـان 
می دهـد کـه قدیمی ترهـا تـا چـه اندازه بـه محل 
زندگـی خـود عاقه نشـان می داده انـد و ای کاش 
امروزی هـا بیـش ازپیـش، بـه ایـن موضـوع توجه 

نشـان می دادنـد.
نطنـز  عبـادی  سـنتی  سرامیک سـازی  کارگاه 
مربـوط بـه دوره  قاجـار بـه شـماره  ۱۹۱48 بـوده 
کـه در تاریـخ 8۶/۳/۳ بـه عنـوان یک اثـر تاریخی 
و در زمـره  میراث فرهنگی کشـور به ثبت رسـید.
اسـتاد غامرضا عباداللهی نطنـزی معروف به رضا 
عبادی متولد ۱۳۳7 شهرسـتان نطنـز بوده که در 
کارگاهـی کـه از چهار نسـل قبـل از او، بـه میراث 
رسـیده در حـال فعالیـت اسـت. اسـتاد غامرضـا 
عبـادی  تمـام 2۵ مرحله کار تولید سـفالینه های 
گل سـنگی منقوش زیـر لعابی را کـه پیچیده، در 
ایـن کارگاه سـرامیک سـازی انجام مـی دهد و در 
تزیین آنها از نقوش اسـلیمی و هندسـی و نمادها 
و سـمبل هـای ایرانـی و برخـی نقوش اسـاطیری 
کهن مانند خورشـید خانم و شـیر بالدار اسـتفاده 

مـی کند.
اسـتاد رضـا عبـادی در نمایشـگاه صنایع دسـتی 
صنایـع  سـازمان  سـوی  از    ۶2 سـال  در  کـه 
دسـتی کشـور برپا شـد به عنـوان هنرمنـد نمونه 
و برگزیـده معرفـی شـد و همچنیـن آثـار ایشـان 
در چهاردهمیـن اجـاس آسـیایی صنایع دسـتی 
توانسـت مقـام اول را بـه خـود اختصـاص دهـد.

کارگاه سـرامیک سـازی عبادی، آخریـن کارگاه از 
نسـل کارگاه های ساخت سـفال و سرامیک سنتی 
در نطنـز اسـت کـه دیگر پـس از آن هـا کارگاهی 
ایجـاد نشـد و این نسـل طائـی، آخرین نسـل از 
سـرامیک سـازان نطنز هسـتند لذا در این قسمت 
برای آشـنایی بیشـتر با ساخت سـفال و سرامیک 

در نطنـز بـه بیـان مراحل آن مـی پردازیم.
بـرای سـاخت سـفال و سـرامیک مواد اولیـه برای 
سـاخت ظـروف و لـوازم مـورد نیـاز را از معـادن 

مربوطـه تهیـه کرده و سـپس آسـیاب مـی کنند 
کـه در گذشـته آسـیاب بـه صـورت دسـتی انجام 
می گرفتـه ولـی بعدهـا از موتـور اسـتفاده شـده و 
اکنـون بـه علـت کمبـود نیـروی کار، سـنگ های 
مـورد نیـاز را، توسـط سـنگ کـوب پـودر شـده و 

سـپس مـواد مـورد نیـاز بـه آن اضافـه می شـود.
پـس از اضافـه شـدن آب، ِگل سـاخته می شـود 
و هرچـه ِگل بمانـد، بـه درجـه خلـوص نهائـی 
نزدیک تـر می شـود، بعـد از ایـن کـه ِگل آمـاده 
شـد، کارهـای مـَدور بـه وسـیله چرخ سـفالگری 
سـاخته شـده و پس از سـاخت، تراشـیده شـده و 
بعـد از آن عمـل وصل کردن، لگه گیری،سـمباده 
کاری ، الیـه کاری و نقاشـی شـده بـه خصـوص 
سـیاه قلم کـه اصلی ترین رنگ می باشـد، نقاشـی 

می شـود.
در مرحلـه بعـدی پـس از انجـام نقاشـی، عمـل 
رنگ آمیـزی انجـام مـی شـود و در پایـان رنـگ 
آمیـزی و قلـم گیـری صـورت گرفتـه و نیمـی از 
کارهـا انجـام شـده و بـرای پخـت آمـاده اسـت .

ظـرف مـورد نظـر بـرای پخـت بایـد سـه مرحلـه 
وارد کـوره شـود کـه در مرحلـه اول، بـرای پختـه 
شـدن اولیـه و تثبیـت بدنـه، حـدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ 
سـرد  از  پـس  و  می شـود  داده  حـرارت  درجـه 
شـدن، مرحلـه دوم آغـاز می شـود. در مرحله دوم 
کـوره، رنگ هـا ثابت شـده و بعـد از آن لعاب کاری 
می شـود و سـپس در مرحلـه سـوم بـاز هـم وارد 
کـوره شـده و بعـد از حـرارت مـورد نیـاز و کافی، 
نقاشـی ها ظاهر شـده و کـوره خاموش می شـود و 
کوره اصطاحاً واچیده شـده یعنـی تمامی ظروف 
بـه صورت شـفاف و صیقلـی از داخل کـوره خارج 

می شـود.
در گوشـه ای از کتـاب »سـیری در صنایع دسـتی 
ایـران« نوشـته  پروفسـور پـوپ آمـده اسـت کـه 
بـا  سفالینه سـازی  زادگاه  قر ن هـا  کـه  »نطنـز 
لعاب هـای فیروزه ای آسـمانی، نقش پردازی سـیاه 

زیـر لعابـی و جاکاری و شـاید مینایی سـده های 
میانـه بـوده اسـت، نطنـزی کـه چیره دسـت ترین 
کاشی سـازان را بـرای اصفهـان صفـوی پـرورش 
می داده اسـت، نطنزی که شـش هزار سـال تاریخ 
سـفال گری دارد، نطنـزی کـه تـا چنـد دهه پیش 
بیـش از سـی کارگاه پررونـق کوچـک و بـزرگ 
داشـته و یکـی از مراکـز سـاخت و صـدور انـواع 
قطعـات سـرامیک بـوده اسـت، امـروز فقـط یـک 
کارگاه از سلسـله سرامیک سـازان سـنتی در آن 
باقی مانده اسـت کـه آن هم کارگاه عبادی اسـت«.

اختصاص نشـان ملـی » اصالت و مرغوبیت صنایع 
دسـتی« بـه کارگاه قدیمی اسـتاد رضـا عبادی در 
سـال ۹4 از دیگـر افتخارات این اسـتاد ارجمند به 
شـمار مـی رود که هنـوز هم رنـگ و بـوی اصالت 

قدیم را دارد.
امروزه کارگاه سـنتی اسـتاد رضا عبـادی به عنوان 
یکـی از مراکز هدف گردشـگری شهرسـتان نطنز 
و اسـتان اصفهـان مطـرح بـوده و در طـول ایـام 
سـال پذیـرای خیل زیـادی از گردشـگران داخلی 

و خارجـی از اقصـی نقـاط ایـران و جهان اسـت.
حفظ میراث ناملموس ایران زمین و سـرمایه هایی 
کـه بـه راحتی بـه دسـت نیامده اند، اگرچه شـاید 
در گام نخسـت چنـدان آسـان بـه نظـر نرسـد اما 
بـا اندکـی توجه، ما را به سـمت و سـوی گذشـته 
تاریخـی شـهر رهنمون می کنـد... گذشـته ای که 
خیلـی زود می تـوان بـه آن رسـید و دوبـاره آن را 

احیـا کرد.
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انسـان هـا بـه همـان انـدازه کـه نیازمند دوسـتان 
و راه هـا و مـاک هایـی بـرای شـناخت دوسـت 
هسـتند، بـه همـان انـدازه نیـز نیازمنـد راه هـای 
شناسـایی دشـمن و مـاک هایـی بـرای شـناخت 
آنـان می باشـند، زیرا چنـان که قرآن بیان مـی دارد 
شناسـایی دشـمنان و آمـاده سـازی بـرای مقابله با 
آنـان امـری بسـیار ضـروری والزم اسـت؛ در ضمن 
و  زندگـی  در  انحـراف  از  مصونیـت  و  هدایـت 
دسـت یابـی بـه کمـاالت و خوشـبختی دنیـوی و 

اخـروی نقـش و جایـگاه مهـم و اساسـی دارد. 
داشـتن مـاک هـا و معیارهایـی بـرای شناسـایی 
دشـمن از دوسـت از آن جا الزم اسـت که بسـیاری 
از دشـمنان بـرای دسـت یابـی بـه اهـداف خـود 
رفتـاری را در پیش می گیرند که امکان شناسـایی 

شـان را بسـیار کـم و محـدود می سـازد. 
نویسـنده باتوجه به اهمیت مسـئله دشـمن شناسی 
در همـه امـور و ابعـاد زندگی با مراجعه بـه آموزه های 
قرآنـی تـاش کرده تـا مهم تریـن و اساسـی ترین 
مـاک ها و معیارهای شناسـایی دشـمن را معرفی 

کنـد. با هـم مطلـب را از نظر مـی گذرانیم. 

تحلیلی از دشمن و دشمنی 
دشـمنی در مقابل دوسـتی و محبت قرار دارد و در 
اصـل به معنـای بیزاری، نفـرت، عـداوت، کراهت و 
خصومت اسـت )فرهنـگ فـارس، ج2، ص ۱۵۳8(
البتـه از همین واژگان که برای تعریف و شناسـایی 
مفهـوم دشـمنی اسـتفاده شـده، مـی تـوان نوعـی 
تفـاوت و مراتـب دشـمنی را نیـز بـه دسـت آورد؛ 
زیـرا کراهـت و نفرت، درجه و مرتبه ای از دشـمنی 
را بیـان مـی دارد . ولـی عـداوت و یـا خصومـت 
مرتبـه ای باالتـر را به نمایش می گـذارد. به عنوان 
نمونـه خصومـت بـه آن دشـمنی گفتـه می شـود 
کـه دشـمن بـا همـه شـدت تاش مـی کند تـا به 
جنـگ و تنـازع با دیگـری بپـردازد .در حالی که به 
بطـان خـود و حقانیت دیگـری آگاه اسـت. از این 
رو، خصم، کسـی اسـت که با آشـکار بـودن حق در 

نـزد او بـه جنـگ دیگری مـی رود. 
رفتارهایـی کـه یـک دشـمن انجـام مـی دهـد در 
سـطوح مختلـف و گوناگونـی اسـت و درجـه آن 
آزار  باشـد.  مـی  متفـاوت  دشـمنی  نظـر  از 
اذیـت رسـانی در صـورت سـلطه بـر دیگـری  و 
)ممتحنـه، آیـه2( تحقیـر و توهیـن بـه مـردم در 

هنـگام سـلطه و چیرگی )همـان( )تعـدی و تجاوز 
بـه حقـوق آنان( )مائـده آیـه 2( جـدال و درگیری 
کامـی )زخرف آیات ۵7 و ۵8( فریبکاری و نیرنگ 
)اعـراف آیـه 22 و طـه آیـات ۱۱7 تـا ۱2۱( مکر و 
حیله )یوسـف آیه ۵( و جنگ ویرانگـر )آل عمران آیه 
۱۰۳( نمونـه هایـی از رفتار دشـمنان اسـت که در 

ایـن آیـات به آنها اشـاره شـده اسـت. 
خداوند در آیات 4۳ و 4۵ سـوره نسـاء به این نکته 
توجـه مـی دهـد که انسـان هـا بـه علل و اسـباب 
درونـی و بیرونـی ناتـوان از شـناخت دشـمنان و 
دارای محدودیـت آگاهـی نسـبت به آنان هسـتند. 
این مسـئله موجب می شـود که به سـادگی نتوان 
همـه دشـمنان را شـناخت؛ زیرا برخی از دشـمنان 
از راه مکـر و فریـب و نیرنـگ و از راه دوسـتی وارد 
می شـوند که امکان شناسـایی آنان را کاهش می دهد 

و موقعیـت شـخص را در خطـر مـی افکند. 
آیـه 8 سـوره توبـه تبییـن مـی کنـد که برخـی از 
دشـمنان بـا پنهـان کـردن دشـمنی و کینـه خود 
نسـبت بـه دیگـری، موجب می شـوند تا انسـان از 
شناسـایی دشـمن باز ماند و در دام فریب و نیرنگ 
آنـان قرار گیـرد و نتواند دشـمن و کینه های آتش 

افـروزش را ببیند. 
فریـب و نیرنـگ دشـمنان و محدودیـت آگاهـی و 
شـناخت نسـبت بـه کسـانی کـه مکنونـات قلبـی 
خـود را پنهـان مـی کننـد و رفتـاری دیگـر نشـان 
مـی دهنـد کـه بـه ظاهـر دوسـتانه اسـت، موجب 
می شـود که مسـئله دشمن شناسـی و ماک ها و 
معیارهای شـناخت آنان، از اهمیـت و ارزش باالیی 

شـود.  برخوردار 
خداونـد در آیاتـی چنـد بـه ایـن نکتـه توجـه 
دهـد کـه محدودیـت انسـان هـا از جملـه  مـی 
محدودیـت از آگاهی نسـبت به قلب هـا و دل های 
دیگـران، موجب می شـود تـا نیازمند امـوری دیگر 
شـوند و بتواند بـه شناسـایی دشـمنان بپردازند. از 
ایـن رو، الزم اسـت کـه بـرای شـناخت دشـمنان 
بـه خداونـدی کـه آفریدگار و پروردگار بشـر اسـت 
مراجعـه شـود؛ زیـرا خداونـد بـه همـه خصوصیات 
و ویژگـی هـای انسـان، آگاه و داناسـت و مـی تواند 
مـاک هـا و معیارهایـی را ارائـه دهـد کـه انسـان 

بتوانـد با آن دشـمنان را بشناسـد. 
ایـن جاسـت کـه ضـرورت توجـه بـه وحـی بـرای 
شناسـایی و شـناخت دشـمنان اهمیـت مـی یابـد 

)نسـاء آیـه 4۵ و انفـال آیـه ۶۰( زیـرا خداونـد در 
بـرای  را  هایـی  روش  وحیانـی،  و  قرآنـی  آیـات 
شـناخت دشـمن ارایه کرده اسـت )آل عمـران آیه 

۱۱8 و نسـاء آیـه 4۵(
البتـه خداونـد در نهـاد آدمی عقلی را قـرار داده که 
خـود یکـی از ابزارهـای مهـم شناسـایی دوسـت از 
دشـمن اسـت. انسـان ها با بهره گیری از ایـن ابزار 
ارزشـمند می توانند دشـمنان خویش را شناسـایی 
و بـا توطئـه هـای آنـان مقابلـه کننـد )آل عمـران 
آیـه ۱۱8( بنابرایـن بـه دالیلـی چـون نهـان بودن 
کینـه و نفـرت دشـمنان و حیله و فریبـکاری آنان، 
الزم اسـت کـه انسـان بـا بهـره گیـری از خـرد و 
اندیشـه ورزی، بـه شناسـایی دشـمنان بپـردازد و 
همـواره بیـداری و هوشـیاری خـود را حفـظ کنـد. 
)توبـه آیـه 8( زیـرا دشـمنان از جایـی کـه انسـان 
نمـی دانـد و یا احتمال هجـوم و یـورش نمی دهد 

مـورد تجـاوز و حملـه قرار مـی گیرد. 
خداونـد همـواره تأکیـد مـی کنـد کـه شـناخت 
دشـمن عاملی مهـم برای مصونیت یابـی از توطئه های 
آنـان )آل عمـران آیه ۱۱8( اسـت و عـدم بهره گیری 
از ابزارهـای درونـی چـون تعقـل و اندیشـه، یـا 
آمـوزه هـای وحیانـی مـی توانـد موجب سـلطه و 
چیرگی دشـمنان شـده و آدمی را از مسـیر حرکت 

به سـوی کمـال و خوشـبختی بـاز دارد. 

معیارهای دشمن شناسی 
چنان که بیان شـد، انسـان هـا دارای محدودیت های 
شـدیدی نسـبت بـه یکدیگـر هسـتند؛ زیـرا نمـی 
تـوان از دل هـا و آن چه در آن می گذرد آگاه شـد. 
محدودیت ابزارهای شـناخت و پنهان بودن دشمن 
و رفتارهـای آن و بهـره گیـری از ابزارهایـی چـون 
فریـب و نیرنـگ مـی تواند حتـی موجب آن شـود 
کـه انسـان نتوانـد دوسـت را از دشـمن تشـخیص 
دهـد و بـه جـای حمله بـه دشـمن، دوسـتان را از 

خـود برانـد و یـا برنجاند. 
اما دشـمن هـر چند اهـل فریب و نیرنـگ و پنهان 
کاری باشـد، به شـکلی خود را لو مـی دهد و باطن 
خویش را آشـکار می سـازد. از این رو رفتارشناسـی 
دشـمن بـرای شناسـایی او الزم و ضـروری اسـت؛ 
زیـرا یکـی از مهـم تریـن راه هایـی اسـت کـه 

مـی تـوان با آن دشـمن را شـناخت. 
بـر ایـن اسـاس خداونـد در بیـش تـر مـاک هـا و 

دوسـت ودشمــن خــود را بشناسید

ئی
وال
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معیارهایی که برای شناسـایی دشـمن نشـان می دهد 
بـه حـوزه رفتارهـای او توجه می دهد. بـه این معنا 
کـه دشـمن هـر انـدازه کـه اهـل فریـب و نیرنـگ 
باشـد بـه سـبب رفتارهایـی کـه مخالـف حـق و 
حقانیـت اسـت، خود را آشـکار می کند و سرشـت 

خویـش را هویـدا می سـازد. 
در ایـن جـا بـه مهـم تریـن مـالک هـا و 
معیارهایـی کـه مـی تـوان بـه کمـک آن 

شـود:  مـی  اشـاره  شـناخت  را  دشـمن 
1- بدخواهـی: اصوالً دشـمن هرگـز خواهان خیر 
و خوبـی بـرای انسـان نیسـت. از ایـن رو هـر کاری 
کـه مـی کنـد در راسـتای به رنـج افکندن اوسـت. 
آرزوی دیریـن وی رنـج و زحمـت دیگـری اسـت و 
اگـر نتوانـد آن را به انجام رسـاند دسـت کم آرزوی 
رنـج و درد وی را دارد. ازا یـن رو از قـرار گرفتـن 
انسـان در رنج و گرفتاری خوشحال و شادان می شود، 
هـر چنـد که آن را بـر زبان نمی رانـد و یا در چهره 
نمـی آورد. اگـر در مجموعـه گفتارهـا و رفتارهـا و 
دیگر نشـانه ها دقت شـود می توان نشـانه هایی از 
این بدخواهی را در دشـمن مشـاهده کـرد. خداوند 
در آیات ۱۱8 تا ۱2۰ سـوره آل عمران از بدخواهی 

دشـمنان به عنـوان یک ماک و معیارشناسـی یاد 
مـی کنـد و خواهـان توجـه بـه این مهم می شـود؛ 
زیـرا انسـان هایـی کـه دوسـت آدمـی هسـتند ویا 
نسـبت بـه وی خنثـی و بـی تفـاوت مـی باشـند، 
هرگـز بدخـواه وی نخواهنـد بود و از این که کسـی 

در رنج باشـد، خوشـحال و شـاد نمی شـوند. 
2. گفتـار بغـض آلـود: بغـض، همـان کینـه و 
نفـرت درونـی و بیزاری از کسـی و یا چیزی اسـت. 
کسـانی کـه نسـبت بـه دیگـری دشـمنی دارنـد، 
خشـم و نفـرت خویـش را در کام و سـخن خـود 
بـه خوبی آشـکار می سـازند. کسـانی که بـه حوزه 
رفتارشناسـی توجـه دارنـد به آسـانی مـی توانند از 
آهنـگ کام و سـخن شـخص دریابنـد کـه وی تـا 
چـه اندازه نسـبت به دیگـری نفرت و بیـزاری دارد. 
سـخنان بغـض آلـود حتی اگـر بـا آرایه هـای زیبا، 
شـیوا وشـیرین ادا شـود خـود را نشـان مـی دهـد. 
البتـه برخـی بـه سـبب نهـان کاری هـای شـدید 

مـی تواننـد بغض و کینـه خویـش را در ورای کام 
بپوشـانند ولـی همین اشـخاص به هرحـال لحن و 
آهنگـی در کام خـود دارنـد کـه مـی تـوان از آن 
دشـمنی و نفـرت را بـه دسـت آورد )آل عمران آیه 

)۱۱8
3. نفـاق و دورویی، در رفتـار و گفتار، از دیگر 
مـاک هایـی اسـت کـه خداونـد بـرای شناسـایی 
دوسـت از دشـمن بیان می کند. دشـمنان برخاف 
آن چـه مـی گوینـد عمل مـی کنند و هرگـز میان 
در  نیسـت.  وفـاق  و  یگانگـی  عملشـان  و  کام 
سـخنان خویـش بسـیار شـیرین زبـان و خیرخواه 
و حتـی کاسـه ازآش داغ تـر هسـتند و در دلسـوزی، 
دایـه ای مهربـان تـر از مـادر مـی باشـند بطـوری 
کـه شـنوندگان سـخنان آنـان گمـان مـی برند که 
خیرخـواه تـر از این افراد کسـی نیسـت. همـواره از 
مهر و محبت و دوستی و صلح و دمکراسی و آزادی 
و عدالـت چنان سـخن مـی گویند که گویـی اینان 
تجسـم این امور هسـتند و بی هیچ چشـم داشـتی 
حاضرنـد تمـام سـرمایه مـادی ومعنـوی خویش را 
بگذارنـد تـا دیگری به خوشـبختی برسـد و صلح و 
عدالـت و آزادی و مـردم سـاالری را درک کند. این 
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درحالـی اسـت کـه هدف ایشـان جـز نفـوذ وضربه 
زدن از در دوسـتی نیسـت. لذا هرگاه فرصتی یابند 
کـه  ای  دوسـتانه  انسـان  شـعارهای  برخـاف 
مـی دهنـد عمـل مـی کنند. چنـان که خشـونت 
را بـرای خـود تجویـز می کننـد و اجـازه می دهند 
تا به هرشـکلی به اهداف خود برسـند. در سـخنان 
خـود کبوترهـای آزادی دارند و شـاخه های زیتون 
کـه نمـاد صلح و آزادی اسـت در دسـت گرفته اند، 
ولـی در دستانشـان خنجرهـای کینـه دارنـد کـه 
هـرگاه شـخص بـه ایشـان پشـت کند و سسـتی و 
ضعـف نشـان دهـد در قلـب او فـرو مـی کننـد. از 
ایـن رو بخـش بسـیاری از آیـات قرآنـی به مسـئله 
نفـاق و منافقـان پرداخته اسـت، زیرا آنها دشـمنان 
بسـیار خطرناکـی هسـتند کـه بایـد هوشـیارانه با 
آنـان برخـورد کـرد )آل عمـران آیـه ۱۱8 و نسـاء 

آیـات 8۱ و 82 و منافقـون آیـه 4(
4. دعـوت بـه بدعـت: چنـان کـه گفتـه شـد 
دشـمنان زیـرک هرگـز آن چـه را در دل دارنـد 
بروز نمی دهند و راه شناسـایی آنان بسـیار دشـوار 
اسـت. امـا رفتارهایـی از خـود بـروز مـی دهند که 
می تواند کار شناسـایی را آسـان کنـد. از آن جایی 
کـه دشـمن، مخالـف آسـایش و آرامش شـخص یا 
جامعـه اسـت، بـا همـه امـور هنجـاری، عقانـی و 
عقایـی کـه نظـم و امنیـت و آسـایش و آرامش را 
بـه کسـی و یـا جامعه ای مـی بخشـد، مخالفت 
مـی ورزنـد. از ایـن رو تمـام تـاش خویـش را به 
کار مـی گیرنـد تـا جامعـه و یا شـخص از این گونه 
رفتارهـا و کردارهـا دور باشـد. ایـن گونه اسـت که 
بـر مسـئله بدعـت تأکیـد خـاص و ویـژه ای دارند؛ 
زیـرا بدعـت هـا بـه معنـای دور شـدن شـخص یـا 
و  آرامـش  و مبانـی اسـت کـه  از اصـول  جامعـه 
آسـایش را بـه وی می بخشـد. لذا هرچیـزی را که 
بتوانـد هنجارها و اصـول و مبانی ارزشـی جامعه یا 
شـخصی را بشـکند و از میان ببرد، بـه عنوان امری 

مطلـوب و ارزشـی موردتوجـه قـرار مـی دهند. 
و مـی کوشـند تـا آن را در جامعـه نهادینـه سـازی 
کننـد. بـه عنـوان مثـال اگـر شـورش و آشـوب و 
اغتشـاش خیابانـی عامل مهمی برای سـلب امنیت 
و آرامـش جامعـه و یـا آسـایش آن اسـت، از ایـن 
مسـأله بـه عنـوان یـک هنجـار خـوب و مطلـوب 
تعریـف و تمجیـد مـی کننـد و مـردم را بـه سـوی 
آن دعـوت مـی کننـد؛ زیرا طرح یـک ناهنجاری به 
عنـوان هنجـار و تغییر دادن ماک هـا و معیارهای 
ارزشـی و جایگزیـن کـردن دیگری که ضدارزشـی 
مـی باشـد، مـی توانـد جامعـه را بـه سـوی درد و 

رنجـی سـوق دهد کـه هدف اصلی دشـمن اسـت. 
ایـن جاسـت کـه یـک ضـد ارزشـی در تبلیغـات و 
طـرح هـای دشـمنان به عنـوان یـک ارزش مطرح 
و نهادینـه مـی شـود تـا بدخواهـی خـود را در 
جامعـه ای از خیرخواهی بـه نمایش بگذارند و رنج 
و درد را بـرای شـخص یـا جامعـه به ارمغـان آورند. 
خداونـد در آیـات ۱۶8و ۱۶۹ سـوره بقـره تـاش 
بـرای واداشـتن مـردم بـه بدعـت گـذاری و تغییـر 
ارزش هـا و تصـرف در اصـول و مبانـی جامعـه را 
کاری شـیطانی دانسـته و آن را مـاک و معیـاری 
برای تشـخیص دشـمن معرفـی می کنـد. بنابراین 
الزم اسـت شـخص یـا جامعـه بـه این نکتـه توجه 
کنـد کـه بدعـت هـا هرگـز بـرای رشـد و تعالـی 
شـخصی و یـا اجتماعـی نیسـت بلکـه طرحـی از 
سـوی دشـمن بـرای نفـوذ و سـلطه و یـا در رنـج 

افکنـی مـردم می باشـد. 
5- دعـوت بـه فحشـا: در ادامـه رونـد تغییـر 
ارزش هـا، دشـمن همـواره در ایـن اندیشـه اسـت 
تـا از طریـق نیروهـای داخلـی و همراهـی فریـب 
خـوردگان، گام هایـی بـرای تسـلط یا رنـج افکنی 
مـردم بـردارد. از ایـن رو دعـوت بـه فحشـا و منکر 
بـه عنـوان یک راهبرد اساسـی مورد توجه دشـمن 

ست.  ا
کسـانی کـه شـخص یـا جامعـه ای را بـه منکـر و 
فحشـا دعـوت می کنند، بـی گمان خیرخـواه آنان 
نیسـتند، زیـرا گسـترش فحشـا و منکر جـز رنج و 

درد بـرای شـخص و یـا جامعـه بـه همـراه نخواهد 
آورد و آدمـی را تـا هبـوط و سـقوط همراهـی می کند. 
خداونـد در آیات ۱۶8و ۱۶۹ سـوره بقره تبیین می کند 
که یکی از نشـانه های دشـمن، دعوت هایی اسـت 
کـه دشـمنان در قالـب هـای مختلف برای فحشـا 
و منکـر دارنـد و مـردم را بـه آن تشـویق و ترغیب 
نمـی  راضـی  هرگـز  دوسـت  زیـرا  کننـد؛  مـی 
شـود تا شـخص گرفتار فحشـا و منکری شـود که 
انـدک انـدک وی را بـه سـوی تباهی شـخصیتی و 
اجتماعـی و روحـی و روانی می بـرد و مانند خوره، 
هسـتی و ظرفیـت هـای کمالـی اش را نابـود مـی 

 . کند
معیارهای دیگر دشـمن شناسـی مـواردی همچون 
دعوت به زشـتی ها، فسـادگری ، نسـل کشـی و ... 
مـی باشـد کـه در جایـی دیگـر درمورد آنهـا بحث 

خواهد شـد.

مقاله ۵۹۱۱ مؤسسه ام الکتاب
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بـرای تحکیـم روابـط عاطفی بایـد از خود محـوری پرهیز کرد مگـر در حدی 
که شـرعاً حقی برای مرد تعیین شـده باشـد آن هم به شـیوه صحیح و رفتار 
عاقانـه و حسـاب شـده. به هر حـال یکی از چیزهایـی کـه ارزش منفی دارد 
و جـو عاطفـه و مـودت و محبـت را به هم می زنـد, خود محـوری و زورگویی 

اسـت کـه از ناحیـه مرد یـا از ناحیه زن بـروز می کند.
در قـرآن کریـم آیاتـی وجـود دارد که داللت می کند بر اینکه مسـأله همسـر 
و رابطـه جنسـی در متن خلقت انسـان ملحوظ اسـت. البته قبـول این مطلب 
نیـاز بـه تعبـد نـدارد و تأمل در آفرینش انسـان نشـان می دهد که افـراد این 
نـوع بایـد از راه توالد و تناسـل بوجـود آیند و ناچار می بایـد در متن آفرینش 
انسـان این جهت رعایت شـده باشـد. قـرآن کریـم در این زمینه مـی فرماید: 
همسـر انسـان از جنس خود انسـان قرار داده شـده و این یک تدبیر تکوینی, 

است. الهی 
بـرا ی ایـن که نوع انسـان باقـی بماند-یا ایها النـاس اتقوا ربکـم الذی خلقکم 
مـن نفـس واحـده و خلـق منها زوجهـا و بث منهمـا رجـاال کثیرا و نسـاء-)۱(

جملـه -بـث منهمـا- بخوبـی داللـت دارد بر اینکه انتشـار افـراد انسـان بر اثر 
رابطـه دو همسـر اسـت و ایـن مسـأله در متن خلقت لحاظ شـده اسـت.

بنابرایـن ایـن عقیـده کـه ازدواج خـود به خـود یک عمـل پلید و شـیطانی و 
دارای ارزش منفـی اسـت از نظـر قـرآن مطـرود اسـت. ایـن عقیـده در واقـع 
مسـتلزم تناقـص بیـن تکوین و تشـریع اسـت در حالی که از نظر قـرآن کریم 

بیـن نظـام هسـتی و نظـام اخاقی تناقضی نیسـت.
اقتضای فطرت در مسائل جنسی

از آیـات شـریف قرآن اسـتفاده می شـود که این دو جنس مخالـف برای هم و 
مکمـل یکدیگـر آفریده شـده اند, لذا مقتضـای فطرت گرایش هر یـک از این 
دو جنـس بـه جنـس مخالفش می باشـد و گرایش به هم جنـس خاف نظام 
آفرینـش اسـت. ایـن مطلـب بخصـوص در داسـتان قوم لـوط در قـرآن کریم 
در چنـد مـورد تأکید شـده اسـت و به کرات گوشـزد شـده اسـت کـه آنان از 
مسـیر طبیعـی و فطـری خـود منحـرف شـده بودند و به واسـطه همیـن امر 
مـورد مذمـت و عـذاب قـرار گرفتنـد از جملـه: -و تـذرون ما خلـق لکم ربکم 
مـن ازواجکم-)2(همسـرانی را کـه خـدا بـرای شـما قـرار داده رها مـی کنید و 
راهـی را خـدا قـرار نـداده اسـت مـی رویـد؟ )یعنـی راهـی که خـاف فطرت 

وطبیعت شماسـت(.

مالک مرز بندی در ارضاء خواستهای جنسی
آنچه موجب ارزشـهای منفی در ارضاء خواسـته های فطری می شـود تزاحماتی 
اسـت که بین خواسـته ها حاصل می شـود و کسـر وانکسـار این خواسـته ها 

اسـت کـه حـد و مرزی بـرای هر یـک از اینها تعییـن می کند.
در مسـائل خانوادگـی مصالـح اجتماعـی انسـان نیز لحـاظ می شـود از جمله 
زندگـی انسـان بایـد بصـورت تشـکیل خانـواده باشـد. و در هـر خانـواده ای 
همسـر)زن( بایـد اختصاصـی باشـد. کـه از رهگـذر ایـن امـر مصالـح زیـادی 
رعایـت شـده اسـت, از جمله آنکه نسـل بشـر به ایـن طریق تداوم مـی یابد و 
نیـز روابـط پدری و فرزندی حفظ شـده و مسـائل اجتماعـی و حقوقی مربوط 
بـه آن ماننـد: مسـائل ارث و مسـئولیتهایی که پدر و مادر نسـبت بـه فرزند و 
یـا هـر یک از دو همسـر نسـبت به دیگـری دارنـد و... دقیقاً رعایت می شـود.

اگـر هـر انسـانی بتوانـد با هـر فـردی از جنـس مخالف کـه بخواهـد آمیزش 
داشـته باشـد حفـظ ایـن مصالح ممکن نیسـت. لهـذا بخاطر مصالحـی که در 

معـرض تقویـت قـرار می گیـرد محدودیتهـای باید وجود داشـته باشـد.
پـس اجمـاال در جایی کـه ارضاء این میـل طبیعی با مصالح اجتماعی انسـان 
تناقـی داشـته باشـد بایـد در دایـره خاصی کـه بـا آن مصالح منافات نداشـته 
باشـد محـدود شـود و آن مـرز و دایـره همان ازدواج قانونی اسـت. اگـر ارضاء 
ایـن غریـزه از ایـن مـرز تجـاوز کـرد ارزش منفـی پیـدا مـی کنـد. تعبیر 
قـرآن نیـز در مـورد همیـن تعبیـر -تجاوز- اسـت. مـی فرماید: -فمـن ابتغی 
وراء ذلـک فاولئـک هـم العادون-)۳(کسـانی کـه مـرز ازدواج قانونـی و آمیزش 

مشـروع را رعایـت نکنند اینهـا تجاوزگرند.
مالک ارزشهای مثبت و ارضای خواستهای جنسی

طبـق اصـول کلی کـه از قرآن کریم اسـتفاده می شـود ارزش مثبـت در فعل 
اخاقـی تابـع انگیـزه ای اسـت کـه انسـان را وادار به انجـام آن مـی کند. این 
انگیـزه هـر قدر ارتباط بیشـتری با خدا داشـته باشـد مطلوبتـر و دارای ارزش 
باالتـری خواهـد بـود و بـر عکس هر قدر بیشـتر بطرف نفس و هوای نفسـانی 

میـل کنـد ارزش کمتری خواهد داشـت.
البتـه قصـد طاعـت خـدا و تبعیـت از اراده الهـی مراتـب زیـادی دارد. و تابـع 
ایـن اسـت که انگیـزه اصلی و نیت شـخصی چه انـدازه خالص باشـد, آیا تنها 
طلـب نمـوده رضـوان خـدا انگیزه اوسـت یـا اجر و ثـواب اخروی هـم ملحوظ 

روابـط خانـواده با یکـدیگر
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اسـت و یـا انگیـزه اش تنهـا اجر و ثـواب اخروی اسـت. و یا اساسـاً انگیزه ای 
جـز خـوف از عقـاب ندارد و تنها ترس از آلوده شـدن به گنـاه او را وادار کرده 
کـه ازدواج قانونـی انجـام دهد. البته در غالب افراد چنان نیسـت که تبعیت از 
اراده و دسـتور الهـی انگیـزه منحصـر به فرد باشـد بگونه ای کـه به هیچ وجه 
التـذاذات خودشـان را در نظر نداشـته باشـند ولی همین که حـدود قانونی را 
رعایـت مـی کننـد و خودشـان را در ایـن چهار چـوب محدود می کننـد و از 
ایـن مرز فراتـر نمی روند, و در یـک کام همین محدود 
کـردن ارضـاء غریـزه خود یک انگیـزه الهی مـی خواهد 
کـه در نـوع افـراد مسـلمان وجـود دارد اما پایـه ارزش، 

بسـتگی به کیفیـت و درجه خلوص نیـت دارد.
آیـا از نظر قرآن شـریف شـهوت جنسـی مذموم 

است؟
در برخـی آیـات بـه تعبیراتـی بر مـی خوریم کـه کم یا 

بیش اشـعار بـه مذمت دارنـد. مانند:
-زیـن للنـاس حـب الشـهوات مـن النسـاء و البنیـن و... -)4( این تعبیـر -زین 
للنـاس حب الشـهوات من النسـاء- برای مردم دوسـتی شـهوات زینـت داده 
شـده اسـت ایـن تعبیـر مـدح آمیز نیسـت بلکه شـاید تـا انـدازه ای نکوهش 
آمیـز اسـت. و در بعضـی از آیـات چنیـن آمـده اسـت که: از همسـران شـما 
کسـانی هسـتند که دشـمن شـما هسـتند -ان من ازواجکـم و اوالدکم عدوا 
لکـم- )۵(. اگـر دقـت شـود بـه خوبی روشـن 
مـی شـود کـه ایـن قبیـل آیـات بـا 
مطالبـی که ذکـر شـد منافاتی 

ندارد.
امـا تعبیـر -زیـن للنـاس 
حب الشهوات- در مقام 
بیان شـأن زندگی دنیا 
و التذاذاتی اسـت که در 
این عالـم موجب توجه 
مـردم بـه زینتهـای دنیا 
مـی شـود و در نهایـت 
التـذاذات  ایـن  مقایسـه 
و  اخـروی  لـذت هـای  بـا 
لـذا در آیـه بعـد مـی فرمایـد: 
-قـل أونبئکـم بخیر من ذلکـم... - 
)۶( در دنیـا شـما ایـن گونـه خوشـیها را 

داریـد ولـی ایا مـی خواهید شـما رابـه چیزی 
کـه بهتـراز اینهاسـت راهنمایـی کنـم؟ کسـانی کـه 
ایمـان و تقـوا داشـته باشـند در آخـرت مقامـات ارجمنـد و 
سـعادت ابـدی و عاقبـت نیکـو دارنـد. پس آیـه در مقام این نیسـت 
کـه بفرمایـد ارضـاء شـهوات یا نزدیک شـدن بـا همسـران مطلقـاً نامطلوب 
اسـت و مجـرای صحیحـی بـرای آن وجود نـدارد بلکـه در مقام گوشـزد این 
مطلـب اسـت کـه این میل مطلـق و نامحـدود و مرز ناشـناس مـی تواند دام 

بزرگـی بـرای اغوای انسـان باشـد.
امـا آیـه ای کـه مـی فرماید بعضی از همسـران شـما دشـمن شـما هسـتند 

ناظـر بـه مـورد تعـارض اسـت. توضیـح آن که درسـت اسـت کـه عاطفه یک 
امـر طبیعـی اسـت و مثـًا عاطفـه بین زن و شـوهر نعمتی اسـت کـه خدای 
متعـال عنایـت فرموده اسـت چنانچه در آیـه -و جعل بینکم مـوده و رحمه- 

7و8 وبـدان اشـاره فرموده اسـت.

ولـی نبایـد از مـرز خود تجـاوز کند و در مـواردی که این عاطفه بـا انجام دگر 
وظایـف انسـان منافـی اسـت انسـان را از انجـام آن وظایـف بـاز دارد. پس در 
واقـع معنایـی آیه این اسـت که: بعضی از همسـران و فرزندان کـه ایمان الزم 
را ندارنـدآن وقـت کـه شـما مـی خواهید بـه انجام وظایـف خود مثـل جهاد 
و صـرف امـوال در راه خـدا بپردازیـد مزاحمتـان می شـوند در چنین حاالتی 
آنها حکم دشـمن شـما را خواهند داشـت زیرا موجب می شـوند که شـما از راه 
خیـر و کمـال باز مانیـد پس حواسـتان را جمع کنید. -فاحذروهـم- و طوری 

نباشـد که دلبسـتگی به آنـان مانع انجـام وظایف واجبتان شـود.
روابط افراد خانواده

بـا توجـه بـه انـواع نیازمندیهایی کـه افراد بـه یکدیگـر دارند می تـوان گفت: 
اصیـل تریـن نیازهای انسـان تنهـا در محیـط خانـواده تأمین می شـود, زیرا 
در ایـن محیـط اسـت کـه نیـاز تکوینی فرزنـد به پـدر و مادر و نیاز مسـتقیم 
زن و شـوهر بـه یکدیگـر و نیازهـای جنسـی و عاطفی آنها به وسـیله یکدیگر 
تأمیـن مـی شـود. یعنـی صـرف نظـر از تصـرف در مـاده و اشـیاء خـارج از 
وجودشـان, خـود افـراد بـه همدیگـر احتیـاج دارنـد و مـی توانند بـرای رفع 

نیازهـای همدیگر مؤثر باشـند.
این است که این مبحث در اخاق اجتماعی خانواده مطرح می شود.

1. رابطه فرزندان با والدین
مهمتریـن رابطـه ای کـه بیـن انسـانی با انسـان دیگر تحقـق می یابـد رابطه 
تکوینـی فرزنـد اسـت با پـدر و مـادر و این کـه اصل وجـود فرزند وابسـته به 
آنهاسـت. تأثیـری کـه پـدر و مـادر در پیدایـش فرزنـد دارنـد فرزنـد به هیچ 
وجـه دربـاره آنها نمی تواند داشـته باشـد. بنابرایـن در اینجا نمـی توان طبق 
قاعـده عـدل و قسـط ارزشـیابی کـرد, زیـرا اسـاس عـدل و قسـط این اسـت 
کـه دو نفـر یا بیشـتر نسـبت به هم روابط متقابل داشـته باشـند و بر اسـاس 
حقـوق متقابلـی که بـر یکدیگر دارنـد تکالیف متقابلی هم نسـبت به یکدیگر 
داشـته باشـند بـا توجه به اینکـه هر جا حـق و تکلیفی مطرح باشـد یک نوع 
تأثیـر و تأثـر متقابـل منظـور اسـت. ولی آنچـه پدر و مـادر برای فرزنـد انجام 
مـی  دهنـد و تأثیـری کـه در فرزند دارندبه هیـچ وجه قابل مکافـات و مقابله  
نیسـت. ایـن اسـت کـه در آیـات کریمـه در مورد پـدر و مـادر معیار ارزشـها 
-احسـان- اسـت, و هیـچ آیـه ای نداریـم که فرزنـد باید با پدر و مـادر با عدل 

با توجه به انواع نیازمندیهایی که افراد به یکدیگر دارند 
می توان گفت: اصیل ترین نیازهای انسان تنها در محیط 

خانواده تأمین می شود

4- سوره آل عمران، آیه ۱4 / ۵- سوره تغابن ، ۱4 / ۶- سوره آل عمران ، آیه ۱۵ / 7- سوره روم آیه 2۱ / 8- بین شما دوستی و مهربانی قرار داده است.
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رفتـار کنـد. زیـرا در واقـع موضوع عـدل در اینجا تحقـق ندارد.
در آیـات زیـادی داریم که فرزند نسـبت به پـدر و مادر باید احسـان کند. و از 
اینجـا روشـن اسـت که حـق پدر و مـادر بر فرزند تـا چه حد اسـت به طوری 
کـه در سـایر افـراد جامعـه نسـبت بـه یکدیگـر نمی تـوان برای آن مشـابهی 
یافـت. البتـه ممکن اسـت که پـدر و مادر غیـر از حق پدری و مـادری حقوق 
دیگـری نیـز بـر فرزند پیـدا کنند ولـی اصل حقوق پـدری و مـادری در جای 

دیگـری یافت نمی شـود.
تعبیراتـی در قـرآن کریـم هسـت کـه بسـیار قابل توجـه اسـت و اهمیت این 
مسـأله را بخوبی روشـن می کند, از جمله در آیه -و اعبدوا اهلل و التشـرکوا به 
شـیئا و بالوالدین احسـانا-)۹( وظیفه شـما بعد از پرسـتش خدا این اسـت که 
نسـبت بـه پدر و مادر احسـان کنید. باالتریـن چیزی که بر عهده هر انسـانی 
واجـب اسـت پرسـتش خدا اسـت از ایـن باالتر تکلیفـی وجود نـدارد, ولی به 

دنبـال ایـن تکلیـف بدون فاصله مـی فرماید بـه والدین هم احسـان کنید.
در سـوره لقمـان بخصـوص بر حـق مادر بسـیار تأکید شـده اسـت -و وصینا 
االنسـان بوالدیـه حملته امه و هنـا علی وهن-)۱۰( در روایت شـریفه نیز حقوق 
مـادر بیـش از حق پدر تعیین شـده اسـت. این آیـه نیز بخوبـی بیانگر همین 

جهت اسـت.
مـی فرمایـد: مـادر در دوران بـارداری با زحمـت و ناراحتی فرزند را در شـکم 
خـود مـی پرورانـد و بعـد از وضـع حمل او را شـیر مـی دهد. سـپس در ذیل 
آیـه مـی فرمایـد اول شـکر مـرا بجای بیاور و بعد شـکر پـدر و مـادر را. این از 
تعبیـرات عجیبـی اسـت که مشـابه آن در قـرآن کریم کمتر یافت می شـود, 
کـه اول شـکر خـدا را واجـب مـی کنـد بعـد هم شـکر والدیـن را و هـر دو را 
متعلـق یـک امر قـرار داده اسـت. تعبیـر عجیبی اسـت که اهمیـت مطلب را 

روشـن می کند.
بعـد اسـتثناء را ذکـر کـرده می فرمایـد: -و ان جاهـداک علی ان تشـرک بی 
مـا لیـس لـک به علم فـا تطعهمـا- )۱۱( از پـدر و مادری که تـاش می کنند 
تـو را بـه شـرک بکشـانند و پیـدا اسـت کـه چنیـن پـدر و مـادری مشـرک 
هسـتند و در شـرک خودشـان پـا برجاسـت هسـتند و پا فشـاری مـی کنند 
اطاعـت مکن. سـپس اضافه مـی فرمایـد: -و صاحبهما فی الدنیـا معروفا- )۱2( 
بـا اینکـه مشـرکند و اصـرار دارنـد که تـو را هم مشـرک کننـد در عین حال 
نبایـد بـا ایشـان بد رفتـاری کنی بلکـه باید در زندگـی دنیا رفتارت با ایشـان 

بر اسـاس نیکی باشـد.
انواع احسانهای فرزند به پدر و مادر

احسـانهایی کـه در آیات گذشـته ذکر شـده مطلق اسـت و اختصـاص به نوع 
خـاص از احسـان ندارد, خواه احسـان مالی و خواه احسـان در رفتـار یا گفتار. 
آیـه دیگـری مـی فرماید: -قل مـا انفقتم من خیـر فللوالدین و االقربیـن- )۱۳( 

سـؤال شـده اسـت که در چه راهی انفـاق کنیم؟
در چـه مـوردی بهتـر اسـت مال خـود را صرف کنیم؟ در پاسـخ مـی فرماید: 
اول بـرای پـدر و مـادر, اگر ایشـان نیاز داشـته باشـند بر همه مقدم هسـتند. 
پـس یـک نوع احسـان احسـان مالی اسـت که در این آیات ذکر شـده اسـت.
در آیـات دیگـر مـواردی از احسـان کـه مربـوط بـه گفتـار و رفتار اسـت ذکر 
شـده اسـت: -فـا تقل لهمـا اف و ال تنهرهمـا-)۱4(. یکی از موارد مشـابهی که 
پـدر و مـادر احتیـاج بـه فرزنـد دارند مکلف اسـت اخاقـاً و شـرعاً این حقوق 
را رعایـت کنـد هنـگام پیـری پـدر و مادر اسـت. ممکـن اسـت در جوانی در 
امـور مالـی یـا غیـر مالی نیـازی بـه فرزند نداشـته باشـند, ولی هنـگام پیری 

نمـی توانند مانند اشـخاص جـوان در زندگی تاش 
و فعالیـت داشـته باشـند زیـرا پیری در بسـیاری از 
مـوارد تـوأم بـا سسـتی و ضعـف و مـرض و دیگـر 
لـوازم پیری اسـت و بنابرایـن در ایام پیـری احتیاج 
بـه پرسـتاری دارنـد. ممکـن اسـت در برخوردهای 
ایـام پیـری پدر و مـادر در مواردی اوقـات فرزند تلخ 

شـود و حوصلـه اش سـر رود و در نتیجـه اظهـار انزجـار و خسـتگی کنـد, 
قـرآن کریـم در ایـن مـورد بخصـوص تکیـه مـی کنـد کـه -در برخوردهایی 
کـه بـا پـدر و مادر پیـر داریـد اظهار خسـتگی نکنیـد و آخ نگوییـد-. طوری 
نباشـد کـه احسـاس کننـد از خدمت کـردن به آنان خسـته شـده ایـد. و به 
ایشـان نهیـب نزنیـد: -و قـل لهمـا قـوال کریمـا- )۱۵( بزرگوارانه با آنها سـخن 
بگوییـد. یعنـی نهایـت ادب و احتـرام را بـا آنهـا نگـه داریـد. هـم چنین می 
فرمایـد از روی مهربانـی بـال ذلـت را در مقابل آنـان فـرود آور و نیز هنگامی 
کـه دعـا مـی کنـی و از خـدا چیزی مـی خواهی بـرای پـدر و مـادر دعا کن 
-و قـل رب ارحمهمـا کمـا ربیانـی صغیـرا- )۱۶( ذیـل آیـه داللـت دارد برایـن 

نکتـه کـه چـرا فرزنـد بایـد تـا این حد نسـبت بـه پدر 
و مـادر احسـان کند و حقوقشـان را رعایت 

نمایـد زیرا وقتـی که فرزنـد کودک 
خردسـالی بـود و نمی توانسـت 

تأمیـن  را  خـود  نیازهـای 
کنـد ایشـان بودند کـه او را 
پـرورش دادنـد و بـا کمـال 
مهربانـی نیازهایـش را بـر 

سـاختند. طرف 
و  زوجیـن  روابـط   .2

اسـاس زندگـی خانوادگی
زندگـی  اسـاس  اسـام  نظـر  از 

اسـت. محبـت  بـر  خانوادگـی 
در سـوره روم مـی فرمایـد:-و مـن آیاتـه ان 

خلـق لکـم مـن انفسـکم ازواجـا لتسـکنوا الیها و 
جعـل بینکـم مـوده و رحمـه- )۱7(منظور از جعـل مودت 

و رحمـت در ایـن آیـه جعـل تکوینـی و جبـری غیـر متکـی بـه 
اسـباب اختیاری نیسـت بدین معنی که تنها با تحقق پیمان زناشـویی به 

طـور تکوینـی محبـت و رحمتی در افـراد بوجود آید.البته هنگامی که انسـان 
زنـی را بـه همسـری خویش برگزیند طبعاً نسـبت بـه او احسـاس عاقه می 
کنـد. ولـی چنـان بیـن زن و مـرد تدریجـاً عواطـف خاصـی بوجـود مـی آید 
و رشـد مـی کنـد, و بـرای پیدایـش این رابطـه عاطفـی در تکوین و تشـریع 
نیـز ابزارهایـی منظـور شـده اسـت.گاه در زندگـی خانوادگی مسـائلی پیش 
مـی آیـد کـه تنهـا بـا عاطفه حـل نمی شـود و چـه با مشـکاتی بـروز کند 
کـه الزم اسـت بـه صورتـی حـل شـوند و اگر ادامـه پیـدا کنند به کلـی پایه 
محبـت و رحمـت فـرو مـی ریـزد. این مسـائل و مشـکات کم یا بیـش برای 
اکثـر خانـواده هـا بویـژه در موارد اختـاف نظر بیـن زن و شـوهر در کیفیت 
زندگـی- مخصوصـاً آنجـا کـه ارتباط بـا فرزند پیدا مـی کند- می آیـد. ادامه 

ایـن مقالـه را در شـماره بعدی مطالعـه نمایید.

باالتریـن چیـزی کـه بـر عهـده 
هـر انسـانی واجـب اسـت پرسـتش 
خـدا اسـت از ایـن باالتر تکلیفـی وجود 
نـدارد, ولـی به دنبـال این تکلیـف بدون 
فاصلـه مـی فرمایـد بـه والدیـن هـم 

کنید. احسـان 

۹- سوره نساء آیه۳۶ / ۱۰- سوره لقمان آیه ۱4 / ۱۱,۱2- سوره لقمان آیه ۱۵ / ۱۳- سوره بقره آیه 2۱۵ / ۱4- سوره اسراء آیه 2۳ / ۱۵- سوره اسراء آیه 2۳ / ۱۶- سوره اسراء آیه 24 / ۱7- سوره روم آیه 2۱ .
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برگزاری طرح 
نسیم هدایت

محفل انس با قرآن با حضور آیت اهلل مهدوی و
 دکتر نیکدستی در مهد قرآن کریم

همایش ریحانه بهشتی و افتتاحیه طرح صوت الحسن در 
مهدقرآن کریم

شرکت مهدقرآن کریم در آزمون قرآن و عترت وزارت ارشاد

جلسه توجیهی با کارشناسان دارالقرآن های آموزش و پرورش 
استان اصفهان

برگزاری آزمون کارکنان دولت توسط مهد قرآن کریم

مسابقه سالیانه مصباح ویژه مجمع مؤسسات مهد قرآن کریم
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محفل قرآنی نور
جلسه مجمع عمومی اتحادیه در 13 آبان با موضوع انتخاب 

اعضای هیات مدیره و بازرس در سرای عطار

برگزاری جلسات هیأت مدیره به صورت ماهانه
برگزاری نشست های تخصصی اتحادیه در سه شهرستان شاهین 

شهر، گلپایگان و بویین میاندشت

دیدار اعضای هیأت مدیره اتحادیه مؤسسات قرآنی با
 امام جمعه اصفهان

برگزاری جلسه کمیته برنامه ریزی شورای توسعه قرآن
 استان اصفهان
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۱( پدر محیط زیست ایران-پیام خدا به پیامبر
2( غام،بنده- پوشیدنی ها- عرض

۳( صومعه- کسـی که در صحرا باشـد و ذز آن اقامت گزیند- دشـتی 
پهنـاور که همه شـمال اسـیا را فرا گرفتـه ولی برعکس

4( از شـهرهای زیارتـی کشـورعراق- سـیلی- مقابـل خشـکی- اثـر 
بت طو ر

۵( فضای باالی کره زمین-دارای فروغ و پرتو
۶( خسـیس پـس نمیدهـد- گـروه یـا تـوده اصلـی- مهرنامـه- یـار 

سـوزن
7( سنگی قیمتی- هر چیز روی هم ریخته شده- گشاده روی

8( ازشهرهای استان فارس- خوراکی،خوردنی- اکو صدا
۹( روزگار- به یک نوعی - برای ما

۱۰( آزاده- محبت،دوسـتی- همسـر دوک - تکـرار یکـی از حـروف 
لفبا ا

۱۱( سپاهی،لشکری- شتر نر توانا که همیشه سفر کند
۱2( برابر- فروتنی کردن به خواری-صفحه اینترنتی- گندم سوده کردن

۱۳( پیشانی- محتاط- صاعقه
۱4( ارسال- ندیم- طرفدار عمل

۱۵( جویبار- کتابی از سید مهدی شجاعی

۱( از شهر های کویری- مخترع چرخ خیاطی
2( بقیه چیزی- بیان شده- موش خرما

۳( نوعی صمغ درخت- پیوسته،متصل- شکار کردن
4( یار چوپان- گوشت بن دندان- واحد سطح- لقب عمروبن عبدود

۵( الزم بودن-رنگ نیلی که بانوان به ابرو می کشند
و  دلتنگـی  مقـام  در  کـه  ای  کلمـه  شـهرها-  سـراییدن-  جوانمـرد-   )۶

بریـم بـه کار مـی  افسـردگی 
7( دشت- هم ردیف- در گذشته

8( خشکی مزاج- خجل،شرمنده- یکی از دوازده حواری مسیح
۹( سـتودن ایسـتاده در خیمه- اسـتادان- ماده ای مخلوط از آهک و سـنگ 

و گل کـه در زیـر بنیان عمـارت می ریزند
۱۰( کلمه شگفتی- مهارت- جای خشک کردن خرما و گندم- فراوانی

۱۱( خدا- استقبال
۱2( نامـی دخترانـه- یک نوع رنگ-حشـره ای خونخـوار بزرگتر از کک- برانگیختن 

شتر
۱۳( بخشـیدن- نماینـده سیاسـی یـک دولت در کشـور بیگانه- همـان ریواس 

ست ا
۱4( از غزوات پیامبر- بد عهدی- رشوه دادن

۱۵( از گلها- مجموعه ای گرد آمده از عبداهلل قطب ابن محیی عارف بزرگ

ل و جد
2 1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

15      14      13       12      11       10       9        8        7       6        5        4       3       2        1     

۱۱
۱۰

۹
۱4

۱

۶
۱۵

4

۵

7
۳

۱2
۱۳

8
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ن ا

حسی
ن : 

دگا
نــ

بر
رمز جدول شماره قبل:

جامع الحکمتین اثر ناصرخسرو
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