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نقش زن در تصمیم گیریها 
در خانـواده کـم و بیـش مسـائلی پیـش مـی آیـد کـه ارتباط زیـادی با 
زن دارد و آنچنـان نیسـت کـه مـرد به تنهایـی بتواند تصمیـم بگیرد, و 
اگـر بخواهـد بـدون توجه به خواسـته هـا و نظرهای همسـرش تصمیم 
بگیرد مشـکاتی بوجود می آید مانند مسـأله شـیر دادن, آیا مادر فرزند 
را شـیر بدهـد یـا نـه؟ چه وقـت او را ازشـیر بگیـرد؟ آیـا او را به کسـی 
دیگـر بدهنـد تا شـیر دهد یا با شـیر خشـک تغذیـه کنند؟ و مسـائلی 
از ایـن قبیـل کـه همیشـه در خانـواده هـا مطـرح بـوده اسـت. در ایـن 
موارد اسـام اصل دیگری را مطرح می کند و آن اصل -تشـاور- اسـت. 
مـرد و زن در ایـن گونـه مسـائل کـه هـر دو در آن شـریک هسـتند و 
گاهـی بـا زن ارتبـاط بیشـتری دارد تا مـرد, باید با هم مشـورت کنند و 
سـعی کننـد آنچه مصلحت اسـت درک کننـد و بر اسـاس آن، تصمیم 
بگیرنـد. قـرآن کریـم مـی فرماید: -فـان اراد فصـا عن تـراض منهما و 
تشـاور فـا جنـاح علیهمـا- 19 اگـر پـدر و مـادر با هـم مشـورت کردند 
و هـر دو راضـی شـدند کـه بچـه را از شـیر بگیرند اشـکالی نـدارد. پس 
اصـل دومـی که مـی بایسـت در مسـائل خانوادگـی رعایت شـود اصل 
 تشـاور اسـت و ایـن در مواردی اسـت کـه ارتباط مسـتقیم بـا زن دارد. 

عوامل خود محوری و اختالفات خانوادگی 
آنچه در محیط خانواده اصل است و باید سعی کرد که همه افراد خانواده 
آن را رعایت کنند اصل محبت و تقویت روابط عاطفی است. تقویت عواطف 
در خانـواده موجب می شـود مصالح خانـواده بهتر تأمین شـود, طبعاً هر 
 چه با آن منافات داشـته باشـد نامطلوب بوده ارزش منفی خواهد داشت. 
بـه موجـب محبت وقتی کسـی دیگـری را دوسـت دارد بایـد در صدد 
بـر آیـد که مصالـح او تأمین شـود, عواطف متقابل باعث می شـود همه 
سـعی کننـد تا همه پیشـرفت کننـد و مصلحتشـان تأمین شـود. و در 
مقابـل, چیـزی که مانع از این همدلی و همیاری می شـود ، خود خواهی 
 و خـود محـوری اسـت کـه بـه اسـاس خانـواده لطمـه وارد مـی سـازد. 
عواملـی کـه موجـب خود محـوری در محیط خانـواده اسـت احتیاج به 
بررسـی هـای روانشـناختی دارد. و غالبـاً ناشـی از عقده هایی اسـت که 
افـراد قبل از تشـکیل زندگـی خانوادگی داشـته اند, چه از طـرف مرد و 
چـه از طـرف زن. تحقیرهایـی که هر یک از مـرد و زن در دوران کودکی 
تحمـل کـرده اند چـه از ناحیه پدر و مـادر و چه از ناحیه سـایر افراد, در 
ضمیـر ناخود آگاه آنها اثر گذاشـته و منتظر فرصتی بـرای بروز و جبران 
آنها هسـتند. البته این انتظار یک انتظار آگاهانه نیسـت بلکه نا خود آگاه 
اسـت و خود انسـان نیـز توجه ندارد که چه عاملـی وی را وادار به چنین 

روابط خانواده با یکدیگر
در شماره قبلی فصلنامه در این مقاله به روابط افراد خانواده ، رابطه فرزندان با والدین، روابط زوجین اشاره گردید که در ادامه نویسنده عنوان می کند: 

مسأله سرپرستی خانواده:
 از نظـر حقوقـی وقتـی خانـواده بعنـوان کوچک ترین واحد اجتماع تشـکیل شـد سـر پرسـت می خواهـد. اصوالً از نظر اسـام هر اجتماعی که تشـکیل 
می شـود به سـر پرسـتی نیاز دارد و چون سـامت زندگی اجتماعی منوط به سـامت محیط خانواده اسـت اسـام عنایت خاصی دارد که بنیان خانواده 
درسـت پـی ریـزی شـود و دوام پیـدا کنـد بدیـن لحاظ برای خانواده سـر پرسـت تعیین کرده اسـت. ) الرجـال قوامون علی نسـاء 18( بر اسـاس این 
آیـه سـر پرسـتی خانـواده بـه عهده مرد اسـت و طبعـاً زن و فرزندان باید سـر پرسـتی وی را بپذیرند. این پذیـرش گاهی در حد پذیرش قانونی اسـت که 
مربوط به حقوق اسـت, ولی در اینجا پذیرش باالتری مورد توجه اسـت و آن پذیرش از نظر اخاقی اسـت, همسـر و فرزندان باید اخاقاً خود را به سـر پرسـتی 

پـدر ملتـزم بدانند و حرمـت وی را حفظ کنند.
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رفتار نادرسـتی می کند. 
دانشـمندان با بررسـیهای دقیق بـه این نتیجه 
رسـیده انـد کـه تحقیرهـای دوران کودکـی 
ناشـی از محیط خانـواده یا مدرسـه یا اجتماع 
بـزرگ , آثـار منفـی در ضمیـر ناخـود آگاه 
شـخص مـی گـذارد و بدنبال آن روح انسـان 
بـرای جبـران یـا انتقـام گیری منتظـر فرصت 
مـی شـود. مثـًا بچـه ای کـه از سـوی پـدر و 
مـادر دچـار سـختی و ناراحتی شـده و عواطف 
و احساسـاتش جریحـه دار گشـته ناخـود آگاه 
منتظـر اسـت پـدر یا مادر شـود و خـود همان 
نقش را بازی کند . وقتی بچه در محیط خانواده 
تحـت فشـار روانی قرار گرفت بـه طور طبیعی 
 ایـن فشـار در جایـی بـروز و ظهـور مـی کند. 
تجریـه های روانشناسـانه زیـادی مؤید مطلب 
فـوق اسـت .حتـی خـود افراد مـی تواننـد این 
تجربـه را در محیطهـای خانوادگـی دیگـران و 
یـا خودشـان آزمایش کننـد غالب افـرادی که 
تمایـل دارنـد بـه دیگـران زور بگویند کسـانی 
هسـتند که زمانی زور شـنیده اند و افرادی که 
مـی خواهنـد دیگـران را تحقیر کنند کسـانی 
هسـتند کـه خودشـان روزی تحقیر شـده اند. 
البتـه ایـن تنهـا عامل نیسـت, عوامـل تربیتی 
دیگـری هـم ممکـن اسـت چنیـن تأثیـری 
را داشـته باشـد ولـی بـه هـر حـال ایـن یکی 
از عوامـل مهـم اسـت و اگـر زن و شـوهر از 
افرادی باشـند کـه در دوران کودکی در محیط 
خانـواده یـا در اجتمـاع تحقیر شـده یـا ضربه 
خـورده باشـند بطـور ناخـود آگاه در صـدد 
بـر مـی آینـد که انتقـام خـود را از سـایر افراد 
بگیرنـد و تحقیرهایـی را کـه تحمل کـرده اند 
 بواسـطه تحقیـر کـردن دیگران جبـران کنند. 
سـاده تریـن راه آن تحقیر بچه های خودشـان 
اسـت. پـدر و مادری کـه بچه هایشـان را مثل 
چشـم خودشـان دوسـت دارنـد نا خـود آگاه 
آنـان را مـورد اذیت قرار می دهند و خودشـان 
نیـز نمـی داننـد چـرا تمایـل دارند بچـه های 
خـود را سـرکوفت داده , تحقیـر کننـد. علـت 
اصلـی در اعمـاق روح آنهاسـت ولـی بـه آن 
توجـه ندارنـد. البتـه تحلیـل سـاده ایـن رفتار 
این اسـت که چنین عـادت کرده انـد ,از پدر و 
مادرشـان یـاد گرفتـه اند ولی تنها یـاد گرفتن 
نیسـت, بلکـه یـک انگیـزه روانـی ناخـودگاه 
وجـود دارد. کسـانی کـه دوسـت دارنـد که به 
همسـر و فرزندانشان دسـتور داده و فرمانروایی 
کننـد غالبـاً کسـانی هسـتند کـه در محیـط 

اجتماعـی, رنـج فرمانبـری و زور شـنیدن را 
کشـیده انـد و بـه جـای اینکـه درس عبـرت 
بگیرنـد, خودشـان در صدد ایفـاء همان نقش 
بـر آمـده انـد, بویـژه هنگامـی که دسـتاویزی 
بـرای توجیـه رفتارشـان پیدا کننـد, مانند آن 
کـه بـه ایـه یـا روایتی بر خـورد کنند کـه دال 
 بـر این باشـد کـه زن باید از مـرد اطاعت کند. 
در ایـن صـورت بدون این که بـه منظور اصلی 
آن توجهـی کنند آنرا دسـتاویزی بـرای اعمال 
زور و فشـار و تحمیـل افـکار و آراء و نظریـات 
خـود قـرار مـی دهنـد. در حالی که ایـن گونه 
آیـات یـا روایـات بـه هیـچ وجـه ناظر بـه این 

گونه رفتارها نیسـت. 

حدود اختیارات مرد در محیط خانواده 
در مـواردی کـه مدیریت خانـواده به عهده مرد 
واگذار شـده اسـت دیگران هم باید فرامین او را 

بپذیرند, زیـرا ماهیت مدیریت چنین اقتضایی 
داشـته  دادن  مدیـر حـق دسـتور  اگـر  دارد. 
باشـد ولـی زیر دسـتان وی موظف بـه اطاعت 
نباشـند مدیریت مفهومی نخواهد داشـت. ولی 
حـدودی که مـرد در محیط خانـواده مدیریت 
دارد و مـی توانـد به عنـوان مدیر دسـتور دهد 
 مشـخص اسـت و مطلـق و نامحـدود نیسـت. 
هـر جمعـی از جملـه خانـواده نیـاز بـه مدیـر 
دارد کـه در مـوارد الزم تصمیـم بگیـرد و گرنه 
جمـع پراکنـده مـی شـود و انسـجام خانـواده 
از بیـن مـی رود. ولـی معنـای ایـن سـخن 
خانـواده  محیـط  در  مـرد  کـه  نیسـت  ایـن 
فرمانـروای مطلـق و فعـال مـا یشـاء اسـت هر 
چـه مـی خواهـد فرمان دهـد و زن هـم مانند 
 یـک کنیـز بایـد در مقابـل او مطیـع باشـد. 
البته کسـانی که بخواهند سـوء استفاده کنند 
بـه متشـابهات و مطلقـات تمسـک مـی کنند 
بـدون ایـن کـه مخصصـات و مقیـدات آنهـا 
)مـدارک و ادلـه دیگـر کـه منظـور دقیـق این 
گونـه روایات را روشـن مـی کنند ( را بررسـی 
کننـد, این چیزی اسـت که در بسـیاری موارد 
 واز جملـه در محیط خانواده شـایع می باشـد. 
بنابرایـن بـرای تحکیـم روابـط عاطفـی باید از 
خـود محـوری پرهیـز کـرد مگر در حـدی که 
شـرعاً حقـی بـرای مرد تعیین شـده باشـد آن 
هم به شـیوه صحیح و رفتار عاقانه و حسـاب 
شـده. به هر حـال یکی از چیزهایـی که ارزش 
منفـی دارد و جـو عاطفـه و مـودت و محبـت 
را بـه هـم می زنـد, خـود محـوری و زورگویی 
اسـت کـه از ناحیـه مـرد یـا از ناحیـه زن بروز 

مـی کند. 

راه حل اختالف
مـوارد زیـادی وجود دارد که مـرد و زن در امور 
مربـوط بـه محیـط خانـواده اختـاف پیـدا 
مـی کننـد . در چنیـن مـواردی یـا عاطفـه 
کارآیـی نـدارد و غالباً خواسـتها و سـلیقه های 
شـخصی بـر عاطفه چیـره می شـود و یا اینکه 
واقعـاً در تشـخیص مصلحت خانـواده اختاف 
پیـدا مـی شـود به هـر حـال در جایی کـه در 
خصـوص مسـائل خانـواده )دربـاره ایـن قیـد 
دقت شـود( اختـاف نظر پیش آیـد که گاهی 
هـم آمیختـه بـا اختـاف و تزاحـم در هوسـها 
اسـت, بهتریـن راه بـرای رفـع اختـاف هـم 
فکری و سـعی در یافتن راه عقل پسـند اسـت. 
درسـت اسـت که هر کسی خواسـتهای خاص 

مقاله شماره 62-مؤسسه ام الکتاب

در مواردی که مدیریت 
خانواده به عهده مرد واگذار 
شده است دیگران هم باید 

فرامین او را بپذیرند, زیرا 
ماهیت مدیریت چنین 

اقتضایی دارد. اگر مدیر حق 
دستور دادن داشته باشد 

ولی زیر دستان وی موظف 
به اطاعت نباشند مدیریت 

مفهومی نخواهد داشت. ولی 
حدودی که مرد در محیط 

خانواده مدیریت دارد و
 می تواند به عنوان مدیر 

دستور دهد مشخص است و 
 مطلق و نامحدود نیست. 
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بـه خـودش یـا نظرهـای شـخصی دارد کـه با 
نظر دیگری سـازگاری نیسـت ولی در بسیاری 
از مـوارد افـراد در اثر هم فکری تغییر نظر پیدا 
می کنند . پس بهترین راه این اسـت که زن و 
مـرد صمیمانه موضوع مورد اختـاف را مطرح 
کنند و درباره دلیل های یکدیگر بیندیشـند و 
سـعی کنند خـود خواهی ها را کنـار بگذارند. 
اگر مرد حسـن نیت نشـان دهد و نگوید باید 
تـو مطیـع باشـی و به جـای آن مصلحت 
خانـواده را مطرح سـازد زن هم در جای 
دیگـری حسـن نیت نشـان خواهـد داد 
و اگـر هـم هوسـی در کار باشـد, دسـت 
از آن بـر مـی دارد. پـس اولیـن راه بـرای 
رفـع اختاف, تفاهم و تشـاور در مسـأله مورد 
اختـاف اسـت. اکنـون اگـر اختـاف بـه 
حـدی بـود که تشـاور و تفاهم نتواند 
افتـد  در رفـع آن مؤثـر 
بایـد از دیگـران کمـک 
گرفـت -فابعثـوا حکما 
مـن اهلـه و حکمـا من 
اهلهـا- 20 فـردی عاقل از 
هـر طـرف بعنـوان حکم 
تعیین می گـردد تا به نحوی 
سـازش و مسـالمت بین زن و 
مرد بر قرار شـود ولـی اگر این 
سـاح نیز مؤثر نیفتـاد و به هیچ 
وجه نتوانسـتند با یکدیگر سازش 
کننـد بایـد بـه طـور معـروف و 
شایسـته از هـم جـدا شـوند. -و 
سـر حوهن سـراحا جمیـا- 21 
وقتی تشـخیص دادیـد زندگی 
مشـترک قابـل ادامـه نیسـت 
 زنـان را بـا نیکـی رها سـازید. 

3.رابطه والدین با فرزندان
عاقـه بـه فرزنـد یـک میل 
کسـی  هـر  اسـت  فطـری 
می خواهـد دارای فرزندانی 
پـاک, صالـح و سـعادتمند 
باشـد. در آیاتـی داریم که 
بعضی از انبیـاء از خدا در 
خواسـت فرزنـد کردند و 
یـا در مـواردی بواسـطه 
ایـن کـه خـدا بـه آنـان 
فرمـوده  عطـا  فرزنـدی 
خوشـحال شـدند. پـس 

داشـتن فرزنـد و عاقـه بـه او مطلـوب اسـت. 
عاقـه حضـرت ابراهیم به فرزندانـش در موارد 
مختلفـی از قـرآن کریـم ذکر شـده اسـت و از 
برخـی مـوارد بدسـت می آیـد که همـواره به 
یـاد فرزندانـش بـود و بـرای آنها دعا مـی کرد, 
هـم خیـر دنیـا و هم خیـر آخـرت بـرای آنان 
طلـب مـی نمـود این سـیره و روش بـه عنوان 
یـک روش صحیـح و مطلوب یاد شـده اسـت 
. در آیاتـی از قـرآن دعـای حضـرت ابراهیـم و 
حضـرت اسـماعیل را هنـگام بنـا کـردن خانه 
کعبـه نقـل مـی فرمایـد. از جملـه دعاهـای 
ایشـان ایـن بود کـه -و من ذریتنا امه مسـلمه 
لـک- 22 خدایـا از فرزنـدان مـا امتـی تسـلیم 
خـودت قـرار بده و هـم چنین در آیـه دیگری 
ابراهیـم درباره فرزندانش دعا کرده اسـت -رب 
اجعلنـی مقیـم الصلوه و مـن ذریتـی- 23 خدا 
 مـرا بپـا دارنـده نماز قـرار ده و نیـز از فرزندانم. 
قـرآن کریـم از قـول مومنین و عبـاد الرحمن 
نقـل مـی فرماید کـه دربـاره فرزندانشـان دعا 
میکننـد -ربنـا هـب لنا مـن ازواجنـا و ذریاتنا 
قـره اعیـن و اجعلنا للمتقین امامـا- 24 بندگان 
شایسـته خـدا کسـانی هسـتند کـه صفایـت 
دارنـد از جملـه ایـن کـه از خـدا مـی خواهند 
کـه همسـران و فرزندانشـان را نور چشمشـان 
قـرار دهـد هم چنیـن در برخـی آیـات فرزند 
 صالـح بعنوان نعمتی خاص تلقی شـده اسـت. 
آنچـه بـه طـور خاصـه از ایـن آیـات شـریفه 
اسـتفاده مـی شـد و ایـن اسـت کـه اوالً پدر و 
مادر نسـبت به سـعادت فرزنـد و خیر خواهی 
او گرایـش فطـری دارنـد و ثانیـاً مـی تـوان 
فهمیـد کـه چـرا در بعضـی از روایـات روی 
تربیت فرزند تأکید شـده اسـت. بـه طوری که 
در بعضی روایات نقل شـده اسـت کـه خداوند 
بیامـرزد پـدر و مـادری را کـه بـا رفتـار خوب 
خودشـان فرزنـد را وادار به نیکی به خودشـان 
مـی نمایند ثالثـاً آنچه در آینـده فرزندان مهم 
اسـت و انبیـاء الهـی بـه آن اهتمـام فـراوان 
داشـتند تربیـت معنـوی و تهذیب نفـس آنها 

بوده اسـت . 
الزم بـه تذکـر اسـت کـه ایـن مقالـه از 
سلسـله درسـهای معـارف محمـد تقـی 
مصبـاح یـزدی تهیـه گردیـده وبـا اجازه 
اسـتاد تعدادی از این جلسـات که با بحث 
خانواده در اسـالم ارتباط بیشـتری داشت 
 تلخیـص و عنوان گـذاری گردیده اسـت. 

20.سوره نساء آیه 35    /  21.سوره احزاب آیه 49    /   22.سوره بقره آیه 128     /   23.سوره ابراهیم آیه40    /   24.سوره فرقان آیه 74

خداوند بیامرزد پدر و مادری 
را که با رفتار خوب خودشان 

فرزند را وادار به نیکی به 
خودشان می نمایند



سال پنجم . شماره 12 . تابستان96فصلنامه فرهنگی اجتماعی 10

در دنیـای پـر هیاهـو و آشـفته کـه در آن 
ارزش هـای اسـامی بـه شـدت رنـگ باخته 
و قـدرت و ثـروت هـدف نهایـی جلـوه داده 
می شـود، افرادی برای کسب شـهرت و آوازه 
و ثـروت نامشـروع و بعضـاً در پاسـخ به عقده 
حقـارت درونـی بـا اهداف فـردی یـا گروهی 
با شـگردهای مختلف، در صـدد جذب گزاف 
و دروغ پـردازی بـزرگ مثل داشـتن کرامت، 
دانسـتن اسـرار و رموز هسـتی، کشـف اسرار، 
تسـلط بر علوم غریبه، دانستن خواص حروف 
و اعـداد و جـدول، ابایـی نداشـته یـا خـواب 
سـازی مـی کننـد. از تفسـیر به رأی قـرآن و 
منابـع مذهبی تا بدعت در مناسـک دینی، از 
صـدور فتواهای بی اسـاس تا ادعای شـفاعت 
گناهـان و شـفای امـراض صعـب العـاج، از 
نفـوذ در NGO هـا بـا وعـده کمـک های 
مـادی و دسـتگیری معنـوی و انتقـال حـس 

دادن  ماننـد  مریـدان  بـه  کاذب  شـخصیت 
مأموریـت خـاص بـه هـر مریـد و ارضـای 
نفسـانیات و اداره آنچه که مقصودشـان است، 
دربسـیاری مواقـع بـه تشـکیل شـبکه هـای 
فسـاد اخاقـی، باندهـای توزیـع مـواد مخدر 
و ایجـاد گـروه های ضـد اجتماعی و تسـویه 
حسـاب های شـخصی و گروهی اقدام نموده 
و گاهـی نیـز بـا سـازماندهی اعضا در شـبکه 
های سیاسـی، امنیتی برای ایجاد اغتشـاش و 
انجـام عملیات خرابکارانه در کشـور با هدایت 
و حمایـت دشـمنان نظام فعالیـت می کنند. 
مبنای شـرعیت را با تشـخیص خودشان می 
گذارنـد و از رجـوع بـه مراجـع تقلیـد جهت 
کننـد.  مـی  دوری  دینـی  تکالیـف  کسـب 
فعـاالن ترویج خرافـه و اوهامات و عرفان های 
کاذب بـا دایـر کـردن کمیته هـا، حلقه های 
گوناگـون پنهان و آشـکار در سـطوح مختلف 

در اعتقادات اسـامی و قـرآن و اهل بیت )ع( 
ایجاد شـبهه می کننـد و از ایـن راه به دنبال 
فرقه سـازی فـرا دینی و فرا مذهبی هسـتند. 
ذکـر این نکتـه ضروری می باشـد که ریشـه 
و  بشـر  و کـم خـردی  نادانـی  خرافـات در 
شـناخت خود و عالم اسـت. وقتی گرایش های 
متعالی انسـان هدایت نشـود و با توهم تلقین 
گـردد، خرافـات پدیـد می آیـد. در ایـن افراد 
خرافـه جایگزیـن یـک حقیقت گمشـده در 
زندگی گشـته اسـت که همـان معنویت می 
باشـد کـه توسـط خالـص هسـتی در خلقت 
اشـرف مخلوقات انسـان به عنـوان خلیفه اهلل 
بـه ودیعه نهـاده اسـت. دعوت جوانـان تحت 
عناویـن کاس های رزمی، جلسـات عرفانی، 

مذهبـی، فرهنگی ... 
بـه دلیـل جذبـه این عناویـن اسـت در حالی 
زمـان  مـرور  بـه  جلسـات  ایـن  در  کـه 

ی کاذب عرفـــان ها

یق
شا

ت 
شر

ع
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شـرکت کنندگان را به القیدی دعوت می کنند 
کـه در ایـن بین تفکر آمـوز ه های پـر زرق و 
بـرق معـروف به عرفـان های نـو پدید هندی 
ماننـد اوشـو که تبحری فـراوان در یـوگا دارد 
دارای جایـگاه ویـژه مـی باشـد کـه در تبلیغ 
خـود قیـد، حریـم و مـرز را حـذف مـی کند 
تـا مرحلـه ای کـه بـدون هیچ گونـه نظارتی، 
دختـران و پسـران پیرو او شـود و مکان هایی 
کـه به عنـوان اوشـو پـارک دایر کرده اسـت، 
بـه معاشـرت بـا یکدیگـر و پیـروی از تعالیم 
منحـرف ممـزوج بـا مناسـک اوشـو بپردازند. 
رهبـر ایـن مکتـب کاذب در بی بنـد و باری و 
فسـاد تـا حـدی پیش رفته اسـت کـه به وی 
لقب کاهن پیشـوای جنسـی داده شده است. 
درهـر حال انسـان کمال جو بـه دنبال تکامل 
روحـی و ارتقـا بخشـی کمـال وجـودی خود 
مـی باشـد و اگـر بـا وجـود تحصیـات عالیه 
کاسـیک نسـبت به پـرورش صحیـح روحی 
برگرفتـه از ارزش های تعیین شـده توحیدی 
بـرای رسـیدن بـه حیـات طیبـه بهـره نبرد؛ 
اسـیر فرقـه هـای پررنـگ ولعـاب و فریبـای 
غـرب یـا شـرقی خواهـد شـد.در مـاه هـای 
اخیـر، گروه ها و فرقـه های کاذب دیگری نیز 
شناسـایی و سـران آنها بازداشـت شـده است 
کـه از جمله می توان به نالـون دانا که معتقد 
به ترویج کمونیسـم جنسـی بـه بهانه )تحت 
عنـوان( تمرینـات و حـرکات ورزشـی شـبیه 
کونـگ فـو و وشـو جـذب نیـرو مـی کردنـد 
یـا گـروه مـداد رنگـی که بنـا را بر سفسـطه 
در مبانـی اعتقـاد و تبلیغ پلورالیسـم دینی و 
ترویـج فرهنگـی تسـامح در بیـن مسـلمانان 
گذاشـته و کار روی نوجوانـان بـا هـدف ایجاد 
مانـع در ارتباط این افـراد با نخبگان و عالمان 
دینـی را جـزو برنامـه هـای اصلـی خـود قرار 
داده بودند یا فرقه منحرف را م اهلل با اسـتفاده 
از تاکتیـک هـای مشـهور جـذب مخاطب در 
قالـب یک حرفـه تمام عیار ظاهر شـد و فرقه 
ح.پ کـه درمنازلی تحت عنوان معبد آشـرام 
بـا زاویه انحـراف اخاقی جلو رفتنـد، اطاعت 
بـی چون و چرا، سرسـپردگی بـه رهبر فرقه، 
و  تنبـه  بـرای  پیـروان  اعترافـات  ضبـط 
شـکایت نکـردن از یافته های حضـور در این 
فرقه اسـت کـه متأسـفانه اکثر اعضـای مورد 
سـوء اسـتفاده قرار گرفته، خانم ها بوده اند یا 

شـبکه انحرافی عرفان حلقه )شـعور کیهانی( 
کـه با دریافـت پول از افـراد و دادن آموزش به 
اصطـاح عرفـان عملی طی چند تـرم به آنها 
اقـدام می کرد و نظرات انحرافی و مسـئله دار 
آنهـا با مبانی اعتقادی خصوصـاً نماز، حجاب، 
ارتبـاط بـا نامحـرم از ویژگـی های اصلـی این 
فرقـه مـی باشـد،رهبران این فرقـه ضالت را 
تبلیـغ مـی کنند امـا با رنگ عرفـان و بی بند 
و بـاری و فسـاد را بـه اسـم معنویـت، خـدا و 
عرفـان وارد زندگی مردم می کنند و یا سـحر 
کابالیسم )عرفان صهیونیستی( تبلیغ می کنند 
و تـاش این چنیـن فرقه هایی در واقع تاشـی 
اسـت برای رسـیدن به دینی که نماز نداشته 
باشـد، دینـی کـه احکام ویـژه بـرای بالندگی 
انسـان نداشـته باشـد.این فرقه ها و گروه های 
دسـت سـاز انسـان های خودخواه زیـاده خواه 
بـا القـای ادعاهـای بـا ظواهـر موجـه علمـی 
مثل انـرژی درمانی، فرا درمانـی، واژه درمانی، 
کیهـان درمانـی، عرفـان کیهانـی در صـدد 
رسـیدن بـه اهداف از پیش تعیین شـده خود 
مـی باشـند. افراد تبلیغ کننده پدیـده اوهام و 
خرافـه که بـا رونـق بـازار عرفان هـای کاذب 
در چنیـن گـروه هایـی یـا در فضای مجـازی، 
معنویـت های فانتزی،گسـترش طریقت های 
منهای شـریعت، رشـد شـبه عرفان هـای ژله 
ای بـا رنـگ و بـوی شـهوت، شـهرت و ثروت 
و بـازار گرمـی مـکاره در مدعیـان دروغیـن 
متمهدین )مدعیـان دروغین مهدویت(عطش 
معنویـت و اسـاس نیـاز بـه تکامـل و معرفت 
را بـا سـراب هـای عرفـان نمـا و بنجـل های 
خرافـه و عرفـان هـای بدلی پر مـی نماینداما 
ذکـر چند نکتـه در ایـن رابطه ضـرورت دارد.
تأسـف بارترین فصـل فرهنگ بعـد از انقاب 
زمانی بود که وزیر فرهنگ و ارشـاد آن دوران 
توطئه و تهاجم فرهنگی را توهم می دانسـت، 
تسـاهل و تسـامح به جای تولی و تبری برای 
مسـائل فرهنگی کشـور ریل گذاری می کرد 
درحالـی کـه دشـمن به جـای جبهـه گیری 
علنـی و جنگ فیزیکی هماننـد موریانه قصد 
رخنـه در بنیادهای عقلـی و عقیدتی با حربه 
شـبهه افکنـی فرقـه هـای شـبه مذهبـی به 
جنـگ مذهـب رو آورده و بـه دنبـال بـردن 
انسـان بـه برهـوت خلسـه هـای مجـازی و 
گوسـاله هـای سـاحری در عصـر ارتباطات و 

عصـر تکنولـوژی بود.امـروزه نیـز دشـمن با 
ورود و هجمـه عرفـان هـای کاذب از جملـه 
نـوع التقاطی بومـی یا جریان هـای صوفیه تا 
عرفـان های فـرا روان شـناختی و عرفان های 
شـرقی مثـل چینـی، هنـدی )کریشـنا، رام 
اهلل، اوشـو ...(، عرفـان هـای آمریکایی )سـرخ 
پوسـتی، ...( تـا عرفان های دینـی که همه به 
نوعـی ازمبانی اعتقـادی صهیونیسـم جهانی 
گرفتـه شـده روی آورده اسـت کـه هـدف 
اصلی آن دینی اسـت که صهیونیسم در حال 
ترویـج آن اسـت؛ دیـن خـود سـاخته ای که 
توسـط بشـریت تولید شـده و طبیعی اسـت 
خروجـی چنیـن دینـی یـا به زبـان سـاده تر 
تفکر کاذب چیزی جز ترویج خرافه پرسـتی و 
عرفـان های نوظهـور کاذب در جامعه نخواهد 
بـود. آنها بـه دنبال تشـکیل سـازمان جهانی 
ادیـان بـه بهانـه تلفیـق ادیـان برای رسـیدن 
بـه دینی یکسـان و واحد برای بشـر نیسـتند 
در حالـی کـه مهمترین گزاره هـدف و مقصد 
نهایـی صهیونیسـم جهانـی تبلیـغ معنویت 
بـدون بشـریت، انسـان لیبـرال غرب، کسـب 
آرامش بدون مسـئولیت اجتماعی می باشـد. 
از آسـیب هـای مهم چنین فرقـه هایی ایجاد 
شـکاف بین خانواده ها، تنش در افکار عمومی 
خصوصـاً جوانـان و فرزندان، ایجاد شـکاف در 
مسـائل بنیادین اعتقادی و سـوء اسـتفاده های 
اقتصادی اسـت. در هر حال باید بـا روش های 
مناسـب بحـث شـناخت و معرفـت و عرفـان 
الهـی به جامعه هـدف خصوصـاً جوانان طرح 
گـردد و برای رسـیدن به قله سـازنده معنوی 
بـا در نظـر گرفتـن اینکه انسـان پیوسـته در 
اسـت؛  شـیطانی  وسـاوس  هجـوم  معـرض 
اسـتعدادهای انسـانی را فعلیـت بخشـیده و 
دینـی معرفی شـود که رابطه عمـل دنیوی را 
با سـعادت اخروی نشـان دهد. طـی طریق با 
حب و عشـق نسـبت بـه باالتریـن و واالترین 
هـدف هسـتی یعنـی خداگونه شـدن و آنچه 
کـه او توصیه کرده اسـت را نصـب العین قرار 

هد د
حـوزه معرفتـی زالل الهی نقطه قوت مقابله و 
هجـوم به جنگ نـرم با اسـتراتژی موریانه ای 

دشمن سـلطه جو است

مقاله 8608- مؤسسه ام الکتاب
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عـدم گـذار از دوران مجردی چه مشـکالتی را مـی تواند برای 
زوج به همراه داشـته باشـد؟

هـر فردی در شـکل طبیعی و پذیرفته شـده اش در یـک خانواده متولد 
می شـود که یک زن و یک مرد به طور شـرعی و قانونی تشـکیل داده اند 
و پـدر و مـادر او محسـوب می شـوند؛ اما اگر این عرف شکسـته شـود و 
فرد در خانواده متولد نشـود، معموالً نهادهای دولتی سرپرسـتی کودک 
را قبـول مـی کننـد یـا توسـط همین نهادهـا و رعایـت برخـی ضوابط، 
کـودک بـه خانـواده هـای ذی صـاح تحویـل داده مـی شـود. زیـرا هر 
کودکـی تـا قبـل از رسـیدن به سـن قانونی نیـاز به مراقب و سرپرسـت 

دارد و بایـد در خانـواده یـا چیزی شـبیه بـه آن زندگی کند.
سـن قانونی در اکثر کشـورها از جمله ایران 18 سـال اسـت. تا رسـیدن 
به سـن قانونی سرپرسـتی کودک بر عهده ی والدین اسـت ) سرپرسـت 
به شـخصی گفته می شـود که عهد دار مسـئولیت های کودک تا قبل 
از رسـیدن بـه سـن قانونی اسـت( و این وظیفـه ی آن هاسـت که تمام 
مایحتـاج کـودک را تهیـه کننـد. اما پـس از آن کـه فرد به سـن قانونی 
رسـید، والدیـن دیگـر چنیـن وظیفـه ای ندارنـد و فـرد خـودش مکلف 
اسـت تـا مسـئولیت زندگی خـود را بپذیـرد و بـرای رفع نیازهـای خود 

اقـدام کنـد. از این سـن بـه بعد، فرد مجرد محسـوب می شـود.
والدیـن بایـد بپذیرند فرزندشـان فقط تا قبل از رسـیدن به سـن قانونی 
بایـد از تمـام قوانیـن خانه تبعیـت کند، زیرا تـا قبل از این سـْن توانایی 
تشـخیص فـرد کـم اسـت و نمـی توانـد راه درسـت زندگـی را پیـدا 
و انتخـاب کنـد، امـا بعـد از ایـن سـن فـرد از توانایـی و حـق انتخـاب 
بیـش تـری برخـوردار اسـت و مـی توانـد از قبـول برخـی قوانیـن ) بنا 
بـه تشـخیص خـود( سـرباز بزنـد؛ زیـرا چـه بسـا رعایـت برخـی از این 
قوانیـن از نظـر فـرد بالـغ مـورد تأییـد نباشـد و فـرد خـود را ملـزم بـه 

 رعایـت آن هـا ندانـد. در حقیقـت چنین فردی مسـتقل و مجرد اسـت.
امـا ایـن مفهـوم در جامعـه ی نسـبتاً سـنتی و نیمـه صنعتـی مـا بـه 
خوبـی قابـل فهـم نیسـت و والدیـن درک کافـی و درسـتی از ایـن 
موضـوع ندارنـد، زیـرا بـرای تعریـف صحیـح هـر مفهـوم و چهارچوبـی 
ابتـدا بایـد نسـبت بـه آن شـناخت کافـی داشـت و از قواعـد حاکـم بر 
آن - الاقـل تـا حـدودی - آگاه بـود. همـواره کژفهمـی و ارائـه ی یـک 
تعریف نادرسـت از مسـائل و موضوعات، سـبب بروز مشـکات مختلف 
در روابـط بیـن فـردی مـی شـود. ارائـه ی ایـن تعاریـف نادرسـت در 
مسـائل و زمینـه هـای متعـدد مـی تواند دالیل مختلفی داشـته باشـد؛ 
مثـًا عـدم آشـنایی بـا ادبیـات، یـا ضعـف هـای زبانـی موجـود در یک 
 فرهنـگ، گاهـی منجر بـه ارائه ی تعریف نادرسـت از موضوع می شـود.
در نتیجـه ، برخـی کاسـتی هـا مـی توانند موجـب ارائـه ی یک تعریف 
ناقـص و ناکارآمـد از حریـم زناشـویی شـوند. بـرای مثـال ایـن اصطاح 
نادرسـت کـه » بعـد از ازدواج مـی رونـد سـر زندگی شـان!« در فرهنگ 
عامـه ی مـا زیـاد اسـتفاده می شـود؛ در حالی کـه کاربـرد آن ناصحیح 
اسـت، زیـرا همـه ی مـا از وقتـی متولد می شـویم تـا روزی که زنـده ایم 
در حـال زندگـی کردن هسـتیم! این تعریف ناقص، درسـت مانند همان 
داسـتان هایـی اسـت کـه بـا ازدواج شـخصیت هـای آن بـه پایـان 
مـی رسـند!  در ایـن مـورد کـژ فهمی زبانْی علـت اصلی ارائـه ی چنین 

تعریف ناقصی اسـت.
هـم چنیـن غیرصنعتـی بـودن زبـان جامعـه نیـز مـی توانـد موجـب 
ارائـه ی تعاریـف ناصحیحـی باشـد. ایـن مشـکل در جامعه ی مـا کامًا 
 مشـهود اسـت، زیـرا برخـاف این کـه ادبیات ایرانی بسـیار غنی اسـت، 
امـا هنـوز نتوانسـته خـود را بـا زبـان صنعـت و فـن آوری هماهنـگ 
کنـد. بـه نظـر مـی رسـد دلیـل آن نیـز گـذار از دوران سـنتی و ورود 
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بـه جامعـه ی نویـن و صنعتـی باشـد. در حقیقـت جامعـه ی ایرانـی 
بـه عنـوان یـک کشـور در حـال توسـعه، هنـوز در فاصلـه گرفتـن از 
 سـنت هـا و قبـول تعریـف نویـن از روابـط زناشـویی دچار تضاد اسـت.
بنابرایـن در حالـی کـه جوانـان مـا هنوز هـم چون گذشـته هـا، دوران 
مجـردی خـود را کامـًا در خانواده ها و با وابسـتگی نسـبی اقتصادی به 
پـدر و وابسـتگی عاطفـی به مادر طی می کنند، دیگـر حاضر به پذیرش 
برخی از سـنت های والدین خود نیسـتند، زیرا آن ها را قدیمی و حتی 
در برخـی مـوارد غیرعقانـی می داننـد. برای مثـال در حالـی که هنوز 
قانـون سـنتی تعـدد زوجات به طور هـم زماْن برای یک مرد جایز اسـت 
اما از نظر عرف و نگاه امروزی دیگر کار پسـندیده ای نیسـت. یا مثاً اگر 
در گذشـته حق انتخاب زن نسـبت به مرد کم تر بوده، امروزه دیگر این 
نـگاه کارکـرد ندارد یا دسـت کـم کارکرد آن به حداقل رسـیده اسـت و 
 دیگر زن هم چون یک کودک تحت حمایت و اختیار شـوهرش نیسـت.
در نگـرش و مفهـوم سـنتی بـه ازدواج، این فقط مرد اسـت که تشـکیل 
خانواده می دهد و سرپرستی اعضای آن را به عهده می گیرد، ولی در نگاه 
نویْن گرچه مرد هنوز می تواند رئیس خانواده باشـد اما این فقط بخشـی 
از مسئولیت های اوست و وی سرپرست و قیم همه ی افراد خانه نیست و زن 
 هم به اندازه ی شـوهر در اداره ی خانه نقش دارد و مسـئولیت می پذیرد.
همـه ی ایـن مثـال ها نشـان می دهنـد با وجـود چنیـن رویکردهای 
تـازه ای بـه روابط زناشـویی، خانواده هنوز معنای سـنتی خـود را حفظ 
کـرده اسـت و بـه همین دلیل افراد نمی توانند پـس از بلوغ و حتی پس 
از ازدواج شـان بین خود با خانواده ی اولیه ی شـان تفاوت قایل شـوند. 
در حالی که هر فردی طبق قانون باید از 18 سـالگی به بعد مسـئولیت 
کارهایش را بپذیرد و در برابر آن ها پاسخ گو باشد، در نتیجه از این سن 
 به بعد از نظر قانونی هم، فرد مجرد نسـبت به عملکردش مسـئول است.

امـا در ایـران فـرد تـا زمانـی کـه ازدواج نکرده اسـت تقریبـاً در بیش تر 
خانـواده هـا همـه ی مسـئولیت زندگـی اش بـر عهـده ی پـدر و مـادر 
اسـت، در صورتـی کـه با شـروع ایـن دوره، جـوان باید بپذیـرد که حتی 
بـر طبـق قانـون نیز دیگـر تنهاسـت. البته ایـن تنهایی فقط بـه منظور 
کسـب اسـتقال بیـش تر اسـت، اسـتقالی که حتـی آن را قانـون هم 
پذیرفته و به آن اعتبار بخشـیده اسـت. وگرنه پذیرش مجردی از سـوی 
فـرد، بـه معنـای تـرک خانـه و ادامـه ی زندگـی در تنهایـی و تحمـل 
رنـج حاصـل از آن نیسـت، زیـرا فـرد مجـرد می توانـد در حالـی که در 
جمـع خانـواده ی اولیـه زندگـی می کند، بـرای خود به عنـوان یک فرد 
مسـتقل و مجزا، از اسـتقال رأی و اندیشه برخوردار باشد و باید اهمیت 
 ایـن واقعیـت را پـدر و مـادر یـا سـایر اعضـای خانـه هـم، درک کننـد.
حـاال اگـر یـک جـوان بنا بـه عرف، یا بـه هر علـت دیگری، هنـوز با پدر 
و مـادرش زندگـی می کنـد، دلیلی بر عدم تأییـد دوران یا فقدان مفهوم 
تجـرد نیسـت، زیرا براسـاس ایـن تعریف فـرد در این دوره فاقـد خانواده 
 است و فقط با خانواده ی اولیه اش که در آن متولد شده زندگی می کند.
اما متأسـفانه طبق هنجارها و باورهای پذیرفته شـده در جوامع سـنتی، 
همیـن کـه فـرد احسـاس کنـد فاقـد خانـواده اسـت یـک بـار ارزشـی 
منفـی و ناخوشـایند را بـه دوش مـی کشـد، بنابرایـن حتـی از ابـراز آن 
خـودداری مـی کنـد. در حالـی کـه بایـد هر یـک از مـا بپذیریـم جوان 
مجـرد فاقـد خانـواده اسـت، هـر چند ممکـن اسـت در آینده تشـکیل 
خانـواده بدهـد. ) البتـه منظـور ما از بـه کار بـردن عبارت » فـرد مجرد 
فاقـد خانـواده اسـت.« نفی ارزش و جایـگاه خانـواده نیسـت؛ بلکه هدف 
از طـرح چنیـن موضوعـی تأکیـد بـر لـزوم و اهمیـت جایـگاه رشـد 
 روانـی اجتماعـی فـرد اسـت کـه نباید از نـگاه هیـچ کسـی دور بماند.(
بـدون شـک همـه ی مـا به پـدر، مـادر، خواهـر و برادرمان تعلـق خاطر 
داریـم، امـا وجـود این احسـاس تنهـا به دلیـل حس محبتی اسـت که 
بـه عزیـزان مـان داریم، نـه دلیلی بـرای اثبات عـدم تجـرد و تنهایی ما 
در ایـن دوران. بنابرایـن بـرای این کـه فرد در آینده توانایـی الزم و کافی 
را بـرای ایجـاد یـک رابطه ی دو نفره ی صمیمی داشـته باشـد، باید این 
 تنهایی را لمس و درک کند تا بتواند حریم زناشـویی اش را ترسـیم کند.
عدم درک چنین مفهومی سـبب می شـود در جامعه ای مثل جامعه ی 
مـا، حتـی بعـد از سـال هـا، زن و مـرد خـود را جزئی از خانـواده ی 
اولیه ی شـان بدانند و هنوز بر سـر آن با یک دیگر درگیر شـوند. همین 
کژفهمـی و کاربـرد ناصحیـح مفاهیـم،  باعث عدم شـکل گیـری حریم 
زناشـویی افـراد مـی شـود یا بـه آن آسـیب می زنـد. بر همین اسـاس، 
در بیـن بسـیاری از مراجعین بارها شـاهد این هسـتیم کـه زن و مرد از 
خانـواده ی یـک دیگـر صحبت می کنند و هر یک دیگـر را به این متهم 
 مـی کنـد کـه او فقـط بـه خانـواده اش توجـه دارد و از من غافل اسـت.
دلیـل بـروز چنیـن تضـادی در میـان همسـران عـدم درک مفهـوم 
دوره ی تجـرد در زمـان و موقعیـت مناسـب اسـت. فـردی کـه ویژگـی 
هـای ایـن دوره و مسـئولیت هـای آن را بـه خوبـی درک نکـرده اسـت 
و همـواره بنـا بـه تعاریف سـنتی، خـود را جزئـی از خانـواده ی اولیه اش 
مـی دانـد، همـواره در معرض خطر چنین تضـادی قرار دارد. این دسـته 
از زوج هـا - حتـی بـا وجـود فرزنـدان نوجـوان یـا حتـی جـوان - چون 
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از حریم زناشـویی خودشـان تعریف مشخصی 
ندارنـد، خـود را عضـوی از یـک خانـواده ی 
جدیـد نمـی داننـد و برعکـس هنـوز هـر یک 
خـودش را جزئـی از خانـواده ای مـی بیند که 
 تـا قبـل از ازدواج بـه آن وابسـته بـوده اسـت.
ایـن تناقـض هـا به ایـن دلیـل بروز مـی کند 
کـه اغلـب مـا از کارکردهـای روابط زناشـویی 
)کـه مهـم تریـن کارکـرد آن، رسـیدن به یک 
حریـم جدید و مشـترک اسـت( اطاع دقیقی 
نداریـم و چون نمی توانیم مفهـوم زندگی زوج 
و خانـواده ی » دونفـره« را درک کنیـم، قـادر 
بـه تشـکیل یـک زندگی مسـتقل نیسـتیم و 
همـواره بـه خانواده هـای اولیه ی مان وابسـته 
مـی مانیم. ایـن درک ناقص از روابط زناشـویی 
سـبب می شـود تا مرزهـای زندگی مشـترک 
ما فقط در سـند ازدواج مان معنا داشـته باشـد 
 و تنهـا بـه عنـوان یـک قـرارداد تلقـی شـود.
امـا آشـنایی بـا فرهنـگ متجـدد و پذیـرش 
آن و ورود بـه جامعـه ی صنعتـی ایـن امـکان را 
بـه مـا مـی دهـد کـه دوره ی تجـرد را بـا معنا 
و کارکـرد جدیـدش لمـس کنیـم. بنابراین در 
فضـای جدیـد دیگـر نمـی تـوان از یـک فـرد 
مجـرد پرسـید کـه » رابطـه ات بـا خانـواده 
ات چگونـه اسـت؟« زیـرا اگـر مجـرد اسـت 
پـس مفهـوم خانـواده چیسـت؟ و اگـر متعلق 
بـه خانـواده اسـت پـس دوره ی تجـرد چـه 
معنایـی دارد؟ بلکـه باید بپرسـیم: » رابطه ات 
 بـا والدین، یـا خواهر و برادرت چگونه اسـت؟«
بـرای این که بتوانیم ایـن دوران را درک کنیم، 
نیازمنـد نـوازش در سـطح دوم هسـتیم یعنی 
نـوازش درک شـدن. همـان طور کـه پیش تر 
ذکر شـد نوازش درک شـدن یعنی معنا یافتن 
در ذهـن خـود یا دیگـران. در حقیقـت چه ما 
از سـوی دیگـران و چـه به وسـیله ی خودمان 
درک شـویم، توانسـته ایم درون خود را نوازش 
کنیـم. بـر همیـن اسـاس نیـاز اسـت تـا، هم 
خودمـان درک کنیم که مجردیم و هم دیگران 
 مـا را بـه عنـوان یـک فـرد مجـرد بشناسـند.
ممکـن اسـت برخـی از افـراد بـا ایـن نظـر 
دلیـل  هیـچ  واقعـاً  ولـی  نباشـند،  موافـق 
قانـع  عقلـِی  و  عرفـی  شـرعی،  مذهبـی، 
کننـده ای وجـود نـدارد که افراد تا سـنین باال، 
بچـه ی پـدر و مـادر باقـی بماننـد و والدیـن 
 نیـز موظـف بـه حمایـت از آن هـا باشـند.
حتـی اگـر والدین حاضر به قبـول این واقعیت 
نباشـند، باید بپذیرند که چنیـن حمایت های 

نامحدودی سـبب می شود 

کـه فرزندشـان در آینـده بـه راحتـی قـادر به 
تشـکیل یـک خانـواده ی مسـتقل نباشـد و 
همـواره یک فرد وابسـته باقی بمانـد. بنابراین 
والدیـن بایـد کمک کنند کـه فرزندانشـان به 
تدریـج بـه عنـوان یـک فـرد بالغ، مسـئولیت 
یـک زندگـی مسـتقل را بپذیرند و به شـکلی 
عملـی و ملمـوس بـا مفهـوم همسـرگزینی 
شـوند. آشـنا  زناشـویی  حریـم  تشـکیل   و 

پذیـرش ایـن واقعیـت بـه معنـای نفـی مقام 
پـدر و مـادر نیسـت و هرگـز از ارزش واالی 
آنـان نمـی کاهـد، بلکـه فقط بـه ایـن مفهوم 
اسـت کـه بـا شـروع دوره ی مجـردی قواعـد 
بیـن فرزنـدان و والدیـن تغییـر مـی کنـد و 
دیگـر قـرار نیسـت همـان قواعدی کـه پیش 
از آن بیـن آن هـا حاکـم بـوده ادامـه یابـد. از 
ایـن زمـان بـه بعـد، فـرد مجـرد از اسـتقال 
بیـش تـری نسـبت به قبـل برخـوردار اسـت 
و والدیـن بایـد بـه حریـم شـخصی او بیـش تر 
 از گذشـته توجـه کننـد و احتـرام بگذارنـد.
با شـکل گیـری و درک این حریـم، فرد مجرد 
فراینـدی  کـم کـم احسـاس مـی کنـد در 
قـرار دارد کـه در نهایـت منجـر بـه تشـکیل 
خانـواده  حقیقـت  در  شـود.  مـی  خانـواده 
بـه عنـوان کوچـک تریـن هسـته ی اجتمـاع، 
و  گیـرد  مـی  مـرد شـکل  و  زن  ازدواج  بـا 
از آن حریـم زوج معنـادار مـی شـود.  پـس 
گمـان نکنیـد کـه بیـان ایـن مفاهیـم، بـازی 
بـا کلمـات اسـت و هرگـز هیـچ یـک از مـا 
نمـی توانیـم ایـن مفاهیـم را از انتـزاع خـارج 
کنیـم و بـه آن هـا عینیـت ببخشـیم، زیـرا 
برخـاف تصـور عامه، هـر یک از ایـن مفاهیم، 
کاربردهـای عینـی ای دارنـد کـه عـدم درک 
صحیـح یا اسـتفاده ی نابجـا از آن هـا می تواند 
در آینـده بـه حریـم زناشـویی افـراد لطمـه 
بزنـد و مانـع شـکل گیـری صحیـح قوانینـی 
شـود. هـا  آن  زناشـویی  حریـم  در   کارآمـد 
اسـتفاده غیرصحیـح از مفاهیـم، حتـی بـرای 
خـود والدیـن نیـز در دوره ای کـه فرزندشـان 
مجـرد اسـت، مشـکل ایجـاد مـی کنـد. زیـرا 
فرزنـدان هـم بر طبق همان تعریف سـنتی که 
مـی گویـد: » بچـه ها تـا زمانی کـه ازدواج  
نکـرده انـد متعلق به خانواده هسـتند.« دیگر 
حاضر به قبول مسـئولیت های خود نیستند و 
توقـع دارنـد مادامی که ازدواج نکـرده اند پدر و 
مـادر در همه ی مـوارد از آن ها حمایت کنند. 
در حالـی که پـدر و مادر حتی براسـاس قانون 
هـم، فقـط تـا قبـل از 18 سـالگی فرزندشـان 
چنیـن وظیفـه ای دارند و اگر بعد از این سـن، 
هنـوز عهـده دار هزینـه هـا و مسـئولیت های 
فرزندشـان هسـتند، در حقیقـت لطفی اسـت 

کـه خـارج از وظایـف شـان انجام مـی دهند.

منبع مقاله : خواصی، لیا؛ )1389(، معنای حریم همسران در ازدواج های موفق، تهران، نشر قطره، چاپ اول

 در حقیقت خانواده به عنوان 
کوچک ترین هسته ی اجتماع، با 
ازدواج زن و مرد شکل می گیرد 

و پس از آن حریم زوج معنادار 
 می شود.

گمان نکنید که بیان این مفاهیم، 
بازی با کلمات است و هرگز 

هیچ یک از ما نمی توانیم این 
مفاهیم را از انتزاع خارج کنیم و 
به آن ها عینیت ببخشیم، زیرا 
برخالف تصور عامه، هر یک از 
این مفاهیم، کاربردهای عینی 

دارند که عدم درک صحیح یا 
استفاده ی نابجا از آن ها می تواند 
در آینده به حریم زناشویی افراد 

لطمه بزند و مانع شکل گیری 
صحیح قوانینی کارآمد در حریم 

 زناشویی آن ها شود.
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از زمـان ورود اینترنـت به کشـور بیش از24 سـال می گـذرد و در این 
مـدت کارکـرد های فضـای سـایبری دچار تحوالت شـگرفی شـده ا ند. 
شـبکه هـای اجتماعـی مجـازی نیـز زاییده ایـن تحوالت سـایبری 
هسـتند کـه بـا توجه بـه کارکرد هایـی که دارنـد برای ترویج سـبک 
زندگـی مبتنـی بـر اینترنت ، مورد اسـتقبال بسـیاری از جوامـع  قرار 
گرفتـه انـد. دیـر زمانی از حضور شـبکه هـای اجتماعـی در جامعه ما 
نمـی گـذرد ولیکـن ایـن پدیده جدیـد با کارکـرد هایـی متنوعی که 
دارد توانسـته نقـش هـای زیـادی در سـبک زندگی آحاد جامعـه ایفا ء 
نمایـد . از سـوی دیگـر بـه دلیل حضـور گسـترده این رسـانه بدون 
آگاهـی بخشـی هـای الزم بـه اقشـار مختلـف جامعـه وهمچنیـن 
وجـود برخـی از ویژگـی ها نظیـر عدم وجـود محدودیت هـای زمانی 
ومکانی  قابلیت دسترسـی آسـان به انواع محتواها شـامل متن ، صوت 
وتصویـر و برقـراری ارتباطات گسـترده وبـدون قاعده آسـیب هایی را 
بـه دنبـال داشـته اسـت. برخـی از آسـیب هـای این شـبکه هـای به 
ظاهـر اجتماعـی آشـکار و برخـی دیگـر بـه شـکل پنهان می باشـند 
وعمدتـاً کارشناسـان این فضا به آسـیب هـای آشـکار آن نظیر اعتیاد 
به شـبکه هـای اجتماعی مجـازی  ، از بین رفتن زمـان ،جعل هویت، 
شـایعه پراکنی و... اشـاره مـی نمایند وکمتر کارشناسـی در این حوزه 
بـه آسـیب های پنهـان این فضا می پـردازد .در ادامه سـعی می گردد 

یکـی از  آسـیب هـای  پنهـان در حوزه فردی شـرح داده شـود.
از بین رفتن درک معنا 

یکـی از آسـیب هـای پنهان فردی شـبکه هـای اجتماعی مجـازی از 
بین رفتن درک معناسـت .شـبکه های اجتماعی مجازی دنیایی است 
بـا اطاعات بسیارگسـترده در حوزه های گوناگـون و معانی اندک وگاه 
اشـتباه ، فکـر مـی کنیـم که هرچه اطاعات بیشـتر باشـد فهـم ما و 
درک مـا نیـز بیشـترمی شـود. امـا معنـا یعنـی درک افراد نسـبت به 

پیامهـا و اطاعات ..

 تسلسـل در اطاعـات ، مانـع نفوذ عمق معنـا به فرد شـده و در واقع 
درک ومعنـا را کـور مـی کنـد و ماخیـال مـی کنیـم صدها پیـام چه 
معنـوی و یـا فرهنگـی را تندتنـد در کانـال هـا ویا گروه ها بفرسـتیم 
وپسـت بگذاریم منجر به ایجاد یک فضای معنوی  وفرهنگی می شـویم، 
ایـن پیامهـا تندتند می آیـد ومخاطب می بینـد ویا می خوانـد اما به 
سـادگی از کنـار آن هـا عبورمی کنـد و  در وجـود مخاطب هیچ اثری 
نمـی گـذارد و مخاطبـان در مقابـل پیـام ها کم کـم رویین تن مـی گردند 
وگرنـه »در خانـه گـر کس اسـت یک حـرف بس اسـت«.گاهی 
انسـان هـا بـرای متحّول شـدن با یک متـن نظیر وصیت نامه شـهید 
یـا یـک روایـت یـا آیه قـرآن بیشـتر نیـاز ندارنـد و لیکن در شـرایط 
فعلـی شـاهد یـک  پیامزدگـی در میان کاربـران این فضا ها هسـتیم 
.تحـّول انفسـی بـه معنـای پیداکردن تحول درکثرت نیسـت. شـبکه 
هـای اجتماعـی امکان تحّول انفسـی ندارنـد وبرعکس جلـوی تحّول 
انفسـی را هـم با پیامهای معنـوی می گیرند. خیلی هـا در این فضای 
شـبکه اجتماعـی حضور پیدا می کننـد و تماماً هم آیـات واحادیث  و 
غیـره را  مـی گذارنـد ، بـه نظرتان خیلی خوب اسـت؟ شـاید ایـن افراد 
خیلی احسـاس رشـد معنوی واثر بخشـی می کنند ولی در واقع این 
افـراد پـس از مدتـی دچـار پیـام زدگی مـی شـوند و اتفاقـاً از اصالت 
پیامهـای معنـوی دارند فاصلـه می گیرند .در نتیجه ایـن امر اگر کاربر 
نداندچه موقع چه چیزی را با چه تکنیکی وبه چه شـیوه ای به مخاطب 
هـدف خـود بیان کنـد یا از مرحله پـرت یا هضم ویـا مأیوس وعصبی 
می شـود واحتمال اینکه راه برگشـتی نداشـته باشـد در این شـرایط 
بـه شـدت وجود دارد .باید فلش اسـتفاده از شـبکه هـای اجتماعی رو 
بـه بیرون باشـد نه اینکـه به داخل یعنـی در این فضا بایـد مطالبی را 
عنـوان نمـود کـه فرد در خـارج از آن بـه دنبال آن بـرود مانند معرفی 
یـک کتـاب یـا مقاله ویـا اگر قرار به تبلیغ اسـت از تکنیـک ها وفنون 

مربوط بـه تبلیغ اسـتفاده گردد .

آسیب های پنهان شبکه های اجتماعی مجازی

مهران مهرانی



سال پنجم . شماره 12 . تابستان96فصلنامه فرهنگی اجتماعی 16

در فصلنامه قبل اشـاره گردید به 4 ویژگی مدیر شایسـته از جمله آگاهی 
بینش سیاسـی ،ایمان به هـدف و امانتـداری .در ادامه می پردازیم به بقیه 

ماکهای یک مدیر شایسـته از منظر حضرت علی )ع(.
عدالـت خواهـی: عدالـت، از واژه هایی اسـت کـه در فرهنگ اسـامی، 
بیشـترین تقـّدس و کاربـرد را دارد تـا آنجـا کـه بسـیاری از مسـؤولیت و 
منصبهای اجتماعی و فردی، مشـروط به عادل بودن شـده اسـت. مفهوم 
کاربـردی ایـن عنـوان، هرچنـد در موارد مختلـف تفاوت می کنـد و لکن 
ریشـه و روح تمامـی موارد، یکی اسـت. امیرالمؤمنین)ع( که خود شـهید 

راه عدالـت اسـت، بیشـترین تأکیـدات و سـفارش هـا را در بـاره عدالت و 
دادگـری کـرده تـا جایـی کـه نهـج الباغـه را، به حـق، -کتـاب عدالت- 
نامیـده انـد. آن حضـرت، در مـوارد زیادی اهمیـت این مطلب را گوشـزد 
کـرده و بـر آن تأکیـد ورزیـده اسـت. گزارش تمامـی آنهـا، از این مختصر 
خارج اسـت، از این رو به نقل چند نمونه بسـنده می شـود. در مقام توبیخ 
و سـرزنش کسـانی کـه به او توصیه کـرده اند تا جهت اسـتمرار حکومت، 
از سـتم و جـور یاری جوید، می فرماید: -أتأمرونّـی أْن أطلَب النصَر بالجور 
ِّیـُت علیـه؟! و اهلل! ال أطـوُر بـه ما َسـَمَر سـمیٌر و مـا أمَّ نَْجٌم فی  فیمـن ُول

محمد رحمانی
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السـماءِ نجمـاً؛]32[ آیا به من دسـتور مـی دهید برای پیروزی خـود، از جور 
و سـتم در بـاره امـت اسـامی - که بر آنـان والیت دارم - بهـره جویم؟! به 
خدا سـوگند! تا عمر دارم و شـب و روز برقرار اسـت و سـتارگان از پی هم 
طلـوع و غـروب می کنند، هرگز چنین کاری نخواهـم کرد.- عامه خویی 
در ذیـل ایـن بخش از خطبه، مطالب فراوان و غم انگیـزی را گزارش کرده 
اسـت از جملـه: مرحـوم عامه مجلسـی می فرمایـد، بیشـتر گرفتاریها و 
فتنه هایی که برای جهان اسـام و مسـلمانان در طـول تاریخ پیش آمده، 
ناشـی از بدعـت تبعیـض در تقسـیم بیت المـال و بی عدالتی بوده اسـت؛ 
زیـرا، اگـر عدالـت و صـرف بیت المـال به گونه مسـاوی، رعایت می شـد، 
طلحـه و زبیر پیمان شـکنی نمـی کردند و جنگ جمـل و خافت معاویه 
و اسـتقرار حکومت بنی امیه و خون ریزی های بسـیار و شـهادت فرزندان 
رسـول خـدا)ص( همراه با ناسـزاگویی بـه امیر مؤمنـان و انتقال حکومت 
بـه بنـی عباس، اتفـاق نمی افتاد.]33[ ابن میثم، در شـأن و سـبب ایراد این 
سـخنان می نویسـد: هـدف امـام علـی)ع( از ایراد این سـخنان، تبـّری از 
ظلـم و سـتمگری بوده اسـت و آنچه سـبب شـده تا امـام مطالـب را ایراد 
کنـد، عبـارت اسـت از اینکه فردی بـه محضر آن حضرت آمـد و هدیه ای 
را تقدیـم کرد و درخواسـت بخشـش از بیت المـال را کـرد. و چون هدیه، 
جهـت دریافـت وجهـی از بیـت المال بـود، امـام، هدیه را نپذیرفـت و این 
مطالـب را ایـراد کرد.]34[ عامه شوشـتری، در شـرح این خطبـه، روایات و 
احادیـث فراوانـی را گزارش کـرده از جمله: -الظلم فـی الدنیا هو الظلمات 
فـی اآلخـرة؛]35[ سـتمگری در دنیا، تاریکی آخرت اسـت.- شـارح معتزلی 
نهـج الباغـه، ابن ابی الحدید در شـرح و تفسـیر این حکمت می نویسـد: 
ریاسـت، به اموری نیازمند اسـت، از جمله جود و شـجاعت و سـعه صدر. 
و ایـن، خیلـی اهمیت دارد؛ زیرا، منصب و ریاسـت، بـدون آن دوام ندارد و 
چون معاویه، سـعه صدر داشـت،]36[ در ریاسـت به آنچه خواسـت رسـید. 
الزم بـه یـادآوری اسـت کـه آنچـه معاویه داشـت، سـعه صدر نبـود، بلکه 
نفـاق و نیرنـگ بـود؛ زیـرا، بزرگترین سـعه صدر، بر اسـاس فرمایـش امام 
صادق)ع(]37[ عبارت اسـت از: -تحمل شـنیدن حق، هرچند علیه او باشـد، 
و تسـلیم در برابـر آن-. ایـن صفـت واالی انسـانی، در حـدی از اهمیـت و 
ارزش اسـت کـه پیامبران الهـی)ع( آن را با تضرع و التمـاس، از درگاه ایزد 
مّنـان خواسـته انـد. آن حضـرت، در بـاره قبـح ظلـم و ضـرورت عدالت از 
سـوی تمامـی افـراد، بویژه کارگـزاران، مـی فرمایـد: -و اهلل! َلْن أبیَت علی 
داً أو أَُجـرَّ فـی األغاِل ُمَصفَّـداً، أحبُّ إلـیَّ من أْن  َحَسـِک الُسـعدان َمَسـهَّ
ألقـی اهللَ و رسـولَُه یـوَم القیامـِة ظالماً لبعـِض العباد و غاصباً لشـیی ءٍ من 
الُحطـام! و کیـف أْظلِـُم أحداً لنفٍس یْسـِرُع إلـی الِبلی ُقُفولُهـا و یُطوُل فی 
الثـَری ُحُلولُهـا؟ سـوگند بـه خـدا! اگـر تمـام شـب را بـر روی خارهـای 
َسـعدان]38[ بـه سـر ببـرم و بـا غل و زنجیر به این سـو یا آن سـو کشـیده 
شـوم، خوشـتر دارم تا خـدا و پیامبرش را در روز قیامـت، در حالی ماقات 
کنـم کـه به بعضـی از بندگان سـتم، و چیـزی از اموال عمومـی را غصب 
کرده باشـم! چگونه بر کسـی سـتم کنم برای نفس خویش که به سـوی 
کهنگی و پوسـیده شـدن پیش مـی رود و در خاک زمانـی طوالنی اقامت 
کنـد؟- در جـای دیگر، خطاب به مالک اشـتر می فرمایـد: -إنَّ أفضل قرة 
عیـن الـوالة اسـتقامُة العـدل فی البـاد و ظهوُر مـودَّةِ الرعیـة؛]39[ بهترین 
چیـزی کـه مایـه روشـنی چشـم زمامـداران و مسـؤوالن اسـت، همانـا 
گسـترش عدل و داد در باد و شـهرها و آشـکاری درستی و عاقه به مردم 
اسـت.- از ایـن روایـات و آیـات، جایـگاه ویژه ایـن صفت در مسـؤوالن، به 
خوبی نمایان می شـود و در اهمیت آن همین بس که بسـیاری از بزرگان 

و رهبـران دینـی و در رأس آنـان امـام علـی)ع( در راه عدالـت خواهـی به 
شـهادت رسـیده انـد و از ایـن رو ضرب المثل شـده که -قتل علی لشـدة 
عدالته؛ علی)ع( به جهت شـدت عدالتش شـهید شـده اسـت.-. احترام به 
نظر کارشناسـان خرد انسـانها، محدود اسـت و نمی تواند تمامی حقایق و 
راه حـل مشـکات را بفهمـد. از دیرباز، انسـانهای خردمنـد، جهت جبران 
ایـن کاسـتی، از تجربیـات و آموخته هـای دیگران کمک می جسـته اند. 
ایـن امـر فطـری و عقایـی، در آموزه های دینـی نیز مورد تأکیـد و اصرار 
واقـع شـده، بویـژه بـرای کسـانی کـه مسـؤولیت اداره جامعـه و نهادهای 
اجتماعی را بر عهده گرفته اند. در این قسـمت، چند نمونه از فرمایشـهای 
مـوال علـی)ع( را در ایـن بـاره گـزارش می کنیـم. آن حضـرت، خطاب به 
محمـد بـن حنفیه می فرمایـد: -أضمـْم آراء الرجال بعضهـا إلی بعض، ثم 
اختـر أقربَهـا من الصـواب و أبعَدها مـن الرتیاب؛]40[ نظر مـردان )اهل فکر 
و خـرد( را، برخـی را بـا برخی دیگر، ضمیمه کن و سـپس نزدیکترین آنها 
را بـه حقیقـت و دورتریـن آنهـا را از شـک و تردیـد، انتخـاب کـن.- آن 
حضـرت، در مـوارد زیادی، زمامداران و مسـؤوالن را بر بهـره مندی از فکر 
و خـرد دیگـران توصیـه و از اسـتبداد رأی نکوهیـده اسـت، از جملـه می 
فرمایـد: -التسـتبّد برأیک؛ َفَمْن اسـتبد برأیـه هلک؛]41[ خـودرأی مباش، 
زیـرا، هـر کس مسـتبد در رأی باشـد، نابود می شـود.- سـعه صدر امیر 
مؤمنـان علـی)ع( سـعه صـدر را یکـی دیگـر از معیـار ماکهـای گزینش 
کارگـزاران دانسـته و در مـواردی بـر آن تأکید کـرده، از جملـه در یکی از 
کلمات قصار و پندآموز می فرماید: -آلُة الریاسـة سـعة الصـدر؛]42[ بردباری 
و تحمل سـختی ها، ابزار ریاسـت است.-. آیه اهلل حسـن زاده، در شرح این 
جملـه کوتـاه کـه دربردارنده دنیایـی از معنا و مطلب اسـت، می نویسـد: 
منصـب و ریاسـت، چه از نوع الهی مانند منصب نبـوت و امامت و آنچه در 
ایـن شـبکه قـرار می گیرد و چـه از نوع بشـری که با انتخابـات و یا با قهر 
و غلبـه به دسـت می آیـد، نیازمند حلـم و بردبـاری زیادی اسـت؛ زیرا، با 
ایـن بردبـاری، مـی توان مشـکات و خصومـات و نیازهای مردم را پاسـخ 
مثبـت داد. افـزون بـر ایـن، ریاسـت و قـدرت، منشـأ درگیـری و جنگ و 
خونریـزی اسـت و بـا بردبـاری، می تـوان این گونـه مسـائل را با کمترین 
هزینـه حل کرد. در ارتباط با اینکه سـعه صـدر یکی از ضوابط و معیارهای 
گزینـش کارگزاران اسـت، آیـات و روایـات فراوانی بر ایـن حقیقت داللت 
دارد، از جملـه: -اذهـب إلـی فرعـون إنَّه طغی قال ربَّ اشـرح لی صدری و 
ـْرلی أمِری؛]43[ به سـوی فرعون برو که او طغیان کرده اسـت. )موسـی(  یسِّ
گفت: -پروردگارا! سـینه ام را گشـاده کن و کارم را برایم آسـان گردان!-.- 
ایـن آیـات، در ارتبـاط با اجرای دسـتور و فرمان الهی نسـبت بـه مبارزه با 
فرعـون نازل شـده و موسـی)ع( جهت قـدرت و توانایی بر اجـرای این امر 
مهـم، از خداونـد، امـوری را درخواسـت کرده، از جمله شـرح صـدر که در 
واقع همان سـعه صدر اسـت. بسـیاری از مفسـران، این شـرح صدر را جزء 
عوامـل و شـرایط الزم بـرای موفقیت اهـداف می داننـد. عامه طباطبایی 
در ایـن بـاره مـی نویسـد: از ظاهـر آیـه پیداسـت کـه موسـی)ع( آنچه را 
درخواسـت کرده، وسـایل و عواملی بوده که در امر رسالتش به آن نیازمند 
بـوده، نـه امـر نبـوت. وی، رسـالتی را کـه خداونـد بـر دوش او نهـاده بود، 
بـزرگ شـمرد؛ چون، از شـوکت و قّوت قبطیان، بویژه فرعـوِن طاغی - که 
در رأس آنـان قـرار داشـت - آگاه بود، نیز از ضعف و اسـارت بنی اسـرائیل 
باخبـر بـود و مـی دانسـت چـه انـدازه جاهل و کوتـاه فکرنـد و گویا 
مـی دانسـت کـه دعوت اش چه مشـکاتی را بـه بار مـی آورد، به همین 
جهت، از خدا درخواسـت کرد که برای تحمل مصیبتها و حل مشـکات، 

32 - نهـج الباغـه، خطبـه 126. 33 - منهـاج البراعـة، ج8، ص185. 34 - شـرح نهـج الباغـه، ابـن میثـم، ج4 - 3، ص84. 35 - نهج الصباغه، ج6، ص520. 36 - شـرح نهج الباغـه، ج17 - 18، 
لـُه إلـی نفسـه و کان صـدُره ضیقـاً حرجاً. فإْن جری علی لسـانه حـٌق، لْم یعقد قلبه  ص432. 37 - بحاراالنـوار، ج78، ص223، ح93. در ایـن حدیـث آمـده اسـت: -إذا لـم یـرد اهلل بعبـٍد خیـراً َو کَّ
علیه و إذا لم یعقد قلُبُه علیه، لم یسـقط اهلل العمل به.- 38 - خاری سـه شـعبه که خوراک شـتران اسـت و سـخت گزنده اسـت. 39 - نهج الباغه، نامه 53. 40 - وسـائل الشـیعة، ج8 ، ص429. 

41 - غـرر، ج6، ص296. 42 - قصـار، 176. 43 - طـه، 24 - 26 
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به او سـعه صدر بدهد.]44[ سـعه صدر، آن چنان از اهمیت و جایگاه واالیی 
برخـوردار اسـت کـه خداوند، هر کـس را بخواهد هدایت کند، به او شـرح 
صـدر مـی دهـد. خداونـد در ایـن بـاره فرموده اسـت: -فَمـْن یـرد اهلل أْن 
ُه یجعْل صـدره ضیقاً  یهدیـُه یْشـَرْح صـدره لإلسـام و َمـْن یـِرْد أْن یضلَـّ
حرجـاً؛]45[ آن کـس را کـه خداوند بخواهد هدایت کند، سـینه اش را برای 
)پذیـرش( اسـام گشـاده مـی سـازد و آن کـس را کـه )به خاطـر اعمال 
خافش( بخواهد گمراه سـازد سـینه اش را تنگ قرار می دهد.- از رسـول 
خـدا)ص( پرسـیده مـی شـود: -مقصـود از شـرح صـدر چیسـت؟-. آن 
حضرت می فرماید: -نور یقذفه اهلل فی قلب َمْن یشـاء فینشـرح له صدره 
و ینفسـخ؛]46[ شـرح صـدر، نـوری اسـت کـه خداونـد در قلـب هـر کـس 
بخواهد، می افکند تا در پرتِو آن درخشـش معنوی، سـینه اش گشـاده و 
وسـیع گـردد.- در جـای دیگـر، خداونـد، از جملـه صفتهایی کـه موجب 
موفقیت و پیروزی رسـول خدا)ص( شـد، شـرح صدر او را برمی شـمارد و 
مـی گویـد: -ألَـْم نشـرح لـک صـدرک؛]47[ آیا سـینه تـو را گشـاده و فراخ 
نگردانیدیم؟- شـجاعت بی گمان، از جمله شرایط و اوصاف الزم کارگزاران 
و مدیـران، شـجاعت و نترس بـودن در ارتباط بـا انجـام دادن وظایف 
دینـی و آنچـه در قلمـرو مسـؤولیت او قرار دارد، اسـت. موال امـام علی)ع( 
نیـز بـر این مهـم در جای جـای کلماتـش تأکید کـرده، از جملـه در باره 
معیارهـای گزینـش فرماندهان، خطاب به مالک اشـتر می فرمایـد: -فولِّ 
من جنودک ... أهل النجدةِ و الشـجاعة؛]48[ برای فرماندهی سـپاه ... افرادی 
را از خاندان پارسـا و دارای سـوابق نیکو و دالور و سلحشـور انتخاب کن!- 
مـوالی متقیـان، برای افـرادی که طرف مشـورت قرار می گیرند، شـرایط 
و اوصافی را در نظر گرفته، از جمله اینکه ترسـو نباشـند، بنابراین حال که 
شـخص ترسـو، قابلیت مشـورت ندارد، به یقین، نمی تواند مدیر و کارگزار 
جامعـه دینی نیز باشـد. آن حضـرت در این باره می فرمایـد: -و ال تدخلنَّ 
فـی مشـورتک ... و ال جباناً یضعفک عـن األُمور؛]49[ راه مده در مشـورت ... 
افـراد ترسـو را! زیرا، در انجـام دادن کارها، روحیه تو را سسـت می کنند.- 
بی گمان، موفقیت رهبران و مدیران بزرگ، مرهون شـجاعت آنان اسـت؛ 
زیـرا، شـجاعت، در حـاالت و شـرایط گوناگونی، سرنوشـت سـاز اسـت، از 
جملـه: الـف( در پذیـرش اصـل مسـؤولیت و مدیریـت؛ ب( در مقابلـه بـا 
حـوادث غیـر منتظره و ناخواسـته؛ ج( در پذیرش اشـتباه و خطا و جبران 
آثـار آن؛ د( در برابـر وسوسـه هـای قدرتهـای بـزرگ و ارعـاب آنـان برای 
وابسـته شـدن در میدانهای جنگ و نبرد گرم و سـرد با دشمنان گوناگون 

بشـریت. قاطعیـت از جملـه ویژگیهـای الزم و ضـروری در مدیـران و 
زمامـداران جوامـع اسـامی، قاطعیت در مقام تصمیم گیری و اجراسـت. 
نقـش و تأثیـر جدی بودن مسـؤوالن جامعه در تمام ایام، بویـژه در حاالت 
بحرانـی و در مقابـل آفـات، و ضررهـای شـک و دودلـی آنـان، بـر کسـی 
پوشـیده نیسـت. از ایـن رو یکـی از ماکهای انتخـاب مدیر و زمامـدار، در 
فرهنـگ و علـوم مربـوط بـه مدیریـت، قاطعیـت بـه شـمار مـی رود. این 
حقیقـت، از نـگاه ائمـه معصـوم)ع( پنهـان نمانـده و در ایـن بـاره مطالب 
فراوانـی را بیـان کـرده انـد. در اینجـا، پـاره ای از سـخنان امـام علـی)ع( 
گزارش می شـود: -و لکنَّ اهللَ سـبحانَُه، جعل ُرُسـَلُه أُولی قوَّةٍ فی عزائمهم 
و َضْعَفـًة فیمـا تـری األعیُن فی حاالتِِهم مـع قناعٍة تَْمَلُ القلـوَب و العیوَن 
غنـًی؛]50[ خداونـد، پیامبـران را بـا عـزم و اراده ای قـوی، گرچـه با ظاهری 
سـاده و فقیر، مبعوث کرد، با قناعتی که دلها و چشـمها را پر سـازد.- آن 
حضرت، در مقام توصیف مالک اشـتر، به عنوان یک مدیر شایسـته، یکی 
از ویژگیهـای برتـر او را -قـدرت تصمیـم گیـری- برمی شـمارد: -اما بعد. 
فقـد بعثـُت إلیکـم عبداً مـن عبـاد اهلل ال ینام أیـام الخـوف و ال یْنُکُل عن 
األعـداءِ سـاعاِت الروع، أشـدَّ علـی الفجار من حریـق النار، و هـو مالک بن 
الحـارث أخـو َمذحج. فاسـمعوا لـه و اطیعـوا أمَره فیمـا طابق الحـق! فإنَّه 
سـیف من سـیوف اهلل ال کلیل الُظبَّة و ال نابی الَضریَبِة؛]51[ پس از سـتایش 
پـروردگار. مـن، بنـده ای از بندگان خدا را به سـوی شـما فرسـتادم که در 
روزهـای وحشـت نمـی خوابـد و در لحظـه های تـرس از دشـمن، روی 
نمی گرداند و بر بدکاران، از شـعله های آتش تندتر اسـت. او مالک، پسـر 
حـارث مذحجـی اسـت. آنجا که با حق اسـت، سـخن او را بشـنوید و از او 
اطاعت کنید! او شمشـیری از شمشـیرهای خداسـت که نه تیزی آن ُکند 
مـی شـود و نـه ضربت آن بی اثر اسـت.- در مورد قـدرت تصمیم گیری، و 
نکوهـِش دودلـی و تردید مدیـران، می فرماید: -ال تجعلـوا علمکم جهاً و 
یقینکـم شـکاً! إذا علمتم فاعملوا و إذا تیقنُتم فاقدمـوا!]52[ دانش خویش را 
نادانـی، و یقیـن خود را شـک مپنداریـد! آن گاه که به علم دسـت یافتید، 
عمـل کنیـد و آن گاه که به یقین رسـیدید، اقدام کنیـد!- الزم به یادآوری 
اسـت کـه کلمـه -قاطعیت- از ریشـه -قطـع- به معنـای -بریـدن و جدا 
کـردن- اسـت و انتخـاب چنیـن واژه ای، از آن رو اسـت کـه افـراد قاطع، 
مشـکات را می بَُرند و گره ها را می گشـایند. متأسـفانه، برداشـت غلط، 
سـبب شـده کـه برخی، هـر گونه بی گـدار بـه آب زدنها و بـی دقتی ها و 
تصمیمهـای عجوالنه را قاطعیت بنامنـد! خداوند متعال، وصف قاطعیت را 
برای رهبران و پیامبران، الزم دانسـته و به رسـول خدا)ص( دسـتور می دهد، 
پـس از مشـاورت و رایزنـی هـای الزم، شـک و دودلی را کنار گذاشـته و با 
عزمـی راسـخ تصمیـم بگیـرد و بر خـدا توکل کند: -و شـاورهم فـی األمر 
ْل علـی اهلل إنَّ اهلل یحب المتوکلیـن؛]53[ در کارها، با آنان  فـإذا عزمـَت فتوکَّ
مشـورت کـن. اما هنگامـی که تصمیم گرفتـی )قاطع باش و( بـر خداوند 
توکل کن؛ زیرا، خداوند، متوکان را دوسـت دارد.- پیشـگامی در عمل 
مـردم، در همیشـه تاریـخ، الگوپذیـر بـوده انـد و با پیـروی از اسـوه های 
انتخابـی خویـش، اعمال و حرکات خـود را تعیین کرده انـد و می کنند و 
واضـح اسـت که زمامـداران و عالمان هر جامعه ای، در این باره، بیشـترین 
اثـر و نقـش را دارند. از این رو، پیشـگامی آنـان در انجام دادن کارهای خیر 
و سـودمند، سـبب می شـود تا مـردم و رعیـت، از آنان پیروی کننـد و در 
پـی آنـان، به دنبـال اعمال شایسـته حرکت کننـد. در آیـات و روایات، به 
ایـن مطلـب توجه کافی شـده اسـت. مـوال امام علـی)ع( نیز بارهـا به این 
حقیقـت اشـاره کـرده اسـت، از جملـه: -من حـقِّ الملک أْن یّؤِمن نفسـه 
قبـل جنـده؛]54[ بـر زمامدار اسـت که خـودش را آماده پذیـرش )حقایق و 

44 - المیـزان، ج20، ص359. 45 - انعـام، 125. 46 - مجمـع البیـان، ج3، ص190. 47 - انشـراح، 1. 48 - نهـج الباغـه، نامه 53. 49 - همان. 50 - نهج الباغه، خطبه 192. 51 - همان، نامه 38. 
این نامه را افزون بر سـیدرضی، طبری در جلد ششـم تاریخ اش، حوادث سـال سـی و هشـت، گزارش کرده اسـت. 52 - همان، قصار 274. 53 - آل عمران، 159. 54 - غرر الحکم، ج6، ص25. 
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اعمـال خیـر( پیش از افراد )لشـکریان( کنـد.- ابن ابی الحدید در شـرح و 
تفسـیر این حکمت می گوید: فرع، همیشـه، تابع و پیرو اصل اسـت و اگر 
اصـل، منحـرف باشـد، محـال اسـت کـه فـرع، مسـتقیم باشـد. و نیـز 
ضرب المثلی عربی می گوید: -آیا سـایه می تواند راسـت باشـد در حالی 
کـه عود )صاحب سـایه( کج اسـت؟-. بنابراین، کسـی که خـودش را امام 
)مدیر( جامعه کرده و شـرایط و آداب الزم را نیاموخته، مانند کسـی اسـت 
کـه ادعـای صیاغت )انگشترسـازی( و نجاری کند و بر سـاختن انگشـتر و 
یا تخته ای توان نداشـته باشـد و این، نوعی از دیوانگی به شـمار می رود، 
بلکه دیوانگی محض اسـت.]55[ در جای دیگر، پیشـگامی در خودسـازی و 
کارهـای خیـر را از وظایـف الزم هر مدیر و زمامداری دانسـته، می فرماید: 
-َمـْن نصـب نفسـه للناس إمامـاً فعلیـه أْن یبدأ بتعلیم نفسـه قبل تعلیم 
غیـره؛]56[ هـر کـس خودش را رهبر مـردم قرار داده، باید پیـش از آموزش 
دیگـران، بـه آمـوزش خـودش بپـردازد.- مـوال علـی)ع( نـه تنهـا در بُعد 
نصیحـت و تبیین شـرایط و ماکهـای مدیران، بر این مطلب پای فشـرده 
کـه در مقـام عمل نیز چنیـن رفتار کرده اسـت: -أیها الناس! إنّـی - و اهلل! 
- ما أحثکم علی طاعٍة إال أسـبقکم إلیها و ال أنهاکم عن معصیٍة إاّل انتهی 
قبلکـم عنها؛]57[ ای مردم! سـوگند به خدا! شـما را بـه چیزی توصیه نمی 
کنم، مگر اینکه پیشـگام شـما هسـتم در عمل به آن و شـما را از چیزی 
برحـذر نمـی دارم، مگر اینکه پیش از شـما، خودم برحذر می شـوم.- در 
قـرآن، در آیـات فراوانـی، مدیـران و زمامدارانـی کـه مـردم را بـه کارهای 
پسـندیده و خیـر فـرا مـی خوانند، بـی آنکه خودشـان پیشـگام در انجام 
دادن آنهـا باشـند، مورد سـرزنش و توبیخ واقع شـده انـد: -أتأمرون الناس 
بالبـر و تنسـون أنفسـکم؛]58[ آیا مردم را بـه کارهای نیک فرا مـی خوانید، در 
حالـی کـه خود شـما، آن را فراموش کرده ایـد؟- فروتنی از جمله اوصاف 
و مـاک الزم در گزینـش مدیـران، فروتنـی و دوری از تکبر و خودخواهی 
اسـت؛ چـه اینکه بـا فروتنـی، زمامـداران، در دل و روان زیردسـتان جای 
مـی گیرنـد و آنـان را بـا تمـام وجـود دوسـت و عزیـز مـی دارنـد و بی 
گمان، محبوبیت رهبران و مدیران، از بزرگترین عوامل موفقیت و پیروزی 
آنـان به شـمار می آیـد. از ایـن رو، در آیات و روایـات، بر این مطلب تأکید 
زیادی شـده اسـت. موال علـی)ع( نیز از جمله ماکها و معیارهـای الزم در 
انتخـاب افراد جهت مسـؤولیت، این ویژگی را برشـمرده و در مـواردی به 
آن اشـاره کـرده اسـت. وی، خطـاب بـه مالـک اشـتر می فرمایـد: -و 
اْخِفـْض للرعیـة جناحـک و ابُْسـْط لهم وجهـک و ألِْن لهم جانبـک و آِس 
بینهم فی اللَْحَظِة و النظرة و الشـارة و التحیة حّتی ال یطَمَع العظماُء فی 
حیفـک و ال ییـأَس الُضعفـاء مـن عدلـک؛]59[ پـر و بالـت را برابـر رعیـت 
بگسـتران و با مردم گشـاده روی و فروتن باش و در نگاه و اشـاره چشـم، 
در سـام کـردن و اشـاره کردن، با همگان، یکسـان باش، تـا زورمندان در 
سـتم تـو طمـع نکننـد و ناتوانـان از عدالت تـو مأیـوس نگردنـد.- در این 
بخـش از نامـه، بـه چهـار وصـف و شـرط الزم در مدیران اشـاره شـده که 
مهمتریـن آنهـا، فروتنـی و رعایت عدالت و تسـاوی اسـت. آن حضرت، در 
نامـه بـه محمد بـن ابی بکر، بـه هنگامی که زمامـدار مصر بـود، توصیه و 
تذکراتـی را بـه عنـوان شـرایط و اوصـاف الزم بیـان کرده اسـت که چون 
شـبیه آن چیـزی اسـت کـه در نامـه بـه مالک اشـتر مطرح شـد، تکرار 
نمـی کنیـم.]60[ امیر مؤمنـان)ع( برای تواضـع، برکات و ثمـرات فراوانی را 
برشـمرده کـه از جملـه آنهـا ایجاد محبت اسـت کـه از بزرگتریـن عوامل 
پیـروزی مدیران اسـت. آن حضرت می فرماید: -ثمـرُة التواضع المحبة؛]61[ 
ثمـره فروتنـی، محبـت اسـت.-. خداونـد، در قـرآن کریـم، بـر لـزوم ایـن 
ویژگـی بـرای رهبـران الهـی و مدیـران، اصـرار و در مـواردی به آن اشـاره 

کـرده، از جمله به رسـول خـدا)ص( به عنوان الگو قـرار گرفتن برای دیگر 
زمامـداران و رهبـران، فرمـان مـی دهـد کـه در ارتبـاط با مـردم فروتن و 
متواضـع باشـد. -و اخفض جناحک لمـن اتبعک من المؤمنیـن؛]62[ بال و 
پـر از )مهـر و عطوفـت( خویش را برای مؤمنانی که از تو پیـروی کرده اند، 
بگسـتران.- نبود سـوء پیشـینه امیرمؤمنان علـی)ع( از جملـه معیار و 
مـاک را در گزینـش مدیـران و کارگزاران، گذشـته درخشـان و نداشـتن 
سـوء پیشـینه دانسـته و در مواردی به این مهم اشـاره کرده است. در نامه 
بـه مالک اشـتر، افـزون بر طرح اصل مطلب، بـه آثار و نتایج آن نیز اشـاره 
کرده اسـت: -إنَّ شـرَّ وزرائک َمْن کان للشـرار قبلک وزیراً و َمْن شـِرکهم 
فـی االثـام فـا یکونّن لـک بِطانًَة؛ فإنَّهـم أعـواُن األثمة و إخـواُن الظلمة و 
ن له مثُل آرائهـم و نفاذهم و لیس علیه  أنـت واجـٌد منهم خیَر الخلـِف ممَّ
ـْن لـْم یعـاوْن ظالماً علـی ظلمه و  مثـل آصارهـم و أوزارهـم و آثاِمهـم ممَّ
آلاثمـًا علـی إثِمـِه أْوالئـک أخـفُّ علیک مؤونـًة و أحسـن لک معونـًة؛]63[ 
بدتریـن وزیـران تو کسـی اسـت که پیـش از تو، وزیر بـدکاران بـوده و در 
گناهان آنان شـرکت داشـته باشـد. پس مبادا چنین افرادی، محرم راز تو 
باشـند! زیـرا که آنان، یـاوران گناهکاران و یاری دهندگان سـتمکارانند. تو 
باید جانشـینانی بهتر از آنان داشـته باشـی که قدرت فکری امثال آنان را 
داشـته، امـا گناهـان و کـردار زشـت آنـان را نداشـته باشـند، کسـانی که 
سـتمکاری را بـر سـتمی یـاری نکـرده و گناهـکاری را در گناهـی کمک 
نرسـانده باشـند، هزینه این گونه افراد، بر تو سـبک تر و یاریشـان بهتر ... 
اسـت.- شـارح معتزلی، در شـرح و تفسـیر این قسـمت، مطالبـی را بیان 
کـرده اسـت، از جملـه: علت اینکه امیرمؤمنـان، مالک اشـتر را از گزینش 
افـرادی کـه سـوء سـابقه )همـکاری بـا ظالمان( داشـته انـد، منع کـرده، 
عبـارت اسـت از اینکـه گنـاه و سـتم، بـرای چنین افـرادی، ملکه شـده و 
امـکان تـرک آن خیلـی دور اسـت. آیـه اهلل حسـن زاده، در توضیـح ایـن 
بخـش، بـر ایـن باور اسـت کـه موال علـی)ع( در سـه مرحله سـخن گفته 
اسـت. سـپس مـی گویـد: وزیر، بـه معنای معـاون اسـت. این مفهـوم، در 
قـرآن نیـز در ارتبـاط میـان موسـی و عمـران )و اجعـل لـی وزیـراً مـن 
اهلـی]64[( آمـده اسـت و چـون وزیـر، آمادگـی بیشـتری دارد تـا بـا مردم 
تمـاس حاصـل کند و نیز بیشـتر می تواند بـا والی و حاکـم جدید ارتباط 
برقـرار و کسـب موقعیـت کنـد - زیـرا از تجربـه و اطاعـات بیشـتری 
برخوردارنـد - از ایـن رو، کمتـر والـی جدیدی پیدا می شـود کـه بتواند از 
دسـت چنیـن افـرادی خاصـی پیـدا کنـد، ولـی مـوال علـی)ع( بـر این 
حقیقـت اصـرار ورزیـده و تأکید کرده که باید از شـر این افـراد رهایی پیدا 
کنـی.]65[ بنابرایـن، یکی از صفـات الزم در مدیران و زمامداران، نبود سـوء 
پیشـینه آنان اسـت؛ چه اینکه سـوء پیشـینه، سـبب می شـود تا او، فاقد 
محبوبیت الزم در میان مردم باشـد و نیز چه بسـا عادات و حالت سـویی 
که داشـته، به صورت ملکه در او رسـوخ کرده باشـد و با به دسـت گرفتن 
مسـؤولیت و قـدرت، آن صفات ناشایسـته، خودش را نشـان دهـد. توانایی 
)جسـمی و روحـی( قـدرت و توان منـدی از دیگر ماکهـای گزینش 
مدیران و مسـؤوالن سازمانها و نهادهای مملکت اسـت؛ زیرا، بدون توانایی 
جسـمی، شـخص، نمی توانـد به انجـام دادن وظایـف خویش اقـدام و بار 
سـنگین مسـؤولیت مدیریت را بر دوش کشـد و آن را به سرمنزل مقصود 
برسـاند. ائمـه، صلـوات اهلل علیهم، بویـژه امام علـی)ع( در جا جای کلمات 

خویش، بر این واقعیت تأکید کرده اند. 

55 - شـرح نهـج الباغـه ابـن ابـی الحدیـد، ج17 - 18، ص328. 56 - نهـج الباغـه، قصـار 70. 57 - همـان، خطبه 175. 58 - بقـره، 41. 59 - نهج الباغـه، نامه 46. 60 - همان، نامـه 27. 61 - 
غررالحکـم. 62 - شـعراء، 215. 63 - نهـج الباغـه، نامـه 53. 64 - طه، 82. 65 - منهاج البراعـة، ج20، ص187
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امـروزه یکـی از مهمترین نوع رسـانه ها ،شـبکه های اجتماعی هسـتند 
کـه مـورد بحث جامعه امروزی اسـت .شـبکه هـای اجتماعی بـه مانند 
راههـای مختلفـی مـی مانند که مـردم در زمان عبـور از آن مـی توانند 
در مـورد مسـائل مختلـف با هم صحبت کننـد .این فـن آوری اطاعات 
و ارتباطات ، زندگی بشـر را از ابعاد مختلف سیاسـی،اجتماعی،اقتصادی 
وفرهنگـی تحـت تأثیر قـرار داده اسـت .بدیهی اسـت کـه در جامعه ی 
شـبکه ای ،فرهنـگ وهویـت ملـی بـه تدریـج تغییـر مـی یابـد .هویت 
اجتماعـی وجـوه تشـابه افـراد یک جامعـه را بیـش از تفاوتهـای آنها در 
بـر می گیـرد .در واقـع هر هویتی وهـر اجتماعی با ایجـاد مرز فرهنگی 
خـود از سـایر هویتها متمایز می شـود .ظهور فضـای اینترنتی ومجازی 
موجـب می شـود تا گروههای دارای مرز مشـخص فرهنگـی جای خود 
را بـه گروههـای مجـازی بـا مرزهـای آزاد دهنـد وامکان مبادلـه هر چه 
بیشـتر اطاعـات وپیامهـا روابـط وتعامات بین انسـانها مدلـی جدید 
مـی یابـد . و جامعـه را بـا تغییـرات فرهنگی روبـرو می کنـد .در فضای 
مجازی زمان وفضا دچار تغییر شده ا ست. فواصل مکانی وجغرافیایی بی معنا 
شـده انـد وامکان تغییـر طبقه اجتماعی ،نژاد ،جنسـیت بـه راحتی برای 
افـراد وجـود دارد یعنـی فـرد در لحظـه ای آنـی مـی توانـد جنس،نژاد 
وطبقـه خـود را پنهـان سـازد وخـود را بـا هویتـی تـازه تعریف کنـد .با 
ازدیـاد ایـن حرکت توسـط افـراد، اجتماعات وهویتهای جدیدتشـکیل 
مـی یابنـد ودر اینجاسـت که جز رشـد تفکـر ،عقانیت وداشـتن درک 
وشـعور اجتماعـی راه نجاتی برای انسـان وجود ندارد وسـواد رسـانه ای 
جـزء الزامـات آگاهـی اجتماعـی در دنیای ارتباطـات خواهد بـود. بدین 
منوال که گذشـت فضـای مجازی باعث می شـود مرزهای بین فرهنگ 
بومـی ومحلـی از بیـن رفتـه وهمه مـردم در ملل مختلف به هم شـبیه 
تـر گردنـد ویک اسـتاندارد فرهنگـی به عنوان اسـتاندارد طبیعـی برای 
مردم تعریف می شـود که عموماً هم این اسـتاندارد توسـط کشـورهای 
تولیدگـر شـبکه هـای مجـازی تعریف مـی گـردد .یعنی هـر فرهنگی 
نشـانه ومظاهـری را بـرای خـود تعریـف مـی کند مثـًا نحوه پوشـش 
افـراد پیـرو یـک فرهنـگ اسـت بـه وسـیله همین پوشـش بـه راحتی 
مـی توانیـم اقوام مختلف وملل مختلف را تشـخیص دهیم. امـا امروز به 
سـختی مـی تـوان ویژگیهای هـر ایرانی را بر شـمرد .در ادامـه می توان 
گفـت علـل گرایشـهای افـراد  به شـبکه هـای اجتماعی مـواردی مثل 

نوجویـی وهیجـان خواهی ،میل بـه محبوبیت  حفظ ارتبـاط با دیگران 
در عیـن تنهایـی ،رهایـی از تنـش روزمره وایجـاد فراغـت باورهای غیر 
منطقـی ،ارضای نیازهـای روانی،ایجاد حس پیشـرفت وغـرور ،اضطراب 
اجتماعی،اعتیـاد اینترنتی بوده اسـت .شـبکه های اجتماعـی دارای مزایا 

ومعایبـی اسـت که بخشـی از آنهـا ارائه می گـردد .

  مهمترین مزایا عبارتند از:

•  انتشار وتسریع آزادانه اخبار واطاعات
•  افزایش قدرت تفکر ، تحلیل و روحیه انتقادی مردم 

• امـکان عبـور از مرزهـای جغرافیایـی وآسـیایی بـا افـراد وجوامـع 
مختلـف  وفرهنگهـای 

•  شکل گیری وتقویت خرد جمعی
•  امـکان بیـان ایـده ها به صورت آزادانه وآشـنایی با افکار وسـلیقه های 

دیگران 
•  ارتباط مستمر با دوستان وآشنایان به صورت مجازی 

•  قابلیت امکان تبلیغ وتوسعه اهداف وارزشهای افراد وجوامع 
•  افزایش مشارکتهای مفید اجتماعی 

•  افزایش آگاهی های اجتماعی مردم و آموزشهای علمی 

  مهمترین معایب وآسیبهای شبکه اجتماعی 

•  تأثیـر گـذاری بـر افـکار عمومی وبسـیج کـردن مردم برای اغتشـاش 
در درون کشـور 

• تضاد برخی از پیامها با ارزشها و باورهای اسامی واخاقی
• ازبین رفتن هویت ملی 

قومیتهـا  وکاهـش  فرهنگـی  سـازی  یکسـان   •
مختلـف  اجتماعـی  وگروههـای 

• انتشار اخبار غیر واقعی وتحریف شده 
• تقویـت  ارزشـهای  بیگانـه و تضعیـف 

بومی  روحیـه 
• زمـان بر بودن بـرای کاربران معتاد 

اینترنتی 

فرهنگ و شبکه های اجتماعی

..............................................
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یافتـه هـای علمـی نشـان می دهـد اینترنـت واسـتفاده از شـبکه های 
اجتماعـی ،آسـیب پذیری مغـز کـودکان را افزایش می دهد .نـورون های 
موجـود در مغـز کـودکان شـروع بـه ایجـاد ارتباطات  جدیـد می کنند 
و ایـن امربـه بـروز تغییـرات غیرطبیعـی درمغـز مـی انجامـد وگرایش 
زیـاد والدیـن به اسـتفاده از شـبکه های اجتماعی باعث شـده اسـت که 
کـودکان نیز بـه این ابـزار الکترونیکی گرایش یابنـد وجایگزین بازیهای 
فیزیکـی وفکـری آنهـا شـود .این موضـوع در حالی اسـت که کـودکان 
ماننـد بزرگسـاالن نیسـتند وتحت تأثیـر تمامی امواج منتشـر شـده از 
محیط خود می باشـند. وقتی کودکان از دسـتگاههای بی سـیم استفاده 
مـی کننـد، اثرات آنها تا 2 برابر بیشـتر در مغز و10 برابر بیشـتر در مغز 
اسـتخوان نسـبت به بزرگسـاالن می باشـد .محققان دریافته اند فرآیند 
توسـعه مغز تا نزدیک 20 سـالگی ادامـه دارد .جمجمه آنها نرم تـر ونازک تر 
از جمجمـه بزرگسـاالن بـوده وحـاوی مقـدار بیشـتری ماده سـیال 
می باشـد .کودکان نسـبت بـه تابش امواج وای فای حسـاس ترنـد وتابش 
عمیـق تـر روی مغـز آنها تأثیر می گـذارد ویک تأثیر کوچـک می تواند 
منجـر به آسـیبهای بزرگ مغـزی در طول سـالهای آتی زندگی شـود .
بـر ایـن اسـاس برای سـایر عـوارض روحـی روانـی مثل خشـونت ،خود 
و...در  ،آسـیبهای جسـمانی وعضانـی  ، اضطـراب  شـیفتگی مزمـن 
کشـورهای آمریکایـی واروپایـی اقدامـات جدی بـرای کـودکان صورت 
پذیرفتـه اسـت مثـل قوانیـن ملـی کاهـش قـرار گرفتـن کـودکان در 
معرض امواج ، ممنوعیت اسـتفاده از گوشـی موبایل وامورتبلیغاتی برای 
کـودکان ،صـدور بیانیـه چندین شـهرداری بـرای حذف وای فـای از 

اماکـن عمومی ومـدارس .
بـه طـور کلـی عـوارض مغـزی ،تنهایـی، افسـردگی،  
اضطـراب، عـزت نفـس پاییـن ، رشـد گفتـاری و 
اجتماعـی ناقص،ضعـف در مهـارت مقابلـه با 
مشـکات ،کاهش تجربیات واقعی دردوره 
کودکـی وآرمـان گرایـی و تخیل گرایی 
،افزایـش  اینترنتـی  ،اعتیـاد  زیـاد 
شکاف نسـلها وعدم ارتباط منطقی 

بـا والدیـن از جملـه مهمتریـن عـوارض منفی مواجهـه زیاد کـودکان با 
دنیـای مجـازی می باشـد .

الزم اسـت والدین حداقل تا پایان 12 سـالگی یعنی پایـان دوره کودکی 
از تهیـه گوشـی موبایل خودداری نماینـد .و از ایجاد فرصتهای جایگزین 
مثـل کاسـهای ورزشـی ،هنـری، داسـتانی ، بازیهای فکـری وحرکتی 

استفاده نمایند .

  راهکارهایی تاثیر گذار ویژه والدین ومربیان در مواجهه با فرزندان 

• در مـدارس معلمان اسـتفاده صحیـح از اینترنت وفضای مجـازی را به 
دانش امـوزان بیاموزند 

• مربیـان ووالدیـن وظیفـه دارند سـایتهای مفیـد را به فرزنـدان ودانش 
آمـوزان معرفـی کنند .

• بردن فرزندان به میهمانی وتنها نماندن در منزل 
• مرتبـط بودن ودر دسـترس بودن مشـاوران آگاه ومجرب بـرای والدین 

ودانـش آموزان 
• تحکیم مبانی عقیدتی

• ایجاد اشتغال وسرگرمی ومشغولیات سالم در منزل وبیرون از منزل 
• قرار دادن وسایل رسانه ای در مکان مناسب وعمومی در منزل 

• باز بودن درب اتاق فرزندان هنگام خواب 
• والدیـن اسـتفاده از فضاهـای مجازی وسـایتهای اینترنتـی را به خوبی 

بگیرند  فرا 
• تبادل نظر والدین وفرزندان درباره قواعد استفاده از اینترنت 

• مدیریت زمان استفاده از وسایل تکنولوژیک 
• قرار دادن آیه ی " الم یعلم بان اهلل یری " باالی سر میز کامپیوتر .

• محبـت کـردن والدیـن بـه فرزنـدان ،بیان خطـرات فضاهـای مجازی 
واختصـاص زمانـی بـرای درد دل هـا وبیـان مشـکات روزانه 

• عـدم قفـل گذاری روی تلفـن همراه ،کامپیوتر ویا حداقل قفل مشـابه 
بـا تلفن همراه پـدر ومادر 

• عضو شدن والدین در گروههایی که فرزندان عضو هستند .

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

تأثیر اینترنت بر کودکان

منبع : حامد کمال ،محمد کمال،ناگفته های فضای مجازی ،نشر عروج ایمان 
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سـواد عاطفـی
 داشتـه باشیـد

سـواد عاطفـی یعنـی آنکـه بتوانیـد حـاالت، 
عواطـف و احساسـات درونی خود را تشـخیص 
دهیـد و واقعیت آنهـا را درک کنید. مرحله اول 
رابطـه عاطفـی ماهیتـاً دارای ویژگـی های زیر 
اسـت:در شـروع رابطه و در مرحله اول، هیجان 
فرد به دلیل تغییرات بیوشـیمی خون متفاوت 
اسـت؛ یعنی روزهای اول سـطح نوراپی نفرین 
و دوپامیـن خـون افزایـش مـی یابـد و چـون 
رابطـه جدید اسـت هیجان جدیدی بـرای فرد 
ایجـاد می شـود و در نتیجـه نوراپـی نفریـن و 
دوپامیـن که هورمون عشـق نـام دارند افزایش 

مـی یابند.
بـرای مثـال فـرد بیـان مـی کنـد کـه بسـیار 
خرسـند اسـت، هیجان زیادی دارد و به محض 
خداحافظـی دلتنـگ می شـود، بـه بهانه های 
متفـاوت تماس مـی گیرد و تمایـل دارد با هم 
باشـند. امـا این ویژگـِی مرحلـه ی اول رابطه ی 
عاطفی اسـت و اگر دختر و پسـر سواد عاطفی 
الزم را نداشـته باشـند متوجـه نمی شـوند که 

ایـن هیجانـات بـه دلیـل آن اسـت کـه مغـز 
در حالـت کارکـرد شـدید قـرار دارد و ماننـد 
موتـور ماشـین کار مـی کنـد. اما ایـن ویژگی 
بیشـتر از 6 مـاه دوام نخواهد داشـت، زیرا مغز 
طبیعتـاً بـرای دفاع از سـامت خـود، خودش 
را بـا وضعیـت تطبیـق مـی دهـد و بـه تدریج 
هیجـان فروکـش مـی کنـد؛ یعنـی درسـت 
اسـت که هنـوز هـم در بـدن نوراپـی نفرین و 
دوپامیـن زیاد ترشـح می شـود اما بـدن با این 
سـطح هورمون دیگر به آن هیجان نمی رسـد 
زیرا جسـم شـما عـادت کـرده تا مغـز بتواند از 

سـامت خـودش دفـاع کند.
مغـز نمـی تواند هیجـان بسـیار را بـرای زمان 
طوالنـیِ زندگـی حفـظ کنـد و طبیعی اسـت 
کـه وارد مرحله ی اسـتراحت شـود پس خیلی 
از هیجانـات فروکـش مـی کند و اگر شـخص 
سـواد عاطفـی الزم را نداشـته باشـد ممکـن 

اسـت رابطـه عاطفـی خـود را از بیـن ببرد.

 بلوغ عاطفی در کنار سواد عاطفی
گاهـی، افـراد بـه دلیـل بسـتر خانوادگـی 
عاطفـی  سـواد  اسـت  ممکـن  اختیـار  بـی 
نداشـته باشـند؛ یعنـی خیلـی ندیـده باشـند 
و یـاد نگرفتـه باشـند. بعضـی از انسـان ها در 
ابـراز عواطـف خـود ضعیـف هسـتند. برخـی 
در فهـم احساسـات عاشـقانه ای که درونشـان 
دارنـد، دچـار کـج فهمـی هسـتند و برخی نمی 
تواننـد احساساتشـان را درسـت تحلیل کنند. 
اینجاسـت کـه مفهـوم بلـوغ عاطفـی مطـرح 
می شـود. فـرد باید توسـط دیده ها و شـنیده 
هایـش سـواد عاطفی کسـب کنـد و از طریق 
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این آگاهی، احساسـات خود را بشناسد 
باشـد. در یـک کام  بـرآن مسـلط  و 
بـه بلـوغ عاطفـی برسـد.وقتی فـردی 
احساسـاتش را بشناسـد و در تعامـل 
بـا دیگـران بیـان کنـد و بـه کار ببـرد، 
مـی گوییـم ایـن فرد بـه بلـوغ عاطفی 
رسـیده اسـت. چنیـن فردی مـی تواند 
به شـکل صحیحی احساسـاتش را ابراز 
کنـد. همچنیـن احساسـات دیگـران را 
نیـز به همـان خوبی شناسـایی و درک 
می کنـد. ابراز عواطف و داشـتن سـواد 
هیجانـی  هـوش  از  بخشـی  عاطفـی 
انسـان هاسـت. انسـان هایی که هوش 

هیجانـی باالیـی دارنـد، در برقـراری رابطـه ی 
عاطفـی بسـیار قـوی تر هسـتند.

رشد عاطفی معیوب
رشـد عاطفـی  فرآینـدی اسـت کـه از تولـد 
کـودک آغـاز می شـود و والدیـن نقش مهمی 
در ایـن میان ایفـا می کنند. اولین پیونددهنده 
از  اسـت.  مـادر  بیـرون  محیـط  بـا  کـودک 
ایـن رو نحـوه تعامـل کـودک بـا مـادر، تعیین 
کننـده نحـوه تعامل او بـا جهان خارج اسـت.  
دلبسـتگی یا پیوند بیـن مادر و کـودک، اولین 
نیـاز کـودک بـرای برقـراری ارتبـاط بـا جهان 
خـارج اسـت و هـر قـدر این دلبسـتگی ایمن تر 
باشـد، جهـان بـرای او ایمـن تـر خواهـد بـود. 
چنانچه این احسـاس در دوران رشـد و تکامل 
رو به بهبود نباشـد، فرد با همین احسـاس وارد 
رابطه زناشـویی می شـود و دلبسـتگی ناایمن 
خواهـد داشـت. این سـبک دلبسـتگی ارتباط 
مسـتقیمی بـا تـاش کـودک بـرای کسـب 
اسـتقال دارد. کودک از 2 یا 3 سـالگی مفهوم 
»مـن«، »اسـباب بازی من«، »مادر مـن« و... را 
درک مـی کنـد و به دنبال کسـب هویت خود 
اسـت. او بـا تکیـه بر دلبسـتگی ایمـن که به 

مـادر پیـدا کـرده، بـه دنبـال دسـت یافتن به 
است. اسـتقال 

 استقالل عاطفی
بـه طـور کلـی انتظار ما این اسـت که در سـن 
نوجوانـی، بلـوغ هیجانـی فرد کامل شـود ولی 
در بسـیاری از موارد یک فرد 30 سـاله پس از 
مراجعـه به مشـاور ازدواج درمـی یابد که هنوز 
بـه بلـوغ عاطفـی نرسـیده و هنـوز وارد یـک 
رابطـه نشـده، نگران از دسـت دادن آن اسـت.
در واقـع فـرد به علت این که دلبسـتگی ایمن
 کسـب نکرده و در دوران رشـد و تکامل هم به 
بلـوغ عاطفی نرسـیده اسـت، همین احسـاس 

ناایمنـی را وارد رابطه با همسـرش 
مـی کند.

وابسـتگی بیـش از حـد و فاصلـه 
گرفتن از همسـر به طـور همزمان 
نشـان دهنـده سـبک دلبسـتگی 
ناایمـن فـرد اسـت. ایـن دسـته از 
افـراد اگـر با همسـر خـود اختاف 
نظـر جزئی پیـدا کنند، به سـرعت 
و  شـوند  مـی  آشـفتگی  دچـار 
تنهایـی  و  طردشـدگی  احسـاس 
مفـرط آن هـا را رنج مـی دهد. این 
افـراد گاهـی بـه شـدت به همسـر 
خـود وابسـته و متکـی هسـتند و 
هرگـز نمی توانند تعادل را در فاصله با همسـر 
خـود حفـظ کننـد. آن هـا هرگز نمـی توانند 
احساسـات خـود را به درسـتی بشناسـند، آن 
را درک و بـه شـیوه صحیحـی ابـراز کننـد. 
همچنین قادر نیسـتند احساسـات همسرشان 
را نیـز بـه خوبـی درک کننـد. بـرای آن ها هر 
اختاف نظـر و جواب منفی، نشـانه ناکامی در 
زندگـی مشـترک اسـت؛ درصورتی کـه فردی 
کـه به بلوغ عاطفی رسـیده، قادر اسـت پاسـخ 
منفـی همسـرش را بشـنود و در صـورت لزوم 
آن را بپذیـرد و عملی کند. چنانچه گفته شـد 
افراط به شـکل وابسـتگی بیش از حد و تفریط 
بـه معنـای طـرد کـردن، جزء عـادت افـرادی 
اسـت که دلبسـتگی ایمن را کسـب نکرده اند.
ایـن افراد نمی توانند در عین دوسـت داشـتن 
از کسـی فاصلـه بگیرنـد. همسـری کـه دایـم 
از تنهـا شـدن و طـرد شـدن مـی ترسـد و بـا 
وجود داشـتن زندگی مشـترک رضایت بخش، 
وابسـتگی بیمارگونه به همسـرش دارد و آن را 
دوسـت داشـتن نام مـی گـذارد. این رفتـار در 
درازمدت همسـران را از هم خسـته می کند و 

کارشـان بـه جدایی می کشـد.

انتظـار ما این اسـت که در سـن نوجوانی، بلـوغ هیجانی فـرد کامل شـود ولی در بسـیاری از مـوارد یک فرد 

30 سـاله پـس از مراجعـه بـه مشـاور ازدواج درمی یابد کـه هنوز به بلـوغ عاطفی نرسـیده و هنـوز وارد یک 

رابطه نشـده، نگران از دسـت دادن آن اسـت.

سواد عاطفی یعنی آنکه 
بتوانید حاالت، عواطف و 
احساسات درونی خود را 

تشخیص دهید و واقعیت آنها 
را درک کنید
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نقش اسباب بازی 

در شخصیت کودک

 کودکی را کودکی کردن رواست                                             کودکی نام است نامی آشنا ست 
 کودکی پر از نشاط وشادی است                                           کودکی پاکی و بی آالیشی است 
 کودکی خود زندگی ست                                       زندگی آیا بدون کودکی هم ممکن است ؟

                                                 کودکی با ماست ماهم کودکیم

        اهمیت وارزش بازی 

بـازی نـه تنها بـرای حرکت اندامهـای گوناگـون بدن ، 
پـرورش عضـات وصـرف انـرژی اضافـی کـه مصـرف 
نکردن آن حساسـیت وعصبانیت را در بـر دارد ضروری 
اسـت بلکه،کودک را در شـناخت محیط وتسـلط بر آن 

یـاری مـی دهد .
بـازی موقعیتهای مناسـبی بـرای سـنجش تواناییهای 
کـودک در اختیـار وی قـرار می دهد وبـه وی می آموزد 
کـه چگونـه میـان واقعیـت وتخیل تفـاوت قائل  شـود 
کـودک بدون بـازی خودخواه وخودبین می شـود .بازی 
شـیوه رعایـت حقوق دیگـران را به او می آمـوزد .بازی را 
مـی تـوان یک نـوع آموزش دانسـت کـودک در نتیجه 
بـازی با اسـباب بازیهـا و از طریـق ورزشـهای گوناگون 
مهارتهـای مختلفـی را فرا مـی گیرد .بازی،کـودک را با 
تواناییهـای او آشـنا مـی کند وایـن امـر وی را در ایجاد 
تصویـری از خویـش یاری می دهد .بازی میدانی اسـت 
برای آزمون درسـتی وسـودمندی نقشـهایی که کودک 
بـرای حـل مشـکات زندگـی خود طـرح کرده اسـت 
او در بـازی بهتـر از هـر موقعیـت دیگر رعایـت مقررات 
وموازیـن رفتار گروهی را فـرا می گیرد واز خود صداقت 

نشـان می دهد .
گامهایـی کـه از دریچـه لطافت بازی شـروع می شـود 
وبـه دنیـای خیـال و رویاها وابعـاد احساسـی ، عاطفی 
و شـناختی کـودکان خاتمه مـی یابد .بـه همین دلیل 

مقدمه 
»بـازی فعالیتـی طبیعی ،لـذت بخش ودلخواه بـرای دوران کودکی اسـت ،ولی 
بـا کمـال تأسـف بزرگترها ایـن حقیقت را جـدی تلقی نمی کننـد .در صورتی 
کـه بـا بـازی هدفـدار ومنطقـی مـی تـوان روابطـی صمیمـی ،گـرم وعمیق با 

کـودکان برقـرار کـرد ودر جهت رشـد وتربیـت آنان گام برداشـت .
بـازی فعالیتـی اسـت که فقط بـرای لذت آن ایفاء می شـود ونتیجـه نهایی آن 
مـورد نظـر نمی باشـد .فرد با رضایـت خاطر به ایـن فعالیت می پـردازد وهیچ 
گونـه اجبـاری در پس آن نیسـت .هدف فرد از بازی فقط مشـغول بودن ولذت 

بـردن از آن اسـت وهیچ گونـه انگیزه بهره جویانـه ای از آن ندارد .
بـا توجـه بـه اینکه زیر سـاخت شـخصیت انسـان در دوران طفولیـت وکودکی 
ونوجوانـی شـکل مـی گیـرد وخمیر مایه اصلی شـخصیت انسـان تحـت تأثیر 
عوامـل محیطـی بـه خصـوص خانواده وهمسـاالن ومحیـط وامکانـات زندگی 
مـی باشـد ، لـذا می توان چنین اسـتنباط کرد کـه انتخاب نوع اسـباب بازی از 

طـرف خانـواده بـرای کـودک از اهمیت فراوانـی برخوردار خواهـد بود .
در هـر جامعـه مجموعه ای از آداب ورسـوم در مورد بازی کودک واسـباب بازی 
وجـود دارد کـه مـردم آن جامعـه بـا این روشـها ووسـایل بـازی کـودکان خود 
را بـزرگ کـرده انـد .در زمانهـای خیلـی دور به صورت سـنتی اسـباب بازیهای 
گلی ،سـفالی وسـنگی که به دسـت بشـر سـاخته می شـد ،در اختیار کودکان 
قـرار مـی گرفت که جنبـه ابتدایی داشـت .در آن زمـان انواع زیادی از اسـباب 
بـازی در اختیـار کـودکان نبـود ، امـا با پیشـرفتهایی که انسـان در طـی قرون 
گذشـته داشـته واهمیت فراوانی که کودک وتربیت او دارد ،امروزه انواع بسـیار 
متفـاوت وپیشـرفته ای از اسـباب بـازی در کشـورها تولیـد می شـود وصنعت 
سـاخت اسـباب بازی در بعضی از کشـورها به عنوان عامل گسـترش صادرات 
مطـرح اسـت .کودکـی که هنـوز به خوبـی توانایـی گفتگو بـا خانواده خـود را 
نـدارد ونمـی توانـد احساسـات وعواطـف وخواسـته های خـود را با بـزرگان به 
خوبـی مطـرح کند نیاز به چیزی دارد که بدون هیچ گونه شـرطی به سـخنان 

نامفهـوم او گـوش فـرا دهـد واو را تأیید کند .
امـروزه عروسـک یکـی از بهتریـن اسـباب بازیهـا برای کـودکان اسـت ،چرا که 
از نظـر ظاهـری شـبیه به سـاخت فیزیولوژیک انسـان اسـت واز ایـن جهت که 
کـودکان بـا آن ارتبـاط برقرار می کنند در جهت رشـد اجتماعی کودک بسـیار 
مفیـد خواهد بود .از جهت دیگر کلیه اسـباب بازیها کـودک را با جهانی نمادین 
از دنیـای واقعـی بزرگان آشـنا و او را بـرای ورود به دنیای خالی از تخیل و واقعی 
آمـاده مـی کننـد . انتخـاب نـوع اسـباب بـازی بایـد متناسـب با سـن وجنس 
کودک باشـد .پذیرش هویت جنسـیتی در کودک با انتخاب نوع اسـباب بازیها 

وبرخـورد خانـواده و اطرافیـان بـا او بـه عنوان یک پسـر یا دختر ارتبـاط دارد .
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بازیهـای  پرداختـن بـه بـازی ،بـه خصـوص 
عروسکی ،بررسـی نزدیکترین زاویه شخصیت 
کـودک اسـت .بـی اعتنایـی بـه ایـن پدیـده 
نادیـده گرفتـن بسـیاری از جلوه هـای روحی 

وروانـی شـخصیت کـودک خواهد بـود .
فرآینـد  توانـد  بـازی مـی  اینکـه  بـر  عـاوه 
یادگیـری را بـرای یادگیرنـده یعنـی کـودک 
ونوجـوان شـیرین کنـد ،مـی توانـد موجـب 
ارضای بسـیاری از نیازهای اساسـی وزیر بنایی 

کـودک نیـز باشـد .

        نیاز به تخلیه انرژی وبازتوانی

کـودک ،پـر بار وسـر شـار از انرژی اسـت ونیاز 
دارد کـه ایـن انـرژی هـا را بـه شـکلی تخلیه 
کنـد . وقتـی در اطـراف کـودک زمینـه هـای 
مثبـت ومنطقـی بـرای تخلیـه انـرژی وجـود 
نداشـته باشـد ،این انـرژی ها باعث بـی قراری 
وپرکاری ناسـالم کودک می گـردد ودر صورتی 
کـه به خوبـی از این انرژی ها اسـتفاده شـود ، 
وجودکـودک مثـل یک ژنراتـور فعـال وپر کار 
شـروع بـه بازتوانـی وزایـش انـرژی مـی کند . 
عـاوه بـر ایـن اسـتفاده مثبـت از انـرژی هـا 
موجـب افزایـش اعتماد به نفس وتقویـت اراده 
کـودک می گـردد .به همین دلیـل در صورتی 
که عروسـک بازی وبازی عروسـکی به شـکلی 
مناسـب باعث تخلیه انـرژی کودک گـردد ،نه 
فقـط آرامـش روحـی او را افزایـش مـی دهد ، 
نیـز  کـودک  رفتـار  پویایـی  باعـث  بلکـه 

مـی شـود .

          وسایل بازی 

بهتریـن وسـایل بـازی لزومـا گرانتریـن آنهـا 
نیسـت. بـر عکـس اسـباب بازیهـای گـران و 
مـدرن کـه در سـاخت آنهـا تفکر بسـیاری به 
کار گرفتـه شـده اسـت ، اجازه تفکر خـاق را 

از کـودکان می گیرد ، بنابراین بهترین وسـایل 
بـازی وسـایلی هسـتند کـه شـکل و انـدازه 
خاصـی ندارند و کـودک خود مـی تواند به هر 
گونـه ای کـه مایـل باشـد آنها را شـکل دهد و 
هـر آنچـه بخواهد با آنها بسـازد. مـوادی مانند 
شـن، گل رس یا خمیـر، نخ ، مهره ، کاغـذ ، آب ، 
تکـه هـای پارچـه و مانند آن بـه علت ماهیت 
آزاد و انعطـاف پذیرشـان ، ضمـن آنکه کودک 
را در کشـف مطالب جدید یاری مـی دهد او را 
در زمینـه ی  تخلیـه ی هیجـان ها نیز کمک 

مـی کند.
مـادر باید توجه داشـته باشـد که سـن کودک 
هـر چـه باالتر مـی رود ، کنجکاوی او بیشـتر 
مـی شـود و ایـن حـس کنجـکاوی اسـت که 
کـودک را فقـط بـه مشـاهده ی چیـزی قانـع 
نمـی کنـد ، بلکـه هر چه به چشـم مـی بیند 
می خواهد با دسـت لمس کنـد و از هر چیزی 
سـر در آورد و در این موقع اسـت که سـؤاالت 
گوناگونـی از مادر می پرسـد و این مادر اسـت 
کـه بایـد بـا حوصلـه ی تمـام و درایـت کامل 
سـؤال کـودک را جـواب بدهـد و بـه مصـداق 

گفتـه ی موالنـا عمـل نماید که:
  چـون که بـا کـودک سـر و کارت فتاد                                                    

پـس زبـان کودکی باید گشـاد 
کنجـکاوی و شـیطنت کـودک یکـی از اساسـی 
ترین شـرایط پرورش و جزء سـامت اوسـت ، 
کودکی که بازی و شـیطنت نکند بیمار اسـت 
چـون پرورش نیـروی آفرینندگی و اسـتعداد 
مشـکل گشـایی در کودکان به پرورش حواس 
پنـج گانـه ی آنها بسـتگی دارد ، کـودک باید 
بتواند هر چه  بیشـتر حـواس پنجگانه ی خود 
را بـه کار انـدازد و به کمک آنها از دنیای اطراف 
خود آگاهی های بیشـتری به دسـت آورد . در 
اینجاسـت کـه نقش اسـباب بـازی بـه عنوان 
یک عامل بسـیار مهم در پرورش شـخصیت و 
خاقیت کودک اهمیت اساسـی پیـدا می کند . 
آنچنـان که کودک در3 تا 10 سـالگی از بودن 

بـا اسـباب بازی هـا لذت مـی برد ، در سـنین 
باالتـر کم کم کودک از اسـباب بازی ها فاصله 
مـی گیـرد و جای آن ها را دوسـتان مدرسـه و 
هم سـن و سـاالن و مشـغولیت هـای دیگری 
مثـل تحصیـل مـی گیـرد و در اینجاسـت که 
کودکـی کـه ازیک محیـط غنی بـرای ارضای 
نیـاز های خود بهرمند بـوده و از اسـباب بازی های 
متنـوع و متناسـب برخـوردار بـوده اسـت در 
برقـراری ارتبـاط بـا کـودک هم سـن و سـال 
از خاقیت و هوش بیشـتری نسـبت به سـایر 
کـودکان که از این امکانـات بهرمند نبوده اند ، 
برخـوردار خواهد بود. قطعاً تا بـه حال گذرتان 
بـه فروشـگاه های اسـباب بازی افتاده اسـت با 
یـک نـگاه سـاده ولی عمیـق و همـراه با تفکر 
پـی خواهیـم بردکـه ایـن فروشـگاهها مملو از 
اسـباب بازیهای غربی وچینی وتایوانی هستند ، 
در بیشـتر این فروشـگاهها دریغ از یک اسباب 
بـازی کـه فرهنگ خـودی را بـه کـودک القاء 
کنـد .بـه عنـوان مثـال یـک کـودک ونوجوان 
آنقـدر کـه به پوشـیدن لبـاس زورو عاقه مند 
اسـت ،بـه بازی با اسـباب بازیهای متناسـب با 
فرهنـگ خـودی عاقـه نـدارد .سـاالنه بودجه 
کانی صرف خرید اسـباب بازی از کشـورهای 
غربـی وخارجـی مـی شـود ،ولـی متأسـفانه 
آنطـور کـه شایسـته اسـت تاشـی در جهـت 
سـاخت اسـباب بازیهـای متناسـب با شـرایط 

بوم محیطی نشـده اسـت .

       تفـاوت منحصر به فرد عروسـک  در 
بازیها  اسباب  میان 

 کودک می تواند در بازی عروسکی انگیزه اش را 
متعـادل کند وانرژی هـای اضافـی روانی خود 
را تخلیـه کند .البته عبارت صحیـح درباره این 
مطلب این اسـت که کودک در بازی عروسکی 
انرژی روانی وجسـمی خـودش را باور می کند 
وبه آن شـکل مناسـبی مـی دهد ، چـرا که در 
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این بازی تجربه،لـذت ، یادگیری،مشارکت،عاقه،عشـق،اداره کردن امور 
و روابـط ،کمـک کردن بـه یک موجود کوچکتر ،مراقبـت وتربیت کردن 
ایـن موجـود که عروسـک نـام دارد ،همگی شـکلهایی از انـرژی تبدیل 
شـده وبـاور شـده کودک می باشـد .به همیـن دلیل نمی تـوان بازی 
عروسـکی را مثل بازی فوتبال، شمشـیر بازی، تفنگ بازی، قایم باشـک 
و بسـیاری دیگـر از بازیهـای کودکانـه دانسـت .عـاوه بـر آن در بـازی 
عروسـکی یک فعالیت چند منظوره وپیچیده شـبه انسـانی وجود دارد ، در 
حالـی که در سـایر بازیها فعالیت یـک یا دو منظوره اسـت وفضای بازی 

بـا فضای بـازی زندگی واقعـی چندان مطابقت ونزدیکـی ندارد .
 عروسـک در بـازی کـودک تختخـواب، لبـاس، چشـم ،دسـت ،صورت 
وسـر دارد .حتـی یخچال، کمد، تلویزیون وسـایر لـوازم معمولی زندگی 
متناسـب با وضعیت عروسـک هسـتند .در حالی که ماشین فقط شکل 
ماشـین انسـان اسـت ،ولی راننده ، چـرخ یدک،گاراژ،تعمیـر کار ، پمپ 
بنزیـن و بسـیاری دیگر از پدیده های وابسـته به خـود راندارد ،به همین 
دلیـل چـون عروسـک جنبـه واقعـی تـری دارد بـرای کـودک بیشـتر 
تحریـک کننده اسـت ومـی تواند باعث تخلیـه انرژی گـردد. در صورتی 
کـه رفتـار بزرگترها به آنچه کـه کودک انتظـار دارد وپیش بینی می کند ، 
شـباهت داشـته باشـد ،آن وقت بهتر وراحـت تر می تواند دنیـای روانی 
خـودش را بـه عروسـک فرافکن نمایـد واز این کار در فرآیند رشـد خود 

اسـتفاده کند .
دومیـن نیـاز مهمـی کـه کـودک در ارتباط بـا عروسـک آن را بـرآورده 
مـی نمایـد ، نیـاز به بیـان خویشـتن ودرک خود اسـت که این نیـاز در 
اصـل از ایـن جهـت در ارتبـاط بـا عروسـک بهتـر ارضـاء می شـود که 
در دوران کودکـی ومراحـل اولیـه یادگیری ،سـخنوری وبیان خویشـتن 
بـرای کـودکان در نـزد بزرگترهـا مشـکل اسـت ، ولی با عروسـک بهتر 
وراحـت تـر مـی تواننـد بـه بیـان خویشـتن بپردازنـد وهمیـن مطـرح 
سـاختن خود برای عروسـک باعث می شـود که کودک دربـاره خودش 
مطالـب وموضوعاتـی را بفهمد یـا رخدادهایی را که برایـش اتفاق افتاده 
مـورد قضـاوت ،بررسـی ومـرور قرار دهـد .کودک به دانسـتن نیـاز دارد 
وعروسـک بازی شـیرین تریـن راه دانسـتن وارضای این نیاز اسـت .نیاز 
بـه کنجـکاوی وجسـتجو نیز برای کودک اساسـی اسـت ومـی تواند در 
بازیهـای عروسـکی بـه خوبـی ارضـا گـردد .نیـاز بـه توجه بدون شـرط 
وکسـب محبـت از طـرف مقابـل نیز می توانـد در ارتباط با عروسـک به 

خوبـی ارضاء شـود .
بحـث بازیهـا رابطـه ای نزدیـک وتنگاتنـگ با روانشناسـی شـخصیت ، 
انگیـزش وهیجـان ، احسـاس و ادراک ، شـکل دهـی رفتـار و بسـیاری 
دیگر از مباحث روانشناسـی دارد .به ویژه بازیهای عروسـکی که محرک 
احسـاس وعاطفـه عمیق کودک اسـت وبه شـکلهای انسـانی نزدیکتر 
می باشـد .حتی عروسـک مورد عاقه یک کودک آنچنان به روزنه های 
وجـودی کـودک نزدیـک می گردد که روان شناسـان وروان پزشـکان از 
آن بـه عنـوان واسـطه ای در جهـت پـی بـردن بـه پیچیدگیهـای روح 
کـودک اسـتفاده می کننـد .بنابراین روانشناسـی بازیهای عروسـکی در 
حقیقت روانشناسـی رویکردهای عروسـک در شـخصیت وذهن کودک 
اسـت .و بایـد خاطر نشـان کرد کـه در میان همـه اسـباب بازیهایی که 
در دنیـای اطـراف کـودک وجـود دارد ،عروسـکها جایـگاه خاصـی را به 
خـود اختصـاص داده اند و هر چه شـکل عروسـک به اشـکال اجتماعی 
وانسـانی اطـراف کودک نزدیکتر باشـد در نزد کـودک از اهمیت واعتبار 

بیشـتری برخوردار خواهـد بود .
مطابـق بـودن عروسـکهای کـودکان بـا ویژگـی هـای فرهنگـی وبـوم 
محیطـی کـودکان یکـی از عواملـی اسـت کـه مـی توانـد زمینـه های 
جامعـه پذیـری وفرهنـگ پذیـری کـودک را از طریـق عروسـک فراهم 
کنـد .کودکانـی کـه با عروسـکهای غیـر بومی بـزرگ می شـوند وبازی 
مـی کننـد ،بـه نوعی دچـار تضـاد فرهنگی وعدم سـازگاری مناسـب با 
فرهنـگ وسـاختارهای فرهنگـی خـود می گردنـد ،به همیـن دلیل در 
ایـران عروسـکهایی بـه نـام سـارا ودارا طراحی وسـاخته شـده اسـت 
کـه مـورد توجـه بازارهای بیـن المللی قـرار گرفته انـد واز ویژگیهای 
فرهنـگ اصیـل خـودی برخـوردار هسـتند . اگـر ژاپـن امروز بـه عنوان 
بهشـت کـودکان اسـت بـه ایـن علـت اسـت کـه بزرگسـاالن ژاپنـی 
»کودک«شـخصیت خـود را انـکار نمـی کننـد وبازیهـای مختلف ملی 
دارنـد کـه ریشـه روانـی آن در »کودک«شـخصیتی آنـان نهفته اسـت 
واگـر کشـورهای دیگر چنین نیسـتند ،دلیـل بر بلوغ ارزشـی وتفکری 
آن کشـورها نیسـت ،بلکـه نشـانه ای از انـکار ونادیده گرفتن قسـمتی 
از شـخصیت خودشـان ودر نتیجـه بـه وجـود آمـدن اختاالتـی عمیق 
وگسـترده در کلیـه جوانـب شـخصیت آنـان می باشـد .پـس ژاپنی ها 
بـا درک معقولـی کـه از»کودک« شـخصیت دارنـد حتی به خـود اجازه 
مـی دهنـد بازی کنند،هیجانات خود را بروز دهند وافسـانه سـرایی زیبا 

شناسـانه ای داشـته باشند .
 اکنـون بـا توجـه بـه اینکـه تفـاوت منحصر بـه فرد عروسـک با سـایر 
اسـباب بازیهـا مطـرح  گردیـد ،مشـخص شـد کـه عروسـک بـه دلیل 
ارتبـاط عاطفـی وروانـی وحالـت تحریـک کنندگـی بیشـتر وهمچنین 
بـه علـت تداعـی امـور زندگی واقعـی برای کـودک از اهمیت بیشـتری 
برخـوردار اسـت وتأثیـرات بیشـتری روی فرایندهای شـخصیتی او دارد  
لـذا ایـن بحـث بیشـتر در ارتبـاط با نقـش عروسـک وارتبـاط روانی آن 
بـا کـودک وجهـان خـارج ونقـش آن در تحکیـم بنیادهای شـخصیت 
وبهداشـت روانی کودک مطرح شـده ،البته این بدین معنی نیسـت که 
سـایر اسـباب بازیها از اهمیت زیادی برخوردار نیسـتند ، بلکه هدف این 
اسـت کـه از تأثیر فراوان نماد عروسـکی بر سـاختار شـخصیتی کودک 

بیشـتر آگاهی پیـدا کنیم .
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رقابت ارزشي و ضد ارزشي
تـاش  گوناگونـي  هـاي  انگیـزه  بـا  انسـان 
البتـه در ذات همـه انسـان هـا،  مـي کنـد. 
کمـال گرایـي و رهایـي از نقـص وجـود دارد 
کـه مهمتریـن و اصلـي تریـن عامل تـاش و 
حرکت انسـاني اسـت. چنانکه خداونـد در آیه 
6 سـوره انشـقاق از تـاش طبیعـي و فطـري 
انسـان بـراي رسـیدن به خدا سـخن بـه میان 
مـي آورد، زیـرا خداونـد کمـال مطلق اسـت و 
هـر کسـي دوسـت دارد تـا با تقـرب بـه خدا، 

مظهـر کمـاالت الهـي شـود و از همـه نواقص 
رهایـي یابد و در مقام سـبحان درآیـد و پاک و 

منـزه از هـر عیـب و نقصي گـردد.
البتـه بسـیاري از مـردم بـه علـل و عوامـل 
گوناگـون دچـار گمراهـي مي شـوند؛ چـرا که 
در تشـخیص کمـال یـا راه رسـیدن یا ابـزار به 
دسـت آوردن بـه خطـا و اشـتباه مـي رونـد و 
یـا به عللـي قـدرت تشـخیص را از دسـت مي 
دهنـد. اینکـه چـه علـل و عوامـل موجب مي 
شـود تـا انسـان از مسـیر کمـال گمراه شـود، 

سـخني دیگـر اسـت کـه در مجالـي دیگـر 
مـي بایسـت بـه آن پرداختـه شـود؛ امـا آنچه 
در اینجـا مهم اسـت، تأکید بر این نکته اسـت 
کـه انسـان بـه طـور طبیعـي و فطـري کمال 
خـواه و نقـص گریـز اسـت؛ امـا به هـر علت و 
عاملـي، گاه بـه خطا و اشـتباه مـي رود و چیز 
غیـر کمـال را کمـال مـي یابـد و ایـن گونـه 
اسـت کـه حرکت هاي کمالـي او دچار نقص، 

مشـکل، بحـران و آسـیب مي شـود.
دسـتیابي بـه کمال هر چند که همـراه با خطا 
و اشـتباه در تشـخیص، راه و ابـزار و ماننـد آن 
باشـد، مهمترین و اصلي تریـن عامل حرکتي 
انسـان اسـت و همین عامل اسـت که آدمي را 

به تاش و کوشـش وامـي دارد.
از آن جایـي که زمان، بسـیار محدود و فرصت 
عمـر کوتـاه اسـت، هـر کسـي مـي کوشـد تا 
بـه سـرعت به کمـاالت مطلـوب از نظـر خود 
دسـت یابـد. خداونـد نیـز براسـاس همیـن 
کوتاهـي عمر و فرصت دسـتیابي به کمـال، از 
انسـان ها خواسـته اسـت تا در این کار سرعت 
و شـتاب ورزنـد؛ )آل عمـران، آیـه 133( زیـرا 
انسـان تنها در همیـن مدت کوتاه عمر اسـت 
که مي تواند به کماالت بایسـته و شایسـته اش 

برسـد و متألـه و رباني شـود.
همچنیـن از آن جایـي کـه امکانـات دنیـوي 
بسـیار محـدود اسـت، دسـتیابي بـه کمـال 
مطلـق نیازمنـد رقابـت شـدید میـان انسـان 
هاسـت؛ زیـرا هر کسـي مي بایسـت بـا توجه 
بـه محدودیـت هـاي دنیـوي، کمـاالت را بـه 
دسـت آورد و آن را در خـود تحقـق بخشـد. از 
این رو رقابت براي دسـتیابي سـریعتر و بیشتر 
بـه کمـاالت در میان آدمي شـکل مـي گیرد. 
بر همین اسـاس خداونـد در آیه پیش گفته و 
همچنیـن آیات دیگر از جمله 148سـوره بقره 
و 48 سـوره مائده خواهان رقابت و بردن گوي 

سـبقت از دیگـران مي شـود.
از نظـر قـرآن، فرصت کوتـاه عمر بـراي مردم، 
همانند میدان مسـابقه اي اسـت که هر کسي 
مي بایسـت با سـرعت تـاش کند تـا به خط 
پایان برسـد و گوي سـبقت را از دیگران برباید 

و بـر تخت کمـاالت تکیه زند.
بـر ایـن اسـاس، مـي تـوان گفـت کـه دنیـا و 
فرصـت کوتاه عمر، میدان رقابت شـدید میان 
انسـان هاست و کسـاني در این میدان پیروز و 
سربلند هسـتند که افزون برشـتاب و سرعت، 
بهتریـن وضعیـت را بـراي خـود پدیـد آورند. 

چشـم و هم چشـمی

رقابـت یکـي از مهمترین انگیزه هاي حرکتي در انسـان اسـت. ریشـه رقابت 
مـي تواند احسـاس کمبود، حسـادت، غبطـه، رهایـي از نقص و دسـتیابي به 
کمالـي باشـد. بنابرایـن، رقابت ها مـي تواند به دو شـکل مثبت و منفـي و از 
نظـر ارزشـي، خوب یا بد باشـد. در این راسـتا در آموزه هـاي وحیاني، تربیتي 
و اخالقـي و نیز روان شناسـي اجتماعي و حتي اخالق سیاسـي و اقتصادي، از 

رقابت سـالم و ناسـالم سـخن به میان آمده اسـت.
در روان شناسـي اجتماعـي، از رقابت ناسـالم بـه عنوان نابهنجاري سـخن به 
میـان مـي آید و راه هایي بـراي درمان آن ارائه مي شـود؛ زیـرا این نابهنجاري 
رفتاري، نشـانه اي از عدم سـالمت شـخص از نظر رواني اسـت و مي بایسـت 

درمان شـود.
قـرآن به مسـأله چشـم و هم چشـمي به عنـوان یک رقابت سـالم و ناسـالم 
توجـه داشـته و به تبییـن مصادیق هـر یـک و راه هـاي درمان ایـن بیماري 
روانـي و نابهنجـاري اجتماعي پرداخته اسـت. نویسـنده در ایـن مطلب بر آن 

اسـت تا دیـدگاه قـرآن را در ایـن باره بیـان کند.

فرشته محیطی
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اینجاسـت کـه مسـأله رقابت سـازنده و سـالم 
در برابـر رقابـت غیـر سـازنده و ناسـالم مطرح 

مي شـود.
 

معیارهاي رقابت سالم
از آن جایـي کـه از نظر قـرآن، کمال مطلق در 
خدایـي و رباني شـدن انسـان از طریق فعلیت 
و ظهـور بخشـي بـه اسـماء و صفات سرشـته 
و نهفتـه در ذات هـر انسـاني اسـت، مـي توان 
مدعي شـد که رقابت سـالم و سـازنده، رقابتي 

اسـت کـه این هـدف را تحقق بخشـد.
امـا بایـد توجـه داشـت کـه تحقق ایـن هدف 
یعنـي متألـه و رباني شـدن انسـان، روش ها و 
ابزارهـاي مناسـب خـودش را مي طلبـد و این 
گونه نیسـت که هدف، وسـیله را توجیه کند و 
انسـان بتواند براي دسـتیابي به کمال مطلوب 

از هـر روش و ابـزاري بهـره گیرد.
خداونـد در بیان دسـتیابي انسـان بـه کماالت 
راه مستقیم عبودیت را با وسایلي که ارزشي ترین 
آن، اخـاق خوب و نیکو اسـت بیـان مي کند. 
اصـوالً آمـوزه هـاي وحیانـي اسـام و قـرآن، 

چیـزي جز بیـان اصول اخاقي نیسـت که در 
قالـب هائـي چون احکام و قانون بیان مي شـود 
تـا آدمـي در سـایه سـار آن به کمـاالت مطلق 
دسـت یابـد. از ایـن رو پیامبـر )ص( دربـاره 
فلسـفه بعثـت خـود مـي فرمایـد: إنمـا بعثت 
ألتمـم مکارم االخـاق؛ من براي اتمـام مکارم 

و کرامـت هـاي اخاقي برانگیخته شـدم.
بنابرایـن، از نظـر آمـوزه هـاي وحیاني قـرآن و 
اسـام، رقابت سالم مي بایسـت کاما اخاقي 
و در چارچـوب معیارهـاي اخـاق و رفتارهاي 
پسـندیده از نظر عقل و عقاء و شـریعت باشد 
و هرگونـه رقابتـي بیـرون از ایـن چارچـوب و 
معیـار، بـه عنـوان رقابتـي ناسـالم و نادرسـت 

شـمرده خواهد شـد.
 

چشم و هم چشمي خوب و بد
بـر همیـن اسـاس مي تـوان دانسـت کـه چه 
نـوع چشـم و هـم چشـمي، سـازنده و سـالم 
خـوب و کـدام یک بـد و نادرسـت اسـت؛ زیرا 
چشـم و هم چشـمي، نوعـی رقابت اسـت که 
مـي توانـد اخاقـي و غیـر اخاقي و ارزشـي و 

ضد ارزشـي باشـد.
از آن جایـي کـه از نظـر اسـام، کمـال مطلق، 
خداوند اسـت و هر انسـاني باید براي کسب آن 
شـتاب کند و گوي سـبقت را از همگان برباید، 
مـي تـوان گفـت که چشـم و هم چشـمي که 
در ایـن چارچـوب انجام گیرد سـازنده و خوب 
و ارزشـي و در غیـر ایـن صورت ضد ارزشـي و 

بد خواهـد بود.
خداوند در بیان معیار مسـابقه اخاقي، مسـابقه 
به هدف دسـتیابي بـه خیر را مطـرح مي کند و 
مي فرماید: »فاستبقوا الخیرات«؛ در کارهاي خیر 
مسـابقه دهید. )بقـره، آیه 148؛ مائـده، آیه 48(

خیـر در فرهنـگ قرآنـي آن نعمتي اسـت که 
کمالـي باشـد یـا انسـان را بـه کمالي برسـاند. 
از ایـن رو خداونـد از مـردم مـي خواهـد تـا در 
خیـرات یعني کمـال و کمال خواهي مسـابقه 
بدهنـد و در فرصـت کوتاه عمر، خـود را به آن 

برسانند.
همچنین مـي فرماید: »سـابقوا الي مغفرة من 
ربکم و جنة عرضها کعرض السـماء و االرض«؛ 
بـه سـوي مغفرتـي از پروردگارتـان و بهشـتي 

چنـد  هـر  کمـال  بـه  دسـتیابي 
کـه همـراه بـا خطـا و اشـتباه در 
تشـخیص، راه و ابـزار و ماننـد آن 
باشـد، مهمتریـن و اصلـي تریـن 
و  اسـت  انسـان  حرکتـي  عامـل 
همیـن عامل اسـت که آدمـي را به 

دارد. وامـي  و کوشـش  تـالش 
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کـه عرض و پهناي آن آسـمان و زمین اسـت، 
سـبقت بجویید. )آل عمـران، آیه 133(

بنابراین، مسـابقه و رقابت مي بایسـت با هدف 
تحـت پوشـش قـرار گرفتـن در سـایه غفـران 
الهي و رسـیدن به بهشـت باشـد. این بهشـت 
نیـز چیـزي جز همـان خدایـي و رباني شـدن 
نیسـت؛ زیرا تا انسـان، خدایي نشود در بهشت 
رضـوان در نمـي آید. بـر این اسـاس، مي توان 
گفـت که مسـیر رسـیدن، عبودیـت و بندگي 
اسـت کـه در سـایه اخـاق تحقق مـي یابد و 
انسـان متخلـق هـم همـان انسـاني اسـت که 
اخـاق الهـي یافته و صفات و اسـماي الهي در 

او پدیدار شـده اسـت.
پـس چشـم و هـم چشـمي کـه بـه معنـاي 
مسـابقه  و  رقابـت  و  دیگـران  از  الگوگیـري 
در  بایسـت  مـي  اسـت،  آنـان  بـا  گذاشـتن 
چارچوب معیارهاي الهي باشـد تا بتـوان از آن 
بـه چشـم و هم چشـمي خـوب و ارزشـي یاد 
کـرد وگرنـه از مصادیق چشـم و هم چشـمي 

بـد و ضـد ارزشـي خواهـد بـود.
قـرآن در آیاتـي گـزارش مي کند کـه برخي از 
مردم، رقابت سـازنده و سـالمي نداشـتند، چرا 
کـه ره گـم کرده بودنـد و چیزهایـي را کمالي 
مـي دانسـتند که یا ضـد کمالي بود یـا ابزاري 
بـراي کمال بـود و تنهـا در حد وسـیله و ابزار، 
ارزش داشـت ولـي برخي ها بـدان اصالت داده 

و آن را هـدف مي انگاشـتند.
از جملـه این مردمان، گروهي از بني اسـرائیل 
بودنـد کـه قـارون را الگوي خـود قـرار داده و 
مي خواسـتند تا مانند او شـوند و در حسـرت 
ثـروت قارونـي بـه سـر مـي بردنـد، چـرا کـه 
ثـروت را اصیل دانسـته و به عنـوان هدف براي 
خـود قرار داده بودند. اینـان کمال را در زندگي 
دنیـا دانسـته و ثـروت را عامـل سـعادت خود 
مـي دانسـتند. از ایـن رو در حسـرت ثـروت 
قارونـي بودنـد و او را الگـوي رفتـاري خویـش 

قـرار مـي دادند.
اینـان زمانـي بیـدار مـي شـوند کـه خداونـد، 
قـارون را بـا مـال و کاخ و ثـروت او بـه زمیـن 
فـرو مـي بـرد و نیسـت و نابـود مـي کنـد. آن 
زمان اسـت کـه خود را سـرزنش مي کنند که 
چـرا قـارون را الگـوي خود قرار داده و چشـم و 
هـم چشـمي با قارون داشـتند. )قصـص، آیات 

76 تـا 82(
از دیگـر گـزارش هـاي قـرآن، چشـم و هـم 
چشـمي دو نفـر بود کـه در کنار هم بوسـتاني 

داشـتند و هـر یـک ثـروت و قـدرت و شـمار 
فرزنـدان خـود را بـه رخ دیگـري مـي کشـید 
و ایـن گونـه بـه رقابـت ناسـالم میـان خـود 
دامـن مـي زدنـد. اینـان در این رقابت ناسـالم 
دنیاطلبـي، چنان گرفتـار آمدند که شـبانه به 
بوسـتان مي رفتند تا به دور از چشـم بینوایان 
میـوه هـا را گـرد آورنـد تا بـه بینوایـي کمک 
نکننـد. در آیـات قرآني گـزارش شـده که این 
بوسـتان خـراب مـي شـود و آنان در حسـرت 

مـال و ثـروت و بوسـتان مـي مانند.

کسـاني کـه گرفتار بینـش تنگ دنیادوسـتی 
مي شـوند و معیـار کرامت و بزرگـي را در مال 
و ثـروت و نعمـت مي داننـد، هرگاه خـود را با 
اندوهگیـن  کننـد  مـي  مقایسـه  دیگـري 
مي شـوند و براسـاس همـان معیارهاي باطل 
و نادرسـت خـود، کاهـش ثـروت و نعمـت را 
اهانت و افزایش آن را کرامتي از سـوي خداوند 

مـي دانند. )فجـر، آیـات 15 و 16(
اصـوالً کسـاني که به مقایسـه زندگـي خود با 
زندگـي دیگـران مـي پردازنـد، از آن جایي که 
دنیـا همواره بـا محدودیت هایي مواجه اسـت، 
گرفتـار چشـم و هم چشـمي بد و ناپسـند 
مـي شـوند و افـزون بر اینکـه خـود را به رنج 
مـي افکننـد موجبـات رنجـش دیگـران را نیز 

فراهم مـي کنند.
کسـي که بـه مقایسـه مـادي زندگي خـود با 
زندگـي دیگـران مـي پـردازد، گرفتـار نوعـي 
خودکـم بینـي مـي شـود و خـود را در میـان 
مردم خوار و پسـت مي شـمارد )فجر، آیه 16( 
از نظـر ایـن دسـته از افراد، اگـر وضعیت مادي 
مطلوب شـود، وضعیت اعتبـاري و روحي آنان 
نیز بهتر مي شـود )فجـر، آیـه 15( زیرا ماک 
و معیـار کرامـت و اهانـت را مادیـات دنیـوي 
مـي داننـد، در حالـي کـه کرامـت انسـان در 
تقـوا و کماالتـي اسـت که کسـب مـي کند و 
بـراي آن پایانـي نیسـت، همچنـان کـه اهانت 
و خـواري را مـي بایسـت در دوري از خداونـد 
و بـي تقوایـي و نقـص وجـودي خود دانسـت.

آثـار و پیامدهـای چشـم و هم چشـمی 
بـد و درمـان آن  را در شـماره بعـدی 

کنید. مطالعـه 

کسي که به مقایسه مادي 
زندگي خود با زندگي 

دیگران مي پردازد، گرفتار 
نوعي خودکم بیني مي شود 

و خود را در میان مردم 
خوار و پست مي شمارد 
)فجر، آیه 16( از نظر این 

دسته از افراد، اگر وضعیت 
مادي مطلوب شود، وضعیت 

اعتباري و روحي آنان نیز 
بهتر مي شود )فجر، آیه 15( 
زیرا مالک و معیار کرامت و 

اهانت را مادیات دنیوي
 مي دانند، در حالي که 
کرامت انسان در تقوا و 
کماالتي است که کسب

 مي کند و براي آن پایاني 
نیست

برگرفته از مؤسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت )ع(
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•     زندگینامه شهید محسن حججی
سـاله  جـوان 25  حججـی  محسـن  شـهید 
متولـد سـال1370 درخانـواده مذهبی و مقید 
واقـع درشـهرنجف آبـاد اصفهـان چشـم بـه 
جهـان گشـود، وی عضوجهادگـران مؤسسـه 
شـهیدکاظمی بودکـه تنهـا به خاطراحسـاس 
تکلیـف و وظیفه در دفاع ازحـرم اهل بیت )ع( 
به عـراق رفت، مدافـع حرم درنبـرد باکوردالن 
داعشـی به شـهادت رسـید وبا دسـتان بسـته 
سـرخویش را بـه سردارشـهیدان تقدیـم کرد.
ایـن جهادگـر فرهنگی درترویـج وتبلیغ کتاب 
بسـیار فعـال بـود و در اردوهـای سـازندگی 
جهـادی عـاوه برفعالیـت عمرانـی، درحـوزه 
فرهنگی نیز دسـت به اقدامـات جهادی می زد.
همچنین شـهیدحججی در مـدارس به تبلیغ 
کتاب می پرداخت و از زمره پیشـگامان معرفی 
کتاب در نماز جمعه بود. او درنجف آباد اسـتان 
اصفهان به معرفی و تبلیـغ کتاب می پرداخت.
ایـن جوان25سـاله در دومیـن اعـزام خـود به 
سـوریه درمرزعـراق بـا ایـن کشـور بـه دسـت 
داعـش درمنطقـه ای بـه نام تنفت به شـهادت 

رسید. 
•    روایت پدر »شهید حججی«

از ماجرای رفتن پسر تا شهادت؛ 
دوسـت دارم رو سـفید شـوم، چـه با 
شـهادت و چـه بـا لیاقت نوکـری اهل 
حججـی«  »محسـن  شـهید  بیت)ع(پـدر 
بـا بیـان اینکـه شـهادت محسـن ثابـت کـرد 
می توان در هرزمانی شـاهد عاشـورا بود، گفت: 
پسـرم بـرای سـوریه رفتن نـذر کرده بـود پای 
پـدر و مادرش را ببوسـد تا رضایـت ما را جلب 

 . کند
شـهید محسن حججی شهید سـربریده ای که 
ایـن روزهـا به وفور شـاهد تصاویر منتشرشـده 
از او در فضـای مجـازی هسـتیم به مـا جوانان 
بخشـی از  واقعه کربا را نشـان داد.محسـن با 
شـهادتش برای مـا از واقعه ای گفـت که تاریخ 
همیشه از ایسـتادگی و مقاومت و عزت آن یاد 
خواهـد کـرد و اکنـون محسـن به عنـوان نماد 
اسـارتی که خاندان حسـین)ع( در شام غریبان 
و دردی کـه امـام حسـین)ع( در ظهر عاشـورا 

متحمل شـد، شـناخته می شود.
به بهانـه شـهادت این مدافع حـرم گفت  وگوی 

پدرشهیدحججی از ناگفته های زندگی او را در 
ایـن شـماره از مجلـه در بخش »لحظـه ای با 

شـهدا« می خوانیم.

شهید   •   دوران کودکـی 
فرزنـد من از ابتـدا در امور فرهنگی و تبلیغاتی 
بسـیار فعـال بـود و مـن او را این گونـه تربیت 
نکـرده بـودم بلکـه او تربیت شـده اهل بیت)ع( 
بـود و شـکر خـدا همان گونـه کـه خـودش 
سـبب  و  گرفتنـد  تحویلـش  داشـت  آرزو 
سـرافرازی مـا شـد.ما هـم در زمـان خودمـان 
به انـدازه توانـی کـه داشـتیم در جبهـه حضور 
پیـدا کردیـم امـا لیاقـت شـهادت نداشـتیم 
شـایدخداونددرتقدیرماچنین روزی را نوشـته 

بـود و بابـت آن هـم خوشـحال هسـتم.

•   خاطـره آخریـن دیـدار و خداحافظی 
با پسـر

اخـاص محسـن بسـیار زیـاد بـود، آخریـن 
بـاری کـه بـرای خداحافظی آمد بـا خواهران و 
مادرش این اخاص بیشـتر شـده بود.محسـن 
حـدود یـک سـاعت قبـل از اعـزام و حرکتش 
بـه دیـدار مـا آمـد و دقایـق آخـر به مـا اطاع 
داد و لحظـه ای کـه آمـد به ما گفـت: »من نذر 
کردم در مشـهد که اگر شـما رضایـت دهید و 
شـرایط رفتن به سـوریه برای من فراهم شـود 
پای شـما را ببوسـم«. این صحبـت فرزندم در 
آن لحظـه قلـب ما را بـه درد آورد و این خاطره 

تـا ابـد در ذهن مـن زنده خواهـد ماند.
محسـن 25 سال سـن داشـت و 5 سال پیش 
دریـک  همسـرش  بـا  محسـن  کـرد.  ازدواج 
مؤسسـه فرهنگـی بـا یکدیگر آشـنا شـدند و 
زمانـی کـه ازدواج کردنـد دقیقـاً بـا هـم یکی 
و  می کردنـد  تـاش  هـم  پابه پـای  و  شـده 
به معنـای واقعـی ازدواج کاملـی بیـن ایـن دو 
نفر سـر گرفت.مصـداق این تعامـل در زندگی 
مشـترک هم بـه شـهادت رسـیدن فرزند من 
و ادامـه راهـش توسـط عروسـمان اسـت کـه 
جای تشـکر دارد چون همیشـه همراه پسر ما 

تـاش می کـرد.
•     ارادت ویـژه شـهید حججـی به امام 

خمینی)ره( 
ایشـان مقلـد رهبر کبیـر انقـاب بودنـد و در 
تمامـی زمینه هـا آقـا را قبول داشـتند و حتی 
زمانـی کـه در امور فرهنگی شـرکت می کردند 
هم به شـدت روی این مسـئله توصیـه و تأکید 

داشتند.
• شهادت محسن و تداعی صحنه کربال 

در حقیقـت مـن اصـًا طاقت دیـدن عکس ها 
و فیلم هایـی را کـه لحظـه اسـارت و شـهادت 
فرزنـدم نشـان می داد نداشـتم اما وصـف آن را 
شنیدم.کسـی کـه از ابتـدای زندگـی با مکتب 
عاشـورا بـزرگ شـود در تمـام طـول زندگـی 
کوتـاه یـا بلنـد خـودش از امـام حسـین)ع( و 
اهـل بیـت)س( دم بزنـد در همان مسـیر قدم 
برمـی دارد و آخـر سـر هـم بـا همـان مکتـب 

محشـور خواهد شـد.
پسـر مـن همان طور کـه در خاطراتـش به آن 
اشـاره کرده بـود و همچنین وصیتی که اکنون 

یادی که در دلها هرگز نمی میرد ، یاد شـهیدان است

همین که فرزند من درحال 
اسارت با وجود اینکه 

مجروح بود ارزشی برای 
داعش قائل نبود، باعث 

افتخار و سربلندی ماست.
داعش برای ما عددی 

نیست بلکه تفاله ایادی 
استکبار و وهابیت است 

و آنها باید این پیام را 
بگیرند که قادر نیستند 
با بسیجی های مسلمان 

رودررو شده و مقابله کنند.
داعش قصد ایجاد جنگ 

روانی بین مردم را دارد اما 
خبر ندارد این قبیل امور 

بین مسلمانان هیچ تأثیری 
ندارد چون زمانی که یک 

نفر با فرهنگ عاشورا آشنا 
شود درک چنین اتفاقاتی 

برای او طبیعی است.
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بـرای فرزنـدش باقـی گذاشـته هدف خـود را 
رسـیدن بـه ایـن مکتـب بیـان کـرده و تأکید 
کـرده کـه آرزویش این اسـت به این شـکل به 
شـهادت برسد.زمانی که محسـن از طرف اهل 
بیـت)س( طلبیده شـد همـان صحنـه را برای 
شـهادت او مجسـم کردند تا پیامی باشد برای 
کل جهانیـان کـه می تـوان عاشـورا را در هـر 
زمانـی دید منتها بایـد دین و بینش در بیننده 
وجود داشـته باشـد تـا بتوانـد آن را درک کند.

  •   اسارت با اقتدار
همیـن کـه فرزند مـن درحال اسـارت با وجود 

اینکـه مجـروح بـود ارزشـی برای داعـش قائل 
نبـود، باعث افتخار و سـربلندی ماسـت.داعش 
بـرای مـا عـددی نیسـت بلکـه تفالـه ایـادی 
اسـتکبار و وهابیـت اسـت و آنها بایـد این پیام 
را بگیرنـد کـه قـادر نیسـتند بـا بسـیجی های 
مسـلمان رودررو شـده و مقابلـه کنند.داعـش 
قصـد ایجـاد جنـگ روانـی بیـن مـردم را دارد 
امـا خبـر ندارد ایـن قبیل امور بین مسـلمانان 
هیـچ تأثیـری نـدارد چـون زمانی کـه یک نفر 
بـا فرهنـگ عاشـورا آشـنا شـود درک چنیـن 

اتفاقاتـی بـرای او طبیعی اسـت.

•     پیام شهید برای جوانان 
قطعاً پسـرم مانند همیشه که روی این مسئله 
تأکیـد داشـت ایـن بار هـم می گفـت »مکتب 
امـام حسـین)ع( و قیـام عاشـورا را فرامـوش 
نکنید، از این وقایع و حضور اشـخاص مختلف 
مثل امام حسـین)ع(، حضرت علـی اکبر)ع( و 
غیـره در این حادثه تاریخی درس بگیرید و آن 

را به خاطر بسـپارید«.
  •   خاطره ای از شهید 

آخریـن بـاری کـه ما به مشـهد رفتیم ایشـان 
از خیلـی قبل تـر اصرار داشـت به سـوریه برود 

تهیه و تنظیم: نفیسه سادات ناجی



سال پنجم . شماره 12 . تابستان96فصلنامه فرهنگی اجتماعی 32

و مـا مخالفـت می کردیـم چـون قبـًا یک بـار رفته بـود و اکنـون بچه 
کوچـک داشـت و امور شـخصی او بود و ما می گفتیـم »چند روزی صبر 

کـن حداقل کار سـاخت خانه تمام شـود«.
مـاه رمضـان بـود که محسـن ما را به سـفر مشـهد برد و شـب های قدر 
را بـا یکدیگـر در صحـن و حـرم امـام رضـا)ع( تـا صبـح سـر کردیـم و 
زمانـی کـه احیا تمام شـد و ما رفتیم به سـمت هتل تـا صبحانه بخوریم 
محسـن رفـت کنـار ضریـح و از آنجـا به مـا زنگ مـی زد و التمـاس دعا 
داشـت و می گفـت: »تـو رو خـدا دعـا کنیـن و رضایـت بدیـن مـن برم 

سـوریه«، کـه در آخـر هم به خواسـته خودش رسـید.
محسـن بـرای پسـرش یک وصیت نامـه جدا نوشـته و اگر خـودش این 
وصیت نامـه را ببینـد همـه چیـز را خواهـد فهمیـد اما اگر مـن بخواهم 

فقـط یک جملـه به او بگویم این اسـت که »پدرت رفت تا شـام غریبان 
دیگری تکرار نشـود.«

 •    موالی من، برمن منت بگذار و جواز شهادت مرا امضاکن
شـهید مدافع حرم، محسـن حججـی که نـام و آوازه شـهادت و ارادتش 
بـه حضـرت اباعبدا...الحسـین )ع( امروزدیگربـرای همـه مـردم ایـران 
شـناخته شـده اسـت وقتـی درسـال 94 به زیـارت حرم مطهـر رضوی 
مـی رود ازامـام رئـوف می خواهـد نامه شـهادتش را امضاکند و ایشـان را 
بـه مادرشـان حضرت زهرا )س( قسـم می دهـد. در ادامه بخشـی از این 

نامـه را مـی خوانیم.

شـهید مدافـع حـرم محسـن حججـی درآخریـن وصیت های خـود به 
همسـرش گفـت: خیلـی دوسـت دارم تـا ر وسـفید شـوم، حـاال چـه با 
شـهادت و چـه بـا لیاقـت نوکـری، اما دلـم می خواهـد مؤثر باشـم، دعا 

کـن تـا شـرمنده حضرت زینـب )س( نباشـم.

شـهید مدافـع حـرم محسـن حججـی در آخریـن وصیت های خـود به 
همسـرش گفت: سـام بـه همسـرگلم، راسـتش دیگر گوشـی موبایلم 
شـارژ نـدارد، گفتـم تا قبـل از اینکـه خاموش شـود چند جملـه باهات 
حـرف بزنـم. زهـرا جان خیلی دوسـتت دارم و خوشـحالم از اینکه من با 
تـو ازدواج کـردم! یـادم می آیدکه در روز اول عقدمان بهت گفتم دوسـت 

بسم ا...النور،النور
بـه: نیـس  النفوس، شـمس  الشـموس ، مـوال علی  ابن 

الرضا)ع( موسـی 
از: غالم روسیاه ، گنهکار

سالم آقای خوبم
ازآخریـن بـاری که بـه پابوسـتان آمدم تاکنـون چند 
سـالی می گذرد وحـال که درصحن وسـرایت هسـتم 
سـرتا پا شـوق وشـعف دارم.یادم هسـت دفعـه قبل 
خواسـته های زیـادی ازشـما داشـتم؛اآلن کـه خـوب 
فکرمی کنـم بـه همه خواسـته هایم رسـیده ام؛ شـغل 
سـپاه، عروسـی، جورشـدن زندگی و... ممنونـم آقای 

ممنون. خوبـم، 
دوروزپیـش کـه بـا لباس سـبز پاسـداری بـه حرمت 
قـدم گذاشـتم چقدرلذت بـردم؛ باورم نمی شـود؛همه 

ایـن  هـا را ازکـرم و بزرگـی شـما می دانم.
مـوالی مـن، بـا ورود بـه سـپاه دریچـه ای جدیـد از 
زندگـی بـه روی مـن بـاز شـد؛ اگـر روزی هـزار بـار 
شـکرخدا را بگویـم بـاز هـم کم اسـت؛ ارباب مـن، از 
لذت هـای دنیـوی هرآنچـه کـه بایـد می چشـیدم را 
چشـیدم. حـال، بی صبرانـه مشـتاق چشـیدن لذتی 
اخـروی هسـتم، لذتـی که نهایتـش رضای خداسـت.
یـا رضا، تـو را به پدر بزرگوارت موسـی  بـن جعفر )ع( 
قسـم، تـو را به فرزنـد عزیزت جـواد االئمه قسـم، تو 

را بـه خواهرگرامی ات فاطمه معصومه قسـم،ضامن من 
شوید.

آقا جـان دوسـت دارم همانند علی اکبـر)ع( درجوانی 
شـهد ِشـیرین شـهادت را بنوشـم وجـان نـا قابلم را 
فدای شـما اهـل بیـت)س( کنـم. فقط یک خواسـته 
شـخصی دیگـر دارم؛ موالی مـن، برمن منـت بگذار و 

جواز شـهادت مـرا امضاکن.
امشـب شـام دوشـنبه اسـت؛ می گوینـد دوشـنبه ها 
وپنـج  شـنبه  هـا پرونـده اعمـال مـا مـی رود دسـت 
صاحبمـان ولـی عصر)عج(.آقای مـن، تورابـه مادرت 
زهرا)س( قسـم، شـهادت  نامـه  ام را با امضـای خودت 
مزیـن کـن.آرزو دارم امشـب پرونده ام به همـراه جواز 
شـهادتم به دسـت امام زمان)عج( برسـد؛ بدون شک 
بـا دیـدن امضـای ضمانت شـما، ولـی عصر)عـج( هم 

امضامی کنـد.
گرچه سرتا پا گناهم، رو سیاهم

ضامنم باش ای رضا
مانند آهو ِده پناهم

آقای من
مرا ازدرگاهت نا امید نکن

الهی رضاً به رضاک       ال معبود سواک
دوشـنبه/ سـه شـنبه 94/5/6 - حرم امام رضـا )ع(/ 

االجابر رواق 

•    وصیت شهید حججی خطاب به همسرش
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دارم تـا در ازدواج بـا تـو بـه سـعادت برسـم و 
سـعادت همـان شـهادت اسـت که سرنوشـت 

مـن بـا ازدواج بـا تو خیلـی تغییرکرد.
شـغل خوبـی پیداکـردم، راه و روش خوبـی 
پیـدا کـردم، همـه ایـن اتفاقـات را مدیـون تو 
هسـتم؛االن قسـمت شـده تـا دوبـاره بـرای 
نوکـری حضـرت زینـب )س( بـروم، نمی دونم 
ایـن بار سرنوشـت من به شـهادت می رسـد یا 
نه! خیلی دوسـت دارم تا رو سـفید شـوم، حاال 
چـه با شـهادت و چه با لیاقت نوکـری، اما دلم 
می خواهـد مؤثـر باشـم، دعـا  کن تا شـرمنده 
حضـرت زینب )س( نباشـم دعا کـن تا درآنجا 
مفیـد باشـم و بتوانـم خدمتـی به اسـام کنم 
وخدایی ناکـرده نروم آنجا وچیزی بلد نباشـم!
دعـا کن تـا نـرم آنجا و تـرس ودل بسـتگی بر 
مـن غلبـه کنـه، زهـرا جـان ازت می خواهم تا 
حالـم کنی اگر بـدی کردم، بـا اخاقم تندی 
کردم،اگـر موقعـی در زندگی نمک  مـان کم و 

زیـاد شـد اما خب زندگی قشـنگی داشـتیم و 
مـن واقعا ًراضـی ام ازت.هم ازتو، هـم از زندگی 
و هـم از سرنوشـتی کـه دارم راضـی هسـتم؛ 
دلـم می خواهـد تـا برام دعـا کنی تا رو سـفید 
شـوم، هرچـه خدا بخواهـد! راضی ام بـه رضای 
خدا ! اگرقسـمتم شـهادت بـود که بـه آرزویم 
رسـیدم اگـر هـم نبـود می دونـم صـاح خـدا 

چیـز دیگری اسـت.
شـهید مدافع حرم محسـن حججـی در ادامه 
ایـن وصیت خود خطاب به همسـر خود گفته 
اسـت: فقـط می خواهـم حالم کنـی، مواظب 
خـودت و پسـرم بـاش! مواظـب پدر ومـادرت 
بـاش! مواظـب پدر ومادر من باش، همیشـه به 
آن هـا سـر بزن و با آن هـا باش و به یـادم باش.
خاصـه خیلی مواظب خودتون باشـید! پسـر 
مـرا هـم طـوری تربیـت کـن که سرنوشـتش 
هرچـی شـد بـه سـعادت ختـم پیـدا کنـه و 
بتواند سـرباز امـام زمان)عج( بشـه. خیلی دلم 

می خواهدپسـرم یـک پاسـداریا یـک روحانـی 
بشـه اما انتخـاب با خودشـه هرطورکه خودش 
دوسـت داشـت، فقط طوری تربیتـش کن که 
در ایـن جامعه سـربازی برای امام زمـان )عج( 
شـود.خیلی دوسـتتون دارم، مواظـب خودتون 
باشـید، برایم دعـا کنید، ازطرف من هرکسـی 
را که دیدید حالیت بگیرید و بگویید محسـن 
گفـت اگـر خوبی یـا بدی،کمـی یا زیـادی، یه 
موقعـی غیبتـی کـردم یـا دلـی را رنجانـدم یا 
حرفـی زدم خاصـه  ببخشـید؛ انشـاا... حـرم 
حضـرت زینـب یـا حـرم حضـرت رقیـه )س( 
در بازارشـام جاهایـی که بـرای جنگ و نوکری 
مـی روم همیشـه به یادتـان هسـتم و دعایتان 
می کنم و دعا می کنم روزی سـوریه آزاد شـود 

وهمتـون به زیـارت بیایید.      
                           التماس دعا... خداحافظ....

مطلب ارسـالی: مسـعود سـعیدی و فوزیه 
یکتاپور

پسر مرا هم طوری تربیت کن که 
سرنوشتش هرچی شد به سعادت ختم 

پیدا کنه و بتواند سرباز امام زمان)عج( بشه. 
خیلی دلم می خواهدپسرم یک پاسداریا یک 
روحانی بشه اما انتخاب با خودشه هرطورکه 
خودش دوست داشت، فقط طوری تربیتش 

کن که در این جامعه سربازی برای امام 
زمان )عج( شود.
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علل تجدیدیها :
1.عـدم هماهنگـی والدین در تعلیـم وتربیت فرزنـدان )اوقـات فراغت ، 

تفریحـات ، اسـتفاده از تلفـن همراه، وپوشـش و...( 
2.عـدم ارتبـاط منسـجم والدیـن بـا مـدارس بـا بهانـه هـای مختلـف 
)دریافـت پـول ، پیشـداوری هـای نادرسـت ، کار زیـاد و میدونیـم چی 

میخـوان بگـن و...(
3.عدم عاقه بعضی از جوانان نسـبت به رشـته تحصیلی ویا درس را که 
تجدیـد آورده انـد .در حقیقت در مورد رغبت رشـته تحصیلی وشـغلی، 
والدیـن ومشـاورین در مدارس خـوب عمل نکردند .)باسـتثنای مدارس 

ووالدینـی که خـوب عمل کرده انـد ( ؟! 
4.مشـکات خانوادگی ناشـی از طاقها ،بد روشـی ها ، سـهل انگاری ها 

وسـخت گیری های بیـن والدین وفرزندان وتـک والدی ها 
5.بیسوادی وکم سوادی برخی از والدین محترم بی غرض ؟! 

6.اعتیاد،الکلیسـم هـا، مهاجرتهای بـی رویه به تهران و مراکز اسـتانها و 
تفـاوت فرهنگی بین محصلیـن و در گیریهای فیزیکی وقرار ومدار 

دعوا در خارج از مدرسـه ، و مصرف سـیگار .
بعضـاً ایـن دانـش آمـوزان در کاس درس اجازه 
مـی گیرنـد بـرای رفتـن بـه دستشـویی اما به 

منظور کشـیدن سـیگار ، خصوصـاً این که 
دبیر محترمی کاس داریش 

متوسـط یـا ضعیـف باشـد از کاس خارج می شـوند .
7.والدین تحصیلکرده خودشـیفته و پرمدعی که مسـائل فرزندشان را از 
هـم پنهـان می کننـد .مادر از ترس عصبیت پدر با پسـر .بـه دلیل عدم 

توجـه بـه علت اول که ذکر شـد .
8.شـاغل بـودن برخـی از والدین وتنهایی پسـران )دختـران( در خانه یا 
سـپردن آنهـا به بزرگترها )پدر ومادر بزرگهـا( و اقوام نزدیک و در نتیجه 

چند گانگـی در تربیت ؟! 
9.عـدم توجـه بـه اختـاالت روانـی فرزنـدان در مـورد توجـه ، تمرکز ، 
یادگیـری وبهره هوشـی فرزندان وکوتاهـی در اصاح با رجـوع به مراکز 

. مشاوره 
10.اتفاقات غیر منتظره شامل :

بیماریهای ناگهانی والدین وبسـتگان نسـبی وسـببی ودوسـتان جوانان 
ومـرگ ومیرهـا ، تصادفـات ، درگیریهـای بـرادران وخواهـران در منزل 
اعتیـاد زودرس بعضـی از اعضای خانواده )بیشـتر پسـران( ، افسـردگی 
وانـزوای پسـران ودختـران در ارتباطات جنسـی ، تـرک تحصیل ورفتن 
بـه سـوی کار آزاد واهـی ، فوتبـال با جاذبـه های بعضاً مالـی در این 
ورزش ، دچـار توهـم شـدن که پولدار شـدن از درس خواندن بهتر 

؟!  است 
11.بـاور نداشـتن بـه تمرین پـس از تدریـس با برنامه ریـزی در 
منـزل یعنـی در هر روز درسـی که هـر درس را در کاس دبیر 

مربوطـه یـک سـاعت ونیـم بـا روش مخصوص 
خـود تدریـس می کنـد ، همین زمـان را برای 
تکـرار در منـزل بـه ماننـد کاس بـا تمریـن 

متمرکـز انجـام دهد ؟! 
محصـل می گذارد در شـب امتحـان ، بعضاً با چند 
نفـر هماهنـگ مـی شـوند کـه چگونـه در جلسـه 
امتحـان تقلـب کننـد ؟! )تجربه وپژوهـش 4 دهه 
خصوصـاً دهـه اخیـر نویسـنده ( .ایـن قسـمت 
موضـوع چند فیلم سـینمایی وکتاب اسـت ؟! 

تجدیدی در دبیرستان و هنرستان چرا؟
مقدمه :

هـر سـاله در اواخـر سـال تحصیلـی دیده شـده کـه خانواده هـا نگـران تجدید شـدن فرزنـدان خود هسـتند 
!باالخـص پسـر داران .

رم
ر خ

صغ
د ا

سی
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متأسـفانه آمـوزش وپـرورش بودجـه ای برای 
مکتـوب شـدن پژوهـش معلمـان پژوهشـگر 
قـرار نـداده اسـت ، وتجربیـات بازنشسـتگی 
فرهیختـگان بـه خـاک سـپرده مـی شـود ؟! 
12.دلزدگی دانش آموزان دبیرسـتانی نسـبت 
بـه برخورد بعضی از معلمان محتـرم با آنان در 
اثرعـدم شـناخت تفاوتهای  تعلیمـی وتربیتی 
والدیـن وبـه دنبـال آن بی توجهـی محصلین 
در هنـگام تدریـس واهمیـت ندادن بـه کتاب 

درسـی در منزل .
13.تبعیـض ومقایسـه جوانـان در کاس و در 
خانـه ، بـا طعنـه وبـا صراحـت کـه ایـن یـک 
محصل اسـت تو هم یه محصل ویا پسـر فان 
فامیل )سببی ،نسـبی وحتی درو همسایه (و... 

محصل اسـت تـو هم محصلـی ؟! 
نظـر: غافل ازاینکه این جـوان )فرزند( محصول 
تعلیـم وتربیـت شـما والدیـن اسـت ؟! باید در 

روش برخوردتـان بـاز نگری کنید . 
14.توجـه نداشـتن نسـبت بـه بهـره هوشـی 
فرزندانشـان در ادامـه تحصیـل وعاقـه آنـان 
بـه مشـاغل آزاد بـرای رهایـی از قیـد وبنـد 
ومسـئولیت پذیری قوانین مدرسـه ؟! به دلیل 
تـب وتـاب پولدار شـدن در فوتبال امـروز  وزد 
وبنـد در خریـد وفروش بـازار وامـاک وبرخی 
بزهکاریهـای خطرنـاک ، و مشـاغلی چون کار 
در قهـوه خانه ها و رسـتورانها و یا کار بوسـیله 
رابطه های فامیلی )سـببی ونسـبی ( وبوسیله 
روزنامـه هـای کثیـر االنتشـار وحتـی پیـک 

موتـوری در مراکـز پخـش غذا .
نظـر :مانعـی ندارد کـه جوانی کار کنـد و ادامه 
تحصیـل ندهـد بـه شـرطی کـه او را روشـن 
اینکـه  نیسـت مگـر  کار عیـب  کنیـم کـه 

شـبهه نـاک باشـد .
15.پوچگرائـی جوانـان کـه )پسـران خصوصاً( 
زندگـی را از حالـت طبیعی خود با رفتارشـان 

واشکالشـان خـارج کـرده اند ؟! 
پسـران با خالکوبی روی دسـت وپا و... وگهگاه 
دختـران ، ودختـران بـا آرایشـهای بسـیار تند 
وزننده زمانیکه از دبیرسـتانها خارج می شـوند 
وتنـگ پوشـی در زمـان تعطیلـی مـدارس در 
پارکها ، مراکز خرید،سینماها،شهرهای شمالی 
کنـار دریـا ،معـدودی از آنان کـه امکانات مالی 
دارنـد در مسـافرتهای خارج از کشـور ومتبرج 
)بـی حجاب شـدن ( موجب افت تحصیلی هم 

در نمـره وهـم در محتوای دروس می باشـد .
این علت بیشـتر در مراکز شهرنشینی  مشهود 

ومشـهور اسـت ؟! دسـته ای از آنـان عـادت به 
بـی بنـد وبـاری دارنـد مـی شـود با روشـهای 
درسـت از ناحیـه مدرسـه وخانه اصاح شـوند . 
تمـام علتهـای بیـان شـده خصوصـاً این علت 

حاصل سـه خانـواده :
1 .بد روش     

 2. سخت گیر    
 3. آسان گیر است 

در مـورد ایـن سـه خانـواده در آینـده خواهیم 
. نوشت 

توصیـه وراهـکار :از والدین محتـرم تقاضا دارم 
ایـن علـل را بـا برنامـه ریـزی ، هـر شـب نیم 
سـاعت بـا تقسـیم وقـت بینشـان بـه بحـث 

بنشـینند .   در پایـان :  بدانیـم !
» ارزش انسان به علم معرفت پیدا شود          

 مدعی گر دعوی بیجا کند رسوا شود «

دلزدگی دانش آموزان 
دبیرستانی نسبت به 

برخورد بعضی از معلمان 
محترم با آنان در اثرعدم 

شناخت تفاوتهای  تعلیمی 
وتربیتی والدین وبه دنبال 

آن بی توجهی محصلین 
در هنگام تدریس واهمیت 

ندادن به کتاب درسی در 
منزل می باشد.
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حضـرت سـلیمان از خـدا خواسـت تا اجازه دهـد یک روز تمـام مخلوقات خدا را بـرای صرف 
ناهـار دعـوت کند. سـلیمان به کلیه پیروان دسـتور داد هـر چه توانند غذا جمـع آوری کنند.
پـس از طـی چندیـن مـاه مقـدار زیـادی از هر نوع غذا در سـاحل دریـا جمع آوری شـد و در 
روزی کـه تعییـن شـده بـود حضرت سـلیمان کلیه ی جانـداران را به سـاحل دعـوت کرد و 
همیـن کـه تمـام آنهـا آمدنـد ناگهـان ماهـی بزرگـی سـرش را از آب بیـرون آورد و گفت: یا 

سـلیمان صبحانـه ی مرا زود بیاور که خیلی گرسـنه هسـتم.
حضرت سـلیمان دسـتور داد تا مقداری غذا در دهان او انداختند، ولی ماهی دهانش همچنان 
بـاز بـود. دوبـاره مقـداری غـذا ریختند امـا ماهی همچنان گرسـنه بود بـه ناچار هـر چه غذا 
تهیـه کـرده بودنـد در دهـان ماهـی ریختند، امـا همچنان دهانـش باز بود. حضرت سـلیمان 
از آن ماهـی پرسـید:مگر تـو در روز چقـدر غـذا مـی خـوری؟ عرض کـرد: هر روز سـه قورت، 
آن چـه تـو بـه مـن دادی نیـم قورتش بـود و اینک دو قـورت و نیم دیگرش باقی اسـت

روزي مـا نصرالدیـن بـه یـک مهماني رفـت و لباس کهنه اي به تن داشـت . صاحبخانـه با داد 
و فریـاد او را از خانـه بیرون کرد .

او به منزل رفت و از همسـایه خود ، لباسـي گرانبها به امانت گرفت و آن را به تن کرد و دوباره 
بـه همان میهماني رفت .

ایـن بـار صاحبخانـه بـا روي خـوش جلو آمـد و به او خـوش آمـد گفـت  و او را در محلي خوب 
نشـاند و برایـش سـفره اي از غذاهاي رنگیـن پهن کرد .

مـا  از ایـن رفتـار خنـده اش گرفـت  و پیـش خود فکـر کرد که ایـن همه احتـرام بابت لباس 
نوي اوسـت .آسـتین لباسـش را کشـید و گفت : آسـتین نو بخور پلو ، آسـتین نو بخور پلو .

صاحبخانه که از این رفتار تعجب کرده بود از ما پرسید که چکار مي کني .
مـا گفـت : مـن هماني هسـتم که با لباسـي کهنه به میهمانـي تو آمدم و تـو مرا راه نـدادي و 
حـال کـه لباسـي نو بـه تن کـرده ام اینقدر احتـرام مي گـذاري . پـس این احتـرام بابت لباس 

مـن اسـت نـه بخاطـر مـن . پس آسـتین نو بخور پلو ، آسـتین نـو بخور پلو

دو قورت و نیمش باقی است

شـبی هنـگام خـواب، صاحبخانـه متوجه دزدی شـد که وارد خانه شـده اسـت. 
صاحبخانـه بـا زیرکـی و به دروغ، به همسـرش گفت مقداری پـول در چاه داخل 
حیاط پنهان کرده ام تا از دسـت دزدان در امان باشـد، دزد که صدای صاحبخانه 
را شـنید فریب حرف او را خورد و خوشـحال داخل چاه رفت، سـپس صاحبخانه 
بـه زنـش گفـت: »خانـم چـون هـوا خیلی گـرم اسـت امشـب رختخـواب را در 
حیـاط روی درِ چـاه پهـن کـن«، دزد کـه در پی یافتن پول داخل چـاه رفته بود 
هنگامـی که ناامید شـد، خواسـت که از چـاه بیرون بیاید امـا دید که صاحبخانه 
روِی درِ چـاه خوابیـده و بـه همسـرش وعـده خریـد طا مـی دهـد و می گوید 

بـرای تـو چنیـن و چنان مـی کنـم، دزد از داخل چاه بلند فریـاد زد:
»آهـای زن صاحبخانـه! مـن بـا طناب شـوهرت داخل چـاه رفتم اما تـو مواظب 

بـاش با طنـاب او در چـاه نروی.«

با طناب کسی در چاه افتادن

آستین نو بخور پلو

ریشه ضرب المثل ها
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بخشـی از خـوراک تمسـاح به وسـیله اشـک چشـمانش تأمین 
می شـود . 

او هنـگام گرسـنگی بـه سـاحل مـی رود و مانند جسـد بـی جانی 
سـاعتها بـرروی شـکم دراز می کشـد.

اشـک لـزج و مسـموم کننده ای از چشـمانش خارج مـی گردد که 
حیوانـات وحشـرات بـرای خـوردن بـرروی آن می نشـینند و سـم 
اشـک تمسـاح آنهـا را  از پـای درمـی آورد و تمسـاح بـا یـک زبان 
خـود آنهـا را شـکارمی کنـد ودوبـاره بـرای لقمه های دیگر اشـک 

مـی ریزد.

نقـل اسـت کـه در زمـان نادرشـاه یکـی از اسـتانداران او بـه مردم 
خیلـی ظلـم می کـرد و مالیاتهـای فـراوان ازآنها می گرفـت، مردم 

بـه تنـگ آمـده وشـکایت او را نـزد نادربردند .
نادرپیغامی برای استاندارفرسـتادولی او همچنان به ظلم خود ادامه 
می داد! ، وقتی خبر به نادر رسـیدچون دوسـت نداشـت کسـی از 

فرمانش سـرپیچی کند، همه اسـتانداران را به مرکزخواند،
دسـتو رداد اسـتاندار ظالـم راقطعـه قطعه کننـد و از او آشـی تهیه 

کنند! 
بعـد آش را درکاسـه ریختنـد و بـه هـر اسـتاندار یک کاسـه دادند 

ونـادر بـه آنهـا گفت :
هرکس به مردم ظلم وتعدی کند،
همین آش است و همین کاسه!

اشک تمساح 
ریختن

نقل اسـت که شـیخ الرئیس ابوعلی سـینا وقتی ازسفرش به جایی 
رسـید اسـب را  بردرختی بسـت وکاه پیش او ریخت وسـفره پیش 

خود نهاد تا چیزی بخورد، روسـتایی سـوار بر االغ آنجا رسـید
ازخـرش فرود آمد وخرخود را درپهلوی اسـب ابوعلی سـینا بسـت 
تا درخوردن کاه شـریک او شـود و خود را به شـیخ نهاد تا برسـفره 

نشیند ....
شـیخ گفـت :  خر را پهلوی اسـب من مبندکه همیـن دم لگد زند 

و پایش بشکند!
روسـتایی آن سـخن را نشـنیده گرفـت، بـا شـیخ بـه نـان خوردن 
مشـغول گشـت . ناگاه اسـب لگدی زد . روسـتایی گفت : اسـب تو 

خرمرا لنـگ کرد!
شـیخ سـاکت شـد و خود را الل ظاهرنمود! روسـتایی او را کشـان 
کشـان نـزد قاضی بـرد . قاضی ازحال سـوال کرد، شـیخ هم چنان 

خامـوش بـود . قاضـی به روسـتایی گفـت : این مرد الل اسـت؟
روسـتایی گفت : این الل نیسـت بلکه خود را الل ظاهرسـاخته تا 

اینکـه تـاوان خرمـرا ندهد . پیـش ازاین با من سـخن گفته،
قاضی پرسید : باتوسخن گفت؟

او جـواب داد کـه : گفـت خر را پهلوی اسـب مـن نبندکه لگد بزند 
وپایـش بشـکند . قاضی خندید و بر دانش شـیخ آفریـن گفت ...

شیخ پاسخی گفت که زان پس در زبان پارسی مثل گشت : 
"جواب ابلهان خاموشی است"

جواب  ابلهان خاموشی ست!

همین آش و
 همین کاسه



سال پنجم . شماره 12 . تابستان96فصلنامه فرهنگی اجتماعی 38

پاسخ) آیت اهلل خامنه اي(:
ارتبـاط )پیامـک دادن پسـر بـه دختـر و یـا 
صحبـت تلفنـی و...( باجنـس مخالـف کـه 
موجب مفسـده و یا خوف مفسـده باشد حرام 
اسـت و معمـوالً ایـن ارتباطها منجر بـه حرام 
مـی شـود و سـفارش قـرآن )آیات 25سـوره 
نسـاء و  5سـوره مائـده( اسـت کـه از ایـن 
ارتباط ها پرهیز شـود و لـو اینکه قصد ازدواج 
با او را دارد و یا اینکه آن دختر از فامیل باشـد 

نبایـد ایـن کار را بکند.

پاسخ : 
مالیات و خمس دو مقوله کامل جدا هسـتند 
و هیچ ارتباطی به هم ندارند. خمس مسـأله ای 
شـرعی و از واجبـات دیـن اسـت که مـوارد و 
مصارف آن مشـخص اسـت و د رپرداخت نیاز 

به قصد قربـت دارد.
مالیـات یک حکـم قانونی و حکومتـی و تابع 
شـرایط زمـان و مـکان اسـت هزینه ای اسـت 
کـه شـما می پردازیـد تـا دولـت، رفـاه شـما 
را بیـرون منـزل تأمیـن کند.هزینه ای اسـت 
کـه دولـت جهـت مخـارج عمومی و سـاخت 
وسـازهای عمومی از قبیل راههـا، پلها پارکها 

و... دریافـت مـی کند.
مالیـات را حاکـم بـه خـاف زکات وخمـس 
در امـور عـام المنفعه؛ مانند بهداشـت، تأمین 
هزینه جنگ و ... اسـتفاده می کرد اما زکات 
و خمـس مصارف معینی دارند کـه در آیات و 

روایات به آنها اشـاره شـده اسـت.

هرکسـی که واجد شـرایط خمس دادن باشد 
وظیفـه شـرعی او پرداخت خمس اسـت چه 
قانونـاً واجد شـرایط پرداخت مالیات باشـد یا 

نباشد.

سـؤال: آیا پیام  دادن یک پسـر به دختـري که واقعا آن را دوسـت دارد 
و قصد ازدواج با او را دارد و آن دختر از فامیل باشـدگناه اسـت؟

سـؤال: تفـاوت  مالیـات  باخمـس چیسـت؟ آیا کسـي کـه مالیات 
مـي دهدخمس بـه آن تعلق مـي گیرد؟

سـؤال: اگر طنزهـا و لطیفه های مرتبط بـا قومیت ها را بـه فردی کافر 
از همان قوم نسـبت دهیـم، آیا نقل آن جایز می شـود؟

- آیت اهلل خامنـه ای: درهرصورت، اگرموجب 
بـه  توهیـن  یـا  تنقیـص، مسـخره  تهمـت، 

گروهـی از مؤمنیـن شـود جایزنیسـت.
- آیت اهلل شـبیری زنجانی : اگرتوهین وهتک  
نباشـد حـرام نیسـت ولـی سـزاوار اسـت که 

ازایـن گونه اموراجتناب شـود.
-آیـت اهلل نـوری همدانـی:  گفتـن مطالـب 

نیسـت. مؤمنیـن  مذکوردرشـأن 

احـکام)استفتائات جدید(
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سؤال: آیا گریه در نماز براي امام حسین )ع( مبطل نمازاست؟ 

سـؤال :اگـر بیدار کـردن فرزند مکلـف برای نمـاز موجب ناراحتی او شـود 
واز نمـاز زده شـود بیـدار کردن او چه حکمـی دارد ؟

سـؤال :اگرکسـی بـه شـخصی دروغ بگویـد و مـا بدانیـم، بایـد چـه 
کارکنیم؟آیـا گفتـن حقیقـت بـر مـا واجـب اسـت؟

آیـت اهلل مـکارم :گریـه کـردن با صدا نمـاز را 
باطـل میکند هرچنـد بیاختیار شـود، بلکه 
بنابـر احتیـاط واجب گریه بیصدا نیـز نماز را 
باطـل میکنـد اینها درصورتیاسـت که گریه 
از تـرس خدا و برایآخرت نباشـد، واالّ نه تنها 
نمـاز را باطل نمیکند، بلکـه از بهترین اعمال 
و ازکارهـای اولیایخداسـت.ولی گریـه بـرای 
ائمـه معصومیـن علیهـم السـام درنمازجایز 

نیست.

پاسخ حضرات آیات :
امام  و آیت اهلل خامنه ای : واجب نیسـت مگر 
آنکـه بیدار نکـردن او موجب سـهل انگاری و 
سبک شـمردن نماز باشـد .که در این صورت 

بایـد او را بیدار نماییم .
آیـت اهلل صافـی : بـا مهربانی وعطوفـت رفتار 
کنید وآنان را نسـبت به نماز خواندن تشـویق 
کنید تـا وقتی برای نماز بیدارشـان می کنید 

ناراحت نشوند .
آیـت اهلل مـکارم : در ایـن فرض جایز نیسـت 
ولـی بایـد بـه تدریـج او را توجیه کننـد تا به 

بیـدار کـردن رضایـت دهد .

- آیـت اهلل خامنـه ای: تکلیفـی جـز امربـه 
معـروف و نهـی از منکـر بـا وجود شـرایط آن 

ندارید.
- آیـت اهلل سیسـتانی:  نهـی ازمنکردرصورت 

تحقق شـرایطش واجب اسـت.
- آیـت اهلل صافی گلپایگانی: وظیفه درصورت 
ولـی  اسـت  ازمنکـر  نهـی  اجمـاع شـرایط، 
اعـام حقیقت الزم نیسـت، مگرمـواردی که 
موجـب حفظ نفـس ویا حفظ عـرض وآبروی 

محترمـی بوده باشـد.

منبع : مرکز ملی پاسخگویی به سؤاالت دینی
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 چرا مسجد شیخ لطف ا... 
مناره ندارد؟

مسـجد شـیخ لطـف اهلل همچـون نگینـی در 
میـدان نقـش جهـان اصفهـان می درخشـد و 
زیبایـی ایـن میـدان را دو چندان کرده اسـت. 
ایـن مسـجد شـاهکاری از معمـاری و کاشـی  
کاری قـرن یازدهـم هجری اسـت که به فرمان 
شـاه عبـاس اول در مـدت هیجـده سـال بنـا 
شـده و معمار و بنای مسـجد استاد محمدرضا 
اصفهانـی بـوده اسـت و طـرح آن همزمـان بـا 
سـاخت چهاربـاغ و هزارجریـب ریخته شـد و 
تزئینات مسـجد شـیخ لطف اهلل از کاشـی های 

معرق پوشـیده شـده است.  
شـیخ لطـف اهلل جبل عاملـی، از علمـای بزرگ 
شـیعه در عصـر صفـوی و  اهالی جبـل عامل 
لبنان بود که به دعوت شـاه عباس در اصفهان 
اقامـت مـی کـرد و از سـوی دیگـر او  پـدر زن 
شـاه عبـاس و بـه همین دلیل مسـجد بـه نام 

 او بـرای تدریـس و نمازگزاری وی احداث شـد. 
ایـن مسـجد یکـی از زیباتریـن آثـار تاریخـی 
اصفهـان در ضلـع شـرقی میدان نقـش جهان 
و  شـده  واقـع  عالی قاپـو  عمـارت  مقابـل  و 
درون  معـرق  کاری هـای  کاشـی  از  شـماری 
و بیـرون گنبـد و کتیبه هـای خـط ثلـث آن 
 بـه خـط علی رضـای تبریـزی عباسـی اسـت. 
وقتـی کاشـی کاری هـای مسـجد را بـا دقـت 
نظـاره کنیـد  دسـت خـط هـای زیبایـی بـه 
چشـم مـی خـورد کـه از جملـه مـی تـوان 
بـه  دو لوحـی کـه عبـارت "عمل فقیـر حقیر 
محتـاج بـه رحمـت خـدا ، محمـد رضـا بـن 
 اسـتاد حسـین بنـاء اصفهـان" اشـاره کـرد.  
شـهرام امیری کارشـناس میـراث فرهنگی در 
خصـوص این مسـجد زیبا گفت : این مسـجد 
در قسـمت شرقی میدان به صورت سرپوشیده 

اسـت و گنبد و کاشی کاری آن جنبه منحصر 
بـه فـردی دارد. به لحاظ موقعیتی نیز درسـت 

روبـرو کاخ عالی قاپو قرار گرفته اسـت.  
وی گفـت: از ویژگی های این مسـجد چرخش 
45درجـه ای آن بـه سـمت قبلـه اسـت چـرا 
کـه میـدان بـه سـمت قبله نیسـت و بـه این 
 حرکـت اصطاح ، »پاشـنه« نامیده می شـود.  
امیـری معمـار ایـن مسـجد را فـرد زیرکـی 
دانسـت و افزود: معمار با زیرکی تمام شبستان 
اصلـی مسـجد را بـه سـمت میـدان چرخانده 
تـا مسـجد بـه سـمت قبلـه باشـد و اگـر چـه 
سـاختمان مسجد در مشرق و از نمای خارجی 
آن چنیـن بـر می آیـد که دیـوار جبهـه آن در 
جهـت شـمال بـه جنـوب اسـت، در حالی که 
 همین محراب دیوار رو به قبله بنا شـده است.  
وی ادامه داد: در بیرون مسـجد اثری از کجی و 
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زاویه به چشـم نمی خورد و در صحن نسـبت 
به نمای خارجی پیچشی دارد در صورتی که 
گنبد کوتاه این مسـجد به علت مـدور بودن، 
 جهـت یـا زاویـه مخالفـی نشـان نمی دهد.  
امیـری گفت:علت وجـودی این چرخش این 
اسـت که در ورودی مسـجد به سمت مشرق 
میـدان اسـت اگـر بنـا بـود مسـجد را نیز به 
همین جهت می سـاختند کار جهـت یابی از 

لحـاظ قبله مختل می شـد. 
کارشـناس میـراث فرهنگـی بـا بیـان اینکه 
شبسـتان اصلی مسـجد نیز به صـورت چهار 
ضلعـی و زیبایـی خـاص دارد افـزود : گنبـد 
مسـجد نیز یکی از چند گنبد یک پوششـی 
زمان صفویه اسـت و خمیدگی گنبد از نقطه 
برآمدگـی بـزرگ، ناگهـان بـه سـمت داخل 
 گراییده و رأس گنبد را تشـکیل داده اسـت.  
وی بـا بیـان اینکـه کاشـی کاری هـای ایـن 
مسـجد چشـم هـر گردشـگری را می نـوازد 
افـزود:  تزئینـات کاشـی کاری آن در داخـل 
از آزاره هـا )بخشـی از دیـوار اتاق یـا ایوان که 
از کـف طاقچـه تـا روی زمیـن اسـت( به باال 
همـه از کاشـی های معـّرق پوشـیده شـده ، 
داخـل و خـارج گنبد بی ماننـد آن نیز که از 
 زیباتریـن گنبد های جهان به شـمار می رود. 
امیـری درخصـوص اینکـه در گذشـته گفته 
مـی شـد نمـاز گـزاران از کاخ عالـی قاپـو با 
عبـور از تونلـی وارد مسـجد می شـدند گفت : 
در طول 80 سـال گذشته کف میدان کند وکاو 

شـده اما چنیـن تونلی تـا کنون پیدا نشـده 
است . 

  راز بدون مناره بودن مسجد شیخ لطف اهلل
آنچـه که مـا در  مسـاجد مختلف دیـده ایم 
و تصویـری کـه از یـک مسـجد در ذهـن ما 
متصـور مـی شـود وجـود منـاره اسـت امـا 
این مسـجد بـدون منـاره و برای بسـیاری از 

گردشـگران سـؤال اسـت که راز بـدون مناره 
 بـودن مسـجد شـیخ لطـف اهلل چیسـت ؟ 
بـدون  کارشـناس میـراث فرهنگـی علـت 
منـاره بـودن ایـن مسـجد  را این گونـه بیان 
مـی کند که این مسـجد بـه نوعی عبـادت گاه و 
محـل ادای فریضـه نماز مخصـوص درباریان 
و خانـواده شـاه عبـاس بـوده و بـرای همین 
منـاره نداشـته چـون منـاره نمـادی بـرای 
 . اسـت  بـوده  مسـجد  بـه  مـردم   دعـوت 
امیری ادامه داد: مناره قبل از اسام به عنوان 
جهت یاب و مسـیریاب اسـتفاد ه می شده و  
هرجـا مناره ای دیده می شـد بـه این معنی 
بـود که وارد شـهر و یا محلی شـده انـد و در 
واقـع کاروان هـا به  این  شـکل مسـیر خود 
را پیـدا مـی کردند اما بعـد از اسـام مناره و 
گلدسـته محلی بـرای خوانـدن اذان و دعوت 
مردم به مسـجد بوده و بـرای همین در زمان 
صفویه این مسـجد بدون مناره سـاخته شده 
 بـود تا عامـه ی مردم به این مسـجد نیایند.  
توجـه بـه زوایا و نکتـه های فـراوان مختلف 
در برنامـه ریـزی هـا و طراحـی هـا در زمان 
صفویـه نکتـه بسـیار جالبـی اسـت کـه در 
اکثـر معمـاری های اصفهـان می تـوان دید 
از آن جملـه می تـوان به مناره نداشـتن این 
مسـجد کـه تفکیک خانـواده هـای دربـار از 

عامه بوده اشاره کرد.     
گزارش : سید امیر مهدی ساب چیان

برگرفته از باشگاه خبرنگاران
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موسـی معتمدی از نخبگان کشـور اسـت که 
تاکنون توانسـته 2 بار در مسابقات بین المللی 
رتبـه نخسـت در رشـته حفظ کل قـرآن را به 
دسـت آورد، از 14 سـالگی حفظ قرآن را  زیر 
نظـر شـیخ محمدمهـدی طباطبایـی در قـم 
آغـاز کرد، از همان سـالهای اول در مسـابقات 
حفظ قرآن شـرکت کـرد و توانسـت رتبه اول 

در بخـش حفـظ 20 جزء به دسـت آورد.
پـس ازآنکـه موفـق بـه حفـظ کل قرآن شـد 
تـا مدتـی به دلیـل ادامـه تحصیل از شـرکت 
در مسـابقات دور بـود امـا از سـال 1390 بـه 
حفـظ  مختلـف  مسـابقات  در  جـدی  طـور 
شـرکت کرد و توانسـت رتبه های متعددی را 
بـه دسـت آورد که رتبـه اول حفـظ کل قرآن 
در مسـابقات بین المللی روسـیه سـال 1394 
و رتبـه اول کل حفـظ قـرآن در سـال 1396 
در مسـابقات بیـن المللـی ایـران از مهمترین 
آنها اسـت. معتمدی تحصیات حـوزوی خود 
را تـا سـطح 2 ادامـه داد و در دانشـگاه نیـز به 
تحصیل رشـته فقـه و مبانی حقـوق پرداخت 
و توانسـت این رشـته را تا کارشناسـی ارشـد 
ادامـه دهـد. بـا او بـه گفـت وگـو نشسـتیم تا 

بیشـتر بـا او و دغدغـه های او آشـنا شـویم.

حفـظ قرآن چـه برکاتی برای شـما 
داشـته است؟ 

بـرای من قرآن آرامـش به همراه آورده اسـت، 
ایـن اولین نکته ای اسـت که بایـد به آن توجه 
شـود، در قرآن دستورالعملهای مختلفی وجود 

دارد و سـعی مـی کنم کـه از آن تأثیر بگیرم.

انس بـا قرآن تـا چه حد مـی  تواند 
در جامعه مؤثر باشـد؟

مقـام معظـم رهبـری تأکیـد بـر تربیـت 10 
میلیـون حافـظ قـرآن دارنـد،  قـرآن اهرمـی 
قدرتمند در هدایت و تربیت اسـت، اگر جامعه 
مـا این تعداد حافظ قرآن داشـته باشـد زمینه 
هدایـت فراهـم مـی آینـد و این مقدمـه انس 
بـا قـرآن اسـت، اگر سـعی کـرده بودیـم تا به 
سـوی این فرمـان پیش برویم امـروز جامعه ای 

متفـاوت را شـاهد بودیم.

چگونـه می تـوان این انـس با قرآن 
را در جامعه رواج داد؟

رسـانه هـا عاملـی مؤثـر در تبلیـغ و ترویـج 
فرهنـگ قرآنی هسـتند، اگر رسـانه های ملی 
توجـه بیشـتری بـه قـرآن داشـته باشـند بی 
شـک مسـیر عاقه بـه قـرآن در جامعه تغییر 
خواهـد کـرد، امـروز آن گونه که بایـد به قرآن 
توجـه نمـی شـود، جامعـه مـا اگـر با بـرکات 
قرآن بیشـتر آشـنا شود بی شـک عاقه مندان 
بـه سـوی حفـظ قـرآن خواهنـد آمد، رسـانه 
ملـی توانایـی خـود را در جلب توجـه به قرآن 
به اثبات رسـانده اسـت، چند سـالی اسـت در 
ماه مبارک رمضان رسـانه هـای ملی به ترتیل 
خوانـی روی آورده انـد کـه تأثیـر آن را امـروز 

شـاهد هستیم.

آیا به نظر شـما امـروز در جامعه به 
انـدازه کافـی به قرآن توجه می شـود؟

کـم توجهی رسـانه ها بـه قـرآن عاملی جدی 
در پیـش راه آشـنایی بـا ایـن کتاب آسـمانی 
اسـت، در رسـانه ها به انـدازه فوتبـال به قرآن 
توجـه نمی شـود، وقتی ما به عنـوان حافظان 
قـرآن درجایـی برنامـه اجـرا می کنیم شـاهد 
ایـن امر هسـتیم کـه عاقه منـدان زیـادی از 
مـا در مـورد حفـظ قـرآن سـؤال می پرسـند 
و دوسـت دارنـد تـا قـدم در ایـن راه بگذارنـد، 
مگـر ما خـود چگونه به این مسـیر عاقه مند 
شـدیم؟ ایـن قرآن نیـاز به برگـزاری یک لیگ 

برتر کشـوری نـدارد؟

در جامعـه انگیزه الزم بـرای جذب 
جوانـان به معـارف قرآنی وجـود دارد؟

بایـد زمینـه هـای مادی خـوب برای تشـویق 
جوانـان بـه حفـظ قـرآن فراهـم شـود، امـروز 
افـرادی کـه به حفـظ قـرآن مـی پردازند تنها 
انگیـزه های شـخصی و عشـق بـه ایـن کار را 

دارنـده دو رتبـه بیـن المللـی در حفظ کل قـرآن، توجه نکـردن به حفظ قرآن بـه عنوان یک 
تخصـص را مشـکلی بزرگ دانسـته و قـرآن را عامل هدایت و تربیـت معرفی می کند.

مصاحبه با یکی از نخبگان کشور

موسی معتمدی

به انس با قرآن توجه 

کرده بودیم جامعه ای 

متفاوت داشتیم
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دارنـد، افـرادی کـه عمـر خـود در راه حفـظ 
قـرآن گذاشـته انـد به عنـوان یـک متخصص 
بـه آنها نـگاه نمی شـود، در کشـورهایی مانند 
عربسـتان از حافظـان قـرآن حمایـت مـادی 
مـی شـود تا آنها بتوانند بـه تحصیل و تدریس 
قـرآن به دیگـران بپردازند، امـا در جامعه ایران 
از تخصـص حافظان قرآن اسـتفاده نمی شـود.

تأثیـر کسـب دو رتبه بیـن المللی 
حفـظ در زندگـی شـما چـه بود؟

جـای تعجـب دارد که بـا دریافت ایـن رتبه ها 
هیـچ تغییـری در زندگی مـن رخ ندانـد، روال 
زندگـی مـن تغییـری نکـرد، حتـی در پیـدا 
کـردن شـغل هـم تأثیـری نداشـت، مـن پس 
از پیگیـری هـای مـداوم در آمـوزش وپرورش 
مشـغول کار شـدم کـه ایـن رتبـه هـا کمکی 
بـه مـن در مراحـل اسـتخدام نکرد، حتـی در 
خدمـت سـربازی هم حافظان قرآن نسـبت به 

دیگـران ارجحیتـی ندارند.

فعالیت مورد عالقه شما چیست؟
آمـوزش حفـظ قـرآن اولویـت مـن اسـت، در 
ایران کمتر کسـی توانسـته دو رتبه بین المللی 
در حفـظ قـرآن به دسـت آورد، افـرادی زیادی 
از مـن در مورد شـیوه حفظ قرآن می پرسـند 
و مـن دوسـت دارم تـا بـه آنهـا کمـک کنـم، 
همیشـه برایـم سـؤال پیـش مـی آید کـه آیا 
کسـی مثل مـن نمیتوانـد در سـال 20 حافظ 
قـرآن تربیـت کنـد، من بسـیار عاقـه مند به 
ایـن کار هسـتم امـا امکانـات موردنیـاز آن را 

ندارم.

در مسـابقات حفـظ  بـرای شـرکت 
اسـت؟ الزم  تـالش  چقـدر  قـرآن 

 بـرای آنکـه به حفظ قـرآن بپردازیـم روزانه در 
حـدود 8 سـاعت وقت الزم اسـت، و برای آنکه 
حفـظ قـرآن در ذهن بماند برای همیشـه باید 
روزانـه مـرور را انجـام دهیـم، اما برای شـرکت 
در مسـابقات قرآنـی تاشـی دوچنـدان الزم 

اسـت، تمرین و ممارسـت جـدی در این 
راه نیاز است.

بـه عنـوان آخریـن سـوال دغدغه 
امروزشـما چیسـت؟

مسـابقات قرآنی اعتباری به شـرکت کنندگان 
و کسـانی که به رتبه برتر دسـت می یابند می دهد، 
دوسـت دارم از ایـن اعتبـار در راه آموزش قرآن 
اسـتفاده کنـم، امـروز حـس کسـی را دارم که 
سـالها تـاش کـرده و مـدرک فـوق تخصـص 
گرفته اما یا از تخصص خود نمی تواند اسـتفاده 
کنـد و یـا کـم رنـگ از آن بهـره می بـرد، دلم 
مـی خواهد در آینده احسـاس خسـران نکنم، 
امیـدوارم همگی تالش کنیم تـا قرآن را 

از محجوریت بیـرون آوریم./
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نظـر بـه اینکـه مؤسسـه مهد قـرآن کریـم و والیت اسـتان اصفهـان دارای مراکـز متعدد و متنـوع در عرصـه های مختلف آموزشـی ، 
فرهنگـی و قرآنـی اعـم از مراکـز تخصصی حفظ قـرآن ،مراکز تخصصی قرائـت قرآن ،مرکز تخصصی تربیـت داور و مربی قـرآن ،مرکز 
تخصصـی حفـظ خردسـاالن و نوجوانان ،مراکز آموزشـی مهدکودک قرآنی ، پیش دبسـتانی قرآنـی و مدارس ابتدایی قرآنی می باشـد 

لـذ ادر ایـن شـماره به معرفـی  یکی از ایـن مراکز مـی پردازیم.
یکـی از رویدادهـای لـذت بخـش و فرامـوش نشـدنی بـرای هر کـودک، گام نهـادن به محیـط درس و آمـوزش اسـت.فرزندان بهترین 
درسـهای زندگـی خـود را در پیـش دبسـتان می آموزند.چگونه زیسـتن، چگونه بودن و چگونه اندیشـیدن. عقل و حکمـت و دانایی در 

نـوک قلـه تحصیات دانشـگاهی نیسـت، بلکه در جعبه شـن بازی پیش دبسـتان آرمیده اسـت..
پیش دبسـتان مهاد واحد سـپاهان شـهر با دارابودن امتیاز رسـمی از آموزش و پرورش و تحت نظارت مسـتمر از مؤسسه مهد قرآن کریم، 
بـا کمتریـن هزینـه و بهترین کاسـهای فوق برنامـه به همراه اعطـای گواهینامه پیش دبسـتان در خدمت فرزندان دلبند شـما می 
باشـد.از آنجا که آموزش در دوران کودکی سـریع تر و ماندگارتر اسـت و در متون اسـامی و سـیره پیامبر  )ص( و امامان بر این نکته 
تأکیـد فـراوان شـده اسـت. اصـل آموزش قرآن بـه کـودکان در این مجموعه بر آمـوزش مفاهیم کاربـردی آن و چگونگی بـه کار بردن 
آنهـا در زندگـی از                                   طریـق قصـه و بـازی و نهادینـه شـدن ارزشـهای قرآنـی و اجتماعـی در کنـار حفـظ سـوره 

و آیات موضوعی ویژه                          گروه سـنی 4- 6 سـال می باشـد.

ما متعهدیم  که هر کودکی 
نغمه زندگی خویش را بسراید

سپاهان شهر - بلوار شاهد 

 خیابان فارابی 6- کوچه الدن

پالک 80

تلفن : 36513399

پیش دبستانی 

مهاد سپاهان شهر
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برنامه های 

آموزشی

* آمـوزش قـرآن بـا جدیدتریـن متـد روز بـه روش غیـر مسـتقیم 
)قصه، شـعر، بـازی(

* مقدمـات آمـوزش و خوانـدن و نوشـتن مطابـق بـا کتـاب مصوب 
آمـوزش و پـرورش

*درک مفاهیم اساسی ریاضی و  علوم ) مجهز به آزمایشگاه(
* آموزش دقت و تمرکز با وسایل کمک آموزشی در کارگاه دقت و تمرکز

* گردش های علمی

های  فعالیت 
برنامه فوق 

* اردوهای تفریحی -  آموزشی
* برگزاری مناسبت های ملی -  مذهبی

* کارگاه خاقیت )پرورش هوش خاق تصویری و تجسمی (
* آموزش مهارت های اجتماعی و زندگی
* انجام کارهای گروهی کودکان و مادران

سایر 
ها فعالیت 

* جلسات مشاوره عمومی و خصوصی )مهارت افزایی مادران( با حضور مشاور در مرکز
* معاینه کودکان توسط پزشک و حضور مربی بهداشت د رمرکز
* مجهز به سالن بازی کودک با وسایل متنوع و استخر توپ

* مجهز به کارگاه نقاشی 
* مجهز به باغ بهشت جهت اجرای مناسبت ها

* دارای وسـایل کمـک آموزشـی و بـازی هـای متنـوع فکـری در جهـت رشـد ذهنـی و علمـی 
کودکان

* شناخت حواس و پرورش مهارت استفاده از آن
* توسعه توانایی های ذهنی )مشاهده، قدرت تمرکز،طبقه بندی(

* شناخت مقررات و قوانین اجتماعی و توسعه روابط اجتماعی
* ارائه مدرک فارغ التحصیلی دوره پیش دبستان زیر نظر آموزش و پرورش
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ایستگاه  مشاوره

1-فرزنـد 6 سـاله ام می پرسـد خدا زن 
اسـت یا مـرد؟ چـه بگویم؟

مـن اگـر جای شـما باشـم مـی گویـم :)فرزند 
عزیـزم چـه فرقـی مـی کند خـدا زن اسـت یا 
مـرد ؟مگـر شـما در مـورد مـزه ی غذاهـا 
مـی توانیـد بگوییـد مـرد اسـت یـا زن؟فقط 
بـدان خیلـی چیزها در جهـان وجـود دارد که 
زن و مرد آن مشـخص نیسـت،مثاً به میوه ها 
توجـه کن .می توانیم بگوییم سـیب یا پرتقال 
زن اسـت یـا مـرد؟(در حقیقـت شـما بایـد 
زمینـه ای را فراهـم کنیـد تا او بـه این نتیجه 
برسـد هر چیزی را ندیدیم دلیـل بر نبودن آن 

ندانیـم و جنسـیت برایـش تعیین نکنیم.

فرامـوش نکنیـد قبل از هر پاسـخی به کودک 
و نوجوان با نشاط و لبخند از او بپرسیم:)عزیزم 
خـودت چطـور فکر مـی کنی؟(ضمـن آنکه او 
مانند شـما نمـی تواند تحلیـل کند امـا درک 

مـی کند.
اصـرار در پذیـرش چیـزی نکنید و سـؤال را با 
سـؤال دیگری عوض کنید تـا فرزندتان بزرگتر 
شـود و آن وقت می توانید مسـأله تجرد روح و 

امثالهم را برایش روشـن کنید.

2-فرزنـدم مـی پرسـد خـدا را بـه من 
نشـان بـده. چـرا خـدا را نمـی بینم؟

بـرای پاسـخ به سـؤال او عجله نکنید یـا احیاناً 

برخورد تندی با او نداشـته باشید. به او بگویید 
بگذاربرایـت یـک مثـال بزنـم،از او بخواهیـد با 
دسـتش هـم زمـان جلـوی بینـی و دهانش را 
محکـم بگیـرد. بهتر اسـت شـما هم بـا او این 
کار را انجـام دهیـد. پـس از چنـد لحظـه هـم 
شـما و هـم کودکتـان نفـس کـم مـی آورید 
و ناخـوداگاه دسـتتان را برمی داریـد. با حالتی 
نگـران کننـده بـه او بگویید:)داشـتم خفـه 
می شـدم ،تو هـم همین طور؟(قطعـاً کودک 
مـی گوید بله.از او سـؤال کنید چرا؟او به شـما 
مـی گوید بـرای آنکه هوا وارد بدنم نمی شـود. 
از او بخواهید هوا را به شـما نشـان دهد. شـما 
بـا چهـره معصوم کـودک روبـه رو می شـوید 
کـه بافاصلـه نمـی توانـد بـه درخواسـت تان 

بـا توجه به اینکه مادران در زمینه های مذهبی-آموزشـی-ارتباطی-اجتماعی برای فرزندانشـان دچار سـؤاالت متفاوتی 
خواهنـد بـود لـذا ما در نظـر داریم کـه در هر شـماره تعـدادی از این سـؤاالت که بـه صورت پرسـش وپاسـخ در مرکز 

مشـاوره مطرح گردیـده را خدمتتـان ارائه نماییم .

به سؤاالت فرزنـدم چگونـه جواب دهم؟
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پاسـخ دهد،امـا پـس از مدتی کوتـاه می گوید 
نمـی توانم نشـان دهم،اما می دانم هوا هسـت  
بـه او بگویید:)عزیزم وجـود خداوند هم همین 

طـور اسـت ،او هسـت امـا دیده نمی شـود.(
البتـه والدیـن مـی تواننـد بـا مطالعـه و توجه 
فلسـفی و حکمـی در خلقـت ،بـا مثـال هـای 
مختلـف زمینه های گنگ را در حـد توان رفع 

نمایند.

3-دختـر هفـت سـاله ای دارم کـه هر 
وقـت در خانه صحبت از مرگ می شـود 
می گوید من از قبرسـتان می ترسـم،اگر 
پـدرم بمیـرد آن را زیر خـاک می کنند. 
بعـد چـه خواهد شـد؟ چنـد وقت پیش 
هم کـه برای مراسـم فوت یکـی از اقوام 
به بهشـت زهـرا بودیم ،همین حـرف را 

زد.

قبل از پاسـخ به سـؤال تـان، باید به چند نکته 
مهم توجه کنید،

1.اول آنکـه بایـد بـا اعتقـادات مذهبـی آشـنا 
باشـید،حداقل بدانیـد قـرآن کریـم نزدیک به 
1600 آیـه درمورد اصل بسـیار مهم معاد دارد.
2.دیگـر اینکـه بـا همسـرتان روش برخـورد 
مناسـب با سـؤاالت فرزندانتان را بررسی کنید. 
همچنیـن با کمـک مشـاوران مذهبـی آگاه و 
مخاطب شـناس به سـؤاالت فرزندان ،پاسخی 

مناسـب بدهید.
3.نکتـه دیگـر آنکـه معمـوالً قبـل از ازدواج به 
صـورت تخصصـی بـه اهمیـت ایـن مسـأله 
نمـی پردازنـد.ازدواج صرفـاً بـه عنـوان یـک 
عـادت تلقـی شـده و بزرگترهـای مـا گفته اند 
حاال که به سـن و سـالی رسـیده اید باید سـر 
و سـامان بگیرید. اما فکر تعلیم و تربیت نسلی 
کـه از زوجیـن بـه وجود می آید نیسـتیم،مگر 

عـده کمی.
در نهایت بنده اگر جای شـما باشـم در پاسـخ 
بـه سـؤال دختـر عزیزتـان مـی گویم:)دخترم 

فردا پاسـخ شـما را مـی دهم .....باشـد؟(
گلدانـی تهیه کنید و در حضور کـودک دانه ای 
در آن بکاریـد و بـه آن آب دهیـد. سـپس از او 
بپرسـید: بـه نظـر تـو چـه خواهـد شـد ؟ او یا 
حضـور ذهـن دارد و می گوید مـادر من بهار را 
دیـده ام گل مـی دهـد یـا بی جواب مـی ماند. 
در صـورت دوم بـه او بگویید چند روز صبر کن 
تـا ببینیـم چـه خواهد شـد؟ وقتی دانه سـر از 

خـاک بـرآورد فرزندتـان را صـدا بزنید:)دخترم 
بیـا و ببیـن که اگر چیـزی در خـاک رفت،زیر 
خـاک نمـی مانـد و حتـی قشـنگ تـر از قبل 
سـر از خـاک برمـی آورد. هر انسـانی مدتی در 
ایـن دنیا اسـت و وقتـی از این دنیا مـی رود در 
دنیـای دیگـر دوباره رشـد می کنـد و زیباتر از 
قبـل زندگـی می کند و همـه ی مـا باید آنجا 
برویـم و بـا هـم زندگی بهتری داشـته باشـیم. 
اگـر اینجـا خوب باشـیم خدا هم بهشـت را به 
مـا هدیـه می کنـد. حاال دختـرم نظر تـو را به 
فصـل پاییز و زمسـتان جلب می کنـم و بعد از 
آن بهـار و تابسـتان . آن وقـت بیشـتر متوجه 
مـی شـوی قبرسـتان همـان زمیـن خداونـد 
اسـت و هیـچ ترسـی نـدارد. چقدر خوشـحالم 
که چنین دختری دارم. عزیزم انسـان همیشـه 
آهسـته آهسـته همه چیـز را می فهمـد. یک 
وقـت فکـر نکنـی همـه چیـزرا یـک روزه می 
تـوان فهمید.( سـپس سـرو صـورت دلبندتان 
را نـوازش کنیـد و او را به کاری مشـغول کنید.

4- شـوهرم بـه خداونـد و معصومیـن 
بسـیار معتقد اسـت،اما نماز نمـی خواند 
هـم  تازگـی  گیـرد،  نمـی  هـم  روزه  و 
دخترهفـت سـاله ام متوجـه این مطلب 
شـده و می گوید چرا شـما نماز می خوانید 
و روزه مـی گیریـد، ولـی بابـا نـه نماز 

مـی خوانـد نـه روزه مـی گیرد؟

در سـؤال شما چند تناقض هسـت که ابتدا آن 
را رفـع کنیـم بعـد بپردازیم به پاسـخی که به 

کـودک و نوجوان شـما باید داد.
شـما گفتیـد شـوهرم بسـیار معتقد اسـت اما 
ایـن اعتقـاد زیاد،بایـد نتیجـه ی عملـی هـم 
داشـته باشـد. آیـا ابتدا که با همسـرتان آشـنا 
شـدید، واجبـات را انجام نمی داد یـا اخیراً این 

طور شـده اسـت؟.
در هـر صـورت شـما سـازش و تفاهم خـود را 
کمـاکان حفـظ کنیـد تـا در فرصتـی که فکر 
مـی کنیـد زمینـه آمـاده اسـت مطلـب را با او 
در میـان بگذاریـد، بـدون تحکـم و نصیحـت . 
بـا لحنی دوسـتانه و مهربـان از او بپرسـید اگر 
فرزندمان سـؤال کرد مگر شـما هر دو مسلمان 
نیسـتید، پس چـرا مامان نمـاز مـی خواند اما 
بابـا نمی خوانـد، به او چه بگویـم؟ قطعاً جواب 

یـا جـواب هایی به شـما خواهـد داد.
مثـًا ممکـن اسـت بگویـد نمازخـوان هایـی 

هسـتند کـه عملشـان بـا نمـاز نمـی خوانـد. 
چنانچـه ایـن مطلـب را مطـرح کـرد بـه او 
بگوییـد ایـن افـراد بـه نمـاز عـادت کـرده اند 
و از روی عقـل و حضـور قلـب ایـن عبـادت 
جهـت دهنـده را کـه رو بـه سـوی کمـال 
دارد،انجـام نمـی دهنـد. بگوییدسـوره حج 
آیـه ای دارد کـه توجه مرا بسـیار جلب کرده و 
آن آیه این اسـت :)و من النـاس من یعبدواهلل 
علـی حـرف( از مـردم   کسـانی هسـتند که 
خـدا را عبـادت مـی کننـد امـا به حـرف. به 
همسـرتان فرصـت دهیـد و منتظـر جـواب 
فـوری او نباشـید. فعـًا همیـن قدر کـه با او 
طـرح مسـأله کـرده ایـد کافـی اسـت. ضمن 
آنکـه اگر نمی توانید اسـتدالل کنید سـکوت 
کنیـد تـا مجدداً بـا متخصصین ، کسـانی که 
هسـتند  معتـدل  و  آگاه  شناسـی  دیـن  در 

،مشـاوره نماییـد.
در نهایـت سربسـته بـه فرزندتـان بگوییـد 
مـن و پـدرت بـا هـم صحبـت کردیـم. او در 
حضـور مـا نمـاز نمـی خوانـد و پنهانـی نماز 
مـی خوانـد. همـه آدم ها خوبنـد ولی بعضی 
دهنـد.  مـی  انجـام  را  کاری  دیرتـر  اوقـات 
پـدرت قـول داده از ایـن بـه بعـد در حضـور 

شـما نمـاز بخواند.

فراموش نکنید قبل از هر پاسخی 
به کودک و نوجوان با نشاط 

و لبخند از او بپرسیم:)عزیزم 
خودت چطور فکر می کنی؟(

ضمن آنکه او مانند شما نمی تواند 
تحلیل کند اما درک می کند.

برگرفته از کتاب فرزندان خود را از طریق سؤاالتشان بشناسید ) سید اصغر خرم(
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آموزش وقف) تام، کافی ، حسن و قبیح (
در شـماره قبلـی گفتـه شـد که وقف تقسـیم 
مـی شـود به تـام ، کافـی ، حسـن و قبیح که 
توضیـح آنهـا را در این شـماره خواهیـم خواند
رابطـه لفظي و معنـوي، مبناي اصلي تقسـیم 
بنـدي مذکـور اسـت، لـذا شایسـته اسـت که 
قبـل از هر چیز، مراد از این دو رابطه را روشـن 
سـازیم: مـراد از )رابطه معنوي( بین دو عبارت، 
آن اسـت کـه دو عبـارت از نظر معنـا وموضوع 
بـه هم وابسـته باشـند، بـه طـور مثـال، آیات 
2 تـا 5 سـوره بقـره، از نظـر معنا باهـم ارتباط 
دارنـد، زیـرا همـه آنهـا دربـاره متقین و شـرح 
حـال آنهاسـت، آیـات 6 و 7 این سـوره، شـرح 
حـال کفـار اسـت، لذا بـا هـم ارتبـاط معنوي 
دارنـد، از آیـات 8 تـا 20درباره منافقان اسـت، 
ولـذا آنها نیز بـا هم ارتباط معنـوي دارند. مراد 
از )رابطـه لفظـي( رابطه اعرابي بیـن دو عبارت 
اسـت، بـه طـوري کـه یـا قسـمت اول، عامـل 
اعـراب در قسـمت دوم باشـد و یـا بـه عکس، 
قسـمت دوم، عامـل اعراب قسـمت اول باشـد، 
قسـم اول ماننـد: )اهدنـا الصراط المسـتقیم(، 
کـه )الصـراط( مفعـول اسـت و عامـل آن فعل 
)اهـد( اسـت، قسـم دوم ماننـد: )ایـاک نعبد(، 
کـه )ایـاک( مفعول )نعبد( اسـت، پـس در هر 
صـورت مي گوییم: بیـن )اهدنـا( و )الصراط( و 
نیزبیـن )ایـاک( و )نعبـد( رابطه لفظـي وجود 

دارد، بنابرایـن، مـراد از رابطـه لفظـي، مطلـق 
رابطه نیسـت، بلکـه رابطه لفظـي خاصي مراد 
اسـت و آن رابطه اعرابي است، یعني یکي از دو 
قسـمت عبارت، عامل اعراب در قسـمت دیگر 
اسـت، بنابراین ممکن اسـت دو جمله به ظاهر 
بـه هـم عطف شـده باشـند، ولي از نظـر )علم 
وقـف و ابتـدا(، رابطـه لفظي محسـوب نشـود، 
ماننـد عطف در آیه 5 سـوره حمد: )ایاک نعبد 
وایـاک نسـتعین(، در ایـن آیـه گرچـه جملـه 
)ایـاک نسـتعین( بر جمله )ایـاک نعبد( عطف 
شـده اسـت، ولي هیچ کـدام از ایـن دو جمله، 
عامـل اعـراب جمله دیگر نیسـت، زیـرا جمله 
اول مسـتانفه اسـت و محلـي از اعـراب نـدارد، 
و جملـه دوم نیـز عطـف بـه جملـه مسـتانفه 
اسـت کـه آن هـم محلـي از اعـراب نـدارد، 
پـس مـي گوییم: بین دو جملـه )ایاک نعبد( 
و )ایـاک نسـتعین( رابطـه لفظي وجـود ندارد، 
گرچـه رابطه معنـوي وجـود دارد، زیرا کسـي 
کـه فقط خـدا را عبادت مي کنـد، یعني فقط 
بـراي خـدا کاري انجام مي دهـد، طبیعتاً باید 
تنهـا از او یـاري بطلبـد. بـا این توضیـح درباره 
رابطـه لفظـي و معنـوي، مـي گوییـم: بین دو 
کام یا دو عبارت از یک کام یا دو لفظ از یک 
 عبـارت، یکـي از چهار فرض زیر متصور اسـت: 
1-نـه رابطـه لفظـي وجـود داشـته باشـد و نه 

رابطـه معنوي
2- رابطـه معنـوي وجـود داشـته باشـد، ولـي 

رابطـه لفظـي وجود نداشـته باشـد. 
3- رابطـه لفظـي وجـود داشـته باشـد، ولـي 

رابطـه معنـوي وجـود نداشـته باشـد. 
4- هـم رابطه لفظي وجود داشـته باشـد و هم 

معنوي.  رابطه 
فرض سـوم، صرفا یـک فرض اسـت و واقعیت 
خارجـي نـدارد، زیرا امـکان نداردبیـن دو لفظ 
و عبـارت از کام، رابطـه اعرابـي وجود داشـته 
باشـد، ولي از نظر معنا وموضوع، هیچ ارتباطي 
بـا هم نداشـته باشـند، بنابراین در عالـم واقع، 
فقـط فرضهـاي1 و 2 و 4 تحقـق دارنـد، وقف 
بیـن دو لفـظ یـا دو عبـارت در نـوع اول، وقف 
تام اسـت، مانند وقف بر کلمـه )المفلحون( در 
پایـان آیه 5 سـوره بقـره، وقف بیـن دو لفظ یا 
دوعبـارت در نوع دوم، کافي اسـت، مانند وقف 
بـر )ایـاک نعبـد( در سـوره حمـد، وقـف بیـن 
دو لفـظ یـا دو عبـارت در نـوع چهـارم، ممکن 
اسـت حسـن باشـد و ممکن اسـت قبیح، اگر 
لفـظ یـا عبـارت اول که بـر آن وقف مي شـود 
داراي دو خصوصیت باشـد حسن است، وگرنه 
 قبیح اسـت، آن دو خصوصیت، عبارت است از: 
* معنـادار بـودن، یعنـي لفظ یا عبـارت مفید 
معنـا باشـد، همـان چیـزي کـه آن را کام 
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مفیـد نامیـده اند کـه صحیح اسـت متکلم بر 
آن سـکوت کند. 

* مقصـود و مـراد بـودن، یعنـي بایـد بتوانیـم 
آن را بـه حسـاب خداونـد بگذاریـم وبگوییـم: 
اسـت.  کـرده  اراده  را  معنـا   خداونـد همیـن 
بـه طـور مثـال، در )الحمـدهلّل رب العالمیـن(، 
بیـن عبارت )الحمدهلّل( و کلمه )رب العالمین(، 
رابطـه لفظـي و بـه تبـع آن، رابطـه معنـوي 
وجـود دارد، زیـرا )رب العالمیـن( صفـت براي 
)اهلل( اسـت و اعـراب صفـت از موصوف اسـت، 
یعنـي همان اعـراب موصـوف را دارد، لذا چون 
)اهلّل( مجـرور اسـت، )رب( نیـز مجـرور اسـت، 
ولـي در عیـن حـال کـه بیـن )الحمـدهلّل( و 
)رب العالمیـن( رابطـه لفظي و معنـوي وجود 
دارد، ولـي وقتـي بـر )الحمـدهلّل( وقـف کنیم، 
ماحظه مـي کنیم که جمله )الحمـدهلّل( یک 
جملـه کامل، متشـکل از مبتـدا و خبر و مفید 
معناسـت، یعنـي )حمـد، مخصـوص خداونـد 
اسـت(، و ایـن معنـا قطعـاً مـورد قصـد و نظر 
خداونـد نیزهسـت. پس وقـف بر )الحمـدهلّل(، 

وقـف حسـن اسـت، امـا در همیـن مثـال، در 
نظـر بگیرید که کسـي بر )الحمـد( وقف کند، 
در ایـن صـورت نیز بین )الحمـد( و )هلّل( رابطه 
لفظـي ومعنـوي وجـود دارد، زیـرا )هلل( خبـر 
بـراي )الحمـد( اسـت و مبتـدا عامـل رفـع در 
خبراسـت، و از طرفـي ماحظه مـي کنیم که 
)الحمـد( یک کام مفیـد و داراي معنا ومفهوم 
نیسـت، پـس وقـف بـر آن، از نوع وقـف قبیح 
اسـت. پـس مطالـب فـوق را اینگونـه خاصه 
مـي کنیـم: اگـر نـه رابطـه لفظـي باشـد و نه 
معنـوي، وقف بیـن دو عبـارت، تام اسـت، اگر 
رابطه معنوي باشـد و لفظي نباشـد، وقف بین 
آنها از نوع کافي اسـت، اگر هر دو رابطه باشـد، 
در صورتـي که عبـارت اول، کام مفید و مورد 
قصد و اراده خداوند باشـد، وقف بر آن حسـن، 
و اگـر کام مفیـد نباشـد و یـا مقصـود و مراد 

خـدا نباشـد، وقف بـرآن قبیح اسـت. 
اقسام وقف

تعریف وقف تام
هـرگاه دو عبـارت بـه گونـه اي باشـد کـه هر 

یـک بـه تنهایـي مسـتقل و مفید معنا باشـد 
وبیـن آنها هیـچ گونـه رابطه لفظـي و معنوي 
وجود نداشـته باشـد، وقـف بیـن آن دو، )وقف 
تام( اسـت و ابتدا از عبارت دوم، بسـیار نیکو و 
پسـندیده اسـت. ایـن نوع وقـف پـس از تمام 
شـدن یـک قصـه، کام و موضوع مي باشـد، و 
معمـوال دررأس آیات اسـت، گرچه در اواسـط 
آیـات نیـز یافت مـي شـود. بنابراین مـي توان 
گفـت که ماک وقـف تام دو چیز اسـت: یکي 
انقضـا و تمـام شـدن کام، ودیگري مسـتغني 

بـودن عبـارت دوم از عبـارت اول. 
مثالها: 

الف- وقف بر رؤوس آیات: 
)بسم اهلّل الرحمن الرحیم(. 

مالک یوم الدین 
ب- وقف بر غیررئوس آیات 

جعلوا اعزة اهلها اذلة وکذلک یفعلون
ادامـه این آموزش را در شـماره بعدی پیگیری 

نمایید.

سایت مؤسسه  ام الکتاب
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کسب رتبه کشوری توسط قرآن آموزان  مهدقرآن اصفهان

انتخابات  اتحادیه تشکلها و مؤسسات قرآنی اصفهان و 
تشکیل اتحادیه واحد

برپایی غرفه مهدقرآن اصفهان در نمایشگاه تخصصی کودک و نوجوان

برگزاری مجمع مؤسسات قرآنی در مهدقرآن اصفهان برگزاری جشن بزرگساالن و خردساالن در شرکت فوالد مبارکه توسط 
مهد قرآن اصفهان

مؤسسـه اخبــار 
 مهـد قـرآن کریم و  

 والیت استان  اصفهان 
در  آئینـه تصــویر
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برگزاری نخستین دوره آموزش تخصصی ترتیل ویژه مربیان و مرتالن با 
تدریس استاد شاه میوه

تشکیل اولین مدرسه حفظ قرآن کریم بدون وقفه تحصیلیتعامل سازنده مؤسسه دارالقرآن  اصفهان و مهدقرآن اصفهان

شروع طرح 1451 در اصفهان با اتحادیه مؤسسات سومین دهه از عمر مؤسسه مهدقرآن کریم اصفهان
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