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اسـت كـه اگر بـه آن چنگ زديـم، لغزش و افتـادن و گم 

شـدن و اينها ديگر در آن نيسـت
خوانـدن قـرآن، از اول تـا آخـر، يـك چيـز الزمى اسـت. 
بايـد قـرآن را از اول تـا آخـر خواند؛ بـاز دوبـاره از اول تا 
آخـر؛ تا همـه ى معارف قرآنى يكجا با ذهن انسـان آشـنا 

. شود
اگـر بتوانيـم با قـرآن انـس بگيريم، معـارف قـرآن را در 
دل و جـان خودمـان نفـوذ بدهيـم، زندگى مـا و جامعه ى 

مـا قرآنى خواهد شـد
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سخــــن فصل
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بسمه تعالی
فصل زمسـتان هم بـرای خود زیبائـی های دارد 
کـه شـاید کمتر از فصـول دیگر نباشـد ، همه ی 
فصـل ها فصل خداسـت ولـی در ایـن فصل آن 
هـم در سـال همدلی و همزبانی دولـت و ملت ما 
شـاهد  اتفاقاتـی بودیم که  بـر دل همه ی مردم  
بـه ویـژه اهالـی قـرآن ترنم شـادی و غـرور را 
رویاند ،از این دسـت مـی توان به حضـور غرور 
آفریـن مـردم در راهپیمانی 22 بهمن و شـرکت 
فعـال در پـای صنـدوق هـای رأی  اشـاره کرد . 
اتفاقاتـی کـه پـس از 37 سـال باردیگر نشـان 
داد مـردم ماهـم بالنـده هسـتند، هم شـاداب 
هـم امیدوار و هـم پایبند به  اصول و ارزشـهای 
خـود ،امـا از سـوی دیگـر دغدغه هائی هسـت 
که در سـخنان مقـام معظـم رهبـری ) مد ظله 
العالـی (هـم می تـوان بـه آن دسـت یافت که 

بـه پـاره ای از آنها اشـاره می شـود  :
الف(مجلـس آینـده  و قوانیـن قرآنـی : مجلس 
آینـده در سـال 95 کار خـود را آغـاز مـی کند ، 
امیـد قرآنیـان به این اسـت قوانینی کـه در این 
مجلـس تصویـب  مـی شـود بیـش از مجالـس 
دیگـر در جهـت حمایـت از فعالیتهـای قرآنـی 
و مؤسسـات قرآنـی بـوده باشـد ،موضوعی که 
تاکنـون در آن ازدیـاد شـعار و عمـل ناکافـی 

مشـاهده شـده اسـت. بطـور مثـال  اختصاص 
بودجـه  قرآنـی و تحقق پیدا نکـردن آن ، بحث 
بیمـه فعـاالن قرآنـی ،معافیـت هـای مالیاتی و 
خدماتـی و دههـا موضوع دیگر کـه جای تحقق 

کامـل آن  خالی اسـت 
ب(وحدت رویه  در سیاست گذاریهای کالن قرآنی 

تشـکیل هیأت رسـیدگی به امورمراکـز  قرآنی 
کشـور و تعییـن و انتخـاب دبیـر محتـرم آن و 
دور شـدن از چندگانگـی ارزیابیهـا ،حمایتهـا 
و صـدور مجـوزات از مـواردی اسـت کـه نوید 
بخش سـالی خـوب در جهـت توسـعه و ترویج 
فعالیتهـای قرآنـی اسـت کـه در ایـن خصوص 
ادغـام اتحادیه هـای قرآنـی و وحـدت واقعی 
آنـان مـی تواند ایـن وحـدت رویه را تسـهیل 
کند ، آمایش سـرزمینها در خصوص مؤسسـات 
قرآنـی  ، تعییـن وضعیـت  شـعبات  قرآنـی  و 
دهها مسـئله  دیگر از اموری اسـت که انشـاءا.. 
در سـال آینده تکلیف آنان مشـخص می شـود .
در پایـان متذکـر مـی گردیـم، نیـت خالص در 
همه ی امور راهگشاسـت که انشـاء ا..مسئولین 
و خادمیـن قرآن ایـن موضوع را مدنظر داشـته 
باشـند تـا بـه همـراه مدیریـت و برنامـه ریزی 
الزم شـاهد گسـترش فعالیتهای قرآنی در همه 

زمینـه ها بوده باشـیم 
مـا در سـال آینده هـم بـا زالل وحـی در قالب 
فصلنامـه زالل در ایـن راسـتا حرکـت کـرده 
پیشـنهادات  و  راهنمائیهـا   ، نظـرات  ومنتظـر 

سـازنده شـما هسـتیم .
   به امید ظهور منجی عالم همراه با شکست 

فتنه ها و توطئه های دشمنان داخلی و خارجی
                                                   مدیر مسئول                                                                                                               
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. الحمـدهلل علـی ماعرَّ َفنا ِمن نفِسـِه 
و اَلَْهَمنـا من ُشـکِره. )دعای 1(

سـتایش مخصـوص خداسـت، چـرا 
کـه بهـره ای از معرفـت خـود را بـه 
مـا ارزانـی فرمـود و از نعمـت شـکر 

خویـش بـه مـا الهـام فرمود. 
... اَْعِتـْق رِقابَنـا مَن نَقمتـِک و یا َمن 
ال تَفنـی خزآئُِن َرحَمِتـه. )دعای 5( 
خدایـا؛ مـا را از دوزخ انتقـام خویش 
کـه  کسـی  آن  ای  بخـش.  رهایـی 
پایان پذیـر  رحمتـش  گنجینه هـای 

 . نیست
مـاِن و َشـرَّ  َو اْکِفنـا حـدَّ نوائـب الزَّ

 )5 )دعـای  الشـیطان.  مصائـِد 
سـختی های  از  را  مـا  پـروردگارا؛ 
حـوادث عالـم، کفایت فرما و از شـر 
و آسـیب دام هـای شـیطان، محفوظ 

دار. 

َو اْجَعـل سـامَة قلوبنا فی ِذْکـِر َعَظمتِک و فراَغ اَبدانِنا فی ُشـکر 
نِْعَمتک. )دعای 5( 

خدایـا؛ سـامت دل هـای مـا را در یـاد عظمـت خـود قـرار ده و 
آسـایش تـن و صحـت بدن ما را به شـکر نعمت و سـپاس گزاری 

خـود بدار.
 َو اْمَل لنا ِمن َحسناتِنا صحائفنا. )دعای 6( 

پروردگارا؛ پرونده کردارمان را از حسـنات آکنده سـاز )و ما را در 
نزد آن فرشـتگان با کردارهای زشـتمان رسـوا مکن(.

ال تَْجَعل لِشٍئ ِمن جوارِِحنا نفوذاًً فی َمعِصَیتک. )دعای 9( 
خدایا؛ هیچ یک از اندام های ما را در راه معصّیتت قرار نده. 

... ال تبقی لنا َسیَِّئُة نَسَتوجُب بها ِعقابک. )دعای 9( 
الهـی؛ کار بـدی کـه بـه وسـیله آن مسـتوجب کیفـر تو شـویم، 

برایمـان باقـی نگذار
... َسـهِّل لنـا عفـوک بَِمنِّـک، و اَِجْرنـا ِمـن عذابِـک بتجـاُوزِک. 

 )10 )دعـای 
الهـی؛ بـر مـا منـت گـذار و بخششـت را بـر ما آسـان فرمـا، و با 

گذشـت خـود، مـا را از کیفـرت رهایـی بخش.
 ... اِرَحـْم تََضرُّعنـا الیـک، و اغِننـا اذ َطَرحنا اَنُْفَسـنا بیـَن یَدیْک. 

)دعای10( 
خدایـا؛ بـر زاری و تضـرع مـا بـه درگاهـت رحـم کـن، و چـون 

خودمـان را بـه تـو سـپرده ایم، بی نیازمـان کـن.

10. ... و اْجَعـل ِختـاَم مـا تُحصـی 
علینـا َکَتبـُة اعمالِنـا توبـًة مقبولـًة. 

 )11 )دعـای 
نویسـندگان  آنچـه  پایـان  خدایـا؛ 
توبـه  می شـمارند،  بـر  مـا،  اعمـال 

ده.  قـرار  مقبـول 
َسـَتْرتَُه  ِسـتراً  عّنـا  تَْکِشـفْ  ال   .11
علی ُرۆس األَشـهاد یـوم تبلُی اخبار 

ِعبـاِدک. )دعـای 11( 
خبرهـای  کـه  روزی  پـروردگارا؛ 
بندگانـت را می آزمایـی، پوششـی را 
کـه بـا آن، اعمال مـا را پوشـانده ای، 

در برابـر دیـدگان گواهـان برنـدار

گلچینی از دعاهای صحیفه سجادیه
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اینکـه مـا نسـبت بـه کسـی کـه گناهـی مرتکب 
می شـود چـه وظیفـه ای داریـم بسـتگی دارد بـه 

اینکـه نگاهمـان بـه آن فـرد چگونـه باشـد.
ممکـن اسـت نـگاه داعـش وار داشـته باشـیم و با 
دید دشـمنانه نسـبت به او، او را از ایادی شـیطان 
بدانیـم. آن وقـت اسـت کـه بـا حکـم بـه هبـوط 
اعمـال دیگـرش مرتـد و مفسـد فـی االرض بـه 
حسـابش می آوریـم و آن را محـدور الدم می کنیم. 
آنـگاه وظیفه مـان اقتضـا خواهد کرد کـه زمین را 
از لبـث وجـود او پـاک کنیـم. پس احتمـاالً قربت 

الـی اهلل اقـدام بـه قتـل او می کنیـم و...
هرچنـد ایـن طرز فکر بیشـتر به طرز فکر داعشـی ها 
و تکفیری هـا شـباهت دارد امـا کمـا بیـش پیـدا 
می شـوند افـرادی که داعشـی نیسـتند اما چنین 
نگاهـی دارنـد و اصـوالً تفرقه افکنـی و تکفیر جزء 

الینفک نگاهشـان به دنیاسـت.
نـگاه  داشـت  می تـوان  کـه  دیگـری  نـگاه  امـا 
سـیب زمینـی وار اسـت!. یعنـی فـرد گنـاه کار را 
سـیب زمینی بـر لـب جـوی ببینیـم کـه بـرای ما 
فرقـی نمی کنـد روی جـدول بمانـد یـا در جـوی 
بیفتـد و لجن مـال شـود... جملـه معـروف »بـه 
مـن چـه!« را بـرای همیـن مواقـع وضـع کرده اند. 
حقیقتـاً بایـد گفـت: بـه مـن چـه کـه سرنوشـت 
آن سـیب زمینی چـه خواهـد شـد! در ایـن نـگاه 
وظیفه مـان نسـبت بـه کسـی کـه مرتکـب گنـاه 
می شـود مثـل وظیفه مـان نسـبت بـه کسـی کـه 
مرتکـب گنـاه نمی شـود اسـت. و اصـًا وظیفه ای 
اینجـا وجـود نـدارد! در چنیـن نگاهـی واژه  در 
»دیگـران« معنـای فوق العـاده باز و بسـیطی دارد. 
معنایـی که شـامل افـراد گنـاه کار، افـراد بی گناه، 
همسـایه، فامیل دور، سـیب زمینی، قاتل، سـنگ، 
چـوب، دیـوار و هویج هم می شـود. اساسـاً در این 
دیـدگاه ،جهـان بـه دو دسـته تقسـیم می شـود. 
خـود و دیگـران و انسـان، تنهـا نسـبت بـه خـود 

اسـت کـه وظیفـه دارد نـه دیگـران.
ای کاش صاحبـان این نـگاه تأثیر زندگـی دیگران 
را در زندگـی خـود می دیدنـد تـا از روی دغدغـه 
شـخصی هـم که شـده سـعادت دیگران برایشـان 

مهم باشـد.
امـا اگـر نـگاه ، برادرانـه باشـد همـه چیـز فـرق 
می کنـد. آن وقـت وظیفـه ما نسـبت به کسـی که 

مرتکب گناه می شـود بسـته به موقعیتش متفاوت 
می شـود. مثـًا اگـر برادرمان بـر لبه پرتگاه اسـت 
و در مـوردش احسـاس خطـر می کنیـم ابتـدا بـا 
تذکـری معمولـی بـه او می فهمانیـم کـه در خطر 
اسـت. اگـر حـرف گوش نـداد از سـر دلسـوزی با 
تشـر داد می زنیـم کـه »بیا عقـب! می افتـی...« و 
اگـر بـاز هـم بی اعتنـا بـود حتی شـاید یقـه اش را 
هـم بگیریـم و بـه زور بکشـیمش عقـب تـا مبادا 

در خطـر باشـد. ممکـن اسـت برادرمـان کار را به 
جایـی برسـاند کـه از سـر عشـق و عاقـه مجبور 
شـویم حتـی کتکی بـه او بزنیـم تا برق از سـرش 

پریـده و متوجـه شـود چـه می کند!
نگاه مسـلمانی به ایـن موضوع نگاه کامـًا برادرانه 
اسـت. اسـام، جـز در مـوردی کـه دشـمنی فـرد 
ثابت شـده و محـرز باشـد )کـه البتـه در آنجـا هم 
حکمـش همـان حکـم عقل اسـت که دسـتور به 
مقابله به مثـل می دهـد( همیشـه نگاهـش برادرانه 
بـوده اسـت. همـان خدایـی کـه می فرمایـد انمـا 
المومنـون اخـوه... مؤمنیـن همـه باهـم برادرنـد. 
)حجـرات/10(« همـان خداسـت کـه در همـان 
قـرآن دسـتور می دهدَو أُْمـْر بِالَْمْعـُروِف َو انْـَه َعِن 
الُْمْنَکـِر... امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر کـن 

)لقمـان/17(«
بهتریـن  اسـام  امـت  کـه  نیسـت  دلیـل  بـی 
امت هاسـت. در کجـای دنیـا بـرادری ایـن مقـدار 
أُمَّـٍة  َخْیـَر  »ُکْنُتـْم  اسـت.  دلسـوزانه  و  عمیـق 
أُْخِرَجـْت لِلّنـاِس تَأُْمـُروَن بِالَْمْعـُروِف َو تَْنَهْوَن َعِن 
الُْمْنَکـِر َو تُْؤِمُنـوَن بِاهلّل، شـما بهتریـن امتی بودید 
کـه به سـود انسـانها آفریده شـده اند؛ )چـه اینکه( 
امـر بـه معروف و نهـی از منکر می کنیـد و به خدا 
ایمـان داریـد )آل عمـران/110«. در فرهنگ غرب 
کـه حتـی خانـواده و بـرادر خونـی آن چنـان معنا 
نـدارد و خـود محـوری بـی داد می کنـد نگاه هـا 
اغلب نگاه سـیب زمینی وار اسـت. هرچند ممکن 
اسـت اگـر کسـی آشـغال روی زمیـن بریـزد به او 
تشـر بزننـد یـا اگـر کسـی در رانندگـی قوانیـن 
را رعایـت نکـرد بـه او چپ چـپ نـگاه کننـد امـا 
دلیلشـان دلسـوزی بـرای فـرد خاطـی نیسـت. با 
نیـت اصاح فـرد و برادرانه به او تذکـر نمی دهند. 
بلکـه بیشـتر ازآن جهـت کـه سـهمی از اجتمـاع 
دارنـد و بـا ایـن رفتـار ناهنجـار آن سـهم تحـت 
اینکـه  می دهنـد.  تذکـر  می گیـرد  قـرار  شـعاع 
جـان شـخص خاطـی بـه خطـر نیفتـد یـا اینکه 
فـرد خاطی انسـان منظمی شـود به آن هـا ربطی 
ندارد. اکثراً علت تذکرشـان این اسـت که دوسـت 
ندارنـد در کوچه شـان یا در خیابان محل کارشـان 
آشـغال باشـد. پـس بـه شـخص خاطـی ممکـن 

اسـت تذکـر بدهنـد! یـا ناهنجـاری در رانندگی

مسئولیت گناه دیگران

بـا ظهـور حضرت حجـت تمام ایـن کره 
خاکـی تحت یـک مدیریـت واحـد قرار 
می گیـرد و تمـام مـردم دنیـا یکپارچـه 
رنـگ  یـک  و  دل  یـک  صـدا،  یـک  و 
عالـم  مـردم  تمـام  اینکـه  می شـوند. 
دغدغـه پیشـرفت همدیگـر را داشـته 
باشـند تصـوری فوق العـاده اسـت کـه 
یقینـاً بـا ظهور حضـرت حجـت محقق 

خواهـد شـد.
و ظهـور محقـق نمی شـود مگـر اینکـه 
مردم نسـبت بـه زمینه سـازی ظهـور و 
آماده سـازی همدیگـر دغدغـه داشـته 

. شند با
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پـس  شـود  معطلی شـان  باعـث  اسـت  ممکـن 
می کننـد! نـگاه  چپ چـپ 

امـا مـا مسـلمانان وظیفه مـان در مقابـل شـخص 
خاطـی دلسـوزی اسـت. محبـت و عشـق اسـت. 
بایـد دوسـتش داشـته باشـیم و از روی عاقـه به 

او تشـر بزنیـم! حتـی اگـر الزم شـد 
یقه اش را بگیریـم و از لبه 

نجــاتش  پرتـگاه 
. بدهیم

دیـن اسـام مـا را اولیای همدیگر دانسـته اسـت. 
»َو الُْمْؤِمُنـوَن َو الُْمْؤِمنـاُت بَْعُضُهـْم أَْولِیـاُء بَْعـٍض 
یَأُْمـُروَن بِالَْمْعـُروِف َو یَْنَهـْوَن َعِن الُْمْنَکـِر... مردان 
و زنـان بـا ایمـان، ولـی )ویـار و یـاور( یکدیگرند؛

 امر به معروف و نهی از منکر می کنند..
)توبه 71(«

ایـن آیـه پیام هـای زیـادی دارد. اگـر 
مؤمنیـن و مؤمنـات همـه ایـن نـگاه 
باشـند  داشـته  هـم  بـه  نسـبت  را 
چقـدر یکپارچگـی در جامعـه زیاد 
می شـود... تصـورش قنـد در دل 
انسـان آب می کنـد. اینکـه بـا 

ظهـور حضرت حجـت تمام این کـره خاکی تحت 
یـک مدیریـت واحد قـرار می گیـرد و تمـام مردم 
دنیـا یکپارچـه و یـک صدا، یـک دل و یـک رنگ 
می شـوند. و در آن زمـان اسـت کـه ایـن آیـه 
گهـر بـار نمـود حقیقـی خـود را نشـان می دهـد. 
اینکـه تمام مـردم عالم دغدغه پیشـرفت همدیگر 
را داشـته باشـند تصـوری فوق العـاده اسـت کـه 
یقینـاً بـا ظهـور حضـرت حجـت محقـق خواهـد 

. شد
و ظهـور محقق نمی شـود مگر اینکه مردم نسـبت 
بـه زمینه سـازی ظهـور و آماده سـازی همدیگـر 

دغدغه داشـته باشـند.

می
قد

ور م
نص

م
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بـرای شـروع خوب اسـت که تکلیـف تعریف خانه 
داری را مشـخص کنیم، خانـه داری یعنی چه؟

نـگاه بـه زن در خانـه، هـم می توانـد یـک نـگاه 
مـادی باشـد، هـم یـک نـگاه معنـوی را شـامل 
خانـه  در  زن  نقـش  حقیقـت  در  امـا  می شـود؛ 
تلفیقـی از ایـن دو نـگاه اسـت و همیـن موضـوع 

ایـن نقـش را زیباتـر می کنـد.
از این جهـت کـه مادر یـک خانـواده اموراتی مانند 
رسـیدگی به سـایر اعضـای خانواده، شست وشـو، 
می دهـد،  انجـام  را   ... و  غـذا  سـاختن  آمـاده 
می تـوان بـه نقـش زن در خانـواده به عنـوان یـک 

نقـش مـادی نـگاه کرد.
ایـن مسـائل در قبـال همسـر و فرزنـدان بـوده و 

وظیفـه ای بـرای همـه مـادران به شـمار مـی رود. 
حتـی مـا دیده ایـم حضرت زهـرا )س( تـا آخرین 
لحظـه عمـر خـود باوجـود جراحاتـی کـه در بدن 
داشـتند بـه امـور منزل هـم رسـیدگی می کردند. 
به عنـوان مثـال حتـی در آخرین روزهـای زندگی 
شـانه  را  )س(  زینـب  حضـرت  موهـای  خـود 

می کردنـد و گنـدم را آرد می کردنـد.
طـول  در  صدیقـه)س(،  حضـرت  اقدامـات  ایـن 
شـده  ثبـت  مختلـف  روایت هـای  در  و  تاریـخ 
اسـت. حضرت فاطمـه)س( بـدون در نظر گرفتن 
جراحاتـی کـه در بـدن داشـتند تا آخریـن لحظه 
بـه امـورات داخل منـزل رسـیدگی کردنـد و این 
موضـوع نقـش مـادی زن در خانـواده را نشـان 

می دهـد.
بایـد توجـه داشـت کـه همـه ی نگاهـی کـه بـه 
یـک زن در خانـواده می تـوان داشـت نـگاه مادی 
نیسـت؛ زمانـی کـه در کنـار این نـگاه مـادی بُعد 
معنـوی نیـز بـرای زن در خانـواده در نظـر گرفته 
شـود، آنـگاه جایـگاه مـادر در یـک زندگـی باالتر 

رفتـه، زیباتـر و بسـیار مفیدتـر خواهد شـد.
ایـن نـگاه از منظرهـای مختلـف قرآنـی، روایـی و 
غیـره تأییـد شـده اسـت و بارهـا در کام قـرآن و 
ائمـه معصومیـن)ع( همچنیـن در سـیره اولیا اهلل 
دیده ایـم کـه بـه جنبـه معنـوی شـخصیت زن 
بسـیار پرداخته شـده اسـت. به عبـارت  دیگر نباید 
مـرد بـه زن نـگاه ابـزاری داشـته باشـد و فرزندان 
نیـز نبایـد تنهـا شـخصیت مـادی مـادر خـود را 
ببیننـد. نبایـد زن تنهـا یـک ابـزار و وسـیله برای 
دیگـران باشـد. جنبـه معنـوی مـادر بسـیار باالتر 
اسـت .چنانچـه می بینیـم حضـرت زینـب )س(

درحالی کـه وظیفه رسـیدگی به فرزندان و همسـر 
خـود را دارنـد فرزنـدان خـود را طـوری تربیـت 
کردنـد کـه هـر سـه فرزندشـان جـزو پیشـگامان 

شـهادت در کربـا شـدند.
هرچنـد عبـداهلل در جریان کربا شـرکت نداشـت 
امـا سـه فرزنـد حضـرت زینـب)س( جـان خـود 
را در راه امـام حسـین )ع( فـدا کردنـد. حضـرت 
زینـب)س( در جریـان کربا به فرزنـدان خود نگاه 
خویشـاوندی نداشـتند و هر سـه ی آن هـا را برای 

دفـاع از امام حسـین)ع( به صحنه نبرد فرسـتادند 
و ایـن موضـوع را یک تکلیف و وظیفـه برای خود 
دانسـتند کـه عزیزترین افراد زندگی خـود را برای 

حمایـت از ولی زمانشـان قربانـی کنند.
همسرداری حضرت زینب)س( 

زینـب)س(  حضـرت  نقش هـای  بخواهیـم  اگـر 
سیاسـی،  اجتماعـی،  نـگاه   کنیـم،  بررسـی  را 
اقتصـادی، علمی، تربیتی، عبـادی و غیره می توان 
بـه شـخصیت ایشـان داشـت. جایـگاه حضـرت 
زینـب)س( را از همـه ایـن ابعاد می شـود بررسـی 
کرد. با بررسـی شـخصیت حضرت زینـب)س( در 
برخـورد با نزدیکان خود مانند همسـر، مـادر، پدر 
و بـرادران و فرزندانـش به نکات جالـب و بزرگی از 

شـخصیت ایشـان پـی می بریـم.
حضـرت زینـب)س( یـک زن معمولـی در زمـان 
خـود نبـود بلکـه یک زن عالـم به شـمار می رفت. 
ایشـان اگرچـه در خانواده ای بزرگ شـدند که پدر 
و مادرشـان هـر دو معصـوم بودند، امـا هیچ گاه در 
کاس هـای درس و آمـوزش یـا بـه تعبیـر زمـان 
حاضـر مدرسـه یـا دانشـگاه نرفتنـد. شـخصیت 
ایشـان در خانـه پـرورش یافـت و ایـن شـخصیت 
چنـان بـاال رفـت کـه در جریـان کربـا این گونـه 

مقـاوم در برابـر مسـائل ایسـتادگی کردند.
ایشـان وقتـی بـا عبـداهلل ازدواج کردنـد وظیفـه 
انجـام  بـه  و کمـال  تمـام  را  همسـرداری خـود 
رسـاندند، هرچنـد یکـی از شـرط های ضمن عقد 
ایشـان ایـن بـود کـه هرگـز از بـرادران خـود جدا 
نشـوند، امـا بـا بررسـی زندگـی ایشـان می تـوان 
تنهـا  را  خـود  همسـر  هیـچ گاه  کـه  دریافـت 
نگذاشـتند و از رسـیدگی به عبداهلل غافل نشـدند؛ 
و بـه همین جهـت هیچ گاه عبداهلل نسـبت به این 

شـرط اعتراضـی نکردنـد .
و  همسـر  بـه  درحالی کـه  زینـب)س(  حضـرت 
فرزنـدان خـود رسـیدگی می کردند رسـیدگی به 
بـرادران خـود را نیـز بر عهده داشـتند و مشـاهده 
شـد در زمانـی کـه حتی حضـرت امام حسـن)ع( 
زخمـی شـدند یـا بـه شـهادت رسـیدند از وظیفه 

مـادری و همسـری خـود کم نگذاشـتند.

وظایف یک زن
 با نگاه به شخصیت و زندگانی حضرت زینب)س(

نـگاه بـه زن در جامعـه امـروز بـا نـگاه بـه زن 
در اسـام تفاوت هـای بسـیاری دارد. هرچنـد 
کـه امـروز در یـک جامعـه اسـامی زندگـی 
از  جامعـه  زنـان  شـدن  دور  امـا  می کنیـم 
الگوهـای اصلـی و زنـان بـزرگ تاریـخ اسـام 
باعـث بـه وجـود آمدن معضـات زیـادی برای 
زنـان و خانواده هـا شـده اسـت. از آنجـا  کـه 
امـروزه، غـرب و هجمـه فرهنگـی اش تـاش 
کـرده و بعضـاً موفق بـوده نقـش زن در خانه و 
خانـواده را بـه شـکل دیگری تعریـف کند، این 
مشـکات و آسـیب ها بیشـتر متوجـه خانواده 
و به ویـژه فرزنـدان شـده اسـت. در ایـن میـان 
شـاید بتوان بهترین الگوی حضـور زن در خانه 
و جامعـه را حضرت زینب)س( دانسـت؛ بانویی 
کـه در هـر بـازه از زمان بنـا به فراخور شـرایط 
حضـور متفاوتـی در جامعـه داشـتند، روزی با 
تربیـت فرزنـد، روزی بـا برگـزاری کاس قرآن 
بـا خطبـه  بـرای زنـان کوفـه و روز دیگـری 
بـرای  امـوی.  فاسـد  حکومـت  علیـه  خوانـی 
تبییـن وظایـف یـک زن بـا نگاه به شـخصیت 
و زندگانـی حضـرت زینـب)س( گفتگویـی بـا 
صفـورا سـاالریه، کارشـناس مسـائل زنـان و 

مـدرس جامعـه الزهـرا)س( ترتیـب داده ایـم.

مرکز تأمین محتوای مطبوعات
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برخـی امـروز معتقدنـد، هنگامی کـه زن خانـه دار اسـت امـکان پیشـرفت او 
وجـود نداشـته و از پیشـرفت در جامعـه بازمی مانـد. ایـن تصـور تـا چـه حد 

صحیـح بـوده و اساسـاً پیشـرفت زن چگونـه معنـا می شـود؟
متأسـفانه در جامعـه کنونـی راه زن گم شـده اسـت. یعنی راه و مسـیر اصلی 
زن بـه عنـوان فـرع و مسـیرهای فرعی بـرای زن به عنـوان اصل تلقی شـده اند. 
بـه عبـارت سـاده تر فرعیـات بـه اصل و اصـل به فرعیات تبدیل شـده اسـت.

زن هنگامی کـه سـر سـفره عقـد نشسـته و بله می گویـد یعنی تمـام وظایف 
همسـرداری را پذیرفته اسـت. در حقیقـت بله به همسـرداری و مادری گفته 
اسـت. وقتـی بـرای انجـام این وظیفـه از طرف زن قـول داده می شـود تنها با 
انجـام صحیـح ایـن وظیفـه روح زن به تکامل می رسـد و رشـد معنـوی پیدا 

. می کند
الزامـاً این گونـه نیسـت که یک زن سـر کاس درس نشسـته و مـدارج علمی 
خود را پشـت سـر هم باال ببرد تا به رشـد و تکامل برسـد. یک زن حتی اگر 
وزیـر، وکیـل یا حتـی رییس جمهور هم شـود مراتب او باال نرفته اسـت. بلکه 

ممکـن اسـت این مدارج او را از مسـیر اصلی خـود دورتر کند.
مگـر ایـن مسـیر اصلـی چیسـت کـه این قـدر مهـم اسـت و حتـی مناصب 

بـاالی اجتماعـی هـم در مقابلـش، چیـزی حسـاب نمی شـود؟
مسـیر اصلـی یـک زن، انسان سـازی و تربیـت یـک نسـل در کنـار بـه کمال 
رسـاندن خـود اسـت؛ فرزنـدی کـه در دامن یک زن پـرورش می یابـد باید به 
شـکلی تربیت شـود که به کمال برسـد و این وظیفه ی مهم، برترین وظیفه 

بـرای یـک زن به شـمار می رود.
بعـد از خداونـد، ایـن مادر اسـت که وظیفه انسان سـازی را بر عهـده می گیرد 
کـه ایـن امـر، وظیفه سـبکی بـرای زن تلقی نمی شـود؛ امـا امروزه متأسـفانه 
می بینیـم بـرای وظیفـه به ایـن مهمی، اهمیتـی در جامعه قائل نمی شـوند و  
مـادری  و همسـری بـه تدریـج در حال رفتن به سـمت حاشـیه وبی اهمیت 

شـدن است.
وقتـی یـک زن بتوانـد یک انسـان خـوب تربیـت کند یا بـه ایمان مـرد خود 
بیفزایـد یعنـی مهم ترین وظیفه خـود را انجـام داده اسـت. در خاطرات رهبر 
گرامـی انقـاب می خوانیـم کـه ایشـان در خصـوص مادر خـود نوشـته اند در 
ایـام عرفـه مادرشـان فرزندان را در حیاط می نشـاندند و برایشـان دعای عرفه 
تـاوت می کردنـد. دعـای عرفـه دنیایـی از معرفـت اسـت؛ کـه ایـن 
مـادر به صـورت عملـی به فرزنـدان خـود درس می داده 
و آن فرزنـد، امـروز رهبـری جامعه اسـامی را بر عهده 

گرفته اسـت.
آیـت اهلل بهجـت نیـز در دامـن مـادری مؤمـن پـرورش 
یافته انـد. تمـام شـخصیت های بـزرگ و تأثیرگـذار در 

ملت هـا نعمـت داشـتن مـادری مؤمـن و خـوب را چشـیده انـد.
در حقیقـت مـادران افـراد تأثیرگـذار در طـول تاریـخ وظیفه مـادری خود را 
به درسـتی ایفـا کرده انـد کـه نتیجـه آن تربیـت نسـل های شایسـته شـد. اما 
متأسـفانه امـروزه می بینیـم زنـان به جـای آنکه به فکـر تربیت فرزنـدان خود 

باشـند بـه دنبـال باال بـردن درجات دانشـگاهی خود هسـتند.
مـادران به جـای آنکـه بـه دنبـال افزایـش فهـم فرزندان خـود باشـند تنها به 
خودشـان فکـر می کننـد و از این جهـت جامعه به جـای آنکه رشـد کند دچار 
پس روی شـده اسـت و آمارهای طاق، فسـاد و تباهی روزبـه روز افزایش پیدا 
می کند.حضـرت زینب)س( سـر کاس درس ننشسـتند امـا آن چیزی را که 
یـاد گرفـت بـه نحو احسـن و تمام و کمـال انجام دادنـد تا جایی که هر سـه 
فرزنـد جـوان و نوجوانشـان جـان خـود را کـف دسـت خـود گذاشـته و برای 

دفـاع از اسـام و امام حسـین)ع( به میـدان رفتند.
فرزنـدان حضـرت زینـب)س( هماننـد جوانـان دیگر هـزاران آرزو داشـتند و 
برنامه هـای زیـادی می توانسـتند برای آینده خـود در نظر بگیرنـد. در روایات 
داریـم فرزنـدان حضـرت زینـب)س( جـزو شـخصیت ها و نخبـگان جامعـه 
خـود بودنـد. مـادران زیـادی در دوران حضـرت زینب)س( وجود داشـتند اما 
هیچ کـدام تـا ایـن حد نتوانسـتند در تربیـت فرزندان خـود مؤثر واقع شـوند.
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و  اداری  بـرای سالم سـازی محیط هـای  اداری  فراهـم کـردن سـاختارهای 
آموزشـی، نوعـی اقـدام پیشـگیرانه اسـت کـه انجـام آن ضـرورت دارد و باید 
تـا حـد امـکان انجام شـود؛ بنابراین نبایـد آن را دسـت و پاگیـر و هزینه بردار 

تلقـی کرد.
فرشـته روح افـزا عضـو شـورای فرهنگـی و اجتماعـی زنـان  اظهـار کـرد: در 
زمینـه اینکـه آیـا شـرایط و امـکان از بیـن بـردن ایـن اختـاط در کشـور ما 
وجـود دارد یـا خیـر، بایـد گفت که تقریبـاً نزدیک به 80 تـا 90 درصد امکان 
عملیاتـی شـدن ایـن موضوع وجـود دارد و در این خصوص با مشـکلی مواجه 
نیسـتیم. بـه عنوان مثال در اغلـب ادارات این امکان وجـود دارد که کارمندان 
زن و مـرد در فضاهـای مجـزا فعالیـت کننـد. چرا کـه لزوماً این گونه نیسـت 

کـه متخصصـان از یک جنس باشـند.
وی ادامـه داد: بـه طـور معمـول نیـز تعـداد زنـان در امـور تخصصـی کان، 
مشـخص بـوده و در مقایسـه با مـردان کمتر اسـت و به طور کلـی باید گفت 

کـه جایـگاه زنـان در فعالیت ها مشـخص اسـت.
عضـو شـورای فرهنگـی و اجتماعـی زنـان در خصـوص محیط های آموزشـی 
از قبیـل مـدارس نیـز بیـان کـرد: در خصـوص معلمان بـه دلیل مجـزا بودن 
مدارس دخترانه و پسـرانه، با مشـکلی مواجه نیسـتیم و البته حضور معلمان 
مـرد در مـدارس دخترانـه، در همـان موارد انگشت شـمار نیز خـاف مقررات 

آمـوزش و پرورش اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه در بعضـی از رشـته های دانشـگاهی بیـش از 90 درصـد 
دانشـجویان حاضـر در کاس را دختـران تشـکیل می دهنـد و به همین دلیل 
نیـز بـه سـادگی می تـوان آن هـا را از دانشـجویان پسـر جـدا کـرد، افـزود: 
البتـه طـرح این مسـأله همـواره مخالفانی داشـته کـه معتقدند طراحـان این 
موضـوع، مخالـف انجام کار علمی در دانشـگاه ها هسـتند. اما باید بـه آنها این 
گونـه پاسـخ داد کـه در رشـته هایی کـه هیچ لزومی بـه اختاط نیسـت، چه 
ضرورتـی در ایـن زمینـه وجـود دارد و چرا بـا این موضوع مخالفت می شـود؟ 
چـه لزومی بـه برگزاری اردوهای مختلط دانشـجویی یا مواردی از این دسـت 

دارد؟ وجود 
روح افـزا بـا تأکیـد بر اینکه بایـد تا حد ممکن محیط اختـاط زن و مرد را کم 
کنیـم، اضافـه کـرد: یکی از دالیل تأکید بر این موضوع، آسـان نبودن شـرایط 
ازدواج در کشـور برای جوانان اسـت. زیرا به دلیل دسـت و پاگیر بودن برخی 
آداب و رسـوم، مهریـه و جهیزیـه سـنگین و توقعات برخـی خانواد ه ها و البته 
بـه دلیل شـرایط موجـود اقتصـادی، این امکان بـرای جوانان وجـود ندارد که 
هـر زمانـی اراده کردنـد، تشـکیل خانواده دهند. حال در شـرایطی کـه ازدواج 
بـرای جوانـان بـه سـادگی امکان پذیـر نیسـت، چرا بایـد با ایجـاد محیط های 
اختـاط زن و مـرد، آن ها را بیش از پیش تحت فشـار گذاشـته و آزار دهیم؟ 

از ایـن موضـوع می خواهیم به چه نتایجی برسـیم؟
وی ادامـه داد: ایـن طبیعـت جوانان در سـن ازدواج اسـت که نیازمند همسـر 
باشـند و بسـیاری از آن هـا بـه دالیل مختلف ، سـال های طوالنی و شـاید در 
موارد بسـیاری 15 تا 20 سـال بعد از سـن بلوغ باید منتظر بمانند تا شـرایط 
ازدواج برایشـان فراهـم شـود. در چنین وضعی، چرا باید بـا ایجاد محیط هایی 
مختلـط، عـذاب، تنـش و فشـار ناشـی از نداشـتن همسـر را بـرای آن ها اعم 
از دختـر و پسـر تشـدید کنیـم؟ چـرا حاضر به پذیـرش این موضوع نیسـتیم 
کـه حاکـم بودن چنین شـرایطی برای جوانـان، محیط را آلوده کـرده و حتی 

بـرای افـرادی که همسـر دارند نیز مشـکاتی ایجـاد می کند؟
عضـو شـورای فرهنگـی و اجتماعـی زنـان تصریح کـرد: به عنوان مثـال، یک 
زن خانـه دار کـه در کمـال سـامت زندگـی می  کنـد و در محیـط خانـه بـه 
تربیـت فرزندانـش مشـغول اسـت، چگونـه می توانـد بـا زن دیگری کـه وقت 
زیـادی را صـرف آراسـتگی ظاهـری خـود می کنـد، رقابـت کنـد؟ ایـن موارد 
در محیط هـای مختلـط دیـده شـده و به طـور طبیعـی و ناخودآگاه مقایسـه 

صـورت می گیـرد و موجـب ناامنـی خانواده هـا می شـود.
وی افـزود: در چنیـن مـواردی برخـی می گویند مـردان باید چشـمان خود را 
بسـته و بـه هیـچ چیز نـگاه نکننـد. درحالی که همـه می دانیم این سـخنان، 
بی منطـق اسـت. مگر ممکن اسـت کـه افـراد در محیط ها، خیابان هـا و مراکز 
مختلـف، بـا رنگ ها و جلوه های ظاهری و چشـم نواز حضور داشـته باشـند اما 
کسـی آن هـا را نبینـد؟ بـه طور قطع بسـیاری از ایـن افراد بـا چنین ظاهری 

در جامعـه حاضر می شـوند تا دیده شـوند.
بـه گفتـه روح افـزا، رنگ هـای مختلـف، نـوع پوششـی که ایـن افراد اسـتفاده 
می کننـد، نحـوه راه رفتـن و نیز گویش، صـدای نازک این افـراد و کلماتی که 

بـه کار می برنـد، امنیـت خانواده هـا را در محیط هـای کار بهـم می زنـد.
وی در ادامـه عنـوان کـرد: در برخـی محیط هـای کاری، روابـط صمیمانـه 
همکاران زن و مرد و رفتارهایی مانند هدیه دادن به یکدیگر به مناسـبت های 
مختلـف، بـه نظـام خانـواده هر یـک از ایـن افراد لطمـه وارد می کنـد. ممکن 

یی
رزا

د می
سی

یه 
هد

م



فصلنامه فرهنگی اجتماعی 11سال سوم . شماره9 . زمستان94

اجتماعـی  آداب  را  رفتارهـا  ایـن  برخـی،  اسـت 
بداننـد؛ در حالـی کـه چنیـن رفتارهایـی در دین 
اسـام پذیرفته نیسـت و بر اسـاس آداب اسامی، 
لزومـی بـه وجود چنیـن رفتارهایـی در میان زنان 
و مـردان همـکار وجـود نـدارد، چـرا که بـه دلیل 
ایجـاد وابسـتگی های عاطفـی تدریجـی و تمایـل 
افـراد بـه سـمت یکدیگـر، باعـث ایجـاد آفـات و 
آسـیب هایی در میـان خانواده ها و از هم پاشـیدن 

می شـود. آن  بنیان هـای 
عضـو شـورای فرهنگـی و اجتماعـی زنـان اضافـه 
کـرد: همچنیـن آن دسـته از کارکنـان ادارات اعم 
از زن و مـرد کـه متأهـل نبـوده و در عیـن حـال 
تـوان تشـکیل خانواده را نیز ندارند، تحت فشـارها 
و تنش هـای روحـی و روانـی قـرار گرفتـه و از این 

موضـوع رنـج می برند.
وی بـا تأکیـد بـر اینکـه مخالـف حضـور زنـان در 
فعالیت هـا و مشـاغل مختلـف موجـود در اجتماع 
نیسـتیم، اظهـار کـرد: معتقدیم که زنـان نباید در 
اجتمـاع، بـروز جنسـیتی داشـته باشـند. چـرا که 
ظهـور و بروز جنسـیتی، موجب تحقیـر و تخریب 
را در اصطـاح،  او  شـخصیت زن شـده، جنـس 
دسـت دوم و نـگاه مـردان را به سـمت خود جلب 
می کنـد و همین نـگاه، بنیان خانواده هـا را از بین 
می بـرد. بـه دلیـل وجـود همـه ایـن آسـیب ها، 
پیشـنهاد می  شـود که فضاها و محیط هـای اداری 
تـا حد امکان سالم سـازی شـود تا افـراد بخصوص 

و  آسـیب ها  بـا  زنـان، 
مشـکات کمتـری مواجـه 

ند. شو
بـه  پاسـخ  در  روح افـزا 
کـردن  فراهـم  آیـا  اینکـه 
بـرای  اداری  سـاختارهای 
سالم سـازی و تفکیـک زنان 
و مردان از یکدیگر، دسـت و 
پاگیر اسـت یا خیـر، عنوان 
کـرد: ممکـن اسـت اعمـال 
ایـن تغییـرات، هزینه هایـی 
را تحمیـل کنـد امـا به طور 

قطـع، ایـن هزینه هـا بسـیار کمتـر از هزینه هـا و 
خسـاراتی خواهـد بـود که بـرای بهبود مشـکات 
و آسـیب های نظیـر طـاق و فرزنـدان طـاق و 
آسـیب هایی از ایـن دسـت در جامعه بایـد هزینه 
شـود. چرا که باید اقدامات پیشـگرانه انجام شـود 
تـا از بـروز مشـکاتی در آینـده جلوگیـری شـود.
عضـو شـورای فرهنگـی و اجتماعـی زنـان به ذکر 

مثالـی در ایـن زمینـه پرداخـت و بیـان کـرد: بـه 
عنـوان مثال، چند سـال قبل که طرح جداسـازی 
زنـان و مـردان در اتوبوس های شـرکت واحد برای 
نخسـتین بـار مطرح شـد، برخـی اعتقاد داشـتند 
کـه اجـرای ایـن طرح غیرممکـن اسـت. در حالی 
کـه هم اکنـون سـال ها اسـت ایـن موضـوع بدون 
وجـود هیـچ مشـکلی اجـرا می شـود. چرا کـه در 
آن زمـان، همـت و اراده انجـام ایـن طـرح وجـود 

داشـت و بـه همیـن دلیل بـه ایـن اقـدام، جامعه 
عمل پوشـانده شـد.

وی ادامـه داد: در حـال حاضـر نیـز مانعـی بـرای 
اجـرای طرح سالم سـازی مشـاهده نمی شـود چرا 
که به عنوان مثال، در بسـیاری از سـاختمان هایی 
کـه در دسـت احداث اسـت، می توان ایـن طرح را 
پیـاده و عملیاتـی کـرد همچنین در کشـور ما، بر 
خـاف بسـیاری از کشـورها، تعداد کارمنـدان زن 
در مقایسـه بـا مـردان برابر نیسـت و زنان شـاغل 
در قسـمت های اداری، حـدود 10 تـا 15 درصـد 
جمعیـت را بـه خـود اختصـاص می دهنـد و بـه 
همیـن دلیل اقدام به سالم سـازی، چندان دشـوار 

بـه نظر نمی رسـد.
روح افـزا تصریـح کـرد: نکتـه ای که در ایـن زمینه 
بایـد مـورد تأکید قرار گیرد، این اسـت کـه اگر در 
شـرایط کنونـی، به فکر حل این مسـأله به شـیوه 
و روش اسـامی نباشـیم، در سـال های آینـده، بـا 
توجـه بـه وضعیـت اقتصـادی و تـورم و بـا وجـود 
گسـترش معضـات اجتماعـی ناشـی از اختاط، 
بـه مراتـب با مشـکات بیشـتری مواجـه خواهیم 
بـود که اصـاح آن به سـادگی امکان پذیر نیسـت 
و هزینه هـای هنگفتـی را نیـز می طلبد. همچنین 
بی هویتـی و بی شـخصیتی در میـان جوانـان ما و 
نیز نسـل  آینده ریشـه دوانـده و نجات آنهـا از این 

وضعیت، بسـیار دشـوار خواهـد بود.
وی خاطرنشـان کرد: چـرا باید اشـتباهات جوامع 
غربـی در خصـوص اختاط 
زن و مـرد را تکـرار کنیـم؟ 
حاصـل  کـه  حالـی  در 
ایـن  شـهروندان  اختـاط 
جوامـع کـه بـه روش غیـر 
کرده  انـد  زندگـی  اسـامی 
سـادگی  بـه  می توانیـم  را 
بـه  بایـد  کنیـم.  مشـاهده 
ایـن نکتـه نیـز تأکیـد کرد 
که بـا وجود این اشـتباهات 
در کشـورهای غربـی، آنهـا 
بـا صـرف هزینه هایـی ایـن 
امـکان را می یابنـد کـه معضات ناشـی از اختاط 
را حداقـل تـا حـدودی جبـران کننـد. در حالـی 
کـه امـکان جبـران این معضـات در کشـور ما به 

نیسـت. امکان پذیـر  سـادگی 

و  فعالیت هـا  زنـان در  مخالـف حضـور 
مشـاغل مختلـف موجـود در اجتمـاع 
نیسـتیم، معتقدیـم که زنـان نبایـد در 
اجتماع، بروز جنسـیتی داشـته باشـند. 
چـرا که ظهـور و بروز جنسـیتی، موجب 
تحقیـر و تخریـب شـخصیت زن شـده، 
جنس او را در اصطالح، دسـت دوم و نگاه 
مـردان را بـه سـمت خود جلـب می کند 
و همین نـگاه، بنیان خانواده هـا را از بین 

می بـرد.
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وقتـی  از 
یادمـان می آیـد 
کـه  جایـی  هـر  در 
سـخنی  ازدواج  مـورد  در 
کارشناسـان  بـوده،  مطـرح 
انـد در امـر  اجتماعـی اذعـان داشـته 
ازدواج از افـزودن معیارهـای بی معنـا و اصرار 
بـر ارزش هـای ظاهـری و پـوچ خـودداری کنیـم، 
سـادگی را سـرلوحه ی امـور خویش قـرار دهیم و 
بـه مسـائل بهتـر و مهـم تـری در ایـن زمینـه 

 . یشـیم ند بیا
همـواره  نیـز  مـا 
ایـن سـخنان را شـنیده  و 
احسـنت گفته ایـم، امـا بعضـاً در 
عمـل مـی بینیـم کـه چیـز دیگـری 
اتفـاق افتـاده اسـت و بـه عبـارت بهتـر، پای 
عملمـان در ایـن موارد بدجور می لنگـد. حال اگر 
بخواهیـم دلیل سـخت و پیچیده شـدن ازدواج در 
جامعـه ی ایرانـی را بررسـی کنیـم بایـد از عوامل 
مختلـف فرهنگـی، اجتماعـی، اقتصـادی و حتـی 
سیاسـی سـخن بگوییم. شـاید اگر در ابتدای امر، 
نـگاه خانواده هـا بـه ماک هـا و ارزش هـای ازدواج 
تغییـر کنـد، بـه خـودی خود بسـیاری از مسـائل 
حاشـیه ای و زوایـدی کـه باعث پیچیده و سـخت 

ازدواج می شـوند حـل شـود. امـر  شـدن 
بیاییـد بررسـی را بـا احادیـث نبـوی آغـاز کنیـم. 
مـاک  مـورد  در  اسـام)ص(  پیامبـر  ببینیـم 
مطـرح  را  چیزهایـی  چـه  ازدواج  ارزش هـای  و 

می کنند و این که امروزه در مراسـم خواسـتگاری 
قـرار  بررسـی  مـورد  نکاتـی  چـه  خانواده هـا  در 
می گیـرد؟ بیاییـد بـرای خودمـان لیسـت کنیـم.
 آقـا دامـاد چـه کاره هسـتند؟ آقـا دامـاد چقـدر 
درآمـد دارنـد؟ آقـا داماد چقـدر سـرمایه دارند؟ 
خانه شـان  دارنـد؟  ماشـین  و  خانـه  دامـاد  آقـا 
کجاسـت؟ مـدل ماشین شـان چیسـت؟ مـدرک 
تحصیلـی آقـا داماد چیسـت و کجـا درس خوانده 
اسـت؟ متأسفانه در بسـیاری از خانواده های ایرانی 
ایـن ها پرسـش هـای مهم و اساسـی هسـتند که 
قـرار  دامـاد  آقـا  مقبولیـت  و  ازدواج  معیـار 
مـی گیرنـد. آیـا واقعاً جز ایـن معیارهای ظاهری 
و عمومـاً مالـی، معیـار مهم دیگـری بـرای ازدواج 

نـدارد؟  وجود 
البتـه پرسـش هـای بهتـر و قابـل قبول تـری هم 
در برخـی خانـواده هـا مطـرح مـی گردنـد کـه 
متأسـفانه اغلـب عمومیـت ندارنـد. حـال ممکـن 
اسـت بگوییـم پـس عـروس خانـم و خانـواده اش 
ایـن   قـرار می گیرنـد؟  پرسـش هایی  مـورد چـه 
سـؤاالت هـم عموماً باب شـده که قبل از مراسـم 
مطـرح  خانـم  عـروس  مـورد  در  خواسـتگاری 
می شـود: خانـه ی عـروس خانم کجاسـت، سـطح 
زندگی شـان چطـور اسـت؟ پدر عـروس خانم 
چـه کاره هسـتند؟یا ایـن که عـروس خانم از 
نظـر ظاهـری و چهره چگونه اسـت؟ بعضـاً این ها 
پرسـش های  هاسـت.  خانـواده  پرسـش  اولیـن 
بعـدی هـم ممکـن اسـت در برگیرنـده ی سـطح 
تحصیـات و میـزان توانمنـدی عروس خانـم در 
هنرهـای مختلـف باشـد. امـا در حالـت کلی همه 
اینکـه خانـواده  ی دامـاد،  چیـز برمی گـردد بـه 
عروس خانـم را در نـگاه اول چقـدر زیبـا و احتماالً 

بـا کمـاالت ببینند. 
حـال بـه حدیث نبـوی باز مـی گردیم تـا ببینیم 
پیامبر عظیم الشـان اسـام)ص( در این مورد چه 
ماک هایی را الزم دانسـته اند که بررسـی شـوند. 
ایشـان فرموده اند: »وقتی کسـی به خواسـتگاری 
می آیـد که اخـاق و دینش مایه ی رضایت اسـت 
بـه او زن دهیـد، کـه اگـر چنیـن نکنیـد، فتنـه و 
فسـاد زمیـن را پـر خواهـد کرد.)نهـج الفصاحـه ، 

حدیث247(«.
 پیامبـر اسـام)ص( موضوعی را مطـرح می کنند 
کـه  امـروز در تـراز اجتماعـی خانواده هـا، مـاک 
و معیـار درجـه ی چنـدم محسـوب می گـردد که 
احتمـاالً بـود و نبودشـان اثـر چندانـی در رخـداد 

ازدواج نخواهد داشـت.

صفر بدون یک
مالکهای ارزشیابی در خواستگاری

م نیا
جابر خر
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بیاییـد کمـی با خودمان مرور کنیـم. در جامعه ی 
امـروز ما، اگر در کار مورد پسـند، خانه و ماشـین، 
سـرمایه ی نقـدی و غیرنقدی و مسـائل مربوط به 
آن به عـاوه ی توافـق دامـاد در پذیـرش میـزان 
شـیربها و مهریـه نقصـی داشـته باشـد، احتمـال 
بـه هـم خـوردن خواسـتگاری و عـدم موافقـت با 
ازدواج کامـًا قابـل تصـور اسـت. یـا اگـر احتماالً 
عروس خانـم در چشـم دامـاد و خانـواده اش زیبـا 
و متیـن و باکمـاالت بـه نظـر نیایـد عمومـاً ایـن 
ازدواج صـورت نخواهـد پذیرفـت. بـا این تفاسـیر، 
بـا وجـود فرهنگ هـای امروزی کـه عموماً متعلق 
به پیشـینیان ما نیسـتند، اکنـون خانواده ها چقدر 
تـاش می کنند که سـطح دیـن و اخـاق جوانان 

را مـورد بررسـی قـرار دهند؟
بایـد بپذیریـم که نه مهریه ی سـنگین و نه تمکن 
بـاال و نـه حتـی زیبایـی و جایـگاه خانوادگـی، به 
تنهایـی نمی تواننـد ضامـن بقـای یـک زندگـی 
باشـند. پـس از آغـاز یـک زندگـی مشـترک و به 
اصطـاح زیر یک سـقف رفتن عـروس و داماد، در 
واقـع ایـن دین و اخاق اسـت که در جریـان فراز 
و نشـیب زندگـی می تواند برخورد مناسـب، تاش 
بـرای حـل مشـکل و تعهد بـه زندگـی را تضمین 
کنـد. آیا ماک های دیگر از این قابلیت برخـور دارند؟ 
اگـر کمـی منصفانه و با تأمـل بیندیشـیم، طبیعتاً 

پاسـخ منفی اسـت.
ایـن شـود کـه  البتـه کسـی نمی توانـد منکـر   
زیبایی، شـأن اجتماعی و رفـاه اقتصادی می توانند 
کیفیـت زندگـی را باال ببرند، امـا از دیدگاه تمامی 
کارشناسـان و روانشناسـان این حوزه، این مسائل 
بـه تنهایـی نمی تواننـد ضامـن بقـا و خوشـبختی 
افـراد باشـند. ما می توانیـم با همه ی ایـن معیارها 
زندگـی خـود را آرایـش کـرده و زیبـا کنیـم، امـا 
واقعـاً نمی توانیـم آن را بسـازیم و اسـتحکام آن را 

تضمیـن کنیم. 
بیاییـد یک پرسـش را مطـرح کنیم: تصـور کنیم 
کـه دختر خانمـی زیبا و دارای خانـواده ای متمول 
بـا هنرهـای فـراوان را بـرای ازدواج بـا فرزندمـان 
در نظـر گرفتـه ایـم. یـا این کـه آقا پسـری با کار 
مناسـب و سـرمایه ای مطلوب و دارای مسـکن در 
بهتریـن مـکان شـهر و ماشـین فـان مـدل را بـا 
مهریه ای سـنگین بـه عقد دخترمـان درآورده ایم. 
از دیـدگاه شـما تمـام ایـن مسـائل در کنـار هـم 
تـا چـه انـدازه می تواننـد رفتـار، منـش، تفاهـم و 
در یـک کام خوشـبختی فرزندانمـان را تضمیـن 
کننـد؟ آیـا ایـن ماک هـا می تواننـد تعهـد بـه 
زندگـی مشـترک و حسـن رفتـار و همتـی بلنـد 

بـرای عبور از فراز و نشـیب های زندگی را تضمین 
کننـد؟ مسـلم اسـت کـه خیـر. ایـن ضمانـت در 
فرآینـدی بیـرون از ارزش های مادی بـرای ازدواج 
رخ می دهـد. چیـزی کـه بایـد زیربنـای زندگی و 
تشـکیل خانواده قرار گیرد، بـه خصوصیات فردی 
مجـدد  بیاییـد  حـال  برمی گـردد.  اشـخاص 

ارزش گـذاری کنیـم. 

ماک هایمـان را دسـته بنـدی کنیم تا یک سـیر 
مطلوب را طـی کنیم.

اولیـن مـاک همـان چیـزی اسـت کـه پیامبـر 
آیـا  بررسـی کنیـد کـه  اکـرم)ص( می فرماینـد. 
دیـن و اخـاق وجـود دارد یا خیر؟ شـناخت دین 
و اخاق از طرق مختلف مشـخص می شـود. عمل 
بـه واجبـات و ترک محرمـات اولین چیزی اسـت 
کـه باید بررسـی کنیـم. در ایـن مورد مهم اسـت 

دریابیـم کـه دانسـتن ایـن مسـائل چه چیـزی را 
ثابـت می کنـد؟ بیاییـد اولیـن و مهمتریـن واجب 
یعنـی نمـاز را بررسـی کنیم. آیـا فردی کـه برای 
همسـری در نظـر گرفته ایم اهل نماز اسـت؟ اهل 
نمـاز بـودن مـی توانـد یـک ماک بـزرگ باشـد. 
ـاَة  زیـرا نـص صریـح قـرآن می فرمایـد: »إِنَّ الصَّ
 ُ ِ أَْکَبُر َواهللَّ تَْنَهـی  َعِن الَْفْحَشـآءِ َوالُْمنَکِر َولَِذْکـُر اهللَّ
یَْعلَـُم َما تَْصَنُعـوَن/ عنکبوت 45«، به درسـتی که 
نماز انسـان را از فحشـا و منکر باز می دارد و البته 
یـاد خـدا بزرگ تـر اسـت و خداونـد آن چـه را که 

انجـام می دهیـد می دانـد. 
طریـق  همیـن  بـه  هـم  دیگـر  واجبـات  انجـام 
می تواننـد بـرای شـما نشـانه های دیگری داشـته 
باشـد. ماننـد روزه داری و التزام به آن که نشـانه ی 
حلـم و صبـر و بردبـاری اسـت. هـم چنیـن ترک 
محرمات کـه می تواند اطمینان داشـتن اخاق در 
فـرد مقابل را به شـما اعطا کند. بـرای مثال خوب 
اسـت بررسـی کنید که آیا شـخص مورد نظر اهل 
دروغ اسـت یـا خیر؟ فـردی کـه دروغ نمی گوید و 
به صداقت و راسـتگویی اهمیـت می دهد و به این 
صفت شـهره اسـت، زشـتی دروغ را درک کرده و 
دروغ گفتـن برایـش آسـان نیسـت. چنیـن فردی 
طبیعتـاً قابـل اعتمـاد خواهد بـود. چرا که انسـان 
راسـتگو، در هر شـرایطی حتی اگر بـه زیان او هم 
باشـد راسـتش را می گویـد و بـاور دارد کـه نجات 

انسـان در صداقت اسـت.
بـا همیـن مصادیـق محـدود می بینیم کـه ماک 
قـرار دادن دیـن و اخـاق تا چـه حـد می تواند ما 
را نسـبت به تضمین آینده و خوشـبختی و زندگی 
فرزندمـان مطمئن سـازد. بـرای امر امتیـاز دهی، 
اگـر مـاک دین و اخـاق را در طـرف مقابل خود 
دیدیـد بـه او نمـره ی یک دهیـد. حـال می توانید 
ارزشـیابی  خودتـان  بـرای  را  دیگـر  ماک هـای 
کنید. اگر داشـتن کار مناسـب، تحصیـات، خانه، 
ماشـین و هـر چیـز دیگـری که بـرای شـما مهم 
اسـت و دلیلـی بـرای آن داریـد، بـه ازای داشـتن 
هـر یـک از آن هـا جلـوی عـدد یـک، یـک عـدد 
صفـر بگذاریـد. ایـن عـدد شـما مـدام بزرگ تـر و 
بـه 10 و 100 و  ارزشـمندتر می شـود. عـدد 1 
1000 و 10000 و باالتـر تبدیـل می شـود. اما اگر 
دیـن و اخاق نباشـد، تمام ماک های دیگر شـما 

صفـر و بـه عبارتی پـوچ خواهنـد بود.
 بـه ایـن ترتیـب در مـی یابیـم که آن همـه صفر 

بـدون آن یـک، هیـچ نمـی ارزند!

 اگـر بخواهیـم دلیـل سـخت و پیچیده 
را  ایرانـی  ی  جامعـه  در  ازدواج  شـدن 
بررسـی کنیـم بایـد از عوامـل مختلف 
فرهنگـی، اجتماعـی، اقتصـادی و حتی 
اگـر  بگوییـم. شـاید  سیاسـی سـخن 
بـه  خانواده هـا  نـگاه  امـر،  ابتـدای  در 
تغییـر  ازدواج  ارزش هـای  و  مالک هـا 
کنـد، به خودی خود بسـیاری از مسـائل 
حاشـیه ای و زوایدی کـه باعث پیچیده و 
سـخت شـدن امر ازدواج می شـوند حل 

. د شو
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ماجـرای توبـه نصـوح را همـه مـا شـنیده ایم. کسـی کـه بارها توبه شکسـت 
و بـاز از خـدا مهلـت گرفـت کـه دیگـر به سـراغ گناه نـرود. زندگـی خیلی از 
مـا انسـان هـا حکایـت نصـوح را دارد. مرتـب مرتکـب خطا می شـویم و پس 
از پشـیمانی بـه درگاه خـدا عجـز و البـه کـرده کـه دیگـر بـه سـراغ گناه 
نمـی رویـم. امـا بـاز وقتی در شـرایط آن قرار مـی گیریم عهـد و پیمانمان را 
بـا خـدا فراموش کرده و دوباره راه اشـتباه را از سـر می گیریـم. اینکه بتوانیم 
توبـه مانـدگاری داشـته باشـیم خـود یک هنر اسـت و بـرای تحقـق آن باید 

قواعـدی را رعایـت کنیم. 
تاثیر گناه در زندگی 

گنـاه، تیرگـی و تباهی مـی آورد. انسـان را به گمراهی می کشـاند. مهمترین 
تأثیـرش هم سـلب لذت مناجات با خداسـت. وجود گنـاه این اجـازه را نمی دهد 
تـا انسـان بـا خـدای خـود راز و نیـاز کند. میـل و رغبتـش به نمـاز و دعا کم 
می شـود. شـاید اگر سـاعت ها مشـغول کار و فعالیت باشـد خسـته نشود اما 
بـه محـض اینکـه نیت نمـاز می خواند بدنش سـنگین شـده و گویـی کوهی 
را جابـه جـا کـرده اسـت. تا جایـی که بعضـی از عرفا  گفتـه اند کـه اگر نماز 
صبحـت قضا شـد بررسـی کن کـه روز قبل کـدام گنـاه را انجـام داده ای؟ از 
دیگـر اثـرات مخـرب گناه از دسـت دادن نعمت هـای الهی و نزول با اسـت. 

چـرا کـه گنـاه از دیدگاه ائمـه نوعی کفران نعمت محسـوب می شـود. 

از رحمت خدا مایوس نشوید
توبـه یعنی بازگشـت به سـوی خـدا ، یا بـه عبارت دیگـر راهی 
بـرای جبـران خطاهای انجام شـده که خدا به سـبب مهربانی اش 
آن را بـرای بنـده اش قـرار داده اسـت تا مبـادا او را برای کفرانی 

کـه کـرده تنبیه کند.خـدای رحمان در قرآن مـی فرماید :
» بنـدگان مـن کـه بـر زیان خویـش اسـراف کردیـد از رحمت 
خـدا مأیوس نشـوید. زیراخـدا همه گناهان را می آمرزد. اوسـت 
آمرزنـده مهربـان.«  ایـن نکتـه مسـلم اسـت که خـدای متعال 
مخلوقـات خود را بسـیار دوسـت دارد و راضی نیسـت بنده اش 
راه خطـا بـرود. داور یکتـا فرصـت هـای زیـادی را بـر سـر راه 
بندگانـش قـرار داده تـا برگردنـد و توبـه کنند.  او مشـتاق توبه 
و پشـیمانی بنـده اش از گنـاه اسـت و دوسـت دارد همه را پاک 

از گنـاه ببیند. 
چه کنیم که توبه مان قبول شود؟

گام اول بـرای پذیـرش توبه،اثبـات صداقت در بندگی اسـت که 
بـا انجـام واجبـات و ترک محرمـات می توانـد آن را نشـان داد. 
چـه خـوب که انسـان اگـر در محضر خدا اشـتباهی انجـام داد، 
توبـه کـرده و مراقـب اعمالش باشـد. بـه اعتقاد حجت االسـام 
مختـار نوبختـی کارشـناس مذهبی کسـی کـه مرتکب اشـتباه 
مـی شـود از دو حالـت خـارج نیسـت. یکـی جهـل و غفلـت و 
دیگـری ضعـف اسـت. جهـل به ایـن معنا کـه نمی دانـد کاری 
کـه انجام می دهد خطاسـت و مطلع نیسـت عواقـب زیانبار آن 
چـه تأثیـر مخربـی در زندگـی و رزق و روزی اش دارد. یکـی از 
دالیلـی کـه توفیق توبه کردن را از ما سـلب مـی کند بدرفتاری 
بـا پـدر و مـادر اسـت. احترام بـه والدین کفـاره گناهان اسـت و 

رحمـت الهـی را بر مـا نازل مـی کند. 

پله پله تا تـوبه 

بی
هرا
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توبه مان را ماندگار کنیم
بارهـا شـده از کارها پشـیمان شـده و توبه کـرده ایم. امـا بعد از 
مدتـی دچـار وسوسـه شـده و همان اشـتباه از ما سـر مـی زند 
ایـن سـؤال پیـش مـی آید کـه چرا بـرای انجـام گناه وسوسـه 
می شویم؟شـیطان همواره در تاش اسـت تا بشـر را از رحمت 
خـدا ناامیـد کنـد. ناامیـدی خـود گناهـی اسـت بـزرگ و بایـد 
توجـه داشـت اگر بـار گناه هم بر دوش داشـته باشـید بـاز باید 
بـر خـدا تکیه کنیـد. دوری از عواملی که آدمی را به گناه تشـویق 
مـی کند مهمترین راهی اسـت کـه می تواند شـرایط ثبات توبه 
را ایجـاد کنـد. حضـرت رسـول )ص( فرمودند باالتریـن عبادت 
ایـن اسـت که انسـان بـر عادت هـای غلط خـودش غلبـه کند. 
در روایـت دیگـر آمـده سـخت تریـن تدبیرها برای تـرک عادت 
بد اسـت. دوسـتان یا جلساتی که او را وسوسـه می کند را ترک 
کنـد. شـیطان در انجـام گنـاه تعجیل میکنـد . انسـانی که توبه 
کـرده بـرای اینکـه دوبـاره سـراغ گناه نرود مـی توانـد انجام آن 

را به تأخیـر بیاندازد. 
با معرفت توبه کنیم

ذکـر اسـتغفراهلل برای پیشـمانی از گنـاه کافی نیسـت. توبه اگر 
بـا معرفـت نباشـد مانـدگار نیسـت. کسـی کـه گنـاه مـی کند 
یـا جاهـل اسـت یـا غافـل کـه بـرای هـر دو مقولـه راه درمانی 
وجـود دارد. بـه اعتقـاد حجـت االسـام نوبختـی کسـی کـه از 
روی ناآگاهـی دروغ مـی گویـد واقـف نیسـت کـه دروغ چه اثر 
زیانبـاری در زندگـی اش دارد. مطالعـه روایـت و احادیـث 
مـی توانـد او را آگاه کنـد. نوبختی می گویـد:» گاهی اوقات اگر 
غـذای مسـمومی جلـوی مـا بگذارنـد. از آن نمـی خوریم چون 
اطـاع داریـم آلـوده اسـت. بعضی مـال شـبه دار مـی خورند و 
اثـرات آن را نمـی داننـد. اگـر واقـف شـوند پرهیـز مـی کنند.« 
امـا گاهـی انجـام گنـاه بـر اثر ضعـف هـوای نفس اسـت. امکان 
دارد علـم و آگاهـی داشـته باشـد ولـی حریـف نفس نشـود. در 
ایـن حالـت توصیـه مـی شـود روح خـود را بـرای مبـارزه با 
وسوسـه های شـیطان قوی کند و تقویت روح میسـر نمی شـود 
مگـر بـا عبـادت و انجـام عمـل صالـح. گاهـی در مسـائل مادی 
نمـی توانیـم کاری را بـه تنهایی انجـام دهیم از نیـروی دیگری 
کمـک مـی گیریـم. اعمـال عبـادی مثـل اهرم مـی مانـد. باید 
از ائمـه کمـک گرفـت بـرای اینکه بخواهیـم در مقابل شـیطان 

اسـتقامت کنیـم بهتریـن کار ذکر گفتن اسـت. مداومت بر ذکـر باعث تقویت 
روح مـی شـود یـا قیـوم یـا قـادر قـدرت مـا را در برابـر هـوای نفـس زیاد 

کند.  مـی 
خودمان را تنبیه کنیم

یکـی از روش هـای توبـه بـه گفته میرزا ملکـی تبریزی جبران گنـاه با خوبی 
اسـت. اگـر غیبـت می کند خـود را ملزم کرده تا برای شـخص غیبت شـونده 
قـرآن یـا دعـا بخوانـد. در نهـج الباغـه آمده تقـوا پیشـه کنید ولی کـم. این 
خطـاب بـه کسـانی اسـت کـه تـازه به سـوی خدا توبـه کـرده انـد. در روایت 
دینـی آمـده بیـن خود و خـدای خـود حجابی ایجاد کـن. یعنی انسـان نباید 
پـل های پشـت سـر خـود را خـراب کند. خوانـدن نماز سـرانجام انسـان را از 
مسـیر اشـتباه بـاز مـی گردانـد. بعضی وقتـی مرتکب گنـاه می شـوند رابطه 
خـود بـا خـدا را قطع می کننـد در صورتی که نماز بهترین راه برای بازگشـت 
اسـت و خـدا حتـی بنـدگان گنهـکارش را دوسـت دارد. اگـر همه ما خـدا را 
ناظـر بـر رفتار و اعمـال خود بدانیـم از اینکه بخواهیم مرتکب خطایی شـویم 
حیـا کنیـم. اگـر حقـی از خـدا بـر گـردن داریـم انجـام دهیـم. اگـر موجـب 
دلخـوری کسـی شـدیم حق النـاس را به جا آوریـم. اینها باعـث صفای باطن 

مـی شـود و توجـه اهـل بیت را بـرا ی ما مـی خرد. 
موعظه شویم

نشسـت و برخاسـت بـا انسـان هـای مؤمـن تأثیـر زیـادی در هدایت انسـان 
به سـوی مسـیر درسـت اسـت . الگـو پذیـری از رفتار آنهـا بازتـاب خوبی در 
زندگـی انسـان هـا دارد. بایـد بـه ایـن نکتـه توجـه کرد انسـان همیشـه نیاز 
بـه موعظـه دارد.بنابرایـن ضـرورت یـک معلـم اخـاق همیشـه در زندگی ما 

احسـاس می شـود. 
توبه چه کسانی قبول نمی شود؟

انسـان تـا زمـان زنـده بودنـش، درهای توبـه بـه روی او باز اسـت. امـا گاهی 
موانعـی بـر سـر راه اسـت کـه اجـازه قبولی توبـه را نمی دهـد. توبـه در مورد 
گناهانـی کـه مربـوط به حـق الناس اسـت.در اینجـا مردمی کـه صاحب حق 
هسـتند بایـد از شـخص راضـی شـوند وتـا آنهـا راضی نشـوند توبه فایـده ای 
نـدارد. زیـرا خداوند بـرای مردم حقوقی تعییـن کرده و آن را محترم شـمرده 
اسـت و تعـدی بـه آن حقـوق را ظلم مـی داند.البته این مطلـب در یک مورد 
اسـتثناء دارد و آن توبه از شـرک اسـت. یعنی کسـی که از شـرک توبه کند و 
اسـام بیاورد همه گناهانش اعم از حق الناس و حق اهلل بخشـیده می شـود.

مـورد دیگری که از سـوی خدا مورد قبول نیسـت، توبه در مـورد گناهانی که 
شـخص آنهـا را در میـان مـردم بـه صورت سـنت در آورده  و موجـب انحراف 
مـردم از راه حـق شـده اسـت. چرا کـه اثر گناه او به سـبب بدعتی کـه ایجاد 

کـرده از بیـن نمی رود. 
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آن  و  دارد  وجـود  مـا  کار در کشـور  مفهـوم  در  اساسـی  یـک مشـکل 
ایـن کـه میـزان کار مفیـد در کشـور مـا بسـیار پاییـن اسـت. بر اسـاس 
گـزارش مرکـز آمـار ایـران، ایرانی هـا سـاالنه 800 سـاعت کار مفیـد 
انجـام می دهنـد. اگـر بخواهیم این تعداد سـاعات را با کشـورهای دیگر 
مقایسـه کنیـم می بینیم کـه آمریکایی هـا بـا 1360 سـاعت، ترکیه ای ها 
بـا 2420  ژاپنی هـا  و  بـا 1900 سـاعت  کره ای هـا  بـا 1330 سـاعت، 
سـاعت کار در سـال در ایـن زمینـه بسـیار پیـش تـر از ما هسـتند. این 
نـرخ پاییـن میـزان کار مفیـد در سـال، علت هـای گوناگـون دارد. یکـی 
از ایـن علت هـا افزایـش اسـترس و اضطـراب در محیـط کار اسـت. مـا 
می خواهیـم ببینیـم چگونـه می توانیـم از اسـترس محیـط کارمـان کـم 

؟ کنیم
بیاییـد ابتـدا عامت هـا را مـرور کنیـم. اگر احسـاس می کنید کـه در محیط 
کار اضطـراب داریـد یـا تحریـک پذیـر شـده اید و یـا حـس افسـردگی بـه 
شـما دسـت می دهـد، اگـر احسـاس می کنیـد کـه دیگـر بـه کارتـان عاقـه 
نداریـد و بـه شـغل خود یا مسـائل مربـوط به امور شـغلی تان احسـاس تعلق 
ندارید)مثـا اینکـه حس کنید برای این کار آفریده نشـده ایـد(، اگر می بینید 
کـه دیگـر در محیـط کار تمرکـز نداریـد، اگـر ناراحتی هـای شـکمی، به ویژه 
ناراحتی در قسـمت معده و سیسـتم گوارش سـراغ تان آمده اسـت، اگر دچار 
بی رغبتـی یا کاهش میل جنسـی شـده اید، اگر اختـال خواب پیـدا کرده اید 
و یـا دچـار بی قـراری در خـواب شـده ایـد، اگر بیـش از پیـش در محیط کار 

خسـته می شـوید، سـردردهای عجیب به سـراغ تان آمده و عضاتتان شـروع 
بـه پریـدن می کنـد و یا جدیـداً مجبـور شـده اید از داروهای محـرک اعصاب 
اسـتفاده کنید، مطمئن باشـید همه ی این ها عائم اسـترس و افسـردگی در 
محیـط کار اسـت. ایـن موضوع می توانـد علت های مختلف داشـته باشـد. اما 
بایـد بدانیـد بیـش از مسـائل بیرونـی، شـما باید بـاور کنیـد کـه مي توانید با 
رفتارهـای خـود بـر این اسـترس غلبـه کنیـد. البتـه روان شناسـان علت های 
مختلفـی را ذکـر می کننـد: تـرس از بیـکاری، افزایـش سـاعات کاری به دلیل 
بـدون  انتظـارات   افزایـش  از  ناشـی  مزایـا، فشـار های  و  کاهـش حقـوق 
در پـی داشـتن رضایـت اجرایـی کار، فشـارهای ناشـی از افزایـش حداکثـر 
بهـره وری در تمـام سـاعات کاری و ... . فرقی نمی کند علت کدام اسـت. شـما 
بـا راه کارهـای اجرایـی می توانیـد خودتـان را مدیریـت کنید و اسـترس را به 

حداقل برسـانید.
1- به خود بیایید

وقتـی در محیـط کار اسـترس بـه سـراغ شـما می آیـد کـه بـه اتفاقاتـی کـه 
برایتـان خوشـایند نیسـت پر و بـال می دهید. یعنی بـه افکار منفـی پیرامون 
یـک موضـوع اجـازه مـی دهیـد وارد اتـاق فکرتان شـوند و شـروع بـه منفی 
بافـی مـی کنید. تصور کنیـد که آقای رئیس انتظارات بیشـتری از شـما دارد 
و مـدام بـه نحـوه ی اجرای کارتان ایراد می گیرد و از شـما راضی نیسـت. این 
افـکار منفی هسـتند که به سـراغ شـما می آیند، از غـرزدن ذهنـی و بدوبیراه 
گفتـن بـه رئیس گرفته تا شـماتت خودتـان و ترس از بیکار شـدن و الی آخر.

سید محمد سادات اخوی
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 امـا یـک لحظـه صبـر کنید. شـما در کـوران این 
ایـرادات و انتظـارات به چیزهـای بهتری می توانید 
فکـر کنیـد. فکـر کنیـد کـه چقـدر خـوب اسـت 
کـه انتظـارات بیشـتر رئیـس می توانـد فرصتـی 
باشـد بـرای شـما کـه بـه خودتـان بیاییـد و توان 
و هنـر خود را بیشـتر نشـان دهید. ایـن تنها یک 
مصـداق بـود، مطمئن باشـید هر مشـکلی هم که 
در محـل کارتـان وجود داشـته باشـد یک نکته ی 
مثبـت در خـود دارد. فقـط بایـد دو کار را انجـام 
دهیـد. اول ایـن کـه صاحـب اتـاق فکـر خودتـان 
باشـید و بـه افکار منفی اجـازه ی ورود ندهید. دوم 
ایـن کـه بـه فرصت هـا فکـر کنیـد، به هـر چیزی 
کـه در ایـن ماجرا مثبت اسـت. محیـط کارتان را 
حداقـل از نظـر ظاهـری تغییـر دهیـد، صبـح که 
از خـواب بیـدار می شـوید حـس کنیـد کـه امروز 
اراده ی بهتـری داریـد و زیبایی هـا را رصـد کنیـد. 
سـعی کنیـد حتـی تغییراتـی کوچـک، مثبـت و 
مـورد عاقـه در وضعیت خـود ایجـاد کنید. حتی 

تغییـرات ظاهری!
2- ورزش اصل مهمی است

بهانـه  اسـت.  ورزش  دیگـر  مهـم  نکتـه ی  یـک 
نیاوریـد کـه مـن فرصـت ورزش کـردن نـدارم. 
باالخـره شـما صبـح بـه سـر کار می رویـد و عصر 
بـر می گردیـد. چـه کسـی گفتـه کـه حتمـاً باید 
همـه ی مسـیر را بـا وسـایل نقلیـه برویـد؟ تنبلی 
را کنـار بگذاریـد. مسـیری را انتخـاب کنیـد کـه 
موقـع رفـت ،حداقـل یک ربع و موقع برگشـت هم 
همین مقـدار پیـاده روی کنید. به این ترتیب شـما 
در روز حداقـل نیـم سـاعت پیـاده روی کرده ایـد. 
روزهـای تعطیـل هـم زمـان پیـاده روی را دو برابر 
افزایـش دهیـد. این موضـوع خیلی شـما را تغییر 
خواهـد داد. روحیـات شـما را مثبت می کند. سـر 
کار هـم دائـم ننشـینید. جنـب و جـوش داشـته 
باشـید. لـذت ببریـد از اینطـرف و آنطـرف رفتـن 
و تحـرک داشـتن. بـه فرمایـش مـوالی متقیـان، 
حضـرت علـی)ع(، بـزرگ تریـن تفریح کار اسـت. 

بخوابید 3- خـوب 
یـک موضـوع مهـم ایـن اسـت کـه شـما بدانیـد 
خوابیـدن بـه موقـع و بـه میـزان الزم خیلی مهم 
اسـت. قرار نیسـت شـما تـا دیـر وقـت کار کنید، 
بیایید خانه، سـریال های تلویزیون را تماشـا کنید 
و آخـر وقـت به رختخـواب برویـد. بـرای خودتان 
یک برنامه ی منظم داشـته باشـید و اولویت بندی 
برمی گردیـد چـه  کار  از سـر  وقتـی  کنیـد کـه 
کارهایـی بـرای شـما مهم اسـت. در یـک فرصت 

زمانـی محـدود آن هـا را انجـام دهیـد و بعـد هم 
طـوری برنامـه ی خـود را تنظیم کنید که هشـت 
سـاعت کامـل بخوابیـد. کم شـدن میزان سـاعات 
ایمنـی بـدن شـما را ضعیـف  خـواب، سیسـتم 
می کنـد و عـاوه بر آن ضعف بدن سـبب تشـدید 
شـدن  بیشـتر  و  اضطـراب  و  افسـردگی  عائـم 
تحریـک پذیـری فـرد می شـود. بنابرایـن خوب و 

بـه انـدازه بخوابید.
4- یک برنامه ریزی خوب

شـما نیـاز بـه یـک برنامـه ریـزی داریـد. هـم در 
محیـط کار و هـم در بیـرون از محیـط کار. در 
محیـط کار در درجـه ی اول باید چند تغییر ایجاد 
کنیـد. اول اینکه میزان مسـئولیت پذیری خود را 
افزایـش دهیـد. یعنـی به ایـن اراده و باور برسـید 

کـه مسـئولیت ها را بـا تمـام قـدرت و تـوان انجام 
دهیـد و بـه پایـان رسـانید. تمام تاش خـود را به 
کار گیریـد کـه عادت های غیـر اداری را در محیط 
کار کنـار بگذاریـد. یعنـی کارهایـی که اصـوالً در 
محیـط کار جایگاهـی ندارنـد، زمـان کاری را هدر 
می دهنـد و بازدهـی شـما را کاهـش می دهنـد. 
مثـًا چـه نیازی هسـت وقـت کار کـردن و انجام 
امـور محولـه، دسـت از کار بکشـید و بـا همکاران 
خـود شـروع به خـوش و بـش و گـپ زدن کنید؟ 
البتـه نتایج تحقیقات نشـان داده کـه مهارت های 
ارتباطـی هـم می توانـد بـازده کاری را بـاال ببـرد. 
شـما زمانی کـه با بهترین مهـارت ارتباطی، روابط 
اداری خـود را بـا مدیـران و همـکاران برقرار کنید 
و در عیـن حال نوعی از صمیمیـت اداری هم بین 
همـکاران برقـرار نمایید، اسـترس به سـراغ شـما 
نخواهـد آمـد. وقتـی هم کـه از محیـط کار خارج 
می شـوید، طبیعـی اسـت کـه زمان محـدودی در 
اختیـار داریـد. ایـن زمـان محـدود را بـرای ایجاد 
تعـادل بیـن ارتبـاط بـا خانـواده و بـودن در کنـار 
آنها، تفریح و اسـتراحت و مسـائل دیگر برنامه ریزی 
نماییـد. در محیـط کار هـم باید به خوبـی بتوانید 

ایـن برنامه ریـزی را انجـام دهید. 
اولویـت  و  تفکیـک  را  خودتـان  مسـئولیت های 
بنـدی کنیـد و طبـق آنهـا پیـش برویـد. بـرای 
مسـائل کوچکـی کـه معمـوالً فراموش می شـوند 
برگه هـای کوچـک تهیـه کنیـد و روی میزتـان 
یادداشـت بگذاریـد تا کارهـا را به ترتیـب و بدون 
تأخیـر انجـام دهیـد. به ایـن ترتیـب خودتان هم 
متوجـه مـی شـوید کـه چقـدر از مسـیر کارهای 
باقـی  چقـدر  و  کرده ایـد  طـی  را  خـود  روزانـه 
بدانیـد کجـای کار  مانده اسـت. وقتـی خودتـان 

هسـتید اسـترس کمتـری خواهیـد داشـت.
5- برخورد با مشکات

شـما  ایـن  می آینـد.  پیـش  همیشـه  مشـکات 

هسـتید کـه باید یاد بگیریـد چگونه با آنهـا روبرو 
شـوید. یـک اطمینـان بـه خودتـان بدهیـد کـه 
وقتـی مشـکلی پیـش آمـد، از آن نباید فـرار کرد. 
ناراحتـی کردن، عصبانی شـدن و دیگران را مقصر 
دانسـتن، افسـرده شـدن و خود را شـماتت کردن 
و مضطرب شـدن و از آینده  ترسـیدن هم مشـکل 
را حـل نمی کنـد، بلکـه شـما را دچار اضطـراب و 
استرسـی می کنـد کـه در حـل مشـکل درمانـده 
خواهید شـد. شـما به هـوش هیجانی نیـاز دارید. 
اول نـکات مثبـت را پیـدا کنید. زود دسـت به کار 
شـوید و ببینید چه مسـائلی هسـت که می شـود 
بـه آن هـا امیـدوار بـود. بعـد هـم سـعی کنید به 
همـان نـکات مثبت خوش بیـن باشـید و با تکیه 
بـر آن هـا با خوشـحالی و امیـدواری رفتـار کنید. 
اگـر کاری خـراب شـد، بـا شـوخ طبعـی بگویید: 
حـاال خوبـه بدتـر نشـد! بعـد بـه دنبـال راه حـل 
بگردیـد. مطمئن باشـید شـما مي توانیـد راه حل 
بهتـری پیدا کنید. حل مسـئله بهتر از سـوگواری 
کردن اسـت. از مشـکات و مسـائل فرار نکنید، با 

آن هـا رو بـه رو شـوید و حلشـان کنید.

مشـکالت همیشـه پیش می آینـد. این 
شـما هسـتید که باید یاد بگیرید چگونه 
بـا آنهـا روبـرو شـوید. یک اطمینـان به 
خودتـان بدهید که وقتی مشـکلی پیش 

آمـد، از آن نباید فـرار کرد. 
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از کودکی شروع کنیم
دختـران در نـه سـالگی نیـاز بـه رعایـت تمـام و کمال  حجـاب دارنـد. یعنی 
تنهـا بـه ایـن خاطـر کـه ما گمـان می کنیـم سن شـان کـم اسـت و توانایی 
آن را ندارنـد نمـی تـوان از زیـر بـار یـک واجب شـرعی شـانه خالی کـرد. اما 
اینکـه نـه سـالگی سـن واجب شـدن تکالیـف دینی بر دختـران اسـت، نباید 
همـه چیـز را به آن سـن موکول کـرد. یعنی دختربچه ای که تا هفت، هشـت 
سـالگی هیـچ تصـور روشـنی از حجـاب نـدارد و حریم هـا را نمی شناسـد، 

نمـی توانـد یک شـبه باحجاب شـود.
پوشـاندن لبـاس هـای خیلـی بـاز و خیلـی تنـگ بـه دختربچه هـا، آن هـا را 
جـذاب و زیبـا می کند و گاه مادران مثل یک عروسـک با دخترشـان برخورد 
مـی کننـد و از تزییـن کـردن آن لـذت می برند، امـا نباید فرامـوش کنند که 
کـودک، خاصـه دختـر، از حـدود سـه سـالگی باید تا حـدی با حجاب آشـنا 
شـود. بایـد تفـاوت حریم خانـه با بیـرون از خانـه را بداند. تفاوت نوع لباسـی 
که در خانه اجازه اسـتفاده دارد و لباسـی که در بیرون از خانه می تواند از آن 
اسـتفاده کند را بداند و بهتر اسـت با آرامش، لبخند و بدون سـختگیری های 

افراطـی ایـن مسـائل را با کودکمـان مطرح کنیم.
»عزیـزم، بـا ایـن لبـاس چقـدر زیبا شـدی، ولی می دونسـتی تو دیگـه بزرگ 

شـدی و ایـن لباسـو فقط توی خونـه می تونی بپوشـی.«
  

با محجبه ها رفت و آمد کنید
کـودک به شـما نـگاه می کنـد، به رفتـار اطرافیانـش دقیق می شـود و بعید 
اسـت آن چیزی که شـما درصدد حفظ آن نیسـتید را او حفظ کند. کودکان 
تقلیـد مـی کننـد؛ دختربچه هایی کـه چادر به سـر می کنند و رو بـه قبله به 
تقلید از مادرشـان می ایسـتند، تمریـن نماز خواندن می کننـد. دختربچه ای 
کـه مـادر و خالـه و عمـه و مادربـزرگ محجبـه دارد زودتـر و بهتر با مسـئله 

حجاب آشـنا می شـود و آن را مـی پذیرد.
مهربان و خوش تیپ باشید

همـان طـور کـه گفتـه شـد کـودکان تقلید مـی کنند، امـا کمی کـه بزرگتر 
شـوند و چشـم شـان بـه زیبایی هـا باز شـود و تفکـر انتزاعی در آن ها شـکل 
بگیـرد، یکـی بـه دو کـردن و دلیل خواسـتن را شـروع مـی کننـد. از توضیح 
دادن و دالیـل منطقـی آوردن خسـته نشـوید. در مـورد مسـئله حجـاب و 
وجـوب آن بیاموزیـد، نکنـد کـه دسـتتان خالـی بمانـد و کودک گمـان کند 
کـه شـما هـم بـرای کارتـان و توصیـه ای که بـه او می کنیـد خالـی از دلیل 

منطقی هسـتید.
در عیـن حـال در رعایـت کـردن حجاب خودتـان، تمیز، مرتـب و خوش تیپ 
باشـید تـا او حین مقایسـه شـما بـا افـراد غیرمحجبه احسـاس ضعـف نکند. 
دختربچه هـا آرایـش کـردن، الک زدن، ور رفتـن بـا موهـا و اسـتفاده از انواع 
لبـاس هـا و تزیینات را دوسـت دارند، آن ها را سـختگیرانه نهـی نکنید، تنها

سارا میرشجاعی

درونـی کردن ارزش حجاب و آشـنا کردن کـودکان، مخصوصاً دختران 
بـا این ضرورت فرهنگـی، دغدغه ی ارزشـمند بسـیاری از خانواده های 
ایرانـی اسـت. بسـیاری از والدیـن مـی داننـد کـه عدم رعایـت حجاب 
درسـت در نوجوانـی، بدپوششـی و بی حجابـی یکی از مقدمات اشـاعه 

دیگر ناهنجاری هاسـت.
در کنـار ایـن مسـئله، حجـاب یـک واجـب شـرعی اسـت کـه بـرای 
دختـران از نه سـالگی ضـرورت پیـدا می کنـد و خانواده ها می بایسـت 
فرزنـد خـود را بـرای رعایـت آن و عمـل به دسـتور صریح خـدا آماده 
کننـد. بالطبـع هیـچ تربیتـی فی البداهه و بـدون مقدمـات رخ نخواهد 
داد. هـر ارزشـی کـه قصد درونـی کردنـش را داریم نیاز به پیشـینه ای 
دقیـق و حسـاب شـده دارد کـه از مجمـوع چنـد رفتـار، آمـوزش و ... 
تشـکیل شـده اسـت. در این مقاله به چند راهکار سـاده جهت آشنایی 

کـودکان  با مسـئله حجـاب خواهیـم پرداخت.

مرکز تأمین محتوای مطبوعات
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بـه او حریم را متذکر شـوید: تو میتونی الک بزنی 
دختـرم ولـی وقت نمـاز بایـد پاکش کنـی، وقتی 
هـم که از خونه میـری بیرون بهتـره پاکش کنی. 
دالیـل را هم بـرای او توضیـح دهیـد. خودتان در 
خانـه مرتـب و تمیـز و خـوش تیپ بـوده و الگوی 

مناسـبی برای دخترتان باشـید.

بالیی به نام ماهواره
اگـر کودکتـان بـدون هیـچ قیـد و بنـدی شـاهد 
شـبکه های ماهـواره ای  و سـریال هـای ترکـی و 
کـره ای اسـت و خودتان هـم بیننده آن هسـتید، 
نبایـد توقـع داشـته باشـید بـه حجـاب پایبنـد 
باشـد. این سـریال هـا، موزیک ویدیوهـا، برنامه ها 
و  ضددیـن  روشـن  جهت گیری هـای  گاهـاً  کـه 
فـرد  یـک  شـما  کـودکان  از  دارنـد  ضدحجـاب 
باحجـاب و مقیـد نمی سـازد. او قـوه تحلیل ندارد 
و خیلـی زود تحـت تأثیـر آنچه می بینـد و تقلید 

از آن قـرار مـی گیـرد.
 

جشن تکلیف را جدی بگیرید
همانطور که تا قبل از رسـیدن به سـن نه سالگی، 
او را با حجاب آشـنا سـاخته اید و نـکات ظریف را 
رعایـت کـرده ایـد باید زمان رسـیدن به این سـن 
را طـوری برنامـه ریـزی کنید کـه او ببیند و درک 
کند کـه اتفاق بزرگ و خوشـایندی برایش افتاده. 
همـه چیـز را بـه مدرسـه و جشـن سـاده ای کـه 
برگـزار مـی کند موکـول نکنید. خودتـان کیک و 
شـمع مناسـب بخرید، دوسـتان و فامیل را دعوت 
کنیـد بـه او هدیـه بدهیـد و ایـن روز را برایـش 

مانـدگار و بامفهوم کنید.
 

لباس های رنگی به شما کمک می کنند
دختربچه هـا عاشـق رنگ و تورند و لباسـهای بلند 
و دنبالـه دارنـد. از آنهـا در انتخـاب لباسهایشـان 
نظرخواهـی کنید. اما در نهایـت به او کمک کنید 
لباسـی را انتخـاب کنـد کـه حجـاب و پوشـش 

مناسـبی داشـته باشد.
 

خاطره بد نسازید
همانطـور کـه توصیـه بـه گرفتن جشـن تکلیف و 
سـاختن یک خاطـره لذت بخش و خـوب کردیم، 
توصیـه میکنیـم از رعایـت حجـاب بـرای کودک 
و  فعالیـت  عاشـق  بچه هـا  نسـازید.  بـد  خاطـره 
بدوبدو هسـتند، دو سـه سـالگی سـنی اسـت که 

کـودک مدام در حال بازی اسـت، اگـر او را در این 
سـن مجبور به اسـتفاده از روسـری کنید، ممکن 
اسـت کافه و بداخاق شـده و خاطره خوشـی از 
روسـری در ذهنـش نماند. اسـتفاده از روسـری و 
حجـاب بلند را کـم کم، مقطعی و در مراسـمهای 

دعـا شـروع کنید.
 

با اوصحبت کنید
بـا دخترتـان بـه خیابـان، رسـتوران، پـارک و هر 
جـای دیگـری برویـد و دربـاره حجـاب و اثـرات 
خـوب آن و بدحجابـی و پـی آمدهـای منفـی آن 
صحبـت کنیـد. در عیـن حال کـه او را نترسـانید 
و ضداجتمـاع بـار نیاوریـد بایـد در حـد سـن و 
سـال خـودش بـا معضـات اجتماعـی که ریشـه 
در بـی حجابـی دارند آشـنا شـود. از دلیـل آوردن 
و آموختـن خسـته نشـوید. ارزش دارد. کمـی که 
بزرگتـر شـد و قـدم بـه سـن نوجوانـی گذاشـت 
مـی توانیـد برایـش دالیـل محکم تـر همـراه بـا 

مصادیـق عینـی را عنـوان کنیـد.

دختـران در نـه سـالگی نیاز بـه رعایت 
تمـام و کمال  حجـاب دارنـد. یعنی تنها 
بـه ایـن خاطـر کـه ما گمـان مـی کنیم 
را  آن  توانایـی  و  اسـت  کـم  سن شـان 
ندارنـد نمـی تـوان از زیر بار یـک واجب 
شـرعی شـانه خالی کـرد. امـا اینکه نه 
سالگی سـن واجب شـدن تکالیف دینی 
بر دختـران اسـت، نباید همه چیـز را به 

آن سـن موکـول کرد.
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 مثـل مـد شـدن یـک جور لبـاس، مـدل مو، رنـگ سـال، بـودن در فضاهای 
مختلـف مجـازی، مثـل گـوش دادن بـه صـداي یـک خواننـده کـه همه گیر 
مي شـود و از کنـار هـر خودرویي که مي گذري صـداي یک آهنگ به خصوص 
شـنیده مي شـود، مثـل راه افتـادن موج ِسـلفي بگیرها، مثل تکیـه کام هایي 
کـه یـک باره تبدیل به زبان مشـترک مي شـوند، مثل همه چیزهایـي که داغ 
مي شـود و بعـد از مدتـي سـرد... بـه نظر مي رسـد تغییـر ذائقه نسـل جوان و 
فاصلـه گرفتـن از ارزش هـا و سـنت هـا هم امروز مد شـده، با ایـن تفاوت که 

ایـن طعـم گـس حاال حاالها هم خیال سـرد شـدن نـدارد.
انگار مدت هاسـت سـایه سـنگینش بر سـر نسـل جوان احسـاس می شـود و 
گاهـی اوقـات تلـخ، البته نه اینکه بد باشـد، فاجعه قرن باشـد... امـا وقتی پای 
کمرنـگ شـدن و حتـی محـو پایبندی به سـنت ها به میـان آید، ایـن نگران 
کننـده اسـت. این اسـت که آدم را قلقلـک می دهد که تلنگری بـه خود بزند 
کـه چـرا اینگونه شـده و چرا امـروز این جمله» تغییر نگرش هـا و ارزش های 
نسـل جـوان، جابجایـی ارزش های نسـل جدیـد و فاصله گرفتن با سـنت ها 

و عدم پایبندی به سـنت ها« تیتر رسـانه ها شـده اسـت.
اینکـه جـوان امـروزی باشـی و هـر کاری کـه دلـت مـی خواهـد انجـام دهی 
مایـه افتخـار و مباهات نیسـت، بابتـش هم چیزي بـه آدم نمي دهنـد، برایت 
دل نمي سـوزانند، کسـي فکـر نمي کنـد چون نسـل جدیدی پس حـق داري 
اینقـدر از سـنتها و ارزشـهایت فاصله بگیری، دور شـوی، آنقـدر دور که حتی 

خودت هـم خودت را نشناسـی.

نکتـه مهمـی را کـه بایـد به آن توجه داشـت این اسـت که نسـل ها بـه دلیل 
تغییـر ابزارهـا، تحـوالت اجتماعـی و فرهنگـی زمـان حـال و وجـود شـرایط 
و تجربیـات جدیـد زندگـی، بـا یکدیگـر تفـاوت پیـدا کـرده انـد. گاهـی این 
تفـاوت به شـکاف نسـلی منجر می شـود، پدیـده ای کـه در جریـان تغییرات 
و دگرگونـی هـای اجتماعـی شـکل گرفته و به عنـوان اختافـی در نگرش یا 
رفتـار جوانـان و افـراد قدیمـی تـر تعریـف شـده، موجـب عـدم درک متقابل 
آنهـا ازیکدیگـر می شـود کـه اصلـی ترین شـکل آن، شـکاف زندگی مـدرن و 
سـنتی اسـت، بـه نوعی کـه ارزش های نسـل قبلی برای نسـل بعـدی بی معنا 

می شـود.
وقتـي از نسـل جدیـد حـرف مي زنیـم، فکـر مي کنیـم کـه در حـال صحبت 
کـردن دربـاره متولدیـن عجیـب و غریبی هسـتیم. امـا تنها کافي اسـت این 
بحـث را در جمـع افـرادي از نسـل هاي قبـل تـر و به قولی پا به سـن گذاشـته ها 
راه بینـدازي. آنجاسـت کـه معنـای عجیـب و غریـب بودنـش را مـی فهمی، 
نسـل هـای قدیـم دلشـان مـی خواهد این نسـل هم کمی شـبیه خودشـان 
شـوند، شـبیه آن زمانـی کـه ایـن روزهـا بـا عنـوان »یـادش بخیـر قدیمـا« 
از آن یـاد مـی کننـد. کمـی دقیـق تـر کـه بـه اصـل قضیه نـگاه مـی کنیم 
ناخـودآگاه سـؤاالتی در ذهنمـان رژه مـی رود، اینکـه واقعـاً بعضـی از مـا 
نسـل جدیـدی هـا قصـد داریـم به کجـا برویم؟ مـی خواهیم به چـه چیزی 

برسـیم؟ اصـًا هدفمان چیسـت؟
یکی از این فاکتورها که بعضی از ما جـوان ها از آن فاصله گرفته ایم دور

فرشته درهم فروش
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شـدن از پـدر و مادر و غرق شـدن در دنیاهای مجـازی و گاهی حقیقی از نوع 
مجـازی اسـت کـه برای خود درسـت کـرده ایم. بیشـتر جوان هـای دیروزی، 
بـی چـون و چـرا از پـدر و مادرشـان اطاعت می کردنـد، زیرا این قـدر به این 
موضـوع اعتقـاد داشـتند که هم آن را دسـتور خـدا می دانسـتند و هم اینکه 
باور داشـتند که هیچ کسـی مهربان تر و دلسـوزتر از پدر و مادرشـان نیسـت. 
بـه تعبیـری جـوان هـای دیـروزی ایمـان داشـتند کـه پـدر و مـادر، صـاح 
فرزندشـان را مـی خواهنـد و هـر توصیـه ای را هـم کـه مـی کننـد، حاصـل 
سـال هـا تجربـه اسـت که بـه این آسـانی هـا آن را به دسـت نیاورده انـد. اما 
ایـن روزهـا جـوان امروزی با کلیـدواژه ای مانند مسـتقل بودن، مسـتقل فکر 
کـردن، مسـتقل عمـل کـردن و... دلش مـی خواهد بـه نوعی متفاوت باشـد.

شـاید اگر کمی دقیق تر شـویم مهمترین مسـأله ای که در این شـکاف نسـل ها 
وجـود دارد، الگوبـرداری بعضـی از جـوان هـا از کشـورهای بیگانـه اسـت که 
پیـاده کـردن ایـن روش مـی توانـد گاهـی اوقات سـر از ناکجـا آبـاد در آورد.

شـاید جـا انداختـن ایـن موضـوع بـرای جوان امروزی سـخت باشـد، امـا این 
یـک واقعیـت اسـت کـه جوان هـای امـروزی باید ارزش هـا و اعتقـادات ملی 
و دینـی خـود را حفـظ کـرده و کمتـر از فرهنـگ هـای کشـورهای بیگانـه 
الگوبـرداری کننـد. زیرا فرهنگ هر کشـوری مختص مردم آن کشـور اسـت و 
دلیلـی نـدارد فرهنگـی کـه با باورهـای ما سـنخیتی ندارد همچون عروسـک 

خیمـه شـب بـازی در جامعه خودنمایـی کند.
امـا از حـق نگذریـم، بعضـی از جوان هـای امروزی هم هسـتند که بـه دور از 
الگوگیـری از فرهنـگ غـرب و بـه دور از کنـاره گرفتن از پایبنـدی از اصول و 

ارزش هـای اسـامی بـه بلـوغ فکـری رسـیده انـد و اندیشـه ها و افـکار خود 
را در علـوم مختلـف بـه کار گرفتـه انـد و عنـوان هـای مختلفـی را درعرصـه 
جهانـی بـه ثبت رسـانده انـد که باعث شـده نام ایـران و ایرانی مثل همیشـه 
در عرصـه جهانـی بدرخشـد. چنانچه بعضـی از جوانهای امروزی هم هسـتند 
که همیشـه احترام پدر و مادر و بزرگترها را نگاه داشـته اند و هیچگاه حرمت ها 

وحریـم هارا نمی شـکنند.
خاصـه مطلـب اینکـه یکی از بهترین شـیوه های تفاهم و نزدیک شـدن بین 
دو نسـل، درک متقابـل اسـت یعنـی هـم پدرها و هـم مادرها شـرایط روحی 
و روانـی و روزگاری را کـه جـوان هـای آنهـا در آن هسـتند درک کننـد و هم 
جـوان هـا بـه این نکته برسـند کـه پدر و مـادر آنها، حتـی اگر بعضـی اوقات 

دربـاره آنهـا اشـتباه هم کننـد، باز هم خیـر آنها را مـی خواهند.
و در نهایـت بـه قـول کارشناسـان نیز مـی تـوان در تعریفی گفت کـه اگر در 
فراینـد اجتماعـی کـردن کـودکان و نوجوانـان، فرهنـگ یـک جامعـه تا حد 
مطلوبـی از نسـلی بـه نسـل دیگـر منتقل شـود و بـاز تولید فرهنگـی به نحو 
احسـن انجام پذیرد، میزان اشـتراک فرهنگی دو نسـل باال می رود و اختاف 
فاحـش بیـن دو نسـل به وجـود نمی آیـد. در این صورت تفاهم بین دو نسـل 
جدیـد و قدیـم برقـرار می شـود و بحـران هویتی نیـز برای نسـل جدید روی 
نمـی دهـد و در مقابـل اگر فرایند اجتماعـی کردن به علل داخلـی و خارجی 

دچـار مشـکل شـود، بین نسـل جدید و قدیم شـکاف مـی افتد.
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بعضـی از آدم ها نسـبت به همـه چیز و همه کس 
نـگاه منفـی دارنـد. آنهـا در روابط اجتماعی شـان 
هیـج وقـت موفق نبـوده و به سـبب دیدگاهی که 
دارنـد همیشـه تنهـا هسـتند. امـا اگـر ایـن نـگاه 
منفـی در زندگـی زناشـویی حاکـم شـود بـای 
خانمان براندازی اسـت که بنیان زندگی مشـترک 
را از بیـن می بـرد. بدترین پیامـد بدبینی، جدایی 
اسـت، عاملـی کـه ایـن روزهـا زوج هـای زیـادی 
بـه سـبب آن قصـد متارکـه از هـم را دارنـد. بـه 
اعتقاد روانشناسـان ، شـروع زندگی زناشـویی نیاز 
بـه امنیـت فکـری و اعتمـاد طرفیـن دارد که اگر 
نباشـد مطمئنـاً فضای شـیرین و آرامـی نخواهند 
داشـت. آنچه مسـلم اسـت ازدواج، پیوند دو دنیای 

متفـاوت اسـت و حاصلش بایـد به گونه ای باشـد 
کـه زن و شـوهر در سـایه آن بتواننـد بـه اهـداف 
زندگی مشـترک خود برسـند. این مسیر نمی شود 

مگـر در سـایه اعتماد و خـوش بینی. 
ریشه های بدبینی 

نـگاه  از  و  گنـاه  اسـامی  دیـدگاه  از  بدبینـی 
روانشناسـان یـک بیمـاری اسـت. بایـد علـل آن 
بررسـی و درمـان شـود. دکتـر غفاری روانشـناس 
معتقد اسـت هیچ انسـانی از ابتدا گرفتار سـوء ظن 
نیسـت مگر اینکه عواملی پیش آید و او را نسـبت 
بـه همسـرش بدبیـن کنـد. او دربـاره ریشـه های 
بدبینـی توضیح مـی دهد:» اول اینکـه فرد اعتماد 
بـه نفـس پایینی دارد به همین سـبب همسـرش 
خیلـی او را بـاور نـدارد و او را کمتر از خود می بیند 

و مرتـب تحقیـرش مـی کنـد همیـن موضـوع 
مـی توانـد زمینـه بدبینی آنهـا را فراهـم کند.« 
از دیگـر عوامـل سـوء ظـن مـی تـوان به این 
موضـوع اشـاره کرد کـه فرد بدبیـن افکار اشـتباه 
و غیـر معمولـی دارد و فکـر مـی کنـد همسـرش 
هـم همیـن گونـه اسـت. به عبارتـی کافـر همه را 
بـه کیـش خـود پنـدارد. اگر خـودش در گذشـته 
خطایـی مرتکـب شـده تصـورش بر این اسـت که 
طـرف مقابلـش هـم قصـد خیانـت بـه او را دارد. 
رفتارهای مشـکوک، مزاحم های تلفنی پنهان کاری، 
رفـت و آمـد هـای بـدون توجیه مـی توانـد دلیل 
سـومی بـرای بدبیـن شـدن زوج نسـبت بـه هـم 
شـود. و آخریـن مـورد تجربیـات تلخی اسـت که 
فـرد از کودکـی بـا خود همـراه دارد. امـا اگر کمی 
منصـف باشـیم گاهی اوقـات این رفتار ماسـت که 
باعـث مـی شـود آفـت بـی اعتمـادی وارد زندگی 
مشـترکمان شـود. یک خانم شـاغل باید بداند که 
ارتبـاط اجتماعـی اش را بـه طـور مثـال بـه گونه 
ای تنظیـم کنـد کـه آرامـش او بـه هـم نخـورد. 
کتمـان کاری هـا، تلفن هـای بی موقع مـی تواند 

همسـرش را حسـاس کند. 
بدبینی از عالقه زیاد

امـا همیشـه  سـوء ظـن بـه مـوارد عنـوان شـده 
برنمـی گـردد. گاهـی اوقات فـرد به سـبب عاقه 
بیـش از انـدازه ای کـه دارد بـه همسـرش بدبیـن 
مـی شـود. او فقـط همسـرش را از آن خـودش 
مـی دانـد و هـر نـوع ارتبـاط او بـا فرد دیگـری را

چنـد ماهـی اسـت که بـا هم زیر یک سـقف زندگی می کننـد اما از شـروع زندگی مشترکشـان یک روز 
خوش نداشـته اند . زن می گوید همسـرش مرد بدبین اسـت و حتی اجازه معاشـرت با محارمش را هم 
نمـی دهـد. اجـازه بیرون رفتـن از خانه را هم ندارد. با ورود شـوهرش دچار اضطـراب و اعتماد به نفس را 
از دسـت مـی دهـد و بـه رغـم اینکه همه سـعی خود را مـی کند کـه او را راضی نگهدارد بـاز جنجالی به 
پـا مـی شـود. ایـن نو عـروس چنان عرصـه زندگی برخـود تنگ شـده که با گذشـت چند مـاه از زندگی 
زناشـویی اش بـه دادگاه آمـده تـا طاقـش را بگیرد. با یـک نگاه اجمالی بـه پرونده های طـاق می توان 
نتیجـه گیـری کـرد درصـد باالیـی از متارکـه ها به سـبب وجود سـوء ظن زوجین نسـبت به هم اسـت. 
آفتـی اسـت کـه اگر به جان انسـان بیفتد اثار مخربـی در زندگی اجتماعی و زناشـویی او خواهد داشـت. 

در بـاره ایـن مقوله که در دین اسـام هم به شـدت نکوهش شـده اسـت بیشـتر بدانیم.

بالیی
 به نام 
بینی بد

فاطمه سادات اخوی

مقاله : چه عواملی سبب سوء ظن و بدبینی همسران می شود از کتاب علی قائمی                                    مقاله : 7 اشتباهی که زندگی زناشویی را به طاق می کشاند از خبرگزاری آفتاب
          مقاله : آثار بدگمانی در خانواده از نرگس حبیبی ستاد ازدواج خراسان رضوی
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نمـی توانـد تحمـل کنـد از ایـن رو اتهام نـاروا به 
او نسـبت مـی دهد. دکتـر غفاری روان شـناس و 
عضـو هیـأت علمـی دانشـگاه عامه، سـوء ظن را 
یـک اختـال روانـی تعریـف مـی کنـد و متذکـر 
مـی شـود که کسـانی که بـه آن مبتا هسـتند با 
نـگاه منفـی و توهین آمیـز به دیگران مـی نگرند. 
بـه اعتقاد این روانشـناس زندگی کـردن با چنین 
افرادی دشـوار و گاهی هم ناممکن اسـت در واقع 
بایـد گفت افراد بدبین همیشـه نیمـه خالی لیوان 
را مـی بیننـد و ایـن احسـاس را بـا خـود یـدک 
مـی کشـند که دیگران قصـد فریب آنهـا را دارند.

بدبینی مادی
در روابـط زناشـویی گاه پیش می آید کـه زوج در 
مـورد مسـائل مالـی بـا هـم اختـاف نظر داشـته 
و نسـبت بـه خـرج کـردن و درآمدزایـی هـم نگاه 
خوشـبینانه ای نـدارد. بـه طـور مثال مـرد درآمد 
باالیـی دارد و فقـط هزینه اندکـی را به خانم خانه 
اختصـاص می دهد. خـوب این موضـوع می تواند 
این شـبهه را ایجـاد کند که مرد ایـن همه درآمد 
را کجـا هزینـه می کند یـا خانم بیـش از حد نیاز 
خانـه خـرج مـی کنـد و مرد مشـکوک می شـود 
کـه شـاید هزینه در راه نادرسـتی خرج می شـود 

یـا برای خـودش پـس انداز مـی کند. 
سوء تفاهم یا سوء ظن

 در اغلب موارد زن یا شـوهر از گناه مبرا هسـتند 
و فقـط سـوء ظن باعث بی اعتمادی شـده اسـت. 
طرفیـن تصـور مـی کننـد کـه توطئـه ای زندگی 
شـخصی شـان را مـورد هجـوم قـرار داده اسـت. 
غفـاری معتقـد اسـت آنهـا گمـان مـی کننـد که 
طـرف مقابل راضـی به مرگ و فنای اوسـت و این 
در حالـی اسـت کـه همدیگـر را دوسـت دارنـد و 
عاقـه خود را نشـان نمـی دهند. گاهی سـوء ظن ها 
بـه خاطر مخفـی کاری اسـت که زن و شـوهر در 
برنامه زندگی شـان دارند. رفتارشـان مشـکوک به 
نظرمـی رسـد. بـه طـور مثـال خانـم مـی خواهد 
بـرای سـالگرد ازدواجشـان جشـن برگـزار کنـد و 
بـرای غافلگیر کردن همسـرش پنهانی بـا دیگران 
صحبـت می کند همین مورد سـاده فـرد را دچار 
بدگمانـی کـرده و سـوء تفاهم به وجود مـی آورد. 

نکوهش اسالم درباره سوء ظن 
اگـر از دیـدگاه اسـامی و مذهبـی بخواهیـم بـه 
ایـن مقولـه نـگاه کنیـم. دین اسـام گمـان های 
نادرسـت را گناه شـمرده اسـت. در آیه 12 سـوره 
حجـرات بـه صراحت سـوء ظـن را رذیلـه اخاقی 
مـی دانـد  و مـی فرمایـد:» ای مؤمنـان از بسـیاری 

از گمـان هـا بپرهیزیـد کـه پـاره ای از آنهـا گنـاه 
اسـت.« هـر کـدام از رذایـل اخاقـی سـاخته و 
پرداختـه ذهـن آدمـی اسـت و گمان بد ناشـی از 
وسوسـه فکری و مسـلط شـدن افکار شـیطانی بر 

عقـل انسـان اسـت کـه البتـه از دیدگاه اسـامی 
بـد  فکـر  اشـاعه  در  دروغگـو  و  ناصالـح  افـراد 
مؤثرترند. کارشـناس مذهبی معتقد اسـت فردی در 
خانواه دچار سـوء ظن می شـود بی شـک ایمان در 
قلبـش از بیـن می رود. و شـک و تردیـد در دلش 
نفـوذ مـی کنـد. وقتـی مؤمنی بـرادر مؤمنـش را 
متهـم کنـد گناه در قلبـش نفوذ می کنـد. خدای 
متعـال به انسـان قدرت تصمیم گیـری عطا کرده 
تـا قـادر بـه یافتـن راه درسـت زندگـی باشـد. اما 
اینکـه چرا در زندگی مشـترک و ارتباط با همسـر 
راه درسـتی را انتخاب نمی کند و بدگمانی سـایه 
مـی اندازد باید در تضادهای سـلیقه ای جسـتجو 
کـرد. چنانچـه قرآن کریـم فرموده به درسـتی که 
شـیاطین سـخت به دوسـتان خـود وسوسـه می 
کننـد تـا با شـما بـه جـدال برخیزنـد. اگـر از آنها 
پیـروی کنیـد ماننـد آنها مشـرک خواهید شـد. 

ماهواره وسیله مخرب
جامعـه زنـان بیشـترین تماشـاگران شـبکه های 
مذهبـی  کارشـناس  ایـن  هسـتند.  ای  ماهـواره 

معتقـد اسـت شـبکه هـای ماهـواره ای سـبک 
زندگـی اسـامی در جامعه ما را تغییر داده اسـت 
و در واقـع بـا همیـن هـدف هـم راه اندازی شـده 
اسـت. اولیـن تأثیر مخـرب ماهواره کاهـش روابط 
عاطفـی زوج، شکسـتن حرمـت هـا و رواج روابـط 
پنهانـی اسـت که هر کـدام از این هـا باعث انتقال 
عواطـف بـه خـارج از خانـه می شـود و مـی تواند 
مقدمـه ای بـرای ایجـاد سـوءظن باشـند. آنچـه 
مسـلم اسـت زن در جامعـه اسـامی مهمتریـن 
نقـش در ثبـات خانـواده ،حفـظ آرامـش و تربیت 
سـالم فرزنـدان را دارد . وقتـی بیشـترین آسـیب 
از سـوی شـبکه هـای ماهـواره ای متوجـه بانوان 
باشـد خیلـی زود نظـام خانـواده به سـوی نابودی 

پیشـرفت مـی کند.  
مراقب دشمنان خانگی باشید

دشـمنان خانوادگـی کـه عمومـاً بـه شـکل یـک 
دوسـت وارد زندگـی می شـوند نیـز اسـاس خیلی 
از بدبینی هـا و سوءتفاهم هاسـت. دوسـت شـما به 
زندگیتـان حسـادت می کنـد و بـر همین اسـاس 
پـروژه ای را پیـاده می کنـد کـه اطمینـان شـما را 
به همسـرتان سـلب کنـد. اگـر فکـر می کنید که 
همسـرتان بـی هیـچ دلیلـی به شـما شـک دارد، 
بـه او کمـک کنیـد شـک هایش را برطـرف کنـد. 
اگـر بـاز درسـت نشـد، قبـل از اینکه دیر شـود از 
متخصـص کمک بگیریـد. گاهـی بدگمانی نتیجه 

مـراوده بـا افـراد منفی گرا اسـت. 
متارکه آخرین راه نیست

متارکـه شـاید راهـی بـرای رهایـی پیـدا کـردن 
از وضعیـت نامطلـوب زندگـی باشـد امـا بهتریـن 
و آخریـن راه حـل نیسـت. چـرا کـه طـاق خـود 
پیامدهـای منفی دیگـری دارد. برای نجات زندگی 
ابتـدا بایـد علت شـکاک بـودن همسـرتان را پیدا 
کنیـد و بـرای درمـان بدبینـی اش راه حل خوبی 
پیـدا کنیـد. یک مشـاور یـا روان درمانگـر نه تنها 
می تواند علت شـکاکیت در همسرتان را تشخیص 
بدهـد بلکه می توانـد راهکارهایی را بـرای رابطه و 
مشـکل خاص شـما پیشـنهاد بدهد. درگام بعدی 
شـفاف سـازی کنید و برایـش توضیـح دهید که 
رفتـارش شـما را اذیـت مـی کند. دیگـر اینکه 
مـواردی که روی آن حساسـیت دارد را کمرنگ یا 
در حـد امـکان از بیـن ببرید. به طور مثـال بانویی 
کـه همسـر حساسـی دارد بایـد رعایـت کنـد که 
دیـر هنـگام تلفن های غیرضروری نداشـته باشـد 
یـا لباس هایی بپوشـد که همسـرش تمایـل دارد. 

رهایـی  بـرای  راهـی  شـاید  متارکـه 
نامطلـوب  وضعیـت  از  کـردن  پیـدا 
زندگـی باشـد امـا بهتریـن و آخریـن 
راه حـل نیسـت. چـرا که طـالق خود 

دارد. دیگـری  منفـی  پیامدهـای 
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زمان آغاز تربیت دیني
بـزرگان، دوران نونهالـي را آغـاز آمـوزش دینـي 
مي داننـد. در نـگاه دینـي، بـراي داشـتن فرزنـد 
سـالم و صالـح، عاوه بـر انتخاب همسـري اصیل 
و دین دار، رعایت مسـائلي ماننـد زمان و چگونگي 
آمیـزش و نیـز دقت در تغذیه حال و مناسـب در 
دوران بارداري و شـیردهي ضروري اسـت. بخشـي 
از سـامتي و بیمـاري، زشـتي و زیبائـي، خـوش 
خلقـي و بدخلقي، باهوشـي و کودنـي فرزندان، به 
تغذیـه پـدر و مـادر آن هـا قبـل از انعقـاد نطفـه و 
دوران جنینـي مربـوط مي شـود، به عنـوان نمونه 
از رسـول اکـرم )ص( نقـل شـده اسـت که شـیر، 
پایـه و اسـاس تربیـت اسـت، چـرا که صفـات زن 
را بـه طفـل منتقـل مي کنـد. زمان شـروع تربیت 
دینـي از دوران نونهالـي اسـت، چـرا کـه فطـرت 
خداجـوي کـودک هنـوز دسـت نخـورده اسـت و 
این، کار مربي را بسـیار آسـان مي کند. در روایتي 
از حضـرت علـي )ع( نقـل شـده اسـت که ایشـان 
در نامـه 31نهـج الباغـه خطاب به فرزنـدش امام 
حسـن مجتبـي )ع( فرمودنـد: »فرزنـدم، قبـل از 
ایـن کـه دِل نـرم تـو سـخت، و فکـرت مشـغول 
شـود، مـن به تربیت تـو اقدام کـردم«.در جلد اول 
بحـار االنـوار در حدیثـي از حضرت علـي)ع( آمده 
اسـت حضرت علي )ع( مي فرماینـد: »آنچه را فرد 
در کودکي مي آموزد، مانند نقشـي اسـت که روي 

سـنگ حک مي شـود«. 

وقتـي در بـدو تولـد اذان و اقامـه کـه در گـوش 
نـوزاد طنیـن انـداز مي شـود، در واقـع عصـاره اي 
از آموزه هـاي دینـي- الهـي اسـت کـه در ضمیـر 
ناخـودآگاه او تأثیـر خواهـد داشـت، لـذا بـر انجام 
ایـن کار بسـیار تأکیـد شـده اسـت. در چگونگـي 
انتقـال مفاهیم دیني باید توجه داشـت که ممکن 
اسـت برخـي از مفاهیـم دینـي بـراي کـودکان 

ثقیـل و خـام باشـد، لـذا بایـد آن را ماننـد شـکر 
در آب حـل کنیـم و همچون شـربتي شـیرین به 
فرزندانمـان بچشـانیم، یعني براي آشـنا سـاختن 
آنـان بـا ائمـه اطهـار )ع( از داسـتاهاي معجـزه و 
کرامـات آن هـا شـروع کنیـم تـا بـراي نونهـاالن 
مـا شـیرین و جـذاب باشـد، زیـرا آنـان در سـني 
نیسـتند کـه از مـا اسـتدالل بخواهنـد. بـا همین 
روش بایـد آن هـا را بـا فضایـل و ارزش هایي مانند 
ایثـار، جهـاد، کمـک بـه هم نـوع و دیگـر مفاهیم 
احتـرام  و حجـاب،  روزه  نمـاز،  همچـون  دینـي 
بـه والدیـن و معلـم، نظـم و انضبـاط، پاکیزگـي و 
آراسـتگي، امانـت داري، صداقـت و ... آشـنا کـرد. 
پـرورش اخـاق و معنویت از مهمترین مشـخصه 
هـاي تربیـت اسـامي اسـت. اسـام بـه منظـور 
پـرورش انسـانهاي پرهیـزکارو شایسـته، الگوهاي 
کاملـي را ارائـه مي دهد. تربیت اسـامي بر تزکیه 
وتعلیـم و علـم و یقیني تکیـه دارد که هماهنگ با 

فطـرت انسـان مـي باشـد)رحیمي،1385( .
ژالـه فـر)1384( بیان مـي دارد کودک در سـنین 
اول زندگـي خـود، فاقـد هـر گونـه ادراکي اسـت، 
اما احسـاس او کامل اسـت. در مـورد خالي الذهن 
بـودن کـودک از ادراک، خـداي تعالـي در قـرآن 
کریـم، سـوره نحـل آیـه 78 مي فرمایـد: خداونـد 
شـما را از شـکم هاي مادرانتـان خـارج کـرد در 
حالـي کـه چیـزي نمي دانسـتید. بـه تدریـج کـه 
ادراکات  و  اطاعـات  مي کنـد،  رشـد  کـودک 
محیطـي، ذهـن او را فـرا مي گیرنـد. ذهـن و قلب 
کـودک همچـون آینه شـفاف اسـت که هـر گونه 
محرکـي را در خـود منعکس مي سـازد. هـر گونه 
ادراکـي کـه در حـد توانائـي ذهنـي بـه کـودک 
ارائـه شـود، بـه سـرعت آن را جـذب مي کنـد. در 
زمینـه سـرعت انتقـال ادراکات و یادگیري هـا بـه 
ذهـن و قلب کـودک، مـوال امیرالمؤمنیـن )ع( در 
نامـه 31 نهج الباغـه مي فرمایند: »قلـب نوجوان 
نـورس ماننـد زمیـن خالـي اسـت. هـر تخمي که 
در آن افشـانده شـود بـه خوبـي مي پذیـرد«. پس 
بـر والدین اسـت کـه در ذهن کـودکان خـود بذر 
محبـت بـه خـدا و اصـول رسـتگاري را بیاموزند.

در حدیثـي از امام محمد باقـر و امام جعفر صادق 
آمـده اسـت. وقتـي پسـر بـه سـن سـه سـالگي 
رسـید بـه او بیاموزید که هفت مرتبه »الالـه اال اهلل« 

بگویـد. پـس او را آزاد گذارنـد تـا سـن او بـه سـه 
سـال و هفـت مـاه و بیسـت روز برسـد، آن گاه 
بـه او آمـوزش دهنـد که»محمـد رسـول اهلل« 
بگویـد. سـپس آزادش بگذارنـد و چـون بـه سـن 
چهـار سـالگي رسـید هفـت بـار بگوید»صلي اهلل 
علـي محمـد و آلـه« بـاز رها شـود تا به سـن پنج 
سـالگي برسـد، دراین هنـگام به او بگویند: دسـت 
راسـت و چـپ تـو کـدام اسـت؟ پـس اگر دسـت 
راسـت و چـپ را از هـم تشـخیص داد، صورتـش 
را بـه سـوي قبلـه برگردانـده و بـه او گفتـه شـود 
سـجده کن، و همچنین آزاد گذاشـته شـود تا این 
که به سـن شـش سـالگي برسـد. پس اگر شـش 
سـال بر او بگذشـت، نماز بخواند و رکوع و سـجود 
بـه او تعلیـم گـردد تا این کـه هفت سـال او تمام 
شـود. در ایـن زمان به او گفته شـود: صـورت و دو 
دسـتش را بشـوید و نماز بخواند. سـپس رها شود 

تـا نه سـالش تمام شـود.

در ایـن سـن وضـو را بـه او یاد دهنـد و در صورت 
سـهل انگاري او را تنبیه کنند و به نماز دسـتورش 
دهنـد و بر سسـتي کـردن به خواندن نمـاز تنبیه 
شـود)مروجي طبسـي،1392(. الزم به ذکر اسـت 
بـرای تنبیـه نیز شـرایطی ذکر شـده اسـت و این 
در صورتـی کـه اسـت کـه تمـام مراحل قبلـی را 
با کیفیت به انجام رسـانده باشـد. قطبـي)1389( 
یـادآوری مـی کندالبتـه نباید نقش زمـان و مکان 
را در القـاي ایـن آموزه هـاي دینـي نادیـده گرفت. 
آشـفتگي،   لحظـات خسـتگي،  آلودگـي،  خـواب 
اضطـراب و کسـالت هاي جسـمي و روحـي، زمان 
خوبـي بـراي ایـن امـر خطیـر و مقـدس نیسـت. 
آمـوزش صلـوات و ذکرهائـي مثل »ال الـه االاهلل«، 
ایجـاد محبـت بـه پیامبـر )ص( و اهـل بیـت )ع(، 
بیـان خوبي ها و بدي ها، مشـاهده نمـاز و مناجات 

والدیـن بـا پـروردگار  همگـي بر مبنـاي تربیت

تربیت کودکـــان از نگــاه دیـــن
فاطمه السادات شاهزیدی

1- قرآن کریم 2- نهج الباغه 3- انصاریان ، حسین ،نظام خانواده در اسام 4- بستانی ، محمود ، اسام و روانشناسی
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 مذهبي است.
یکـي دیگـر از مراحـل مهـم ایـن دوران کـه بـر 
آموزش هـاي  دادن  مي باشـد،  والدیـن  عهـده ي 
خـاص به کودکان و نوجوانان اسـت، زیـرا آنان در 
ایـن سـنین، به طور کامـل راهنمائي هـاي والدین 
را مي پذیرنـد، بنابراین والدین بایـد از این موهبت 
خدائـي اسـتفاده کننـد و آن هـا را بـا آموزش هاي 
خاص این دوران آشـنا سـازند)انصاریان،1385(.از 
بارزتریـن مصادیـق تربیت دینـي و بلکه مهمترین 
نمـود آن در حـوزه احـکام و عبـادات، نماز اسـت. 
نمـاز بزرگتریـن فریضه الهي وپیـش درآمد قبولي 
نمـاز  یادگیـري  اعمـال و عبـادات اسـت.  سـایر 
صحیـح، یکـي از آموزش هـاي خـاص ایـن دوران 
اسـت کـه با دقـت تمـام از سـوي والدیـن باید به 
فرزنـدان آمـوزش داده شـود آمـوزش نمـاز داراي 
اهمیـت ویژه اي اسـت و کـودکان و نوجوانان بهتر 
اسـت از ابتـداي ایـن دوران بـه برگـزاري نمـاز 
بپردازنـد. البته باید توجه داشـت کـه این عمل به 
آمـوزش صحیـح نمـار نیازمند اسـت و این وظیفه 
والدیـن اسـت کـه آن هـا را به این عمل تشـویق و 

ترغیـب نماینـد. )مروجي طبسـي،1392(.
فرزنـدان  بـه  قـرآن  آمـوزش  دینـي  تعالیـم  در 
سـفارش ویـژه اي شـده اسـت، چـرا کـه قـرآن 
کتـاب آسـماني و مهمترین منبع اسـامي اسـت، 
قـرآن سرچشـمه معارف الهـي اسـت و در تربیت 
دینـي جایگاهي بس عظیم دارد. حضـرت علي )ع( 
در نامـه تربیتـي خود بـه فرزندش امام حسـن )ع( 
بعـد از آنکـه براهمیـت تربیـت و تسـریع در آن 
تأکیـد مـي نمایند، نخسـتین اقدام خـود را تعلیم 
و آمـوزش قـرآن و معـارف و احـکام حـال وحرام 
آن بیـان مـي کنـد: نخسـت تـو را کتـاب خـدا 
بیامـوزم وتأویـل آن رابه تو تعلیم دهم و شـریعت 
اسـام و احکام آن را از حال و حرام بر تو آشـکار 
سـازم و )درآغـاز( به چیـزي غیر از قـرآن نپردازم. 
همچنیـن آن حضـرت در توصیـه بـه فرزنـدش 
محمدبـن حنیفـه، فرمـود: »...برتو باد بـه خواندن 
قـرآن و عمل کـردن به آنچه در آن اسـت و اینکه 
بـه مقـررات و دسـتورات حـال و حـرام آن و امر 
و نهـي آن پایبنـد باشـي.خواندن قرآن رادر شـب 
و روز و هنـگام تهّجـد برخـود الزم بـدان چـرا که 
قـرآن عهدنامـه اي اسـت از سـوي خداونـد تبارک 
و تعالـي بـه خلـق خـود، پـس واجب اسـت بر هر 
مسـلماني کـه در هـر روز به عهدنامه خـود بنگرد 
ولـو پنجـاه آیـه باشـد«. )راجـي قمـي، 1375( 
سـنین  کـه  کودکـي  دوران  در  قـرآن  آمـوزش 

آمـوزش وي بـه شـمار مـي رود از اهمیـت زیادي 
برخـوردار اسـت. کودکانـي کـه بـا قـرآن مأنـوس 
شـده باشـند از لحـاظ رفتـاري بـا دیگر کـودکان 
تفاوت هـاي بسـیاري دارند. خواندن قـرآن و درک 
مفاهیـم آن مي توانـد رفتارهـاي نامطلوب انسـان 
را از بیـن ببـرد. عـاوه بـر آن، آمـوزش قـرآن بـه 
فرزنـدان بـراي والدیـن اجر اخـروي نیـز دارد. در 
روایتـي از امـام صـادق )ع( مي خوانیـم: »هر کس 
فرزنـدش را ببوسـد خداونـد بـراي او کار نیکي در 
نامـه عملش مي نویسـد و هر کس او را شـاد کند، 
خداونـد او را در قیامـت شـاد مي گرداند و هر کس 
او را قـرآن یاد بدهد والدینش فراخوانده مي شـوند 
و دو جامـه ارزشـمند بـه آنـان مي پوشـانند که از 
نـور آن جامـه در صورت هـاي بهشـتیان، نورانـي 

مي گردد)صانعـي،1378(.
عـاوه بـر آمـوزش قـرآن تـاش بـراي آمـوزش 
دعـا بـه کـودکان موضـوع دیگـر اسـت. در تربیت 
جایـگاه  خداونـد  از  درخواسـت  و  دعـا  دینـي، 
ویـژه اي دارد. دعـا ابـزاري اسـت کـه بنـده را بـه 
خالـق پیونـد مي دهـد و از طریـق آن، نیازهـاي 
فـردي و درونـي خویـش را با خداوند قـادر متعال 
در میان مي گذارد و انسـان در پرتو آن به سـکون 
و آرامـش نایـل مي آید. حضرت علي)ع( در سـیره 
تربیتـي خویـش بـرای دعـا اهمیـت زیـادي قائل 
شـده اند. آن حضـرت هـم دعاهایي را بـه فرزندان 
خـود تعلیـم مي دادنـد.  امام علـي )ع(  در سـیره 
مغتنـم  را  مناسـب  فرصـت  هـر  خـود  تربیتـي 
شـمرده و بـه تعلیم دعا بـه فرزندانشـان پرداخته، 
بـراي نمونـه در هنـگام غـذا خـوردن فرزندشـان 
امـام مجتبي )ع( را به دعایي همیشـگي سـفارش 

نمـوده و در ضمـن آن بـه نقش تغذیه و سـامتي 
جسـماني بـراي انجام عبـادات و نیز وسـیله بودن 
غـذا براي تـوان عبادت بیشـتر، اشـاره مي نمایند.
گام بعـدي در تربیت دیني آشـنا نمـودن فرزندان 
بـا علـوم اهل بیـت )ع(  و سـخنان و عقاید مربوط 
بـه آنـان، از جملـه عناصـر مهـم تربیـت دینـي 
در فرهنـگ شـیعي و علـوي اسـت. بـر والدیـن 
ضـروري اسـت کـه ضمـن آشـنا نمـودن اجمالي 
آنـان بـا مذاهب اسـامي عقایـد صحیح شـیعه را 
بـه آنـان تعلیم دهنـد و بـذر محبت اهلبیـت )ع( 
را در دلهـاي آنـان بیفشـانند و آنهـا را بـا معـارف 
غنـي، متقن و روشـنگر اهلبیت )ع( آشـنا نمایند. 
از دیـدگاه اسـام، همـراه آموزش قـرآن، فراگیري 
سـخنان ائمه معصومین )ع( نیز از اهمیت بسزائي 
برخوردار اسـت، زیرا کام ارزشـمند آن بزرگواران، 
تفسـیر کننـده آیات قـرآن کریم مي باشـد و قرآن 
و روایـات اسـامي مکمل یکدیگرنـد و یکي بدون 
دیگـري نمي توانـد فهـم و درک عمیق در انسـان 

ایجـاد کند. 
مي فرماینـد:  زمینـه  ایـن  در  )ع(  صـادق  امـام 
»پیـش از آنکـه مرجئـه )صاحـب افـکار باطـل( 
بـر شـما پیشـي بگیرنـد بـه یـاد دادن احادیث به 
فرزنـدان خـود مبـادرت کنید«)فلسـفي،1375(. 
آمـوزش احادیـث و سـخنان ائمه معصومیـن )ع( 
مي توانـد دل هاي کـودکان را بیـدار نماید و قلوب 
آنـان را مملـو از آگاهـي گردانـد. علـت انحـراف 
نوجوانـان و جوانـان، در اثـر وجـود خـاء فکـري 
آنـان مي باشـد، زیرا اگـر آنان از سـنین کودکي به 
آمـوزش و تربیـت اصیل اسـام با روشـي که ائمه 
معصومیـن )ع( بیـان فرموده اند، سـوق داده شـده 
بودنـد، اکنـون در ذهـن خـود احسـاس بیهودگي 
نمي کردنـد و بـه سـوي افـکار باطل گرایـش پیدا 

نمي کردنـد. 
رعایـت  بـه  )ع(   معصومیـن  تربیتـي  در سـیره 
آداب و سـنن اسـامي در هنـگام تولـد فرزند هم 
توجـه ویـژه اي شـده اسـت. از لحظه تولد نـوزاد، 
فعالیتهـاي تربیتي آغـاز مي گردد و بـا اینکه نوزاد 
تـوان بالفعـل درک اشـیاء و اعمـال را نـدارد، اّمـا 
در عیـن حـال انجـام برخـي آداب و مراسـم براي 
تربیـت صحیـح او درآینـده مؤثـر اسـت، از این رو 
حضـرت علـي)ع( در ضمـن حدیـث چهارصدگانه 
خـود بـه اصحابـش، آنـان را بـه انجـام ایـن آداب 
در هنـگام والدت فرزندانشـان توصیـه نموده انـد: 

)همـت بنـاري،1390(.
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توجـه به آموزش و رعایـت احکام نیز از موضوعات 
اساسـي در تربیـت فرزند به شـمار مـي رود. یکي 
شـدن  آشـکار  دوران،  ایـن  خـاص  مشـکات  از 
نوجوانـان مي باشـد.  از  بعضـي  بلـوغ زودرس در 
ایـن موضـوع مي توانـد عامـت هشـدار دهنده اي 
بـراي والدیـن باشـد و آنچـه امـروزه خانـواده هـا 
الزم اسـت اهتمـام داشـته باشـند آمـوزش احکام 
و معرفـي محـارم و غیـر محـارم اسـت کـه در 
ایـن زمینـه بـراي جلوگیـري از بلـوغ زودرس در 
ائمـه  سـوي  از  مؤّکـدي  دسـتورات  نوجوانـان، 
معصومیـن )ع( بیـان گردیـده اسـت کـه مي تواند 
قابـل توجـه والدیـن باشـد. در جلـد سـوم کتـاب 
من الیحضره الفقیـه از امـام صادق )ع( آمده اسـت. 
»وقتـي دختـر بچـه اي به شـش سـالگي رسـید، 
جایز نیسـت که پسـر بچـه، اورا ببوسـد وهنگامي 
کـه پسـر از هفت سـالگي گذشـت ، جایز نیسـت 

کـه زن )نامحـرم ( اورا ببوسـد«.
 اسـام از همـان آغـاز تولـد دوران دوم کودکـي، 
دسـتور مي دهـد کـه آثـار بلـوغ زودرس را باید در 
کـودک از بیـن بـرد و لذا چنین دسـتوري را براي 
والدیـن ارائـه نمـوده اسـت. یکـي دیگـر از عوامل 
بلـوغ زودرس در کـودکان، خوابیـدن آنـان کنـار 
هـم در یـک رختخـواب مي باشـد و لـذا اسـام 
دسـتور داده اسـت که کـودکان بعد از ده سـالگي 
بـه هیـچ وجه نبایـد در یـک رختخـواب بخوابند. 
بسـتاني)ترجمه هویشـم،1372( بـا اسـتناد جلد 
از پیامبـر )ص(  101 بحـار االنـوار بـه حدیثـی 
اشـاره دارد کـه مي فرمایند:»رختخـواب کـودکان 
ده سـاله، چـه پسـر بـا پسـر، دختـر بـا پسـر، یـا 
دختـر بادختر باشـد، باید از هم جدا باشـند«یکي 
دیگـر از عوامـل ایجـاد بلـوغ زودرس در کـودکان 
و نوجوانـان کـه اهمیـت بسـیاري دارد و والدیـن 
همـواره بایـد در رعایـت آن کوشـا باشـند جـدا 
کـردن اتـاق خـواب نوجوانـان از خـود مي باشـد. 
کـه  خانوداه هائـي  مي دهـد،  نشـان  پژوهش هـا 
بیـش از یـک اتـاق خـواب بـراي خـود و فرزندان 
ندارنـد و فرزندان نیـز در اتاق والدیـن مي خوابند، 
فرزندانشـان بـه بلـوغ زودرس دچار مي شـوند این 
موضـوع مي توانـد هشـدار بـراي والدیـن باشـد و 
آنـان را از خـواب غفلـت بیـدار کند. پیامبـر اکرم 
)ص( مي فرماینـد: »اگـر مردي با زنـش بیامیزد و 
در خانه، کودکي بیدار باشـد و آن دو را ببیند و یا 
صـداي نفس زدنشـان را بشـنود، آن کودک هرگز 

رسـتگار نخواهد شـد.« 
ژالـه فـر،)1384(در کتـاب خـود مي نویسـد اکثر 
مطالعات منشـأ انحرافات جنسـي را ناشـي از عدم 

آگاهـي والدیـن بیـان مي کند. اما  به نظـر نگارنده 
مقالـه حاضر،امـروزه بـا توجـه بـه کمبـود فضـاي 
سـاختمان مـي توان از وسـایلي نمادیـن همچون 
قـرار دادن کمـد و پـرده بـرای جـدا سـازي محل 

خـواب والدین از کـودک اسـتفاده نمود.
مسـائل آموزشـي اهمیـت دادن بـه سـن تکلیـف 
یکـي دیگـر از وظایـف والدیـن در تربیـت اسـت 
و الزم اسـت والدیـن در حیـن آغـاز سـن تکلیـف 
فرزندشـان، بـراي او جشـن تکلیـف برگـزار کنند 
و معنـا و فلسـفه آن را بـراي فرزنـد خـود بیـان 
نماینـد، مثـًا در مـورد لـزوم نمـاز خوانـدن به او 
بگوینـد: »خـدا نعمت هـاي زیـادي به مـا داده که 
مـا بایـد بـراي تشـکر از او، نمـاز بخوانیـم«. یکي 
از بـزرگان دیـن بـه نـام سـید بـن طـاووس )ره( 
نـه تنهـا بـه سـالروز مکلـف شـدن خـود اهمیت 
مي دهـد و از آن روز بـه عنـوان بزرگ تریـن عیـد 
یـاد مي کنـد، بلکـه بـه فکـر مي افتـد تـا جشـني 
بـراي بالغ شـدن فرزند خـود ترتیب دهـد و از آن 
روز فراموش نشـدني تجلیل فـراوان به عمل آورد. 
وي در نوشـته خـود از پـدران و مـادران، چنیـن 
گایـه مي کنـد: »من تـا کنون نشـنیده ام کسـي 
بـراي ایـن روز بسـیار بـزرگ و فرامـوش نشـدني 
ارزشـي قائل باشـد و حق چنین روزي را ادا کرده 
باشـد و یـا بـراي از دسـت رفتـن چنیـن روزي، 
لحظـه اي غصـه خـورده باشـد. از ایـن رو خـود و 
کـه  مي کنـم  سـفارش  را  دوسـتانم  و  فرزنـدان 
حـق چنیـن روزي را ادا کننـد در بـزرگ داشـت 
و احترام آن بکوشـند.« )مروجي طبسـي،1392(. 
بنابـر این برگزاري جشـن تکلیف، تأثیـر ماندگار و 
نیکـي در فرزنـدان دارد. همـان گونـه کـه ما براي 
او جشـن تولـد مي گیریـم و بهتریـن هدایـا را در 
آن روز تقدیمـش مي کنیـم تا خاطره اي دلنشـین 
در آلبـوم زندگـي اش بـراي او ثبـت شـود، چنـان 

چـه بـراي جشـن تکلیف نیز جشـن و سـرور بر پا 
کنیـم، آغاز سـن تکلیف بـراي او به یـاد ماندني و 
ارزشـمند خواهد شـد. )قطبي و همکاران ،1389(.

گاهـي هـم والدیـن توجـه به پوشـاک کـودک را 
به دسـت فراموشـي سـپرده انـد، آنها بایـد بدانند 
دختـران  در  برهنگـي  فرهنـگ  معاشـرت ها،  در 
از پسـران اسـت.الزم اسـت هـم والدیـن  بیـش 
و هـم فرزنـدان در منـزل آسـتین ها و پاهـا را تـا 
مـچ پا بپوشـانند. نامحرمـان حق ندارنـد کودکان 
ممیـز را ببوسـند و محرمـان فقـط بایـد پیشـاني 
بچه هـا را ببوسـند، دختـران در سـن تمیـز نباید 
روي پـاي پـدران، و پسـران روي پـاي مـادران 
بنشـینند. همچنین الزم اسـت اسـتحمام کودک 
تـا سـه سـالگي توسـط مـادر انجـام  شـود، امـا از 
چهـار سـالگي، دختر توسـط مادر و پسـر توسـط 
پـدر حمـام شـوند ، البتـه بهتر اسـت کـه والدین 
خـود پوشـیده باشـند. در پوشـش لبـاس تـا سـه 
سـالگي بایـد لباس ها رنگ روشـن داشـته باشـند 
و بعـد از آن، رنـگ و دوخـت لباس باید جنسـیت 
کودکان همخواني داشـته باشـند. اگر لباس، تنگ 
و چسـبان باشد باعث فشـار، خستگي و عصبانیت 
کودک مي شـود. ضمنـاً در بیداري پیـش از موعد 
غریـزه جنسـي، مؤثـر اسـت. لباس هاي زیـر نباید 
زبر و از الیاف پاسـتیک باشـد بلکه باید از جنس 

نـخ پنبـه اي باشـد)صادقي،1387(.
 در زمینـه بازي هاي کودکان الزم اسـت کودکان 
در حضـور و دیـد والدیـن بازي کنند تـا خطاهاي 

اخاقـي بـا تذکر بر طرف شـود. 
طبـق نظـرات دینـی و روانشـناختی یکـي از 
راه هایـي کـه مانـع بوجـود آمدن عقـده حقارت 
اسـت سـام کـردن بـه کـودک اسـت . ایـن امـر 
ثمـرات مختلفـي دارد: یـک اینکه باعـث افتادگي 
و تواضـع در فـرد سـام کننـده مـي شـود. دوم 
باعـث مي شـود تا کـودک فکر کند دیگـران براي 
او اهمیـت و احتـرام قائـل انـد و او را بـه عنـوان 
یـک فـرد با شـخصیت مـي شناسـند . روایتي در 
ایـن زمینـه داریـم کـه انس بـن مالک مـي گوید: 
رسـول اکـرم )ص(  در رهگـذري بـا چنـد کودک 
خردسـال برخـورد نمودند، به آنها سـام فرمودند 

و طعامشـان دادند . 
بـازي کـردن بـا کـودک یکـي دیگـر از کارهایـي 
اسـت کـه باعث سـاخته شـدن شـخصیت مثبت 
کـودک و مانع از عقده ي حقارت مي شـود و الزم 
اسـت که بزرگسـاالن در بـازي آنها شـرکت کنند

. کـودک به سـبب ضعفـي که در خـود وقوتي که 
در بزرگتـر هـا مي بیند سـعي مي کنـد کارهاي
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 آنهـا را مـو بـه مـو تقلیـد کنـد و خود را شـبیه 
بـه آنـان سـازدو وقتي پـدر و مادر خـود را تنزل 
مـي دهنـد و در بـازي کودک شـرکت مي کنند، 
جـان کـودک از مسـرت لبریـز مـي شـود و از 
باطـن  و در  آیـد  خوشـحالي بـه هیجـان مـي 
خـود احسـاس مـي کنـد کـه کارهـاي او آنقـدر 
ارزنـده و مـورد توجـه اسـت کـه پـدر و مـادر با 
او همـکاري مـي کننـد و خـود را هـم سـطح او 
قـرار مـي دهنـد. چنین احساسـي،  شـخصیت را 
در طفـل زنـده مي کند و حس اسـتقال و اعتماد 
بـه نفس را در او شـکوفا مي کند. پیشـوایان بزرگ 
دیـن مـا در ایـن مسـأله مثل تمـام جاهـاي دیگر 
توجـه کامل را داشـته انـد و رهنمود هـاي الزم را 
بـراي مـا ارائـه فرمـوده انـد تـا جایـي که بـازي با 
کـودک را از مسـتحبات دیـن مطـرح کـرده اند. 

رسـول اکـرم )ص(  در ایـن بـاره فرمـوده انـد: 
آنکـس کـه نزد او کودکي اسـت بایـد در پرورش 
)کریمـي،1390(   نمایـد  رفتـار  کودکانـه  وي 
همچنین الزم اسـت به کودکان اجازه داده نشـود 

کولـي بـازي یا عـروس و دامـاد بـازي کنند.
از دیگـر وظایـف والدیـن باید بـه این نکته اشـاره 
نمـود کـه وظیفه پـدر ومـادر تنها تأمیـن لباس و 
بهداشـت کودک نیسـت، بلکه فراتـر از آن آبیاري 
کـردن دلهـاي آنـان بـا آب حیاتبخـش محبـت و 
طبسـي،1392(.کودکي  اسـت)مروجي  عطوفـت 
کـه از همـان ابتـدا از مهـر پـدر و مادر بهـره مند 
بـوده و از چشـمه گـواراي محبت سـیر آب شـده 
اسـت، داراي روحي شـاد و رواني با نشـاط اسـت. 
او در باطـن خـود احسـاس محرومیـت نمـي کند 

و گرفتـار عقـده هـاي درونـي نیسـت. در دل وي 
گلهاي فضایل اخاقي به آسـاني شـکوفا مي شـود 
و اگـر در زندگـي بـا موانعي روبه رو نگردد بشـري 
مهربـان وبـا فضیلت، انسـان دوسـت و خدمتگزار 
خواهـد شـد. محبـت در روایـات مـا بـه صـورت 
امـام صـادق)ع(  از  متعـدد مطـرح شـده اسـت. 
روایـت شـده کـه رسـول خـدا )ص(  فرمودنـد: 
آنکـس کـه فرزنـد خـود را ببوسـد حسـنه اي در 
نامـه ي عمـل او ثبـت خواهـد شـد و آنکـس که 
فرزنـد خـود را شـاد کنـد خداونـد او را در قیامت 
مسـرور مـي گردانـد و از وصایـاي امـام علـي )ع(  
نزدیک شهادتشـان این بود که: در خانـواده ي خود 
بـا کـودکان عطـوف و مهربـان بـاش و بـزرگ 
را احتـرام کـن. همچنیـن آن حضـرت  هـا  تـر 
در جایـي دیگـر مـي فرماینـد: بوسـیدن کـودک 
رحمـت و بوسـیدن زن شـهوت و بوسـیدن پـدر 
و مـادر عبـادت و بوسـیدن بـرادر مسـلمان دیـن 

اسـت)احمدي،1388(. 
الزم اسـت کـه والدیـن در ضمـن انجـام وظایـف 
تربیتـي بـه ایـن امـر مهـم توجـه کننـد و بدیـن 
وسـیله فرزنـدان خـود را از بیمـاري کـم رویـي و 
عـدم  اعتمـاد بـه نفس مصـون دارنـد. البتـه باید 
توجـه داشـت همانطور کـه کودک تشـنه محبت 
اسـت محبـت زیـادي هـم دردسـر سـاز اسـت 
یعنـي بایـد در محبـت به کـودک اعتـدال رعایت 
شـود. الزم بـه ذکر اسـت محبـت را بایـد از دل به 
زبـان آورد تـا کـودک آن را بـا تمـام وجـود لمس 
کند)مروجـي طبسـي،1392(. اعمالـي چون بغل 
کـردن، بوسـیدن، توجـه ، پاسـخ به گریـه و حتي 
نـاز کشـي مصادیـق لـوس شـدن کودک نیسـت 
بلکـه سـبب رضـاي خاطـر، شـادابي و سـامت 
روحـي و خـود بـاوري او خواهد شـد. علـت لوس 
شـدن کـودک زیـاده روي در محبـت و توجه دائم 
اسـت. قابـل توجه اسـت که بـه کـودک در دو ماه 
اول زندگـي بـه طـور دائم و بي درنگ توجه شـود 
امـا از سـه ماهگـي بـه بعـد تأمـل، زیرا مشـکات 
جسـمي کودک تا حدودي از بین مـي رود و ممکن 
بـراي تجدیـد خاطرهـاي  او  اسـت گریـه هـاي 
خـوش دو مـاه اول زندگـي باشـد کـه مـادر او را 

بغـل کـرده و او را راه مـي بـرده اسـت.
البتـه کـودک نیـاز فـراوان بـه محبـت دارد، امـا 
نـه از آن محبـت هـاي افراطـي و مبالغـه آمیـزي 
کـه اشـتها و تمایـات او را تحریـک کنـد. قوانین 
تغییـر نـا پذیـري یافت مـي شـوند که همـواره و 
در هـر عصـري در اداره ي زندگـي ها و اجتماعات 
تأثیـر دارد، یکـي از آن قوانیـن ایـن اسـت که هر 

فردي در سـایه ي شـکیبایي و حوصلـه و پایداري 
در مقابـل وظایـف، با دسـت خویش سرنوشـت را 
بوجـود مـي آورد. کـودک لـوس و فاسـد ناتـوان 
تـر از آن اسـت کـه بتوانـد در زندگـي بـه چنیـن 
تاشـي بـر خیـزد. او پیوسـته در یـک جهـان 
خیالـي و نـا متعـادل بـه سـر مـي بـرد و تـا دم 
مـرگ مـي پنـدارد که یـک لبخند و یا یـک اخم، 
رحـم و شـفقت همـه کـس را تحریـک مـي کند. 

)کریمـي،1390(.
میـزان  چهاردهـم  جلـد  اسـاس  بـر  کریمـي 
الحکمـه )1390( مـی نویسـد، پیامبر اکـرم )ص( 
از  گلـي  دسـته  شایسـته،  »فرزنـد  مي فرماینـد: 
جانـب خداونـد اسـت کـه میـان بندگان قسـمت 
موهبـت  چنیـن  بـه  رسـیدن  بـراي  مي کنـد«. 
عظیمـي، شایسـته اسـت کـه والدیـن بـا آگاهـي 
تمـام بـا تربیـت صحیـح کـودکان، راه را بـراي 
رسـیدن به چنین مرحلـه اي بگشـایند. مهم ترین 
وظیفـه والدیـن نسـبت بـه فرزندشـان آن اسـت 
کـه با احتـرام گذاشـتن بـه او، همواره شـخصیت 
فـردي و اجتماعـي او را حفـظ کننـد و او را در 
میـان همسـاالن و همبازي هایـش خفیـف و خوار 
اکـرم )ص( مي فرماینـد:  پیامبـر  ندهنـد.  جلـوه 
»همـان گونـه کـه فرزنـد نبایـد بـه والدیـن خود 
بـي احترامـي کنـد، والدیـن نیـز نباید نسـبت به 
او بـي احترامـي نماینـد.«. یکـي از اصـول تربیتي 
تعلیـم کـودکان به اشـعار آموزنـده مي باشـد. در 
روزگار قدیـم شـعر و سـروده هـاي زیبـاي دینـي 
نقـش مهمـي در ابـاغ رسـالت الهـي داشـته اند.

) مروجي طبسي،1392(.
 در ایـن زمینـه الزم اسـت خاطر نشـان شـود که 
وقتـي در ذهـن کـودک اشـعار مفیـد بـا محتواي 
دینـي ارائـه شـود بـا توجـه بـه طرحـواره هـاي 
کـودک وي از گزنـد افـکار باطل در بزرگسـالي در 

امـان خواهـد بود. 
بـا توجـه بـه آنچـه گفتـه شـد دوران کودکی که 
ذهـن کودک همچون  لوح سـفید اسـت  بهترین 
زمـان بـرای تربیـت در تمـام ابعـاد اسـت والزم 
اسـت توجه بـه موضوعـات دینی و آمـوزش قرآن 
از مهمتریـن عوامـل و اولویـت های تربیتی باشـد 
و پیـش شـرط ایـن تربیت  آن اسـت کـه والدین 
خـود عامل به مسـائل و احکام دینـی بوده و پیش 
شـرط عامـل بـودن والدیـن بـاور قلبـی آنهـا بـه 
آمـوزه های الهی اسـت و والدین بایـد اولین عمل 

کننـده بـه تعالیم کودک باشـند.
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  بـه اعتقـاد متخصصـان تغذیـه و کارشناسـان دینـی، برخـورداری از 
سـامت کامـل جسـمی و روحی، در گـرو بهره مندی از تغذیه مناسـب 

است.
یکـي از حیاتي تریـن نیازهـاي زندگـي بشـر،  غـذا اسـت کـه از تولد تا 
مـرگ او را همراهـی می کنـد و به همین دلیل در تمامـي ادیان الهي و 
باالخـص در دیـن مبیـن اسـام به امر تغذیه توجه فراوان شـده اسـت؛ 
بـا نگاهـي به آیات نورانـي قرآن متوجه مي شـویم که بالغ بـر 250 آیه 
در ایـن کتـاب آسـماني در خصـوص روش ها و مسـائل مرتبط به بحث 

تغذیه اشـاره کرده اسـت.
طـول عمر، سـامتی، اعصاب آرام، قدرت، رفتار شایسـته، رشـد، تولید 
نسـل و هـزاران مؤلفـه دیگر مرهون داشـتن تغذیه سـالم اسـت؛ لذا در 
اسـام عـاوه بر تأثیر غذا بر جسـم به تأثیـرات ویژه آن بـر روح و جان 
آدمـی نیـز توجه شـده اسـت و برخـورداری از سـامت کامل جسـمی 
و روحـی، در گـرو بهره منـدی از تغذیـه مناسـب جسـم و روح خوانـده 

شـده است.
بـه عبارتـی تغذیه مناسـب، عاوه بر سـامت جسـم بر ایجـاد خلقیات 
و روحیـات مطلـوب و تقویـت ویژگی هـای مثبت رفتاری در انسـان نیز 
مؤثـر اسـت تـا جایـی کـه اسـام مسـأله تغذیـه را بحثـی قابـل توجه 
دانسـته و بـه چگونگـی تغذیه، میزان تغذیـه، زمان بندی تغذیـه و انواع 

خوراکی های سـالم اشـاره کرده اسـت.
امـروزه، پزشـکان و متخصصـان تغذیه بـر کاهش مصـرف داروها تأکید 
دارنـد و اسـتفاده از غـذای مناسـب را بهترین روش برای پیشـگیری از 

انـواع بیمار ی هـا می دانند.
در روایـات متعـدد در خصـوص زمـان 
نـکات  غـذا  خـوردن  مناسـب 
مختلفـی ذکـر شـده امـا 
مجمـوع  از  آن چـه 
روایـات  و  احادیـث 
برمی آیـد ایـن اسـت 
کـه مصـرف دو وعده 
غـذا در صبـح و شـام 

بـرای تـداوم سـامت بدن بسـیار سـودمند اسـت؛ لکـن افـرادی که به 
جهـت انجام مشـاغل سـخت بدنشـان نیازمند کالری بیشـتر اسـت به 
شـرطی که بـه پرخوری نرسـد؛ می تواننـد وعده های غذایی خـود را به 

سـه وعـده افزایـش دهنـد. 
طبـق نظـر متخصصـان نیـز یـک سـاعت بعـد از بیـداری بهتـر اسـت 
صبحانـه میـل شـود و بهتریـن زمان برای صرف شـام نیز سـه سـاعت 

قبـل از خواب اسـت.
اهمیـت تغذیـه در اسـام تـا حـدی اسـت کـه رزاق و مطعم بـودن در 
قـرآن از صفـات پـروردگار ذکر شـده و خداوند در آیـه ای از قرآن » غذا 

و امنیـت « را بـر اهـل مکه منـت می نهد.
از لحـاظ علمـی نیز ثابت شـده کـه بهترین غذا، صبحانه اسـت که باید 
اول صبـح تنـاول شـود. امـروزه برخـی افراد بـه دلیل نوع مشـغله های 
خـود زمان بنـدی مناسـبی بـرای صـرف وعده هـای غذایـی ندارنـد در 

حالـی که غـذا باید رأس سـاعت میل شـود.
دانشـمندان معتقدنـد که کار فکـری زیاد، خون را متوجه دسـتگاه های 
مغـزی و کار عضانـی سـخت، خـون را متوجـه عضـو درگیـر می کند؛ 
لـذا بهتر اسـت قبـل از خوردن غذا، اسـتراحت کوتاهی داشـت تا خون 

بتوانـد بـه انـدازه کافی در جهاز هاضمه جریان داشـته باشـد.
متخصصـان تغذیـه نیز بـر ایـن باورند که تنظیـم فاصله زمانـی خواب 
و تغذیـه بسـتگی بـه وزن وخصوصیـات فـردی دارد و به طـور معمول 
پـس از صـرف غذا، مـواد غذایی در مـدت زمان 15 تـا 60دقیقه تخلیه 
می شـوند و بنابرایـن بـا توجـه به ایـن باید فراینـد فاصله میـان تغذیه 

و خـواب تنظیم شـود.
بـه عقیـده ی ایشـان، اسـتاندارد فاصلـه بیـن تغذیـه و خـواب در افراد 
عادی باید سـه سـاعت، در افراد الغر یک سـاعت و در افراد چاق بیش 
از سـه سـاعت باشـد چرا کـه خون رسـانی در معده بسـتگی بـه برنامه 

تنظیـم تغذیه و خـواب دارد.
انتخـاب مـواد غذایـی نیـز بسـیار مهـم اسـت، کارشناسـان تغذیـه 
می گوینـد افـراد چـاق نبایـد غذاهای سـنگین و چرب مصـرف کنند و 
افـراد الغـر نیز بایـد از مصـرف غذاهای سـبک بپرهیزند. بـه طور کلی 
مصـرف غذای سـنگین در شـب منجر بـه حذف صبحانه می شـود چرا

سید جواد اشرفی

غــذای ســالم   ======================   

www.tebyan.net سایت تبیان به نشاني اینترنتي-           www.wiki.ahlolbait.com دانشنامه اسامي موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل بیت )علیهم السام( به نشاني اینترنتي-
             www.islamquest.net-
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           بــدن ســالم

www.hiidoctor.ir مجله پزشکي و سامت دکتر سام به نشاني-        /      www.aftabir.com  -        www.qudsonline.ir پایگاه خبري-تحلیلي قدس آناین به نشاني اینترنتي-
http://fa.parsiteb.com مجله سامت جسم و روح به نشانی اینترنتی-      /       www.sobhany.irسایت تخصصي دکتر سبحاني، مشاور تغذیه و رژیم درماني به نشاني اینترنتي-

که ممکن است معده تخلیه نشود و کیفیت خواب نیز پایین بیاید.
یافتـن زمـان مناسـب بـرای خـوردن غـذا بـرای کارمنـدان و باالخص 
مـردان یـک مشـکل همیشـگی اسـت. عـدم در اختیـار داشـتن زمان 
کافـی بـرای صـرف صبحانـه و ناهـار و همچنیـن، فعالیـت تا پاسـی از 
شـب و نخـوردن غـذای کافـی همگـی منجـر به مشـکاتی در ایشـان 

می شـود.
طبـق تحقیقـات انجـام شـده در سـال 1993 در خصـوص مصـرف 
غـذا، 84درصـد از مـردان وعـده ناهـار را حـذف می کننـد، 76درصـد 
در رسـتوران غـذا می خورنـد، 53درصـد صبحانـه و 28درصد نیز شـام 
را حـذف مي کننـد و ایـن موضـوع، سـامت آن هـا را به شـدت تهدید 

می کنـد.
نبایـد فرامـوش کـرد کـه سـامت روح در گرو سـامت تن و سـامت 
تـن، مرهـون داشـتن برنامـه غذایـی منظـم و مصـرف غذاهـای سـالم 
اسـت؛ بنابرایـن سـامتی روح، تابـع غـذا و تغذیـه سـالم اسـت و ایـن 
موضوعی بسـیار بااهمیت اسـت؛ لکن دسـتوراتی در اسـام و همچنین 
در علـم تغذیـه، در خصـوص برقراری تعـادل در میزان غـذا وجود دارد 

کـه بایـد بـه آن توجه ویژه شـود.
حضـرت علـی )ع( در روایتی زیبا، یـادآوری می کند که عواطف انسـان 
نیـز بسـتگی مسـتقیم بـه تغذیـه دارد؛ در حالـت گرسـنگی، رقیق تر و 
هـوش و حـواس افـراد بیدارتـر اسـت و لـذا یکـی از عواملـی که رشـد 

فکـری را متوقـف می کنـد، پرخوری اسـت.
در علـم پزشـکی هم ثابت شـده که اگـر بیش از انـدازه، مواد 
غذایی وارد معده شـود؛ باعث می شـود ترشحات بسیاری 
همـراه بـا تعداد زیـادی گلبول سـفید از دیـواره معده 
بـرای هضـم غذا جاری  شـود که در نهایـت، منجر به 
جریـان خـون بیشـتر در دسـتگاه هاضمـه و کاهش 
خون رسـانی به مغز و کاسـتن قـدرت خاقانه، حس 

ابتـکار و درک مطالب می شـود.
در برخـی روایات تأکید شـده که بهترین رمز سـامتی 
آن اسـت که انسـان با وجود اشـتها از غذا دسـت بکشـد 
و البتـه مـاک اصلـی بـرای خـوردن غـذا، گرسـنگی و 
اشتهاسـت و در صورتی که انسـان گرسنه نباشد غذا بخورد، 

سـامتی او از بیـن خواهـد رفـت. لـذا حضـرت علـی )ع( به فرزنـد خود 
امـام حسـن )ع( سـفارش کردنـد که » بر سـر سـفره منشـین مگر آن 
هنـگام کـه گرسـنه ای و اگـر ایـن کار را انجـام دهـی از طبیـب بی نیاز 

خواهی شـد. «
افـراط و تفریـط در رسـاندن غذا به بدن مضر اسـت و لذا امـام رضا ) ع ( 
ضمـن تشـبیه بدن بـه زمین فرموده اند که » بدن انسـان، بسـان زمین 
پـاک و آمـاده بـرای زراعت اسـت که اگـر در آبادانی و آب دهـی به آن، 
مراقبـت شـود بـه گونـه ای که آب نـه فراوان تـر از نیاز بدان رسـد تا آن 
را غرقـاب و باتـاق کنـد و نـه از اندازه کمتر باشـد تا آن را به تشـنگی 
گرفتـار کنـد، آبادانـی اش اسـتمرار خواهـد یافت، امـا اگـر از آن غفلت 

شـود بـه تباهـی می گراید و علـف هـرز در آن می روید.«
امـام رضـا )ع(، قرن هـا پیـش در حوزه سـامت، پیشـگیری از بیماری 
و تقویـت سیسـم دفاعـی بـدن و حفـظ تندرسـتی دسـتورالعمل های 
سـودمندی ارائـه کرده انـد و در خصـوص موضوعاتی چـون » تدبیر در 
خوردن و آشـامیدن، تغذیه مناسـب، آداب آشـامیدن و ...«  نیز الگوی 
کاملـی را بـرای پیشـگیری از انـواع بیمار هـا مطـرح کرده انـد کـه از 
حجامـت، رعایـت اعتـدال، توجه بـه تدابیر ماه هـا و فصل ها و اسـتفاده 

از میـوه و غـذای مناسـب بـا هر زمـان و مـکان از آن جمله اسـت.
آن چه مسـلم اسـت این اسـت که مبحث تغذیه مشـتمل بر بحث های 
گسـترده ای اسـت کـه بـه صـورت روزمـره بـا آن در تمـاس هسـتیم، 
لـذا سـامت غـذا و مـواد غذایـی، صـرف وعده هـای غذایـی در زمـان 
مشـخص، داشـتن رژیم هـای غذایـی بـرای افراد خـاص و کنتـرل وزن 
از اهمیـت ویـژه ای برخـوردار اسـت، که می تواند از آسـیب رسـیدن به 

سـامت بـدن جلوگیـری کنند.

غــذای ســالم   ======================   
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 برخـی بـر ایـن باورنـد که 
نامگـذاری روی افراد و محبوبیت 
یک دایره از نام ها ، کامًا تابع شـرایط 
مختلـف فرهنگـی، اجتماعـی، سیاسـی و 
حتـی اقتصـادی اسـت. صدالبتـه آمـار ثبت 
احـوال هـم این موضـوع را تأییـد می کند که 
در هـر دوره محبوبیـت یـک دسـته از نام ها 
در گروه هـای اسـمی مختلـف رونـق یافته 
و سـپس فروکـش کـرده اسـت. حـاال 
اسـامی  از  برخـی  چـرا  کـه  ایـن 
قـرار  اسـتقبال  مـورد 
می گیرنـد   و 

یـک دسـته ی دیگـر از اسـامی تقریبـاً فرامـوش 
می شـوند، موضوع این یادداشـت نیسـت. شـاید 
پیـش از هر چیـزی باید به این مسـئله بپردازیم 
که نام نیکو چیسـت و چه تأثیری بر شـخصیت 

انسان خواهد داشت.
در  خانواده هـا  آموزشـی  تریبون هـای  همـواره 
رابطـه بـا نام گـذاری و نـام نیکـو، گفته انـد کـه 
اولیـن وظیفـه ی پدر و مـادر، گذاشـتن نام نیکو 
بـر فرزنـدان اسـت. امـا هیـچ گاه به این پرسـش 
پاسـخ داده نشـده کـه دقیقـاً نام نیکو چیسـت؟ 
شـاید هـم علت ایـن عدم پاسـخ دهی ایـن بوده 
کـه عامـه ی مـردم تصـور می کردنـد نـام نیکـو 
صرفـاً نام هـای ریشـه گرفتـه از هویـت مذهبـی 
در  البتـه  کـه  اسـت،  مـا 

حقیقـت این چنین نیسـت. در شـریعت مقدس 
اسـام سفارشـات فراوانـی مبنی بر انتخـاب نام 
نیکـو بـرای فرزنـدان شـده اسـت و تکمیـل این 
سـفارش ها نیـز اسـتحباب نام گـذاری بهتریـن 
و روسـفیدترین انسـان ها نـزد پـروردگار اسـت. 
یعنـی چه بهتر و نیکوتر که انسـان نامی داشـته 
باشـد کـه برتریـن انسـان ها نـزد خداونـد به آن 
اسـامی خوانـده می شـدند. امـا نـام نیکـو نامـی 
اسـت که مفهومی زیبا و صفتی شایسـته باشـد. 
هنگامـی که جد بزرگوار رسـول اکـرم)ص( برای 
فرزنـد خویـش بـه دنبـال دایـه می گشـتند و 
حلیمـه ی سـعدیه در منـزل آمنـه حاضر شـد و 
محمد)ص( سـینه ی او را گرفت و شـیر نوشـید، 

اسمی برای همه عمـرزکیه جهاندیده
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عبدالمطلـب از او پرسـید، نامـت چیسـت؟ گفـت حلیمـه. فرمـود از کـدام 
قبیله ای؟ پاسـخ داد از بنی سـعد. عبدالمطلب خشنود شـد و ادامه داد: آفرین 
بـر تـو، چـه خصلت هـا و صفت های پسـندیده ای. صبـر و بردبـاری، آزادگی و 

سرافرازی!
اسم نامناسب و نابودی اعتماد به نفس

امـا پرسشـی که مطرح می شـود این اسـت که نـام چه تأثیری در شـخصیت 
و اخـاق افراد می تواند داشـته باشـد؟ طبیعی اسـت هر انسـانی بـه آن نامی 
کـه او را از دیگـران متمایـز می سـازد شـناخته می شـود. مـا افـراد را در عالم 
خـارج بـا اوصـاف ظاهـری آن هـا و اسامی شـان می شناسـیم و از یکدیگـر 
تفکیـک می کنیـم. کـودک هنگامـی که شـروع بـه برقـراری ارتباط بـا عالم 
خـارج می کنـد، آرام آرام درک می کنـد کـه دیگـران بـا نامـی خـاص او را از 
دیگـران جـدا می کننـد و بـه او اشـاره می کننـد، ایـن نـام بـه او اختصـاص 
دارد. حـال اگـر این نام به شـکلی باشـد که توسـط دیگـران مورد اسـتهزاء یا 
انتقـاد قـرار گیـرد بـدون شـک می تواند اعتمـاد به نفـس را در کـودک نابود 
کنـد. ایـن اولیـن گام اسـت. بـه مـرور کـودکان یـاد می گیرند که بـه آهنگ 
نـام و مفهـوم آن هـم توجه کننـد. تأثیر این امر هم مشـخص اسـت. نام های 
بدآهنـگ و بی مفهـوم ،کـودک را در برابـر گـروه همسـاالنی کـه از نام هـای 
پسـندیده برخوردارنـد دچـار انزوا و سـرخوردگی می کند. آخریـن مرحله هم 
کمـی جلوتـر اسـت. صاحبان تاریخـی نام هـا را باید پیـدا کرد. اگر از بیشـتر 
انسـان ها از نام های آنان سـئوال کنیم دو پاسـخ خواهیم شـنید. یکی مفهوم 
نام شـان و دیگـری انسـان های بزرگـی که این نـام را با خود داشـتند و به آن 
مفتخـر بودنـد. ایـن فخر نوعی دلبسـتگی بـه صاحبـان آن نام و میـزان قابل 
توجهـی اعتمـاد بـه نفـس را در فرد ایجـاد می کنـد و همین امر تأثیـر روانی 

در تکامل شـخصیت انسـان دارد.
تأیید روانشناسان بر اثر نام بر شکل گیری شخصیت

شـاید ایـن نقـد وارد شـود که آیـا فردی با نـام سـعید، از اهل شـقاوت نبوده 
اسـت؟ و یـا انسـانی بـا نـام غیرنیکـو نتوانسـته سـعادتمند شـود؟ آیا کسـی 
می تواند این گونه ادعا کند که هرگز کسـی با نام نیکو شـقی نشـده و کسـی 

بـا نامی ناپسـند، 
سـعادتمند نگردیـده اسـت؟ 

بـه  کـه  دانسـت  بایـد  امـا  خیـر.  قطعـاً 
بـاور روان شناسـان نام هـای افـراد در شـکل گیـری 

شـخصیت آنهـا مؤثرند. این تأثیـرات جزئی از مسـائل دیگری 
هسـتند کـه در جریـان تکامـل شـخصیت اثرگذارنـد.

بچه شما با این اسم، دختر است یا پسر؟
البتـه بحـران اصلـی، زمانـی مشـخص می شـود کـه بـه شـرایط حـال 
حاضـر کشـور مراجعـه کنیم. امـروزه برخـی خانواده هـا تمایـل دارند تا 

اسـامی خاصـی را بـرای فرزندان خـود انتخاب کنند که پیـش از این 
کمتر شـنیده شـده  اسـت یا آنقدر نام گذاری به این اسـامی کم 

بـوده کـه عامه  ی مردم سـابقه ای از آن در ذهـن خود ندارند. 
ماننـد همان طنـز تلخی کـه می گویند بعد از شـنیدن 

برخی از این نام ها باید از پدر و مادرها پرسید 
حـاال ایـن نامـی که گفتید اسـم دختر اسـت یا پسـر؟! طبیعی اسـت که این 
نام هـا اکنـون ممکـن اسـت بنابر حسـی کـه خانواده هـا دارند احسـاس فخر 
را در آن هـا شـکوفا کنـد، امـا برخـی جامعه شناسـان معتقدند کـه این تنها 
یـک تـب اسـت که پـس از مدتی فروکش می کنـد. در این رابطه بهتر اسـت 
خانواده هـا بـه تمـام ادوار زندگی فرزندشـان بیاندیشـند. بـه روزگاری که این 
تـب و تـاب اسـامی عجیـب از بین رفته و فرزندانشـان بـا نامـی باقی مانده اند 
کـه همه جـا مایه ی جلـب توجه و گاه تمسـخر افراد اسـت. ایـن تنهایی، این 
انـزوا و ایـن نابـودی اعتمـاد بـه نفـس، چقـدر می توانـد در ناکامی هـای فرد 
مؤثـر باشـد؟ ایـن موضـوع بدون شـک تأثیـرات زیـادی خواهد داشـت و چه 
بسـا فرزنـدان زیـادی گلـه هـای فراوانـی از والدیـن بابت ایـن نام گـذاری ها 

داشـته و دارند.
به فکر روزگاری باشید که اسم فرزندانتان از رونق می افتد

بهتـر اسـت والدین هنـگام نامگذاری فرزندان خود به مسـائل مهـم تری فکر 
کننـد. عـاوه بـر تبـی کـه این روزهـا می توانـد باعث ایجـاد حـس خوبی در 
آن هـا شـود، اسـمی را انتخـاب کنند که اگـر روزگاری این تـب و تاب از بین 
رفـت باعـث افسـردگی و انـدوه نباشـد، همچنین در تمـام دوره هـای زندگی 
زیبنـده و آراسـته ی فرزندشـان و مایـه افتخـار و مباهات وی باشـد. فراموش 
نکنیـم کـه افراد در همه جا، از مدرسـه تا دانشـگاه و محـل کار و... و در همه ی 
سـنین، از کودکـی تـا میـان سـالی و پیـری، بـا نـام هایی کـه بر آنان اسـت 
شـناخته و خطاب می شـوند. چه بهتر نامی که برای فرزندان خود برمی گزینیم 
نامـی زینـده و بامفهـوم باشـد تا آنـان در آینده نـه در این دنیـا از ما گله مند 
باشـند و نـه در سـرای آخـرت. در ایـن رابطـه مـرور حدیثـی از پیامبـر)ص( 
خالـی از لطـف نیسـت. ایشـان فرمودنـد: »بهترین نام هـا نامی اسـت که در 

آن نشـان از عبودیت خداوند باشـد«.
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دنیـای مـدرن، دنیـای تحـول و تغییـر در حوزه  
مدرنیتـه  انسان هاسـت.  عمومـی  و  خصوصـی 
بـا دگرگونـی سـاختارهای اقتصـادی، سیاسـی، 
عواملـی  مهم تریـن  از  فرهنگـی،  و  اجتماعـی 

اسـت کـه سـاختار خانـواده، ازدواج و مفاهیـم 
انسـانی و اخاقـی وابسـته بـه آن را تغییـر داده 
اسـت. بـه طوری که شـاید هیچ کـدام از تحوالت 
دنیـای امـروز، بـه انـدازه  اتفاقاتی کـه در زندگی 

شـخصی، ازدواج و خانـواده در حـال روی دادن 
نباشد. اسـت، 

در ایـن میـان، کشـور ایران نیـز کـه دوران گذار 
چالش هـای  می گـذارد،  پشـت سـر  را  خویـش 
فراوانـی را در حـوزه خانـواده تجربـه می کنـد. 
در سـال های اخیـر تغییـرات بسـیاری در الگوی 
ازدواج دیـده می شـود کـه بخـش عمـده  آن، بـه 
بـه مـدرن و پسـامدرن  فرآینـد تحـول سـنت 
برمی گردد. مسـئله  انتخاب در هنـگام ازدواج نیز 
از سـویی تحت تأثیـر شـرایط فرهنگـی و بومی و 
از دیگـر سـو، متأثـر از  تحـوالت جهانـی اسـت.

بطـور کلی بـا تأثیـرات و تحوالت جامعـه  مدرن، 
نگرش هـای جدیـدی بـر سـبک ازدواج جامعـه 
ایرانـی حاکـم شـده، کـه گاه ممکـن اسـت بـا 
باورهـا و اعتقـادات سـنتی مـردم آن همخوانـی 
نداشـته باشـد. ازدواج هـای از پیـش تعیین شـده  
دنیـای سـنت کـه قبـًا بـا معرفـی و شـناخت 
خانـواده هـا آغـاز می شـد، امـروزه جـای خـود 
را بـه همسـرگزینی آزاد داده اسـت؛ البتـه گـر 
چـه هنـوز در برخـی مناطـق ایـران، ازدواج های 
عشـیره ای و قبیلـه ای وجـود دارد، امـا در زندگی 
دیگـر  و  اینترنـت  میانجی گـری  بـا  مـدرن، 
فناوری هـای ارتباطـی، شـکل ازدواج تغییر یافته 
و شـیب انحـراف آن نیـز تـا بـه حدی اسـت که 
حتـی گاه بـه تشـکیل خانـواده هـم نمی انجامد. 
بدیهـی اسـت ایـن سـبک ازدواج، خانـواده را بـه 
تدریـج از کانـون اصلی جامعه کنار زده و شـرایط 
نامسـاعدی را بـرای جامعه ایران اسـامی بوجود 

مـی آورد. 
در ایـن راسـتا، مؤسسـه تبیـان، با معرفـی طرح 
همسـان گزینـی، اقدامـی جـدی برای مهـار این 
امـر نموده و برآن اسـت که بـا اسـتفاده از آزمون های 
از قالبهـای  دینـی و اسـامی  و نیـز اسـتفاده 
فضـای مجـازی، گامـی در جهـت تسـهیل امـر 
ازدواج جوانـان بـردارد. در ادامـه مصاحبه زالل را 

بـا یکـی از عوامـل ایـن طـرح مـی خوانید:
1.اصـل کار همسـان گزینـی را توضیح دهید 
و اینکـه توضیـح فرماییـد ایـده راه انـدازی 
این بخش چگونه و در چه زمانی ایجاد شـد ؟

مؤسسـه تبیـان بـه عنـوان یکـی از مؤسسـات 
وابسـته بـه سـازمان تبلیغـات اسـامی کشـور با 
هدف اشـاعه  و ترویج فرهنگ و معارف اسـامی 
بـا اسـتفاده از تکنولـوژی روز و بـا جامعـه هدف

1-  )وسایل الشیعه ج 20 ، ص 45 ، ح 1938( 

ُ إِلَْیِه یَْوَم الِْقَیاَمِة.  ْن یَْنُظُر اهللَّ امام صادق)ع( : )َمْن َزوََّج أَْعَزباً، َکاَن ِممَّ
کسـی کـه مجـردی را تزویـج کنـد و امـکان ازدواج او را فراهـم نمایـد از کسـانی اسـت که در 

قیامت خداونـد بـه آن نظـر لطـف مـی  کند. 1
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جوانـان و نوجـوان تأسـیس و راه اندازی شـد و تا 
بـه امـروز در راسـتای اهـداف و چشـم اندازهای 
خـود دارای خانـواده ای بیـش از 700 هزار نفری 
در سـطح کشـور مـی باشـد. از سـال گذشـته 
اتـاق فکـری در مؤسسـه تبیـان ایجاد شـده تا با 
اسـتفاده از آزمـون هـای دینـی و اسـامی  و از 
طرفـی اسـتفاده از قالبهای فضـای مجازی گامی 
در جهـت تسـهیل امـر ازدواج جوانـان بـردارد. 
ماحصـل ایـن اتـاق فکـر، طـرح همسـان گزینی 
ده  نـوا خا محـور  دو  بـر  کـه  شـد  تبیـان 
و واسـطین اسـتوار اسـت و چهـار اصـل ازدواج 
بهنـگام، آگاهانـه، پایـدار و آسـان را هـم دنبال 
مـی کنـد ایـن طـرح در خـرداد مـاه امسـال در 
تهـران رونمایی و پـس از آن در هفتـه ازدواج در 
اسـتان اصفهان مـورد بهره بـرداری قـرار گرفت.
2.افـرادی کـه مـی خواهنـد ثبـت نـام کننـد 

بایـد دارای چـه شـرایطی باشـند ؟
ابتـدا عـرض بکنـم طرح همسـان گزینـی تبیان 
کلیـه واجدیـن ازدواج کـه شـامل ازدواج نکـرده، 
مطلقـه و همسـر فـوت شـده  مـی باشـد  بدون 
هیچگونـه محدودیت سـنی پوشـش مـی دهد و 
لـذا کلیـه افـراد چـه آقـا و چـه خانـم کـه واجد 
ازدواج هسـتند، مـی تواننـد در سـامانه همسـان 
گزینـی تبیـان ثبت نـام کنند، از طرفـی با توجه 
ابتـدا کـه محـور کار همسـان  بـه عرائضـم در 
گزینـی بـر پایـه فعالیـت واسـطین ازدواج اسـت 
افـرادی کـه االن درحـال فعالیـت در ایـن امـر 
در  تواننـد  مـی  هسـتند  خداپسـندانه  و  خیـر 
سـامانه واسـطین ازدواج ثبت نام کنند. شرایطی 
را بـرای واسـطین در نظـر گرفتـه ایـم کـه ابتدا 
بایسـتی متأهـل باشـند، حداقل سـن 30 سـال 
داشـته باشـند، حداقل مدرک تحصیلی لیسانس 
یا سـطح دو حوزه را داشـته باشند و ضمن اینکه 
بایسـتی تجربه کار در این حوزه را داشـته باشند 
بایسـتی تأییدیـه هیئـت امنـای طـرح در اسـتان 
اصفهـان را همـه دریافـت کنند که شـروع این کار 
بـا عضویت در سـایت تبیـان و پس از ثبـت نام در 
سـامانه واسطین همسان گزینی شـروع می گردد.
3.نقـش خانواده افـراد در این موارد چگونه 

است ؟
از آنجایـی کـه خانـواده نقـش مهم و اساسـی در 
ازدواج فرزنـدان خـود دارنـد یکـی از محورهـای 
اساسـی طـرح همسـان گزینـی خانـواده هـای 
واجدیـن هسـتند و پـس از این هم کفـو واجد با 

اسـتفاده از پیشـنهاد نرم افزار و بر اسـاس تجربه 
واسـط پیشـنهاد می گـردد. خانواده بـرای انجام 
مراحـل بعـدی بـه یکدیگـر معرفی می شـوند و 
عمـًا هیچگونـه ارتباطـی بیـن واجدیـن برقرار 

گـردد. نمی 
4.چند سـایت همسـان گزینی مجاز در ایران 

وجود دارد ؟
 در کشـور تنهـا سـایت دارای مجـوز همسـان 
اساسـاً  و  باشـد  مـی  تبیـان  سـایت  گزینـی 
هیچگونـه سـایتی در کشـور مجوز ایـن فعالیت 

نـدارد. را 
5. از مراحـل مختلف همسـان گزینی تا کدام 

مرحلـه به صـورت مجازی انجام می شـود؟ 
فقـط ثبـت نـام بـا ارسـال مـدارک بـه صـورت 
الکترونیکـی و تسـت مشـاوره روان شناسـی بـه 
صـورت الکترونیکی انجام شـده و مرحله راسـتی 
آزمایـی و معرفـی بـه صـورت حقیقـی و سـنتی 

انجـام مـی گیرد.
بیشـتر  کدامیـک  آقایـان  و  خانمهـا  6.بیـن 

وچـرا؟ هسـتند  شـما  مخاطـب 
مخاطبیـن مـا براسـاس آمار جمعیتی می باشـد 
یعنـی مثـًا در دهـه 60 واجدیـن خانـم بیشـتر 
اسـت چـون متولدیـن دختـر بیشـتر یـوده و در 
دهه 70 واجدین ازدواج پسـر بیشـتر است چون 

متولدین پسـر  بیشـتر بوده اسـت.
7.اسـتراتژی تولیـد محتواهـای ایـن بخـش 

چیسـت ؟
از آنجایـی کـه از ابتـدای طـرح مشـاورین خبره 
و واسـطین بـا تجربـه همـراه  طـرح بودند سـاز 
و کار مشـخصی براسـاس اصـول و مبانـی دینی 
یـا اسـامی  مدنظـر تولیدکنندگان محتـوا بوده 
و ان شـاا... محتواهای ارزشـمندی که قرار اسـت 
از قبـل از ازدواج تـا 4 سـال بعـد از ازدواج در 
اختیـار واجدیـن و متأهلیـن قـرار گیـرد آماده و 

ارائه شـود.
8.آیـا طرح همسـان گزینی در زمینـه ازدواج 

هـای موقت یـا مجدد فعالیـت دارد؟

در حـوزه ازدواج موقـت بـه هیـچ عنـوان ، اگـر 
بـرای  ازدواج  منظـور  مجـدد  ازدواج  از  منظـور 
آقایان دارای همسـر اسـت باید عـرض کنم خیر 
ولـی بـرای افـراد همسـر فـوت شـده و یـا طاق 
گرفتـه مـی تواننـد.در ایـن سیسـتم ثبـت نـام 

. کنند
9.اگـر بخواهیـد بزرگترین مشـکالت جوانان 
را در همسـان گزینـی بیـان کنید کـدام ها را 

عنـوان مـی کنید ؟
بزرگتریـن مشـکل تغییـر دیدگاههـای فرهنگی 
و دیدگاههـای غیراسـامی و مغایـر بـا احـکام و 
آمـوزه هـای دینـی مـا اسـت، ورود فرهنگ های 
غلـط غربی، تغییر سـبک زندگی هـا، دخالتهای 
بـی مـورد خانواده ها و ... از مشـکات پیش روی 

جوانـان در حوزه ازدواج اسـت.
بازخـورد  کـه  دارد  وجـود  بخشـی  10.آیـا 
ازدواجهـای صـورت گرفتـه را ارزیابـی کند ؟

 یکـی از شـاخصه هـای طـرح همسـان گزینـی 
تـا  ازدواج  ابتـدای  از  مشـاور  حضـور  تبیـان 
چهارسـال بعد از ازدواج اسـت و در کنار مشـاور، 
و  آمـوزش  مختلـف  هـای  بسـته  از  اسـتفاده 

آزمـون هـای مختلـف مـی باشـد.
11. از لحاظ اقتصادی چگونه برخورد می شـود 

آیـا هزینـه ای دریافت می شـود ؟
تبیـان طرحـی کامـًا  طـرح همسـان گزینـی 
راسـتی   ، نـام  ثبـت  زمـان  از  و  اسـت  رایـگان 
آزمایـی و معرفـی از طـرف واسـطین هیچگونـه 

وجهـی دریافـت نمـی گـردد.
12. بـرای تعییـن هـم کفـو بـودن افـراد چـه 

مالکهایـی را مـد نظـر قـرار مـی دهیـد ؟ 
بـا توجه بـه اینکه پارامترهای زیـادی در هم کفو 
بـودن تأثیـر گذار اسـت و در مقابـل آن اطاعات 
تأثیـر گـذار از طـرف واجـد دریافـت مـی گـردد 
، ایـن مـوارد توسـط الگوریتـم های هوشـمند 
نـرم افـزار ، که ما تـدارک دیده ایم لحاظ شـده 
و توسـط نـرم افزار لیسـت کوتاهـی از هم کفوها 
معرفـی شـده توسـط واسـط بـر اسـاس تجربه و 
لیسـت کوتـاه ، معرفـی خانـواده هـا بـه یکدیگر 

انجام مـی گردد.

به امید توفیق روزافزون
 برای دست اندرکاران

 این امر خیر و خداپسندانه
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مرکز تأمین محتوای مطبوعات

 

یکـی از رفتارهـا کـه در اسـام و در احادیـث ائمه ی 
معصومیـن)ع( بـه کـرات بـه آن سـفارش شـده 
صلـه ی رحـم اسـت. وقتـی مـا بـه دیـد و بازدید 
اقـوام، دوسـتان و آشـنایان مـی رویـم و یـا وقتی 
مهمـان بـه منزل مـا می آیـد، این ها همـه عاوه 
بر بحث جویا شـدن از احوال و مشـکات یکدیگر 
و سـعی در رفـع ایـن ناهمـواری هـا، سـبب طول 
عمـر انسـان نیـز مـی گـردد. هـم چنیـن باعـث 
اسـام  کـه  بدانیـم  اگـر  اسـت  خرسـندی 
پـاداش هـای ارزنده ای را برای مهمـان نوازی در 
نظر گرفته اسـت. یکی از عاقمنـدی های دنیوی 
امیرالمومنیـن علـی)ع( اطعام مهمان بوده اسـت. 
اهمیـت ایـن موضوع زمانی آشـکار می گـردد که 
بدانیـم ایشـان در لحظـات پایانی عمر مبارکشـان 
بـه ایـن امـر مهـم سـفارش کـرده و فرمـوده اند: 
»خـدا را، خـدا را در مـورد مهمـان. او را راهـی 
نکنیـد مگر راضـی و با احتـرام«. فرامـوش نکنیم 
کـه وقتـی مهمـان به منـزل ما می آیـد و ما تنگ 

دسـتیم، جـای هیچ گونه نگرانی نیسـت زیرا در 

نهـج الفصاحـه آمـده اسـت هنگامی که شـخصی 
بـه مهمانـی مـی رود روزی اش را همـراه خـود 

می برد.

صله ی رحم در اسالم
مهمانـی رفتـن و مهمـان کـردن دیگـران یکی از 
رفتارهـای اجتماعی پسـندیده اسـت کـه در دین 
مبیـن اسـام تأکیـد فراوانـی به آن شـده اسـت، 
زیـرا موجـب ایجـاد اتحـاد و بـرادری میـان امـت 
اسـامی مـی گـردد. از آن جا که هـر عملی آداب 
خاص خـود را دارد، مهمانی دادن و مهمانی رفتن 
نیـز از این امر مسـتثنی نیسـت. مهمانـی دادن و 
مهمانـی رفتـن از جملـه مواردی اسـت کـه آداب 
اسـامی خـود را دارد و در صـورت رعایـت کردن 
ایـن مـوارد، اجر و ثوابی عظیم عاید طرفین می گردد. 
در ایـن رابطـه در روایات داریـم مؤمنی که مهمان 
را دوسـت داشـته باشـد در روز قیامـت در حالـی 
از قبـر خـارج مـی شـود کـه صورتـش چـون ماه 
شـب چهـارده نورانی اسـت و راه او غیر از بهشـت 

نیسـت. بدیهـی اسـت کـه ایـن اجـر و ثـواب در 
رابطـه بـا اطعام فرد روزه دار بسـیار بیشـتر و قابل 

سـتایش تر اسـت.

سادگی شرط تکرار مهمانی ها
رعایـت آداب اسـامی مهمانـی موجـب ترغیـب 
میزبان)بـه دلیـل سـادگی برگـزاری مراسـم( بـه 
مهمانـی دادن مـی شـود. در همین راسـتا مهمان 
نیـز بـه همـان نسـبت خـود را در معـذورات 
چنیـن  اصطـاح  بـه  بخواهـد  کـه  بینـد  نمـی 
مراسـمی را بـه وی پـس دهـد. در اسـام تأکیـد 
فراوانـی بـر سـاده برگـزار کـردن مهمانـی هـا و 
مراسـمات شـده اسـت. بـه ایـن صـورت کـه اگـر 
مهمـان ناخوانـده بـه منـزل مـا آمـد بـه پذیرایی 
از وی بـا همـان چیزهایـی کـه در منـزل داریـم 
اکتفـا کنیـم. اگـر هـم مهمـان را از قبـل دعـوت 
کـرده ایـم بـه پذیرایـی معمـول و آبرومندانـه و 
بـه دور از تجمات و اسـراف بسـنده کنیـم. البته 
الزم بـه ذکر اسـت کـه برپایی مهمانـی باید برای 
رضـای خـدا و بـه نیـت قربـت باشـد، نه بـه بهانه 
ی چشـم و هـم چشـمی و نمایـش تجمـات، ریا 

و فخرفروشـی.
نکاتی که الزم است میزبان رعایت کند

در روایـات چنین بیان شـده که پسـندیده اسـت 
میزبان در اکرام و گرامی داشـتن مهمان، استقبال 
و بدرقـه ی وی کوتاهـی نکند. البته تکریم مهمان 
یـک مسـئله ی کلـی اسـت که مـی تواند شـامل 
ایـن مـوارد شـود: گشـاده رویـی در برخـورد بـا 
مهمـان، حمـل وسـایل همـراه مهمـان در هنگام 
ورود بـه منزل)نـه در زمـان خـروج و تـرک منزل 
میزبـان کـه اتفاقاً پیامبـر)ص( مسـلمانان را ازاین 
مـورد نهـی کـرده اسـت(، مقـدم داشـتن مهمان 
در ورود بـه خانـه، جفـت کردن کفش هـای وی، 
آمـاده کـردن خـال دنـدان پـس از صـرف غذا و 
مـواردی ایـن چنینـی کـه به منزلـه ی احتـرام و 

گرامـی داشـتن مهمان اسـت. 

همراهی از اول تا پایان غذا
هـم چنیـن الزم اسـت میزبـان پذیرایـی کافـی 
و مناسـب از مهمـان بـه عمـل آورد. در پذیرایـی 
کـردن از مهمـان نیـز نبایـد تعلـل کـرد و ایـن 
کار را بـه تعویـق انداخـت. یکـی از دیگـر امـوری 
کـه میزبـان موظـف بـه انجـام آن مـی باشـد غذا 
خـوردن با مهمان اسـت، بـه این معنا کـه از ابتدا 
تـا انتهـا مهمـان را در غـذا خـوردن همراهی کند

آداب مهمان و مهمان داری
معصومه امینی
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تـا مبـادا وی در محضـورات بماند و شـکم خود را 
سـیر نکنـد. در همین رابطـه در روایـات داریم که 
شایسـته اسـت میزبـان قبـل از مهمان شـروع به 
غـذا خـوردن کنـد و پـس از وی دسـت از طعـام 
بکشـد. هـم چنین یکـی دیگـر از مسـائلی که در 
اسـام نهـی شـده اسـت بـه کار گرفتـن مهمـان 
و بـه عبارتـی کار کشـیدن از وی مـی باشـد کـه 
کاری ناپسـند اسـت و پیامبر اعظم)ص( امتش را 
از ایـن کار نهـی کـرده اسـت. یکی دیگـر از موارد 
نهی شـده در اسام نیز واداشـتن مهمان به کاری 
کـه دوسـت ندارد اسـت. هـم چنین سـوال کردن 
از مهمـان در رابطـه بـا ایـن کـه مثـًا »آیـا چای 
یـا غـذا میـل داری؟« امـری ناپسـند اسـت کـه 
متأسـفانه ایـن مـورد در جامعـه ی امـروز مـا بـه 
تبعیـت از فرهنـگ غربی باب شـده اسـت. بیرون 
کـردن مهمـان نیـز یکـی دیگـر از مواردی اسـت 

کـه در اسـام به شـدت ناپسـند اسـت.

نکاتی که الزم است مهمان رعایت کند
مهمـان نیـز موظف به رعایت مـواردی در مهمانی 
رفتـن مـی باشـد کـه از آن جملـه مـی تـوان بـه 
مـوارد زیـر اشـاره کرد: حضـور به موقـع در منزل 
میزبـان، همراه نبردن اشـخاص غیرمدعو و نرفتن 
سـرزده بـه مهمانی و بـه عبارتی مهمـان ناخوانده 
نشـدن. هـم چنیـن الزم اسـت مهمـان قبـل از 
ورود بـه منـزل میزبـان حتمـاً بـا بیـان کلمه ای 
مثل»یـا اهلل« اهـل خانـه را متوجـه ورودش بـه 
منـزل کنـد و به اهـل خانه سـام کنـد. فراموش 
نکنیـم کـه وقتـی به مهمانـی می رویـم در همان 
مکانـی که میزبان بـرای ما معین کرده بنشـینیم 
و اصـرار بـر نشسـتن در مکان دیگـری نکنیم. هم 
چنیـن سـعی کنیـم حتـی االمـکان مـدت زمان 

حضـور در مهمانـی را کوتـاه کنیـم که بـه میزبان 
از جهـات مختلف فشـار نیاید.

در خانه ای وارد شدی چشم نگه دار
یکـی دیگـر از مـوارد مهمـی کـه الزم اسـت در 
مهمانـی رفتـن رعایـت کنیم نگاه داشـتن چشـم 
در مهمانی هاسـت. هم چنین شایسـته اسـت در 
امـورات خصوصـی منـزل میزبان تجسـس نکنیم 
و رازدار مسـائل خانوادگی وی باشـیم. درخواسـت 
و تقاضـای بـی جـا و بـی مـورد از میزبـان نکنیم، 
مثـا در مـورد نـوع غذایی کـه قرار اسـت برایمان 
تهیـه شـود زیـرا باعـث بـه زحمـت افتـادن او 
مـی شـود. در ایـن رابطـه بـه حـدی تبعیـت از 
میزبـان پسـندیده اسـت کـه در روایـات حتـی از 
گرفتـن روزه ی مسـتحبی بدون اجـازه ی میزبان 
نیـز نهـی شـده اسـت. هم چنیـن نیکوسـت پس 
از صـرف غـذا و بعـد از مهمانـی، از میزبـان بابـت 

زحمتـی کـه کشـیده تشـکر کنیم. 

از ادب دور است که دعوتی را نپذیری
نکتـه ی دیگـری که در مهمانی ها الزم اسـت مد 

نظـر داشـته باشـیم این اسـت کـه مراقب باشـیم 
خودمان چیزی اعم از ظرف و امثالهم را نشـکنیم 
یـا احیانـاً کودکان خسـارتی به صاحـب خانه وارد 
نکننـد. اگر هـم ناخواسـته حادثـه ای از جانب ما 
رخ داد شایسـته اسـت صاحب خانه بـه روی خود 
نیـاورد و ضمـن بـروز نـدادن ناراحتـی احتمالـی 
خـود، موضـوع بحـث را عـوض کنـد کـه مهمـان 
شرمسـار نگـردد. هم چنیـن یکی دیگـر از اموری 
کـه اسـام در مهمانی رفتـن آن را امری ناپسـند 
دانسـته، نپذیرفتن دعوت دیگران می باشـد. پیامبر 
اکـرم)ص( در ایـن زمینـه فرموده انـد: »از ادب به 
دور اسـت کـه بـرادرت تـو را بـه مهمانـی دعـوت 
کنـد و نپذیـری، یـا بپذیری و غذا نخـوری«. البته 
ایشـان در حدیثـی دیگر خوردن طعام دو قشـر از 
مـردم را دارای کراهـت دانسـته اند: یکی فاسـقان 
و دیگـری ثروتمندانـی کـه در سـفره شـان جایی 
بـرای فقـرا ندارند. رعایت این مورد نیز الزم اسـت 
کـه در مهمانـی هایـی کـه احیانـاً به منـزل اقوام 
در شـهرها و اسـتان هـای دیگـر مـی رویـم، 

حتـی االمـکان بیـش از سـه روز نمانیم.
در تمامـی نـکات و آدابـی کـه در رابطـه بـا صلـه ی 
رحـم ذکر شـد، از زبـان ائمه ی معصومیـن )ع( و 
پیامبراعظـم)ص( احادیث و روایاتی موجود اسـت 
و حتـی اسـتحباب و کراهـت برخـی مـوارد ذکـر 
شـده، در قـرآن نیـز آمـده اسـت. شایسـته اسـت 
کـه بـا مطالعه و تحقیـق، از تمامـی آداب مهمانی 
رفتـن و مهمانـی دادن به عنوان مهمـان و میزبان 
آگاه باشـیم و بـه آن هـا عمـل کنیم که عـاوه بر 
رسـیدن به اجـر و پاداش دنیوی و اخـروی آن ها، 
نـه خـود را به زحمـت بیندازیـم و نه دیگـران را.

مهمانـی رفتـن و مهمان کـردن دیگران 
یکـی از رفتارهـای اجتماعی پسـندیده 
اسـت کـه در دیـن مبیـن اسـالم تأکید 
فراوانی به آن شـده اسـت، زیـرا موجب 
امـت  میـان  بـرادری  و  اتحـاد  ایجـاد 

اسـالمی می گـردد. 
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امـروزه گوشـی هـای موبایل همه جا حضـور دارد 
و همـه تبدیل به یک عکاس شـده انـد. از مصائب 
همـه گیـر شـدن عکاسـی، انداختـن عکـس در 
مهمانـی هاسـت. حاال هرچه اصـرار کنید که نمی 
خواهـم عکس بیندازم، طرف می گوید کسـی که 
گوشـی مـن را نمـی بینـد. حـال اگـر کسـی این 
عکـس را دیـد گناهـش گردن چه کسـی اسـت؟ 
آیـا اصـًا بـدون حجـاب کامـل عکـس انداختـن 
پیـش  حجـاب  رعایـت  محـدوده  اسـت؟  جایـز 
عـکاس نامحـرم چقـدر اسـت؟ اصـًا از ایـن هـا 
بگذریـم اگر عکـس انداختیم بـرای ظاهر کردنش 
مـی توانیـم روی قـول مغـازه دار در مـورد »ظاهر 
کـردن عکـس توسـط بانو« حسـاب کنیم یـا نه؟ 
اینهـا همه سـؤاالتی اسـت کـه در ایـن مطلب به 
دنبـال پاسـخ به آن هـا از قول چند تـن از مراجع 

عظام تقلید هستیم.
 نکتـه اول این اسـت که بعضی از کارها خودشـان 
بـه خـودی خـود گناهی ندارنـد مگر اینکـه باعث 
گنـاه دیگـری شـوند. مثـًا همین مسـئله عکس 
انداختـن تـوی مجالـس مختلـف به خـودی خود 
و بـه قـول علمـاء فـی نفسـه مشـکلی نـدارد بـه 
شـرط اینکـه باعث گنـاه دیگری نشـود. بـه عنوان 
نمونـه، اگـر الزم باشـد بـرای عکـس انداختـن، 
عـکاس نامحـرم، شـما را بـا حجـاب ناقـص ببیند 
یـا بـه چهـره آرایـش کرده شـما نـگاه کنـد، این 
عکـس انداختن هم برای شـما و هـم برای عکاس 
حـرام مـی شـود. و یا مثًا عکاس هم محرم اسـت 
ولـی شـما مـی دانیـد کـه مانـدن این عکـس در 
نـزد دوسـت شـما باعـث مفسـده ای مثـل تهییج 
و تحریـک دیگـران مـی شـود و یـا باعـث هتـک 
حرمـت شـما و آبروریـزی می شـود، باز هـم برای 
شـما جایـز نیسـت کـه عکـس بیندازیـد. نکتـه 

بعـدی هـم این اسـت کـه هرچـه در ایـن مطلب 
دربـاره عکس و عکاسـی مـی گوییم دقیقـاً درباره 
فیلـم ضبط شـده و فیلم برداری هم صادق اسـت 
فقـط بـه خاطـر طوالنـی نشـدن یادداشـت تنهـا 

مسـئله عکاسـی را بررسـی مـی کنیم.
بـا توجـه بـه ایـن توضیحـات ، مسـئله عکـس 
انداختـن را بـه چندیـن مسـئله جزئی تر تقسـیم 
مـی کنیـم  واحکام هرکدام رامسـتند به نظر سـه 
تـن ازمراجع عظـام تقلید )آیات عظـام خامنه ای، 

سیسـتانی و مـکارم( بیـان مـی کنیم.
مسـئله اول: نـگاه کـردن آقایـان بـه خانـم های 
اسـت؟)به  جایـز  صورتـی  چـه  در  نامحـرم 

عکسشـان( بـه  نـه  خودشـان 
ایـن سـؤال بـرای ایـن بایـد پاسـخ داده شـود که 
ببینیـم عـکاس نامحـرم در چه صورتی مـی تواند 
از خانـم ها عکـس بگیرد؟ کـه در آن صورت برای 

خانـم هـم حضـور در عکس جایز باشـد.
در ایـن زمینـه نظرات سـه مرجـع مذکـور تقریباً 
شـبیه هـم اسـت. اوالً هـر نگاهـی از روی لـذت و 
ریبه)تـرس افتـادن بـه گنـاه( حـرام اسـت. ثانیـاً 
فقـط بـه صـورت و دو دسـت نامحرم تا مـچ جایز 
اسـت نـگاه شـود، ثالثـاً نـگاه بـه زینـت و آرایش 
نامحـرم حرام اسـت. پـس به طور خاصـه نگاه به 
صـورت و دودسـت نامحرم در صورتـی که آرایش 
و تزییـن نشـده باشـند و از روی لـذت و ریبـه هم 

نباشـد جایز است)1(.
اما فتاوای این سه مرجع:

آیـت اهلل خامنـه ای: نـگاه بـه زن نامحـرم جایـز 
نیسـت مگـر بـه صـورت و دسـت ها تـا مـچ در 
صورتـی کـه زینـت و آرایـش نشـده باشـد، بدون 

قصـد لـّذت و ریبـه)2(.
آیـت اهلل مـکارم: نـگاه کـردن مـرد بـه بـدن زن 
نامحـرم، خـواه بـا قصـد لـّذت باشـد یا بـدون آن 
حـرام اسـت و همچنیـن نگاه کـردن زن بـه بدن 
بـه صـورت و  نـگاه کـردن  نامحـرم، ولـی  مـرد 
دسـتهای زن نامحـرم تـا مـچ اگـر بـه قصـد لّذت 
نباشـد و مایه فسـاد و گناه نگردد اشـکال ندارد)3(.
آیت اهلل سیسـتانی: نـگاه کردن مرد بـه بدن زنان 
نامحـرم، و همچنیـن نـگاه کـردن بـه مـوی آنان، 
چـه با شـهوت باشـد چـه بـدون آن، چه بـا ترس 
از وقـوع در حـرام چه بـدون آن، حرام اسـت. نگاه 
کـردن بـه صـورت آنـان و دسـت تـا مـچ، اگـر با 
شـهوت یـا با تـرس از وقـوع در حرام باشـد، حرام 
اسـت، بلکه احتیاط مسـتحب آن اسـت که بدون 
شـهوت و تـرس از وقـوع در حرام هم بـه آنها نگاه 

نکند)4(.

اگر عکاس محرم باشد چگونه است؟
امـا حـاال زاویه نگاه به مسـئله را عـوض می کنیم. 
فـرض کنیـد اصـًا نامحرمـی در مجلـس حضـور 
نـدارد و عـکاس محـرم اسـت. حـاال بایـد تکلیف 
مسـائل دیگری روشـن شـود؛ مسـائلی که مربوط 
مـی شـوند بـه این کـه این عکـس ها جایز اسـت 
بـه دسـت چـه کسـانی بیفتد؟ مسـئله دیگـر این 

اسـت، آیـا بـرای آقایـان جایز اسـت 
کـه بـه عکـس نامحرمی کـه حجاب 
)توجـه  کننـد؟  نـگاه  نـدارد  کامـل 
کنیـد، گفتـه شـد عکس نامحـرم نه 

نامحرم( خـود 
ربـط ایـن مسـئله بـه مسـئله عکس 
انداختـن خانـم هـا در مجالـس ایـن 
اسـت کـه اگـر جـواب منفی باشـد، 
احـکام عکـس انداختن خانـم ها هم 
متفـاوت مـی شـود و مراقبـت هـای 
خـاص تـری الزم دارد. جـواب ایـن 
سـؤال هـم تقریبـا بیـن سـه مرجـع 
بزرگـوار شـبیه هم اسـت. قصد لذت 
و ریبه که تکلیفش روشـن اسـت، در 
غیر اینصورت اگر آن زن را بشناسـد، 
نـگاه بـه تصویـر او اشـکال دارد ولی 
موجـب  نگاهـش  و  نشناسـد  اگـر 
مفسـده دیگری هم نباشـد، نـگاه به 

تصویـر او جایـز اسـت.پس بـا توجه به ایـن فتوی 
اگـر قـرار اسـت عکـس شـما به دسـت آشـنایان 
و اقـوام بیفتـد، عکـس انداختنتـان بـدون حجاب 
کامـل جایز نیسـت یـا حتی اگر به دسـت نامحرم 
هایی می افتدکه شـمارا نمی شناسـندولی پخش 
ایـن عکـس موجـب مفسـده مـی شـود ، بـاز هم 
بـه عنـوان نمونـه ای کـه موجـب  جایزنیسـت. 
مفسـده میشـود ، میتـوان بـه عکـس هـای نیمه 
عریـان اشـاره کـرد، کـه مشـاهده آن هـا توسـط 
آقایـان موجـب تهییـج اسـت و پخـش شـدن آن 

سـبب رواج بـی بنـد و باری اسـت)5(.
و اما فتواها:

وعکـس  فیلـم  بـه  نـگاه  ای:  خامنـه  اهلل  آیـت 
نامحـرم بـه قصـد لّذت و ریبـه حرام اسـت وبدون 
قصدلّذت اگرایشـان رانشناسدومستلزم مفسده ای 

نباشـد، اشـکال نـدارد )6(.
آیـت اهلل مـکارم: در صورتـی کـه زنـی مقّیـد بـه 
حفـظ حجاب شـرعی اسـت نگاه کـردن به عکس 
بـدون حجـاب او اشـکال دارد، مگـر ایـن کـه او را 
نشناسـد و مفسـده دیگـری ازنـگاه کـردن حاصل 

نشود)7(.
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1.البته در فتوای آیت اهلل سیستانی استثنائی وجود دارد که می توانید با مراجعه به رساله مرجع ایشان از آن آگاه شوید.
2.پایگاه اطاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری)leader.ir(، پرسشهای متداول، مسئله 351            3.رساله توضیح المسائل مسئله2080             4.رساله توضیح المسائل مسئله2451

خودتان مراقب 
خودتان باشید



فصلنامه فرهنگی اجتماعی 37سال سوم . شماره9 . زمستان94
5.این نمونه از مفسده را دفتر آیت اهلل مکارم اشاره فرمودند لکن ظاهرا از نگاه همه مراجع مصداقی از مفسده است.

6.پایگاه اطاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری)leader.ir(، پرسشهای متداول، مسئله 354        7.رساله توضیح المسائل مساله2987       8.سایت رسمی آیت اهلل سیستانی)sistani.org( قسمت پرسش و پاسخ
9. اجوبةاالستفتائات،سؤال1192        10. سایت رسم آیت اهلل مکارم )makarem.ir( قسمت پرسش و پاسخ           11. اجوبةاالستفتائات،پرسش1189

پرسـش از آیـت اهلل سیسـتانی: آیـا نـگاه کـردن به عکـس زن باحجابی 
کـه در عکـس بـدون حجاب اسـت، جایز اسـت؟

پاسـخ: اگـر او را مـی شناسـد بـه احتیـاط واجب جایز نیسـت و احتیـاط آن 
اسـت کـه بـه غیـر از صورت و دو دسـت از آن عکـس نگاه نشـود و اّما صورت 

و دو دسـت بـدون ریبـه و لـذت جنسـی، جایز می باشـد)8(
آیا جایز است عکس های کم حجاب را به مغازه دار نامحرم سپرد؟

ایـن سـؤال مربـوط بـه بعـد از عکس انداختـن اسـت . در صورتـی که عکس 

کـم حجـاب به روش صحیح و شـرعی خود گرفته شـد برای ظاهـر کردن آن 
آیـا  میتـوان آنهـا را دراختیـار نامحرم قـرار داد یا خیر؟

اگـر بخواهـم بهتریـن راهکار را به طـور خاصه و به دور از فروعـات و فرض های 
مختلفـی کـه مراجـع بزرگـوار در پاسـخ فرمـوده انـد، بگوییم، این اسـت که 
عکـس و فیلمتـان را- ولو بـرای محفوظ مانـدن آبروی خودتـان- فقط جایی 
ببریـد کـه مـورد اطمینان شماسـت و مطمئن باشـید کـه  آن هـا را فقط به 
کارکنـان خانـم خـود بـرای چـاپ و ظاهـر کردن مـی سـپارند. اما اگـر از این 
پیشـنهاد بگذریم و بخواهیم مسـئله شـرعی را روشـن کنیم، جواب این سوال 
شـبیه بـه همان سـوال قبل اسـت بـا تفـاوت هایی جزئـی. یعنـی اگر عکس 
نیمـه عریـان نیسـت )فقط سـر و صـورت باز و آرایش کرده اسـت(، شـما هم 
مطمئـن هسـتید کـه ظاهـر کننده عکس شـما را نمـی شناسـد و همچنین 
مطمئن هسـتید سـبب مفسـده دیگـری نمی شـود، جایـز اسـت آن را برای 

ظاهـر کـردن و چاپ بـه نامحرم غریبه بسـپارید.
بـرای روشـن تر شـدن مسـئله، نمونه دیگـری از مفسـده را عرض مـی کنم؛ 
و آن مـوردی اسـت کـه عکـس شـما)که حتـی نیمـه عریـان هم نیسـت( به 
دسـت انسـان بـی قیـد و بندی)کـه حتـی شـما را نمـی شناسـد( بیفتد که 
احتمـال مـی دهیـد آن را پخـش کنـد و سـبب بـی آبرویـی شـما شـود. اما 
همانطـور کـه معلوم اسـت اثبات شـدن این همه قید و قیود مشـکل اسـت و 
بهتریـن راه همان پیشـنهادی اسـت کـه عرض کردیـم. نکته آخر هـم اینکه 
پاسـخی که در جواب مسـئله سـوم دادیم قدر متیقِن بین سـه مرجع بزرگوار 

بـود و اختافـات ایشـان در مسـئله بعـدی روشـن می شـود.
و اما فتاوا:

پرسـش از آیت اهلل خامنه ای: گرفتن عکس زن غیرمحّجبه در بین محارمش 
چـه حکمـی دارد؟ اگـر احتمـال داده شـود کـه مرد اجنبـی آن عکـس ها را 

هنـگام ظاهر کـردن ببیند، حکم آن چیسـت؟
 جـواب: اگرعکاسـی کـه بـه اونگاه مـی کندوعکـس وی رامی گیـرد ،ازمحارم 
او باشـد، عکـس گرفتن از او اشـکال نـدارد و ظاهر کردن آن هم نزد عکاسـی 

که او را نمی شناسـد اشـکال نـدارد)9(.
عکـس  و  فیلـم  میکـس(  و  تنظیم)ویرایـش  مـکارم:  اهلل  آیـت  از  پرسـش 
مجالس)عروسـی و تولـد( کـه گاهـی فیلـم از مجالـس مختلطـی اسـت کـه 

مسـائل دینـی در آن رعایـت نمـی شـود چـه حکمـی دارد؟
پاسـخ :در صورتـی کـه صاحبـان فیلـم و عکـس را بشناسـند، جایز نیسـت و 
اگـر آن ها را نشناسـند و منشـا فسـادی نگـردد، جایز اسـت و در صورتی که 

مجلـس حـرام باشـد درآمد حاصـل از آن اشـکال دارد)10(.
آیا اعتماد به قول عکاسی، صحیح است؟

سـؤال: آیـا در صورتـی کـه مغـازه دار قـول دهـد که ظاهـر کـردن عکس ها 
را بـه بانـوان بسـپارد یـا میزبـان قول دهد کـه عکس هـا را به نامحرم نشـان 

ندهـد، مـی توان شـرعاً به قولشـان اعتمـاد نمود؟
در اینجـا برخـی اختافـات بین مراجع وجـود دارد که در واقـع مکمل جواب 
مسـئله سـوم اسـت. دفترپاسـخگویی به سـواالت شـرعی آیت اهلل خامنه ای 
فرمودنـد کـه باید برای سـپردن عکس به دیگـران ،به اطمینان رسـید. یعنی 
اگـر دوسـت شـما قـول مـی دهد عکسـتان رابه کسـی نشـان نمی دهـد و یا 
آتلیـه قـول مـی دهدکه عکسـتان رادراختیارنامحـرم قرارنمی دهـد ، ماک ، 

اطمینـان شـما بـه قول آنها اسـت وصـرف قول، مجوز شـرعی نمی شـود.
دفتر پاسـخگویی آیت اهلل مکارم هم فرمودند در صورتی که شـما از شـخصی 
کـه به شـما قول داده اسـت، سـابقه خاف نمی شناسـید میتوانیـد به قولش 
اعتمادکنیـد. ونهایتـاً دفتـر پاسـخگویی آیـت اهلل سیسـتانی فرمودنـد به قول 

آنها مـی توان اعتمـاد کرد.
اسـتفتاء زیـر از آیـت اهلل خامنـه ای هم به عنـوان مؤیدی بر اینکه گفته شـد 

باید در این مسـائل به اطمینان رسـید، آورده شـده اسـت:
آیا برای عکس گرفتن اجازه شوهر الزم است؟

سـؤال: آیـا جایـز اسـت زن در جشـن هـای عروسـی بـدون اجازه شـوهرش 
عکـس بینـدازد؟ و بـر فـرض جـواز، آیا مراعـات حجـاب کامـل در آن واجب 

است؟
و امـا جـواب: اصـل عکـس گرفتـن منـوط بـه اجازه شـوهر نیسـت ولـی اگر 
احتمـال بدهـد کـه اجنبـی عکـس او را ببینـد و عـدم رعایت حجـاب کامل 

منجـر بـه مفسـده ای شـود، مراعـات آن واجب اسـت)11(.
بـا توجه به مطالب گفته شـده، مـی توانیم این طـور نتیجه گیری کنیـم که باید 
بـرای در امـان بـودن از این گناهـان، همینطور برای محافظـت از حیاء و آبرو، 
که سـرمایه برگشـت ناپذیر زندگی اسـت، باید حساسـیت بیشـتری به خرج 
دهیـم و مراقبت بیشـتری نماییم. شـاید به عنـوان مطمئن تریـن روش، باید 
اوالً اجـازه ندهیـم عکـس هـای کـم حجابمـان در دسـت دیگران بمانـد، چرا 
کـه هیچکس بـه اندازه خود انسـان نگران محافظـت از آبرویش نیسـت، ثانیاً 
بـرای چـاپ و ظاهـر کردن آنها بـه مراکز قابـل اعتمادی مراجعـه کنیم که از 

کارکنـان خانم اسـتفاده می کنند.
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ــد  ــد فرزن تول
دوم یــک تغییــر مهــم واساســی اســت کــه کل 

ســاختار خانــواده را دچــار تحــول بزرگــی مــی نمایــد .عمومــاً فرزندان 
اول بــه دنبــال هــم بــازی مــی گردنــد امــا از آنجــا کــه فرزنــد دوم در منــزل مانــدگار 

اســت وحالــت موقتــی نــدارد ممکــن اســت موجــب نگرانــی وی گــردد کــه فرزنــد دوم جایگزیــن 
مــن خواهــد گردیــد .الزم بــه ذکــر اســت اختــاف ســنی کمتــر از 3 ســال مــی توانــد باعــث بــروز اختافات 

و حتــی حســادتهای بیشــتری در بیــن فرزنــدان گــردد .چــرا کــه هــردو نیازمنــد شــدید توجــه والدیــن هســتند .در 
3 ســال اول بیــش از رشــد اجتماعــی بــه رشــد عاطفــی آنهــا بایســتی توجــه شــود کــه ایــن بعــد از رشــد در نظــام خانــواده 

بایســتی صــورت پذیــرد .بهتریــن اختــاف ســنی بیــن فرزنــدان 3/5 الــی 5 ســال مــی باشــد .پــس از رعایــت اختــاف ســنی بیــن 
فرزنــدان ،آمــاده ســازی فرزنــد اول بــرای ورود نــوزاد جدیــد و حساســیت زدایــی مــی توانــد موجــب شــکل گیــری روابط ســالم ،مناســب 

وبــه دور از کینــه تــوزی و حســادت گردد.بــه عبارتــی ایــن والدیــن هســتند کــه مــی تواننــد بــا مدیریــت وبرنامــه ریــزی قــوی بیــن فرزنــدان 
باعــث ایجــاد اخــوت ودوســتی و یــا برعکــس باعــث ایجــاد حــس دشــمنی بیــن آنهــا گــردد کــه ایــن عقــده هــای دوران کودکــی در زندگــی 

بزرگســالی فرزنــدان، قطعــاً بــروز خواهــد کــرد وسرنوشــت فرزنــدان خانــواده را بــه راحتــی تغییــر خواهــد داد .کــودکان برای ســازگار شــدن با شــرایط 
جدیــد نیــاز بــه زمــان کافــی دارنــد .آنهــا احســاس مــی کننــد کــه فرزنــد دوم باعــث ایجــاد شــریک درمحبــت و حتــی امکاناتــی کــه از جانــب والدیــن 

فراهــم مــی شــده اســت ،مــی گرددتحمــل حــس کاهــش توجــه و محبــت والدیــن بســیار دشــوار مــی باشــد. لــذا در هنــگام ورود فرزنــد دوم ممکــن اســت 
رفتارهایــی همچــون مکیــدن انگشــت ،خشــونت ، بهانــه گیری،درخواســت شــیر خــوردن مجدد،درخواســت بــرای غــذا در دهــان گذاشــتن و حتــی آســیب 

رســانی و ســعی در حــذف فرزنــد دوم از نظــام خانــواده صــورت گیــرد .
ایــن رفتارهــا نشــانگر جلــب توجــه ومحبــت اســت. در ایــن زمینــه خانــواده هــا 
ــواده ای  ــه ی خان ــد دوم الزم ــه ورود فرزن ــا ک ــد از آنج ــتی بدانن بایس
ــن رفتارهــا  ــد از ای منســجم و نظــام منــد مــی باشــد پــس نبای
هراســان شــد .بدانیــد کــه پــس از مدتــی شــرایط خانــواده 
بــه ثبــات مــی رســد وحتــی توجــه بیــش از انــدازه وبــه 
نوعــی بــاج دادن بــه فرزنــد اول باعــث تخریــب نظــام 
ــای  ــی تعریفه ــس حت ــردد. پ ــی گ ــواده م خان
بــی مــورد و بــی جــا از فرزنــد اول کــه موجــب 
ــردد  ــی گ ــدرت کاذب در وی م ــاس ق احس
یــا احســاس عــذر وتقصیــر از ورود فرزنــد 
ــاد ، باعــث  دوم ،دلیــل آوردن هــای زی

تکــرار بیــش از انــدازه رفتارهــای 
بچــه گانــه در وی مــی گــردد.

کنیم؟
چگونــه کودکـمـان را برای ورود فرزند دوم آماده 

کلینیک کودک
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حــال ایــن ســوال پیــش مــی آیــد پــس چگونــه کودکمــان را بــرای ورود 
فرزنــد دوم آمــاده کنیــم ؟

1. از سـه الـی چهـار مـاه قبـل از ورود نـوزاد جدیـد ذهـن او را آگاه وآمـاده 
نماییـد . زمـان را زیـاد طوالنـی نکنید چون تحمـل گذر زمان بـرای کودکان 
سـخت اسـت البتـه بـه وی نگوییـد یک هم بـازی جدید مـی آید چـرا که از 

خوابیـدن طوالنـی مـدت نـوزاد و ناتوانی شـیر خـوار ناراحت می شـود .
....................................................................................................................................................

2. عکس وفیلمهای دوره کودکی اورا به وی نشان دهید .
....................................................................................................................................................

3. شـبها قبل از خواب برای وی در قالب داسـتان گویی از خانواده های چند 
فرزنـدی صحبـت نمایید ومحاسـن وجـود چند فرزنـد مهربان در خانـواده را 

نمایید. پررنگ 
....................................................................................................................................................

4. در خرید برای فرزند بعدی وآماده سـازی وسـایل و اتاق وی او را مشـارکت 
دهید .

....................................................................................................................................................
5. اجازه دهید حرکات جنین داخل شکم مادر را لمس نماید.

....................................................................................................................................................

6. ارتبـاط فرزنـد اول بـا پدر را باالخـص هنگام تولد فرزنـد دوم که وقت مادر 
بـرای رسـیدگی بـه وی خیلـی گرفتـه می شـود ،تقویـت نمایید و احسـاس 
شـادابی در کنـار پـدر برای انجام کارهـای قوی ومهـم را در وی ایجاد کنید  .

7.کـودک را بـرای آرام رفتـار کـردن بـا خواهـر یا بـرادر کوچکترش تشـویق 
. نمایید 

....................................................................................................................................................
8. بعضـی از رفتارهـای نامناسـب اورا تـا حـدی نادیـده بگیریـد تـا دچـار 

خاموشـی رفتـار گـردد .
....................................................................................................................................................

9. اگر رفتار بسیار جدی وخطرناک دیدید سریعا واکنش قاطع نشان دهید 
....................................................................................................................................................

10. احسـاس کـودک را بـه خوبـی درک کنید و نگذارید بغض داشـته باشـد 
و در خـود فـرو رود .

...................................................................................................................................................
11. محبت خود را در حد عاقانه و خداپسندانه از وی دریغ نکنید .

....................................................................................................................................................
12. بـه مـرور زمان به آنها تفهیم نمایید پس از خداونـد ووالدین ماندگارترین 

وقوی ترین حمایتگر شـما خواهر یا برادرتان می باشـد .

بنابـر نظـر نگارنده ی مقالـه، فرزند دوم هدیه ای از جانب والدین 
به فرزند اول مشـروط بـر تربیت اصولی و اخالق مدارانه ...
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نافرمانـی از دسـتورات خـدا هـم عمـل انسـان را 
شـامل می شـود و هـم اندیشـه او، چراکـه فـردی 
فـردی  بپرورانـد  سـر  در  را  گنـاه  اندیشـه  کـه 
گناهـکار اسـت . حضـرت علـی )ع( فرمـوده انـد :
 » مـن کثـر فکره فی المعاصی دعته الیها : کسـی 
کـه درمورد گناه بسـیار فکر کرد گناهـان، او را به 
سـوی خـود می کشـند.2« اساسـاً فکر گنـاه دل را 
تیـره می کنـد. اسـام درصـدد اسـت تا گنـاه را از 
سرچشـمه خشـک کنـد و بـه همین جهـت پایه 
اعمـال را از نظـر کیفـر و پـاداش بر روی اندیشـه 
و نیت انسـان بنـا نهاده اسـت.صحبت درخصوص 

اثـر اندیشـه گنـاه مجالی دیگـر می طلبد.
انسـان نخسـت بایـد گنـاه را بشناسـد تـا بتوانـد 
آثـار آن را مـورد بررسـی قـرار دهـد، عنـوان گناه 
از ایـن جهـت از سـوی خداونـد اختصـاص یافتـه 
کـه خدای متعـال آن را ممنوع اعام کرده اسـت. 

علـت اینکـه خداوند عملـی را برای انسـان ممنوع 
اعـام کرده اسـت، این اسـت که خدواند جسـم و 
روح انسـان رابـر اسـاس نظـم خلق کـرده که باید 
براسـاس برنامه پیـش رود؛ اعمالی کـه این نظم و 
برنامـه را بـر هـم زند ممنـوع اسـت و در اصطاح 
دینـی در زبان فارسـی گنـاه نامیده می شـود و در 
زبـان عـرب ذنب.این اعمال از یک سـو برهم زننده 
تنظیم جسـم و روح انسـان و از سوی دیگر مانعی 
بـرای پیشـرفت انسـان جهـت رسـیدن بـه هدف 
غایـی او از خلقت هسـتند. خداوند موانع رسـیدن 
بـه حقیقـت و سـعادت را گناه دانسـته کـه برخی 
ازگناهـان مانـع پیشـرفت جسـم و برخـی مانـع 
پیشـرفت روح هسـتند. امـام رضـا )ع(فرمودنـد:  
اطمینـان داشـته  باشـیدکه هرعملی کـه خداوند 

بر شـما حـرام کـرده برایتـان مضر بوده اسـت.
و  مصایـب  کلیـه  سـو  یـک  از  متعـال  خدوانـد 

گرفتاری هـای دنیایـی را معلول گنـاه می داند و از 
سـوی دیگر شـخص گناهـکار را به عـذاب آخرت 
بیـم می دهـد؛ بیم از عـذاب آخرت ایمـان به معاد 
را تقویـت می کنـد؛ گنـاه عاوه بر اینکه بر جسـم 
و زندگـی دنیایـی و آخرتـی انسـان اثر مـی گذارد 
بـر روح او هـم تأثیـر دارد که موضوع بحـث ما در 

ایـن مقاله اسـت.
قـرآن کریـم در آیه 30 سـوره شـوری می فرماید: 
َوَمـا أََصابَُکم مِّـن مُِّصیَبٍة َفِبَما َکَسـَبْت أَیِْدیُکْم: هر 
مصیبتي به شـما رسـد به خاطر اعمالي اسـت که 

انجـام داده اید.
یکـی از آثـار گنـاه سـلب توفیـق از ارتبـاط بـا 
خداوعبادت اسـت. نمـاز و دعا از ابزراهـای ارتباط 
بـا خداونـد اسـت کـه گنـاه مانـع اجابـت دعـا و 
ارتبـاط قـوی بین بنده بـا خالق خویش می شـود. 
خداونـد درآیـه 15 سـوره مطففیـن می فرمایـد: 
» هرگـز چنیـن نیسـت قطعـاً در آن روز آنـان 
انـد«.  شـده  منـع  پروردگارشـان  )ماقـات(  از 
حضـرت سیدالشـهداء )ع( در دعـای عرفـه چنین 
می فرمایـد: »الهـی آن کـه تو را یافـت، چه چیزی 
را از دسـت داد و آن کـس کـه تو را از دسـت داد، 

چـه چیـزی را پیـدا کـرد«.3
حضـرت علـی )ع(  نیـز مـی فرمایـد: »از تبعیـت 
شـهوات بپرهیزید که شـما را از یـاد خداوند غافل 

می کنـد«.4
یکـی از مقـدرات حتمـی انسـان مـرگ اسـت که 
هیچ گریزی از آن نیسـت . اما اعمال او با کوتاهی 
و طـول عمـرش ارتبـاط دارد. بر طبـق ادله ای که 
در علـوم دینـی وجـود دارد دو نـوع مـرگ وجـود 
دارد، اجـل حتمـی که قابـل تغییر نیسـت و اجل 
غیـر حتمـی که بـا انجام عمـل صالح قابـل تغییر 
اسـت و مـی تـوان آن را به تأخیر انداخـت. ارتباط 
تنگانگـی بین امـور مادی و معنوی وجـود داردکه 
کـم و بیش علم بشـر به برخی از آنها دسـت یا فت 

و بسـیاری از آنها را هنوز نشـناخته اسـت.
شـیخ مفیـد حدیثی از امـام صـادق )ع(نقل کرده 
اسـت: »از بـرای خداونـد بربنـده بـا ایمانش چهل 
پـرده اسـت کـه هـرگاه یـک گنـاه بـزرگ انجـام 
دهـد یکی از آن پرده ها برداشـته می شـود. 5«. در 
دعـای کمیل مـی خوانیم کـه اللهم اغفـر الذنوب 
التـی تهتک العصم : خدایا بیامـرز آن گناهانی که 
پـرده هـا را مـی درد. در این بحـث باید مقدمه ای 

درخصـوص جسـم و جان بیان شـود:
جسـم، همین اعضا ظاهری بدن اسـت و روح، آن 

نیرویی اسـت کـه آنها را به کار مـی دارد. همین

تأثیر گنـاه بر روح

اشاره
گنـاه در لغـت فارسـی بـه معنای بـزه، جرم، خطـا، نافرمانـی و امثال این الفـاظ آمـده و در لغت عرب 
از آن بـه ذنـب، اثـم ومعصیـت تعبیر شده اسـت.1 معنایی که در هـر دو آن صادق و جامـع همه معانی 
اسـت همـان نافرمانـی و انجـام عملـی بر خاف قانون و یا سـرپیچی از قانون اسـت کـه در پیش اهل 
شـرع ، عمـل نامشـروع تلقـی می شـود. هرآنچـه که بـا قوانین طبیعـی، اجتماعـی و فضایـل اخاقی 

منافـات داشـته باشـد گناه محسـوب می شـود چراکه کلیـه قوانیـن را خداوند تعیین کرده  اسـت.

1- لغت نامه دهخدا ماده ذنب         2- غررالحکم ص 664        3- مستدرک الوسائل ، ج 11 ، ص 327          4- همان ، ص 347             5- اختصاص مفید ص 220             6- کافی ، ج 2، ص 373
7-سوره روم/آیه10                     8-اصول کافی ج :3 ص : 369 زوایه ی : 1                     9- سوره مطففین : 14                  10- اصول کافی جلد 5 صفحه 123
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روح اسـت کـه در سـخن علمـا و بـزرگان دیـن از 
آن بـه عنـوان جـان، نفس، روان و دل تعبیر شـده 
اسـت.برخی از دانشـمندان معتقد هستند که روح 
و نفس از یکدیگر جدا هسـتند و انسـان مرکب از 
سـه چیـز جسـم، روح و نفـس می باشـد. تحقیق 
در ایـن بـاره و سـایر تقسـیماتی کـه بـرای نفس 
کرده انـد و بحثهـای این چنینی از موضوع سـخن 
ما خارج اسـت.آنچه به موضوع بحث مربوط اسـت 
فعالیـت نفـس در بدن اسـت؛ می دانیم که انسـان 
در یک سـری از غرایز با حیوان مشـترک اسـت و 
اگـر ایـن غرایز را به وسـیله تربیـت و عقل تعدیل 
نکنـد از حیـوان هـم پسـت تر مـی شـود.صفات و 
فضایـل انسـانی، هر کدام بـه منزله پرده ای اسـت 
که روی غرایز حیوانی کشـیده شـده اسـت و آنها 
را در وجـود انسـان پنهـان می سـازد. بخشـش، 
عدالـت، احسـان و ... هرکـدام به منزله سرپوشـی 
اسـت که بر روی غرایز حیوانی گذاشـته می شـود 
و اگـر ایـن پـرده از بیـن رود انسـان تحـت تأثیـر 
غرایـز سـرکش قـرار گرفته و بـه صـورت حیوانی 

خشـمگین و افسارگسـیخته در می آید.
 بـه دلیـل وجـود همیـن شـرم وحیـا اسـت کـه 
نمی رونـد.  گنـاه  سـمت  بـه  مـردم  از  عـده ای 
لـذا انسـانی کـه طالـب فضیلـت و کمال اسـت و 
می خواهـد کمـاالت انسـانی را در خـود زنده کند، 
بایـد درصـدد باشـد تا  بـه کارهایی کـه پرده های 
شـرم وحیـا را کنـار می زند و غرایـز نهفته حیوانی 

را تحریـک می کنـد، دسـت نزنـد.
در آیـات 12 تـا 15 سـوره مطففیـن ازگنـاه بـه 
عنـوان مانـع و حجاب یاد شـده اسـت که انسـانی 
کـه گرفتار گناه اسـت نمی تواند حقیقت هسـتی 
را ببینـد و خداونـد از وی محجـوب می شـود.
اساسـاً در نهـاد مـا نیرویـی اسـت کـه پـس از 
ارتـکاب گنـاه انسـان را مـورد مامـت و سـرزنش 
قـرار داده و با ضربات مسـتمر خـود آرامش روحی 
را از انسـان سـلب می کنـد؛ قـرآن کریـم از آن به 
عنـوان نفـس لوامـه یـاد کـرده اسـت و در سـوره 
قیامت می فرماید: الاقسـم بیوم القیامه و ال اقسـم 
بالنفـس اللوامـه: قسـم بـه روز قیامـت و قسـم به 
نفسـی که انسـان را مامت می کند. لذا شـخصی 
کـه مرتکـب گنـاه می شـود از محکمـه وجدانـش 

هرگـز نمی توانـد فـرار کند.
امـام حسـین)ع( مـی فرماید:هـر کـس بخواهد با 
معصیـت خـدا بـه امـری برسـد، از خواسـتة خود 
دورتـر مـی شـود و از آنچـه مـی ترسـد، بـه آن 

نزدیـک تـر می گـردد.6

در سـوره نحـل آیه 25 خداونـد این چنین می فرماید: 
ایـن  القیامـه«،  یـوم  کاملـه  اوزارهـم  »لیحملـوا 
بارهـای سنگینشـان را بایـد تـا روز قیامـت بـه 
دوش خـود حمـل کننـد« و تعبیـرات دیگـری از 

قبیل. ایـن 

یکـی از آثـار بسـیار خطرناک گناه که در شـخص 
گناهـکار بـه وجـود می آیـد این اسـت کـه او را به 
کفـر و انـکار ارزش هـای مذهبی و دسـتورات دین 
کـه از آن می تـوان بـا نـام بی دینـی یـاد کـرد، 
می رسـاند.گناه، اثـر خطرناکـی بـرای انسـان دارد 
و بـرای سـلب سـعادت انسـان مؤثرتریـن وسـیله 
انسـان  روی  بـه  را  راه هدایـت  اثـر  ایـن  اسـت. 

می بنـدد.
قرآن کریم می فرماید:

ـوای اَْن کذبّوا بِآیات  ثُمَّ کان عاقبَه الَّذین اَسـاُؤا السُّ
اهللِ َو کانوا بِها یَْسـَتْهِزئون؛ سـپس سرانجاِم کسانی 
کـه اعمـال بـد انجـام دادند، بـه جایی رسـید که 
آیـات خـدا را تکذیـب کردنـد و ]از آن بدتـر[ بـه 

اسـتهزاء و مسـخره کردن آن برخاستند.7
در روایـات آمـده اسـت کـه چیزی بیشـتر از گناه 
قلـب را فاسـد نمـی کنـد، ) چیـزی تباه کـن تـر 
بـرای دل از گنـاه نیسـت( قلـب مرتکـب گناهـی 
مي شـود و بـر آن اصـرار مـي ورزد تـا بـر آن چیره 

آیـد وسـرنگون و وارونـه مي شـود.8
عامـه مجلسـی در تفسـیر کامـل تر ایـن حدیث 
مـی گویـد : همان طـور کـه وقتـی ظرفـی وارونه 
شـد دیگـر چیـزی در آن قـرار نگیـرد، دل نیز در 
اثـر گنـاه وارونـه گردد و دیگر سـخن حـق در آن 
جـای نگیـرد و بـه تدریج به کفـر و بی دینی منجر 
شـود. مـا ایـن امـر را در برخـورد بـا افـرادی کـه 
منکـر مبـدأ و معـاد هسـتند بـه خوبـی مشـاهده 
می کنیـم کـه گناه سـبب انـکار، الحـاد و کفرآنها 

است. شـده 
»َکاَّ بَـلْ راَن َعلـی ُقُلوبِِهـْم مـا کانُـوا یَْکِسـُبوَن«؛ 
بلکـه  پندارنـد،  مـی  آنـان  کـه  نیسـت  چنیـن 
اعمالشـان چـون زنگاری بر دل هایشـان نشسـته 

اسـت«9
ایشـان  کـه  شـده  روایـت  )ع(  صـادق  امـام  از 
فرمودنـد: هـرگاه بنـده گناهـی انجام دهـد، نقطه 
سـیاهی در دل او ایجـاد می شـود. اگـر توبه کرد، 
پـاک مـی شـود و اگر به گناه خـود ادامـه داد، آن 
نقطـه سـیاه زیادتـر می شـود، تا اینکـه همة قلب 
را فـرا مـی گیرد و در این موقع اسـت کـه دیگر او 

رسـتگار نمی گـردد .10
هرچنـد بررسـی آیـات و روایـات، مـا را بـه ابعـاد 
دیگـری از اثـرات گنـاه مـی رسـاند، امـا ظـرف 
محـدود ایـن مطلـب اجـازه بررسـی بیشـتر به ما 

دهد. نمـی 

انسـان نخسـت بایـد گنـاه را بشناسـد 
تـا بتوانـد آثـار آن را مورد بررسـی قرار 
دهـد، عنوان گنـاه از این جهت از سـوی 
خداونـد اختصـاص یافتـه کـه خـدای 
متعـال آن را ممنـوع اعالم کرده اسـت. 
علـت اینکـه خداونـد عملـی را بـرای 
انسـان ممنـوع اعالم کـرده اسـت، این 
اسـت کـه خدواند جسـم و روح انسـان 
رابـر اسـاس نظـم خلق کـرده کـه باید 
براسـاس برنامـه پیـش رود؛ اعمالـی که 
ایـن نظـم و برنامـه را بر هم زنـد ممنوع 
زبـان  در  دینـی  اصطـالح  در  و  اسـت 
فارسـی گناه نامیـده می شـود و در زبان 

ذنب. عـرب 
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تفاوتش زمین است تا آسمان .....
اینکـه رزمنـده بسـیجی مـا باتفنـگ سـاده خـود 
3000 شـلیک موفـق داشـته باشـد . امـا کریـس 
کایـل آمریکائـی با اسـلحه آنچنانی خـودش 160 

. شلیک
رشـید  سـرباز  کـه  اسـت  آن  دیگـرش  تفـاوت 
خمینـی کبیـر، نظامیان ُزبـده عراقـی و منافقین 
را هـدف قـرار مـی داد ، حـال آنکـه کایـل زنـان و 

کـودکان عراقـی و القاعـده را مـی کشـت.
بود.مهـارت  معـروف  دشـمن  و  خـودی  دربیـن 

داشـت. تیرانـدازی  درتـک  عجیبـی 
تقریبـاً هیـچ هدفـی از دسـتش زنـده در نمی رفت 
و آوازه مهـارت هایـش بـه حـدی بـود کـه صـدام 
حسـین شـخصاً برای سـرش جایزه تعییـن کرده 
بـود.60 درصـد جانبـازی داشـت و عمـًا معاف از 
رزم محسـوب مـی شـد اما تحمـل دوری از جبهه 

نداشت. را 
رویارویـی مسـتقیم او با تک تیرانـداز خبره عراقی 
کـه فقط بـرای شـکار او به منطقه اعزام شـده بود 
)آدم را یـاد رویارویـی تـک تیرانداز روس واسـیلی 
زایتسـف و اسـتاد تـک تیرانداز آلمانی مـی اندازد! 
فیلـم دشـمن پشـت دروازه هـا( کـه ظاهـراً هـر 
دو همزمـان شـلیک مـی کننـد. تیـر او مغـز تک 
تیرانداز عراقی را به هوا می پاشـد و اسـنایپر)لفظ 
انگلیسـی تـک تیرانـداز( عراقـی فقـط مـی تواند 
بخشـی از الله گـوش رزمنده ایرانـی را به غنیمت 

بگیرد.
 شـهید حاج حسـین خرازی در موردش گفت : او 

به انـدازه یک گـردان مؤثر بود.
 ***** شهید عبدالرسول زرین *****

سـال 1320 در یکـي از روسـتاهاي توابـع اسـتان 
کهکیلویـه و بویـر احمد چشـم به جهان گشـود .

در 4 سـالگي پـدر و در 6 سـالگي مـادرش را از 
دسـت داد ، سرپرسـتي او را دایـي اش بـر عهـده 
گرفـت ، در 9سـالگي با بیداري فطـرت حق جویانه 
احسـاس کـرد حـق خـود و نزدیکانـش را دیگران 

پایمـال کردند . 
تصمیـم به هجرت از آن محیط پـر از خان و خان 
زاده گرفـت. ایـن نوجـوان یتیم خدا جـوي در15 
سـالگي بعـد از طـي طریـق کـوه و دشـت، تنهـا 
بـه اصفهـان رسـید و بعـد از مدتـي کار و تـاش 
تشـکیل خانواده داد و در سـن 27 سالگي اقوامش 

را کـه در کودکـي گـم کـرده بود پیـدا کرد. 
وباالخره منزل و مغازه اي با شـغل لباس فروشـي 
در حوالـي مسـجد بابا علي عسـگر اصفهـان تهیه 
کـرد و مرتباً و عاشـقانه در خانـه خدا حضور یافت 
و ازنیایـش بـا رب البیـت و تمـاس بـا روحانیـون 
سـیري نپذیرفـت ، عشـق به خـدا ومبلغیـن دین 
خـدا و برائـت از دشـمنان خـدا سـراپاي وجـود او 

را تسـخیر کـرد ، در تظاهـرات ضد طاغوت 
شـرکت مي کرد ومزاحمت هاي سـاواک 
بـر اراده محکـم و مؤمنانـه اش براي 
تحقـق فرامیـن امام خمینـي )ره ( 
نکـرد  ایجـاد  خللـي  کوچکتریـن 
تـا ایـن کـه رژیم پوسـیده سـتم 
شـاهي افـول و آفتاب درخشـان 

حکومت اسـامي طلوع نمود و همـگان ، از جمله 
شـهید زریـن را به حمایت جانانـه بر مي انگیخت. 
تـا این کـه جنـگ مسـتکبران و ایـادي آن ها در 

کردسـتان و سـپس خوزسـتان شـروع شد.
ایـن هنـگام شـهید عبدالرسـول زریـن کـه  در 
افتخـار عضویـت در سـپاه اصفهـان را داشـت بـه 
غـرب کشـور اعزام شـد و مردانـه و هوشـیارانه به 

سـرکوبي ضـد انقـاب پرداخـت .
 بعـد از آن سراسـیمه بـه جبهـه جنـوب شـتافت 
و در کنـار سـردار شـهید حاج حسـین خـرازي و 

سـردار رحیـم صفـوي بـه نبـرد پرداخت .
 وي در جبهـه هـا نقـش منحصر به فـردي را ایفا 
کـرد ودر جنـگ هاي نا منظـم و دیگر عملیات ها 
بـه عنوان تـک تیر انـداز ، نقش حسـاس وظریف 
خـود را بـازي کـرد و چنـان ضربـات ُمهلکـي را 
ماهرانـه بـه ایـادي دشـمن وارد کـرد کـه سـپاه 
خصـم را بعـد از تلفـات سـنگین مادي و انسـاني 

دچار سـر گیجـه وتّحیـر نمود.

گردان تک نفره حاج حسین !!!
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  شـهید حاج حسـین خرازي سـر لشـگر پـر آوازه جبهه اسـام ، زریـن را به 
خوبـي مـي شـناخت و در بـاره اش حرفهاي زیـادي زده اسـت ، رابطه این دو 
رابطـه پـدر و فرزنـدي بوده و بارها همـدوش با یکدیگر صحنـه هاي پر خطر 

و نفـس گیـر را در کردسـتان وجنوب به چشـم دیده اند. 
زریـن بارهـا زخمـي شـده بـود و60 درصـد از کار افتادگـي داشـت. خـرازي 
معافیـت او را از رزم صـادر کـرده بـود، امـا نشسـتن بـراي این رزمنـده دالور 
معنایـي نداشـت  و اگـر نشسـتن و تسـلیم را مـي شـناخت در 15سـالگي 
جسـارت تـرک موطـن را نداشـته و سـرگردان بیابـان وحشـي نمـي شـد . 

شـهید خـرازي مـي گویـد: قبل از شـروع جنگ تحمیلـي در کردسـتان و در 
گـروه ضربـت خیلـي خـوب خـود را نشـان داد. گـروه ضربـت بـه فرماندهي 
حسـین خـرازي بـه هـر وحشـت کده اي سـرک مـي کشـید ، وبارهـا با هنر 
ایـن پلنگ کوهسـتان یعنـي زرین از مهلکه هـا گریخته و نشـانه گیري هاي 

دقیـق او ، بیشـترین آسـیب ها را به دشـمن زده اسـت . 
تـک تیـر انداز سرشـناس نبـرد ، بارها آتش بـار دشـمن را در ارتفاعات صعب 
العبـور ، فقـط با یکبار فشـار دادن ماشـه تفنـگ )) اس وی دی و  اف پی کا (( 

خاموش کرده اسـت .
 بـا شـروع جنـگ تحمیلـي به جبهه هـاي جنوب آمـده وتا سـال 63 به طور 

مـداوم در اکثـر عملیاتهـاي جنوب و غرب حضور فعال داشـته اسـت . 
مسـئولیتهاي مختلفـي از جمله فرماندهـي گردان و محور را بر عهده داشـته 
و گروههـاي مختلفـي را آمـوزش داده و بـه عنوان تک تیر انـداز ، بین گردان ها 
فرسـتاده اسـت .این ادعاي بزرگي اسـت ولي اتفاق افتاده ، شـوخي نیسـت ، 
ایـن مطلـب به تائید حاج حسـین خرازي رسـیده اسـت و قول اوسـت که به 
وسـیله سـاح اس وی دی چنـد هزار دشـمن بعثـي را به هاکت رسـانیده و 

چندیـن فرمانده عراقي را از میان برداشـته اسـت.
 

چنـد تپـه را بـه تنهائـي تصرف نمـود . تپـه هایي کـه زرین تصرف کـرده به
 نام خودش نام گذاري کرده اند .

 شـهید خـرازي در مـورد دالوري هـاي ایـن شـهید فرمـوده اسـت : انگار که 
ایشـان جنگـي بـه دنیا آمـده بـود و در جاي دیگر ایشـان را گـردان تک نفره 
زریـن خطـاب کرده بودنـد. بدین لحاظ که او بـه اندازه یک گـردان مؤثر بود.

زرین بسـیار سـاده و صمیمي بـود، تواضع وفروتني عجیبي تمـام وجودش را 
فـرا گرفتـه بـود ، حتـي ذره اي تکبر از او دیده نشـد ، با نگاه بـه قامت خاکي 
وظاهـر بسـیار سـاده اش هیچکس نمي توانسـت بـاور کند کـه او همان تک 

تیـر انداز بزرگ اسـت .
سـرانجام روح ایـن مجاهـد بـا صفـا و سـر باز مخلص لشـکر امام حسـین) ع( 
بعـد از بارهـا مجروحیـت و بـه یـادگار گذاشـتن 7 فرزنـد و ده هـا نکتـه 
عبـرت انگیـز با عشـق به حسـین بـن علـی ) ع ( در عملیات خیبـر به درجه 

رفیع شـهادت نائـل آمد.
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ایـن مرکـز مـی کوشـد تـا آوای دلنشـین معارف 
فیـروزه ای  گنبدهـای  فـراز  از  را  اهل البیـت)ع( 
شـهر عالمـان و فرزانـگان علم و معرفـت به گوش 
جهانیـان و تشـنگان حقیقت اسـام ناب محمدی 

برساند.
مؤسسـه تحقیقات نشر و معارف اهل البیت )ع( بـنــا 
بــه ضـرورت پاسـخگویی بـه نیـاز عــاقمندان 
و پژوهشـگران در مـورد معـارف اهـل البیـت )ع( 
بـر اسـاس اهـداف منـدرج در وقف نامـه در سـال 
1385بـه ثبـت رسـید. کلنـگ  ایجـاد سـاختمان 
مؤسسـه در نیمه شعبان سـال 1423 هـ .ق)مطابق 
بـا سـی ام مهرمـاه 1381( در شـهر اصفهـان بـه 
زمیـن زده شـد ، ایـن سـاختمان که تجهیـزات و 
امکانـات مختلـف جدیـد و علمـی به همـراه انواع 
هنرهـای تزیینـی اسـامی ایرانـی در آن بـه کار 
گرفته شـده اسـت )در سـال 1385 هـ .ش( برابر 

با 1427 هـ .ق به اتمام رسـید و توسـط بنیانگذار 
آقـای حـاج سـید حسـین رضـازاده وقف شـد.

سـاختمان ایـن پـروژه عظیـم بـا زیربنایـی بالـغ 

بر سـه هـزار و پـانــصدمتر مربـع، واقـع در مرکز 
شـهر تاریخـی و عالم پـرور اصفهـان، در تقاطـع 
هـای هشـت بهشـت غربـی و نشـاط،  خیابـان 
نبـش خیابـان فرشـادی در شـعاع 300 متـری 
جنـوب شـرقی میـدان تاریخـی نقش جهـان مـی 
باشد. بـنـــای ایــن مـرکــز، در چهار طـبـقـه و 
از چـهـار بـخـش علـمـی پـژوهـشـی، آمـوزش، 
تـاالر و سـالن اجتماعات و هــمایش ها و کتابخانه 

پیشـرفته دیجیتالی تشـکیل شـده اسـت.  
سـالن های حضـرت خدیجه کبـری )س( ، عامه 
مجلسـی )ره( و عامـه امینـی)ره(، هرکـدام بنا به 
فراخـور موضـوع، جایـگاه های بحـث و تبادل نظر 
فرهنگـی در تعمیـق و تألیـف حرکـت مؤسسـه 

می باشـند. 

در یک نـــگاه
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قلـب تپنـده و فعـال ایـن مجموعـه، کتابخانه آن 
اسـت کـه بـر اسـاس نـوع کار، عـاوه بـر تکمیل، 
مسـتند سـازی شـده و به کیفیت مورد نیاز کاربر 
در اختیـار او قـرار می گیرد تـا بتوانیم با اطمینان 
از آن اسـتفاده کنیـم. کتابخانـه ای بـا قابلیتهـای 
مختلف اعم از جسـتجو به روش هـای متفاوت، تا 
معرفـی اثـر و مؤلف، امـکان فیش بـرداری و تهیه 
مجموعـه شـخصی بـرای کاربـر، همـه آن چیزی 
نیسـت کـه هدف می باشـد، بلکه مسـیری اسـت 

کـه تـا کنون طی شـده اسـت.
گرچه کتابخانه، موقعیتی کم نظیر و شاید بی نظیری 
را بـرای دریافـت اطاعـات و پژوهـش در اختیـار 
قـرار مـی دهد، امـا الزم بود تا بخشـی از اطاعات 
موجـود در آن مطابـق با اهداف مؤسسـه پردازش 

اباغ گردد. شـده، 
لذا پایگاه های جانبی طراحی گردید. 

پایـگاه های قـرآن و حدیث، یـاران انتظـار، غدیر، 
رازمانـدگاری و دانشـنامه اسـامی، هرکـدام بـه 
عنـوان بازوهـای کتابخانه و پرتال اصلی به نشـانی 
www.ahlolbait.com می کوشند تا ابعـادی 
نمایانـده و آمـاده  را  از فرهنـگ غنـی اسـام 

بهـره بـرداری کنند.
تفسـیرها، ترجمـه ها، مقاالت مرتبـط، نکات ادبی 
و آنچـه بـه کتـاب الهـی قـرآن مربـوط می شـود 

در پایـگاه قـرآن آماده ارائه شـده، بطوریکه شـاید 
کمتـر چنیـن محیطـی را در تمامیـت کمیـت و 

کیفیـت بتـوان یافت.
لـزوم اتصـال بـه آخرین حجـت خداونـد، حضرت 
بقیة اهلل عجل اهلل تعالی فرجه الشـریف، و دریافت 
و ابـاغ معـارف غنـی مهدویت، ما را بر آن داشـت 
تـا بـا پایـگاه یـاران انتظار سـعی نمـوده و بـه این 
خواسـته، جامـه عمل بپوشـانیم. امامـت، معرفت 
امـام عصر عجـل اهلل تعالـی فرجه الشـریف، یاران 
و منتظـران، ادعیـه و زیـارات مربوطـه، کتابخانـه 
تخصصـی مهدویـت و دیگـر عناویـن ایـن پایگاه، 
بـه کاربـر ایـن امـکان را مـی دهـد تـا خـود را بـا 

مهمتریـن وظیفـه دوران غیبـت، همراه سـازد.
و غدیـر نقطـه عطفی در رسـالت پیامبـر خاتم که 
ابـاغ آن وظیفـه هر مسـلمان می باشـد، از دیگر 
موضوعـات اصلـی پایگاه های این مؤسسـه اسـت 
کـه معـارف مربوطه اعم از غدیر در قـرآن، روایات، 
تاریـخ و ادبیـات را پوشـش داده بـه موضوعـات 

مرتبـط بـا آن، از جملـه وصایت می پـردازد.
دانشـنامه اسـامی محیطی اسـت مشـارکتی، که 
اجـازه مـی دهـد کاربـر از نظریـات و اطاعـات 
دیگـران بهره بـرداری نموده، خود بـر آنها بیفزاید 
یـا آنهـا را بـه چالـش کشـیده در محیـط نقـد، 

کند. ارزیابـی 

قـرآن، حدیـث، عقایـد، اخـاق، فقـه و تاریـخ از 
جملـه مدخل هایی هسـتند کـه اسـتفاده کننده 
از ایـن دانشـنامه، مـی توانـد بـا ورود بـه آنهـا، بـا 
انبوهـی از اطاعـات مواجـه شـده، ذهـن خـود را 

نسـبت بـه دریافـت و نقـد آنهـا فعال سـازد.
راز مانـدگاری، پایگاهـی اسـت کـه مـی کوشـد، 
کلیـه راههـای پیمـوده شـده و الزم بـرای رفتـن 
و رسـیدن بـه مرحلـه انفـاق مـورد نظـر خـدا را، 
بررسـی کـرده ارائـه ایـده نمایـد. زکات، خمـس 
و صدقـات از جملـه مـوارد بررسـی شـده، بعنوان 
منابـع و بسـیاری از مـوارد مصـرف مـورد ارزیابی 

قـرار گرفته اسـت.
مجموعـه کارهای تحقیقاتی پایگاهها و فعالیت های 
مربـوط بـه آنها، در سـالن پژوهشـی این مؤسسـه 
انجـام مـی گیـرد کـه مـی توانـد بطـور همزمان، 
امـکان بهره برداری 150  نفر پژوهشـگر را، فراهم 

آورد.
اسـت کـه  ای  نیـز مجموعـه  داده کوثـر  مرکـز 
اطاعـات را در خـود نگهداری کرده و مؤسسـه را 
از سـرویس واحدهـای مشـابه بـی نیاز می سـازد.

همـه عاقمنـدان پیمایـش صـراط مسـتقیم را با 
هـر امکانـی، بـه همراهی فـرا مـی خوانیم، تـا راه 
را اسـتوارتر طـی کرده، شـاهد حضـور هرچه بهتر 

معـارف الهـی، در جامعه باشـیم.
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کودک و نوجوان هوشمند

یک مهره روی یکی از عددهای 1 تا 5 بگذار
حاال دستورهای زیر را دنبال کن.ببین آخر کار مهره روی چه عددی است؟

1( 4 خانه برو جلو         2(10 خانه برو جلو         3( 5 خانه برگرد به عقب
4( 6 خانه برو جلو              5( 7 خانه برگرد عقب

شکل مقابل را چهارگوش می نامیم

در شکل زیر بدون برداشتن قلم ،روی خِط دورِ سه گوش ها با مداد رنگی 
آبی بکشید 

در شکل زیر بدون برداشتن قلم ،روی خِط دورِ چهار گوش ها با مداد رنگی 
قرمز بکشید 

کدامیک از این اعداد نظم میان آنها را بهم ریخته است؟
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آیا می دانید به جای عامت سؤال باید چه حرفی 
قرار داد؟

آیا می دانید به جای عامت سؤال ها باید چه 
اعدادی قرار داد؟

پنج اختالف بین دو تصویر را پیدا کن

به پایا کمک کن تا اعداد زوج را دنبال کندو به عدد 
آخر مسیر برسد

این شکل گسترده کدامیک از مکعب های 1 تا 5 است
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حقوقی مشاوره 
 حکایــت ازدواج مجدد آقایان

کاس  بحـث  موضـوع 
بـود  خانـواده  حمایـت  قانـون  روز  آن  در 
کـه در سـال 1392 بـه تصویـب رسـید .شـروع 
کـردم بـه تدریـس وتوضیـح دربـاره ایـن قانـون، 
بـه دانشـجویان گفتم همانطـور که از عنـوان این 
قانـون مشـخص اسـت ،بـرای حمایـت از خانواده 
تشـکیل شـده و سـعی کـرده بـه طـور منطقـی 
بیـن حقـوق زن ومـرد و تکالیـف آنهـا نسـبت به 
یکدیگـر و فرزنـدان والبتـه بـا در نظـر گرفتـن 
اقتضاعـات جامعه وضوابط شـــرعی موضـــوع 
را جمـع کنـد . یکـی از دانشـجویان خانـم کـه 
معمـوالً در ایـن گونـه مباحث سـؤال زیاد داشـته 
،گفـت اسـتاد! فکـر  نمی کنـم این قانـون حقوق 
زنـان را به خوبـی تأمین کرده باشـد.گفتم چطور 
؟پاسـخ داد چـون در قانون حمایـت خانواده قبلی 
بـه مـرد اجـازه نداده بـود همسـر دوم اختیار کند 
مگـر در مـوارد معـدود ولـی در این قانـون جدید 
،تـا آنجـا کـه من مـی دانم چنیـن چیـزی وجود 
نـدارد و ممکـن اسـت باعـث رواج تعـداد زوجات 
شـود کـه بـا فرهنـگ خانـواده ایرانـی بـه شـدت 
در تعـارض بـوده وممکـن اسـت باعـث اختافات 
شـدید خانوادگـی وافزایش طاق شـود .خندیدم 
وگفتـم حساسـیت شـما خانمهـا نسـبت بـه این 
موضـوع کامـًا طبیعـی  اسـت امـا کمـی صبـر 
کنیـد تـا توضیـح دهـم و متوجه شـوید که ایـن طور 
نیسـت  .در قانـون حمایـت خانـواده جدیـد یعنی 
مصـوب 1392 هیـچ صحبتـی در مـورد جـواز یا 
عـدم جـواز تعـداد زوجـات نکـرده یعنـی ازدواج 
دوم را بـرای مـرد نه ممنـوع کرده ونه اجـازه داده 
اسـت .از لحـاظ حقوقی در چنین مـواردی باید به 
قوانیـن قبلـی رجوع کنیـم و تکلیف موضـوع را از

 

از  .یکـی  بیابیـم  آنجـا 
دانشـجویان پرسـید : اسـتاد مگر 

قانـون جدیـد  ایـن  توسـط  قبلـی  قوانیـن  
منسـوخ و باطل نشـده اسـت ؟ گفتم سؤال خیلی 
خوبـی کـردی . معمـوالً در هـر قانـون جدیـدی 
مشـخص می شـود که کـدام یـک از قوانین قبلی 
پابرجاسـت و کدامیک باطل شـده اسـت .در ماده  
58 قانـون حمایت خانواده سـال 92 ،قوانین قبلی 
که باید منسـوخ باشـند یعنی دیگر اعتبـار ندارند 
را ذکـر کـرده اسـت.نکته قابـل توجـه این اسـت 
کـه قانون حمایـت خانـواده سـال 1353 را باطل 
اعـام نکـرده  اسـت . معنـای ایـن آن اسـت کـه 
اگـر در جایـی تناقـض صریـح بیـن قانـون جدید 
وقدیـم وجود داشـت مسـلماً قانـون جدید ماک 
خواهـد بـود امـا اگـر تغایر آشـکار وجود نداشـت 
و بـه صراحـت هـم قانـون قبلـی توسـط قانـون 
جدید فسـخ نشـده باشـد مفاد قانون قبلی جاری 
خواهـد بـود. بنابراین در مورد موضـوع مورد بحث 
کـه قانـون حمایـت خانـواده جدید در مـورد حق 
ازدواج مجـدد مـردان سـکوت کـرده ودر عیـن 
حـال قانـون حمایـت خانـواده مصـوب 53 را نیـز 
فسـخ نکـرده اسـت ، پـس مفـاد قانـون قدیـم در 
ایـن مـورد جاری خواهـد بود . دانشـجوی خانمی 
کـه سـؤال اصلـی را پرسـیده بـود با وجد وشـوق 
خاصـی پرسـید ،آقـای دکتـر! قانون قدیم دقیقـاً در 

مـورد ازدواج مجـدد چـه می گفت ؟
گفتـم طبـق مـاده 16 قانـون حمایـت خانـواده 
قدیـم، مرد فقـط در مواردی می تواند همسـر دوم 

9 مـورد در ماده 16 ذکر شـده اسـت که 
صرفـاً در ایـن مـوارد مـرد اجـازه اختیار 
زن دوم را دارد .مثـل : عـدم قـدرت زن 
اول بـه ایفـای وظایـف زناشـویی ،عـدم 
تمکیـن زن از شـوهر ، ابتا زن به جنون 
یـا مریضـی هـای صعـب العـاج ،تـرک 

زندگـی خانوادگی توسـط زن
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اختیـار کنـد، البتـه با اجـازه دادگاه . 9 مورد در ماده 16 ذکر شـده اسـت که 
صرفـاً در ایـن مـوارد مـرد اجـازه اختیـار زن دوم را دارد .مثـل : عـدم قـدرت 
زن اول بـه ایفـای وظایـف زناشـویی ،عـدم تمکین زن از شـوهر ، ابتـا زن به 
جنـون یـا مریضی های صعـب العاج ،تـرک زندگی خانوادگی توسـط زن و...
اگـر یکـی از ایـن موارد پیـش بیاید مرد مـی تواند به دادگاه دادخواسـت دهد 
و تقاضـای اجـازه گرفتن همسـر دوم را بگیرد .دادگاه در صـورت احراز توانایی 
مالـی و عدالـت مـرد بـه وی اجـازه خواهـد داد .بـه دانشـجویان گفتـم پـس 
دیدیـد کـه قانون جدید اجازه گرفتـن زن دوم را به مرد نداده بلکه با سـکوت 
خود،مسـأله را بـه قانـون قدیم  ارجاع داده اسـت و چـون در قانون قدیم صرفاً 
در مـوارد خـاص و بـا اجـازه دادگاه ایـن امـر ممکن بـود  در حـال حاضر نیز 

مسـأله بر همان منوال خواهد بود .دوباره یکی از دانشـجویان پرسـید :اسـتاد 
اگـر مرد بـه طـور مخفیانه همسـر دوم بگیردتکلیـف چیسـت؟گفتم:به نکته 
خوبـی اشـاره کـردی .اگـر مرد بـدون ثبت رسـمی ازدواج کندطبق مـاده 49 
قانـون حمایـت خانـواده جدید مرتکـب جرم شـده وبه حبس وجـزای نقدی 
محکـوم خواهد شـد.همان دانشـجو پرسـید:آقای دکتـر در مـورد حق طاق 
ایـن قانـون جدیـد چـه مـواردی را مقـرر کـرده و چه تفاوتـی با قانـون قدیم 
دارد ؟گفتم این بحث بسـیار مفصل می باشـد ، ان شـاا... باشـد برای جلسـه 

. بعدی 
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برگزاری مرحله شهرستانی مسابقات حفظ مهدقرآن کریم استان اصفهان 
)مصباح2(

شروع دوره تخصصی صوت الحسن توسط مهدقرآن کریم اصفهان

محفل قرآنی با حضور قاریان و اساتید بین المللی در مهد قرآن کریم اصفهان

همکاری پژوهشکده قرآن و حدیث)دارالحدیث قم( و مهد قرآن کریم اصفهان

هماهنگی آموزش مربیان قرآنی مدارس قرآنی مهد قرآن کریم اصفهان با 
عنوان گام نخست

شش مؤسسه برتر در آزمون های قرآن و عترت از استان اصفهان

اختتامیه دومین دوره از سلسله مسابقات قرآنی مصباح
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انتخاب اتحادیه استان اصفهان به عنوان برترین اتحادیه کشور برگزاری اولین مجمع مؤسسات قرآنی مراکز و خانه های قرآن 
شهرستان خوانسار

حضور اعضاء کمیسیون فرهنگی شورای کالن شهر اصفهان در اتحادیه 
مؤسسات قرآنی

جلسه هم اندیشی مؤسسات و مراکز قرآنی 30 بهمن

دیدار هیأت مدیره اتحادیه مؤسسات قرآنی مردمی استان اصفهان با
 آیت ا... طباطبایی نژاد

برگزاری جلسه دیماه هیأت مدیره اتحادیه مؤسسات قرآنی استان اصفهان

بازدید استان هرمزگان از اتحادیه

جشن قرآنی نور
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