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حضرت فاطمه )سالم اهلل علیها(
هر کس بر پدرم رسول خدا )ص( و بر من سه 

روز سالم کند، خداوند بهشت را برای او واجب 
می گرداند، این سالم چه در زمان حیات و یا 

پس از مرگ ما باشد.
بحاراال نوار، ج 43، ص 185، ح 17.



با گفتارها و نوشتارهایی از:
  آیــات و حجــــج اســام: صافی گلپایگانـــی   مظاهــــری   کریمــــی جهرمــی   شــب زنده دار)ره(   مجتهــدی تهرانــی)ره(   
  میرباقــری   عالــــی  مؤمنــی  حیدری کاشــانی  محمــــدی  الویــــری   دکتــــر کرمــــی  ســــرکارخانم نیلچــــی زاده   

دورۀ جدید  شمارۀ 50
اسفند 96 و فرودین 97

         ایام فاطمیه                                                                              
                   الگویی که زمان ندارد!

                  منزلت های اجتماعی دختر رسول خدا )ص(
                   همسرداری در قاموس فاطمی

پرونده ای برای زن امروز                   فرزندانت را به فاطمه بسپار
                     زنان را سرگرم می کنند نه دلگرم

                                                    سوژه گی زن امروز
     خروج زن از خانه با ورود مرد!

                    زن به مثابه هدف

نشريه الكترونيكي شبستان انديشه
كاري از معاونت پ ژوهشي و آموزشي 

سازمان تبليغات اسالمي

مدير مسئول: محمدصادق منتظري
سردبير: مهدي منتظري

تحريريــه: مهــدي رزاقــي، محمدرضــا نظري، 
محمدحسين شيخ شعاعي، منیره هاشمی

مدير هنري: احسان حسيني
ويراستار: مهدي كريمي، جعفر مروجي

نمونه خوان: مهدی کریمی
با همكاري مركز ترويج فرهنگ ديني

نشاني: تهران، باالتــر از ميدان ولي عصر)عج(، خيابان 
زرتشت غربي، سازمان تبليغات اسالمي

تلفن: 021-88896230-2
قم، 55 متری عماریاسر،  بین کوچه 25 و 27، پالک 28

 تلفن: 37752006 -025

اسفند 96 و فروردین 97    دورۀ جدید . شمارۀ 50



پیشخوان
حاشــیه علیه منت|نقــدی بــر سیاســت های دولــت در تحقق شــعار رهــر معظــم انقــاب در ســال 1396، 

  4  اقتصــاد مقاومتــی، تولید- اشــتغال 

منرب
9  همین نیــم جملــه! 12   پیوند اخــاق  و  8    حکایــت روســتاهای  بــدون روحانــی  بخشــنامه قرآنــی طلبه هــا 

عرف درطلبه گــی  13   روحانــی باید  بــا من زندگــی کنــد14    تصدیــق و تســلیم در زیارتنامه حــرت فاطمه )س(  

ــازان 24   ــن حامسه س ــهدا اولی ــادران ش ــی)س( 20   م ــب فاطم ــروری در مکت ــامل 18   فرزندپ ــان ع ــوه زن 16   اس

مهربانی بــاران26    بانــوی جاویــدان30  آیــا نــوروز در اســام جایگاهــی دارد؟ 32  

نگاه
پیش از بیان!  38   الگویی که زمان ندارد!    40  همرسداری در قاموس فاطمی   44   فرزندانت را 

به فاطمه بسپار! 46   منزلت های اجتامعی دخرت رســول الله )ص(   50  

پروندۀماه
در مســئله زن مــا طلبکاریــم  52   زن بــودن را ببینیــم  54   زن بــه مثابه هــدف   56   زنــان رارسگــرم  می کنند نه 

دلگــرم!    58 فــردای رسنوشــت ســاز    62   خــروج زن از خانــه بــا ورود مــرد! 64    زندگــی دینــی، زندگــی غربــی 

65  هویــت گمشــده  زن مســلامن    68    فرزنــدان فــردا، مــادران دیــروز     69     دایــرۀ زندگــی  71   ســوژه گی 

زن امــروز 72    زن مجــازی یا مســخ زن  76  دیــن برای ســبک زندگــی برنامــه دارد  78   تبلیــغ  در چندراهی 79   



جلوۀ  جامل

خداوند متعال، نور پیامبر برگزیدة خود 
محمد)صلــی اهلل علیه و آلــه( را از  نور 
عظمت و جالل بی مثال خویش آفرید و 
در پی آن نور فاطمه)سالم اهلل علیها( را از 
نور محمد)صلی اهلل علیه وآله( برگرفت.1 
آن هنگام، آسمان ها را چنان درخشش و 
نوري فرا گرفت که مالئکه را جملگی مات 
و مبهوت خود ساخت؛ تا جایی که مالئکه 
آسمان ها از عظمت این آفریدة خدایی، 
جملگی بر آســتان ربوبی سر به سجده 
ســاییدند و مات و حیران پرسیدند: ای 
پرورش دهندة ما! وای سرور ما! حقیقت 
این نور بی نظیر چیست؟ در پاسخ سؤال 
خویش، شنيدار این وحی االهی شدند که:

»این  آفریده، پرتوی است از نور من که 
در آسمانم جایش داده ام؛ او را از عظمت 
بی انتهای خویش آفریده ام؛ او را از صلب 
پیامبــری از پیامبرانم خــارج خواهم 
گردانید که با فضیلت تریــِن پیامبران 
است؛ از این نور، امامانی را برمی انگیزم 
که امر مرا  اقامه می کنند و به حقیقت من 
رهنمون می شوند؛ ایشان را جانشینان 
خویــش در روی زمین،  بعــد از خاتمة 

وحي ام ، قرار خواهم داد«.3

   نور فاطمه، خاتمــة قیامت، در 
جنات عدن

بهشتیان در جنت های جاویدان غرق در 
لذت از انواع نعمت های بهشتی هستند 

که به ناگاه نــوری فروزنده همچون نور 
خورشید، همة بهشــت ها را نورافشانی 
می کنــد. تأللؤ ایــن نور، تمــام توجه 
بهشتیان را از لذت ها و نعمت های بهشتی 
بازگردانده، به خود معطوف می دارد. در 
این هنگام، در حالی که غرق تماشــای 
این نور گشــته اند، باتعجب و حیرت از 
یکدیگر می پرسند: این نور چیست و از 
آِن کیست؟ شاید که پروردگار  پرعّزِت  
ما جلوه گر شده و بر ما نظر افکنده است!!4

برخی دیگر در پی نظارة این نور بی مثال 
به مناجات با خداوند دل می ســپارند و 
می پرسند: پروردگارا! همانا در کتاب خود 
در وصف بهشت فرموده ای:»ال یََرون فیها 
شمسّا؛ بهشتیان، در جنت خورشیدی 
نمی بینند«، پس این خورشــید فروزان 
که نور همة جنان در پیشگاه آن بی فروغ 

است، چیست؟5
عده ای دیگر از بهشتيان، حقیقت این نور 
را از رضوان، کلیددار و نگاهبان بهشت، 
جویا می شــوند: »ای رضوان! پروردگار 
پرعزت و جاللت ما فرموده است: ال یََرون 
فیها شمســا و ال زمهریراّ؛ در بهشت، نه 
آفتابی بینند و نه سرمایی«6 پس این نور 

بی مانند چیست؟7
و در نهایت، پاســِخ خــود را می یابند؛ 
مناجاتیان از طریق جبرئیل8 و دیگران از 
زبان رضوان: این نور، نور خورشید نیست؛ 
علی)علیه الســالم( با فاطمه)سالم اهلل 

علیها( سخن فرمود و در پی آن، تبّسمی 
بر لبان فاطمه نقش بســت. این نور، از 
لبخند فاطمه تابش و اشراق گرفته است.9

باری، همان نوری که در ابتدای خلقت، 
حیرت فزای مالئکه گشت و ایشان را واله 
و حیران خود گرداند، در خاتمة قیامت، 
شگفت افزای بهشتیان می گردد و ایشان 

را شیفتة جمال خویش می سازد:
فیض نخست و خاتمه نور جمال فاطمه  
تا که دل ار نظاره در مبدأ و منتها کند10

   پی نوشت
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   مقدمه
عمر حرکت نامگذاری هر ســال، 
توســط رهبر معظم انقالب به 19 
ســال می رســد و ماه پایانی هر 
سال، فرصتی است برای ارزیابی 
تحقق آن شــعار که بر اساس نیاز 
اصلی کشور، در ســال پیش رو 
انتخاب می شود. اگر به حرکت رو 
به جلوی این شــعارها دقت شود، 
روندی منطقی در هر دهه در بطن 
ایــن انتخاب ها نهفته اســت که 
شایان ذکری مجدد است. به این 

نامگذاری ها دقت کنید:
سال 1386؛ اتحاد ملی، انسجام اسالمی

سال 1387؛ نوآوری و شکوفایی
ســال 1388؛ حرکت به سمت اصالح 

الگوی مصرف
سال 1389؛ همت مضاعف، کار مضاعف

سال 1390؛ جهاد اقتصادی
سال 1391؛ تولید ملی و حمایت از کار 

و سرمایه ایرانی
سال 1392؛ حماسه سیاسی و حماسه 

اقتصادی
ســال 1393؛ اقتصاد و فرهنگ، با عزم 

ملی و مدیریت جهادی
ســال 1394؛ دولت و ملت، همدلی و 

همزبانی
ســال 1395؛ اقتصاد مقاومتی؛ اقدام 

و عمل
ســال 1396؛ اقتصاد مقاومتی، تولید 

- اشتغال
فرصت ارزیابی میزان تحقق این شعارها 
در این نوشتار وجود ندارد، اما به جرأت 
می توان گفت که در نهایت، زیر بیست 
درصد این شــعارها تحقق یافته است. 
تحقق این شعارها هم وظیفه یک دولت 
و یک رییس جمهور هم نبوده است. بلکه 
چهار دولت و دو رییس جمهور در تحقق 
حداقلی این شعارها یعنی نیمی از آن، 

شکست خوررده اند. 

   عالئِم یک شکست
اگر بر روی شعارهای اقتصادی، به صورت 
دقیق تر متمرکز شــویم، می بینیم که 
آمار تحقق این شعارها تقریبا هیچ است. 
مدل اقتصاد رکــود زدۀ تکراری متکی 
بر نفت، نشــان می دهد که در نوآوری و 
شکوفایی، هیچ گامی برداشته نشده است 
و روند نزولی تولید ملی و کمک به اقتصاد 
چین، نشان می دهد که شعار تولید ملی 
و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، روندی 
قهقرایی دارد. مصرف آب و بنزین نشان 
می دهد که ما در حرکت و فرهنگ سازی 
الگــوی مصرف، شکســت خورده ایم و 
اقتصاد مقاومتی این شــاه کلید عبور از 
بحران های اقتصادی یک صد سال اخیر 
ایران هم در میان سایر کلیدهای دولت، 

به فراموشی سپرده شده است.
سال 96 که با شــعار اقتصاد مقاومتی، 
تولید - اشتغال آغاز شد، اگر باز با دقت 
بیشتری بررسی شود، مشاهده خواهد 

حاشیه علیه منت
نقدی بر سیاست های دولت در تحقق شعار رهرب معظم انقالب 

در سال 1396، اقتصاد مقاومتی، تولید- اشتغال

مهدی رزاقی طالقانی 
پژوهشگر

تحلیل ماه
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شهرستان کوچک از آن سخن می گویند 
و تشریحش می کنند، اما در تحقق آنها 

مستأصل هستند.
الف. بی توجهی به فرهنگ سازی 

اقتصادی
در شعار سال 1396؛ اقتصاد مقاومتی، 
تولید - اشــتغال، محور اصلی، اقتصاد 
مقاومتی است و محوری که می بایست 
به آن در این مدل اقتصادی توجه شود، 
تولید و اشتغال اســت. درک دولت از 
اقتصــاد مقاومتــی متأســفانه درک 
اقتصادی است و این در حالی است که 
پیاده سازی این سیاســت کلی، نیاز به 
درک فرهنگی دارد. یعنی می بایســت 
به شعار سال 1388 باز گردد که یکی از 
ارکان تحقق اقتصادی مورد تأکید قرار 
گرفته است؛ یعنی اصالح الگوی مصرف. 
بدون فرهنگ سازی، اقتصاد مقاومتی 
محکوم به شکســت اســت. متأسفانه 
آمارها در ایران، چه آمار نهادهای دولتی 
و چه آمار مراکز غیر دولتی، به شــدت 

آیا دولت ها به این سیاســت ها بی اعتنا 
هستند؟ آیا برنامه و سیاست دیگری در 
کشور و مشخصاً دولت ها اولویت دارد؟ 
سؤال های بی شــماری از این دست را 
می توان برای پی بردن به دالیل ناکامی 

تحقق این شعارها، طرح کرد.
پاسخ برخی از این سؤال ها روشن است، 
برای مثال در پاسخ به سؤال آخر، رهبر 
معظم انقالب در دیدار با مردم تبریز در 

29 بهمن می فرمایند:
این را ما اعالم کردیم، همه مســئولین 
کشور هم تصدیق کردند، یعنی هیچ کس 
مخالفت نکرد؛ حاال البتــه گاهی نق و 
نوقی از گوشه و کنار شنیده می شود، اما 
آن وقتی که سیاســت اقتصاد مقاومتی 
اعالم شد، همه مسئولین کشور تصدیق 

کردند که راه همین است و بس.
پاسخ بعضی از سؤاالت هم مبهم است. 
مثل پاسخ سؤال درک دولت ها از اقتصاد 
مقاومتی که همــواره از رییس جمهور 
محترم تا رییس یک اداره جزء در یک 

شد که عدم تحقق این شــعار، این بار 
با هزینه های اجتماعی باالتری نسبت 
به ســال های پیش خود را نشــان داد. 
اعتراضات دی مــاه 96، اگرچه حاوی 
شــعارهای متعددی بود، امــا متن آن 
یک اعتراض اقتصادی بــود. اعتراضی 
به بیکاری، عدم رونق اقتصادی و البته 
فساد و تبعیض و نابرابری و بی عدالتی 
در عرصه اقتصاد که به ســایر مســائل 
ریز و درشــت اجتماعی و سیاسی هم 
سرایت کرد. این موضوع نشان می دهد 
که در ســال های بعــد، نــه تنها عدم 
تحقق شعارهای اقتصادی همان سال، 
که بی تفاوتی به شــعار ســال جاری و 
سال های پیش هم برای نظام و جامعه 

بی هزینه نخواهد بود.

   چرا هیچ؟
اما در چه فرایندی این شــعارها امکان 
تحقق نمی یابد؟ آیــا دولت ها در درک 
اقتصاد مقاومتی دچار مشکل شده اند؟ 
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ج. شکست در یک دستی حاکمیتی
اشــتباه ســوم دولت در عدم برقراری 
ارتباط هوشمندانه و یک دست با سایر 
نهادهای حاکمیتی غیر دولتی است. این 
عدم ارتباط مناسب، منجر به سرگشتگی 
متن در میان حاشــیه ها شــد. دولت 
دوازدهم، نه یک دولت راســت افراطی 
و نه یک دولت چپ افراطی به شــمار 
می آمد و همین امر هــم موجب اقبال 
مردم به آن شــده بود و انتظار می رفت 
به یک دستی نهادهای حاکمیتی دولتی 
و غیردولتــی کمک کند. امــا با وجود 
تالش های نســبی، موفق به برقراری 
این هماهنگی نشده است و همین امر، 
فضای کشــور را برای ســرمایه گذاری 
داخلی و خارجی مخاطره آمیز ساخته 
است. طبیعتاً ســرمایه گذار زمانی که 
با یک مدیریت یک دســت و هماهنگ 
مواجه باشــد، ســرمایه خود را بر روی 
زمین نخواهد گذاشت و این هم به عدم 
مسئله تولید و اشتغال آسیب خواهد زد.

   نکته آخر
نکته آخر اینکه اقتصــاد مقاومتی که 
به تعبیر رهبر معظــم انقالب، حصور 
شدن و زندانی شــدن در داخل کشور 
نیســت و توجیه دولت مبنــی بر نبود 
فضا برای ســرمایه گذاری خارجی به 
رفتــار دولــت در کاهــش تنش های 
سیاسی درون حاکمیتی و البته اعتماد 
به ســرمایه گذاران بدون رانت داخلی 
بستگی دارد. حذف خصولتی ها و معرفی 
بدهکاران بانکی و مفسدان اقتصادی به 
قوه قضاییه و پیگیری مسئله در ارتباط 
مستمر با ســایر قوا، می تواند به تحقق 

شعارهای یک دهه اخیر کمک کند.

منجر بــه ورشکســتگی تولیــد ملی 
می گردد و تولید ملی که نابود شد، رکن 
دیگر شعار سال یعنی اشتغال، به ورطه 
سقوط کشیده می شــود. اشتغال که از 
میان رفت و تولید نشد، جرائم مختلف، 
خانــواده و نظام سیاســی و... را تهدید 

خواهد کرد و به چالش خواهد کشید.
ب. فقدان برنامه ریزی بلندمدت

متأسفانه حاشیه دولت در سال جاری، 
بر متن چربیده است. البته تمام تالش 
برجسته سازی حواشــی هم در اختیار 
دولت نبود؛ برگــزاری انتخابات، چند 
ماه انتهایی دولت مســتقر در ایران را 
دچار وقفه در حرکــت می کند و پس 
از انتخابات هم تا شــهریور، دولتی بر 
سر کار نیست و شش ماه از سال با این 
روند اصال نمی تــوان انتظار حرکتی را 
در کشــور داشــت که این هــم ایراد 
قانونی و روندی اســت که باید اصالح 
گردد. اما در همین مدت هم دولت در 
تصمیم گیری ها دچار تشویش بود. دولت 
دوازدهم در تصمیم گیری ها، بیشتر از 
پشتوانه فکری، به دنبال کسب رضایت 
مخالفان چپ و راست خود است. فقدان 
یک پارچگــی در تصمیم گیری، منجر 
به روزمره گی سیاســی در دولت شده 
است و دولت گویا هدف درازمدت تری 
جز بیان آمار عدم تورم نقطه ای در پایان 
هر ماه ندارد. نمونه دیگری از این روند 
در نوســانات نرخ تورم در ماه های اخیر 
خود را نشان داده است که دولت اگرچه 
توانست با بگیر و ببندهای داللی، نرخ 
ارز را چند صد تومانی پایین بکشد، اما 
این فقط تزریق یک ُمسکن به بازار بود و 
عدم رونق تولید ملی در آینده باز هم ارز 

را دچار تشنج خواهد کرد.

مخدوش و غیر واقعی هستند و البته در 
بسیاری از مسائل، تحلیل گران به آمار 
دسترسی ندارند. برای مثال، هزینه ای 
که دولت در بودجه ســال 1396 برای 
فرهنگ ســازی در اقتصاد مقاومتی در 
مســائلی چون مصرف کاالی ایرانی و 
چگونگی اصالح الگوی مصرف و... در نظر 
گرفته است، مشخص نیست. شما اگر 
بیینده عادی برنامه های تبلیغاتی صدا و 
سیما و بیلبوردهای شهرداری ها باشید، 
حجم بسیار اندکی را در این موضوعات 
مشــاهده می کنید. درســت است که 
نهادهای فرهنگ ساز غیر دولتی زیادی 
در کشور وجود دارند که می توان از آنها 
هم چنین پرسش هایی را مطرح کرد، 
اما اجالتا بر اســاس موضوع اصلی این 
یادداشت در نقد سیاست های اقتصادی 
دولت در تحقق شعار سال 1396، چنین 

فرهنگ سازی مشاهده نمی شود.
زمانی کــه درک فرهنگــی از اقتصاد 
مقاومتی برای دولت و به طبع آن برای 
جامعه وجود نداشته باشد، آنگاه تمایل 
جامعه به مصــرف کاالی غیر وطنی، 

پیشخوان

زمانی که درک فرهنگی از 
اقتصاد مقاومتی برای دولت 

و به طبع آن برای جامعه 
وجود نداشته باشد، آنگاه 
تمایل جامعه به مصرف 
کاالی غیر وطنی، منجر 

به ورشکستگی تولید ملی 
می گردد و تولید ملی که 

نابود شد، رکن دیگر شعار 
سال یعنی اشتغال، به ورطه 

سقوط کشیده می شود



همیـــــن
 نیم جملـــــــه

 آیا نوروز در اسالم 
جایگاهی دارد؟

پیوند اخالق 
و عرف در طلبه گی

درک جایگاه طلبگی در کنار تمام ظرافت هایش امری بسیار مهم و اساسی است. طلبه می کوشد تا وظیفه اش را خوب 
بشناسد و در جهت انجام آن به بهترین صورت برنامه ریزی نماید. برنامه ریزی برای انجام وظیفه بدون نظارت استادی 
زبردست و تالشی مضاعف امکان پذیر نخواهد بود. سرویس منبر سعی می کند تابلویی از مرام و مسلک و تجربه و 

سخنان گهربار بزرگان باشد و راه را برای ره پویان این مسیر هموارتر نماید.  
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و آموختن دین، به مراکز آموزش دین 
مراجعــه مي کنند. تکلیــف بعدی و 
مهم تر، بازگشت به قوم خویش است. 
یعنــی اینها قرار نیســت در آن مرکز 

علمی بمانند تا به لقاء اهلل بپیوندند!
 واضح و مبرهن و چون روز روشن است 
که همة این جماعت طلبه، نمی توانند 
مرجع اعلم واجب التقلید مؤمنان شوند. 
در هر دوره ده ساله تا سی ساله، یک مرجع 
تقلید برای همه کفایت مي کند؛ به ویژه 
اگر شرط »اعلمیت« رعایت شود، گرچه 

بیشتر بودنش، بی ضرر است؛ ان شاءاهلل. 
 پس اگر صدهزار طلبه داشته باشیم، 
نهصد و نود و نه هــزار و نهصد و نود و 
نه تن آنان باید کارهــای مهم دیگر را 
انجام دهند! الزم نیســت همه در قله 
بایستند. این دین به کوهپایه و دشت 

هم نیاز دارد.
 اینکه یک عده زیادی می آیند که فقیه 
شــوند، خوب اســت؛ اما عده  زیادی، 
رســوب می کنند! انگار آیه را تا نیمه 
خوانده اند. این »فلــوال نفر«  یک »اذا 
رجعوا«  هم دارد. اگر این آيه را بخواهیم 

می گویند واژه »آخونــد« از خواندن به 
کنایه از سواد داشتن آمده است. »ماّل« 
هم به کسی می گفتند که مملّو از سواد 
باشــد. »روحانی« هم کسی است که به 
حوزه معنویات مربوط می شــود. »حاج 
آقا« هم که مسبوق به سابقه حج آقایان 
است. طلبه هم که جمع طالب العلم است. 
این همه اسم و کنایه و اشاره برای این 
اســت که آیه قرآن تفسیر شود! »َو ما 
ًة  َفَلْو ال َنَفَر ِمْن  كاَن اْلُمْؤِمُنوَن لَِيْنِفُروا َكافَّ

يِن  ُهوا ِف الدِّ ُكلِّ ِفرَْقٍة ِمْنُهْم طاِئَفــٌة لَِيَتَفقَّ

َو لُِيْنِذُروا َقْوَمُهْم إِذا َرَجُعوا إِلَْيِهْم لََعلَُّهْم 

َيْحَذُروَن«.1 

این آیه می فرماید الزم نیســت همه 
مهاجــرت کنند، اما چــرا از هر فرقه، 
عــده ای برای تفقــه در دیــن، کوچ 
نمی کنند که وقتی به قوم و کوی خود 

بازگشتند، آنان را بیم دهند؟! 
 از اینجا روشن می شود کوچ برای تفقه 
در دین یک واجب کفایی اســت که با 
مهاجرت تعــدادی از هر قوم و قبیله و 
شهر، از دیگران ســاقط می شود. این 
افراد هم برای تفقه دین، یعنی فهمیدن 

در سه کلمه خالصه کنیم، باید بگوییم: 
»نَْفر«، »فقاهت« و »رجعت«.

 تکلیف »نَْفر« که مشخص است؛ یک 
واجب کفایی است. تکلیف »رجعت«  
هم معلوم است که واجب عینی همان 
عده معّین است. می ماند »فقاهت« که 
با اصطالح علمی فقه، اشتباه شده است. 
قرآن نمی گوید این عده، واجب کفایی 
است به حوزه بروند که فقه عبادات و 
معامالت را یاد بگیرند و واجب اســت 
که همه برگردند و مردم را انذار کنند. 

قرآن می فرماید در دین، تفقه کنند. 
 تفقه در دین یعنی فهمیدن همه چیِز 
دین. تربیت کودک هم دین است؛ نماز 
و عبادت و زکات و امر به معروف و نهی 
از منکر هم دین است؛ شیوه حکمرانی 
و سیاست ُمُدن و عقد و نکاح هم دین 
اســت؛ نماز مّیت و سیاســت گذاری 
فرهنگی و جمعــه و جماعت هم دین 
اســت؛ نظام مالی و مقررات اسالمی 
طبابت هم دین است؛ صید و ذباحه و 

جهاد و دفاع و قضاوت هم دین است. 
 دین جدای از سیاســت، دین فردی، 

بخشنامه قرآنی طلبه ها 
حامد عبداللهی 

طلبه سطح سه و فعال فرهنگی
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حرف از فعالیت های مســجد 
روستا است. می گوید غیر از دهه 1

اول محرم و اربعین که اینجا غلغله است، 
بقیه اوقات هفت هشت ده نفری بیشتر 
اینجا نمی آینــد برای نماز. راســتش 
روستای ما که روحانی ندارد. همین نماز 
جماعت هم اگر باباعلی-پدر شهید علی 

نبوی- نبود برگزار نمی شد.

2 پدرش روحانی مستقر روستا 
بوده که حدود ده سالی هست 
به رحمت خدا رفته است. می گوید: بعد 
از فوت پدرم اینجا دیگر هیچ روحانی به 
خودش ندیده! مردم هم گاهی که سوال 
شرعی داشــته باشــند می آیند از من 
می پرسند و من هم از روی رساله جوابش 

را پیدا می کنم و برایشان می خوانم. 

فاصله روستا تا اولین شهر حدود  3
15 کیلومتر است و این یعنی با 
ماشــین حداکثر 15-20 دقیقه فاصله. 
شهر حوزه علمیه دارد. حوزه علمیه اش 
حدود 300 طلبه دارد و بیست نفر استاد.

وقتی می پرســم چرا از خود  4
روستا کســی نمی رود برای 
درس طلبگی و بیایــد اینجا تبلیغ؟ 
جواب می دهد که سه نفر طلبه دارند. 
همه رفته اند شهر و جز برای دیدار تازه 
کردن به اینجا نمی آیند و می گویند: 
»مــا درس و بحث داریــم، بیکار که 
نیستیم«!. شاید هم به این خاطر است 
که خجالت می کشــند توی روستای 
خودشان تبلیغ کنند و گرنه اگر برای 
تبلیغ وقت ندارند، چرا رفته اند این همه 

درس خوانده اند؟ 

شایســته نیســت مؤمنان  5
همگــی )به ســوی میدان 
جهاد( کوچ کنند، چرا از هر گروهی از 
آنــان، طایفه ای کــوچ نمی کند؟ )و 
طایفه ای در مدینه بماند(، تا در دین 
)و معارف و احکام اسالم( آگاهی یابند 
و به هنگام بازگشت به سوی قوم خود، 
آنها را بیم دهند؟! شاید ) از مخالفت 
فرمان پروردگار ( بترسند و خودداری 

کنند. 

دین هیئتی، دیــن انزواگرایی، دین 
ضد عقل و علم، دیــن محّرمی، دین 
صوفی گرانــه، دین عرفــان غاری، 
دین مســامحه با هر کــس و ناکس، 
دین مالیم مثبــت بی اعتراض، دین 
بی تکلیف و مســئولیت، دین خنثی، 
دین آمریکایی، دیــن درباری، دین 
ذلیل، دین حلقــه و مرید، دین ریش 
و تســبیح؛ دین نیســت، حقه بازی 
است، دکان اســت و این یعنی وقتی 
می خواهی به واجب کفایی عمل کنی، 
باید در همة ابعاد دیــن، تفقه کنی و 

قرآن و دین را قطعه قطعه نکنی. 
 نه اینکــه در همــة علــوم دینی 
متخصص شــوی. نه! اما بدانیم که 
دین، تکه تکه نیست. حاال همین فهم 
خودمان از دین را که پیدا کردیم و 
به جایی رسیدیم که به درد جامعه 
می خوریــم، واجب اســت به میان 
مردم مان برگردیم. طلبگی، شــغل 
نیست که مادام العمر استخدام شده 
باشیم برای خواندن و آخوند شدن. 
طلبگی یعنی خوانــدن برای مردم، 
برای »لُِيْنِذُروا َقْوَمُهْم إِذا رََجُعوا إِلَْيِهْم 
لََعلَُّهْم َيْحَذُروَن« و در این »لََعلَُّهم« 

چه نکته ها خوابیده است. 
 این آیه، بخشنامه قرآنی است برای ما 
طلبه ها که هم به واجب کفایی عمل 
کنیم و هم به واجب عینی. بی انگیزه 
و بی فقاهت نمی توان به تکلیف عمل 
کرد. ما قرار بود زالل جاری باشیم در 
دشت های تشنه، نه ِگل و الی رسوب 

کرده در قعر مرداب. 

   پی نوشت
1.توبه، 122. 

 

ما درس و بحث داریم بیکار که نیستیم!

حکایت روستاهای  بدون روحانی
ماهرخ رستمی
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خاطره ای از مرحوم آیت الله شهید بهشتی

يكي دو هفته پيش، جواني به منزل ما آمد.
سالم عليكمـ  و عليكم السالم.

-  بنده فالني هستم. مبلّغ اسالم در آمريكا.
ـ خوب بفرماييد چه درس هايي خوانده ايد؟

ـ هيچي، دو سه سال بعد از ديپلم، يك خرده از ادبيات عرب ... يك 
چيزهايي خواندم، به اندازه يك مبلّغ! )اين قدر مبلّغ را يك دستي 

مي گرفت كه مي گفت به اندازه يك مبلّغ چيز ياد گرفته ام!(
ـ ...؟ از نظر خودسازي ها و ...؟

ـ )با شوخي گفت( اسالم اگر براي همه، چيز خوبي نيست براي ما 
كه بحمداهلل چيز خوبي است.

گفت مرا راهنمايي كنيد.
گفتم: دو راهنمايي به شما مي كنم:

يكي اين كه: شما از خودتان درباره اسالم يك كلمه هم حرف 
نزنيد، ....

دوم اين كه: سعي كنید آن جا سوژه روزنامه هاي يهودي ضد 
اسالم نشويد.

... اين ها تبليغ اسالم نيست. تبليغ اسالم راهش اين است كه اقاًلّ 
خود اين آقا كه پا مي شود به آن جا مي رود، نمونه عملي زندگي 
اسالمي باشد. راست باشد، درست باشد، با آگاهي حرف بزند، از 
روي ناآگاهي سخني نگويد، نه درباره اسالم، نه درباره مكتب ها 
و اديان ديگر، دغلي نكند، دكان داري نكند، بهره كشي نكند، با 

ديگران با رفتاري متناسب با اخالق اسالمي رفتار كند. اين است 
تبليغ اسالم.1

1ـ  بایدها و نبایدها، آیت اهلل شهید دکتر بهشتی، ص 39 تا 42 ) با تلخیص(

چندی پیش، در فراغتی از سال ها تحصیل معقول و منقول، قصد سفر 
کردم. می خواستم به سوی قوم خود بازگردم و آنها را انذار دهم. درس 
اخالق حاج آقا از ســال های اول طلبگی در گوشم تکرار می شد که 
حدیث می خواندند: امام صادق علیه السالم فرمودند: »رَِحَم اللَُّه َعْبداً 
أَْحَيا أَْمرََنا. َفُقْلُت لَُه َو َكْيَف ُيْحِيي أَْمرَُكْم؟ َقاَل َيَتَعلَّمُ  ُعُلوَمَنا َو ُيَعلُِّمَها النَّاَس 

َفإِنَّ النَّاَس لَْو َعِلُموا َمَحاِسَن َكَاِمَنا اَلتََّبُعوَنا«.

در سفر حالی برای صحبت اغیارم نبود. از قضا خوش اقبال بودم و با سه 
طلبه هم کوپه شدم، ولی بوق حرکت را نزده، دو مرد  دیگر آمدند داخل 
کوپه، کنارم نشستند. به ناچار در راه، هم صحبت شان شدم. یکی فّراش 
مدرسه علمیه بود و دیگری شغل آزاد داشت. ذره ذره دستگیرم شد 
که آن ها دو ویژگی داشتند؛ ساده بودند و مذهبی. پامنبر آیه و روایت 
بودند. آن قدر درس خوانده بودند که در اصطالح ما تحصیل کرده ها 

عوام بی سواد گفته می شدند.
خداوندا، چه کنم؟ برایشان قواعد اصول و فلسفه و کالم را ساده کنم، 
یا آیه و روایتی که در ذهن شان کاشته بودند را بر آن قواعد باز نشانم؟ 
وظیفه من بالغ مبین است، اما کدام بالغ مبین؟ من سال های دروس 
مقدماِت را در هوای مقدماِت »محاسن کالمنا« درس خواندم، سالیان 
سطوح عالیه را به انتظار »یتعلّم علومنا« درس خواندم، و فلسفه و کالم 

را به امید »أحیا أمرنا« باز هم درس خواندم.
با این افکار از کوپه خارج شدم. از خداوند، یک تجربه  دینی خواستم، 
چراکه طلبه باید اهل تجربه باشد و اعتبار؛ »ما أکرث العر و أقّل االعتبار«. 
یکباره متوجه شدم آن دو بی ســواد، عوام نبودند بلکه دیِن عامیانه 
داشتند. از احادیث آداِب غذا خوردن و اخالق و معاشرت منبر، معانی 
عرفانی عمیق و اصوِل ظریِف دین را اســتنباط می کردند. کالمشان 
استدالِل عرفی بود و عرفشان منطِق اســتداللی. به یاد تعریف علم 
منطق افتادم که »آلة قانونیة تعصم مراعاتها الذهــن عن الخطأ فی 
الفکــر«. ماده  استدالل دینی، آیه و روایت اســت و صورت آن، تفکِر 

عرفی. علوم و فنون، هرچه هست باید در خدمت این استدالل باشد. به 
کوپه بازگشتم که وظیفه خود را انجام دهم؛ بالِغ عرفی.

ِباِغ ُعرفی

از خودتان حرف نزنید!

دکتر محسن قائمی نیک طلبه درس خارج
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امروز باید همه علمــای بالد وهمه مراجع و همه مدرســین و 
دانشــمندان حوزه های علمیه کوشش کنند که این تکلیفی که 
به عهده همه آن ها آمده است را به طور شایسته انجام بدهند... 

بالدی هست که االن یک نفر مبلغ یک نفر روحانی آن جا نیست.
 صحیفه نور، ج 15، ص 249 

افتخاری شکوه مند یا شغلی ناگزیر؟ کدام یک؟ شما طلبگی خویش را چگونه می بینید؟ 
آن را افسر پادشــاهی و قبای ســلطانی می دانید یا پیرهن صبوری؟ بیابانی پر مغیل یا 
بستانی که از هر شاخسارش هزاران میوه معرفت ســر بر آورده؟ رسالتی افتخار آمیز یا 

شغلی از سر ناچاری؟
چنین بیاموزیم که شهید فرزانگی، استاد مطهری باور داشت ومی گفت: »یادم هست... 
در دانشگاه شــیراز از من دعوت کرده بودند برای سخنرانی. یکی از استادها مرا معرفی 
کرد و گفت: من این جمله را با کمال جرئت می گویم؛ اگر برای دیگران لباس روحانیت 
افتخار است، فالنی افتخار لباس روحانیت است. آتش گرفتم از این حرف؛... گفتم آقای 
فالن! این چه حرفی بود که از دهانت بیرون آمد!؟ تو اصال می فهمی چه داری می گویی؟ 
من چه کسی هستم که تو می گویی فالنی افتخار این لباس است؟ با این که من آن وقت 
دانشگاهی هم بودم و به اصطالح ذوحیاتین بودم گفتم: آقا من در تمام عمرم یک افتخار 
بیشتر ندارم. آن هم همین عمامه و عباست. ما را اگر اسالم بپذیرد که اسالم افتخار ما باشد، 
اسالم اگر بپذیرد که به صورت یک مدال به سینه ما باشد، ما خیلی هم ممنون هستیم.«2

   پی نوشت
1.  کوله پشتی طلبگی، ص 14.

2.  ر.ک: سرگذشت های ویژه، ج 1، ص 20.

شناخت تکلیف

لباس افتخار1
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همین نیم جمله!منبر
ســال ها پیش در جوانی، در محضر معلم بزرگ اخالق 
مرحوم آیت اهلل شــب زنده دار)ره( اتفــاق جالبی برایم 
افتاد. در آن جلسه شخصی از کسی تعریف کرد و من 

به او چنین گفتم: حاال شما طرفداری نکنید از ایشان!
فقط همین تک جمله را گفتم و ای بسا با لبخند، نه با 

تندی، نه با خشم، نه با تغیر حالت. 
 گذشت، تا یک شــب در محضر این عالم عامل و معلم 
بزرگ اخالق تنها بودم، گویی ایشان هم منتظر همین 
تنهایی بودند، هیچ کس در اتاق نبود؛ من بودم و ایشان. با 
مهربانی همیشگی که سجیه مهم رفتاری این بزرگ مرد 
بود، شروع کردند، ابتدا با ذره پروری و لطف زیاد. بعد از 
تمجید از یک طلبه کوچک، با کمال آرامش و بزرگی و 
بسیار متواضعانه فرمودند: می خواستم عرض کنم اینکه 
راجع به مسلمانی، به مسلمان دیگر بگویید؛ »حاال شما 
طرفداری از او نکن«، ممکن است قدر و منزلت و شأن 
یک مؤمن را در ذهن طرف مقابل اندکی پایین بیاورد و 
من خوف آن دارم که این نیم جمله، مانع پیشرفت شما 
و سد راهتان شود. حیف است که شما بگویید: حاال از 

فالنی طرفداری نکن، ممکن است مانع توفیقات شود و 
خدای نکرده شما را پایین بیاورد. 

 نفرمودنــد غیبت اســت، نفرمودند خــالف کردی، 
نفرمودند بد گفتی، بلکه کالمشان این بود که شأن یک 

مسلمان را با نیم جمله پایین نیاورید.
 هنوز متحیرم از این دقت و این روش توصیه و این مقدار 
نرمی و لطافت در برخورد و لذا با همه وجودم می گویم: 
هزار نکته باریک تر ز مو اینجاســت؛ اگر همین خاطره 

مورد دقت قرار گیرد. 
 من هرگز ادعا نمی کنم در این حد از رعایت موفق بودم، 
ولی شهادت می دهم خود این بزرگوار، با همین روش 
و همین احتیاط، بلکه گاهی فــوق این احتیاط درباره 
همگان، حتی کسانی که ما با قرائن قطعیه می دانستیم 

آنها را اصال قبول ندارند، رفتار می فرمودند.  
 همسر مکرمه ایشان همیشه می فرمایند: حاج آقا مالک 

گوش و زبان خود بودند.
به کجا جویم ازین گونه دالرام دگر؟ 

حجت االسالم سیدهادی صحیح النسب
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پیوند اخاق 
و عرف درطلبه گی 

مرحوم آیت الله احمد مجتهدی تهرانی

امام زین العابدین )ع( فرمودند: َهلَک َمن لَیَس لَه َحکیم یُرِشده؛*
هر کس عالم و حکیمی نداشته باشد که او را ارشاد کند هالک 
می شود. انسان باید در دو چیز استاد داشته باشد: یکی اخالقیات 

و دیگری ُعرفیات.
   اخالقیات طلبگی

اگر درس بخوانی و اســتاد اخالق نداشته باشی، بر فرض آیت 
اهلل هم بشوی، نَفس تو هم آیت اهلل می شود، آن وقت بی چاره 
می شوی. همان طور که به دکتر می روی و دستور رژیم غذایی 
می گیری باید پیش استاد بروی و دستور اخالق بگیری، باید نزد 
او بروی که باد کبر و غرور تو را خالی کند. فکر نکنی حاال که این 
کتاب ها را می خوانی به جایی رسیده ای و حتماً مورد تأیید امام 

زمان )عجل اهلل تعالی فرجه الشریف( قرار گرفته ای.
حضرت آیت اهلل العظمی حاج شیخ عبدالکریم حائری )رحمة 
الله علیــه( فرمودند: وقتی شخصی طلبه می شود مانند انگور 
است که بر اثر جوشاندن نجس می شــود و راه پاک شدن آن، 
ثُلثان است. پس باید طلبه، استاد اخالق بگیرد و خود را تزکیه 
کند؛ زیرا علم و دانش و مدرک، آدمی را مغرور و متکبر می سازد. 
یک طلبه باید آن قدر تالش کند و بجوشــد تا دوسوم او یعنی 
صفات و اخالق بد او بخار شود و از بین برود. مواظب باش گرفتار 

نااهل نشوی، گرفتار خودنمایی نشوی.
درس اخالقی را که شما را بی حال کند، ُچرتی کند، شل و ِول 
کند و درس اخالقی که شما را از درس بی اندازد، درس اخالق 
نیست. این ها را کنار بگذار. مواظب باش تو را گول نزنند. ما اگر 
قدری خوب بشویم و نیتمان را درست کنیم استاد خوب هم 
گیرمان می آید. استاد اخالق ما یکی حاج آقا حسین فاطمی 
)رحمة الله علیه( بود که در قم، شب های جمعه به درس اخالق 
ایشــان می رفتیم. در آن زمان، قم، هفتصدـ  هشتصد طلبه 

بیشتر نداشت.
ما هفتادـ  هشتاد نفر بودیم که از ایشان استفاده می کردیم و 

یکی هم جمعه ها به درس اخالق امام خمینی )ره( می رفتیم. 
از جمالتی کــه از حضرت امام )ره( به یاد دارم این اســت »ما 
می توانیم با علم و اخالق، انســان واقعی بشویم ولی حیوانات 

نمی توانند، پس باید در انسانیت بکوشیم«.
   عرفیات طلبگی

عرفیات غیر از اخالقیات اســت. ممکن است شخصی استاد 
اخالق باشــد ولی از عرفیات هیچ نفهمد. باید استادی را پیدا 
کرد که عرفیات را برای انسان بگوید. عرفیات یک سری مسائلی 
است که شاید خالف شرع نباشد ولی خالف ُعرف جامعه است و 
عوام الناس از انجام آن ها، توسط ما روحانیون خوششان نمی آید. 
ما هم برای این که مردم به دین و روحانیت عالقه مند شوند و 

طرد نشوند باید این ها را مراعات کنیم.
روحانی نباید با کســی که به دین و دســتورات دین اهمیت 
نمی دهد معاشرت کند )مگر این که قصد راهنمایی او را داشته 
باشد( و نباید چنین افرادی به منزل او رفت و آمد کنند. استاد 
ما حضرت آیت اهلل حاج شیخ علی اکبر برهان )رحمة الله علیه( 
می فرمود: روزی به خانه رفتم و متوجه شدم که عده ای میهمان 
از طرف آشنایان و فامیل های همسرم، تشریف دارند و بعضی از 
آن ها بدون رعایت این که ما روحانی و آخوند هستیم و مردم از 
ما بیش از دیگران توقع دارند، با ظاهری شرعی ولی نامتناسب با 
عرفیات طلبگی ما حضور داشتند؛ لذا به اهل بیت گفتم که برای 
آن ها توضیح دهند که متوجه بشوند و آن ها هم الحمدهلل متذکر 
شدند. بعد از این جریان هر وقت به منزل ما می آیند عرفیات را 
رعایت می کنند. در کوچه و خیابان حتی یکی از محرم هایت 
را دیدی که حجاب کامل هم داشــت با او صحبت نکن یا اگر 
صحبت می کنی او را نگاه نکن. گوش خــود را نزدیک او بیاور 
و به صحبت هایش گوش کن؛ چرا که مردم نمی دانند این زن 

محرم شما است.
* بحار األنوار ج  75 ص 128
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وقتــی می فهمند من بــرای مصاحبه 
آمده ام، با خوش رویی دعوتم می کنند 
که به اتاقشــان بروم. بهنــام مکانیک 
می خواند و احمد هم در رشتۀ عمران 
به تحصیل مشغول است. با اینکه آخر 
هفته امتحان دکتــری دارند، اما قبول 
می کنند کمی درباره طلبه حرف بزنند 

و انتظاراتشان را بگویند.
احمد در فامیل شما طلبه هست؟

احمد با خنده می گویــد: نه بابا! در کِل 
تاریخ ما که بگردی، یــک آخوند پیدا 

نمی شود.
بهنام تو چــی؟ با روحانــی جماعت 

سروکار داشتی؟
قبل ترها که دبیرســتانی بودم، هیئت 

می رفتم. آنجا کم و بیش طلبه هایی 
می آمدنــد. در دانشــگاه هــم 
همین طور بــوده و هر از گاهی 

یک روحانی را رؤیت می کنیم.
احمد! اگر بخواهی انتظاراتت را از یک 
طلبه  ای که تبلیــغ می کند بیان کنی، 

چه می گویی؟
راســتش من خیلی به این چیزی که 
هست خوشبین نیســتم. ببینید من 
کمتر بــه یک طلبه احتیــاج دارم. هر 
مشکلی که داشته باشــم، جوابش در 

سایت ها و کتاب ها هست. 
خب تا حاال با اشــخاصی مثل مرحوم 
آیت اهلل آقامجتبــی تهرانی بوده اید که 

بفهمید به اونها نیاز دارید یا نه؟
احمد: نه نبودم. اما مگر ما چند تا مثل 
ایشون داریم. نمی دونم شاید اگه آدمی 
پیدا بشه که بفهمه من چی می خوام، 
اون وقت برم پیشش. اما فکر نمی کنم 
تو ایــن دوره و زمونه کســی بتونه 
مشکل یکی دیگه رو حل کنه. من 
فکر می کنم امروز بیشــتر این 
تبلیغ ها جنبــه اقتصادی 
و سیاســی اش بیشتر 

باشه، تا چیزای دیگه.
بهنام تو انتظارت چیه؟

راســتش ما االن توی یک دورۀ خیلی 
سخت هســتیم. تقریباً زمان ازدواج ما 
هستش، اما باید به هزار دلیل بشینیم 
درس بخونیم. یعنی فقط درس بخونیم. 
این سیستم به نظرم مشکل داره. من اینو 
جدی می گم. تو این شش سالی که من 
دانشجو هستم، تا حاال یک بار نبوده که 
یک طلبه ای از این در بیاد داخل و بخواد 
مشکل من رو حل کنه. ما برای همه چیز 
برنامه داریم، جز دانشــجو. نکته دیگه 
هم اینه که طلبه ها خیلی از فضای ماها 
دورند. این هایی که تبلیغ می رن، باید با 
من و امثال من زندگی کنند تا بفهمند 
جوان امروز مشکلش چیه. این کار خیلی 

کم اتفاق می افته.

روحانی باید 
با من زندگی کند

محمدرضا نظری 
طلبه درس خارج و پژوهشگر اجتماعی
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منبر بنده يك وقتي كه در مدينه بودم، شنيدم كتابخانه اي در آنجا كتاب هاي 
ضد شيعه را مي فروشد. بنده رفتم و كتاب هاي آنجا را بررسي كردم. ديدم 
يكي از آن كتاب ها روي ميز صاحب مكتب است. كتابي بود به نام »و جاء 

دور المجوس«.
با صاحب كتابخانه مشغول صحبت شدم. ايشــان از كتاب هايي نام برد 
كه بنده آنها را مي شناختم. بعد پرسيد كه شــما اين كتاب  را ديده ايد يا 
نه؟ گفتم: نديدم، ولي مي دانم كه تمام مطالب افترا و دروغ است. گفت: 

نخوانده از كجا مي گوييد؟
كتاب را گرفتم و باز كردم. در همان نگاه اول، مطلبي را كه نوشــته بود 

عنوان كردم، و جعل و كذب بودن آن را برايش ثابت نمودم.
باالخره بعد از كمي صحبت، پرسيد كه عقيده شما در مسئله خالفت آن 
دو نفر چيست؟ گفتم: اين چه سؤالي است كه شما مي كنيد! معلوم است 
كسي كه عقيده به آنها نداشته باشد، از دين خارج نمي شود، و كسي كه از 

دنيا برود و آنان را نشناخته باشد، بي دين نيست.
در ادامه كه نسبت به عقيده شيعه درباره امر خالفت اصرار مي كرد، گفتم: 

عقیدتنا عقیدة سیدة فاطمه)س(.
اين را كه گفتم ساكت شد، و معلوم بود مواضع آن حضرت نسبت به خلفا 
را نمي توانند رّد نمايند. سپس پرســيد: بعد چطور؟ و منظورش اجماع 

ساختگي بود. گفتم: ما به همان اعتقاد حضرت زهرا)س( باقي هستيم.
وقتي باز هم همين حرف محكم را تكرار كردم، ديگر نتوانست حرفي بزند.

غرض اينكه، موقعيت و مواضع حضرت فاطمه زهرا)س(، موقعيتي است 
كه اساس مذهب تشيع را تقويت و تأييد مي كند. بنابراين، بايد معارف و 
هدايت هاي ســرور بانوان جهان، بضعة رسول)س( را در معرض مطالعه 

همگان قرار دهيم كه همين عقايد و هدايت ها حّجت تشيع مي باشد.

همتای 
قرآن کریم

وجود مبارک صدیقه کبرا فاطمه زهرا)س( 
سیره و سنتی دارد که معرف هویت اوست؛ 
چون این ذات پربرکت همانند ســایر ذوات 
قدسی، همتای قرآن کریم اند و قرآن کریم 
عباراتی دارد، اشاراتی دارد، لطایفی دارد، و 
حقایقی؛ چه اینکه از امام حسین)ع( و امام 
صادق)ع( رســیده اســت که قرآن به چهار 
بخش تقسیم می شود، چهار درجه دارد یک 
درجه  اش برای توده مردم است به نام عبارات 
قرآن؛ برتر از آن اشارات قرآن است و واالتر 
از آن لطایف قرآن است و قله قرآن، حقایق 

قرآن است که مخصوص انبیاست. 
صدیقه کبــری هم کــه از ذوات قدســی 
عترت اند، سیره و سنتی دارد که بخشی جزء 
عبارات آن سیره است، توده مردم از آن بهره 
می برند؛ بخشی مربوط به اشارات سیره آن 
حضرت اســت که خواص استفاده می کنند 
و بخشــی مربوط به لطایف ســیره و سنت 
آن حضرت اســت که اخص بهره می برند و 
بخشی مربوط به حقایق فاطمیه است که انبیا 
استفاده می کنند و دیگران طرفی نمی بندند؛ 
بحث درباره آن حضرت در حقیقت، همانند 

بحث درباره قرآن کریم است.

خاطره ای از آیت اهلل صافی گلپایگانی

عقيدتنا عقيدة 
سيدة فاطمه)س(
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بشوند؛ بالیی که خدای متعال برای جبهه 
مؤمنین رقم می زند، بالی تطهیر است، 
که گاهی اوقات در شکل بالی فردی است 

و گاهی در شکل جمعی.
خدای متعال در قرآن وقتی جنگ احد را 
توضیح می دهد، می فرماید: »َو لِیبَتِلی اللَُّه 
َص ما فی ُقُلوِبُكم«2   ما فی ُصُدورُِكم َو لِیَمحِّ

طریق تحمیِص قلب و ابتالء ما فی الصدور، 
این امتحان های سنگین است؛ منتهی 
ابتالئاتی که برای انسان ها پیش می آید، 
گاهی ظرفیتش محدود است و فقط برای 
تهذیب خودشان کارساز است؛ ولی گاهی 

حضرت پیش آمده کــه از جمله، ابتالء 
به وجود مقدس سیدالشهداء)ع( است 
که بر اســاس روایات اهــل بیت، اعظم 
امتحان های تاریخ و اعظم ابتالئات است.

یکی از بهترین ابزار سیر و تهذیب و رشد 
در درجات قرب، برای هــر مؤمنی بالء 
الهی اســت؛ لذا خدای متعال، مؤمنین 
را به مرحله اضطرار که می رسند، با بالء 
سیر می دهد؛ یعنی وقتی عاجز و مضطر 
شدند، از سیرشان به سوی خدای متعال، 
خدای متعال با بالء خودش آنها را تهذیب 
و تطهیر می کند تا مهیای تحمل والیت 

   امتحانات عظیم 
در فراز اول زیارت ایشــان آمده است: 
»یا ُممَتَحَنة امَتَحَنِك اللَُّه الَِّذی َخَلَقِك َقبَل 
أَن یخُلَقِك، َفَوَجَدِك لِــاَم امَتَحَنِك َصاِبرَة«. 

حضرت صدیقه طاهره قبل از اینکه در 
این عالم بیایند و وارد این عرصه بشوند 
و در این هیئت خلق بشــوند، امتحانی 
از حضرت گرفته شــده و حضرت عهد 
آن امتحان را بســتند و خــدای متعال 
هم حضرت را صابر بر آن امتحان دیده 
اســت. ظهور این امتحان در این عالم، 
ابتالئات بســیار عظیمی است که برای 

درگیری نبی اکرم با ابلیس بر سر عداوت با خدای متعال و محبت الهی است، بر سر استکبار و خضوع و بندگی است. در این 
درگیری، سیر عالم به عصر ظهور می رسد که عصر ظهوِر کلمه توحید و حقیقت والیت و حقیقت نبوت است. در دعا برای 
امام زمان)ع( از لسان ائمه)ع( این جمالت را مکرر مالحظه فرمودید »َو أَظِهر بِِه ِدیَن نَِبیَك«  دین حضرت، به واسطه امام 

زمان)ع( اظهار می شود و حقیقت نور نبی اکرم، در امام زمان تجلی می کند. 
این مرحله ای است که مؤمنین به تحمل والیت و تحمل توحید می رسند و وجودشان نورانی به نور توحید می شود؛ عصر 
ظهور اصالً همین است؛ یعنی مؤمنین خودشان در عصر ظهور، نورانی می شوند، خودشان مشکات نور هستند و عقول شان 

چهل برابر شده و کامل می شود. 
اما نقش صدیقه طاهره)س( در این سیر چیست؟ زیارت کوتاهی نقل شده که نقش حضرت را در هدایت عالم به آستان 

توحید و آستان نبوت نبی اکرم و والیت اهل بیت)ع( بیان کرده است. 

مجلــــس اول

تصدیق و تسلیم در زیارتنامه حرت فاطمه )س(

حجت االسالم والمسلمین 
استاد مهدی میرباقری

1
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به خودش بشارت بدهد که به حقیقت 
توحید رســیده و این طهــارت، همان 

حقیقت توحید محض است.
بنابراین، نقش حضرت این اســت که با 
بالی خودشــان، موانع ظهور حقیقت 
نبوت و والیت و قهراً توحید و طهارت را 
برمی دارد و زمینه ارتقا و رشد ما را برای 
تحمل والیت و توحیــد آماده می کند. 
ظرفیت بالی ایشان، هم ظرفیت الحاق 
است و هم ظرفیت ظهور توحید و نبوت 
و والیت در عالم در عصر ظهور است، که 
این ادامه بالی ایشان است و هم ظرفیت 
رشد ما برای ملحق شــدن به حقیقِت 
نبوت و والیت اســت و این الحاق هم به 

دست خود حضرت واقع می شود.
بعد از نبی اکــرم، آنها مســیر را برای 
خودشان هموار دیدند و به میدان آمدند، 
حضرت زهرا هم آمدند. عظمت نبی اکرم 
را ببینید که ایشان چطور این جبهه نفاق 
را تحمل کردند، بعد هم اهل بیت را برای 
این درگیری مهیا کردند. اول کسی که 
مأمور بوده به میدان بیاید، صدیقه طاهره 
است و در این درگیری هم کار را به نقطه 
اتمام رســاند. یکی از اقدامات حضرت 
در این درگیری، خطبه فدک اســت و 
این خطبه صدیقه طاهره را در مقام این 
درگیری باید توضیح بدهیم. ایشان به 
عنوان مشــکات نور و شفیعه کل عالم، 
در مقابل دســتگاه باطل قرار گرفتند. 
اینجاست که فعل حضرت صدیقه طاهره 

از قد و قواره فهم ما بیرون می رود.
   پی نوشت

1 . مصباح المتهجد و سالح المتعبد، ج 1، 
ص406.

2 . آل عمران، 54.
 3. تهذيب األحكام )تحقيق خرسان(، ج 6، 

ص11.
4 . عيون أخبار الرضا، ج 2، ص46.

اوقات وقتی شخصیت عظیمی است که 
مقام و شأن شفاعت دارد، بالی او طریِق 
تهذیب دیگران هم واقع می شود. بالی 
اولیای خدا، غیر از اینکه ترفیع درجه برای 
خودشان می آورد، بالی تطهیری نسبت 
به دیگران و مؤمنین و محبین است که 
موجب تطهیر آنها هم می شود؛ لذا از این 
زاویه اگر به عاشــورا نگاه کنید؛ عاشورا، 
محور تهذیب تاریخ است؛ یعنی قلوب و 
نفوس، در طول تاریخ تهذیب می شوند و به 
حدی می رسند که ظرفیت تحمل والیت 
را پیدا می کنند، آنگاه ظهور واقع می شود.
    شرط رسیدن به مرحله تصدیق 

فراز دوم زیارت این است »َو زََعمَنا أَنَّا لَِك 
ُقوَن َو َصاِبُروَن لُِكلِّ َما أََتاَنا ِبِه  أَولِیاُء َو ُمَصدِّ

أَُبوِك صلی الله علیه و آله َو أََتاَنا ِبِه َوِصیُة« 

ما اعتقاد داریم که اوالً جزو محبین شما 
هستیم و والیت شــما را پذیرفته ایم و 
دوم آنکه شما را تصدیق می کنیم. این، 
دو خصوصیتی است که در ما باید پیدا 
بشود و خصوصیت سوم هم این است که 
نسبت به حقیقت نبوت و والیت صابریم؛ 
شاید رتبه این پایداری و صبر، بعد از رتبه 
آن والیت و تصدیق است؛ یعنی اگر آن 
والیت و تصدیق نباشد، کسی به مرحله 
پایداری بر حقیقت دین و حقیقت والیت 
نمی رسد. اینکه انسان بتواند تمامیت دین 
را تحمل کند و پای تمامیت دین بایستد، 
منوط به این است که این قدم را برداشته 
باشد و آن والیت و آن تصدیق در او باشد. 
تصدیق حضرت هم همان امری است که 
در زیارت حضرت آمده است؛ »أُشِهُد اللََّه 
ن رَِضیِت َعنُه  َو رُُسَلُه َو َمَاِئَكَتُه أَنِّی رَاٍض َعمَّ

َو َساِخٌط َعَل َمن َســِخطِت َعَلیِه َو ُمَتَرٌِّئ 

ن َتَرَّأِت ِمنُه ُمَواٍل لَِمن َوالَیِت ُمَعاٍد لَِمن  ِممَّ

َعاَدیِت ُمبِغٌض لَِمن أَبَغضــِت ُمِحبٌّ لَِمن 

أَحَببِت َو َكفى ِباللَِّه َشِهیداً َو َحِسیباً َو َجاِزیاً 

َو ُمِثیباً«3  در پایان زیــارت بعد از اینکه 

مقامات فوق العاده حضرت توضیح داده 
می شود، هفت نکته بیان شده که در واقع 
هفت اقرار است. یکی آن است که رضایت 
و سخِط انسان، تابع رضا و سخط حضرت 
باشــد. این معنای تصدیق است؛ یعنی 
مدار رضا و سخِط ما، تابع رضا و سخط 
حضرت باشد؛ کمااینکه مدار رضای خوِد 
حضرت، رضای الهی است و در روایت هم 
آمده است »إِنَّ اللََّه َتَعاَل یغَضُب لَِغَضِب 

َفاِطَمه َو یرَض لِرَِضاَها«. 4

البته تصدیق کردن هم کار آسانی نیست؛ 
به خصوص وقتی امتحان ســخت شد، 
تصدیق خیلی دشوار می شود. شما تاریِخ 
علمای اهل سنت و مجامع روایی شان را 
ببینید که چطور نسبت به صدیقه طاهره، 
سکوت کردند و نتوانستند تصدیق کنند؛ 
یعنی در این درگیری، به تصدیق حضرت 
نرســیدند، لذا صف بندی هــا را بر مدار 
حضرت نمی بیننــد. »تصدیق« همین 
است که انسان درگیری حضرت را ببیند؛ 
در این درگیری، صف بندی ها را ببیند و 

دنبال حضرت حرکت بکند. 
   نتیجه تصدیق

فراز آخر زیارت این است: حال که شما 
را تصدیق کردیم، از شما یک تقاضایی 
قَناِك إاِلَّ  داریم؛ »َفإِنَّا َنسأَُلِك إِن ُكنَّا َصدَّ
َ أَنُفَسَنا  أَلَحقِتَنا ِبَتصِدیِقَنا لَُهاَم ِبالُبشَى لُِنَبشِّ

ِبأَنَّا َقد َطُهرَنا ِبواََلیِتِك« تحقق این تصدیق، 

مقدمه شفاعت است. به شفاعت حضرت 
حجاب برداشته می شود، آدم به حقیقت 
نبوت و والیت یعنــی آن دو چیزی که 
صعِب مستصعب است، متصل و ملحق 
می شــود. وقتی متصل شــد، حقیقت 
توحید که طهارت محض است، در انسان 
محقق می شــود. حاال کسی که متصل 
به حقیقت والیت و نبوت شد، می تواند 



   18

کتاب تبلیغ دین
شماره 50

منبر

زمانه ای هستیم که یک فرهنگ شیطانی 
که قرن ها پیش شــکل گرفتــه، اخیراً 
ارزش های اخالقی از جمله عفت و حیا 

اسوه زنان عامل
اهمیت عفت و پاکدامنی در کالم امیرمؤمنان)ع(

مجلــــس دوم

حجت االسالم و المسلمین
 مسعود عالی

تعبیری امیرمؤمنان)ع( در نهج البالغه دارند که در هر زمان، تمام انسان ها به آن نیازمندند. حضرت امیر)ع( در نهج البالغه 
؛  اجر کسی که مجاهدت کرده و در راه خدا به شهادت  ْن َقَدَر َفَعفَّ ِهيُد ِف َسِبيِل اللَِّه ِبأَْعَظَم أَْجراً ِممَّ می فرمایند: »َما اْلُمَجاِهُد الشَّ
رسیده، باالتر از آن کسی نیست که قدرت بر هرزگی دارد ولی با عفت زندگی می کند«. به تعبیر ساده تر، اجر آن کسی که 
عفیف و پاکدامن است، و از خودش در محضر پروردگار عالم، مراقبت می کند، از اجر شهید کمتر نیست. عفت و حیا این 
نیست که انسان در جمعی که دیگران می بینند خودش را حفظ بکند؛ بلکه عفت و حیا این است که آدم حتی در خلوت ترین 
خلوت ها که به ظاهر چشمی او را نمی بیند، عفیف باشد؛ البته ضرورت این صفت برای زنان خیلی بیشتر است؛ لذا وجود 
مقدس حضرت ولی عصر)ع( به خداوند متعال عرض می کند: »و علی النساء بالحیاء و العفة؛ خدایا به زنان ما عفت و حیاء 

عطا بفرما«. 

1

2

تربیت خواهد بود، و چنانچه ســقوط 
بکند، مرد را هم به ســقوط می کشــد. 
متأسفانه در دنیایی به سر می بریم و در 

    زن محور تربیت اسالمی
 اساساً زن همان طور که در خانواده محور 
تربیت است، طبیعتاً در جامعه هم محور 
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زن بودن احساس پشیمانی نکند. ثانیاً 
همســر بودن را به جهانیان نشان داد. 
منقول اســت یک مدت که از ازدواج 
حضرت گذشته بود، پیغمبر اکرم)ص( 
از امیرمؤمنان سؤال کرد »یا علی! کیف 
وجدت اهلــک؛ همســرت را چگونه 
یافتی؟«. امیرمؤمنان)ع( فرمود: »نعم 
العون فی طاعة الله؛ زهرا در بندگی 

خدا پشتیبان من اســت«. یا اینکه در 
بعضی از روایات هست که گاهی اوقات 
با هم بیرون می رفتند، شوخی هایی با 
هم داشــتند، و خیلی در زندگی با هم 
صمیمی و مهربان بودند. به عنوان نمونه 
یک مرتبه امیرمؤمنــان)ع( به منزل 
رفت و گفت زهرا جان چیزی هســت 
من بخورم؟ حضرت زهرا فرمودند که 
یا اباالحسن دو روز هســت که غذای 
خودم را به بچه ها دادم و خودم هیچی 
نخــوردم. حضرت امیــر خیلی دلش 
سوخت، گفت خانم چرا به من نگفتی. 
حضرت زهرا)س( فرمود: »إِنِّ َلَْسَتْحِيي 
ِمْن إِلَِهي أَْن أَُكلَِّف َنْفَسَك َما اَل َتْقِدُر َعَلْيه ؛4 

من از خدای خودم خجالت می کشم که 
چیزی را به عهده شما بگذارم که نتوانی 
انجام بدهی«. در واقع حضرت زهرا)س( 
چیزی از او نمی خواست که شاید او را 
خجل بکند، اما مثل اینکه این روزهای 
آخر دیگر امیرمؤمنان)ع( وقتی می آمد 
در خانه زهرایــش را می دید خجالت 
می کشید از اینکه نتوانست کاری بکند. 

   پی نوشت
1. نهج البالغه، حکمت 466.
2. مفاتیح الجنان، ص 214.

3. بحار االنوار، ج53، ص178.
4. بحاراألنوار، ج37، ص103.

و بی بندوباری هــای خیابانــی تأمین 
می شود. 

    بحران خانواده در غرب
حقیقتاً االن مســأله خانواده در غرب 
از مشــکل رد شــده، و به یک بحران 
تبدیل شده است. آمارهای دردناک از 
فرزندان نامشروع، از فرزندان طالق، از 
خانواده های یک سرپرستی که بچه یا 
پیش مادر است یا پیش پدر، از زوج هایی 
که بدون ازدواج با هم زندگی می کنند، 
از زوج های هم جنس که با هم زندگی 

می کنند. 
    الگــوی شــخصیتی حضرت 

زهرا)س(
زنان مــا چیزی از فرهنــگ غربی کم 
ندارند؛ چراکه الگویی مانند زهرای اطهر 
دارند که نه فقط الگو برای زنان که الگو 
برای وجود مقدس حضرت ولی عصر)ع(  
شد. در واقع همان کسی که تمام انبیا و 
اولیا در طول تاریخ چشم شان به اوست 
یعنی وجود مقدس امــام زمان، خود 
او چشمش به مادرش است، می گوید 
»ولّی فی عرة رسول الله اسوٌة؛ الگوی 

من مادر زهرا است«3. 
    شــرایط بهره منــدی زنان از 

مشاغل اجتماعی
زن در وهله اول باید زن باشد، در مرحله 
دوم همسر خوبی باشد، در مرحله سوم 
مادر باشد و اگر این سه شأن را توانست 
حفظ کند، آن وقت برای بهره مندی از 
مشاغل اجتماعی، آن هم با دو شرط؛ 
حفظ حریم و تناســب با شــخصیت 
انســانی اش می تواند شــغل مناسبی 
اختیار کند. وجود مقدس زهرای اطهر، 
این الگوی باعظمت نشــان داد که اوالً 
زن بودن شــأن اول زن است، یعنی از 

را به شدت مورد هجوم قرار داده است.  
    خدمات فرهنگ غرب به زن

الف. دوری از هویت اصیل انسانی
در ایــن فرهنگ نه فقــط ارزش های 
اخالقی را عوض می کنند، بلکه کاری 
می کننــد که هویــت زن و مرد عوض 
بشود، زن از زن بودن خودش، از همسر 
بودن، از مادر بودن و از آن چیزهایی که 
در ساختار او است و خداوند متعال قرار 

داده، پشیمان شود. 
ب. ویترین کاالی غربی به منظور 

تأمین منافع مادی 
شما می دانید تا اواخر قرن نوزده میالدی 
در دنیای غرب، زن حق مالکیت نداشت 
و اگر کار می کرد، پولش برای شوهرش 
بود. تا اینکه بعــد از انقالب صنعتی در 
انگلســتان )1882(، کارخانه  دارهای 
انگلیس به مجلس پیشنهاد دادند قانونی 
تصویب شود که زن بتواند حق مالکیت 
داشته باشد. اجرای این قانون، به ظاهر 
به نفع زنان شمرده می شد، اما در واقع 
غرض این بود که کارخانه هایی که تازه 
راه افتاده و نیاز به کارگر دارد، اوالً از زن 
نیروی ارزان قیمتی بســازند که سود و 
سرمایه این کارخانه ها را تأمین  کند. ثانیاً 
زن با جذابیت های تن و بدن خودش یک 

ویترین برای معرفی کاال باشد. 
د. رشد فساد جنسی

خدمت سومی که در نظام سرمایه داری 
به زن کردند این بود که اگر قرار باشد 
زن و مرد در سنین جوانی ازدواج کنند، 
موجب کاهش نیروی کار می شــود و 
طبیعتاً سود و سرمایه مقداری کاهش 
پیدا می کند، پس برای حل این مشکل 
باید به صورت رایگان غریزه های جنسی 
تأمین بشود که آن هم با فساد جنسی 
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نسل انقالبی و والیی عصر کنونی، تربیت یافته دامن مادرانی هستند که با رعایت حدود الهی چنین سربازان شایسته ای 
را برای پاسبانی از دین و آرمان های الهی آماده نموده اند؛ این مادران به خوبی می دانند در پناه تربیت دینی، تربیت انقالبی 

صورت می پذیرد و انقالبی بودن، همان داشتن صفات دینی است.
با توجه به عوامل رشد و سعادت انسان، مادران مؤثرترین عامل در تربیت کودکان به شمار می روند. حتی رفتارهایی که 
مادر تحت تأثیر عناصر و ارزش های فرهنگی، در زمان حمل جنین از خود بروز می دهد، در کودک او اثر می گذارد. امام 
خمینی)ره( فرمود: »دامن مادر دامنی است که انسان از آن باید درست شود. ... )بچه ها( آن قدر که تحت تأثیر مادر هستند، 
تحت تأثیر معلم نیستند، تحت تأثیر استاد نیستند. از این جهت بچه هایتان را در دامنتان تربیت اسالمی ]و[ تربیت انسانی 

بکنید تا وقتی تحویل می دهید شما این بچه را به دبستان، یک بچه صحیح تحویل بدهید«. 
اگر در دین اسالم این اندازه به انتخاب همسر شایسته تأکید شده و معیارهای دقیقی برای این بخش زندگی بیان شده، به 

خاطر تأثیر بیش  از حد مادر در فرزندان و خانواده است.
آری مادران پارسا و باحیا می توانند فرزندانی با ایمان و با تقوا تربیت کنند، فرزندانی که لیاقت حضور در کنار امام حسین)ع( 

را داشته و تا پای جان از حریم اهل بیت)ع( محافظت نمایند.
جریان زندگی ما باید به سبک مکتب فاطمی)س( جریان داشته باشد و فرزندان باغ زندگی را به منش فاطمی تربیت کنیم.

فرزندپروری در مکتب فاطمی)س(
مجلــــس سوم

1

جواد توحیدی منش
 پژوهشگر
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برای تشویق امام حسن)ع( می فرمود: 
»یا حســن!«. حضرت فاطمه)س( به 
پیامبر)ص( فرمود: »پــدر جان! چرا از 

بچه بزرگ تر حمایت می کنی؟!«
رسول خدا)ص( فرمود: »علت اینکه من 
از حسن)ع( حمایت می کنم، این است 
که جبرئیــل را دیدم که برای تشــویق 
حسین)ع( یا حسین! می گفت. در نتیجه 

حسین)ع(، حسن)ع( را بر زمین زد«. 10
زکریا بــن آدم می گویــد: خدمت امام 
رضا)ع( بودم که حضرت جواد)ع( را نزد 
ما آوردند. او که حدود چهارســاله بود، 
دست ها را بر زمین نهاد و سرش را به طرف 
آسمان بلند کرد و به فکر فرو رفت. امام 
رضا)ع( به او فرمود: جانم به فدایت باد! به 
چه می اندیشی؟ فرمود: در آنچه نسبت 
به مادرم فاطمه)س( انجــام داده اند. به 
خدا قسم، آن ها را از قبر بیرون می آورم، 
می ســوزانم و خاکسترشــان را به دریا 
می ریزم. امام رضا)ع( بین دو چشمش را 
بوسید و فرمود: پدر و مادرم به فدایت باد، 

تو برای امامت شایستگی داری«.11
 

   پی نوشت
1. صحیفه امام)ره(، ج8، ص162.

2. مولوی.
3. كفايةاألثرفي النص على األئمةاإلثني 

عشر، ص234.
4. غررالحكم و درراکلم، ص436.

5. الكافی، ج5، ص569.
6. غررالحکم و درر الكلم، ص94.
7. میزان الحکمة، ج8، ص546.

8. بحاراالنوار، ج71، ص80.
9. مکارم االخالق، ص220.

10. اسرار آل محمد، ترجمه اسماعیل 
انصاری، ص401.

11. دالئل االمامه، ص400، ح18.

امیرالمؤمنین علــی)ع( در این زمینه 
می فرماید: »اْلِْفرَاُط ِف اْلَمَاَمِة َيُشبُّ َناَر 
اللََّجاَجة؛6  زیاده روی در سرزنش، آتش 

لجاجت را در فرد روشن می کند«.
آن حضرت در حدیثی دیگر می فرماید: 
»عقاب و تندی زیاد نداشته باشید؛ زیرا 
این امر کینه را در پــی دارد و فرد را به 

سوی دشمنی فرا می خواند«.7 
بهترین شاهد این بخش از کالم، نحوه 
صدا زدن اهل بیت)ع( در حدیث شریف 
کساء است. حضرت زهرا)س( از کلمات 
»یا َولَدی و یا ُقرََّة َعْینی َو َثَرََة ُفؤادی« 

استفاده نموده اند.
توجه حضــرت زهرا)س( بــه نیازهای 
عاطفی فرزندان، جلوه ای از بینش ناب آن 
حضرت است. او به خوبی از دیدگاه اسالم 
درباره برخورد با کودکان آگاهی داشت و 
با روایات زیر آشنا بود: پیامبر)ص(: »نگاه 
والدین به روی فرزند ثواب آزاد کردن یک 
بنده را دارد؛ اگر چــه این نگاه در هر روز 

سیصد و شصت بار اتفاق بیفتد«. 8  
»فرزندانتان را زیاد ببوسید؛ زیرا خداوند 
در برابر هر بوسه به گستردگی مسافت 
پانصد ساله به شما عطا می کند. خداوند 
پدر و مــادری را مــورد لطف و رحمت 
خویش قرار می دهد که فرزندشان را در 
انجام کارهای نیک یاری رسانند؛ عملی 
که او در حد توان خــود انجام می دهد 
بپذیرند؛ با وی تندی نکننــد و او را به 

حماقت و بی خردی متهم نسازند«. 9
3. شیوه به کارگیری تشویق

روزی رسول خدا)ص( امام حسن و امام 
حســین)ع( را با خود به خانه حضرت 
زهــرا)س( آورد و فرمــود: »با یکدیگر 
کشــتی بگیرید«. آن دو کودک شروع 
به کشــتی گرفتن کردند. پیامبر)ص( 

   مهم ترین شیوه های تربیت فرزند
1. شیوه اظهار محبت

از محبت خارها گل می شود  
و زمحبت سرکه ها مل می شود 2

عبیداهلل بن عتبه می گوید: »ُكْنُت ِعْنَد 
اْلُحَسْيِ ْبِن َعِلٍّ ع إِْذ َدَخَل َعِلُّ ْبُن اْلُحَسْيِ 

هُ  إِلَْيهِ  َضاّمً َو  اْلَْصَغُر َفَدَعاُه اْلُحَسْيُ َو َضمَّ

َقبََّل َما َبْيَ َعْيَنْيِه ُثمَّ َقاَل ِبأَِب أَْنَت َما أَْطَيَب 

ِريَحَك َو أَْحَســَن َخْلَقك؛ 3  نزد حسین بن 

علی)ع( بودم که علی بن حسین)ع( وارد 
شد. ایشان فرزندش را صدا زد، در آغوش 
گرفت و به سینه چســبانید، میان دو 
چشمش را بوسید و سپس فرمود: پدرم 

به فدایت باد، چقدر خوشبو و زیبایی!«
اگر در خانواده ای مرد یا زن با عبارات زیبا 
و دلپذیر همسرش را صدا كند، عالوه بر 
اینكه به فرزندان چگونه ســخن گفتن 
را می آموزد، در قلــب او جایگاه ویژه ای 
خواهد یافت. امیرمؤمنان)ع( می فرماید: 
»اَْجِملُوا فِی الِخطاِب تَْســَمعُوا َجمیَل 
الَجواِب؛4 زیبا ســخن بگویید تا سخن 

زیبا بشنوید«.
رسول گرامی اسالم)ص( با توجه به این 
نكته فرمود: »َقْوُل الرَُّجِل لِْلَمرْأَِة »إّن اُِحبُِّك« 
ال َيْذَهُب ِمْن َقْلِبها اََبدا؛   مردی كه به زنش 

بگوید: من تو را دوســت دارم، )اثر این 
سخن( هرگز از دل زن بیرون نمی رود«. 
2. شیوه تکریم شخصیت و احترام

فرزندان در زمان کودکی و نوجوانی هر 
چند به رشد اجتماعی و عقالنی کافی 
نرســیده اند؛ اما برای خود احترام قائل 
هســتند. از این رو، رفتــار احترام آمیز 
والدیــن و مربیــان نقش مؤثــری در 
تربیــت فرزندان دارد. از ســوی دیگر، 
تحقیر و ســرزنش زیاد فرزندان، آتش 
لجاجت را در آن ها شــعله ور می سازد. 
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   رابطه ایمان و انقالب
آنگاه انقالب به صورت کامل تحقق پیدا 
می کند که آحاد امت، به مردم مسلمان 
و مؤمن تبدیل شــوند. بخشی از اسالم، 
مربوط به عمل مردم است که نظام کلی 
اجتماعــی و حرکت عمومــی، آن ها را 
ترسیم می کند. بخش دیگر، مربوط به 
عقاید و کیفیات روحی و عمل شخصی 
مردم است. اگر انقالب ما و نظام جمهوری 

اسالمی، با همه امکاناتش نتواند دل ها و 
ُخلقیات مردم و حقیقت وجود آن ها را 
به مردم مسلمان متبدل کند، قطعاً موفق 

نشده و انقالب، واقع نگردیده است.2 
»انقالب اجتماعــی و اقتصادی، فرع بر 
انقالب درونی مردم است. تا مردم منقلب 
نشــوند، آن انقالب اقتصادی و تغییر و 
تبدیل مناسبات اجتماعی و اقتصادی 
و سیاسی هم اصاًل تحقق پیدا نمی کند. 

اگر آنچه که واقع شــد، ادامه پیدا نکند 
و تعمیق نشود و گســترش نیابد، این 

انقالب قطعاً موفق نبوده و نیست.
نباید بگذاریم چنیــن چیزی رخ دهد. 
دشمن روی این نقطه کار می کند. تمام 
دســتگاه ها و تمام افــراد - به خصوص 
علمای اعالم و روحانیون- بایستی روی 
تربیت نفوس مردم و تحقق انقالب قلبی 

و اخالقی تالش کنند«. 3

انقالب در لغت به معنای »برگشتن از حالی به حالی، دگرگون شدن، تغییر و تحول«   است  و در اصطالح رایج جهان به معنای 
تالش عده ای برای واژگون کردن حکومت و ایجاد حکومتی نو است.

حضرت محمد)ص( بزرگ ترین انقالب گر و یک انقالبی تمام عیار بود که به منظور تحقق خواسته های جاودانه بشر یعنی 
آزادی، عدالت، مساوات و یگانگی، اخالق، رشد و کرامت فردی آدمیان، صلح و صفا بین انسان ها و برای برانداختن شرک 

نظری و عملی، برانگیخته شد.
امام خمینی)ره( نیز به عنوان یک رهبر دینی، انقالبی برپا کرد که الگویی برای تمام کشورها شد. اما این سؤال به ذهن 

می آید: ایجاد انقالب واقعی و تداوم آن چه ملزوماتی دارد؟ 

اخاق انقابی
تداوم انقالب در گرو تعمیق اخالق اسالمی

مجلــــس چهارم

1
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اسالمی است و انقالب اسالمی به عنوان 
نماد بازگشت جمعی یک ملّت به سوی 
ارزش های متعالی اسالمی، دربرگیرنده 
تمام خوبی هایی اســت که در مکتب 
اسالم بر آن تأکید شده است؛ زیرا انقالب 
اسالمی زاییده اسالم اســت و افرادی 
هم که در این انقالب نقــش دارند، به 
ارزش های دینی و الهی پایبند هستنند. 
زیرا تفکیک بین ارزش های اســالم با 
آرمان هــای انقالب اســالمی همانند 
جداسازی شــیرینی از عسل است که 

نشدنی است.
مقام معظم رهبری، شــهید حججی را 
از رویش های انقالب دانستند و تأکید 
کردند: »اخالق نیز در گرو تربیت انقالبی 
اســت: باید همه تالش خود را مصروف 
تربیت دینی و انقالبــی جوانان کنید و 
بدانید اخالق نیز همراه با تقویت روحیه 
انقالبی و دینی و میل به جهاد در راه خدا، 

ایجاد و ماندگار می شود.«8 

   پی نوشت
1. لغت نامه دهخدا.

2 . اخالق و معنویت در آیینه نگاه مقام معظم 
رهبری، سوم، 1390ش، فصل دوم.

3 . گزیــده بیانــات مقام معظــم رهبری؛ 
.1369/01/01

4 . همان.
5 . گزیــده بیانات مقام معظــم رهبری در 
مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام)ره( در 

مرقد مطهر؛ 1374/03/14.
6 . الکافی، ج5، ص78.

7 . خاطرات آیــت اهلل موســوی اردبیلی ، 
روزنامه اطالعات، 1365/01/16؛ ســایت 

تاالر گفتگوی دینی.
8 . گزیــده بینــات مقام معظــم رهبری؛ 

.1396/05/30

پیام این انقالب و این امام معنوی است؛ 
آن امامی که خود یک انسان واال، عارف، 
فقیه، دین شناس، متعبد و قائم باللیل بود 
و نیمة شب خود را در حالت تضرع، با خدا 

خلوت می کرد. 5
افرادی که دارای اخالق انقالبی هستند، 
دارای ویژگی هایی هستند، برخی از آن 

ویژگی ها عبارتند از:
1. پویا و بالنده

انســانی که از اخالق و منــش انقالبی 
برخوردار اســت، پیوســته در تالش و 
تکاپو است و حتی در شرایط بحرانی نیز 
به فکر کار و تالش و طلب رزق و روزی 
است. امام جعفر صادق)ع( در این زمینه 
ْيِ َقِد  فَّ فرموده اند: »َيا ِهَشاُم إِْن رَأَْيَت الصَّ
ْزِق ِف َذلَِك اْلَيْوم؛ 6  اْلَتَقَيا َفَا َتَدْع َطَلَب الرِّ

اگر در خط مقدم جبهه، درگیری شروع 
شد، باز هم کار کردن و طلب روزی را در 

آن روز ترک نکن«. 
2. احترام و ادب انقالبی

آیت اهلل موســوی اردبیلی)ره( از امام 
خمینــی)ره( نقل می کنــد که روزی 
 پیرمردی نزد من آمد و با کمال اعتماد 
گفت: من دو تا فرزندم را در راه اســالم 
داده ام، امروز هم جنازه آخرین پســرم 
که 18 ساله بود و در والفجر 8 شهید شد 
را آوردم و دفن کردم. چون خودم عازم 
میدان هستم ، آمدم از شما خداحافظی 

کنم.
امام )ره( فرمودند: از شهامت و شجاعت 
این مرد حالی به من دست داد که قابل 
وصف نیست؛ من اراده کردم که دست این 
مرد را ببوسم ، اما چون او در کف حیاط بود 
و من باال بودم، لبانم نرسید به دست او«. 7 

3.  اخالق و تربیت انقالبی
تربیت انقالبی همــان تربیت صحیح 

البتــه دوران جنگ و شــرایط خاص 
آن روزها، برای عــده ای از جوانان این 
مملکت، یک انقالب معنوی و حقیقی 
به وجود آورد. وصیت نامه های شهدا که 
امام)ره( توصیه به مطالعه آن می کردند، 
به خاطر این اســت که هــر کدامش 

نمایانگر انقالب یک انسان است.
»ما باید این حالت را تعمیم بدهیم و این، 
ممکن است. اگر به طور صددرصد نسبت 
به همه افراد هم ممکن نباشد، نسبت به 
اکثریت مردم ممکن است. شرط اولش 
هم این اســت که در خود گویندگان و 
دعات ]دعوت کنندگان[ به این هدف، 
انقالبی به وجود بیاید و ُخلقیات و اخالق 
و معنویت و ذکر و توجه و توکل و اعتماد 
و رابطه معنویشان با خدا تقویت بشود. 
ما اول از خود باید شروع کنیم. واقعاً اگر 
در هر کدام از ما، نقص و کمبود و خللی 
باشد، روی مردم تأثیر بد خواهد گذاشت. 
همه در نوشتن، گفتن، عمل کردن، باال 
کشیدن شــخصیت ها، نزدیک کردن 
افراد و یا دور کردن آن ها، باید این نکته 

اخیر را در نظر داشته باشیم«. 4

   ثمرات اخالق انقالبی
پیام انقالب اسالمی پیام معنویت، اخالق 
و توجه به خدا و وارد کردن این عنصر در 
زندگی انسان ها است. هر جا که نام و پیام 
انقالب و امام نفوذ کرده، »معنویت« را با 
خود همراه برده اســت؛ حتی در برخی 
جوامع مســیحی و غیر مسلمان نیز که 
به انقالب اســالمی روی خوش نشان 
داده اند و از آن درس گرفته اند و بهره ها 
برده انــد، عنصر معنویت را مشــاهده 
می کنید. ردپای انقالب بزرگ اسالمی 
ما معنویت اســت و این معنویت، اولین 



   24

کتاب تبلیغ دین
شماره 50

منبر

   ویژگی های بارز ام البنین)س( و 
مادران شهدا

1. واليت مداری
عالم رجالي، مامقاني در کتاب »تنقيح 
المقــال«، واليــت فاطمــه کالبيه را 

اين چنين به تصوير مي کشد:
»َفاِّن عَلَقتها بالحسي)ع( ليس ااِلّ الِمامته؛1  
همانا عالقــه ام البنين به حســين بن 

علي)ع( به خاطر امامت حضرت است«.
در جاي ديگر مامقاني مي نويسد: »اينکه 
او به شرط سالمت حســين)ع(، مرگ 
چهار فرزنــد خويش را بر خود آســان 
مي گرفت، نشــان درجه عالــي ايمان 
او اســت. من او را از نيکان به حســاب 

مي آورم«.2  
هنگامي که امام حسين)ع( آهنگ ترک 
مدينه کرد، ام البنين)س( به همراهان 
امام حسين)ع( چنين سفارش مي کرد: 
»چشــم و دل مواليم امام حسين)ع( و 

فرمان بردار او باشيد«.
مورخان مي  نويسند: پس از واقعه کربال 
بشير در مدينه، ام البنين)س( را مالقات 
مي کند تا خبر شهادت فرزندانش را به او 
بدهد. ام البنيــن)س( پس از ديدن وي 

مي گويد: »اي بشير! از امام حسين)ع( 
چه خبر داري؟ بشــير گفت: خدا به تو 
صبر دهد که عباس تو کشــته گرديد. 
ام البنين)س( فرمود: از حسين)ع( مرا 
خبر ده »بشير خبر شهادت بقيه فرزندان 
او را هم اعالم کــرد، ولي ام  البنين)س( 
پيوسته از امام حسين)ع( خبر مي گرفت 

و با صبر و بصيرتي بي نظير مي گويد:
اي بشــير! خبر از ]امام من[  اباعبداهلل 
الحســين، بده فرزندان من و همه آنچه 
زير اين آســمان مينايي اســت فداي 
اباعبداهلل)ع( باد. چون بشير خبر شهادت 
امام حســين)ع( را به آن حضرت داد، 
صيحه اي کشيد و گفت: قد َقّطعَت نياَط 
قلبي؛ اي بشير! رگ قلبم را پاره کردي و 

سپس صدا به ناله و شيون بلند کرد«. 3
2. صبر و بردباری

مقام معظم رهبری: »ايــن جوانى كه 
جبهه رفت و شــهيد شد، فقط خودش 
نبود كه مجاهدت كرد؛ شما هم كه پدر 
او هستيد، مجاهدت كرديد كه او رفت، 
شــما هم كه مادر او هستيد، مجاهدت 
كرديد ... خود او به جبهه مى  رود، مّدتى 
ايستادگى مى  كند، صبر مى  كند، جهاد 

مى  كند و به شهادت مى  رسد. مجاهدت 
او تمام شد، اما مجاهدت اين مادر، ادامه 
دارد، مجاهدت اين پدر، ادامه دارد، صبر 
اين ها، مجاهدت اين ها اســت ... اين ها 
كه صبر مى  كنند، اين ها كه شــكايت 
نمى  كننــد، اين ها كه ايــن  را پاى خدا 
محاسبه مى  كنند، اين ها كه اين خون 
را مايه افتخار خودشان مى  دانند، اين ها 
كه با اين صبر و شكر خودشان، گردونه 
مجاهــدت را در بين بقيه مــردم ادامه 

مى  دهند«. 4
آنــگاه کــه خبــر شــهادت فرزندان 
ام البنين)س( به او رسيد، سرشک اشک 
از ديده فرو ريخت و بــا روحيه اي قوي 
در اشــعاري گفت: »اي کسي که فرزند 
رشيدم عباس را ديدي که همانند پدرش 
بر دشمنان تاخت، فرزندان علي)ع( همه 
شيران بيشه شــجاعت اند. شنيده ام بر 
سر عباس عمود آهنين زدند، در حالي 
که دســت هايش را قطع کــرده بودند؛ 
اگر دست در بدن پسرم بود، چه کسي 

مي توانست نزد او آيد و با او بجنگد؟« 5
3. زنده نگهداشتن یاد شهدا

 ام البنين)س(، پاســدار خاطره عاشورا 

مادران شهدا اولین حامسه سازان
مجلــــس پنجم

مادران شهدا در طول 8 سال دفاع مقدس با ایثار، شهامت، شجاعت، صبر و استقامت، حماسه های جاویدی ساختند. آنها 
با تشویق خود، فرزندان برومندشان را برای حضور در جبهه ها آماده می کردند.

الگوی راستین ایشان، حضرت ام البنین)س( است که در زمان قیام عاشورا، پسران خویش را جهت همراهی و محافظت از 
امام حسین)ع( و اهل بیت او، به همراه ایشان به مکه فرستاد و فرمود همه فرزندان من به فدای امام حسین)ع(.

تکریم مادران شهدا و حرضت ام البنین)س( 
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شــهادت فرزندان برومندش، نشان 
دهنده منزلــت واالى ام البنين)س( 

نزد اهل بيت)ع( است.
همســر شــهید محمد علی قلیزاده، 
می گوید: شــهید قلیــزاده در وصیت 
نامه اش خطاب به خواهــران و برادران 
بســیار ســفارش مادر را کرده و به طور 
کلی نیز در طــول زندگی نســبت به 
مادرش بســیار مهربان بــود و تا جایی 
که می توانست به وی خدمت می کرد و 
حتی برای زیارت کربال هم مادرش را در 

اولویت قرار می داد. 9

   پی نوشت
1. تنقیح المقال، ج3، ص70.

2 . همان.
3 . ریاحین الشــریعه، ج3، ص294؛ تنقیح 

المقال، ج3، ص70.
.1377/07/05 . 4

5 . سفینة البحار، ج3، ص 308.
6 . مقاتل الطالبین، ص56؛ بحاراالنوار، ج45، 

ص40.
7 . بحاراالنوار، ج 45، ص16 و 17.

8 . شرح االخبار في فضائل األئمة األطهار)ع( ، 
ج3، ص187.

 9. خبرگزاری بسیج.

داديم پس نمي گيريم، آن سر را با شدت 
به سوي دشــمن انداخت، كه اتفاقا آن 
سر به پيكر يكي از دشمنان خورد و او به 

هالكت رسيد.
سپس قمر به ســوي خيمه خود آمد 
و عمود خيمــه را از جا كنــد و دو نفر 
از دشمن را كشــت، امام حسين)ع( 
فرياد كشيد اي زن! برگرد، بر زن جهاد 
نيســت، به تو مژده باد كه با فرزندت 
همنشين جدم رســول خدا)ص( در 

بهشت هستيد.
مادر وهب، برگشت و گفت: »خدايا اين 
اميد همنشيني با رسول خدا)ص( را در 

مورد من قطع مكن«.
امام حســين)ع( فرمود: »ال َیْقَطُع الّلُه 
رَجاِک یا اُمَّ َوَهٍب؛ اي مادر وهب، خداوند 

اميدت را نااميد نكند«. 7

   تکریم مادران شهدا
حضرت زينب كبرى)س( پس از رسيدن 
به مدينه، به محضر ام البنین)س( شتافت 
و شهادت چهار فرزندش را تسليت گفت. 
چنانكه در اعياد نيز، براى اداى احترام، به 

محضرش  مشرف مى شد. 8
رفتــن زينــب كبــرى)س(، نــزد 
ام البنيــن )س( و تســليت گفتــن 

اســت؛ وي پــس از واقعه عاشــورا، از 
مرثيه خواني و نوحه سرايي استفاده کرد 
تا نداي مظلوميت کربالييان را به گوش 
نسل  هاي آينده برساند. ايشان هر روز به 
همراه عبيداهلل، پسِر حضرت عباس)ع(، 
  به بقيع مي رفت و نوحه مي خواند. مردم 
مدينه اطراف او گرد مي آمدند و با او هم 
ناله مي شــدند. حتي مــروان بن حکم 
حاکم وقت مدينه نيز در ميان ايشان بود 

و گريه مي کرد.
امام باقر)ع( مي فرمايــد: »آن حضرت 
به بقيع مي رفت و آنقدر جانسوز مرثيه 
مي خواند که مروان با آن قســاوت قلب 

گريه مي کرد.« 6
4. شکرگزاری 

مادران شهدا، با تمام وجود از فرزندان خود 
گذشتند و در راه خدا هدیه دادند و این 
مادران بزرگوار شکوه و گالیه نمی کنند 
و شکرگزار خداوند هستند. از جمله این 
مادران شــاکر، مادر »وهب« بود. در روز 
عاشورا، بعد از شهادت وهب، سرش را از 

بدن جدا كرده براي مادرش فرستادند.
مادر، ســر را بوســيد و گفت: »حمد و 
ســپاس خداوندي را كه مرا با شهادت 
تو پيش روي حسين)ع( رو سفيد كرد« 
ســپس گفت: ما چيزي را كه براي خدا 
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   امام باقر)ع( الگوی محسنین
یکی از نکات ارزنده و شاخص در زندگی 
امام باقر)ع(، اهتمام حضرت به احسان 
و دستگیری از دیگران است. ایشان با 
وجود اینکه عائلة زیاد و زندگی ساده ای 

داشت؛ ولی بین مردم به بخشندگی و 
کرامت مشهور بود و کمک به محرومان، 
نیازمندان و ستم دیدگان جامعه، اصل 
بزرگی در زندگانی ایشــان بوده است.  
آن حضرت نیازمنــدان را به دور خود 

جمع می کرد، سخنان شان را می شنید 
و دردهای شــان را آرامش می بخشید. 
امام صادق)ع( در این  باره می فرماید: 
»روزی نزد پدرم رفتــم، در حالی  که 
مشغول تقسیم هشت هزار دینار ]طال[ 

مهربانی باران
مجلــــس ششم

و آیینه دار طلعت خورشید پنجمم اکنون به شوق حجت پنجم ز خود گمم 
چون کشتی سپرده به توفان عنان خویش                                       از موج موج جذبه تو در تالطمم 

واژه »احسان« از ریشه »ُحسن« به معنای زیبایی و نیکی می باشد که یکی از استعماالت قرآنی آن به معنای تفضل و نیکی 
به دیگران است.

در جامعه ای که بر مبنای آموزه های دینی تشکیل شده باشد، مسلمانان نمی تواند در برابر نیازها و گرفتاری های برادران 
و خواهران دینی خود بی تفاوت باشند، بلکه اغلب افراد احساس مسئولیت کرده و در پی کمک و رفع مشکالت هم نوعان 
خویش قدم برمی دارند. اما نکته قابل توجه این است که انجام مطلوب احسان و کمک به دیگران، نیازمند الگو و شاخصی 
است که بتواند نقشه دقیقی از این کار و فعالیت را پیش روی انسان قرار دهد. این الگو در سیره و سبک زندگی معصومین)ع( 

وجود دارد. در اینجا چگونگی و روش های احسان و نیکوکاری را در زندگی امام باقر)ع( مورد بررسی قرار می دهیم. 

احسان و نیکوکاری در سیره امام باقر)ع(
 

1

2
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   آثار و برکات احسان در سخنان 
امام باقر)ع(

از امام باقر)ع( نقل  شــده كــه فرمود: 
»كسـى كه در مسير برطرف كردن نياز 
برادر مسلمانش حركت كند و كـوشـش 
نمايد تا آن را به اتمام برســاند، خداوند 
متعال قدم های او را در روزى كه قدم ها 

می لرزد ثابت و استوار خواهد كرد«. 11
امام باقر)ع( در روایت دیگری فرمودند: 
ْنَيا اْســِتْعَفافاً َعنِ  النَّاِس  َو  »َمنْ  َطَلَب  الدُّ
فاً َعَل َجارِِه لَِقَي اللََّه  َسْعياً َعَل أَْهِلِه َو َتَعطُّ

َعزَّ َو َجلَّ َيْوَم اْلِقَياَمِة- َو َوْجُهُه ِمْثُل اْلَقَمِر 

لَْيَلَة اْلَبْدر؛12  هرکــس دنیا را به جهت 

بی نیازی از مردم، توسعه زندگی خانواده و 
احسان و نیکی به همسایه اش طلب کند، 
روز قیامت در حالی که چهره اش همانند 
ماه شب چهاردهم می درخشد، خداوند 

متعال را دیدار می نماید«.

   پی نوشت
1 . حسین منزوی.

2 . مجله معارف، مرداد و شهریور 86، شماره 
.48

3 . فالح السائل و نجاح المسائل، ص 169.
4 . پاداش نیکی هــا و کیفر گناهان، ترجمه 

ثواب األعمال، ص 467.
5 . کشف الغمة، ج2، ص320. 

6 . ائمتنا، ج1، ص345.
7 . الکافی، ج2، ص 195.

8 . مجموعه ورام، ج2، ص 198.
9 . کشــف الغمــة فی معرفت االئمه)ع(، ج 

2، ص 321.
10 . الکافی، ج2، ص 188.

11 . مستدرك الوسائل، ج 12، ص 407.
12 . وسائل الشیعه، ج17، ص 21.

از اینکه یک حّج ]مستحّبی[ یا دو تا... و 
حّتی هفتاد حّج را انجام بدهم«. 7

   حق برادری
یکی از اصحاب امام باقر)ع( به ايشــان 
عرض كرد: »شــيعه در جامعه ما زياد 
است. امام فرمود: آيا بى نياز نسبت به 
نيازمند عطوفــت و مهربانى مى كند 
و آيا نيكــوكار از خطــاكار مى گذرد و 
در مســائل مالى بــه همديگر كمك 
مى كنند؟ گفتيم: خيــر. فرمود: پس 
اين ها شيعه نيستند؛ چون شيعه كسى 

است كه اين طور عمل كند«. 8
اسود بن کثیر می گوید: تهیدست شدم 
و دوستانم به من رسیدگی نکردند. نزد 
امام باقر)ع( رفتم و از نیازمندی خود و 
جفای برادران شکوه کردم، آن حضرت 
فرمود: »بد برادری است آن برادری که 
به هنگام ثــروت و توانمندی، حالت را 
بپرسد و تو را در نظر داشته باشد، ولی 
زمانی که تهیدســت و نیازمند شدی، 
از تو دوری جوید و به ســراغت نیاید! 
سپس امام به خدمتکارش دستور داد 
تا هفتصد درهم نزد من گذارد و فرمود: 
این مقدار را خرج کن و هرگاه تمام شد 
و نیاز داشتی، باز مرا از حال خود باخبر 

ساز«. 9
امام باقر)ع( از شــاد کــردن دیگران 
خشنود می شد و از زبان جد بزرگوارش 
رســول اکرم)ص( این روایت را برای 
مردم می خواند که: »َمْن َسَّ ُمْؤِمناً َفَقْد 
رَسَِّنی َو َمْن رَسَِّنی َفَقْد رَسَّ اللََّه؛10  هر کس 

مؤمنی را شاد کند، مرا شاد کرده و هر 
کس مرا شاد کند، خدا را خشنود ساخته 

است«. 

به نیازمندان مدینه بود و یازده غالم را 
آزاد ساخت«. 3

آن حضرت در روایتی دیگر می فرماید: 
»پدرم هر روز جمعه به نیازمندان کمک 
می کرد، حتی اگر کمک او به اندازه یک 
دینار بود و می فرمــود: پاداش صدقه 
و کمک به نیازمنــدان در روز جمعه 
برتری دارد؛ همان گونه که روز جمعه 
در مقایسه با دیگر روزهای هفته دارای 

برتری است«. 4
یکــی از خدمتکاران امــام باقر)ع( به 
نام ســلمی، می گوید: »هرگاه برخی 
از دوســتان امام به دیدار او می آمدند، 
ایشان از آنان با بهترین غذاها پذیرایی 
می کرد و لباس مناســبی بــه آن ها 
می پوشاند و سکه های بســیار نیز به 
آنان هدیه می کرد و همواره می فرمود: 
»ای ســلمی! نیکی دنیا در رسیدگی 
بــه دوســتان و آشــنایان و کمک به 

آن هاست«.5 
ويژگي برجســته امــام باقــر)ع( در 
دستگيري از مســتمندان اين بود كه 
هرگز آنان را سائل يا گدا خطاب نمی کرد 
و همواره به ديگران می فرمود: »آنان را به 

بهترين نام هایشان صدا بزنيد!« 6
امام باقر)ع( در طول مّدت زندگانی اش، 
عالوه بــر انجــام عبــاداِت واجب و 
مستحّبی و نیز پرورش شاگردان ممتاز 
و صالح، به سر و ســامان دادن زندگی 
اقشار آسیب پذیر هم اهمّیت می داد؛ 
به طوری کــه می فرماینــد: »هرگاه 
متکّفِل یک خانواده از مسلمانان شوم، از 
گرسنگی نجات شان دهم، و بدن آن ها 
را بپوشانم، و آبرویشان را از مردم حفظ 
کنم، این کارها را بیشتر دوست می دارم 
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جایگاه امامت

»َيْوَم َترَى اْلُمْؤِمِنَي َواْلُمْؤِمَناِت َيْسَعى ُنورُُهم َبْيَ أَْيِديِهْم 
اُكُم اْلَيْوَم َجنَّاٌت َتْجِري ِمن َتْحِتَها اْلَْنَهاُر  َوِبأَْيَاِنِهم ُبْشَ

َخالِِديَن ِفيَها َذلَِك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم * َيْوَم َيُقوُل اْلُمَناِفُقوَن 

َواْلُمَناِفَقاُت لِلَِّذيَن آَمُنوا انُظُروَنا َنْقَتِبْس ِمن نُّورُِكْم ِقيَل 

ارِْجُعوا َورَاءَُكْم َفاْلَتِمُسوا ُنورًا َفُرَِب َبْيَنُهم ِبُسوٍر لَُّه َباٌب 

َباِطُنُه ِفيِه الرَّْحَمُة َوَظاِهرُُه ِمن ِقَبِلِه اْلَعَذابُ؛1  روزى كه 

مردان و زنان منافق به مؤمنان مى گويند: نظرى به 
ما بيفكنيد تا از نور شما پرتوى برگيريم! به آنها گفته 
مى شود: به پشت سر خود بازگرديد و كسب نور كنيد! 
در اين هنگام ديوارى ميان آنها زده مى شود كه درى 

دارد، درونش رحمت است و برونش عذاب!« 
اهل نفــاق در ظلمات اند و از مؤمنین درخواســت 
می کنند که به آنها توجهی بکنند تا از نورشان بهره 
بگیرند، اما جواب می شنوند که اگر نور می خواهید 
به دنیا برگردید. این نور را در برخی روایات این گونه 
معرفی کرده اند: »َو َمْن لَْم یْجَعِل اللَُّه لَُه ُنوراً إَِماماً ِمْن 
ُوْلِد َفاِطَمه َفام لَُه ِمْن ُنوٍر إَِماٍم یْوَم اْلِقیاَمه؛ این نور، امام 

از فرزندان فاطمه است و کســی که این نور و امام را 
ندارد در قیامت هم بی نور و امام خواهد بود«. 

شبیه این تفسیر را در روایات صراط هم می توان دید؛ 
آنجا که امام صادق)ع( درباره صراط می فرمایند: »ُهَو 
اٌط  اَطانِ  ِصَ ِریُق إَِل َمْعرَِفه اللَِّه َعزَّ َو َجلَّ َو ُهاَم ِصَ الطَّ

ْنیا  َاُط الَِّذی ِفی الدُّ ا الصِّ ْنیا َو ِصَاٌط ِفی اْلِخرَه َو أَمَّ ِفی الدُّ

َفُهَو اْلَِمــامُ؛ 2 صراطی که در آخرت باید از آن عبور 

کرد، چیزی جز راه معرفت خداوند نیست اما برای 
عبور از این صراط اخروی،  باید از دنیا وارد بشود و به 
صراطی در دنیا بپیوندد و آن امام است«؛ یعنی اگر 
کسی به وادی والیت وارد شد، وارد مشکات نور شد، 
وارد بیوتی شد که َمَثل نور در آن تنزل پیدا کرده، او 
در قیامت هم در وادی نــور خواهد بود و از صراط به 

سالمت عبور خواهد نمود.

نعمت ظاهری، نعمت باطنی و 
جریان نفاق

اموات َو ما فی الَرض َو  َر لَُكم ما فی السَّ »أَ لَم َتَروا أَنَّ اللََّه َسخَّ
أَسَبَغ َعَلیُكم نَعَمُه ظاهرَه َو باطَنه َو مَن النَّاس َمن یجادُل فی اللَّه 

بَغیر علٍم َو ال ُهدًى َو ال كتاٍب ُمنیٍر؛1  آيا نديديد خداوند آنچه را 

در آسمان ها و زمين است مسّخر شما كرده، و نعمت هاى آشكار 
و پنهان خود را به طور فراوان بر شما ارزانى داشته است؟! ولى 
بعضى از مردم بدون هيچ دانش و هدايت و كتاب روشنگرى 

درباره خدا مجادله مى كنند!« 
امام باقر)ع( درباره این نعمت های ظاهری و باطنی فرموده اند: 
اهرَُة َفُهَو النَّبيُّ َو َما َجــاَء به مْن َمْعرَفة اللَّه َعزَّ  ا الّنْعَمُة الظَّ »أَمَّ
ا الّنْعَمُة اْلَباطَنُة َفَواَلَيُتَنا أَْهَل اْلَبْيت َو  َو َجلَّ َو َتْوحيده َو أَمَّ

اهرََة َو اْلَباطَنَة  تَنا- َفاْعَتَقَد َو اللَّه َقْوٌم َهذه الّنْعَمَة الظَّ َعْقُد َمَودَّ

َها  َو اْعَتَقَدَها َقْوٌم َظاِهرَُه َو لَْم َيْعَتِقُدوا َباِطَنُه، َفأَْنــزََل اللَُّه يا أَيُّ

الرَُّسوُل ال َيْحزُْنَك الَِّذيَن ُيساِرُعوَن ِف اْلُكْفِر ِمَن الَِّذيَن قاُلوا آَمنَّا 

ِبأَْفواِهِهْم َو لَْم ُتْؤِمْن ُقُلوُبُهم؛2  بر این اساس، نعمت ظاهری، 

وجود مقدس نبی اكرم و بعثت ظاهری ایشان و دینی است كه 
دعوت به توحید و معرفت خدای متعال می کند. اما آن نعمت 
باطنی كه خدای متعال نازل و جاری كرده والیت اهل بیت و 
پیوند با محبت آنها است. عده ای، هم به نعمت ظاهری گرویدند 
هم به نعمت باطنی. و بعضی هم اعتقاد به این نعمت ظاهری 
پیدا كردند، عقدی با او بستند ولی با نعمت باطنی، ارتباطی 
برقرار نكردند. قرآن وقتی آنها را توصیف می كند، می فرماید 

ایمان شان از دهان تجاوز نمی کند و به قلب آنها راه ندارد«.
جریان نفاق، همین جا معنا می شود؛ البته نفاق وسعت زیادی 
دارد. در روایات حتی كسی كه خضوع ظاهری اش از خشوع 
باطنی اش بیشــتر باشــد، دارای یك مرتبه از نفاق شمرده 
می شود. اما اینها نفاق هایی است كه مورد بخشش خدای متعال 
اســت و با نفاقی كه یک جبهه مستقل را در مقابل مؤمنین و 
متقین تشكیل می دهد، متفاوت است. کسانی که والیت اهل 
بیت)ع( را نپذیرند، به جبهه نفاق پیوســته اند و تا از آن جدا 

نشوند، در مقابل مؤمنان حقیقی قرار خواهند داشت.

سوژه سخن2سوژه سخن 1

   پی نوشت
1 . لقمان، 20.

2 . تفسير القمي، ج2، ص165.

   پی نوشت
1 . حدید، 12 و13.

2. معاني األخبار، النص، ص32.
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امتحان به تسلیم

»َفا َو َرّبَك ال یؤمُنوَن َحتَّى یَحّكُموَك فیام َشَجَر َبیَنُهم 
ُثمَّ ال یجُدوا فی أَنُفسهم َحرَجاً مامَّ َقَضیَت َو یَسّلُموا 

َتســلیاًم؛1  به پروردگارت سوگند كه آنها مؤمن 

نخواهند بود، مگر اينكه در اختالفات خود، تو را 
به داورى طلبند؛ و سپس از داورى تو، در دل خود 
احساس ناراحتى نكنند؛ و كامال تسليم باشند«.

 در این آیه شریفه، مهم ترین نشانه ایمان، تسلیم 
در برابر ولی خدا دانسته شده است. چنان که شأن 
نزول آیه این بوده است که مشاجره ای بین زبیر 
و شخصی در گرفت و حضرت داوری كردند و او 
نپذیرفت و گفت رسول خدا به نفع فامیل خودش 
داوری كرده است؛ بعد این آیه نازل شد. حضرت 
رسول این آیه را خواندند و فرمودند: »َعَلیُكم 
بالتَّسلیم«. ذیل این آیه روایاتی نقل شده است که 

تسلیم نشدن به حکم پیامبر و جدا کردن آن از 
حکم خداوند، چنان ضربه ای به ایمان می زند که 
با وجود همه عبادات، به شرک منتهی می شود.2  
بر همین اساس، امتحان اصلی انسان را باید در 
این دانست که بتواند تســلیم محض در مقابل 
ولی خدا و خلیفه الهی بشود. آن هم نه فقط در 
اجرای دســتورات و عمل ظاهری، بلکه قلبا و با 
تمام وجود، بی هیچ تردید و احساس نارضایتی، 
باید خواست و حکم ولی خدا را بپذیرد. خشوع 
در مقابل خدای متعــال از همین راه می گذرد. 
اگر کسی والیت را نپذیرفت و از آن سر باز زد، به 
توحید که مقصد اصلی همه احکام دین است، راه 
نخواهد برد. همه امتحان های ظاهری از جمله 
شركت در جهاد و كشته شــدن و انفاق كردن، 
مقدمه یك سیر بعدی است. نباید گمان كنیم 
در این مرحله كار تمام شــده و جامعه مؤمنین 

شکل گرفته است. 

حق پنداری باطل
ا َنحُن  »َو إذا قیَل لَُهم ال ُتفسُدوا فی الَرض قاُلوا إنَّ
ُمصلُحوَن أاَل إنَُّهم ُهُم امُلفسُدوَن َو لكن ال یشُعُروَن؛1  

و هنگامى كه به آنان گفته شــود: در زمين فساد 
نكنيد مى گويند: ما فقط اصالح كننده ايم! آگاه 
باشيد! اينها همان مفسدانند؛ ولى نمى فهمند«. 

توصیفــی که در این آیه بیان شــده اســت، در 
حقیقت یکی از خصوصیات اهل نفاق است؛ آنها 
به دلیل انکار قلبی حقیقت، از فهم و درک الزم 
برای تشخیص صحیح فســاد و صالح ناتوان اند؛ 
به همین دلیل خودشان را مصلح می پندارند در 
حالی که مشغول فسادند! کاری که نفاق با آن ها 
کرده این است که از فهم وضعیت خود باز مانده اند 

و با سرعت و شدت در مسیر خطا پیش می روند.
در قرآن تعبیر دیگری درباره منافقان وجود دارد 
كه فاصله بین زبان و قلب آنها را گوشزد می کند: 
نیا َو  »َو مَن النَّاس َمن یعجُبَك َقوُلُه فــی الَحیاه الدُّ
یشهُد اللََّه َعل ما فی َقلبه َو ُهَو أَلَدُّ الخصام«2  یعنی 

منافق حرف های بسیار جالب و شگفت انگیزی 
درباره زندگی دنیا می زند و خدا را هم شــاهد بر 
قلب خودش می گیرد كه آنچه من می گویم، به آن 
معتقدم و قصد تظاهر و فریبکاری هم ندارم. قرآن 
می فرماید كه سخت ترین دشمن ها، اینها هستند. 
چون در باطن خود به حقیقت معترف نیستند و 

در لباس دفاع از حق، به آن ضربه می زنند.
این نکته مهم است که جبهه نفاق، از یك انحراف 
عمیق و جدی مثل انکار امام شــروع می شود و 
کسی که گرفتار این نفاق شده است، در فساد و 
خرابکاری مرزها را پشت سر می گذارد و در کمال 
اطمینان راه خطای خود را درســت می پندارد و 

می پیماید.

سوژه سخن4سوژه سخن3

   پی نوشت
1 . بقره، 11 و 12.

2 . بقره، 204.

   پی نوشت
1 . نساء، 65.

2 . الكافي، ج 1، ص390.



دیوان پنج جلدی اســت امــا تنها یک 
جلد مختصر با عنوان »مع النبی وآله« 
را برای ما به یادگار گذاشته است. یکی 
از اسباب جاودانه شدن این عالم ربانی، 
قصیده ای اســت که در مدح و منقبت 
صدیقه کبری)س( ســروده است. این 
قصیده با عنوان »بنت الخلود« در بین 
خطیبان و مداحان اهل بیت عصمت و 
طهارت مشهور است و به مناسبت های 
مختلف بازخوانی می شود. این قصیده 
24 بیتی شامل مدح و منقبت حضرت 
زهرا)س( و ذکر مصایبی است که بر آن 

حضرت وارد شد.

  متن و ترجمه شعر
ت فال الشمس تحكيها وال القمُر شعَّ

زهراُء من نورها األكواُن تزدهُر
ترجمه: پرتــو افکند ولی نه شــبیه 

خورشید بود و نه شبیه ماه 
زهرایی که از نور او کائنات می درخشد

  درباره شاعر
یکی از شاعران توانای فاطمی، مرحوم 
آیت اهلل ســید محمد جمال هاشــمی 
است که با قصیده معروف »بنت الخلود« 
خود را جاودانه کرد. وی در سال 1332 
هجری قمری در نجف اشرف در خاندان 
مرجعیت به دنیا آمد. پدر ایشان مرحوم 
سید جمال الدین هاشــمی، از مراجع 
بزرگ تقلید شیعه و از اولیای الهی بود. 
مرحوم سید محمد جمال هاشمی، در 
کنار تحصیل علوم حــوزوی، با توجه 
به ذوق سرشــار ادبی خود، به جمعیت 
ادیبان نجف اشــرف پیوست. این عالم 
آگاه به زمان، در مجالت اعتدال و هاتف 
نجفیه مباحث و قصیده هــای خود را 
منتشر می ساخت. اشعار این عالم ادیب 
از زمــان حیات تا امــروز، زینت بخش 
محافلی اســت که محبان اهل بیت در 
سراســر جهان برگزار می کنند. گفته 
می شــود که مرحوم هاشمی، صاحب 

نكتــه: زهــراء در لغت بــه معنای 
درخشنده و روی نورانی است. از حضرت 
امام صادق)ع( دربــاره علت نام گذاری 
حضرت زهرا)س( پرســیدند و ایشان 
فرمودند: »ألن كلمة الزهراء تعني النور، 
وهكذا كانت فاطمــة)ع(، فعندما كان 
تقف في محراب العبادة كان يســطع 
منها نور يستنير به أهل السماوات مثلما 
يســتنير أهل األرض بنور النجوم، لذا 
اطلق عليها أسم الزهراء؛ زهرا یعنی نور 
و حضرت فاطمه این چنین بود، وقتی 
در محراب عبادت قامت می بست، اهل 
آســمان از نور ایشــان بهره می بردند، 
همان گونه که اهل زمین از نور ستارگان 
بهره می گیرند. از این رو به ایشان زهرا 

اطالق شد«.

بنت الخلود لها األجيال خاشعٌة
اُّم الزمان إليها تنتمي الُعُصُ

ترجمه: دختر جاودانه ای که نســل ها 

بانوی جاویدان
حضرت زهرا)س( به عنوان تنها يــادگار پيامبر)ص(، 
»اُمّ االئمه« و حلقه اتصال ميان نبوت و امامت و نيز به عنوان 
يكي از بارزترين مصاديق عصمت است كه زندگي او بايد 
اسوه و سرمشق مسلمانان باشد. آن حضرت جايگاهی 
ويژه در شعر اعتقادي، به خصوص شعر شيعه، دارد. محمد 
ادریس شافعی، یکی از پیشوایان چهارگانه اهل سنت که 
به گواهي اشعارش از طرف مخالفان به خاطر دم زدن از 
حب اهل بيت مورد سرزنش بوده، با تصريح به نام حضرت 

زهرا)س( مي گويد: 
إذا في مجلس نذكر عليًا

وسبطيه وفاطمةالزکیة
يقال تجاوزوا يا قوم هذا
فهذا من حديث الرافضیة

برئت إلى المهيمن من أناس
يرون الرفض حبالفاطمیة

»هر گاه در مجلســي از علي)ع( و اوالدش و فاطمه پاك 
ياد مي كنيم / مي گويند اي مردم از اين حرف ها بگذريد 
كه سخناِن رافضيان است / من در پيشگاه خداي مهيمن 
از كساني كه دوست داشــتن فاطمه)س( و اوالدش را 

رافضي گري مي دانند، برائت مي جويم«. 

قصیده جاودانه بنت الخلود

حجت االسالم یاسر شریعتی
 طلبه درس خارج و مبلغ کشورهای عربی
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نکته: نــور پیامبــر در حضرت فاطمه 
تجلــی پیــدا کــرده اســت. حضرت 
فاطمــه)س( عالم را به مــدار خودش 
برگرداند و حجابی کــه بین امام و امت 

بود را برداشت.
تنها راه رســیدن به حقیقــت توحید، 
دستیابی به حقایق و اسرار قرآن است. 
وِر الَِّذيَن  »َبْل ُهَو آَياٌت َبيَِّناٌت ِف ُصــدُ
أُوُتوا اْلِعْلَم«.4 غیر از اهل بیت چه کسی 

می تواند ادعا کند که حامل حقایق قرآن 
است؟ اگر رشته ما با امام قطع شود، باب 
هدایت خداوند متعال بسته می شود. آن 
وقت قرآنی که هدایت گر است، گمراه 
کننده می شــود. پیامبر فرمــود: »انّی 
تارٌک فیکم الثِّقلَین کتاب اهللِ و عترتی 
ما ان تمّســکتم بهما لن تضلّوا ابداً لن 
یفترقا حّتی یــردا علّی الحوض« یعنی 
حضرت وقتی از میان مــا رفتند، ادامه 
وجود مبارکشان در این دو نوِر حقیقت 
باقی می ماند. اگر ارتباط مــا با این دو 
رشته قطع شد، ارتباط ما با نبی مکرم 
قطع شده است. آیه نور ناظر به خلقت 
و هستی نیســت، بلکه ناظر به جریان 
هدایت اســت. نور پیامبــر در حضرت 
فاطمه تجلی پیدا کرده است. حضرت 
فاطمــه)س( عالم را به مــدار خودش 
برگرداند و حجابی کــه بین امام و امت 

بود را برداشت.5

   پی نوشت

1. نور، 36.
2. صحیفه امام، ج16، ص192.
3. وسائل الشیعه، ج3، ص547.

4. عنکبوت، 49.
5. برگرفته از ســخنان حجت االسالم 
محمدمهــدی میرباقــری، رییــس 

فرهنگستان علوم اسالمی. 

الهی در آنها جاری اســت و صبح و شام 
و هر وقت که بنگری مردان و بندگانی 
را می یابی که دنیا نتوانسته آنان را از یاد 
خدای متعــال و برپایی نماز و پرداخت 
زکات باز دارد. اینان کســانی اند که به 
راستی از قیامت و مراحل زیر و رو کننده 
آن نگرانند و بدان امیدند که ســرانجاِم 
عمل آنان پاداش نیک الهی باشــد و به 

سعادت جاودانه دست یابند.
آیــا در تاریخ ادیــان الهــی، خانه ای 
به شــرافت و رفعــت و مرتبــت خانه 
فاطمه)س( می توان یافت؟ خانه بانویی 
که به تعبیر امــام خمینــی)ره( »در 
حجره ای کوچک و محقر، انسان هایی 
تربیت کرد که نورشان از بسیط خاک تا 
آن سوی افالک و از عالم ُملک تا آن سوی 
ملکوت اعلی می درخشد.« خانه ای که 
»جلوه گاه نور عظمت الهی و پرورشگاه 

زبدگان اوالد آدم است«.2

خانه فاطمه)س(، خانه ای اســت که به 
گفته امام صادق)ع( نمازگزاردن در آن 
در مقایسه با روضه نبوی که مقدس ترین 
مکان در مسجد عظیم الشأن پیامبر)ص( 
است، برتری دارد. یونس بن یعقوب گفته 
اســت: »به امام صادق)ع( گفتم: نماز 
در خانه فاطمه بافضیلت تر اســت یا در 
روضه؟ فرمود: در خانه فاطمه؛ قلت البی 
عبداهلل)ع(: الصالة فی بیت فاطمة افضل 

او فی الروضة؟ قال: فی بیت فاطمة«.3

عىل النبّوة أضفت ف مراتبها
فضل الوالية ال تبقى وال تذُر

ترجمه: او بر مراتب نبوت و فضل والیت 
افزود و بدون آن حضرت، از والیت اثری 

به جا نبود.

برایش سر فرود می آورند 
 مادر روزگار که روزگار منسوب به اوست

نکته:  قرآن کریــم از صدیقه کبری به 
»کوثر« تعبیر کرده است. کوثر در لغت 
به معنی خیر کثیر و به خير كثير مطلقي 
كه به رسول خدا عطا شــده، از جمله 
نبوت و حوض كوثر و نســل زياد قابل 
انطباق است. ولي با توجه به شأن نزول 
و اين كه دشمن پيامبر، »ابتر« خوانده 
شده، ابتر بودن رســول خدا نفي شده، 
بر مي آيد كــه ظاهرترين مصداق مورد 
نظر در اين جا و در اين سوره، نسل كثير 
است كه منشــا آن حضرت زهرا)س( 

مي باشد. 

معنى النبّوة، رسُّ الوحي، قد نزلت
ف بيِت عصمتها اآلياُت والسوُر

ترجمه: معنای نبــوت و راز وحی نازل 
شده است

در خانه ای که دژ آن آیات و سوره هاست
نکته: پیامبر اکــرم)ص( که خود جان 
عالمیان است، حضرت زهرا)س( را جان 
خود می خوانــد و می فرماید: »فاطمة 
بضعة مني و هو نور عيني و ثمرة فؤادي 
و روحي التي بين جنبي و هي الحوراء 
اإلنسیة؛ فاطمه پاره تنم و نور دیدگانم 
و میوه قلبم و جان من است در کالبدم 
جای دارد، او حوریه انسان نماســت. به 
راســتی که خانه فاطمه زهرا و حضرت 
علی)ع( دژ آیات و سور قرآن و مصداق 
أَن ُترَْفَع  آیه شــریفه »ِفی ُبُیوٍت أَِذَن الّله ُ
َو ُیْذَکَر ِفیَها اْسُمُه ُیَسبُِّح لَُه ِفیَها ِبالُغُدوِّ َو 

الَصاِل رَِجاٌل ال ُتْلِهیهم ِتجارٌَة و ال َبْیٌع َعن 

ِذْکِر الّله«1 این آیه بــه خانه هایی واال و 

مرکز توجه، اشاره می کند که به خواست 
الهی، رفعت یافته و همــواره نام و یاد 
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بروند، همین حکم را دارد.
جنبه های مثبت که کم هم نیستند را 
می توان در نوروز مشاهده کرد و از آنها 
استفاده نمود. در این موضوع، روایاتی 
نقل شده است که به بعضی از آنها اشاره 

می کنم:
1. معلــی بن خنیــس می گوید: روز 
نوروز خدمت امام صادق)ع( رسیدم. 
امام از من پرسید: أَ َتْعرُِف َهَذا اْلَيْومَ؛ 
می دانــی امــروز چه روزی اســت؟ 
می شناســی این روز را؟ ُقْلُت ُجِعْلُت 
ُمُه اْلَعَجُم َو  ِفَداَك َهَذا َيــْوٌم ُتَعظِّ

َتَتَهاَدى ِفيِه؛ این روزی است 

که ایرانی هــا آن را بزرگ 
می شمارند و به هم هدیه 
می دهند. حضرت فرمود: 
َة َما  َو اْلَبْيِت اْلَعِتيِق الَِّذي ِبَكَّ

ُُه لََك َحتَّى  َهَذا إاِلَّ ِلَْمٍر َقِديٍم ُأَفرسِّ

َتْفَهَمُه؛ قسم به بیت عتیقی که در 

مکه هســت، این روز نیست مگر به 
خاطر یک امــر قدیمی که من 
برای تو تفسیر می کنم. 
البتــه اینجــا یک 
مقــدار از حدیث 

از روایات ما برمی آید که عید نوروز دو 
جنبه دارد؛ یکی جنبه های مثبت عید 
نوروز است که مورد تأکید و تأیید روایات 
ما واقع شده، دیگری جنبه های منفی که 

نسبت به نوروز مطرح است.
جنبه هــای منفــی ماننــد آخریــن 
چهارشنبه سال و به اصطالح چهارشنبه 
ســوری اســت که مورد قبول عقل و 
شرع نیست؛ انسان به بهانه چهارشنبه 
آخر ســال مرتکب گناه مردم آزاری و 

خودآزاری شود و سر خود 
و دیگران بال بیاورد. 

ســیزده  روز 
فروردین هم 
اگــر زمینــه 
ارتــکاب گناه 

فراهم باشــد، 
یا به قصــد گناه از 

منازل به تفریح 

حذف شده، بعد فرمود: َيا ُمَعلَّ إِنَّ 
ُم الَِّذي أََخَذ اللَُّه ِفيِه  َيْوَم النَّْيُوِز ُهَو اْلَيــوْ

ُكوا  َمَواِثيَق اْلِعَبــاِد أَْن َيْعُبُدوُه َو اَل ُيْشِ

ِبِه َشــْيئاً؛ این روز، روز میثاق اســت، 

یعنی روز ألســت بربکم هســت، روز 
بسیار بزرگی اســت َو أَْن ُيْؤِمُنوا ِبرُُسِلِه 
َو ُحَجِجــِه َو أَْن ُيْؤِمُنوا ِباْلَِئَِّة)ع(؛ روزی 

است که خداوند میثاق گرفته که برای 
او شریک قائل نشــوند، به پیامبران 
ایمان داشته باشند، به حجت های او 
ایمان داشته باشند، به ائمه)ع( ایمان 
داشته باشند. َو ُهَو أَوَُّل َيْوٍم َطَلَعْت 
ْمُس؛ اولین روزی است که  ِفيِه الشَّ

خورشید به زمین تابیده. َو َما ِمْن َيْوِم 
ــعُ ِفيِه اْلَفَرَج؛ هیچ  َنْيُوٍز إاِلَّ َو َنْحُن َنَتَوقَّ

روز نوروزی نیست مگر اینکه ما فرج را 
انتظار می کشیم در آن روز، روزی است 
که ما انتظار فرج داریم در آن روز. ِلَنَُّه 
ِمْن أَيَّاِمَنا؛ نوروز از ایام ما است. َو أَيَّاِم 

ِشيَعِتَنا؛ از ایام شیعیان ما است. َحِفَظْتُه 

اْلَعَجُم َو َضيَّْعُتُموُه أَْنُتْم؛ ایرانی ها آن را 

حفظ کردند و شــما این روز را ضایع 
ُل َيْوٍم ِمْن  کردید. بعد فرمود: َو ُهَو أَوَّ
َسَنِة اْلُفرْس ... که بعد حضرت فرمود که 

اگر روز نوروز شد غسل کن، لباس های 
تمیز بپوش، بوی خوش مصرف کن، 

در آن روز روزه باش.
مرحوم عالمه مجلســی این روایت را 
بررسی کرده و آن را از نظر علم حدیث، 

سؤال اعتقادی
آیا نوروز در اسالم جایگاهی دارد؟

حجت االسالم والمسلمین محمدرضا محمدی 
استاد حوزه
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اصح السند و اقوی السند می داند. و به 
این صورت روایات خالف آن را تضعیف 
می کند. با این حساب، نوروز روز بزرگ 

و مبارکی است.
2. روزی برای حضرت علی)ع( هدیه ای 
آوردند که ظاهراً فالــوده  بود. حضرت 
فرمود: َما َهــَذا؛ این چیه؟ َقاُلــوا َيا أَِمَي 
اْلُمْؤِمِنَي اْلَيْوُم النَّْيُوزُ؛ گفتند امروز نوروز 

اســت و این هدیه به خاطر نوروز است. 
فرمود: اْصَنُعوا لََنا ُكلَّ َيــْوٍم َنْيُوزاً؛ هر روِز 
ما را نــوروز کنید. اگر نــوروز معنایش 
این است که انسان هدیه بدهد و هدیه 

بگیرد، خب هر روز، نوروز باشد.

   پرهیز از خرافات های نوروز
نوروز در عین حالی که دارای خوبی هایی 
است، از قدیم آمیخته با خرافات و چشم 
و هم چشمی ها و مسائل دیگر نیز شده 
اســت. منصور دوانیقی به امام موسی 
کاظم)ع(  پیام داد که: عیــد نوروز در 
خانه بنشــینید تا برای عیددیدنی به 
دیدارتان بیایند؛ هدایایی را که می آورند 

نیز تحویل بگیرید.
امام پاســخ داد: من تمام روایات جدم، 
رسول خدا، را بررسی کردم و خبری از 
عید نوروز در آنها نیافتم. نوروز سنتی از 
فارس است که اسالم آن را محو نموده؛ 
و من به خدا پناه می برم که سنتی را که 

اسالم محوش کرده، احیا نمایم.
منصور گفت: این یک حرکت سیاسی 
اســت برای جذب دل لشگریان فارس 
و غیر عرب ما. شــما را به خدا سوگند 
می دهم که همان طور که گفتم، عمل 

کنید.
امام نیز به اجبار منصــور دوانیقی، در 
خانه خود نشستند و پسران و بزرگان و 
امیران لشگر برای عرض تبریک آمدند 
و هر کدام در خور شأن خود، هدیه هایی 

آوردند.
   

خادمی در کنار امام مأمور بود آمار هدایا 
را ثبت کند. آخریــن نفر پیرمردی بود 
که وقتی وارد شد، گفت: ای پسر رسول 
خدا! من مردی ضعیــف و فقیرم. توان 
تهیه هدیه را نداشتم؛ در عوض سه بیت 
شعر آورده ام که جّدم در مرثیه جّد شما، 

حضرت امام حسین)ع( سروده است:
درخشــش  از  می کنــم  تعجــب   
شمشــیرهای صیقل خورده که بر فراز 

اندام غبارآلوده ات در حرکت بود.
و از تیرهایی که پیکر نازنیت را در برابر 
دیدگان اهل بیت سوراخ سوراخ می کرد 
و آنها اشک ریزان، جّدشان رسول خدا را 

صدا می زدند.
با ایــن همــه، آن شمشــیرها و تیرها 
نتوانست حتی اندکی از جاللت و بزرگی 

جســمت را بکاهد، چه رســد به روح 
بلندت را!

امام فرمود: هدیه تو را پذیرفتم. بنشین. 
خدا به تو خیر و برکت دهد.

ســپس به خادمش فرمــود: برو پیش 
منصور و بگو با ایــن هدایا می خواهی 

چه کنی؟
خادم رفت و از قول منصور چنین پیام 
آورد که» تمام آنها هدیه من اســت به 

شما. هر کاری که می خواهید بکنید.« 
امام نیز به آن پیرمرد فرمود: تمامی اینها 

هدیه من است به تو. 1
   

اگر نوروز بخواهد این باشد که یک فقیر 
بخواهد یک ســال زحمت بکشد بعد 
روز نوروز که شد هدیه تهیه بکند برای 
شــاهی که ده تا قصر دارد، این خرافه 
باید زیرپا گذاشته شود، اسالم با این سر 
سازگاری ندارد. اما اگر نوروز به معنای 
تمیز پوشیدن است، به معنای صله رحم 
است، به معنای به یاد خدا افتادن است 
»اذا رأیتم الربیع فاکثروا ذکر النشــور؛ 
بهار را که می بینید زیــاد به یاد قیامت 
بیفتید«، اگر این باشد خب بسیار عالی 

است. 

   پی نوشت

1. بحاراالنوار، 48، ص 108.
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  حساب دفتری
پانزده ســال از زمانی که آقای معینی 
معلــم کالس پنجم شــده، می گذرد.

االن چند ســال اســت که در ارزیابی 
آموزش و پــرورش، معلم نمونه منطقه 
شناخته می شود. دیروز که او را دیدم، 
حس کنجکاوی قلقلکم کــرد و بعد از 
تبریک به حالت شوخی و جدی گفتم: 
چند ساله شــش دانگ نمونه شدن را 
به نام خــودت زده ای؟ جــون من اگه 
پارتی و آشنا داری، ســفارش ما را هم 
بکن! آقای معینــی لبخند ملیحی زد و 
گفت: نه بابا نقل این حرف ها نیســت. 
راستش من برای موفقیتم هر شب یک 
ربع وقت می گــذارم. در آن یک ربع، به 
عملکرد خودم در طول روز در برخورد 

با دانش آموزان، نحــوه تدریس، تعامل 
با معلمان و کادر مدرسه، راه حل برای 
برطرف کردن مشــکالت دانش آموزان 
فکر می کنم. با همان یــک ربع هم به 
اشتباهات خودم در آن روز پی می برم و 
هم برای کارهای فردایم، راه های بهتری 

پیدا می کنم.
 

اوس حسن صافکار صدایش می کنند. 
چهار باب مغازه دارد و یک طالفروشی. 
از تاجر و برج ساز دور و برش را گرفته اند 
تا جویای کار و نیازمند نان شب. اوس 
حســن صافکار هم، برای هر کدام شان 
حساب و دفتر جداگانه ای باز کرده است. 
آخر هر هفتــه دفترهایش را یکی یکی 
برانداز می کند تا نکند با کسی حساب 

مالی یا چک پاس نشده ای داشته باشد. 
نکند نیازمندی از قلم افتاده باشــد یا 
دست رد به سینه جوانی زده باشد. نکند 

حساب سالش رسیده و... .
همین حساسیت ها اوس حسن صافکار را 
امین بازار و مورد اعتماد مردم کرده است.

 
مادر بزرگ هرســال عیــد، موقع خانه 
تکانی از خانه قدیمــی اش هزار تا چیز 
جورواجور پیدا می کرد. از پستانک بچه 
گرفته تا جوراب و ساعت مچی و... . خدا 
بیامرز مادربزرگ همیشه می گفت: ننه 
جان! موقع سال تحویل به خانه دلمون 
هم یک ســری بزنیم. آنجــا هم خیلی 
چیزها پیدا میشه. دلمون رو الکی شلوغ 
کرده. دل شلوغ رو باید آب و جارو کرد. 
سال جدید رو با خونه تمیز و دل تمیز 
نو کنیم. خدا رحمت کند مادربزرگ را. 

همیشه حرف هایش به دل می نشست.
 در این دنیای هفت رنگ، گاهی غفلت  
و گرد و غبار بر قلب ها می نشیند. قلب 
انسان هر از چندگاهی نیاز به گردگیری 
دارد. ســال تحویل بهترین زمان برای 
محاسبه نفس و گردگیری از قلب است.

پیامبر)ص( فرمود: به حساب نفستان 
برسید، پیش از آنکه به حسابتان برسند 
و خودتان را بســنجید )با معیار حق( 

یک پیشنهاد نوروزی
 به مبلغ نوجوان
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و سیر را نماد چاشنى و محرک شادى 
و سالمتی در زندگى می شمارند؛ سکه 
را به نیت برکــت و درآمد حالل و آینه 
را که نماد روشنایى است باالى سفره 

قرار می دهند.
    در آغاز سال نو، باید بهترین ها را از 
خدا خواست و زیباترین دعاها را بر زبان 

جاری کرد. 
   بــزرگان دین ما، همیشــه قبل از 
تحویل ســال بارها دعــای »یا مقلّب 
القلوب واالبصــار، یا محــول الحول 
واالحوال ...« که نویدآور تغییر و تحول 
در روح و زندگی است را زمزمه می کرد.

   نوروز، فصل تحول ظاهری و باطنی 
است. امام صادق)ع( فرمود: هرگاه نوروز 
فرا رســد، غســل کرده و پاکیزه ترین 
لباس هایت را بپــوش و از معطرترین 
عطرهایت استفاده کن و آن روز را روزه 

بگیر. 
    نوروز، بهتریــن فرصت برای دیدار 
فامیل است. دیدار بســتگان به ویژه 
در ابتدای ســال در زندگــی معنوی، 
اقتصادی، اجتماعی و اخروی انســان 
تأثیر مثبت دارد. امــام باقر)ع( فرمود: 
ارتباط با خویشــان، اعمال را پاکیزه 
می کند، دارایی ها را افزایش می دهد و 
بالها را دور می کند و مرگ آدمی را به 

تأخیر می اندازد. 
    در نوروز به هم دیگر هدیه بدهیم. 
البته آنچه در هدیه مهم است، ارتباط 
روحی و ایجاد محبت است نه مقدار 
آن. در ایــن زمینه نبایــد به تکلف و 
دردســر افتاد. امام صادق)ع( فرمود: 
به یکدیگر هدیه دهید تا بین شــما 
محبت ایجاد شود؛ زیرا هدیه کینه ها 

را از بین می برد.  

به هم نزدیک می شد. سال که تحویل 
شد، پدر دیوان حافظ را باز کرد و با این 

دو بیت جانمان را نوازش داد:  
ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی 

از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی 
به صحرا رو که از دامن غبار غم بیفشانی
به گلزار آی کز بلبل غزل گفتن بیاموزی

   خانه سر کوچه
بوی سبزی پلو و ماهی، خانه را برداشته 
بود. بساط شب عیدشان جوِر جور بود. 
از سفره هفت ســین هفت رنگ گرفته 
تا پسته خندان رفسنجان. با این همه 
زرق و برق، بختک سکوت افتاده بود به 
جان این خانه دراندشت. انگار قرار بود 
امسال هم داستان هر سال تکرار شود. 
می دانستند امســال هم بچه ها پدر و 
مادر پیرشان را تنها می گذارند؛ اما امید 
تنها چیزی بود که هنگام سال تحویل 
نگاهشــان را به در دوخته بود و زمزمه 

زیر لبشان شده بود:
صبا اگر گذری افتدت به کشور دوست 
بیار نفحه ای از گیسوی معنبر دوست
به جان او که به شکرانه جان برافشانم 

اگر به سوی من آری پیامی از بر دوست
ـق زدن و بی قراری ماهی داخل  از ُمَعلَـّ
تنگ که نشــانه تالش و کوشش است 
گرفته، تا رشــد سبزه شــب عید که 
روییدن و ســبز شــدن و تحول و اوج 
گرفتــن را یادمان مــی آورد و تا دیگر 
نمادهای سفره هفت سین، همه پیام آور 
حرکت و رشد است. ایرانیان مسلمان به 
نشانه توکل و توسل به خداوند متعال 
در آغاز سال و درخواست بهترین ها از 
خالق خویش، قرآن را در بهترین جای 
سفره قرار می دهند؛ آب را نشانه برکت و 
پاکی در زندگى می دانند؛ سماق، سرکه 

پیش از آن که شما را بسنجند. 
پیامبر)ص( فرمــود: گاهی تاریکی بر 
قلب من وارد می شود و به همین جهت 
در شــبانه روز هفتاد مرتبه اســتغفار 

می کنم. 
  زندگی مــا وقتی کــه رییس مان، 
دوســتان مان، پدر و مادرمان، شریک 
زندگی مان یــا محل کارمــان تغییر 

می کند، دست خوش تغییر نمی شود.
   زندگی ما تنهــا و تنها وقتی تغییر 

می کند که ما تغییر کنیم.
  ما تنها کسی هســتیم که مسئول 

تغییر زندگی خودمان می باشیم.
  هرچند وقــت یک بــار، عملکرد 
خودمان را بدون رودربایستی مورد نقد 

و بازبینی قرار دهیم. 
   مواظب اعمال و رفتارمان باشــیم؛ 

زیرا دنیا مثل آینه است.

یک پیشنهاد 
نوروزی برای 
مبلغ خانواده

بوی سفره هفت سین
خانه ته کوچه

بوی دمِی گوجه، خانه را برداشته بود. 
از هفت سین سفره  شب عید فقط چهار 
سینش جور شده بود. کوچک ترها به 
ردیف پای سفره نشسته بودند و دست 
هر کدامشــان یک کاسه کوچک پر از 
گندم شادونه بود. عیدی ها از الی قرآن 
چشم بچه ها را نوازش می داد و غنچه 
لبخند بر لبشان شــکوفه می زد. انگار 
هرســال دم عید، دل های مان بیشتر 
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طرح درس دانش آموزی
موضوع درس: همکاری در انجام کارهای خانه

قالب اجرای درس: بحث آزاد، شعرخوانی، جدول
گروه سنی: ج؛ بچه های چهارم و پنجم دبستان دخرتانه

منیره هاشمی
مؤلف و مدرس مرکز پرورش فکری کودکان 

شعرخوانی
دخترهای خوب یک شعر 
برای تان می خوانم. بعضی 
از قافیه های این شعر را شما 

حدس بزنید.
خوشحالی

خوشحالم از کاری که کردم
احساس خوبی دارم االن

امروز توی کارِ خانه
خیلی کمک کردم به .......... 

)مامان(
   

هم گردگیری کردم امروز
هم شسته ام لیوان و بشقاب

دادم به گلدان های تشنه
با اســتکان کوچکی .......... 

)آب(
   

مامان برای من دعا کرد
دیدم دعایش شد پرنده

تا آسمان پیش خدا رفت
پر شد دلم از شــوق و ........ 

)خنده(
شعر از منیره هاشمی

حل جدول
مربــی برگه های جــدول را 
بین بچه ها تقســیم می کند. 
می گویــد جدول یــک رمز 
دارد. اگــر جدول را درســت 
حل کنید، طبق نشانه ها رمز 

جدول به دست می آید.
 1. نام دیگر یاری

2. جایی کــه در آن زندگی 
می کنیم

3 . بهشت زیر پای اوست
4. نظیف همان ....... است

5. مریض می خورد
6. اولین فصل سال

   جواب:
1. ک م ک 

2. خ ا ن ه 
3. م ا د ر 

4. ت م ی ز
5. د ا ر و 

6. ب ه ا ر 
ایــن حــروف از جواب های 
جدول را به هــم وصل کنید، 
کلمه ای به دســت می آید که 

رمز جدول است:
آخرین حرف خانه شماره 2
اولین حرف خانه شماره 3
اولین حرف خانه شماره 1

آخرین حرف خانه شماره 6
سومین حرف خانه شماره 5
سومین حرف خانه شماره 4

   رمز جدول: همکاری

بحث آزاد 
مربی بعد از احوال پرســی با بچه ها، از آنها می خواهد هر 
چه همراهشان آورده اند بیاورند و در گوشه گوشه کالس 
بگذارند. دفتر، خودکار، تراش، کتاب، خوراکی و... . خود 
مربی هم وســایلی که همراه دارد در گوشه و کنار کالس 
بگذارد. اگر صندلی یا وسیله ای هم در کالس وجود دارد، 
توســط مربی جابه جا و نامرتب شود. بعد به بچه ها بگوید 
خب این طوری کــه نمی توانیم امــروز کالس را برگزار 
کنیم، همه چیز نامرتب اســت، حاال یک نفر بیاید و این 
وسایل را پیدا کند و سر جایش بگذارد. از بین داوطلب ها 
یک نفر انتخاب می شود. همان طور که داوطلب مشغول 
کار است، مربی می گوید: این طوری دوست شما خسته 
می شود، چطور است همه با هم به او کمک کنیم. مربی و 
بچه ها مشغول کار می شوند و اوضاع کالس مرتب می شود 
و همه چیز سر جای خودش قرار می گیرد. مربی در حین 
کار به بچه ها می گوید: به به! چقدر با سلیقه! چه فکرهای 
خوبی! بعد می گوید: حاال دوست شما خسته نشد و همه 
چیز خیلی زود سر جای خودش قرار گرفت. یک سؤال: ما با 
هم چه کار کردیم؟ همکاری کردیم. کمک کردیم و کارها 
را تقســیم کردیم. اگر توی خانه همه به مادرشان کمک 
کنند، کارها خیلی زودتر انجام می شود و مادرشان خسته 
و مریض نمی شود. درســت است که کسی که بهشت زیر 

پاهایش است از کار خانه خسته و مریض شود؟
بعد مربی از بچه ها یک قول می گیرد؛ بچه ها بیایید همه به 
هم یک قول بزرگ بدهیم که از امروز هر کسی یک کار را 
در خانه به عهده بگیرد. مثال من قول می دهم که از امروز 
گردگیری میز تلویزیون را انجام بدهم. شما هم وقتی رفتید 
خانه فکر کنید و ببینید چه کاری می توانید بکنید. یادتان 

باشد این یک قول است.

1

3

2



پیــــــــش از
 بیـــــــــــان!

منزلت های اجتماعی 
دختر رســول اهلل )ص(

الگـــــــویی که
 زمــــــــان ندارد!

اهمیت تاثیرگذاری یک انسان بسیار بیشتر از سن او است. چه بسا افرادی با سال ها زندگی نتوانسته باشند سبب حرکتی 
در خود یا اطرافیانشان باشند و از آن طرف بزرگ شخصیت هایی در ظاهر کوچک با عمر چند ساله شان تا قیامت حرکت ساز 
شده اند. حرکتی که همچون موج دریا که ساحل نشینان را سیراب و آرام می کند. به بهانه این روزها که متعلق به سیده 
زنان عالم حضرت فاطمه زهرا )س( است قدمی را در ساحل بیکران زندگی نور چشمان رسول خدا )ص( می گذاریم تا با 

توفیق الهی سبک زندگی مان را با او تنظیم نماییم.  
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یکی از نکاتی که باید در مقدمه 
خطبــه فــدک بحث شــود، 1

توصیفی اســت که از وضعیــت ورود 
حضرت فاطمه زهرا به مســجد روایت 
شــده اســت. باید دید مقصود از »تََطُأ 
ِذيلََها« چیســت و چرا جامه شان این 
اندازه بلند بوده که زیر پای مبارک شان 
برود و درست نتوانند به راه رفتن خود 

ادامه بدهند؟ 
از یک جهت ممکن است به ذهن بیاید 
که زیاد بلند بودن لباس مطلوب نیست؛ 
چون گاهی اوقات تکبرآفرین اســت و 
لذا در نظر اسالم اگر مذمت نشده باشد 
که شده، اقالًّ مطلوب نیست و عالوه بر 
این ها نوعی از اسراف به شمار می رود؛ 
چراکه به هر حال، از بیــن می رود. آیا 
ممکن است زهرای طاهره که مقید به 
عدم اسراف و امثال آن بودند، جامه شان 
این قدر بلند باشد که به خاک کشیده 
شود؟ اینجاســت که باید این حرکت 

ایشان رمزگشایی شود.
آنچه مسلم اســت، این رفتار حضرت 
زهرا راز و رمزی الهی و معنوی و اخالقی 

دارد و آشــکارترین وجهی که می توان 
برداشت نمود، رعایت امر حجاب است؛ 
چیزی که از منظر اسالم بسیار اهمیت 
دارد و ایشــان برای آنکه تمام بدن را از 
نگاه نامحرمان بپوشانند، چنین پوششی 
را انتخاب نمودند؛ تا مطمئن باشند که 
حتی مثال پشت پایشان هم در هنگام 

حرکت آشکار نمی شود.
این یک هدف بســیار مقدس و الهی و 
آسمانی است. زمانی که ما ارزش حجاب 
را در نظر داشته باشیم و بدانیم که اعتبار 
زن و صیانت بانوان و حفاظت آن ها در 
گرو ستر و عفاف و پوشیده بودن آن ها 

هست. 
احتمال دیگری که وجود دارد، این است 
که ایــن اتفاق، رمزی از شــدت حیای 
حضرت زهرا باشــد. فاطمه طاهره در 
اوج حیا بودند. حیای انســان حتی در 
راه رفتنش کاماًل نمــود پیدا می کند و 
یک نمودش این است که سر را متوجه 
پایین می کند؛ به این طرف به آن طرف 
توجه نمی کند، سر را به پایین می اندازد 
و به راه خود ادامه می دهد. سر که پایین 

آمد، طبیعی اســت که لباس انسان از 
جلو متمایل به پایین می شود مخصوصاً 
جامه ای که خودش بلند است مثل جامه 
سراسری، حتماً رو به پایین می آید و به 
طور طبیعی زیر پــا قرار خواهد گرفت. 
از این جهت می توان زیر پا رفتن لباس 
را زاییده حیای بســیار باالی حضرت 
صدیقه طاهره، فاطمه زهرا)س( دانست. 

مطلب دیگر این است که وقتی 
ایشان به همراه آن زنان بزرگوار 2

از آل هاشم، وارد مسجد شدند، »َفِنيَطْت 
ُدوَنَها ُمَاَءة« برای شان پرده ای آویخته 

شد؛ خب این هم از مظاهر حیا و عفت 
است.

اول باید از خود پرسید: این زنان پاک و 
بزرگوار از خاندان آل هاشــم چرا همراه 
حضرت زهرا آمدنــد؟ آیا خود حضرت 
از آنها خواســتند؟ بعید است! آنچه به 
ذهن می آید این است که این خانم های 
محترمه، چون دانستند که حضرت زهرا 
به ســوی مجلس ابابکر می رود و آنجا 
جماعتی از مردان هستند، برای احتشام 

پیش از بیان!
جلوه هایی از حیاء فاطمی در جریان خطبه فدکیه

آیت اهلل کریمی جهرمی
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و احترام فاطمــه، دختر پیغمبر، 
داوطلبانه اطراف زهرا را گرفتند و 
با شدت احترام حضرت زهرا را به 

مسجد بردند. 
احتمال دوم، عبارت از این اســت 
که همه مخصوصــاً این خانم های 
محترمــه، می دانســتند که این 
برنامه با خطراتی همراه اســت و 
این احساس خطر، جا هم داشت؛ 
چراکه زمینه اش مساعد بود. دیده 
بودند که عامل حضرت فاطمه را از 
فدک بیرون کردنــد، و این واهمه 
وجود داشــت کــه آن حضرت از 
طرف اشرار و ُسفلگان و بی خبران 
و فریب خوردگان، از طرف کسانی 
که دانسته و ندانســته طرفداری 
می کنند، مورد هجمه قرار بگیرند 

و به محضر ایشان، ســوء ادبی صورت 
بگیرد. 

اما اینکه پرده آویخته شــد، سؤال باید 
کرد که چه کســی؟ آیا مسجدی ها و 
مردم برخاســتند و پــرده انداختند، 
چون می دانســتند که دختر رسول اهلل 
در اوج اعــالی حیا و عفاف اســت و در 
مجلس نامحــرم آرامش نــدارد؟ این 
یک احتمال؛ اما احتمال قوی تری هم 
هست و آن اینکه هاشــمیات، آن زنان 
محترمه، از نزدیکان حضرت زهرا)س( 
و عالقه مندان و خدمه ایشان، خودشان 
اقدام کردند، و پــرده ای را آویختند تا 
فاطمه زهرا از تمام جهات، آن وضعیتی 
که خودشــان می خواهنــد و آن وضع 
مطلوب که »ستر« باشــد و اصال و ابدا 
در معرض دید نامحرم نباشند، به وجود 
بیایــد و حضرت زهــرای مرضیه)س( 
شــروع به ســخن کنند. عزیزان من! 

به خصوص روی ایــن چند جمله تفکر 
کنید و روی آن بمانید؛ خواندن و گفتن 
و شتاب کردن و گذشــتن و رفتن، این 
کاری را از پیش نمی برد. روی این چند 

جهتی که گفته شد، کاماًل تأمل کنید.

باالخــره فاطمه زهــرا)س( 
3

نَّْت  نشستند؛ تا نشستند »َفأَ
أَنًَّة«، ناگهان از أعماق قلب شان یک ناله 

جانسوز برآوردند. این داغدیده، این پدر 
از دست داده، این مظلومه، این مقهوره، 
این کسی که رعایت حرمتش را نکردند 
بعد از وفات رسول اهلل، چنان ناله ای زد 
که تمام کســانی که آنجا بودند همه به 
گریه افتادند و صدای گریه و زاری فضای 
مجلس را پر کرد؛ لــذا حضرت زهرای 
طاهره ناچار شد که سکوت بکند تا این ها 
آرام بشوند. بعد شروع کردند به سخن و 
همان طوری که اشــاره کردیم، فقط 

حمد خدا کردند و ثنای پروردگار و 
صلوات بر رســول اهلل کــه ناگهان 
دوباره این مردم شــروع به گریه و 
زاری کردند. یک بحثی اینجاست 
راجع به اینکه گریــه فاطمه اصاًل 
برای چه بود؟ گریه دوم فقط رجوع 
به مــردم دارد کــه آن هم بحث 
جداگانه ای می طلبــد، ولی اصل 
قضیه ناله ای بود که از دل فاطمه 

بلند شد. این برای چه بود؟ 
یک احتمال این است که ایشان، 
چون یــاد روزگار گذشــته کرد، 
دوران نورانــی پــدر بزرگوارش 
برایش تداعی شــد، و می دید که: 
این منبر و این محــراب مال پدر 
من بود؟ رسول اهلل سالیانی در این 
محراب نماز خوانــد؟ بر این منبر 
باال رفت و موعظه کرد، این صحنه را که 
مشاهده کرد، نتوانست طاقت بیاورد، 
این چنین ناله ای را بی تابانه از دل برآورد 
و در فراق پدر عزیزش پیامبر بزرگوار، 
این طور اظهار تأثر و تأسف و تحّسر کرد. 
احتمال دیگر اینکه به ذهن شان یکباره 
آمد که ایــن مردم با من چــه کردند؟ 
من دختر رســول اهلل بــودم، با من چه 
کردند؟ چقدر ظلــم؟ چقدر اجحاف؟ 
چقدر سوء ادب و هتاکی و بی حرمتی؟ 
و وجه سوم برای ناله ایشان، این بود که 
می دیدند احکام خدا تحریف می شود 
و دین خدا چهره اش ُمشــوه می شود، 
توجه بــه واجبات و محرمــات الهی از 
میان جامعه رخت بربســته و خالصه 
اینکه زحمات رسول اهلل نادیده گرفته 
شده است؛ لذا بر این غّصه و به خاطر 
اسالم و حمایت از دین، این ناله جانسوز 

را از دل برآوردند.
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نگاه

  در این دنیــا، ابــزاری به نام 
تکنولوژی مانع پیشرفت معنوی 
و روحی خانواده ها شده است. به 
نظر شما راهکار اولیه جهت کنترل 
و مدیریت معنــوی و روانی فرد و 

خانواده چیست؟ 
برای اینکه در امور مادی و معنوی رشد 
کنیم، حتماً باید به دو نکته مهم توجه 
داشته باشیم؛ نخست، داشتن برنامه و 

قانون جامع و هدفمند در زندگی؛ دوم، 
داشتن الگوی مناسب. به راحتی قابل 
اثبات است که تنها قانونی که می تواند 
سعادت دنیا و آخرت ما را رقم بزند قرآن 
کریم و ذیل آن، روایات معصومین)ع( 
است. همچنین تنها الگویی می تواند 
ســعادت دنیا و آخرت ما را رقم بزند 
که هیچ نقطه ظلمانــی در آن وجود 
نداشته باشد و پیوسته در تمام قرون 

و اعصار و تمام نســل ها الگو باشد که 
این ویژگی منحصر اســت به فطرت 
پیامبر اعظم و اهل بیــت)ع(. در بیان 
نورانی حضرت رسول)ص( در خطبه 
غدیر آمده است: معاشر الناس! صراط 
مستقیم من هســتم و بعد از من علی 
بن ابی طالب)ع( و بعــد از علی، اوالد 
ایشان است. اینها به عنوان الگو مطرح 

هستند.

الگویی که زمان ندارد!
بررسی سبک زندگی فاطمی در دنیای امروز

مهدی فخرایی طلبه درس خارج و پژوهشگر

فاصله بین نسل ها، موجب شده تا نسل جوان و خانواده امروزی، ارتباط مناسبی را با الگوهای ارزشی خود برقرار نکنند. 
یکی از عوامل این عدم ارتباط مناسب، آرمانی و افسانه ای جلوه دادن الگوها است. برآن شدیم تا سراغ واعظ محترم 
و فاضل ارجمند حجت االسالم والمسلمین سیدحسین مؤمنی رفته و از ایشــان که سال هاست افتخار نوکری خانه 
اهل بیت)ع( را دارند، در مورد شیوه زندگی حضرت فاطمه زهرا)س( و چگونگی تطبیق زندگی های امروزی با آن را بپرسیم. 

هر چه باشد، سخن یار از دوست شنیدن خوش تر است. 
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خارج می شود، زهرای مرضیه به خاطر 
جلب رضایت پدر، پرده و آن خلخال را 
به امام مجتبی)ع( می دهد و می فرماید 
اینها را ببر و به جدت پیغمبر خدا بده و 
بگو که در هر مسیری که صالح می داند، 

مصرف کند.
حضرت زهــرا)س( می فرمایــد: من از 
دنیا سه چیز را دوســت می دارم؛ انفاق 
فی ســبیل اهلل، تالوت کتاب اهلل، النظر 
الی وجه ابی رسول اهلل. این اوج محبت 

و مودت است.

  چگونه نقش همســری حضرت 
زهــرا را بــرای مــادران امروز 

دست یافتنی نشان دهیم؟
در جامعه امروز، ارتباط زن و شوهری 
به بهانه های پیش پا افتاده مثل ادامه 
تحصیل، شاغل بودن زن و بی حوصلگی 
در بچه داری، بســیار ضعیف است. زن 
و شوهر، با روح خســته نمی توانند در 
زندگی نسبت به هم عاطفی و با احترام 

تنها از نسل نو توقع حرکت و عمل داشته 
باشیم. شما مکرر شنیده اید و در منابع 
معتبر نیز آمده است که پیامبر اکرم)ص( 
خم می شد و دست فاطمه را می بوسید. 
زمانی که زهرای مرضیه وارد می شــد، 
پدر، رهبر یک جامعه، پیغمبر اوالعزم، 
تمام قامت در برابر دختر بلند می شــد، 
می ایستاد و او را احترام می کرد. زمانی 
که می خواســت از مدینه خارج شود، 
آخرین منزلی که خداحافظی می کرد، 
منزل فاطمه بود؛ زمانی که به مدینه وارد 
می شد، اولین خانه ای که می آمد، خانه 

زهرا)س( بود.
بارها دیده شده خاتم االنبیا)ص( وقتی از 
درب منزل حضرت زهرا)س( رد می شد، 
زمانی کــه فاطمه در خانه بود، دســت 
بر سینه می گذاشت و ســالم می داد و 
می فرمود: »الســالم علیکم یا اهل بیت 

النبوه«. 

  این همه ادب پدر نسبت به دختر 
نتیجه اش چه بود؟

نتیجه ادب، دوطرفه است. آیه نازل شد 
ای پیغمبر! این عرب ها نبایــد تو را به 
اسم کوچک صدا کنند، باید به تو بگویند 
»رسول اهلل«. تا این آیه به گوش زهرای 
مرضیه رســید، تمام قامت بلند شــد، 
عرض کرد »السالم علیک یا رسول اهلل«. 
پیامبر اکرم)ص( فرمود: این آیه برای تو 
نیســت، تو به من بگو بابا. همان پدر که 
می گویی برای من بهتر است. نتیجه اش 
این می شود که فرزند، تذکرات به جای 
پدر را بر دیده منت می گــذارد. روزی 
پیامبر)ص( وارد خانه دخترش می شود، 
دختر می فهمد کــه پــدر از این پرده 
و خلخالی که همراه زهرا)س( اســت، 
رضایت ندارد. به محض اینکه پدر از منزل 

  با وجود ائمه کــه مقام امامت و 
هدایت بشــر را داشتند حضرت 
زهرا)س( که فاقد مقــام امامت 
بودند، در چه جایگاهی از الگوگیری 

برای نسل امروز قرار می گیرند؟
وجود مقدس امام زمان)عج( می فرماید: 
حضرت زهرا)س( برای من اسوه است. 
امام عسکری)ع( می فرمایند: ما حجت 
بر مردم هستیم و اُمِّنا فاطمه حجت است 
بر ما. ما ادعا داریم که حضرت زهرا)س( 
به عنوان یک الگو مطرح است و کلمات 
حضرت می تواند بــرای زندگی کنونی، 

راهگشا باشد. 

  در حالی که یکــی از معضالت 
جامعه امروز، عدم درک بین نسلی 
است، ادعای راهگشا بودن سیره 
زندگی فاطمی برای نســل امروز 

چگونه قابل اثبات است؟
بعضی از آداب، زمان بردار نیست؛ مثال 
ادبی که پیامبر خدا، نسبت به دخترشان 
هنگامی که خواستگار برای زهرا)س( 
می آید، پیامبر اکــرم)ص( نفیاً و ایجاباً 
نه علی)ع( را رد می کند و نه می پذیرد. 
حضرت رسول)ص( برای دخترش شأن 
و شخصیت قائل می شود و سؤال می کند: 
فاطمه، علی به خواســتگاری تو آمده، 

جواب چه بگویم؟
زهرای مرضیه ادب می کند و ســکوت 
می کند و رسول خدا)ص( می فرمایند: 
این سکوت، کاشف از رضایت است. ادبی 

که اینجا میان دختر و پدر حاکم است.

  یعنی می فرمایید رفتار و احترام 
والدین در اینکه فرزندان الگوگیری 

مناسبی داشته باشند مؤثر است؟
بله! و به نظر بنده یک سوء تفاهم است که 

نتیجه ادب، دوطرفه است. 
آیه نازل شد ای پیغمبر! این 
عرب ها نباید تو را به اسم 

کوچک صدا کنند، باید به تو 
بگویند »رسول اهلل«. تا این 

آیه به گوش زهرای مرضیه 
رسید، تمام قامت بلند شد، 
عرض کرد »السالم علیک یا 

رسول اهلل«
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عمل کنند. واقعیت این است که خیلی نگاه
وقت هــا احترام در زندگــی هزینه ای 
نمی برد، ولی در عوض، سود سرشاری 
نصیب انسان می کند. زهرای مرضیه، 
هیچ گاه علی)ع( را به اسم کوچک صدا 
نکرده اســت، بلکه همواره می فرمود 
یا ابالحســن، یــا امیرالمؤمنین، از آن 
طرف امیرالمؤمنیــن)ع( نیز می گوید 
یا بنت رسول اهلل، یا ام الحسنین. آنها با 
اسم های زیبا همدیگر را صدا می کردند 
و به هــم ابــراز محبــت می کردند. 
امیرالمؤمنیــن)ع( دســت فاطمــه 
را می بوســیده و از آن طرف حضرت 
زهرا)س( فرق ســر علی بن ابی طالب 
را بوســه می زد. با اینکه آن دو نفر به 
عیادت زهرای مرضیــه)س( آمدند، 
حضرت آنها را نپذیرفت، به محض ورود 
امیرالمؤمنین)ع(، حضرت زهرا)س( 
می فرماید: علی جــان! البیُت بیتک؛ 
خانه، خانه توســت و فاطمه هم کنیز 
توست، هر چه که بخواهی انجام بده؛ 

این یعنی اوج احترام.

  اختــالف ســلیقه در تربیت 
فرزندان، بین پدر و مادرها زیاد به 
چشم می خورد. چه شاخصه ای از 
زندگی حضرت زهــرا را به عنوان 
کلید تربیت به والدین پیشــنهاد 

می کنید؟ 
انتقال شــاخصه ها و الگوهای مناسب 
به فرزندان، باید عینی و عملی باشــد. 
مهم ترین شاخص این است که فرزندان 
ببینند والدین، به آن چیزی که می گویند 
عمل می کنند. در خانــه علی)ع(، پدر 
و مادر برای شــفای فرزندانشــان روزه 
گرفته انــد، در ســه شــب متوالی که 
می خواهند افطار کننــد، »َو يُْطِعُموَن 
ِه ِمْســکيناً َو يَتيماً َو  عاَم َعلــي ُحِبّ الَطّ
أَسيراً«؛ شب اول مسکین می آید، شب 
دوم یتیم می آید و شــب ســوم، اسیر. 
فرزندان می بینند پدر و مادر تمام سفره 
را برمی دارند و به آنها می دهند، در این 
خانه، فرزندی تربیت می شود که می شود 

کریم اهل بیت، امام حسن مجتبی)ع(.
زمانــی دیگر، مــادر امر به دعــا کرد؛ 
مادر می گوید بچه هــا من دعا می کنم، 
دستانتان را باال بگیرید و آمین بگویید. 
برای تک تک همســایه ها دعا کرد، جز 
برای اهل خانه خویش. گفتند مادر چرا 
برای خودمان دعا نمی کنید، فرمودند: 
»الجار ثم الدار؛ اول همسایه بعد خانه«. 
این خانه است که بچه ای تربیت می کند 
مانند سیدالشــهدا)ع( که روحیه ایثار 
و فداکاری و از خودگذشــتگی را در دل 
بچه ها قرار می دهد. وقتی دیگر، بچه ها 
با چشمان خود دیده اند مادر با وجود آن 
عارضه شدید، از نماز شب غفلت نمی کند. 

این خانه، فرزندی تربیت می کند مانند 
زینب کبــری)س( که حتی در شــام 
غریبان در اوج مصیبت و غم و اندوه، نافله 
شب حضرت زنب کبری)س( ترک نشد. 

  به نظرتان آیا سیره فاطمی، برای 
حضور اجتماعــی زنان جایگاهی 

قائل است؟ 
بله، ولی مالک حضــور اجتماعی زنان 
در ســیره حضرت زهــرا)س(، حفظ 
شأن و شــخصیت یک خانم مسلمان 
و شیعه است. ایشــان وقتی می خواهد 
در مســجد خطبه  بخوانــد، روبه روی 
نامحرم نمی نشیند، بلکه می فرماید پرده 
بیاویزید. زهرای مرضیه)س( کار سیاسی 
انجام می دهد، بدون اینکه شأن خود را 
از بین ببرد. با اینکه آمدند و جســارت 
کردند، بی اجازه وارد خانه او شــدند و 
زهرا)س( بین در و دیوار ماند و مصیبت ها 
کشید، به محض اینکه چشم هایش را باز 
کرد، از علی سؤال کرد. فهمید علی)ع( را 
مسجد بردند؛ با همان حال وارد مسجد 
شد. به محض اینکه سلمان آمد و پیغام 
داد، علی امر کــرد که فاطمه)س( صبر 
کند، گفت من مطیع علی هستم. مطیع 
شوهر خود در نیامدن به مسجد، در دفاع 
از امیرالمؤمنین علی)ع( بود. هر چه علی 
بگوید، من امتثال می کنم. اگر یک خانم 
احساس کند که هویت و شأن او به خاطر 
حضور در اجتماع، آســیب می بیند و یا 
اینکه شوهرش از حضور او در فعالیت های 
اجتماعی رضایت ندارد، نیامدن آن خانم 
در اجتماع، جهاد محسوب می شود؛ زیرا 

جهاد زن، نیکو شوهرداری است.  

با اینکه آن دو نفر به عیادت 
زهرای مرضیه)س( 

آمدند، حضرت آنها را 
نپذیرفت، به محض ورود 

امیرالمؤمنین)ع(، حضرت 
زهرا)س( می فرماید: علی 
جان! البیُت بیتک؛ خانه، 
خانه توست و فاطمه هم 
کنیز توست، هر چه که 
بخواهی انجام بده؛ این 

یعنی اوج احترام
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نشاط و تجمل
امیرالمؤمنیــن)ع( بــه حضــرت زهرا)س( 
می گوید: من نمی خواهم شما به اندازه ضرورت 
زندگی کنید، بلکه به گونه ای از دنیا اســتفاده 
کنید که در رفاه هم باشید، ولی مواظب باشید 
تجمل گرا نباشــید. در زندگی ساده زیســت 
باشــید؛ به عبارت بهتر، در رفاه باشــید، اما 
ساده زندگی کنید. آقایان محترم، خانم های 
گرامی، امروزه جشن های عروسی، جهیزیه ها، 
ولیمه های به دنیا آمدن نوزاد، یا بازگشــت از 
سفر و مهریه های سنگین که رایج شده است، با 
تعالیم دین اسالم مطابقت ندارد، با سیره زندگی 
زهرای مرضیه)س( مخالف اســت. سفارش 
حضرت زهــرا)س( به ما چیســت؟ حضرت 
زهرا)س( می فرماید: من ساده زندگی کردم، 
نمی خواهم مثل من باشید، نمی توانید، اما از 
من در زندگی سرمشق بگیرید، مرا راهنمای 
خودتان قرار دهید. آیا به راســتی و در عمل، 
حضرت زهرا)س( در اجتماع کنونی اسوه است؟ 
آیا واقعاً در خانه ها حضرت زهرا)س( الگو است؟ 
زهرا ساده زیست است. شما الزم نیست به اندازه 
آن حضرت ساده زیســت باشید، بلکه زندگی 
رفاهی داشــته باشــید، اما از زندگی تجملی 
و چشــم و هم چشــمی پرهیز کنید. زندگی 
تجمل گرا، با نشــاط یک جا جمع نمی شود. 

نشاط، ضد تجمل گرایی است. 
آیت اهلل مظاهری

یک وقت انسان فکر می کند که شوهرداری، یعنی انسان در آشپزخانه غذا 
را بپزد، اتاق را تر و تمیز و پتو را پهن کند و مثل قدیمی ها تشکچه بگذارد 
که آقا از اداره یا از دکان بیاید! شوهرداری که فقط این نیست. شما ببینید 
شوهرداری فاطمه  زهرا )س(چگونه بود. در طول ده سالی که پیامبر در مدینه 
حضور داشت، حدود نُه سالش حضرت زهرا و حضرت امیرالمؤمنین )ع(

با همدیگر زن و شوهر بودند. در این نُه سال، جنگ های کوچک و بزرگی 
ذکر کرده اند - حدود شــصت جنگ اتّفاق افتاده - کــه در اغلب آنها هم 
امیرالمؤمنین )ع( بوده است. حاال شما ببینید، او خانمی است که در خانه 
نشسته و شوهرش مرتّب در جبهه است و اگر در جبهه نباشد، جبهه لنگ 
می ماند - این قدر جبهه وابسته  به اوست - از لحاظ زندگی هم وضع روبه راهی 
ندارند؛ همان چیزهایی که شــنیده ایم... حقیقتاً زندگی فقیرانه  محض 
داشتند؛ در حالی که دختر رهبری هم هست، دختر پیامبر)ص( هم هست، 

یک نوع احساس مسئولیت هم می کند.
ببینید انسان چقدر روحیه قوی می خواهد داشته باشد تا بتواند این شوهر را 
تجهیز کند؛ دل او را از وسوسه اهل و عیال و گرفتاری های زندگی خالی کند؛ 
به او دلگرمی دهد؛ بچه ها را به آن خوبی که او تربیت کرده، تربیت کند. حاال 
شما بگویید امام حسن و امام حسین )ع(، امام بودند و طینت امامت داشتند؛ 
زینب )س( که امام نبود. فاطمه زهرا )س( او را در همین مدت نُه سال تربیت 

کرده بود. بعد از پیامبر هم که ایشان مّدت زیادی زنده نماند.
 در دیدار جمعی از جوانان؛ 1377/02/07

 

جهادی به نام شوهرداری
همسرداری در بیانات رهبر معظم انقالب
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   در اطاعت از فرامین ا لهی
شاید کسی نتواند به راحتی زندگی خود 
را مورد ارزیابی قــرار دهد. زندگی های 
امروزی با تمام پستی و بلندی اش، مجالی 
برای ارزیابی نمی گذارد. اما وقتی بنیان 
یک خانواده درست چیده شود، می توان 
آن را مورد سنجش قرار داد. چند روزی 
از زندگی مشترک شان نگذشته بود که 
روزی رسول گرامی اسالم از امیرالمؤمنین 
پرسید: علی جان! همســرت را چگونه 
یافتی؟ ایشان می گوید: »نعم العون علی 
طاعة الله؛ عجب همکار خوبی در اطاعت 

خداست«. 

1. زن و شــوهر باید از یکدیگر به نیکی 
یاد نمایند.

2. زن و شــوهر از شــکوه نمودن علیه 
یکدیگر در نزد دیگران بپرهیزند.

3. زن، یــار و یاور شــوهر در اطاعت از 
فرامین الهی باشد.

   حق مدیریت شوهر در خانه
مرد، مدیــر خانــواده و زن، مدیر خانه 
است. زمانی که رســول خدا نسبت به 
خواسته نابه جای همسران خود در مورد 
افزایش نفقه یا لــوازم گوناگون زندگى 
کوتاه نیامدند، خداوند این آیه را خطاب 

به زنان پیغمبر نازل فرمود: »و هر كدام 
از شما، خدا و فرستاده اش را فرمان بََرد و 
كار شایسته كند، پاداشش را دو چندان 
مى دهیم و برایــش روزِى نیكو فراهم 
خواهیم ساخت«  . مفاد این آیه شریفه، 
اطاعت همه زنان را نسبت به شوهرانشان 

شامل می شود.
فاطمه)س(، هر لحظه در مسیر رضایت 
همسر خویش گام برمی داشت. ایشان 
هنگامی که در بستر بیماری افتاد، راضی 
به مالقات آن دو نفر نشــد، تا اینکه آنها 
به امیرالمؤمنین متوســل شدند. وقتی 
حضرت علی)ع( درخواست مالقات آنها 

همرسداری در قاموس فاطمی

حضرت فاطمه)س(، بین تمام وظایف یک خانم به عنوان همسر، به خوبی توازن برقرار كردند. هیچ یک از ابعاد انسانی 
و الهی ایشان فدای بُعد دیگر نشد. او خانه داری را كاری كوچك نمی شمرد و خانه را بهترین مرکز برای تربیت جامعه 
می دانست. یکی از وظایفی که نور چشمان رسول خدا به آن اهتمام می ورزید، شوهرداری بود. چند بُرش از شیوه 

شوهرداری سیده زنان عالم را مرور می کنیم. 

مهدی منتظری
طلبه درس خارج و پژوهشگر
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و مي فرمايد: اي پسر عمو )يا ابن عم( 
احســاس مي کنم مرگم فرا رسيده و 

وقت فراقت است. 
1. با همان نامی که همســرمان بیشتر 

دوست دارد صدایش بزنیم.
2. اختالف سلیقه خود با همسرمان را 
یا نادیده بگیریم و یــا در قالب کلمات 

محبت آمیز مطرح کنیم. 
3. بکار بردن کلمات محبت آمیز نسبت به 
همسر در نزد فرزندان، حساب شده باشد.

   تعدیل انتظارات
عزت مرد خانه، عزت خانــواده را در پی 
خواهد داشت. عزت مرد خانه، در درجه 
اول توسط همســر او تأمین خواهد شد.  
شاید مقایسه زندگی بستگان و اطرافیان 
با زندگی خود، در خانم خانه بیشتر نمود 
داشته باشــد، اما قناعت در داشته ها و 
خویشتن داری در نداشته ها می تواند زن 
را عصای دست مرد کند. زیارتنامه فاطمه 
زهرا)س(، او را هم پیمان با زهد و انقطاع 
از دنیا معرفی می کند. هنگامی که فشار 
اقتصادی بر خانواده زیاد بود، فاطمه)س( با 
آرامش خاطر از شوهرش حمایت می نمود 
و می فرمود: »پدرم رســول خدا مرا نهی 
کرده که از تو چیزی بخواهم، می فرمود: 
اگر چیزی برای تو آورد بپذیر، وگرنه مبادا 
از او چیزی خواهش نمایی«.  سیده زنان 
عالم، هیچ گاه همسرش را به خاطر تنگی 
در معیشت ســرزنش ننمود، بلکه مانند 
یاری مهربان و دلسوز، سنگ صبور او بود.

1. ظاهر زندگی دیگران را با باطن زندگی 
خود مقایسه نکنیم.

2. قناعت، باالترین ثروت زندگی است.
3. عطر محبت در خانواده، موجب برکت 

و هم دلی می شود.

مي کرد و اين طور نبود که فقط با عنوان 
پسر عمو خطاب کنند. 

اســتفاده حضرت زهرا)س( از »يا ابن 
عم«، بــه خاطر عاطفي تــر بودن اين 
خطاب اســت؛ چون تأثير عميقي در 
واکنش هــاي عاطفي افــراد بر جاي 
مي گــذارد و زن و شــوهر نيز جهت 
تحصيــل خرســندي و رضايتمندي 
خاطر از يکديگر، بيــش از هر چيز به 
کنش ها و واکنش هاي عاطفي مثبت 
و مناسب نيازمندند. با نگاه به زندگی 
حضرت زهرا)س( و امیرالمؤمنین)ع(، 
می بینیــم در اوقاتي که نســبت به 
همديگر احساس نياز بيشتري داشتند، 
از اين گونه القاب استفاده مي کردند. در 
آخرين لحظات عمر حضرت زهرا)س( 
امام علي)ع( حاضر مي شــوند و صدا 
مي زنند اي فاطمه با من صحبت کن، 
منم علي بن ابي طالب پســر عمويت. 
در ايــن لحظه حضــرت فاطمه)س( 
چشمشــان را باز مي کنند و به چهره 
علي)ع( نگاه مي کنــد و گريه مي کند 

را مطرح کرد، حضرت زهــرا)س( این 
گونه خواسته همسر را بر خواسته خود 
مقدم می دارد: » البیــت بیتک و الحرة 
زوجتک إفعل ما تشاء؛ علی جان! خانه، 
خانه توست و من همسر تو هستم، هر 

آنچه می خواهی انجام بده«. 
از امام علی)ع( روایت شده که فرمود: به 
خدا سوگند! من هرگز زهرا را به خشم 
نیاوردم و او را به کاری مجبور نساختم 
تا اینکه مرا در فراقش گرفتار ســاخت 
و متقابال او نیز مرا خشمگین نساخت 
و هیچ وقت نافرمانی نکرد و هرگاه من 
با او دیدار می کردم، غم ها و غصه هایم 
از دلم برطرف می شــد.  این حدیث از 
عشق و عالقه شدید متقابل دو همسر 

حکایت می کند.
1. شوهر در مدیریت منزل باید انصاف و 

عدالت را رعایت کند.
2. خواسته های شوهر از همسر خود، در 

مسیر حق و عدالت باشد.
3. همسر برای حفظ حریم خانواده، بر 
خواسته های غیرمشروع شوهر صبر کند. 

   محبت و احترام 
گاهی رعایت مسائل در ظاهر کوچک، 
کلید خوشبختی در یک زندگی محسوب 
می شود. برای مثال، همســران در روز 
بارها یکدیگر را صــدا می زنند در حالی 
که یکی از کلیدهای خوشبختی، شیوه 
صدا زدن و مورد خطاب قرار دادن همسر 
اســت. فاطمه)س( نام همســر خود را 
با احترام یــاد می کرد. گاهــي وي را با 
کنيه »ابالحسن« مي خواند و گاه با لقب 
شريف »يا اميرالمؤمنين« آن حضرت را 
فرا مي خواند و گاهي هم آن حضرت با 
عنوان »يا ابن عم« اي پسر عمو خطاب 

استفاده حضرت زهرا)س( 
از »یا ابن عم«، به خاطر 

عاطفي تر بودن این خطاب 
است؛ چون تأثیر عمیقي در 
واکنش هاي عاطفي افراد بر 
جاي مي گذارد و زن و شوهر 
نیز جهت تحصیل خرسندي 

و رضایتمندي خاطر از 
یکدیگر، بیش از هر چیز به 

کنش ها و واکنش هاي عاطفي 
مثبت و مناسب نیازمندند
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فرزندانت را 
به فاطمه بسپار!

بررسی اجاملی سیره حرضت زهرا)س( در تربیت فرزند
محمدطه شیرازی

طلبه درس خارج و فعال فرهنگی

فرزند، چراغ خانه است. این چراغ با دنیای مدرن، قدری بی فروغ شده است. 
دالیلی چون سختی تربیت فرزندان در جو فرهنگی جامعه امروز و نبود امکانات 
زندگی و...، بهانه هایی شده اند برای فرزنددار نشدن خانواده هایی که رنگ و بوی 
مذهبی دارند. آنچه مسلم است، جغرافیای تربیت، زمان و مکان نمی شناسد و 
اسالم در هر برهه ای، با توجه به اقتضائات همان دوران، نسخه ای ویژه می پیچد. 
این نسخه، رکن اساسی تربیت فرزندان در خانه و خانواده را مادر می داند. نگاه، 
سخن و اشک مادر، این قدرت را دارد تا تمام موانع تربیت را به کناری بزند و 
قلب فرزند را با محبت و هدایت نشانه رود. شاید به همین خاطر باشد که یکی از 
القاب دخت رسول گرامی اسالم)ص( »حانیه« است. حانیه یعنی کسی که نسبت 
به همسر و فرزندان مهربان است.  از آنجا که نقش مادر، اساس تربیت فرزند را 
تشکیل می دهد و حضرت زهرا)س( بهترین مادر از خلقت آدم تا قیامت است، 

گوشه ای از فرزندپروری ایشان را از نظر می گذرانیم.

  بهترین نام  برای فرزند
خیلی ها نام شناسنامه ای فرزندشان، با 
نامی که او را صدا می زنند فرق می کند. 
گاهی دیده می شــود نام درج شده در 
شناســنامه، وام گرفته از نام های اصیل 
مذهبی و بومی اســت، امــا نامی که با 
آن فرزند را صدا می زنند، فرســنگ ها 
با فرهنــگ بومی، ملــی و دینی فاصله 
دارد. چرایی این مسئله این است که نام 
نیکو، به صورت ناخودآگاه آثار روحی و 
روانی برروی فرزندان می گذارد. پیامبر 
اكرم)ص( فرمود: اولین بخشش و عنایت 
شما به فرزندانتان، انتخاب نام نیكو است.  
سفارش شده است نام کودکان بر اساس 
نام ناموران صالح و شایسته انتخاب گردد.

 حضرت فاطمه زهــرا)س( در خصوص 
نام گذاری فرزندانشان کمال حساسیت 
را داشتند. این موضوع فرزندان به قدری 
برای امام علــی)ع( و حضرت زهرا)س( 
اهمیت داشــت که نام فرزندان خود را 
با مشورت و هدایت بزرگ فامیل یعنی 
پیامبر اکرم)ص( انتخــاب می نمودند.  
آنهــا با کمــال حس زیبایی شناســی 
و معناشناســی، نام هایی مانند حسن، 
حســین و زینب را برای فرزندان خود 
انتخاب نمودند که مالحت و شیرینی در 

آنها آمیخته بود.
امام کاظم)ع( می فرماینــد: در خانه ای 
که نام محمد یا احمد یا علی یا حســن 
و حســین یا جعفر یا طالب یا عبداهلل یا 

فاطمه باشد، فقر وارد نمی شود. 
  مهر به فرزند

کودک تا آغوش گرم مادر را احســاس 
نکند، آرام نمی گیرد. محبت مادر، غذای 
روح و روان کودک است. كودكانی که در 
سال های اول زندگی، محبت پدر و مادر 
را احساس کرده باشند، شخصیت رشد 
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حقوق در خانه، موجب می شود کودک 
نیز در اجتماع به حقوق دیگران احترام 
بگذارد. این موضوع به قدری اهمیت دارد 
که سفارش شده است محبت خود را نیز 
به صورت عادالنه و مساوی در دل فرزندان 
بکارید. مگر در مواردی که محبت بیشتر، 
در رابطه با کار بهتر و در ضمن تشــویق 

فرزند دیگر به انجام کار بهتر باشد.
حضرت فاطمه)س( همــه فرزندان را از 
عدالت پروری خویش خشنود می ساخت 
و با عواطف محبت آمیز مادری تک تک 

آنان را به طور مساوی سیراب می نمود.
روزی امام حسن با امام حسین در کنار 
یکدیگر مشغول نوشــتن خط بودند و 
هریک به دیگری می گفت: خط من بهتر 
از خط تو است و ســرانجام داوری را به 
مادرشــان موکول کردند، آن حضرت 
برای اینکه دل هیچ کدام را نشــکند، از 
داوری خــودداری کرد و موضــوع را به 
امیرالمؤمنین موکول نمود. امیرالمؤمنین 
این قضیه را به پیامبر خدا و آن حضرت 
نیز به جبرییل و به ترتیب، کار داوری به 

اسرافیل و خدای عالمیان کشیده شد.
جبرییل از جانــب خدا ابــالغ کرد که 
فاطمه)س( باید بین آن دو داوری کند. آن 
مادر مهربان و دادگر فرمود: ای فرزندان 
عزیزم! من دانه های ایــن گردنبند را در 
میان شما به زمین می ریزم، هرکس بیشتر 
آنها را بردارد خط او بهتر است. بالفاصله 
گردنبند را از گردنش باز کرد و دانه های آن 
را در برابر دو نور دیده اش به زمین ریخت 
و جبرییل به امر الهی این منظره زیبا را 
تماشا می کرد، چون آن نور چشمان زهرا، 
هر کدام به طور مساوی دانه ها را برداشتند، 
جبرییل به امر خدا آن یک دانه باقیمانده 
را دو قسمت کرد و هر کدام یک نصفه را 

برداشت و دل هیچ کدام شکسته نشد. 

زهرا)س( نسبت به فرزندانشان، به تحرک 
واداشتن کودکان و بازی با آنها بود. 

حضرت فاطمــه)س( از ابتدا با کودکان 
خود هم بازی می شــد و در قالب بازی، 
آداب و رسوم و عقاید و اخالق را به صورت 

غیرمستقیم به آنها می آموخت.
ایشان فرزندش حسن)ع( را روی دست 
می گرفت و بــاال می انداخت و حركت 

می داد و می فرمود:
اشبه أباك یا حسن  

واخلع عن الحق الّرسن
واعبد الهاً ذا منن         

وال توال ذا االحن
»ای حسن! نظیر پدرت باش و ریسمان 
ظلم از حق دور كــن، و خداوندی را كه 
صاحب نعمت هاســت پرستش كن و با 

افراد تیره دل دوست مباش«.
فاطمه)س(، بــا حســین)ع( نیز بازی 

می کرد. و با شادمان كردن او می فرمود:
انت شبیه بأبی                         لست شبیهاً بعلی

»تو همانند پدرم هســتی، و شبیه علی 
نیستی«

امام علی)ع( این ســخنان فاطمه)ع( را 
می شنید و لبخند می زد.  در تربیت فرزند، 
حمایت عاطفی شوهر از همسر خود یکی 

از اصول اساسی این عرصه است.
  ارج نهادن به حقوق فرزند

آنچه از دســتورات اســالمی فهمیده 
می شود، رعایت عدالت در بین فرزندان 
است. فرزندان پســر، دختر، کوچک و 
بزرگ، زشت و زیبا، خوش فهم و بدفهم 
با خصوصیت های خدادادی و عارضی، 
قاعده این است که در کانون توجه پدر و 
مادر یکسان باشند. اولین آثار بی عدالتی 
نســبت به فرزندان، در رفتار سوء آنان با 
خواهر و برادر و همچنین سوءرفتار نسبت 
به والدین خود را نشان خواهد داد. رعایت 

یافته تری پیدا خواهند کــرد. فرزند در 
یکی دو سال اول، شاید چندان توجهی 
به لباس، خوراك و محل زندگی نداشته 
باشد، اما اینکه آیا والدین او را دوست دارند 
و به او عالقه دارند یا نه را کامال احساس 
می کند. رسول خدا)ص( فرمود: کودکان 
را دوست بداريد و به آنها مهرباني کنيد و 
هرگاه به آنها وعده داديد، وفا کنيد؛ زيرا 

آنها شما را روزي دهنده خود مي دانند. 
خانه امیرالمؤمنین سرشار از عاطفه مادری 
بود. بی بی دو عالم)س( خود از سرچشمه 
محبت و عطوفت رسول خدا)ص( سیراب 
شده بود و در نتیجه، قلبش كانون محبت 

به همسر و فرزندانش شده بود.
سلمان فارسی می گوید: روزی حضرت 
فاطمه زهرا)س( مشغول آسیاب كردن 
بود. فرزندش حسین)ع( به گریه افتاده 
بود و بی تابی می کرد. عرض كردم: اجازه 
می دهید برای كمك به شما غله را آسیاب 
كنم یا آنکه بچــه را آرام نمایم؟ حضرت 
فرمود: مــن به آرام كــردن فرزند، اولی 

هستم. شما آسیاب را بچرخانید.  
بانوی عالمیان)س( حتی پا را فراتر نهاده 
و برای پس از خود نیز در مورد فرزندان و 
محبت به آنها، به علی)ع( این گونه وصیت 
فرمود: یک شبانه روز با همسر خود باش 
و یک شبانه روز با فرزندان من باش، مبادا 

با آنها تندشوی؛ زیرا آنها یتیم شده اند. 
   بازی با فرزند

داســتان بازی های پیامبر با نوه هایش 
معروف است. بســیار دیده شده که آن 
حضرت آنها را بر دوش خود سوار می کرد 
و از این کار استقبال می نمود.  از آنجا که 
تحرک و بازی، اقتضای طبیعت و ســن 
کودک اســت، پدر و مادر باید شرایط و 
لوازم این مهم را برای کودکان خود فراهم 
سازند. یکی از شیوه های تربیتی حضرت 



   48

کتاب تبلیغ دین
شماره 50

نگاه

هر وقت دملان تنگ شد ...

هر هفته کارش همین بود. هر دوشنبه و پنج شنبه می رفت 
مزار شهدا، تا برایشــان فاتحه بخواند. بعد می آمد زیارت 
عمو. فاطمه )س( می نشست سر قبر حمزه سیدالشهداء و 
با تسبیحی که از تربت عمو درست کرده بود، طلب رحمت 

می کرد برایش.
مفاتیح الجنان، ص333.

واقعه عاشورا که تمام شد، حسین )ع( شد سیدالشهداء.
شیعیان از تربت حسین )ع(تسبیح درســت کردند. از 

مادرشان یاد گرفته بودند.
شیخ مفید، ارشاد، ص150.

     مزار شهیدان لحظه های دلتنگی را پر می کند.
     هر وقت دلمان تنگ شد، هر وقت دلشوره به سراغمان 
آمد، هر وقت اضطراب و افسردگی امانمان را برید، دست 
همسر و فرزندانمان را بگیریم و بیاییم مزار شهدا، لحظه های 

دلتنگی را پر می کند. 
     گاهی تلویزیون را خاموش کنیم و تلفن همراه را کنار 
بگذاریم و داستان هایی زیبا از شهدا برای همدیگر تعریف 

نماییم.
     قسمتی از دیوار خانه مان را با قاب عکسی از شهید زینت 
دهیم. می شود هر ماه عکس یک شهید را در این قاب جای 

داد. شهیدان به محیط خانه آرامش می دهند.
    انس با شهیدان، از خودگذشــتگی را در فرزندانمان 

تقویت می کند.

با کم هم می شود
نذر کرده بودند سه روز روزه بگیرند، برای شفای حسن   )ع( 

و حسین   )ع(.
نزدیکی های افطار، فاطمه   )س( تنور را گرم کرد برای پخت 
نان. پنج تا قرص نان برداشت. دورتادور سفره چیده شده 
بودند. برای خودش، همســرش، حسن و حسینش، فضه 

هم روزه بود. 
بسم اهلل را گفته و نگفته، در خانه را زدند. مسکین هستم و 

محتاج یک لقمه نان.
 افطار را به مسکین دادند و سفره خالی شد از غذا.

روز دوم باز هم وقت افطار صدای در خانه آمد.
یتیمم، پدرم در جنگ عقبه کشته شد. یک لقمه نان بدهید 

و صد برابرش را در آخرت بگیرید.
آن شب علی )ع( و فاطمه )س( با حسن )ع( و حسین )ع( و 

فضه، با آب افطار کردند.
روز سوم، نماز را که تمام کردند، باز صدای کلون در، حیاط 

را پر کرد. اسیر بود و گرسنه. یک در دنیا و صد در آخرت.
نان ها را به اسیر دادند.

منهج الصادقین، ج10، ص98 و 99.

    شرط کمک به نیازمندان، داشتن یک حساب میلیاردی 
نیست.

    با کمتریــن امکانات می توان بهتریــن خدمات را به 
نیازمندان هدیه داد.

    ایثار یعنی قبل از آنکه گرسنگی خود را ببینیم، به یاد 
گرسنگی دیگران باشیم.

    کودکانمان را شــریک کمک به نیازمندان کنیم، تا از 
خودگذشتگی را در کودکی تمرین کنند.

    به فرزندانمان یاد بدهیم که ایثارگر بودن سختی دارد و 
انسان ایثارگر باید بردبار باشد.

برش هایی از زندگی ناب
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دل بابا خنک می شد
دختر، زخم های ســر و صورت بابا را کــه می دید، دلش 
می لرزید. دست های کوچکش را می گذاشت روی زخم ها و 
پدر را نوازش می کرد. بعد با پارچه ای خاکستر ها را از سر و 
روی پدر پاک می کرد. اما دل بابا خنک می شد وقتی صدای 
فاطمه )س( را می شنید. فاطمه  )س( ، شده بود دلخوشی 

محمد )ص( توی این دنیای وانفسا.
دیگر همه مردم شهر می دانستند که نازدانه پیامبر) ص(، 

مادری می کند برای پدر.
سلمان، ابوذر، مقداد و خیلی های دیگر، بارها از محمد )ص(

شنیده بودند که فاطمه  )س( را صدا می زد »ام ابیها!«

    به فرزندانمان بیاموزیم که خوب بــودن به این راحتی ها به 
دست نمی آید.

    خوب ماندن از خوب بودن سخت تر است.
    گاهی برای آنکه خــوب بمانیم، باید زخم زبان بشــنویم، 

نگاه های معنی دار را ببینیم و... .
    غیبت کردن برای بعضی ها شیرین است. شاید اگر بخواهیم از 
مهمانی ای که در آن غیبت می شود دوری کنیم، با تحقیر دیگران 

رو به رو شویم.
    هوای آدم های خوب فامیل، محله و شهرمان را داشته باشیم.

شاید تنها شوی!

راه رفتنش مثل پیامبر صلی اهلل علیه وآله بود. وارد مسجد که شد، 
پرده ای آویزان کردند بین زنان و مردان.
بسم اهلل که گفت، در و دیوار گوش شد.

از خدا گفت و از نعمت های خدا، از محمد صلی اهلل علیه وآله گفت 
و از خوبی های محمد صلی اهلل علیه وآله. از علی   )ع( گفت و...، از 

فدک گفت و گفت که فدک حق مسلم من و فرزندانم است.
در و دیوار همه گوش بود، اما دل مردم با فاطمه نبود.

بیت االحزان، ص227.

   گاهی دوســت و آشــنا، توی گوَشــت پچ پچ می کنند که: 
زندگی ات را بکن! حق آن دو بچــه یتیم به تو چه ربطی دارد که 

خودت را قاطی می کنی؟
   گاهی همکاران چپ چپ نگاهــت می کنند که: دلت خوش 
است برای ارباب رجوع این همه وقت می گذاری، زیرمیزی ات را 

بگیر به زخمت بزن. کی دلش برای تو سوخته؟!
   گاهی به تو طعنه می زنند که جنســت را یک الپهنا بفروش. 
چکار داری که مشتری پولش را از راه کارگری به دست آورده یا 

از راه رباخواری.
   زندگی کردن بر اساس حق و حقیقت هزینه دارد. تنهایی دارد.

روزهای اول زندگی
در می زدند.

فاطمه در را باز کرد.
علی  )ع( بود. خسته و عرق ریزان از سر کار آمده بود.

پرسید: فاطمه جان! چیزی برای خوردن داریم؟
فاطمه   )س( گفت: نه.

صدای علی  )ع( پر شد از شرمندگی: چرا خبرم نکردی؟!
فاطمه  )س( جواب داد: پدرم گفته، اگر شوهرت چیزی برای 

خانه آورد، چه خوب، وگرنه تو از او چیزی نخواه.
بحاراالنوار، ج43، ص31.

روز آخر
علی در روزهای تنهایی، بر سر مزار همسر می آمد و می گفت: 
هر وقت مصیبتی بر من وارد می شد، تو تسلی دلم بودی. بعد 

از تو چه کسی دل آشفته ام را آرام کند، فاطمه؟!
بحاراالنوار، ج43، ص187.

    زن زندگی، شریک جیب شوهرش است و مرد زندگی، 
تمام هستی اش را به پای همسر و فرزندان می ریزد.

    زن و شوهر دوست ندارند شرمندگی همدیگر را ببینند.
    مرد زندگی، با یک لیوان آب خنــک دلش آب نبات 

می شود.
    جهاد زن، خوب شوهرداری کردن است و جهاد مرد، 

تالش برای خانواده.



   50

کتاب تبلیغ دین
شماره 50

نگاه

یکی از منزلت های حضرت فاطمه)س( 
شــهروندی جامعه نوپای اسالم بود. در 
عبارتی ساده، شهروندی یعنی همكاری 
میان افراد بــرای اداره زندگی خود. این 
مفهوم عالوه بر اینكه بــه حقوق افراد 
اشاره دارد، دربردارنده وظایف و تعهدات 
هم هســت1 و بر همین اساس، كاركرد 
اصلی شهروندی عبارت اســت از اداره  
جامعه طبــق اصول احتــرم به حقوق 
دیگران و تعهد به ایفای نقش در حفظ 
نهادهای مشــتركی كه ایــن حقوق را 
پایدار می دارند.2 نكته قابل توجه درباره 
شهروندی این است كه در آن دو عنصر 
فردگرایی و جمع گرایــی در كنار هم 
مورد توجــه قرار می گیــرد.3 بی تردید 
بازخوانی مفهوم شــهروندی در روزگار 
نخستین اســالمی، رهین واكاوی های 
بسیار، از جمله پژوهش در تحوالت نظام 
تعهدات و حقوق اجتماعی جدیدی است 
كه به تدریج در جامعه نوپای اســالمی 
ریشه می دواند. این مقدار را می توان با 
اطمینان اظهار داشــت كه سازگاری و 
ناسازگاری شــهروند جامعه اسالمی با 
سلطه به همسویی و ناهمسویی سلطه با 
آرمان های جامعه اسالمی بستگی دارد. 

فاطمه )س( دلبسته آرمان های جامعه 
نوپای اســالمی بود و به عنوان شهروند 
این جامعه، گرچه از برخی حقوق خود 

چشم پوشید؛ اما به همه تعهدات خود به 
شایستگی عمل كرد. یکی از منزلت های 
آن بانــو را باید در شــهروندی جامعه 

اسالمی جستجو کرد. 
  شبكه های اجتماعی فاطمه )س( 
رفتارهــای اجتماعی فاطمــه )س( در 
شبكه های مختلفی بروز می یافت كه با 
مروری بر زندگی حضرت، مهم ترین آنها 

را می توان به صورت زیر نام برد:
 شــبكه اعضــای خانواده، شــبكه زنان 
مدینه، شــبكه صاحب نفــوذان مدینه، 
شبكه خواص پیروان پیامبر )ص(، شبكه 
پیوندهای غیر مستقیم كه شامل فقرا و 
مراجعه كنندگان است و شبكه توده مردم. 
نفــس حضــور اجتماعــی و فرهنگی 
فاطمــه)س( با وجود مســئولیت های 
خانوادگی، آن هــم در جامعه ای كه تا 
پیــش از آن، زن شــهروند درجه دو به 
حساب می آمد، اقدامی در مسیر اصالح 
نگاه مردم به نقــش و وظایف اجتماعی 
زنان به حساب می آید؛ به همین دلیل 
در رویارویی با حدیثی كه از فاطمه )س( 
به این مضمون نقل شده است كه »برای 
زنان بهتر آن است كه مردان را نبینند و 
مردان آنها را نبینند«4، برخی آن  حدیث 
را مرسل وفاقد داللت بر لزوم شمرده اند5 
و برخی دیگر آن را مربوط و منحصر به 
حالت اختالط بین زن و مرد دانسته اند.6 

 
  مدل پیشنهادی شناخت سیره 

اجتماعی فاطمه )س( 
با توجه به اینكه فاطمه )س( بر اســاس 
منزلت خــود در یكی از شــبكه های 
ارتباطی پیــش گفته بــه ایفای نقش 
می پرداخت، شــاید بتوان جدول زیر را 
به عنوان مدلی برای استخراج و شناخت 

سیره اجتماعی ایشان پیشنهاد كرد:
با بهره گیری از این مدل، برای شناخت 
ســیره اجتماعی فاطمه )س( باید آن 
دســته از داده های تاریخــی مربوط به 
ایشان را كه مصداقی برای محل تالقی 
سطرها و ستون های ماتریس باال باشد، 
استخراج و دســته بندی كرد. این مدل 
برای شــناخت ســیره اجتماعی دیگر 
معصومان هم می تواند بكار آید و البته 
متناسب با شرایط زندگی معصومان )ع( 
باید تغییراتی جزیی در آن داد. تذكار این 
نكته هم هر چند روشن است الزم به نظر 
می آید كه این مدل تنها برای شناسایی 
و اســتخراج اولیه داده هایی كه حسب 
تعاریف ما اجتماعی خوانده می شــوند، 
بكار می آید و تنها می تواند مصادیق سیره 
اجتماعی را به صورت روشمند شناسایی 
كند، ولی این مصادیق خود می توانند در 
قالب های مختلف و با معیارهای گوناگون 
دسته بندی و هویت بخشی شوند. معیار 
این دسته بندی می تواند مسائلی همچون 
فراوانی نمونه ها، اهداف، روش ها، اهمیت 

و مانند آن باشد. 
   پی نوشت 

1. فالكس، 1381، ص9.
2. همان، ص211-210.

3. همان، ص9.
4. حر عاملی، 1409ق، ج20، ص 232.

5. الخوئی ، 1409ق، ج32، ص41.
6. فضل اهلل، 1421ق، ص225.

* منبــع: فصلنامــه  علمــی پژوهشــی 
شیعه شناسی؛سال هفتم؛شماره 28؛زمستان 

1388، باتلخیص

منزلت های اجتامعی 
دخرت رســول الله )ص(

بررسی اجاملی سیره حرضت زهرا)س( در تربیت فرزند

حجت االسالم و المسلمین دکتر محسن الویری
دانشیار دانشگاه باقرالعلوم)ع(



در مسئـــــله زن 
ما طلبکــــــاریم

ســــــوژه گی
 زن امـــــروز

زنان راسرگرم 
می کنند نه دلگرم!

در هیاهوی دعواها و اعمال سلیقه ها در عرصه گزاره های فرهنگی و اسالمی چه باید کرد؟ تکنولوژی با تمام سرعتش آمده 
است تا انسان دوپا در زندگی راحت تر باشد؛ اما او در زندگی مانند کالف سردرگمی به دور خود می چرخد و می چرخد. 
رنگ ها عوض شده اند و بدتر از آن هویت ها رنگ باخته اند. پرونده ماه این شماره به مسئله زن و هویت ذاتی آن و رابطه اش 

با ساز و کارهای امروزی می پردازد.
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زن جایگاه ویژه ای در تعالیم اسالم دارد. زن عالوه بر نقش همسری با قبول نقش مادری نقش انسان سازی برای جامعه را 
ایفا می کند. به این نقش ها می توان نقش های اجتماعی زنان را نیز اضافه نمود. از این منظر می توان حساسیت مسئله زن را 
به درستی درک کرد و برای سبک زندگی او الگوهای متقن و محکمی را ارائه داد. مقام معظم رهبری از جمله کسانی است 

که همواره دغدغه مسئله زن و سبک زندگی او را داشته و منویات صریحی برای مسئله زن دارد.

غربیم؛ آنها هستند که دارند به زن ظلم 
می کنند، زن را تحقیر می کنند، جایگاه 
زن را پایین می آورند؛ به اسم آزادی، به 
اسم اشتغال، به اسم مسئولیت دادن، 
آن ها را مورد فشارهای روحی، روانی، 
عاطفی و اهانت شخصیتی و شأنی قرار 

می دهند؛ آن ها باید جواب بدهند«. 
بیانات در 1390/03/01.

 مشکل اساسی بشریت
»درباره مســئله زن در جامعه، اساس 
مشکل، دو چیز است؛ دو نقطه اساسی 
است که اگر درباره این دو نقطه بشود 
فکری کــرد، طرحی نــو درانداخت 
و کار پیگیر و مســتمری انجــام داد، 
می توان امیدوار بود که در طول زمان 
- میان مدت یا بلندمدت - آن چیزی 

در مسئله زن ما طلبکاریم
گزیده ای از مقام زن در اندیشه مقام معظم رهربی

  در مسئله زن غرب باید جواب 
بدهد

»من یک وقتی گفتم؛ از من ســؤال 
کردند که شــما در مقابــل آنچه که 
غربی ها درباره مســئله زن در کشور 
می گویند، چه دفاعی دارید؟ من گفتم: 
ما دفاع نداریم، مــا هجوم داریم! ما در 
مسئله زن، از غرب طلبکاریم؛ ما مدعی 
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دور كنیم. خانــه داری را، فرزند داری 
را، شــوهرداری را ننگ او به حســاب 

بیاوریم«.
بیانات در 1391/04/21.

 جایگاه خانــواده و محوریت زن 
در آن

»فی الجمله نگاه اسالم به زن - به حیث 
جنس - یک نــگاه فوق العاده متعالی 
است. به نظر من خیلی از این مشکالت 
مربوط به بانوان، ناشی است از مشکالت 
حیات جمعی خانواده، به حیثی که زن 
در آن محور است. ما خألهای قانونی و 
عادتی و سنتِى عجیب و فراوانی داریم. 
گاهی اوقات خانم هایی بــا ما تماس 
می گیرند - یا از مجلس، یا از حوزه، یا از 
مراجعات گوناگون مردمی، یا از مراکز 
دیگر - و مشکالتشان را می گویند؛ این 
مشــکالت عمدتاً مربوط می شود به 
مشکالت داخل خانواده. اگر زن داخل 
خانواده امنیت روانی داشــته باشــد، 
امنیت اخالقی داشــته باشد، آسایش 
داشته باشد، َسَکن داشته باشد، حقیقتاً 
شــوهر برای او لباس محسوب شود - 
همچنان که او لباس شــوهر است - و 
همچنان که قرآن خواســته، موّدت و 
رحمت بین این ها باشد، و اگر »و لهّن 
مثل الّذی علیهن« در خانواده رعایت 
شود - این چیزهایی که اصول کلی و 
اساسی است - آنگاه مشکالت بیرون 
خانواده بــرای زن قابل تحمل خواهد 
شــد؛ اصاًل بر این ها فائق می آید. اگر 
زن در آسایشگاه خود، در سنگر اصلی 
خود، بتواند مشکالت خودش را کاهش 
بدهد، بالشــک در عرصه اجتماع هم 

خواهد توانست«.
بیانات در 1390/10/14.

بحران اســت، منتها به رو نمی آورند، 
مطرح نمی کنند و سیاست های مسلط 
در دنیا به صرفه خودشــان نمی دانند 
و شــاید برخــالف راهبردهای اصلی 
خودشــان می دانند که این مسئله را 

مطرح کنند«.
بیانات در 1390/03/01.

 حضور زنان در صحنه های مختلف
»از نظر اســالم، در همه فعالیت های 
مربوط به جامعه بشری و فعالیت های 
زندگی، زن و مرد دارای اجازه مشترک 

و همسان هستند«.
بیانات در 1375/12/20.

»زن در محیط اســالمی رشد علمی 
می کند، رشد شخصیتی می کند، رشد 
اخالقی می کند، رشد سیاسی می کند، 
در اساسی ترین مســائل اجتماعی در 
صفوف مقدم قــرار می گیرد، در عین 
حال زن باقی می ماند. زن بودن، برای 
زن یك نقطه امتیاز اســت، یك نقطه 
افتخار اســت. این افتخاری نیســت 
بــرای زن كــه او را از محیــط زنانه، 
از خصوصیــات زنانــه، از اخالق زنانه 

که امروز می توان آن را بحران مسئله 
زن در دنیا دانســت، حل شود. آن دو 
چیز، یکی عبارت اســت از نگاه غلط و 
بد فهمیدن جایگاه زن و شــأن زن در 
جامعه؛ که این نــگاه و این بدفهمی از 
غرب شروع شده و خیلی هم قدیمی و 
ریشه دار نیست. آن کسانی که مدعی 
شدند که در پروتکل های اندیشمندان 
صهیونیست این مسئله وجود داشته، 
می شود حدس زد که این، خالف واقع 
نیست. یعنی اگر نگاه کنیم، می بینیم 
این نگاه غلط، این کج فهمی و بدفهمی 
در زمینه شأن زن در جامعه، شاید در 
حدود صد سال، صد و پنجاه سال بیشتر 
در غرب ســابقه ندارد و از غرب سرریز 
شده اســت به جوامع دیگر، از جمله 

جوامع اسالمی. این یک نقطه است. 
 نقطه دوم که اســاس مشــکل است، 
بد فهمیدن مسئله خانواده و بد عمل 
کردن در رفتارهای داخل خانواده است. 
این دو تا مشکل اســت که به نظر ما 
بحران مســئله زن را - که امروز یک 
مشکل اساسی در دنیاست - به وجود 
آورده. شاید تعبیر »بحران زن«، تعبیر 
تعجب آوری باشد. امروز مسئله بحران 
آب وهــوا، بحران آب، بحــران انرژی، 
بحران گرم شــدن زمین، بــه عنوان 
مسائل اصلی بشریت مطرح می شود؛ 
اما هیچ کدام از این ها مســائل اصلی 
بشریت نیست. بیشــتِر آن چیزهایی 
که مشــکالت اصلی بشــریت است، 
برمی گردد به مسائلی که ارتباط پیدا 
می کند با معنویت انســان، با اخالق 
انســان، با رفتار اجتماعی انسان ها با 
یکدیگر؛ که یکی از آنها مســئله زن و 
مرد، جایگاه زن، مسئله زن و شأن زن 
در جامعه اســت؛ که این حقیقتاً یک 

شاید تعبیر »بحران زن«، 
تعبیر تعجب آوری باشد. 

امروز مسئله بحران 
آب وهوا، بحران آب، 
بحران انرژی، بحران 

گرم شدن زمین، به عنوان 
مسائل اصلی بشریت 
مطرح می شود؛ اما 

هیچ کدام از این ها مسائل 
اصلی بشریت نیست
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اصل کرامت
اولیــن و مهم تریــن الــزام 1

در ســبک زندگی زنان اصل کرامت 
انســانی اســت. امروزه تصور رایج از 
ســبک زندگی زنان در فرهنگ غرب 
تصوری جز کاال بودن مسئله زن ندارد. 
از حجم تبلیغاتی که زنان را ابزاری برای 
فروش بیشــتر کمپانی ها و شرکت ها 
قــرار داده می تــوان بــه ناکارآمدی 
سبک زندگی غربی در خصوص زنان 
پی برد. قرآن کریم به این اصل اشاره 
ْمَنا بَِنی آَدَم  دارد  می فرماید: »َولََقْد َکرَّ
َوَحَملَْناُهْم فِی الَْبرِّ َوالَْبْحِر َوَرَزْقَناُهْم ِمَن 
ْن  لَْناُهــمْ َعلَی َکِثیٍر ِممَّ یَِّباِت َوَفضَّ الطَّ
َخلَْقَنا تَْفضیاًل«.  اصل کرامت انسانی 

می آموزد که انســان اشرف مخلوقات 
و گل سرسبد آفرینش است. او عالوه 
بر حیات نباتی و نفس حیوانی از روح 
انسانی بهره مند اســت و تکریم او به 
داشتن روح انســانی است که به هیچ 
موجود دیگر داده نشده است. این روح 
منشــأ قوای عالمه و عامله، دانایی و 
توانایی و شعور و شور انسانی در انسان 
است و نعمت آگاهی و معرفت و حرکت 
مسئوالنه انسان در جهت کسب فضایل 
و انجام تکالیف از این روح برمی خیزد. 
در پرتو این نگاه دیگر با زنان همچون 
کاال برخورد نخواهد شد، بلکه به زن با 
قطع نظر از جنسیت او و صرفاً به دلیل 

کرامت الهی او قضاوت خواهد شد. 

اصل برابری
اصل مهم دیگر برابری انسان ها 2

است. اگر انسان ها از یک جوهر ساخته 
شده باشند، پس میان آنان نیز برابری 
حاکم خواهد بود. در ســبک زندگی 
دینی میان زنان و مردان هیچ گونه تمایز 
و تفاوتی نیست و تنها مالک تفاوت فقط 
و فقط تقوا خواهد بود. پیامبر گرامی در 
سخنان تاریخی خود در »حجة الوداع« 
هر نوع تبعیض میان انسان ها را محکوم 

کرد و چنین فرمود:
»ایها الناس ان ربکــم واحد و ان اباکم 
واحد کلکم الدم و آدم مــن تراب ان 
اکرمکم عنــداهلل اتقاکم و لیس لعربی 

علی عجمی فضل اال بالتقوی«

امروزه ســبک زندگی یکی از مهم ترین مؤلفه های زندگی انسان به شــمار می رود. سبک زندگی به عنوان مجموعۀ 
درهم تنیده ای از الگوهای رفتاری فردی و اجتماعی، برآمده از نظام معنایی متمایزی است که یک فرهنگ در یک جامعۀ 
انسانی ایجاد می کند. هر چه ساخت و بافت اجتماعي داراي ويژگي ها و امكانات مساعد بيشتري در جهت رهايي بخشي 
كنشگران از قيد و بندهاي ساختي باشد، به همـان نسـبت امكـان تبلـور هويت فردي و اجتماعي كنشگران و به عبارت 

ديگر امكان بيانگري و معرفي خود از طريق گزينش سبك زندگي خاص بيشتر خواهد بود.
 در این میان اما سبک زندگی زنان اهمیتی دوچندان دارد. در واقع بانوان به دلیل قرارگیری در نظام خاص خود اعم از 
نظام های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی نیازمند ترسیم سبک زندگی خاص به خود هستند. این مهم آن هنگام 
اهمیت دوچندانی می یابد که دریابیم از رهگذر تربیت بانوان فرهیخته، جامعه ای نیک پرورش یابد. بدین منظور می بایست 

تمهیدی خاص را برای این طبقه از جامعه در نظر گرفت و برای آن برنامه ای مدون ترسیم نمود.
نظام های ارزشی و هنجاری زنان در خصوص سبک زندگی زنان فارغ از چیستی و چگونگی آن، اقتضائات خاصی را نیز 

می طلبد. این اقتضائات را می توان در قالب چند اصل به پیگیری نمود:

زن بودن را ببینیم
بررسی چند اصل مهم در سبک زندگی زنان

فاطمه احمدی سیرت
نویسنده و پژوهشگر
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اســت هیچ ســبک زندگی مردانه 
به صورت تجویــزی هیچ گاه نخواهد 
توانست در میان زنان استقبال شده 
بلکه زنان می بایســت در ترسیم این 
سبک زندگی مشارکت فعال داشته 
و به نوعی خودشــان مدیریت سبک 
زندگی خود را بــر عهده بگیرند. امام 
خمینی در وصیت نامة سیاسی الهی 
خویــش می فرماید: »مــا مفتخریم 
که بانوان و زنان پیــر و جوان و ُخرد 
و کالن در صحنه  هــای فرهنگــی و 
اقتصادی و نظامی حاضر و همدوش 
مردان یا بهتر از آنــان، در راه تعالی 
اســالم و مقاصد قرآن کریم فعالیت 

دارند«.

اقتضائات خاص  رعایت 
جنسیتی5

هرچنــد در پرتــو تعالیم اســالمی، 
بسیاری از هنجارهای حاکم بر سبک 
زندگی به صــورت مشــترک تصور 
می شوند، اما باید در نظر داشت که در 
ترسیم سبک زندگی دینی می بایست 
الزامات خاص جنســیتی را مالحظه 
نموده و تمام برنامه هــا و فرآیندها را 

مطابق آن تنظیم نمایند. 

وحیانــی آن می تواند بخش مهمی از 
خاستگاه فرهنگ بشــری را تشکیل 
دهــد. محّمد بــن نضر بــن قرواش 
گويد: امام صــادق )ع( فرمود: » آدم 
دين دار چــون مى انديشــد، آرامش 
بر جان او حاكم اســت. چون خضوع 
مى  كند متواضع اســت. چون قناعت 
مى كند، بى نياز اســت. به آنچه داده 
شده خشنود اســت. چون تنهايى را 
برگزيده از دوستان بى  نياز است. چون 
هوا و هوس را رها كرده آزاد اســت. 
چون دنيا را فرو گــذارده از بدى ها و 
گزندهــاى آن در امان اســت. چون 
حسادت را دور افكنده محبتش آشكار 
است. مردم را نمى  ترساند پس از آنان 
نمى هراسد و به آنان تجاوز نمى كند 
پس از گزندشان در امان است. به هيچ 
چيز دل نمى  بندد پس به رستگارى و 
كمال فضيلت دست مى يابد و عافيت 
را به ديده بصيرت مى نگرد پس كارش 

به پشيمانى نمى ِكشد«.  

مشارکت
الــزام مهم دیگر در ســبک 4

زندگی زنان، مشارکت زنان در ترسیم 
سبک زندگی خود می باشد. بدیهی 

اصل دین مداری
ســومین الــزام مهــم در 3

ســبک زندگی زنان رعایت دین در 
کلیۀ شــئون زندگی است. بازخوانی 
آموزه های اســالم و ژرف اندیشی در 
آن، ظرفیــت باالی ایــن آموزه ها را 
برای فرهنگ ســازی و ارائه الگوهای 
رفتاری مناسب نشــان می دهد؛ زیرا 
انتزاعی تریــن الیه هــای اعتقادی و 
معرفتی تا عینی ترین سطوح رفتاری 
که امروزه با عنوان ســبک زندگی از 
آن یاد می شــود، در چارچوب نظام 
معنایی اســالم جــای گرفتــه و در 
مسیر تکامل و ســعادت انسان مورد 
اســتفاده قرار می گیــرد. آموزه های 
دیــن به عنوان ابزار جامــع هدایت و 
راهبری بشر، در بســیاری از موارد، 
حاکم بر باورها، ارزش ها و هنجارهای 
الزم برای جهت دهی و الگو بخشی به 
رفتار و کنش انســانی است. درواقع 
محــدود نکردن دین بــه فهم زمانی 
خاص، اعتقاد به تکامــل فرهنگی و 
سهیم بودن اراده انســان ها در آن و 
تبیین درســت ارتباط میان فرهنِگ 
متغیر و دیِن ثابت، ما را به این دیدگاه 
رهنمون می شود که دین و آموزه های 
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تغییر در باورهای دینی و 
سنتی1

امروزه دین گرایــی، یکی از مؤلفه های 
زندگی فردی و جمعی به شمار می رود 
که به صــورت مســتقیم یــا در ذیل 
مؤلفه های فرهنگی تعریف می شوند. 
در این راســتا نظریه پردازان بسیاری 
بر اهمیت دین در سبک زندگی آدمی 
تأکیــد دارند. از اقدامات شــبکه های 
ماهواره ای در ســال های اخیر، تغییر 
معنای دین و فروکاست آن به معنایی 
عرفی و به بیان صریح تر دنیوی سازی 
دین بوده است. این خط سیر را می توان 
در بســیاری از برنامه های شبکه های 
ماهواره ای از بی بی سی فارسی گرفته 

زن به مثابه هدف
بررسی اقدامات شبکه های ماهواره ای در خصوص زن و خانواده

علی فرخی تبار
طلبه و کارشناسی ارشد جامعه شناسی فرهنگ

در سال های اخیر، رشد و گســترش رسانه های همگانی همچون روزنامه ها، 
مجالت، فضای مجازی و خصوصاً تلویزیون و بالتبع آن مســئلۀ شبکه های 
ماهواره ای، عاملی مؤثر در شکل گیری و رواج مدرنیته، تفکرات لیبرال غربی 
هم سو با آن و در نتیجه سبک زندگی غربی و سکوالر بوده است. وجود ماهواره 
در منازل و فرایند عادی شدن آن، به این معنا است که مردم در زندگی روزمره، 
وجود این پدیده را ضروری و طبیعی فرض می کنند و شبکه های ماهواره اکنون 

بخشی مهم از محیط و زندگی روزمرۀ مردم جامعه به شمار می روند. 
از سوی دیگر، مســئله مهم دوران کنونی چه در محافل علمی و چه در انظار 
عمومی جامعه، مسئله زن و خانواده بوده است. زنان نیمی از پیکره اجتماع را 
تشکیل می دهند. با این حال، اما تغییرات شگرفی را در دورۀ معاصر را تجربه 
نموده اند. برای این تغییرات چند عامل را می توان برشمرد. ما چه بخواهیم و 
چه نخواهیم، شبکه های ماهواره ای نقشی مهم را در این تغییرات داشته اند. اما 
این تغییرات را به صورت ملموس در کدامین بخش ها می توان به نظاره نشست. 

پرسشی است که در متن پیش رو به برخی از آنها اشاره نمایم.
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تصاویــر و ادبیــات حاکم بــر چنین 
برنامه ای نیز بر بُعد هم نشــینی تأکید 
خواهد داشت. اساســاً در این شبکه ها 
بسیار بر جنسیت زن تأکید شده و اگر 
ادعا شود که بسیاری از برنامه های این 
شبکه ها خاصه برای مخاطبان زن تولید 
و پخش دارد، سخن گزافی نیست. زنان 
مخاطب فارســی زبان در ایران باید در 
محلی باشند که بتوانند این شبکه را از 
طریق ماهواره دریافت کنند و امن ترین 

جا برای چنین کاری، خانه است.

مصرف گرایی
مصرف گرایی نیــز یکی دیگر 4

از موضوعاتی اســت که مــورد تأکید 
شبکه های ماهواره ای قرار گرفته است. 
درواقع این شبکه ها، سپاهیاِن فرهنگِی 
نظام ســرمایه داری مدرنی هستند که 
تالش می کنند از طریق تحریک زنان 
و پدیــدآوردن نیازهــای کاذب برای 
خانواده، روزبه روز بر ثروت ثروتمندان 
بیافزاینــد. مصرف گرايي به عنوان يك 
فرآيند اجتماعي، بر مصرف تكيه می کند 
و مصرف هر چه بيشتر كاالهاي مصرفي، 
اعم از بادوام و بی کیفیت را مورد تأکید 
قرار می دهــد. در اين فرهنــگ، افراد 
در خريد هميشــگي كاالها و خدمات 
جديد، درگير مي شــوند؛ در حالي كه 
هيچ توجهي به نياز يا عدم نياز به اين كاال 
و خدمات، قابليت دوام آنها، مبدأ توليد يا 
پيامدهاي زیست محیطی توليد و مصرف 
آنها، نمی کنند. درواقع بايد مصرف گرایی 
يا مصرف زدگی را از بين بردن يا صرف 
كــردن از طريق به كار بــردن و هزينه 

كردن بيهوده دانست.

زندگی روزمره زنان به ویژه دختران.
  ترویج تجمل گرایی در خانواده. 

  بی بندوباری و حذف چارچوب های 
ارزشی از زندگی روزمره جوانان.

  روابط آزاد با جنس مخالف.
  ترویج ســبک زندگــی زن غربی از 
طریق فروکاست منزلت زنان به کاالیی 

صرف.

مدگرایی
دنیای مد را شاید بتوان یکی 3

از پراهمیت تریــن جنبه هــای زندگی 
بشر غربی امروز دانســت. بدون تردید 
امروزه مد و فشــن، جایگاه ویژه ای در 
میان توده های مردم دارد و ما بســیار 
بــا واژه هایــی مانند »این مد اســت« 
ســروکار داریم. امروزه مد به بخشــی 
مهم در فرهنگ تبدیل شــده اســت. 
ازایــن رو، جــای تعجب نیســت که 
برنامه ها و تحقیقات بســیاری بر روی 
آن صورت بگیرد. مد، حداقل دربردارنده 
مجموعه ای از رمزها اســت. رمزهایی 
که ســعی در معنابخشــی به انسان و 
هویــت او را دارنــد. هویت هایی که در 
ابتدا با یک موضــوع ارتباط می گیرند 
و ســپس خود را در راستای آن تعریف 
می کنند. سوپرمدل ها، همان کاری را 
می کنند که باید بکنند. آنها با توجه به 
ویژگی های فیزیکی و همچنین با مدد 
از تکنولوژی سینمایی، محصوالتی را به 
فروش می رسانند که کم کم هویت افراد 
و اجتماع را تشکیل خواهند داد. برای 
تهیه کنندگان برنامه های ماهواره ای، این 
مهم است که ابتدا با استفاده از تصاویر، 
بتوانند بعد جانشینی را به مخاطب القا 
نمایند. در این راســتا نیز شیوۀ تلفیق 

تا من و تــو و شــبکه های ماهواره ای 
ترکیه ای و ... به نظاره نشست. تغییر در 
باورهای سنتی و عرفی زنان و خانواده 
نیز یکی دیگر از نتایج برنامه های این 
شبکه ها بوده اســت. خانواده به مثابه 
اولین اجتماع آدمی و مهم ترین آن در 
ســال های اخیر، همواره مورد هجمه 
شــبکه های ماهواره ای قرار داشــته 
است. شــبکه های ماهواره ای در قالب 
برنامه ها و آگهی ها، ارزش های متفاوتي 
چون فرهنگ برهنگي، مصرف گرایی، 
تجمل پرســتی، ترويــج بی مباالتی 
اخالقي و... را به نمايــش می گذارند؛ 
مســئله ای که رفته رفته به تغییر در 
باورهای سنتی و دینی خواهد انجامید. 

 ترویج سبک زندگی غربی
شــبکه های ماهــواره ای در 2

ســال های اخیر تالش بسیار زیادی در 
تغییر سبک زندگی مردم و به ویژه زنان 
و جایگزینی سبک زندگی سنتی آنان با 
سبک زندگی غربی داشته اند. زنان در 
عین اینکه نیرویی بسیار مهم و تأثیرگذار 
در جامعه هستند، اما بسیار تأثیرپذیرتر 
از مــردان نیز هســتند. متصدیان این 
شبکه ها با درک این مســئله، آنچه را 
که هدف قرار داده و بــر روی آن تکیه 
کرده اند، تغییر ســبک زندگی زنان و 
خانواده بوده است. بي شک، شبکه های 
ماهواره ای خواســته يا ناخواسته، روي 
شــيوه زندگي مردم از جمله پوشش، 
آرايش، گفتار و کردار آنان اثر می گذارند. 
برخی از دستورکارهای سبک زندگی که 
این شبکه های ماهواره ای به دنبال آن 

هستند عبارت انداز:
  حذف دین و اعتقــادات مذهبی از 
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   در ابتدا می خواهم تعریفی از 
جامعه دینی داشته باشیم؛ اینکه 
مفهوم جامعــه دینی یعنی چه و 

ناظر به چگونه اجتماعی است؟
جامعه دینی در اصطالح عام، جامعه ای 
است که مبانی رفتاری و مهندسی آن 
بر اساس آموزه های دینی شکل گرفته 
باشد. جامعه دینی در اصطالح و تعریف 
خاص و مورد نظر ما، جامعه ای بر اساس 
دین مبین اسالم و مکتب اهل بیت)ع( 
اســت؛ یعنی جامعه ای که نهاد های 
اجتماعی و ســازوکارهای تعاملی اش 
بر اساس سیره و ســنت اهل بیت)ع( 
سازماندهی می شــود و اولویت اول و 
آخر آن، دین داری و دین مداری است.

  در چنین جامعه ای، نگاه به زن 
چگونه است و زن چه انتظاراتی از 

جامعه دارد؟
آنچه از سیره پیامبر و امامان معصوم 
برداشت می کنیم، این است که در این 
جامعه زن راـ  اعــم از اینکه یک خانم 
معمولی باشد یا یک زن دیندارـ  مورد 
تکریم قرار داده و او را به عنوان ریحانه 

معرفی می کند. 
در چنین جامعه ای، زن باید توقع خود 
را از جامعه بر اساس این الگو پایه ریزی 
کند؛ یعنی بایــد از جامعه بخواهد که 
ریحانه بودن او را پاسداشت کند و در 
محیط های علمی و کاری، ظرافت ها 
و لطافت های روحــی او را مورد توجه 
قرار دهند و مانند مردان با او برخورد 
نکنند. متأسفانه در جامعه، در مشاغل 
یا محیط های علمی، اصاًل ریحانه بودن 
زن اساس قرار نمی گیرد و زن در چنین 
جامعه ای، یا به سمت ابتذال کشیده 

زنان رارسگرم 
می کنند نه دلگرم!

توقع زنان از جامعه دینی 

در گفتگو با رسکار خانم نیلچی زاده

به کوشش زهره نجف زاده پژوهشگر و فعال فرهنگی

خانم فروغ نیلچی زاده، کارشناس ارشد فلسفه و حکمت از مدرسه عالی شهید 
مطهری و دانشجوی دکترا می باشند که در کنار تدریس در حوزه و دانشگاه، با 
حضور در برنامه های متعدد تلویزیونی در شبکه های مختلف سیما، شخصیتی 
آشنا برای مخاطبان هستند. ایشان با مشغله های فراوانی که در روزهای پایانی 
سال داشتند، ما را از لطف صحبت های گرمشان محروم نکردند. با ایشان دربارة 
موضوع توقع زنان از جامعه دینی در یک گفت وگوی تلفنی به صحبت نشستیم.
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حضور فعال اجتماعی است. سؤال 
اینجا است که آیا در جامعه دینی 
این یک توقع درست است و از آن 
مهم تر آیا این توقع اولویت اول 
محسوب می شــود یا فضاسازی 
جامعه چنین چیــزی را رقم زده 

است؟
قطعا بحث حضــور اجتماعی، اولویت 
نخست زنان نیست و به لحاظ مهندسی 
فرهنگی جامعه دینی و با توجه به نقش 
زن در تمدن سازی، مطلقاً این حضور 

اجتماعی اولویت یک نیست.
اما در گفتمان آســیب دیده کنونی، 
این موضوع اولویت نخست محسوب 
می شود. آنچه در بحث زنان نیاز داریم، 
کرامت گذاشتن به زن از داخل خانه تا 
اجتماع است. اولین و مهم ترین رکن 
اجتماع خانواده اســت، و دختر باید 
کرامت دیدن را از داخل خانه و توسط 
اعضای خانواده حس کند، ببیند، اشباع 
شود و پی به ارزش وجودی خود ببرد. 
در ایــن صورت نیازی به ژســت های 

مشاغلی را عهده دار می شوند که با اصل 
همسر یا مادر بودن آنها تعارض دارد. 
حال اگر در این فضا خانمی خواستار 
آن کرامت شود، منزوی می شود؛ چون 
استفاده ابزاری از زنان رایج شده است.

  شما این اتفاقات را ناشی از عدم 
خواست صحیح زن از جامعه دینی 
می دانید که انتظار به حق خود را از 
جامعه نمی داند و مطالبه نمی کند، 
یا اینکه گفتمان الگو در میان زنان 
ما مطرح است؛ منتها جامعه توقع 

آنها را برآورده نمی سازد؟
از یک طرف قشــر عام جامعه زنان ما 
این توقع را از جامعــه دینی ندارند و 
نمی داننــد مطالبات درســت آنها از 
جامعه چه باید باشد. البته قشر خاص 
جامعه زنان که زنــان مؤمن و دیندار 
هستند، این نگرش و توقع هوشمندانه 
و به حق را دارند که متأســفانه همین 
انتظار به حق، باعث انزوای زنان مؤمن 
در جامعه شده اســت. چرایی اینکه 
میزان حضور زنــان مؤمن و دین مدار 
در عرصه های اجتماعی در زمان حال 
بسیار کمتر از اوایل انقالب و سال های 

جنگ است، قابل بررسی است. 
 از ســوی دیگر جامعه به نوعی اینها 
را طرد کرده و این واقعیتی اســت که 
جامعه ما با جامعه آرمانی دینی فاصله 
دارد. یعنی جامعه به وظایف خود عمل 

نکرده است.

  وقتی صحبــت از توقع زن از 
جامعه اســالمی می شود، به نظر 
می رسد آنچه به عنوان اولین توقع 
مطرح اســت، بسترسازی برای 

می شود یا رفتارهای شبه مردانه از او 
سر می زند. 

زنان مورد اکرام بودن را باید از جامعه 
توقع کنند و بخواهنــد که در جامعه 
دینی، دیگران با او با کرامت و بزرگی 
برخورد کنند؛ چراکــه احترام به زنان 
یکــی از معیار های ســالمت معنوی 
جامعه اســت؛ چنان که پیامبر)ص( 
می فرماید: »جز افراد پَســت، با زنان، 
پَست رفتار نمی کنند و جز افراد کریم، 

زنان را تکریم نمی کنند«.

  مي توانيد مثالــي عيني براي 
خوانندگان نشريه بزنيد؟

به طور مثــال در رفتارهــای معمول 
اجتماعی چه در اینجا یا کشــورهای 
دیگر، اگــر خانمــی وارد جایی مثل 
اتوبوس یا مترو شــود، به صرف اینکه 
خانم استـ  جدای اینکه مسن یا بیمار 
است یا همراه کودک باشد یا نباشدـ  
ادب اجتماعی حکم می کند که جایی 
به او می دهند. امروزه بر اثر نگاه منحط 
فمینیستی که رگه هایی از آن به جامعه 
ما هم وارد شده، یک دیدگاه رقابتی بین 
زنان و مردان به وجود آمده و جوان ها 
می گویند چرا باید جایم را به یک خانم 
بدهم! حتی بعضاً خانم ها از پذیرفتن 
این بزرگــواری امتنــاع می کنند و با 
اندیشه رقابتی این لطف را اهانت تلقی 
کرده و می گویند: من ضعفی ندارم که 

محتاج لطف کسی باشم!
متأســفانه این نوع رقابت  بین زنان و 
مــردان، الگوهــای کرامــت را حتی 
برای خود خانم ها از بین برده اســت. 
به خصوص در ارتباط با مشاغل که خود 
خانم ها این کرامت را می شکنند و مثاًل 

متأسفانه این نوع رقابت  
بین زنان و مردان، الگوهای 
کرامت را حتی برای خود 
خانم ها از بین برده است. 
به خصوص در ارتباط با 
مشاغل که خود خانم ها 
این کرامت را می شکنند و 
مثاًل مشاغلی را عهده دار 

می شوند که با اصل همسر 
یا مادر بودن آنها تعارض 

دارد
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این رفتار منحــط و غلــط، در حال 
رفتارسازی و الگوســازی است. ما در 
رسانه خانم هایی را می بینیم که با انواع 
آرایش ها در برنامه ها حاضر می شوند 
و چادر برای آنها کاور اســت نه کالچر 
)فرهنگ(! در چنین رسانه ای، ظرفیتی 
برای ارائه حجاب و عفاف فاطمی وجود 

ندارد.
زنان باید احترام به نقش همســری و 
مادری در کنار نقش های اجتماعی را 
از جامعه مطالبه کنند. در جامعه دینی 
باید بستری برای زنان فراهم شود که 

دینی می تواند اولویت دوم باشد؛ البته با 
یک نکته ظریف. حضور اجتماعی مفید 
و مؤثر با حضور بیزنسی متفاوت است. 
از مشکالت دنیای مدرن این است که 
می خواهد زنان را سرگرم سازد و این 
سرگرمی گاهی با درس است، گاهی 
با شغل و گاهی هم با آموزش های غیر 
ضرور و حتی مضر. همــة اینها نوعی 
سرگرمی اســت؛ اما دلگرمی نيست؛ 
یعنی دل زن به عنوان لطیفه وجودش 

اقناع نمی شود.
در دیدگاه اسالمی و سیره پیامبر)ص( 
و ائمه معصوم)ع( و سخنان امام)ره( و 
مقام معظم رهبری، نقش زن در جامعه 
دینی محوری تعیین شده است. امام 
خمینی)ره( می فرماید زن ها رهبران 
این نهضت اند یا حضرت آقا می فرمایند 
که هرجا زنان حضور داشــته باشند، 
نتیجه کار مضاعف است. زنان باید از 
جامعه چنین دیدگاهی را مطالبه کنند 
و اگر جامعه ای این روش ها را راهبرد 
فعالیت ها و گفتمان عمومی خود نکند، 

جامعه دینی محسوب نمی شود.

  فرموديد اگر در جامعه ای سيره 
اهل بيت و ســخنان بزرگان به 
عنوان راهبرد فعالیت ها و گفتمان 
عمومی قرار نگيرد، جامعه دینی 

نيست؛ اين يعني چه؟
برای مثال وقتی از یــک خانم مؤمن 
در رسانه به عنوان کارشناس استفاده 
می شــود، انتظار دارند که این خانم 
محجبه روسری و ســاق دست خود 
را هماهنــگ و همرنگ کنــد و اینها 
دردهایی است که در فرهنگ دیداری 
و رســانه ای ما وجود دارد. رســانه با 

مردانه و رقابت و همــاوردی با مردان 
نخواهد داشــت و دیگر هر کرامت و 
احترام کلیشه ای برگرفته از فرهنگ 
غربی در خارج از خانه، دل و احساس 

او را نبرد. 
ما روایات بســیاری از کرامت و ارزش 
و بــرکات وجود دختــر و زن در خانه 
داریم که حتی قشر مذهبی ما گاهی 
از آن بی اطالع است. متأسفانه والدین 
الگوهای تربیتی خود را بر اساس آنها 
قرار نمی دهند و دختر بــودن او را در 
خارج از خانه می خواهند، بدون اینکه 
هنر زن بودن در چارچوب خانواده را 

برای او مفهوم سازی کنند.
بر اثر رواج تفکر فمینیستی، دیدگاهی 
گسترش یافته که دختر بودن ارزش 
نیست و یک ضعف است. ما االن تأکید 
داریم که هنر دختر بــودن را تبیین و 
ترویج دهیم و الزمه آن این اســت که 
جامعه حیای دخترانــه را ارزش بنهد 

و تکریم کند.
در پاسخ به بخش دوم پرسش شما این 
را اضافه کنم که اصل حضور اجتماعی 
زنان اگر اولویت اول نباشد، در جامعه 

از مشکالت دنیای مدرن این 
است که می خواهد زنان را 

سرگرم سازد و این سرگرمی 
گاهی با درس است، گاهی 

با شغل و گاهی هم با 
آموزش های غیر ضرور و 

حتی مضر. همة اینها نوعی 
سرگرمی است؛ اما دلگرمی 

نیست
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صحیح و متعالی از جامعه دینی چه 
وظیفه ای دارند؟

اولین کار، خودشناسی زنانه است. زنان 
باید ارزش های ذاتی خود را به درستی 
بشناسند و یک خودشناسی ناب الهی 
و مؤمنانه کسب کنند. در مرحله بعد 
نخبگان جامعه زنان باید فعال شــوند 
و با حرکت های جمعی، مدل و سْبک 
مناسب را برای اجتماع ایجاد کنند و 
آن را به خواست عمومی زنان تبدیل 
کنند تا بتوانیم بستری مناسب را برای 

دختران و زنان آینده فراهم آوریم. 

ما باید سطح توقعات میان زنان مؤمن و 
دین مدار جامعه را که گفتمان دینی در 
آنها رایج است، به گفتمان جاری جامعه 
تبدیل کنیم و توقعات آنها را از نهادهای 
اجتماعی و مســئول مطالبه کنیم. این 
اولین وظیفه همة زنان، به ویژه زنان مؤمن 
و متعهد است تا بتوانیم به تعریف درستی 

از این موضوع در جامعه دینی برسیم.

  به عنوان سوال آخر بفرماييد 
وظیفه فردی زنان چیست؟ زنان 
برای رسیدن به گفتمان مطالبات 

در عین شــاغل بودن، فرزند خود را از 
بارداری و تولد تا خردســالی همراهی 
کنند و در کنارش باشند و الزام شغلی 
نداشته باشــند. اما آیا واقعیت جامعه 
ما چنین اســت؛ یا اینکه در فرهنگ 
ســازمان های ما، بارداری و مادری را 
مخل وظایف شغلی زن دانسته و او را 
تحت فشار می گذارند؟ طرح دورکاری 
زنان در دولت قبل بــا همین دغدغه 
مطرح شــد؛ البته بماند کــه در اجرا 
چگونه عمل شد و اکنون کاًل متوقف 

شده است.

ما در رسانه خانم هایی 
را می بینیم که با انواع 
آرایش ها در برنامه ها 

حاضر می شوند و چادر 
برای آنها کاور است نه 

کالچر )فرهنگ(! در چنین 
رسانه ای، ظرفیتی برای 

ارائه حجاب و عفاف فاطمی 
وجود ندارد
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  روندها و تحوالت آینده زنان و 
خانواده

1. تغییر شــکل و تنزل ساختار و 
تعداد خانوار

تحوالت بزرگی در حــوزه خانواده رخ 
داده و یا در حال وقوع است. خانواده های 
پرجمعیت تقریبا در بسیاری از کشورها 
ناپدید شــده اند. افزایــش خانوارهای 
تک والدی در کوچک شــدن خانوارها 
بسیار مؤثر بوده است. در آمریکا تعداد 
این خانوارها از 1.5 میلیون در 1950، 
به 9.5 میلیون در سال 2000 افزایش 
یافته است. در اتحادیه اروپا 12 درصد 

جمعیت در خانه های تک نفره زندگی 
می کننــد و در آمریــکا، خانوارهــای 
تک نفره از 13 درصد در 1960، به 26 

درصد در سال 2000 رسیده است.
2. رشــد بیش از حد خانواده های 

تک والدین
بر اساس پیش بینی ها در آمریکا و اروپا، 
تعداد اعضای خانواده هــای تک والدی 
تا ســال 2026، پنج برابر خواهد شــد. 
مطالعات نشان می دهد این تعداد از 1.5 
میلیون در دهه 1950، به 9.5 میلیون در 
سال 2000 رسیده است. در ژاپن تعداد 
خانواده های تک والدی از 5.7 درصد در 

1980، به 8.4 درصد در ســال 2000 
بالغ شده است که زنگ خطر افزایش این 
خانواده ها با تمام معضالت اجتماعی و 
اقتصادی آن است. به خصوص آنکه اغلب 
این خانواده ها در سراســر جهان به ویژه 
آنهایی که سرپرستی فرزندان را به عهده 

می گیرند، زنان هستند.
3. خانواده خارج از ازدواج طبیعی

ازدواج به عنــوان نقطــه کانونی آغاز 
زندگی مشترک در طول تاریخ شناخته 
شده و در فرهنگ های گوناگون دارای 
قداســت بوده اســت. امروزه جهان رو 
به سیری اســت که »خانواده خارج از 

علی توسلی 
دکتری اندیشۀ سیاسی

زن و خانواده، از ارکان اصلی هر جامعه محسوب می شوند تا جایی که در اسالم سفارش های بسیاری را جهت تکریم زن و 
تشکیل و ثبات خانواده داریم. با توجه به ویژگی ها و شرایط دنیای جدید شاهد این هستیم که بسیاری از  تغییرات حوزه 
خانواده و زن متأثر از تغییرات جهانی و بدون مرز است، تا جایی که مسایل محلی و بومی در این حوزه بخش بسیار کوچکی 
را شامل می شود.  از این رو بسیاری از برنامه ریزان به دنبال این هستند  تا با تحلیل این فرایندها و مطالعات آینده نگرانه 
بتوانند سیاست گذاران و تحلیل گران و فعاالن اجتماعی و فرهنگی را با روندها و سناریوهای محتمل آینده، آشنا سازند. 
در این یادداشت با توجه به عدم دست یابی به آمار های دقیق در حوزه زنان و خانواده در ایران  برخی از مهم ترین روندها، 
فرایندها، سناریوها و عوامل تأثیرگذار در مقیاس جهانی آورده شود تا از این رهگذر بتوان با نگاهی دقیق سناریوهای 

آینده  زنان و خانواده کشور را تشخیص داد و برای آن برنامه داشت.

فردای 
رسنوشت ساز

نگاهی آینده پژوهی به مسئله 
زن و خانواده در ایران فردا
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یافــت. اگرچه برخی گمــان می کنند 
خانواده های تک والدی تحت شــرایط 
خاصی برای کودکان مناسب تر است، اما 
بسیاری باور دارند این شکل از خانواده 
را باید »گروهی با ســریع ترین رشد در 
فقر« نام گذاری کرد که آثار و پیامدهای 

مهمی در پی خواهد داشت.
  گسترش خانواده های بدون فرزند، 
افزایش نرخ طالق و ازدواج دوباره، باعث 
تضعیف پیوندهــای خانوادگی و رواج 
اشــکال نامتعارف خانواده و گسترش 

زیست اجتماعی نامتعارف می شود. 
  گســترش خانوارهــای تک نفــره، 
آسیب پذیری اجتماعی و اقتصادی زنان 
را افزایش خواهد داد و موجب می شــود 
که نهادهای مددکاری اجتماعی، برنامه 
مستقلی برای این دســته از زنان ایجاد 

کند.
  گسترش زندگی اشــتراکی )بدون 
ازدواج رســمی( ســبب کاهش شدید 
مراقبــت  از زنان در جامعــه و افزایش 

آسیب پذیری آن ها خواهد شد.
  گسترش فناوری ها و دورکاری والدین 
در خانه، می تواند عــالوه بر پیامدهای 
اجتماعی، بار روانی مثبتــی در روابط 
و پیوندهای خانوادگی داشــته باشد. 
بنابراین، این شکل از خانواده ها شانس 

بقای بیشتری دارند.

  منابع:
1. گزارش هــای معاونت امــور زنان و 

خانواده ریاست جمهوری.
2. گزارش شــورای فرهنگی اجتماعی 

زنان شورای عالی انقالب فرهنگی.
3. مقــاالت همایــش آینده نگــری و 

تحوالت خانواده و زنان در ایران.

میان خانواده های گذشته و فعلی وجود 
دارد. وضعیت کنونی نشــانه هایی دارد 
که بیانگر ایجاد تغییراتی در ســاختار 
خانواده است. نشانه های این تغییرات 
از همسرگزینی تا تشــکیل، دوام و نوع 

فرزندآوری خانواده دیده می شود.
2. فردگرایی و فردیت محوری

به نظر می رسد یکی دیگر از عوامل مهمی 
که آینده خانواده ایرانی را تهدید می کند، 
ظهور و بروز نوعی »فردگرایی« است. این 
فردگرایی در غــرب، عاملی پیش برنده 
محسوب می شود و اگر در افراد نهادینه 
شــود، رونــد زندگی اجتماعی شــان 
را آســان تر می کند. امــا در جامعه ما، 
فردگرایی خانواده را دچار بحران کرده 
است و موجب جدایی تدریجی افراد از 
یکدیگر شده، و جامعه به تک بعدی شدن 

متمایل گردیده است.
3. گسترش بحران های عاطفی

کاهش روابط متقابل اعضای خانواده به 
دلیل گسترش وســایل ارتباط جمعی 
مثل تلویزیون و رادیو. این فرایند را باید 
نوعی »بحران عاطفــی« در خانواده ها 
قلمداد کرد. چون اگرچه اعضای خانواده 
همگی دور هم جمع می شوند، ولی توجه 

آنان به چیز دیگری خارج از خانه است.

  پیامدها و چالش های احتمالی 
تحوالت خانواده

پیامدهــای مهــم ناشــی از روندهای 
احتمالی و چشم انداز این روندها در آینده 

را می توان در چند بند فهرست کرد:
  در خانواده های تک والدی و همچنین 
خانواده هــای هم خانــه ای )ازدواج 
ســفید(، میزان انتظــارات زوجین و 
احتمال گســترش فقر افزایش خواهد 

ازدواج« یــا »خانواده هــای جدیــد« 
حتی بــا ابعاد قانونی و مشــروعیت در 
بسیاری از کشورها پذیرفته شده است. 
هم خانگی، شامل زوج هایی که در کنار 
هم بدون ازدواج زندگی می کنند، از انواع 
خانواده هاست. در آمریکا تمایل به این 
ایده در دهه هــای 1970 و 1980 آغاز 
شد و به عنوان پیش درآمد برای آشنایی 
پیش از ازدواج محســوب می شد، اما 
این روند اکنون به ســیری عادی بدل 
شده است. هم خانگی در آمریکا از دهه 
1960 تا 2000، طبــق اداره آمار این 
کشور ده برابر شده و طبق آمار سال های 
2005 تــا 2007، 12 میلیون هم خانه 
در آمریکا به عنوان نوعــی خانواده در 
کنار یکدیگر می زیســتند. این سیر در 
تمام نقاط جهان کم و بیش در جریان 
است؛ هر چند در آسیا و به خصوص در 
میان کشورهای اسالمی به علت تحریم 

شرعی، هنوز نسبت بسیار پایینی دارد.
تغییراتی که در باال به آن اشــاره شد، 
دارای یــک روند می باشــد که ســیر 
تحوالت زنان و خانواده در آینده را باید 

در الیه های زیر جستجو کرد :
1. تغییر در ارزش ها و هنجارها

اســالم ارزش ها و هنجارهای بسیاری 
را در بستر سنت هزار ســاله دینی در 
جامعه ایجاد نموده اســت امــا امروزه 
متأســفانه بزرگ ترین مشکل خانواده 
و زنان امروزی، گذار از دوره ســنت به 
مدرنیته اســت. در این فرایند، بخشی 
از هنجارها و ارزش های نظام فرهنگی 
ســنتی برای زنان کارکردی ندارد و از 
طرف دیگر، خانواده امروزی هنوز تمام 
ارزش هــای نظام خانوادگــی مدرن را 
نپذیرفته و به همیــن دلیل تعارضاتی 
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»کار چیه! اصال تو خونه دست به سیاه و 
سفید نمی زنه! همه اش تو بازاره!« شاید 
چنین جمالتی را از خانم ها شــنیده 
باشــید. جمالت نمایشــی از زندگی 
زنان شــهری. نمایشــی ظاهری که 
آپارتمان های ِگلی خانواده ها را خراب 
کرده و هر روز در صفحات پیام رسان ها 
و رسانه های جمعی الیک می خورند، 
این نمایش ها به حدی پیش رفته اند 
که دختران شهرنشین امروزی که قبال 
»دیوار مردم« به حســاب می آمدند، 
حتی تصــور نمی کننــد در اتاقی به 
همراه خانواده همســر زندگی کنند. 
آنانی که پیش از این در کنار دیگران 
هویت داشتند، اکنون هویت منفصلی 
یافته اند و به هنگام معرفی خودشان، 
نام و یا نام فامیلی خود را بدون نسبت 
به همســر یا پدر بیان می کنند. این 
هویت نو، آورده تمدنی جدید اســت 
که با گشــايش جامعه ایرانی به سوی 
این آورده ها، دگرگونی های بســیاری 
به بار آورد و مهم ترین آنها؛ حرکت زن 
از خانه و دستیابی وی به بازار اشتغال 
بود. واقعیت این اســت که خروج زن 
از خانه بــا ورود مرد به خانه هماهنگ 
نبوده؛ زیرا خروج زن از خانه به معنای 
تســخیر فضاهای تازه و ماندن وی در 

خانه، با بی ارزشی کار خانه داری همراه 
است. هنوز در این جامعه، خانه داری 
در وجدان آگاه یا ناآگاه زنان و مردان به 
معنای دوری از قدرت اجتماعی و انجام 
عملی غیرمولد تلقی می شود. بسیاری 
از زنان به شکل افراطی، خروج از خانه 
را به منزله فرار از بند اسارت و رها از کار 

تحقیرآمیز خانه داری تلقی می کنند. 
در جامعه سنتی ایران، تغییر در نقش 
جنسیت برای زن امری مطلوب و برای 
مرد امری تحقیرآمیز به شمار می رود. 
چه بسا که هنگام تولد یک دختر، مسیر 
مشخصی در چارچوب نقش های سنتی 
برای او تعریف شــده که نقش ایده آل 
آن، پس از ســن بلوغ، نقش همسری 
و در نهایت مادری است. اما در جوامع 
مدرن، مسیر مشخصی برای خانم ها 
وجود ندارد و ازدواج یــا بچه داری، از 
ضروریات زندگی به حساب نمی آید. 
روی آوردن زنان به اشــتغال در خارج 
از کانون خانواده، رزومه ای برای آنان 
ایجاد کرده و شناخت شــان از خود را 
تغییر داده و جنس ضعیف شــان را به 
جنس مقبــول بدل کرده اســت. در 
نگرش ســنتی، زنان نگهبان ارزش ها 
بودند، اما امروزه آنــان، حریم ها را در 
نوردیــده و رفتارهای ذاتــی زنانه را 

نقطه ضعف خود می شــمارند. برخی 
از زنان توانســته اند به دنیای سیاست 
راه یابند. اکنون اگرچه در ورود زنان به 
اجتماع مخالفت مؤثری وجود ندارد، 
اما زنان بســیار کمی توانســته اند در 
اجتماع یا به ویژه در سیاست موجود، 
تغییری ایجاد  کنند. چگونه می توان 
ورود یک زن به اجتماعــی که در آن 
فرهنگ مردانه برقرار است و زن  را به 
مرد تبدیل می کند، جشــن گرفت؟ 
اگر زنی با ورود به اجتمــاع، زن باقی 
بماند و اســیر فرهنگ موجود مردانه 
نشود، ارزشــمند است. ولی متأسفانه 
تالش بســیاری از زن ها بر این است 
که ثابت کنند به  انــدازه مردها خوب 
هستند. مسلم است که به خوبی مردها 
هستند، اما هنگامی که تالش می کنند 
به خوبی مردها باشــند، خودشــان را 
از دســت می دهنــد؛ در عصر جدید، 
برخی از وجوه ظاهــري و کردارهاي 
بدنی شــان اهمیتــی خـــاص یافته 
و نماي ظاهري شان بـــیش از آنکـه 
نشان دهندة هویـــت شخصی شان 
باشد، بیانگر هویت اجتماعی اش شده 
است. تأسف بار است که انرژی، تخیل 
و خالقیــت زنانه، متناســب با وجود 
طبیعی شــان پیش نمی  رود و آنان به 

خروج زن از خانه با ورود مرد!
بررسی تغییرات سبک زندگی نوین با محور مقایسه زندگی سنتی و مدرن

ابوالفضل جلیلی
نویسنده و پژوهشگر
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علی داداشی
نویسنده و دکتری معارف اسالمی

تا به حــال بســیار در رســانه ها اعم 
از مکتوب و یا دیداری و شــنیداری و 
همچنین رســانه های دیگر شنیده ایم 
که سبک زندگی چیســت. مبانی اش 
کدام است. در چه حوزه هایی ورود دارد 
و چه باید کرد و چه نبایــد کرد و هزار 
مسئله دیگر. از مســائل قابل توجه که 
بدان ها اشاره شده، مســئله خاستگاه 
ســبک زندگی اســت. برخی اعتقاد 
دارند ســبک زندگی مفهومی وارداتی 
از فرهنگ و تمدن غرب است. مفهومی 
که از دل مدرنیته جوشــیده و توسط 
روان شناســان و جامعه شناسان فربه 
شده است. در این میان اما برخی سبک 
زندگی را مفهوم و یک قالب می دانند که 
می تواند ایرانی اســالمی باشد یا غربی. 
این گروه بر این باورنــد که برای تمایز 
میان ســبک های زندگی، باید به سراغ 
مبانی هستی شناسانه، ارزش شناسانه 
و انسان شناســانه موجود در هر بافت 

نیروهایی برای تثبیت و تقویت فرهنگ 
مردانه موجود، تبدیل شده اند.

الگوهای رفتاری که ما انجام می دهیم، 
بر اساس مجموعه انتظاراتی است که 
دیگران از ما دارند و ما تالش می کنیم 
تا خود را بــا انتظارات یکدیگر تطبیق 
دهیم. در جامعــه امروزین، توقعات و 
انتظارات مــردم از همدیگر، در روابط 
روزمره نیز تغییر کرده است. »رابطه« 
امر فعالی اســت که اگر قرار اســت با 
گذشــت زمان دوام بیابد، باید اعتماد 
طرف مقابل جلب شود. ازدواج و اکثر 
روابط جنسی نیز، اکنون به این صورت 
درآمده اند. در مواجه با سبک زندگی 
ســنتی، در عمل به نظر می رسد که 
آموزه های منفی با توجه به شــرایط 
نامناسب اجتماعی، بیشتر خودنمایی 
می کنند. همانند آموزش های فرهنگی 
منفی که در میان زنان به »تو ســری 
زدن به مردان، آدم کردن او، گرفتن مچ 

شــوهر، و امثال آنها« در برابر ذهنیت 
مردســاالرانه کنتــرل و جلوگیری از 

بی بندوباری زنان،  رواج یافته است.
به نظر می رســد امروزه به سازه های 
جدیدی از زن و مرد نیازمندیم. اگرچه 
تعارضاتی وجــود دارد، اما نقش های 
اجتماعی جدید با نقش های قدیمی، 
کامال جابه جا نشــده اند. هنگامی که 
ما وارد جهــان می شــویم، فرهنگ 
به شــکل های متفاوت، ســازه های 
مصنوعی اش را بر ما تحمیل می کند و 
به ما اجازه نمی دهد، براساس طبیعت 
خود رشد کنیم. بنابراین، معلوم نیست 
که در عمل، کدام جنبه برتری خواهد 
داشت؛ هنجارهای ســنتی قدیمی یا 
هنجارهای جدید غربی؟ اما به نظر می 
رسد نمی توان روابط سنتی را به صرف 
این که سنتی است و در اذهان عمومی 
با مردساالری گره خورده، طرد کرد و 

محسنات آن را نادیده گرفت.

زندگی دینی
زندگی غربی
بررسی بررسی سبک زندگی 

دینی در تقابل با هژمونی 
فرهنگی غرب 
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یافته اند و به بازیگــران و خوانندگان و 
ورزشکاران تقلیل داده شده اند. در این 
نظام، دین از هســته نظام ارزشی جدا 
شده و نگاه به دین حداقلی تعریف شده و 
متون دینی از پشت ویترین موزه خوانده 
می شوند و ظهور و بروزشان در عینیت 

زندگی مردم را از دست داده اند. 
سبک زندگی دینی اما روایتی متفاوت 
دارد. مطلــق بــودن و فطــری بودن 
ارزش های اخالقی متعالــی، حضور و 
نقش آفرینی دیــن در الیــه مرکزی 
نظام ارزشــی، نگاه حداکثری به دین و 
توجه واقعی به کاربــرد دین در زندگی 
و در نهایت اعتقــاد به تقدس مفاهیم و 
شخصیت های دینی از عناصر مهم نظام 
ارزشی زیست اسالمی به شمار می رود. 

الگوی مصرف
الگــوی مصــرف در ســبک 3

زندگی غربی بــر محورهایی همچون: 
تولید نیازهای کاذب برای بشر، اصالت 
مصرف گرایــی بی حد و حصــر، تأثیر 
رســانه ها بر ســاختن الگوی مصرف 
بر اســاس ارزش هــای کامــاًل غربی، 
بی توجهی به طبیعــت و مارک زدگی و 
برندگرایی استوار شده، در حالی که در 

محاق می رود. ملی گرایی و ایجاد حس 
ناسیونالیستی نهایت تالش متفکر غربی 
در پایداری ملت تعریــف می گردد. در 
این تفکر، فرد نســبت خود با خودش، 
خدایش، جامعه زندگی اش و طبیعت 
پیرامونــش را نمی یابد و در هویت های 

مختلف در آمد و شد است. 
در مقابــل، هویت تاریخی در ســبک 
زندگی اسالمی مهم و پیوند و پیوست 
با آن بسیار ضروری اســت. ارتباطات 
انســانی بر محور ارتباط با خدا سامان 
یافته اند. بحران هویت، معضل و مشکلی 
در عالم ســنت و آدم متعلق به ســنت 
به شــمار نمی آید. هویت خانوادگی و 
قومی و جمعــی از هویت های مهم در 
انسان مســلمان اســت. در بسیاری از 
جوامع ســنتی به ویــژه جوامع دینی، 
نگرش هویت جمعی بــه امت دینی و 

امامت دینی بسیار رایج تر است.

 نظام ارزشی
نظام ارزشــی انســان غربی 2

و مســلمان نیز با یکدیگر تفاوت های 
اساســی دارند. در نظام ارزشی غربی، 
اخالق و نظام ارزشی نسبی معرفی شده، 
انسان های الگو و مرجع اجتماعی تغییر 

اجتماعی رفت. نویســنده بیشتر با این 
نظر همراهی دارد و بر این باور است که 
ســبک زندگی، نمود رفتاری و بیرونی 
چیزی اســت که بر پایــه همان مبانی 
مرتکز در درون هر فرد ساخته می شود. 
برای این مهم و تمایز میان سبک زندگی 
اسالمی و غربی، سعی می شود به برخی 
شــاخصه ها و مؤلفه های سبک زندگی 
در بافت اسالمی و غربی آن اشاره شود. 
بدیهی است در هرکدام از این مؤلفه ها، 
مســئله زن در محوریت قرار داشته و 
تفســیری ویژه از زن در ایــن مؤلفه ها 

وجود دارد. 

هویت
هویت انسان مسلمان و غربی، 1

مسلماً تمایزهای اساسی با یکدیگر دارند. 
تفکر غربی آن هم به شــکل مدرن آن 
به ویژه در هنگام ورود به جوامع سنتی، 
انقطاع از هویت تاریخــی آن جامعه را 
دامن می زند. در بُعد انسانی هم انسان 
مدرن، در میانه بودن و نبودن هویت های 
پیش ساخته دســت و پا زده و با بحران 
خودشناسی دســت به گریبان است. 
بســیاری از الیه های هویتی در غرب، 
در کشاکش دیگر مؤلفه های زندگی به 
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موضوع معماری است و نه سرمایه دار. 
معماری شــهری تربیت محور است و 
نه سودمدار، غایت طراحی ها توحید و 
خدامحوری است. جوشش انواع هنرها 
در جهت تعالی انسان از طریق هنر است. 
هارمونی انســانی در طراحی ها حفظ و 
رعایت می شود و همچنین ارتباط میان 
ســاختارهای اجتماعی همچون پیوند 
بازار، مسجد و اجتماع به درستی لحاظ 

می گردد. 

 ساختارهای اجتماعی
ســبک زندگــی غربــی در 7

بستر اجتماع، ســاختارهای اجتماعی 
جدیدی را نیز بازتعریف نموده اســت. 
این مهندســی اجتماع اما آسیب هایی 
همچــون تغییر ســاختار اجتماعی با 
محوریــت اقتصاد ســرمایه دار، طبقه 
متوســط و طبقه پایین و کارگر، تغییر 
هویت های جمعی از جملــه خانواده، 
محله و قومیت، تقلیــل نقش برخی از 
کنش گران فعــال اجتماعی همچون 
روحانیون و اهتمام بــه نقش بازیگران 
و هنرمنــدان و ورزشــکاران و تغییر 
گروه های مرجع سیاسی و فکری را در 
پی داشته است. در سبک زندگی دینی، 
اما مهندسی ســاختارهای اجتماعی 
جایگاهی ویــژه دارد. در ایــن نگاه، به 
نظام طبقات اجتماعی و ســاختارهای 
اجتماعی دیگر اهتمام ویژه شده است. 
هویت های جمعی همچــون خانواده 
بزرگ، محله، قومیت، محوریت دارند. بر 
نقش اجتماعی روحانیت تکیه شده و در 
نهایت روابط میان افراد در این ساختارها 
بر مبنای مــدارا، رحمت و خیرخواهی 

تبیین شده است.
 

اســت. اوقات فراغت در سبک زندگی 
غربی معنای بســیار متفاوتی با معنای 
اسالمی آن دارد. در غرب، اوقات فراغت 
غالباً با شاخصه هایی همچون: معناداری 
اوقات فراغت به منظــور افزایش ثروت 
طبقه ثروتمند، محوریت غفلت در اوقات 
فراغت و تمایل به اقدامات غیراخالقی و 
عرفی، مصرف زدگی افراطی در اوقات 
فراغت، انجام ســفر صرفاً برای تفریح و 
رهایی موقتی و تخدیری ناشی از بی معنا 
بودن زندگی است. در نقطه مقابل، در 
اندیشه اسالمی، اوقات فراغت مفهومی 
خاص و جهت دار اســت. از نظر اسالم 
محوریت ذکر، فکــر و معنویت افزایی 
در زمــان فراغت، یکــی از راهکارهای 
اساســی در این زمینه است. در اسالم، 
مصرف گرایــی افراطی مذمــوم بوده و 
همواره به عدم اسراف در تمام ساحات 
زندگی تأکید شــده. سفر نیز در سبک 
زندگی دینی برخالف ســبک زندگی 
غربی که برای ایجاد حس تغافل انجام 
می شود، هدفش عبرت اندوزی در سایه 
احساس راحتی برای جسم و روح است. 

معماری
معمــاری یکــی از نمادهای 6

منزلتی در سبک زندگی به شمار می رود. 
با این حــال، در ســبک زندگی غربی، 
معماری غفلت آفریــن، مصرف محور 
و تابــع نیازهای کاذب دنیــای مدرن 
است. معماری در سبک زندگی غربی، 
نشــانه ای برای تمایز و ابــراز آن میان 
جامعه فرودست و ســرمایه دار است. 
همچنین در سبک زندگی دینی، رعایت 
موضوعاتی همچــون حریم خصوصی 
وجهی ندارد. در معماری اسالمی، انسان 

سبک زندگی دینی، به قناعت و رضایت 
به تقدیر الهی در کنــار تالش فردی و 
جمعی، پرهیز از اسراف و تبذیر، ترویج 
روحیه ایثار اقتصادی و انفاق تأکید شده 
و در این نظام معنایــی، الگوی مصرف 
مبتنی بر ارزش های تاریخی و بنیادین 

تعریف شده است. 

 نهاد خانواده
ســبک زندگی غربی، نگاه و 4

توجهی متمایز به مسئله خانواده دارد و 
بیشتر مناسبات را در پرتو نگاه های مادی 
تعریف می کند. در ایــن تفکر، والیت 
پدر بر خانواده نفی می شــود، خانواده 
از خانواده بزرگ به خانواده هســته ای 
کوچــک تبدیل می شــود. نقش ها در 
خانواده دست خوش تحول و تغییر است. 
مفهوم خویشاوندی )عمو، دایی، خاله 
و...( از بین رفته و مفاهیمی چون عشق و 

محبت متقابل، فراموش شده اند.
 رسانه و تلویزیون، جای مکالمه اعضای 
خانــواده را پر کــرده اســت. خانواده 
اســالمی اما جایگاهی دیگر در الگوی 
زیســتی دین دارد. پدر و مادر در مرکز 
ثقل خانواده قرار دارند، خانواده بزرگ 
و نظام اجتماعی حاکــم بر خانواده، در 
این زیستن بسیار مهم است. نقش ها، 
مشخص و وظایف و هنجارهای اجتماعی 
متعدد بر آن ها مســتقر می شود. غلبه 
محبت، عشــق و فداکاری بــر روابط 
اعضای خانواده حاکم بوده و همسران 
به ادای حقوق متقابــل یکدیگر ملزم 

می باشند. 
 اوقات فراغت

یکی از مؤلفه هــای جدی در 5
ســبک زندگی، مســئله اوقات فراغت 
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   هویت و سبک زندگی
موضوع سبک زندگی از ویژگی های 
مدرنیته به شــمار می آید. در جهان 
مدرن، سبک زندگی به توصیف ارزش 

و طرز تلقی ها کمک بسیاری می کند 
و بیان گــر پیچیدگی های وســیع تر 
هویت و وابستگی های زندگی روزمره 
مردم است. ســبک زندگی و هویت، 

دو مفهــوم درهــم تنیده هســتند. 
هویــت، مجموعه مفاهیمی اســت 
کــه چگونگی بــودن را در خصوص 
نقش های فــردی و اجتماعی به فرد 
القا می کند و یا وضعیتی اســت که 
به فرد می گوید او کیست و مجموعه 
معانی را بــرای فرد تولیــد می کند 
که مرجع کیســتی و چیســتی او را 
تشکیل می دهد. سبک های زندگی، 
مجموعه ای از طرزتلقی ها، ارزش ها، 
شیوه های رفتار، حالت ها و سلیقه ها 
اســت. ازاین رو، این دو مفهوم بسیار 
با یکدیگر نزدیک اند و بــر هم تأثیر 

می گذارند.
اگر بخواهیم واضح تر سخن بگوییم، 
سبک زندگی و هویت، رابطه ای دو 
سویه با یکدیگر دارند. از سویی سبک 
زندگی هویت ساز اســت و از دیگر 
سو نیز، هویت زمینه ســاز انتخاب 
سبک زندگی متفاوت است. هویت 
مجموعه باورهای ذهنی اســت که 
ســبب تفاوت میان خود و دیگری 
می شود و به عمل فردی یا اجتماعی 
بر اســاس آن و با هدف حفظ تداوم 
و تقویت آن و یــا در جهت تخریب 
و تضعیف هویت هــای دیگر دامن 
می زند. سبک زندگی، با هر دو سطح 
هویت فــردی و هویــت اجتماعی 
درگیر اســت. هویت شــخصی در 
نتیجه تــداوم کنش های اجتماعی 
به فــرد القا نمی شــود، بلکه هویت 
فردی چیزی اســت که فرد باید آن 
را به طور مداوم و روزمّره ایجاد کند و 
در فعالیت های بازتابی خویش مورد 

حفاظت و پشتیبانی قرار دهد. 

سید اسماعیل موسوی 
دکتری مطالعات فرهنگی

هویت گمشده 
زن مسلامن

نگاهی به رابطه هویت و سبک زندگی
 با تأکید بر هویت زن مسلامن
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نســل امروز دیگر آن نســل گذشته نیست. 
فرق کرده. اصاًل سیستم فکری اش متفاوت 
شده. سردرگم شده و هزار جمله دیگر شبیه 
به این. فارغ از درســتی و نادرستی این گونه 
استدالل ها، به نظرم در تحلیل ها همواره یک 
مغالطه روی داده و آن این بوده که همیشــه 
فارغ از فضای زیســت، کودک تحلیل شده 
است؛ بافت زندگی اش و چگونگی مواجهه اش 
با محیط پیرامون در تحلیل های ما نیســت. 
بله فرزندان امروز شباهتی با بچه های دیروز 
ندارند. اما اگر این جمله را با در نظر داشــتن 
فضای زیست کودکان امروز در نظر بگیریم، 
خواهیــم دید که اتفاقــاً فرزنــدان دیروز با 
نسل های گذشته خود نیز تفاوت دارند. پس 
بیاییم باور کنیم برای هر نسلی زمانی است و 
هر فرزندی را باید برای زمان خود تربیت کرد.

این را گفتم تا دفع دخل مقدری کرده باشم از 
این پرسش که فرزند امروز چرا با گذشته فرق 
دارد؟ خواسته هایش، ارزش هایش، نگاه هایش 
و... . آری فرق کــرده؛ چون زمــان او با زمان 
والدینش فرق دارد. در جهان دیگری زیست 
می کند. پس تفاوت ها مسئله ای عجیب نیست. 
عجیب عدم تحمل پذیری ما با این واقعه است. 

   انواع هویت
دانشمندان علوم اجتماعی، هویت را 
به دو گروه تقسیم نموده اند؛ دسته 
اول موضوعاتی اســت که به فرد و 
روحیات درونی او ارتباط دارد و این 
دســته به هویت فردی تعبیر شده 
است. گروه دیگر که در موارد بسیار، 
تبییــن کننده گروه اول هســتند، 
هویت اجتماعی اســت. گروه هایی 
که فرد در آن عضویت داشــته و در 
آن هویت متمایزی از دیگر گروه ها 
را دنبال می کننــد. این مهم را برای 
محققان روشن ســاخت که هویت 
جمعی نقشی بسیار پررنگ در زندگی 
انسان دارد. در واقع هویت برداشت 
یک انسان از چگونگی نگاه به خود و 

نگاه دیگران به اوست.
هویت اجتماعی یعنی ادراک خود از 
طریق حضور در گروه های اجتماعی 
مختلف. بــه بیانی ســاده، هویت 
اجتماعــی، گذر از من به ما اســت. 
براون، معتقد است هویت اجتماعی 
تعریفی اســت که افراد بــر مبنای 
عضویت خــود در گروه هــا از خود 
ارائه می دهند و مؤلفه هایی همانند 
زبان، دین، قوم، شغل، عضویت های 
فرقــه ای را دلیلی بــرای پیدایش 

تفاوت های میان افراد می داند.

   زنان و سبک زندگی
سبک زندگی با هر دو سطح هویت 
فــردی و هویت اجتماعــی درگیر 
اســت. بیشــتر نظریه پردازانی که 
سبک زندگی را از زاویه روان شناسی 
می نگرنــد، بر ســطح هویت فردی 

تمرکز دارنــد و آن هایی هم که دید 
جامعه شناسی را بر دیده گذارده اند، 
بر هویت اجتماعــی تکیه می کنند. 
اما باید دانست ســبک زندگی هم 
در حوزه فردی جاری اســت و هم 
در جریان اجتماعی. ازاین رو، حتی 
روان شناســان نیز نمی توانند اثرات 
اجتماعی هویــت را انــکار کنند و 
جامعه شناســان هم از سطح فردی 

هویت نمی توانند غافل شوند.
از این منظر، برای ایجاد سبک زندگی 
اسالمی در میان بانوان، می بایست 
از مســئلۀ هویت آفرینــی برای زن 
مســلمان غافل نماند. بدین منظور 
به نظر می رسد می بایست اقدامات 
چندی را صورت داد. در مرحلۀ اول 
زمینه ها را برای رشد علمی و فکری 
زن مسلمان مهیا نمود و راهبردهایی 
را برای تعلیم و تربیت آنان ترســیم 
کرد. بی تردید یاری بانوان نخبه در 
این مرحله می تواند نقشــی مهم در 
ترســیم برنامه های جامــع و کامل 
ایفا نماید. مسئله مهم دیگر، ایجاد 
خودباوری فکری و خودسازی معنوی 
در زنان است که در هویت آفرینی زن 
مسلمان و بالتبع در جامعه، نقشی 
ویژه دارد. در گام های بعد، زنان را در 
میدان های مختلف و مورد نیاز راه داد 
و از این ظرفیت عظیم استفاده نمود. 
این ســخنان را  نمی توان در مورد 
همۀ زنان تجویز کــرد، بلکه ممکن 
اســت گاهی حضور اجتماعی زنان 
گاهی ســبب دوری آن ها از هویت 
اصلی شان شود بیاییم هویت گمشده 

زن مسلمان را بازگردانیم. 

حمیدرضا احمدی اصل
پژوهشگر علوم تربیتی

فرزندان فردا، 
مادران دیروز

پیرنگی بر تغییر سبک زندگی زن 
و تأثیرگذاری آن بر تربیت نسل
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بتواند حقه های رســانه ای را شناسایی 
کند. با ُمد بتواند برخورد منطقی داشته 
باشد. باورهایش در نقش های اجتماعی 
که بر عهده می گیرد با اقداماتش همسان 

باشد. و هزار مسئله دیگر. 
سبک زندگی فرزندان در بستر نگاه های 
والدین شکل خواهد گرفت و با اقتضائات 
جامعه و ارزش هــای پیرامونی درهم 
تنیده خواهد شــد. پس مادر به عنوان 
نقطۀ کانونی می تواند نقش مهمی را در 
این خصوص ایفا کند. چنانچه مادر به 
صله رحم اعتقادی نداشته باشد، فرزندی 
را پرورش خواهد داد که برایش خانواده 
و ارتباط خویشــاوندی ارزشی نخواهد 
داشــت. بســیاری از مادران چادری و 
محجبه را دیده ایم که همراه با دختران 
بدحجاب خود در اجتماع تردد می کنند. 
همه ما با دیدن ایــن صحنه ها از خود 
پرســیده ایم که چرا از مادری محجبه، 
چنین فرزندی غیرمقید به حدود شرعی 
پدید آمده است؟ حجاب درواقع نسخه 
اختیاری فرد از چگونگی نگاهش به خود 
و جامعه است؛ نشانه است و راهنما. آنچه 
مهم تر از باحجــاب و بی حجاب بودن 
اســت، همان باورها و ارزش های زنان 
است که متن اصلی حجاب را تشکیل 
داده. صحنه هــای این چنین یک معنا 
دارد و آن اینکه مادر نتوانسته ارزش ها 
و باورهــای خود را در خانــواده ترویج 
دهد و در بدترین حالت، خود را در آینه 
فرزندش می یابد. من گمان می کنم با 
در نظر داشتن ســهم همه بخش ها در 
تربیــت فرزندان، در خصــوص تربیت 
فرزندان از کانال زنان از شعار باید فاصله 
گرفت و بیشتر به آموزش، ارزش آفرینی 

و مهارت افزایی مادران اهتمام ورزید. 

پویایی دارد. نیاز به استفاده از ابزارهای 
نوین دارد. پس مادر ایــن خانواده اگر 
فرزند خردســالش را بــه کالس زبان 
انگلیسی می فرستد، ابتدا سعی می کند 
آن را در جهان معنایی خود تحلیل کند 
و ســپس به مصلحت های این اقدام و 
تأثیرهای آن بر جامعه و حتی خود فرزند 

تمرکز خواهد داشت. 
تفاوت دیدگاه ها و نگرش ها در زنان، قطعاً 
به تغییراتی در مــورد فرزندان خواهد 
انجامید. امــا دامنه ایــن تغییرات چه 
هستند و ضریب تأثیرشان کدام است، 
به درستی معلوم نیست. زنان می توانند 
در ترسیم سبک زندگی فرزندان آینده، 
نقشی فعال داشته باشند، به شرط آنکه 
خود در محیطی آرام سبک زندگی سالم 
را تجربه کنند. ســبک زندگی زنان آن 
هنگام بر نســل آینده تأثیرگذار خواهد 
بود که زن امروز مهارت شناختن خود، 
جامعه و پیرامونش را داشــته باشــد. 
هویت خودش را بشناســد. نگاهش را 
به دکوراســیون و مبلمان منزل، تلفن 
همراهش مشــخص کرده باشد. بتواند 
میان شغل بیرون از منزل و انجام وظایف 
مادری و همسری به صورت متوازن جمع 
نماید. مجهز به ســواد رسانه ای باشد و 

حال این سخنان چه ارتباطی با موضوع 
این نوشــته یعنی تأثیر سبک زندگی 
بانوان بــر تربیت نســل دارد؟ در واقع 
ســبک زندگی زنان بر تربیت فرزندان 
تأثیرگذار است، اما نه فارغ از تأثیر عوامل 
و مؤلفه های دیگر همچون رســانه ها، 
اجتماع، مدرســه و هزار فاکتور دیگر. 
ولی در مورد تأثیر سبک زندگی والدین، 
به ویژه مادر بر روی فرزندان، باید دانست 
که والدین امروز هم بــا والدین دیروز 
فــرق کرده اند. ارزش هایشــان عوض 
شــده. جهان بینی متمایــزی دارند و 
رفتارهایشان دیگر آن نیست که دیروز 
بوده. در سبک زندگی زن دیروز، خانه 
مأمن و مأوای خانواده بوده. همه تالش ها 
برای گرم نگه داشتن آن انجام می شد؛ 
یعنی هویت خانه در گرو جمع بدن همۀ 
اعضا بوده، در حالی که امروز این ارزش 
رنگی دیگر به خود گرفته یا حداقل خود 
را در پرتو ارزش های دیگری معنا کرده 
است. در زندگی زن امروز، فردیت انسان 
ارزش پیدا کرده است. یعنی هر زن ابتدا 
در خود که نظر می کند، فردیتی می یابد 
که سعی می کند همۀ امور بیرونی را با 
این فردیت هماهنگ کند. این فردیت 
نیاز به مصــرف دارد. نیاز بــه آرایش و 
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دایرۀ زندگی
نگاهی به الزامات نظام های ارزشی و هنجاری زنان در خصوص سبک زندگی

حیدر اسدی
دانش آموختۀ ارشد جامعه شناسی فرهنگ

از ارزش و هنجار تعاریف بسیاری صورت 
پذیرفته است؛ اما به صورت کلی می توان 
گفت کــه هنجــار )Norm( به صورت 
خالصه، قاعــده ای برای عمل اســت. 
هنجارها از دیدگاه جامعه شــناختی، 
به قواعــد یا دســتورالعمل های کنش 
اجتماعــی اشــاره دارند. ایــن قواعد، 
خطوط مطلوب و نامطلوب کنش های 
اجتماعی را از یکدیگر متمایز می سازند. 
ازاین رو هنجار، قاعده ای رفتاری است 
که مشخص می کند شخص در شرایط 
معین اجتماعی چگونه باید رفتار کند. 
هنجارهای اجتماعی از تألیف سنت ها، 
آداب، اخالق، قوانین و مقرراِت موجود 
برای تنظیم روابط میــان افراد جامعه 
تشکیل می شوند و افراد جامعه مکلف به 

رعایت آن ها هستند.
ارزش را نیز به معنای تلقی خوب و بد از 
یک چیز دانسته اند. به بیان دیگر، ارزش 
چیزی است که از نظر فرهنگی، دینی، 
اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و... مطلوب 
و مناســب اســت. در برابر ارزش، ضد 
ارزش قرار دارد که حاکی از رفتارهای 

نامطلوب و نامناســب اســت. ارزش ها 
عموماً حالت انتزاعــی و معرفتی دارند. 
آنها ضرورت های قطعی هستند و درون 
آنها و نیز میان آنها و دیگر عناصر فرهنگ 
و نظام اجتماعی، ارتباط سلسله مراتبی 
و ساختاری وجود دارد. همچنین تعلق 
به ارزش ها دارای درجات متفاوت است 
و به لحاظ درجه اهمیت موضوع، جنس 
موضوع، سطح، منبع الهام بخش ارزش، 
دایره شمول موضوعی و سطح پذیرش 
ارزش، بــه لحاظ فــردی و اجتماعی، 
گونه های مختلفی از تعلق به ارزش ها 

وجود دارد.  
با این بیان مشخص می شود که از نظر 
علوم اجتماعی، ارزش ها هنجارآفرین اند 
و می کوشــند تا مفاهیم کلی را انتقال 
دهند. در واقع هنجارها نشــانه و نمود 
بیرونی ارزش های یک جامعه به شمار 
می آیند. ارزش ها بــرای عینیت یافتن 
نیازمند به هنجارها و الگوهای عملیاتی 
هستند. به بیان دیگر ارزش ها نمود خوب 
و بد هستند، و هنجارها نیز به مفاهیم 
الزامی باید و نباید و وظیفه اشاره دارند. 

در جوامع مختلف، ارزش های متفاوتی 
رواج دارند کــه هنجارهایی متفاوت را 
پدید می آورند. از سوی دیگر در بیشتر 
مواقع، ارزش ها در قالــب چند هنجار 
عینیت می یابند و متبلور می شــوند. 
ازاین رو بقای ارزش بــه بقای هنجارها 
وابسته است. برای نمونه اگر نظم را یک 
ارزش بدانیم، هنجارهــای متفاوتی از 
قبیل حفظ ظاهر افراد، حضور به موقع 
ســر کار و رعایت قوانیــن راهنمایی و 

رانندگی را در پی خواهد داشت. 
ســبک زندگی زنان هیــچ گاه بدون 
فهم ارتباط آنها بــا هنجارها  ارزش ها 
امکان پذیــر نیســت. در این راســتا 
نبایــد از نقش آفرینی زنــان در عرصه 
نهادینه سازی ارزش ها و هنجارها غفلت 
نمود. زنی که در ایفای نقش خانوادگی 
هنجارهای دینی و ملــی و ارزش های 
الهی را به خانواده تزریــق می کند  در 
عرصه اجتماع - در حد توان-  نیز نقشی 
آفرینی می کنــد بی تردیــد می تواند 
الگوی مناسبی از زن مسلمان در دنیای 

آشوب زدۀ کنونی خواهد بود. 
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- تاریخی اســت. یعنی می خواهد بداند 
یک امر خارجی چه تحوالتی در بســتر 
زمان داشته اســت. برای پاسخ باید کار 
اجتماعی تاریخی شود. یعنی داده هایی 
از زمان گذشــته، با داده های زمان حال 
مقایسه شود، بعد تمایزات استخراج شود. 
وقتی صحبت از ســبک زندگی مادران 
می کنیم در واقع بحث از سبک زندگی 
زنان می کنیــم، یعنی بالواقع ســبک 
زندگی زنان در گذشته و حال با هم یک 
تفاوت هایی کرده است. زنان در نقش های 
مختلفــی ظاهر می شــوند؛ مــادری، 
همسری، دختری. چون سبک زندگی  در 
کلیت خود تغییر کرده، در این نقش های 
خاص هم به همین صورت است. گیدنز 
می گوید: یکی از جاهایی که ما می توانیم 
بحث تحوالت تاریخی بین دنیای مدرن و 
دنیای سنت را نشان بدهیم زندگی زنان 
است. به تعبیری تحوالت حیات اجتماعی 
زنان،یعنی در واقع ایــن قدر که در صد 
ساله اخیر زنان تغییر کردند، مردان تغییر 
نکردند. این قدر که دختران تغییر کردند، 

پسران تغییری نداشته اند. 
مسئله بر سر این است که وقتی می گوییم 
سبک زندگی زنان و مادران تغییر کرده، 
این تغییر در چه ساحت هایی اتفاق افتاده 
است؛ در دو ســاحت عینیت و ذهنیت. 
در ساحت عینیت، یعنی به اصطالح هم 
فردیت فرد در عالم خــارج و هم تعامل 
فرد با ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و 
سیاسی، تغییر کرده. یعنی زنان به نسبت 
گذشته تحصیالت باالتری دارند، در شهر، 
در روســتا درس می خوانند و تخصص 
کسب می کنند. زنان نسبت به گذشته در 
واقع بخش مهمی از زندگی شان را بیرون 

از خانه و خانواده می گذرانند.
در مورد نحوه اشــتغال؛ عمدتاً زنان در 

دکتر محمد تقی کرمی، از آن دسته پژوهشگرانی است که وقتی مسئله زن و 
خانواده مطرح می شود، بدون هیچ چشم داشت و تکلفی وارد بحث می شود. 
ایشان پژوهشگر برتر حوزه زنان و خانواده است و عالوه بر عضوهیئت علمی 
مرکزتحقیقات زن وخانواده و تدریس، تألیفات بی شماری در این زمینه دارد. 
مسئله سبک زندگی زنان بهانه ای شد تا پای صحبت ایشان نشسته و از نظرات 

موشکافانه و البته صریحش در این خصوص بهره ببریم.

سوژه گی زن امروز
بررسی جایگاه سبک زندگی زنان 

در گفت وگو با دکرت محمد تقی کرمی
به کوشش مهدی اکبری 

طلبه درس خارج و ارشد روانشناسی

  اساسًا آیا سبک زندگی مادران 
امروز تفاوتی با سبک زندگی مادران 
دیروز دارد یا نــه؟ اگر تفاوت دارد 

نقاط ضعف یا قوتی کــه برای هر 
کدام وجود داردکدام است؟

جنس این سؤال یک ســؤال اجتماعی 
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غول رسانه

از کارهایی کــه رســانه در جامعه 
می کنــد که بــه تحــول در معنای 
مادرانگی منجر شــده، این است که 
مادرانگی و تربیت را امری دلهره آور، 
هراس انگیز و تخصصــی می داند و 
چون بدنه اجتماع، احساس می کنند 
که این تخصــص را ندارند، آن وقت 
دائماً مشتری رسانه می شوند. مادران 
ما صبح تا ظهر برنامه خانواده گوش 
می دهند که چگونه تعارضات شان را 
با همسرشان مدیریت کنند و چگونه 
می توانند فرزندشان را تربیت کنند، 
دوباره بعدازظهر گــوش می دهند، 
دوباره شب در سریال ها دنبال همین 
هستند. اینکه شــما می گویید چه 
عواملی این ذهنیت را خواســته، هم 
عوامل عینی، هم عوامل ذهنی است، 
اما در بین این عواملی که هم تغییرات 
عینی ایجاد می کننــد، هم تغییرات 
ذهنی، رســانه ها نقش خیلی مهمی 
دارند. رســانه ها، هنجارهای جامعه 
غربی و هنجارهــای جامعه مدرن را 
درباره مادری به جوامع القاء می کنند 
و یکــی از مهم ترین ایــن هنجارها 
نگرانی از مادری اســت؛ یعنی وقتی 
مادری شــد یک امر پراسترس، یک 
امر پرتکلف، آن وقت شما به حداقل 
فرزند اکتفا می کنید. پس من اگر یک 
بچه داشته باشم و او را درست از آب 
و گل دربیاورم، به سالمت به سرمنزل 
مقصود برسانم، با او پز بدهم بهتر است 
تا چهار پنج بچه داشته باشم و بعضا 

مشکل داشته باشند. 

گذشــته موجودات فعالی بودند، اما این 
کار در درون خانواده بوده و بیشتر نوعی 
اقتصاد معطوف به کاهــش هزینه بوده 
تا درآوردن پول و درآمد. یکی از مسائل 
دیگر، مسئله تغییر جایگاه حقوقی زنان 
است. یعنی بسیاری از حقوق االن تغییر 
کرده، ظاهراً هم به نفع زنان است، یعنی 
قوانین ظاهراً از زنان جانبداری می کند؛ 
البته جانبداری نســبی، یعنــی دائما 
مطالبات افزایش پیــدا می کند و قانون 
هم در جاهایی مجبور است تمکین کند 
و این ها را انجام بدهــد؛ اما این تحوالت 
در ســاحت عینیت که خیلی زیاد است 
یک کنش گری هایی را هم در ســاحت 
عینی برای زنان ایجاد کرده است. اقدام 
به طالق، یکی از ویژگی هایی است که در 
جوامع جدید ما وجود دارد. در خود جامعه 
ما اکثر طالق هایی که در محاکم مطرح 
می شود، طالق به درخواست زوجه است؛ 

بر خالف گذشته که مرد طالق می داد. 
تغییر دوم، تغییر در ساحت ذهنیت است. 
این تغییر در ســاحت ذهنیت تغییری 
اســت که به نظر من مهم تر است یعنی 
ذهنیت زنان در گذشــته و حال تغییر 
پیدا کرده اســت. یک نوع آگاهی و یک 
نوع ســوژه گی برای زنان به وجود آمده، 
این سوژه گی یعنی درک نسبت به خود 
و درک به درک به خــود، یعنی عالوه بر 
اینکه ما به خودمــان درک داریم، دائماً 
این درک و نگاه به خودمان را هم دوباره 
یک مواجهه انتقادی با آن برقرار می کنیم. 
زنان به خودشان آگاهی پیدا کرده اند، به 
این آگاهی دقت می کننــد، در آن تأمل 
می کنند. هم سوژه گی در مردان تقویت 
شــده و هم در زنان، اما زناناین سوژه گی 
یعنی درک به خــود و درک به این درک 
و توجه به موقعیت. این امــر، با توجه به 

ارزش های فردگرایانه تفســیر می شود. 
اصالت فرد، غایات و ارزش های انسان را 
تشــخیص می دهد و این فرد بر هر چیز 
دیگری ترجیح دارد، حاال زن باشد یا مرد، 

فرقی نمی کند.
در کنار تحول ســوژه گی زنان و مادران، 
اتفاقات دیگری هم می افتد و آن تحول 
در ساختار جامعه اســت؛ در شیوه های 
تولید اقتصادی، در سبک زندگی خانواده، 
معنای فرزند را هم عــوض کرده، یعنی 
ماهیت مادر تغییر کــرده، مادِرامروزی 
درس خوانده و بعضاً شــاغل اســت، در 
حوزه عمومی فعالیت می کند، این مادر 
یک حالــت ســوژه گی دارد، یعنی هم 
برای آینده اش نقشه دارد، هم نسبت به 
وضعیت االنش منتقد است و این نقشه 
و این انتقاد یک محوری هم دارد که آن 
محور فرد است، »من« مهم هستم، و این 

هم خیلی مهم است.
دنیای ســنت اینقدر که ما االن بر طبل 
آن می کوبیم، دنیای جذابی نبوده؛ زیرا 
اگر جذاب بود، آن را بــه این راحتی رها 
نمی کردیم. مادران در دنیای ســنت در 
نقش های مادری ایفای نقش می کردند 
و عمدتاً بدون ســوژه گی. دختر و پسر 
االن در مراســم خواســتگاری، از زمان 
بچه دار شدن صحبت می کنند، چندتا 
بچه بیاوریم. یک زن و مرد ســنتی اصاًل 
این حر ف ها را با هــم نمی زدند. معموالً 
نقش هایــی که مــا در دنیای ســنتی 
می پذیرفتیم، نقش های دارای انسجام 
بود، یعنــی معموالً آدم هــا طبق قواعد 
ازدواج می کردنــد، طبــق قواعــد کار 
می کردند، طبق قواعد عاشق می شدند.

یعنی در عین اینکه من بچه ام را دوست 
دارم، در عین حال هم بچه ام را طبق این 
قواعد بار می آورم؛ در عین اینکه بچه ام را 
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یک نوع چندگانگی در رفتار، در تصمیم و 
در احساسات می کنیم. در دنیای مدرن، 
فرزند تبدیل به یک مقوله منزلتی شده، 
یعنی فرزند در زندگی مــا ایرانی ها یک 
امر تجملی فراغتی مصرفی شده است. 
من بچه ام را شیک بپوشانم که در جامعه 
با او مانور بدهم، بگویم بچه ام شاگرد اول 
فالن مدرسه است، بچه ام تیزهوش است، 
این چیزهایی که در خانواده های مدرن 
شما می بینید. بنابراین، اصاًل قرار نیست 
که من نیروی کار بــرای جامعه تربیت 
کنم، قرار نیســت که گوینده الاله اال اهلل 
تربیت کنم. همیشــه نگران هستیم که 
به بچه های ما سخت نگذرد، چون تصور 
این را نداریم که این بچه قرار اســت در 
آینده پدر بشود، مادر بشود، نیروی کار 
بشــود، زحمت بکشد، ســختی بکشد، 
آبدیده بشود، مؤمن بشود، مسلمان بشود، 
اخالقی بشود. مســئله این است که این 
بچه مال من است، باید با او پز بدهم، آن 
امیال سرکوب شده ام را در آینده او دنبال 
کنم، هرچه که خودم نشدم و جاهایی که 
خودم نمی توانم مانور بدهم، او مانور بدهد.

این برمی گردد به همان مسئله سوژه گی، 
مسئله آگاهی، مسئله فردگرایی. من بچه 
را برای خودم می خواهم نه برای جامعه، 

نه برای ارزش ها.
  با این حــال به نظر می رســد 

محاسنی هم دارد؟ 
بله، مادری مدرن، مبتنــی بر یک نوع 
انتخاب، یک نوع آگاهی، یک نوع اراده 
است، من این را انکار نمی کنم، ولی در 
مقایسه با آگاهی دنیای سنتی می گویم، 
اصاًل آگاهی نیســت، قواعد هستند که 
عمل می کنند. این مــادری آگاهانه با 
عاملیت، همراه با نوعــی از تخصص ها 
اســت. گاهی وقت ها اســت که نسل 
جدیــد از فرزندان احســاس می کنند 

بله، در دنیای جدید،مدل خانواده بچه را 
به عنوان یک عنصر مصرفی می شناسد؛ 
یعنی شما بچه را در زندگی ات از اول تا 
آخر باید برایش هزینه کنی، حاال اگر قرار 
اســت برای بچه ات مصرف کنی، تعداد 
بچه هایت تابع یک شرایطی است. اینکه 
چقدر پول بتوانی خرجش کنی و چقدر 
فردیت شما آســیب نبیند. می خواهی 
بروی خوش باشی، کار کنی، تعلقات تو 
کمتر باشد یا بیشــتر باشد. بنابراین، ما 
با یک مادرانگی مواجه هستیم و از یک 
طرف با تأکید بر این مسئله که کودک 
قرار است مصرف بکند، این کودک نباید 
فردیت من را به هم بریزد. یعنی عاملیت 
کاماًل تابع موقعیت اســت. اما در دوره 
مدرن، فرد دچار تعارضاتی می شود، اگر 
در دنیای ســنت، فرد با انسجام مواجه 
است، در دنیای جدید با تعارض مواجه 
می شود. من در محیط کار یک عاملیتی 
دارم، در خانواده یک عاملیتی دارم. خانم 
متدینی که می خواهد در یک شــرکت 
خصوصی کار کند، شــرط بودنش در 
آن محیط این اســت که یک مقدار از 
جاذبه های زنانه اش استفاده کند، شیک 
بپوشد،  صدای خودش را نرم کند، ژست 
یک آدم حرف شــنو را بگیرد، این با آن 

ارزش های بنیادین دینی نمی سازد.
 مک اینتایرفیلســوف اخالق می گوید: 
اخالقیات یک ظرفــی دارند و آن ظرف 
ســنت اســت، ما در دنیای مدرن دچار 
شــکاف بین ســاحت های زیست مان 
می شویم و آن وقت دچار یک اضطراب 
می گردیــم. آن جایی کــه می خواهیم 
مادر باشــیم، می خواهیم فداکار باشیم، 
توی محیط کار می رویــم با یک روحیه 
پرخاشــگرانه، رقابت جویانــه با تغییر 
نقش دادن ها،  تغییر بازی دادن ها، تغییر 
احساسات، مادرانگی مدرن را دست خوش 

فرزندان مصف کننده

در دنیای مدرن، فــرد اهمیت دارد. 
یعنی آدم ها خانواده را از آن جهت که 
نیاز دارندمی خواهند. به خاطر همین 
هر جا احساس کنند به خانواده نیاز 
ندارند، از خانواده فاصله می گیرند. 
بچه ها نسبت به پدر و مادرهایشان 
همیشه طلبکار هســتند، نگاه شان 
به آنها نگاه یک خودپرداز است، اما 
زمانی که همین پدر و مادر به کمک 
بچه ها احتیاج دارند، پشت آن ها را 
خالی می کنند؛ چون ما فرزندان مان 
را خانواده گرا بار نیاورده ایم، آن موقع 
به پدر و مادر احتیاج داشتند، االن به 
پدر و مادر احتیاج ندارند، حمایت گر 

نیستند، مصرف کننده هستند.

دوست دارم، نظم هست، سخت گیری 
هست، قاعده هســت، مؤاخذه هست، 
تنبیه و تشــویق هســت. همه این ها با 

هم هستند.
اما در دنیای جدیــد، قواعدی در کار 
نیست، فرد است، وقتی فرد است، من 
با شــما فرق می کنم، پس من و شما 
با هم متفاوت هســتیم. اگر قرار باشد 
مادر باشــیم، متفاوت عمل می کنیم. 
اگر قرار باشد پدر باشیم، متفاوت عمل 
می کنیم. این فردیت ضرب می شــود 
در موقعیت هــای من. خیلــی اوقات 
هنرپیشه های سینما در ایران بچه دار 
نمی شــوند، چرا؟ چون اگــر بچه دار 
بشوند، اندام شان به هم می خورد، این 
آدم به اینجا رســیده که موقعیت من 
ایجاب نمی کند من زایمان داشته باشم.
  ظاهــراً الگوی خانــواده هم 

همین گونه است؟
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چیست؟ چه بچه ای اساساً به درد جامعه 
می خورد، به درد توِی مــادر می خورد 
و الزمه این نــوع مادرانگی چه ســنخ 
رفتارهایی است؟شما باید بتوانید برای 
زندگی ســرباز تربیت کنید. مادری که 
بر طبل فردگرایی بکوبد، فردا نمی تواند 
فرزندی را تربیت کند که ارزش غالبش 
فردیت او نباشــد. از کــوزه همان برون 
تراود که در اوســت. ما باید جرأت کنیم 
و این حرف را بزنیــم. وقتی این حرف ها 
را زدیم، کارگاه هایی را باید بگذاریم ، بعد 
یک الگوهایی از مادرانگی شکل می گیرد. 
به هر حال باید کار رســانه ای کرد، کار 
فرهنگی کرد که آقا این مادر موفق است، 
ببین مادر موفق کسی بود که یک موقعی 
مثاًل قید فالن پســت را زده، قید فالن 
موقعیت را زده تا بچه هایش را تربیت کند 
و االن پنج تا محصل توی جامعه تحویل 
داده است. اولین مسئله و اولین گام این 
اســت که این هژمونی ایدئولوژی شده 
فرهنگ مســلط را به طور کلی و در باب 

مادری و خانواده بشکنیم. 
 نهادهایی مانند حوزه و مبلغین، اوالً 
چقدر در این زمینه کارآمد هستند و 
ثانیاً با چه ابزارهایی می توانند بر این 

مسئله مسلط شوند؟
در آیات شــریفه ای که می گوید »َو َمن 
َیتَِّق اللــَه َیجَعل لَه َمخَرجاً َو َیرُزقُه ِمن 

که از یک مادران حمایت گر، دلســوز و 
توانمند برخوردار هستند که می توانند 
به آن تکیه کنند. در گذشــته، ما نیز به 
مادران مان تکیه می کردیــم، ولی بعد 
از یک مدت می دیدیــم به یک موجود 
رنج  کشــیده مظلوم تکیــه کردیم که 
مهم ترین تکیه گاهش برای ما دعاها و آن 
نگاه ها و آن پیوند منسجم او با طبیعت 
بوده، اما االن نسل مادران مقتدر است، 
مادرانی که می توانند مسئله حل کنند،  
راه حل بدهند، آگاهی دارند، برنامه ریزی 

می کنند، مشاور هستند.
  آیا اصوال مــادران امروز در برابر 
موج مدرنیته می توانند مقابله ای 
داشته باشــند؟ روش منطقی در 
مواجهه با مدرنیته در برابر تربیت 

فرزندان چیست؟
ایستادگی در برابر این امواج محال نیست، 
ولی بسیار دشوار اســت. دشواری آن به 
خاطر این اســت که رسانه صبح تا شب 
ما را بمباران می کنــد. در افتادن با این 
وضعیت، ممکن اســت،اما حریف َقَدر 
است.ایدئولوژی هایی برای ما ساختند و به 
ما می گویند از بین این دویکی را انتخاب 
کن، ماننــد انتخابات آمریــکا.در مورد 
ارزش های اجتماعی نیز همین گونه است، 
در چهارچوب آن چیزی است که رسانه 
دارد به شما می گوید و کسانی هم که در 
مقابل این هژمونی رسانه می ایستند، لِه 
می شوند، هزینه می دهند، رسانه پدرشان 

را درمی آورد، ولی غیرممکن نیست. 
  به نظر می رسد مسئله روزآمدی 
مادران می تواند کمک شایانی در 
تربیت نسل داشــته باشد. در این 
راســتا به چه ابزارها و روش های 

جدیدی نیازمندیم؟
اولین قــدم، بحث و گفت وگو اســت، 
به مادران مان بگوییــم نگاهت به بچه 

یک حالت سوژه گی دارد، 
یعنی هم برای آینده اش 
نقشه دارد، هم نسبت به 

وضعیت االنش منتقد است 
و این نقشه و این انتقاد یک 

محوری هم دارد که آن محور 
فرد است، »من« مهم هستم، و 

این هم خیلی مهم است

َحیُث ال َیحَتِســب« به همه ما می گوید 

که اگر تقوا پیشــه کنید، خدا راه فرار و 
گشایشی برای شــما فراهم می کند و 
شــما را روزی می دهد، از جایی که فکر 
نمی کنید. یا اینکه »َو الَّذیــَن جاَهُدوا 
فینا لََنْهِدَینَُّهْم ُسُبَلنا«  آنهایی که در راه 

ما مجاهده می کنند، ما آنها را به طریق 
خودمان هدایت می کنیم. ببینید نوعی 
از تربیت دینی، تربیت مبتنی بر انجام 
وظیفه، مبتنی بر توکل است که ابزارش 
را روحانیت دارد. بچه ات می خواهد برود 
کنکور، درسش را هم خوانده، پس او را به 
خدا بسپار. تو وظیفه ات را در قبال بچه ات 
انجام داده ای. ما وظیفه مان را باید انجام 
بدهیم. به موقع دخترت را شوهر بده، به 
موقع برای پســرت را زن بگیر، به موقع 
مشکالت اقتصادی شــان حل می شود.

بسته تربیتی دســت حوزه های علمیه 
اســت. حوزه های علمیه به جای شعار 
دادن، باید شــیوه زندگی بر پایه توکل 
و رضا را ترویــج کنند. وظیفه روحانیت 
ارتباط انسان با خداست، اگر روحانیت 
بتواند ارتباط انسان با خدا را برقرار کند، 
مادری درست می شود، همسری درست 
می شود، فرزندی درست می شود، اقتصاد 
درست می شــود، آموزش عالی درست 
می شــود. یعنی بخش مهمی از مسائل 
اقتصادی کشور مربوط به عدم عمل به 
وظیفه و نداشتن توکل است. »َوأَْوَحْيَنا إَِل 
أُمِّ ُموَس«  ما به مادر موسی وحی کردیم 

وُه إِلَْيِك  که نترس ودر آب بینداز »إِنَّا رَادُّ
َوَجاِعُلوُه ِمَن اْلُمرَْسِلَي«  این پیام خدا به 

همه مادران است، فقط به مادر موسی 
نیست. به همه مادران می گوید نترس، 
غصه نخور بچه ات را به خدا بســپار، به 
وُه إِلَْيِك  َّا َرادُّ عرصه تالطمات بسپار، »إِن
َوَجاِعُلوُه ِمَن الُْمْرَسلِيَن« روحانیت باید 

این ارزش ها را در جامعه محقق کند. 
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طبق آمــار، میانگین ســن 
کودکانی که با ســایت های 1

پورنو آشنا می شوند، 11 سال است. 70 
درصد زنان سعی می کنند فعالیت در 
فضای مجازی را مخفی نگه دارند. از هر 
ســه بازدیــد کننــده ســایت های 
غیراخالقــی، یکی را زنان تشــکیل 
می دهــد. مطابق گزارش هــا، زنان و 
کودکان در ایــاالت متحده به صورت 
میانگین 9 ساعت از وقت خود را صرف 
تماشــای تلویزیون، فیلم، بازی های 
کامپیوتری، خواندن، گوش دادن به 
موسیقی و بررسی رسانه های خبری 
می کننــد. بر اســاس آمــار وزارت 
ارتباطات ایران، بیش از 12 میلیون از 
کاربران اینترنت در ایران، زیر 18 سال 
ســن دارند؛ بیش از 17 میلیون نیز 
سنشــان بین 18 تا 28 سال است. بر 
اســاس آمار وزارت ارتباطات، 73/2 
درصد از کاربران اینترنت، سنشــان 

کمتر از 28 سال اســت. این ها همه 
یعنی آسیب ها در فضای مجازی، بیش 
از آنچــه مــا فکــر می کنیم بــه ما 

نزدیک اند. 

ســبک زندگــی، به عنوان 
تمامیت آنچه که در زندگی 2

افراد جامعه صــورت می گیرد، اعم از 
رفتــار اجتماعــی و فــردی، امروزه 
موضوعی بســیار مهم تلقی می شود. 
سبك هاي زندگي، مجموعه اي از طرز 
تلقي ها، ارزش ها، شــيوه هاي رفتار، 
حالت ها و ســليقه ها در هر چيزي از 
موســيقي گرفته تا هنر و تلويزيون و 
دكوراسيون و هر آنچه مظاهر زندگی 
از  بســیاری  برمی گیــرد.  در  را 
نظریه پردازان بر این باورند که سبک 
زندگی، اصطالحی مدرن اســت. این 
گــروه از متفکران ســبک زندگی را 
فــرآورده ای از تکنولــوژی قلمداد 

می کننــد. هــر یــک از روش هــا و 
تکنولوژی هــا همچــون اتومبیــل 
و  عکاســی  دوربیــن  شــخصی، 
فیلم برداری، تلفن، آپارتمان نشینی، 
رادیو، ضبط، تلویزیون رنگی، آرایش 
در خیابــان و مکان هــای عمومی، 
آموزش مدرســه ای، موسیقی پاپ، 
ســاندویچ و غذاهای ســرد و آماده، 
تکنولوژی های خانگی مانند ماشین 
لباس شــویی، جاروبرقی، اجاق گاز، 
ظرف شــویی و وســایل آشــپزی، 
چرخ خیاطــی، یخچــال و فریــزر، 
تکنولوژی هــای بازی و ســـرگرمی 
کودکان و بزرگ ساالن و...، تغییرات 
بنیادینی در زندگی، احساس، تفکر، 
شیوه زیست و فرهنگ انسان امروزی 

به وجود آورده و می آورد.

پــس از بیان ایــن مقدمات 
نســبتاً طوالنی، پرســش 3

اساسی آن است که فضای مجازی چرا 
و چگونــه بر ســبک زندگــی زنان 
تأثیرگذار است؟ بسیاری از تحقیقات 
کوشــیده اند تا به رابطه میان سبک 
زندگی زنان و استفاده آنان از فضای 
مجــازی بپردازنــد. کافی اســت به 
کانال هایی که زنــان جامعه ما در آن 
عضو هستند نگاهی بیفکنیم تا درک 
بهتری از چگونگی اســتفاده زنان از 
فضای مجازی داشــته باشیم. به طور 
معمــول، زنان جامعــه از کانال های 
آموزشــی، بهداشــتی، ســرگرمی، 
خبری، هنــری و مهارتی بیشــتر از 
مردان اســتفاده می کنند. همچنین 
مطابق تحقیقات، زنان بیش از مردان 

زن مجازی 
یا مسخ زن

مژگان دلیری
کارشناسی ارشد مطالعات زنان

سبک زندگی زنان
 در پرتو فضای مجازی
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خلق شده است؛ 
10. مخدوش نمــودن رابطه فرزندان 

پسر و دختر در خانواده؛
11. افزایــش طــالق و فروپاشــی 

خانواده ها؛
12. مدگرایی و مصرف گرایی از طریق 

سوق دادن زنان به اسراف؛
13. کاهش تقید به احکام شرعی؛

14. ترویج پوشــش نامناسب مردان 
و زنــان از طریق ترویــج بی حیایی و 

بی عفتی و فرهنگ برهنگی؛
15. ترویــج خرافــات و جایگزینی 
تفکرات مــادی و دنیاگرایی به جای 

معنویات و اخالق؛
16. ترویج موسیقی مبتذل و رقص؛

17. ترویــج بزهکاری هــای مجازی 
)از مزاحمت گرفته تا حک و ســرقت 

اینترنتی(؛
18. به خطر افتادن حیثیت و آبروی 

افراد؛
19. فریفتگــی بــه ســرگرمی ها و 

عادت های ناسالم و مهلک؛
20. سوءاستفاده جنسی.

در آخر، آیا جای این پرسش 
نیســت که با وجــود چنین 5

آســیب هایی در فضای مجــازی، آیا 
شایسته نیســت همه افراد و نهادها 
سهم خود را در شناسایی چیستی و 
چگونگی فضــای مجازی و همچنین 
بیان آســیب های فضای مجازی، ایفا 
نمایند؟ آیا رها کــردن زنان در میان 
این آســیب های مهلک، جامعه را با 
خطر انحطــاط و فروپاشــی مواجه 

نمی سازد؟

2. ترویج و عــادی جلوه دادن خیانت 
زن به همسر و البته شوهر به زن؛ 

3. بی اهمیت جلــوه دادن احترام به 
والدین؛ 

4. عادی جلوه دادن رابطه جنســی 
دختر و پسر قبل از ازدواج تا حد باردار 

شدن دختر خانواده؛ 
5. هویت زدایــی از مفهــوم خانواده 
به عنوان کوچک ترین واحد اجتماعی 

مستقل و مؤثر؛ 
6. عــادی جلوه دادن ســقط  جنین 
برای دختران قبل از ازدواج به عنوان 
راه حلی طبیعی برای رفع دلهره های 
احتمالی در روابط جنســی دختر و 

پسر؛ 
7. تعصب زدایــی از کانــون خانواده 
و ترویج بی تفاوتی نســبت به حریم 

خانواده؛
8. ترویج مفهوم زندگی با دیگران به 

جای ازدواج؛
9. ترویج فمینیســم و کم رنگ کردن 
نقش مرد در جامعه در حد کسی که 
تنها جهت رفع نیازهای جنســی زن 

جســتجو می کنند. بیشترین حضور 
زنان در فضای مجازی نیز میان ساعت 
19 تا 22 گزارش شــده است. زنان 
البته زنان نســبت به مردان بیشتر به 
پیام رسان تلگرام سر می زنند و در هر 
بار مراجعه به این پیام رسان، بیش از 
20 دقیقــه وقــت خــود را در این 
پیام رسان ســپری می کنند.   برآیند 
همــه ایــن ســخنان آن اســت که 
شــبکه های مجــازی از طریــق 
تأثیرگــذاری بر بینش هــا، باورها و 
ارزش های افراد، ســهم مهمی را در 
تغییر سبک زندگی آنان از مؤلفه های 
منزلتی گرفته تا ارزش های فرهنگی 

دینی و ملی ایفا می کنند.

آنچه در باال اشاره شد، حاکی 
از آن است که فضای مجازی 4

شامل ســایت ها، انجمن ها و تاالرها، 
شبکه های اجتماعی، بازی های آنالین 
همگی به صــورت نرم و آرام ســبک 
زندگی زنــان را دســت خوش تغییر 
نموده اســت. این تغییرات کم کم از 
الیه های بیرونی به الیه های درونی و 
هویتی فرد رســوخ کــرده و در حال 
ترسیم نظام جدیدی از سبک زندگی 
برای بانوان جامعه است. فضای مجازی 
علی رغم محاســن زیادی که داشته و 
دارد، اما آســیب های زیادی را نیز بر 
پیکره زن و بالتبع آن خانواده داشته 
اســت. برخــی از ایــن آســیب ها 

عبارت انداز: 
1. ترویج خانواده های بی سامان و لجام 
گســیخته در مقابل ســاختار سنتی 

خانواده؛ 

بیشترین حضور زنان در 
فضای مجازی نیز میان 

ساعت ۱۹ تا ۲۲ گزارش شده 
است. زنان البته زنان نسبت 

به مردان بیشتر به پیام رسان 
تلگرام سر می زنند و در هر بار 
مراجعه به این پیام رسان، بیش 

از ۲۰ دقیقه وقت خود را در 
این پیام رسان سپری می کنند
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محمدرضا نظری
طلبه و پژوهشگر

   سبک زندگی دینی
امروزه سبک زندگی به یکی از موضوعات 
مهم در تحلیل زندگی مردم بدل شــده 
است. در واقع ســبک زندگی بخشی از 
زندگی اســت که عماًل در حال تحقق 
یافتن اســت و دربردارنده طیف کامل 
فعالیت هایی اســت که افراد در زندگی 
روزمره انجــام می دهنــد و همچنین 
خصایصی نظیر داشتن سبک درباره آن ها 
صدق می کند. طیف فعالیت های افراد در 
هر عرصه از زندگی می تواند سازنده سبک 
زندگی آن ها در آن عرصه باشــد. سبک 
زندگی، مفهومی عام و کلی است که عالوه 
بر شغل و مصرف، شــامل انتخاب های 
گســترده، رفتارها و نگرش ها و باورها 
می شود. گفته می شــود سبک زندگی، 
آماده کردن مدلی برای روایت خود است.

هرچند سبک زندگی برآمده از بافت و 

زمینۀ مدرنیته است، اما می توان تقریری 
سنتی و یا بومی نیز ارائه داد. از نظر این 
دیدگاه، ســبک زندگی هر فرد متأثر از 
نظام معنایی ای است که او برای انتخاب 
می کند. البتــه یکی از ایــن نظام های 
معنایی، دین است. برخی دین شناسان، 
ابعاد مختلفی همچون بعــد آموزه ای، 
عقیدتی یا فلســفی، بعد اسطوره ای یا 
داستانی، بعد اخالقی یا حقوقی و فقهی، 
بعد شعایری، بعد تجربی یا احساسی، بعد 
تشــکیالتی یا اجتماعی، بعد نمادهای 
مادی یا هنری و بعد سیاسی و اقتصادی 
را بــرای دین در نظر گرفته انــد.  از این 
رهگذر مشاهده می شود که دین حداقل 
در برخی از این ابعاد می تواند وارد شده و 
نظر دهد. بی شک معماری دینی یکی 
از همین نوع ســبک زندگی اســت. یا 
توصیه های اقتصــادی دینی به پیروان 
نقش بسزایی را می تواند در سبک زندگی 
اجتماعی و اقتصادی آنان ایفا نماید. دین 

اسالم نیز مانند ادیان شناخته شده دیگر، 
راه کارهایی برای زندگی در این جهان، 
به مســلمانان عرضه داشته شده است. 
در واقع سبک زندگی دینی شیوه ای از 
زندگی است که الگوهای مطرح در آن 
از ترجیحات دینی یــا مبتنی بر مبانی 
دینی پدید آمده است. از این رو تعریف 
سبک زندگی از منظر اسالم با آنچه سبک 
زندگی در غرب نامیده می شــود بسیار 
تفاوت خواهد داشت. عالمه طباطبایی 
در کتاب شریف المیزان می نویسد: »دین 
آن روش مخصوصی اســت در زندگی 
که صالح دنیــا را به طــوری که موافق 
کمال اخروی و حیــات دائمی حقیقی 
باشد، تأمین نماید. پس در شریعت باید 
قانون هایی وجود داشته باشد که روش 
زندگانی را به اندازه احتیاج روشن سازد«.

   روحانیت مدافع دین است
با تعریفی که از دین آمد، دینی می تواند در 

دین برای سبک زندگی برنامه دارد
بررسی نقش نهاد روحانیت در سبک زندگی خانواده
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حسن میبدی 
مبلغ و طلبه حوزۀ علیه قم

اگر کمی در زمینــه فرهنگ 
حساس بوده باشید، این روزها 1

واژه ســبک زندگی حتماً به گوشــتان 
خورده است. در مورد چیستی و چگونگی 
ســبک زندگی، از دیرباز اندیشمندان 
مختلفی نظریه پردازی کرده  و صاحبان 
مکاتب مختلف تالش نموده اند با تبیین و 
توجیه عقالنی و منطقی مکتب فکری 
خود، سبک زندگی مورد نظرشان را به 
دیگران بقبوالنند. دلیل این همه تشتت 
آرا یک چیز است و آن تفاوت در نوع نگرش 
به انسان و نیازهای او است. به هر روی اگر 
خواهیم به سبک زندگی را در یک جمله 
کوتاه تعریف کنیم، خواهیم گفت: سبک 
زندگی یعنی شیوۀ تعامل با زندگی. من 
کاری به این داستان ها ندارم. آنچه برای 
من اهمیت دارد و سعی خواهم کرد در 
این نوشتار به برخی زوایای آن اشاره ای 
کوتاه داشته باشم، مسئله سبک زندگی و 

ارتباط آن با تبلیغ است. 
عناصر مختلفــی در موضوع 

تبلیغ می توانند مؤثر باشند. از 2
امکانات فیزیکــی گرفته تا محتوا و فرم 
تبلیغی. با این حــال به نظرم مهم ترین 
مسئله در تبلیغ، خوِد خوِد مبلّغ است. در 

ظهور و بروز اجتماعی خود موفق باشد که 
برای سبک زندگی متدینان خود برنامه 
داشته باشد. به همین منظور، روحانیت 
به عنوان پژوهشــگر، مبلــغ و راهنمای 
انسان ها به سوی دین، نقشی پررنگ در 
استخراج، ترویج و ارتقای سبک زندگی 
دینی دارد. به عنوان نمونــه می توان به 
اشاره ای که وبر در کتاب اخالق پروتستانی 
و روح ســرمایه داری بر مسئله خاستگاه 
سبک زندگی مدرن غربی دارد اشاره کرد. 
وبر در این کتاب می گوید سبک زندگی 
انسان مدرن غربی از قهوه خانه ها و کافه ها 
شــکل گرفت. در نقطه مقابل، در سیرۀ 
پیامبر گرامی اســالم برای ترویج سبک 
زندگی دینی، مســجد به عنوان اولین و 
مهم ترین مکانی که می توان سبک زندگی 
دینی را ترویج نمود، بنا گذاشته می شود. 
ازاین رو به نظر می رسد برای ترویج سبک 
زندگی دینی می بایست به سراغ مسجد 
رفت. و نیک پیدا است که مدیر طبیعی 
مســجد روحانِی اماِم جماعتی است که 

زعامت مردم محله را بر عهده دارد.

   نقِش روحانیت
نقش آفرینی روحانیت در سبک زندگی 
دینــی خانــواده، به مســجد منحصر 
نمی شــود. به عنوان نمونــه روحانیت 
می بایست در حوزۀ پژوهش های سبک 
زندگی دینی، نقش مؤثر خــود را ایفا 
نماید. بر اســاس مبانی دینی حدود و 
ثغور ســبک زندگی را مشخص کند. 
راهکارهای عملیاتی نمــودن و روش 
وصول بــه این ســبک زندگــی را بر 
اساس ســه حوزه اعتقادات، اخالقیات 
و احکام، ارائــه دهد و دســت آخر بر 
اســاس ارزیابی های دقیــق علمی، در 
راه اصالح ســبک زندگی دینی و به روز 
نگاه داشــتن آن اقدام نماید. نهادهای 

رسمی و آموزشی حوزوی نیز با آموزش 
و مهارت افزایی طــالب و روحانیون در 
زمینه ســبک زندگی دینی، می توانند 
نقش مهم و پیشــینی ترویج ســبک 
زندگی به ویژه در خصوص خانواده ایفا 
کنند. به صورت طبیعی، این آموزش ها 
خود را در مســئله تبلیغ دینی طالب 
نشــان خواهــد داد. در واقــع مبلغان 
می تواننــد در ترویج ســبک زندگی 
اســالمی خانواده نقشــی مهم داشته 
باشند و از آسیب های اجتماعی همچون 
فضای مجازی، مسئلۀ طالق، دختران 
فراری، حاشیه نشــینی و آسیب های 
بسیار دیگر که امروز خانواده را تهدید 

می کند جلوگیری نمایند. 

   بایسته های نقش آفرینی 
در زمینــه نقش آفرینــی روحانیت در 
سبک زندگی خانواده نیز بایسته هایی 
وجود دارد که می بایست بدان ها توجه 
نمود. از جمله این بایسته ها می توان به 

موارد زیر اشاره نمود:
1. آموزش ســبک زندگی بــا گرایش 
خانواده به طالب و برگزاری دوره های 

آموزشی و مهارتی در این خصوص؛
2. اصالح نگاه ها و رویکردهای اقتصادی 

خانواده؛
3. تعریف صحیح از مســئله انســان و 

هویت دینی او؛
4. هدفمنــدی ترویج ســبک زندگی 
خانــواده در راســتای هم افزایی همه 
بخش هــا و امکانات از طریق نگاشــت 

سازمانی؛
5. پایش ســرزمینی وضعیت ســبک 

زندگی خانواده و وضعیت سنجی آن؛
6. ارزیابی مدام و مستمر سبک زندگی 
دینی و استخراج آسیب های موجود و 

ارائه راهکار برای رفع آن ها.

تبلیغ 
در چندراهی
مروری بر مسئله سبک 

زندگی و تبلیغ
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لحن و گفتار، نوع بیان و لهجه، تا چگونگی 
آرایش و پیرایش را می توان در این حوزه 
یافت. من به  عنوان نمونه می خواهم به 
نحوۀ گذران اوقات فراغت اشاره  کنم. بر 
فرض که وقت فراغتی برای مبلّغ پیش 
بیاید و او بخواهد در این خشک ســالی 
دسِت  زن و بچه خود را گرفته و زیر سایه 
درختی، لختی بیاساید. به نظر شما اگر 
این عزیز اطراف خود را پر از آشغال کند، 
آن وقت مردم چه حسی نسبت به منبر او 
خواهند داشت؟ برعکس اگر او چوبی را به 
دست گرفته و آشغال های ریخته شده در 
اطراف و اکناف را جمع کند، تأثیرش بر 

مردم چگونه خواهد بود؟ 
حوزه چهارم را هم می تــوان در زمینه 
الگوهای رفتاری مورد ارزیابی قرار داد. 
در این حوزه مسائلی همچون نمادهای 
بومی و محلی، ملی، نمادهای فراملی و 
بین المللی، نمادهای سنتی و نمادهای 
مدرن قرار دارند. من به شدت به لسان 
قوم بودن یک طلبه اعتقاد دارم و آن را 
یکی از مهم تریــن موضوعات در عرصۀ 
تبلیغ می دانم. یادم می آید روزی آقای 
قرائتی می گفتند: دلیل اینکه تبلیغ ما 
جذابیتی بــرای مردم نــدارد، به خاطر 
آن است که ما با لســان ُقم با آ نها سخن 

می گوییم؛ نه با لسان قوم.
در آخر هــم گمان می کنــم حوزه مهم 
دیگری وجــود دارد که نبایــد از آن نیز 
غفلت نمود و آن نقش هــای اجتماعی 
اســت که یک مبلّغ بر عهده دارد. اینکه 
نقش شخصی یک مبلّغ در جریان اجتماع 
چیســت، یا چگونه می تواند نقش های 
مبتنی بر رسالتش را درست انجام دهد، در 
نقش های خانوادگی و خویشاوندی چگونه 
ظاهر می شود؛ همه و همه از مسائلی است 
که به بسط و توضیح نیاز دارد و قرار است 
این مقاله کوتاه باشد. پس بنده تطبیق آنها 

را بر عهده خواننده خواهم گذاشت. 

هم که دیگر جای خــود را دارد و تقریبا 
می تــوان آن را رویی ترین الیه ســبک 
زندگی آدمیان دانست. امروزه این مسئله 
از تنوع و چگونگی خاصی برخوردار شده 
است. کافی اســت به یکی از خیابان ها 
برید تا فقط در یک ورد این همه تنوع را 

در لباس های عرضه شده ببینید.  
به نظرم حوزۀ مهم دیگر در سبک زندگی 
که در تبلیغ نیز بســیار بااهمیت است، 
مسئلۀ مؤلفه های فرهنگی است. مبلّغ 
نمی تواند بی آنکه بــه این موضوع توجه 
کند، مبلّغی موفق باشــد. جمع گرایی و 
فردگرایی، آینده گرایی و گذشته گرایی، 
کار و تــالش جمعی و فردی، تقســیم 
 کار، تخصص گرایی، امنیت و آســایش، 
معنویت گرایی، دنیاگرایی، قدرت مداری، 
تعریف خوشبختی و ســعادت، حرمت 
و احتــرام، قانون گرایــی و شــاید ده ها 
موضوع دیگر، همگی جــزو مؤلفه های 
فرهنگی محسوب می شــوند که طلبه 
با آنها درگیر اســت و باید خــود را برای 
مواجهه با آنها آماده سازد. امام جماعتی 
که نتواند در مسجد خود روحیه تقسیم 
کار و کار جمعی را نهادینه سازد - حتی در 
واگذاری برخی امور به نوجوانان- بی تردید 

مسجدی کم رونق را رقم خواهد زد. 
حوزه ســوم بیشــتر ناظر بر ارزش های 
اجتماعــی و گروهی اســت. از شــیوه 
گذراندن اوقات فراغت، تفریحات و ورزش، 

تبلیغ هایی که داشــته ام، این را با تمام 
وجود حس کرده ام که مردم بیش از آنکه 
بخواهند با گوششان بشنوند، چشمانشان 
کار می کند. پیامد ایــن موضوع، یعنی 
عمل ما، بیشترین نقش را در تبلیغ دین 
دارد. به دیگر بیان می خواهم بگویم مردم 
با ســبک زندگی ما مأنوس ترنــد تا با 
منبرهایمان. درست است چگونگی منبر 
رفتن، سخن گفتن، حرکات بدن و... همه 
در تبلیغ مؤثر هســتند، اما مردم نگاه 

می کنند به امامشان. 
سبک زندگی، ســاحت های 

مختلفی را در بر می گیرد. برخی 3
از این ســاحت ها به امور مادی مربوط 
می شوند و برخی دیگر مسائل غیرمادی. 
به هر حال آنچه مهم است نحوه تعامل ما 
با این ساحت ها اســت. به  صورت کلی 
می توان ســبک زندگی را در پنج حوزه 
مشاهده کرد و پیرامون چگونگی تعامل 

با این پنج حوزه تأمل نمود.
 حوزه اول با نمادهــای منزلتی درگیر 
اســت. نمادهای منزلتــی دربردارندۀ 
مواردی همچــون مســکن و امالک، 
اتومبیــل، تلفــن همــراه، تزیینات و 
دکوراسیون و پوشــش ظاهری است. 
تجربه من می گوید مردم حساســیت 
ویژه ای بر این ســاحت دارنــد. از مدل 
ماشــین گرفته تا تمیــز و کثیفی آن 
برایشــان مهم اســت. پوشش ظاهری 



مبّلغین گرامی و فّعاالن فرهنگی
شما می توانید مطالب نشریه شبستان را در کانال های زیر دنبال نمایید:

@shabestan_mah
 @shabestan_mah

همچنین نشریه شبستان اندیشه آمادگی دارد مطالب شما را در موضوعات معرفتی، 
مهارت ها و ایده های تبلیغی، سوژه های منبر، تحلیل های فرهنگی اجتماعی با نام خودتان 

منتشر نماید
شما می توانید مطالب خود را از راه های ارتباطی زیر به ما برسانید:

@shabestan_ad

  @shabestan_ad

 shabestanandishe@gmail.com



تبلیغ در نوروز


