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 مـن خواهشـم از قـّراء محتـرم و اسـاتید و خواننـدگان 
قـرآن، این اسـت کـه به این نکتـه توّجه کننـد؛ آن آیاتی 
را کـه میخواهنـد تالوت بکننـد، این آیات را در ذهنشـان 
مـرور کننـد، در آنهـا تدبّـر کننـد، اعمـاق ایـن مفاهیم را 
بدرسـتی در دل خـود و در بـاور خـود ثبـت کننـد؛ با این 
روحیّـه، با ایـن زمینه، بـا این آمادگـی تالوت کننـد؛ این 
تـالوت تـا اعماق جـان مخاطب اثـر خواهد کـرد. البتّه تا 
امـروز، شـما خیلی پیـش رفتید؛ بنـده سـالهای متمادی 
اسـت که ِسـیر حرکـت قرآن را در کشـور دارم مشـاهده 
میکنـم؛ امروز جوانهای مـا خیلی خوب پیـش رفتند؛ قّراء 
ما، اسـاتید مـا، حّقاً و انصافـاً خیلی خوبند؛ لکـن جا برای 

تأثیرگـذارِی بیشـتر هنوز زیاد اسـت.
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                                                خداوندا تو راسپاس 
 

یاران خوب زالل سالم

بـزرگ ترین حقیقت جهـان پیرامون تغییر اسـت ،همانطوری که فصـل ها تغییر 

مـی کنند ، شـب و روز تغییـر می کند وبسـیاری چیزهای دیگر کـه در اطرافمان 

مـی گـذرد قابل  تغییر اسـت . خالصـه کالم اینکه  انسـان نیز بایـد تغییر کند و 

چنـان چه در مسـیر تعالی قـرار نگیردمحکوم به فنـا واز بین رفتن می شـود .

آگاهـی، نخسـتین گام بـرای فراهـم آوردن زمینـه ی دگرگونـی هایی اسـت که 

آرزو داریـم در خودمـان بـه وجود آوریم . چه بسـا اگـر این آگاهی هـا رابتوانیم 

از بـزرگان و اولیـاء  و ائمـه الهی به دسـت آوریم برایمان بسـیار دلپذیرتـر و زیبا تر 

خواهـد بـود .فصلنامـه زالل بـا تمام تـوان خود می کوشـد تـا بتواند دسـت در 

دسـت شـما عزیزان گذاشـته و به سـمت و سـوی این جـاده الیتناهـی حرکت 

کنـد . بدیهی اسـت راهنمائیهـا ،پیشـنهادات و انتقادات اسـاتید، صاحبنظران  و 

دوسـتان عزیز، مشـوق اعضـای فصلنامـه در ادامه این مسـیر خواهـد بود .

                                            
                                            

  

                                               روزگارتان پرازنورخدا
                                              

سخــــن فصل
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بـه تو پنـاه می بریـم از ایـن کـه در دل خیال فریب کسـی 
را بپروریـم و شـیفته ی کـردار خـود شـویم و آرزوهـای دور و 

دراز کنیـم.
بـه تو پناه می بریـم از بد سرشـتی و ناچیز شـمردِن گناهاِن 
کوچـک و ایـن که شـیطان بـر ما چیـره شـود، یـا روزگار ما را 

بیچـاره و تیـره روز گردانـد و یا پادشـاهی بر ما سـتم ورزد.
بـه تـو پنـاه می بریـم از اسـراف کـردن و نیافتـن روزی بـه 

نیاز. مقـدار 
بـه تو پنـاه می بریـم از سـرزنش دشـمنان، و نیازمنـدی به 
هماننـِد خود، و زندگی در سـختی، و مردن بی توشـه ی آخرت.
بـه تـو پنـاه می بریـم از بزرگ تریـن حسـرت، و سـنگین ترین 
ناگـواری و بدتریـن تیره بختـی و بـد سـرانجامی، و نـا امیدی از 

پـاداش نیـک. و فـرود آمـدن عذاب.
خدایـا، بـر محمـد و خاندانش درود فرسـت و به رحمـِت خود، 
مـن و همـه ی مـردان و زنـان با ایمـان را از آنچه گفته شـد، در 

امـان دار، ای مهربان تریـن مهربانان
                                               فرازی از صحیفه سجادیه
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خدایـا، پنـاه می برم بـه تـو از شـورِ آزمندی، 
و تنـدِی خشـم، و چیرگـی حسـد، و کـم طاقتـی 
و  تندخویـی  و  مقـّدر،  روزی  از  ناخرسـندی  و 
زیـاده روی در لـذت جویی، و پا فشـاری بر باطل،و 
پیـروی هـوای نفـس، و سـرپیچی از راه راسـت، و 
فـرو رفتـن در خـواب غفلـت، و کوشـِش بیـش از 
نیـاز، و برگزیـدن باطل بـه جای حق، و پافشـاری 
بـر گنـاه، و کوچـک نمایِی خطـا، و بـزرگ نمایِی 

طاعت.
پنـاه می برم به تـو از به خـود نازیـدِن توانگران 
و خـوار شـمردن درویشـان و بـد رفتـاری بـا زیـر 
دسـتان و ناسپاسـی در حـّق آن کـس کـه بـه ما 

نیکـی کرده اسـت.
خدایـا، به تـو پنـاه می بـرم از یـاری کـردن 
سـتمگر و خوار داشـتن سـتم دیده و درخواسـِت 
چیـزی کـه حـّق مـا نیسـت و ندانسـته سـخن 

. گفتن
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اعتقـاد بـه خالق هسـتي،  امري فطري اسـت و به 
صـورت ذاتي در نهاد تمامي انسـان ها وجـود دارد 
بـه همیـن دلیـل، همـه انسـان ها بـه گونـه اي به 
هسـتند. خـود  پدیدآورنـده ي  یافتـن  دنبـال 
در طـول تاریـخ اعتقـاد به خـدا در میان انسـان ها 
وجـود داشـته اسـت؛  چـرا کـه هـر اثـري داراي 
مؤثـري اسـت و لـذا همان طـور کـه مشـاهده ي 
دود بـه وجـود آتش حکـم مي کند،  تمامـي ذرات 
جهـان فریـاد برآورده اند که بي شـک مـا را خالقي 

. هست
بسـیاري از اندیشـمندان وعالمـان معتقدنـد کـه 
سرشـت آدمـي در دو بعـد بینش هـا و گرایش هـا 
بـا خداونـد پیونـد دارد و خداجویي و خداپرسـتي 
بـه صـورت فطـري در بشـر وجـود دارد. حتـي 
بت پرسـتي هم بـه نوعي نشـانگر اعتقاد انسـان ها 
بـه یـک آفریننـده بـه نـام خداسـت و در واقـع 
بت پرسـتان،  تنهـا در تشـخیص پـروردگار خـود 

دچـار اشـتباه و خطـا شـده اند.
برخـي اندیشـمندان غربـي نیـز بـر ایـن باورنـد 
کـه مسـأله اعتقاد بـه وجـود خداوند بـاري تعالي 
نیازمنـد تعلیـم و تعلـم نیسـت؛  بلکـه انسـان از 
لحظـه اي کـه آفریـده مي شـود بـه خـدا معتقـد 
اسـت. یکـي از شـواهد فطـري بـودن خداجویـي 
بـر  کـه  اسـت  ایـن  انسـان ها  در  خداپرسـتي  و 
فرهنگـي،  و  نـژادي  تفاوت هـاي  وجـود  خـاف 

جامعـه اي وجـود نـدارد کـه در جسـت و جـوي 
خداونـد برنیامده باشـد و در برابر آن چـه او را خدا 

نکنـد. کرنـش  مي خوانـد 
گاهـي مواقـع پـرده غفلـت،  فطـرت آدمـي را فـرا 
مي گیـرد و از یـاد خـداي خـود غافـل مي شـود،  
اما آن چه مشـاهده مي شـود این اسـت که انسـان 
به محض دچار شـدن به مشـکات و سـختي ها و 
یا حـوادث و خطـرات بزرگ به صـورت ناخودآگاه 
پـرده از روي فطـرت پاکـش برداشـته مي شـود و 
متوجه جایگاهي بلندمرتبه شـده و از او درخواست 
اسـتمداد و یـاري مي طلبد که ایـن،  همان جایگاه 

خداوندي اسـت.
در سـوره یونـس آیـه 12 آمـده اسـت کـه هرگاه 
آدمـي بـه رنـج و زیانـي درافتـد همـان لحظـه به 
ً  مـا را به دعـا مي خواند و  هـر حالـت که باشـد فورا
آن گاه کـه رنـج و زیانش برطرف شـود بـاز به حال 
غفلـت و غـرور چنـان برمي گـردد کـه گویي هیچ 
وقـت مـا را بـراي دفع ضـرر و رنـج خـود نخوانده 

است!
از نظـر عـارف مسـلمان،  کمـال مطلـق، همـان 
خداسـت و تمامـي انسـان ها بـه دنبـال دسـتیابي 
بـه کمـال مطلـق هسـتند؛ تـا جایي کـه حضرت 
امـام خمینـي )ره( نیـز در پیـام تاریخـي خـود به 
گورباچوف،  رهبر اتحاد جماهیر شـوروي،  نوشـت:  
» انسـان در فطـرت خـود، هـر کمالـي را بـه طور 

مطلـق مي خواهـد و شـما خـوب مي دانیـد کـه 
انسـان مي خواهـد قـدرت مطلق جهان باشـد و به 
هیـچ قدرتـي کـه ناقص اسـت دل نبسـته اسـت. 
اگـر عالـم را در اختیار داشـته باشـد و گفته شـود 
جهـان دیگري هـم هسـت،  فطرتاً  مایل اسـت آن 
جهـان را نیـز در اختیـار داشـته باشـد. انسـان هر 
اندازه دانشـمند باشـد و گفته شـود علـوم دیگري 
هـم هسـت،  فطرتـاً  مایـل اسـت آن علـوم را هـم 
بیامـوزد. پـس قـدرت مطلـق و علـم مطلـق بایـد 
باشـد تـا آدمـي دل بـه آن ببنـدد. آن خداونـد 
متعـال اسـت کـه همـه بـه آن متوجـه هسـتیم،  

گرچـه خـود ندانیم.«
یافته هـاي روان شناسـي آمریـکا کـه در مقالـه اي 
ایـن  مؤیـد  نیـز  شـد  منتشـر  اکتبـر 2008  در 
مطلـب اسـت کـه » بخشـي از نواحـي شناسـایي 
شـده ي مغـز، مربوط بـه اعتقـادات دیني اسـت و 
از خودکشـي جلوگیـري مي کنـد. در واقـع وجـه 
اشـتراك تمامـي ادیـان الهـي،  اعتقـاد بـه خداوند 
اسـت کـه این اعتقاد،  از نوع اعتقـادي به موجودي 
بـا قدرت فراگیر اسـت کـه کنترل جهان و انسـان 

در اختیـار اوسـت.«
ویلیام جیمز، روان شـناس آمریکایي معتقد اسـت 
درون انسـان احساسـي وجـود دارد بـه نام »حس 
مذهبـي یـا عاطفـه دینـي« کـه بـر ایـن اسـاس،  
همـواره گرایـش اتـکا به موجـودي باالتر بـه ویژه

وباگ دین و زندگي، ایمان به خدا امري فطري -  سوره یونس آیه 12
-  یوسفیان، حسن، )1390(، کام جدید، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم دانشگاه ها)سمت(،  مرکز تحقیق و توسعه علوم انساني؛ قم: موسسه آموزشي و پژوهشي امام خمیني )ره(،  چاپ سوم

-  پل ادوادز، برهان هاي اجماع عام، در : خدا در فلسفه،  ترجمه بهاءالدین خرمشاهي

بشر بـدون خواست خـود به خـدا اعتقاد دارد
محمدسادات اخوی
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در مواقـع درماندگـي و ناامیـدي در درون انسـان 
وجـود دارد. بـه اعتقـاد وي،  تمامـي احساسـات 
رفـع  بـراي  مثـاً   دارد؛  خارجـي  پاسـخ  آدمـي،  
گرسـنگي،  غـذا و بـراي رفع تشـنگي،  آب هسـت 
و لـذا حـس مذهبـي یـا خداگرایـي ،که بـه تعبیر 
متکلمیـن مسـلمان از گرایش هـاي فطـري آدمي 
اسـت، نیـز بایـد یـک مابـه ازاي خارجـي داشـته 

باشـد و آن موجـودي برتـر، بـه نـام خداسـت.
در واقـع،  امـروزه علـوم روان شناسـي و ژنتیـک 
بـه ایـن نتیجـه رسـیده اند کـه انسـان بـه صورت 
فطـري و ذاتـي بـه خـدا معتقـد اسـت و ژن هایي 
مربـوط بـه خداونـد در او وجـود دارد کـه منجـر 
به سـامت انسـان و بقاي نسـل او مي شـود و لذا 
جـاي تعجـب نیسـت کـه اعتقـاد بـه آفریننـده و 

خالـق هسـتي،  اعتقـادي فراگیر اسـت.
آن چه از دیرباز اذهان بشـریت را به خود مشـغول 
کـرده اسـت،  موضـوع اثبـات خداونـد اسـت و لذا 
دانشـمندان، به دو روش اسـتدالل نظري و عملي 
بـا برهان هـاي عقلـي و برشـمردن نتایـج عملـي 
اعتقـاد بـه خداوند، درپي اثبات آفریدگار هسـتند.
وجـود  اثبـات  برهان هـاي  سـاده ترین  از  یکـي 
خداونـد برهـان نظـم اسـت و توجـه به ایـن نکته 
کـه هیـچ نظمي بـدون ناظم نیسـت و لـذا جهان 
هسـتي کـه داراي بیشـترین نظـم اسـت،  خالقي 

توانـا و عظیـم دارد.
بحـث از وجـود خـدا همیشـه از اهمیـت ویـژه اي 
برخـوردار بـوده اسـت؛ چـرا کـه سـبک زندگـي 
تفاوت هـاي  بي خـدا  انسـان  و  خـدا  بـا  انسـان 
همیشـه  خـدا،   بـدون  انسـان  دارد.  بسـیاري 
تنهاسـت و بـار مشـکات خـود را بـه تنهایـي به 
دوش مي کشـد؛ در حالـي کـه افرادي کـه به خدا 
ایمـان دارنـد  همـواره در سـختي ها و مشـکات 
همراهـي دارنـد که بـه ایشـان آرامش مي رسـاند.
از آن جـا کـه دیـن اسـام، کامل تریـن دیـن الهي 
اسـت،  »توحیـد« بـه عنـوان اولیـن اصـل دیـن 
مطـرح شـده اسـت و پـس از  اثبـات آن، مابقـي 
اصـول دیـن ثابت مي شـوند و امام صـادق )ع( نیز 

منظـور از فطـرت را همـان توحیـد دانسـته اند.
بنیادي تریـن  و  مهم تریـن  از  یکـي  »فطـرت« 
مفاهیم اسـام اسـت که بارها در قـرآن و احادیث 
معصومیـن بـه کار رفتـه و طیـف گسـترده اي از 
معـارف اسـامي نیـز بـه واسـطه ي همیـن اصل،  

تبییـن،  تکمیـل و اثبـات مي شـوند.
وقتـي گفتـه مي شـود انسـان بـه صـورت فطـري 
خداشـناس اسـت یعني گـزاره »خـدا وجـود دارد«

کـه  معناسـت  بـدان  ایـن  و  اسـت  فطریـات  از 
خداونـد قبـل از ورود انسـان بـه دنیـا خـود را بـه 
او شناسـانده و همـه ي انسـان ها با علـم حضوري 

مي شناسـند. را  خـدا 
کـه  اسـت  وجـودي  سـاختار  فطـرت،   واقـع  در 
خداونـد انسـان ها را بـر آن اسـاس خلـق کـرده و 
بـا بـه فعلیت رسـیدن ایـن سـاختار،  راه کمال به 
بشـریت نشـان داده مي شـود و به صورت تکویني 
و از درون،  انسـان را بـه سـمت کمـال هدایـت 

مي کنـد.
فطـرت  مـورد  در  مختلـف  تعاریـف  از  آن چـه 
برمي آیـد این اسـت کـه امـور فطـري همگاني اند 
و بـا وجـود اختافـات فرهنگـي،  موقعیـت هـاي 
مختلـف جغرافیایـي و نظام هـاي متعدد سیاسـي 
یافـت  انسـان ها  همـه ي  میـان  در  اجتماعـي  و 
مي شـود؛ لکـن برخـي به صـورت دانـش و بینش 
و علـم و آگاهي انـد و برخـي بـه شـکل میـل و 

گرایـش.
امـور فطـري در آغـاز بالقـوه هسـتند و پـس از 
گذشـت زمـان و بـا توجـه بـه شـرایطي کـه براي 
رشـد و شـکوفایي آن هـا درنظـر گرفتـه مي شـود 
کم کـم بـه فعلیـت رسـیده و تأثیـر خـود را بـر 
تعالـي و هدایـت بشـریت بـه جـاي مي گذارنـد.

فطـري،   برهان هـاي  طریـق  از  خداونـد  وجـود 
وجودشـناختي،  جهان شـناختي،  غایت شـناختي، 
اخاقـي،  صدیقیـن و انباشـتي قابـل اثبات اسـت. 
خداشناسـي فطري یـا خداجویي فطـري، متوجه 
شـناخت همگاني و دروني انسـان نسـبت به ذات 
خداونـد اسـت و بـه ایـن حقیقـت اشـاره دارد که 
بالقـوه اي  آشـنایي  یـک  خـود  درون  در  آدمـي 
نسـبت بـه خـدا دارد و تمایل فطري به پرسـتش 
خالـق دارد کـه ایـن همـان برهـان فطـرت در راه 

اثبـات وجود خداسـت.
بـه گفته ي اسـتاد مرتضي مطهـري )ره(، » فطري 
بـودن اعتقـاد به خداونـد به این معني نیسـت که 
انسـان در حـال سـامت روح و روان خداپذیـر و 
خداخـواه اسـت. بنابراین خداگرایـي و انکار وجود 
او نوعـي خـروج از حالـت طبیعـي و اولیـه اسـت 
و از همیـن روسـت کـه سـؤال از علـت خداجویي 
چندان درسـت نیسـت اما بـه تحقیق مي تـوان از 

علل خدانابـاوري سـؤال کرد.« 
هرچنـد کـه پیچیدگـي جهـان هسـتي،  انفجـار 
جهـان،  خلقـت  آغـاز  در  انـرژي  و  نـور  عظیـم 
وجـود  طبیعـي،  قانون هـاي  یکسـان  جریـان 
دسـتورالعمل هاي دقیـق در سـاختار سـلول ها و 
بازگشـت بـه سـوي مبـداء دالیـل محکمـي براي 
اثبـات وجـود خداوند اسـت،  لکن مـوالي متقیان،  
حضـرت علـي )ع( بـه دور از اسـتدالالت پیچیده،  
خـدا را در اتفاقـات و مسـائل زندگـي،  شکسـته 
شـدن اراده هـاي مغـرور و بازشـدن گره هـاي کور 
زندگـي کـه مشـخص اسـت دسـتي فرازمیني در 
آن دخیـل اسـت،  مي بینـد و به ایـن ترتیب افقي 

جدیـد در بحـث خداشناسـي بـاز مي کنـد.

-  لئوالدرز، الهیات فلسـفي توسـماس آکویناس،  ترجمه شـهاب الدین عباسـي  -  Nih.government-National Instute of Health  -  نراقي،  احمد،  )1386(، مجله نقد و نظر،  معقولیت اعتقادات دیني ) تقریري جدید 
از نظریـه فطـرت (  -  بدایـه المعـارف،  آیـت اهلل خـرازي   -  نهـج الباغـه، فیـض از کام 242 ص 1196    -  شـریعتي،  زهرا،  مقاله آیا خدا وجود دارد؟، پنج دلیل محکم بـراي اثبات وجود خداوند

-  حسیني،  سید اکبر،  )1389(، براهین اثبات وجود خدا و برهان فطرت   -  هاشمي،  سید ایوب، راه فطرت ) راه هاي خداشناسي (   

هرچند کـه پیچیدگي جهان هسـتي،  انفجار 
عظیـم نـور و انـرژي در آغاز خلقـت جهان، 
جریـان یکسـان قانون هـاي طبیعـي، وجود 
دسـتورالعمل هاي دقیق در سـاختار سلول ها 
و بازگشـت به سـوي مبـداء دالیـل محکمي 
بـراي اثبـات وجـود خداونـد اسـت،  لکـن 
مـوالي متقیـان،  حضـرت علـي )ع( بـه دور 
از اسـتدالالت پیچیـده،  خـدا را در اتفاقات و 
مسـائل زندگـي،  شکسـته شـدن اراده هاي 
زندگـي  کـور  گره هـاي  بازشـدن  و  مغـرور 
که مشـخص اسـت دسـتي فرازمیني در آن 
دخیل اسـت،  مي بینـد و به ایـن ترتیب افقي 
جدیـد در بحـث خداشناسـي بـاز مـی کند.
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تأثیر تلویزیون 
بر کودکان  

رسـانه ابزار قدرتمندی اسـت که مـی تواند بر 
بسـیاری از شئون زندگی انسـان ها تأثیرگذار 
باشـد؛ خصوصـاً رسـانه ای مثـل تلویزیون که 
افـراد هـر روزه با آن سـر و کار دارند. از طرفی 
کـودکان تأثیرپذیرترین قشـر جامعه هسـتند 
کـه می تـوان از طریـق برنامه هـای تلویزیـون بر 
فکـر و رفتـار آن هـا تأثیـر گذاشـت. برخـی 
از والدیـن نسـبت بـه اهمیـت تأثیرگـذاری 
رسـانه هـا خصوصـاً تلویزیـون بـر کـودکان 
آگاهـی نداشـته و ضـرورت کنترل تماشـای 
تلویزیـون را نمـی دانند. برای روشـن شـدن 
تأثیـرات رسـانه بر کـودکان، ضـرورت کنترل 

تماشـای تلویزیـون توسـط والدیـن، آسـیب هـا 
و فوایـد برنامـه هـای تلویزیـون و بـه طـور کلـی 
آسیب شناسـی تماشـای برنامه های تلویزیون در 
کـودکان بـا دکتر سـیما فردوسـی، روانشـناس به 

گفتگو نشسـتیم.
** تلویزیـون بـه چه طریق می توانـد بر کودکان 
تأثیرگـذار باشـد و آیـا ضرورتی دارد که تماشـای 

تلویزیون توسـط والدین کنترل شـود؟ 
براسـاس آنچه که در یکی از مکاتب روانشناسـی 
مطـرح می شـود، افـراد در دوران کودکی تا حد 
زیـادی رفتارهـای والدیـن و اطرافیـان را تقلیـد 
مـی کننـد. بـه ایـن معنـی کـه آنچـه والدیـن 
انجـام مـی دهنـد را می بیننـد، ثبت مـی کنند 
، یـاد مـی گیرنـد و بـه صـورت تقلیـدی آن را 
تکـرار مـی کننـد. در حقیقـت مشـاهده وسـیله 
مهمـی بـرای یادگیـری در کـودکان اسـت و هر 
آنچـه ببیننـد را یـاد مـی گیرنـد. موضـوع تقلید 
کـودکان تـا آنجـا پررنـگ اسـت که حتـی مرام 
فکـری و نظـام هـای کـرداری را نیـز از والدیـن 
خـود مـی آموزنـد. ایـن تقلیـد کـردن و تکـرار 
رفتـار اگرچـه عمدتـاً تقلیـد از والدین اسـت اما 
فقـط به همیـن منحصـر نمی شـود. در حقیقت 
کـودکان از هـر آنچه که در اطـراف خود می بینند، 
تأثیـر مـی گیرنـد. ایـن تأثیـر گاهـی اوقـات تـا 
آنجـا پیـش می رود کـه کودك با دیـدن رفتار و 
گفتـار افراد و آنچـه  که در اطرافشـان می گذرد، 

تقلیـد مـی کند. 
قـدرت  پاییـن  سـنین  در  مسـلماً  عـاوه  بـه 
تشـخیص چندانـی در کـودکان وجـود نـدارد که 
بتواننـد خـوب را از بد تمیـز داده و رفتـار و گفتار 
بـد را حـذف کنند. برخـی روانشناسـان، کودك را 
بـه ضبط تشـبیه می کننـد که هر آنچـه می بیند 

یـا مـی شـنود را ثبـت مـی کند.
** آیا کار کودك صرفاً ضبط کردن است؟ 

البتـه کـودك آنچـه را ثبت کـرده بروز هم مـی دهد.  
شـاید موارد بسـیاری را دیده باشـید کـه کودکان 
حـرف هایـی را بـر زبـان مـی آورنـد کـه همـه از 
شـنیدن آن تعجب می کنند و حتی باور نمی کنند 
کـه کودکـی با آن سـن کـم بتواند چنیـن حرفی 
بزنـد! یـا در مـوارد دیگـری کـودك رفتـاری را از 
خـود بـروز داده کـه اصـًا مناسـب سـن او نبوده 
و مختـص بزرگسـاالن اسـت. در چنیـن مـواردی 
حتمـاً بـه تقلیدی کـه کـودك از اطرافیـان انجام 
مـی دهـد پـی بـرده و از آن حیـرت مـی کنیـد. 
حیـرت زمانـی بیشـتر مـی شـود کـه مـی بینید 
کـودك دقیقا همـان رفتارهایی را انجـام می دهد 
کـه دیـده، یـا همـان حـرف هایـی را مـی زند که 

قبا شـنیده اسـت.
**  پـس وسـیله ای ماننـد تلویزیـون مـی توانـد 

تأثیـر زیـادی بـر کودك داشـته باشـد؟ 
بله! مسـلماً تلویزیون قدرت تأثیرگذاری بسـیاری 
بـر رفتـار، گفتار، منـش و زندگـی کـودکان دارد. 
تلویزیـون رسـانه قدرتمنـدی اسـت کـه از طرفی 

کـودك برخـورد هـر روزه بـا آن دارد و در 
نتیجـه میـزان مواجهـه کـودك با آن بسـیار 
هـای  برنامـه  دیگـر  از طرفـی  اسـت.  زیـاد 
تلویزیونـی را مـی تـوان بـه عنـوان یـک الگو 
و سرمشـق بـرای کـودکان در نظـر گرفـت. 
رسـانه بـا قدرتی کـه دارد می توانـد فرهنگ 
و ادبیـات خاصـی را در جامعـه جـا بینـدازد. 
مسـلماً قـدرت رسـانه زمانـی کـه مخاطـب 
کـودك باشـد و قـوه تشـخیص نـه چنـدان 
کاملـی داشـته باشـد، بیشـتر مـی شـود. بـه 
ایـن طریـق اسـت که هـر آنچـه در تلویزیون 
پخش می شـود و کودکان شـاهد آن هستند 
مـی تواند بـر ذهن و روان آن ها تأثیر داشـته 
منفـی  اسـت  ممکـن  تأثیـرات  ایـن  باشـد. 
و تخریـب کننـده و ممکـن اسـت مثبـت و 
سـازنده باشـد. کودك هر آنچـه در تلویزیون 
ببینـد یـاد می گیـرد؛ اگر برنامه هـای مثبت 
ببینـد و یـا اگـر صحنه هـای تخریـب کننده 
و خشـن ببینـد و... همـه را یـاد مـی گیـرد و از 
آن تأثیـر مـی پذیرد. متناسـب بـا نـوع برنامه ای 
کـه کـودکان تماشـا می کننـد و خصوصـاً میزان 
زمانـی که پـای تلویزیون صرف مـی کنند، ممکن 
اسـت تأثیرات بیشـتر و کمتر باشـد؛ امـا بهرحال 
تأثیـرات وجـود دارنـد. از تمام مباحثـی که گفته 
شـد می تـوان به تأثیـر برنامـه هـای تلویزیون بر 
کـودکان و ضـرورت مدیریـت این موضوع توسـط 

والدیـن پـی برد.
** تأثیـرات مثبت و منفی که تماشـای تلویزیون 

بـر کودکان دارد، به چه عواملی بسـتگی دارد؟ 
تأثیرگذاری رسـانه خصوصاً تلویزیـون بر کودکان، 
بـه والدیـن و نحوه مدیریت این موضوع توسـط آن ها 
بـر مـی گـردد. اگـر برنامـه ای مناسـب کـودکان 
نیسـت، ایـن موضـوع حتمـا بایـد توسـط والدین 
کنتـرل شـود. بسـیاری از برنامـه هـای تلویزیونی 
بـه هیچ عنـوان مخاطبشـان کـودکان نیسـتند و 
تأثیـرات روانـی مخربـی دارنـد، مثـل صحنه های 
ناراحـت  و  منفـی  رویدادهـای  و  اخبـار  جنـگ، 
کننـده، برنامـه هـای خشـن و حتـی بسـیاری از 
فیلـم هـا و سـریال هـا. ایـن برنامـه هـا بـه هیـچ 
عنـوان مناسـب کـودکان نیسـتند و پـدر و مـادر 
بایـد نسـبت به این موضوعـات آگاه باشـند. حتی 
زمـان پخـش برنامـه هایـی کـه توسـط کـودکان 
تماشـا می شـود هم بسـیار مهم اسـت. کـودکان 
بـرای رشـد بهتـر بـه خـواب کافـی در سـاعات 

ابتدایـی شـب نیـاز دارند. 

سارا میرشجاعی
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برنامه هایی که در سـاعات آخر شـب پخش می شود 
حتـی اگر مناسـب سـن کـودکان باشـد، بـاز هم 
مخـرب خواهـد بـود و بـه رشـد فرزنـدان ضربه 

مـی زند.
** بـه هـر حـال برنامه ریـزی برای زمـان پخش 
برنامـه هـا توسـط مدیـران انجـام مـی شـود، اما 
در ایـن میـان والدیـن چطـور مـی تواننـد زمـان 

تماشـای برنامـه هـا را کنتـرل کنند؟ 
زمـان تماشـای تلویزیـون بایـد بـه عنـوان یـک 
قانـون در خانـه مطـرح شـود. نباید اینطور باشـد 
کـه فرزنـدان تـا هـر سـاعتی کـه تمایـل دارنـد 
مشـغول تماشـای برنامه ها باشـند. در ایـن مورد 
هـم بایـد حـد میانـه را رعایـت کـرد و تماشـای 
تلویزیـون نبایـد تمـام وقـت کـودکان را پـر کند.
**  آیـا برنامـه هـای کـودك به لحـاظ محتوایی 
مـی تواننـد نیـاز کـودکان را بـرآورده کـرده و آیا 
اساسـاً والدیـن مـی تواننـد از این بابـت اطمینان 

باشند؟  داشـته 
نمـی تـوان به این سـئوال یک پاسـخ قطعـی داد. 
امـا بـه طور کلـی وقتی عنوان می شـود کـه برنامه ای 
مخصـوص گـروه هـای سـنی کـودکان اسـت، ما 
امیدواریـم تمـام مسـائل مربـوط به تأثیـر پذیری 
و الگوسـازی را مدنظر داشـته باشـند. در حقیقت 
وقتـی عنـوان می شـود که مخاطـب برنامـه ای ، 
کودکان هسـتند ایـن پیش فرض وجـود دارد که 
ایـن برنامـه با در نظـر گرفتن تمام اصـول مربوط 
بـه کـودکان تولیـد شـده اسـت. انتظـار داریم که 
برنامه های کودك شـامل محتوای خشـن، ترویج 
فرهنگ غیر اسـامی و غیر ایرانـی، فرهنگ غلط، 
ادبیـات ناهمگون با ارزش های جامعه و ... نباشـد. 
برنامـه کـودك باید حاوی مطالـب آموزنده، مفید، 
مناسـب سـن کودك و سـرگرم کننده باشـد و به 
عـاوه تمـام ایـن مـوارد، در زمـان مناسـب هـم 
پخـش شـود. ممکـن اسـت برخـی برنامـه هـای 
کـودك ایـن مختصـات را داشـته  برخـی دیگـر 
نداشـته باشـند. والدیـن بایـد بـر ایـن موضـوع 

نظارت داشـته باشـند.
**  پـس صرفـاً عنـوان »برنامـه کـودك« هـم 
نمـی تواند مجوزی برای تماشـای کودکان باشـد؟
بلـه. معتقدم حتـی عنوان برنامه کـودك، مجوزی 
بـرای ایـن نیسـت کـه فرزنـدان را پـای تلویزیون 
نشـانده و از آنهـا غافـل شـویم. والدیـن، خصوصـاً 
فرزنـدان  و کنـار  بیشـتر در خانـه  مـادران کـه 
هسـتند بایـد برنامـه هایی که فرزندشـان تماشـا 
مـی کنـد را کنترل کرده و نظارت داشـته باشـند. 

برخـی از کارتـون هـا ممکـن اسـت صحنـه های 
خشـن و اسـترس زا داشـته باشـد. ایـن برنامه ها 
حـس تـرس و خشـونت را بـه کـودکان القـا 
مـی کنند؛ بنابراین مسـلماً باید توسـط والدین از 
لیسـت برنامه هـای مجاز برای فرزندانشـان حذف 
شـوند. الزم اسـت گاهـی بـا فرزنـدان خـود پـای 
تلویزیون نشسـته و برنامه کـودك ببینیم. آگاهی 
از آنچـه فرزندمـان در تلویزیـون تماشـا مـی کند 
مـی توانـد اطاعات خوبـی راجع بـه مدیریت این 

موضـوع در اختیارمـان قـرار دهد.
**  امـا بسـیاری از والدیـن درگیـر رسـیدگی به 
امـور زندگـی هسـتند و زمـان کافـی ندارنـد کـه 
کنار فرزنـدان خود برنامه کودك تماشـا کنندآنها 

چـه کنند؟
همیشـه الزم نیسـت که برای کنتـرل فرزندانمان 
کنار آن ها بنشـینیم. والدین مـی توانند همانطور 
کـه مشـغول رسـیدگی بـه کارهـا و امـور خانواده 
هسـتند، هرازگاهـی نظارتـی هـم بـر آنچـه کـه 
فرزندشـان تماشـا مـی کنـد داشـته باشـند. اصًا 
آشـپزخانه  در  مـادر  کنیـم  تصـور  اگـر  حتـی 
مشـغول انجـام امـور منزل اسـت، باز هم مـی تواند 
هرازگاهـی بیـرون بیایـد و نظـارت کنـد. یا حتی 
فراتـر از آن، حداقـل از داخـل آشـپزخانه برنامه ای 
کـه فرزندشـان مـی بینـد را گـوش کننـد. گاهی 
ادبیـات  غلـط،  رفتـار  یـک  هـا،  برنامـه  برخـی 
نامناسـب، کلمات ناهمگون با فرهنـگ و... را به کار 
مـی برنـد که مـی تواند بـه نوعی سرمشـق و الگو 
در کودکان تبدیل شـود. همینکه مـادر برنامه ها را 
فقـط گـوش کند هـم مـی تواند متوجـه محتوای 

نامناسـب چنیـن برنامـه هایی بشـود.
**  بـرای والدینی که هردو شـاغل هسـتند و در 
خانـه حضـور ندارنـد چـه راهـکاری بـرای کنترل 
تماشـای تلویزیـون فرزندانشـان مـی تـوان ارائـه 

داد؟ 
والدینـی هم که شـاغل هسـتند و در خانه حضور 
ندارنـد می تواننـد از محتوای برنامـه های کودك 
اطـاع پیـدا کـرده و سـپس برنامـه ای را بـرای 
تماشـای کـودکان تنظیـم کننـد. این برنامـه باید 
شـامل برنامه هایـی که کودك اجازه تماشـای آن 
را دارد و زمـان آن هـا باشـد و بـه شـکل قانـون، 
الزم االجـرا باشـد. ایـن قانـون برنامه ریزی شـده 
بایـد چـه والدین در منزل حضور داشـته باشـند و 
چـه در غیـاب والدین توسـط فرزندان اجرا شـود. 
زمـان پخـش برنامه هـای نامناسـبی کـه والدین 
اجـازه تماشـای آن را نـداده انـد، کـودك بایـد به 

کارهـای دیگـر بپـردازد؛ تکالیفش را انجـام دهد، 
کتاب بخوانـد، ورزش یا بازی کنـد و... قانونمندی 
تماشـای تلویزیـون، عـاوه بـر اینکـه از تماشـای 
برنامـه هـای نامناسـب جلوگیری می کنـد، وقت 
کـودکان را بیـن کارهـای مفیـد مختلف تقسـیم 
مـی کنـد و به رشـد جنبه هـای مختلـف زندگی 

کـودك کمـک مـی کند.
**  در مـواردی کـه والدیـن متوجـه محتـوای 
نامناسـب برخی برنامـه ها می شـوند، چه اقدامی 

باید داشـته باشـند؟ 
در چنیـن مـواردی بایـد تماشـای برنامـه توسـط 
فرزنـد را قطـع کـرد، شـبکه تلویزیـون را عـوض 
کـرده و راجـع به ایـن موضوع بـا فرزندان صحبت 
شـود. باید این موضـوع برای کـودك توضیح داده 
شـود کـه فقط اجـازه دیـدن بعضـی برنامـه ها را 
دارد و نمـی توانـد هـر چـه که پخش می شـود را 
تماشـا کنـد. باید بـا زبانی کـه برای کـودك قابل 
فهم باشـد بـه او گفته شـود کـه برخـی از برنامه ها 
محتوای مناسـبی نداشـته و نباید آن ها را تماشـا 

. کند
**  برنامـه هایـی کـه اکنـون از تلویزیـون پخش 
مـی شـود را چطـور ارزیابـی مـی کنیـد؟ آیـا 
برنامـه هـای فعلـی تلویزیـون تأثیراتی کـه گفته 

شـد را بـر کـودکان خواهنـد داشـت؟ 
برنامـه های فعلی کـه از تلویزیون پخش می شـود 
بـه آن شـکل کامـًا منفـی کـه تأثیـرات بسـیار 
مخربی بر کودکان داشـته باشـد نیسـت. اما آنچه 
وجـود دارد ایـن اسـت که برخـی برنامه ها ممکن 
اسـت نوعـی فرهنگ، ادبیـات و لغاتی را اسـتفاده 
کننـد کـه چنـدان مناسـب نیسـت. بنظـرم ایـن 
برنامـه هـا اگـر کمـی بیشـتر بـه نـوع ادبیاتی که 
بـه کار می برنـد توجه کنند، بهتر اسـت. بهرحال 
در برنامه کودك مخاطب ما کودکان هستند و نمی توان 
از هـر نـوع ادبیاتـی بـرای آن هـا اسـتفاده کـرد. 
خردسـاالن توانایـی تشـخیص معنای بسـیاری از 
گفتـه ها را ندارند، بسـیاری از اصطاحات را درك 
نمـی کننـد و به عـاوه قادر به تشـخیص خوب از 
بد نیسـتند. بنابرایـن همانطور که گفتـم آنچه در 
تلویزیـون مـی شـنوند را تکرار و تقلیـد می کنند 
و ممکـن اسـت ادبیات نـه چندان مناسـب برخی 
برنامـه هـای کودك بـه فرهنگ نادرسـتی تبدیل 
شـود. همچنیـن برخـی از برنامـه هـای تلویزیون 
ممکـن اسـت هیجانات بیـش از حـد منتقل کند 
یـا غـم و انـدوه به کـودك القـا کند که ایـن مورد 
هـم باید توسـط مدیـران کنترل شـود. بـه عاوه
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موضـوع دیگـری کـه وجـود دارد ایـن اسـت کـه 
بهتـر اسـت برنامـه هـای کـودك عـاوه برجنبـه 
سـرگرمی بـرای کـودکان، از جنبه های آموزشـی 

هـم برخوردار باشـد.
**  این امر به چه صورت دنبال شود؟ 

مطالـب  از  بسـیاری  دانیـد  مـی  کـه  همانطـور 
بـه  از طریـق سـرگرمی  تـوان  مـی  را  آموزنـده 
کـودکان آمـوزش داد. ایـن جنبـه های آموزشـی 
کـه بایـد در برنامـه هـا لحـاظ شـود مـی توانـد 
آمـوزش های درسـی و یـا حتی آمـوزش مباحث 
اخاقـی و رفتـاری را شـامل شـود. مـی تـوان در 
خـال یـک برنامه جـذاب و سـرگرم کننـده یک 
خصلـت خوب انسـانی را آمـوزش داده و کودکان 
را بـه آن تشـویق کـرد. بـاز هـم توصیـه ای هـم 
کـه بـرای والدیـن داریـم این اسـت که اگـر زمان 
کافـی دارنـد کنار فرزندان خود بنشـینند و همراه 
هم تلویزیون تماشـا کنند . والدین می توانند برنامه ها 
را بـرای کـودك توضیـح دهنـد و تحلیـل کننـد. 
خردسـاالن ممکـن اسـت بسـیاری از مطالـب و 
معنـای آن هـا را متوجه نشـوند. تحلیل و توضیح 
والدیـن مـی توانـد راه را بـرای فراگیـری بهتـر 

کند. همـوار 
**  امـا شـاهد هسـتیم کـه برخـی از والدیـن، 
فرزندان را سـاعت ها مقابل تلویزیون می نشـانند 

تـا بـه اصطـاح او را آرام نگـه دارند... 
دقیقـاً . نکتـه بسـیار مهمـی کـه والدیـن بایـد 
توجـه داشـته باشـند ایـن اسـت کـه از تلویزیون 
بـه عنـوان یک مراقب یا سـرگرم کننده اسـتفاده 
نکننـد. اینکـه کـودکان چندیـن سـاعت در برابر 
تلویزیـون بنشـینند و تماشـا کننـد بـرای رشـد 
جسـمی و ذهنی کودکان مناسـب نیسـت. زمان 
مناسـبی کـه کـودکان مـی توانند برای تماشـای 
تلویزیـون صـرف کنند یک سـاعت در روز اسـت 
کـه متأسـفانه در حـال حاضـر ایـن زمان بسـیار 
بیشـتر اسـت. متأسـفانه کـودکان بیـش از ایـن 
میـزان پـای برنامـه هـای تلویزیون می نشـینند 
و بایـد بدانیـد کودکانـی کـه بیش از یک سـاعت 
در روز تلویزیون تماشـا می کنند در کارها و مهارت های 
دیگـر ضعیـف تـر عمـل مـی کننـد. بـه عـاوه 
آسـیب هـا زمانـی بیشـتر می شـود کـه برخی از 
کـودکان اصـًا برنامه هـای کودك نـگاه نمی کنند 
بزرگسـاالن  هـای  و سـریال  هـا  فیلـم  پـای  و 
مـی نشـینند. خـود ایـن قضیـه مـی توانـد برای 
رشـد جنبـه هـای مختلـف کـودکان مضر باشـد 
چون سـاعت هـا پـای برنامه ای می نشـینند که 

مناسـب سـن آنهـا نیسـت و حتـی ممکن اسـت 
درصـد زیـادی از آن را متوجـه نشـوند.

**  تماشای برنامه های بزرگساالن چه آسیب هایی 
را بـرای کـودکان بـه دنبـال خواهـد داشـت؟ آیـا 
بلـوغ زودرس و یـا رشـد زودتـر از حـد نرمـال را 

مـی تـوان نتیجه ایـن امر دانسـت؟ 
بلـوغ فکـری زودرس شـاید بـه عنـوان مضـرات 
تماشـای برنامـه های بزرگسـاالن باشـد امـا بلوغ 
جسـمی چنـدان بـا ایـن قضیـه مرتبـط نیسـت. 
ایـن موضـوع باعث می شـود که کـودکان آنچه را 
کـه هنـوز زمـان فهمیدنش فـرا نرسـیده را زودتر 
از حـد نرمـال مـی فهمنـد. ایـن موضـوع هـم به 
خـودی خـود کودکی را از خردسـاالن مـی گیرد. 
به یکباره با یک کودك بزرگسـال مواجه می شـویم 
کـه اگرچـه سـن زیـادی نـدارد امـا آنچـه را کـه 
مناسـب سـنش نیسـت، مـی فهمـد و ایـن اصًا 
درسـت نیسـت. دانـش و آگاهی باید متناسـب با 
سـن باشـد و تماشـای برنامه های بزرگساالن این 
نظـم را بهـم مـی ریـزد. حتـی دربـاره اخبـار هم 
ایـن موضـوع صدق می کند و فقـط مختص فیلم 
یـا سـریال نیسـت. اخبـار جنـگ و درگیـری و... 
باعـث ترس و وحشـت، ناامنی و بدبینـی در کودکان 
می شـود. دیدن صحنه جنگ و درگیری احسـاس 
امنیـت اجتماعـی را از کودکان مـی گیرد و آن ها 
را نسـبت به جامعه دچار بدبینی و شـک می کند. 
بـه عـاوه اینکه نوعـی خصومت و خشـونت را در 

خردسـاالن نهادینه مـی کند.
**  آنسـوی طیـف برنامـه هایـی کـه وحشـت 
ایجـاد می کننـد، برنامه هایی اسـت که هیجانات 
بیـش از حد القا مـی کنند. منظـورم برنامه هایی 
اسـت کـه برای ایجاد شـادی، کـودکان را به جیغ 
و فریـاد یـا بـاال و پاییـن پریـدن افراطی تشـویق 
مـی کنند. این موضوع را چطور تفسـیر می کنید؟ 
ایـن برنامه هـا برای ایجـاد هیجان و بـرون ریزی 
اسـت.  شـده  داده  ترتیـب  کـودکان  هیجـان 
برنامـه هـای کودکـی کـه بـر پایـه بـرون ریـزی 
هیجانات ترتیب داده شـده اسـت مـی تواند باعث 
تخلیـه هیجانی کودکان شـود، چون شـاید برخی 
از خردسـاالن نتواننـد هیجانـات خـود را بـر زبان 
آورده و یـا حتـی بـرون ریـزی کننـد. به طـور کلی 
بـرون ریزی هیجانـات می تواند مفید باشـد اما در 
هـر چیزی باید حـد را مراعات کرد؛ افـراط در هر 
چیـزی مضـر اسـت. نبایـد تصـور کنیم کـه جیغ 
زدن و بـاال پاییـن پریـدن افراطـی تولیـد شـادی 
مـی کند، برنامه باید محتوای شـاد داشـته باشـد. 

شـادی، هیجـان، دسـت زدن و ... هیچکـدام بـد 
نیسـت و اقتضـای سـن کودکان اسـت امـا افراط 
در اینـکار توصیـه نمی شـود. اگر محتـوای برنامه 
شـادی ایجـاد کند مـی توانـد هیجانـات منفی را 
از کـودکان بگیـرد. بنظـرم برنامـه هـای کـودك 
معمـوالً بـا دسـت زدن، فریـاد کشـیدن و سـرود 
خوانـدن شـادی ایجـاد می کنند که مشـکلی هم 
ایجـاد نمـی کنـد. امـا بهرحـال برنامـه هایی هم 
ممکـن اسـت وجـود داشـته باشـند که بـه لحاظ 
محتوایی چندان شـاد نیسـتند و می خواهند این 
موضـوع را بـا جیـغ و فریـاد بیـش از حـد جبران 
کننـد. منظـورم فقـط برنامـه هایـی اسـت که در 
ایـن کارها افراط مـی کنند، نه تمـام برنامه هایی 

کـه اینـکار را انجام مـی دهند.
**  بـرای تولیـد برنامـه های کودکـی که اصولی 
و متناسـب باشـند چـه راهـکاری مـی تـوان ارائه 

داد؟ 
بنظـرم الزم اسـت کـه مدیـران صـدا و سـیما در 
تولیـد و تدویـن برنامـه های کـودك از مشـورت 
و راهنمایـی روانشناسـان و جامعـه شناسـان هـم 
بهـره بگیرنـد. برنامـه ای کـه قـرار اسـت بـرای 
کـودکان یـک جامعـه تـدارك دیـده شـود، بایـد 
و  جامعـه  همـان  فرهنگـی  موازیـن  بـا  مطابـق 
باشـد.  کـودك  روانشناسـی  اصـول  همچنیـن 
معتقـدم در تیـم تهیه و تولیـد برنامه های کودك 
بایـد نیـروی روانشـناس، جامعه شـناس و فعاالن 
حـوزه کودك حضور داشـته باشـند و نظر بدهند. 
حتـی معتقـدم حساسـیت موضـوع تـا آنجاسـت 
کـه هیـچ برنامـه ای نبایـد بـدون نظـر و تاییـد 
کارشـناس روانشـناس کـودك روی آنتـن بـرود. 
تهیـه برنامـه ای کـه مخاطـب کـودك دارد کار 
بسـیار مهم و تأثیرگذاری اسـت؛ مسـلماً استفاده 
از دانـش و تجربه متخصصان ایـن حوزه می تواند 
از بسـیاری آسـیب های احتمالی پیشگیری کند. 
حتـی اگـر قصد باشـد کـه برنامـه ای صرفاً جهت 
آمـوزش موضوعـی بـه کـودکان تولیـد شـود و 
بحـث آسـیب هـا را کنـار بگذاریـم، بـاز هـم باید 
روانشـناس بـر محتوای آن نظارت داشـته باشـد. 
بحـث آمـوزش بـه کودکان هـم از جملـه مباحث 
مهـم در حـوزه کودك اسـت که بایـد طبق اصول 
و قواعـد خـاص آن انجام شـود. اصـول آموزش به 
کـودك جـزو مباحـث تخصصی اسـت کـه نکات 
دقیق آن باید توسـط روانشناس در تهیه برنامه های 

تلویزیونـی مخصـوص کـودکان اعمال شـود.

مرکز تأمین محتوای مطبوعات انقاب اسامی



فصلنامه فرهنگی اجتماعی 11سال سوم . شماره8 . پاییز94

بهجـت  العظمـی  اهلل  آیـت  حضـرت  مرحـوم 
)قـدس سـره( از فقیهـان و عارفانـی بودنـد کـه 
افـزون بـر تدریـس و تربیـت شـاگردان به شـیوه 
مرسـوم ، از توجه و دسـتگیری عمـوم جویندگان 
در  و  تریـن  سـاده  از  و  نبودنـد  غافـل  راه حـق 
دسـترس تریـن راههـا بـرای هدایـت و رهنمـود 
پـی  در  کردند.آنچـه  مـی  اسـتفاده  مشـتاقان 
مـی آیـد گزیـده ای از ایـن راهنمایی هاسـت که 
در قالب پرسـش و پاسـخ های کوتاه تهیه شـده و 

بـه کار همـگان مـی آید.
1- راه خداشناسی چیست؟ 

ج: راه خداشناسـی، خودشناسی اسـت؛ می دانیم خود، 
خـود را نسـاخته ایم و نمی توانیـم؛ دیگـری اگـر مثـل 
ماسـت، خـود را و مـا را نسـاخته و نمی توانـد بسـازد؛ 
پـس قادر مطلق، ما را آفریده و او خداسـت؛ راه قربش، 
»شـکر منعم«، به طاعت اوسـت و مشـقت آن ابتدایی 
اسـت. چنـدی نمی گذرد، بـرای طالبین، قـرب او از هر 

حاوتی شـیرین تر اسـت.

2- لطفـاً دسـتورات عملـی بدهیـد تـا بـه لطف 
الهـی بـه درجـات عالیـه نائل شـوم؟ 

ج: کلمـه »أسـتغفر اهلل« را تـا می توانیـد، از روی اعتقاد 
کامـل، صمیمانه، بـا التزام به لوازم حقیقـه معلومه اش 

نمایید.  تکرار 

3- تصمیـم دارم بـه خداوند، قـرب پیدا کنم 
و سـیر و سـلوک داشته باشـم؛ راه چیست؟ 

ج: چنانچـه طالـب، صـادق باشـد، »تـرك معصیـت« 
کافـی و وافـی اسـت بـرای تمـام عمـر، اگـر چـه هزار 

باشد.  سـال 

4- چطـور می تـوان بهتـر بـا خداونـد و اولیـا 
گرفـت؟  انـس 

ج: بـا طاعـت خـدای تعالـی و رسـول صلـی اهلل علیه و 
آلـه وسـلم و ائمـه علیهـم السـام و تـرك معصیت در 

اعتقـاد و عمل.
 

5- مـا آلـوده بـه پسـتی های درونـی و بیرونـی 
هسـتیم؛ راهنمایـی بفرمایید. 

و  بگوییـد »اسـتغفر اهلل« و خسـته نشـوید،  زیـاد  ج: 
خاطـر جمع باشـید ایـن عاج اسـت. »داؤکـم الذنوب 
و دواؤکـم االسـتغفار«. )کنـز العمـال، ج 1، ص 479(.

 
6- مدتی اسـت هوای نفـس در کم خوری، کم 
گفتـن و کم خوابیدن اذیتـم می کند؛ چه کنم؟ 

ج: گـوی سـبقت را نماز شـب خوانها ربودنـد مخفیانه؛ 
ترتیبـی بـرای تقلیل طعام ذکر می شـود. هـر چه را که 
قصـد داریـد بخوریـد، اول جـدا نماید؛ مثا در سـینی 
جداگانـه و قناعـت هم نکنید، آن وقـت فقط از آن میل 

کنیـد. ایـن را باید عمـل نمایید تا معلـوم گردد. 

شـخصی  محبـت  اسـیر  اسـت  چنـدی   -7
کنـم؟  چـه  شـده ام؛ 

ج: عاقـل، بـه اکمـل و اجمـل و انفـع و ادوم، محبـت 
پیـدا می کنـد و محبـت او را بـر محبـت غیـر ترجیـح 
می دهـد؛ بـا اینکـه محبت اکمـل، دافع شـرور و بلیات 

اسـت، بـه خـاف محبـت غیر.

8. بـرای عـاج ریـا، عجب، کبر، سـمعه، شـهوت 
و غیـر آن چـه می فرمایید؟

از ضعـف در شـناخت خداونـد  ایـن رذائـل،  ج: همـه 
سرچشـمه می گیرد و آنها به وسـیله انس با انس گیرنده 
انـس گیرنـدگان در عبـادت، دفـع و رفع می شـوند. اگر او 
بدانـد کـه »خداوند متعـال در همه حـاالت و زمانها از هر 

خوبـی، خوبتـر اسـت«، از انـس بـا او جدا نخواهد شـد. 

9- برای رفع سوء ظن چه کنیم؟ 
ج: سـوء ظـن بـه اعـدی االعـداء کـه دشـمن داخلی و 
نفـس اسـت، شـاغل و مانع از سـوء ظن به غیر اسـت. 

10- گاهـی اوقـات در عبـادات ریـا می کنـم و 
بعـداً سـخت رنـج می بـرم، عـاج آن چیسـت؟ 

ج: عـاج ایـن اسـت که ریا بکنـد؛ ولی اگر در مقابل شـاه 
و گداسـت، ریا برای شـاه بکند؛ فافهـم ان کنت من أهله.

11- برای دوری از ریا، چه باید کرد؟ 
ج: با عقیده کامل زیاد بگوید: »ال حول و ال قوه اال باهلل« . 

12- برای درمان عصبانیت چه کنیم؟ 
ج: با عقیده کامل زیاد »صلوات« فرستادن. 

13 - بـرای رفـع تنبلـی و کسـالت در عبـادات 
چـه بایـد کرد؟ 

ج: در اوقـات نشـاط، مشـغول بـه عبـادت مسـتحبه 
شـوید؛ و در اوقات کسـالت، اقتصار بـر واجبات نمایید.

14- جهـت عـاج غـرور، چـه راهـی را توصیـه 
می فرماییـد؟ 

زیاد گفتن »ال حول و ال قوه اال باهلل« عاج غرور است.

بـه وسـواس مبتـا هسـتم؛ راهنمایـی   -15
فرماییـد.

ج: اکثـار تهلیل)زیاد گفتن ال اله اال اهلل(، عاج وسـواس 
است. 

16. آیا در سـیر به سـوی خداوند، باید اسـتاد 
داشت ؟ 

ج: اسـتاد تـو، علـم توسـت؛ بـه آنچـه می دانـی، عمل 
کـن، آنچـه را کـه نمی دانـی، کفایـت می شـوی.

زاهـد  چگونـه  و  چییسـت  حقیقـی  17.زهـد 
باشـیم؟ حقیقـی 

ج: »زهـد« آن اسـت کـه مالک نفس خودت باشـی؛ و 
در هـر فعـل و ترك، مراقـب اذن خدای متعال باشـی.

18- مدتـی اسـت که ایمـان خـود را ضعیـف 
می بینـم و گاهـی نماز نمی خوانـم و تمرکزم در 
نمـاز خوانـدن کـم شـده اسـت؛ چـه کار کنم؟ 

ج: قوت ایمـان از حیـث نظـر، بـه دراسـت علـم کام 
اسـت و از حیـث غیـر نظر، به عمل به معلومات اسـت. 
حفـظ نمـاز به این اسـت کـه در آِن تمکن، خـود را از 
خیـاالت دیگر منصـرف نماید و این انصـراف را اختیاراً 

از دسـت ندهـد و به غیـر آن تمکـن، اعتنایی نکند. 

دارد،  ضعیـف  بسـیار  که ایمـان  کسـی   -19
چگونـه اراده را قـوی کند تا هـر کاری را انجام 

ندهـد ؟
ج: آنچـه در تحت اختیار اوسـت، اختیـاراً خاف رضای 

خـدا را بـه جا نیاورد؛ همین راه نجات اسـت.

20- بهترین ذکر چیست؟ 
ج: باالتریـن ذکـر بـه نظر حقیـر، »ذکر عملی« اسـت؛ 
یعنـی تـرك معصیت در اعتقـاد و در عمـل. همه چیز 
محتـاج بـه این اسـت و ایـن، محتاج به چیزی نیسـت 

و مولد خیرات اسـت.

21- سـوره حمد و توحید و آیه الکرسـی را ذکر 
خود قرار داده ام و برایم ملکه نشـده اسـت.

ج: در مـورد اذکار و اوراد و قرائـت و امثـال اینهـا، انسـان 
همیشـه مراقبت نمایـد که چه عملی تا چه انـدازه موافق 

بـا نشـاط و حضـور قلبی اوسـت، همان را اختیـار کند.

ــــــاسخ دینــــــیپرســــــــــش و پــ                                                 

روزنامه اطاعات
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بارگاه خورشـید، اشـعه های 
طایـی رنگـش را بـر زمیـن 
مـی گسـتراند و زائـر را بـه 
سـوی نـوری ابـدی روانه می 
کنـد، حتـی اگـر آن زائر غیر 
ایرانـی باشـد. زائـر خارجـی 
دلـش را به آسـتان آسـمانی 
غریـب طـوس و چشـمش را 
بـه روح بلنـد غریـب الغربـا 
و  چشـم  اسـت،  زده  گـره 
دلـش از نـگاه به ایـن فضای 
شـود،  نمـی  سـیر  روحانـی 
روزی در همین سـرای سـبز 

مسـلمان شـده و از اقیانـوس معرفـت و انتظـار 
الجرعـه سـر کشـیده و به محراب رسـیده اسـت.  
 همه سـاله تعـداد زیـادی از گردشـگران خارجی 
متقاضـی بازدید از حرم مطهر رضوی هسـتند، اما 
بسـیاری از آنـان در اولیـن دیدار خود، با تماشـای 
گلدسـته هـای برافراشـته، دانـه چینـی و  پـرواز 
کبوتـران حـرم، پنجره فوالد و آب زالل سـقاخانه، 
حـال و هوای درونی شـان شـکل دیگـری به خود 
مـی گیرد؛ همانند کسـی که بعد از سـالها دسـت 
از تردیدها و باورهای گذشـته اش می شـوید و به 

غایـت ایمـان و اعجاز می رسـد.  
خارجـی هـای زیـادی از سـر کنجـکاوی بـه ایـن 
حریـم مقـدس قـدم گـذارده انـد اما آمـدن همانا 
و عاشـق شـدن همانـا، درسـت هماننـد زائـری 
سوئیسـی کـه 11 سـال پیـش بـرای تحقیـق و 
پژوهـش بـر روی معمـاری حـرم مطهـر رضـوی، 
نخسـتین بـار بـه مشـهد آمـد و بـه ماقـات امام 
بـه  هشـتم )ع( رفـت، حتـی یـک لحظـه هـم 
خیالـش قـد نمـی کشـد که بـا دیدن ایـن صحن 
و سـرا، دامـن دامـن دلتنگـی هایـش بمیـرد و از 

قفـس تـن بـه درآید.
»پاتریـک رینگنبرگ« می گوید: پدرم در گذشـته 
ناراحتی قلبی داشـت اما وقتی برای او در پیشـگاه 
امـام رضـا )ع( دعا کـردم، رفته رفتـه حالش بهتر 
شـد، مـدت زمـان زیـادی نگذشـت کـه فهمیدم، 
اینجـا پناهـگاه و مامن هر در راه مانده و نوازشـگر 
هـر دردمنـدی اسـت، مـن با آمـدن به ایـن خانه 
متوجـه شـدم که دچـار انقابـی درونی شـده ام، 
فهمیـدم تمـام سـالهایی کـه با او آشـنا نبـوده ام، 

انـگار تـا خرخـره در دل تنگـی فـرو رفته بـودم و 
چشـم هایـم به تماشـای دیدن چیزهـای تکراری 
محـدود شـده بـود، من محکـوم بـودم آن چیزی 
را ببینم که دوسـتش نداشـتم ولـی وقتی اینجا را 

دیـدم دیگر نتوانسـتم دل بکنم.
 ایـن زائـر سوئیسـی عنـوان می کنـد: وقتی هنوز 
با این صحن و سـرا و امام هشـتم )ع( آشـنا نشده 
بـودم، فکـر مـی کـردم، مرگ امـن تریـن آغوش 
اسـت، اما حـاال به گذشـته می خندم، چـون امن 
تریـن آغـوش جهـان برایم حـرم مطهر امـام رضا 
)ع( اسـت. پیـش از ایـن در جهـل بـودم، امـا خدا 
خواسـت تـا من هم با ایـن امام بزرگـوار و مهربان 

آشـنا شوم.
خارجـی  زائرانـی  از  هـم  توریـون«،  »ایزائیلیتـو 
اسـت که به تازگی مسـلمان شـده اسـت. به قول 
خـودش وقتـی اولین بار بـه عنوان یک گردشـگر 
خارجـی بـه حـرم مطهـر رضـوی وارد می شـود، 
سـر از پـا نمی شناسـد، خیال خیزشـی عظیم در 
درونـش فریـاد بـر مـی آورد، تاریکی را مـی تاراند 
و تـا هنگام گشـایش آفاق سـر بر ضریـح امام می 
گـذارد. از آن روز بـه بعـد دیگـر حـال و هوایـش 
مثـل گذشـته نیسـت، بارقه هـای امیـد در دلش 
موج می زند و ایمانی راسـخ سـرتا سـر وجودش را 
احاطـه مـی کند. مـی گوید: تمـام عمر بـه دنبال 
آرامشـی این چنینی بـودم، وقتی بـه اینجا آمدم، 
انـگار روح از بدنـم جـدا شـده بـود، آرامِ آرام بودم.

یـک بانوی روسـی به نـام »اولگا رادژابـی« از دیگر 
زائـران خارجـی حـرم مطهـر رضـوی اسـت. ایـن 
بانـو کـه پـس از تشـرف به دیـن مبین اسـام نام 
مریـم را بـرای خـود برگزیـده، امسـال در سـالروز 

شـهادت حضـرت فاطمـه )س( با 
گفتن شـهادتین، مسـلمان شـده 
اسـت. ایـن زائر بیان مـی کند: با 
مطالعـه کتـب مختلـف در حوزه 
)ع(  رضـا  امـام  و  اسـام  دیـن 
تمایـل پیـدا کـردم تـا مسـلمان 

. شوم
ایـن بانـوی تازه مسـلمان شـده، 
حـرم مطهـر رضـوی را آرامـگاه 
عاشـقان می داند و اظهـار می کند: 
بعـد از دیـدار این صحن و سـرای 
معطر و آسـمانی افسوس خوردم، 
افسـوس بـرای اینکه دیـر به خود 
آمدم، سـالها تشـنه بودم و سـیراب نمی شـدم اما 
با نوشـیدن آب بهشـتی سـقا خانه، تشنگی ام فرو 

. نشست
- چنـدی پیـش »برونـو فوشـه«، سـفیر فرانسـه 
نیـز بـه بـارگاه مطهـر رضـوی مـی رود و در آنجا 
بـه شـدت تحـت تأثیـر حـال و هـوای ایـن مکان 
مقـدس قرار مـی گیرد. آنقدر از دیـدن این فضای 
روحانـی متأثـر می شـود که تا سـاعت 4 صبح در 
حـرم امـام هشـتم )ع(می مانـد. فوشـه، مجذوب 
آرامـش صحـن و سـرای رضوی و معمـاری زیبای 
آن می شـود. سـفیر فرانسـه می گوید از تماشـای 
حرم مطهر و رفتن به این مکان پشـیمان نیسـت 
بلکـه خرسـند اسـت، چـرا کـه اگـر ایـن سـرای 
آسـمانی را نمـی دید، چیز بزرگـی را در زندگیش 

از دسـت می داد.
زائـران خارجـی سـخن  از  ایـن حوالـی کـه  در 
گفتیـم، نبایـد خادمـان حرم مطهـر رضـوی را از 
قلـم بیندازیـم، چـون آنهـا همـه روزه جلـوه های 
بکـری از سـام و صلـوات ایـن زائران را به چشـم 

دل مـی بیننـد.
حسـین علـی محبـی کـه 15 سـال اسـت لباس 
خادمـی حضـرت را به تن دارد، مـی گوید: در این 
سـالها کـه خـادم بـوده ام صحنه های بسـیاری از 
زائـران خارجـی دیـده ام، زائرانـی کـه در سلسـله 
عشـق، عطر یاس و باران را استشـمام کـرده اند و 
هیـچ گاه دسـت خالـی از این خانه برنگشـته اند .

وی ادامـه مـی دهـد: زوار خارجـی آقـا بـا نسـیم 
التفـات ایشـان به ایـن وادی قدم مـی گذارند، من 

خاطـرم هسـت کـه چندسـال پیش یـک خانم

دلدادگی زائران خارجـی در بارگاه امـام رضا)ع(
مرضیه صاحبیاز آرامش سفیر فرانسه تا شفای دختر زائر آلمانی
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آلمانی تازه مسـلمان شـده وقتی غذای حضرت را 
در دسـت مـن دیـد به نـزدم آمـد، با زبـان آلمانی 
جماتـی را بر زبان آورد، متوجه نشـدم چه گفت، 
رفتـم پیـش یکـی از خدامـی کـه بـه ایـن زبـان 
مسـلط  بـود، آن خـادم برایم توضیـح داد که این 
خانـم دختـرش بـه بیماری سـرطان مبتاسـت و 
مـی خواهـد مقداری از غذای حضـرت را به عنوان 

تبـرك و بـه نیت شـفا ببرد.
 ایـن خـادم بیـان مـی کنـد: آن روز مـن مقداری 
از غذا را به آن خانم دادم، بسـیار خوشـحال شـد، 
انـگار مطمئـن بـود کـه دخترش بـا خـوردن این 

غـذا شـفا پیدا مـی کند.
محبـی مـی گویـد: تقریبـا حـدود یک مـاه از این 
ماجـرا گذشـت، تـا اینکـه یـک روز اتفاقـی همان 
خانـم را دیـدم. اما این بار دختـرش نیز همراهش 
بـود، آمدنـد سـمت مـن، برایـم جالـب بـود، آن 
خانـم بـا لبخند دوباره بـا زبان آلمانی حـرف زد و 
باز متوجه نشـدم، رفتیم سـراغ همـان خادمی که 
بـه زبان آلمانی مسـلط بـود، در آخـر فهمیدم که 
آن خانـم، دختـرش بـا غـذای حضـرت شـفا پیدا 
کـرده و به واسـطه ایـن معجزه و کرامـت علی بن 
موسـی الرضـا )ع( این دختر نیـز همچون مادرش 

مسـلمان شـده و عاشـق امام هشـتم )ع( است.
یکـی دیگـر از خادمـان حـرم رضوی که بـه حاج 
محسـن معـروف اسـت، عنـوان مـی کنـد: زائران 
خارجـی بـا آمـدن بـه این صحـن و سـرا همچون 
پروانـه ای عاشـق بـه دور ضریـح آقـا طـواف مـی 
کننـد و درسـت مثـل یـک کبوتـر بـر آسـتان 

دوسـت منـزل مـی گیرند.
 حـاج محسـن می گویـد: من به زبان انگلیسـی و 
فرانسـه مسـلط هستم، یادم هسـت حدود 2 سال 
پیـش دختری فرانسـوی بـه عنوان یک گردشـگر 
خارجـی آمـده بود تـا این مـکان را ببیند، چندین 
سـئوال هـم در مورد حـرم مطهر پرسـید و اینکه 
ایـن آقایی که در اینجا مدفون هسـت، چه کسـی 
اسـت؟ از حـاالت و رفتارش مشـخص بـود که در 

درونـش انقابی بوجود آمده اسـت.
 ایـن خـادم حـرم مطهـر ادامـه مـی دهـد: ظاهراً 
در آن روز دیـده بـود کـه دختـری پشـت پنجـره 
فـوالد شـفا پیدا کـرده اسـت، آمد و بـه من گفت 
چنیـن صحنـه ای را بـه چشـم خـودم دیـدم و 
متوجـه شـدم کـه ایـن امـام رضـای شـما همـه 
کار از دسـتش بـر مـی آیـد، او بی نظیرسـت، هم 
بیمـاران را شـفا مـی دهـد، هم پنـاه بـی پناهان 

اسـت و هـم نوشـدارویی بـرای آرامـش اسـت.

ایـن حقیقتـی اسـت انـکار ناپذیـر، اینکـه زائـران 
خارجی وقتی به حریم هشـتمین خورشـید می آیند، 
بـه وصـل مـی رسـند و در حریـم سـبز  انـگار 
خـدا چشمانشـان عاشـق تر می شـود. سـاالنه 3 
میلیـون زوار خارجـی به مشـهد سـفر مـی کنند، 
حتـی بسـیاری از افراد خارجی به قصـد گردش و 
تماشـای جاذبـه ها، وارد این کانشـهر می شـوند 
امـا بـه محض دیدن بـارگاه ملکوتـی ثامن الحجج 
سـر از پا نمی شناسـند و در جـوار دریای دلفریب 

معنویـت بـه آیین مسـلمانی در مـی آیند.
مدیـر امور زائـران غیرایرانی آسـتان قدس رضوی 
ضمـن بیـان ایـن مطلـب کـه سـال گذشـته 5 
میلیـون زائـر غیرایرانـی بـه حـرم رضوی تشـرف 
پیـدا کـرده اند، عنوان مـی کند: در نیمـه ابتدایی 
امسـال 3 میلیـون زائر غیـر ایرانی بـه حرم مطهر 

مشـرف شـده اند.

وی مـی گویـد: بـرای افـراد غیرمسـلمان خارجی 
کـه عـزم خـود را برای تشـرف به آیین مسـلمانی 
جـزم مـی کنند، ابتدا کتبـی در رابطه با اسـام از 
سـوی بخش امـور زائـران غیرایرانی مطالبـی ارائه 
می شـود، مسـائل اعتقـادی نیز پیش از مسـلمان 
شـدن بـرای این افراد بیان می شـود، بعـد از طی 
کـردن همه ایـن مراحل اگر فـرد همچنان تمایل 
داشـت، می توانـد به دین اسـام ورود پیـدا کند.

 شـاید تاکنـون بارهـا چشـمتان بـه خبرهایـی با 
ایـن عناوین خـورده باشـد 150  زائـر خارجی در 

حـرم مطهر رضـوی به مکتب اهل بیـت گرویدند، 
»مراحـل قانونـی دفـن زائـران خارجـی در حـرم 
رضـوی درحـال پیگیـری اسـت«، »اختصـاص 3 
رواق  حـرم مطهـر رضـوی بـرای عـزاداری زائـران 
خارجـی« و ...، ایـن هـا نشـان مـی دهـد زائـران 
خارجـی مجـذوب نوربـاران سـبزینه هـای گنبـد 
ملکوتـی امـام رضا )ع( هسـتند، به عبارت سـاده تر 
صحن و سـرای ضامن آهو جذبه و کشـش خاصی 
نـه تنهـا بـرای زائـران داخلـی بلکـه بـرای زائران 
خارجـی دارد و آنهـا آنقـدر تحـت تاثیـر معنویت 
و آرامـش ایـن فضـا قـرار مـی گیرنـد کـه حتـی 
دوسـت دارنـد پـس از مـرگ نیـز در ایـن مـکان 

مقـدس دفن شـوند.
 سـاالنه 50 غیرایرانی به دین مبین اسـام مشرف 
مـی شـوند، این آمـار را رئیـس اداره پاسـخگویی 
بـه سـئواالت دینی آسـتان قـدس رضـوی مطرح 
کـرده و گفتـه اسـت: 50 نفر غیرایرانی سـاالنه در 
جـوار حـرم مطهـر رضـوی از طریق یافتن پاسـخ 
سئواالتشـان و انجام مشـاوره های اعتقادی توسط 

ایـن بخـش به دین اسـام مشـرف می شـوند.
امـا در کنـار تعـداد زائرانـی کـه همه سـاله یا هر 
روزه در حـرم مطهـر مسـلمان مـی شـوند باید به 
خدماتـی اشـاره کـرد کـه بـه افـراد خارجـی در 
ایـن مـکان مقـدس ارائه می شـود. بخـش زائران 
غیرایرانی آسـتان قـدس رضوی در تمـام روزهای 
هفتـه بـه شـکل 24 سـاعته، بـه 4 زبـان اردو، 
انگلیسـی، آذری و عربـی  برنامه اجـراء می نماید.

بـه گفتـه مدیـر امـور زائـران غیـر ایرانی آسـتان 
و  اعتقـادی  ترجمـه کتاب هـای  قـدس رضـوی، 
مرتبـط بـا سـیره رضـوی بـه زبان های انگلیسـی، 
کوتـاه  فیلم هـای  تولیـد  عربـی،  و  آذری  اردو، 
زنـده  برنامه هـای  پخـش  و  دینـی  مضمـون  بـا 
سـخنرانی، قرائت زیـارت، ادعیه و سـخنرانی های 
و  فارسـی  عربـی،  زبان هـای  بـه  رضـوی  حـرم 
انگلیسـی از جمله برنامه هایی اسـت کـه در حرم 
مطهـر بـرای زائـران غیرایرانـی برگـزار می شـود.

اعـام  ویژه نامـه  انتشـار  از  ایـن،  از  پیـش  وی 
برنامـه هـای حـرم مطهر به زبـان انگلیسـی خبر 
داده  و اعـام کـرده اسـت: در ایـن ویژه نامـه بـه 
ویژگـی هـای حضـرت رضـا)ع( و موقوفـات حرم 
مطهـر اشـاره مـی گـردد. همچنیـن پایگاه هـای 
بـه زبان هـای عربـی،  ایرانـی  اطاع رسـانی غیـر 
انگلیسـی، اردو و فرانسـه نیز ویژه زائران غیرایرانی 

حـرم مطهـر راه انـدازی شـده اسـت.

مانـده  راه  و مامـن هـر در  پناهـگاه  اینجـا 
و نوازشـگر هـر دردمنـدی اسـت، مـن بـا 
کـه  متوجـه شـدم  خانـه  ایـن  بـه  آمـدن 
فهمیـدم  ام،  شـده  درونـی  انقالبـی  دچـار 
تمـام سـالهایی کـه بـا او آشـنا نبـوده ام،
 انـگار تا خرخـره در دل تنگی فـرو رفته بودم 
و چشـم هایـم بـه تماشـای دیـدن چیزهای 
تکـراری محدود شـده بود، من محکـوم بودم 
آن چیزی را ببینم که دوسـتش نداشـتم ولی 
وقتی اینجا را دیدم دیگر نتوانسـتم دل بکنم.

مرکز تأمین محتوای مطبوعات انقاب اسامی
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تا آنجا که از نسـل های گذشـته شنیده ایم، 
دیـده ایم و حتـی در کتاب ها خوانـده ایم، 
پدربـزرگ هـا و مادربـزرگ های مـا در نیم 
قـرن قبـل، زندگـی هـای زناشـویی خوبی 
را بـا یکدیگر داشـته انـد. البته ایـن دلیل 
نیسـت کـه بگوییم آنهـا هیچ مشـکلی در 
زندگی شـان وجود نداشـته، بلکـه به دلیل 
وجود تفاهـم، مهربانی، گذشـت و فداکاری 
مسـیر زندگـی شـان بـه سـمت گـذرگاه 
خوشـبختی پیش مـی رفته اسـت؛ چنانکه 
ناراحتـی هـا، مشـکالت، فقـر، کمبودها و 
نـداری ها هـم نمی توانسـت سـیر زندگی 
آنهـا را از مسـیر خوشـبختی تغییـر دهد. 
از همیـن رو، بایدهـا و نبایدهـای زندگـی 
را  زناشـویی، خودشناسـی و خداشناسـی 
بـا دکتـر محمـد جعفـر غفرانـی، اسـتاد 
و  قرآنـی  علـوم  پژوهشـگر  دانشـگاه، 
کارشـناس امور خانواده در میان گذاشـتیم؛ 
اسـتادی که دلسوزانه پاسـخگوی سئواالت 
مـا بـود. گفتگـوی دوسـتانه مـا بـا وی را 

نید. ا بخو

در ازدواج اسـامی و در مراحـل پیـش از عقـد، 
آداب گفتگـوی دختـران و پسـران برای شـناخت 
یکدیگـر نسـبت بـه تشـکیل زندگـی مشـترك 

چیسـت؟
از نظر اسـام یـک ازدواج موفق و خـوب ازدواجی 
اسـت که شـخص، اول خودش را بشناسـد و برای 
شـکوفایی خـودش بخواهـد ازدواج کنـد. بنابراین 
اصـًا دعوت نشـدیم بـه اینکه طرف مقابـل را زیر 
ذره بیـن قـرار دهیم. برای شـناخت همسـر فقط 
چنـد ویژگـی کـه قـرآن گفتـه اسـت بایـد چک 
شـود کـه این ویژگی هـا اوالً االن مهم اسـت و در 
گذشـته و آینـده اش مهـم نیسـت و تضمینی هم 
نیسـت؛ یعنی صفات شـخصیتی و مواضـع فرد در 
ازدواج تضمیـن نـدارد و ممکـن اسـت تغییر کند 

پـس در ازدواج بایـد حال افراد بررسـی شـود.
بر همین اسـاس در ازدواج به دگرشناسـی و اینکه 
همسـرم را آنقدر دقیق بشناسـم نه نیاز هسـت و 
نـه توصیـه شـده و نه مـی توانـد مشـکلی را حل 

کنـد؛ وقتـی از کسـی بـرای گوشـی تـان تقاضای 
شـارژر می کنید از شـما می پرسـند گوشـی شما 
چیسـت؟ یعنی بدون خودشناسـی انسان نمی تواند 
همسرشناسـی و حتی خداشناسـی کنـد که همه 
ایـن مـوارد بـه خودشناسـی و خودبـاوری موکول 

است.
بنابرایـن در ازدواج اسـامی دختـر و پسـر به این 
روابـط و معاشـرت های قبـل از ازدواج هیچ نیازی 
ندارنـد و تمـام ازدواج هایـی کـه بـر مبنـای ایـن 
معاشـرت هـا و روابـط بـا نامحـرم صـورت گرفته، 
بـا  حتمـاً  و  اسـت  نبـوده  موفقـی  هـای  ازدواج 

اختـال مواجه شـده اسـت.
چرا؟

انسـان اوالً در خودشناسی اش مشکل دارد بنابراین 
دگـر شناسـی تقریبـاً امـکان نـدارد، ثانیـاً انسـان 
آنقـدر پیچیـده اسـت کـه شـناخت پیچیدگـی 
هـای طـرف مقابـل اصًا بـرای افراد عـادی امکان 
نـدارد و اگـر حسـاب انبیـا و اولیـا را جـدا کنیـم 
بـرای مـردم عادی امـکان نـدارد که تمـام زوایای 
پیچیـده و پنهـان یـک فـرد را شناسـایی کننـد؛ 
پـس معاشـرت اصًا شـناخت نمی آورد؛ زیـرا اوالً 
شـناخت بـه وجود نمـی آیـد، ثانیاً نیازی نیسـت 
و ثالثـاً آنچـه کـه مـا بـا مطالعـه رفتـار و گفتار 

آوریـم یـک وضعیـت  بـه دسـت مـی  یکدیگـر 
ظاهـری زمـان حـال را گـزارش مـی کنـد و اصًا 
فرداهـا را هیـچ تضمینـی نمـی کنـد. بنابرایـن 

نیـازی بـه ایـن ارتبـاط نیسـت.
انتخـاب همسـر  دربـاره  کـه  هایـی  ویژگـی  آن 
فرمودیـد که در قرآن و روایات به آن اشـاره شـده 

؟ چیست
قـرآن مـی فرمایـد: مؤمـن بـا مؤمـن، مشـرك با 
مشـرك، زناکار بـا زناکار، خبیث بـا خبیث، طیب 
بـا طیـب ازدواج مـی کنند. مـواردی اسـت که در 
قـرآن بـه عنوان احراز کفویت مطرح شـده اسـت. 
ایـن مـوارد را می توان از راه های خیلی سـاده ای 
متوجه شـد کـه فرد در حال حاضر نسـبت به این 
کلمـات کـه متأسـفانه برخـی از آن درسـت برای 
مـردم ترجمـه و تفهیـم نشـده، اینکـه خبیـث یا 
طیـب بـه چه کسـی می گوینـد، و حتـی اگر من 
ایـن مـوارد را بفهمـم، بدانـم و در شـخصی احراز 
کنـم، هیـچ کـدام از ایـن هـا در فـردای ازدواج 

تضمیـن و ضمانـت اجرایـی ندارد.
بـه عنـوان نمونـه دخترهـا نمـی دانند کـه مردها 
همـه شـان مذکـر هسـتند؛ مذکـر به ایـن معنی 
کـه برای چهـار مورد درس، کار، عبادت، سـربازی 
و جهـاد انگیـزه ندارنـد، و مردهـا برای ایـن موارد 
نیازمنـد بـه روحیـه و انگیـزه بیرونـی هسـتند و 
تـوان درونـی بـه آنهـا انگیزه نمـی دهد. از سـوی 
دیگـر زن ها سرشـار از انگیـزه کار، درس، عبادت 
و سـربازی هسـتند؛ کمتر زنی اسـت که مشـتاق 
درس و کار و عبـادت و سـربازی نباشـد؛ امـا زن 
ایـن توانایـی را نـدارد و البتـه از او خواسـته هـم 
نشـده اسـت. بنابرایـن در ازدواج ، زن بایـد روحیه 
و انگیـزه اش را بـه مـرد دهـد و تـوان مـرد در 
خدمـت زن قـرار بگیـرد تا یـک ازدواج پویا، موفق 

و مفیدی داشـته باشـیم.
بـه نظـر شـما در ازدواج چـه معیارهایـی بـرای 
گفتگوهـای صحیـح میان زن و شـوهر باید مد نظر 

قـرار گرفته شـود؟
یکـی از حـاالت مهـم در ارتباطـات، تفاهم اسـت، 
بـرای اینکـه تفاهـم رخ دهد، الزمه اش این اسـت 
کـه تـک تـک واژه هایـی که بیـن دو نفـر مبادله 
مـی شـود، تـک تـک ایماهـا، اشـاره هـا، رمزها و 
عائمـی کـه مبادله مـی شـود، اوالً بـرای گوینده 

مشکل سوءتفاهم های کالمی در روابط همسران
زینب صناعی
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تصویر ذهنی روشـنی داشـته باشـد، دومـاً تصویر 
ذهنـی ایـن واژه بیـن گوینده و شـنونده یکسـان 
باشـد؛ یـک تابلـوی راهنمایـی و رانندگـی را اگـر 
خـود کسـی کـه ایـن تابلـو را نصـب کرده اسـت 
بدانـد که پیامش چیسـت و آیا موقعیـت زدن این 
تابلـو اینجاسـت و اگـر آنهایـی کـه ایـن تابلـو را 
مـی بیننـد، همـان مفهـوم را بفهمند، ایـن ها به 
تفاهـم رسـیده انـد. پـس مهمتریـن کاری که زن 
و شـوهر دارنـد ایـن اسـت کـه از همـان ابتـدا به 
خصـوص در دوران عقد باید تـاش کنند مفاهیم 
واژه هـا را بین خودشـان مرور کنند و واژگانشـان 

را روشـن و یکسـان کنند.
قـرآن طـی چنـد آیـه مـی فرمایـد کـه اکثـر 
انسـان هـا از ظـن و گمانشـان پیروی مـی کنند و 
قضـاوت هایشـان بر اسـاس ظن و گمان، سـطحی 
نگـری و ظاهرنگـری اسـت. پس مهمتریـن کاری 
کـه زن و شـوهر بایـد انجـام دهند، این اسـت که 
واژگانشـان را یکـی کننـد و همیـن کلماتـی کـه 
بـه ظاهـر بـه فارسـی بین شـان گفتگو می شـود 
بایـد ببیننـد خودشـان معنـی اش را مـی فهمند 
و مفهومـش بینشـان روشـن اسـت، مفهومـی که 
دو نفـری از ایـن کلمـه دارند، یکی اسـت یـا نه؟!
بدصحبـت کـردن زوجیـن بـا یکدیگر چـه اثرات 
نامطلوبـی مـی تواند داشـته باشـد و چـه اتفاقاتی 

بـه طبـع آن مـی تواند پیـش بیاید؟
ایـن بـد صحبـت کردن بـرای سـوء تفاهم اسـت، 
وقتـی مـا دچـار سـوء تفاهـم هسـتیم بـا هـم بد 
حـرف مـی زنیـم و بـد برخـورد مـی کنیم، شـما 
نـگاه کنید تمـام مهمانـداران، دکترهـا و کارکنان 
زن و مـرد و دانشـجویان دختـر و پسـر بـا هـم 

رابطـه خوبی دارنـد. خیلی خوب و خـوش اخاق 
و بهتریـن، خـوش اخـاق ترین، سـخاوتمندترین  
بـا ظرفیت و بـا احتـرام، اما به محـض اینکه اینها 
بـا هـم زن و شـوهر می شـوند، شـروع مـی کنند 
بـه فحاشـی، گوشـی یکدیگـر را نـگاه مـی کننـد 
در حالـی کـه قـرآن اجـازه نـداده اسـت و فرموده 
»التجسسـوا«. چـون زن و شـوهر شـده ایـم کـه 
نبایـد گوشـی همدیگر را نگاه کنیم. اجـازه نداریم 
بـه یکدیگـر بـی احترامی کنیـم. پـس نفهمیدیم 
ازدواج یعنی چه، وقتی ایشـان شـده اسـت همسر 
من، او را که نخریدم ! زنم هسـت، شـوهرم هسـت 
معنـی اش ایـن نیسـت که مـال من اسـت . پس 
ریشـه همـه بداخاقـی هـا سـوء تفاهم و یـا عدم 

تفاهم اسـت.
علـت هـای ناتوانـی اغلـب زوج هـای جـوان برای 

گفتگـوی صحیـح بـا یکدیگر چیسـت؟
شـش خـأ، سیسـتم آموزشـی و رسـانه هـای ما 
دارد. دو تـا از آنهـا ایـن اسـت کـه در سیسـتم 
آموزشـی مـا هـر چیـزی هـم ممکـن اسـت، هم 
ارزش دارد و هـم تشـویق مـی شـویم. جـز یـک 
چیـز؛ یـک درس اسـت کـه اصـًا بـه آن دعـوت 
نمـی شـویم. ممکـن هـم نیسـت و تشـویق هـم 
نمـی شـویم و آن »خودشناسـی« اسـت. آدمـی 
همسرشناسـی،  حتمـاً  نـدارد  خودشناسـی  کـه 
امام و پیغمبرشناسـی و خداشناسـی ندارد. در روز 
عاشـورا دشـمنان امام حسـین )ع( برایشان ناآشنا 
نبود، دشـمنان، سـربازان پدرش بودند، عمر سعد 
همبـازی کودکی امام حسـین)ع( بود ، نفهمیدند، 

فـرق امـام حسـین)ع( و یزیـد را نفهمیدنـد.

نمـی دانیـد که آیا زن و شـوهر عامل خوشـبختی 
یـا بدبختی هم هسـتند یا نه و چون روانشناسـان 
بـه دروغ گفته اند، هسـتند، پس شـما بـرای آنکه 
بدبخت نشـوید دنبـال یک آدم خـوب می گردید. 
نمـی دانیـد کـه آن آدم خـوب اصـًا به درد شـما 
نمـی خـورد. یک پزشـک خـوب دنبال آدم سـالم 
نمـی گردد، دنبـال مریض می گردد و چون شـما 
زن نیسـتید و در دانشـگاه، هنِر زن بودن از شـما 
گرفته شـده، مانند یک پسـر دنبال آدم خوشـگل 
ظاهـری، بـا ماشـین و خانـه خـوب مـی گردیـد. 
دنبـال مـرد مذکـر نمـی گردیـد کـه او را اهـل 
معراجـش کنیـد، آسـمانی اش کنیـد. دنبال یک 
انسـان آسـمانی مـی گردیـد کـه اگـر او آسـمانی 
باشـد دیگـر شـما امتیازی نمـی بریـد. دنبال یک 
زندگـی بـی دردسـر مـی گردیـد کـه ایـن دیگـر 

زندگـی نمی شـود.
زوج هـای جـوان چـه مـدل هایـی را بایـد بـرای 
تمریـن جهـت دسـت یافتـن بـه گفتـــگوهای 
هدفمنـد و صحیـح بـا یکدیگـر در پیـش بگیرند. 
حـاال چـه از طریـق جلسـات ثابـت هفتگـی یـا 
جلسـات با حضـور اعضـای خانـواده؛ چگونـه این 

مهـم میسـر می شـود؟
در واقـع بـرای هـر دختـر و پسـری، پـدر و مادر، 
خواهـر و برادر، همسـران تمرینی او هسـتند، اگر 
مـا بـا این هـا ارتبـاط نامحسـوس را تمرین کنیم 
فردا با همسـرمان، مادرشـوهرمان، پـدر خانم مان 
مـی توانیـم رابطـه ای درسـت برقرار کنیـم، ولی 
االن در خانـواده هـا بیـن اعضـای خانـواده، پدر و 
مـادر، فرزنـد و پـدر، خواهـر و بـرادر یـک تعامـل 

تفاهـم آمیزی حاکم نیسـت.
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اصـًا بسـیاری از دخترهـا و پسـرها امـروز بـرای 
فـرار از دسـت مـادر و پـدر ازدواج مـی کننـد و 
گمـان مـی کنند که پـدر و مادر آنهـا را نمی فهمند 
بعـد هـم کـه ازدواج مـی کننـد مـی بیننـد ای 
دل غافـل همسـر کـه دیگـر آنهـا را نمـی فهمد، 
بنابرایـن مـی بینیـم درصـد بسـیار باالیـی مانند 
40 درصـد در دوران عقد مشـکل پیـدا می کنند 
بـه طوری کـه روزانه مـا 500 طـاق تفاهمی در 
کشـور داریـم. چـون دنبال صـورت مـی گردند و 
نمـی دانند اصًا سـیرت اینها به هم مـی خورد یا 
نـه. پـس بهترین تمرین بـرای این تفاهـم ارتباط 
درسـت بـا خـدای خودمان اسـت. وقتـی طرف با 
خـدا ارتبـاط ندارد و نمـازش را نمـی خواند، پس 
کسـی کـه بـه خـودش ، خـدای خـودش و پدر و 
مـادرش احتـرام نمـی گـذارد و بـه تو مـی گوید 
فـدای تو شـوم، ایـن حتمـاً دروغ اسـت. بنابراین 
بایـد با کسـی ازدواج کنیـد که به خـودش و پدر 
و مادرش و حتی لباسـش احتـرام می گذارد. این 
بـه ایـن معنا نیسـت کـه آنهـا بی عیب هسـتند؛ 
امـا او احتـرام مـی گـذارد اول به خـودش دوم به 
آنهـا و بـی احترامـی نمـی کنـد. پس مشـکل ما 
سـر تفاهم اسـت، ما مفاهیـم مذهبی، زناشـویی، 

اقتصـادی و اجتماعـی را نمـی فهمیم.
ایـن  در آخـر ذکـر نماییـد زن و شـوهر  لطفـاً 
اختافـات ناشـی از گفتگوهـای حاشـیه سـاز را 
چگونـه و بـا چـه روشـی مـی تواننـد کنتـرل و 

نماینـد؟ برطـرف 
بـرای اینکـه ازدواج صورت بگیـرد احتیاج به پنج 
مرحلـه دارد کـه نیـاز بـه یک کاس 14 جلسـه ای 
دارد و نمـی تـوان حـق مطلـب را اینجـا ادا کـرد 
کـه  چـرا  بریـزد،  قضیـه  ایـن  حرمـت  وشـاید 
مصاحبـه نمـی توانـد تمـام یـک کاس را بـرای 
شـما خاصـه کنـد. در هـر صـورت در جـواب 
سـئوال شـما بایـد بگویـم بـرای اینکـه چنیـن 
اتفاقاتـی نیفتـد، بایـد بچه هـا و جوانـان در ابتدا 
رابطه درسـتی با خودشـان سـپس با والدین شان 
داشـته باشـند، بعـد مرحلـه سـوم گزینش شـان 
درسـت باشـد، در مرحله چهارم عقد تا ازدواج شان 
را درسـت مدیریـت کننـد کـه نمـی کننـد، و از 
همـه اینهـا مهمتـر ایـن را بداننـد کـه از فـردای 

ازدواج چـه از یکدیگـر مـی خواهنـد.
متأسـفانه در حـال حاضـر هیـچ پـدر و مـادری 
وهیچ دختر و پسـری به فردای ازدواج فکرنمی کنند؛  
چقـدر انـرژی و عاطفه هزینه می کننـد تا به هم

برسـند اما وقتی به هم می رسـند فـردای ازدواج  
خانـم آرایش کرده و آراسـته به محـل کار می رود، 
بگـو بخنـد، شـیرینی و مبـارك باشـد تا شـب و 
شـب کـه می رسـد خانـه خسـته اسـت، آن مرد 
هـم که می آید خسـته اسـت، چـه چیزهایتان را 
بایـد با هم تقسـیم کنید؟ خسـتگی هایتـان! این

 که ازدواج نشد. 
دو تـا مـرد خسـته وقتـی خانـه مـی آیند.دیدید 
در کشـتی و بوکس وقتی یکی وارد تشـک می شـود 
مشـت و لگـد و اینهـا می خـورد. بعـد وقتی کنار 
مـی آیـد یکـی بـادش مـی زنـدو بـه او انگیـزه و 
انـرژی مـی دهد، او کسـی اسـت که خـودش در 
روی تشـک نبـوده، یعنـی خـودش از صبـح تـا 
شـب خـودش را شـارژکرده؛ االن خانـم هـای ما 
آنهایـی هـم کـه در خانـه هسـتند یـا از صبـح تا 
ظهـر خوابنـد یـا بـا تلفـن صحبـت می کننـد یا 
تلویزیـون مـی بیننـد و شـب کـه مـرد بـه خانه 
مـی آیـد آن خانـم خـودش خسـته اسـت. یعنی 
خودش شـارژ نیسـت کـه آن مـرد را شـارژ کند. 
در حالـی کـه بـا قـرآن، نمـاز، عطـر، آراسـتگی و 
عبـادت بایـد خـودش را شـارژ مـی کرده اسـت. 
اصـًا از همسـرش اسـتقبال نمی کنـد، به طوری 
کـه یـک روز مـی رود رسـتوران، یـک هفتـه، دو 
هفته، سـه هفتـه، در نهایت خسـته می شـوند و 
مـی بیننـد که این زندگی نشـد چرا کـه قبًا هم 
بـا دوستانشـان می رفتند. تـازه آن موقع راحت تر 
هـم بودنـد و در واقـع هنوز زوجیـن معنی نکاح و 

تفاهـم را نفهمیـده اند .

قـرآن طـی چنـد آیه مـی فرمایـد که 
اکثـر انسـان هـا از ظـن و گمانشـان 
پیـروی مـی کننـد و قضاوت هایشـان 
بر اسـاس ظـن و گمان، سـطحی نگری 
و ظاهرنگری اسـت. پس مهمترین کاری 
که زن و شـوهر بایـد انجام دهنـد، این 
اسـت کـه واژگانشـان را یکـی کنند و 
همیـن کلماتی که بـه ظاهر به فارسـی 
بین شـان گفتگو می شـود باید ببینند 
فهمنـد  را مـی  اش  معنـی  خودشـان 
اسـت روشـن  بینشـان  مفهومـش  و 
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داستان های کوتاه و خواندنی

موالنا در بخشـي از اشـعار خـود ماجرایي این چنیـن  بیان می کند: 
روزي عاقلـي در بیابـان فـردي را مـي بیند کـه زیر درختـي خوابیده 
و دهانـش بـاز اسـت . ناگهـان مـاري وارد دهـان او مـي شـود . فـرد 
عاقـل آن شـخص را بیـدار مـي کنـد و به او دسـتور مـي دهدکه 
ازسـیب هـاي زیـر درخـت هـر آنچـه مي توانـد بخـورد و مـدام او را 
مـي دوانـد .  آن شـخص هـم آن قدر سـیب مي خورد کـه دهانش پر 
از سـیب مـي شـد . و مـدام به فرد عاقل مـي گفت : ایـن چه کاري 

اسـت کـه تـو با من مـي کنـي ؟ با کافر هـم ایـن  کار را
نمي کنند . مگر من با تو چه کرده ام که سزاوار چنین

 عذابي هستم ؟! خدا نکند کسي تو را ببیند و دچار
 تو شود ...تا اینکه هر چه خورده بود را باال آورد

 و همچنین ماري نیز بیرون آمد . وقتی آن شخص
 مار را دید تعجب کرد . از حرفهایي که زده بود

شرمسار شد و از فرد عاقل بسیار تشکر و عذرخواهی
 کرد . سپس از آن مرد پرسید : خوب چرا از اول

نگفتي تا از تو گله و شکایت نکنم ؟ فرد عاقل
پاسـخ داد : اگـر از ابتـدا مي فهمیدي که مـاري وارد بدنت 

شده است از ترس و ناامیدي مي مردي و دیگر توان
سیب خوردن و دویدن را نداشتي . مرد خجالت زده شد 

و فهمید که فرد عاقل جز خیر و خوبي او را نمي خواسته .
حـال ما انسـان ها چون حکمت خدا را در بسـیاري امـور نمي دانیم ، 
مـدام گله و شـکایت مي کنیم و احسـاس نارضایتي داریـم . در حالي 
کـه برخـي از حکمـت هـاي خـدا از محـدوده ي عقل ما خارج اسـت 
و اگـر مـي دانسـتیم خـدا چقـدر ما را دوسـت دارد و خوبـي ما را 

مـي خواهـد ، هیـچ گاه دچـار تردید و یأس نمي شـدیم .

سـوره ي بقـره آیـه 216 : چه بسـا چیـزي را براي خودتـان بد بدانید 
در حالـي کـه آن چیـز بـراي شـما خـوب اسـت و چه بسـا چیـزي را 

دوسـت داشـته باشـید ولي برایتان بد اسـت .

حکمت خدا

روزي شـخصي بـا دوسـتش درد دل مـي کـرد و مي گفـت :کار خدا 
را مـي بینـي ! فـان کار مرا درسـت نمـي کند و فان چیـز را به من 

نمـي دهـد و بعضي ها فـان بـرج را دارند .
در همین هنگام ؛  پسر این شخص آمد و به پدرش گفت :

پدر  ! برایم موتور مي خري ؟
این شخص به پسرش گفت : 

خداوند اگر کسی را دوست داشته باشد؛
خواسته هایش را به موقع اجابت می کند

 صبـر کـن  ! صبـر کن تا بزرگ شـوي ! گواهینامه بگیـري ! آن وقت 
قـول مـي دهـم برایت بخـرم  ؛ تـو اآلن کوچکي و برایت زود اسـت  ؛ 
یـک موقـع تصـادف مـي کني وبـه کسـي مـي زنـي وگواهینامه هم 

نـداري و.....بآلخـره برایت خیلي خطـر دارد ! 
پسرش با ناراحتي رفت !!!!!

دوستش رو به این شخص کرد وگفت  :
تو چرا براي فرزندت موتور نمي خري ؟

آن شـخص گفـت : مـن کـه دشـمنش نیسـتم و دوسـتش دارم و او 
فرزنـد مـن اسـت ولـی بـه موقع برایـش مي خـرم .

دوسـتش گفـت :  پـس خداونـد کـه دانـاي جهـان اسـت ؛  بـا تـو 
رفتـاري مـي کنـد کـه تو بـا فرزنـدت آن رفتـار را مي کنـي ؛ زیرا تو  
را دوسـت دارد پـس صبـر کـن !!! و اگـر فرزنـد تو برایت مهم نباشـد 
و  در کودکـي موتـور را بدسـت آورد  در حقیقت خطرات در کمینش 
اسـت  ؛  ولـي بـاز دوسـتانش نسـبت بـه او حسـادت مي کننـد که : 

خدایـا ! چـرا بچـه فاني موتـور دارد و مـا نداریـم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

روزي خواجـه حسـن مـؤدب شـنید کـه عارفـي بـزرگ بـه نـام 
ابوسـعید ابوالخیـر بـه نیشـابور آمـده و منبـر مـي رود و موعظه         

مـي کنـد و از فکـر و دل اشـخاص خبـر مـي دهـد ؛ 
خواجـه حسـن مـؤدب که یکـي از مخالفیـن اهل 
عرفـان بـود و پـول و ثروت دنیـا او را مسـت کرده 
بـود ؛ ایـن گونـه سـخنان را بـاور نمـي کـرد و آنهـا را غیر   
واقعـي  مـي دانسـت و به علت کنجکاوي به شـهرت ابوسـعید ؛
     خواجـه بـه مجلـس ابوسـعید رفـت و بـه سـخنان او گوش      
داد ؛ در آن میان سائلي برخاست و گفت : کمکم کنید  لباس ندارم .
ابوسـعید از مـردم امـداد طلبیـد و بـاز خواجـه مـودب بـا خـود فکر 

: کرد 
»خـوب اسـت لبـاس خـود را بـه او بدهـم  و دوبـاره فکـر اولیـه بر او 
غلبـه کـرد کـه ایـن لبـاس گرانقیمـت اسـت و..... تـا سـه بار سـائل 

کمـک خواسـت و ایـن فکـر مـدام بـه مـؤدب خطور کـرد .
در ایـن بیـن پیـر مـردي کـه کنـار خواجـه مـؤدب  نشسـته بـود از 

ابوسـعید  پرسـید:
آیا خدا با بندگان خود سخن مي گوید ؟

ابوسـعید گفـت : بلـي ! صحبت مـي کند کما اینکه در همین سـاعت ؛ 
خداونـد بـه مـردي که پهلوي تو نشسـته اسـت سـه بار فرمـود : این 
لبـاس را بـه سـائل بده ولي او گفت ایـن لباس را از آمل برایـم آورده اند 

و خیلـي گرانقیمت اسـت و آن را نداد
شـیخ حسـن مـودب که این سـخن بشـنید ؛ لرزه بـر اندامـش افتاد 
و برخاسـت و پیـش شـیخ رفـت و بوسـه بر دسـت شـیخ زد و لباس 
خـود را فـوري بـه آن سـائل داد و در زمـره ارادتمنـدان شـیخ قـرار 

گرفـت و...............
آیا تاکنون شما نیز متوجه نداي خداوند شده اید ؟

آیا خدا با بندگان خود سخن می گوید؟
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بعـد از فروپاشـی دولـت عثمانـی، چالشـی در میـان کشـورهای اسـامی بـه 
وجـود آمـد. بـه ایـن ترتیـب کـه وحـدت در سـایه دولـت اسـامی بـه هـم 
ریخـت و البتـه این چالش از یک قـرن پیش درجریان اصاحـات قالب دولت 
عثمانـی بـه وجود آمـده بود؛ گسسـت میان وضعیـت موجود و ایـده آل دلیل 
ایـن امـر تلقـی می شـود زیـرا در اواخـر دولـت عثمانـی و بـا همـه اقتـداری  
گذشـته ایـن امپراطـوری که به دسـت آورده بـود، شکسـت ها و ناکامی هایی 

رخ داد کـه زمینه سـاز گسسـت شـد.
سـفرهای برخـی نماینـدگان دولـت عثمانی به خـارج از کشـور، تصویری که 
بسـیاری از مردم داشـتند را به نظریه ای غالب تبدیل کرد که دولت اسـامی 
دچـار عقب ماندگی شـده اسـت؛ غرب پیشـرفت کـرده و راه صنعتی شـدن را 
در پیـش گرفتـه بود ولی کشـورهای اسـامی به ویـژه در حـوزه نظامی دچار 

عقب ماندگـی بودند.
در آن زمـان کشـورهای غربـی بـه ماشـین جنگـی قدرتمنـدی دسـت یافته 
بودنـد و ارتش هـای کاسـیک را شـکل داده بودند ولی دولت اسـامی چنین 

نداشـت. ویژگی هایی 
اصاحاتـی کـه توسـط برخـی وزرا و سـران عثمانـی شـروع شـد و برخـی 
خلفـای دولـت اسـامی را نیـز قربانـی خـود کـرد در آن زمان شـکل گرفت. 
البتـه همـه سیاسـت های عثمانـی بر پایـه این اصل اسـتوار بودنـد که فضای 
داخلی کشـورهای اسـامی »داراالسـام« و فضای خارجی، »دارالکفر« اسـت 
و هیـچ ارتباطـی هـم میـان ایـن دو نیسـت. بنابرایـن همیـن مسـئله سـبب 
شـد پیشـرفت های دنیـای غـرب از چشـم مسـلمانان دور بماننـد و سـبب 

عقب ماندگی هـای عمیـق شـوند.
بـا »حسـن عبدی پور« مـدرس و پژوهشـگر تاریـخ اسـالم در این 

زمینـه بـه گفت وگو نشسـتیم.
*  تغییـرات ایجـاد شـده در اواخـر دوره عثمانـی حاصـل چه تفکراتـی بود و 

چه نتایجـی در بر داشـت:
در دوره اصاحـات دولـت عثمانـی، تغییراتـی توسـط نظـام حاکم ایجاد شـد 
کـه یکـی از مهمتریـن آنها، دسـتکاری در ارتش بود؛ ارتش عثمانی به شـکل 
کاسـیک فعالیـت نمی کرد بلکه شـامل نیروهای جهادی بود کـه در هنگامه 
نبـرد حاضـر می شـدند. و مزایـای جنگ برای آنان سـهمی بود کـه  در غنایم 
بـه آنهـا اختصـاص می یافـت ولی بـه تدریج نیاز به تشـکیل ارتش کاسـیک 
در عثمانی احسـاس شـد. به همین دلیل نخسـتین اصاحات در شـکل گیری 
ارتـش نمایـان شـد و سـپس بـه امـور فرهنگـی و اجتماعی کشـیده شـد اما 
حقیقـت ایـن بود کـه هر چه اصاحات بیشـتر پیـش می رفت، میـزان تقلید 
از غرب هم بیشـتر می شـد تا آنجا که تفکرات اندیشـمندان مسـلمان آن بود 

کـه اسـام می تواند بـا مدرنیته رابطه داشـته باشـد و به این ترتیـب مدرنیته 
اسـامی را پیشـنهاد کردنـد کـه از آن جملـه می تـوان بـه سـید جمال الدین 
اسـدآبادی اشـاره کرد.ایـن افراد بـر این عقیده بودند که پیشـرفت های کنونی 
غـرب بـه دلیـل سـرمایه گذاری بـر روی آموخته هـای اروپائیان از مسـلمانان 
اسـت و در واقـع، آنچـه کشـورهای اسـامی به غربی هـا آموخته بودنـد امروز 
در قالـب پیشـرفت های مختلف نمایان شـده اسـت. با این حـال یک حقیقت 
وجـود داشـت و آن هـم اینکـه مدرنیتـه دارای فرهنـگ و اقتضائـات خـاص 
خـود بـود و نمی توانسـت در نظامـی که سـلطان قـدرت مطلقه اسـت و تمام 
اختیـارات را دارد نهادینـه شـود . بـه عبارتـی تئوکراسـی با دموکراسـی هیچ 

سـازگاری منطقی ای نداشت.
ایـن امـر بهانـه ای شـد بـرای اینکـه نخبـگان سیاسـی بـه رهبـری آتاتـورك 
تصمیـم بگیرنـد دولـت را سـاقط کننـد، ابتـدا عنـوان کردند دولـت عثمانی 
بـه صـورت تشـریفاتی باقـی بماند زیـرا یـادگاری از اقتدار اسـامی به شـمار 
مـی رود و بـه شـکلی بـه دسـتورات و احکام حکومتی مشـروعیت می بخشـد 
ولـی پـس از مدتـی همیـن امـر را نیز تحمـل نکردند و سـایه سـنگین آن را 
بـر روی سیاسـت هـای جدیـد دگراندیشـان احسـاس کردنـد، اینجـا بود که 
جریان هـای ناسیونالیسـتی نخسـتین گام را بـرای حذف دولـت عثمانی ابتدا 
در ترکیـه برداشـتند و سـپس ایـن جریـان به سـمت کشـورهای عربی پیش 

رفت.
* آیـا قـرار بـود که خافـت عثمانی دوباره در یک کشـور عربی احیاء شـود و 

یـا درکشـورهای عربی مانند مصر نیـز قرار بـر اصاحات بود؟
مصـر در آن دوران بیشـترین نقـش را در جریان سـازی و بـه وجـود آمـدن 
تشـکل های مختلـف بـه عنـوان مرکز پـر قـدرت تولید اندیشـه ایفـا می کرد 
ولـی ملی گرایـی حـرف اول را مـی زد و فرصتـی بـرای دنیـای عرب بـه وجود 
آمـد کـه نخبـگان سیاسـی و دینـی تـاش کننـد تـا خافـت را بـه مصـر 
برگرداننـد و آن را بـه دسـت عرب هـا بسـپارند و توجیه شـان هم ایـن بود که

ایـن، یـک امـر عینـی و تاریخـی اسـت و نـژاد قریش همیشـه کسـی را برای 
رهبـری و خافـت جهان اسـام داشـته اسـت.

رسالت خطیر جمهوری اسالمی

 مدل سازی حکومتی مبتنی بر 

دین و نیازهای بشر امروز است

وحید کاشانی



فصلنامه فرهنگی اجتماعی 19سال سوم . شماره8 . پاییز94

عـده ای هم ماننـد »محمد عبدو«، »رشـید رضا«، 
»حسـن البنـا« و حتـی »کواکبـی« قائـل بـه این 
بودنـد کـه اگـر بنـا باشـد خافـت را بـه اعـراب 
بازگردانیـم بایـد اسـتبداد را از آن حـذف کـرده و 
آن را بـاز سـازی کنیـم تـا شـاهد فسـاد و تباهی 
نباشـیم .حتی نظریاتـی مبنی بر فاصلـه انداختن 
میـان خلیفـه و مقـام اجرایـی هـم به وجـود آمد 
بـه ایـن ترتیـب کـه خلیفـه مسـئول حفاظـت از 
شـریعت و نظام اسـامی باشـد و مقام اجرایی هم 
اداره امـور جـاری کشـور را بر عهده بگیـرد و البته 

توسـط مـردم انتخاب شـود.
ایـن رویکردهـا توسـط نخبـگان و روشـن فکران 
مسـلمان تحت تأثیـر ناکارآمدی دسـتگاه خافت 
و تحـوالت مدرنیتـه بـه وجـود آمده بود زیـرا آنها 
دریافتـه بودنـد کـه جوامـع تحمـل حکومت هایی 
بـر پایـه قـدرت یـک شـخص را ندارنـد و از نظـر 
عقـل هـم قابـل توجیـه نیسـت کـه یـک نفـر 
سـلطان باشـد و قـدرت نیـز در خانـدان او جابجا 
شـود و هـر از گاهـی هـم کودتایی صـورت بگیرد 
و خلیفـه ای دیگـر بـر سـر کار بیایـد. از سـویی، 
غربی هـا هـم بـا گرفتـن امتیـازات یـا تشـکیل 
کشـورهای  اسـتقال  مختلـف،  مسـتعمره های 
مسـلمان را در یـک دوره تاریخـی طوالنـی  مـدت 
بـه آنهـا دادنـد و همچنیـن جریان هـای دینـی 
در کشـورهای اسـامی هـم فاقـد تئـوری جامعی 
بـرای رهبـری مردم بودند و شـعار آنهـا که همان 
تشـکیل حکومت اسـامی بـا بازنگـری جدید بود 

تحقق پذیـر نبـود.
در ایـن بیـن افـرادی ماننـد »رشـید رضـا« خود، 
منتقـد حکومـت اموی، عباسـی و عثمانـی بودند، 
بـه عبارتـی اعتـراض اصلـی آنهـا این بود کـه این 
دوره هـا،  ایـن  طـی  و  بـوده  متغلبـه  خافت هـا 
اسـام لطمـات زیـادی دیده و حقیقـت دین خدا، 
متفـاوت بـا دوره  خافـت راشـدین بـوده بنابراین 
بایـد بـه دوران زرین سـلف صالح بازگردیـم؛ از آن 
زمـان تـا امـروز، همـه جریان هـای دینـی تـاش 
کرده انـد حکومتـی اسـامی تشـکیل دهنـد ولی 
موفـق بـه این کار نشـدند اما در این بیـن، جایگاه 
شـیعه و ایران با دیگر کشـورهای اسـامی تفاوت 

دارد.
 *  تفـاوت ایـران بـا دیگـر کشـورها در ایـن موج 

تغییرپذیـری و اصـاح حکومتـی چـه بود؟
عصـر صفویـان بسـتری را فراهـم کرد که شـیعه، 
بتوانـد بـرای نخسـتین بـار، هویتـی مسـتقل و 
حکومتـی جدیـد را بنیـان نهـد؛ این امـر همزمان 
بـود بـا قـدرت دولت عثمانـی و زمانی کـه آنها در 

بودند. اقتـدار  اوج 
این بسـتر و زمینـه در ایران به وجـود آمد و فصل 
جدیـدی در تاریـخ و تمـدن ایـران اسـامی رقـم 
خـورد ولـی در اواخـر حکومت صفـوی و به دلیل 
بـی کفایتـی پادشـاهان،  ایـن فرصـت تاریخـی 
ازبیـن رفـت و کشـور دچـار هـرج و مـرج شـد و 
بعد از آن هم در دوره قاجاریه، شـاهان ناکارآمدی 
بـر سـر کار آمدنـد کـه بیشـتر تاششـان، حفـظ 
موقعیـت خودشـان بـود و برنامـه ای برای توسـعه 
تمدنـی نداشـتند؛ در زمـان پهلـوی هـم گرچـه 
گام هایـی بـه سـمت نوسـازی و توسـعه برداشـته 
شـد امـا حکومـت، همـان راه تقلیـد از غـرب کـه 
مدل کشـورهای اسـامی پـس ازفروپاشـی دولت 
عثمانـی بـود را پیمود زیـرا گمـان می کردند دین 
مانـع توسـعه اسـت و بایـد آن را کنـار گذاشـت و 
بـرای پیشـرفته شـدن، مـدل غربی را کـه جدایی 
دین از سیاسـت بـود انتخاب کـرد و این تقلید در 
همـه حوزه هـای تمدنی و فرهنگی در دسـتور کار 
قـرار گرفـت به همین دلیـل تقلیـد از ظاهر غرب 

هـم در اولویـت بود.
روشـن فکرانی که صحنه گردان بودند و دسـتورات 
را بـه رضاخـان و پسـرش می دادند، مـدل خود را 
انتخـاب کـرده بودنـد و قلدرمآبـی رضاشـاه هـم 
بـرای اجرایـی کـردن دستوراتشـان مطلـوب آنها 
بود. بعد از آن شـاهد شـکل گیری انقاب اسـامی 
بـه رهبـری امـام خمینـی)ره( بودیـم، ایشـان بـا 
افشـاگری علیـه رژیـم پهلـوی بـه ویژه نقـد تفکر 
جدایـی دیـن از سیاسـت نهضـت اسـامی را آغاز 
کردنـد و مـردم هـم بـه تبعیـت از ایشـان، بـه پـا 
خاسـتند و همین امر، زمینه سـاز موفقیت انقاب 

. شد
* جمهـوری اسـامی چه ویژگی هایی داشـت که 
مـردم ایـران پـس از دوره هـای مختلـف تاریخی، 
دسـت بـه انتخـاب و اجرایـی کـردن آن زدند؟ به 
طـور کلـی تفاوت میـان انقـاب اسـامی و دیگر 
انقاب هـای مردمـی کـه اخیرا بـه وقوع پیوسـته 

چیست؟ در 
ملـت ایـران تاکنـون راه زیـادی پیمـوده ولـی راه 
دشـواری هـم در پیـش دارد به عبارتـی گرچه در 
حوزه هـای سـخت افزاری توانسـته ایم در منطقـه 
توفیقاتـی داشـته باشـیم و بـه اقتدار برسـیم ولی 
حقیقـت آن اسـت کـه تـوان اصلـی انقـاب، در 
قـدرت نـرم آن نهفتـه اسـت و می تـوان گفـت: 
دنیـای اسـام و غـرب بـه گفتمان سـازی و اقنـاع 

سـازی ایـران اسـامی نیازمند اسـت.
یکـی از حقایـق موجـود آن اسـت کـه الاقـل در 

شـرایط کنونـی نمی توانیم در حوزه سـخت افزاری 
در  ولـی  کنیـم  مقابلـه  جهانـی  قدرت هـای  بـا 
حـوزه نرم افـزاری کـه مشـکل جهـان معاصـر هم 
بـه شـمار مـی رود ، مـی توانیـم .چرا کـه مدرنیته 
هـم توسـط پسـت مدرن هـا بـه چالـش کشـیده 
شـده و کشـورهای اسـامی بـه برکـت انقـاب 
آمده انـد. بـه صحنـه  و  بیـدار شـده اند  اسـامی 
یکـی از چالش هـای موجود آن اسـت کـه گروهی 
در جهـان  قرائـت  یـک  فقـط  می کننـد  عنـوان 
اسـام وجـود دارد؛ البتـه افـراد معتـدل در میـان 
اخوان المسـلمین بـه ویـژه در زمـان حسـن البنـا 
معتقـد بودنـد تـوان تشـکیل حکومـت اسـامی 
را دارنـد امـا بـه خاطـر سـرمایه گذاری هایی کـه 
جریـان  روی  بـر  عربسـتان  ماننـد  کشـورهایی 
سـنتی سـلفی گری و وهابی گـری انجـام دادنـد، 
فضـای  اعتـدال و عقانـی اخوانـی هم به سـمت 

افراط گرایـی سـوق یافـت.
در زمـان محمـد مرسـی فرصتـی طایـی که بعد 
از سـال ها بـه دسـت مصری هـا افتـاد، در جریـان 
افراطـی غـرق شـد و بـا یـک کودتـا، ایـن فرصت 
بـه بـاد رفـت کـه همـه آن، نتیجـه سیاسـت های 

اشـتباه مرسـی بود.
* چـرا جریانـات سـلفی تـوان احیاء و تشـکیل 
فرصـت  حتـی  و  نـدارد  را  اسـامی  حکومـت 
از  راحتـی  بـه  را  مصـر  انقـاب  ماننـد  هایـی 

دسـت مـی دهـد؟
 جریـان سـلفی بـه دلیـل نازایـی فکری و بـه این 
سـبب که تـوان تولید اندیشـه ندارد و خـود را در 
گذشـته می بینـد بـدون اینکـه نسـبت آن را بـا 
فضـای مـدرن کنونی و تفاوت افـق معنایی فکری 
مـردم امروز بسـنجند، مصیبت هـای فراوانی را نیز 

بـه وجود آورده اسـت.
روی  از  منـع  و  گذشـته  بـه  گرایـش  در  اجبـار 
نتیجـه ای  مـدرن،  دنیـای  اقتضائـات  بـه  آوردن 
جـز خشـونت در دنیـای کنونـی بـه همـراه ندارد 
بـه همیـن دلیـل در این شـرایط، بار سـنگینی بر 
دوش نخبگان جمهوری اسـامی گذاشـته شـد تا 
بـه تئوری پـردازی، مدل سـازی و گفتمان سـازی
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و  نخبـگان  اقنـاع  موجـب  هـم  تـا  آورنـد  روی 
اندیشـمندان دنیای اسـام شـوند و هم از اسـام 

حقیقـی و وحیانـی دفـاع کننـد.
در ایـن برهـه، بایـد بـه ایـن بـاور برسـیم کـه 
حقیقتـی بـه نام اسـام برگرفته از کتاب و سـنت 
نـاب نبوی داریم که باید شـناخت بیشـتری از آن 
پیـدا کنیـم و عاوه بر این، عقـل را به یاری نقل و 
سـنت ببریـم. زیرا بـدون عقل نمی توان تفسـیری 
جامـع و صحیـح از کارآمدی دین داشـت؛ اگر امام 
خمینـی)ره( از علمایـی بـود کـه تفکـری اخباری 
داشـت و  توانایـی عقـل را در اسـتنباط و اجتهـاد 
د راحـکام شـرعی و مصلحـت حکومـت منکر بود 
هیـچ گاه موفـق بـه تشـکیل حکومـت نمی شـد. 
از  کـه  شـناخت صحیحـی  بـا  ایشـان  واقـع  در 
ظرفیت های کشـورهای اسـامی و غرب داشـتند 
بخشـی از قالب هـای مدرنیته همچـون انتخابات، 
جمهوریـت و تشـکیل مجلـس را بـکار گرفتند اما 

محتوایـی دینی و اسـامی در آن گماشـتند.
جمهـوری اسـامی ، ایـن حقیقـت را پذیرفته که 
قالـب دموکراسـی یعنی مـردم سـاالری و انتخاب 
مسـئوالن کشـور توسـط مردم قالب خوبی اسـت. 
بـه همیـن دلیـل در قانون گذاری  جنبـه عقانی و 
عرفـی را در نظـر گرفتـه اسـت، این موارد توسـط 
فقیهـی حکیـم دارای تفکر عقانی مدیریت شـده 
وگرنـه چنین مدلی از حکومت شـکل نمی گرفت.

* مدل سـازی حکومتـی مـد نظر شـما چیسـت؟ 
بـه عبارتـی چگونه بایـد مدلـی از حکومت مبتنی 
بـر آموزه هـای وحیانـی و مطابـق با نیازهای بشـر 

امـروز، طراحـی و پیاده سـازی کرد؟
الزم اسـت حکومتی بر پایه اسـام ترویج شود که 
بـا عقـل انسـان ها در تضاد نباشـد، دینـی معرفی 
شـود که بـا مهـرورزی و کرامـت آدمیـان منافات 
نداشته و صلح طلب باشـد؛ امروز چهره ای از اسام 
در دنیـا معرفی می شـود که توسـط غربی هـا و به 
کمـک عوامـل و مـزدوران آنهـا مدیریت می شـود 
و در عیـن حـال، رهبران اسـامی هـم کاری برای 
جلوگیـری از ترویج آن نمی کنند زیرا کشـورهایی 
کـه دارای حکومت هـای سـلطانی، شاهنشـاهی و 
امیـری هسـتند، بیداری اسـامی را بـر نتابیده اند 
و در مقابـل آن ایسـتادگی می کننـد. در واقع آنها 
بـه کمـک غـرب بـه مدیریـت بیـداری اسـامی 
پرداختنـد تا امواج آن به حکومت هایشـان نرسـد.
طـی دهه هـای قبـل، نظرسـنجی های مختلفـی 
در کشـورهای غربـی انجـام شـد و سـران آنهـا و 
دریافتنـد  امنیتـی  و  اطاعاتـی  هـای  دسـتگاه 

آشـنایی و گرایش به اسـام در میان مسـیحیان و 
پیـروان دیگر ادیان بیشـتر شـده بـه همین دلیل 
طراحـی دقیقـی شـکل گرفـت تـا اقبـال مـردم  
نسـبت بـه اسـام کاهـش یابـد از سـوی دیگر به 
برکـت انقاب اسـامی، تحوالتی در میـان توده ها 
بـه وجـود آمـد کـه بـه قـول »فرانسـوا تـوال« در 
اسـامی  »جمهـوری  شـیعه،  ژئوپلتیـک  کتـاب 

ایـران کاری کـرد کـه مـردم بـه ویـژه جوانـان 
کشـورهای اسـامی از نظر سیاسـی شیعه شوند« 
و در صحنـه میدانـی هـم توفیقـات حـزب اهلل در 
مقابلـه با رژیم صهیونیسـتی و الگوگیـری از مدل 
حـزب اهلل در یمـن، بحریـن و فلسـطین، عـراق و 
مصـر مخاطـره ای جـدی بـرای غربی ها بـه وجود 
کـه  کننـد  تحمـل  نمی توانسـتند  آنهـا  و  آورد 
بیداری اسـامی به کشـورهای پادشـاهی و امیری 
طرفـدار سیاسـت های آمریـکا و غـرب برسـد بـه 
همیـن دلیـل به ایجاد انحراف در بیداری اسـامی 
پرداختند و جریان های افراطی سـلفی را تجهیز و 
تحریـک کردند تـا آنها در مناطقـی همچون مصر 
و لیبـی بـه قدرت برسـند و سـپس چهـره واقعی 

خـود را نشـان دهند.

* ظهـور پدیـده ی داعـش و اسـام گـری از نوع 
سـلفی موجب ایجاد چـه نوع تغییری در اندیشـه 

مسلمانان شـده است؟
امـروز داعـش و دیگـر گروه هـای تکفیـری کاری 
کرده انـد کـه مـردم لیبـی از قیـام خود پشـیمان 
قذافـی  ماننـد  شـخصی  می کننـد  آرزو  و  شـده 
دوبـاره بـر سـر کار بیایـد و درسـت طبـق همین 
معادلـه، مردم دیگر کشـورهای اسـامی هم دچار 
تردیـد شـوند و در مقابلـه با تغییـر مقاومت کنند 
تـا تحوالتـی کـه مشـاهده می کننـد بـه مناطـق 
آنهـا نرسـد و به عبارتـی به وضعیـت موجود خود 
رضایت داشـته باشـند ولـی باید قبـول کنیم این 
تفکـر، اتحاد کشـورهای اسـامی را بـر هم ریخته 
و ایجـاد تفرقـه می کنـد. به ویـژه در میـان جهان 
تشـیع و تسـنن شـاهد اختافاتی جدی هستیم و 
در میـان نخبگان کشـورهای اسـامی و عربی هم 

شـکافی عمیق مشـاهده می شـود.
وحشـت  سـایه  در  روشـن فکران  از  بسـیاری 
گروه هـای تکفیـری،  تـوان ابـراز بیـان ندارنـد و 
ایـن بحـران، کاری کرده که آینـده منطقه چندان 
شـفاف نباشـد؛ در این شرایط کاسـتی هایی نیز بر 
مـا وارد اسـت زیـرا در حـوزه نرم افـزاری توفیقات 
خوبـی بـه دسـت نیاورده ایـم و بـا وجـود اینکـه 
چنـد دهه فرصـت داشـته ایم، ارتباطی سـازنده با 
جهان اسـام نداشـته ایم و مراکز علمی و اسـامی 
مـا در خأ هسـتند؛ مراکز پژوهشـی مـا حتی نام 
بسـیاری از مراکز اسـامی در کشـورهای عربی را 
نمی داننـد و بـا نخبگان اسـامی ارتباطـی ندارند 
در حالیکـه در جهان عـرب، تولیدات علمی خوبی 
صورت گرفته و شـخصیت های فکری برجسـته ای 
در میـان آنهـا هسـتند کـه بایـد راه گفت وگـو و 
تعامـل را بـا آنهـا بـاز کنیـم.در واقـع جمهـوری 
اسـامی ایـران در زمینه حل مسـائل اسـتراتژیک 
و مهـم، کمتـر از ظرفیت هـای فرهنگـی و علمـی 
خـود بهـره گرفتـه و ایـن رویـه نیازمنـد اصـاح 
اسـت؛ امـروزه دیپلماسـی عمومـی و فعالیت های 
فرهنگـی می توانند موجب بازگشـایی مسـیرهای 
سیاسـی هم بشـوند و این اتفـاق باید میـان ایران 

و سـایر کشـورهای اسـامی رخ دهد.
دولـت  و  آمریـکا  مـردم  میـان  کـه  همانطـور 
ایـاالت متحـده تفـاوت قائل هسـتیم، بایـد میان 
نیـز  و حاکمیت هایشـان  مـردم مسـلمان عـرب 
برخـی  بگیریـم؛ سـران  نظـر  در  را  تفاوت هایـی 
کشـورهای اسـامی تنها برای توسـعه قدرت خود 
تـاش می کننـد و نباید افکار عمومی مسـلمان ها

نیـز  مـا  دانشـگاه های  در  حتـی  امـروزه 
راسـتای  در  قـوی  و  مثبـت  گام هـای 
و  نشـده  برداشـته  علـوم  اسالمی سـازی 
کرده ایـم  رفتـار  گونـه ای  بـه  متأسـفانه 
کـه علـوم انسـانی مـا نسـبت به گذشـته 
دچـار ضعـف شـده اسـت، بـدون توجه به 
زیرسـاخت ها، به توسـعه کمی پرداخته ایم 
و از توسـعه کیفـی غافـل بوده ایم؛ توسـعه 
کمـی صـرف ، سـبب می شـود بسـیاری از 
مؤلفه هـا و شـاخصه ها دسـتکاری شـوند و 
ایـن امـر مشـکالتی بـه وجـود مـی آورد. 
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را با آنها مقایسه کرد.
 *  شـرایط کنونـی منطقـه و زمینـه شـکل گیری چنین مدلـی از حکومت را 

چگونـه ارزیابـی می کنید؟
امـروز مثلـث قدرت با سـه ضلـع ایـران، عربسـتان و ترکیه در منطقه شـکل 
گرفتـه کـه هـر یک بـر اسـاس گفتمان های خاص خـود در تاش هسـتند تا 
قـدرت برتر باشـند؛ قدرتـی که مد نظر ماسـت برای هیچ کشـوری خطرناك 
نیسـت و نـگاه جمهـوری اسـامی مبتنـی بـر شـکل گیری تمدن اسـامی با 
مشـارکت همـه کشورهاسـت ولـی برخی کشـورهای همسـایه این قـدرت را 
تهدیـدی بـرای خـود می داننـد در حالیکـه ایـران نـه تنهـا پـس از انقـاب، 
بلکـه پیـش از انقـاب هـم به هیچ کشـوری حمله نکـرده و تمامیـت ارزی و 

حاکمیـت آنان را به رسـمیت شـناخته اسـت.
هزینه هایـی هـم که امـروز ملت ایـران می پردازند بـرای دفاع از کیان اسـام، 
قـدس شـریف و مظلومیـت مسـلمانان اسـت و ایـن امـر بـر اسـاس عقایـد و 
اهـداف بلنـد دینـی شـکل گرفتـه ولـی در فضـای رسـانه ای، جوسـازی های 
زیـادی صـورت می گیـرد بـه نحـوی کـه ذهنیـت توده هـای مردمـی را هـم 

می دهد. تغییـر 
افشـای حقایـق و دسـت های پشـت پـرده انحـراف قیام های مردمـی منطقه، 
یکـی از رسـالت های کنونـی مـا محسـوب می شـود؛ ایران اسـامی بـه دنبال 
قرائـت صحیـح از اسـام اسـت ولـی در ایـن راسـتا باید بـه تئوری پـردازی و 
نظام سـازی بپـردازد زیـرا هنوز وضعیت مطلـوب مد نظر رهبـر معظم انقاب 
شـکل نگرفتـه و بـه عبارتـی، میـان مطالبـات و منویـات ایشـان بـا وضعیت 
موجـود فاصله اسـت. حوزه هـای علمیه باید بیشـتر در صحنه هـای اجتماعی 

حضـور یابنـد و حکومـت را در رسـیدن بـه اهداف یـاری دهند.
حقیقـت آن اسـت که در شـرایط کنونـی، نیازمنـد اقتصادانان اسـامی قوی 
هسـتیم، در حـوزه فرهنـگ بایـد از نگاه هـای بسـته و سـنتی دوری کنیـم و 
حقایـق و تحـوالت را بپذیریـم و بـه عبارتـی در سیاسـت های فرهنگـی خود 
بایـد بـه مدلـی دسـت یابیم که بـا تحوالت جدید سـازگاری داشـته باشـد و 
ایـن امـر نیازمند تفکـری مانند اندیشـه های پویای امام خمینی)ره( می باشـد 
کـه در فقـه جواهری اسـت. بـه نحوی کـه از ظرفیت اعتدالـی و عقانی خود 

بـه بهتریـن نحو بهـره ببریم.
امـروزه حتـی در دانشـگاه های مـا نیـز گام هـای مثبـت و قـوی در راسـتای 
اسامی سـازی علـوم برداشـته نشـده و متأسـفانه بـه گونـه ای رفتـار کرده ایم 
کـه علـوم انسـانی مـا نسـبت بـه گذشـته دچـار ضعـف شـده اسـت، بـدون 
توجـه بـه زیرسـاخت ها، بـه توسـعه کمـی پرداخته ایـم و از توسـعه کیفـی 
غافـل بوده ایـم؛ توسـعه کمـی صـرف ، سـبب می شـود بسـیاری از مؤلفه هـا 
و شـاخصه ها دسـتکاری شـوند و ایـن امـر مشـکاتی بـه وجـود مـی آورد. در 
و  نمی شـود  پیش زمینه هـا  بـه  توجهـی  اسـام،  تاریـخ  ماننـد  رشـته هایی 
دانشـجویان آشـنایی  تفصیلـی بـا زبـان عربـی ندارنـد و جالـب اینکـه ماك 
شـرکت در مراحـل باالتـر تحصیلـی، فقـط زبـان انگلیسـی اسـت در حالیکه 
در رشـته های معارفـی و اسـامی، آنچـه می توانـد دانشـجو را بـه تحقیقـات 
وسـیع تر و عملکـرد بهتر برسـاند، آشـنایی و تسـلط بـر زبان عربی اسـت زیرا 

منابـع اصلـی و دسـت اول بـه ایـن زبـان نگاشـته شـده اند.
دوره هـای رشـد و شـکوفایی تمدن اسـامی در ایـران زمانی حاصل شـده که 
دانشـمندان مـا بـه زبان عربی آشـنایی فـراوان داشـته و حتـی از عرب زبان ها 
هـم کتاب هـای بهتـری بـه رشـته تحریـر در آورده انـد تـا جائیکـه  بسـیاری  

ازکتاب هـای ادبیـات عـرب هـم توسـط ایرانیان نوشـته شـده ولی امـروزه در 
بسـیاری از دانشـگاه های مـا بـه ایـن مقولـه مهـم توجهـی نمی شـود و آنچه 
مـاك اسـت، توجـه بـه زبان انگلیسـی اسـت غافل از اینکـه علوم انسـانی ما 
اسـامی نمی شـود مگـر اینکـه اسـاتید و دانشـجویان علـوم انسـانی بـه زبان 

عربـی که زبان اسـام، قرآن و سـنت اسـت مسـلط شـوند
*  چه راهکارهایی برای اجرایی شدن این پیشنهاد دارید؟

وزارت علوم باید گامی اساسـی در اصاح سـاختارهای آموزشـی علوم انسـانی 
و اسـامی بـردارد؛ الزم اسـت وزیـر علوم یک معـاون آموزشـی در حوزه علوم 
انسـانی داشـته باشـد از سـویی دیگـر ده هـا کارگـروه بـرای تولیـد و تألیـف 
منابـع دانشـگاهی بر اسـاس علوم انسـانی اسـامی تشـکیل شـود و کسـانی 
را در ایـن رشـته ها برگزینـد کـه پیـش  زمینه هـای الزم را داشـته باشـند تـا 

فارغ التحصیـان بتواننـد بـه تولید اندیشـه و علـم بپردازند.

یکـی از نـکات اساسـی در ایـن بین، لـزوم تعامل سـازنده میـان ظرفیت های 
حـوزوی و دانشـگاهی اسـت تا هر دو بـا توانی برآمـده از هم افزایـی دو جانبه 
بـه تولیـد اندیشـه بپردازنـد و پیشـرفت های غرب را در راسـتای اهـداف خود 
بکارگیرنـد. بـه ایـن معنـا که بـه صورت گزینشـی بـا مدرنتیه غـرب برخورد 
کننـد و آنچـه را بـکار می آیـد مـورد اسـتفاده قـرار دهنـد زیـرا معرفـت و 
جهان شناسـی اسـامی و غربـی تفاوت هـای زیـادی بـا یکدیگر دارنـد و تنها 

می تـوان از شـیوه ها و روش هـای آنهـا بهـره گرفـت.
در برهه ای از تاریخ، دروازه های تمدنی گشـوده شـدند و دانشـمندان مسلمان، 
بـر اسـاس جهان بینـی اسـامی از داشـته های دیگـران اسـتفاده کردنـد و به 
بومی سـازی اندیشـه ها پرداختنـد و ایـن تجربـه موفـق بایـد بـار دیگـر تکرار 

شود.
امـروز بـه برکـت نظام جمهوری اسـامی مراکز علمـی و پژوهشـی زیادی در 
کشـور فعال هسـتند. لیکـن ارتباط سیسـتماتیکی بـا مراکز آموزشـی اعم از 
حوزه و دانشـگاه ندارند و این یک خسـارت  بزرگ برای کشـور اسـت چرا که 
تعامـل سـازنده بین مراکز پژوهشـی و آموزشـی می تواند به تولیـد علم و حل 
مسـائل فرهنگـی کشـور ونیاز های فکـری و تمدنی جهان اسـام کمک کند.

مرکز تأمین محتوای مطبوعات انقاب اسامی
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بـا توجـه بـه تعالیـم اسـامی و سـبک و روش 
وظایـف  از  یکـی   ، علـی)ع(  حضـرت  حکومـت 
مهـم نظـام اداری کارآمـد، ارزش گـذاری عملکرد 
نیروهای انسـانی و تفکیک بیـن کارکنان متعهد و 
متخلف اسـت؛ موضوعی که امروزه در بسـیاری از 

سـازمان ها مغفـول مانـده اسـت.
مهم تریـن منبـع هـر سـازماني نیروي انسـاني آن 
سـازمان است، سازمان هاي پیشـرو براي دستیابي 
به چشـم اندازهاي خود نیازمند کارکناني با انگیزه 
و موثـر هسـتند. بـر اسـاس نظریات دانشـمندان، 
انگیـزش یکي از پیچیده تریـن موضوعات در رفتار 
سـازماني اسـت تـا جایـي کـه نویسـندگان دانش 
مدیریـت تعریف هـاي مختلفـي از آن داشـته اند. 
آن چـه کـه از مجموعـه تعریف هـا برمـي آیـد این 
اسـت کـه انگیزش مجموعـه اي از نیروهاسـت که 
موجـب هدایـت رفتـار افراد بـه روش هـاي خاص 
مي شـود و بـدون  شـک، انگیـزش افراد وابسـته به 

انگیزاننده هاست. شـدت 
شـاید صحیح تـر آن اسـت کـه بگوییـم انگیـزه،  
مجمـوع نیروهـاي درونـي و بیرونـي اسـت کـه 
آغـاز،  شـکل،  جهت،  شـدت و مدت رفتـار مربوط 
بـه هـر کاري را تعییـن مي کنـد و نتیجـه تلفیـق 
خصیصه هـاي فـردي،  ماهیـت کار و ویژگي هـاي 

محیـط کاري اسـت و در ایـن میـان، نمي تـوان 
در  پـاداش  و  تنبیـه  نظـام  اجـراي  موثـر  نقـش 

سـازمان را نادیـده گرفـت.
از آن جـا کـه نیـروي انسـاني سـازمان ، مهم ترین 
سـرمایه و دارایي هرسـازمان اسـت؛ لذا اصلي ترین 
توجـه  اسـتراتژي،  تدویـن  در  مدیـران  وظیفـه 
بـه جایـگاه واالي منابـع انسـاني اسـت کـه البتـه 

مسـتلزم مدیریتـي شایسـته می باشـد.
مدیـران ارشـد سـازمان بایـد بتواننـد با شـناخت 
و پیش بینـي انگیزه هـاي نیـروي انسـاني تحـت 
اختیـار خـود،  نیازهـاي آنـان را بـه موقـع پاسـخ 
دهنـد و بـا راه انـدازي مکانیسـم اصولـي تنبیـه و 
تشـویق در سـازمان،  بازدهي واقعي کارکنان را در 

جهـت اهـداف سـازمان فراهـم نمایند.
 امـروزه،  سـازمان هاي پیشـرو بـه طـور پیوسـته 
برنامـه هاي پاداش دهي گروهي،  بخشـي، سـازماني 
و یـا ترکیبـي از این سـه روش را مبنـاي پرداخت 
انگیزشـي در سـازمان یـا مجموعـه سـازمان هاي 
خـود قـرار مي دهنـد و البتـه بـراي موفقیـت در 
بـر  مبتنـي  پاداش دهـي  هـاي  برنامـه  اجـراي 
عملکـرد، بایـد هفـت گام کلیـدي رعایـت شـود.

ایجـاد انتظارات روشـن در سـازمان،  تعیین اهداف 
دسـت یافتني،  ایجـاد نظـام اندازه گیـري باورپذیـر 

و معتبـر،  توانمندسـازي کارکنـان، معنـادار کردن 
پاداش هـا و در نهایـت کوتـاه کـردن زمـان میـان 
کار افـراد و اعطـاي پـاداش، هفت گامي اسـت که 
مي توانـد در طراحـي سیسـتم پاداش دهي مبتني 
بـر عملکرد و ایجاد تفاوت با سیسـتم هاي سـنتي 
پاداش دهـي مبتنـي بر کاهـش هزینه بـه مدیران 

کمـک کند.
مدیـران سـازمان،  صـرف نظـر از ایـن کـه چـه 
شـیوه اي را بـراي برنامـه پاداش دهي خـود به کار 
مي بندنـد بایـد هفـت گام فـوق را طي کننـد و با 
بازنگـري دوره اي، از حصـول اهداف ترسـیم شـده 

اطمینـان حاصـل نمایند. 
بـه نظـام شایسـته  عواملـي چـون عـدم توجـه 
پـاداش،     توزیـع  ناعادالنـه  مکانیـزم   سـاالري،  
بي توجهـي بـه وضعیـت نیـروي انسـاني از نظـر 
حقـوق و مزایـا،  فقدان مدیـران متخصص و پایبند 
بـه ارزش هـا، عـدم ایجاد شـور و نشـاط در محیط 
کار و ده هـا دلیـل دیگـر از عـوارض بي توجهـي به 
اجراي صحیح سیسـتم تنبیه و تشـویق اسـت که 
در نهایـت منجـر بـه عـدم وفـاداري و بي تعهـدي 
کارکنان و در نهایت ناکامي سـازمان در دسـتیابي 

بـه اهـداف ترسـیم شـده اش مي شـود.
بـر مبنـاي نظریـات یادگیـري مربوط به شـرطي 
 سـازي، اگر احساس خوشـایند با رفتار افراد انجام 
گرفتـه پیونـد بخورد،  در موقعیت هـاي بعدي فرد 
را وادار بـه انجـام رفتـار مورد نظر خواهـد کرد. در 
واقـع از آن جـا که همه انسـا ن ها تمایل به کسـب 
لـذت دارنـد، در صورتـي کـه مدیـران سـازمان ها 
بـا راهکارهایـي احساسـات خوشـایند کارکنـان را 
تقویـت کننـد بي شـک موجـب تقویـت و تکـرار 
عملکـرد مثبت ایشـان در سـازمان خواهند شـد.

واجـرا  اعمـال  بـه درسـتی  بایـد  البتـه تشـویق 
شـود تـا باعث ایجـاد و تقویـت انگیـزه و درنهایت 
رضایت شـغلی کارکنان شود. تشـویق کارکنان به 
روش هـاي مختلفي امکان پذیر اسـت کـه از جمله 
می تـوان به ارتقاء شـغلی، خدمات رفاهـی، پاداش 

مالـی و غیـره اشـاره کرد. 
این در حالي اسـت که بر مبناي نظر کارشناسـان 
و متخصصـان، سیسـتم تنبیـه و تشـویق بایـد به 
صـورت توأمـان در سـازمان ها اجرا شـود، چرا که 
بهـره وري و کارایـي سـازمان منـوط بـه اجـراي 

صحیـح سیسـتم تنبیه و تشـویق اسـت.
در واقـع تنبیـه و تشـویق بـه منزلـه یـک قاعـده 
اساسـي در نظام مدیریت منابع انسـاني اسـت که 
بـا پیدایـش مکتب روابط انسـاني در سـال 1920

نکاتی که یک مدیــــر موفــق

بـــداند باید   
سید جواد اشرفی
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بیش از پیش جلوه گر شد. 
امـروزه و در مدیریـت بـه سـبک نویـن،  توجـه به 
اهـداف  پیشـبرد  راسـتاي  در  کارکنـان  مسـائل 
و ضـروري  اساسـي  مباحـث  از جملـه  سـازمان 
مدیریـت منابع انسـاني اسـت و سـازمان هایي که 
بـه ایـن امـر توجه ویـژه اي نداشـته باشـند دیر یا 

زود شکسـت خواهنـد خـورد.
علي رغـم  سـازمان  در  کارکنـان  برخـي  گاهـي 
مناسـب  محیـط  ایجـاد  در  مدیـران  کوشـش 
بـراي فعالیـت،  مسأله سـاز هسـتند و بـا اخـال،  
کارشـکني،  تمرد، تـرك محل خدمت در سـاعات 
کاري و عـدم رعایـت قوانیـن،  اثـرات نامطلوبـي 
بـراي سـازمان ایجـاد مي کننـد و در کیفیـت و 
کمیـت کاال و خدمـات سـازمان آثـار منفـي بـر 
جـاي مي گذارنـد، این موضوعي اسـت که مدیران 
نمي تواننـد و نبایـد در برابرش بي تفاوت باشـند و 
لـذا مدیـران در ایـن شـرایط ناگزیرنـد بـراي رفع 
رفتارهـاي نامطلـوب اقداماتـي صـورت دهنـد که 

تنبیـه یکـي از ایـن مـوارد اسـت.
البتـه تنبیـه نیز زماني مؤثر اسـت که بـه صورتي 
آگاهانـه انجـام شـود و در هـر تنبیـه بایـد علت و 
نتیجه آن براي مدیر و زیردسـت روشـن شـود. در 
ایـن صورت عملکرد شـغلي کارکنـان بهبود یافته 
و بـراي انجـام وظایـف شـغلي خـود داراي انگیزه 
مي شـوند و رضایـت شـغلي الزم را جهـت انجـام 

مطلـوب وظایفشـان کسـب مي کنند.
امـا همان گونـه کـه از تعالیـم اسـامي هـم بـر 
مي آیـد تشـویق بایـد همیشـه بـر تنبیـه مقـدم 
باشـد. بـه عبـارت دیگـر میزان پـاداش و تشـویق 
همـواره بایـد از میـزان تنبیـه و مجـازات بیشـتر 

. شد با
مطابـق بـا دیـدگاه تربیتـي اسـام و از آنجـا کـه 
مکتـب اسـام به اصالـت رحمت و محبـت اعتقاد 
دارد،  تنبیـه مجـاز نیز گونه اي لطـف و رحمت در 
حـق فرد خاف کار اسـت .چـرا که سـبب کنترل 
رفتـار و تربیـت انسـان و پیشـگیري از هـرز رفتن 
نیـروي جسـمي،  روانـي،  سـامت و سـعادت فرد 
روان شناسـان  اکثـر  نظریـات  امـروزه  مي شـود. 
جدیـد غربي نیز با نظریه اعتـدال هماهنگي دارد.
بـه یقیـن، در جهانـي کـه همـه چیـز بـر اسـاس 
نظـم و ضابطـه در رونـد زندگي خـود، پیامدهایي 
بـه همـراه دارد، تنبیـه و تشـویق نیـز بـه عنـوان 
دو سـاختار مهـم در تربیـت انسـاني بایـد از نظم 
و ضابطـه اي مشـخص پیـروي کنـد تـا پیامدهاي 

مطلـوب و مؤثـر را بـه همـراه آورد.

از مجمـوع آیـات مربـوط بـه دو عامـل تشـویق و 
تنبیـه، حـدود 300 آیـه بـه مسـأله ي تشـویق و 
600 آیه، به عامل تنبیه مربوط اسـت. بسـیاري از 
آیـات قـرآن کریم اشـاره دارد که خداونـد همواره 
عامـل تشـویق و پـاداش را بـه کار مي بـرد و تنهـا 
در صـورت سـرپیچي بنـدگان از فرمان های الهي، 
از تهدیـد و تنبیه اسـتفاده مي کنـد. خداوند آن جا 
کـه وظیفه ي پیامبـران الهي را بیـان مي کند، نیز 
بشـیر و مبشـر بـودن را بـر انـذار و منـذر بـودن، 

مّقدم مـي آورد.
مهـم  اصـل  یـک  عنـوان  بـه  تنبیـه  و  تشـویق 
مدیریتـی، جایـگاه مؤثـری در مدیریـت علـوی 
داشـته اسـت و امیرالمؤمنیـن علـي)ع(  نیـز،  در 
خطبه هـا و نامه هـاي خـود از دو عامـل تشـویق 
و تنبیـه بـراي هدایـت مـردم بـه راه حـق، بهـره 
جسـته  انـد. ایشـان بـه عنـوان حاکـم جامعـه ي 
اجتماعـي،  درسـت  مدیریـت  بـراي  اسـامي 

فرمانداران و اسـتانداران شایسـته را مورد تشـویق 
قـرار مي دادنـد و خطـاکاران را توبیـخ و تنبیـه 
مي کردنـد. افـزون بـر آن، حضـرت علـي )ع( بـه 
کارگـزاران خود سـفارش مي کردند که از تشـویق 
و تنبیـه بـراي واداشـتن زیردسـتان بـه کوشـش 

اجتماعـي بهـره بگیرنـد.
همچنیـن،  حضرت علـي )ع( در اداره ي جامعه ي 
آن زمـان و آمـوزش کارگـزاران خـود افـزون بـر 
تشـویق، از تنبیـه و مجـازات نیـز بـراي آنـان که 
نتوانسـته اند بـا حـق همـراه شـوند، بهره جسـته 
مربیـان سـفارش  و  کارگـزاران  بـه  ایشـان  انـد. 
مي کننـد کـه بایـد خطـاکار را تنبیـه کننـد تـا 

دیگـران عبـرت بگیرنـد.
آنچـه از روایـات و سـیره معصومیـن )ع(برمـي آیـد،  

اساسـي ترین هدف پیامبران و پیشـوایان معصـوم )ع(
بـوده  انسـان ها  در  الهـي  فطـرت  شکوفاسـازي 
اسـت. آنـان بـراي ایـن مهـم، از دو عامل تشـویق 
و تنبیـه بهـره مي بردنـد، بـه گونه اي که سـفارش 
بـه بهره گیـري از این دو عامل تربیتي در سـخنان 

آنـان بسـیار بـه چشـم مي خـورد.
 آییـن اسـام برپایـه عدالـت پایـه گـذاري شـده 
اسـت و عـدل بـه معنـاي ایـن اسـت کـه هـر 
چیـزي در جـاي خـود قـرار گیـرد. لذا بر اسـاس 
ایـن معیـار اسـامي،  مدیریت درسـت و اسـامي 
مدیریتـي اسـت کـه بـه کارمنـد موفق و سـخت 
کـوش و کارمنـد کـم کار و تنبـل بـا یـک چشـم 
ننگـرد و خدمـت گزاران را مورد تشـویق قرار دهد 
و افـراد بـي مسـؤولیت و کـم کار را توبیـخ کنـد. 
بـی عدالتـی سـازمان در نظـام پرداخـت، باعـث 
نارضایتـی کارکنان وفرسـودگی شـغلی می شـود.

بـه نظـر مـي رسـد یکـي از اقدامـات اصاحي در 
نظـام اداري و اجرایـي،  بـه کار گمـاردن افـرادي 
اسـت که پیشـینه ي شایسـته اي دارند و لـذا باید 
مسـؤولیت به کسـاني واگذار شـود که از آزمون ها 
سـربلند بیـرون آمده انـد تـا چاپلوسـان فرصـت 

خودنمایي نداشـته باشـند. 
متأسفانه،  یکي از آفت هاي امـروزه نظام اداري،

 نفوذ چاپلوسـان در برخي پست ها و مسؤولیت  هاست ؛  
ایـن افـراد ضعف هـا و کمبودهـاي خـود را از دیـد 
مسـؤوالن دور نـگاه مي دارنـد و در مقابـل،  افرادي 
کـه بـا دل سـوزي و صراحـت،  بـه بیان مشـکات 
داشـته  نگـه   دور  امـور  مصـدر  از  مي پردازنـد 

مي شـوند و از پیشـرفت بـاز مي ماننـد.
عدالـت اسـامي ایجـاب مي کنـد کـه در تقسـیم 
اصالت هـاي  و  فضایـل  بـه  تنهـا  مسـؤولیت ها 
انسـاني و امتیازهـاي اسـامي توجـه شـود و هـر 
کـس بر اسـاس لیاقـت،  کارداني و تقـوا به مقامي 

یابد. مناسـب دسـت 
از دیـدگاه حضـرت علـي )ع(، زمـام دار شایسـته 
کسـي اسـت کـه در تقسـیم مسـؤولیت میـان 
افـراد، تنهـا به اجـراي عدالـت و دادن حق به حق 
دار، مي اندیشـد و جـز بـا دقـت در ویژگي هـاي 
افـراد و آزمـودن آنـان، کسـي را بـه کارگـزاري 
دولـت نمي گمـارد و در تشـویق خدمت گـزاران و 
دادن پـاداش مـادي و معنـوي بـه آنـان، کوتاهـي 

نمي کنـد.

متأسفانه،  یکي از آفت هاي امــروزه نظام 
اداري، نفوذ چاپلوسـان در برخي پست ها 
و مسـؤولیت  هاسـت ؛  این افراد ضعف ها 
و کمبودهاي خود را از دید مسـؤوالن دور 
نـگاه مي دارنـد و در مقابل،  افـرادي که با 
دل سـوزي و صراحت،  به بیان مشـکالت 
مي پردازند از مصدر امور دور نگه  داشـته 
مي شـوند و از پیشـرفت بـاز مي ماننـد.
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 مرضیه السادات محمدی

چکیده:
توسـل به ائمه ی اطهار)ع( یکی از اعتقادات اساسـی مسـلمانان شـیعه اسـت 
و شـیعیان در بسـیاری از مواقـع زندگـی خود یـا از آنها اسـتعانت می جویند 
،یـا خـدا را بـرای حاجـت خواهـی بـه آنـان قسـم مـی دهنـد و یا مسـتقیماً 
حوائـج خـود را از ایشـان طلـب مـی نماینـد. امـروزه در بیـن بعضـی از فرق 
اسـامی ، بـه خصـوص وهابیـت ، توسـل را مصـداق بارز شـرك مـی دانند و 
متوسلین را مرتد می شمارند و حتی به تخریب اماکن متبرکه می پردازند . سؤال اساسی 
کـه در ایـن بحث مطرح اسـت این اسـت که؛  آیا به راسـتی توسـل بـه اولیاء 
الهـی از مصادیـق شـرك بـه حسـاب مـی آیـد ؟ در این نوشـته سـعی شـده 
اسـت به این سـؤال و سـؤاالت و شـبهات مشـابه در این زمینه ،در حد توان 
پاسـخ داده شـود.برای ایـن منظـور ابتدا معنای عبـادت و توحیـد را مختصراً 
توضیـح مـی دهیم و سـپس به معنا شناسـی توسـل ودعوت بـه آن در آیات 
قـرآن مـی پردازیـم. در نهایت متوجه می شـویم که؛توسـلی که مـورد اعتقاد 

شـیعه اسـت نه تنها شـرك محسـوب نمی شـود ،بلکـه عین توحید اسـت.

در جهان اسـام امروز، شـاید یکی از مهم ترین دسـتاویزهای دشـمنان اسام 
و شـیعه ، مسـئله ی توسـل به اؤلیای الهی باشـد. کسـانی که به دنبال ضربه 
زدن به اسـام ناب محمدی هسـتند خود را مسـلمان واقعی معرفی می کنند و 
بـه بهانـه ی بازگشـت به اسـام حقیقی، روزانه هـزاران نفر را بـه عنوان مرتد 
و خـارج شـده از دیـن سـر می برنـد. جالب اینجاسـت که تمـام ادعاهای آنها 
بر اسـاس آیات قرآن اسـت! بنابراین کسـی که فهم درسـت و عمیقی از دین 
و مفاهیـم قرآنـی نداشـته باشـد به راحتی تسـلیم اسـتدالل هـای وارونه آنها 
مـی شـود و بـه راحتی دچـار کج فهمـی از آیات الهی شـده و اعتقـاد خود را 
بـه بـاد مـی دهـد. برای نمونه شـبهه ای کـه می تواند بـه راحتی باعـث عوام 
فریبـی شـود و حـرف دشـمن را اثبـات کنـد ایـن اسـت کـه؛  عبـادت اولیاء 
الهـی و خضـوع و تضـرع بـه درگاه آنهـا و طلب حاجـت از آنها دقیقـاً مصداق 
امیـدواری بـه غیـر خـدا و مؤثر دانسـتن غیر خدا در بـرآورده شـدن حوائج و 
خواسـته هاسـت. لـذا این یعنی شـرك و متوسـل بـه عنوان مشـرك معرفی 
مـی شـود. بنابرایـن بـرای اینکه با چنین شـبهاتی بـه راحتی فریـب نخوریم 
بایـد فهـم خـود را در این زمینه به وسـیله ی فهم صحیح از آیـات الهی قوی 
کنیـم .در ادامـه مباحثـی را مطـرح می کنیم که مـی تواند مـا را در فهم این 

موضوع یـاری کند.
توحید:

توحید به معنای اعتقاد به یکتایی مبدأ هستی است. 
توحیــد شـامل 4نـوع اسـت که مـا در اینجا به ضـرورت بحث خـود دو نوع از 

آن یعنـی توحیـد افعالـی و توحیـد عبادی را معرفـی می کنیم؛ 

توحیـد افعالـی: نفـی فاعلیـت غیـر خـدا و 
فاعلیـت. در  خـدا  غیـر  دانسـتن  مسـتقل 

 توحیـد عبـادی: اعتقـاد بـه اینکه جز خدا هیـچ موجود 
دیگری شایسـتگی پرسـتش ندارد.

تعریف عبادت:
عبـادت نهایـت ذلـت و خضـوع در برابر کسـی اسـت 

که اعتقاد به الوهیت او داشته باشیم و یا او 
را فاعل اسـتقالی و غیروابسـته بدانیم. شیخ محمد 

جـواد باغی در تفسـیرش عبـادت را اینگونـه معرفی 
مـی کند:عبـادت یعنی خضوعی کـه از اعتقاد به الوهیت 

و خدایـی معبـود سرچشـمه بگیرد،تـا بدیـن راه حق 
)صدقـی، 1387: ص 153  کنـد.  ادا  را  او  الوهیـت 

تا155 (
در قرآن کریم هرجا که حرف از پرسـتش اسـت دسـتور 

اکیـد داده شـده کـه تنها خـدا را عبـادت کنید. مثل 
ایـن آیه:لََقـْد أَْرَسـلْنا نُوحـاً إِلی  َقْوِمـِه َفقاَل یـا َقْوِم 

ي أَخـاُف  ِـّ َ مـا لَُکـْم ِمـْن إِلـٍه َغْیـُرُه إِن اْعُبـُدوا اهللَّ
َعلَْیُکـْم َعـذاَب یَْوٍم َعِظیم »ما نوح را به سـوی 

قومش فرسـتادیم، او به آنهـا گفت: ای قوم 
من )تنهـا( خداوند یگانه را پرسـتش کنید 
کـه معبـودی جـز او برای شـما نیسـت )و 
اگـر غیـر ایـن کنید( مـن بر شـما از عذاب 
روز بزرگـی می ترسـم.« )اعـراف/59( . و یا 

ایـن آیات:اعراف/65 ، هـود/61و84 .
مـاك شـرك بت پرسـتان از نظر خداونـد: اعتقاد 

َِّذیـَن  بـه الوهیـت غیـر خداسـت. مثـل ایـن آیـات:  » ال
ِ إِلهـًا آَخـَر َفَسـْوَف یَْعلَُمـونَ « )حجر/96(.  یَْجَعُلـوَن َمـَع اهللَّ

ا.«  ِ آلَِهـًة لَِیُکونُـوا لَُهـْم ِعـزًّ و  » َو اتََّخـُذوا ِمـْن ُدوِن اهللَّ
)مریـم /81(. 

پـس اگـر کسـی در برابر انسـان هایـی خضـوع و تواضع 
کنـد ،و آنهـا را خدا یـا خالق نداند ،بلکه آنهـا را از این 

نظـر احتـرام بکند کـه آنـان) همانطور که 
در آیـات 26و 27 سـوره ی أنبیـاء آمده( بندگان عزیز 

خداونـد هسـتند که در سـخن به او سـبقت نمی گیرند 
و بـه دسـتور او عمل می نمایند. پـس این کار چیزی 
جـز تکریـم و تواضـع و فروتنی نیسـت.  مثل اسـتام 

و بوسـیدن حجراألسـود توسـط زائران خانه ی خدا، که 
بـه پیروی از رسـول اکـرم)ص( ، انجام می گیـرد . البته 

عـده ای مـی گوینـد این نیز شـرك اسـت ولی چون 
خـدا و پیامبـر دسـتور داده اند باید انجـام داد! در 

پاسـخ بـه آنها باید گفـت:  این حـرف ادعای 

وقتی توسـل تبدیل به شرک می شود
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بـدون دلیـل و افتـراء بـه خداونـد اسـت، زیـرا که 
خداونـد بـه کار شـرك آلـود دسـتور نمـی دهـد 
وایـن کار از خداونـد محـال اسـت. پـس اگـر بـه 
امـری دسـتور دهـد قطعـاً شـرك و خطـا درش 
نیسـت. مثـل دسـتور بـه  نهایـت  خضـوع فرزند 
در برابـر پـدر و مـادر و سـجده ی مائکه بـه آدم. 

مفهوم شناسی واژه ی »وسیله« :
معنـای لغـوی: توسـل یعنـی عملـی کـه موجـب 
تقـرب و نزدیکـی به پـروردگار شـود.)کتاب العین 
بـه  . تمسـک  ابـن احمـد فراهیـدی(  از خلیـل 
چیـزی با میل و رغبت)مفـردات راغب اصفهانی( . 
ویـژه  بـه  مسـلمین  اغلـب  اصطاحـی:  معنـای 
شـیعیان معتقدنـد کـه رسـول اکـرم )ص( و ائمـه ی 
هـدی )ع( عـاوه براینکه از جانـب خداوند حکیم 
بـه مقـام مرجعیـت دینـی منصـوب گشـته اند و 
واسـطه ی اباغ احکام و شـرایع آسـمانی به بشـر 
مـی باشـند ،  از نظـر سـیر و سـلوك دادن روح 
انسـانها و تکامـل بخشـیدن بـه نفـوس آدمیـان 
در مسـیر تقـرب بـه خـدا و همچنیـن از لحـاظ 
تصرف در سـایر شـئون تکوینی و حل مشکات و 
بـرآوردن حاجات نیـز از فضل خـدا و اذن او واجد 

قـدرت گسـترده ای هسـتند.
انواع توسل:

توسـل عـام: همـه ی موجـودات جهان بـه خاطر 
تأثیرهایـی کـه در جهان دارند بـرای رفع نیازهای 
خـود دسـت یـاری و کمـک بـه سـوی هـم دراز 
کـرده و از یکدیگـر بهـره مـی برنـد .بـرای مثـال 
خداونـد کـه خالق و رازق ماسـت بـه بندگان خود 
مـی فرمایـد: ایـن مـن هسـتم کـه از شـما رفـع 
تشـنگی مـی کنـم ولـی بـه وسـیله ی آب . واین 
مـن هسـتم کـه از شـما رفع مـرض می کنـم ولی 
بـه وسـیله ی دارو و شـما موظـف هسـتید بـرای 
رسـیدن بـه ایـن رحمـت هـا آب و دارو مصـرف 
نماییـد. بـه موضـوع در آیـات 78 تـا 82 سـوره ی  
شـعراء از زبـان حضـرت ابراهیـم اشـاره شـده .  
پـس توحیـد واقعـی اقتضـا می کنـد که مـا برای 
سـیراب شـدن و بهبودی یافتن متوسـل به آب و 

دارو شـویم.
توسـل خـاص: همـان عملـی اسـت که شـیعیان 
انجـام مـی دهند و به آن اعتقاد راسـخ دارند . آنها 
در زمـان گرفتاری و مشـکات یکی از افراد مقرب 
بـه درگاه الهـی را واسـطه قـرار داده و به وسـیله ی 
او از خداونـد رفـع سـختی هـا و بـرآورده شـدن 
حاجـات را طلـب مـی کنند. ایـن نوع توسـل نیز 
منافاتـی بـا توحید نـدارد بلکه عین توحید اسـت. 
چراکـه اعتقـاد به وسـیله » اعتقاد بـه آفریننده ی 

وسـیله« است.)شـمخی،1386:ص 144و145(

ریشه های قرآنی توسل:
1(اولیاءالهی با اذن خدا رفع مشکل می کردند؛ 

طبیعی اسـت که هر فرد مسـلمانی زمانـی می تواند 
ولـی ای از اولیـاء الهـی را واسـطه قـرار دهـد و یا 
از وی در دشـواری هـا کمـک بخواهد کـه خداوند 
چنیـن اذنـی را بـه او بدهـد. وگرنـه نمی شـود از 
آنهـا کمـک خواسـت. در واقـع مشـروعیت ایـن 
عمـل متوقـف بـر اذن خداسـت . مثـل آیـه ی 
110 سـوره ی مائـده و 49 آل عمـران که حضرت 
عیسـی به اذن خدا معجزه هایـی را از جمله خلق 

پرنـده و زنـده کـردن مـرده انجام مـی دهد. 
2( درخواسـت از اولیـاء الهـی  بـرای دعـا و طلب 

مغفـرت از خداوند؛
مثـل درخواسـت قـوم موسـی کـه » ای موسـی 
از خدایـت بخـواه بـرای مـا سـبزیجات و عدس و 
پیاز بفرسـتد«.)61/بقره(  و یا درخواسـت فرزندان 
یعقـوب بـرای اینکـه پدرشـان بـرای آنهـا طلـب 
آمـرزش کند. )97و98 /یوسـف( . یا اینکه خداوند 
خـود در سـوره ی نسـاء آیـه ی 64  مـی فرمایـد: 
اگـر گناهـکاران بـه وسـیله ی پیامبـر از خداونـد 
طلـب آمـرزش مـی کردنـد خـدا را توبـه پذیـر و 
مهربـان مـی یافتند.)داودی،1389:ص14تـا17 (

آیا می توان به شخص مرده متوسل شد؟ 
گاهـی وهابیـون در برابـر آیات و روایاتـی که جواز 
توسـل به پیامبـر)ص( را ثابت می کنـد ،هنگامی 
کـه در بن بسـت قـرار می گیرند مـی گویند اینها 
مربـوط بـه زمـان حیـات پیامبـر اسـت و پـس از 
وفات ایشـان توسـل جایز نیسـت چراکه پیامبر از 
دنیـا رفتـه و در آیـه ی 30 سـوره ی زمر آمده که 
أنّـک مّیت وأنّهـم مّیتون و دیگر ایشـان صدای ما 
را نمـی شـنود! لـذا خوانـدن آن حضرت و توسـل 

به وی شـرك اسـت .)همان،ص31(
پاسـخ: چگونه می شـود توسـل به کسـی در زمان 

حیـات او جایـز باشـد ولـی پس از مرگ او شـرك 
باشـد ؟ ! اگر کسـی این ذوات مقدسـه را مسـتقل 
در تأثیـر بدانـد چـه در حیـات و چـه در بعـد از 
مرگشـان ، بـی شـک او مشـرك اسـت. ولـی اگر 
ایـن اعتقـاد را نداشـته باشـد و بدانـد کـه آنها به 
اذن الهـی حاجـات مـا را بـرآورده مـی کننـد یـا 
از خـدا مـی خواهنـد حاجـات مـا را بـرآورده کند 
هرگـز شـرك نیسـت. حال بر فـرض ایـن هم که 
اولیـای الهـی حیـات برزخـی نداشـته باشـند و با 
مـرگ نابود شـوند ،اوالً توسـل به آنهـا حداکثرش 
این اسـت که، کاری بیهوده اسـت نه شـرك! ثانیاً 
وقتـی کـه خدا در قـرآن مـی فرماید که شـهدا و 
کسـانی که در راه خدا کشـته شـده اند زنده اند و 
آنهـا را مـرده نخوانید،آیا مقام اولیـاء الهی و پیامبر 
)ص( و اهـل بیـت)ع( از شـهدا کمتـر اسـت ؟ که 
بـا مـرگ نابود شـده انـد و دیگر وجـودی ندارند و 

کاری از انهـا برنمـی آید؟! 

نتیجـه گیـری :
و  سـعادت  سـوی  بـه  کـه  مسـیری  در  انسـان 
کمـال مـی پیمایـد چـاره ای جـز یـاری طلبیدن 
و راهنمایـی خواسـتن از کسـانی نـدارد کـه ایـن 
راه را بـه موفقیـت و بـه نحو احسـن پیمـوده اند.. 
اگـر کـه مـا بـه اولیـای الهـی تقـرب مـی جوئیم 
بـه ایـن معنـا نیسـت کـه آنهـا را مـی پرسـتیم ، 
بلکـه بـه این معنا اسـت که بـه وسـیله ی آنها در 
مسـیر بندگـی قـرار می گیریـم و شـاید کمترین 
احتیـاج مـا بـه آنها رفـع حوائجمـان باشـد وگرنه 
الگـو قـرار دادن آنها و طی طریق سـعادت با یاری 
آنهـا بسـی بلنـد مرتبـه تراسـت. زمانـی که مـا از 
یـک ولی الهـی حاجتی را درخواسـت مـی کنیم و 
بـه آن مـی رسـیم،  شـاید ایـن گرفتـن حاجت از 
سـوی  ایشـان چـراغ سـبزی باشـد بـرای حـب و 
دوسـتی بیشـتر و توجه بیشـتر به سـیره و روش 
آنهـا در بندگـی حـق . مـا بـه فرمـوده ی خـود 
َِّذیـَن آَمُنـوا اتَُّقوا  خداونـد در ایـن آیـه:» یا أَیَُّهـا ال
َ َو ابَْتُغـوا إِلَْیـِه الَْوِسـیلََة َو جاِهـُدوا فِـي َسـِبیلِِه  اهللَّ
لََعلَُّکـْم تُْفلُِحـون « )مائده/35( ناچار به اسـتفاده از 
وسـیله برای تقرب به درگاه حضرت حق هسـتیم 
ولـی درصورتی که مانند مشـرکان و بت پرسـتان 
اعتقـاد به الوهیت و فاعلیت مسـتقل آنها نداشـته 
باشـیم و آنهـا را واسـطه ی فیـض الهـی بدانیم و 
قـدرت آنهـا را در طـول قدرت خداونـد و به فضل 
و اذن خداونـد بدانیـم . در ایـن صـورت ایـن بـاور 
و تمسـک جسـتن بـه ائمـه و پیامبـران و تبـرك 
گرفتـن از آنهـا نـه تنها شـرك نیسـت بلکه عین 

توحیـد و فرمانبـرداری از خالق اسـت.
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فاطمه السادات شاه زیدي

امـروزه مسـئله فرزنـد پـروري در خانـواده هـا از 
اهمیـت بسـزایی برخـوردار اسـت، امـا توجـه بـه 
چگونگـي و کیفیت آن موضوع مهمتري اسـت که 
بایـد بدان توجه ویژه اي داشـت.پژوهش حاضر به 
بررسـي اصـول تربیـت در اسـام با هـدف رویکرد 
مذهبي در سـبک تربیت فرزندان می پردازد. مسأله 
اصلـي این پژوهـش اصول تربیتی بـر مبناي دین 
بـوده تـا بتوانـد فرزنـدان را از گزنـد آسـیب هاي 
اجتماعـي در امـان نگـه دارد. موضوعـات مـورد 
بحـث در ایـن پژوهش با اشـاره به سـبک زندگي 
توجـه بـه اهمیت سـامت روان در افراد در سـایه 
معنویت اسـت و شـامل موضوعات تعریف سـبک 
زندگي، مفهوم شناسـي تربیت، زمـان آغاز تربیت 
دینـي، تأثیـر باور دینـي در تربیـت، اهمیت روش 
در تربیـت اسـامي، اهمیـت تربیـت فرزنـدان و 
اهـداف تربیـت مي باشـد. موضوعـات تربیت خود 
شـامل: احترام بـه فرزند، محبت به کـودك، بازي 
کردن، سـام کردن و نوع پوشـاك کـودك، روش 
برخـورد بـا کـودك، مسـائل آموزشـي واهمیـت 
دادن بـه سـن تکلیف، توجـه به آمـوزش و رعایت 
احـکام، آشـنایي بـا علـوم اهـل بیـت )ع( ، تعلیم 
دعـا، آمـوزش قـرآن و نمـاز و بـازي  بـا کـودك 
مـي باشـد. یافته ها نشـان مـي دهد، دیـن مبین 
اسـام بـراي سـبک زندگـي سـالم در تمـام ابعاد 
دسـتور العمـل هاي کاربـردي ارائه داده اسـت که 
امـروزه روانشناسـان اهمیت آموزش این مـوارد را 

بـراي خانـواده هـا تببین مـي نمایند.

 مقــــــــدمه
هنگامـي کـه زن و مردي ازدواج مـي کنند آرزوي 
آن خانـواده داشـتن فرزنـدي سـالم و در آینـده 
صالـح اسـت. هـر زوجـي پـس از تولد فرزندشـان 
بـه دنبـال آنند کـه  بتواننـد آرزوهاي فرزند شـان 
را بـرآورده سـاخته و بـا خریـد اسـباب بازیهـاي 
گرانقیمـت و تهیـه بهتریـن امکانـات بـه تربیـت 
فرزندشـان اهتمـام بورزنـد. امـا گاهي مشـاهده 

مي شـود پس از گذر زمان و رسـیدن فرزندشـان 
بـه دوران نوجوانـي و جوانـي به این باور مي رسـند 
کـه مسـیر تربیـت را بـه اشـتباه رفتـه انـد و از 
گذشـته و کـرده خـود متأسـف انـد. آنهـا از ایـن 
نکتـه غافلنـد بهتریـن زمانهایـي  را کـه فرصـت 
تربیـت داشـته انـد تنهـا به خرید اشـیاء  بسـنده 
کـرده انـد و سـخن پیامبـر)ص( در بـاب تربیـت 
را فرامـوش نمـوده کـه مـي فرمایند: فرزنـد خود 
را گرامـي بداریـد و آنـان را خـوب تربیـت کنیـد 
بـاور  ایـن  بـه  روانشناسـان  آمرزیـده شـوید.  تـا 
رسـیده انـد که بـا تربیت صحیـح بر مبنـاي دین 
در جامعـه امـروزي، کـودکان در مقابل مشـکات 
و آسـیب هـاي جامعـه واکسـینه مي شـوند، زیرا 
کودکـي کـه از همـان اوایـل زندگـي  بـا اصـول و 
مبانـي تربیتـي آشـنا شـده باشـد و در رعایـت 
اصـول، آنهـا را در وجـود خود دروني نموده اسـت 
در نوجوانـي و جوانـي بـراي رعایـت آنها بـا خود، 
خانـواده و جامعـه بـه مخالفـت بر نمي خیـزد. اما 
گاهـي والدیـن در نهایت محبت به فرزنـد خود از 
ایـن امـر مهم غفلـت مي ورزنـد و از او فـردي که 

داراي مشـکات روحي فراوان اسـت مي سـازند و 
تحویـل جامعه مـی دهند. بعد مي بینیـم که این 
فـرد چـه ناهنجاري هـاي نامطلوبي در خانـواده و 
جامعـه به وجود مـي آورد و موجبات ناراحتي هاي 
بسـیاري را فراهـم مي کند. الزم اسـت خانـواده ها 
بداننـد کـه آگاهي هاي دیني درسـت و متناسـب 
بـا نیازهـاي کـودکان نقـش مهمي در سرنوشـت 
آینـده آنـان ایفـا مـي کنـد، زیرا اسـاس انسـان را 
فکـر و فرهنـگ او مـي سـازد و اگـر ایـن فکـر و 
فرهنگ مبتني بر آگاهي هاي مسـتند و مسـتدل 
دیني باشـد، زندگـي جهت دیني و الهـي پیدامي 
کنـد. مروجـي طبسـي)1390(  نویسـنده کتـاب 
حقـوق فرزنـدان در مکتـب اهـل البیـت در فصل 
پنجـم کتـاب خـود در موضـوع پـرورش ایمـان و 

مذهـب مي نویسـد:

تربیت کودکـــان از نگــاه دیـــن
چکیده
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روزي پیامبـر با دیدن بعضي از کـودکان فرمودند: 
دسـت  از  آخرالزمـان  کـودکان  حـال  بـه  واي 
پدرانشـان. عـرض شـد: یـا رسـول اهلل، از پـدران 
مشـرك آنهـا؟ پیامبـر فرمودنـد: نـه از پـدران 
مسلمانشـان کـه چیـزي از فرائـض مذهبـي را به 
آنـان نمـي آموزنـد و اگـر فرزنـدان بخواهند خود 
در صـدد آموزش مسـائل دیني باشـند، آنـان را از 
ایـن امـر بـاز مي دارنـد و تنها به این دل خوشـند 
کـه فرزندشـان بهـره نـا چیـزي از دنیـا به دسـت 
آورنـد. مـن از ایـن قبیل پـدران بیـزارم و آنان نیز 

از مـن بیزارند.
در تربیـت فرزنـدان، آن هـم در جامعـه اسـامي، 
تعییـن  و  بسـیار مهـّم  الهـي  داشـتن هدفهـاي 
کننـده اسـت. اکنـون سـؤال ایـن اسـت کـه در 
نظـام تربیتـي اسـام هـدف از تربیـت چـه بایـد 
باشـد؟ آیـا هـدف صرفـاً تولید نسـل و افـزودن بر 
اعضـاي جامعـه اسـت؟ آیـا هـدف صرفاً پـرورش 
فرزنـد سـالم اسـت؟ آیـا هـدف تربیـت نیـروي 
انسـاني بـراي تـداوم جامعـه اسـامي و بـه انجام 
رسـانیدن امـور آن اسـت؟ و یـا اینکـه عـاوه بـر 
اینهـا، اهـداف مهمتر و مقدسـتري وجـود دارد؟ و 
باالخـره از دیـدگاه بـزرگ مربـي اسـام، حضرت 
علـي )ع( هـدف از داشـتن فرزنـد و تربیـت آن 
چیسـت؟ بانگاهـي به دیـدگاه ها و سـیره تربیتي 
علـي )ع( آشـکار مي شـود کـه در نظـام تربیـت 
اسـامي هـدف نهایـي از تربیـت، رسـیدن فرزنـد 
بـه مقـام اطاعـت وعبودیـت الهـي اسـت، هـدف 
نهایـي، تربیت انسـاني اسـت که مطیع پـروردگار 
و تسـلیم درآسـتان او باشـد. امیرمؤمنان علي )ع( 
درضمـن حدیثـي پیـش از تولـد فرزنـد، هـدف 
نهایـي از تربیـت را به طـور غیـر مسـتقیم بیـان 
نمـوده و به راسـتي آن حضـرت در سـفره تربیتـي 
خویـش بدیـن هـدف تحقـق بخشـیده و فرزندان 
خـود را بـا توجه بـه آن، تربیت نموده انـد. مرحوم 
ابن شهرآشـوب بـه سـند خـود از آن حضـرت نقل 
مي کنـد کـه فرمودند:من از خداونـد خویش طلب 
فرزنـدان زیبا چهره و نیکوقامـت ننموده ام، بلکه از 
پـروردگارم خواسـته ام فرزندانم مطیع او باشـند و 
از او بترسـند تـا وقتـي با ایـن صفات بـه آنها نظر 

افکنـم، مایـه چشـم روشـني من باشـند.
گاهـي  بعضـي از والدیـن فرامـوش مـي کنند که 
هـدف از داشـتن فرزنـد و تربیـت آن چیسـت. 
آنجـا کـه خـدا فرزنـدان را وسـیله آزمایـش قـرار 
مـي دهـد کجاسـت. غافـل از آنکه اگر با مشـقت 
بسـیار، تمـام امکانـات رفاهـي را در اختیـار فرزند 

خـود قرار بدهیـم ولي مباني مذهبـي را در همان 
کودکـي بـه فرزند خود ارائـه ندهیم،نـه تنها براي 
تربیـت فرزنـد خود تاشـي نکـرده ایـم بلکه خود 
را وامـدار آنـان قـرار داده ایم. حضرت علـي)ع( در 
نهـج الباغـه مـي فرماینـد حـق فرزند بـر پدرش 
ایـن اسـت کـه نـام نیـک برایـش انتخـاب کند و 
خـوب تربیتـش نمایـد و قـرآن را تعلیمـش دهد، 
و در روایـات وظایـف پـدر بـراي فرزنـد را انتخاب 
نـام نیـک، ادب نیکـو، تعلیم قـرآن، تحصیل علم، 
تعلیـم شـنا، تیـر انـدازي و دادن غـذاي حـال و 
ازدواج او بـر شـمرده انـد. امیـد اسـت کـه والدین 
بـا اسـتعانت از مکتـب اهـل بیـت بتواننـد که در 
تربیـت فرزنـد، حـق فرزنـدان را به خوبي بـه آنها 

اعطـا نمایند.
تعریف سبک زندگي

کـه  اسـت  زندگـي  از  بخشـي  زندگـي  سـبک 
طیـف  بردارنـده  در  یابـدو  مـي  تحقـق  عمـًا 
کامـل فعالیـت هایـي اسـت کـه افـراد در زندگي 
روزمـره خـود انجـام مـي دهنـد. بنابرایـن طیـف 
فعالیتهـاي مختلـف افـراد در هر عرصـه از زندگي 
مـي توانـد سـازنده سـبک زندگـي آنهـا در آن 
عرصـه باشـد)رضوي زاده،1386(.بـه طورکلي، در 
بررسـي تعاریـف موجـود دربـاره سـبک زندگي با 
دو رویکـرد اصلـي مواجه مـي شـویم، گروهي که 
سـبک زندگي را مجموعه رفتارهاي عملي و آنچه 
در زندگـي اجتماعي افـراد به صورت عینیت یافته 
مشـاهده مي شـود، مي دانند و گروه دوم ارزش ها و 
نگـرش هـا را نیز در زمره سـبک زندگي مي دانند. 
در ایـن پژوهـش تعریـف فاضلـي )1382( را مبنا 
قـرار مـي دهیم»سـبک زندگي مجموعـه رفتاري 
زندگـي  مـادي  و  فرهنگـي  مصـرف  حـوزه  در 
اجتماعـي اسـت کـه در عرصه عمل محقق شـده 
و قابـل مشـاهده اسـت«. در تعریـف یاد شـده دو 
نکتـه قابـل توجه اسـت.در نکتـه اول ایـن چنین 
بیـان مـي شـود کـه گرچـه ارزش هـا و نگرشـها 
در بـه وجـود آمـدن سـبک زندگـي مؤثرنـد، امـا 
جزیـي از آن محسـوب نمـي شـوند، بلکه سـبک 
زندگـي همـان بخـش از زندگـي اسـت کـه عمًا 
تحقـق مـي یابـد. در واقـع سـبک زندگـي طیـف 
کامـل فعالیـت هایـي اسـت کـه افـراد در زندگي 
روزمـره انجـام مـي دهند،یعنـي اینکـه ارزش هـا و 
نگـرش هـاي مشـابه بـه سـبک زندگي یکسـان 
نمـي انجامـد وداشـتن سـبک زندگـي همسـان 
بـه معنـاي ارزشـها و نگرشـهاي مشـابه نیسـت 
و نکتـه دوم آن اسـت کـه سـبک زندگـي بایـد 

زائیـده انتخـاب گـري افـراد باشـد. زیـرا سـبک 
زندگي شـامل آن دسـته رفتارهایي که مردم حق 
انتخـاب جایگزیـن بـراي آنهـا ندارند، نمي شـود.
ازخـود بیگانگـي یا نفي آن، ایجاد یـا بازتولید انواع 
نابرابـري هـاي اجتماعـي، ایجاد گـروه بندي هاي 
مـدرن متمایـز از گـروه بندي هاي سـنتي مبتني 
بـر جنسـیت و غیـره بازتولیـد اقتصادي سـرمایه 
داري اسـت.همچنین بـي اعتنایـي بـه ارزشـها و 
اعتقـادات دینـي در نوع مصرف، نظـم اجتماعي و 
ارائـه الگـوي متعالي حیات انسـاني و نیـز با توجه 
بـه آمیختگي فرهنگ اسـامي و ایرانـي در هویت 
بخشـي بـه آحـاد جامعـه سـبب ایجـاد گسسـت 
نسـلي، تناقضات ارزشـي و بحران هویتي در اقشار 
و گروههـاي اجتماعـي مختلـف به ویـژه زنـان و 
جوانـان خواهـد شـد. الگوداربودن رفتارها، سـبک 
زندگـي را موضوعـي قابل تحلیـل معرفي مي کند. 
سـبک زندگي، موضوعـي قابل پیش بیني اسـت، 
چـرا کـه ایـن موضـوع از مسـیري که جامعـه در 
فراینـد حرکـت بـه سـوي آینـده طـي مـي کند، 
سـبک  خصـوص  در  نکتـه  ایـن  اسـت.  متأثـر 
زندگـي مـادي و فرهنگـي توأمان صـدق مي کند. 
فرآیندهـاي جهانـي شـدن، گسـترش ارتباطـات 
رسـانه اي و کـم شـدن فاصلـه مرکـز و پیرامـون 
در ابعـاد اطاعاتـي همـواره سـبب تغییـر و تنـوع 
سـبک هاي زندگـي در بیـن اقشـار مختلف شـده 
اسـت. در نظر داشـتن عوامل یاد شـده و داشـتن 
تصویـري واقع بینانه از شـرایط آینـده راهي براي 
یـا  جامعـه،  حرکـت  احتمالـي  مسـیر  شـناخت 
حداقـل شـناخت راهي اسـت کـه مـردم پیمودن 

را مطلـوب مي پندارند)فاضلـي، 1382(. آن 
مفهوم شناسي تربیت

تربیـت در لغـت، بـه معنـاي پـرورش دادن اسـت 
کـه در آن نمـو و زیادتـي ماحظـه شـده اسـت. 
راغـب مـي گویـد: رّب در اصـل به معنـاي تربیت 
اسـت و رّب بـه طـور مطلق فقط بـر خداوند اطاق 
مـي گـردد که متکّفـل اصاح موجودات اسـت. در 
قـرآن کریم، مشـتّقات تربیـت چندین بـار به کار 
رفتـه اسـت، از جمله سـوره حج آیـه 6 که خداوند 
مـي فرماید:» زمین را خشـک و بي حاصـل مي بیني، 
پـس هنگامـي کـه بـاران فرو مـي فرسـتیم تکاني 
مـي خـورد و رشـد و نمـّو گیاهـان در آن آغـاز 
مـي شـود«، و در سـوره اسـراء، آیـه 24خداونـد 

اسـت:  فرموده 
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»بگـو خدایـا: والدینم را مورد رحمـت خود قرار ده 
همـان طوري که آنـان مرا در کودکـي مورد لطف 
و رحمـت خویـش قـرار دادند«)رحیمـي،1385(. 
طبـق نظر شـهید مطهـري)1373( تربیت عبارت 
اسـت از پـرورش دادن، یعني اسـتعدادهاي دروني 
را که بالقوه در یک شـیءموجود اسـت، به فعلیت 
در آوردن و پـروردن و لـذا تربیـت فقـط در مـورد 
جاندارهـا یعنـي گیـاه، حیـوان و انسـان صـادق 
اسـت و اگـر در مـورد غیر جانـدار این کلمـه را به 
کار ببریـم مجـازاً بـه کار بـرده ایـم نه ایـن که به 
مفهـوم واقعـي آن شـيء را پرورش داده ایـم...و به 
اسـتناد از  جلـد دوم بحـار االنوار، بـا حدیث: »هر 
کودکـي بـا فطـرت توحیـد متولد مي شـود، لیکن 
ایـن والدیـن او هسـتند کـه کـودك را یهـودي یا 
مسـیحي تربیـت مي کنند« معناي تربیـت ، درك 
مي شـود. ایـن پـرورش دادن ها به معني شـکوفا 
کـردن اسـتعدادهاي درونـي موجود آنهاسـت و از 
همیـن جـا معلوم مي شـود کـه تربیت بایـد تابع 
و پیـرو فطـرت باشـد، یعنـي تابع و پیـرو طبیعت 
و سرشـت شـي ء باشـد. اگر بنا باشـد یک شـيء 
شـکوفا بشـود باید کوشـش کرد همان استعدادي 
کـه در آن هسـت بـروز و ظهـور کنـد، امـا اگـر 
اسـتعدادي در یـک شـي ء نیسـت، بدیهي اسـت 
چیـزي کـه نیسـت و وجـود نـدارد نمي شـود آن 

را پـرورش داد. 
اهداف تربیت

از  اهـداف  بحـث  اسـام  تربیتـي  نظـام  در 
کلیدي تریـن مباحـث بـوده و جایـگاه مهّمـي در 
آن دارد، چـرا کـه بـدون داشـتن هـدف و تعییـن 
آن، امـکان برنامـه ریـزي و نیز ارزیابـي فعالیتهاي 
تربیتـي بـه آسـاني ممکـن نیسـت. بـراي تربیت 
اهدافـي بنـا شـده اسـت. هـر کاري زمانـي مفیـد 
خواهـد بـود کـه انجام دهنـده آن، نخسـت هدف 
ارزشـمندي را در نظـر بگیـرد، سـپس بـا توجه به 
امکانـات و راه هـاي رسـیدن بـه آن، برنامـه ریزي 
کنـد. تربیـت کـه از اهـداف بسـیار مهـم خلقت و 
ارسـال رسـل و انزال کتب از سـوي خداونداسـت 
نمـي توانـد بدون هدف باشـدکه هـدف و مطلوب 
نهایـي دررویکرد تربیتي اسـام نزدیک شـدن هر 
چه بیشـتر به سرچشـمه هسـتي و کمـال مطلق 
)خداونـد( اسـت. پس زمینـه هاي رسـیدن به آن 
هـدف نیـز در فطرت او نهاده شـده اسـت که باید 
بـا تربیـت صحیـح و بـه موقـع شـکوفا گـردد. به 
عبارتي تمام موجودات عالم هسـتي براي بهره وري 
آفریـده شـده انـد. همـه کارهـا و عبـادات انسـان 

مقدمـه و زمینـه بـراي تربیـت اوسـت. رسـیدن 
بـه اهـداف تربیـت نیـاز به واسـطه و مقدمـه دارد 
کـه در حقیقـت بـه آن هـا اهـداف درجـه دوم یا 
اهـداف میانـي گفتـه مـي شـود. علمـاي اخـاق 
اهـداف میانـي تربیت را بـه صورت زیر دسـته بندي 
کـرده اند که شـامل  اصـاح رابطه انسـان با خدا، 
اصـاح رابطـه انسـان بـا خـودش، اصـاح رابطـه 
انسـان بـا جامعه، اصاح رابطه انسـان با طبیعت و  
اصاح رابطه انسـان با تاریخ مي شـود. در واقع هدف 
تربیتي اسـام پـرورش روح حقیقـت جویي و قوه 
تشـخیص در افـراد اسـت تا انسـانهاي بـا ایمان با 
تقـوا و نیکوکارتربیـت کنـد و بـا تشـویق آنـان به 
بـرادري و تعـاون بـا خشـونت، فقـر و مظاهـر آن 
مبـارزه نماید. کرامت و شـرافت انسـان، مسـاوات، 
توجـه بـه مراحـل رشـد انسـان، جهـت و هـدف 
داشـتن انسـان، قابلیـت و اسـتعداد بشـر بـراي 
رسـیدن به کمـال و مبـارزه با کفر، شـرك، جهل 
و مظاهـر آن از اصـول  دیگر تربیتي اسـام اسـت. 
شـیوه تربیتي اسام براسـاس قرآن و سنت پیامبر 
)ص( و اهـل بیت )ع( اسـت چرا که اسـام با آگاه 
سـاختن انسـان از خویـش و جهـان پیرامونش به 
تربیـت همه جانبـه و جامعه اي بر اسـاس برادري 

حـق و قانـون اقدام مـي کند)رحیمـي،1385(.
اهمیت تربیت فرزندان 

همانطـور کـه گفتـه شـد تربیـت از حیاتـي ترین 
ابعـاد زندگـي انسـان اسـت و در پرتـو آن، انسـان 

بـه سـعادت مطلوب نائـل مي آید. بـزرگ مربي 
اسـام، حضـرت علـي )ع( در سـخنان خـود 
بارهـا و بارهـا از ایـن امـر مهـّم پرده برداشـته 

و آثـار و نتایـج مثبـت تربیـت فرزنـد و پیامدهاي 
منفـي بي توجهـي بـه آن را بیـان داشـته اند. اّمـا 
پیـش از بیـان دیدگاههاي حضـرت در این زمینه، 
مناسـب اسـت نوع نگـرش و برداشـت آن حضرت 
برداشـت  بـر خـاف  نمائیـم.  ارائـه  فرزنـد  از  را 
و نگـرش برخـي افـراد کـه از فرزنـد بیشـتر بـه 
عنـوان ابـزاري بـراي پاسـخگویي به نیـاز عاطفي 
والدیـن و نیـز عضـوي بـراي تأمیـن و خدمـت به 
خانـواده و مایـه فخـر و مباهات والدین نگریسـته 
مي شـود، امـام علـي )ع( بـه فرزنـد بسـي فراتر از 
این نگریسـته و آن را عطیه اي الهي بر شـمرده اند 
کـه در پرتـو توجـه و تربیت والدین به رشـد کافي 
رسـیده و در پـي نیکـوکاري و احسـان بـه والدین 
بـر مي آیـد. در نهج الباغـه آمـده اسـت کـه: »در 
حضـور امـام علـي )ع( مـردي بـه دیگـري تولـد 
پسـرش را ایـن چنیـن تبریـک گفت:گوارایت باد 

رزمجویـي سـوارکار!« آن حضـرت از نـوع تبریک 
گفتـن او را نهـي نمـود و تبریـک گفتنـي ایـن 
چنیـن رابـه او توصیه نمود: امید که بخشـنده اش 
را سپاسـگزار باشـي و ایـن عطیـه الهـي مبارکت 
بـاد، امید اسـت او به رشـد دلپذیر برسـد و تو نیز 
از نیکـي و خیرش بهره مند شـوي. بـه عبارتي آن 
حضـرت درسـخني کوتاه و در عیـن حال عمیق و 
ظریـف، تربیـت و ادب آموزي را میراثـي بي مانند 
تلقـي نموده انـد. از ایـن روسـت کـه در سـخني 
دیگـر، آن حضـرت فرموند:گرانبهاترین چیزي که 
پـدران براي فرزندانشـان بـه ارث مي گذارند، ادب 

اسـت)جنتي عطایـي، 1363(.
حضرت علـي )ع( ثمره و محصـول تربیت صحیح 
را پـرورش فرزنـد صالـح و پیامـد بي توجهـي بـه 
امـر خطیـر تربیـت را رشـد یافتـن فرزنـد ناصالح  
برشـمرده و بـراي هریـک از ایـن دو، آثـار و نتایج 
مثبـت و منفـي بیـان نموده انـد. از دیـدگاه آن 
حضـرت فرزنـد صالح مایـه انس و آرامـش والدین 

اسـت لـذا مي فرماید: 
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» انـس و آرامـش در سـه چیـز اسـت: همسـري 
کـه بـا شـوهرش توافـق داشـته باشـد، فرزنـدي 
کـه صالح باشـد و بـرادري کـه موافق و هـم رأي 

انسـان باشـد.  «
صالـح  فرزنـد  دیگـري  سـخن  در  همچنیـن 
را نیکوتریـن یـادگار و بلکـه مسـاوي بـا همـه 
یادگارهـاي باقیمانـده از والدیـن، معرفـي مي نمایـد : 
خـود  شـرح  و  ترجمـه  در  خوانسـاري  مرحـوم 
بـر »غررالحکـم و دررالکلـم« ذیـل ایـن حدیـث 
مي گویـد: »فرزنـد صالـح نیکوتـر از دو یاد اسـت، 
یعنـي اسـباب یـاد کسـي بـه نیکویي دوتاسـت: 
یکـي فرزندصالـح کـه از او بمانـد و دیگري سـایر 
اسـباب او. فرزنـد صالـح نیکوتـر از همه آنهاسـت 
یـا اینکـه فرزنـد صالح را با هر سـببي بسـنجند، 
از آن سـبب نیکوتـر اسـت)همت بنـاري،1390(.

اهمیت روش در تربیت اسامي
بـراي اسـتفاده در هـر رشـته از علـوم، سـبک  و 
روش خـاص خـود را دارد کـه اگـر درسـت و بجا 
بـه کار گرفتـه شـود، نتایـج مطلوبـي بـه همـراه 
چنیـن  نیـز  تربیـت  و  تعلیـم  داشـت.  خواهـد 
اسـت، بـراي آنکـه بتـوان اسـتعدادهاي نهفتـه 
متربیـان را در جهـت مطلـوب شـکوفا سـاخت و 
آنـان را انسـان هایي الهـي و مفیـد بـراي جامعـه 
و  اولیـا  کـه  اسـت  الزم  داد،  پـرورش  اسـامي 
مربیـان از »روش هـاي تربیـت اسـامي« بهـره 
گیرنـد. اسـام، پیروان خود را به اتخـاذ روش ها و 
شـیوه هاي درسـت در انجـام کارها توصیـه کرده 
اسـت، خداونـد متعـال در سـوره بقـره آیـه 189 
قـرآن کریم مي فرمایـد: »نیکوکاري بدان نیسـت 
کـه از پشـت دیـوار به خانـه درآیید)چـه این کار 
ناشایسـته اسـت(، نیکـي آن اسـت کـه پارسـا 
باشـید و در هر کاري از »راه« آن داخل شـوید«. 
در تفسـیر ایـن آیه، امام محمدباقـر)ع( فرموده اند 
که »اوتـوا البیوت من ابوابها« یعني باید هر کاري 
را از راه خـودش انجـام داد. بـراي بیـان اهمیـت 
روش درکتـاب تحف العقـول، آمده اسـت که امام 
صـادق )ع (فرمودنـد: عمـل کننـده بي بصیرت به 
رهنـوردي مانـد که بیراهه رود. سـرعت حرکت او 
را بـه هدف نمي رسـاند، جز آنکـه دورش مي کند. 
بـه عبارت دیگر، کسـاني کـه بـدون روش علمي 
و از روي قاعـده، و از روش هـاي منسـوخ به کاري 
بپردازنـد، بـه بیراهه مـي روند. در زمینـه تربیت، 
از آنجـا کـه تربیت کودك بسـیار مهم اسـت باید 
از همـان قبـل تولـد به فکـر آموزش و پـرورش او 
بـود. بعضـي از والدیـن فکـر مـي کنند کـه نوزاد 

تـا یـک سـالگي همانند یک جسـمي اسـت که 
فقـط غـذا مـي خـورد و درك و فهمي نـدارد به 
همیـن خاطـر در مقابـل آن هـر رفتـاري را انجام 
مـي دهنـد و بـه هـر گفتاري سـخن مـي گویند. 
جالـب اینکـه وقتـي نـوزاد عکـس العملي نشـان 
مـي دهـد آنهـا بسـیار هیجـان زده مـي شـوند و 
بسـیار تعجب مي کنند. وظیفـه ي پدر و مادر در 
تربیت ، بسـیار سنگین اسـت و افکار آنها همانند 
آبـي که در شـنزار فرو مي رود، در عمق جسـم و 
جـان نـوزاد اثر مي گـذارد و بعضي از اعمال تحت 
تأثیـر اخـاق کـودك بـه عنـوان ظاهـري مؤثر و 

بعضـي دیگـر در ضمیـر ناخـودآگاه او پنهـان 
مـي شـود. مناسـب ترین و معروف تریـن طبقـه 
بنـدي مراحـل تربیتـي کـودك، توسـط حضرت 

امـام صـادق )ع( ارائـه گردیده اسـت.
 آن بزرگـوار بـه طور تلویحي در ایـن روایت، تمام 
مسائل رشد جسـمي، رواني، عاطفي و شخصیتي 
)ع(  صـادق  امـام  دادنـد.  قـرار  توجـه  مـورد  را 
مي فرماینـد: »کـودك خـود را رهـا کـن تا هفت 
سـال بازي کند، سـپس او را به مدت هفت سـال 
تربیـت کن، و به مدت هفت سـال دیگر مشـاورو 
مـازم خـود قـرار بـده، اگـر در ایـن امـر موفـق 
گشـتي چـه بهتر، و در غیر ایـن صورت هیچ خیر 
و ثمـري در او نخواهـد بـود«. در ایـن روایت، امام 
صـادق )ع( مراحـل تربیتـي کودك را تا رسـیدن 
بـه مرحلـه جوانـي بـه سـه مرحلـه هفـت سـاله 
طبقه بنـدي مي کننـد. هـر کـدام از ایـن مراحـل 
داراي ویژگـي خاصـي مي باشـد کـه بـر اسـاس 
رهنمودهائي از سـوي آن بزرگـوار توصیه گردیده 
اسـت. بـا آگاهـي از ایـن رهنمودهاي ارزشـمند، 
مي تـوان انتظـار داشـت کـه والدیـن و مربیـان 
بتواننـد آن چنـان کـه شایسـته اسـت، فرزنداني 
تربیـت کننـد کـه فـردي الیـق بـراي خـود و 
جامعـه و خانـواده خـود باشـند)ژاله فـر،1387(. 

عـاوه بـر ایـن بـراي فراهم سـازي تربیت سـالم 
ایجـاد زمینه سـالم، داشـتن الگـو، تمریـن تکرار 
و عـادت دادن، مشـاهده، تجربـه و تعقـل، امـر 
بـه معـروف و نهـي از منکـر، بیـان قصـص انبیـا 
و سرگذشـت ملتهـا، ذکـر امثـال و حکـم و ارائـه 
تشبیهات معقول و محسـوس، جلوگیري از انجام 
کار ناپسـند و سـرانجام دعا و نیایش، از مهمترین 

شـیوه هـاي تربیتي اسـام اسـت .
تأثیر باور دیني در تربیت 

پیـش شـرط تأثیر امـر و نهـي والدین این اسـت 
کـه خـود آن ها عامـل به مسـائل و احـکام دیني 
باشـند و پیـش شـرط عامـل بـودن والدیـن، باور 

قلبـي آنها بـه آموزه هـاي الهي اسـت. 
در تعالیـم دینـي آمـده اسـت کـه در یـک مـورد 
اجـازه ي ریـا داریم، آن هم هنـگام آموزش اخاق 
به فرزندانمان اسـت، یعني انجـام اعمال دیني در 
معـرض دید کودك باشـد تـا او نیز به آن سـمت 
و سـو تشـویق شـود، مانند خواندن نمـاز در کنار 
فرزنـد و یـا کمک بـه نیازمنـدان توسـط کودك. 
از همیـن رو بـه دیگـران نیـز توصیه شـده اسـت 
کـه در طـول زندگـي، دیگـران را بـا رفتـار خـود 
بـه دین دعوت کننـد. امام صـادق )ع( در روایتي 
مي فرماینـد: مـردم را بـا روشـي غیـر زبانتـان، به 
سـوي خـدا بخوانیـد «. پـس چنانچـه فرزنـد ما 
بـر خـاف آموزه هـاي دیني رفتـار مي کنـد، باید 
علـت را در خودمان جسـتجو کنیم و ببینیم کجا 
اشـتباه کرده ایـم؟ اگـر والدیـن معتقـد نباشـند 
کـه نمـاز، کلیـد رسـتگاري و خوشـبختي آدمي 
اسـت، بـراي آمـوزش نمـاز بـه فرزندان نیـز وقت 
نمي گذارنـد. هنـگام نمـاز، پدر و مادر هـر دو باید 

بایسـتند. نماز  به 
 اگـر مـادر به نماز بایسـتد، ولي پدر مشـغول کار 
دیگـري باشـد، بچـه با خـود مي گوید: گویـا نماز 
خیلـي مهـم نیسـت، چون پـدر نخوانـد و طوري 
هـم نشـد!  الزم اسـت کـودك، دیـن را کـه در 
روان شناسـي، یـک اصـل مهـم تربیتي به شـمار 

مي آیـد در محیـط خانـواده فراگیـرد.

ادامه این مطالب را در فصلنامه بعدی
 دنبال نمایید.

1- قرآن کریم 2- نهج الباغه 3- انصاریان ، حسین ،نظام خانواده در اسام 4- بستانی ، محمود ، اسام و روانشناسی
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روزهای پس از عاشـورا همواره یادآور نقش بی همتای 
حضـرت زینـب ) س ( در طول تاریخ اسـت، او که 
در تمـام  سـالیان عمـرش نبـوت همراه بـا رأفت، 
امامـت تـوأم بـا عدالـت، مظلومیـت آمیخته

  بـا کرامـت و در آخـر شـهادت همـراه بـا عـزت 
را بـه چشـم دیـد تـا روزگار او را بسـازد بـرای 
روزهـای سـخت تنهایـی؛ کـه از ورای کوه هـای 
درد، عزتمندانـه و پیـروز »مـا رایـت اال جمیا« را 

در گـوش تاریـخ فریـاد زنـد. 
بانـو مدفـون دمشـق اسـت و برکـت آن شـهر و 
دیـاری که امـروز فتنه هـا میانـش برافروخته اند تا 
مردمانـش، اسـامی را کـه یک هـزار و 374 سـال 
پیـش آل رسـول مصیبت هـا را برایـش متحمـل 
شـدند، به صندوقچـه خاك گرفته تاریخ بسـپارند.

امـا مثـل همیشـه کسـانی هسـتند تازینـب وار 
وعبـاس گونـه در مسـیر پیشوایشـان ابـا عبـداهلل 
 الحسـین ) ع( گام بردارنـد و از دیـن خـدا دفـاع 
کننـد؛ ماننـد آن هایـی کـه مدافعـان حـرم نـام 
گرفته انـد و نـدای » هـل مـن ناصـر ینصرنـی« را 

گفته انـد. لبیـک 
شـهر شـهیدان ، اصفهـان میزبـان شـهید مدافـع 
حرمـی اسـت کـه  سـعادت ابـدی را بـر زندگـی 
چنـد روزه دنیـوی ترجیـح داد و در نهایـت نیز در 

آسـتانه عاشـورای حسـینی  بـه افتخـار حسـینی 
شـدن دسـت یافت تا مـا جامانـدگان زمزمه کنیم 
ای عاشـق راه حسـین، ای سربلند میدان بصیرت، 
ای یـاور والیـت و ای مدافـع حرم اهل البیـت ) ع ( ، 

شـهد شـیرین شـهادت گوارایت باد.
مسـلم خیـزاب بـه آرزوی دیرینـه اش کـه همانـا 
شـهادت و وصـال معبـود بود، دسـت پیـدا کرد و 
همسـر وی رسـالت پاسـداری از خون این شـهید 
بزرگـوار و تحقـق خواسـته وی مبنـی بـر والیـت  
مـداری و تبعیت محض از مقـام عظمای والیت را 

بر عهـده گرفته اسـت.
متانـت خانـم رنجبـر و صبـر و طاعتـش در غـم 
از دسـت دادن شـریک زندگـی 11 سـاله و پـدر 
فرزندش نشـان می دهـد که این شـیرزن در قبال 
سـرخی خـون همسـرش، رو سـفید خواهد شـد.

همسـر شـهید مسـلم خیـزاب بـه یـادآوری وداع 
آخـر بـا او پرداخـت و گفـت : حـدود 60 روز قبل 
بـود کـه وی راهـی سـفر شـد؛ از قبل می دانسـت 
که سرنوشـت شـهادت در انتظار اوسـت و وصیت 
کـرده بود در گلسـتان شـهدا و نزدیکی هـای مزار 

شـهید حسـین خـرازی به خاك سـپرده شـود.
نخسـتین بـار در مدینـه و روبـروی گنبـد حـرم 
حضـرت رسـول ) ص ( بحـث رفتـن به سـوریه را 
مطـرح کـرد و جـواب مرا خواسـت؛ قبـل از اینکه 
حرفـی بزنـم، گفـت اگرجوابـت منفی باشـد، باید
          فردای قیامت جواب حضرت زینب ) س ( 
                     را بدهی. من هم در جواب گفتم
                 رضایت دارم بروی و ان شاا... صحیح

                         و سامت بر می گردی اما وی 
                       تأکید داشت که شهید می شود.

شهید مســـلم خیزاب
)شهید مدافع حرم(

محمد حسین حسام
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وی بـه وداع شـهید بـا یارانش در گلسـتان شـهدا 
نیـز اشـاره می کنـد و می گویـد: سـر قبـر شـهید 
تورجـی زاده کـه رفتیـم، دقایقـی بـا ایـن شـهید 
آهسـته درد و دل کـرد و گفـت: آمیـن بگـو؛ مـن 
هم دسـتم را روی قبر شـهید تورجی زاده گذاشتم 
و گفتـم هـر چه گفتـه را جدی نگیر. اما همسـرم 
دوبـاره تأکیـد کـرد تـو کـه می دانـی مـن چـه 
می خواهـم، پـس دعا کن تا به خواسـته ام برسـم.

جواز شهادتش را از شهدای غواص گرفت
بازگشـت  و  غـواص  شـهدای  تشـییع  مراسـم 
پرسـتوهای مهاجـر بـه وطـن، شـهید خیـزاب را 
بـرای پیوسـتن بـه کاروان شـهدا هوایـی کـرده و 
یـاران شـهیدش  بـه  تـا  لحظه شـماری می کـرد 

بپیونـدد.
همسـرش در این بـاره می گویـد: بعـد از مراسـم 
تشـییع شـهدای غواص که وی سـاعت ها در کنار 
آن هـا بـود، گفـت: اول شـهادت و بعـد سـامتی 
خانـواده را از شـهدای غـواص خواسـتم و بـه هـر 
دو خواسـته نیز خواهم رسـید. وی همـواره می گفت : 
آرزو دارم با گلوله مسـتقیم دشـمن شـهید شـوم 
و بـه مـن نیـز تأکیـد کـرد اگر دیـدی سـر بر تن 
مـن نیسـت، گلوگاهـم را ببـوس و بگـو خدایا این 

قربانـی را از مـا بپذیر.
یادگار شهید خواب شهادت پدرش را دیده بود

محمدمهـدی پنـج سـاله یـادگار شـهید خیـزاب 
اسـت که بـا وجود اینکه شـهید شـدن پـدرش را 
در خـواب دیـده، امروز دلتنگ پدری اسـت که به 

مـوال و امامـش اقتدا کرده اسـت.
همسـر شـهید خیـزاب در این بـاره می گوید: چند 
وقـت قبـل محمد مهـدی برایـم گفت کـه خواب 
دیـده همسـایه  مان که شـهید شـده، سـتاره ای به 

وی داده و گفتـه پدرت شـهید می شـود.
وقتـی خوابـش را بـرای مـن تعریـف کـرد، نگران 
بـود کـه من ناراحت شـده باشـم اما بـه وی گفتم 

کـه پدرش به سـامت از سـفر بـاز خواهـد آمد.
دادن خبر شـهادت پدر به محمدمهدی خردسـال 
کار سـاده ای نیسـت اما ایـن شـیرزن اصفهانی، با 
تکیـه بـر مهر و محبـت مادری، خبر شـهادت پدر 

را بـه یگانه فرزند داده اسـت.

محمدمهدی از اینکه پدرش در گلستان
 شهدا به خاك سپرده می شود،
 خوشحال است، زیرا به خیال

 خودش حاال می تواند با دوچرخه اش
 در محوطه گلستان شهدا بازی کند.

سفارش شهید خیزاب به شهید خرازی
 شـهید خیـزاب در آخرین حضورش در گلسـتان 
شـهدا سـفارش محمدمهـدی را به شـهید خرازی 

کرده اسـت.
همسـر وی در این باره می گوید: من نمی دانسـتم 
کـه شـهید خـرازی پسـری بـه نـام محمدمهدی 
دارد اما شـنیدم که همسـرم سـفارش پسـرمان را 
بـه شـهید خرازی کـرد و گفت که وی نیز پسـری 

همنـام فرزند مـا دارد.
در ایـن لحظـه بـه وی گفتـم چـرا می خواهـی ما 
را تنهـا بگـذاری کـه وی جـواب داد: شـما خدا را 

دارید
 و تنهـا نخواهیـد بود؛ شـما کـه باالتـر از حضرت 
زینب ) س ( و خانواده امام حسـین ) ع( نیسـتید 

کـه در صحرای کربـا تنها مانـده بودند.
وی ادامـه می دهد: شـهید خیزاب از من خواسـت 
کـه پـس از شـهادتش، بی تابـی و گریـه و زاری 

نکنـم تـا ترحـم کسـی بـرای ما جلب نشـود.
همسـر شـهید خیـزاب بـا الگوگرفتـن از حضرت 
زینـب کبـری )س ( بـه خواسـته شـوهرش عمل 
کـرده و امیدوارانـه از جلـب رضایـت وی می گوید: 
از  تعـدادی  کـه  مراسـمی  از  بعـد  گذشـته  روز 
یـک  بودنـد،  کـرده  برگـزار  همسـرم  همرزمـان 
لحظـه پلکـم روی هـم رفـت و در خواب همسـرم 
را دیـدم که خوشـحال بـود و مرا از بابـت اینکه به 
وصیتـش عمـل کـرده و برایـش آبـروداری کردم، 

تحسـین می کـرد.
بـه جای فامیل های وابسـته بنویسـید لشـکر امام 

حسـین ) علیه السـام (
شهید مسـلم خیزاب قبل از شـهادت از همسرش 
درخواسـت هایی داشـته که خانم رنجبر با تشـریح 
آن هـا می گویـد: حـرف اول و آخر شـهید این بود 
کـه گوشـتان به حـرف امـام خامنه ای باشـد و راه 

شـهدا را ادامه دهید.

وی ادامـه می دهـد: همسـرم عاقـه زیـادی بـه 
مقـام معظـم رهبـری )مدظلـه العالـی ( داشـت 
و سـفارش کـرده بـود در اعامیه شـان، عکـس و 

جملـه ای از ایشـان باشـد.
خانـم رنجبـر بـا اشـاره بـه وصیـت ایـن شـهید 
می گویـد: شـهید خیزاب دوسـت داشـت مراسـم 
ترحیـم وی مکانـی برگـزار شـود که نفـس و بوی 
سـپاه را داشـته باشـد و بنا بـه عاقه وی، مراسـم 
ترحیـم در ناحیـه امـام صـادق )ع ( برگـزار  شـد، 
همچنیـن وی تأکیـد داشـت کـه در اعامیـه بـه 
جای فامیل های وابسـته بنویسند سـپاه پاسداران 

و لشـگر 14 امـام حسـین )ع ( 

جـا دارد از همـکاری و مسـاعدت لشـگر 14 امـام 
حسـین )ع(  و دوسـتان و همرزمان وی که در این 

روزهـا در کنـار خانواده مـا بوده اند، تشـکر کنم.
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دنیای مجازی و شرع در دنیای امـــروز
بـه قـدری دنیـای مجـازی وارد زندگی حقیقی انسـان ها شـده که بی شـک 
بـه عنـوان یـک مسـلمان نیازمنـد این هسـتیم کـه بدانیـم از نظر شـرعی تا 
چـه انـدازه حـق داریـم وارد ایـن فضـا شـویم و از ایـن طریـق با دیگـران در 

ارتباط باشـیم.
نظـر برخـی از مراجـع در بـاب ارتبـاط افـراد بـا یکدیگـر در دنیـای مجازی و 

شـبکه هـای اجتماعـی به شـرح زیر اسـت:
آیـت اهلل خامنـه ای)مدظلـه( در این رابطـه فرموده اند: اگر در اسـتفاده از این 
شـبکه هـا خـوف ارتـکاب گنـاه باشـد و یا موجـب تقویت دشـمنان اسـام و 

مسـلمین شـود جایز نیسـت و گرنه مانعـی ندارد.
نظـر آیـت اهلل مـکارم شـیرازی)مدظله( دررابطـه با این مسـأله چنین اسـت: 
اگـر اسـتفاده از ایـن هـا مفسـده داشـته باشـد و برخـاف قوانیـن و مقررات 

باشـد جایز نیسـت.
آیت اهلل صافی گلپایگانی)مدظله( در این مسأله چنین فتوا داده اند: 

اسـتفاده از فضاهـای مجـازی بـرای موارد مشـروع که موجب مفاسـد اخاقی 
نشـود و بتـوان از آن هـا در جهـت ترویج معارف دینی اسـتفاده کرد اشـکالی 
نـدارد، امـا رفتن به سـایت هایی که موجبات فسـاد اخاقـی را فراهم می آورد 

و باعث سسـت شـدن عقایـد می گردد، حرام اسـت.
آیـت اهلل سیسـتانی)مدظله( نیز نظر خـود را راجع به ایـن موضوع این چنین 
بیـان کـرده انـد: ارتباط با نامحرم از این راه جایز نیسـت، مگـر به همان مقدار 

که از راه مسـتقیم جایز است.

 خرید کاالهای صهیونیستی
بـه طـور کلـی کاالهـای فراوانـی در جهـان وجـود دارنـد کـه بـه برندهـای 
مشـهوری تبدیـل گشـته اند. کاالهایـی که کارخانه یـا دفاتر اصلـی آن ها در 
اراضی اشـغالی فسـلطین نیسـت، بلکه در کشـورهای ثروتمند غربی تأسیس 
و راه انـدازی شـده انـد. ایـن شـرکت هـا یا توسـط مدیـران صهیونیسـت 
بیـن المللـی اداره مـی شـوند یـا سـهامداران عمـده ی آن هـا صهیونیسـت 
هسـتند و یا جزو کمک کنندگان به رژیم صهیونیسـتی هسـتند. در هر حال 
منافـع حاصـل از تجـارت آن ها به جیـب رژیم غاصب صهیونیسـتی می رود. 
طبیعـی اسـت که خرید این کاالها توسـط مـردم در هر جای دنیا، مشـارکت 

در تقویـت مالـی جنایـت کاران صهیونیسـت خواهد بود.
ایـن امـر بـرای مسـلمانان فاجعـه بارتـر اسـت، چرا کـه آن هـا با خریـد این 
کاالهـا، دشـمن خونخـوار خـود را تقویـت مـی کننـد. پـس بیراه نیسـت اگر 
بگوییـم پـول مسـلمانان با خرید این کاالها صرف کشـتار مسـلمانان و جنگ 

صهیونیسـت هـا علیه شـریعت اسـام می شـود.
اگـر بخواهیـم نـام برخـی از ایـن برندهـا را بیاوریـم مـی تـوان از کوکاکـوال، 
پپسـی، نسـتله، اورال بـی، کیـت کـت، اچ پـی و بسـیاری برندهـای معـروف 
دیگـر نـام بـرد. نظـر برخی از مراجـع عظام تقلیـد را درباره ی این مسـأله با هم 

مـرور مـی کنیم.

احـــکام
 )استفتائات جدید(

معصومه امینی
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آیـت اهلل خامنـه ای)دامـه برکاتـه( در ایـن رابطه 
فرمـوده انـد: خریـد و فـروش هـر کاالیـی از ایـن 
شـرکت هـا حـرام اسـت و پولی کـه در قبـال کار 
کـردن در ایـن شـرکت هـا بـه دسـت مـی آیـد 

حـال نیسـت.
آیـت اهلل صافـی گلپایگانی)دامـه برکاتـه( در باب 
ایـن مسـأله فرمـوده انـد: خریـد تولیـدات ایـن 

شـرکت هـا جایـز نیسـت.
 آیـت اهلل مـکارم شـیرازی) دامـه برکاتـه( نیـز در 
رابطـه با ایـن موضوع چنیـن فتـوا داده اند: خرید 
و فـروش از شـرکت هایـی که وابسـتگی به امریکا 
و اسـراییل دارند جایز نیسـت و فعالیت در چنین 

شـرکت هایی حرام اسـت.
چنیـن  برکاتـه(  همدانی)دامـه  نـوری  اهلل  آیـت 
فرمـوده انـد: هـر شـرکت و مؤسسـه ای کـه در 
راه تقویـت دشـمنان اسـام اقـدام کنـد فعالیتش 
جایز نیسـت و هـر گونه همکاری بـا آن ها)خرید، 
اسـتفاده از تولیدات، تاسیس نمایندگی، استخدام 
در ایـن شـرکت ها، تبلیـغ آن کاال و غیـره( حرام 

است.
آیـت اهلل سیسـتانی)دامه برکاتـه( دربـاره ی ایـن 
موضـوع ایـن چنیـن فتـوا صـادر کـرده انـد: هیچ 
مسـلمانی نمـی توانـد از محصـوالت یـک کشـور 
غیراسـامی مثـل اسـراییل کـه در حـال جنگ با 

مسـلمین اسـت چیـزی بخرد.
تخریب محیط زیست

در قـرآن کریـم آیاتـی دربـاره ی زمیـن و احیـای 
آن بعـد از مرگـش و مسـایلی از ایـن دسـت آمده 
اسـت. بـدون شـک نگهـداری از محیط زیسـت و 
حفـظ زمین از مسـایل مـورد اهمیت در شـریعت 
اسـام اسـت، چنان که در روایات اسامی توصیه های 
فراوانـی پیرامـون حفـظ پاکیزگـی زمیـن یـا آزار 
نرسـاندن بـه حیوانـات، منـع شـکار بـی دلیـل و 
امثالهـم آمـده اسـت. تمامی ایـن ها نشـانه هایی 
قـوی مبنـی بـر اهمیـت محیط زیسـت انسـان ها 
در اسـام هسـتند. در دنیـای امـروز حفظ محیط 
زیسـت مصادیـق گوناگونـی دارد. دانسـتن نظـر 
مراجـع تقلیـد در بـاب ایـن مسـأله ی مهـم و 

ضـروری بـرای همـه ی مـا الزم اسـت.
آیـت اهلل خامنـه ای)مدظله( در این رابطـه فرموده اند: 
کلیـه ی مـوارد در بـاب تخریـب محیـط زیسـت 
حـرام اسـت و چـون حـق النـاس عمومـی اسـت 

معصیـت بزرگـی محسـوب می گـردد.
آیـت اهلل مظاهری)مدظلـه( دربـاره ی این مسـأله 

چنیـن فتـوا داده انـد: کوتاهـی در حفظ محیط

زیست، حق الناس است. 
آیـت اهلل مـکارم شـیرازی)مدظله( در بـاب ایـن 
موضـوع فرمـوده اند: سـزاوار اسـت از طرق ممکن 
بـرای پـاك کـردن آلودگـی هـا بـه مقـداری کـه 
موجبـات آن را فراهـم سـاخته انـد، تـاش کنند.

آیـت اهلل نـوری همدانی)مدظلـه( در رابطـه با این 
مسـأله ی مهم چنیـن فتوا صادر کـرده اند: تجاوز 
بـه حـد و حـدود مـردم ظلم اسـت و بایـد رعایت 
شـود. در عیـن حـال کـه آلـوده کـردن طبیعـت، 
کاری غیرانسـانی و غیراخاقـی نیـز هسـت و باید 

جبـران گردد.
در خاتمـه الزم بـه ذکـر اسـت کـه نظـر و فتوای 
مراجـع عظـام تقلیـد در رابطـه با مسـایل مذکور 
بـه دلیـل کمبـود فضـا به صـورت خاصـه مطرح 
گردیـد و جهـت دیـدن نظـرات گسـترده ی ایـن 
بزرگـواران و مراجـع دیگـر مـی توان به سـایت یا 

رسـاله ی آنـان مراجعـه کرد.

وارد  مجـازی  دنیـای  قـدری  بـه 
زندگـی حقیقـی انسـان هـا شـده که 
بـی شـک بـه عنـوان یـک مسـلمان 
بدانیـم  کـه  هسـتیم  ایـن  نیازمنـد 
از نظـر شـرعی تـا چـه انـدازه حـق 
داریـم وارد ایـن فضـا شـویم و از ایـن 
طریـق بـا دیگـران در ارتبـاط باشـیم.
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مژگان مهرابی

دروغ، خصلتـی زشـت و ناپسـند اسـت کـه اگـر بـرای فرد عـادت شـود او را 
بـه تباهـی مـی کشـاند. اول بیمـارش می کنـد به گونـه ای که قـدرت تفکر 
سـالم را از او گرفتـه و فضـای خیالـی برایش مجسـم می کنـد. در گام بعدی 
اعتبـارش را مـی گیـرد و نگاه بدبینانـه دیگران را برایش می خـرد. این صفت 
نکوهیـده، آفتـی اسـت کـه اگر خانـواده یـا جامعه را مـورد تهاجم قـرار دهد، 
بـذر بـی اعتمـادی را در اذهـان مـی کارد و سـبب مـی شـود آدم هـا بـه هم 
اطمینـان خاطـر نداشـته باشـند، در چنیـن شـرایط، زندگی بـا آدم هایی که 

دل و زبانشـان یکـی نیسـت، عـذاب آور خواهد بود.

جایگاه دروغگویی در مغز
چـرا آدم هـا دروغ مـی گوینـد؟ سـوالی اسـت کـه بـرای خیلـی از مـا پیـش 
مـی آیـد و شـاید پاسـخ درسـت و قاطعـی نتوانیم بـه آن دهیم. اما با کشـف 
جدیـدی که دانشـمندان دربـاره مرکز دروغگویـی در مغز به دسـت آورده اند 
ایـن احتمـال مـی رود که یکی از دالیـل اصلی دروغگویی به علـت وجود این 
مرکز در مغز باشـد. در سـال 2003 عده ای از روانشناسـان و پژوهشـگران با 
اسـتفاده از عکسـبرداری و کمـک گرفتـن از امواج مغناطیـس به این حقیقت 
دسـت یافتنـد کـه فعالیت قسـمت قدامـی مغز به هنـگام دروغگویی بیشـتر 
مـی شـود. این اکتشـاف اگرچـه در نوع خود بـی نظیر بود امـا در واقع 1400 
سـال قبـل ،خداونـد در قـرآن کریـم، آیـات 9 - 19 سـوره علق به آن اشـاره 
کـرده اسـت.» اگـر دسـت از کارهـای خود برنـدارد ناصیـه اش را به سـرعت 
گرفتـه. ناصیـه دروغگـوی خطاکار.« بر اسـاس گفتـه علمای دینـی ناصیه در 
زبـان عـرب همـان جلو و باالترین قسـمت پیشـانی اسـت.  طبق آزمایشـات 
انجـام شـده بـه هنـگام دروغ گفتن ، مغز انـرژی زیادی مصرف مـی کند. این 
ثابـت مـی کند که راسـت گویـی باعـث افزایش قـدرت انرژی مغز می شـود. 
همچنیـن دانشـمندان پـس از تحقیقات بیشـتر بـه حقیقت جدیدی دسـت 
یافتنـد و آن اینکـه مغـز انسـان بـر اسـاس صداقـت و راسـتی طراحی شـده 
اسـت. انسـان هنـگام تولد تمایـل به حقیقت دارد  و دروغگویی سـبب فشـار 

بـه مغـز می شـود چـرا کـه دروغ مخالفـت ورزیدن با فطرت انسـان اسـت.
دروغگویی در کودکان 

دروغ گفتـن صفتـی نیسـت کـه از زمـان تولـد همـراه مـا باشـد، انسـان در 

بـدو ورودش بـه ایـن دنیـا ،پـاك و سرشـار از صداقت اسـت. آنچه بـه صورت 
خصوصیـات رفتـاری در ما نشـان داده می شـود، برگرفته از شـرایط محیطی 
و تربیـت خانوادگـی اسـت. بـه گفته روانشناسـان، آغـاز دروغگویی از سـن 3 
سـالگی اسـت .دروغ گفتـن بچـه هـا در ایـن مقطـع سـنی برای سـرگرمی و 
امتحـان کـردن پـدر و مادرهـا اسـت. بـا گذشـت زمـان او از اطرافیانش الگو 
مـی گیـرد و ایـن توانایـی را پیـدا مـی کنـد کـه با متوسـل شـدن بـه دروغ 
حقیقـت را آن طـور کـه مـی خواهـد جلـوه دهد. کـودك با پا گذاشـتن به 5 
سـالگی، مـی توانـد تفاوت بین سـخن راسـت یـا دروغ را تشـخیص دهـد. از 
ایـن سـن اسـت کـه صفـت دروغ در فـرد شـکل مـی گیـرد و اگر بـه صورت 
عادت درآید به شـکل بیماری در فرد پایدار شـده و شـخصیت کاذب او را می سازد. 
از 7 سـالگی بچـه هـا یـاد مـی گیرند که هـرکاری کـه کردند را نبایـد به پدر 
و مـادر خـود بگویند، اما چون نوپا هسـتند از تغییر رنگ صورت و صدایشـان 
مـی تـوان بـه دروغ آن هـا پـی بـرد. اینجا خانـواده نقـش مهمـی دارد، پدر و 
مادرهـا بـا رفتارشـان مـی تواننـد این صفـت را در فرزندانشـان ریشـه کن یا 
تقویـت کننـد. در واقـع بچـه هـا از همـان دوران کودکـی با کمـک گرفتن از 
هـوش انتزاعـی خـود یـاد مـی گیرنـد کـه مـی تواننـد بـرای رسـیدن به 
خواسـته هـای خـود دیگـران را گـول بزننـد. فـرار از تنبیـه ، جلـب توجـه 
مـواردی اسـت که کـودك را ترغیب به تغییـر واقعیت می کند. امـا با بزرگتر 
شـدن ایـن کار را بـرای رهایـی از تهدیـد والدین یـا مربیان انجـام نمی دهند 
بلکـه آن را بـرای رسـیدن به اهـداف ثانویه به کار می برنـد. والدین باید توجه 
داشـته باشـند اگـر بچـه هـا از واقعیـت دور شـوند به نوعـی از سـختی های 
حقیقـت فـرار کـرده و سـاکن دنیـای خیالـی می شـوند. ائمـه معصومین)ع( 
تأکیـد زیـادی بر تربیت سـالم و اخاقی کـودکان کرده اند. حضـرت علی )ع( 
مـی فرمایند:»قلـب کـودك مثـل زمین بکر اسـت . که هر چه در آن کاشـته 

شـود پرورش مـی یابد.«  

شخصیت شناسی فرد دروغگو 
افـراد دروغگو شـخصیت متزلزلی دارنـد. آن ها در روابـط اجتماعی برای بهتر 
نشـان دادن وجـه شـخصیتی خـود و حفـظ اعتبارشـان بـه خدعـه و نیرنگ 
متوسـل می شـوند. این ها کسـانی هسـتند که نیازهای ارضا نشـده دارند یا 
گرفتـار حـس حقـارت هسـتند. از این رو با بیـان دروغ های پی در پی سـعی 

مـی کننـد به شـخصیت پوسـیده خود رنـگ و لعاب دیگـری دهند.
در واقـع قصـد دارنـد بـا وارونـه نشـان دادن حقیقت وجـودی شـان،  خود را 
بزرگتـر جلـوه داده و روی دیگـران تأثیـر بگذارنـد. آنچـه مسـلم اسـت دلیل 
دروغگویـی آنهـا هـر چیـزی که باشـد، کسـی بـه ایـن قبیـل افـراد احترام 
نمی گذارد و برای شخصیتشـان نیز ارزش قائل نیسـت. روانشناسـان معتقد 
هسـتند دروغگویـی مشـخصه اصلـی اختـال شـخصیت در افراد اسـت. این 
افـراد هیـچ وقـت راسـت نمی گوینـد، آنها ذاتـاً افرادی نیسـتند که بتـوان به 
آنهـا اعتمـاد کـرد و اصوالً به هیـچ یک از مـاك های موجـود در هنجارهای 
اجتماعی مقید نیسـتند. ال ابالی گری، همسـرآزاری، کودك آزاری و رانندگی

جایــگاه دروغگـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــویی در مغــز
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در حیـن مسـتی در ایـن افراد دیده می شـود. 
از خصوصیـات مهـم در بیـن ایـن افـراد  یکـی 
ایـن اسـت که هیـچ گاه از کارهایی کـه می کنند 
پشـیمان نمی شـوند. این نکته را باید متذکر شـد 
کـه دروغگویـی بـرای بعضی ها وسـیله ای اسـت 
تـا با کمـک آن حسـادت و اضطرابشـان را کتمان 
کننـد و بـا گذاشـتن نقـاب بـر سـر شـخصیت 
حقیقـی اش بـه یک »خـود« کاذب می رسـد. اما 
اوج فاجعه زمانی اسـت که فرد دروغگـو، دروغ های 
خـود را بـاور کند. در این حالت او باالترین آسـیب 
را بـه شـخصیت خـود وارد کـرده اسـت و موجب 

سـلب اعتمـاد اطرافیانش می شـود.

کتمان حقیقت برای مصلحت اندیشی
در بیـن آدم هایـی که ریز و درشـت دروغ می گویند. 
بعضـی هـا بـدون غـرض واقعیـت هـا را معکوس 
نشـان مـی دهند و با گفتـن) دروغ مصلحتی به از 
راسـت فتنه انگیز ( خود را از عملکرد اشتباهشـان 
مبـرا مـی کننـد. ایـن ها بـرای بـه دسـت آوردن 
شـرایط  بـا  مـال  فروختـن  یـا  بهتـر  موقعیتـی 
مناسـبتر توضیحاتـی را بـه مخاطـب می دهند 
کـه حقیقـت نـدارد. دسـته ای دیگر هم هسـتند 
کـه بـرای حفظ روابـط اجتماعی یا موقعیت شـغلی 
شـان ناگزیـر بـه بیـان دروغ مـی شـوند. آنهـا  بـا 
بیـان تعـارف هـای کذب یـا برخوردهـای تصنعی 
تمایـات قلبـی شـان را نسـبت به دیگران نشـان 
نمی دهند. روانشناسـان بـه این نوع کتمان کاری، 
دروغ دفاعـی می گویند . بـه طور مثال در جمعی 
فامیلـی وقتـی دربـاره مـدل مـو یـا لبـاس از آنها 
سـؤال می شـود برای اینکه دلخوری ایجاد نشـود 
کلـی تعریـف و تمجیـد مـی کننـد امـا در باطـن 
معتقـد بـه آن چـه گفتند نیسـتند.  هـدف از این 
دروغ ایـن اسـت که رابطه خـود را با دیگران حفظ 
کننـد. ایـن دسـته از افـراد دروغگو نیسـتند ولی 
حقیقـت را بیان نمی کننـد. در صورتی که بعضی 
از روان درمـان گرهـا مثـل بردبانتـون آمریکایی 
معتقدنـد اگـر از کسـی خوشـتان نمـی آیـد ایـن 
جرأت را داشـته باشـید و فکری که در سـر دارید 
بـدون کاسـتی به او بگوییـد. محققان روانشـناس 
اثبـات کـرده انـد، اغلـب آدم هـا در روز بیـش از 
2 بـار دروغ مـی گوینـد کـه البتـه بـا توجـه بـه 

مسـئولیت و شـغلی که دارند تعداد دروغشـان کم 
یـا زیـاد می شـود. آنهـا معتقدند این دسـته دروغ 
گوهـا  اغلب به خاطـر طفره رفتن از جـواب دادن 
بـه سـؤاالت دیگـران واقعیت را نمـی گویند. آنچه 
مسـلم اسـت دروغ کوچـک یـا بـزرگ، جـدی یـا 

شـوخی عملی ناپسند و زشـت است. حتی بعضی 
از علمـا متذکر شـده انـد که تعـارف دروغ هم کار 
درسـتی نیسـت. امام صادق )ع( مـی فرماید:» هر 
کـس زیـاد دروغ بگویـد ارزش و اعتبـارش بـر باد 

مـی رود ایمانـش از بین مـی رود.«

دروغ  کسـی  شـویم  متوجـه  چگونـه 
گویـد؟ مـی 

کار  گویـد  مـی  دروغ  کسـی  اینکـه  فهمیـدن 
دشـواری نیسـت فقـط کافـی اسـت با دقـت زیاد 
صحبـت هـای او را دنبـال کنیـد. بـه قـول معرف 
دروغگـو کـم حافظـه اسـت. او  فرامـوش می کند 
کـه چه گفته اسـت. وقتی دوبـاره بخواهـد درباره 
آن موضـوع صحبـت کنـد، گفتـه هـای قبلی اش 
را فرامـوش مـی کنـد. ایـن به سـبب کـم حافظه 
بـودن افـراد دروغگو اسـت. آن ها دربـاره جزئیات 
یـک اتفـاق هیچ وقـت توضیـح نمی دهنـد چون 
اطاعـی دربـاره اش ندارنـد. خودشـان را شـخص 
اول یـک ماجـرا معرفـی می کننـد و ماجـرا را آن 
طـور کـه خودشـان دوسـت دارنـد رخ دهـد بیان 
مـی کننـد. اگـر بـا دقـت بـه آن هـا توجـه کنید 
متوجـه ایـن موضـوع مـی شـوید کـه او در تمـام 
مدتـی کـه صحبـت مـی کنـد به چشـمان شـما 
نـگاه نمـی کنـد. گاه گـداری دسـتش را جلـوی 
دهانـش می گیـرد و مرتـب روی صندلی یا جایی 
که نشسـته تکان می خـورد. دراین حالت می توانید 
بـه او و گفتـه هـای او شـک کنیـد و اگـر ِمـن و 
ِمـن کـرد و شـما را در جزئیـات ماجـرا قـرار نداد 
مطمئـن باشـید کـه او واقعیـت را به شـما نگفته 

است.

جایــگاه دروغگـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــویی در مغــز

دروغ گفتن صفتی نیسـت کـه از زمان تولد 
همراه ما باشـد، انسـان در بـدو ورودش به 
این دنیـا پاک و سرشـار از صداقت اسـت. 
رفتـاری  بـه صـورت خصوصیـات  آنچـه 
در مـا نشـان داده مـی شـود، برگرفتـه از 
شـرایط محیطی و تربیت خانوادگی اسـت. 
بـه گفتـه روانشناسـان، آغـاز دروغگویی 
از سـن 3 سـالگی اسـت .دروغ گفتـن بچـه ها 
سـرگرمی  بـرای  سـنی  مقطـع  ایـن  در 
و امتحـان کـردن پـدر و مادرهـا اسـت. 
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در میـان قاریـان و اسـاتید محترم نشـریه 
زالل ایـن بـار  به سـراغ جناب آقـای مقدم 
رفتـه تـا بتوانـد مخاطبیـن را بـا زندگـی 
قرآنی و معنوی ایشـان بیشـتر آشنا نماید.

1-جنـاب آقـای مقـدم لطفـاً در مـورد سـوابق و 
بیوگرافـی خـود،  توضیحـات الزم را بفرماییـد. 

28 فروردیـن 1348 در شـهر آبـادان بـه دنیا آمـدم .  به 
دلیـل اینکـه پـدر و مـادرم اصالتـاً اصفهانـي بوده 
و بـه خاطر شـرایط شـغلي پـدرم بصـورت موقت 
در  بودنـد،  شـده  سـاکن  خوزسـتان  اسـتان  در 
سـال 1353 تصمیـم گرفتنـد کـه بـه اصفهـان 
مراجعـت نماینـد و پـس از آن بنـده شـروع بـه 
تحصیـل نمـودم. در همـان دوره ابتدایـي بـود که 
عاقـه ي مـن بـه تـاوت قـرآن کریـم و اسـتماع 
تاوت هـاي اسـتاد عبدالباسـط آشـکار شـد و بـا 
تشـویق هاي معلم خوبـم، جناب آقـاي یاریان روز 
بـه روز عاقـه ي مـن بیشـتر مي شـد تـا اینکه در 
دوران راهنمایـي بـاز با تشـویق هاي معلـم عزیزم 
جنـاب آقـاي یوسـفیان )معلـم دینـي و قـرآن( و 
راهنمایي هاي ایشـان متوجه شـدم کـه باید براي 
یادگیـري حرفـه اي علـم قرائت قـرآن نزد اسـتاد 
ذ کنـم. در همین راسـتا در  ایـن فـّن، رفتـه و تَلمُّ
سـال 1362 بـا جلسـات اسـتاد عزیزم حـاج ناصر 
رضوي آشـنا شـدم و به جلسـات این اسـتاد رفته 
و چـون شـیوه ي تدریـس ایشـان بسـیار عالـي، 
دقیـق، موشـکافانه و همه فهـم بـود، ظـرف مّدت 
کوتاهـي تجویـد را از ایشـان فـرا گرفتـه  بنده به 
سـبک اسـتاد عبدالباسـط تـاوت مي کـردم ولي 
بـه دلیـل اینکـه اسـتاد رضـوي به سـبک اسـتاد 
مرحـوم محّمد صدیق منشـاوي تـاوت میکردند، 
مـن هـم بـه ایـن سـبک عاقه منـد شـدم و در 
فاصلـه ي یک ماه که ایشـان به حّج تمّتع مشـرف 

شـده بودند براي تغییر سـبک، با جلسـات اسـتاد 
حاج حسـین وفایي آشـنا شـدم و در جلسات این 
اُسـتاد، سـبک منشـاوي را فرا گرفتـم و به خوبي 
مي توانسـتم هر جایي از قرآن را به سـبک اسـتاد 

منشـاوي تـاوت کنم.
کامـًا بـه یـاد دارم وقتـي اسـتاد رضـوي از سـفر 
حـج بازگشـتند و بـه همـراه جمعي از دوسـتان و 
اسـاتید قرآنـي شـهر، بـراي عـرض زیـارت قبولي 
بـه منـزل ایشـان رفتـه بودیـم بنـده در منـزل 
ایشـان آیاتي از قرآن را به سـبک اسـتاد منشاوي 
خوانـدم و ایشـان بخاطـر پیشـرفت خوبـي که در 
ایـن فرصـت کوتـاه داشـته ام شـگفت زده شـده و 
فرمودنـد کـه بـراي یادگیـري نکته هـاي ظریف و 
تکمیلـي علـم تجویـد بهتر اسـت که به جلسـات 

اسـتاد حـاج محمدرضـا سـتوده نیـا بروم.
در همـان ابتـداي آشـنایي بنـده بـا جناب اسـتاد 
سـتوده نیـا بود که مسـابقات قرآن کریم سـازمان 
اوقـاف و امـور خیریـه در اسـتان اصفهـان برگـزار 
 شـد و بنـده بعنـوان نماینـده ي اسـتان اصفهـان 
بـه مسـابقات کشـوري اوقـاف که سـال 1363 در 
اسـتان یزد برگزار مي شـد شـرکت نمـوده و مقام 
هفتـم کشـور را احـراز کـردم و همیـن امـر باعث 
شـد تا با انگیزه ي بیشـتري تمرین کرده و سـطح 
علمـي و مهـارت عملي خـودم را ارتقـاء دهم و به 
همین منظور و با سـفارش اسـتاد عزیـزم حاج آقا 
رضـوي تصمیـم گرفتم که نزد اسـتاد سـتوده نیا 
بـروم و چـون ایشـان نیز به سـبک اسـتاد محمد 
صدیـق منشـاوي تـاوت مي کردند خیلـي خوب 
و دقیـق و بـر اسـاس اسـتانداردهاي علـم تجویـد 
بـا  منشـاوي  اسـتاد  توسـط  عملـي  فصاحـت  و 
مـن کار میکردنـد تـا بـه لطـف خداونـد متعال و 

عنایـت قـرآن کریم هـر روز بهتر از دیـروز تاوت 
مي نمـودم.

سـال 1364 از طرف سـازمان اوقاف و امور خیریه 
مسـابقات انتخابي حّج تمّتع در سـطح کشور و در 
اسـتان زنجـان برگزار مي شـد که مجـدداً بنده به 
همـراه چنـد نفـر از دوسـتان و قاریـان اصفهانـي 
مسـابقات  ایـن  در  اسـتان  نماینـدگان  بعنـوان 
شـرکت کردیـم و بحمـداهلل انتخـاب شـدم و در 
حالـي کـه 16 سـاله بـودم بـه سـفر حـج تمتـع 
مشـرف شـدم و این بهترین هدیـه  و جایزه اي بود 
کـه خداونـد بخاطـر تاش هاي شـبانه روزي ام به 

مـن عطـا فرمود.

2-از نظـر شـما، نخسـتین گام جهـت ورود بـه 
عرصـه فعالیـت هـای قرآنـی چیسـت؟

به نظـر من عاقمنـدان به فراگیري علـوم قرآني، 
بـه شـرط داشـتن اسـتعداد عالـي و صدایـي زیبا 
و مسـتعد، چنانچـه بخواهنـد در ایـن عرصـه پـا 
نهـاده و موفق شـوند، مي بایسـت در گام نخسـت، 
بـراي خودشـان هـدف و انگیـزه اي معنـوي و در 
جهـت رضایـت خداونـد انتخاب کـرده و همواره و 
بـا تمام قوا در این مسـیر حرکت نماینـد. گام دّوم 
یـک قرآن پـژوه، انتخاب اسـتاد ُمجّرب متناسـب 
بـا رشـته ي مـورد نظـر اسـت کـه بتوانـد بصورت 
اصولـي و زیربنایـي او را ارشـاد و هدایـت نمایـد. 
گام سـّوم کـه ُمهم تر از همه  ي اینهاسـت، »خوب 
شـاگردي کـردن اسـت«. چـون پنجـاه درصـد از 
عوامـل پیشـرفت فراگیـران، همـت خودشـان و 
عمـل نمـودن بـه سفارشـات و فرامیـن اسـتاد 

مصاحبــــــــه با
استاد و قاری
المللی  بین 
 قرآن کریم

آقای جناب 
محمد مسـعود عنایتی مقدم
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مربـوط اسـت کـه چنانچـه بـه خوبـي و بصـورت 
دقیـق اجـرا شـوند مطمئنـاً مفیـد فایـده خواهد 

. بود
متأسـفانه برخـي از عزیـزان شـرکت کننـده در 
تصـور  آموزشـي  کاسـهاي  و  سـنتي  جلسـات 
مي کننـد کـه اگـر پـس از گذشـت مـّدت زمانـي 
که انتظار دارند، پیشـرفتي شـامل حالشـان نشد، 
تنهـا راه ممکـن، انصـراف از حضـور نـزد اسـتاد 
قبلـي و شـرکت در جلسـه اسـتاد دیگـر اسـت. !! 
در صورتیکـه اگـر قـدري منصفانـه به قضیـه نگاه 
کننـد حتمـاً متوّجه کـم کاري و یا عدم ُممارسـت 
و تمریـن خودشـان خواهنـد شـد و  ایـن عـدم 
پیشـرفت به اسـتاد جلسـه بر نمي گردد. به همین 
خاطـر بنده هـر از گاهي در جلسـات خودم عرض 
مي کنـم کـه خوب شـاگردي کردن مطمئناً شـما 
را بـه نتیجه مي  رسـاند چـون به قطـع و یقین هر 
اسـتادي از پیشـرفت شـاگردانش خوشـحال شده 
و خـدا را شـکر مـي کنـد کـه حاصـل زحماتـش 
را مي بینـد امـا مشـروط بـه تمرینـات مسـتمّر و 
برنامه ریزي شـده و حرف شـنوي از اسـتاد اسـت 
کـه میتوانـد بـه ایـن پیشـرفت تحقـق بخشـد نه 

معجـزه و نـه کارهـاي دیگر.  

3-سـطح کیفـی فعالیـت هـای قرآنـی اسـتان را 
چگونـه ارزیابـی مـی کنیـد؟

بحمـداهلل شـهر اصفهـان از نعمـت وجود اسـاتید 
بسـیار خوبي بهره برده اسـت و طبیعي اسـت که 
فعالیت  هـاي قرآنـي اسـتان با مشـورت، همفکري 
ایـن عزیـزان، میتوانـد راهگشـا  از  و اسـتفاده ي 
بـوده و از تجربیـات آنهـا در جهـت رسـیدن بـه 
و  جوینـد  بهـره  خـود  قرآنـي  عالیـه ي  اهـداف 
همه  ي کسـاني که در مسـیر آموزش قـرآن کریم 
فعالیـت مي کننـد میتواننـد به اهـداف فرهنگي و 
رشـد فکـري و علمـي و عملي رسـیده و جوانان و 
نوجوانـان عزیزمـان را بـه بهترین شـیوه و بهترین 

کیفیـت بـه سـرمنزل مقصود برسـانند.  

4-مهـم ترین راهکارهای الزم جهـت اجرا و پیاده 
سـازی مفاهیـم و اهـداف قرآنی در سـطح جامعه 

مخصوصـاً جوانـان را چه مـی دانید؟

البتـه کامًا مشـخص و واضح اسـت که تـا جوانان 
و نوجوانـان مـا با قـرآن کریم اُنس و اُلفت نداشـته 
باشـند و حـاوت و شـیریني تـاوت و یا اسـتماع 

آیـات الهـي را درك نکـرده باشـند نمیتواننـد بـه 
مفاهیـم واال و ارزشـمند آن پي بـرده و در زندگي 
خـود سـرلوحه قـرار دهنـد و بـه نظـر ایـن حقیر 
در  اشـتیاق  کـه  اسـت  ایـن  راهـکار  مهمتریـن 
اسـتماع تـاوت قـرآن را همـراه با توجه بـه آیات 
قـرآن کریم در قشـر جوان و نوجـوان جامعه زنده 
و اسـتمرار بخشـیم و بـه آنها آموزش دهیـم تا در 
محضـر قـرآن حاضـر شـده و سـعي کننـد لـذت 
حضور در جلسـات قرآن را با تک تِک سـلول هاي 
بدنشـان احسـاس کنند و عاشـقانه و دیوانه وار به 
کام خداونـد متعـال گوش جان بدهنـد، مطمئناً 
پس از گذشـت مّدتي، آنچنان شـیفته و فریفته ي 
قـرآن خواهند شـد کـه ُجدا شدنشـان از قـرآن را 
امـري محال دانسـته و زنده بودنشـان را مشـروط 
به ُمجالسـت بـا قرآن خواهند دانسـت و در چنین 
شـرایطي خودشـان مسـیر درسـت زندگي را پیدا 
کـرده و هـر کس منفرداً خود را مسـؤول زندگي و 
اعمال خویش دانسـته و سـعي میکنـد به فرامین 
الهـي گـوش کرده و دسـتورات روشـن الهـي را از 
قرآن جسـتجو کـرده و سـرلوحه زندگـي خودش 

قـرار دهد. 

از منظـر شـما  5-کارکردهـای مسـابقات قـرآن 
چیسـت؟

بـه نظـر من مسـابقات قرآن فقـط و فقط مـي تواند 
افـراد و  توانایـي  بـراي سـنجش میـزان  عاملـي 
معیـاري بـراي رشـد و اصـاح ایرادهـاي مهارتـي 
قـرآن پژوهـان باشـد کـه پـس از شناسـایي نقاط 
ضعـف و ایرادهایي که موجب کسـر امتیـاز از آنها 
شـده اسـت مترصـد اصـاح آنهـا شـده و تـاش 
و کوشـش کـرده تـا در مسـیر پیشـرفت  حرکـت 

یند. نما

6-اجـرای محافـل قرآنـی بـه بهانه هـای مختلف، 
تـا چـه میـزان در جـذب افـراد بـه سـمت قـرآن 

اسـت؟ مؤثر 

شـیوه هاي  بـه  قرآنـي  محافـل  اجـراي  قطعـاً 
جـذاب میتوانـد عامـل ُمهّمـي بـراي جـذب افراد 
بـه سـمت ُقـرآن کریـم باشـد مشـروط بـر اینکه 
شـیوه هاي جـذب بتوانـد روح معنویـت را در دل 
و جـان شـرکت کننـدگان در ایـن محافـل زنده و 
جـاودان کرده و از قالب هاي قدیمي که متأسـفانه 
هنـوز هم ادامـه دارد خارج شـود. بطـور مثال اگر 
در یـک محفـل قرآنـي بـه غیـر از تـاوت آیـات 
کریمـه ي خداونـد یـک سـخنران خـوش صوت و 
خـوش لحن و آشـنا به داسـتانهاي قرآنـي دعوت 
شـود و با قسـمت هایي از داسـتانهاي قرآن بتواند 
مشـکات جامعـه را و راه حـل آنهـا را بـه مـردم 
و بـه حضـار تفهیـم نمایـد بسـیار خـوب اسـت و 
یـا اینکـه شـخصي بتوانـد با لحنـي زیبـا و جذاب 
بخشـي از قـرآن کریـم را کـه اکثـر مـردم بـا آن 
آیـات آشـنا هسـتند تفسـیر و تشـریح کنـد و در 
نهایـت نتیجه هـاي اخاقـي و اجتماعـي از آنهـا 
گرفتـه و بـه مردم تعلیم دهد بسـیار خوب اسـت. 

7-بـه نظـر شـما، مهمترین راهـکار جهـت ایجاد 
انـس با قـرآن چیسـت؟  آشـنایی با فنـون قرائت 
و تـاش برای داشـتن قرائتـی اصولی، تـا چه حد 

در نیـل بدیـن هدف مؤثر اسـت؟

بـه نظـر مـن لزومي نـدارد که مـا کار خـاص و یا 
سـختي را انجـام دهیـم، بـراي اینکـه شـخصي با 
قـرآن اُنـس پیدا کند !!! بلکه فقط کافیسـت شـور 
و عشـق اسـتماع قـرآن کریـم را در دل وي جـاي 
دهیـم تا خودش عاشـق قـرآن شـود و اگر چنین 
شـد مطمئنـاً با قـرآن مؤانسـت و مجالسـت پیدا 
خواهـد کرد. سـپس اگـر این اشـتیاق ایجاد شـد 
او را بـه قرائـت نیکـوي آن کتاب، تشـویق کنیم و 
چنانچـه ایـن آمـوزش، همـراه با عشـق بـه قرآن 
باشـد، بصـورت معجزه آسـایي پیشـرفت خواهـد 
کـرد و در فاصله بسـیار کوتاهـي میتواند با قرائتي 
حزیـن و البتـه اصولـي، آیـات خداونـد را قرائـت 
کـرده و خـود ُمبلّغي توانمند بـراي ترویج فرهنگ 

قرآني کشـور خواهد شـد.
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8-بـا توجـه به حضـور شـما در مسـابقات متعدد 
قرآنـی در سـطح کشـوری و بین المللـی تا کنون 

موفـق بـه کسـب چـه رتبه هایی شـده اید ؟

التبـه همانطـور کـه قبـًا هـم عـرض کـردم، از 
سـال 1363 تـا سـال 1385 بصـورت ناپیوسـته، 
در مسـابقات قـرآن کریم شـرکت مي کـردم و در 
مسـابقات متعددي که از سـوي نهادها و ارگانهاي 
مختلف در سـطح اسـتان و کشـور برگزار مي شد 
حضـور داشـته و مقـام اول را کسـب کـرده ام ولي 
مهمترین آنها سـال 1374 اسـت که در مسابقات 

جمهـوري  نماینـده  بعنـوان  سـوریه  کشـور 
اسـامي ایران شـرکت کـردم و مقـام اول را به 
خـود اختصاص دادم. همچنین در سـال 1381 
کـه بعنوان نماینده جمهوري اسـامي ایران در 
مسـابقات کشـور مالزي که در شهر کواالالمپور 
برگـزار مي شـد، شـرکت نموده و حائـز رتبه ي 
برتـر این مسـابقات شـدم. امـا آنچـه از اهمّیت 
ویـژه اي برخـوردار اسـت و همـه ي قاریـان و 
حافظـان محترم قـرآن کریم باید بـه آن توجه 
خـاص داشـته باشـند ایـن اسـت کـه هـدف 
نهایي آنها شـرکت در مسـابقات و کسـب رتبه 
و ....... نیسـت. بلکـه همـه ي مـا بایـد در جهت 
عمـل بـه آیات کریمه ي قرآن، سـبقت جسـته 
و سـعي کنیـم بـه باالتریـن رتبه دسـت یابیم 
کـه اگـر چنیـن شـد مطمئنـاً مـورد رضایـت 
خداونـد و اهـل بیـت عصمـت و طهـارت واقع 
شـده ایم و سـربلند آن کسـي اسـت که در روز 
قیامـت بهتریـن رتبه ي همنشـیني با قـرآن را 

احـراز کند.

9-تـا کنـون در چـه کشـورهایی به تـاوت قرآن 
کریـم پرداخته ایـد؟

بحمداهلل از سـن 16 سـالگي، اولین سـفر خارجي 
مـن کـه همان سـفر حج تمتع بـود آغاز شـد و تا 
کنـون چندین سـفر دیگـر نیز به سـرزمین حجاز 
بـراي انجـام اعمـال حـج تمّتـع داشـته ام ولـي 
سـفرهاي دیگر مـن غالبـاً در ماه مبـارك رمضان 
بـوده که جهت انجـام امور تبلیغي و تـاوت قر آن 
کریم به کشـورهایي نظیـر : سـوریه، ترکیه، قطر، 
امارات، سـریانکا، زیمبابوه، یوگسـاوي، مقدونیه، 
ترکمنسـتان، سـودان، مالـزي، اندونـزي، روسـیه، 
صربسـتان، مونته نگـرو، لبنان، عراق و قزاقسـتان 
سـفر کـرده ام کـه البته به بعضـي از این کشـورها 

ماننـد: سـوریه، ترکیه، امـارات، صربسـتان، مونته 
نگـرو بـا درخواسـت مجـدد خودشـان، چندیـن 
مرتبه سـفر کـرده و در اکثر شـهرهاي آن کشـور 
حاضـر شـده و به تـاوت آیات نوراني قـرآن کریم 

پرداخته ام.    

10- تـا کنـون بـرای انتشـار و ترویج قـرآن کریم 
چـه فعالیت هایـی انجـام داده اید؟

در همـان دورانـي کـه در حـال یادگیـري تجوید 
قـرآن بـودم، از خداوند منان خواسـتم کـه یاري ام 

دهـد تـا خـوب یـاد بگیـرم و خـوب هـم آموزش 
دهـم و اطمینـان دارم کـه یکـي از رمـوز سـرعت 
در پیشـرفت مـن همیـن بـود به همیـن خاطر، از 
همـان سـن 16 سـالگي کـه بـه حـج اعزام شـدم 
عهـد کـردم تـا آنچه مـي دانم بـه دیگـران تعلیم 
دهـم و پـس از بازگشـت از این سـفر معنـوي، به 
درخواسـت یکـي از بانیان خیـر، در منزل ایشـان 
جلسـه ي تعلیـم قـرآن کریـم برقـرار کـردم کـه 
مخصـوص خردسـاالن بـود. بعـد از آن هـم بـراي 
انجـام خدمت نظـام وظیفه به تهـران و در پادگان 
شـهید مصطفـي خمینـي کمیته انقاب اسـامي 
اعـزام شـدم و پـس از گذرانـدن دوره آموزشـي 2 
ماهـه، بـه درخواسـت فرمانـده پـادگان، بعنـوان 
مربـي قـرآن کریـم بـه اداره ي عقیدتـي همـان 
پـادگان مأمـور شـدم و بـه لطـف خداونـد متعال 
در مـّدت باقیمانـده کـه 22 مـاه مشـغول آموزش 

بـه دیگـران بـوده ام، حـدود 20000 نفـر توسـط 
ایـن حقیر، تحـت آموزش روخوانـي و روانخواني و 
بعضـاً احـکام )مبتابه( قرار گرفتنـد و تنها چیزي 
کـه باعـث مي شـد بـدون احسـاس خسـتگي، بـا 
تمـام قـوا در امر آمـوزش قرآن حریص باشـم این 
بـود کـه: روایتـي از امـام صـادق )ع( خوانـدم کـه 
فرموده انـد: »بـراي ُمعلّـم قـرآن همـه چیـز طلب 
آمـرزش مي کننـد حتـي ماهي هـاي دریـا« و بـا 
همیـن اعتقـاد بـود کـه شـبانه روزي در جهـت 
تعلیـم قـرآن کریـم خدمـت مي کـردم و پـس از 
اتمـام دوران خدمـت، مـّدت شـش مـاه بعنـوان 
نیـروي پیمانـي در همـان مرکـز آموزشـي، چند 
نفـر از نیروهـاي نخبـه را انتخـاب کـردم و یـک 
دوره تربیـت مربـي قـرآن کریـم برگـزار نمودم و 
در پایـان هـم از بین آنها تعدادي انتخاب شـده و 
جایگزیـن خـود نمودم تا ادامه دهنـده ي آموزش 

در آن مرکـز باشـند.
پـس از آن بـه اصفهـان بازگشـتم و بحمـداهلل تا 
اآلن جلسات سـنتي و کاسهاي متعدد آموزشي 
و دوره هـاي تربیـت مربـي و .... ادامه داشـته و در 
حـال حاضـر هدایـِت 4 جلسـه آمـوزش قـرآن 
ثابـت در اصفهـان بـه عهـده ي این حقیر اسـت. 

انشـاءاهلل ذخیـره  اي بـراي آخرتمان باشـد.   

11-چـه عواملی را باعث موفقیـت خود درعرصه 
قرآنی مـی دانید؟

البته بعد از اراده و مشـّیت الهي  و لطف و عنایت 
پـروردگار متعـال، دعـاي پـدر و مـادر و زحمات 
آنهـا بـراي فراهـم نمـودن امکانـات و زمینه هـاي 
الزم و مسـاعدت  همـه جانبـه ي آنها براي رشـد و 
بالندگـي ایـن حقیر و علي الخصوص تشـویق هاي 
مـادرم براي حرکت در این مسـیر مقدس، بسـیار 
مؤثـر و کارسـاز بـوده ولـي همانطور کـه قبًا هم 
عـرض کـردم نّیت  پـاك و مرضـّي الهـي، میتواند 
انـرژي الزم را در جهت موفقیـت صد در صدي به 
انسـان دهـد. چون خداونـد متعال » عالم السـر و 
الخفیـات « اسـت و از نیـات همـه بندگانش خبر 
دارد و اگـر کسـي بـراي رضـاي خـدا یـاد گیرد و 
بـراي رضـاي او هـم یـاد دهـد قطعـاً حمایت هاي 
رّب جلیـل پشـتیبان او خواهـد بـود و مـي توانـد 
بـه اهـداف عالیـه ي خود کـه همان تعلیـم و تعلُّم 

اسـت برسد. 
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12- بـه غیـر از هنر آموزش و تـاوت قرآن کریم 
آیـا بـه یادگیـري هنرهـاي دیگـري هم مشـغول 

بوده ایـد؟

بلـه بنـده از همان نوجواني عاقه ي بسـیار زیادي 
به هنر خوشنویسـي داشـتم و در کنار تمرین هاي 
قـرآن و حضور در جلسـات قـرآن کریم به انجمن 
خوشنویسـان اصفهـان رفتـه و نزد اسـتاد گرامي 
جنـاب آقـاي مهـدي کریمـي خـط نسـتعلیق را 
فـرا گرفتـم ولـي فقـط تا مرحلـه ي خـوش و بعد 
از یـک وقفـه ي طوالنـي مجـدداً مراجعـه کـردم 
و نـزد اسـتاد گرامـي جنـاب آقـاي علـي فرزانـه 
خـط نسـتعلیق را تکمیـل کـردم و خـط دومـي 
را کـه خـط نسـخ فارسـي بود نـزد اسـتاد گرامي 
جنـاب آقـاي برهانیان فـرا گرفتـم و در نهایت در 
آزمون هـاي رسـمي انجمـن خوشنویسـان ایـران 
شـرکت کـرده و موفـق بـه اخـذ مـدرك ُممتـاز 
خوشنویسـي در خطوط نسـتعلیق و نسـخ شدم.

مشـغول  کاري  چـه  بـه  حاضـر  حـال  در   -13
؟ هسـتید

بـه لطف خـدا و عنایت آقا علي بن موسـي الرضا)ع( 
چنـد سـالي اسـت کـه بعنـوان معاونـت آموزش 
و پژوهـش در مؤسسـه فرهنگـي قـرآن و عتـرت 
ثامـن االئمـه )ع(اصفهـان مشـغول خدمـت بـه 

سـاحت مقـدس قـرآن کریم هسـتم.

14-آیـا شـما بعنـوان داور در مسـابقات قرآن هم 
دعوت مي شـوید؟  

حـدود بیسـت سـال اسـت کـه در کنـار آموزش 
قـرآن و تبلیـغ در سـفرهاي خارجـي، بـه عنـوان 
در  لحـن  و  صـوت  تجویـد،  رشـته هاي  در  داور 
شهرسـتاني،  سـطوح  در  و  مختلـف  مسـابقات 
اسـتاني و کشـوري از طـرف دانشـگاهها، ارگانهـا، 
مختلفـي  ادارات  و  آموزشـي  مراکـز  نهادهـا، 
دعـوت شـده کـه البتـه مهمتریـن و معتبرتریـن 
آنهـا، مسـابقات سـازمان اوقـاف و امـور خیریـه 
اسـت کـه طـي چنـد سـال گذشـته، 3 دوره در 
مسـابقات کشـوري مقطع زیر 16 سـال و 2 دوره 
در مسـابقات کشـوري مقطـع بزرگسـاالن داوري 

رشـته صـوت و لحـن را عهـده دار شـده ام.

15-توصیـه شـما بـه جوانـان و نوجوانـان جامعه 
چیسـت؟   ایران 

تنهـا توصیـه اي کـه به جوانـان و نوجوانـان عزیز 
کشـور ایـران دارم ایـن اسـت : تـا آنجـا کـه توان 
دارنـد بـه قرآن بپردازند. سـعي کنند مجالسـت و 
مؤانسـت بـا قرآن داشـته باشـند و از ایـن دریاي 
ژرف ، بـه انـدازه ي ظرف وجودشـان صید معنوي 
و عرفانـي داشـته باشـند. من به عنوان کسـي که 
این مسـیر را تجربه کرده اسـت، شـهادت میدهم  

هـر چـه دارم همـه از دولت قـرآن دارم.
بـوم  و  مـرز  ایـن  و جوانـان  نوجوانـان  بـه  مـن 
اطمینـان مـي دهـم که اگر بـراي رضـاي خداوند
         به قرآن گرایش داشته باشند و قرآن را به
         زیبایي بخوانند و به زیبایي آموزش دهند
       و به زیبایي هم عمل کنند، دنیا و 
             آخرتشان تضمین شده است.

 کالم آخر ......... ؟  

  قاریان محترم قرآن همیشـه از اسـاتید 
و مربیـان خود تشـکر کـرده و در مقابل 
آنها متواضـع و فروتن بوده تـا با این کار 
از خداوند متعال نیز تشـکر خودشـان را 

اعالم کرده باشـند.
در پایان من هـم از همه مربیان و معلمان 
و اسـاتید گرانقدري که مـرا تحت تعلیم 
خـود قـرار داده و یـاري ام کردنـد تـا به 
ایـن مرحلـه از رشـد و موفقیت برسـم 
صمیمانـه تشـکر و قدردانـي مي نمایم و 
از خداونـد متعـال، طول عمـري با عزت 
و صحت و سـالمتي کامل برایشـان طلب 

مي نمایـم.     

     َرِبّ َوِفّْقَنا لَِما تُِحبُّ َو تَْرَضي
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بـرای هـر انسـانی در زندگـی خـط قرمزهایـی در 
مسـأله آبـرو داری وجود دارد. خطـوط قرمزی که 
نسـبت بـه آن هـا حساسـیت داشـته و از دیگران 
توقـع حفـظ حریم آن هـا را دارد و از طرفی او نیز 
بایـد نسـبت به ایـن خط قرمزهـا که دیگـران نیز 

نسـبت به آن حسـاس هسـتند توجـه کند.

آبروی مؤمن
انسـان عاقـل کسـی اسـت کـه همـواره در تـاش 
اسـت تـا آبـروی خویـش را حفـظ کـرده و حرمت 
خـود و خانـواده اش را نـگاه دارد. در ایـن میـان
 بـی آبرویـی امـری اسـت فاجعـه آمیـز. انسـان 
بـی آبـرو، دسـت بـه هـر کاری مـی زنـد و هیـچ 
چیـز برایـش ارزش نـدارد. جـز به خـود و مقاصدش 
نمـی اندیشـد و زندگـی در مقابل چشـمانش رنگ 

بـازد. می 
توجـه  مـورد  کـه  اسـت  امـوری  از  آبـرو  حفـظ 
پیشـوایان دینـی ما قرار داشـته اسـت. در کلمات 
و سـخنان گهربـار موال علی )ع( نیز مـوارد فراوانی 
را مـی تـوان یافـت کـه ایشـان بـه اصـل مهـم 
آبـروداری توجـه ویژه نشـان داده و پیروان خویش 

را بـه آن فرمـان داده انـد. 
آنچـه می توان از سـخنان آن امام همام به دسـت 
آورد آن اسـت که آبرو دارای دو جنبه کلی اسـت. 
اول آنچـه بـه خود انسـان باز می گـردد و مقصود 
تـاش بـرای حفـظ آبـروی خویـش اسـت و دوم 
آن سـوی سـکه کـه دیگـران را شـامل مـی گردد 
و بدان معناسـت کـه در برخورد با دیگـران به گونه ای 
رفتـار شـود که آبرویشـان حفظ شـده و کاری که 
باعـث ریختـه شـدن آبـروی دیگـری مـی شـود 

انجـام نگردد.
آنچـه در ایـن مجـال مـورد توجـه قـرار داده 
می شـود وجه اول اسـت. می خواهیـم بدانیم در 
نهـج الباغه چـه راهکارهایـی برای حفـظ آبروی 
فـردی ارائه شـده اسـت. در ذیل به برخـی از مهم ترین 

آن هـا اشـاره مـی گردد.

1- بخشش
بحـث هـا و نـزاع هایی که از ابتدا مشـخص اسـت 
سـودی نداشـته و بی نتیجه باقی می ماند سـبب 
مـی گـردد حرمـت هـا شکسـته شـده و آبروهـا 

بـرای  افـراد  مـواردی  چنیـن  در  شـود.  ریختـه 
رسـیدن به اهـداف خویـش ،گاه از عیـوب مخفی 
و اتفاقـات پنهـان پـرده برمـی دارند کـه منجر به 

آبروریـزی خواهد شـد
اولیـن اقـدام در جهـت حفـظ آبـرو را مـی تـوان 
بخشـندگی دانسـت. امـام علـی )ع( مـی فرمایند: 
»الجـود حـارس األعـراض«؛ »بخشـندگی، نـگاه 
دارنده آبروسـت«. )نهج الباغة/ترجمه دشـتی/ص 

.)675
انسـان بخشـنده جایگاهی ویژه در میـان مردمان 
دارد. بخشـش کردن های مـادی و معنوی او را به 
فردی دوسـت داشـتنی نزد همگان مبدل می سازد. 

نتیجـه ایـن همه نیـز حفظ آبـرو خواهد بود.

2- درخواست نکردن از سایرین
از دیگر عواملی که سـبب می شـود آبروی انسـان 
حفـظ گردد درخواسـت نکردن اسـت. اگـر اندکی 
بـه دور و اطـراف خویـش نـگاه کنیـم مـی بینیم 

برخـی از افـراد بـه راحتـی و بـی هیـچ ابایـی در 
هنگام نیاز، دسـت به سـوی دیگـران دراز می کنند. 
بـی آنکه خـود اندکی تـاش کنند. ایـن افراد کم 
کـم عـادت مـی کننـد کـه بـرای حل مشـکات 
دسـت بـه دامـان دیگران شـوند. کـم کم خـدا را 
فرامـوش مـی کنند و توان فردی خویـش را از یاد 
مـی برنـد. آنها از یـاد می برند که این درخواسـت 
کـردن هـای پـی در پـی نتیجـه ای جـز دوری 
مردمـان از آن ها نخواهد داشـت. اطرافیان چنین 
افرادی کم کم از گردشـان پراکنده می شـوند و چه 
بسـا به دلیل سـابقه بدشـان در لحظه ای که واقعاً 
نیازمنـد کمک هسـتند یـاری رسانشـان نخواهند 
بـود. از آن روسـت کـه مـوال علـی )ع( مـی فرمایند: 
»مـاء وجهـک جامـد یقطـره السـؤال فانظـر عند 
مـن تقطـره«؛ »آبروی تـو چون یخی جامد اسـت 
کـه درخواسـت، آن را قطـره قطـره آب مـی کند، 
فـرو  نـزد چـه کسـی  را  بنگـر کـه آن  پـس 
مـی ریـزی؟« )نهـج الباغة/ترجمـه دشـتی/ص 

.)711

3- یاری خواستن از خدا در مشکات اقتصادی
در کامـی گهربـار از امـام علـی )ع( نقـل شـده 

اسـت:
 »اللهـم صـن وجهـی بالیسـار و ال تبذصل جاهی 
باإلقتار فأسـترزق طالبی رزقک و أسـتعطف شـرار 
خلقـک و أبتلـی بحمـد مـن أعطانـی و أفتتـن 
بـذم مـن منعنـی و أنـت مـن وراء ذلک کلـه ولی 

اإلعطـاء و المنـع إنـک علـی کل شـی ء قدیر«؛ 
»خدایـا آبرویـم را بـا بـی نیـازی نگهـدار، و بـا 
تنگدسـتی شـخصیت مـرا لکـه دار مفرمـا، کـه از

چگـونه آبروداری کنیم؟

موال علی )علیه السالم( می فرمایند: 
»ماء وجهک جامد یقطره السؤال 

فانظر عند من تقطره«؛ 
»آبروی تو چون یخی جامد است که درخواست 

آن را قطره قطره آب می کند،
 پس بنگر که آن را 

نزد چه کسی فرو می ریزی؟« 

نسرین شکوهی



فصلنامه فرهنگی اجتماعی 41سال سوم . شماره8 . پاییز94

روزی خـواران تـو روزی خواهـم، و از بدکاران عفو 
و بخشـش طلبـم! مرا در سـتودن آن کـس که به 
مـن عطایی فرمـود موفـق فرمـا و در نکوهش آن 
کـس کـه از مـن دریـغ داشـت آزمایش فرمـا، در 
صورتـی کـه در پشـت پـرده، اختیار هر بخشـش 
و دریغـی در دسـت تـو اسـت و تـو بـر همـه چیز 
توانایـی«. )نهـج الباغة/ترجمه دشـتی/ص 461(.
بـی شـک انسـان در زندگی بـا مشـکات فراوانی 
مواجـه اسـت و دنیـا دار بـا و مکافـات اسـت. 
بخشـی از ایـن سـختی هـا مربـوط بـه مسـائل 
کارزار  در  اسـت.  اقتصـادی  مشـکات  و  مـادی 
مشـکات اقتصـادی هـر کـس طریقـی در پیش 
خواهـد گرفـت. برخـی بـا کوچـک ترین مسـئله 
روحـی، خویـش را باخته و دسـت بـه دامان خلق 
مـی شـوند. عـده ای بـه نیـرو و تـوان خویـش 
اتـکا مـی کننـد و برخـی نیز بـا بی توجهـی روزگار 
مـی گذارننـد. امـا در ایـن میـدان کسـانی پیروزند 
کـه عـاوه بر اسـتفاده از تـوان خویش، بـه نیروی 
الهـی نیـز وصـل گردند. این افـراد همـواره خدا را 
در نظـر داشـته و دسـت نیـاز بـه سـوی بـی نیاز 
بلنـد مـی کننـد و در نتیجـه بـا حفـظ آبـروی 
خویـش در نهایت بر مشـکات پیروز مـی گردند.

4-  پرهیز از جدال با دیگران

از منظـر امـام علـی )ع( عامل دیگـر در حفظ آبرو 
پرهیـز از جـدل هـای بی فایـده اسـت: »من ضن 
بعرضـه فلیـدع المـراء«؛ »هـر کـس کـه از آبروی 
خـود بیمنـاك اسـت از جـدال بپرهیـزد«. )نهـج 

الباغة/ترجمـه دشـتی/ص 715(

5- ترك پرگویی و بیهوده گویی
در مجالـس که می نشـینیم برخی بـه هر قیمتی 
در صـدد آنند کـه صحبت کنند. از هـر چیز و هر 
کس سـخن می گویند. همین امر باعث می شـود در 
سـخن گفتـن اندیشـه نکـرده و بی درنـگ حرف 
مـی زننـد. چنیـن امـری نیز در شـمار اسـباب از 

بیـن رفتن آبرو قـرار دارد.

 

چنانچه موال فرموده اند: 
»و احـذر کل عمـل یعمل به فی السـر و یسـتحی 
منـه فـی العانیـة و احـذر کل عمـل إذا سـئل 
عنـه صاحبـه أنکـره ]و[ أو اعتـذر منـه و ال تجعل 

عرضـک غرضـا لنبـال ]القـوم [ القول«؛ 
»از هـر کاری کـه از کننـده آن پرسـش کننـد، 
نپذیـرد یـا عـذر خواهی کنـد، دوری کـن، آبروی 
خـود را آمـاج تیـر گفتـار دیگـران قرار نـده، و هر 
چـه شـنیدی باز گو مکـن«. )نهـج الباغة/ترجمه 

دشـتی/ ص 611(/

نتیجه :
امـام علـی )علیـه السـالم( توجـه 
زیـادی بـه اصـل آبـرو و آبـروداری 
داشـته انـد. در سـخنان آن بزرگـوار 
مـوارد فراوانـی را مـی تـوان یافـت 
اختصـاص  موضـوع  ایـن  بـه  کـه 
دارد. از منظـر ایشـان بخشـندگی، 
درخواسـت نکردن، یاری خواستن از 
خدا در مشـکالت اقتصادی، پرهیز از 
جدال و تـرک پرگویی و بیهوده گویی 
از جملـه عواملـی اسـت که سـبب 
مـی گـردد آبـروی آدمـی محفـوظ 

. ند ما
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1-آیا امام زمان وجود دارد ؟
موضـوع مهدویـت و اعتقـاد بـه  ظهـور مصلـح 
جهانـی  از مباحثـی اسـت که در ادیـان مختلف 
ابراهیمـي همـواره مـورد تأییـد و تأکیـد قـرار 
گرفتـه اسـت. هـر یـک از انبیـای گذشـته، بـه 
پیـروان خـود آمـدن منجـی غایـب از نظرهـا را 
خبـر داده  و آنهـا را بـه مانـدن در انتظـار، بـرای 
ظهـورش دسـتور داده انـد. بـا نگاهـی گـذرا بـه 
کتـب الهـی و روایـات به جـا مانـده از پیامبران، 
خواهیـم دیـد کـه رسـوالن حـق در زمـان های 
مختلـف بشـارت داده انـد کـه با آمـدن منجی و 
مصلحـی در آخرالزمـان، جهـان پر از عـدل و داد 
شـده و دنیـا بعـد از دورانـی پر از سـیاهی و ظلم 

روی آرامـش را بخـود مـی بینـد.
در  )ع(  عیسـی  حضـرت  زبـان  از  انجیـل  در   
خصـوص آمادگی همیشـگی برای ظهـور منجی  
بـه پیـروان مسـیحت دسـتور داده شـده اسـت 
که:»کمرهـاي خـود را بسـته، چراغ هـاي خود را 
افروختـه بدارید و شـما مانند کسـاني باشـید که 
انتظـار آقـاي خـود را مي کشـند ، تـا هـر وقـت 
آیـد و در را بکوبـد بي درنـگ بـراي او بـاز کنیـد. 
خوشـا به حـال آن غامان که آقاي ایشـان چون 
آیـد ایشـان را بیدار یابد... پس شـما نیز مسـتعد 
باشـید؛ زیرا در سـاعتي که گمان نمي برید پسـر 

انسـان مي آیـد.«
یـا در زبـور داوود )ع( پیرامون مشـخصات منجی 
و جهـان بعـد از ظهـور آمـده اسـت:»متبّرکان 
خداونـد، وارث زمیـن خواهند شـد، اّمـا ملعونان 
وي منقطـع خواهنـد شـد، صّدیقـان وارث زمین 
شـده، ابـداً در آن سـاکن خواهند شـد ..... قوم ها 
را بـه انصـاف داوري خواهد کرد. آسـمان شـادي 
کند و زمین مسـرور گـردد. دریا و پري آن غرش 
نماینـد. صحـرا و هـر چـه در آن اسـت بـه وجد 
آیـد. آنـگاه تمـام درختان جنـگل ترنّـم خواهند 
نمـود بـه حضـور خداونـد. زیرا کـه مي آیـد،  زیرا 

کـه بـراي داوري جهـان مي آید.«
 در کتب اسـامی شـیعیان و اهل تسـنن که در 
رأس آنهـا قـرآن کریـم قـرار دارد، نیـز به صورت 
ویـژه ای ظهـور منجـی آخـر الزمـان  بشـارت 
داده شـده اسـت. در قـرآن ضمـن یـاد آوری این 

اسـت:»َولََقْد  آمـده  زبـور،  و  تـورات  بشـارت در 
ْکـِر أَنَّ االَْرَض یَِرثُها  بورِ ِمْن بَْعـِد الذِّ َکَتْبنـا فِـی الزَّ
ِعبـاِدَی الّصالُِحوَن....مـا عاوه بر ذکـر )تورات( در 
»زبـور« نوشـتیم کـه )در آینـده( بنـدگان صالح 

مـن وارث زمیـن خواهند شـد.«
تسـنن  اهـل  علمـای  بـاره  ایـن  در  همچنیـن 
در کنـار بـزرگان تشـیع مطالـب بسـیاری را در 
کتـب حدیثـی و تاریخـی خـود ذکـر نمـوده اند 
کـه همگـی دال بـر وجـود و ظهـور منجـی عالم 
سـید  اسـت.  )عـج(  مهـدی  حضـرت  بشـریت 
و  »الیواقیـت  کتـاب  در  شـعرانی  عبدالوهـاب 
الجواهـر«  مـی نویسـد:»حضرت مهـدی از اوالد 
امـام حسـن عسـکری اسـت و در نیمـه شـعبان 
سـال 255 هجـری بـه دنیا آمـده و زنـده خواهد 
مانـد تـا با عیسـی بن مریـم اجتماع کنـد. مدت 
عمـر آن حضـرت اکنـون کـه سـال 958 هجری 

مـی باشـد 703 سـال اسـت.«

یـا  در صحیـح بخـاری و صحیـح مسـلم کـه از 
کتـب معتبـر اهـل سـنت مـی باشـد و بعضـاً به 
اشـتباه این دو کتاب را فاقـد مطالب در خصوص 
امـام عصـر )عـج( مـی دانند، آمـده اسـت: »و اما 
حدیثـی که ابـن عمـر از پیامبر روایـت کرده که 
در آخرالزمـان مـردی از اهل بیت من ظهور می کند 
کـه نامـش هم نـام من و کنیـه اش چـون کنیه 
مـن اسـت، زمیـن را پـر از عـدل و داد مـی کند 
بعد از آن که از ظلم و بیداد آکنده شـده باشـد.«

و  روایـی  مسـتندات   تمـام  وجـود  بـا   لکـن 
تاریخـی  بعضی از افـراد در جزئیات و حتی اصل 
ظهـور منجـی آخرالزمان تشـکیک بعمـل آورده 
و بـه  ایـن رکـن بسـیار مهـم کـه مـورد اجمـاع 
عمـوم موحدین جهان اسـت، ایمان نیـاورده اند. 
ایـن افـراد عمدتـاً پیـرو و یـا تحـت تأثیـر فرقـه 
وهابیـت بـوده کـه دالیـل رد و ایمـان نداشـتن 
بـه ایـن مبحـث را سـه موضـوع فرزند نداشـتن 
امـام حسـن عسـگری )ع(، در قید حیـات نبودن 
حضـرت مهدی )عـج( به جهت عـدم امکان عمر 
طوالنـی و نیـز آورده نشـدن نام امـام زمان )عج( 
بـه صـورت مسـتقیم در قـرآن مطرح مـی کنند.

بـرای هرکـدام از ایـن موارد پاسـخ هـای مفصل 
توسـط  علمـای شـیعه و سـنی و حتـی عالمـان 
و محقیقـن غیـر مسـلمان بـه دو روش عقلـی و 
اسـتناد بـه کتب الهـی، تاریخـی و روایـی معتبر 
داده شـده اسـت کـه پرداختـن  و ذکـر آنهـا در 
ایـن مجال نگنجیـده و نیازمند مطلبی مسـتقل 

از ایـن موضـوع می باشـد.
 امـا آنچـه مسـلم اسـت در پس این سـه شـبهه 
و شـبهات ایـن چنینـی مـوارد دیگـری همچون 
عدم شـناخت مهدویت، شـیعه سـتیزی و مادی 
گرایـی پنهان شـده کـه دالیل و ریشـه اصلی آن 
عـدم ایمـان و مخالفـت بـا فلسـفه مهدویـت 
مـی باشـند. در ایـن خصـوص بایـد گفـت کـه 
اولیـن و مهمتریـن دلیـل ایمـان نیـاوردن بـه 
ظهـور منجـی را می توان عدم شـناخت فلسـفه 
مهدویت دانسـت. چرا که عـدم آگاهی از تعاریف 
و منطـق ظهـور باعث انحـراف و قضاوت اشـتباه 

درخصـوص مصـداق خواهـد گردید.
بـه عنـوان مثـال اگـر فـردی ندانـد کـه »زلزله« 
یعنـی چـه و چـه عواملـی باعـث وقـوع آن 
مـی شـود،  قطعـاً مصـداق زلزلـه را هـم پیـدا 
نخواهـد کـرد و ممکن اسـت بـرای دیـدن زلزله 
بـه جنـگل بـرود و چـون آن را نمی یابـد نتیجه 

بگیردکـه چیـزی بـه نـام زلزلـه وجود نـدارد. 

شبهاتی  دربــــاره
حیـدری  محبوبـه 
مـرادی محمدصـادق 
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یـا اگـر  فـردی معنـای دین را نشناسـد، هر مکتبی کـه به او عرضـه گردد را 
دیـن دانسـته و بـه سـوی آن منحـرف شـود. پـس عمده تریـن اشـکال افراد 
غیـر معتقـد به مهدویت، نداشـتن شـناخت از لـزوم منجی و حجـت خداوند 
در تمامـی اعصـار اسـت و همیـن امـر باعث مـی گردد تـا با نگاهـی ناقص و 
قیاسـی اشـتباهِ، زندگـی امـام منجی با افـراد عـادی جامعه و همچنیـن باور 
شـبهات و سفسـطه هـای دشـمنان مهدویـت ایمان خـود را نسـبت به اصل 
امامـت و مصـداق آن یعنی حضرت حجه ابن الحسـن عسـگری)ع( از دسـت 
داده و چشـم بـر تمامـی نشـانه هـا و آثـار حضور امـام  منجی بـر روی زمین 

ببنـد و بـه قعر پرتـگاه انحراف سـقوط نماید.
 پـس بـا توجـه بـه تعاریـف فـوق، اگر کسـی بـه توحیـد و نبـوت و خاتمیت 
حضـرت رسـول اعظم) ص( شـناخت پیدا نمایـد، به وحی و قـرآن نیز مؤمن 
شـده و درصـدد آشـنایی بـا فلسـفه و محتـوای آنهـا بـر مـی آیـد و از کنـار 
نشـانه هـا و آیـات به سـادگی نمـی گذرد و بـا خوانـدن آیاتی همچـون »یَْوَم 
نَْدُعـوا ُکلَّ أُنَـاٍس بِإَِماِمِهـْم َفَمْن أُوتَِي ِکَتابَُه بَِیِمیِنِه َفُأْولَــِئَک یَْقـَرُؤوَن ِکَتابَُهْم 
َوالَ یُْظلَُمـوَن َفِتیـًا... بـه یـاد آر، روزی کـه هـر گـروه از مردم را بـه امام خود 
بخوانیـم، پـس هـر که نامـه او را به دسـت راسـتش دهند آنـان نامه خویش 
را بخواننـد و بـه انـدازه رشـته باریک میان هسـته خرما- یعنی اندکی- سـتم 
نبیننـد« نتیجـه مـی گیـرد که وقتـی خداونـد فرمـوده اسـت: در قیامت هر 
شـخصی را بـا »امامـش« محشـور می کنیـم، پس همـه انسـانها  در هر زمان 
امـام و پیشـوای خـود را دارا مـی باشـند و چـون رهبـران باطـل در تمامـی 
زمانهـا وجـود دارد، خداونـد هم حجـت را تمام کرده و امامـان حق نیز  وجود 
خواهنـد داشـت کـه اگر وجود نداشـته باشـند، ظلم در حق بندگان می شـود 
و پـروردگار از آن منـزه اسـت. همچنیـن رسـیدن بـه ایـن شـناخت باعث 
مـی گـردد  کـه چنیـن فـردی در انتخـاب و ایمان بـه مصداق ایـن اصل نیز 

اشـتباه نکـرده و راه صحیـح را انتخاب کند.
2- راز طوالنی بودن عمر امام زمان  

یکـی از شـبهات همیشـگی در بـاب مهدویـت، مسـئله طـول عمـر حضـرت 
مهدی)عـج( اسـت. زمانـی کـه افـراد به طـول عمر خودشـان و اطرافیانشـان 
نـگاه مـی کننـد کـه کمتر کسـی حتی به صد سـالگی می رسـد، دچـار این 
شـک و شـبهه می شـوند که چطور حضرت هزارواندی سـال را زیسـته اند و 
ایـن طـول عمر هنوز هـم ادامـه دارد. امام صـادق )ع( می فرماینـد: هنگامی 
کـه او قیـام می کنـد، مردم می گویند: چگونه ممکن اسـت که این او باشـد، 

او بایـد قرن ها پیش اسـتخوانهایش پوسـیده باشـد)1(. 
به همین دلیل برخی این شبهه

 را دلیلی برای رد مسئله مهدویت
 عنوان می کنند.

خصوصیـات  بـا  انسـانی  آیـا  اینکـه   
جسـمی بشـری می توانـد عمری بـه طوالنـی هزار 

و صدهزار سـال یا بیشـتر داشـته باشـد، امریست 
محـال و غیرممکـن یـا ممکـن و شـدنی، به 
سـه طریـق قابـل بررسـی اسـت. اول اینکـه 
بگوییـم آیـا چنیـن چیـزی از نظـر عقلی و 
منطقـی محال اسـت؟ مثـل اینکـه منطقاً  
محـال اسـت کـه یـک فـرد هـم زن باشـد 

هـم مرد، یـا محال اسـت که عـددی هم زوج 
باشـد و هـم فـرد. امـا در طوالنـی شـدن عمـر یـک فرد هیـچ محالـی اتفاق

 نمی افتد. تناقض و تضادی در کار نیست. پس شدنی است.
 طریـق دوم، طریـق علمـی اسـت. از زمانـی کـه انسـان مـرگ را دریافـت 
دنبـال راهـی بـود کـه بتوانـد آن را عقـب بینـدازد. در واقـع این همـان میل 
بـه جاودانگـی اسـت. هنـوز هم کـه هنوز اسـت دانشـمندان زیـادی در صدد 
آن هسـتند کـه راههایـی را بـرای افزایـش عمر انسـان پیـدا کننـد. البته اگر 
منصف باشـیم باید بگوییم که راههایی کشـف شـده اسـت از پزشـکی گرفته 
تـا دیگـر طـرق. همیـن که برخـی بیمـاری ها را مـی تـوان شـفا داد، برخی 
اعضـا را مـی توان به وسـیله علم پزشـکی پیونـد زد و ... همگی نشـان بر این 
اسـت کـه مـی توان بـا علم، عمر بشـر را افزایش داد.  پـس، از نظر علمی باید 

گفـت کـه ایـن امر شـدنی اسـت. تنها نیـاز به دانـش و تجربـه دارد. 
 در علـم زیسـت شناسـی عنـوان مـی شـود کـه اگر موجـودی تمام شـرایط 
محیطـی بـرای ادامـه حیـات را داشـته باشـد، بـه حیات خـود ادامـه خواهد 
داد. در واقـع آنچـه مـرگ افـراد را قطعـی مـی کند این تغییر شـرایط اسـت 
کـه مـی تواند با بیمـاری، تصـادف، بایای طبیعی، کشـتار و ... توجیه شـود. 
علمـای ایـن علـم می گوینـد آنچه علت مـی خواهد مرگ اسـت نـه زندگی. 
در پزشـکی گفتـه مـی شـود کـه اگر هیچ اتفـاق ناگـواری برای کسـی پیش 
نیایـد، زنـده مانـدن او یک امر طبیعی اسـت. از همین روسـت کـه این علوم 
بـه دنبـال روش هایـی مـی گردند که بتوانند بـا از بین بردن علـل مرگ عمر 

انسـان را افزایـش دهند.
امـکان سـومی هـم وجـود دارد کـه بـه آن امـکان وقوعـی می گوینـد. یعنی 
آیـا تـا بـه حال چنیـن اتفاقی افتـاده؟ انسـان هایی بـوده اند که عمرشـان از 
متوسـط عمر دیگران بیشـتر بوده باشـد؟ باید گفت که چنین افرادی بوده اند. 
در زمـان خـود مـا هم هسـتند. کسـانی که بـاالی صدسـال عمر مـی کنند. 
در گذشـته هـم افـرادی بودنـد. حضـرت نـوح از جملـه کسـانی اسـت که به 
عمـر طوالنی شـان معروفنـد و خداونـد در قـرآن ، دوران نبوت نـوح را حدود 
950 سـال مـی داننـد. یـا اصحـاب کهـف پـس از 309 سـال کـه در خـواب 
بودند، بیدار شـدند و زنده بودند. حضرت عیسـی مسـیح)ع( نیز دارای عمری 
طوالنـی هسـتند. قـرآن زنده بودن مسـیح را تأییـد می کنـد. بنابراین امکان 

وقوعـی این مطلـب هم وجـود دارد.
 افـراد زیـادی تـاش کرده انـد کـه بـا کمک علـم و منطـق علت طـول عمر 
حضـرت را توضیـح دهنـد و آنرا اثبات کننـد. اما نباید فراموش کـرد که اراده  
خداونـد بـر ایـن امـر قـرار گرفتـه اسـت کـه حضـرت دارای عمـری طوالنی 
باشـند. یعنـی در کنـار علـل علمـی نباید امـر الهـی را از خاطر بـرد. چنانکه 
امـام صـادق)ع( روزی خطاب بـه منکرین فرمودند: چـرا نمی پذیرند 
کـه خداونـد عمـر ایـن صاحـب امـر )امامـت( را طوالنـی 
گردانـد، چنانکه عمـر حضرت نـوح )ع( را طوالنی کرده   

بود. 

امـا همانطـور کـه گفتـه شـد در 
نهایـت، ایـن خواسـت خداونـد اسـت 
کـه بر عمر طوالنـی یک نفر محقق می شـود 
و برای فردی دیگر محقق نخواهد شـد. خداوند خواسـته اند 

کـه حضـرت دارای چنیـن عمـری طوالنی باشـند.

مرکز تأمین محتوای مطبوعات انقاب اسامی
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 یکـی از سـنت هـای عـام الهـی سـنت آزمایـش و امتحان بشـر اسـت.  این 
امتحـان بـه فـرد یا گروهـی اختصاص نـدارد و همه افـراد را در بـر می گیرد. 
خداونـد بـا راه هـای مختلفـی افـراد را امتحان می کنـد. در بیان قـرآن همه 
چیـز می تواند وسـیله ای برای آزمون باشـد. عـده ای در محیط هـای آلوده ای 
قـرار مـی گیرنـد کـه از هـر طرف مـورد وسوسـه هسـتند. عـده ای در فقر و 
تنگدسـتی و محرومیـت هـا امتحـان مـی شـوند در حالیکه عـده ای غرق در 
نعمـت مـی گردنـد و همیشـه آزمایـش بـه نعمـت سـخت تـر از آزمایش به 

محرومیت اسـت.
بـه گفتـه شـهید مطهـری، خداونـد طـی دو برنامـه تشـریعی و تکوینـی بـه 
پـرورش جـان هـا و تربیـت انسـان هـا مـی پـردازد و شـدائد و سـختی ها در 
هـر دو برنامـه وجـود دارنـد. عبـادات در برنامـه تشـریعی واجـب شـده اند و 
در برنامـه تکوینـی در جهـت آزمـون انسـان هـا و با هـدف پـرورش و تکامل 
آنهـا، مصائـب قـرار داده شـده انـد. خداونـد پرورش دهنـده و تربیـت کننده 
مخلوقاتـش اسـت. بنابرایـن آزمایش های الهی در راسـتای صفـت رب بودن 
پـروردگار اسـت و بـا ایـن امتحانـات اسـت که اسـتعداد های انسـان شـکوفا 

گـردد. می 
» یولـج اللیـل فـی النهـار و یولـج النهار فـی اللیـل2« تابحال 

را  آیـه  ایـن  بـار  دههـا 
خوانـده ایـم و شـنیده ایم 
اما هیچوقت بـه مفهوم آن 
فکر نکردیم؟!«خدا شـب را 
در دل روز فـرو می برد و روز 
را در دل شـب کـه مـی توان 
معنـی آیـه را بـه ایـن ضـرب 
المثـل مرتبـط کـرد : »پایـان 

شب سـیه سپید اسـت« یعنی 
تازمـی قطعـی میـان تحمـل 
سـعادت  بـه  رسـیدن  و  رنـج 
وجـود دارد. گویـی سـپیدی هـا 
از سـیاهی هـا زاییـده می شـوند، 
در  نیـز  هـا  سـفیدی  همچنانکـه 
تولیـد  سـیاهی  انحرافـی،  شـرایط 

کنند. مـی 
شـهید مطهـری در تفسـیر » ان مع 
العسـر یسـرا3 « گفتـه اسـت: اینجـا 

قـرآن نمـی فرمایـد که بعداز سـختی، 
اینسـت  قـرآن  تعبیـر  اسـت،  آسـانی 
کـه با سـختی، آسـانی اسـت یعنـی در 
دل سـختی و همـراه آن اسـت. و بقـول 
مولوی:»ضـد اندر ضـد پنهان منـدرج«.4

این خصوصیت انسـان اسـت که سختی ها 

و گرفتـاری هـا ، مقدمـه کمـال هـا و پیشـرفت های اوسـت.اگر محنـت ها و 
رنـج هـا نباشـند بشـر تبـاه مـی شـود.قرآن کریم مـی فرمایـد: »لقـد خلقنا 

االنسـان فـی کبد5«
آدمـی بایـد مشـقتها و سـختی ها را تحمـل کند تا هسـتی الیق خـودش را 
پیدا کند و بقولی دیگر ،تضاد و کشـمکش، شـاق تکامل اسـت. انسـان باید 
در دنیـا شـدائد ببیند تـا خروج از شـداید را یاد بگیرد، باید سـختی ها ببیند 

تـا پخته و کامـل گردد.6
ماننـد برخـی از پرنـدگان که وقتی بچـه اش بال و پر در مـی آورد برای اینکه 
پـرواز را بـه او یـاد بدهـد او را از النـه بیـرون آورده و بـر اوج باال مـی برد و در 
وسـط آسـمان رهـا می کند، جوجـه هم ناچاراً بـه تاش می افتـد و بال و پر 
مـی زنـد تاوقتی که خسـته گـردد. وقتـی نزدیک اسـت که سـقوط کند، در 
ایـن موقعیـت ایـن مادر مهربـان او را می گیـرد، روی بال خودش نگـه می دارد 
تـا خسـتگی جوجه رفع شـود، بعد دوبـاره او را در آسـمان رها مـی کند. این 

عمـل را آن قـدر تکـرار مـی کند تا بچـه اش پرواز را یـاد گیرد.7
 سـختی ها موجب صیقل خوردن روح و روان آدمی می شـود و موجب

می شـود که انسان سخت تر،                           
مصمم تـر، فعال تر شـود. دقیقاً 
شـبیه آنچـه صیقـل بـا فـوالد 
آبدیـده،  فـوالد  و  کنـد  مـی 
سـخت تـر و بّرنـده تر اسـت. 
سـختی مـی توانـد همچـون 
قلـب  ماهیـت  کیمیایـی، 
را  او  روان  و  روح  و  انسـان 

دهـد. تغییـر 

2. شهید مطهری، کتاب بیست گفتار     2. حدید/ آیه 6     3.انشراح/5 و 6       4.مرتضی مطهری- عدل الهی- صفحه 197-194       5. بلد/ آیه 5     6.نهج الباغه، نامه 45      7. مرتضی مطهری – عدل الهی 196
8. بحار االنوار ، ج 15 ، جزء اول ص 56

    

خداوند انسانها را آزمایش می کند
زهرا قضاوی
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 خاصیـت اکسـیر حیـات نیـز چیـزی نیسـت جز 
عشـق و بـا. عشـق و بلـوغ از نیروهایی اسـت که 

معجـزه مـی آفریند، نبـوغ مـی آفریند.
مولـوی شـاعر و عـارف بـه نـام تاریـخ، تاثیـر بـا 
را در پاکیـزه کـردن روح انـکار ناپذیـر مـی دانـد. 
مولـوی معتقـد اسـت بـا آثـار تربیتـی دارد کـه 
مهمترینـش رسـیدن به مقام رضا بـه قضای الهی 
اسـت. مولوی صبر سپاسـگزاران را همچون شـهد 
شـیرین می دانـد و اعتقادی به تلخـی صبر ندارد.
سـعدی نیـز شـرط لـذت بـردن را درد آشـنایی و 

آشـنایی بـا رنـج مـی داند. 
سعدی می گوید:

گوهر قیمتی از کام نهنگان آرند          
                 آنکه او را غم جان است به در یا نرود

امتحان الهی زمینه ای برای شناخت نفس
همچنیـن ممکن اسـت آزمون و امتحان از سـوی 
خداونـد  فراهـم کـردن زمینـه ای برای شـناخت 
انسـان به خودش و اتمام حجت بر وی نیز باشـد.
انسـانها در موقعیـت هایـی نسـبت بـه عملکـرد 
دیگـران عیـب جویـی می کننـد، زبان بـه مامت 
مـی گشـایند و تصـور مـی کننـد کـه اگـر خـود 
آنـان در همیـن وضعیت قـرار بگیرند بـه گونه ای 
دیگـر عمـل خواهنـد کرد و بـه نتیجـه ی بهتری 
خواهنـد رسـید. خداونـد این فرصـت را در اختیار 
آنهـا قـرار می دهـد، تا ادعـای خـود را ثابت کنند 
و در آن موقعیـت بـه بهتریـن نحـو عمـل کننـد. 
در ایـن صـورت اگـر وی همانگونه کـه ادعا نموده 
بـود، عمل کند از این امتحان روسـفید و سـرافراز 
بیرون آمده اسـت و اگر نتوانسـت بهتـر از دیگران 
امتحان را پشـت سـر بگذارد، بـرای وی زمینه ای 

بـرای شـناخت خود فراهم شـده اسـت. 
لـذا در صورتـی کـه انسـان وجدانی بیدار داشـته 
باشـد بـه مراحلـی که گذرانده اسـت می اندیشـد 
و عیـب کار خـود را مـی یابد، در صـدد رفع آن بر 
مـی آیـد و ایـن امتحان نیز پلـه ای بـرای ترقی و 

تعالـی وی مـی گردد.
را  بسـیار  ثروتـی  آرزوی  فـردی  مثـال  بـرای 
مـی نمایـد تـا آن را در راه خـدا خـرج نماید و به 
فقـرا و مسـتضعفان کمـک نمایـد و هـرگاه فردی 
ثروتمنـد را مـی بینـد وی را مامـت مـی کنـد. 
زمانـی می رسـد کـه خداوند بـه او ثروتـی عنایت 
مـی کنـد و در اینجا اسـت که عیار فرد مشـخص 
مـی شـود و جایـی اسـت که بایـد صحـت ادعای 

خـود را بـه اثبات برسـاند.

مصیبت نتیجه کارهای بد انسان
امـا حکایت مصیبـت چیز دیگری اسـت. مصیبت 
بـرای افـراد غیر از آزمایش و امتحان اسـت و یکی 
از دالیـل مصیبـت عـذاب و عواقـب کارهـای بـد 

افراد اسـت.
امـام رضـا)ع( فرمودنـد: »بیمـاری بـرای مؤمـن 
مایـه تطهیـر و رحمت اسـت و برای کافـر عذاب و 
لعنـت، و بیمـاری همـواره گریبانگیر مؤمن اسـت 
تـا آن کـه دیگـر هیـچ گناهـی در وجـود او باقـی 

نماند.«
بنابرایـن بـرای افـراد خـوب، بیمـاری کـه یـک 
مصیبـت اسـت، مایـه تطهیـر و پـاك شـدن وی 
از گناهـان حسـاب مـی شـود، امـا بـرای کافـران 

عذابـی بیـش نیسـت.
بـرای  بـا  مطهـری،  شـهید  زیبـای  تعبیـر  بـه 
دوسـتان خدا لطفی اسـت که سـیمای قهـر دارد، 
همـان طوریکـه نعمتهـا و عافیتها بـرای گمراهان 
و کسـانی کـه مـورد بـی مهـری پـرودگار قـرار 
مـی گیرنـد ممکن اسـت عـذاب هایی باشـند اما 
بصـورت نعمـت و قهرهایـی بـه صـورت لطـف...!

پیامبـر اکـرم )ص( بـه خانـه ی یکی از مسـلمانان 
دعـوت شـدند، وقتی وارد منزل او شـدند مرغی را 
دیدنـد کـه در بـاالی دیـوار تخم کـرد و تخم مرغ 
نیفتـاد یـا افتـاد و نشکسـت. رسـول خـدا تعجب 
کردنـد. صاحب خانـه گفت: تعجب کردید؟ قسـم 
بـه خدایـی که تـورا بـه پیامبری برانگیخته اسـت 
به من هرگز آسـیبی نرسـیده اسـت. رسـول اکرم 
برخاسـتند و از خانـه بیـرون رفتند، گفتند کسـی 
کـه هرگـز مصیبتـی نبینـد، مـورد لطـف خـدا 

8 نیست.
تا شدم حلقه به گوش در میخانه ی عشق                           
                 هر دم آید غمی از تو به مبارك بادم

البته این سـاده اندیشـی اسـت که تصور شـود هر 
مصیبتـی کـه بـه انسـان می رسـد نعمت اسـت. 
بلکـه بـه تعبیـر شـهید مطهـری: »مصائـب وقتی 
نعمـت هسـتند کـه انسـان از آنهـا بهـره بـرداری 
کنـد و بـا صبر و اسـتقامت و مواجهه با دشـواری هایی 
کـه مصائـب تولید مـی کننـد روح خـود را کمال 
بخشـد. امـا اگـر انسـان در برابـر سـختی هـا فرار 
را انتخـاب کنـد و نالـه و شـکوه سـر دهـد، در 

اینصـورت بـا از بـرای او واقعـاً باسـت.«

»مصائـب  مطهـری:  شـهید  تعبیـر  بـه 
وقتـی نعمـت هسـتند کـه انسـان از آنها 
بهـره بـرداری کنـد و بـا صبر و اسـتقامت و 
مواجهـه با دشـواری هایی که مصائـب تولید 
مـی کننـد روح خـود را کمال بخشـد. اما 
اگـر انسـان در برابـر سـختی هـا فـرار را 
انتخـاب کند و ناله و شـکوه سـر دهد، در 
اینصـورت بـا از بـرای او واقعـاً باسـت.«
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یکـی از پیامدهـای اصلـی دنیـای مدرنیته همـگام با 
تکنولوژیـک  وسـایل  روزافـزون  پیشـرفت 
،کاهـش قـدرت تفکـر و حافظه ی انسـانها 
مـی باشـد. علـی رغـم آنچـه بـه ظاهـر انسـانها 
هوشـمندانه تـر عمـل مـی نماینـد لیکـن قـوای 
هوشـی و فکـری انسـانها بـه بهـره بـرداری کافـی 
نمـی رسـد و انسـانها باالخـص در کشـورهای 

جهـان سـوم بـه مصرف کننـدگان فکـری بـه جـای تولیدکننـدگان فکر و 
ایـده هـای جدیـد مبـدل گشـته انـد . لـذا فصلنامه زالل بـر این آمده اسـت 
کـه بخـش علمـی ،هوشـی و تفریحـی را بـه تقویت قوای هوشـی کـودکان و 

نوجوانـان اختصـاص دهـد .
کـه ایـن مهم باعث می گردد ضمن تقویت قـوای فکری به اتخاذ تصمیم گیریهای 
عقانـی در زندگـی بزرگسـالی منجر گردد پـس در این بخش با پاسـخگویی 

بـه سـواالت زیر با ما باشـید.

کودک و نوجوان هوشمند

به جای عالمت سوال چه عددی باید قرار دهیم ؟
در این مربع سه خط صاف رسم کنید به طوری که 

سطح مربع را به شش بخش تقسیم کندو از هر 
شی دو تا در هر بخش وجود داشته باشد.

در این شکل 7 مثلث پیدا کنید
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پنج اختالف بین دو تصویر را پیدا کن

جواب چیستان
 فصلنامه شماره 7 

1- یخ    
   2- پرگار
  3- کفش

از آقـای کریمی نانوای محله پرسـیدند در روز دوشـنبه 
هفتـه قبـل چند عدد نـان فروختـه اسـت  ؟ او نگاهی 
کرد وگفـت : مشـتری اول نیمی از نانهای مـرا به عالوه 
یـک نصفه نـان خرید،مشـتری دوم نیمی از نانهـای باقیمانـده را به عالوه 
یک نصف نان خرید ،مشـتری سـوم نیمـی از نانهای باقیمانـده را به عالوه 
یـک نصـف نـان خرید.بـا این فـرض کـه آقـای کریمی بـه هیچ یـک از 
مشـتری هایـش نصف نـان نداده اسـت آیا مـی توانیـد بگوییـد او در روز 

دوشـنبه هفتـه قبل چند نـان فروخته اسـت ؟

چیستان
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چگونـه کودکی قانـع و سپاسگـزار داشتـه باشیم؟

ک
کلینیک کــــــــود

انسـان قانع مالـک همه چیز اسـت .قناعت حافظ 
انسـان از چشـم وهم چشـمی اسـت .انسـان قانع 
آرام اسـت،آرامش سـاز، مـؤدب، راحـت و راحتـی 
بخش اسـت . در برخی از خانواده ها دیده می شـود 
کـه بچـه هـا از والدین خـود راضی نیسـتند و هر 
آنچـه برای آنهاتهیه می شـود در دید آنها جلوه ای 
نـدارد ،سپاسـگزار نیسـتند به عبارتی مـی گویند 
فرزنـد ما همیشـه دو  قورت ونیم اش باقی اسـت.
ایـن در حالـی اسـت کـه قناعت موجب می شـود 
انسـان از حـرص وطمع کـه عوامل ذلـت وخواری 
بـا  کند.حـاال  دوری  هسـتند  کـودك  آینـده  در 

چنیـن کودکـی در منزل چـه کار کنیم ؟
1.  اوالً در منـزل قانـون داشـته باشـید که یکی از 
آنهـا این اسـت که مـا تحت هیچ شـرایطی حاضر 
به اسـراف نیسـتیم و قانون جلوگیری از اسـراف را 

پیروی مـی کنیم.
2.  عمومـاً علـت اینکـه کـودکان مـا روحیـه ی 
حـق پذیـری و قانـع شـدن را ندارنـد ایـن اسـت 
کـه والدیـن آنها روحیـه ی سپاسـگزاری ندارند و 
از یکدیگـر سپاسـگزاری نمـی کننـد .کـودك هم 
کـه فیلمبـردار ماهری اسـت از ایـن صحنه های 
ایـراد گیـری وانتقـادی والدیـن، در برخـورد بـا 
یکدیگـر ،فیلمبـرداری ذهنـی می کنـد وهیچگاه 

چنین کودکی به داشته های خود قانع نخواهد شد.

3.  بـا مهربانـی امـا کامـًا قاطعانـه ومصرانـه بـه 
کودکتـان بگوییـد :  نـه عزیـزم هر کسـی هر چه 
دارد متعلـق بـه خـودش اسـت و آدمها زندگی شـان با 
همدیگـر فـرق دارد .بعضـی هـا دوچرخـه دارنـد 
وبعضـی ندارنـد ،بعضـی هـا لبـاس آبـی دارنـد 
وبعضـی قرمـز و.....قـرار نیسـت همـه مثـل هـم 

زندگـی کننـد .

4.  اگـر بـه روی چیزی مصر شـد، اگر داشـتن آن 
مصلحـت اسـت و برای شـما مقـدور اسـت، تهیه 
کنیـد. امـا اگـر تصمیـم گرفتـه ایـد تهیـه نشـود 
بـا مهربانـی کامـل وبـدون دعـوا وحرف زشـت و 
کتـک کاری فقـط بگوییـد نـه عزیـزم ایـن بـرای 
مـا خـوب نیسـت ،یا نـه عزیـزم پدرت بـه زحمت 

زیـادی  مـی افتد ،یـا نه عزیزم مامـان خیلی غصه 
مـی خـورد ،  یا نـه عزیزم این به صاح ما نیسـت 

.یعنـی مخالفـت قطعی بـا مهربانـی زیاد .
5 . رفـت وآمـد با خانواده هایی که همیشـه باعث 
احسـاس حقـارت وکمبـود مـا مـی شـوند در حد 
زیـاد الزم نیسـت و اگـر از ارحـام هسـتند در حد 

صلـه رحـم هر چنـد وقت یکبـار کافی اسـت.
6. زندگـی فقـرا وافـرادی کـه از لحـاظ اقتصـادی 
خیلی از شـما پایین تر هسـتند را به او در جامعه 
یـا فیلمهـا نشـان دهید تـا به شـرایط خـودش قانع 

. باشد 
7.  فرهنـگ سپاسـگزاری را در خانواده رایج کنید 
و زوجیـن بـه همـراه کـودك بـه خاطـر زحمـات 
همسرشـان از وی تشکر کنند .این لحظات، فرزند 
شـما هـم بـه داشـته هـای خـود راضی می شـود 
و هـم سـامت روحـی و روانـی مـی یابـد وشـاد 

می شـود .
8.  هـر وقـت دیگران برای شـما هدیـه آوردند ،یا 
در حـق خانـواده شـما لطفـی ابـراز داشـتند اصًا 
چـه در رو و چـه در پشـت سـر آنهـا عیـب وایراد 
نگیریـد و فقـط تعریـف وتمجید کنید وخـود را از 
دیگـران طلبکار ندانیـد و هر لطفـی کردند بزرگ 
جلـوه دهیـد و سپاسـگزار خداونـد و خلـق خـدا 

باشید.

فرهنگ سپاسگزاری را
 در خانواده رایج کنید و
 زوجین به همراه کودک

 به خاطر زحمات همسرشان
 از وی تشکر کنند .

دکتر نرگس عطریان
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هنگامـی کـه فصـل اول سـریال سـتایش از صـدا 
وسـیما پخـش مـی شـد،بحث حضانـت فرزنـدان 
پـس از مرگ پدر درکشـور داغ شـده بـود .بعضی 
مـی گفتنـد بعـد از پـدر جـده پـدری از فرزندان 
نگهـداری مـی کندو برخـی معتقد بودنـد که این 
حق مـادر است.احسـاس کردم در ابتدای سـریال 
نیز بیشـتر بحـث پدر بـزرگ مطرح بود و سـریال 
بـه سـمتی پیش می رفـت که حضانـت بچه های 
سـتایش به پـدر بزرگ برسـد.تا آنجا کـه حافظه ام 
یـاری مـی کنـد قانـون داشـتیم کـه بعـد از فوت 
پـدر ،حضانـت بـر عهـده مـادر اسـت والبتـه این 
موضـوع بـا والیـت ،کـه در اختیـار جـده پـدری 
اسـت متفاوت می باشـد .برای اطمینـان خاطر به 
قوانیـن مراجعـه کـردم و به این بهانه سـعی کردم 
مـروری بـر تمامی حاالت مختلف حضانت داشـته 
بحـث حضانـت  .در چنـد مـورد معمـوالً  باشـم 

مطـرح می شـود :
1.وقتـی پـدر و مـادر از یکدیگـر جـدا زندگـی 

کنند مـی 
2.هنگام فوت پدر 

در رابطـه بـا مـورد اول یعنـی هنگامـی کـه پـدر 
ومـادر از یکدیگـر جـدا زندگـی مـی کنند،چـه 
طـاق گرفتـه باشـند و یـا بـه دلیلـی نتواننـد بـا 
همراهـی هـم از فرزنـدان خـود نگهداری کننـد ،تا 
قبـل از سـال 1382 طبـق مـاده 1169 قانـون 
مدنـی ،حضانـت فرزند پسـر تـا 2 سـالگی ودختر 
تـا 7 سـالگی با مـادر وپـس از آن با پدر بـود .این 
قانـون در سـال 1382 توسـط مجمـع تشـخیص 
مصلحـت نظام اصاح شـد و طبق ایـن اصاحات 
در حـال حاضـر نگهـداری فرزنـدان  دختر وپسـر 
تـا 7 سـالگی بـر عهـده مـادر و پـس از آن به پدر 

واگـذار مـی گردد.حتـی بـر اسـاس تبصـره ایـن 
مـاده قانونـی، دادگاه مـی توانـد پس از 7 سـالگی 
نیـز طبـق مصلحـت طفـل در خصـوص حضانت 
تصمیـم گیـری نمـوده و نگهـداری او را بـه پدر یا 
مـادر بسـپارد.یعنی اگر دادگاه تشـخیص دهد که 
پـس از 7 سـالگی نیز مادر بهتر مـی تواند از عهده 
نگهـداری فرزنـد برآیدمی تواند حضانـت را به وی 
واگـذار کنـد .وقتـی داشـتم ایـن قوانیـن را مـرور 
مـی کـردم سـؤالی ذهنم را مشـغول کـرد ،پدر یا 
مـادر کـه حضانـت طفل را بـر عهده نـدارد چطور 
مـی توانـد فرزنـد خـود را ماقـات کند و آیـا پدر 
یـا مادری کـه حق نگهـداری دارد مـی تواند مانع 
ایـن ماقـات گردد؟طبـق قوانیـن، اگر پـدر ومادر 
کـه جـدا از یکدیگر زندگی مـی کنند در خصوص 
ماقـات فرزنـد با هـم توافق نکننـد دادگاه طریقه 
آن را مشـخص مـی کنـد ،کـه معمـوالً یـک یا دو 
روز در هفتـه را بـرای این ماقـات تعیین می کند  
امـا بر اسـاس قانون حمایـت خانواده که در سـال 
91 بـه تصویـب رسـید ،اگـر پـدر یـا مـادری کـه 
فرزنـد در اختیار اوسـت بـر خاف دسـتور دادگاه 
جلوگیـری  دیگـری  توسـط  طفـل  ماقـات  از 
کنـد ، دادگاه مـی توانـد حضانـت فرزنـد را از او 
پـس بگیـرد .ضمـن اینکه طبـق مـاده 54 همین 
قانـون ایـن کار جـرم محسـوب می شـود و پدر یا 
مـادری کـه مانـع ایـن ماقات شـود بـه پرداخت 
جـزای نقدی محکـوم خواهد شـد.اما برایم مهم تر 
حضانـت فرزنـد پس از فـوت پدر بود کـه موضوع 
سـریال سـتایش نیـز بود .قانـون حمایـت خانواده 
را دقیـق خوانـدم دیـدم در ایـن قانـون نگهـداری 
فرزنـد پـس از فوت پـدر بر عهـده مادر قـرار داده 
شـده اسـت نه شـخص دیگر .ماده 43 ایـن قانون 

چنین مـی گوید :»حضانت فرزندانی که پدرشـان 
فوت شـده با مادر آنهاسـت«البته قبـل از تصویب 
ایـن قانون نیز ماده ای داشـتیم کـه بیانگر همین 
قاعـده بـود .بعـد فهمیـدم ایـن هایـی کـه فکـر 
مـی کردنـد نگهـداری فرزنـد پـس از فـوت پـدر 
بـا جـده پـدری اسـت ،مفهـوم حضانـت و والیت 
رابـا یکدیگـر اشـتباه گرفتـه بودند.البتـه در اواخر 
سـریال سـتایش نیز ،دادگاه حضانت فرزندان را به 
خـود او داد و پـدر بـزرگ بـی بهره ماند. اما شـاید 
سـتایش اگـر ایـن قوانیـن را مـی دانسـت اینقدر 
غصـه نمی خـورد و پدر بـزرگ بچه ها هـم با این 
اعتمـاد بـه نفـس کاذب ادعا نمی کـرد که بچه ها 

را از او خواهـد گرفـت !!
در پایـان آرزو مـی کنـم تمـام فرزنـدان ایـن مرز 
وبـوم از نعمت محبت پـدر ومادر همـواره بهره مند 
باشـند و نـه حـوادث، پـدر ومـادر را از آنهـا جـدا 
کنـد و نـه متارکـه آنهـا، شـاید نتـوان از حـوادث 
جلوگیـری کـرد و وقـوع آنهـا در اختیار ما نباشـد 
امـا با کمی تعقل واخـاق مداری ،جدایـی هایی که 
در جامعـه اتفـاق مـی افتـدو منجر بـه محرومیت 
فرزنـدان از مهـر پـدر ومادر مـی گردد، مـی تواند 
بـه حداقـل برسـد. ازدواج هـای آگاهانـه ومدبرانه 
و همچنیـن رعایـت اخـاق در طـول زندگـی 
مـی تواند روابـط خانوادگی را بادوام و مسـتحکم 
کـرده و فرزندانـی شایسـته تحـت تربیـت پـدر 

ومـادر تحویـل جامعـه دهد .

 ای کاش مـی دانسـتیم خودخواهـی هـای ما 
در زندگـی چـه می تواند بر سـر عزیـزان مان 

آورد.

مشــاوره حقــوقی
دکترفرامرز عطریان
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اخبار مؤسسه مهدقرآن کریم و والیت استان اصفهان در آئینه تصویر

حضور مدیران مؤسسات قرآنی استان تهران 
در مؤسسه مهد قرآن کریم و والیت استان اصفهان

 برگزاری اولین جلسه کمیته کودک استان اصفهان
 با حضور مدیرعامل مؤسسه مهد قرآن کریم اصفهان

آموزش مدیران مؤسسات قرآنی استان اصفهان ، بعنوان اولویت اول

برگزاری همایش های قرآنی خانواده فوالد مبارکه با همکاری مهد قرآن همکاری تنگاتنگ مؤسسه  تبیان و مرکز مشاوره مهد قرآن اصفهان 
در فرآیند همسان گزینی

رایزنی با اساتید مطرح کشوری در جهت 
گسترش فعالیتهای قرآنی در مؤسسات 

قرآنی

 جلسه هم افزائی در برگزاری مسابقات کشوری مدهامتان در اصفهان
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اخبار اتحادیه مؤسسات قرآنی مردمی استان اصفهان در آئینه تصویر

گسترش فعالیتهای قرآنی در روستاهای استان اصفهان

همکاری دوسویه مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه و
 اتحادیه مؤسسات قرآنی استان اصفهان

بازدید مدیران مؤسسات قرآنی استان البرز
 از اتحادیه و مؤسسات قرآنی استان اصفهان

حضور فعال استان اصفهان در اتحادیه کشوری مؤسسات قرآنی

همکاری گسترده خبرگزاری قرآنی ایکنا در اصفهان
 با اتحادیه مؤسسات قرآنی

دیدار مدیرعامل اتحادیه مؤسسات قرآنی مردمی استان اصفهان با مدیرعامل 
اتحادیه تشکل های قرآنی کشور

دیدار مدیرعامل اتحادیه مؤسسات قرآنی 
مردمی استان اصفهان و مدیر مؤسسه 

مهد قرآن کریم و والیت استان اصفهان با  
رئیس سازمان دارالقرآن کشور
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رمز جدول شماره 7 : آیه42 سوره احزاب 
اسامی برندگان جدول فصلنامه شماره 7 )1- جناب آقای مهدی بقائی 2- سرکار خانم فاطمه سادات شاه زیدی (

رمز جدول شماره 8 را به آدرس دبیرخانه فرستاده و همچنین برندگان اعام شده جهت دریافت جوایز خود به دبیرخانه فصلنامه مراجعه نمایند.

طراحی جدول : زهرا نظری
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